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محضر علجلسة علحردية عشر

عيترايخ: السبت 7 ربيع الثاني 1443ه )13 نونبر2021(.

عيرئرسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

عيتوقلت: ثالث ساعات وخمسة عشر دقيقة ابتداء من الساعة 
التاسعة صباحا والدقيقة السابعة والثالثين.

جدول عألعمرل: املناقشة العامة للجزء األول ملشروع قانون املالية 
رقم 76.21 برسم السنة املالية 2022.

عيسلد اعشلد عيطريبي عيعلم9 ائيس مجلس عينوعب، ائيس 
علجلسة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

آيه وصحبه  وعلى  عملرسلين  أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة 
أجمعين.

افتتحت الجلسة.

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

يخصص املجلس هذه الجلسة للمناقشة العامة ملشروع القانون 

بالشكر  أتقدم  أن  باملناسبة  ويسعدني   ،2022 املالية  للسنة  املالي 

ما  الوزراء على  والسادة  وللسيدات  الحكومة  رئيس  للسيد  والتقدير 

بذلوه من جهد في تقديم املعطيات واإلجابات الضرورية طيلة مناقشة 

مشروع القانون املالي وامليزانيات الفرعية، كما أتقدم بخالص الشكر 

للسادة النائبات والنواب من فرق املعارضة على مساهمتهم في إنجاح 

هذه املحطة إلى جانب السيدات والسادة النواب من مكونات األغلبية، 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة مكونات املجلس، خصوصا 

من أعضاء املكتب ورؤساء الفرق واملجموعة النيابية واألطر البرملانية، 

كذلك السيدات والسادة رؤساء اللجن الدائمة على التعبئة والحوار 

الجاد والهادف الذي طبع كافة مراحل مناقشة مشروع قانون املالية.

االنطالقة  الجماعية  الجهود  بفضل  نسجل  هامة  لحظة  إنها 

الصلة، وهي  للدستور والتشريعات ذات  تام  في احترام  لها  الناجحة 

فترة على قصرها مكنت من تدشين حوار جاد ومسؤول مع الحكومة، 

وأبرزت تعاونا مفيدا يتعين علينا جميعا أن نستثمره ملا فيه خدمة 

قضايا وانتظارات املواطنات واملواطنين.

واآلن أعطي الكلمة للسيدة مقررة لجنة املالية والتنمية االقتصادية 

فلتتفضل مشكورة، السيدة ماديحة خيير.

عينرئبة عيسلدة مرديحة خلي5 مقراة لجنة عملريلة وعيتنملة 
عالقتصردية:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

يشرفني أن أتقدم أمام أنظار مجلسنا املوقر بتقرير لجنة املالية 
والتنمية االقتصادية بعد انتهائنا من الدراسة والتصويت على مشروع 
قانون املالية رقم 76.21 برسم السنة املالية 2022 وذلك بعد إحالته 
على مجلس النواب، وفقا ألحكام الفصل 75 من الدستور ومقتضيات 

املادة 48 من القانون التنظيمي لقانون املالية.

البرنامج  على  املصادقة  بعد  املذكور  املالية  قانون  مشروع  يأتي 
فإن  تعلمون  وكما  البرملان،  طرف  من  الحكومة  وتنصيب  الحكومي 
طبعته  وطني  سياق  في  يأتي  الدراسة  قيد  املالية  قانون  مشروع 
أعضاء  النتخاب   2021 شتنبر  من  للثامن  االنتخابية  االستحقاقات 
مجلس النواب ومجالس الجماعات واملقاطعات ومجالس الجهات على 

الصعيد الوطني، بعد مرور عشر سنوات على تبني دستور 2011.

وقد شكلت هذه املحطة تحديا كبيرا بالنسبة لبالدنا في ظل استمرار 
والخطيرة  املتحورة  السالالت  من  عدد  وظهور   19 ـ  كوفيد  جائحة 
للفيروس، وما يفرضه هذا الوضع من رفع ملستوى اليقظة والحذر 
تفاديا ألية انتكاسة وبائية غير محسوبة العواقب، وذلك على الرغم من 
ما بذل وما يبدل من مجهودات في اتجاه تلقيح مختلف الفئات العمرية 

من املواطنين.

كما يندرج هذا املشروع في سياق إقليمي ودولي حافل بالتحديات في 
مقدمتها ما يحاك من مؤامرات خارجية بئيسة وصراعات مفتعلة ضد 
الوحدة الترابية لبالدنا، لذلك فإننا نعبر عن بالغ اعتزازنا باالنتصارات 
الدبلوماسية التي حققتها بالدنا في هذا الجانب تحت القيادة املتبصرة 
والرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، 
كما ال يسعنا إال أن ننوه عاليا بمستوى اليقظة والحرص والتضحيات 
والدرك  امللكية  املسلحة  القوات  أفراد  من طرف  املقدمة  الجسيمة 
امللكي والقوات املساعدة واألمن الوطني ورجال الوقاية املدنية، وكذلك 
اإلدارة الترابية تحت القيادة الرشيدة للقائد األعلى للقوات املسلحة 

امللكية جاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

ويأتي مشروع قانون املالية الذي نحن بصدد دراسته في إطار ظهور 
بوادر انتعاش االقتصاد الوطني كما هو الشأن بالنسبة لالقتصادات 
العالم  يعرفها  التي  استراتيجية  جيو  املتغيرات  إلى  إضافة  العاملية، 
واألساسية،  األولية  للمواد  الدولية  السوق  على  ذلك  كل  وتداعيات 

حيث االرتفاع امللحوظ في مستوى األسعار.
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عيسلدعت وعيسردة،

في  كمرجعيات  اعتمدت  السياق  هذا  من  وانطالقا  الحكومة  إن 
إعداد مشروع قانون املالية برسم السنة املالية 2022 على التوجيهات 
امللكية السامية الواردة في خطب جاللة امللك نصره هللا التي ألقاها 
بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة امللك والشعب على التوالي في 31 
الدورة األولى من السنة  في افتتاح  2021، وكذا  يوليوز و20 غشت 
التشريعية األولى من الوالية التشريعية الحادية عشرة، وكذا التوصيات 
املنبثقة عن التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، باإلضافة إلى 

التزاماتها املتضمنة على مستوى البرنامج الحكومي.

وهكذا فإن التوجيهات العامة ملشروع قانون املالية برسم السنة 
املالية 2022 ارتكزت باألساس على املحاور التالية:

أوال: توطيد أسس إنعاش االقتصاد الوطني.

ثانيا: تعزيز آليات االندماج والتقدم في تعميم الحماية االجتماعية.

ثالثا: تعزيز الرأسمال البشري.

رابعا: إصالح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

كما استند املشروع كذلك إلى فرضيات التالية:

-محصول زراعي من الحبوب يقدر ب 80 مليون قنطار،

-ومتوسط سعر غاز البوطان في 450 دوالر أمريكي للطن،

-ومعدل النمو بنسبة 3،2%

-وكذلك معدل عجز امليزانية ب %5،9 من الناتج الداخلي الخام.

عيسلدعت وعيّسردة،

إن مشروع قانون املالية الذي بين أيدينا ووفقا ملقتضيات املادة 
عامة  ملناقشة  قد خضع  النواب،  الداخلي ملجلس  النظام  من   213
26 أكتوبر  بتاريخ  انطلقت  املالية والتنمية االقتصادية  داخل لجنة 
2021 واستغرقت زهاء 17 ساعة حاول من خاللها السيدات والسادة 
النواب اإلحاطة بالسياق العام الوطني والدولي الذي يندرج فيه مشروع 
القانون املذكور، وكذلك مختلف التوجهات التي يرتكز عليها هذا األخير.

وفي هذا اإلطار كان هاجس األزمة الوبائية لكوفيدـ 19 حاضرا خالل 
املناقشة العامة، والتي اعتبرت بمثابة مناسبة الستعراض التحديات 
والتدابير  اإلحترازية  واإلجراءات  بالجائحة  املرتبطة  والصعوبات 
للتخفيف من  ملكية سامية  بمبادرة  بالدنا  اتخذتها  التي  االستباقية 
والسادة  السيدات  وسجل  واالجتماعية،  الصحية  وتداعياتها  آثارها 
النواب أن ما رافق بداية تعافي االقتصادات الوطنية عبر العالم من 
سيما  وال  واألساسية،  األولية  املواد  أسعار  مستوى  في  مهول  ارتفاع 
املواد الطاقية يشكل إكراها وتحديا كبيرا بالنسبة ملشروع املالية لسنة 
2022، وإلن كان مشروع قانون املالية السالف الذكر لم يالقي تأييدا 

من طرف بعض السيدات والسادة النواب قناعة منهم بغياب الحس 
السيا�ضي لدى الحكومة وارتباكها في مسطرة إعداده وتقديمه وابتعاده 
عن املرجعيات املعلنة في تأطيره، فإن جانبا آخر من السيدات والسادة 
النواب شدد على مدى األهمية التي يكتسيها هذا املشروع بالنظر إلى 
طابعه اإلستراتيجي وانفراده بميزة غنى وتعدد مرجعياته ونضج الحكومة 

كذلك في التعاطي مع أولويات املواطن.

أما بشأن الفرضيات التي بني عليها مشروع القانون قيد الدراسة، 
فقد جاءت قراءات السيدات والسادة النواب متباينة بين من اعتبرها 

واقعية ومقبولة ومن اعتبرها هشة وتفتقد للجرأة.

عيسلدعت وعيّسردة،

وفي هذا الصدد فقد قوبل ما حمله هذا املشروع من تدابير وتوجهات 
والسادة  السيدات  لدن  من  كبير  بارتياح  االقتصادي  الصعيد  على 
النواب، حيث ثمنوا التزام الحكومة بتحسين مناخ األعمال واالرتقاء به 
وجعله أولوية وطنية، وذلك على اعتبار ما يشكله من حافز لالستثمار 
الوطني واألجنبي، ونوهوا كذلك باألهمية التي توليها الحكومة للصناعة 
كرافعة للتنمية وتشجيع اإلنتاج الوطني في هذا االتجاه ودعم تنافسية 
الوسم صنع في املغرب، كما عبروا باملناسبة ذاتها عن دعمهم للدور 
املحوري لصندوق محمد السادس لالستثمار وما تعتزم الحكومة تنزيله 
من مشاريع عبر هذه الدعامة املالية الهامة، ومقابل هذا االرتياح فقد 
بدى جانب آخر من السيدات والسادة النواب متوجسا من الحمولة 
االقتصادية ملشروع القانون السالف الذكر، حيث انتقد عدم اعتماد 
الحكومة لتدابير طموحة لتعزيز جودة اإلنتاج الوطني وتقوية االستثمار 
في القطاعات ذات القيمة املضافة، وكذلك غياب املنطق والوضوح 

بشأن ما اتخذته من تدابير جبائية.

عيسلدعت وعيّسردة،

الشأن  حول  أيضا  منها  جزء  في  العامة  املناقشة  تمحورت  لقد 
االجتماعي وما جاء فيه من تدابير رامية إلى تعزيز اإلدماج وتعميم الحماية 
االجتماعية، حيث عبر السيدات والسادة النواب عن ارتياحهم لحرص 
الحكومة على مواصلة الورش امللكي املرتبط بتعميم التغطية الصحية 
الهشة  الطبقات  لفائدة  االجتماعي  املدلول  ذات  التدابير  ومختلف 
والفقيرة، وكذا املجهودات املبذولة في اتجاه إحداث املزيد من مناصب 
الشغل، كما تم التساؤل بشأن تصور الحكومة حول إصالح منظومة 
التقاعد وكذا نظام املقاصة، وكانت املناقشة العامة كذلك مناسبة 
لتعبير بعض السيدات والسادة النواب عن انشغالهم بشأن استمرار 
معاناة ساكنة العالم القروي مع مختلف الخدمات االجتماعية، وقد 
بذله  الحكومة  تعتزم  بما  أيضا إشادة كبيرة  العامة  املناقشة  عرفت 
من مجهودات في اتجاه تعزيز الرأسمال البشري، وال سيما في قطاعي 
الصحة والتعليم، حيث تم الرفع من االعتمادات املالية املرصودة في 
هذا الصدد على التوالي ب 3.7 مليار درهم و5 مليار درهم على الرغم من 

الظرفية الصعبة التي تمر منها البالد.
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كما تم التنويه بسعي الحكومة نحو دعم وتحسين منظومة البحث 
الدولة  رهان  بكون  والسادة  السيدات  من  وإمانا  واالبتكار،  العلمي 
تمت  فقد  قوية،  عمومية  مدرسة  غياب  في  يتحقق  لن  االجتماعية 
املنظومة  في  دوره  واستعادة  العمومي  للتعليم  االعتبار  برد  املطالبة 
التربوية والتعليمية، وكرافعة لالرتقاء االجتماعي وتقليص التفاوتات 
اختالالت  أزمة  يعيش  التعليم  بأن قطاع  الطبقية، مسجلين كذلك 
بنيوية ينبغي التعاطي معها وفق ما يلزم. كما تمت اإلشارة كذلك إلى 
اإلشكاالت العميقة على مستوى املنظومة الصحية التي تعيش بدورها 
مجموعة من االختالالت بالرغم من الرفع من امليزانية املرصودة لهذا 
القطاع، واستأثر ضعف العرض الصحي والتوزيع الغير املتكافئ للمنشآت 
الصحية مجاليا وإشكالية حكامة املنظومة الصحية باهتمام السيدات 
والسادة النواب، إلى ذلك فقد تمحورت املناقشة العامة حول القطاع 
العام وتعزيز آليات الحكامة، حيث لقيت التزامات الحكومة بخصوص 
السيدات  كبيرا من طرف  ترحيبا  العام  للقطاع  تنزيل إصالح عميق 
والسادة النواب الذين طالبوا بتسريع تنزيل ورش الجهوية املتقدمة 
ونقل االختصاصات للجهات ومدها باملوارد البشرية واالعتمادات املالية 

الضرورية.

عيسلدعت وعيّسردة،

وتفاعال مع ما أثير خالل النقاش العام من إشكاالت ومالحظات 
ومواقف، فقد تفضلت السيدة وزيرة االقتصاد واملالية، بتقديم بعض 

اإليضاحات تجدون تفصيال بشأنها في ملحق ضمن هذا التقرير.

الوزير  السيد  وكذا  الوزيرة  السيدة  أوضحت  السياق  هذا  وفي 
املنتدب املكلف بامليزانية، أن مشروع قانون املالية لسنة 2022 هو 
أول مشروع قانون مالي لهذه الحكومة التي انكبت على تعديله وفق 
التوجيهات امللكية السامية املتضمنة في خطاب جاللة امللك بمناسبة 
افتتاح السنة التشريعية من جهة، وبما يمكن من الشروع في تنزيل 

التزامات البرنامج الحكومي من جهة ثانية.

جاء  البرنامج  أن  أكدت  الحكومي  البرنامج  بشأن  أثير  ما  وحول 
بالتزامات واضحة ومرقمة منبثقة من تشخيص ميداني وإلنتظارات 
يخص  فيما  الوزيرة  السيدة  وأضافت  محدد.  زمن  وفق  املواطنين 
الفرضيات التي بني عليها مشروع القانون السالف الذكر، أن األمر 
والتوقعات  الدولي  السياق  فيها  روعي  موضوعية  بفرضيات  يتعلق 
في حدود  النمو  نسبة  إلى  وأشارت  الدولية،  املؤسسات  لجل  األخيرة 
%3،2 كمعدل متوقع يظل في املستويات املسجلة ما قبل أزمة كوفيد 
ـ19، وأن فرضية محصول الحبوب بنحو 80 مليون قنطار تستند إلى 
معطيات مرتبطة باملجهود املبذول في إطار االستراتيجية الفالحية للرفع 

من مختلف السالسل اإلنتاجية.

وأكد السيد الوزير املنتدب املكلف بامليزانية أن الحكومة قدمت 
مشروع قانون مالي يحترم املبادئ األساسية للقانون التنظيمي للمالية، 

ويفي بجزء مهم من التزامات الحكومة تجاه املواطنين ويضمن استدامة 
املالية العمومية، كما يؤسس ملرحلة تقليص حجم املديونية، وأوضح 
السيد الوزير املنتدب وعالقة بما تم إثارته حول ارتفاع األسعار، أن 
األمر ذا طابع ظرفي وأنه من املنتظر أن يسجل معدل التضخم استقرارا 

حول مستويات معتدلة.

كما أكد أن تشخيص السيدات والسادة النواب باألوضاع بقطاعي 
الصحة والتعليم ليس محطة خالف بين الحكومة والبرملان، وأنه ملواكبة 
واضحة  إستراتيجية  الحكومة  وضعت  االجتماعية  الحماية  ورش 
املعالم، مشيرا في نفس الوقت إلى أن قطاع التعليم يحتاج لإلمكانيات 

املالية والحكامة وتدبيرهما في آن واحد.

وفي موضوع الجهوية أكد أنه سيتم العمل على نقل االختصاصات 
الواسعة إلى الجهة، باملوازاة مع تحويل املوارد البشرية الكافية لذلك 
على النحو الذي يجعل منها قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة، 
وبعد ذلك انكبت اللجنة على الدراسة التفصيلية ملوارد مشروع قانون 
املالية برسم سنة 2022 استغرقت ما يقارب 30 ساعة، تطرقت فيها 
ملختلف التدابير الجمركية والضريبية واملقتضيات املتعلقة بامليزانية 

والتنمية االقتصادية.

هذا وقد توصل مكتب لجنة املالية والتنمية االقتصادية بتاريخ 
8 نونبر 2021 ب 130 تعديال همت الجزء األول من مشروع القانون 

املذكور وفق ما يلي:

- الحكومة : 7 تعديالت.

واملعاصرة،  األصالة  لألحرار،  الوطني  التجمع   : األغلبية  فرق   -
الدستوري  الفريق  وكذلك  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  والفريق 

الديمقراطي االجتماعي 31 تعديال.

- فرق ومجموعة املعارضة : االشتراكي والحركي والتقدم واالشتراكية 
واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية 70 تعديال.

- النائبة عن تحالف فيدرالية اليسار 22 تعديال.

عيسلدعت وعيّسردة،

أمامكم خالصة  أبسط  أن  املقدمة  هذه  من خالل  حاولت  لقد 
التقرير الذي أعدته لجنة املالية والتنمية االقتصادية والذي يتضمن 
دراسة  في  النواب  والسادة  السيدات  طرف  من  املبذولة  املجهودات 
مشروع قانون املالية لسنة 2022، وفي هذا اإلطار اسمحوا لي أن أتقدم 
بالشكر الجزيل للسيد النائب محمد شوكي رئيس لجنة املالية والتنمية 
االقتصادية بمجلس النواب على حسن تسييره ألشغال اللجنة وكذا 
أطر اللجنة على ما بذلوه من مجهودات لتسيير مهام السيدات والسادة 
واملالية  االقتصاد  وزيرة  للسيدة  أيضا  بالشكر  أتوجه  كما  النواب، 
والسيد الوزير املنتدب املكلف بامليزانية وكافة أطر الوزارة ملا قدموه 
من إيضاحات ومعطيات وبيانات لتعزيز مناقشة مشروع قانون املالية 

لسنة 2022 داخل لجنة املالية والتنمية االقتصادية.
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وال يفوتني كذلك أنا أشكر السيدات والسادة النواب أعضاء لجنة 
املالية والتنمية االقتصادية أغلبية ومعارضة على إغنائهم بنص مشروع 
قانون املالية سواء باالقتراحات أو التعديالت التي ال شك أنها ستغني 
التشريع املالي، وفي اجتماعها املنعقد يوم الثالثاء 9 من نونبر 2021 
والذي خصص للبت في التعديالت املقدمة والتصويت على الجزء األول 
من مشروع قانون املالية رقم 76.21 برسم السنة املالية 2022 وبهذا 
صادقت لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب على الجزء 
األول من مشروع قانون املالية رقم 76.21 للسنة املالية 2022 كما 

عدلته اللجنة بالنتيجة التالية:

املوافقون: 21

املعارضون: 11

املمتنعون: ال أحد

وفقنا هللا وإياكم ملا فيه خدمة الصالح العام، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة املقررة، حضرات السيدات والسادة، ننتقل اآلن إلى 
املناقشة العامة للجزء األول ملشروع قانون املالية رقم 76.21 للسنة 
املالية 2022، وأعطي الكلمة للسيد الرئيس محمد غياث عن فريق 

التجمع الوطني لألحرار في حدود 38 دقيقة.

عيوطني  عيتجما  فريق  ائيس  غلرث  محمد  عيسلد  عينرئب 
يألحرعا:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم، وعيصالة وعيسالم على خي5 عملرسلين 
وآيه وصحبه أجمعين.

عيسلد ائيس مجلس عينوعب عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة أعضرء علحكومة عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب وعينرئبرت عملحت5مين،

تشكل لحظة املصادقة على قوانين املالية لحظة فارقة في مسار 
ربط  بحق  تجسد  لحظة  الديمقراطيات،  مختلف  في  الحكومات 
املسؤولية باملحاسبة وتعمق الصلة مع اختيارات الناخبات والناخبين، 
كذلك هي ترجمة ألمال وتطلعات املواطنين في سياسات عمومية فعالة 
وبرامج حكومية واقعية، وكما ال يخفى على الجميع فإن املصادقة على 
قانون املالية لهذه السنة له أهمية بالغة وخصوصية متفردة تتجلى في 
كونه القانون التأسي�ضي للحكومة التي تمخضت عن اقتراع 8 من سبتمبر 
والتعددية  تنوع  عميقة مست جوهر  تحوالت سياسية  من  تاله  وما 
املغربية  والديمقراطية  التجربة سياسية  السياسية، وعكست نضج 
التي تبقى فريدة في تحقيق التناوب السيا�ضي وإنضاج مسار االنتقال 
الديمقراطي ببالدنا والذي دشنه جاللة امللك حفظه هللا منذ إطالق 

ورش العهد الجديد واملفهوم الجديد للسلطة، هذه التجربة جعلت 
الحياة السياسية املغربية نموذج في محيط جيو سيا�ضي واقتصادي 
االستقرار  وعدم  واالضطراب  البلدان  تفكك  األساسية،  سيمته 
وهدر الزمن التنموي، إنها تجربة سياسية يحق لنا أن نفتخر بها ملكا 
وأحزابا سياسية ومواطنين، تجربة سياسية قائمة على مفهوم جديد 
لالنتقال السيا�ضي والتطور الديمقراطي املنسجم والحافظ لالختيارات 

االستراتيجية للدولة املغربية.

جرت  التي  والتنظيمية  السياسية  بالظروف  التنويه  أود  وهنا 
فيها االنتخابات األخيرة، والتي تميزت بتنظيم محكم لكل االقتراعات 
جد  صحي  ظرف  في  واحد  يوم  في  والجهوية  والجماعية  التشريعية 
حساس، انتخابات أبانت صدقا وليس قوال عن صالبة مؤسسات الدولة 
في ظل األوقات الصعبة خصوصا اإلدارات العمومية التي أشرفت على 
العملية االنتخابية حتى مرت في أجواء أمنية وسياسية وصحية جعلت 
من يوم االقتراع مناسبة وطنية وشعبية لتجديد الشرعية في النظام 

السيا�ضي للبالد وفي مؤسساته املنتخبة.

فريق  رئيس  وبصفتي  كمواطن  قناعتي  وعن  ما سبق  على  وبناءا 
التجمع الوطني لألحرار، القوة السياسية األولى في البرملان نجدد دعمنا 
القوي لهذه التجربة الحكومية، دعم مبادئه املساندة املبادرة واملواكبة 

املقترحة واملراقبة البرملانية املتصلة مع تطلعات املواطنات واملواطنين.

عيسلدعت وعيسردة،

املالية،  قانون  مضامين  مناقشة  على  االنكباب  قبل  لي  اسمحوا 
أنا أقول لكم وبكلمة أن ماليين املغاربة الذين منحوا الثقة ألحزابكم 
املشكلة للتحالف الحكومي لهي شرعية سياسية وانتخابية وقانونية ما 
حظيت بها كل الحكومات التي سبقتكم، وهذا إن دل على �ضيء فإنما 
يدل على نضج املواطن املغربي والتقاطه لإلشارات الكونية والتي تفرض 
وجود حكومات مبنية على أغلبية حكومية منسجمة في اختيارات املاكرو 
سياسية قادرة على اإلجابة بسرعة وفعالية على تطلعاته في حياة كريمة 
قوامها الحصول على الشغل الضامن للكرامة ومنظومة صحية فعالة 
ضد التقلبات الوبائية ونظام تعليمي متكامل مبتكر ومنتج للمعرفة 

والثروة.

إن الثقة الشعبية التي أفرزتها انتخابات 8 سبتمبر هي بمثابة رد 
سيا�ضي على كل املشككين في سالمة العملية االنتخابية الوطني، ورسالة 
سياسية واضحة لكل املناوئين ملسار التحديث والدمقرطة ودولة الحق 
للمملكة  الدستورية  الثوابت  ضمن  بالدنا  اختارته  الذي  والقانون 
البرملاني  امللكي  والنظام  املعتدل  الوسطي  اإلسالم  هي  والتي  املغربية 
املسؤولية  إن  الديمقراطي،  واالختيار  الوطنية  والوحدة  الدستوري 
العمومية الجسيمة التي ألقاها املواطن املغربي بطريقة حرة ونزيهة على 
عاتق كل من صوت عليه خصوصا أحزاب األغلبية الحكومية تجعلنا 
جميعا أمام أمانة تاريخية في تحقيق فرص اإلقالع التنموي املنشود 
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واملنصف لكل مكونات املجتمع، فليس هينا علينا نحن كسياسيين 
ملتزمين مع إرادة املواطنين أال نقف وقفة تأمل واحترام في نفس الوقت 
للسلوك الحضري للمواطن املغربي الذي تحدى كل خطابات التيئيس 
والتبئيس في جدوى العملية االنتخابية وفي املسلسل الديمقراطي برمته، 
مواطنون ومواطنات شرفاء حجو بكثافة ودون إكراه وال تظليل رغم 
ظروف الجائحة التي فرضت التدابير اإلحترازية وعبروا بكل مسؤولية 
وفي خلق  الديمقراطي  السيا�ضي  التغيير  في  وحرية عن رغبة جامحة 
مناخ سيا�ضي جديد معزز بأفكار ومبادرات وكفاءات سياسية جديدة، 
ولكل هذه االعتبارات نحن كنواب ونائبات في فريق التجمع الوطني 
لألحرار نستشعر جسامة املسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الوطنية 
الحساسة من تاريخ بالدنا وأمتنا، ومن هذا املنطلق إن فريق التجمع 
الوطني لألحرار سيظل السند املبين والناصح األمين للتجربة الحكومية 
الحالية تحقيقا لتطلعات املواطنين واملواطنات وإخالصا لثقة صاحب 

الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا.

عيسلدعت وعيسردة،

والقيام  الديمقراطي  التطور  رهان  كسب  في  بالدنا  نجحت  لقد 
بإصالحات سياسية ودستورية بشر بها خطاب 9 مارس 2011 وترجمها 
دستور يوليوز سنة 2011 كذلك املتقدم واملؤسس لعصر جديد من 
تاريخ الدولة املغربية الباحثة عن ازدهار املجتمع املغربي وصيانة كرامة 
التكيف السيا�ضي وتجويد مؤسسات  في  النجاح  أبنائه، إن هذا  كل 
الدولة هو العنوان البارز في البرنامج الحكومي الحالي، برنامج طموح 
معقلن نابع من استشارات عمومية واستماع متأني ملطالب الشعب 
املغربي في بناء ركائز الدولة االجتماعية، ونحن في هذه القبة املوقرة وفي 
سياق لحظة وطنية ينتظر مخرجاتها كل املغاربة واحتراما للمقتضيات 
الدستورية التي تؤطر عملنا كنواب لألمة البد أن نتسلح بلغة الحقيقة 
وتشخيص الواقع كما هو ال كما هو موجود في مخيلة البعض، ولعل 
السياسية وصراحة  لغتها  بقوة  األخيرة  السنوات  في  امللكية  الخطب 
تشخيصها خير مرجع لنا نحن كسياسيين من أجل التخلي عن لغة 

الخشب والوقوف على مكامن الخلل في أدائنا العمومي.

إن كلمة السيدة الوزيرة في سياق تقديم مشروع قانون املالية مثال 
حي على الجرأة في إعمال مبدأ النقد املزدوج وفي تشخيص واقع صعب 
عرته الجائحة التي ضربت كل بلدان العالم، ليتبين دون ثورية خادعة 
أن البالد وعلى مدار السنوات األخيرة لم تحقق القفزة التنموية التي 
تتما�ضى مع مقدوراتها وفرصها الجيو سياسية وأن هناك عجز حقيقي 
لدى املدبر العمومي الذي غابت عنه املبادرة والجرأة السياسية ملعالج 

اختالالت النموذج االقتصادي واالجتماعي للبالد.

إن هذه اللغة الصريحة تبرهن أن الحكومة الحالية حكومة سياسية 
بتحديات  واعية  حكومة  بارز،  تدبيري  أثر  وذات  ومواطنة  ومسؤولة 
البرنامج  في  بين  بشكل  انعكس  وهذا  املستقبل،  ورهانات  الحاضر 
الحكومي ووجدناه مرقما ومدققا ومفصال في قانون املالية الذي نحن 

بصدد املصادقة عليه.

إن األرقام واإلحصائيات التي بين أيدينا صادمة لنا نحن كنواب 
لألمة وصادمة لعموم املواطنين واملواطنات، فخالل السنوات األخيرة 
نجد أن معدل النمو لم يتعدى %2.5، معدل البطالة انتقل من8.9 
املديونية  معدل  انتقل  الجارية،  السنة  مطلع  إلى 12%   2011 سنة 
من %52 من الناتج الداخلي الخام إلى %76 ومن خالل هذه األرقام 
نفهم حجم املعاناة التي يعاني منها املواطن املغربي في صمت، وحجم 
العجز االجتماعي الذي تعاني منه البالد وكذلك حجم العمل واملجهود 
واآلمال  االنتحارات  ظل  في  الحالية  الحكومة  ينتظر  الذي  واإلنجاز 
املعلقة واملعطلة لفئات عريضة من مكونات املجتمع املغربي، طيلة 
هذه السنوات تضررت فيها الطبقة الوسطى بشكل الفت جراء قرارات 
متسرعة وانزلقت فيها الطبقات الهشة نحو منحدر واضح من االقتصاد 
الغير املهيكل والهشاشة االجتماعية، في حين وعبر خلفيات إيديولوجية 
املنعشة  مبادراتها  وكبحت  املنتجة  االقتصادية  الفئات  شيطنة  تم 
نستغرب  ال  لهذا  اليوم؟  نخدموا  غادي  من  مع  الوطني،  لالقتصاد 
الواضح  السيا�ضي  الجواب  نتائج االنتخابات األخيرة والتي مثلت  من 

والتقييم الشعبي املوضوعي للتدبير العمومي.

عيسلدعت وعيسردة،

لقد كسبت الدولة املغربية في مواجهتها للجائحة تميزا في تدبير ملف 
الجائحة، مقاربة تعززت بالقرار امللكي في تقديم الدعم املادي للفئات 
التي تضررت من جراء الحجر الشامل، ثم إلى قرار التلقيح املجاني، 
وصوال إلى قرار الحكومة األخير في رفع الحظر على التنقل الليلي، ويبدو أن 
الحكومة الحالية قد التقطت رسائل املغرب العميق، لذا جاء مضمون 
الحكومي  التصريح  ملضامين  وبأمانة  صراحة  عاكسا  املالية  قانون 
الذي قدمه السيد رئيس الحكومة تحت قبة البرملان يوم 11 أكتوبر 
من هذه السنة، برنامج حكومي يؤسس ملفهوم الدولة االجتماعية وما 
أحوجنا إليها، برنامج حكومي وضع ملفات الصحة والشغل والتعليم 
في صلب أولوياته وضمن هندسة حكومية تستجيب ملعايير االتقائية 
والنجاعة والحكامة الجيدة والتطبيق السليم للدستور، ونحن كفريق 
للتجمع الوطني لألحرار نجد أنفسنا ضمن مضامين البرنامج الحكومي 
خضنا  الذي  االنتخابي  البرنامج  مضامين  مهمة  بنسبة  عكس  الذي 
به االنتخابات األخيرة الذي على أساسه تعاقدنا مع املواطن وهذا ما 
يرسخ روح املسؤولية التي يجب أن نتحلى بها جميعا كنواب برملانيين 

ومسؤولين حكوميين ضمن مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.

أسس  توطيد  املالية،  قانون  في  األربع  األولويات  تحديد  تم  لقد 
إنعاش االقتصاد الوطني، تعزيز آليات االندماج االجتماعي والتقدم في 
تعميم الحماية االجتماعية، االستثمار في الرأسمال الالمادي اإلنسان 
املغربي، إصالح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة التدبيرية، ومن 
خالل هذه املحاور األربع يبدو أن الحكومة الحالية واألحزاب الثالثة 
املشكلة لها على وعي تام بضرورة االلتحاق الجماعي بالسرعة القصوى 
الحالي  الحكومي  البرنامج  الشاملة، نجد  املجتمعية  التنمية  في مسار 
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بعيد كل البعد عن الشعبوية مقترحا الحلول املباشرة للعجز االجتماعي 
مركزا على مسألة التشغيل التي تؤرق بال شبابنا وتجعله غير منخرط 
في سيرورة اإلنتاج واإلبداع والفاعلية، دون أن يغفل حاجة األجيال 
املسنة في حماية اجتماعية تحمي من نائبات الدهر وكذلك دون تغييب 
حاجيات الفئات األخرى من طفولة وأشخاص في وضعية إعاقة، كل 
املجتمعي،  للتكامل  محققة  واندماجية  تشاركية  مقاربة  ضمن  هذا 
وعلى سبيل املثال الحكومة ستطلق برنامج األوراش الكبرى والصغرى 
في املدن والقرى إلحداث 250 ألف منصب شغل مباشر عبر تخصيص 
225 مليار سنتيم لهذا الغرض وكذلك تخصيص 125 مليار سنتيم 
لضمان مشاريع مقاولة الشباب في إطار برنامج فرصة لتمويل 50 ألف 
مشروع جديد، كما أن مشروع قانون املالية جاء بمقتضيات لخلق 26 
ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية وهو أعلى رقم توظيف عمومي 
في السنوات األخيرة على أن يتم كسب تحدي إحداث مليون منصب 

شغل مع متم نهاية الوالية بحول هللا.

عيسلدعت وعيسردة،

تعميم الحماية االجتماعية لفائدة 22 مليون مغربي ومغربية ليست 
باألمر الهين، والشك أن هذا ورش يعد ثورة اجتماعية حقيقية هذا ورش 
ملكي بامتياز يتضمن ولوج فئات اجتماعية جديدة خصوصا الفالحين 
والعمال وأصحاب املهن الحرة إلى منظومة الحماية االجتماعية التي 
تضمن الحق في العالج باعتباره أحد الحقوق األساسية والدستورية، 
وهنا أشدد أننا بعد مراجعة نموذجنا التنموي وحصول توصيات عن ما 
حولوه جاء الوقت لتحيين نموذجنا االجتماعي فاملالحظ أن السياسات 
التكاملية  عنها  وتغيب  فيها  املتدخلين  كثرة  كثيرة  الوطنية  العمومية 
وااللتقائية وال تحقق املراد التنموي الواقع الذي ينعكس سلبا على 
تصنيفنا في مؤشر التنمية البشرية والظاهر أن الحكومة عازمة على 
الهام ومقدمة ذلك هو رصد االعتمادات  االنكباب على هذا الورش 
املالية الالزمة حيث خصص لبرنامج راميد 420 مليار سنتيم باإلضافة 
إلى رصد 500 مليار سنتيم إضافية في ميزانية قطاع الصحة والتعليم 
عبر بناء مؤسسات صحية وتعليمية جديدة في املناطق التي لم تستفد 

بعد من الجيل الجديد للخريطة الصحية الوطنية.

إن الحماية االجتماعية متصلة بتحسين وحماية القدرة الشرائية 
للمواطن املغربي، وهذا ما يفسر تخصيص قانون املالية ملبلغ 1600 
مليار سنتيم لدعم املواد األساسية في املائدة املغربية أي غاز البوطان 
الطبخ، السكر، الدقيق وباقي املواد املدعمة، وهنا أستغرب لحال بعض 
الجهات السياسية الغير املسؤولة التي تروج أن الحكومة الجديدة قامت 
برفع الدعم على املواد األساسية بحثا عن مكاسب سياسية ال يمكن أن 
أصفها اآلن، في حين أن الواقع هو أن اعتمادات دعم املواطن البسيط 
هي أولوية في قانون املالية املعروضة على أنظار نواب األمة املحترمين، 
إن ركائز الدولة اجتماعية لن تقوم إال عبر ثورة مجتمعية في مجاالت 
الصحة والتعليم والتشغيل هذا الثالوت هو املدخل الرئيس ألي تحول 

اجتماعي منصف تحول يكون األبرز هو تأهيل اإلنسان املغربي باعتباره 
الثروة الحقيقية التي تتوفر عليها البالد.

وفي هذا الصدد، نجد أن قانون املالية رصد غالف مالي قدره 50 
في مجال اإلعاقة وتخصيص  العاملة  الجمعيات  مليار سنتيم لدعم 
غالف مالي قدره 25 مليار سنتيم لخلق دور الحضانة وتعميم التعليم 
األولي املجاني منذ السنة الرابعة حتى تتمكن األمهات العامالت من 
ولوج سوق الشغل وفق مقتضيات البرنامج الحكومي الطامح إلى رفع 
نسبة النساء في سوق الشغل من 20 إلى %30، ويبقى قرار الشروع 
الرسمي في تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية في اإلدارات العمومية قرار 
شجاع يعكس وعي الحكومة بأهمية التمكين الثقافي لفئات واسعة من 
املغاربة وذلك بتخصيص 200 مليون درهم لهذا امللف، في حين بات 
ورش إصالح اإلدارة وترسيخ دعائم الحكامة الجيدة هو ضمان التنزيل 
السليم لطموحات التنموية خصوصا وقانون املالية قد خصص 245 
مليار درهم ككلفة لالستثمارات العمومية في مجال البنيات التحتية التي 
سيباشرها صندوق محمد السادس لالستثمار، بما يفيد أن الحكومة 
قد أعلنت عن نواياها الصريحة في الخروج من أزمة الوباء من خالل 
التخلي عن مقاربة التقشف التي ال تؤدي إال إلى االنكماش االقتصادي، 
عجلة  في  الدولة  أموال  وضخ  العمومية  املبادرة  هو  فالحل  وبالتالي 
اإلنتاج مما سيساعد على انتعاش السوق الوطنية وتحفيز املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة على املغامرة والتنافسية االقتصادية والنتيجة هي 

رفع القيمة املضافة والناتج الداخلي الخام.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسردة أعضرء علحكومة عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب وعينرئبرت عملحت5مرت،

إن املغرب ينتظر واملغاربة ينتظرون نتائج عملكم وينتظرون ثمار 
الحكومة العاكسة ملخرجات صناديق االقتراع، حكومة مؤسسة لعهد 
عبر  وإننا  حقيقي،  اجتماعي  عمق  على  القائمة  االجتماعية  الدولة 
املشاركة السياسية واالنتخابية املكثفة يوم 8 سبتمبر دخلنا عهد شراكة 
سياسية جديدة مؤسسة لعقد اجتماعي ما بين املواطن والدولة، فبعد 
كسب رهان العمران وتعزيز البنيات التحتية والوطنية، جاء وقت كسب 
رهان اإلنسان عبر تحقيق أمنه الروحي والغذائي والطاقي والسيا�ضي، 
ملجتمع  واملثمر  اآلمن  والولوج  املعرفة  تحدي  كسب  وقت  جاء  لقد 
الرقمنة والتنافسية املعلوماتية والتقنية، لقد حان وقت القطع مع 
االرتباك الحاصل في التربية والتعليم عبر وضع القاعدة الصلبة لتعليم 

تناف�ضي منتج للمعرفة املؤهلة لولوج سوق الشغل الوطني والدولي.

في  رائدة  قوة  لتكون  مؤهلة  والبعيد  القريب  وبشهادة  بالدنا  إن 
البناء  ملقتضيات  مستكملة  متماسكة  قوة  سيا�ضي،  الجيو  محيطها 
كل  مع  املتعاونة  الترابية  لوحدتها  والحامية  الديمقراطي  املؤسساتي 
شركائها والداعمين لخياراتها االستراتيجية وعلى رأسها القضية األولى 
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قضية الصحراء املغربية، قال هللا وتعالى »وكذلك يضرب هللا الحق 
في  فيمكث  الناس  ينفع  ما  وأما  جفاءا  فيذهب  الزبد  فأما  والباطل 

األرض« صدق هللا العظيم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلد ائيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد رئيس فريق األصالة واملعاصرة 
النائب املحترم �ضي أحمد تويزي في حدود 33 دقيقة.

عينرئب عيسلد أحمد تويزي ائيس فريق عألصرية وعملعرصرة:

بسم عيرحمن عيرحلم وعيصالة وعيسالم عن عينبي عألمين.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

زملالت9 زمالئ9 عينوعب عملحت5مون،

مع   2022 املالية  للسنة  املالية  قانون  ملشروع  مناقشتنا  تتزامن 
تحتل  التي  الخضراء،  للمسيرة   46 للذكرى  املغربي  الشعب  تخليد 
مكانة خاصة ومتميزة لدى الشعب املغربي ملكا وشعبا، خاصة وأنها 
ذات ارتباط وثيق بالوحدة الترابية مملكتينا، وبهذه املناسبة البد لنا 
في فريق األصالة واملعاصرة من الوقوف على مضامين الخطاب امللكي 
الصريحة والواضحة  املوقف  الغالية، وتثمين  الذكرى  بهذه  الخاص 
نؤكد  لذلك  نصره هللا،  السادس  محمد  امللك  جاللة  عنها  عبر  التي 
مواصلة  إلى  تهدف  التي  الخطوات،  كل  في  امللك  وراء جاللة  وقوفنا 
العمل من أجل ترسيخ مغربية الصحراء على املستوى الدولي ومواصلة 
التعاون الصادق مع األمين العام لألمم املتحدة ومبعوثه الشخ�ضي 
طبقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة واالستمرار في أوراش التنمية 
والبناء باألقاليم الجنوبية للمملكة وتوسيع املشاركة السياسية ألبنائها 
في تدبير شؤونهم الجهوية، كما ال يسعنا في هذا املقام إال التعبير على 
التمسك بالحل السيا�ضي في إطار سيادة املغرب كاملة على صحرائه من 
خالل مبادرة الحكم الذاتي واملشاركة الكاملة واملسؤولة لدولة الجزائر 
باعتبارها الطرف الحقيقي في هذا النزاع املفتعل واإللتزام باالختصاص 
الحصري لألمم املتحدة وبمحددات املسار السيا�ضي دون أي تدخل من 
أي منظمة كانت إقليمية أو دولية، ونثمن في الفريق تقدير جاللة امللك 
للدول والتجمعات التي تربطها باملغرب اتفاقيات وشراكات والتي تعتبر 
األقاليم الجنوبية للمملكة جزءا ال يتجزأ من التراب الوطني ورفضه 
بأية  معهم  القيام  وعدم  البعض  مواقف  في  واالزدواجية  الغموض 
خطوة اقتصادية أو تجارية ال تشمل أقاليمنا الجنوبية، لذلك فنحن 
نجدد التعبير عن كوننا مجندين وراء جاللة امللك من أجل مواصلة 
التعبئة واليقظة للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية وتعزيز املنجزات 
التنموية والسياسية التي تعرفها األقاليم الجنوبية املغربية، ومنخرطين 
في كل املبادرات في إطار الدبلوماسية املوازية التي علينا واجب تفعيلها 

كمنتخبين للدفاع عن القضية الوطنية.

وبهذه املناسبة أتقدم باسم فريق األصالة واملعاصرة بتحية تقدير 
وإجالل لقواتنا امللكية املسلحة على ما تبذله وما بذلته من تضحيات 
التقدير  نفس  الترابية،  ووحدته  الوطن  حوزة  عن  للدفاع  جسام 
واإلجالل موصول كذلك للدرك امللكي واألمن الوطني والقوات املساعدة 
والوقاية املدنية واإلدارة الترابية على ما تقوم به هي األخرى من عمل 

جبار من أجل استتباب أمني واألمان عبر ربوع اململكة.

إن محطة انتخابات 2021 جعلتنا نقف عند أهمية وأولوية التزام 
جاد  بعمل  املستقبل  واستشراف  الهادئ  للمؤسسات  التغيير  بخط 
ومسؤول وواعد، فاملغرب استطاع أن يقود حملة إصالحات سياسية 
والسياسية  التحتية  البنى  في  املهمة  بالتغييرات  يقوم  وأن  ومدنية 
بحيث لم يعد االهتمام اليوم منصبا سوى على رفع بعض التحديات 
االقتصادية واالجتماعية والتي ولألسف ال زالت تؤثر سلبا على مسار 
هذا االنتقال الواعد وعلى تبديد القلق بخصوص األوضاع االجتماعية 
العمل  في  الثقة  منسوب  من  الرفع  وعلى  والشرائح  الفئات  لبعض 

السيا�ضي وبعث روح األمل في مخرجات السياسات العمومية.

لذلك فنحن في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر أن هذه اللحظة هذه 
املحطة ذات صبغة خاصة ومتميزة بالنظر إلى سياقها وحجم التحديات 
التي تفرضها في ظل ظرفية اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة، وها 
نحن اليوم أمام مؤسسات بنخب جديدة تعد بمردودية حكومية واعدة 
قادرة على استشراف اآلفاق التي تطرحها الفرص التي يتيحها عالم ما 
بعد كوفيد 19 على الرغم من أن التحديات كبيرة وإلنتظارات أكبر في 
ظل االختالالت التي أظهرتها الجائحة صحيا واجتماعيا واقتصاديا والتي 
هي نتاج تراكم سنوات من التدبير ال�ضيء للسياسات العمومية فاملغاربة 
بمشروع  واجتماعي  سيا�ضي  ذات حس  حكومة  على  يتوفرون  اليوم 
يرتكز على مفهوم الدولة االجتماعية وعلى برنامج حكومي للعمل ولألمل 
يروم تنزيل النموذج التنموي الجديد وتوفير شروط تعميم الحماية 
االجتماعية لكافة املغاربة وهو ما يترجم يروم تنزيل نموذج التنموي 
الجديد وتوفير شروط تعميم الحماية االجتماعية لكافة املغاربة وهو 
ما يترجم عن وعي الحكومية بأهمية التنفيذي الفعلي للبرامج على أرض 
الواقع والحرص التام على تفادي اختالالت التنزيل، إضافة إلى تفعيل 
آليات املواكبة واملراقبة من أجل التنفيذي الفعلي من جهة ومن جهة 
أخرى يعكس وعيا بأهمية الالتمركز كبعد أسا�ضي في طريق التفكير 
والتدبير، وإذا كان هناك ما يدعو للتفاؤل فهو أن املشاريع التي جاء 
بها مشروع قانون املالية تعد بالتغييرات عميقة تشكل منطلقا لتنفيذ 
البرامج املرجوة ومقتضياته جريئة وقادرة على إحداث الرجة املطلوبة 
االقتصاد من أجل إقالع، خاصة وأنها تعد بالتغلب على صعوبة اإلصالح 
العمومية،  واملقاوالت  واملؤسسات  واألعمال  للمال  واملناخي  الضريبي 
وإيالء األهمية إلطالق آالف مناصب الشغل واالهتمام بالعالم القروي 
ومغاربة العالم ووضعية الطبقة الوسطى وكذا تسريع وثيرة اإلنعاش 

القطاع السياحي.
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عيسلد عيرئيس،

املتأنية  القراءة  هذه  نستعرض  إذ  واملعاصرة  األصالة  في  نحن 
2022، البد وأن نسجل وباعتزاز األداء  ملشروع القانون املالية سنة 
املتميز لألغلبية في هذا الوقت الوجيز سواء داخل الحكومة أو داخل 
املجلسين  هياكل  وانتخاب  الحكومة  تشكيل  حيث  البرملان  مجل�ضي 
وتقديم البرنامج الحكومي واملصادقة عليه وتقديم مشروع قانون املالي 
لسنة 2022 طبقا للقانون التنظيمي للمالية، وليا اليقين بأن توفير 
شروط ذلك ما كان ليتم لوال االنسجام التام بين مكونات األغلبية الذي 
ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع اإلطار املؤسساتي الذي 
تفرضه املقتضيات الدستورية واألعراف الديمقراطية، ولوال استحضار 
األغلبية بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغاالت املواطنين واملواطنات 
القضايا  عن  الواضحة  اإلجابات  تقديم  في  التأخر  عدم  في  ورغبتها 
التي التزمت بها مكوناتها خالل الحمالت االنتخابية والتي تم ترجمتها 
املواطنين  ملتطلبات  باالستجابة  يعيد  ما  وهو  الحكومي،  البرنامج  في 
واملواطنات، خاصة إذا ما تم تكثيف التنسيق بين مكونات األغلبية 
تتطلب  املرحلة  الذات ألن  ونكران  والتعاون  التشاور  روح  ومواصلة 

تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات.

عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

ونحن بصدد مناقشة مشروع قانون املالي لسنة 2022 البد لنا في 
الفريق من الوقوف على السياق السيا�ضي العام سواء ذلك املرتبط 
باالنتخابات 2021 أو الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة 
ومخلفات  الجديد  التنموي  النموذج  تقديم  سياق  أو  للبرملان  األولى 
جائحة كوفيدـ19 وكذا السياق اإلقليمي، فاالنتخابات العامة لقيت 
الجيد  التنظيم  ناحية  من  الدولي  املنتدب  من طرف  واسعة  إشادة 
للمواطنات  املكثفة  واملشاركة  فيها  مرت  التي  اإليجابية  واألجواء 
الجنوبية  األقاليم  في  وبالخصوص  الجائحة  ظروف  رغم  واملواطنين 
الغالية، مما يؤكد على الخيار الديمقراطي والبناء املؤسساتي ببالدنا، 
ويجب علينا كفرقاء سياسيين أن نتجنب املواقف الغامضة أو املشككة 
في العملية االنتخابية والتي تعطي إشارات سلبية للمواطنين واملواطنات 

وتغدي ثقافة العزوف واالبتعاد عن املشاركة السياسية.

وترسيخ  استكمال  اتجاه  في  كبيرة  بمجهودات  بالدنا  قامت  لقد 
البناء الديمقراطي للمؤسسات املنتخبة، والنموذج التنموي الجديد 
يحثنا جميعا على ضرورة اتخاذ قرارات وتدابير كفيلة بإحداث مناخ 
عام إيجابي مبني على انفراج سيا�ضي وصون لألفق الحقوقي ببالدنا، 
خاصة وأن خطاب جاللة امللك محمد السادس املوجه لنواب األمة 
خالل افتتاح الوالية التشريعية يؤكد على أن املرحلة واعدة لتقدم 
البالد، واملؤكد كذلك هو أن تطلعات املغاربة يجب أن تكون منطلقا 
ملسار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد من خالل امليثاق الوطني 

للتنمية وبالتركيز على املحاور االستراتيجية التي أكد عليها التقرير العام 
والرأسمال  االجتماعي  الرابط  وتوطيد  ومتنوع  منتج  اقتصاد  لبلوغ 
البشري ناهيك عن االشتغال على مجاالت ترابية قادرة على التكيف 
واالستدامة بما ينسجم مع الرغبة في إحداث قطيعة مع طريقة تدبير 
العدالة  وتحقيق  للثروة  العادل  للتقسيم  والتأسيس  العام  الشأن 

االجتماعية والعدالة املجالية.

إن ما جاءت به الحكومة من إجراءات وتدابير مالية لتنزيل ورش 
تعميم الحماية االجتماعية يعكس وبحق عزم الحكومة على تكريس 
وتسريع  مواصلة  سبل  تحديد  خالل  من  االجتماعية  الدولة  أسس 
األوراش االجتماعية الكبرى للنهوض باملجال االجتماعي كمشروع كبير 
وغير مسبوق، والذي يتطلب إصالحا عميقا وحقيقيا لألنظمة والبرامج 
االجتماعية املوجودة حاليا وتفعيل السجل االجتماعي املوحد الذي 
النسيج  في  املهيكل  الغير  االقتصادي  القطاع  إلدماج  رافعة  يشكل 
الوطني، ومن خالل ذلك يتبين أن الحكومة تعي وبشكل جيد مسؤوليتها 
على وضع األولويات واملشاريع خالل واليتها وتعبئة الوسائل الضرورية 
لتمويلها، فمشروع القانون املالي لسنة 2022 يأتي في إطار مخلفات 
األزمة الوبائية لكوفيد 19 التي تطرح ضرورة إنعاش االقتصاد الوطني 
ورصد كل اإلمكانيات والجهود والكفاءات الكفيلة بإخراج البالد من 

التبعات والتأثيرات االقتصادية بهذا الوباء.

كل  حريصون  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  إننا  الرئيس،  السيد 
الحرص على أن تكون النتائج الواضحة ألداء الحكومة التي يراهن عليها 
جميع املغاربة متمثلة أساسا في تبديد القلق االجتماعي وتخفيض سقف 
املطالب االجتماعية الذي كان يرجع باألساس إلى ضعف التقدم األداء 
الحكومي في مجال التوزيع العادل للثروة وعدم قدرته على إنتاج معادلة 
تقاسم عوائد املجهود التنموي للبالد، فالبعد االجتماعي في السياسات 
العمومية يعد من صميم عمل الحكومة وهو اليوم يشكل أولى أولوياتها 
الخدمات  من  االستفادة  في  املغربي  املواطن  بحق  وثيق  ارتباط  في 
االجتماعية وسبل العيش الكريم، ويتبين أن الحكومة متملكة لتصور 
واضح ودقيق للنهوض باألوضاع االجتماعية في مختلف مجاالت التربية 
والتكوين والخدمات الصحية والتشغيل والتصدي للفقر وللهشاشة، 
وهو ما سيجعل من بالدنا ورشا مفتوحا في هذا املجال، فباإلضافة إلى 
قطاعات التعليم والصحة والشغل هناك انكباب على تقليص الفوارق 
املجالية واالجتماعية بالوسط القروي في إطار التنمية القروية فضال 

عن دعم التماسك االجتماعي وبرامج التنمية البشرية.

وإذا كانت الجائحة قد أفرزت بجالء تف�ضي ظاهرة القطاع الغير 
املهيكل وفشل البرامج االجتماعية وتواضع نسبة النمو املحققة خالل 
العشر سنوات املاضية وارتفاع معدالت البطالة وكذلك انتقال معدل 
املديونية من 52 إلى %76 من الناتج الداخلي الخام فعلى الحكومة 

الحالية:

أوال: مضاعفة جهودها في اتجاه مواجهة هذه التراكمات السلبية 
وهذا اإلرث الثقيل؛
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ثانيا: االستغالل األمثل ملعالم االنتعاش االقتصادي الوطني والدولي 
وملعايير االتقائية والنجاعة املتوفرة من خالل هذه الهندسة الجديدة 

للحكومة.

إن انتعاش االقتصاد الدولي سيكون له ال محالة تأثير على القدرة 
الشرائية للمواطنين واملواطنات، وبالنظر لالرتفاع القيا�ضي للطلب على 
املواد األولية والطاقية، وهو ما سينعكس في ذات الوقت على أداء امليزان 
التجاري وعلى الحكومة اآلن أن تعمل على التخفيف من هذه التأثيرات 
وذلك عبر سن سياسات صارمة في تتبع األسعار وفي املحاربة والضرب 
على أيادي املضاربين في األسعار ألن هذا هو الدور األسا�ضي للحكومة 
اآلن أن تنكب عنه وبسرعة، لذلك نثمن عاليا تخصيص مشروع قانون 
املالية ل 2.25 مليار درهم لفائدة الشباب من خالل دعمهم ومواكبتهم في 
أوراش مختلفة ومتنوعة، وهذا مؤشر واضح ودال على حرص الحكومة 
على ووضع فئة الشباب ضمن أولوياتها، فهاجس هذه الفئة العريضة 
من املجتمع التي تضررت بشكل كبير جدا من تداعيات الجائحة هو 
الحصول على فرصة عمل تضمن لها الكرامة والحد األدنى من العيش 
الكريم، كما أن رصد 250 مليون درهم بموجب مشروع قانون املالية 
بالنسبة للتعليم التدريجي لدور الحضانة وتقديم بدائل لرعاية األطفال 
يجسد وبحق التوجه االجتماعي بهذه الحكومة، فالحكومات االجتماعية 
تقاس  وإنما  العواطف  ودغدغة  الشعارات  برفع  باالكتفاء  تقاس  ال 
بحجم االعتمادات املالية املرصودة لهذه الجوانب االجتماعية وكذلك 
على حسن تدبيرها والتي تسجل خصاصا كبيرا وهذا ما ملسناه في األرقام 
املقدمة من طرف الحكومة وهي بداية مشجعة ومطمئنة في أفق تدارك 

الخصاص في مشاريع القوانين املوالية.

عيسلد عيرئيس،

إن فرضيات مشروع قانون املالية تبقى في نظرنا مفهومة في ظل 
الظرفية الصعبة التي تفرضها مرحلة ما بعد جائحة كورونا والحكومة 
الكامل لنهجها ولبرامجها وسنبقى دائما مبادرين  ستجد فينا الدعم 
لتمويل  الحلول  إيجاد  وفي  االبتكار  في  واملشاركة  املقترحات  لتقديم 
املشاريع التي تروم خلق فرص الشغل. وهنا البد أن نثني وبحرارة على 
الحكومة على املجهود الذي بذلته للرفع من االستثمار اإلجمالي العمومي 
في القطاع العام إلى 245 مليار درهم والذي ما يمثل %20 من PB وهو 
معدل قيا�ضي يعكس إرادة الحكومة في إنعاش االقتصاد وفي توفير 
فرص الشغل وتنزيل النموذج التنموي الجديد ، كما أن على الحكومة 
بذل مجهود إضافي وكبير لضمان تنزيل أوراش االستثمارات العمومية 
حتى تتجاوز نسبة إنجازها %70 على أقل خاصة وأن لدينا الثقة في 
الحكومة ألنها حكومة كفاءات من حيث القدرة على رفع هذا التحدي، 
غير أنه البد من التنبيه إلى أن سقف الطموح العالي ملشاريع سيطرح 
إشكالية التمويل خاصة إذا ما استحضرنا الفرق الحاصل بين املبلغ 
اإلجمالي للتحمالت واملبلغ اإلجمالي للموارد، وهو ما سيصل إلى حدود 
تقريبا 59 مليار درهم كحاجيات تمويلية للميزانية هذا املعطى يوضح 

ضرورة اإلجتهاد واإلبتكار في مجال البحث عن مصادر أخرى لتمويل 
امليزانية بحلول مبتكرة ال تؤدي حتما إلى االستدانة.

عيسلد عيرئيس،

هذه  في  ومهم  إيجابي  إجراء  للتضامن  االجتماعية  املساهمة  إن 
الظرفية ونرى في فريق األصالة واملعاصرة أنه كان ينبغي أن تكون نسب 
أهم على األرباح التي تحققها مجموعة من الشركات التي تعمل في مجال 
أنشطة احتكارية أو شبه احتكارية ألنها دائما تحقق أرباحا رغم األزمات، 
كما نقترح في هذا الباب في األفق املنظور تضريب األنشطة الريعية 
االجتماعية  الدولة  لهذا  وأن  األذونات خاصة  أنواع  وجميع  كاملقالع 

يجب أن يكون مقرونا باتخاذ العديد من التدابير، من بينها:

-القطع النهائي مع األنشطة الريعية؛

-تدخل الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين؛

-تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية والدفع باستقرار األسعار؛

أسا�ضي  كمدخل  املوحد  االجتماعي  السجل  بإخراج  -التعجيل 
لإلصالح، جوابا على عدم اإللتقائية البرامج االجتماع السابقة وكوسيلة 

مهمة لتوصيل املساعدات للفئات املستهدفة؛

-تعزيز آليات اليقظة لحماية املستهلك من املضاربين والزيادات الغير 
القانونية في أسعار املواد االستهالكية.

 104.12 القانون  نقترح كذلك ضرورة مراجعة  السياق  وفي هذا 
بمجلس  املتعلق   20.13 والقانون  واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلق 
املنافسة بهدف القيام باملراجعات الضرورية إلضفاء الفعالية على اإلطار 
القانوني الحالي بغية تعزيز حياد وقدرات مجلس املنافسة للقيام بالدور 
املنوط به على الوجه األمثل وترسيخ مكانته كمؤسسات كهيأة مستقلة. 
ومن باب التنبيه يجب إعادة اإلعتبار للمحيط العام لإلستثمار، خاصة 
وأن تشجيع االستثمار رهين باإلضافة إلى تحسين مناخ األعمال بمحاربة 
الفساد والريع وتسريح إصالح اإلدارة وإصالح ميثاق االستثمار ومواصلة 

إصالح ورش العدالة وتسهيل الولوج إلى مصادر التمويل.

أما فيما يخص إصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية، فقد تم 
أقرب  وفي  اإلنكباب  الحكومة  على  ويجب  سابقا  قوانينها  في  الحسم 
اآلجال على هذا امللف الشائك، وعلى اعتبار أن اإلدارة املغربية عانت 
اإلطار  هذا  في  نثمن  وهيكلية  كبيرة  إختالالت  من  تعاني  زالت  وما 
اإلجراءات والتدابير املتضمنة في مشروع امليزانية العامة، والتي تعتزم 
الحكومة القيام بها لتجاوز بهذا الركود وهذا التراكم السلبي، وأملنا 
والرفع  املغربية عموما  اإلدارة  مهام  في  التكامل واإلنسجام  وفي  كبير 
إعمال  في  كذلك  كبير  وأملنا  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  فعالية  من 
الحكامة املالية في تنزيل ورش تعميم اإلدارة الرقمية بمختلف مكونات 
البنيات اإلدارية باملغرب، وهنا البد من أن نقف وقفة تقدير للحكومة 
التي عملت على تخصيص 23.5 مليار درهم لوزارة الصحة والحماية 
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اإلجتماعية منها 6.9 مليار درهم موجه لإلستثمار، مسجال بذلك ارتفاعا 
قدره 3 ماليير درهم مقارنة بسنة 2021، إضافة إلى تخصيصها ملا يناهز 
5500 منصب شغل مالي لهذا القطاع قيمة 26 ألف و860 ألف منصب 
املقترح من قبيل الحكومة، إذا كانت هذه الزيادة املهمة فما زالت غير 
هذه  تشوب  التي  الكبيرة  واإلختالالت  اإلخفاقات  تجاوز  على  قادرة 
املنظومة، وأملنا كفريق األصالة املعاصرة هو أن تكون هذه الزيادة في 
قوانين املالية اآلتي إن شاء هللا شيئا فشيئا نتغلب ماليا وإداريا على هاد 
املشاكل املرتبطة بهذا املنظومة، وبطبيعة الحال تهدف هذه التدابير إلى 
املساهمة في ضمان ولوج جميع املواطنين للعالجات وتكريس الحق في 
الصحة كما هو منصوص عليه في املادة 31 من الدستور، وذلك ضمن 
مشروع إصالحي يرتكز على تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي 
وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات وتعزيز حكامة املنظومة الصحية 
وإحداث نظام معلوماتي مندمجة يمكن من التعقب والتتبع والتدقيق 
الدقيق ملصاريف املريض، وهو ما سيجعل قطاع الصحة يشكل أرضية 

األساسية للمساهمة في تنفيذ وأجرأة مشروع الحماية االجتماعي.

وبخصوص إصالح املدرسة عمومية فلنا الثقة في الحكومة بأن تكون 
ناجحة فيه، خصوصا إذا أخذنا بعين اإلعتبار امليزانية املرصودة والوعي 
الحاصل بخصوص اإلختالالت التي تعرفها املنظومة التربوية والتكوينية 
والكفاءة والخبرة املتوفرة في قيادة هذا القطاع الحكومي، ونتمنى أن 
نعي جميعا ونتمنى أن نعي جميعا أن قطاع التربية والتكوين يجب أن ال 
يكون مجاال للمزايدات السياسية، إن إصالح هذا القطاع يتطلب تعبئة 

جماعية وتضافر جميع الفرقاء سواء سياسيين أو نقابيين.

ونحيي الحكومة في هذا الصدد على مبادرتها الشجاعة املتمثلة في 
رصد مبلغ 200 مليون في مشروع قانون املالية ألول مرة لتفعيل الطابع 
كامل من  وملدة عقد  الشديد  التي ظلت لألسف  لألمازيغية  الرسمي 
الزمن، عقد كامل من الزمن عبارة عن وعود معلقة، وها نحن اليوم 
نلمس تدابير مالية ملموسة لفائدة تحقيق هذا الورش املجتمعي الهام.

عيسلد عيرئيس،

بقدر ما نثمن كل التدابير اإليجابية التي جاء بها مشروع قانون املالية، 
سواء على املستوى االقتصادي واالجتماعي أو على مستوى التوجه نحو 
التقليص من عجز امليزانية الذي بلغ مداه في السنوات السابقة بقدر 
ما نشكر وننوه بالتفاعل اإليجابي للحكومة مع عدد كبير من التعديالت 
التي أقرها البرملان، تقريبا فاتت 100 تعديل أغلبية وحكومة، وكذلك 
الحظنا تجاوبك السيد الوزير وشروحات السيد الوزير املحترم اللي هو 
يتصف بتقنية كبيرة جدا باإلقناع الكبير، أقنع الجميع أقنع بدون لغة 
خشب النواب، هاد التفاعل اإليجابي مع البرملان يعطي إشارات فعلية 
واضحة بأن هناك تعاون بداية تعاون أصيل بين املؤسسات املؤسستين 

املؤسسة التنفيذية واملؤسسة التشريعية.

ما  فيهم  نقولوا غير �ضي وحدة  التعديالت غادي  وقد همت هذه 

نقولش كاع التعديالت ألن فاية 100 تعديل، وقد همت هذه التعديالت 
املساهمة  اإلجتماعية،  املساهمة  نطاق  توسيع  أوال  الرئيس:  السيد 
اإلجتماعية تضامن برسم السنة املالية 2022 لتشمل أيضا األشخاص 
الذاتيين الخاضعين للضريبة عن الدخل وفق نظام النتيجة الصافية 
الحقيقية أي املهنيين فقط باستثناء أصحاب األجور والدخول املعتبرة 
في حكمها، حماية االقتصاد الوطني وإعطاء دفعة قوية للمقاوالت التي 
تنشط في املجال الصناعي، تعزيز النجاعة الطاقية، اقتراح التدرج في 
تضريب بعض املنتجات إلكترونية التي تشكل خطرا على البيئة عند 
نهاية حياتها، تخفيض سعر الضريبة املطبقة على الشركات من 27 إلى 
26 في قانون املالية، تخفيض سعر الحد األدنى من الضريبة من 0.50 
املطبق حاليا إلى 0.40 تنزيال وتفعيال ملقتضيات املدة 400 من قانون 
اإلطار السالف الذكر، تشجيع املقاوالت على إحداث مناصب جديدة 

في الشغل لفائدة الشباب، كل أملنا كان أملنا أكبر.

عيسلدة عيوزيرة،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

بأن تقبل الحكومة أكثر تعديالت أكبر وأكثر، لكن نحن في األغلبية 
الحكومية نقدر جيدا صعوبة الظرفية واإلكراهات الوطنية والدولية 
التي يأتي في إطار هذا املشروع، وندرك أيضا بأن هذا املشروع هو أول 
مشروع لهذه الحكومة وال يمكن أن نحمل هذا املشروع، ونجعل منها 
أداة ونحمله جميع الحال لجميع اإلشكاالت اإلقتصادية واإلجتماعية 

التي تراكمت منذ  العمومية  املالية  البنيوية واإلكراهات  والعجوزات 

سنين، ويبقى أملنا كبير في هذه الحكومة أن تعمل جاهدة خالل السنوات 

القادمة في أجرأة وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي الطموح املستحضر 

لعمق التوجهات وتوصيات التقرير النموذج التنموي الجديد.

عيسلد عيرئيس،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة في األخير سنصوت باإليجاب على 

مشروع قانون املالية لسنة 2022 ألنه مشروع واقعي وطموح في نفس 

اآلن، ويفتح أبواب األمل أمام املغاربة، ألنه مشروع قانون يتسم بالجرأة 

في الشروع في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، ألنه كذلك 

مشروع قانون جريء في إعمال القانون اإلطار املتعلق باإلصالح الجبائي، 

ألنه كذلك مشروع قانون يعد بمثابة ثورة في اتجاه وضع أسس بناء 

الدولة اإلجتماعية، ولذلك ال يسعنا في األخير إال أن نتمنى للحكومة 

التوفيق ملا فيه الخير لوطننا ومواطنينا، تحت القيادة الرشيدة لجاللة 

امللك محمد السادس نصره هللا وأيده والسالم عليكم.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 

ثالث مداخالت السيد الرئيس األستاذ نور الدين مضيان.
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عينرئب عيسلد نوا عيدين مضلرن ائيس عيفريق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعرديلة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

نناقش مشروع القانون املالي 2022 في أجواء مطبوعة باحتفال 
الشعب املغربي من طنجة إلى الكويرة بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء 
الستكمال  املجيدة  الوطنية  الذكريات  أغلب  من  تعد  التي  املظفرة 
الوحدة الترابية ومحطة حاسمة في معركة التحرير ومسلسل تحصيل 
إليه جاللة  التي دعا  الذاتي  الحكم  إطار مبادرة  في  الوطنية  الوحدة 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده باعتبارها وحدها الحل السيا�ضي 
الواقعي العملي والدائم لهذا النزاع املفتعل الذي طال أمده منذ أكثر من 
أربعة عقود في الوقت الذي تعرف فيه قضية وحدتنا الترابية تطورات 
إيجابية على صعيد املنتظم الدولي، وقد تميزت تخليد هذه الذكرى 
املجيدة بالخطاب امللكي السامي ملا حمله من دالالت عميقة ورسائل 
واضحة تؤكد روح اإلجماع الوطني حول الوحدة الترابية وتجسد اإلرادة 
الجماعية الراسخة في كون املغرب لن وال ولن يتفاوض على صحرائه 
بقدر ما يتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع اإلقليمي املفتعل 

في إطار املسار السيا�ضي األممي على أساس الخيار السلمي.

عيسلد عيرئيس،

بربح رهان  في إطار محطة سياسية متميزة  نناقش هذا املشروع 
التمرين الديمقراطي الذي اجتازته البالد متميزة بحكومة قوية منبثقة 
عن أغلبية نيابية منسجمة أفرزتها صناديق اإلقتراع جلت من التغيير 
خارطة طريق في عملها كما تجسد ذلك من خالل مشروع قانون مالي 
طموح بتوجهاته واختياراته يستمد إطاره املرجعي من التوجيهات امللكية 
السامية ومضامين النموذج التنموي الجديد ولاللتزامات الكبرى الواردة 
البرنامج الحكومي الذي على أساسه حازت الحكومة ثقة مجلس  في 
النواب، طموح من حيث األولويات االستراتيجية التي جاء بها ويجسد 
بحق إرادة الحكومة في تحقيق التحول االقتصادي واالجتماعي املنشود 
قوامه تنزيل اإلجراءات التي تضمنها ميثاق اإلنعاش االقتصادي وتعزيز 
دعائم الدولة اإلجتماعية من خالل تقديم الدعم الالزم والتحفيزات 
الضرورية للقطاعات اإلنتاجية حتى تتمكن من تطوير أنشطتها والرفع 

من قدراتها التنافسية عبر مجموعة من اآلليات بما فيها أساسا:

مالية  دعامة  يعتبر  الذي  لإلستثمار  السادس  محمد  -صندوق 
أساسية للمقاوالت الناشئة والصغيرة واملتوسطة التي تشكل أكثر من 

%95 من النسيج االقتصادي الوطني؛

- إعطاء دينامية جديدة للتشغيل الذاتي وتحفيز املبادرات الخاصة 
بهدف تمكين الشباب حاملي الشهادات واملشاريع من تمويل مشاريعهم 

بدون شروط في إطار برنامج فرصة؛

- الرفع من مستوى االستثمارات العمومية بشكل يدعو للتفاؤل 
املشاريع  وتوزيع هذه  ترتيب  في  النظر  إعادة  من  ذلك  يقصد  ما  مع 
املجالية  العدالة  يحقق  وبما  الحدودية  املناطق  ليشمل  االستثمارية 

واإلجتماعية؛

جميع  لتشمل  اإلجتماعية  الحماية  تعميم  ورش  تنفيذ  -أجرأة 
املغاربة من خالل تعميم التأمين اإلجباري على املرض؛

- تعميم التعويضات العائلية ابتداء من سنة 23 ؛

الشغل  في حدود2025 والتعويض عن فقدان  التقاعد  تعميم   -
وما يتطلب ذلك من تسريع وتيرة املنظومة القانونية وتفعيل األدوات 

التمويلية لتنزيل هذه األهداف؛

- إحداث جيل جديد من املخططات القطاعية مع إعطاء األولوية 
للمشاريع املنتجة للثروة وخلق فرص الشغل وتحديد األهداف املتوخاة 

منها وآلية تنفيذها ومدى آثارها على االقتصاد الوطني؛

- تحسين مناخ األعمال باعتباره يشكل إحدى األسس الرئيسية 
لتوطيد إلنعاش االقتصاد واملدخل األسا�ضي لتحفيز االستثمار الوطني 
واألجنبي في ظل وضعية اقتصادية مطبوعة بتراجع ملحوظ في رؤوس 

األموال ملا تقتضيه من إجراءات مصاحبة بما فيها أساسا :

أوال: التعجيل بإعادة النظر في ميثاق االستثمار الذي طال انتظاره 
اإلقالع  ملتطلبات  تستجيب  وال  متجاوزة  مقتضياته  أصبحت  بعدما 

املنشود؛

خدمة  في  معه  تصبح  بشكل  وتأهيلها  وتحديثها  اإلدارة  إصالح 
املواطنين والتنمية وتحسين جودة الخدمات املقدمة للمرتفقين على 

أساس مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية؛

تبسيط املساطر اإلدارية من خالل التعجيل بتفعيل مضامين ميثاق 
املرافق العمومية وامليثاق الوطني الالتمركز اإلداري وتسريع وتيرة إخراج 

النصوص التنظيمية املرتبطة بها إلى حيز الوجود؛

التعجيل بتفعيل مضامين وتوجهات قانون إصالح املراكز الجهوية 
لإلستثمار بما يضمن تعزيز مبادئ الحكامة وتعزيز قدرتها على تسريع 

البث في ملفات االستثمار؛

تسريع وتيرة استكمال ورش إصالح منظومة العدالة بما يضمن 
النصوص  بقية  إخراج  في  تعثرا  بعدما عرف  والقانون  الحق  ترسيخ 
إلى حيز الوجود بما فيها أساسا مجموعة القانون الجنائي، املسطرة 
الجنائية، املسطرة املدنية وغيرها من النصوص املرتبطة بهذا اإلصالح؛

يضمن  بما  بالجبايات  املتعلق  اإلطار  القانون  بتنزيل  التعجيل 
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استقرار التشريع الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية والتخفيف من 
الثقل الضريبي على الطبقة الوسطى على الخصوص من خالل توسيع 

الوعاء الضريبي ليشمل الضريبة على الثروة؛

العمل على تسريع وتيرة تفعيل املقتضيات القانون اإلطار املتعلق 
بإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية باعتباره ورشا إصالحيا هيكليا 
رائدا للقطاع العام حتى يشكل بالفعل رافعة أساسية للتنمية ويساهم 

في تنزيل مفاهيم النموذج التنموي الجديد؛

من  الفساد  ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية  التنزيل  وتيرة  تسريع 
خالل الرؤية الجديدة التي جاءت بها الحكومة املتمثلة في آليات الرصد 
التنفيذ  عمليات  في  الشريكة  القطاعات  ملختلف  واملواكبة  والتتبع 
والتعاون  التنسيق  توطيد عالقات  تستهدف  مندمجة  إطار خطة  في 

والتكامل املؤسساتي.

عيسلد عيرئيس،

جاللة  ذلك  أكد  كما  وتثمينه  البشري  الرأسمال  تعزيز  يمكن  ال 
امللك في أكثر من مناسبة دون تحسين منظومة البحث العلمي واالبتكار 
االقتصادي  والتقدم  االجتماعي  للتحول  أساسية  رافعة  باعتبارها 
ومدخال رئيسيا إلنجاح النموذج التنموي الجديد، بما يقت�ضي ذلك 
من اعتمادات مالية كفيلة بدعم وتحسين منظومة البحث العلمي في 

الوقت الذي ال زالت فيه امليزانية املخصصة لهذا القطاع الهزيل بالنظر 

للتحديات والرهانات املطروحة كما أبانت عن ذلك جائحة كورونا، 

وأمام تزايد ظاهرة هجرة األدمغة بشكل يدعو للقلق في الوقت الذي 

تعتبر فيه البالد في أمس الحاجة ملثل هذه الكفاءات

وفي نفس السياق نسجل بإيجابية كبيرة التزام الحكومة بالعمل 

ونشر  الوطني  الكفاح  وأمجاد  التاريخية  الذاكرة  على  الحفاظ  على 

للبالد،  الحقيقي  الالمادي  الرأسمال  باعتبارها  الحقة  املواطنة  قيم 

للهوية الوطنية واإلنسية املغربية  وما يتطلبه ذلك من ترسيخ قوي 

والتمسك بثوابت األمة الجامعة في ظل التحوالت اإلجتماعية في عالم 

املعرفة والعوملة الثقافية والفكرية.

عيسلد عيرئيس،

لقد تعامل الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بإيجابية كبيرة مع 

مشروع القانون املالي انطالقا من موقعه في األغلبية املساندة للحكومة 

واملشكلة للحكومة ووعيا تام باملسؤولية امللقاة على عاتقه من حيث 

تقديم الدعم الالزم للعمل الحكومي وإنجاح هذه املحطة السياسية 

الذين  املغاربة  ينتظره  الذي  منشود  تغيير  تحقيق  أفق  في  الجديدة 

يتطلعون إلى اإلنصاف اآلن ويستحقون األحسن ويتقدمون إلى األمام، 

كما رفعته شعار األحزاب الثالث املكونة لهذه الحكومة، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد النائب املحترم ال�ضي محمد 
الحافظ.

عينرئب عيسلد محمد علحرفظ:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

االقتصادي  بالبعد  املتعلق  الجانب  في  أتدخل  اإلطار  نفس  وفي 
ملشروع القانون املالي، والذي يكت�ضي أهمية بالغة في املرحلة الراهنة 
املطبوعة بتداعيات جائحة كورونا على الصعيدين الدولي والوطني وما 
تفرضه من تحديات ملواجهة هذه انعكاسات السلبية والتخفيف من 
آثارها في أفق تحقيق إنعاش اقتصادي قادر على خلق الثروة وفرص 
التنزيل  امللكية السامية وبما يضمن  التوجهات  الشغل انسجاما مع 

السليم لتوجهات نموذج تنموي جديد ومضامين البرنامج الحكومي.

ولهذه الغاية جعل مشروع القانون املالي من توطيد أسس إنعاش 
تنزيل ميثاق  الوطني إحدى مرتكزاته األساسية من خالل  االقتصاد 
اإلنعاش االقتصادي والتشغيل وتعزيز آليات دعم املقاولة وتشجيع 
االستثمار انطالقا من تدابير ومواكبة وآليات تستهدف إعطاء دينامية 
جديدة لتوسيع وتيرة إنعاش الحياة اإلقتصادية بما فيها ذلك أساسا 
ومواكبة  التمويل  يروم  الذي  لإلستثمار  السادس  محمد  صندوق 
املشاريع االستثمارية الكبرى وتموين املقاوالت العاملة في القطاعات 
االستراتيجية، وكذا برامج تستهدف ضمان توفير شروط تمويلية تمكن 
أنشطتها،  استئناف  ومن  الجائحة  تداعيات  من  املتضررة  املقاوالت 
غير أن هذه اآلليات ال يمكن أن تحقق األهداف املحددة لها إذا لم 
تقم املؤسسات البنكية باالنخراط اإلرادي في هذه الدينامية الجديدة 
التي جاءت بها السياسة الحكومية إلعطاء البعد االقتصادي مدلوله 
الحقيقي في السياسات العمومية منها أو القطاعية، إذا لم يتم تسريع 
وتيرة تحسين مناخ األعمال بما يق�ضي ذلك من ظروف مناسبة وشروط 
تمويلية  جبائية،  اإلدارية،  بأبعادها  وتحفيزية  جاذبية  ذات  مالئمة 
والبيئية، في الوقت الذي تتمتع فيه بالدنا والحمد هلل باستقرار يشكل 
رأسمال ال مادي ثمين، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك 

محمد السادس نصره هللا وأيد.

وفي هذا السياق، فإن بناء اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق 
قيمة مضافة ومناصب الشغل ذات جودة في ظل انفتاح املغرب على 
االقتصاديات العاملية وبالنظر للموقع الجيو سيا�ضي، وأمام املؤهالت 
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البشرية والطبيعية واإلمكانيات املتاحة يقت�ضي الدخول في مسلسل 
بروح  متشبع  قوي  خاص  قطاع  قوامه  االقتصادي  النسيج  تحول 
املبادرة قادر على تعبئة الفرص اإلقتصادية الجديدة ورائد في ميدان 
األعمال واالبتكار واملبادرة الحرة، قادر كذلك على مواجهة املنافسة 
الدولية في إطار سياسات عمومية تشجع على االستثمار املنتج وتحفز 
يعني  وهذا  التنموي،  النموذج  لتوجهات  وفقا  الصاعدة  القطاعات 
أيضا ضرورة تسريع وتيرة إصالح القطاع الغير املهيكل حيث ينخرط 
في النسيج االقتصادي والدينامية الجديدة لالرتقاء بالنظام اإلنتاجي 
بشكل يجعل من املغرب القطب األكثر جاذبي على الصعيد اإلقليمي 
في قطاعات إستراتيجية من خالل االستثمار األمثل للبنيات التحتية 
التي تم إنجازها لخلق قيمة عالية بعدما عرفت تراجعا بأكثر من 50% 
وهذا يعني كذلك تسريع وتيرة تكريس الجهوية املتقدمة كفاعل أسا�ضي 
للتقدم ولتعبئة طاقات التنمية الشاملة في نطاق تنوع مؤهالتها وثرواتها 

الجماعية وتثمين مواردها ومنتوجاتها املحلية.

عيسلد عيرئيس،

لقد جعل مشروع القانون املالي من تعزيز األمن استراتيجي إحدى 
أولوياته بما في ذلك االكتفاء الذاتي الغذائي عندما توقع تحقيق 80 
مليون قنطار من الحبوب وما يتطلب ذلك من سياسة قطاعية قادرة 
على االستثمار األمثل لدعامة الجيل األخضر حتى يشكل رافعة أساسية 
لتحقيق األمن الغذائي في مختلف املواد الواسعة االستهالك التي يكلف 
استيرادها خزينة الدولة أمواال طائلة بالعملة الصعبة، كما أن إعطاء 
قادرة  قطاعية  بسياسات  يقت�ضي  اإلستراتيجي  األمن  لتعزيز  األولوية 
على ترجمة هذه األسبقية في مختلف املجاالت االستراتيجية في أفق 
تحقيق السيادة اإلقتصادية التي أصبحت ضرورة ملحة في العالقات 
الدولية املعاصرة مع الحرص الشديد على إعادة النظر في اتفاقيات 
التبادل الحر بعدما أصبحت عبئا ثقيال على امليزان التجاري املغربي 
الذي يعاني من عجز كبير مع الدول األطراف املعنية وبما يضمن كذلك 
حماية املنتوج الوطني من املنافسة غير املتكافئة في غياب الدعم الالزم 

للمقاوالت املصدرة.

عيسلد عيرئيس،

إلنعاش  أساسية  دعامة  التضامني  االجتماعي  االقتصاد  يعتبر 
الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية وتعزيز روح التضامن والتعاون خاصة 
بالوسط القروي بما يضمن تقليص الفوارق اإلجتماعية والتفاوتات 
املجالية وتحسين معيشة الساكنة وانخراطها في النسيج االقتصادي وما 
يتطلب كذلك من دعم حقيقي ومواكبة مستمرة للمقاوالت والتعاونيات 
أسواق  وإحداث  وتثمينها  املحلية  املنتوجات  تسويق  املعنية وضمان 
نموذجية قارة ومتنقلة ومشاركتها الوازنة في املعارض الوطنية والدولية.

عيسلد عيرئيس،

إننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية نثمن هذا املشروع 

باعتباره مشروعا يدعو للتفاؤل من خالل التزام بتحقيق 3.2 % كمعدل 
للنمو في ظل الوضعية اإلقتصادية الصعبة على الصعيدين الداخلي 
والخارجي من خالل االعتمادات املخصصة لصندوق محمد السادس 
الفوارق  وتقليص  الجهات  بين  التوازن  تحقيق  بهدف  لإلستثمار 
اإلجتماعية، من خالل الزيادة في االعتمادات املخصصة لالستثمارات 
العمومية لتصل إلى 245 مليار درهم ملواكبة االستراتيجيات القطاعية 
واألوراش الكبرى من خالل كذلك تحسين آجال األداء املتعلقة بالدولة 
واملؤسسات واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية ومن خالل إصالح 
منظومة التدبير املفوض للمرافق العامة من خالل تبسيط املساطر 
للمواطنين عبر  الشرائية  القدرة  الحفاظ على  الجمركية، من خالل 
الزيادة في نفقات صندوق املقاصة بحوالي 20 مليار درهم والتراجع عن 
تحرير بعض املواد املدعمة بما فيها غاز البوطان من خالل الشروع في 
التي جعلت  التوجهات  الجديد وغيرها من  التنموي  النموذج  تفعيل 
املواطن يشعر بالتغيير والبدائل التي يتطلع إليها. والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

السيدة  املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
خديجة الزومي.

عينرئب عيسلد خديجة عيزوم9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

استكماال للمداخلة العامة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
في مناقشة مشروع القانون املالي، أتناول الكلمة ألؤكد مدى طموح 
هذا املشروع في بعده االجتماعي، عندما جعل من تعزيز آليات اإلدماج 
والتقدم في تعميم الحماية اإلجتماعية، باعتبارها ثروة أو ثورة اجتماعية 
حقيقية انسجاما مع التوجيهات امللكية السامية وتوجهات النموذج 
التنموي الجديد ومضامين البرنامج الحكومي، وذلك من خالل حرص 
الحكومة على تعميم هذا الحق الدستوري على كافة الساكنة الهشة 
وأجرأتها عبر تعميم التعويضات العائلية وتعميم التقاعد والتعويض 
عن فقدان الشغل، وما يتطلب ذلك من تسريع وثيرة املنظومة القانونية 

وتفعيل األدوات التمويلية لتنزيل هذه األهداف.

وفي هذا السياق البد من التأكيد أن الحماية االجتماعية كل ال 
يتجزء بما تقتضيه من مقاربة شمولية في التعاطي مع هذا الورش 
االجتماعي بأبعاده الصحية واإلجتماعية والحقوقية والتنموية، ذلك أنه 
ال يمكن تعزيز دعائم الحماية اإلجتماعية دون تحقيق تنمية مندمجة 
مستدامة تضمن للساكنة القروية حقها الدستوري في العيش الكريم 
وتحسين مستوى معيشتها ودون القضاء على الفوارق اإلجتماعية وكذا 
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املجالية، بعدما أبانت البرامج املعتمدة عن محدودية آثارها اإليجابية 
على الساكنة.

عيسلد عيرئيس،

ال يمكن أن ينكر أحد املجهودات املبذولة لقطاع الصحة ولكن على 
الرغم من ذلك، فإنه الزال يعاني من عدة إكراهات وصعوبات ذات طابع 
هيكلي تحول دون قيام املنظومة الصحية باملهام املنوطة بها على الوجه 
املطلوب بما يضمن العيش الكريم لجميع املغاربة والوجوه والولوج 
العادل واملتكافئ إلى التطبيب والعالج، بما يقت�ضي ذلك من إعادة النظر 
في املنظومة الصحية، بعدما أبانت الجائحة عن محدوديتها في تقديم 
الخدمات الالزمة، سواء من حيث ضعف البنيات التحتية وكذا البنيات 
االستشفائية وبنيات االستقبال والتجهيزات الضرورية وغياب العدالة 
املجالية في توزيعها وارتفاع أثمنة األدوية وتكاليف العالج، مع ما يقت�ضي 
ذلك من ضرورة التوفر على منظومة متطورة لتدبير األدوية قادرة على 
اإلنتاج واالبتكار وضمان تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع األدوية 
لضمان االكتفاء الذاتي وتحقيق األمن الدوائي، حتى على تظل البالد في 
وضعية تبعية للخارج تتجاوز %50 من القيمة يتم استيرادها بالعملة 
الصعبة، وما يترتب عن ذلك من انقطاع متكرر ملخزون بعض األدوية 

األساسية وانعكاس هذا االنقطاع سلبا على حياة املواطنين.

هذا في الوقت الذي تعرف فيه املنظومة الصحية خصاصا كبيرا 
في  العمل  التي تفضل  العمومي  للقطاع  البشرية  املوارد  فيما يخص 
الصحي  القطاع  في  العمل  عن  الخارج  إلى  الهجرة  الخاص  القطاع 
العمومي، مما يتطلب الزيادة في التحفيزات املادية لألطر الطبية بكل 
فئاتها أطباء، ممرضون والتقنيون، وتمكينها كذلك من الدعم املادي 
النبيلة  بمهامها  القيام  من  بتمكينها  الكفيلة  والتجهيزات  واملعنوي 
املنوطة بها على الوجه املطلوب وفتح قنوات التواصل ومأسسة الحوار 
االجتماعي معها واالستجابة ملطالبها املشروع. وال يمكن أن يتأتى تحقيق 
هذه األهداف إلى بالعمل على تعميم وتنزيل التغطية الصحية، بعدما 
أبان الجميع عن االنخراط الشامل بروح وطنية صادقة في التصدي 

للجائحة وإنجاح عملية التلقيح.

وفي هذا السياق، السيد الرئيس نسجل بإيجابية التزام الحكومة في 
مشروع القانون املالي 2022 بتوجيه الجهود نحو تأهيل وتجويد العرض 
الصحي وتثمين املوارد البشرية الصحية، وكذا دعم مراجعة السياسات 
للمنظومة  جديدة  حكامة  وإرساء  الوطني  املنتوج  ودعم  الدوائية 

الصحية وإحداث نظام معلومياتي مندمج.

عيسلد عيرئيس،

البشري  الرأسمال  تعزيز  خالل  من  الطموح  هذا  يتجلى  كما 
األسا�ضي  املدخل  باعتباره  وتحفيزه  وتكوينه  تأطيره  على  والحرص 
مجتمع  لبناء  رافعة  بل  املنشودة،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  للتنمية 
وتكافؤ  واملساواة  واملجالية  اإلجتماعية  العدالة  تسوده  متضامن 

الفرص ومقومات العيش الكريم بما يقت�ضي ذلك من ضرورة تثمين 
هذا الرأسمال كأولوية في السياسات العمومية والسياسات القطاعية 
خاصة في قطاعين إستراتيجيين يتمثالن في التعليم والصحة باعتبارهما 
العمود الفقري الزدهار األمم وتقدمها في ظل الثورة الرقمية والتحوالت 
التكنولوجية واملستجدات العلمية واملعرفية وكذا املتغيرات والتحديات 
التي ما فتئت تفاجئ العالم بل تحاصره كما حدث في وباء كوفيد 19، ولن 
ويتأتى تحقيق هذه األهداف إال بالرفع من اإلعتمادات املالية والبشرية 
منظومتهما  وإلصالح  تأهيلهما  ضمان  أجل  من  بل  لهما  املخصصة 
انسجاما مع مضامين القانون اإلطار املتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
والبحث العلمي، والقانون اإلطار املتعلق بالحماية اإلجتماعية في أفق 
تنزيل مضامين وتوجهات هذا اإلصالح لتصبح معه املدرسة العمومية 
التنموي  املشروع  وإنجاح  للتنمية  وقاطرة  اإلجتماعي  لإلرتقاء  بوابة 
املجتمعي لبالدنا، وتصبح معه املنظومة الصحية بدورها قادرة على 
ضمان ولوج واستفادة جميع املغاربة من مختلف الخدمات الصحية 
الخدمات  تجويد  على  تعمل  عادلة  اجتماعية  مجالية  مقاربة  وفق 
املواطنين جميعا على  لتشمل جميع  والتطبيبية  والعالجية  الصحية 
حد سواء أينما حلو وارتحلوا مادام األمر يتعلق بحق دستوري ليس إال، 
كما أنه لن يتأتى تحقيق هذه األهداف إال بالتعبئة الشاملة واالنخراط 
الفعالين لكل املتدخلين والتحلي بروح املواطنة واملسؤولية الفردية وكذا 
الترسانة التشريعية والتنظيمية الكفيلة  الجماعية وبإحداث تعديل 
بضمان تدبير معقلن ومرتكز على مبادئ الحكامة وبتفعيل اإلصالحات 
الهيكلية ومحاربة اإلختالالت املرصودة واإلشكاالت املطروحة وإيجاد 
الحلول الجذرية لها وليس الحلول الترقيعية أو الجزئية، مع اإلنفتاح 
على التجارب والخبرات األجنبية وتشجيعها على االستثمار في القطاع 

الصحي.

عيسلد عيرئيس،

يتجلى البعد االجتماعي في مشروع القانون املالي أيضا من خالل جعل 
مسألة التشغيل في صلب توجهاته واختياراته ملواجهة معضلة البطالة 
التي اتسعت رقعتها بشكل يدعو للقلق أمام محدودية فرص الشغل 
وتزايد إعداد خريجي الجامعات واملعاهد العليا ومراكز التكوين في ظل 
تداعيات جائحة كورونا بأبعادها وتحدياتها االقتصادية واإلجتماعية 
الثقيلة، وتعتبر خطة اإلنعاش االقتصادي التي دعا إليه جاللة امللك، 
إحدى الركائز األساسية التي استند عليها مشروع القانون املالي والتي من 
خاللها حرصت الحكومة على خلق الثروة وفرص للشغل، باإلضافة إلى 
مجموعة من اآلليات الكفيلة بتوسيع عرض التشغيل بما فيها برنامج 
ضمان انطالق املستثمر القروي التي تهدف في إطار تقليص الفوارق 

اإلجتماعية والتفاوتات املجالية بالوسط القروي.

عيسلد عيرئيس،

رغم املجهودات املبذولة والبرامج اإلجتماعية الطموحة إال أننا كنا 
نأمل أن يأتي مشروع القانون املالي بإجراءات بديلة لتحفيز القطاع 
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الخاص على خلق فرص الشغل، في الوقت الذي قامت به الحكومة 
بالرفع من مستوى االستثمارات العمومية باعتبارها دعامة أساسية 
الثروة وفرص الشغل ودعم املبادرة الحرة وإنعاش االقتصاد  لخلق 
الوطني وكذا إصالح القطاع غير املهيكل، كما كنا نأمل أن يعرف قطاع 
التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة مزيدا من االهتمام استحضارا 
خلفتها  التي  والنفسية  واالقتصادية  اإلجتماعية  األضرار  لحجم 
الجائحة، والتي عانى منها ويزال عدد كبير من األسر املغربية من خالل 
الرفع من مستوى الدعم االجتماعي واالقتصادي واملواكبة النفسية 
لهذه األسر والحرص على مواكبة وتتبع وتقييم نتائج مؤسسات الرعاية 
أو األشخاص  املسنين  أو  منها املخصصة ألطفال  اإلجتماعية، سواء 
في وضعية صعبة بعد تمكينها من االعتمادات املالية واملوارد البشرية 

الكفيلة بإنجاح برامجها.

عيسلد عيرئيس،

إننا ننخرط في حزب االستقالل مع البرنامج الحكومي ونسانده ولن 
نكون إال إيجابيين في املناقشات وفي جميع مداخالتنا وتدخالتنا، وشكرا 

السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

الرئيس  السيد  للفريق االشتراكي  الكلمة  الرئيسة،  السيدة  شكرا 

ال�ضي عبد الرحيم النائب املحترم �ضي عبد الرحيم شهيد مرحبا.

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس عيفريق عالشت5عك9:

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت عيوزيرعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت عينرئبرت عملحت5مرت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

أود في البداية قبل الدخول في مناقشة تفاصيل مشروع قانون 

املالية أن أعبر باسم الفريق االشتراكي عن اعتزازنا باملواقف الوطنية 

الثابتة لجاللة امللك في خطابه السامي بمناسبة تخليد ذكرى املسيرة 

الخضراء املظفرة، في ظل الدينامية اإليجابية املتواصلة والتأكيد على 

الذاتي  الحكم  نهائي قائم على مبادرة  السياسية إلقرار حل  العملية 

في إطار السيادة املغربية، ونسجل في نفس اإلطار ارتياحا للقرار األخير 

مناورات  على  صريح  رد  من  تضمنه  وما  األمن  مجلس  عن  الصادر 

الخصوم ودعوة كل األطراف إلى ضرورة املشاركة في التفاوض السيا�ضي.

ونغتنم هذه املناسبة لنتقدم بتحية إجالل وتقدير لكل مكونات 

القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي واألمن الوطني والقوات املساعدة 

واإلدارة الترابية والوقاية املدنية ومختلف األجهزة األمنية على تجندها 

الدائم تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك من أجل الدفاع عن املصالح 

العليا للوطن وحماية وحدته الترابية وأمنه واستقراره.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت عيوزيرعت،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت عينرئبرت،

عيسردة عينوعب،

إن مشروع قانون املالية أتى ليؤكد وجاهة موقفنا حيث صوتنا 
ضد البرنامج الحكومي لكون الحكومة لم تمتلك في أول امتحان لها 
وتعالج  برنامجها  توجهات  تعكس  ميزانية  لطرح  الكافية  الشجاعة 
أولويات الشعب املغربي، لقد جاء مشروع قانون املالية مخيبا لآلمال 
ودون مستوى انتظارات املواطن وبعيدا عن تطلعات الفاعل السيا�ضي 
واالقتصادي واالجتماعي والحقوقي، مشروع ملتبس سياسيا مرتبك في 

ترتيب األولويات ومفتقد للنفس اإلصالحي الشامل.

إن رهانات املرحلة املقبلة تقت�ضي منا أن نكون واضحين وأن تكون 
لدينا الشجاعة الكافية لتحمل املسؤولية، فكيف لحزب يقود األغلبية 
يتنكر  أن  السابقتين  الحكومتين  في  أساسيا  شريكا  وكان  الحكومية 
ملسؤولياته ويقر بأن السياسات الحكومية على مدى العشر السنوات 
املاضية أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على املكتسبات 
التي حققها املغرب سابقا وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا 
لها، اإلقرار بهذا الحكم يستلزم ربط املسؤولية باملحاسبة خصوصا إذا 
كان الطرف املعني طيلة الفترة السابقة مدبرا رئيسيا لقطاع االقتصاد 
واملالية ومسؤوال مباشرا على العديد من القطاعات االستراتيجية في 
والسياحة  والتجارة  والصناعة  الفالحة  قبيل  من  الوطني  االقتصاد 
وغيرها، هل يتعلق األمر بالنقد الذاتي؟ ال نعتقد ذلك، ألننا نالحظ نوعا 
ما نوعا من التظاهر بالبحث عن شهادة إبراء الذمة وفي ذلك تملص غير 
مفهوم سياسيا وأخالقيا من تحمل املسؤولية وإشارة سلبية تضعف 
الثقة في العمل السيا�ضي، لقد وقعت الحكومة في تناقض حين انتقدت 
السياسة العمومية القائمة بينما تكاد ال تخلو صفحات املشروع من 
تسريع  مواصلة  على  الحكومة  ستعمل  الحكومة  سنواصل  عبارات 
تفعيل املشاريع وغيرها، نفس التناقض وقع بين البرنامج الحكومي وبين 
مشروع قانون املالية برنامج يدعي االبتكار وتفعيل سياسات قطاعية 
وغيرها،  الطاقة  الصناعة،  البحري،  الصيد  الفالحة،  في  طموحة 
ومشروع يقوم على اإلجترار ومواصلة ما بدأته الحكومة السابقة. األدهى 
االقتصاد  وزيرة  السيدة  يومين فقط سمعنا  في ظرف  أننا  من هذا 
واملالية بمجلس النواب تتحدث عن تفعيل سياسات قطاعية طموحة 
من بينها الفالحة وسمعنا وزير الفالحة بمجلس املستشارين يؤكد على 
متناقضة  بهكذا خطابات  فهل  السابقة،  الحكومة  سياسة  مواصلة 
سنعزز الثقة في الفعل السيا�ضي. إن الحكومة تارة تنتقد في خطابها 
اإلخفاقات اإلقتصادية واإلجتماعية للمرحلة السابقة وتارة تؤكد على 
أن االقتصاد املغربي سجل تقدما إيجابيا في العقدين املاضيين كما 
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نجد ذلك حرفيا في الصفحة 26 من وثيقة التقرير االقتصادي واملالي، 
أي التوصيفين سنعتمد في تحليل تطور الظرفية املالية واالقتصادية 

واإلجتماعية وفي بناء التوقعات ملناقشة مشروع قانون املالية؟

إن املرحلة القادمة حاسمة في مسار التطور الديمقراطي والتنموي 
لبالدنا كما يتفق على ذلك الجميع لكن يبدوا أن هناك اختالفا حول 
تصور وآليات التدبير السيا�ضي، فقد صرحت الحكومة بأنها وضعت 
هندسة حكومية تستجيب ملعايير االنتقائية والنجاعة ملباشرة األوراش 
واألولويات وأن مقاربتها ال تقاس بالحجم وبعدد الحقائق الواقع ال يرتفع 
فقد تم االستغناء عن مكتسبات الحكومة املقلصة والعودة بعقارب 
الساعة إلى زمن الترضيات وتكريس التضخم في البينة الحكومية عبر 
تشتيت القطاعات االستراتيجية املتجانسة في أفق تعيين كتاب الدولة، 
وما ستسفر عنه. فهذه الهندسة تعكس إلى أي مدى وصلت الهيمنة 
السياسية فحتى تقييم السياسات العمومية الذي هو من اختصاص 
البرملان أفردت له الحكومة قطاعا وزاريا لقطع الطريق عن الجهة ذات 
االختصاص، البرملان واملندوبية السامية للتخطيط بعد إصالحها كما 

دعا إلى ذلك جاللة امللك.

من جهة أخرى ظهر جليا االرتباك في مسطرة إعداد وتقديم البرنامج 
الحكومي ومشروع قانون املالية وتغيير توقيتاته على مستوى تداول 
مجلس الحكومة وعلى مستوى عرضهما أمام البرملان في جلسة عامة 
مشتركة، إنه ملؤشر سلبي على رغبة األغلبية في تقويد الزمن التشريعي 
أال تنطلق األشغال الفعلية للجنة املالية والتنمية االقتصادية إال بعد 
سبعة أيام من إيداع مشروع قانون املالية لدى مجلس النواب وإيقافها 
قبل خمسة أيام من أجلها، فال يمكن إطالقا االرتقاء بالعمل البرملاني 
ببرمجة تدفع في اتجاه تقليص هام�ضي مساءلة الحكومة تحت ضغط 
احترام األجندة الدستورية ملسطرة التصويت واملصادقة على مشروع 
القانون  من  الثالثة  باملادة  أيضا  الحكومة  تتقيد  لم  املالية،  قانون 
التنظيمي لطرح إجراءات مالية لسنة واحدة بل برمجتها على سنتين 
للمبالغة في الجانب الكمي، برمجت 250 ألف فرصة شغل برسم سنة 
2022 و2023 قبل أن تضطر إلى التوضيح على أن األمر يخص فقط 

125 ألف فرصة شغل سنة 2022.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت عيوزيرعت،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت عينرئبرت عيسردة عينوعب،

االنتخابية  برامجها  في  الحكومية  األغلبية  أحزاب  تقدمت  لقد 
بالكثير من الوعود الوردية واألرقام الحاملة، مما بعث األمل في نفوس 
املواطنات واملواطنين وشجعهم على املشاركة في العملية االنتخابية وهو 
ما أعطى للحكومة أغلبية مريحة، أين هي وعود إدماج املتعاقدين؟ أين 
هي البطاقة الصحية لالستفادة املجانية من العالج والدواء؟ أين هو 

الدعم املالي املباشر املحدث في 2500 درهم شهريا؟ أين وأين وأين؟ كلها 
تبخرت مع عرض قانون املالي.

لألسف تنكر البرنامج الحكومي لوعود البرامج االنتخابية واآلن يتنكر 
مشروع قانون املالية بدوره لإللتزامات التي أعلنها البرنامج الحكومي، 
في هذا املشروع، سواء تعلق  املرقمة  الوعود االنتخابية  تبخرت كل 
األمر بنسبة النمو أو مبالغ الدعم االجتماعي أو عدد فرص الشغل أو 
مضاعفة املخصصات اإلجتماعية أو في غيرها، لذلك نحذر الحكومة من 
تنكر لوعودها وإلتزاماتها ألنها لن تكون في مستوى األمل الذي خلقته 
في أوساط الشعب املغربي، ونخ�ضى من العواقب التي قد تترتب على 
ذلك، إننا ال نفهم كيف يضع البرنامج الحكومي ضمن مبادئه املوجهة 
مأسسة العدالة اإلجتماعية؟ ويجعل في محاوره االستراتيجية تدعيم 
ركائز الدولة اإلجتماعية. وتطرح الحكومة مشروع لقانون املالية محكوم 
بمنطق اقتصاد السوق واملقاربة الليبرالية املحافظة واإلرتهال للتوازنات 
املالية على حساب التوازنات اإلجتماعية، ويأتي في ظل لالرتفاع املهول 

ألسعار املواد االستهالكية.

إن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة مسؤولية مباشرة في غالء 
وخاصة  للمواطن  الشرائية  القدرة  حماية  مسؤوليتها  ومن  األسعار 
بالنسبة للفئات اإلجتماعية الهشة والطبقة الوسطى، هذا جاوب على 
اللحظة التي قيل فيها بأن األسعار راه ارتفعت ونحن لم نكن بعد و�ضي 

جهة مشات من بعد، مسؤولية الحكومة أن تحمي الفئات الضعيفة.

مشروع قانون املالية يقترح نسبة نمو متواضعة غير كافية لخلق 
وضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة فيما يتعلق بما أسمته 
تحفيز اإلقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، مع تكريسها لنوع من البطالة 

املؤجلة باعتماد العقود املؤقتة في فرص الشغل؛

مشروع يفرض إجراءات ضريبية تضع نسبتها الكبرى على كاهل 
البرنامج  به  تعهد  الوسطى عكس ما  الطبقة  بما يضعف  املأجورين 
الشرائية  قدرته  وتعزيز  الطبقة  هذه  قاعدة  توسيع  من  الحكومي 
واإلنتخابية. مشروع يلغي الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح 
الصغيرة  املقاوالت  وضعية  على  سلبا  يؤثر  مما  التناسبية  الضريبة 
واملتوسطة في تناقض تام مع توصيات النموذج التنموي وما التزم به 

البرنامج الحكومي؛

مشروع لم يتمكن من مضاعفة امليزانية اإلجتماعية مكتفيا بزيادات 
متواضعة في امليزانيات القطاعية لن توفر املوارد البشرية واملادية إلقرار 
العدالة التربوية والصحية والتفعيل األنجع للمشروع الضخم املتعلق 

بالحماية اإلجتماعية؛

مشروع ال يجيب على املخاطر التي تهدد بنية املالية العمومية على 
مستوى التحكم في عجز امليزانية وعجز امليزان التجاري وتواضع املوارد 
غير الضريبية واستمرار املنحى التصاعدي للنفقات وضعف مردودية 

املجهود اإلستثماري الكبير للدولة؛



عدد.138–19.ربيع الثاني.1443  )25.نونبر.2021( الجريدة الرسمية للبرملان6ر89  

أو  العمومية  السياسات  لتقييم  مؤشرات  أي  من  خال  مشروع 
نسب واضحة إلنجاز املشاريع والبرامج في أفق نهاية 2022 في تجاهل تام 
اللتزام البرنامج الحكومي بتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي 
أداء  وتقييم  تتبع  آليات  بمأسسة  التنموي  النموذج  تقرير  ولتوصية 

السياسات العمومية واإلصالحات؛

الحقيقية  اإلشكاالت  عن  تجيب  إجراءات  أي  من  خال  مشروع 
الضبابية  ظل  في  واملحلية  الوطنية  للضرائب  التحصيل  ملنظومة 
 ،l›atd واالجتهادات الفردية في مسطرة تطبيق اإلشعار لدى الغير الحائز

وما يترتب عنها من ضياع لحقوق املقاوالت وأحيانا للخزينة كذلك؛

مشروع يهدر مرة أخرى الزمن السيا�ضي بإرجاع اإلصالح الضروري 
إلى أجل غير مسمى.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت عينرئبرت وعيسردة عينوعب،

أمام الوضع غير السليم لهيمنة األغلبية الحكومية قررنا في املعارضة 
الفريق االشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة 
التنسيق لتقديم جواب جماعي دفاعا  إلى  للعدالة والتنمية  النيابية 
عن مكتسبات مؤسسات البرملان في بعدها التشريعي والرقابي وعلى 
التعدديات السياسية وصيانة حقوق املعارضة، وحماية للتوازن داخل 
املؤسسة البرملانية، وبادرنا إلى تقديم تعديالت مشتركة على مشروع 
قانون املالية بلغت 73 تعديل السيدة املقررة وليس 70، منها تعديالت 
تهم مواد املشروع ومقترحات جديدة الهدف منها معالجة اإلختالالت 
املطروحة  التحديات  ومواجهة  اإلجتماعية  املكتسبات  عن  والدفاع 
على بالدنا، هذه التعديالت املشتركة لألسف الشديد لم يتسع لها صدر 
الحكومة بسبب منطقها األغلبي املتعنت حرصنا في فرق املعارضة على 
أن تعزز الحقوق اإلجتماعية وتحمي الطبقة الوسطى وتدعم املقاوالت 

املتوسطة والصغيرة وتكرس التدبير العمومي الناجع.

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

لنتوقف عن التزاماتكم العشر في البرنامج الحكومي ونفحصها على 
ضوء مشروع قانون املالية:

للخمس   4% نمو  نسبة  عن  الحكومي  البرنامج  في  أوال-تحدثتم 
سنوات القادمة، جاء أول مشروع لكم للمالية بنسبة 3.2% .

ثانيا-عالقة بنسبة تحدثتم عن إنشاء مليون منصب شغل صافي 
على األقل خالل الخمس سنوات املقبلة بعملية حسابية نكون أمام 
200 ألف منصب شغل صافي لكل سنة عندما نعود إلى مشروع قانون 
التي  الشغل  مناصب  إليها  وأضفنا  امليزانية  برسم   26.68 نجد  املالي 
تحدث عنها دينامية االقتصاد الوطني والتي نعتبرها بأنها غير واضحة 

فإننا لن تجاوز في أحسن األحوال 120 ألف منصب.

ثالثا-تحدثتم عن رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من %30 عوض 
20 حاليا لكن ال نجد لذلك صدا واضحا فمشروع قانون املالية وفي 

برامج القطاعية بما يؤهلنا لنصل إلى هاد الرقم.

رابعا-بالنسبة لتفعيل مشروع الحماية اإلجتماعية هذا املشروع 
امللكي الذي حدد معامله وأجندة تنزيله جاللة امللك متوقف هو اآلخر في 
جزء من تفعيله على السجل االجتماعي املوحد حتى نتمكن من تحقيق 
العائلية  التعويضات  تعميم  تنزيل  أجل  من  فعالية  أكثر  استهداف 
املرحلة  أن  كما  مؤجلة،  أخرى  سنة  بمعنى   2023 سنة  من  ابتداءا 
الثانية من تعميم التأمين اإلجباري األسا�ضي على املرض متوقفة على 
قدرة املنظومة الصحية الوطنية على استيعاب املستفيدين الجدد من 

التأمين.

خامسا-تتحدثون عن إخراج األسر من الفقر والهشاشة وأنتم لحد 
اآلن لم تخرجوا السجن االجتماعي املوحد ورغم ما شكلته الجائحة 
من فرص سانحة لتحيين املعطيات واملعلومات حول هشاشة النسيج 
االجتماعي واالقتصادي لفئات عديدة من املجتمع وتصريحكم بإخراج 
السجل االجتماعي املوحد بقي حبيس أسطر الصفحة 50 من البرنامج 

الحكومي ال غير.

والحماية  التماسك  وعن  الوسطى  الطبقة  عن  سادسا-الحديث 
وما إلى ذلك من الشعارات اإلجتماعية شكل محورا مركزيا في البرنامج 
الحكومي وكنا نمني النفس بأن تجد في أول مشروع قانون املالية لهاد 
الحكومة إشارة قوية في اتجاه تخفيض الثقل الضريبي على الدخل 
مثال، مراجعة الضريبة على القيمة املضافة، تحقيق نوع من العدالة 
الترابية، ومع ذلك غياب أي برامج في القطاعات األخرى تستهدف هذه 

الفئة أو هذه الطبقة.

جاولنا كمكونات للمعارضة أن نستدرك إهمالك لهذه الطبقة من 
خالل تعديالت مشتركة بين فرق ومجموعات املعارضة، لكننا فوجئنا 
برفض منهجي ودون مبررات مقبلة، رفضتم تعديالت بحذف الضريبة 
على الثالجات والتلفاز والحواسيب وما إلى ذلك من الضريبة الداخلية 
على االستهالك التي في مشروع القانون، رفضتم تعديالتنا برفع اإلعفاء 
إلى 40 ألف درهم عوض 30 ألف درهم، رفضتم تعديالتنا بخصوص 
الحياد الضريبي ملؤسسات األعمال اإلجتماعية في أنشطتها، رفضتم 
تعديالتنا بمراجعة الخصوم على األعباء العائلية، رفضتم تعديالتنا 
بمراجعة الخصوم لتحديد صافي الدخل املفروض عليه الضريبة على 
املعاشات واإليرادات..، رفضتم تعديالتنا بخفض الرسوم االستيراد على 
املواد التي تدخل في صناعة األنسولين، رفضتم تعديالتنا بإعفاء اآلالت 
واملعدات املستعملة في عمليات زرع قوقعات األذن، رفضتم تعديالتنا 
بإعفاء األلواح الشمسية، رفضتم تعديالتنا بتعزيز املناصب املخصصة 
للتعليم والصحة، رفضتم تعديالتنا بتخصيص الضريبة على التجار 
الصغار، رفضتم تعديالتنا بتخفيض الضريبة على الشركات، رفضتم 
69 تعديل من فرق ومجموعات املعارضة كلها تصب بشكل أو بآخر 
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لصالح الفئات املجتمعية الصغيرة أو املتوسطة أفرادا كانو أومقاوالت. 
أبهذه الطريقة ستعززون التماسك والحماية اإلجتماعية؟

سابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا سنمر

إن الفريق اإلشتراكي يعتبر..

عيسلد عيرئيس:

هنا هللا يخليكم واحد الشوية داالنضباط، أسيدي هللا يجازيك 
بالخير، السيد الرئيس تيتكلم السيد الرئيس انتهى الوقت استهكلو 

السيد النائب اسمح لي السيد النائب

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس عيفريق عالشت5عك9:

التوقيت  الرئيس حماية  الوقت ديالي عليك السيد  انتهاش  ال ما 
ديالنا. الحكومة حاضرة، أنتم مسؤولون عن حماية التوقيت السيد 

الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

اسمح لي السيد الرئيس توقف توقف، السيد الرئيس إيال اسمحتو 

واحد الدقيقة، غدقيقة باش الوقت ديالك.

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس عيفريق عالشت5عك9:

عندنا 17عندنا وقتنا راه كان ممكن..

عيسلد ائيس:

باش نزيدك دقيقة هللا يهديك

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس عيفريق عالشت5عك9:

... أنا تمي وقتي أنا ما�ضي أنا هو هذاك

عيسلد ائيس:

ال راه الوقت ديالك استهلكوه ليك اإلخوان

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس عيفريق عالشت5عك9:

ال مستهلكوهش أنا ليس نائب عاله أنا أتحدث

عيسلد ائيس:

تفضل.

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس عيفريق عالشت5عك9:

ال السيد الرئيس، إن الفريق االشتراكي

عيسلد ائيس:

ما هكذا تؤكل الكتف

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس عيفريق عالشت5عك9:

متافقين السيد الرئيس، متافقين السيد الرئيس، متافقين السيد 
الرئيس، متافقين السيد الرئيس.

عيسلد ائيس:

تفضل.

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس عيفريق عإلشت5عك9:

إن الفريق اإلشتراكي يعتبر أن املشروع املطروح على أنظار البرملان، 
مشروع خجول ال يوازي ..

عيسلد ائيس:

انتهى الوقت السيد الرئيس انتهى الوقت.

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس عيفريق عالشت5عك9:

اسمح لي السيد الرئيس.

عيسلد ائيس:

التوقيت عندك  الرئيس، راه  انتهى الوقت السيد  انتهى الوقت، 
قبالتك، قبالتك السيد الرئيس، الكلمة للسيد رئيس في الفريق، ال 
السيد الرئيس اسمح لي، اسمح لي، أنا قلتليك توقف باش نعطيك 
الوقت ديالك مابغيتيش توقف، تفضل السيد الرئيس، انتهى الوقت 

السيد الرئيس، ما كنعطيكش الكلمة السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس عيفريق عالشت5عك9:

شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس:

النائب  الحركي  الفريق  النائب،  للسيد  الكلمة  عليك،  تبارك هللا 
واحد  أوزين  �ضي  أوزين،  ا�ضي  تفضل  أوزين.  محمد  السيد  املحترم 
الدقيقة، تفضل السيد الرئيس. عطيه امليكرو، تفضل السيد الرئيس.

عيفريق عالشت5عك9  عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس 
)نقطة نظرم(:

السيد الرئيس، نتأسف على ما يحصل ألنكم عليكم أن تكونوا 
رئيسا للجميع، حماية التوقيت املتكلمون واملخاطبون من مسؤوليتكم 
ما يحصل داخل قاعة ليس مسؤول عليها السيد الرئيس، كان لدينا 

توقيت وكان يجب أن يحترم.
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عيسلد ائيس:

طلبت منك..

عيفريق عالشت5عك9  عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس 
)نقطة نظرم(:

لم يحترم السيد الرئيس، كنا في 15 دقيقة وبدأ الصراخ داخل 
القاعة ولم تحترم وبقية لنا دقيقتين كان من املفروض أن تعطونا هاد 

القيمة لألسف.

عيسلد ائيس:

السيد الرئيس، قلت ليك بالتي وقف، نسمعوا لإلخوان باش ما 
كتستهلكش الوقت ديالك ونحتارم ليك الوقت ما بغيتيش توقف أنا 
قلت ليك وقف توقف راه اإلخوان طلبوا كلمة قلت ليك توقف واه 
واسمح لي ما باغيش توقف باغي نخليليك الوقت باغي دير اللي بغيتي 
وفي األخير أنا ما�ضي رئيس الجميع اسمح لي ما�ضي هكذا السيد الرئيس 
اسمح لي واه نحترموا السيد النائب ال�ضي محمد أوزين ونستمعوا لو، 

تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد محمد أوزين:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عألفرضل،

بالنجاحات  اعتزازنا  نؤكد  أن  نود  الحركي  الفريق  بإسم  بداية 
الترابية  الوحدة  تحصين  مجال  في  لبالدنا  املتالحقة  الدبلوماسية 
القرار األخير ملجلس األمن الذي  للمملكة، والتي تجسدت من خالل 
الشرقية  الجارة  بكون  وأقر  املغربي،  املقترح  وواقعية  زكى مصداقية 
طرف مباشر في هذا النزاع املفتعل وحمل املسؤولية لخصوم وحدتنا 
الترابية في خرق سافر إلطالق النار، هذه املكاسب الدبلوماسية ال يمكنها 
اللي تقوية وحدتنا املتراصة ولحمتها القوية املتسم باإلجماع على هذه 

القضية املقدسة.

السيد الوزيرة، أول حاجة غادي نبدا فيها هللا يكون في عوانك حملوكي 
ما ال طاقة لك به، احنا في الفريق الحركي ربما عندنا واحد املجموعة 
ديال األسئلة والتساؤالت وعندي يقين أن معظمها لن أجد له أجوبة 
عندكم، ولكن مع ذلك أسائل فيكم الحكومة، وباملناسبة هي حكومة 
حققت سبقا غير قابل للجدل وخلقات واحد القاموس خاص بها يعج 
باملرادفات قبيل اإلرتباك، التناقض، التباين، اإلرتجال والعشوائية، 
التردد، التذبذب والتملص وقس على ذلك، هذه ليست مزايدة وإنما 
أنقل لكم نبض الشارع وإرتسامات املواطنين، اليوم نستشرف مغرب 

ما بعد الجائحة، املغاربة خلصو ربما دروس عبر الجائحة وأصبحو أكثر 
واقعية إال الحكومة أبت إال أن تخرج عن سكة الواقع، املغاربة اليوم 
منحو أصواتهم للتحالف الثالثي آمن به وتوسمنا فيه الخير، املغاربة 
اليوم كيربطو بين وعود األمس وتنزيل اليوم، املغاربة بغاو يشوفو البرامج 
االنتخابية مترجمة في ميزانية اليوم، األرقام الصادحة والوعود املخملية 
ديال األمس منزلة في مشروع قانون املالية اليوم، مع كامل األسف و 
بقدرة قادر اختفت األرقام وخفتت الحناجر وفثر الطموح فور اإلنتهاء 
من الصناديق التي طارت وهي تحمل آمال وتطلعات وانتظارات املغاربة، 
إنه فعال الحظ العاثر خوفي من أن تكون هذه الحكومة قد فقدت ثقة 
املواطنين حتى قبل التنصيب، الدليل هو مباشرة بعد ما سميتموه 
األساتذة  وشفنا  والتنديب  الشجب  بدأ  الحكومي  البرنامج  باملشروع 
ربما خارجين للشارع، االنتخابات يا سادة لحظة عابرة ولكن التعاقد 
مع املواطنين هو لحظة دائمة كيفاش بغيتوا املغاربة يثيقو في حكومة 
زعماءها بدالت لهم مواقع اليوم مواقف األمس، رئيس حزب خرج غير 
مكره ما برك عليه حد منددا متوعدا بأن التحالف مع هاد الحكومة 
خط أحمر بل أكثر من هذا وداك يقول أنه يرفض باعتبار أنه تينتمي إلى 
حزب عتيد وعلى رأسه يرفض أن يستوزر تحت سقف حكومتكم زاد 
وقال أنا ما نصالحش نكون وزير، هاد ال�ضي راه مسجل، نحن ال نولي 
أمرنا ما نطلبه وال نولي أمرنا من يرفضه، السيد الوزير مشكور كانت 
عنده الشجاعة قالها إذن هنا سؤال واش اإلستوزار ديال السيد الوزير 
كان استوزارا قسري باملناسبة قسري كتكتب بالسين هذا وجه من 
أوجه التباين والتناقض ربما لهذه الحكومة وهللا يكون لها في في العوان 
كيف ما كان التذبذب واإلرتباك في تعيين السيدة عمدة الدار البيضاء 
كوزيرة للصحة قبل إزاحتها ساعات بعد تنصيب الحكومة، طلع تاكل 
هبط من قالها لك، باهلل عليكم واش عاد الحكومة اكتشفت حتى كانت 
املسؤولية ديال الدار البيضاء الكبرى راه كان ال�ضي العمري كان وزير 
وكان عمدة دالدار البيضاء أنما متافقش على هاد الجمع ما مختافيش 
والوضوح  الرؤية  غياب  كناقش  أنا  ولكن  جسيمة  مهام  بين  الجمع 
عند الحكومة واخا هذا اختيار اختاريتوه ما كاين باس مرة أخرى وأنا 
 des.supes.mains، تنشرح التذبذب واإلرتباك والعمد اآلخرين فين هم
سماوها  الظرفاء  أحد  علق  ما  كيف  ليا  سمحو   wonder woman
حكومة العم وزراء.. وهذه صورة سلبية عطاتها الحكومة صورة سلبية 

عطاتها الحكومة وكأن أمهات املغاربة عاقرات.

منظومة األجور مقاربتكم لها كانت فاشلة عالش؟ ألنكم بديتوها 
على الفئوية.. وهي مقاربة لها كلفة وكتمس بالسلم اإلجتماعي مزيان 
نهتمو بواحد الفئة عزيزة قريبة لقلوبنا اللي هم األساتذة ولكن اإلنطباع 
الخطير اللي عطيتو هو أنكم اهتميتو بفئة عريضة من املواطنين اللي 
كتصوت بمعنى كانت استمالة ألصواتها وإال عالش ما هضرتوش على 
وتيتقا�ضى  عام   12 كيقرا  اللي  الطبيب  على  ما هضرتوش  الفرملي، 
أجرة أجرة هزيلة، وما هضرتوش على أعوان السلطة، ما هضرتوش 
كيبقى  املخزني  على  العسكري،  على  البولي�ضي،  على  الجدارمي،  على 
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النهار كامل بالكسوة ديالو تحت الشتا، تحت الشمس بالكمامة، كنا في 
ديورنا وفي أيام الحجر وراه عرفتو آش قساو، مزيان مزيان نواعدو كما 
قلت ولكن اإللتزام بالوعود في تعاقد دائم ما خصوش ينسينا الفترة 
الزائلة، واخا نبقى معكم غير في األساتذة ملفهم ما بانش لنا في قانون 
املالية، كان عنوان عريض في برامجكم االنتخابية، فين هي اليوم بغينا 
اليوم بالتي  2500 درهم طارت سبحان هللا  الوزيرة  نشوفو السيدة 
خاصنا نشوفوا التكوين نقارنوها بالحوار اإلجتماعي، احنا في الحركة 
عطيناكم بديل قلنا لكم في العوض باش تبقاو دخلو فهاد األشياء اللي 
ما غتعرفوش منين غادي تجيبو امليزانية ديالها واملوارد ديالها اقتارحنا 
جاءبه  وهذا  اإلبتدائي  التعليم  في  األساتذة  السلم،  خارج  الترقية 
النمودج التنموي، املغاربة ما�ضي البد تعطيهم فتح ليهم املجال باش 
يكدو ويجتاهدوا غير يتفتح املجال تبان ليهم رؤية ويكون واحد األفق 
غيمشيو ليه، املشكل ديال أو اإلقتراح ديال الترقية خارج السلم فعال 
كانت غتحل املشكل بال ما غادي نخلقوا مشكل ثاني آخر غادي ينسينا 
بالسلم اإلجتماعي. وعدتم بإسقاط ما ما واليوم بغيت نذكركم بعدا 
الصريح  وبالتزامكم  الرمضانية  اإلنتخابية  بالحمالت  نذكركم  بغيت 
اتجاه األساتذة وعدتم بإسقاط ما سمي بالتعاقد أي إدماج األساتذة 
بمعنى خلق  املركزي  باملفهوم  العمومية  بالوظيفة  األكاديميات  األطر 
أرقام مالية مركزية في القانون املالي لهذه الفئة، اليوم سمحوا ليا أي 
تحوير للملف أو إيجاد مبررات لتهرب من اإللتزام من هاد اإللتزام ما 

غاديش يقنعنا ماغاديش يقنع األساتذة وماغاديش يقنع املغاربة.

ها  تقديتي  واش خرجتي  نسولك  بغيت  املحترمة،  الوزير  السيدة 
الليامات؟ واش عندك فكرة على العافية اللي شعالت في أسعار املواد 
األساسية؟ الطحين والزيوت والسكر وزيد وزيد، دبا غير فكري معايا 
على  دالكبدة  شوية  عندنا  تكون  خاصها  جميع  نفكروا  باش  ولكن 
املغاربة، السقف اللي حددتوا واستقطاب فرص العمل هو عامين، 
وباملناسبة خصكم توحدوا الخطاب ديالكم راه مرة كتقولوا فرصة 
عمل ومرة كتهضروا على منصب شغل راه ما�ضي بحال على املغاربة واش 
 poste peut être بحال بحال باش كنقولوا منصب عمل راه كنمشيو ل
 c›est une opportunité ولكن فاش كنهضروا على فرصة budgétaire
d›emploi بمعنى هداك اللي كيوقف في املوقف هاديك فرصة عمل 
يمكن يخدم يوماين أو 3 أيام يقدر يكلس شهر مزيان، واش في خبارك 
اليوم بأن أسر عديدة اليوم ماقدراش تخلص املاء و الضوء؟ وقطعوا 
عليهم املاء و الضوء وحيدوا ليهم العداد conteur، وأسر تشردات ما 
عندهاش منين تخلص الكراء عالش؟ ألنها طبعا فقدات مورد الرزق 
ديالها بفعل الوباء وكتعيش وضعية اجتماعية حارقة بكل املقاييس، 
بيني وبينك واحد كيتوجع كايتقطع و تقوليه عامين عاد نجيبوا ليك 
الدواء، كيفاش غادي نديروا مع هاد الناس؟ أي حلول أي إبداع أشمن 
ال�ضي  هاد  نبرروا  غادي  واخا  عليك،  باهلل  املغاربة  على  عندنا  كبدة 
بارتفاع أسعار املحروقات ولكن الحكومة ديال الكفاءات هل ينقسها 
تنقسها  هل  ؟  اإلبتكار  ينقسها  هل  الحداقة؟  تنقسها  هل  اإلبداع؟ 

املهارة؟ مايمنع من الجرأة في اتخاد تدابير كتسقيف األسعار؟ كتسقيف 
األسعارأو التأمين وضمان اآلمن الطاقي و تخزين مواد نفطية هادي هي 
بيها  اللي كنقدروا ندبروا  La prospective كيكون نظرة استشرافية 

أزمات اللي ما كنبقاوش في le ponctuel مع ما هو آني.

مشروع قانون املالية اللي تقدمتم به السيد الوزيرة جاء بحلول 
حساسية  ذات  امللفات  في  الضيق  املالي  التدبير  على  ترتكز  ترقيعية 

واجتماعية كبرى وغاب املنظور اإلستراتيجي وغابت الحلول الدائبة.

السيدة الوزيرة، هل يرضيك تغييب العالم القروي املن�ضي وراء 
الجبال املحاصر بالثلوج ومن برنامجكم الحكومي والقانون املالي بجوج، 
ولو إجراء على هاد املجال املغيب أصال أصال هو مغيب من حقوا في 
كتحدثوا  الجبلية،  املناطق  على  إجراء  ولو  الكريم،  والعيش  التنمية 
على املناصفة املجالية واحنا أبناء القرية كنتحدثوا عن اإلنصاف احنا 
 la parité spatiale باقي ما وصلناش للمناصفة، هانتما كتهضروا على
احنا ياهلل ف.. يا هللا غير نصفونا بعدا نتقادوا معاكم عاد نشوفو هاد 
اإلنصاف هاد املناصفة كيغادي نوصلوا ليها أو كيفاش غادي نحافضوا 

عليها؟

املناطق  لتنمية هذه  منذ عقود واحنا كنطالبوا بمخطط خاص 
اللي كتشكل جوهر الجهوية املتقدمة، خلق التوازن اإلجتماعي واملجالي 
كيغادي ديروا ليه؟ فاش كنتحدثوا على الجهوي املتقدمة هي حقوق 
دستورية للعالم القروي والعالم الجبلي، ما هو نصيبكم في تنزيل هاد 
الحق الدستور اليوم السيدة الوزيرة؟ وإجحاف وحيف وظلم ملجال 
عدالة  خلق  في  تجتهدوا  ولم  تبدعوا  لم  أسلفت،  كما  أصال  مظلوم 
مجالية في توزيع اإلستثمارات العمومية، اكتفيتم فقط بالتفرج على 
بعينها كيما كان كيما كان الحال ستضل  تمركز استثمارات في جهة 
 le maroc de double دار لقمان على حالها واملغارب هاداك املغرب
vitesse عندنا 3 دالجهات هي متمركزة فيها اإلستثمارات وجهات أخرى 
النائية،  املناطق  كنقولوا  و  غدا  وكنجيو  اإلستثمارات  ناقصها  طبعا 
مغربي كيشد طيارة كيم�ضي 7 دسوايع كايطير لواحد املنطقة اللي نائية 
بالصح وهي في الحقيقة ما�ضي نائية ألن كتوفر الجاذبية هاد املناطق 
احنا اللي كنسميوها مناطق نائية هي مناطق تنقصها الجاذبية، وبهاد 
�ضي اللي كنديروا في اإلستثمارات العمومية كنزيد كنكرسو هاد الصورة 
ديال املناطق الدائية ديال املغرب بسرعات متفاوتة ، األمازيغية جميل 
جدا إعالن نواياكم ولكن عفوا ال يمكن اختزال األمازيغية في التدبير 
املالي فقط ما مآل املخططات في تنزيل األمازيغية واللي كتهم الوزارات 
واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، املقاربة املالية السيد الوزير 
هي تجزيئية السؤال ما مجاالت صرف هذه اإلعتمادات؟ ما نغلطوش 
لنا  قلتو  اليوم جيتو  متكاملة  بسياسات عمومية  مرتبطة  األمازيغية 
غانخلقو واحد اللجن استشارية جهوية وجلنة وطنية استشارية على 
أي أساس قانوني؟ خلق هيئات ليست واردة في القانون التنظيمي واش 
كتقراو األوراق مزيان وال غير تتجيز وتحطو هاد �ضي؟ هذا راه دستور 
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هذا راه قانون راه ما يمكنش لك تجي وتقول ديك اللجنة ديال التتبع 
املحدثة بموجب القانون التنظيمي لترسيماألمازيغية شنو غانديرو لها؟ 
نلغيوها، املجلس الوطني للغات والثقافة اللي هو هيئة دستورية مكلفة 
بمواكبة تنزيل نلغيوها؟ ثم ملاذا الصندوق دابا احنا في واحد الوقت 
مطالبين بتوحيد الصناديق وانتما مازالين تتخلقو لنا صناديق أخرى؟ 
تشهرفي  أن  يجب  الوزيرة  السيدة  لألمازيغية  املختصة  االعتمادات 
امليزانية العامة وفق القطاعات واملجاالت املحددة دستوريا، سمحوا ليا 
دستور دستور دابا احنا كنزلوه واش غادي نبقاوا نجتاهدوا في مجال 
ما كاينش فيه االجتهاد شفتي فين تيبان اإلرتباك والتباين والتناقض 
بحال هاد املسائل البسيطة ولكن ما كنوقفوش عليها وما كنعطيوهاش 
قيمتها، نعلمك السيدة الوزيرة فقط 3 داألحزاب في البرملان اللي كانت 
طالبت بالترسيم داألمازيغية الحركة الشعبية، التقدم واالشتراكية و 
حزب األصالة واملعاصرة اللي كاين اليوم طبعا هذا دليل على أن اللي 
ما طلبش بترسيم األمازيغية بالدستور ال يعول عليه بتفعيل طابعها 
اإلصالحات  مباشرة  في  الوزيرة  السيدة  الجرأة  عنكم  غابت  الرسمي 
الكبرى مثل ملف التقاعد املغيب في تصريحكم الحكومي وقانون املالية 
ونحن مقبلون على أزمة خانقة فهاد امللف، غير هللا يحفظ وصافي هللا 
يحفظ، نفس ال�ضيء يسري على ملف املقاصة فين هو هاد االنتخابية 
ديالكم ؟ إصالح صندوق املقاصة وتحقيق ما فشلت فيه الحكومات 
السابقة كما صرحتم به السيدة الوزيرة ونسيتم وتناسيتم أنكم كنتم 
في الحكومة التي جزء من الحكومة اللي كتوصفوها بالفشل، جميل 
جدا التسمية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار 
االبتكمار صحيح هذا هو اللي خصنا اليوم لكن أي مورد مالي علما أن 
امليزانية املرصودة لهاد الجانب ايال استثنينا الصندوق الوطني البحث 
العلمي وتطوير التكنولوجيا اللي كيوفر 22.5 مليون درهم ما اعثرتش 
على األقل عبد ربه ما اعترتش في امليد سوسيو على امليزانية ما ينسجم 
مع عنوان هاد الوزارة صحيح بدعتو في العنوان ولكن خانكم اإلبداع في 
املوارد املالية، جادت قريحة الحكومة املوقرة أيضا بتضريب املعدات 
اإللكترونية واملنزلية ونسيتو أنكم كتمسو مرة أخرى بالقدرة الشرائية 
للمواطنين في ظرف املواطن ما بقات عنده حتى قدرة، انتما تتزيدو كتبركو 
فيما يشبه les.co- taxes وال taxes vertes ما قدرتوش حتى تسميوها 
هكا واتكون عندكم الشجاعة سميوها راه الدول اللي سبقاتنا في هاد 
ال�ضي راه عطات هاد السمية مالكم خايفين عطيو هاد السمية سميوها 
co- taxes وال taxes verte ما عندناش مشكل وناقشوها، مرة أخرى 
الخلط اللي وقع لكم هو أن الدول الرائدة فهاد املجال واللي كيسكنها 
الهاجس اإليكولوجي كتعاود كتستثمر عائدات هاد الضرائب في إعادة 
تأهيل اإلقتصاد األخضر بخلق فرص شغل جديدة وسالسل صناعية 
مثال  لشراء  املواطنين  وكتدعم  كتشجع  دول  هناك  مثال  أيكولوجية 
ثالجات ديال catégorie A تتعرفة الثالجة catégorie A غير مستهلكة 
للطاقة تتساهم في تحسين األمن الطاقي كتنقص من فاتورة اإلستهالك 
الشهرية صعيب هاد ال�ضي؟ أبدا ولكن خاص تكون عندنا الكبدة على 

املغاربة كيما قلت. املقاوالت تقليص اإلعفاء بنقطة وحدة �ضيء جميل 
مهم جدا ولكن اليوم تنحدثو على االنتعاش االقتصادي في املغرب ما 
بعد الجائحة وهذا هو الوقت لتشجيع الصناعة املغربية واللي في بعض 
فقط،  كيم�ضي  بدا  الوقت  أي  على  ودعم،  حماية  كتلزمها  املجاالت 

السيدة الوزيرة عندنا مجموعة من التعديالت

عيسلد عيرئيس:

للفريق  الكلمة  شكرا،  النائب  السيد  الرئيس،  السيد  شكرا 
الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي السيد الرئيس النائب املحترم ال�ضي 

شاوي بلعسال .

عيدستواي  عيفريق  ائيس  بلعسرل  شروي  عيسلد  عينرئب 
عيديمقرعط9 عالجتمرعي:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين،

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

الديمقراطي  الدستوري  الفريق  مداخلة  بتقديم  اليوم  أتشرف 
مشروع  على  والتصديق  ملناقشة  املخصصة  جلستنا  في  االجتماعي 
قانون املالية لسنة 2022، بعد قطع جميع مراحل دراسة هذا املشروع 
ومناقشة  التعديالت  وتقديم  تفصيلية  ومناقشة  عامة  مناقشة  من 
امليزانيات الفرعية في اللجن النيابية الدائمة بحضور أعضاء الحكومة 
املعنيين بهذه القطاعات، وقد سبق لفريقنا أن عبر عن مواقفه وموقعه 
السيا�ضي سواء في هذه القاعة بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي أوفي 
اللجن النيابية بمناسبة مناقشة امليزانيات القطاعية، أو خالل يوم 

درا�ضي الذي نظمه الفريق حول دراسة مشروع قانون املالية 76.21.

إن فريقنا يؤكد على ضرورة استحضار أهم الحيثيات واإلعتبارات 
املالي،  للقانون  املشروع  هاد  وسقف  التي حددت حجم  املوضوعية 
الدولي  السياق  حضور  اآلتية:  العوامل  في  اإلعتبارات  هذه  وتتمثل 
والسياقات الداخلية والفرضيات املالية واملؤشرات املاكرو اقتصادية 
من معدل النمو والتضخم وسعر صرف العملة الصعبة سعر الغاز 
الطبيعي املسجلة حاليا واملتوقعة للسنة املقبلة؛ حضور وازن لجائحة 
فيروس كورونا وتداعياتها الصحية واإلقتصادية واإلجتماعية والنفسية 
ألزيد من سنتين متتاليتين بدون أفق واضح لتطور الوباء وانحصاره 
ويقينية الخروج من األزمة؛ التنزيل الفعلي والتدريجي ملضامين النموذج 
التنموي التعهدات واإللتزامات اإلصالحية املعلنة سواء تلك التي يرعاها 
ويتابعها جاللة امللك أعزه هللا، أو تلك التي تبناها البرنامج الحكومي 

تجاوبا مع متطلبات املرحلة وحاجة الساكنة والوعود اإلنتخابية.
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من الناحية العملية نشأ مشروع قانون املالية لسنة 2022 في زمن 
الحكومة السابقة وولد في بداية زمن الحكومة الحالية، فهو قانون مالي 
بطبيعته هجين وانتقالي في أفق انتظار السنة املقبلة لنستقبل مشروع 
تكون األحوال والظروف قد  النسب، ونتمنى أن  قانون مالي خالص 
عادت إلى وضعها الطبيعي وإلى سابق عهدها واستئناف مسيرة الحياة 

بشكل إعتيادي؛

من  ببلدنا  املحيطة  التحديات  ضغط  حجم  هو  األخير  اإلعتبار 
مختلف الجهات والتي تحاول عرقلة انطالقنا والتشويش على حقيقتنا 
آفاق  نحو  واإلنتقال  اإلرتقاء  وتحقيق  أحوالنا  وتحسن  لطموحنا 
الصعود اإلقتصادي واإلجتماعي والسيا�ضي والصناعي بوسائلنا الذاتية 
وعزيمتنا القوية وإرادتنا الجماعية تحت القيادة الرشيدة مللكنا الهمام 

أدام هللا نصره.

تلكم باختصار أهم املعطيات التي تحكمت في تقديم هذا املشروع 
الرقمية  ومؤشراته  سقفها  تحديد  وفي   ،2022 سنة  املالية  قانون 

اإلجرائية وتدابيره الجديدة.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

اإلصالحية  والبرامج  املبادرات  من  العديد  املشروع  هذا  يتضمن 
اإلقتصادي  اإلنتعاش  تعزيز  إلى  والهادفة  والطموحة  واإلجتماعية 
وتجاوز آثار جائحة كورونا على الوضع اإلقتصادي والتجاري والصناعي 
متتاليتين  من سنتين  ألزيد  امتداد  إنكماش  بعد  والنف�ضي،  والصحي 
من التحمالت اإلجتماعية وصرف جهود الدولة نحو محاصرة تف�ضي 
الفيروس في املجتمع والسهر على تنفيذ التدابير اإلحترازية بموازاة مع 
تعميم التلقيح املجاني لفائدة مختلف الشرائح العمرية بتدبير محكم، 
وذلك بالرغم من فجائية الوباء وحجم تداعياته، فإن املصالح األمنية 
وفعالية  وبقوة  حاضرة  كانت  والترابية  الوطنية  والصحية  واإلدارية 
ونجاعة في تفعيل التدابير املتخذة بمبادرة وتعليمات ملكية سياسة 
شجاعة أعطت ثمارها وبوأت اململكة املغربية مكانة الصدارة ضمن 
البلدان الرائدة في التصدي للوباء والتحكم في انتشاره بمساهمة جميع 
املغاربة، وتحملهم لصرامة اإلجراءات وثقا القيود على التنقل والتجمع 
وممارسة الحياة الجماعية بالحرية املألوفة في جميع مظاهرها. ومع 
ظهور بوادر االنتعاش االقتصادي لدى شركائنا الرئيسيين واستئناف 
نسبة من األنشطة اإلنتاجية والخدماتية، ارتفع الطلب على السلع 
واملواد الطاقية واالستهالكية واملستلزمات املتصلة بالخدمات املختلفة، 
وبدأت األسعار في االرتفاع مع تزايد الطلب ولم يعد اإلنتاج العالمي 
املتأثر باألزمة الصحية يفي بحجم الطلب مع ارتفاع ملموس في تكاليف 

الشحنة والنقل.

واستعدادا ملا هو أسوأ نبه صاحب الجاللة في خطابه يوم 8 أكتوبر 

تتعلق  متكاملة  وطنية  منظومة  إحداث  وضرورة  أولوية  إلى  املا�ضي 
بتوفير مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية وذلك 
والصحية  املعيشية  واستقالليته  لبلدنا  اإلستراتيجي  لألمن  تعزيزا 
واالقتصادية، ونعتقد أن هذه الرسالة امللكية موجهة أساسا إلى كل 
الفاعلين االقتصاديين  التنفيذية والتشريعية ومشاركة  السلطة  من 
استهالك  في  واالقتصاد  التعبئة،  جميعا  منا  تقت�ضي  واإلنتاجيين 
ومضاعفة اإلنتاج وتوفير نسبة من هذه املواد األساسية لتزويد مخزوننا 
وتوفير بنية تخزينية كافية وسليمة تحسبا لفقدان بعض املواد أو ندرتها 

أو وارتفاع أسعارها.

ولقد سبق في بداية األزمة الصحية العاملية حدوث فقدان وتوقف 
إلمدادات األسواق من املواد االستهالكية، وثبتت كيف استطاع املغرب 
أن يوفر مختلف هذه املواد ويحقق أمنا غذائيا ذاتيا بفضل سالسل 
ثم مغرب  األخضر  املغرب  الذي حقق هو ومخطط  الفالحي  اإلنتاج 
األجيال ونظام النقل والتوزيع والتوصيل الفعال وبالتكلفة االعتيادية 

والراهنية.

عيسلد عيرئيس،

التي تندرج ضمن األمن اإلستراتيجي  إن هذه التدابير االحتياطية 
واالجتماعي  االقتصادي  األمن  لنا  تحقق  والتي  املدى  البعيد  الوطني 
والصحي ستكون لها تكلفتها التضامنية في البداية، ولكنها توفر ما هو 
أغلى من هذه التكاليف أنه االستقرار والسلم االجتماعي واالستقاللية 
وعدم التبعية، وهو وضع مريح ومساعد للتموقع الجيد إقليميا وقاريا 
ودوليا يعد بعد انحصار األزمة الصحية العاملية وتداعيتها، وستقوي 
هذه االستراتيجية من مكانتنا وقدرتنا التفاوضية وتحمل الصدمات 
الناتجة عن التحديات املحيطة ببالدنا من مختلف الجهات، من جيران 
الترابية  وسيادتنا  وشروطنا  مواقفنا  احترام  وفرض  وشركاء  وحلفاء 
السامي  امللكي  الخطاب  به  جاء  ما  وفاق  واإلجتماعية  واالقتصادية 

األخير يوم 6 نوفمبر.

عيسلد عيرئيس،

والوعي  الوطني  التماسك  من  املزيد  علينا  تحتم  التحديات  هذه 
األخبار  وتسريب  وتسرب  الداخلي  املناخ  وتحسين  الذكي،  الجماعي 
واملواقع  اإللكتروني  الدباب  عبر  العام  املزاج  على  واملؤثرة  الزائفة 
بمصالحنا  واملتربصين  املناوئين  أجندات  لخدمة  واملبرمجة  املأجورة 
الحيوية، والهادفة إلى التمكين من التأثير والنيل من قدراتنا وتعبئتنا 

وذكائنا الجماعي ونموذجنا األمني واالقتصادي والسيا�ضي.

عيسلد عيرئيس،

إننا في فريقنا الدستوري الديمقراطي االجتماعي، نغتنم فرصة هذا 
النقاش حول مشروع القانون املالي لنطرح ما هو أبعد من األرقام املالية 
الراهنة والناتجة عن ظروف األزمة الوبائية وتداعياتها، ما يهمنا بالدرجة 
األولى هو النجاح الجماعي في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد 
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والنجاح الجماعي في تحقيق بعض األهداف االستراتيجية باألولوية، 
خصوصا وأن في بداية والية تشريعية جديدة وننظر بكل تفاؤل وثقة إلى 

املستقبل بالعمل الجماعي على تحقيق ما يلي:

املادية  الوطنية  الثروة  الخيار األول، توسيع وتنويع مصادر  أوال، 
وبحرا الستخراج  برا  األرض  باطن  في  التنقيب  بمضاعفة  والالمادية 
املعادن الثمينة التي تسخر بها بالدنا ألن معدل التنقيب لدينا ضعيف 
مقارنة مع املعدالت العاملية وبلدنا يتوفر على مؤهالت وإشعاع وقبول 

دولي لإلستثمار في هذا االتجاه الواعد؛

شركائنا  إلى  اإلستكانة  وعدم  الشراكات  تنويع  هو  الثاني،  الخيار 
التقليديين وإلى شروطهم ومناوراتهم التي ال تراعي إال ضمان استمرارية 
املصالح  على  يقتصر  ال  التنويع  وهذا  املمنهج  باإلبتزاز  مصالحهم 
اإلقتصادية، بل يشمل املنظومة الثقافية واللغوية الناعمة واملنظومة 
التكنولوجية والعلمية واملعرفية، واملغرب وجهة عاملية مفضلة بحكم 

استقراره وموقعه وجغرافيته ومناخه وتنوعه؛

الخيار الثالث، يتعلق بالتسريع وتنويع اإلنتقال اإلستراتيجي الطاقي 
اعتمادا على اإلنتاج الذاتي من املصادر النظيفة واملتجددة ومراجعة 
منظومتنا الطاقية وتحديد مستلزمات اإلنتاج واالنخراط في تصنيع 
هذه املستلزمات، واعتماد الحكامة التدبيرية التي تحافظ على مصالحنا 
وحقوقنا إزاء الشركاء بتحيين العقود املبرمة وتحريرها من القيود التي 
تخدم مصالحنا حتى تنطلق عملية التحول اإلستراتيجي الطاقي بالسرعة 
والنسق السريع لضمان استقالليتنا الطاقية والرفع التدريجي من نسبة 

الطاقة املتجددة في مزيجنا الطاقي؛

الخيار الرابع، تعزيز اإلبتكار العلمي، ال بد من التنويه هنا إلى ما أقدمت 
عليه الحكومة الجديدة بتقديم إشارات قوية ومبادرات في هاد االتجاه 
الذي يرسم توجه االبتكار املتصل بالتعليم العالي والبحث العلمي، حيث 
ألول املرة يتم ترسيم جهاز حكومي يجمع بين التعليم العالي واإلبتكار الذي 
هو مفتاح تطور وتعزيز الكفاءات والرأسمال البشري، وذلك في انسجام 
تام مع روح وهدف النموذج التنموي، نعتبر ما تضمنه مشروع القانون 
املالي في هذا الباب من مبادرات وموارد بداية لتأسيس قاعدة وطنية 
ملأسسة اإلبتكار والبحث العلمي الجامعي في أفق توسيع هذه القواعد 
وتشجيع تنافسية مراكزها ومنصاتها وربطها بالجهوية املتقدمة، نحن 
نأمل أن يكون لكل جهة من جهتنا ومدنها ومراكزها املختصة في البحث 
والفنية  والتحويلية  الصناعية  منظوماتنا  وتطوير  واإلبتكار  العلمي 
والرياضية والثقافية وإبراز قدراتنا البشرية واملجالية املادية والالمادية 
وتثمين رصدنا الترابي الطبيعي والبيئي وإدماجه في أنظمتنا اإلقتصادية 
واإلنتاجية واالستهالكية تجسيدا لشعار صنع في املغرب أو صنع في جهة 

من جهاتنا؛

واملعطى  التكنولوجي  التحويل  بتسريع  يتعلق  الخامس،  الخيار 
التكنو الفعال في مختلف مجاالت التدبير واإلتصال والخدمات اإلدارية 

في  وتواضع  جدية  بكل  فريقنا  ساهم  لقد  والتكنولوجية،  والصحية 
من  املالية  القانون  مشروع  ملناقشة  برمجت  التي  املواعيد  مختلف 
جلسات عامة، وتجويدا لهذا املشروع واملساهمة في تدشين خطوط 
اإلتصال الدستوري بين ممثل كل من السلطة التشريعية والتنفيذية 
وتكريس منهجية الحوار والتعاون البناء واملمارسة البرملانية الجيدة، 
كما ساهمنا في بلورة أفكار تعديلية مع فرق األغلبية الثالث والتي رحبت 
الحكومة  معها  تفاعلت  والتي  املشتركة  التعديالت  بمساهمتنا ضمن 

بإيجاب في نسبة منها..

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق التقدم واالشتراكية، يتفضل 
السيد الرئيس، النائب املحترم السيد رشيد حموني.

عينرئب عيسلد اشلد حمو 9 ائيس فريق عيتقدم وعالشت5عكلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة وعيسلدعت عينرئبرت عملحت5مرت،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

صبرح علخي5،

إن فريق التقدم واالشتراكية وهو يقارب مشروع قانون املالية رقم 
76.21 للسنة املالية 2022 في هذا املوعد الدستوري والسيا�ضي الهام 
الذي من دون شك يتابعه الرأي العام الوطني باعتبار قانون املالية هو 
الذي يترجم توجهات السياسة العمومية، ومدى قدرة الحكومة على 
الوفاء بإلتزاماتها فإنه يستحضر السياق الدولي املتسم بعدم االستقرار 
عافيتها،  العاملية  االقتصادات  معظم  استرجاع  وعدم  االقتصادي 
واستمرار تداعيات كوفيد 19 على كل دول العالم والاليقين الذي ال 
زال يخيم على تطورات هذا الوباء، كما يستحضر فريقنا مناسبتين 
وطنيتين ذكرى املسيرة الخضراء وذكرى االستقالل بداللتهما الوطنية 
العميقة، وكما أكد جاللة امللك في الخطاب األخير نؤكد كذلك أن قضية 
الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة، وأن املغرب ال يتفاوض 
على صحرائه وأن مغربية الصحراء لم ولن تكون يوما أبدا مطروحة 

فوق طاولة املفاوضات.

عيسردة عيوزاعء،

الحكومة،  لهذه   2022 املالية  قانون  إلى مشروع  أتطرق  أن  قبل 
الحكومة االستثنائية طبعا حكومة استثنائية ألنها تتشكل ألول مرة من 
ثالث أحزاب، حكومة استثنائية ألن أغلب وزراءها ما عندهم حتى عالقة 
بهاد األحزاب السياسية املشكل للحكومة، حكومة حكومة استثنائية 
 ، استثنائية  حكومة  أسبوع،  ظرف  في  تعديل  كيدار  مرة  ألول  ألنها 
بطبيعة الحال، ألن اليوم حراك على مستوى املدن املغربية والحكومة 
غائبة كأنها ال تسكن في املغرب، ومن هاد املنصة أثناء مناقشة البرنامج 
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نبهنا وقلنا أن الحكومة  الوزراء والحكومة  الحكومي بحضور السادة 
أول امتحان لها أن الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية املواطنين 
من لهيب األسعار، اليوم يمكن صعيب يعرف اإلنسان اليوم شحال 
كيدير املازوط إيال كان كيدير غير بles vignettes K zudf، صعيب 
اليوم يعرف اإلنسان شحال كدير مطيشة وبطاطة ايال مكانش كيم�ضي 
للسوق، كيصيفط غير اللي كيشري لو، صعيب اإلنسان اليوم إلى ما 
الوطن يعرف  الناس وكيخرج هو ساكن خارج أرض  كاينش كيتالقى 
األسعار كيفاش هي ملتهبة، ولكن اليوم احنا كمنتخبون الدور ديالنا 
نبهنا الحكومة وما زال كنبهو الحكومة ألن خصها تاخد إجراءات سريعة 
لحماية القدرة الشرائية ديال املواطنين واملواطنات، خص الحكومة 
اليوم تحس بهداك املستضعف والطبقة املتوسطة، خص الحكومة 
تهبط وتشوف الشارع اشنو فيه، ألن اليوم هذا كايهم اإلستقرار ديال 
البالد ديالنا ، أعتقد أن اليوم بال ما نذكركم ب يعني بالشعارات اللي 
ترفعت ديال حماية القدرة الشرائية في البرنامج الحكومي، لم نر لها أي 

أثر.

عيسردة عيوزاعء،

بالظروف  ووعيا  والبناءة  واملسؤولة  الوطنية  املعارضة  موقع 
الدقيقة التي تمر منها البالد ديالنا نريد أن نتقاسم معكم تفاؤل أمل، 
غير أن الواقع يعلو وال يعلو عليه، وعلينا أن نكون واقعيين حتى في تفاؤلنا 
املالية،  قانون  العامة ملشروع  التوجهات  في  نتفق معكم  وأملنا، قد 
ديال  املشروع  في  اللي جبتو  في فرضيات  كثيرا  معكم  نختلف  ولكن 
قانون املالية، نختلف معكم كذلك في اإلجراءات اللي جبتوا واللجوء إلى 
الطرق السهلة، اتفقنا معكم على تعميم الحماية اإلجتماعية، اتفقنا 
معكم على رفع، يعني، القدرة الشرائية ديال املواطنين واملواطنات، 
اتفقنا معكم بزاف ديال األوراش اللي جبتوه، ولكن ما اتفقناش معكم 
في الطريقة ديال التمويل، ما اتفقناش معكم باش تمولوا من جيوب 
املواطن وترفعوا الضرائب، ما اتفقناش معكم باش تزيدو في الثالجات 
والتلفزات، احنا قلنا لكم مزيان نجيبو طريقة ديال التمويل اللي ما 
تقيس املواطن واملواطنات، وتأثر لو على القدرة الشرائية وجبنا لكم 
بدائل قلنا لكم سيروا للضريبة على الثروة، سيروا ملحاربة اإلحتكار 
ومحاربة الفساد اللي كيلتاهم املاليير ديال الدراهم، جبنا لكم تعديالت 
ديال تضريب بعض املواد اللي كتضر بالصحة ديال اإلنسان، قلنا لكم 
سيروا للقطاع الغير منظم واملهيكل وجيبوا الفلوس منها، مشيتوا غير 
لتلفازات والثالجات يعني داك الحيط القصيور ديال املواطن البسيط.

عيسردة عيوزاعء،

اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن املشروع بالفرضيات اللي بني عليها 
الوعود  الطموحات ودون سقف  بهيكلته هو دون  أغفلها  التي  وتلك 
قوية  انطالقة  اعتباره  يمكن  وال  الحكومي،  البرنامج  في  وردت  التي 
امللك، وتوافقت حوله  الذي أطلقه جاللة  التنموي  النموذج  إلرساء 
كل مكونات األمة والذي يجب أن يبنى على أساس التراكم اإليجابي في 

اإلصالحات الهيكلية. توقعاتكم ألسعار غاز البوطان متواضعة جدا ال 
سيما أنها ستشهد زيادات عاملية عالقة بالطلب مرتفع عليها في سياق 
كيدير  اليوم  واليوم  للطن  دوالر   450 اإلقتصادي، جبتوا  اإلنتعاش 
الزراعي املتوسط يظهر أن فيها  850 دوالر للطن، فرضية املحصول 
نوع من املغامرة والتسرع خاصة في ظل بوادر تأخر التساقطات املطرية 
ونحن في منتصف شهر نونبر، في هذا الصدد نناشد الحكومة مرة ثانية 
باعتماد برنامج استعجالي لدعم الفالحين الصغار والكسابين خاصة في 
األقاليم التي توالت فيها سنوات الجفاف من قبيل إقليم بوملان وزاكورة 
وتنغير وجرادة وفكيك وكرسيف والرشيدية وأقاليم أخرى، وال نعلم في 
الفرضيات ملاذا تغافلتم مداخيل قطاع سياحية، ملاذا تغافلتم مداخيل 
املالية التي سيتم تحصيلها من عائدات الجالية املغربية؟ وعلى العموم 
فنسبة النمو املتوقعة في 3.2 حتى وإن تحققت باعتبار أنها مرتبطة 
بتوقعات ال يقينية، فإنها ال تجيب ولن تحقق بشكل قطعي الطموحات 

اإلجتماعية الكبيرة، وال تالئم الحاجيات املطلوبة في اإلقتصاد الوطني.

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

القانون لم يتضمن أي إجراء إيجابي يهم الضريبة على  مشروع 
الثروة أو تخفيض الضريبة على الدخل أو إعفاء التعويضات ذات الطابع 
اإلجتماعي، حيث ال تزال اإلقتطاعات الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي 
مرتفعة جدا مقارنة مع معدل الدول املجاورة، وإرجاء تنزيل اإلصالحات 
الجبائية إال في مقتضيات بسيطة وثانوية جدا، مما يجعلنا نشك في 
قدرة الحكومة على ضمان ديمومة تمويل ورش الحماية اإلجتماعية، 
لهذا فقد حرصنا في فريق التقدم واإلشتراكية على أن تكون تعديالتنا 
املعارضة  موقع  من  القناعات  هذه  مع  منسجمة  املشروع  هذا  على 
مكونات  مع  مشترك  وبشكل  واملسؤولة،  البناءة  التقدمية  الوطنية 
املعارضة والتي انصبت في مجملها على حماية املستهلك املغربي ودعم 
القدرة الشرائية وتحقيق العدالة املجالية وتقوية النسيج املقاوالتي 
الوطني وكذا حماية املنتوج الوطني، وهي التعديالت مع األسف التي لم 
تتجاوب معها الحكومة، وبذلك فإن نعتبر هذه بداية وإشارة غير سليمة 
في عالقة الحكومة مع املعارضة، واألغرب من ذلك أننا في املعارضة 
تقدمنا بتعديالت من شأنها وقف تدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين 
الذين يزداد عددهم في بالدنا ورفضتها الحكومة تاركة الفئة تواجه 
مصاعب جديدة، نعاودوا متقاعد ونعاود يبقى يخلص في الضريبة، 
عيب. ثالث املفارقات الغريبة في سياسة الحكومة تتمثل في الرفع من 
الرسوم املفروضة على بعض التجهيزات املنزلية كما سبق اإلشارة إليه.

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

إن استعارة الحكومة لعبارة الدولة اإلجتماعية ليس فقط بمثابة 
سرقة فكرية موصوفة من قبيل هذه الحكومة اليمينية والضعيفة 
سياسيا، بل إنها مقولة ينطوي توظيفها على كثير من املغالطات التي 
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تروم إخفاء توجيهاته الغارقة في الليبرالية، فلن تنطلي على أحد محاولة 
الجرعات  ببعض  املالية  الوبيات  اللي  اإلقتصادية  املصالح  التغطية 
اإلجتماعية بعضها ال يسمن وال يغني من جوع وبعضها اآلخر ال يد وال 

فضل لهذه الحكومة فيه.

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

وتقليص  اإلجتماعية  الفوارق  الحكومي  البرنامج  في  جبتوا  اليوم 
الفوارق اإلجتماعية، الصندوق ديال التمويل ديال الفوارق اإلجتماعية 
اللي هو FDR كان شحال هادي في الحكومة 3 د املليار اليوم دابا فيه 
2 داملليار، كيفاش غادي ديروا؟ احنا كنا كانساينوا نزيدوا 4 داملليار، 
ما كناش كننتظروا لهاد األقاليم الجبلية والقروية اليوم باش تزيد 
تخفضوا، خصكم تزيدوا ترفعوا، األمازيغية اليوم واألمازيغ في الجبال 
ممحتاجينش تعطيوهم من الصناديق، محتاج اليوم إنصاف ديالهم 
املجالي واإلنصاف ديالهم في املشاريع اللي اليوم محرومين منها، اليوم 
علينا كاملين دين على هاد الناس اللي ساكنين في املناطق الجبلية هما 
اللي كانوا كيحاربوا اإلستعمار، هما اللي جابوا اإلستقالل، اليوم على 
الحكومة ما�ضي تنقص خاصها تزيد، كذلك جبتوا 125 ألف ما نهضرش 
على مليون منصب شغل اللي جات في البرنامج الحكومي وتراجعتوا 
من  قل  رديتوها  ووليتوا  مليون  كتقولو  كنتو  امليزانية،  في  غير  عليها 
مليون، 125 ألف منصب شغل خصها تقريبا 4 داملليار ونصف، أنتما 
جبتوا 2 داملليار، هاديك 2 داملليار قسموها غير على حساب اللي جابت 
على حساب غير Calculatrice كتجيهم 400 درهم للواحد واش هادو 

مناصب شغل؟

بالنسبة لهادوك الناس اللي ديال 65 سنة لفوق غير على حسب 
HCP هما مليون و800 قسموا مليون و800 على هاديك 2 داملليار على 
اللي  400 درهم  الفلوس؟ كتجيها  ديال  مليون و800 شحال كتجيها 
غادي تعطى لهم، وإيال ضربناها غير في 600 درهم كتجي 10 داملليار 

وأنتما دايرين ليها 2 جوج داملليار في قانون املالي ديال 2020.

اجتماعي  حوار  معاهم  نفتحوا  غادي  كتقولوا  اليوم  املتعاقدين 
و2500 درهم فينا هما الفلوس؟ واش غاتفتحوا معاهم حوارا اجتماعي 
غير تعطيوهم أتاي والكاطو وديروا ليهم خاطرهم؟ راه امليزانية ما فيهاش 
الفلوس اللي كتخص هاد املتعاقدين، حوار اجتماعي من دابا فاشل، 
ألن قانون املالية ما كيظمن حتى �ضي ريال 1 باش يحل املشاكل ديال 

هاد املتعاقدين وديك 2500 درهم اللي جبتوها.

عيسردة عينوعب عيسلدعت عينرئبرت،

مستعجلة  قرارات  باتخاذ  الحكومة  فيه  طالبنا  الذي  الوقت  في 
لحماية املواطنين من غالء األسعار الفاحش الذي مس معظم املواد 
اإلستهالكية األساسية، وبخصوص أسعار املحروقات تفاجئون هذه 
بحكومة  تنعت  التلقيح حتى صارت  إجبارية جواز  بقرارات  الحكومة 
الجوز، وقرار سحب مشروع القانون الجنائي أو اإلثراء الغير املشروع 

والذي كان نقطة خالفية خالل هذه املرحلة السابقة، ما يثير السؤال 
حول الخلفيات الحقيقية لهذا السحب؟

إن قناعتنا في التقدم واإلشتراكية راسخة في شأن تالزم العدالة 
اإلجتماعية والديمقراطية، وأن تنزيل األوراش اإلصالحية التي نريدها 
للفاعل السيا�ضي وربط  لوطنية تستلزم إرادة سياسية ورد اإلعتبار 
املسؤولية باملحاسبة وتحصيل املجال السيا�ضي وتوسيع مجال الحريات 
والحقوق واملساواة وخلق أجواء الثقة وإحداث إنفراج حقوقي وسيا�ضي 
الحركات  معتقلي  سراح  وإطالق  إيجابية  مبادرات  اتخاذ  خالل  من 
اإلجتماعية من جرادة والريف، ومع التعاطي بأكبر قدر من األريحية مع 

مظاهر التعبير عن الرأي وقضايا اإلعالم.

عيسلد عيرئيس،

األغلبية ستصادق على مشروع قانون املالية بالتأكيد وهذا منطق 
الديمقراطية ومنطق األغلبية العددية، ولكن يظل األساس هو:

أوال-أن يلمس املواطن وقع اإلنفاق العمومي على حياته اليومية؛

ثانيا-أن ال نعيش مرة أخرى سيناريو الحكومة الغير املنسجمة؛

ثالثا-أن تكون الحكومة واضحة مع الرأي العام وأن تقتصر ضبابية 
التواصل وضعفه أحيان، أن تدرك الحكومة أن املقومات...

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، انتهى التوقيت، الكلمة للمجموعة النيابية 
للعدالة والتنمية النائب املحترم السيد مصطفى إبراهيمي.

عينرئب عيسلد مصطفى إبرعهلم9:

السيد الرئيس إيال اسمحتوا نسلموكم الكلمة كاملة مكتوبة من 
بعد إن شاء هللا شكرا.

بسم هللا عيرحمن عيرحلم وعيصالة وعيسالم على سلدنر محمد 
وعلى آيه وصحبه،

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عألفرضل،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
ملناقشة مشروع القانون املالية 2022 في سياق ما بين 6 و18 نونبر، 
حيث يخلد املغرب مناسبتين عظيمتين ذكرى املسيرة الخضراء وعيد 
قلوب  في  الراسخة  الوطنية  الذكريات  من  توعد  والتي  االستقالل 
املغاربة، ملا لها من مكانة وملا تحمله من دالالت عميقة ودروس بليغة 
وتضحيات جسام تأكيدا على تشبث املغرب ملكا وشعبا بحرية الوطن 
في  املناقشة  هذه  تأتي  وهويته.  بمقوماتها  وتمسكه  الترابية  ووحدته 
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سياق مواجهات املغرب للعديد من التحديات تستلزم توحيد الجبهة 
والتدريج  التغريب  دعاء  الترابية وضد  الوحدة  أعداء  الداخلية ضد 
وضرب الهوية املغربية العربية األمازيغية اإلسالمية، من أجل ربح رهان 
التنمية بكل أبعادها اإلجتماعية والثقافية واالقتصادية والصحية، من 
أجل ربح رهان الثقة في العمل السيا�ضي وفي االختيار الديمقراطي من 
خالل أحزاب لها مصداقية، من خالل تكون لها مشاريع مجتمعية لها 
مصداقية، ببرامج انتخابية واقعية ولها مصداقية، إال أن ما وقع في 8 
شتنبر اسمحوا لي اإلخوان ومقدماتها ومنها القاسم االنتخابي الغريب 
املال  االنتماء، وإستعمال  العجيب و100 وليمة ومليون قفة مقابل 
الكثيف وعادم حياد بعض رجال السلطة، واللوائح اللي عرفت العديد 
من التشطيبات، وعدم تسليم املحاضر يجعلنا أمام تراجع ونكوص 

حقيقي للديمقراطية في بالدنا.

نناقش اليوم مشروع القانون املالي 2022 في سياق جائحة أتت على 
األخضر واليابس على مستوى االقتصادي واالجتماعي، ولكن الحمد 
هلل بفضل توجيهات جاللة امللك نجحت الحكومة السابقة في الحد من 
آثارها بصرف أكثر من 33 مليار درهم لدعم األجراء واملقاولة، وتفادي 
تسريح أكثر من %71 من األجراء والتدبير الجيد للبطالة والحد من 

الهشاشة.

قلتم  املالية  قانون  تقديم  مناقشة  في  هنا  أنتم  الوزيرة  السيدة 
بأن البطالة وصلت في املغرب خالل هاته العشر سنوات وانتقلت من 
%8 إلى %12، وهذا فيه نوع من الخلط املتعمد بين السنوات العادية 
وسنوات الجائحة، بحيث أن البطالة انتقلت من 10.2 في 2017 إلى 
9.2 في 2019 واملغرب دبر جيدا البطالة خالل السنة ديال الجائحة، 
إيال بغينا نقارنوه نقارنوه مع دول الجوار اللي في الجزائر %14، واللي في 
تونس %26، واللي في إسبانيا %16، املغرب عندوا 11.9 وليس 12%، 
وملا كنتكلموا على البطالة أيضا تكلمتوا حتى على النسب ديال النمو 
خالل هاد العشر سنوات، ودائما كان الخلط ما بين جميع السنوات، 
الحزب  ديال  الوزراء  ديال  باألسماء  ونذكركم  الوزيرة  السيدة  وأنتم 
ديالكم اللي شارك في الحكومة قبل من 2012 واللي تسلمت الحكومة 
ديال 2012 نسبة العجز ب 7.2- واللي كان ال�ضي مزوار هو اللي كان 
وزير املالية نذكركم السيدة الوزيرة، واللي كان من بعدو كان ال�ضي 
بوسعيد واللي كان من بعدو كان ال�ضي بنشعبون هؤالء الوزراء دياملن 
كانوا؟ ودبرتم العديد كما قال اللي.. ال�ضي مصطفى، شكون هادوا؟ 
واش ما�ضي الحزب ديالكم اللي كان كيدبر؟ كيفاش كتنصلوا اآلن من 
املسؤولية ديال العشر سنوات، ولهذا هذا ما كيبعتش على اإلرتياح وال 
على الثقة في الفاعل السيا�ضي، حكومة كتعرف واحد املجموعة من 
االرتباكات وخاصة هاد ال�ضي ديال جواز ديال التلقيح واللي خرج العديد 
من االحتجاجات، واآلن نشوفوا شارع محمد الخامس كيف داير برجال 
األمن وبمختلف ملي جات هاد الحكومة واالحتجاجات كاينة ومنها أيضا 

االحتجاجات حتى على رفع األسعار.

نناقش اليوم مشروع قانون املالية الذي من املفروض أن يترجم 
الوعود اللي درتوها في البرامج اإلنتخابية، ويترجم على األقل تصريح 
قال  املرتبكة  الحكومة  ولهذا ملي كنشوفوا هاد  الحكومي،  التصريح 
الزميل ديالي من األسبوع األول عرف التعديل الحكومي من 24 ساعة 
بعد التنصيب ديال الحكومة ما�ضي أسبوع، 24 ساعة السيدة قال لك 
مشات الدير العمدة ديال الدار البيضاء هي كانت نائبة العمدة، وهي 
كانت مديرة جهوية ديال الصحة كتعرف الصحة وكتعرف العمودية 
كفاش دايرة ديال الدار البيضاء، كيفاش 24 ساعة داك �ضي كيتخالف 
واحنا يا هنا كنصوتوا وكنصبوا في الحكومة، هذا ارتباك ما بعده ارتباك 
وكذلك هذا دائما كيضرب في الثقة لدى الفاعل اإلقتصادي وكما قال 
الزميل ديالي هاد النمط هذا خصنا نعمموه لوزراء آخرين، كيفاش 
دأكادير غادي دبر من الرباط، ياك أنت العمدة ديالها هو اآلن رئيس 

الحكومة.

املؤشرات املاكرو اقتصادية السيدة الوزيرة %3 بالنسبة لنسبة 
النمو في أقل من %4 اللي قلتوا أنتوما في التصريح الحكومي وهي أقل 
من 6.2 اللي عطاكم بنك املغرب هاد الحكومة اللي كتنتاقدوها وهاد 
عشر سنوات واللي أنتوما كنتوا كتدبروا فيها، عطاتكم 6.2 نتاع نسبة 
النمو وليتوا ل 3.2، وأيضا فيما يتعلق باملبادرات الجبائية فقط يعني 
كاين تحمس بالنسبة ل IS للخفض، ولكن ملي كنجيبوا على الضريبة 

ديال الدخل ديال املوظفين دائما كيكون واحد التلكئ.

كاين مشكل كبير ما هي اإلجراءات ديال محاربة الفساد؟ أين هو 
محاربة فساد؟ على غرار التصريح الحكومي ملا جاء أي إجراء، أيضا في 
القانون املالية ما كاينش إجراءات ملحاربة الفساد، وهاد التزامن ديال 
هاد ال�ضي مع سحب القانون ديال اإلثراء الغير مشروع، وكذلك حل 
والخبراء  الفساد  ديال محاربة  الحكومة  رئاسة  في  كاينة  اللي  اللجنة 
القلق لدى  ال�ضي كيبعث على  الوزيرة هاد  السيدة  فيها،  املوجودين 
املواطنين ولدى املتتبعين، ملي كنلقاوا جمع السلطة مع جمع املال فهاد 
الحكومة، وكان إلغاء هذه القوانين واللجنة ديال محاربة الفساد فهذا 
هو تطبيع حقيقي مع الفساد، ونتساءل بالنسبة للقانون اآلخر ديال 
تحرير امللك البحري، وش حتا غادي تسحبوه؟ اللي واحد املجموعة من 
الوزراء السابقين مازال كيحتلوا امللك البحري وكيستثمروا فيه، أين 
هي دعم الطبقة املتوسطة والفقيرة في هاد القانون ديال مشروع قانون 

املالية؟

والفواكه،  الخضر  املحروقات،  الخبز،  الزيت،  األسعار،  إلتهاب 
الزيادة في الضرائب على التلفزات، وعلى الثالجات وعلى آالت التصبين، 
آلة  يشري  غادي  اللي  شكون  املتوسطة؟  الطبقة  هي  هادي  واش 
التصبين؟ وشكون اللي، ياك هادوك اللي عاد غادي يتزوجوا وغادي 
يمشيوا، هكدا غادي ندعموا الطبقة املتوسطة بهاد الضرائب وال مني 

.les tablettesو les pc كنقولوا الرقمنة واحنا كنضربوا

ارتفاع املحروقات واسمحوا لي احنا راه احنا مازال كنتاظروا التقرير 



عدد.138–19.ربيع الثاني.1443  )25.نونبر.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8996  

نتاع مجلس املنافسة ديال 17 مليار ديال الدرهم، غير قولوا لنا وديك 
الساعة نرتاحوا آسيدي ما كاين مشكل، واحنا يا أيضا درنا طلب ملي 
كان الفريق سابقا ديال العدالة والتنمية ديال الزيادة في الزيت 23 درهم 
إلى 27 درهم في 5 لتر واحنا مازال كنستناوا مجلس املنافسة يعطي لنا 
التقرير ديالو. واحد في األغلبية قال لهم راه كاين واحد هذا خطأ جسيم 
ديال هاد تحرير األسعار ديال املحروقات، تفضلوا اآلن راكم في الحكومة، 
دعموا املحروقات ما يمنعكم، ياك كنتوا كتنتاقدوا هاد ال�ضي، إيوا ها 
هو راه الحمد هلل اليوم جيتوا للحكومة واليوم دعموا دعموا املحروقات. 
والقضية ديال العالقة ما بين إصالح املقاصة والحماية اإلجتماعية 
احنا اللي قلناها؟ ياك أنتوما اللي قلتوها، اليوم مكتوبة عندكم ال في 
التصريح الحكومي وال في الوثائق اللي عندكم، إذن إيال بغيتوا تصلحوا 
أشنو غادي تديروا؟ غادي تزيدوا في السكر وغادي تزيدوا في الدقيق 
وغادي تزيدوا في البوطا ديال الغاز، إيوا قولوا هاد ال�ضي للشعب، ما�ضي 
تقولوا غادي نديروا لك حماية اجتماعية ونديروا إصالح املقاصة، وال 
�ضي وحدين راه ما يقولوا علينا أنتوما اللي كتقولوا هاد ال�ضي، تفضلوا 
تكون عندكم الشجاعة، كيما كان تحرير ديال املحروقات، وكان الحزب 
اللي كيم�ضي للجبال والسهول وكان كيدافع على هاد الطرح والناس 
تفهموه وتقبلوه تفضلوا حتا انتوما وشرحوا هاد ال�ضي إيال كان عندكم 

أحزاب حقيقية ومجتمعية اللي يمكن لها دافع على هاد.

وإال بالنسبة للتعليم أين هو التعاقد؟ السيد الوزير باألمس قلتوا 
باللي راه عندكم حلول مبتكرة، تفضلوا عطيوا الحلول املبتكرة وظفوا 
الناس، ال ألن كاين معكم حزب كان كيقول أنا غادي نجي غادي نحيد 
التقاعد وغادي نوظف عباد هللا، وباملناسبة وظفوا راه قاليكم الوزير 
املؤسسات  حتى  دخلوا  راه خصكم  قالكم  معكم  اللي  التقنوقراطي 
التعليم  ديال  الناس  جانب  إلى  واحد،  ألف   200 األخرى  العمومية 
الوزير اللي معكم في الحكومة هذا كالم كالم رسمي، إذن بشروا جميع 

املؤسسات العمومية ورجال التعليم ووظفوا الجميع.

بالنسبة للصحة قلتوا درتوا 23 مليار بالزيادة 2.7 مليار، غير صحيح 
السيدة الوزيرة، السنة املاضية 19.7 مليار ديال الدرهم زيد عليها 3.3 
مليار ديال الدرهم ديالك كوفيد، تعطيك 23 مليار في 2021، ودرتوا 
الحماية  نديروا  غادي  باش   2.7 كتقولوا عندكم  السنة،  هاد   23.5
اإلجتماعية ونأهلوا نأهلوا املستشفيات، وقولوا كالم يكون معقول، 
راه درتوا 23 اليوم 23.5، فينا هي 4 آالف درهم زيادة لألطباء؟ رئيس 
الحكومة في الدار البيضاء جاء قال غير معقول ياخذو 8 آالف درهم 
غادي نديرو ليهم 4 آالف درهم، فينا هي 2500 درهم ديال األساتذة؟ 
ولهذا ملي كنديروا برنامج حكومي خصنا نعرفوا شنوا كنقولوا، أما 
بالنسبة للموارد البشرية 5 آالف و500 للصحة ما�ضي هما اللي غيديروا 
لكم البرامج الجديدة اللهم إيال كانت غادي تكون على حساب البرامج 

القديمة.

الحماية اإلجتماعية راه تطرق الزميل ديالي قال بأن غادي تكلفكم؛ 

بالنسبة للمسنين داك دعم املسنين من 8 حتى 22 مليار ديال الدرهم، 
واش هذا يدخل لعقل عندكم 22 مليار باش تعطيوا املسنين؛ إصالح 

صندوق املقاصة أنا تكلمت عليه، أيضا فيما يتعلق..

مدعخلة عينرئب عيسلد مصطفى عبرعهلم9

 )مسلمة يلرئرسة(

مدعخلة عيسلد عينرئب مصطفى عبرعهلم9

برلجلسة عيعرمة عملخصصة يلدعاسة وعيتصويت 

على مشروع قرنون عملريلة يسنة 2522

 عيسبت رن نون 5 ن252 عملوعفق ل57اثلا عيبر 9 ر99ن

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين،

السيد الرئيس املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

السياق العام

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
ملناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2022، في سياق ما بين 6 و18 
نوفمبر حيث يخلد املغرب مناسبتين عظيمتين ذكرى املسيرة الخضراء 
وعيد االستقالل والتي تعد من الذكريات الوطنية الراسخة في قلوب 
املغاربة ملا لها من مكانة وازنة في الذاكرة التاريخية الوطنية، وملا تحمله 
من دالالت عميقة ودروس بليغة وتضحيات جسام، تأكيدا على تشبث 
املغرب، ملكا وشعبا، بحرية الوطن ووحدته الترابية وتمسكه بمقوماته 
وهويته. ونغتنمها مناسبة لنبارك ألمير املؤمنين صاحب الجاللة حفظه 
هللا وندعو له بموفور الصحة والعافية، ومواصلة مسيرة التقدم والنماء 

الزدهار بالدنا.

تأتي هذه املناقشة في سياق مواجهة املغرب للعديد من التحديات 
التي تستلزم توحيد الجبهة الداخلية ضد :

أعداء الوحدة الترابية؛ .•

العربية  املغربية  الهوية  وطمس  والتدريج  التغريب  دعاة  .•
األمازيغية اإلسالمية؛

والثقافية  االجتماعية  أبعادها  بكل  التنمية  رهان  ربح  أجل  من 
واالقتصادية والصحية؛ وبغية ربح رهان الثقة في العمل السيا�ضي وفي 
االختيار الديمقراطي، من خالل أحزاب تتوفر على املصداقية، بمشاريع 
مجتمعية لها مصداقية، ببرامج انتخابية واقعية لها مصداقية، تفرز 
مؤسسات دستورية من برملان وحكومة ومجالس ترابية لها مصداقية، 
إال أن ما وقع في االستحقاقات االنتخابية ل 8 شتنبر، ومقدماتها من 
القاسم االنتخابي العجيب الغريب، 100 وليمة، ومليون قفة مقابل 
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االنتماء، استعمال املال الكثيف، وعدم حياد بعض رجال السلطة، 
عمليات التشطيب التي شابت اللوائح االنتخابية، عدم تسليم املحاضر 
بمجموعة من املكاتب، كلها أحداث متوالية تجعلنا أمام تراجع ونكوص 

ديمقراطي خطير.

نناقش اليوم مشروع قانون املالية 2022 في سياق جائحة أتت على 
األخضر واليابس على املستوى االقتصادي واالجتماعي، ولكن الحمد هلل 
بفضل توجيهات جاللة امللك، نجحت الحكومة السابقة في الحد من 

آثارها بصرف 33 مليار لدعم:  

األجراء واملقاولة وكذلك الفئات الفقيرة، مما جنب تسريح  .•
أكثر من 71 % من األجراء، وتدبير جيد للبطالة والحد من الهشاشة؛ 
في كلمتكم السيدة الوزيرة املحترمة، تطرقتم للبطالة التي ارتفعت من 
8 إلى %12، في خلط متعمد بين السنوات العادية و سنوات الجائحة، 
لذى وجب التذكير بما يلي البطالة انخفضت من %10،2 )2017( إلى 
9،2 % )2019(، وللمقارنة فقد سجلت سنة 2020: بالنسبة لعدد 
من الدول: الجزائر %14، تركيا %26، اسبانيا %16.2 ، فرنسا 8.9%  

املغرب: 11.9%

إضافة إلى تأهيل القطاع الصحي والتكفل باملر�ضى مما جنب بالدنا 
لحد  كلفت  التي  للتلقيح  الوطنية  الحملة  نجاح  عن  ناهيك  األسوأ، 

الساعة ما يزيد عن 6 مليارات درهم.  

التلقيح  جواز  فرض  بخصوص  للحكومة  الواضح  االرتباك  إن 
بواسطة بالغ خلق احتقانا كبيرا لدى شرائح شعبية واسعة عبرت عنه 
باحتجاجات في العديد من املدن وجوبهت بتضييقيات أمنية، كل ذلك 
كان باإلمكان تفاديه والعمل على التحسيس والتواصل بشأنه خاصة 

وأننا قريبين جدا من تحقيق املناعة الجماعية.

املفروض  من  الذي   2022 املالية  قانون  مشروع  اليوم  نناقش 
وللتصريح  لها  املشكلة  لألحزاب  االنتخابية  للوعود  الوفاء  يترجم  أن 
الحكومي الذي على أساسه تم تنصيبها من قبل البرملان، هذه الحكومة 
عدم  عليها  يبدو  والتي  حكومي،  تعديل  أسرع  عرفت  والتي  املرتبكة 
االنسجام من التدخل الالذع لبعض مكوناتها باألغلبية، والرد املتشنج 
لرئيس الحكومة عليه، هذا من شأنه تكريس عدم الثقة لدى املواطن 
ولدى املستثمر، كما سجلنا تراجعات في مشروع قانون املالية 2022 

من بينها: 

مؤشرات املاكرو اقتصادي:   .•

تحديد نسبة النمو 3،2 % بدل 4 %  التي جائت في التصريح  .•
الحكومي أو 6،2 التي صرح بها بنك املغرب.

غياب مبادرات مبتكرة بخصوص التدابير الضريبية والجبائية .•

•. محاربة الفساد: 

على غرار البرنامج الحكومي، جاء مشروع قانون املالية لسنة  .•
2022 خاليا من أي تدبير ملكافحة الفساد؛ 

اللجنة  حل  مع  تزامنت  املالية  قانون  مشروع  مناقشة  إن  .•
الخبراء  وإعفاء  الحكومة  برئاسة  الفساد  محاربة  بمتابعة  املكلفة 
العاملين بها، مع سحب قانون   االثراء غير مشروع من البرملان مع 
اإلبقاء على إحالة 22 مشروع  قانون تمت إحالتها خالل الوالية السابقة 
مما أثار لدينا مخاوف كبيرة وهي إشارة سيئة في هذا املجال، فإذا ما 
ربطنا بين هذه اإلجراءات والجمع بين السلطة واملال، فنحن أمام تطبيع 

حقيقي مع الفساد؛

امللك  تحرير  قانون  مشروع  سيلقى  هل  املقام  هذا  في  ونتساءل 
البحري العمومي 03. 19 نفس املصير أي السحب. 

دعم الطبقة املتوسطة والفقيرة:  .•

هذه  بداية  منذ  املغاربة  تفاجأ  الحكومي  التنصيب  بعد  مباشرة 
الزيت،  )الخبز،  األسعار  التهاب  الشرائية:  القدرة  بضرب  الحكومة 
الخضر، الفواكه، الرفع من الضرائب على آالت الغسيل، التلفازات، 
نسبة  واملحروقات:   ) الحواسيب  االلكترونية،  للوحات   ، الهواتف 

التضخم 1،6 % مقابل أقل 1 %

مجلس  تقرير  ننتظر  الزلنا  نحن  أوال  املحروقات:  أسعار  ارتفاع 
املنافسة بخصوص 17مليار درهم، وننتظر رأي هذه املؤسسة بشأن 
طلب فريق العدالة و التنمية خالل الوالية السابقة املتعلق بزيت املائدة 
الذي ارتفع ثمنه بالنسبة لقارورة 5 لترات العائلية من 23 إلى 27 درهم؛

في تصريح بعض األطراف من األغلبية الحالية ، تحرير املحروقات 
كان خطأ جسيما في الوقت الذي مكن اصالح صندوق املقاصة خالل 
ست سنوات من توفير 300 مليار درهم إذا اضفنا إليها 82 مليار عجز 
التقويم  بصدد  اليوم  لكنا  االصالح  هذا  يكن  لم  لو   ،2020 ميزانية 

الهيكلي، أنتم اليوم في الحكومة تفضلوا أرجعوا الدعم للمحروقات .

قطاع التعليم:  .•

للتعاقد،  كلها  لألكاديميات  منصب   17.000 تخصيص  تم  .•
ووزير امليزانية كان واضحا بتأكيده على ضرورة التراجع عن التوظيف 
بالتعاقد لجميع املؤسسات العمومية، والناطق الرسمي قال بأنه توجد 
حلول مبتكرة، أتمو خيركم وعمموا هذه الحلول على كل املؤسسات 

العمومية التي يقدر عدد املتعاقدين بها ب  200.000.

2500 درهم ال أثر لها في قانون املالية لسنة 2022. .•

أين هي الوعود االنتخابيةالزيادة في أجور األساتذة، حذف التعاقد، 
وإال يجب أن تعتذروا لألساتذة.

قطاع الصحة:  .•

23,5 مليار بزيادة 3،7 مليار عن السنة املاضية غير صحيح،  .•
2021 امليزانية 19،7 مليار + 3،3 = 23 مليار درهم، بمعنى أن الفرق بين 
2021 و2022 هي 500 مليون درهم  هل بهذه الزيادة سنواكب التغطية 

الصحية ل22 مليون.
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املوارد البشرية 5500 وال أثر للزيادة 4000 درهم / الشهر  .•
للطبيب التي وعد بها)لقاء رئيس الحكومة بالدار البيضاء خالل الحملة 

االنتخابية غير معقول 8000 درهم في الشهر(.

للسنة  العدد  نفس  الصحة  لقطاع  البشرية  املوارد  عدد  .•
املاضية مع االرتفاع املضطرد للمحالين على التقاعد ، إضافة إلى ثالثة 
برامج جديدة مراقبة الحمل 2000 درهم / 8 الفحوصات كيف ؟؟ ، 
طب األسرة و فتح املراكز الصحية الجماعاتية ممكن و لكن على حساب 

برامج صحية أخرى كالسرطان، والسكري و أمراض القلب ...

الحماية االجتماعية  .•

الحماية  أسندت  الحكومية  الهندسة  .•
والزمانة  الشغل  وحوادث  العائلية  االجتماعية،التقاعد،التعويضات 
لقطاع الصحة فهل يمكن لهذا القطاع أن يدبرها وبأي موارد بشرية 

وبأي تأهيل؛

مدخول الكرامة: 2،7 مليون مسن 68 % هشاشة أي 1،8  .•
مليون مسن x 400 – 1000 درهم ما بين 8 إلى 22 مليار درهم.

إصالح صندوق املقاصة: أمام التهاب األسعار تفضلوا حرروا  .•
السكر والغاز والدقيق )لتمويل الحماية االجتماعية( ولتشرح أحزابكم 

هذا اإلصالح للشعب.

اإلفالس  على  مقبل  وهو  إصالحه  عن  إجراء  ال  التقاعد:  .•
وبعضكم كان ينتقد رفع سن 63، تفضلوا اآلن أرجعوه إلى حده السابق

حكومة منغلقة ال تقبل باملقاربة التشاركية مع املعارضة .•

السيدة الوزيرة عملت املجموعة النيابية للعدالة والتنمية مع فرق 
املعارضة مجتمعة على تقديم تعديالت موضوعية وبناءة للحفاظ على 
القدرة الشرائية للمواطنين أو الصحة أو في مجال الجبايات مع مراعاة 

التوازنات املنصوص عليها في الفصل 77 من الدستور.

إال أن تجاوب الحكومة التي تنهج »الهيمنة العددية« كان ضعيفا 
بحيث لم تتجاوز 4 تعديالت مقبولة من أصل 73 تعديل. وللتذكير فإن 
الحكومة السابقة قبلت للمعارضة من 20 إلى 30 تعديل ما بين 2019 

و2021 وهو ما يشكل ثلث التعديالت املقبولة.

وفي هذا املقام ال بد وان نذكر بالبعض من أهم تلك التعديالت التي 
رفضتها مع كامل األسف هذه الحكومة:

الرفع من املستوى املعفى من الضريبة على الدخل من 2.500  .-
درهم إلى 4.000 درهم شهريا أي ما يعادل 48.000درهم سنويا مراعاة 
لضعف الحالة املادية للفئة الشغيلة وغيرها الذين يتقاضون مدخوال 
شهريا ال يتعدى 2.500 درهما حاليا نظر الرتفاع األسعار للمواد الغذائية 
واالستهالكية فإن هذا التعديل هدفه اجتماعي محض لشريحة كبيرة 
من املجتمع ويندرج في إطار تنفيذ توصيات املناظرة الوطنية الثالثة 

للجبايات من أجل مراجعة جدول أسعار وأشطر الضريبة على الدخل 
لدعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقات املتوسطة؛

االستهالك  على  الداخلية  الضريبة  تطبيق  إلغاء  اقتراح  .-
والتلفازات  االلكترونية،  واللوحات  الذكية  الهواتف  الثالجات،  على 
واملصابيح الشائعة االستعمال لدى الطبقة املتوسطة على اعتبار أنها 
أصبحت وسائل العمل الضرورية ومن شأن هذه الضريبة إرهاق كاهل 

املواطنين؛

عليه  املفروضة  الدخل  مجموع  من  الخصم  نسبة  رفع  .-
الضريبة املطبق على فوائد القروض بالنسبة لألشخاص الذين يقتنون 
أو يشيدون مساكن رئيسية من %10 إلى %15، وذلك تشجيعا للطبقات 
الفقيرة واملتوسطة التي ترغب في الحصول على قرض بغرض تملك أو 

بناء مسكن رئي�ضي؛ 

الرفع من املقدار العيني الذي تفرض عليه الضريبة الداخلية  .-
على االستهالك املفروضة على التبغ املصنع نظرا لألضرار التي تنتج عن 
استهالكه وكلفتها املالية على ميزانية الصحة، وذلك من أجل الحفاظ ما 

أمكن على صحة املواطنين؛

باملؤسسات  الدراسة  وتكاليف  أعباء  من  التخفيف  .-
الخصوصية ألولياء التالميذ والطلبة، وإرساء عدالة اجتماعية بين هذه 
الفئة وبين من يتوجه الى التعليم العمومي املجاني، على أساس خصم 
سنوي يساوي 6000 درهم عن كل طفل متمدرس، وان ال تتعدى املبالغ 
اإلجمالية املخصومة   املتعلقة بهذا البند 10.000 سنويا مع الرفع 
من نسبة املقاوالت التعليمية وهو استثمار من شأنه خلق فرص شغل 
وتخفيف العبء على الدولة خاصة أن املؤسسات التعليمية الخاصة 

ملزمة بالتوفر على أزيد من %80 من هيئة التدريس؛

اقتناء  أجل  الصغار من  واملهنيين  واملوظفين  اإلجراء  إعفاء  .-
السكن الرئي�ضي ألول مرة. على أال يتجاوز ثمن االقتناء 1.5 مليون درهم، 
من الضريبة على القيمة املضافة التي تبلغ نسبتها %10 من أجل اقتناء 
السكن أول مرة، وكذا السيارات املخصصة للنقل املدر�ضي الجماعي 

التي تقتنيها الجماعات الترابية، األدوات املدرسية، األدوية؛

مراجعة الخصوم الجزافية لفئة املتقاعدين وتطبيق مسطرة  .-
تحسين  لفرصة  املتقاعدين  لفقدان  نظرا  تدريجي  بمعيار  التخفيض 
معاشهم أو تحيينه نتيجة لفقدانهم لجميع االمتيازات والتعويضات التي 
كانت تشكل نسبة مهمة من راتبهم الشهري بالتالي فإن تخفيف العبء 
تكاليف  ارتفاع  مع  لتحسينها خاصة  الوحيدة  الوسيلة  هي  الضريبي 

التطبيب والعالج التي تزداد في سن الشيخوخة؛

مراجعة الخصم على األعباء العائلية الذي لم تتم مراجعته  .-
منذ سنة 2008، من 360 درهم املطبقة حاليا إلى 600 درهم من أجل 
الحفاظ على القدرة الشرائية لألسر وتحسين دخلها وتخفيف العبء 
الضريبي على معيلي العائلة، مع اعتماد مبدأ األشخاص الذين يوجدون 
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تحت كفالة املعيل من غير زوجته، باإلضافة إلى استثناء الذين يوجدون 
تحت كفالة املعيل العاطلين عن الشغل من شرط السن املحدد في 27 

سنة؛

إدراج الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في اإلعفاءات الدائمة  .-
من الضريبة اعتبارا ملهامها التي تروم تطوير منظومة الصحة وباعتبار 

وجود وكاالت ومؤسسات أخرى تستفيد من هذا مقت�ضى اإلعفاء؛ 

على  الضريبة  بخصوص  النسبية  األسعار  تطبيق  حذف  .-
الشركات ملا لها من أثر سلبي على مبدأ العدالة الجبائية وخصوصا 
للشركات التي تصرح بأرباح تفوق املبلغ املحدد لتطبيق سعر معين بمبلغ 
ضئيل والتي تصبح خاضعة للسعر األعلى على جميع أرباحها، خاصة 
أن الجدول التصاعدي يخدم املقاولة الصغيرة واملتوسطة بالخصوص 
ويجيب على مخرجات املناظرة الوطنية للجبايات في تحفيز املقاولة وخلق 
محيط إيجابي لها عبر   بند تكريس مبدأ تصاعدية الضريبة والحرص 

على التوزيع العادل للعبء الضريبي حسب القدرات الحقيقية؛

تخفيض السعر العادي للضريبة بالنسبة للشركات الصناعية  .-
التسريع  مجال  في  الوطني  االقتصاد  للنسيج  الحالي  للتوجه  اعتبارا 
موحد  نحو سعر  الوطنية  املناظرة  لتوصيات  تنزيال  وذلك  الصناعي، 
لهذا الصنف، وإرساء ميثاق االستقرار الجبائي، وتفعيل القانون اإلطار 
لإلصالح الجبائي   كما أن اقتراح 25 % عوض 27 % سيكّون هامشا 
للمقاولة الصناعية لتوسيع نشاطها وبالتالي موارد مالية جديدة وخلق 

فرص جديدة للشغل ورؤية مستقرة ومحفزة للمستثمر؛

الرفع من سعر الضريبة على الشركات املطبقة على مقاوالت  .-
السلكية  واالتصاالت  املحروقات  وشركات  التأمين  وإعادة  التأمين 
بفضل  كونها  واحدة  بنقطة  االسمنت  إنتاج  وشركات  والالسلكية 
وضعية االحتكار وعكس كل الشركات واملؤسسات األخرى استفادت 
خالل الجائحة وحققت أرباحا كبيرة ولم تعاني من آثار الوباء الذي طال 

االقتصاد برمته باستثناء هذه املؤسسات؛

-. خفض واجبات الجمارك من 40 الى 2.5 % الى على املواد 
األولية التي تدخل في صناعة األدوية لعالج مر�ضى السكري التي يجب 

ان تستفيد من نفس التخفيض إلى جانب ميتفورمين؛

تحسين جاذبية نظام املقاول الذاتي للمساهمة في خلق فرص  .-
الشغل والحد من البطالة التي عرفت ارتفاعا ملحوظا خالل جائحة 

كوفيد؛

في  تحقيق طفرة متميزة  بغية  ببالدنا  العلمي  البحث  تحفيز  .-
هذا املجال. يهدف هذا التعديل إلى إعفاء التعويض عن البحث العلمي 
الخاص بأساتذة التعليم العالي، وهو يندرج في توجه الحكومة في هذا 

الصدد لجعل البحث العلمي رافعة للتنمية في مجموعة من املجاالت؛

بالنسبة  الضريبة  عليه  املفروضة  األعمال  رقم  من  الرفع  .-

للتجار الصغار، من 2 مليون درهم إلى 3 مليون درهم في استحضار تام 
لطبيعة أنشطتهم التجارية التي قد ترفع من رقم املعامالت دون أن 

يكون لذلك أثر على األرباح املحققة؛

اعفاء االلواح الشمسية والسخانات الشمسية من الضريبة  .-
على القيمة املضافة مع الحق في الخصم داخليا، مع إعفاءها عند 
االستيراد اعتبارا للحاجة الضرورية اليوم لتشجيع استعمال الطاقات 

املتجددة اعتبارا لسياسة املغرب في هذا الصدد؛

اعفاء املواد واملنتجات املصنوعة من الغلوتين من الضريبة  .-
على القيمة املضافة والتي تدخل في الحمية الغذائية ملر�ضى السلياك 
والذين يعانون من حساسية القمح وهي بمثابة عالج لهم خاصة وأنها 
تعرف أثمنة جد مرتفعة باألسواق املغربية وال تكون في متناول املواطنين 

من الطبقة الهشة واملتوسطة؛ 

النظيفة  الطاقة  على  تعتمد  التي  السيارات  اقتناء  تشجيع  .-
وصديقة البيئة؛

اعفاء اآلالت واملعدات املستعملة في عمليات زرع قوقعات  .-
األذن لتمكين شريحة واسعة من املواطنين لالستفادة من هاته الخدمة 
دون  درهم   200.000 يفوق  ما  إلى  تصل  باهضة  أثمنة  تعرف  التي 

احتساب تكاليف الفحوصات والترويضات التي تالزم عملية الزرع؛

اقتراح تخفيض سعر الحد األدنى للضريبة على الشركات من  .-
0.50 إلى 0.25 في املائة في أفق إلغاء نظام الحد األدنى من الضريبة على 
الشركات، ومن أجل تخفيف الضغط الضريبي على املقاوالت؛ مع الرفع 
من السعر املطبق على املنشأة التي تصرح بحصيلة سلبية برسم سنتين 
متتاليتين، وذلك من 0.60 إلى 1 في املائة، بهدف تشديد اإلجراءات 
اتجاه كل أشكال التملص الضريبي من خالل الرفع من النسبة املطبقة 

على املنشأة التي تصرح بعجز متتالي خارج ما هو مسموح به قانونا؛

تخفيف العبء الضريبي على محطات بيع املحروقات، وذلك  .-
أساس  على  واملحتسب  عليهم،  املطبق  األدنى  الحد  إلغاء  من خالل 
رقم األعمال الذي ال يعكس بالضرورة حجم األرباح املحققة في هذه 

العمليات التجارية؛

توسيع دائرة االستفادة نسبة الخصم املطبق على الدخول  .-
ليشمل فئات سوسيو-مهنية تشتغل في مجاالت الثقافة واالبداع، من 
أهمها األجور املدفوعة للرياضيين املحترفين واملربين واملدربين والفريق 
التقني والفنانين املسرحيين والغنائيين والسينمائيين وراق�ضي الباليه 
والفنانين املوسيقيين ورؤساء األجواق أخذا بعين االعتبار ما عانته هذه 
الفئة خالل السنتين األخيرتين بسبب الجائحة، والضبابية بخصوص 

استعادة هذه الفئات ألنشطتها في اآلجل املنظور؛

الجهوية  اللجنة  وأحكام  قرارات  على  نهائية  صبغة  إضفاء  .-
لتقدير الضريبة يمكن استئنافها لدى اللجنة الوطنية والطعن فيها 

لدى املحكمة املختصة؛
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تغيير تعريفة احتساب الضريبة السنوية على املركبات من  .-
عدد االحصنة السيارة إلى معدل انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون حسب 
كل كيلومتر من أجل فرض ضرائب على السيارات التي تصدر نسبة 
على  الحصول  هو  الهدف  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  عالية 
سيارات تصدر انبعاثات أقل في املستقبل ومن شأن ذلك الحفاظ على 

البيئة وضمان التنمية املستدامة ببالدنا؛   

ربحها  يقع  التي  للشركات  بالنسبة  جديدة  مساهمة  فرض  .-
الصافي في شريحة 20.000.001 إلى 40.000.000 درهم والرفع من هاته 
النسبة من %5 إلى %6 على اعتبار أن هاته الشريحة تعني الشركات التي 
في وضعية احتكار أو شبه احتكار وتسجل نسبة ربح صافي مرتفعة وذلك 
انسجاما مع مبدأ العدالة الضريبية املنصوص عليها في القانون اإلطار 

لإلصالح الجبائي؛ 

-. الرفع من املناصب املالية املحدثة بموجب مشروع قانون 
املالية لسنة 2022 بالنسبة لقطاعي التعليم والصحة وذلك انسجاما 
لوزارة  املخصصة  املالية  املناصب  تعزيز  مع  الحكومي  البرنامج  مع 
التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار ب 400 منصب، مع فتح مجال 
التوظيف لحاملي شهادة الدكتوراه الذين لم يسبق لهم االنخراط من 
قبل في أسالك الوظيفة العمومية، وتعزيز إمكانية توظيف املواطنين 

واملواطنات في وضعية إعاقة طبقا للقوانين والكيفيات ذات الصلة؛

املجمعة  املوارد  استثمار  في  الحاصل  التأخر  استدراك  .-
والتنمية  البيئة  بحماية  املتعلق  الخصو�ضي  الصندوق  في  واملتراكمة 
على  رسم  اقرار  منذ  وخاصة   2006 في  إحداثه  منذ  املستدامة، 
البالستيك كما رفع من موارده دون انفاقها بشكل فعال على حماية 
البيئة، وبحسب تقرر الحسابات الخصوصية فقد بلغت املوارد مليار 
و255 مليون درهم مقابل نفقات لم تتجاوز 168مليون درهم. من أجل 
إعطاء أولوية لفرز وتثمين النفايات البالستيكية، واعطاء دفعة ملشاريع 
فرز وتثمين النفايات، بعد تسجيل تأخر كبير في أنجاز التزام سنة 2016.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس �ضي إبراهيمي، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة 
شفيقة لشرف.

عينرئبة عيسلدة شفلقة يشرف:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت عيوزيرعت عيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت عينرئبرت عيسردة عينوعب عملحت5مين،

القوى  جبهة  في  نظرنا  وجهة  أمامكم  أستعرض  أن  يشرفني 
الديمقراطية بخصوص مشروع قانون املالية لسنة 2022، لقد كان 
أملنا أن تشكل مناقشة هذا املشروع وهو أول مشروع تقدمه الحكومة 
الجديدة املنبثقة عن انتخابات 8 شتنبر األخير، محطة للنقاش السيا�ضي 
القوي والحوار الديمقراطي املفروض أن يبقى مفتوحا بين الحكومة 
والبرملان، لكن ثقل التدبير التقنية لتنظيم هذه املحطة السنوية الهامة 
إلى  للبرملان، قد تحولها  الذاتي  التشريع  في  الواردة  تلك  وفي مقدمتها 
محطة روتينية ومناسبة عابرة لإلطالع على بعض نوايا الحكومة اتجاه 
السنة املقبلة. طبعا لسنا ممن يعارض من أجل املعارضة وال ممن يوالي 
الحكومة حتى وهي عاجزة عن جعل هذا املشروع يؤشر عن انطالقة 
قوية إلحداث القطائع الضرورية مع تدبير املرحلة السابقة بما يتما�ضى 
ومخرجات التوجهات النموذج التنموي الجديد. وبما يحول التحديات 
التي طرحتها جائحة كورونا إلى فرص حقيقية ملعالجة أضرارها ومخلفاتها 
اإلجتماعية واالقتصادية، بل واستثمار هذه االنطالقة بما تحتاجه من 
جرأة إلى مباشرة إصالح حقيقي يتطلع إليه الشعب املغربي وفي مقدمته 

الفئات املستضعفة واملضرورة والهشة.

لذلك، ونحن نستمع إلى كل اإلشارات التي سبق وعبر عنها السيدات 
والسادة النواب من مختلف االنتماءات السياسية، البد أن نستحضر 
اإلخفاقات  مراكمة  على  تقيل  بإرث  املطبوع  العام  السياق  صعوبة 
والتراجعات زادته الجائحة الوبائية ومخلفاتها االقتصادية واالجتماعية 
صعوبة، مما يجعلنا فعال أمام آفاق صعبة تطغى عليها الضبابية وعدم 
الوضوح، لكن صعوبة التنبؤ بآفاق السنة املقبلة أمام ما يطبع السياق 
هذه  نعفي  يجعلنا  ال  ومتسارعة  معقدة  واملتغيرات  والدولي  الوطني 
الحكومة من نقذ الفرضيات الهشة وغير الجريئة وغير املتحكم فيها، 

لقد بنت عليها مشروع امليزانية.

إن ضعف الفرضيات التي تقدمها الحكومة في هذا املشروع واستمرار 
هاجس التقيد بالتوازنات املاكرو اقتصادية واكتفائها بإدخال تعديالت 
تقنية على املشروع الذي أعدته الحكومة السابقة وقد دخلت مرحلة 
تصريف األعمال دون اعتماد تدابير سياسية عميقة، يجعلنا نتساءل 
عن وفاء هذه الحكومة بإلتزاماتها، خصوصا فيما يتعلق بضمان إنعاش 
االقتصاد الوطني وتعزيز آليات اإلدماج والحماية اإلجتماعية وتعزيز 
بما هي توجهات سياسية  العام  القطاع  البشري، وإصالح  الرأسمال 

أساسية لبناء وتوطيد أسس الدولة اإلجتماعية؛

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة علحضوا،

إننا في جبهة القوى الديمقراطية ال نريد لهذه الحكومة أن تقدم 
املزيد من حلقات الوصل بسياسة ضرب القطاعات االستراتيجية لبناء 
اإلنسان املغربي، ووضعه في صلب النموذج التنموي البديل، ال نريد 
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لها كذلك أن تدير ظهرها لسياسة التعاقد في قطاع التعليم وفي كل 
القطاعات بما ينشر الهشاشة ويقوض مقومات السلم االجتماعي، ال 
نريد لها كذلك أن تهمل قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والثقافة 
إلى غيرها من القطاعات، وتكتفي باعتبار مجرد الزيادة في بعض نفقاتها 
من  املزيد  تمارس  أن  الحكومة  لهذه  نريد  ال  كذلك  كاف إلصالحها، 
الضغط الجبائي على األجراء ومحدودي الدخل من أجل تأمين مداخيل 
إضافية للخزينة في وقت تكاد تختفي فيه الطبقة الوسطى، في حين 
يراكم فيه أباطرة القطاع غير املهيكل وبعض املتهربين من الضرائب 
تراكم الثروات، كذلك ال نريد لهذه الحكومة أن تزيد في الطين بلة حين 

تعمد إلى الزيادة في الضرائب على املواد األساسية..

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة 
السيدة فاطمة تامني.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

إن مشروع القانون املالي لسنة 2022 يكت�ضي خصوصية استثنائية 
ألنه كيجي في ظرفية استثنائية، وبالتالي كان املفروض أن يعد بمقاربة 
استثنائية اللي باش أنها تحدث القطائع الضرورية مع االختيارات اللي 
املستوى  على  عميقة  بنيوية  إختالالت  ونتجت  عقود  طيلة  انتهجت 
االقتصادي وكان لها انعكاسات على مستوى القطاعات اإلجتماعية 
للتنمية  املركزية  الرافعات  بين  رافعة من  اللي كتشكل  االستراتيجية 
والهشاشة  الفقر  واقع  على  الجائحة  بحيث عرت  املأمولة،  الشاملة 
التعليم  في  التحتية  البنى  وضعف  اإلجتماعية  والفوارق  والتهميش 

والصحة على الخصوص؛

الرؤية  حكمته  لبنيته  املشكلة  والعناصر  عمقه  في  املشروع  إن 
التقنية املحاسباتية وغاب عنه املنظور السيا�ضي الوطني الذي يسعى 
بمنطق  وأبنائه  بناته  لكل  يتسع  الذي  الديمقراطي  املغرب  بناء  إلى 
عن  وبعيدا  ضريبية  عدالة  إطار  في  الوطنية  الثروة  من  االستفادة 
االحتكار وتسلط رأسمال الريعي ورهن املغرب في املديونية، حيث كان 
من املفروض في هاد املشروع أن يعطي إشارات دالة على أن السياسة 
الحكومية ستم�ضي وفق إرادة سياسية بمنظور يؤسس ملغرب الكرامة 
واملساواة والعدالة اإلجتماعية، باعتباره فرصة إلظهار صورة الدولة 
الرامية للمصالحة مع املجتمع ومع اإلنسان، كما كان من املفروض في 
مشروع قانون املالية بعث رسائل وإشارات تستهدف محاربة الفساد 
على  فالحفاظ  والعدالة،  والشفافية  النزاهة  ثقافة  وترسيخ  والريع 

التوازنات املالية ال يعفيكم مطلقا، السيدة الوزيرة، من خلق شروط 
الحفاظ على التوازنات اإلجتماعية املفقودة والتي من شأنها أن تؤدي 
إلى إحداث شرخ داخل املجتمع وتفقده توازنه وبالنتيجة ستكون أمام 
توترات اجتماعية وهو ما يدل على أن الحكومة أخفقت في استيعاب 

الدرس التاريخي للجائحة.

إن املغرب في حاجة إلى إصالحات هيكلية عميقة وهو ما يفرض 
فالوضع  املاضوي،  السياسوي  للمنطق  والعميقة  الشاملة  املراجعة 
في حاجة إلى إظهار استيعاب دروس الجائحة التي اللي ظهرت على أن 
اإلنسان هو السالح الناجع في مقاومة كل األزمات، وبالتالي هذا يستلزم 

إعادة اإلعتبار ألهم القطاعات اإلجتماعية؛

القطاعية  اإلصالحات  عن  الحديث  سياق  وفي  السياق  هذا  وفي 
الهيكلية تأتي قضية التعليم، ال بد من التأكيد على ضرورة إزالة كل 
باملغرب،  التعليمي  النظام  إلصالح  التقنية  املحاسباتية  العناصر 
فالتعليم هو الرافعة املركزية والحاسمة في التقدم والتطور والتنمية 
والبناء الديمقراطي، لذلك وجب إعطاؤه األهمية الوطنية والحضارية 
التعليم  لقطاع  أسا�ضي خاص  نظام  بد من إصدار  وهنا ال  الالزمة، 
ليكون في قلب الثورة العلمية والتكنولوجيات الحديثة وصلب التصور 

التنموي الشامل؛

كما أن قطاع الصحة العمومي واللي عرات الجائحة على اإلهتراء 
ديالو يقت�ضي وبإلحاح واستعجال اإلصالح الشامل والعادل للمنظومة 
الصحية، ونعتبر أن امليزانيات املخصصة غير كافية، وقدمنا كفيدرالية 
اليسار تعديالت كما في املرحلة السابقة لكنها قوبلت بالرفض العتبارات 

غير مقنعة؛

عيسلدعت وعيسردة،

احتل مفهوم الدولة االجتماعية مفهوم مركزي في التصريح الحكومي 
ولكن على مستوى الترجمة العملية في أبعاده اإلجتماعية واالقتصادية 
والفكرية ال يترجم هذه األبعاد، واتضح من خالل قراءتنا للمشروع 
أنكم ال زلتم بعيدين كل البعد عن إعطائه مضمونه في شموليته وعمقه 
وا من الخطابات الداعية 

ّ
السيا�ضي، لذلك وفي الختام راه املغاربة مل

لإلصالح والتغيير دون ترجمة هذا الخطاب الترجمة العملية، بناء على 
كل ما سبق سنصوت ب«ال« على املشروع ألنه ال يحمل أي جديد وال 

يعكس توجها اجتماعيا حقيقيا، شكرا على حسن إصغائكم.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، شكرا األخوات واإلخوان، شكرا على حسن 
ر أن الجلسة املسائية ستنطلق إن شاء هللا على الساعة 

ّ
تعاونكم، أذك

الثالثة بعد الزوال، افعت علجلسة.
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محضر علجلسة عيبرنلة عشر

عيترايخ: االثنين 7 ربيع الثاني 1443ه )13 نونبر 2021(.

عيرئرسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  وخمسة  ساعات  أربعة  عيتوقلت: 
الساعة الثالثة بعد الزوال والدقيقة العاشرة.

جدول عألعمرل: جلسة مخصصة ل:

جواب السيدة وزيرة على مداخالت الفرق واملجموعة النيابية  .-
في مناقشة الجزء األول من مشروع قانون املالية.

التصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية. .-

عيسلد اعشلد عيطريبي عيعلم9، ائيس علجلسة:

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

افتتحت الجلسة،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

نواصل الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 76.21 
للسنة املالية 2022، ونستمع اآلن إلى جواب السيدة وزيرة اإلقتصاد 
واملالية على كل مداخالت الفرق واملجموعة النيابية، ثم سنمر للتصويت 
على الجزء األول من هذا املشروع القانون، الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين،

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

تدخالت  مع  تجاوبا  املوقر،  مجلسكم  أمام  أقف  أن  يسعدني 
السيدات والسادة رؤساء وممثلي الفرق واملجموعة النيابية، بمناسبة 

املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية لسنة 2022.

من  تضمنته  وما  القيمة،  لتدخالتكم  إمعان  بكل  أنصتنا  لقد 
وسنحاول  رحب.  بصدر  نتقبلها  وانتقادات،  ومقترحات  مالحظات 
التجاوب معها بما ينبغي من الجدية والشفافية، ألن هدفنا هو بناء 
عالقة أساسها االحترام والتعاون والتكامل في األدوار، خدمة للمصالح 
العليا لبالدنا وتجاوبا كذلك مع اإلنتظارات امللحة للمواطنين الذين 

يتوقون لتقديم البدائل الضرورية لتحسين ظروف عيشهم.

ولعل من أهم الرهانات التي تسائلنا جميعا اليوم هي قضية وحدتنا 
الترابية، وما تقتضيه من تعبئة وانخراط قويين، تحت القيادة النيرة 
د جاللته، في خطابه السامي بمناسبة 

ّ
لجاللة امللك -حفظه هللا- فقد أك

الذكرى السادسة واألربعين للمسيرة الخضراء املظفرة، بأن الدينامية 
سياق  في  توقيفها  يمكن  ال  الوطنية،  قضيتنا  تعرفها  التي  اإليجابية 
مطبوع بالعديد من املكاسب والتحديات، وأن مغربية صحرائنا حقيقة 
ألبنائها  القوية  واإلرادة  والشرعية  التاريخ  بحكم  فيها  نقاش  ال  ثابتة 
د جاللته على أن قضية الصحراء 

ّ
واإلعتراف الدولي الواسع. كما أك

هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة، وهي قضية كل املغاربة، وهو ما 
الوحدة  عن  للدفاع  واليقظة  التعبئة  مواصلة  الجميع  من  يقت�ضي 

الوطنية والترابية.

النيرة  القيادة  تحت  الحكومة،  تعبئة  نؤكد  املنطلق،  هذا  ومن 
لجاللة امللك، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وترصيد املكاسب 
التنمية  مسار  وتوطيد  بالدنا  حققتها  التي  والسياسية  الدبلوماسية 
بأقاليمنا الجنوبية. وهنا، ال يفوتنا أن نوجه تحية إشادة  املتواصل 
واألمن  امللكي  والدرك  امللكية  املسلحة  القوات  مكونات  لكل  وتقدير 
على  املدنية  والوقاية  الترابية  واإلدارة  املساعدة  والقوات  الوطني 
تجندهم الدائم، تحت القيادة السامية لصاحب الجاللة -نصره هللا- 

للدفاع عن وحدة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

حضرات السيدات والسادة،

لقد مّرت املناقشة والتصويت على الجزء األول من مشروع قانون 
واملساهمة  التعبئة  مّيزتها  إيجابية،  أجواء  في   ،2022 لسنة  املالية 
القّيمة للسيدات والسادة النواب في النقاش، سواء داخل لجنة املالية 
والتنمية اإلقتصادية باملجلس أو داخل باقي اللجان القطاعية، وما ذلك 
إلى ترجمة للحس الوطني العالي واإلنخراط القوي والفاعل والتعبئة 
الجماعية التي أبان عنها مجلسكم املوقر، في ظل الوضعية اإلستثنائية 
التي تعيشها بالدنا والعالم أجمع، وأمام تداعيات األزمة غير املسبوقة 
لكوفيد 19 وغيرها من التحديات الراهنة على املستوى الوطني والدولي.

وهنا، أود أن أتقدم بالشكر لكل السيدات والسادة النواب وللسيد 
رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية وكل رؤساء الفرق واملجموعة 
النيابية والسيدات والسادة النواب، أغلبية ومعارضة، أعضاء هذه 
النقاش  في  الجدي  انخراطهم  على  القطاعية،  اللجان  وكل  اللجنة 
املالية  التصويت على مشروع قانون  املتواصل من أجل  واشتغالهم 
لسنة 2022. وأؤكد لكم على أننا حريصون على توطيد أسس العمل 
املشترك بين املؤسستين التنفيذية والتشريعية إلى جانب القوى الحية 
ببالدنا، من أجل مواجهة التحديات الراهنة، وتنزيل أولويات اإلصالح 
املؤسساتية واملجتمعية والتنموية للمملكة التي يأتي على رأسها النموذج 

التنموي الجديد، والتي تقع مسؤولية تنزيله على عاتقنا جميعا.

وال بد أن نستغل بداية هذه الوالية التشريعية لتأسيس عالقة مبنية 
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على الوضوح والصدق، وخلق فضاءات للنقاش والتشاور املستمر حول 
كل اإلصالحات التي تعتزم الحكومة تنزيلها.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

النقاش  طبعت  التي  اإليجابية  األجواء  مع  التفاعل  إطار  في 
والتصويت على مشروع قانون املالية لسنة 2022، فقد حرصنا على مد 
السيدات والسادة النواب، بمعطيات مفّصلة، تجاوبا مع كل تساؤالتهم 
ومالحظاتهم، وحرصنا في نفس الوقت على التجاوب مع تعديالتهم بما 
ينبغي من الجدية والشفافية وااللتزام بالدراسة املوضوعية ملختلف 
املقترحات. فمن أصل 129 تعديل تم التقدم بها على الجزء األول من 
املشروع، فقد تم سحب 20 تعديل، بينما تم قبول 31 تعديل، علما أن 
الحكومة لم تلجأ في أي وقت من األوقات للفصل 77 من الدستور، وهو 

ما يعكس األجواء اإليجابية التي طبعت أشغال اللجنة.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

فيما يلي أهم التعديالت التي تم قبولها:

على  للتضامن  اإلجتماعية  املساهمة  تطبيق  نطاق  توسيع  ..1
األرباح برسم سنة 2022 ليشمل كذلك الدخول املهنية أو الفالحية 
النتيجة  نظام  وفق  واملحددة  الذاتيين  األشخاص  قبل  من  املحققة 

الصافية الحقيقي؛

بالنسبة  الشركات  على  الضريبة  جدول  سعر  تخفيض  ..2
للشركات الصناعية من %28 إلى %26 عوض %27؛

تخفيض سعر الحد األدنى للضريبة من %0.45 إلى %0.4؛ ..3

تخفيض معامل هامش الربح املطبق أوال على مهن الحالقة  ..4
والتجميل من%30 إلى %20، مهن بائع التبغ من%4 إلى %3، وإدراج 
تاجر اللحوم باملجازر ضمن صنف التجارة وأنشطة خاصة ليستفيد 

من معامل ب %4؛

تمديد اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة لألجر املدفوع  ..5
لألجير بمناسبة أول تشغيل وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022؛

تخفيض رسم اإلستيراد املطبق على مادة البالستيك من 10  ..6
إلى %2.5؛

املتوّهجة  واملصابيح  األنابيب  على  اإلستيراد  رسم  تطبيق  ..7
بنسبة %17 عوض %40؛

التنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على اإلستهالك  ..8
تشتغل  التي  والتجهيزات  واألجهزة  واآلالت  املنتجات  على  املطبقة 

بالكهرباء؛

خفض مقادير الضريبة الداخلية على اإلستهالك املطبقة على  ..9
اآلالت اإللكترونية والبطاريات املخصصة باملركبات؛

الكوارث  آثار  مكافحة  مجال  في  العاملة  الجمعيات  تمكين  ..10
الطبيعية من اإلستفادة من اإلعانات املمنوحة من الحساب املرصد 

ألمور خصوصية »صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية«؛

11.. تخصيص حصيلة الضريبة الداخلية على اإلستهالك املطبقة 
لفائدة  باملركبات  املخصصة  والبطاريات  اإللكترونية  اآلالت  على 

صندوق دعم الحماية اإلجتماعية والتماسك اإلجتماعي.

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

في إطار التفاعل اإليجابي مع مداخالتكم أود التطرق إلى النقط 
التالية:

أوال، فيما يتعلق بمقاربة الهندسة الحكومية، أود التأكيد مرة أخرى 
بأنها ال تقاس بعدد الحقائب، بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات 
املشكلة للحكومة، وذلك لضمان النجاعة الضرورية في تنزيل مختلف 
السياسات والبرامج امللتزم بها. وهذا ما قمنا به، وليس هناك أي تشتيت 
للقطاعات، بل تم توزيعها وفق األولويات التي تؤطر البرنامج الحكومي 

وتضمن تنزيله بالنجاعة الالزمة.

جاء  بأنه  لكم  أؤكد  أن  فأود  الحكومي،  بالبرنامج  يتعلق  فيما 
ميداني إلنتظارات  تنطلق من تشخيص  ومرقمة،  واضحة  بالتزامات 
املواطنين، وبأفق زمني محدد. وقد شرعنا فعليا، وفي وقت وجيز، في 
تنزيل إلتزاماتنا، في إطار أول مشروع قانون املالية لهذه الحكومة. ونحن 

حريصون كل الحرص على الوفاء بكل التزامات البرنامج الحكومي.

وقلة  األزمة  تطبعه  الذي  والسياق  الوقت  ضيق  من  فبالرغم 
الهوامش، مع اإلرتفاع املسجل في املديونية، فقد نجحت الحكومة في 

بلوغ 3 غايات مهمة:

أوال، لم تهدر الزمن السيا�ضي وقامت بإيداع مشروع قانون املالية 
لسنة 2022 بمجلسكم املوقر في آجاله للقانونية والدستورية؛

ثانيا، قامت الحكومة بتوفير املوارد الضرورية لبرمجة عدد مهم من 
التزاماتها، في إطار البرنامج الحكومي، ضمن هذا املشروع، علما أننا 
حريصون على تنزيل باقي اإللتزامات فيما يلي من السنوات وعلى رأسها 
على  تتوفر  التي  واملعوزة  الفقيرة  األسر  لفائدة  العائلية  التعويضات 

أطفال في سن التمدرس، وكذلك التي ال تتوفر على أطفال.

امليزانية  عجز  بتقليص  نفسه  الوقت  وفي  الحكومة  قامت  ثالثا، 
كخطوة أولى في مسار التوجه نحو خفض حجم املديونية.

وهكذا، فقد تم التركيز في إطار مشروع قانون املالية لسنة 2022 
على 3 أولويات هي: التشغيل والصحة والتعليم، حيث تم تخصيص ما 

يناهز9 ماليير درهم إضافية لهذه األولويات، نذكر منها:

5 ماليير إضافية لإلستثمار في قطاعي الصحة والتعليم؛ .•

3.5 مليار درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين  .•
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فقدوا شغلهم نتيجة األزمة، عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل خالل 
سنتين، في إطار برنامج األشغال الكبرى والصغرى التي خصصنا له 2.25 
مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولذيهم صعوبات في 
برنامج  إطار  في  األبناك  تمنحها  التي  للقروض  مكملة  موارد  توفير 
تستهدف  درهم،  مليار   1.25 الغرض  لهذا  وستخصص  »انطالقة«. 

حوالي 50 ألف شاب مقاول؛

250 مليون درهم لتقوية بنيات اإلستقبال بدور الحضانة  .•
القرى،  الهامشية وفي  في األحياء  الرابعة، خاصة  لألطفال دون سن 
لتمكين األطفال في هذه املناطق من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع 

النساء على العمل؛

200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية في اإلدارة  .•
العمومية وهو ما سيمكن فئات عريضة من املواطنين من حقهم في 

الولوج إلى الخدمات اإلدارية دون صعوبات في التواصل.

وأود أن أشير هنا، ألؤكد أنه إذا كانت املادة 3 من القانون التنظيمي 
لقانون املالية تنص على مبدأ سنوية قوانين املالية، فإن املادة الخامسة 
منه تنص على أن قانون املالية يتم إعداده استنادا إلى برمجة ميزانية 
ل 3 سنوات، وبالتالي أن تقول الحكومة أنها ستحدث 250 ألف فرصة 
شغل خالل سنتين ليس فيه ما يتعارض مع القانون التنظيمي لقانون 

املالية.

فإن  الجبلية،  واملناطق  القروية  التنمية  صندوق  يخص  وفيما 
الحكومة حريصة كل الحرص على إيالء األهمية الضرورية لسكان هذه 
املناطق واإلعتمادات املبرمجة في الصندوق التي تقدر ب 2.25 مليار 
درهم، تضاف إليها 2 مليار درهم كاعتمادات االلتزام وحوالي 4 مليار درهم 
كرصيد من السنوات املاضية، ستمكن من تنزيل كل البرامج واملشاريع 

املبرمجة، لتمكين هذه املناطق من الولوج إلى الخدمات األساسية.

أما بالنسبة للفرضيات التي ارتكز عليها إعداد مشروع قانون املالية 
للسنة املالية 2022، فإنها تبقى جد موضوعية وتأخذ بعين اإلعتبار 
السياق الدولي، على أساس التوقعات األخيرة لجل املؤسسات الدولية، 
كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة اإلقتصاد واملالية والبنوك 

الالمركزية ووكاالت التنقيط.

ففيما يتعلق بنسبة النمو لسنة 2022، والتي تم تحديدها في 3.2%، 
فهذا املعدل املتوقع للنمو االقتصادي يظل في مستوياته املسجلة ما 
لت 

ّ
قبل األزمة. كما أنه من البديهي التأكيد على أن األزمة الصحية شك

ركود  عن  أسفر  مّما  الوطني،  اإلنتاجي  النسيج  على  شديدة  صدمة 
اقتصادي حاد خاللها، وهو ما سيليه بعد األزمة بدون شك انتعاش 
القطاعات  استئناف  مع  موازاة  الالحقة،  السنوات  في  للنمو  تدريجي 
اإلنتاجية لنشاطها. ومن املرجح أن يساهم تفعيل مخرجات النموذج 
التنموي الجديد، وكذا اإلصالحات واملشاريع الهيكلية املبرمجة في إطار 
البرنامج الحكومي، في تقوية النسيج اإلنتاجي، مما سيمكن من بلوغ 

مستوى جديد من النمو حوالي %4 على املدى املتوسط.

وفيما يخص فرضية محصول الحبوب بنحو 80 مليون القنطار 
لسنة 2022، فهي كذلك فرضية تستند إلى معطيات واقعية، مرتبطة 
أساسا باملجهود الكبير الذي تم ويتم بدله على مستوى اإلستراتيجية 

الفالحية.

أما بالنسبة لتوقعات سعر النفط، فإنها تأخذ بعين اإلعتبار تطورات 
نمو الطلب والعرض العالمي التي تبقى رهينة لتطورات الحالة الوبائية 
وسالسل  واألمنية  الجيو-سياسية  واألوضاع  العالمي  املستوى  على 
التوريد، حيث من املرتقب أن يعود النفط إلى التوازن تدريجيا سنة 

.2022

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

األسعار وحماية  ارتفاع  زت حول 
ّ
ترك التي  مع مداخالتكم  تفاعال 

القدرة الشرائية للمواطنين، فال بد هنا من التأكيد أوال بأن الحكومة قد 
جعلت القطاعات اإلجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين 
على رأس توجهاتها في هذا املشروع، والتي قبل الخوض في تفاصيلها ال بد 

من توضيح األمور ببعض املعطيات املوضوعية الضرورية.

فعلى غرار باقي دول العالم، فقد بدأ ارتفاع األسعار بشكل ملحوظ 
منذ شهر أبريل 2021، وهذا بعد اتجاه سالب لتطوير األسعار خالل 
سنة 2020 على مستوى العالم. وهنا سأقدم لكم بعض األرقام: فقد 
بلغ مؤشر األسعار عند اإلستهالك في شتنبر املا�ضي %5.4 في الواليات 
املتحدة األمريكية، و3.4 في منطقة اليورو، وهذه املعّدالت هي األكثر 

االرتفاع خالل العشر سنوات األخيرة، وهذا هو الواقع العالمي.

وبشكل عام، يمكن الجزم بأن العوامل التي أدت إلى االرتفاع الحالي 
بالظرفية  مرتبطة  تبقى  وببالدنا،  العالم  في  االستهالك  عند  لألسعار 
يعرفه  الذي  االقتصادي  لالنتعاش  أساسا  يعود  ظرفي  طابع  ولديها 
الذي عرفته  الكبير  ولالرتفاع  متوقعا،  كان  مّما  أقوى  بشكل  العالم 
التوريد  إلى جانب االضطرابات املستمرة في سالسل  الطاقة،  أسعار 

العاملية وحركة املالحة الدولية.

ومن جانب آخر، فإن التحسن الذي عرفته بالدنا، سواء من خالل 
املوسم الفالحي املا�ضي االستثنائي الذي تميز بوفرة في اإلنتاج أو من 
خالل تدخالت الحكومة، فيما يتعلق باملراقبة والتتبع، قد مكن من توفير 
السلع ومن تحقيق استقرار كبير على مستوى األسعار، باستثناء عدد 
محدود من املواد املستوردة من الخارج. وبالنسبة للمنتجات املحلية 
مثل الخضر والفواكه والحبوب، فإن األسعار إن لم تكن مستقرة، فقد 

عرفت انخفاضا على مستوى العديد من املنتوجات.

أما بالنسبة للمواد املدعمة واملتمثلة في الدقيق املدّعم والسكر 
وغاز البوطان، فإنها لن تعرف أي تغيير، فاستقرار أسعار هذه املواد 
أجل  من  يتدخل  الذي  املقاصة  صندوق  خالل  من  مضمونا  يبقا 
تعويض الفارق بين هذه األسعار وأسعار السوق الدولية. وأود أن أؤكد 
بأن اللجنة بين الوزارية املكلفة باألسعار تشتغل بصفة منتظمة منذ 
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أسابيع، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية، من خالل محاربة كل 
الهوامش الغير مبررة لتحديد األسعار، واتخاذ كل اإلجراءات الضرورية 
في  واملتمثل  الحكومة  عليه  تحرص  الذي  األسمى  الهدف  لتحقيق 

الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين.

الجمركية  الرسوم  تعليق  الحكومة  قّررت  فقد  اإلطار،  هذا  وفي 
تعويضا  ستخصص  كما  القمح.  أسعار  استقرار  ضمان  أجل  من 
إضافية للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على 
املستوى الوطني. إلى جانب ذلك ودعما للقدرة الشرائية للمواطنين، 
فقد خّصصت الحكومة ما يناهز 8 مليار درهم كزيادة في كتلة األجور 
خّصصت أساسا ألداء املتأخرات املتعلقة بترقية املوظفين لسنتي 2020 

و2021، وذلك بعد سنتين من التجميد نتيجة األزمة.

وفي هذا اإلطار، أود أن أتساءل عندما نضيف هذا املبلغ في ميزانية 
أي ما يناهز نقطة من الناتج الداخلي الخام، وفي هاد الظرفية الصعبة، 
لتمكين املوظفين من مستحقاتهم كاملة في األجور والترقية، فهل بهذا 
نضرب القوة الشرائية للطبقة املتوسطة؟ ثم هل نضرب القوة الشرائية 
للمواطنين عندما نخصص 16 مليار درهم ملواصلة دعم السكر وغاز 
عندما  للمواطنين  الشرائية  القدرة  نضرب  وهل  والدقيق؟  البوطان 
نخصص 3.5 مليار درهم لدعم تشغيل الشباب؟ وهل نضرب القدرة 
الخاصة بدعم األشخاص  امليزانية  للمواطنين عندما نرفع  الشرائية 
في وضعية إعاقة إلى500 مليون درهم؟ وهل نضرب القوة الشرائية 
للمواطنين وقد خصصنا 10 دمليار درهم لصندوق التماسك اإلجتماعي 
والحماية اإلجتماعية؟ منها 4.2 مليار درهم لضمان الحق الدستوري ملا 
يفوق11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة في الولوج إلى العالج، 
نهم 

ّ
عبر تمكينهم من التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض، الذي سيمك

من الولوج إلى اإلستشفاء في القطاعين العام والخاص، واإلستفادة 
من نفس سلة العالج لألجرة في القطاع الخاص؛ 3.5 مليار درهم لدعم 
تمدرس األطفال في إطار برنامج »تيسير« ودعم األرامل ومليون محفظة؛ 
1.7 مليار درهم لشراء األدوية ودعم املؤسسات اإلستشفائية لتمكين 

الفئات املعوزة من الولوج للعالج.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

فيما يتعلق بقطاعي الّصحة والّتعليم، أود التأكيد على أن الحكومة 
شغيل. ففيما 

ّ
تضع هاذين القطاعين في مقدمة أولوياتها إلى جانب الت

يخص قطاع الّصحة، فمن األكيد أنه تم بذل مجهودات كبيرة خالل 
السنوات املاضية من أجل النهوض بهذا القطاع، لكن بالرغم من ذلك، 
ال تزال هناك عدة إكراهات هيكلية تحول دون سير منظوماتنا الصحية 

بفعالية ونجاعة.

وبناء على هذا التشخيص، الذي نتقاسم معامله الكبرى، وملواكبة 
الورش الكبير للحماية اإلجتماعية، الذي أعطى انطالقته جاللة امللك 
إلصالح  املعالم  واضحة  إستراتيجية  الحكومة  وضعت  هللا-  -نصره 

املنظومة الصحية ترتكز على 4 مبادئ توجيهية:

أوال تثمين املوارد البشرية بكل فئاتها؛ .•

الرعاية  مؤسسات  تأهيل  عبر  الصحي  العرض  تأهيل  ثانيا  .•
الصحية األولية واملراكز اإلستشفائية اإلقليمية والجهوية والجامعية، 
مع مأسسة إلزامية الولوج إلى مسلك العالجات عبر مؤسسات الرعاية 

الصحية األولية أو عبر طبيب عام؛

إحداث  عبر  وذلك  الصحية  املنظومة  حكامة  تعزيز  ثالثا  .•
املجموعات الصحية الترابية حول املراكز االستشفائية الجامعية؛

رابعا إحداث نظام معلوماتي مندمج يمكن من التعقب والتتبع  .•
الدقيق ملسار كل مريض عبر ملف طبي مشترك بين كافة املتدخلين، من 
مؤسسات صحية عمومية أو خاصة، والهيئات املدّبرة للتأمين الصحي 

عن املرض والهيئة املقّننة.

وفي هذا اإلطار، خّصصت الحكومة ميزانية تقدر ب 6 ماليير درهم 
زيادة  ل 

ّ
يشك ما  وهو  تجهيزاتها،  وتعزيز  اإلستشفائية  البنيات  لتأهيل 

بقدرها 2.7 مليار درهم أي %64+ مقارنة مع سنة 2021. وقد تم بالفعل 
زيادة 2.7 مليار درهم لقطاع الصحة مقارنة مع سنة 2021. أّما مبلغ 3 
املاليير التي قيل بأنه تمت زيادة من »صندوق كوفيد« فهو يرجع لسنة 

2020 وليس لسنة2021.

وسترتكز أهم املشاريع التي سيتم إنجازها على:

بناء املركز اإلستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا،  إطالق  .•
الذي ستخصص له 1.1 مليار درهم؛

اإلعداد ملبدأ تفعيل التغطية الصحية الشاملة، ال سيما من  .•
خالل تأهيل حوالي 1500 مؤسسة للرعاية الصحية األولية، باعتمادات 

تقدر ب 500 مليون درهم؛

اإلستشفائية  املراكز  من   30 حوالي  وتأهيل  بناء  مواصلة  .•
إضافية  درهم  مليون   600 رصد  خالل  من  واإلقليمية،  الجهوية 

لإلعتمادات املخصصة سنويا لهذا اإلجراء واملقدر بمليار درهم؛

دعم إحداث نظام معلوماتي مندمج ب 500 مليون درهم. .•

فيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد رفعنا من ميزانية اإلستثمار لقطاع 
التعليم ب%40 بهدف تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم األولي، من 

خالل:

بهدف  تسييرها  وكذلك  الحجرات،  وتجهيز  وتأهيل  إحداث  .-
بلوغ %100 كنسبة تمدرس بالتعليم األولي في أفق سنة 2028. وفي هذا 
اإلطار، تم تخصيص غالف مالي يناهز 1.9 مليار درهم لهذا البرنامج 
برسم سنة 2022، منها 940 مليون درهم لتسيير أقسام التعليم األولي؛

بناء مؤسسات  املدر�ضي، ال سيما من خالل  العرض  تعزيز  .-
تعليمية جديدة، حيث سيتم تخصيص غالف مالي قدره 2.3 مليار 
درهم لهذا الغرض برسم سنة 2022، مّما سيمكن من بناء ما يقرب من 
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230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية، 43 داخلية، مقابل 
متوسط إحداث يناهز 160 مؤسسة خالل السنوات األخيرة؛

مالي  بغالف  ااملدرسية  والتجهيزات  التحتية  البنيات  تأهيل  .-
ك؛

ّ
يقدر ب 2.56 مليار درهم، منها 65 مليون درهم الستبدال البناء املفك

ومن جهة أخرى، ستعمل الحكومة على أن تجعل من النهوض  .-
اإلصالح  ركائز  من  ركيزة  التعليم  جودة  وتحسين  البشرية  باملوارد 
التربوي، وذلك عبر تعزيز القدرات والكفاءات للفاعلين التربويين، عبر 
تطوير جودة تكوين األساتذة من أجل تعزيز كفاءاتهم. وسيتم تفعيل 
هذا اإلجراء، ال سيما من خالل تعزيز التكوينات األساسية واملستمرة 
للفاعلين التربويين. وقد تم رصد غالف مالي يقدر ب500 مليون درهم 
لهذا الغرض. كما سيتم تخصيص 400 مليون درهم لتأهيل البنيات 
واملراكز  والتكوين  التربية  ملهن  الجهوية  باملراكز  والتجهيزات  التحتية 

التابعة لها.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

فيما يتعلق بالجهوية، أود التأكيد على أن الحكومة حريصة على 
توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، ليس كنهج سيا�ضي 
أو إداري للمملكة فقط، ولكن أيضا كبديل تنموي لتعثر السياسات 
العمومية املركزية واملمركزة في القضاء على التفاوتات املجالية، فيما 
يخص االستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية األساسية، وبالتالي 
انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات. ولذلك، سيتم 
العمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، باملوازاة 
مع تحويل املوارد املادية والبشرية الكافية لذلك، وعلى نحو يضمن 
اإلستقاللية في التدبير املالي واإلداري للجهة، ويجعل من هذه األخيرة 
اإلجتماعي  واإلرتقاء  البشرية  للتنمية  ورافعة  حقيقيا،  تنمويا  قطبا 
ملواكبة  كبيرة  أهمية  الحكومة  ستولي  كما  للدولة.  أساسيا  وشريكا 
الجهات لتسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية، وخاصة املشاريع والبرامج 
ذات األولوية التي سيتم تمويلها في إطار عقود برامج بين الدولة والجهات، 

وسيتم العمل كذلك على التسريع بتنزيل ورش الالتمركز اإلداري.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

فيما يخص موضوع املديونية، أود التأكيد على أن اللجوء إلى الدين 
ليس مشكال في حد ذاته إذا كان موجها لتمويل اإلستثمار املنتج للثروة 
وفرص الشغل، وأول ما قمنا به، في إطار هاد املشروع، في ظل اإلرتفاع 
الناتج  من   76% بلغت  والتي  األزمة  نتيجة  مديونيتنا  عرفته  الذي 
الداخلي الخام، هو العودة إلى تطبيق أحكام القانون التنظيمي للمالية 
فيما يتعلق بتوجيه الدين حصريا لتغطية نفقات اإلستثمار وسداد 

أصول الدين. فقد كنا أمام معادلة صعبة:

أوال، كان علينا البحث عن موارد إضافية حتى نتمكن من  .•
تغطية النفقات العادية غير القابلة للتقليص ونعني بها نفقات املوظفين 
ونفقات التسيير واملقاصة وفوائد الدين، وبالتالي تحقيق رصيد عادي 

إيجابي ألول مرة منذ سنتين؛

ثانيا، برمجة إلتزاماتنا في البرنامج الحكومي بإضافة حوالي 9  .•
ماليير درهم على مستوى نفقات اإلستثمار؛

ثالثا، تقليص عجز امليزانية من %6.7 إلى %5.9 من الناتج  .•
الداخلي الخام.

كانت  التي  الصعبة  املعادلة  هي  والسادة،  السيدات  أيتها  هذه، 
أمامنا، واستطعنا في وقت وجيز، وبفضل تظافر كل الجهود، أن نقوم 
بحلها وأن نقدم لكم مشروع القانون املالي يحترم املبادئ األساسية 
للقانون التنظيمي لقانون املالية، ويوفي بجزء مهم من إلتزاماتنا اتجاه 
املواطنين، ويضمن استدامة ماليتنا العمومية، ويؤسس ملرحلة تقليص 
املوارد  من  رفعنا  فقد  مقلقة.  مستويات  بلغ  الذي  املديونية  حجم 
الجبائية، ليس من خالل رفع الضغط الضريبي، بل من خالل تقوية 
املراقبة وتحسين مستوى التحصيل. وقمنا بإقرار املساهمة التضامنية 
دون أن نمس بمداخيل الطبقة املتوسطة، ورفعنا من نفقات اإلستثمار 
ب 10 املليار درهم، ولم نرفع نفقات التسيير حرصا منا أن يوجه هذا 
في  للتحكم  الحكومة  وستسعى  الوطني.  اإلقتصاد  إلنعاش  املجهود 
املوارد  في  للتحكم  وذلك  استدامتها،  على  والحفاظ  املديونية  تطور 
املالية املخّصصة لخدمة الدين، والحفاظ على موارد البالد من العملة 
الصعبة، وتفادي مزاحمة القطاع الخاص في السوق الداخلي إلى جانب 

الحفاظ على السيادة اإلقتصادية واملالية لبالدنا.

حضرات السيدات والسادة النواب املحترمون،

لقد حرصنا جميعا، حكومة وبرملانا، على أن تمر املناقشة والتصويت 
على مشروع قانون املالية لسنة 2022 في أجواء إيجابية، حرصا منا 
على التأسيس ملرحلة جديدة تقوم على التكامل، وتقوية آليات الحوار 
ننا، كل من موقعه، من لعب أدوارنا كاملة في تحمل 

ّ
والتشاور، بما يمك

املسؤولية امللقاة على عاتقنا لتنزيل اإلصالحات التي تقتضيها املرحلة 
وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد.

قدرة  في  املواطن  ثقة  الثقة،  نستعيد  أن  هو  اليوم،  فالرهان 
مؤسسات بالده على اإلستجابة إلنتظاراته امللّحة في التشغيل والصحة 
والتعليم، وثقة املستثمرين في اآلفاق الواعدة التي يتيحها استقرارنا، 
وانخراط بالدنا في تنزيل نموذج تنموي جديد، وتنظيم انتخابات نزيهة، 

وثقة املؤسسات املالية الدولية في استدامة ماليتنا العمومية.

ومن هذا املنطلق، حرصت الحكومة على إعداد أول قانون مالي 
روع في تنزيل التزاماتها في البرنامج الحكومي، فالحكومة لم ولن تخّل 

ّ
للش

 دليل 
ّ

بأي من التزاماتها اتجاه املواطنين، وما التدابير التي قمنا بعرضها إال
على ذلك، فهو مشروع واقعي يلتزم بالقدرات املوضوعية ملاليتنا العامة، 
قة ألنه يتوّجه لكل الفاعلين 

ّ
ويسعى لإلبداع في إطارها، وهو مشروع للث

بالتزام الفعالية واملواكبة والدعم، وهو مشروع األمل ألنه يسعى لتعبيد 
طريق مغرب الغد، مغرب الحماية اإلجتماعية لكل املغاربة، ومغرب 

الفرص للجميع.
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ومن هذا املنطلق، فعلى باقي الفاعلين اإلجتماعيين واإلقتصاديين 
التقاط اإلشارات اإليجابية التي تأتي بها هذا املشروع، من أجل اإلنخراط 
الفاعل في تفعيل الورش املجتمعي لتعميم التغطية الصحية، والرفع 
من وتيرة اإلستثمار، من أجل خلق أكبر عدد من فرص الشغل. فأملنا 
جميعا هو أن نخرج من هذه األزمة أكثر قوة وصالبة، وثقتنا في قدراتنا 
مساهمتكم  على  شكرا  الغد،  رهانات  كسب  من  ننا 

ّ
ستمك التي  هي 

الفّعالة في املناقشة والسالم عليكم.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، ننتقل اآلن إلى عملية التصويت على الجزء 
األول من مشروع القانون املالية:

عيبرب عألول

عألحكرم عملتعلقة برملوعاد عيعموملة

من عملردة ن إلى عملردة 8ن:

املادة 1 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 210؛

األخوات اإلخوان من فضلكم اإلخوان هللا يجازيكم بخير،

املعارضون : 64؛

املمتنعون : ال أحد.

املادة 2 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : نفس العدد 210؛

املعارضون : نفس العدد 64؛

املمتنعون : ال أحد.

182 مدونة الجمارك  3 من مشروع قانون املالية الفصل  املادة 
والضرائب غير املباشرة، ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة 

املعارضة التعديل رقم 1، الكلمة ألحد مقدمي التعديل فرق املعارضة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيزهرعء برتر:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عإلخوعن عيسالم عللكم،

السيد الرئيس، هاد املقترح يهم الفصل 182 من مدونة الجمارك، 
مديرة  طرف  من  تحصيلها  يتم  التي  املواد  قائمة  باألساس  ويخص 
الضريبة  إلغاء  إلى  يهدف  الرئيس  السيد  التعديل  هذا  الجمارك، 
الداخلية على اإلستهالك على املواد املنتجات واألجهزة واآلالت الكهربائية 
الشائعة اإلستعمال التي أصبحت من ضروريات الحياة اليومية لواحد 
في هذه الظرفية تضريبها،  للمواطنين، وال يصح  الشريحة كبيرة من 

خصوصا مع اإلرتفاع املهول لألسعار التي نشهدها حاليا، وخصوصا 
غل 

ّ
مع استمرار آثار الجائحة والعديد من املواطنين لم يستعد بعد الش

ة من 
ّ

ديالهم، وقطاعات مهّمة التي تشكل واحد الشريحة متوسطة وهش
املواطنين اللي هي السياحة والصناعة التقليدية مزال ما استرجعاتش 
العافية ديالها. كما تهم النقطة أخرى من املقترح، مالءمة مع مقترح 
تعديل على املادة 5 التي ستأتي من بعد، تضريب منتجات البيسكوي 
والياغورت  العصائر  وكذا  املماثلة،  واملنتجات  والبرتزيل  والبيسكوت 
واملنتجات التي فيها نسب كبيرة من الّسكر. الغاية من هذا املقترح هو 
حماية صحة املواطن وخفض كلفة التطبيب بالنسبة لهاد الشريحة، 
وخصوصا أنه املستعملين الكثار ديال هاد املواد هم الناشئة واألطفال، 

شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هللا يخليك التوقيت عملوا حتى في 
في tableau باش يتبعوا األخوات واإلخوان، ما يبقاش غير عندي أنا، 

الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

التعديل غير مقبول، وغادي نتطرقوا لألسباب ديالو عند مناقشة 
التعديل رقم 7.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، تفضل السيد النائب، 
في حدود دقيقة.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أوال الغاية من التعديالت إما تيكون واحد الهدف ديال تقليص 
االستهالك أو توازن مالي، اليوم كنذاكروا على البيسكوت اللي تياكلوه 
أغلب املغاربة وتنبغي نضّربوه بدعوى أنه زايد فيه السكر، في حين أنه 
هاد البيسكوي وهادي أمور اللي كيستغلوها املواطنين البسطاء على 
القدرة الشرائية ديالهم واللي اليوم حقق فيها املغرب واحد اإلكتفاء 
ذاتي وما بقاش اإلستيراد، نجيو نضّربوها ونزيدوا الضريبة، إذا نرفض 
هذا التعديل. وبالنسبة للمواد الكهربائية، من طبيعة الحال تنحتفظو 

بحق التعقيب للمادة اللي فيها هاد ضريبة االستهالك، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا الكلمة ألحد مؤيدي التعديل، في حدود دقيقة.

عينرئب عيسلد مصطفى عالبرعهلم9:

ما قلتيهاش ل...
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عيسلد عيرئيس:

ال، ال، قلتها لو السيد، أنا طلبت باش يديروا التوقيت حتى السبورة 
باش تّبعوا حتى انتم ألنه كنشوفو، دابا عاد، غير باش نظموا النقاش.

عينرئب عيسلد مصطفى عإلبرعهلم9:

فرق املعارضة تقدمت بهاد التعديل، هو ما�ضي في الحقيقة عندو 
عالقة بالقدرة الشرائية، احنا كنتكلمو على الصحة ديال املواطنين، 
احنا كنتكلموا على تضريب النسب العالية من السكر في البيسكوي، 
وهذا اللي كيأدي إلى السمنة، هو اللي كيأدي إلى مرض السكري وكيأدي 
لواحد مجموعة من األمراض، فإيال بغينا، ما كنتكلموش على القدرة 
الشرائية، احنا غادي نخليو لهم نفس الثمن ديالهم إال هما هبطوا من 
النسبة ديال السكريات. أما األجهزة، فهادي يعني أجهزة احنا كنتكلموا 
القدرة  بغيتوا تضربوا  الشرائية، إال  املتوسطة والقدرة  الطبقة  على 
املداخيل  ديال  التوازن  على  تكلموش  ما  ولكن  تضربوها،  الشرائية 
واملصاريف ديال الدولة، احنا عارفين هداك الفصل 77 احنا واعيين 
املتوسطة جات  الطبقة  بأنها كتدعم  اللي كتدعي  الحكومة  دابا  به، 
لهاد ال�ضي تاع اللفريجيدير والتلفزيون إلى آخره وما لقاتو غير هو اللي 

كتضّربو، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

إذن شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت :

املوافقون: 64؛

املعارضون: 210؛

املمتنعون: ال أحد.

بالتي، السيد الرئيس عندو نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس، 
تفضل.

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد، ائيس عيفريق عالشت5عك9:

عندي نقطة نظام السيد الرئيس في العدد اللي كيصوت ب«نعم« 
ما موجودش في القاعة، 210 ما كايناش، ما كايناش 210، احسب، 

كاين 160 في القاعة، لألسف...

عيسلد عيرئيس:

شحال السيد الرئيس؟

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد، ائيس عيفريق عالشت5عك9:

كاينة 160 في القاعة وكتحسب 210.

عيسلد عيرئيس:

املادة  هذه  أعرض   ،3 املادة  الحساب،  ق 
ّ
ندق الحساب،  عاودوا 

للتصويت كما صادقت، نعم اسيدي، نعم السيد الرئيس، تفضل، خذ 
الكلمة، تفضل.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

املواد  ديال  مجموعة  فيها   3 املادة  مسطريا  الرئيس،  السيد 
والفصول، يجب التصويت على املواد 15 واملواد اللي كاينة في الفصل 

عاد ندوزوا ل182 عاد نصوتوا على املادة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

اسمح لي ال، نعم السيد الرئيس.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

ما�ضي علماء، فقهاء، ما تفضل به السيد النائب صحيح في اللجنة، 
لكن في الجلسة عندها النظام الداخلي كندوزوا املواد، شكرا. احنا اللي 
خصنا ننتبهوا، ولكن هو أشار إلينا احنا، ألن عندنا بعض التعديالت 
في بعض املواد غادي نوقفوا عليها باش نقولوا لك راه ما غنصوتوش 

ضدها، ومكنديروش تصويت آخر، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

إذن أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 199.

لنا  يمكن  باش  يخليكم  دالنظام هللا  يخليكم، شوية  شوف هللا 

نسيروا الجلسة، هللا يخليكم، هللا يخليكم، هللا يخليكم، املرجو من 

السيدات والسادة النواب املحترمين، في التصويت، نعتمد واحد العدد 

اللي كنطلقوا به وكنكملوا به إلى األخير، ألن السيدات والسادة النواب 

كيدخلوا وكيخرجوا، اللي كيتزاد كنزيدوه، إال غنتكلموا مع بعضيتنا 

بواحد اإلحترام في املستوى الذي يليق بهذه املؤسسة، فالكالم يجب 

أن يكون أو الحوار يجب أن يكون حضاريا إلى درجة أنه باش نتفاهموا 

بشكل سلسل، فاملطلوب املرجو أنه نستامعوا لبعضنا، درتوا املالحظة، 

الحساب كذلك ديال اإلخوان  عاودت الحساب شخصيا وغنعاودوا 

في املعارضة، ولكن كاينة قاعدة اللي كنمشيوا عليها ما غاديش نبقاوا 

كل ساعة فينما كيخرج �ضي نائب غنبقاوا نقصوا وكنزيدوا، يعني كاين 

واحد السالسة في التدبير، ونعتمد واحد العدد، السيد الرئيس عندك 

الحق ها احنا عاودنا الحساب ما �ضي مشكل، دابا اإلخوان في املعارضة، 

املوافقون قلنا 199، إيوا تزاد واحد نقص واحد هللا يجازيكم بخير، دابا 

واش غنعملوا واحد املسألة نمنعوا الدخول والخروج؟ الوقت دالعملية 

التصويت 199، 203 اللي غيتزادوا، نقطة نظام السيد النائب؟ هللا 

يخليكم وا غنتسعملوا الحزم.
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عينرئب عيسلد نوا عيدين آيت علحرج )نقطة نظرم(:

جاء على لسانكم أننا نكونوا حضاريين ونكونوا متمدنين، ولكن إال 
كنا كنشوفوا واحد العملية ديال .. أمام أعيننا أنه، أيه، هذا ..، أنه كاينة 
199 وسجلتوا 210، وا خليني نهضر، ما تقاطعونيش، ما تقاطعنيش، 
ما شغلكش، ما شغلكش، أنا كنهضر مع الرئيس، ما شغلكش، ما�ضي 
شغلك، ما�ضي شغلك، أنا كنهضر مع الرئيس واإلخوان كيعاينوا أنه 
كانت 209 أنكم سجلتوا 209 وهي 196، واش كتعقلوا األخ، عطيني 
الصوت، ما شغلكش، ما تقاطعنيش، ما تقاطعنيش، واش كتعقلوا 
السيد الرئيس بأن السيد رئيس الحكومة السابق بنكيران ملي قال 
لهم »عفى هللا عما سلف« آش داروا ليه املغاربة، ما كنتجاوزوش احنا 
املسائل البسيطة ما كنتجاوزهاش، عالش تسجل؟ عالش تسجل من 
199 سجلنا 210؟ بغينا نعرفوا عالش؟ وراه احنا كنبقاو متحضرون 

وكنبقاو متمدنون وكنتمسكوا بحقنا 196 ما�ضي هي 210 وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

ال إيال اسمحتوا كنطلب من السيد النائب يسحب الكلمة ..، ال أحد 
..، الكل أمامنا، هللا يجازيك بخير، أنا كنطلب منك، السيد النائب أنا 
كنطلبها منك، أنا كنطلبها منك، إيال اسمحتوا، صافي راه سحب السيد 
النائب، صافي اسيدي ها هو سحبها، أنا كنقولك هو سحبها، صافي هللا 

يخليكم هللا يخليكم إذن. ياهلل تفضل السيد، طبعا.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة )نقطة نظرم(:

السيد الرئيس، هادي جلسة خاصة كتدوز مرة في السنة، وأنا ما 
غاديش، كنتوجه ليك مغانتوجهش للسيدات والسادة النواب، ثاني 
مرة وأنت رئيس، هاد العملية احنا كنمشيو عليها، أرجو أننا ننتابهوا 
لبعضياتنا، راه كنتبناوا التصويت النهائي هاديك الساعة كانت نتبناوه 
أق�ضى ما كنوصلوا لو لصالح املؤسسة كنتبناوه، لذلك اإلخوان كاين 
باقي شويش د الحماس ما كاين مشكل، ولكن ما�ضي بقاو عاوتاني سحب 

ال حيدوا 30 حيدو، مالنا في السوق دالخضرة، شويش ديال اإلحترام.

عيسلد عيرئيس:

كنتي زوين في األول.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة )نقطة نظرم(:

احنايا هذا  بالزوين، شوف  نختم  باش  أنا جايك  أنا جاييك،  ال 
مجلس، هاد�ضي اللي كيسير املكتب أصال هو تسيير جماعي، واحنا أثرنا 
االنتباه وخا احنا ما�ضي في املكتب، أثرنا انتباه األمناء، كان كيخص يكون 
واحد من األغلبية وواحد من املعارضة وما�ضي مسألة ثقة، أبدا، هذا 

النظام الداخلي اللي كان خصوا يطبق. ولذلك، اليوم احنا هاد 2 هاد 
األخت وهاد األخ احنا دايرين فيهم الثقة، فقط راه يمكن يغفل عليه 
�ضي واحد طلع من اللور خرج من اللور واحنا كانعاودوا مافيها حتى �ضي 
باس، راه ال نتهمهم ولكن الحساب اللي قال السيد الرئيس عاودوا 2 
مرات وقلت له عاودوا ثالث مرة حتى املرة الثالثة عاودوا عاد اتفقنا 
بأننا نقولوه، ألنه عاوتاني شويش غير بيناتنا يكون شويش داإلحترام، 

ألن السيد الرئيس راه مغايكدبش، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

باش  النقاش  هاد  نوقفوا  سمحتوا  إال  املعارضون،  إذن  شكرا، 
نتقدموا نتقدموا هللا يخليكم، نكمل عملية التصويت ونعطيك، أنكمل 

منين كتبدا عملية التصويت نقطة نظام كتوقف إذن:

املعارضون : 67؛

املمتنعون : ال أحد.

نقطة نظام السيدة النائبة، املمتنعون ال أحد، ال السيدة النائبة 
ممتنعة وال طالبة نقطة نظام؟

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

وا دابا حيث طلبتي التصويت أنا ممتنعة ومن بعد غناخد نقطة 

نظام.

عيسلد عيرئيس:

إذن 66 معارضون والسيدة النائبة ممتنعة 1 امتناع واحد.

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 1.

تفضل السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني )نقطة نظرم(:

عيسلد عيرئيس،

تكلمتوا على األسلوب الحضري مزيان مسألة مهمة، ولكن خصها 

تكون ملزمة للجميع تسييرا وممارسة داخل هاد املجلس، وبالتالي يعني 

بالتصويت فردي، كل فرد  يعني خاصة  التصويت كنعتبروه مسألة 

كيعبر على الرأي ديالو من خالل رفع اليد، وبالتالي غايكون هناك تفاوت 

في التصويت على املواد، وما يمكنش نعتابروا �ضي رقم standard وهو 

اللي نمشيو به التصويت إلى نهاية يعني التصويت على جميع املواد، لهذا 

ينبغي اعتماد يعني حساب كل تصويت على حدة بالنسبة لكل مادة على 

حدة وشكرا.
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عيسلد عيرئيس:

اللي عارفين خصهم  الرابعة من مشروع، تجاوز، والقدام  املادة 
الرسوم  )تعرفة  املالية  قانون  مشروع  من   4 املادة  معانا،  يتعاونو 
الجمركية( ورد بشأنها خمس تعديالت من فرق ومجموعة املعارضة، 
التعديل رقم 2 و3 و4 و5 و6 الكلمة ألحد مقدمي هذه التعديالت، واش 
بغيتوا تقدموها دفعة واحدة وال تعديال تعديال شكون غيقدم التعديل؟ 

ال أحد؟.

عينرئب عيسلد مصطفى عالبرعهلم9:

الحكومة جابت واحد التعديل يخص واحد النوع من األدوية ديال 
مرض السكري، والحال أن...

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو  هللا  عبد  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

ما عليهش السيد الرئيس، التعديل كيهم بعض املواد من الدواجن 
من فصائل »الكاليز دومستيكيس«، هذا احنا كنعتاقدو بأنه بالفعل 
فرسم   40% إلى  ديالو  الرفع  أجل  من  الحكومة  جابتو  اللي  هاد�ضي 
االستيراد اعتبرناه شوية، يعني غادي يمس القدرة الشرائية، فاقترحنا 
احنا، ألنه كاين استهالك كبير ديالو، فاقترحنا أنه نزلو رسم االستيراد 
ل 10 عوض 2.5 وعوض %40 وعوض 17.5، قلنا %10 على األقل بأنه 
كنوجدوهم للعام الجاي باش العام الجاي إذا كتاب هاديك الساعة 

حتى إال رفعنا 40 غايكون األمر هّين، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

التعديل غير مقبول ألن هاد املحّضرات كنعتبروها منتجات تامة 
الصنع، وبالتالي خصهم يخضعو لرسم االستيراد ديال %40. النقطة 
الثانية هي إال طبقنا هاد %10 غايضر بقطاع التموين ديال تصنيع 

املنتجات الغذائية باملغرب، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، كاين �ضي معارض لهاد التعديل؟ ال أحد. مؤيد؟ تفضل.

عينرئب عيسلد عبد عيقردا عيطرهر:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد التعديل اللي تيهدف لتوحيد نسبة الرسم على اإلستيراد على 
بعض املحظرات ديال الدواجن واللي باغيين نخليوه في املستوى ديال 
%10، حيث كانت 10/40 وش طايبة واش خضرا؟ ملي سولنا الحكومة 

قالك هذا كان غي إشكال ديال اإلدارة ديال الجمارك باش ما تبقاش مرة 
تتحسب ب 10 ومرة تتحسب ب 40، دابا طلعتوها ل 40 احنا تنقولوا 
خليوها في 10 ألن ما يمكنش نحلو مشكل ديال اإلدارة دالجمارك على 
حساب الطبقة الفقيرة والبسيطة اللي هي تستهلك هاد املادة، وخاصة 
 ،les sandwichesحتى هي تتنشط قطاع مهم ديال املطاعم الصغيرة و
دابا املواطن اللي بغى يخرج اوالدو ويشري سندويتش ب 20 درهم راه 

غادي نغليوا عليه ونزيدو عليه في القدرة الشرائية ديالو وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، إذن أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 66؛

ال واش نفس العدد وال قلنا نحسبوا وبالتي يااله

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

ال راه تقدموا آسيدي دفعة واحدة، هللا يخليكم، راه ما يمكن�ضي 
أنا نستاجب مع القاعة كل واحد هذا كيدير سميتو، راه كاين واحد 
الضوابط ديال اإلشتغال، راه السادة الرؤساء كيضبطوا هاد العملية 

هادي.

التعديل الرابع للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

التعديل الخامس:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: واحد.
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أعرض املادة الرابعة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

ال آه امتناع إذن السيدة النائبة؟ ممتنعة إذن 67.

املوافقون: 206؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 67.

املادة 5 من مشروع قانون املالية

عيفصل عألول

عيضرعئب عيدعخللة على عإلستهالك

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة التعديل رقم 
7، الكلمة ألحد مقدمي التعديل. 7 التعديل رقم 7، تفضل.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

أرجوك السيد الرئيس دابا أنت عرضتي علينا 4 التعديالت على 
املادة الرابعة وحسبتي نفس العدد ما تقدموش.

عيسلد عيرئيس:

املادة الرابعة فيها التعديل رقم 2 و3 و4 و5 و6.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

ما قدمناهومش.

عيسلد عيرئيس:

قلت لكم واش تقدموهم تعديال واحدا واحدا أو دفعة واحدة.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

ال ما قلناش، حتى واحد ما قال دفعة واحدة والدليل هو أنه قدمنا..

عيسلد عيرئيس:

دابا خليوه السادة، ياك كنذاكر أنا وياه، تفضل السيد الرئيس.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

الدليل السيد الرئيس على املادة 4، هذه التعديالت على املادة 4 

عندنا كل واحد، قلنا ما ندفعوهومش دفعة واحدة لسبب بسيط، هو 
أنه كل فريق ومجموعة كيقدم تعديل، فلذلك ما غيمكناش نقدموهم 
الرابع  التعديل  بأنه  الرئيس  السيد  أرجوك  لذلك  واحدة،  دفعة 

والخامس والسادس ما تقدموهش.

عيسلد عيرئيس:

السيد الرئيس، أنا طرحت سؤال.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

أنا أعتذر نعتذر ما�ضي دفعة واحدة.

عيسلد عيرئيس:

ما �ضي مشكل d›accord، أنا طرحت سؤال قلت واش غتقدموهم 
دفعة واحدة وال تعديال تعديال، بما أنه هذا، أنا ما عنديش هاد املنطق 
هذا ما عارفوش، دابا قلتي لي غادي نطبقوه، إذن غادي، هللا يخليكم، 
هللا يخليكم، هللا يخليكم، هادي حقوق يجب أن نضمنها، التعديل رقم 
2 هو اللي تقدم دابا ياك السيد الرئيس؟ مزيان، التعديل رقم 3 شكون 

اللي غادي يقدموا؟ وا خليه آ�ضي عبد هللا تفضل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

القدرة الشرائية السيد  هادي المبة ضوءها ناصع، حفاظا على 
 TIC كانوا تيتخلص عليهم led الرئيس، ونحن نعلم على أن هاد الالمبات
%2.5، الحكومة جابت 14، اللجنة جابت 17، احنا تنقولوا على أنه 
 la حفاظا على القدرة الشرائية، والجميع يعلم على أن إال تزاد 17 غتزاد
marge نتاع هداك الوسيط والوسيط الثاني وعاد غتوصل للمستهلك 
من جهة. من جهة ثانية، اليوم التصنيع املحلي غير كاف، نهار فاش يكون 
التصنيع املحلي كاف غادي نحميوا %100 اإلنتاج الوطني. لهذا، احنا 
تقدمنا للحكومة بطلب البقاء على %2.5 في الضريبة على اإلستهالك 

الداخلي وتنتمناوا باش يغيروا الرأي ديالهم دابا إن شاء هللا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للحكومة.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد التعديل غير مقبول ألنه ما كينطبقش مع اإلستراتيجية الوطنية 
لتعزيز النجاعة الطاقية، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، رأي معارض لهذا التعديل، السيد الرئيس، عطي امليكرو 
للسيد الرئيس.
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عينرئب عيسلد أحمد عيتويزي:

غير زدنا هاد املقت�ضى اللي جات به الحكومة، ال تروم منه اعتمادات 
مالية، ولكن تروم منه التقليص من استهالك الطاقة، واملغرب مستورد 
للطاقة هادي األولى. ثانيا، املغرب من الدول اللي كتعطي مثيل فيما 
يخص التحول الطاقي، إذا ع البالدنا ديالنا عندها إلتزامات فيما يخص 
.la اللي كانت دازت في مراكش، وبالتالي املغرب خاصو يعطي  cop 22
إشارات على أنه غادي في اتجاه ديال واحد اإلقتصاد اللي هو أخضر 
هذا هو الدور. ثم داك�ضي اللي تزاد في الثمن ديال هاد اآلليات راه نقصوا 
احنا  التعديل  هاد  أن  على  كنظن  إذن  الطاقة،  ديال  اإلستهالك  في 

كنرفضوه.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة ألحد مؤيدي التعديل.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

املنطقة  في  واملغرب   cop 26 ديال  البالغ  خرج  اليوم  صحيح 
الخضراء، ما�ضي منطقة الخضراء وخا باهتة ولكن احنا كبلد كحكومة 
وكشعب، تقدمنا في تطبيق كل مخرجات ديال cop 21 و22 ، لكن هذا 
املوضوع عندنا النجاعة الطاقية وعندنا عندنا أصال إستراتيجية ديال 
اإلستدامة حتى 2030، هذا مادام أنه غادي في اإلستهالك، كان خصنا 
تدبير آخر من غير الرفع في رسم اإلستيراد، ألن رفع رسم اإلستيراد غادي 
يم�ضي للقدرة الشرائية وغايم�ضي يمكن حتى الجماعات الترابية واش 
عندها هي القدرة باش دير هاد�ضي؟ لذلك، احنا كنقولوا بأنه لم يأن 

األوان بعد باش أننا نرفعوا من 2.5 ل %40 شكرا.

عيسلد عيرئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

التعديل الثالث للتصويت، ال عفوا، تقديم التعديل رقم 4 أحد 
مقدمي التعديل، دبا واخة ا�ضي عبد هللا بووانو قبايلة صوت على املادة 

بكاملها باإلمتناع ورجعنا ما كاين مشكل زعما أ باش تعرفوا.

عينرئب عيسلد مصطفى عالبرعهلم9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الحكومة جابت واحد التعديل وهو الخفض ديال الواجبات ديال 
الجمرك على واحد الصنف من الدواء ديال مرض السكري من %40 ل 
%2،5 والحال أن هاد الدواء هذا واحد الثمن يعني الثمن ديالوا بخس 
 l›antibiotique جدا وكان تقريبا بحالو جا في العام اللي داز جابوا واحد
واحد l›amoxiciline وهذا ما عندو عالقة بالصحة العمومية، ألن إال 
بغينا باش نشوفوا مرض السكري راه كاين 2 داملليون ديال املغاربة اللي 
عندهم مرض السكري وكاين6 ديال العائالت ديال األدوية، إال بغينا 
نشجعوا كما جاء على لسان الحكومة في التعديل ديالها، أنها بغا تشجع 
الصناعة الدوائية، فتم�ضي لهاد األدوية كاملة ،ال ديال األنسولين وال 
ديال األدوية أخرى، وكلها تهبط لها الجمرك باش نشجعوا الصناعة 
ديالنا باش ما يكونش عندو واحد الوقع كبير من ناحية اإلسترداد ألنه 
ديال  الصناديق  الصحة،  ديال  للنفقات  بالنسبة   25% واحد  كاين 

التغطية الصحية وامليزانيات ديال الدولة..

عيسلد عيرئيس:

شكرا، شكرا السيد الرئيس، الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هو قطاع ديال الصيدلة عندو أهمية كبيرة، أوال في صحة املواطنين 
كما ذكرتوا، ولكن كذلك فيما يخص صناعة الصيدلة، فهاد التعديل 
غير مقبول ألن قبل ما نطرقوا للنقص فهاد الرسوم ديال اإلستيراد 
خاصنا شركاء وخصوصا وزارة الصحة تدرس داخل اللجنة باش ما 
يكونش ضرر ديال التنافسية ديال قطاع الصناعة، بغيت نذكر بأن 

كذلك بعض األدوية كتمتع بهاد الرسوم ديال 2،5 شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أحد معار�ضي هذا التعديل، السيد النائب.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

تتمتاز قانون املالية اليوم أنه داروا واحد املنظومة صحية اللي عقلنها 
ومن ضمنها تشجيع صناعة األدوية، وهذا كان مطلب ديال الصيادلة 
والناس اللي خدامين فهاد امليدان، لكن هاد�ضي خاصوا يم�ضي بتدرج 
وبناء على دراسة علمية، ما�ضي غير رغبة عاطفية ديال أنه بغينا نقصوا 
من هاد املادة، وهنا تنبينوا أنه حكومة الكفاءات ملي تتقتارح �ضي حاجة 
تتقترحها بواحد نوع د العقالنية. اليوم املغاربة غيستافدوا من مسألة 
ديال صناعة األدوية اللي مرتبطة بمنظومة صحية كاملة، وبالتالي احنا 
تنرفضوا هاد التعديل، في انتظار من طبيعة الحال دراسات اللي غتقوم 
بها من أجل خفض رسم استيراد مواد أخرى مثل الصناعة الدوائية 

بالكيفية اللي مطلوبة، وشكرا.
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عيسلد عيرئيس:

شكرا مؤيد التعديل؟ السيد النائب السيد الرئيس.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

السيد الرئيس، هو كاين واحد النوع من التراكم ما بين النقاش في 
اللجنة وهنا، كاين واحد النوع من التراكم، وكنظن بأن السيدة الوزيرة 
»امليتمورفيل«  غادرسو،  ال�ضي  هاد  بأن  قالت  التراكم  هاد  حققت 
اللي جابوا لنا تدير 25 درهم اليوم في السوق، هاد األدوية كلها ديال 
األنسولين، ما خلينا حتى �ضي شركة وما خلينا حتى �ضي منتوج وطني، 

قالت غاتدرسو، على راسنا وعيننا، شكرا السيدة الوزيرة.

عيسلد عيرئيس:

إذن كتسحب التعديل وال؟ ال، حيث قلتي شكرا.

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

ال صافي راه كاين اإلخوان كيدخلوا، شوف هللا يخليكم هللا يخليكم، 
التعديل رقم 5 تقديم التعديل رقم 5 أحد مقدمي التعديل ودابا ال�ضي 
عبد هللا داك املنطق اللي قلتي لي راه اإلخوان ديال هذا كل واحد كيقدم 

تعديل غير وارد، تفضل.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

واش عندك �ضي مشكل مع التقديم ديالي السيد الرئيس؟

عيسلد عيرئيس:

ال بالعكس.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

ياك أنا كنختاصر لك.

عيسلد عيرئيس:

تفضل.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

هاد األسالك ديال األلومنيوم اللي هما في الترميز ديال 76.05.19 

يوم  اللجنة  وكانت  غاتدرسهم  قالت  الحكومة  بارتياح  سجلنا  احنا 
الثالثاء، هذا هوهديك األنواع اللي كنشريو سواء ديال املأكوالت وال 
العجائن فيهم واحد السليك ديال األلومنيوم، هذاك السليك كتديرو 
شركة وطنية، قلنا أودي من 1992 أن نعاونو املنتوج الوطني، الحكومة 
غير  بغينا  احنا  إجتماع،  كان  الخميس  ونهار  هاد�ضي  غتدرس  قالت 

نسمعوا من السيدة الوزيرة والسيد الوزير ماذا فعلت اللجنة؟ شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد التعديل غير مقبول، كما ذكر السيد النائب اللجنة اجتمعت 
نهار 11 نونبر، وقررات بأن ما يمكنش نقبلو هاد التعديل لتواجد إنتاج 

محلي ديال هاد املنتوج شكرا.

عيسلد عيرئيس:

معارض للتعديل؟ ال أحد. مؤيدي للتعديل؟ تفضل.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

دابا هاد�ضي اللي قالت السيدة الوزيرة ما�ضي هو اللي، راه كان 40% 
كنقولو نرجعوه %2.5 هاد املنتوج الوطني دابا احنايا عالش كنهضروا؟ 
دابا كنهضروا كاين اللي كان 2.5 قلنا نرفعوه ل 10 وكاين اللي 40 قلنا 
يرجع 2.5 غادي مع املنتوج الوطني، أنا ذكرت كاين شركة وطنية من 
1992، فلذلك إذا كانت اللجنة باقة ما خرجت بقرار نعرفوه، أما بأنها 

رفضات ما فهمناش، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

التعديل رقم 6 األخير في هاد املادة.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

هذا السكوتش السيد الرئيس، هذا السكوتش، هذاك السكوتش 
في  كذلك  وكاين  املدارس  في  كنبيعوه  اللي  السكوتش  كنديروا،  اللي 
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الشركات اللي تتشتاغل، على كل حال هاد األلواح واألشرطة واألفالم 
واألشكال املسطحة، احنا قلنا فيها منتوج وطني، فقلنا نرفعوها من 
17.5 ل %40 فدابا شركة وطنية كتنتج هاد ال�ضي واملنافسة كاينة غير 
من دولة آسيوية واحدة اللي كنعرفوها جميعا، واش باغيين نحميو 

املنتوج الوطني أم ال؟ شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا الكلمة للحكومة.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد التعديل غير مقبول، فاللجنة كذلك ديال 11 نونبر اجتمعات 
ودرسات هاد امللف، ولكن هي في حاجة الستكمال املعلومات الالزمة 
باش تشوف اآلثار ديال هاد اإلقتراح على القطاعات اللي كتستعمل هاد 
املنتجات، وبالتالي ما يمكناش نقبلوا هاد التعديل قبل ما تم الدراسة 

وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، معارض للتعديل؟ تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الشك أن الحكومة في جميع التدابير ديالها ومن خالل قانون املالية 
تهدف إلى حماية املنتوج الوطني، ولكن مني تنذاكروا على شركة واحدة، 
لألسف، نتساءل فعال هل نريد أن نحمي املنتوج الوطني ديال شركة، 
أم نريد أن نحمي القدرة الشرائية ديال املواطنين؟ هاد رسوم التصدير 
وخصوصا مدونة الجمارك ما تنجيبوهاش اعتباطا بناء على طلب جهة 
معينة بذاتها أو شخص معين بذاته، ولكن كاينة آليات اللي هي معروفة 
اجتماع اللجنة والشركاء ودراسة الجدوى ودراسة اقتصادية، وتنعرفوا 
إحصائيات  على  بناء  املصدرين  وعدد  داإلستيراد  داملنتوجات  العدد 

مضبوطة، وبالتالي احنا اليوم كنعارضوا هاد التعديل وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

رأي مؤيد.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

نعارضوا كل  أو  نأّيدوا  باش  فالواقع راه صعيب  الرئيس،  السيد 
التعديالت اللي غتجي، دابا احنا أمام واحد يعني النازلة غريبة، السيدة 
الوزيرة كان املفروض قلنا أودي احنا معكم، ألن اإلنتاج الوطني خصنا 
مستهلكة  دولة  من  ندوزوا  باش  تنحلموا  احنا  وبالعكس،  ندعموه، 

لدولة مصنعة، دابا اليوم الحكومة تتقول احنا خصنا شوية دالوقت، 
نعم، شكرا، ونتمناوا على هللا باش األمور يتم يعني تداركها في املستقبل 
ونتقدموا، مع العلم أننا احنا مامقتانعينش، دابا الحاجة اللي خصنا 
نّضربوها ونزيدوا فيها ونحميوا املستهلك الوطني واملصنع الوطني، أحيانا 
إال جات من املعارضة راه معروف على أنه يمكن ترفض ومن بعد مرة 
اخرى راه غتقبل، ولكن أن نسمع أن كاين واحد التعقيب وتناقض ما 

بين ما جاء على لسان الحكومة والواقع، هذا �ضيء آخر.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أعرض التعديل رقم 6 للتصويت :

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

املادة 4 هادي صوتنا عليها قبيلة ياك، هادي تقنية جديدة نصوتوا 
لتأكيد  إذن  ياك،  التعديالت  نذاكروا على  النهاية عاد  في  املادة  على 

التصويت:

املوافقون: 206؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 67.

ياك ال قبيلة درتوا امتناع.

عملردة 5 من مشروع قرنون عملريلة

عيفصل عألول

عيضرعئب عيدعخللة على عإلستهالك

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة، التعديل رقم 
7 الكلمة ألحد مقدمي التعديل تفضل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

ودابا غتفهم السيد الرئيس على أننا راه فارقين األدوار بيناتنا، وبأن 
املعارضة منسجمة ومرة غادي يتكلم ال�ضي عبد هللا ومرة أخرى األخ 
رئيس الفريق اآلخر وهكذا، وهداك�ضي اللي اتفقنا عليه راه كاين فواحد 

الجدول ومظبوط.

السيد الرئيس، هاد التعديل اللي جات به فرق املعارضة، في إطار 
طبعا احنا دابا تنحاولوا نديروا مالءمة مع التعديل ديال املادة 3، ولكن 
تتشتغل  اللي  واألجهزة  واآلالت  املنتجات  هاد  أودي  تنقولوا  تنوقفوا 
بالكهرباء، احنا متفقين راه بغينا نخفضوا اإلستهالك، ومتفقين بغينا 
نطبعوا املغاربة على واحد النوع نتاع les nomenclatures إلى آخره...، 
ولكن في نفس الوقت احنا مقترحين ومقتنعين على أن هاد املوضوع 
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مازال ما�ضي وقتو، في الوقت اللي تقدمنا، إال كان املوضوع فقط من 
أجل التوازن ديال املداخيل، تضريب هداك املنتجات األخرى اللي تم 

تقديمها قبل قليل، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة، التعديل 
رقم 7.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هذا التعديل غير مقبول، وفايت لنا طرقنا لهاد النقطة وقلنا بأن 
كاين بعض املنتوجات األخرى اللي كتستعمل هاد السكر، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل ال أحد، مؤيدي التعديل؟ 
السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد اشلد حمو 9، ائيس فريق عيتقدم وعالشت5عكلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

للمادة  حتى  لينا  وقلتي   3 املادة  في  قدمنا  الوزيرة،  السيدة  أوال 
هاد  واضحين،  نكونوا  باش  الثانية  مسألة  األولى.  هذا  وناقشوه،   5
اإلجراءات اللي جبنا ديال الحذف ديال هاد املنتجات واآلالت واألجهزة، 
أنتما التبرير ديالكم باش تنقصوا من التكلفة راه ماغادي تنقصوا والو، 
في  النجاعة الطاقية  في  وعطيناكم في تعديالت أخرى بغيتوا تربحوا 
l›élèctricité نقصوا غير البوالت في الشوارع ديال كل مدينة غاتنقصوا 
ساعة  كتخدم  كتستهلك،  غادي  شحال  الدار  في  وحدة  آلة  بزاف، 
داملكانة وبولة حدا بولة حدا بولة نقصوا، ديروا الطاقة الشمسية في 
جميع اإلدارات العمومية وتربحوا النجاعة الطاقية، هادوا راه البسطاء 

عالش كنهضروا والطبقة املتوسطة.

املسألة ديال املواد اللي ديال البيسكوي، هادو لكي عندهم واحد 
النسبة اللي هي عالية، أوال غادي هما يبداو ينقصوا تربحوا في صندوق 
منو،  كيستافدوا  كتقولوا  ديما  اللي  كدعمهم  اللي  داك�ضي  املقاصة 
ونحافظوا على الصحة ديال املواطنين، وإال بغيتوا تزيدوا حتى �ضي 
حوايج اخرى نزيدوهم كيما قال السيد الوزير تالكوليستيرول راه مضر 

بالصحة.

عيسلد عيرئيس:

النظام  في  مادة  شمن  ولكن،  ال  الكلمة،  الرئيس،  السيد  شكرا 
الداخلي؟ ال أشمن املادة النظام الداخلي؟ باش نرجعليها حتى أنا باش 
نتكلموا بنفس املرجع، ا�ضي عبد هللا، يعطيني غير املادة ينورني، أنا بعدا 

ها املادة ديال النظام الداخلي باش يمكن لينا يكون عندنا نفس املراجع 
باش نحتكموا لها، ال إذا أعرض التعديل رقم 7 للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

نعم أسيدي 206 عفوا، شنو قلتي أ السيد النائب 150؟ واقيال أنا 
باقي كنذكروا ال عالقة، راه أول امتحان، هذا تمرين كنديروه جماعة 
خلينا، خلينا نعم السيد الرئيس، أنا كنتكلم على را�ضي كاندير التمرين.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

أنا كنقول ديما كون كان القانون رياضيات ما غتكونش املحكمة 
النقض  محكمة  غتكونش  وما  اإلستيناف  وماغيكونش  اإلبتدائية 
ومغايجتامعوش الغرف، الغرف مجتمع لتفسير نص، املادة 150 في 
نظام تناول الكلمة في الفرع الخامس »يمكن للرئيس، بكيفية استثنائية، 
أن يأذن لرؤساء اللجن الدائمة أو مقرريها تناول الكلمة في الجلسات 
العامة لتقديم توضيحات في قضايا سبق أن عرضت في اللجنة التي 
تعنيهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك«، هذا اإلستثناء السيد الرئيس هو 
حق لك إما أن تمنحه لرئيس اللجنة أو املقرر أو ترفضه، وبالتالي في 
إطار نقطة نظام، أنبه إلى احترام 150، لكم الحق في القبول أو الرفض، 

شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا على هاد التنبيه الذي يريد أن يزيل هذا الحق وأنا معاك، وهنا 
ما كاينش قضية خالفية إلى درجة اإلحتكام إلى رئيس اللجنة، أمر عادي، 
ا نحتاج األمر في قضية خالفية راه غادي نستعملوا 

ّ
تعديالت عادية، وملـــ

املادة 150. إذا املادة 5 من مشروع قانون املالية، أ�ضي عبد هللا عاونا، 
املادة 5 من مشروع قانون املالية الفصل 9 الجداول »ط« و«ف« ورد 
بشأنها 3 تعديالت من فرق ومجموعات املعارضة، التعديل رقم 8 و9 
و10، اإلخوان داملعارضة، ال�ضي عبد هللا هذا 3 ديال التعديالت هل 
ستقدم دفعة واحدة أو تعديال تعديال؟ تعديال تعديال، إذا التعديل رقم 

.8

عينرئب عيسلد مصطفى عالبرعهلم9:

السيد رئيس، الحكومة جابت واحد التعديل فيما يتعلق بالتضريب 
اإلستهالك،  الضريبة على  هاد  ديال  الهيكلة  بدلت  ولكن  التبغ  ديال 
الضريبة  ديال  الهيكلة  بدالت  الحكومة  بأن  فقلت  الرئيس..  السيد 
ومشات ضربات الكمية، وحذفت واحد %58 ديال الحد األدنى، وتقريبا 
أغلب الدول في العالم كتضّرب هاد الكمية وما كضربش القيمة اللي 
بغاو باش يكون اإلستهالك ديال التبغ ينخفض. أما أننا نمشيوا نضربوا 
القيمة ونقصوا 462 درهم ل 100الدرهم ل ألف سيجارة، فهذا شنوا 
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غادي يوقع؟ أنه بدل أنه غادي يمشيو ياخذوه هداك التبغ اللي غالي 
غادي يمشيوا ياخذوا التبغ اللي رخيص. وباملناسبة، تدار واحد القرار 
وزاري اللي باش نشوفوا شنوا هما النسب ديال النيكوتين وديال واحد 
املجموعة تاع األمور اللي فهاديك cigarettes تقريبا حتى ل2024 عاد 

باش نديروا les normes، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة .

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

السيد الرئيس، هاد التعديل غير مقبول، فاإلصالح اللي جينا بيه 
الغرض ديالو هو النقص من اإلستهالك تقريبا ب2.5، قلت تعديل غير 
مقبول اإلصالح اللي جينا به غادي يمكنا من النقص من اإلستهالك 
ميزانية  يرفع من مداخيل  مليار، وكذلك  الوصول ل2.5  الهدف هو 

الدولة.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، رأي معارض تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد املسألة دالسجائر فعال هي نقاش ديما تيكون في البرملان بمناسبة 
قانون املالية، اليوم تنعرفوا أن األضرار الصحية راه متايختالفوش فيها 
أنه فعال أضرار الصحية دالسجائر راها دوليا متعارف عليها، ولكن اليوم 
واش مجرد الزيادة في السعر عن طريق التضريب والتغريم غادي يحد 
من اإلستهالك؟ هاد املقاربة أبانت أنها مقاربة خاطئة، ألنه الفئات اللي 
تستهلك السجائر هي كتخضع ما�ضي باإلرادة ديالها، وبالتالي خص واحد 
املسطرة بالتدريجية، اليوم اال جينا زدنا الثمن والناس باقي مبليين، 
باش نهضروا بالدارجة، راه غادي يخليو الحليب والسكر ويمشيو يشريو 

السجائر، وبالتالي الحكومة مشات في تدريجيا في التضريب، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

مؤيد للتعديل؟ تفضل.

عينرئب عيسلد عبد عيقردا عيطرهر:

على  الداخلية  الضرائب  ديال  الفصل  هاد  الرئيس،  سيدي 
احنا  يخلص،  مبلي  اللي  غير  نقول  بغيت  أنا  املفروض،  االستهالك 
كنطلبوا الرفع ديالو في املقدار إلى 462 بحال اللي قال األخ راه باش 
la contrebande ألن  le maximum غير مانمشيوش  نرفعوه  يمكن 
هاد�ضي باش نرفعوا من املداخيل ونطعموا امليزانية، وخصوصا امليزانية 
ديال الصحة، ونحافظوا على الصحة ونحاربوا استهالك ديال تدخين 

األطفال والشباب والفئة املعوزة، وبحال اللي قلت لكم اللي مبلي ب�ضي 
حاجة يخلصها، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

التعديل رقم 9 أحد مقدمي التعديل.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

واملجمدات  بالثالجات  تتعلق  اللي  املادة  لحذف  التعديل  يهدف 
ومكيفات الهواء وأجهزة الغاز وتجفيف األلبسة وآالت غسل األواني إلى 
غير ذلك، بما فيه املصابيح اللي تكلمنا عليهم قبايلة، احنا في الحقيقة 
الفكرة في حد ذاتها هي فكرة حسنة، ولكن اليوم نقلبوا على مداخيل 
عن طريق هاد الفكرة هذا أمر غير مقبول من جهة. ومن جهة ثانية، 
كيف جاء على لسان قبل قليل أحد الزمالء في فرق املعارضة، إال كنا 
غانقلبوا على تخفيف اإلستهالك الكهربائي راه كاين وسائل منها يمكن 
le chèque de la casse بحال اللي مديور دابا للكاميونات والطاكسيات 
بزاف  اللي كتستهلك  باش يدي اآلالت  املواطن  إلى آخره...، نشجعوا 
ونعطيوه شيك باملقابل باش يجدد، خاصة أن كاين واحد الجزء يصّنع 

في املغرب، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة.

عيسلد نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

السيد الرئيس، هاد التعديل غير مقبول، الهدف ديالو ما كانش 
الرفع من املداخيل والحكومة قبالت تعديل من طرف األغلبية لخفض 

مقادير الضريبة الداخلية على االستهالك املقترح بهاد املنتوجات.

عيسلد عيرئيس:

شكرا رأي معارض ؟ تفضل السيد النائب تفضل.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

شكرع عيسلد عيرئيس،

ال  ألنه  األمر،  واحد  نوضحو  وبغينا  الحكومة،  كنشكروا  بداية 
به  تقدمات  اللي  التعديل  للمواطن،  الشرائية  القدرة  على  كنتكلمو 
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األغلبية يعني التلفزة 32 اللي كيشريها الطبقة الفقيرة واملتوسطة نقصنا 
ي 

ّ
فيها %50 يعني 50 درهم اللي كتدوز واحد 20 سنة وال 15 سنة يعني مل

كنحسبوا غنلقاوا درهم ونصف في العام، ولكن باش نكونو منسجمين 
وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، كنجيوا كنقولوا في تعديل 
سابق نعاودو نحطو »la TIC« على رايبي جميلة ودانون والبيسكوي اللي 
كيشريه الدري كل نهار، خصنا غير نكونو منسجمين. هاد املواد هادي 
راه كيستعملها اإلنسان ل 5 سنوات ل 10 سنوات و50 درهم على 
التلفزة 32« اللي عندها 10 سنين راه ما كتكملش درهم ونص في العام، 
ولكن رايبي ودانون اللي حتى هو خص يتفتح حوار واعداتنا الحكومة 
بأنه غاتجلس مع املهنيين باش ناقشوا هاد الضريبة على اإلستهالك اللي 

غادي تدار عليه، ولكن ما تمسش القدرة الشرائية للمواطن وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا رأي مؤيد؟ تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد مصطفى عالبرعهلم9 )نقطة نظرم( :

السيد الرئيس نقطة نظام ما�ضي، إال كان ممكن يسحب من املحضر 
ديال هاد الجلسة هادي هادوك األسماء التجارية ديال بعض املواد، 
فال تذكر األسماء التجارية باش ما نديرو اإلشهار حتى ل�ضي مادة شكرا 
قلنا  الرئيس  السيد  نعم...  الداخلي،  للقانون  طبقا  الرئيس،  السيد 
la metformine وما�ضي هو اإلسم التجاري وإال كان هذا مسجل بأنه 
تقال هاد السمية، اسمح لي، حتى الحكومة ما محقهاش باش تجي دير 

اإلشهار.

عيسلد عيرئيس:

رأي مؤيد؟

عينرئبة عيسلدة سلوى عيدمنرت9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

غير طبعا احنا مع املحافظة على البيئة ولكن هاد املنتوجات أغلب 
اللي كيقتنيوها هم املقبلين على الزواج أو الشباب، وكذلك صعيب على 
املواطن باش يفرق بين فئة A وB وصلتوا حتى G هنا، ألن أصال العائد 
املالي على صندوق التماسك اإلجتماعي راه ضعيف ما تيبانش هنا ألن 
100 درهم وال هادي ما كتعطيش واحد الفرق كبير، فكان من األجدر 
أن تحيدو مثال الفئة F وG ألن الرسوم ديالها 500 درهم وتخليوا الفئة 

ديال 100 درهم و200 درهم، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

التعديل رقم 10 تفضل، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد حملد عيداعق:

شكرع عيسلد عيرئيس،

احنا في الفريق اإلشتراكي، وفي إطار التعديالت مع املعارضة، نطالب 
بحذف هاد املادة ألنه من غير املعقول الزيادة في ثمن اآلالت اإللكترونية، 
وخاصة  النقال،  والهاتف  والحاسوب  التلفاز  املثال  سبيل  وعلى 
اللي كيشريه واحد الشريحة كبيرة من الطبقة املتوسطة  الطابليط 
والفقيرة، وخصوصا في ظل هاد الجائحة اللي وال اليوم التعليم عن بعد 
والعمل عن بعد والتوجه ديال الرقمنة، علما أن هاد الزيادة ستؤثر 
سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين من الطبقة املتوسطة والفقيرة، 

لذا نطالب الحكومة املوقرة بحذف هذه املادة وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

شكرا، هاد التعديل غير مقبول، فالحكومة قبالت تعديل من طرف 
األغلبية كيهم تخفيض املقادير دالرسوم في هاد املنتوجات.

عيسلد عيرئيس:

رأي معارض ؟ ال أحد، رأي مؤيد؟.

عينرئب عيسلد اشلد حمو 9، ائيس فريق عيتقدم وعالشت5عكلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة، هاد التعديل تقدمت به املعارضة يعني بحذف 
هاد الضريبة الداخلية على اإلستهالك، ألن التبرير اللي جيتو به هو أن 
هاد�ضي واحد الضريبة داخلية تبقى واحد الرسم بيئي. وأعتقد أن اليوم 
املغرب هاد املواد كلها ما زال ما مطروحش املشكل البيئي، بالعكس، هاد 
املواد اليوم خالقة فرص الشغل، وكلنا كنشوفوا هادوك اللي كيدورو 
على دوك التلفزات الخاسرين ودوك pc وكيتم التصدير ديالهم، خالقة 
واحد فرص ديال العمل، مازال ما وصلناش لدرجة أن هذا خالق لنا 
مشكل بيئي. املشكلة دابا هاد matèriel كيستعملوه لإلحتياجات اللي 
ي كنرفعو ولو 10 دراهم املواطن فهاد األزمة ومن بعد 

ّ
هي ضرورية، مل

»كوفيد« ما يمكنش يقبلها، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:



عدد.138–19.ربيع الثاني.1443  )25.نونبر.2021( الجريدة الرسمية للبرملان8968  

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 5 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

السيدة النائبة في التصويت على املادة معارضة أو ممتنعة؟ نعم؟ 
ممتنعة، حتى انتما ممتنعون إذن املعارضون ال أحد ياك املعارضة 

كاملة وال؟

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: 67.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: اإلعفاءات

البند األول:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة التعديل رقم 
11، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

عينرئبة عيسلدة عرئشة عيكرجي:

هاد التعديل كيجي في إطار اإلعفاءات الضريبية ملؤسسة األعمال 
االجتماعية الوطنية، احنا الغرض ديالنا هو تحقيق العدالة الضريبية. 
لذلك، كنطالبوا بأن جميع املؤسسات اإلجتماعية أنهم يكون عندهم 
نفس اإلعفاء الضريبي اللي كياخذوه املؤسسات اآلخرين، كاين كذلك 
املؤسسة ديال »مصير« اللي اشتغلت بزاف في الجائحة، من الضروري 
أننا هاديك املؤسسة كذلك أنها تعفى من الضريبة، واتخذ بعين اإلعتبار 
كذلك مؤسسة »l›ANAM« ألن هاد املؤسسة هادي من املؤسسات اللي 
عندهم مشروع اجتماعي اللي خصنا ضروري أننا، في إطار التضامن 
االجتماعية  املؤسسات  مع  الشكل  بنفس  نتعاملوا  أننا  الجائحة،  في 

اآلخرين، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

املؤسسات  أهمية هذه  متفقة على  الحكومة  فللتوضيح،  شكرا، 
االجتماعية  الظروف  تحسين  في  الحال  بطبيعة  ودورها  االجتماعية 
ملختلف املوظفات واملوظفين، ولكن ال ترى جدوى لهذا التعديل، بما أن 
الدولة أو الحكومة ضمن امليزانية العامة توفر كل اإلعتمادات الضرورية 

الشتغالها في أحسن الظروف، التعديل غير مقبول السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا رأي معارض لهذا التعديل؟ ال أحد، رأي مؤيد؟ السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

شكرا السيد الرئيس،

الجميع يعلم املجهود اللي تتقوم به وتتقدمو مؤسسة »مصير« هاد 
املؤسسة اللي ضخت فيها الدولة أموال وقامت بمجهود كبير، تتشغل 
تتبقى  ديال  اإلمكانيات  أن  إال  والباحثين،  الخبراء  ديال  العدد  واحد 
هذا  في  كبير  بمجهود  يقوم  للفوسفاط  الشريف  واملكتب  محدودة، 
اإلطار. احنا ارتأينا باش يعني، ضمن هاد التعديل، نقلبو على إمكانية 
لدعم هاد النوع داملؤسسات للبحث العلمي واإلبتكار وتشجيعهم بشكل 

قوي، باملوازاة مع ما تقوم به الدولة على مستويات عدة أخرى، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: اإلعفاءات املؤقتة من الضريبة 
وفرضها بأسعار مخفضة بصفة مؤقتة.

التامني عن تحالف  النائبة فاطمة  تعديل واحد من  ورد بشأنها 
فدرالية اليسار، تفضل السيدة النائبة، التعديل رقم 1.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الضريبة  من  املؤقتة  اإلعفاءات  يخص  التعديل  لهذا  بالنسبة 
وفرضها بأسعار مخفضة، التعديل يقترح حذف املؤسسات الخاصة 
للتعليم الخاص أو التكوين املنهي على أساس أن يعني خص يكون �ضي 
شوية الحد من االمتيازات اللي كتعطى للتعليم الخصو�ضي في اتجاه 
دعم التعليم العمومي، وبالتالي في إطار أيضا واحد العدالة ضريبية ألن 

هاد املؤسسات كتهدف للربح وما�ضي لتقديم خدمة عمومية، شكرا .

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

سنوات  الخمس  خالل  من 20%  كيستافد  الخصو�ضي  التعليم 
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للنشأة ومن بعد تيدخل في النظام العام، املسألة رقم 2، هو أن هاد 
الضريبة كانت في 17.5 وطلعناها ل %20، وال بد أن املراجعة والتقييم 
يتم بعد سنوات من اإلشتغال، وبطبيعة الحال، كيفما قلنا دائما، 
فالنظام الضريبي خصو الوضوح، خصو الرؤية املستقبلية، وبالتالي 

فالتعديل غير مقبول السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل؟  هذا  معار�ضي  أحد  شكرا، 
تفضل السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

السيد الرئيس، يعني بالنسبة ايال كنتكلمو على عدالة ضريبية فخص 
يكون عندنا فيها الوضوح أيضا، ألن مؤسسات ديال التعليم الخاص 
راه ما كتشتغلش باملجان وما كتقدمش خدمة باملجان، بالعكس، راه 
كتستنزف جيوب املغاربة، ولهذا يعني باراكا من اإلعفاءات، خصوصا 
أن هاد املدارس راها يعني كتكلف أوال، مكلفة للجيوب ديال املغاربة، 
دعم  إطار  في  خدمات  يعني  لتقديم  وما�ضي  للربح  كتهدف  راه  وثانيا 
التعليم، ولهذا املفروض أن يكون التوجه نحو دعم التعليم العمومي 
وما�ضي التعليم الخاص، تايال غيبقى كخيار يكون كخيار ولكن ما�ضي 

على حساب املدرسة العمومية، شكرا .

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 01؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 66.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: سعر الضريبة.

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعات املعارضة، التعديل 
رقم 12، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت5م،

في الحقيقة، فهاد املوضوع بالذات كاين نقاش كبير. النقاش األول 
هو حول التعديالت اللي جات عدة مرات، واللي بصراحة وبصدق، 
ما�ضي من باب املعارضة، املواطن ما بقاش قاد يتبع، املحاسب نفسو 
من الصعب باش يتبع بأنه جاوا تعديالت كل سنة كل سنة، هادي واحد 
املدة كانت 3 داملليون درهم و%10 ثم جاءت هاد الطريقة تصاعدية 
ب 300 ألف، 700 ألف ثم مليون درهم ثم وهكذا، اليوم هاد النسبية 
فهاد املادة بالذات غتطرح مشكل كبير بالنسبة لصغار املقاوالت، عرفتو 

عالش السيدة الوزيرة؟ ألن إال فات 300 ألف درهم بدرهم غادي يدوز 
من %10 ل %20 ديال الضريبة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

12 سعر  رقم  التعديل  للحكومة،  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
الضريبة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

أعتقد بأن هاد املقترح اللي جاء في مشروع قانون املالية هو تجسيد 
للقانون اإلطار دالجبايات، واللي كينص على وحدة الّسعر. ومن جهة 
من  اليوم  ألن 67%  تنتكلموا  من  على  بعدا  نعرفوا  فخصنا  أخرى، 
إذا اإلشكال غير مطروح، ال عند  املقاوالت تصرح بحصيلة سلبية، 
املقاولة الصغيرة وال املتوسطة، اإلشكال والتحدي اللي خذيناه جميعا 
في القانون اإلطار واملناظرة الوطنية للجبايات هو نمشيوا لوحدة األسعار 
اللي مقترح هو األجدى،  وإيال بغينا نمشيوا لوحدة األسعار فالنظام 

التعديل غير مقبول السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أحد معار�ضي هذا التعديل؟ تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد أديب بن 5عهلم:

شكرع عيسلد عيرئيس،

التصاعدي والتناسبي، دابا هاد  املنطق ديال  نفهموا  خصنا غير 
كيكون  كيكون تصاعدي؟  األجر، عالش  في على  كيكون  التصاعدي 
الجزء املعفي يساوي النفقات الضرورية ديال الشخص داك�ضي عالش 
كنعفيوه، وملا كيكون االدخار تنطلعوا في le taux. بالنسبة للشركات، 
العكس اللي واقع، هناك مداخيل وهداك نفقات التسيير وما عندك 
الربح الصافي، ولهذا ما خصناش نطبقو التصاعدي، بالنسبة للتناسبي. 
وبالنسبة للشركات خاصنا نعرفوا هادو اللي عندهم أقل من 300.000 
درهم بأن مالك الشركة كيكون أجير، كيستافد على األجر ديالو في 
التناسبي، ولكن ماللي كنمشيوا للتصاعدي ملي نمشيوا لألرباح خصو 

يكون تناسبي، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

أوال املالك كيخلص الضريبة على الدخل على األجر اللي عنده، دابا 
ديالها  التوصيات  في  املوضوع،  املناظرة حسمات  تناسبي،  تصاعدي 
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 »l›IS« ،تكلمت على التصاعدي ما تكلمتش على التناسبي هذه أوال. ثانيا
غنمشيوا نحو الوحدة احنا مشينا لها رأسا، قلنا 31 هبطتوها ل 28 
قلنا لكم سيرو رأسا ل 25 و25 غنربحوا بها، في 38 كنقولو لكم أودي 
كاين �ضي ناس ربحو في »كوفيد« كانوا كيربحوا ودابا زادو ربحو، هاد 
شركات املحروقات والتأمينات وهاد�ضي غير واحد النغيزة %1 من 37 ل 

%38 غاتكون مهمة في املداخيل حتى واحد ما خاسر، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: واحد.

املادة 6 مشروع قانون املالية دائما املادة 19 سعر الضريبة ورد 
بشأنها ثالث تعديالت من النائبة فاطمة التامني عن تحالف فيدرالية 
دفعة  واش غديري  النائبة  السيدة  و4  و3   2 رقم  التعديل  اليسار، 

واحدة وال كل واحد بوحدو؟

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

ندير التعديالت الثالثة.

عيسلد عيرئيس:

دفعة واحدة ؟

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

ما�ضي مشكل.

عيسلد عيرئيس:

تفضلي.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الشركات،  الضريبة على  التعديل فهو يخص سعر  لهاد  بالنسبة 
نقترح أن سعر الضريبة يولي %39 بمعنى زيادة واحد2 دالنقط فيما 
يخص مؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها وبنك املغرب 
وصندوق اإليداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين، هاد زوج 
دالنقط يعني املضافة املقصود هو أنها تمول الحاجيات املالية للدولة 
واملساعدة ديالها في الحد من اآلثار السلبية ديال وباء »كورونا« وبالتالي 

هي مؤسسات يعني ما كتعانيش من �ضي منافسة خارجية.

دائما في إطار املادة 19، سعر الضريبة أيضا على الشركات، نفس 

اإلقتراح هو هاد زوج دالنقط يعني أيضا بالنسبة للمنشآت املنجمية 
املنصوص عليها في املادة 6، والهدف هو تمويل الخدمات اإلجتماعية 
املقترحة في قانون املالية واللي جات أيضا في التصريح الحكومي، وبالتالي 
كونها ال تعاني من منافسة خارجية. ثم التعديل الثالث في نفس املادة 19 
يخص دائما زيادة هاد زوج ديال النقط ،ويخص يعني زياداتها بالنسبة 
الوقود،  توزيع  وشركات  الكبرى  التجارية  املساحات  ديال  للشركات 
وبالتالي أيضا نفس التعليل ألنها ال تعاني من منافسة خارجية وأيضا 
ممكن تساهم يعني هاد زوج دالنقط في تمويل الخدمات اإلجتماعية 
املقترحة في قانون املالية والتصريح الحكومي اللي مفروض أنها تبحث 
املتعددة،  اإلجتماعية  الحاجيات  تمويل  في  واملساهمة  التمويل  على 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

دفعة  التعديالت  ديال   3 الحكومة  إذن  النائبة،  السيدة  شكرا 
واحدة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

الحكومة كانت متفقة تمام اإلتفاق مع هاد املقترحات، وأضافت 
الحماية  لتمويل  التضريب، ولكن خصصناها  خمس نقط على هاد 
اإلجتماعية، هاد الناس طلعناهم بخمسة متاع النقط اللي غيساهموا 
بها في التضامن، وفي نهاية املطاف غيأديوا القسط متاع الضريبة اللي 
هو 37 زائد %5 من Net متاعهم اللي غادي يم�ضي كما قلت لتمويل 

الحماية اإلجتماعية، وبالتالي فال جدوى لهذه التعديالت، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

رأي معارض؟ ال أحد، رأي مساند؟ تفضل السيدة الرئيسة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

أعتقد على أن هاد املؤسسات خصنا يعني زوج ديال النقط اللي 
دالنقط  زوج  هاد   ،37% فيه  جاي  املقترح  أن  املفروض  ألن  غتزاد 
املقصود بها مؤسسات اللي ال تعاني من أي منافسة خارجية، وكنسطر 
على هاد الكلمة هادي، وما فيها باس إال كانت هاد زوج دالنقط ألننا 
أننا كنمشيو  ديال  السؤال  التمويل ومطروح  ديال  السؤال  مطروح 
للمديونية اللي كنغرقوا فيها البالد، ما فيها باس إلى هاد املؤسسات 
ساهمت بهاد زوج دالنقط على أساس أنها غادي تساهم في تمويل عدة 

حاجيات اللي مطروحة اليوم ومحتاجة إلجابات، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل الثاني للتصويت التعديل رقم 2 للتصويت:

املوافقون: 01؛
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املعارضون: 206؛

املمتنعون: 66.

نفس التصويت بالنسبة للتعديل الثاني:

املوافقون: 01؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 66.

نفس التصويت بالنسبة للتعديل الثالث:

املوافقون: 01؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 66.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 24 اإلعفاءات من الضريبة 
على الدخل:

التامني عن تحالف  النائبة فاطمة  تعديل واحد من  ورد بشأنها 
فيدرالية اليسار التعديل رقم 5 تفضل السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هم  اللي  املعفيين،  لهاد  املتقاعدين  إضافة  يخص  التعديل  هاد 
السفراء وأعضاء السلك الدبلوما�ضي واألشخاص املقيمون فيما يخص 
العوائد املدفوعة إليهم إلى غير ذلك، وبالتالي يعني كنقترحوا يضافوا حتى 
املتقاعدين من جميع أنواع الضرائب بهدف تحسين القدرة الشرائية 
األجيال،  بين  التضامن  ديال  النوع  واحد  يكون  وثانيا  للمتقاعدين، 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

%90 من املتقاعدين ما تيأديوش الضريبة، 10 الباقيين إما عندهم 
دخول إضافية -هللا يسخرلهم فيها- وبالتالي خصهم يأديوا �ضي حاجة 
واحد  عندهم  اللي  أولى  واملواطنات،  املواطنين  كباقي  الدولة  لخزينة 
اليوم  يمكنش  ما  ألنه  الضريبة  يخلص  اللي خصوا  مرتفع  التقاعد 
املوظف وال األجير اللي عندو 32 ألف درهم يخلص الضريبة على الدخل 
واللي عندو واحد التقاعد كبير فيه 40 ألف وال 50 ألف ما يخلصش 

عليه التقاعد، بالتالي فالتعديل مرفوض.

عيسلد عيرئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل؟  هذا  معار�ضي  أحد  شكرا، 
تفضل السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، راه احنا كنتكلموا على واحد الفئة اللي املفروض 
أنها راه ساهمت يعني، هاد الفئة ديال املتقاعدين راه ساهمت، وبالتالي 
عرفت يعني مجموعة ديال اإلقتطاعات، فوصالت لواحد املرحلة اللي 
كيخصها أنها تعفى باش على األقل ندعمو القدرة الشرائية ديالها، وفي 
نفس الوقت يكون واحد النوع ديال التضامن، ألن ال يعقل أن يبقى 

اإلستمرار يعني في فرض هاد الضرائب عليها مدى الحياة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 01؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 66.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 28: الخصوم من مجموع 
الدخل الخاضع للضريبة:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة التعديل رقم 
.13

عينرئب عيسلد محمد عيبوعمري:

شكرع عيسلد عيرئيس،

يهدف هذا التعديل لفرق ومجموعة املعارضة إلى تعديل املادة 28 
العامة للضرائب، بهدف رفع نسبة الخصم من مجموع  من املدونة 
الدخل املفروض عليه الضريبة املطبقة على فوائد القروض بالنسبة 
إلى  أو يشترون مساكن رئيسية من 10%  الذين يقتنون  لألشخاص 
%20، باإلضافة إلى إمكانية خصم تكاليف التكوين املستمر في مجال 
التي  واملتوسطة  الفقيرة  للطبقات  تشجيعا  وذلك  والصحة،  التعليم 
ترغب في الحصول على قرض بغرض تملك أو بناء مسكن رئي�ضي، ودعما 
الكفاءات  وتكوين  والتعليم  الصحي  املجال  في  العاملين  لرفع قدرات 
العلمية والعملية ومسايرة التطورات التكنولوجية، خاصة وأن بالدنا 

مقبلة على مشاريع مجتمعية مهيكلة في املجال.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة.
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عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

إذا في ما يخص الكلفة نتاع فوائد القروض في اقتناء السكن، تقامت 
دراسة دقيقة في هاد املوضوع وقدمت ألعضاء اللجنة نتاع املالية، هاد 
الكثلة ال تتجاوز %7.9، وبالتالي من غير ممكن أن يكون هاد الكلفة نتاع 

الفوائد هي 7.9 ونطالبوا باش نردوا للمعني باألمر يعني كثل أكبر بكثير؛

املسألة الثانية هي كل ما يتعلق بالتكوين املستمر، كل املؤسسات 
اللي كتكفل بهاد القضية لفائدة األجراء نتاعها فهي عندها الحق أنها 
دخلها كنفقة يعني ك charge وتخصمها من تأدية الضرائب، وبالتالي 

فالتعديل غير مقبول.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الوزير، هل من رأي معارض؟ رأي مؤيد؟ تفضل السيد 
النائب.

عينرئب عيسلد مصطفى عالبرعهلم9:

املغرب مقبل على واحد املشروع مجتمعي كبير اللي هو الحماية 
التكوين  كيديروش  ما  اللي  والتعليم  الصحة  وبالنسبة  إجتماعية، 
املستمر كيرفعوا من الكلفة على الدولة فواحد املجموعة من، ما يمكنش 
نعطيوا تفاصيل في دقيقة، ولهذا ملي كنتكلموا على الشركة اللي عندها 
التكوين  كيديروا  اللي  موظفين  كاين  راه  لها،  يتحيد  وغادي  األجراء 
املستمر وما كيرجع لهم تا �ضي واحد، احنا كنتكلموا على األشخاص 
الذاتيين وكذلك على املوظفين إال داروا واحد التكوين مستمر هداك�ضي 
كيتحيد لهم من الضريبة اللي مفروضة عليهم، باش بهاد الطريقة يمكنا 
نشجعوا التكوين املستمر ونخفضوا الكلفة ديال الحماية اإلجتماعية 

وكذلك نحسنوا مستوى التعليم.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 6 دائما من مشروع قانون املالية: املادة 39: شروط تطبيق 
نظام النتيجة الصافية املبسطة:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة، أحد مقدمي 
التعديل تفضل السيد الرئيس.

عينرئبة عيسلدة نردية تهرم9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بين  اللبس الذي حدث  إلى رفع  التعديل  كنهدفوا من خالل هاد 
النظام الضريبي املتعلق بالنتيجة الصافية املبسطة ونظام املساهمة 
املهنية املوحدة املنصوص عليه في املادة 41، التي حددت سقف رقم 
العدالة  تحقيق  باب  من  وهذا  للنظامين  درهم  مليوني  في  املعامالت 
الجبائية، إذن كنتمناوا من السيدة الوزيرة والسيد الوزير يعني قبول 

هاد التعديل والتفاعل معه إيجابا وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

باش نعرفوا الواقع أشنوا هو، الشريك أو الناس اللي تيصرحوا 
بأقل من 2 داملليون هما %93، يعني هاد الهامش كبير باش يوصلوا لو 
الناس، وكيف قلنا للسيدات والسادة النواب، نهار يكونوا عندنا 90% 
د الشركات اللي قربوا من هاد املستوى ونقولوا أودي هاد السقف راه 
قليل تمة نفكروا نطلعوه، ولكن ما الجدوى اليوم أننا نحددوا واحد 
 la.comptabilité، alors.que % 93 السقف نتاع 3داملليون باش نديرو

تيصرحوا بأقل من 2د املليون.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، مؤيدي التعديل تفضل كاين 
�ضي معارض؟ اسمح لي، شكرا السيد النائب كاين معارض، تفضل.

عينرئب عيسلد أديب بن 5عهلم:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بالنسبة لهامش الربح قل من ديك la tranche ديال 2 مالين الدرهم 
الدرهم  ديال  مالين   2 كتعدى  منين   ،la mêmeكيبقى مكايتبدلش 
كاتكون النفقات القارة كلها استهلكت والهامش كيضاعف في 3 و في 4، 

ولهذا منين كتفوت داك القدر خصك دوز la comptabilité وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

مزيان، تفضل.

عينرئب عيسلد محمد مالل:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، الهدف ديالنا من هاد التعديل هو أن تشجيع القطاع 
الغير املهيكل باش ينخرط في املنظومة الضريبية، وكذلك ينخرط في 
االقتصاد الوطني ديال بالدنا، يعني تقدمنا بهاد التعديل السيد الوزير 
من أجل تشجيع هاد الفئة باش تنخرط في االقتصاد، وخاصة أننا إلى 
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شفنا فهاد الجائحة بان بأن هاد القطاع الغير املهيكل يشكل واحد 
العبء على االقتصاد الوطني وكذلك على تنافسية املقاولة املغربية 
وكذلك يضر بالقطاع املهيكل، فهاد التعديل السيد الوزير هو فقط 
لجذب هاد الفئات ديال يعني التجار من أجل أنهم ينخرطوا في القطاع 
املهيكل، وكذلك مّما من شأنه أن يدر واحد العدد ديال يعني الفوائد على 

االقتصاد الوطني وكذلك على املالية العمومية، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

املادة 6 دائما مشروع قانون املالية: املادة 42 مكررة مرتين: شروط 
التطبيق:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة، التعديل رقم 
15، تفضل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هو اللي طبيعي نبداوا من مقاول ذاتي ملقاول يعني صغير في �ضي 
»sarl à associé unique« ثم وهكذا، دبا هذا التعديل يرمي إلى إعطاء 
يعني فرصة برقم معامالت شوية أكثر للمقاول الذاتي، السيد الوزير 
سرنا أن عدد داملقاولين الذاتيين ما استغلوش بعدا 

ّ
تفضل مشكور وف

هداك املبلغ اللي السقف اللي هوبعدا كاين، 500 ألف درهم بالنسبة 
للمصنعين و200 ألف درهم بالنسبة للخدمات، احنا تنقولوا أودي 
اإلشكال شنو هو؟ املقاول الذاتي يمكن %95 ما تيستعملوا كاع ديك 
البطاقة غير في الجيب ديالو، هادوك اللي تيستعملوها دابا مع الغالء 
نتاع املواد ومع يعني نسبة التضخم من األفضل نعطيوهم فرصة يطلع 

املبلغ ملليون الدرهم و500 ألف بالنسبة للخدمات، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

كما جاء في تدخل السيد الرئيس السيد النائب املحترم، قدمنا من 
املعطيات ولكن ما فيها باس نذكروا بها، اليوم املقاول الذاتي املعدل 
نتاع التصريح هو 8.800 درهم، السقف هو 500 ألف، فيمكن تكون 
اللي  بالتشريع، وهذا هو  نعالجوها  يمكنش  ما  ولكن  الحاالت  بعض 

خصنا نفكروا فيه بطبيعة الحال ونلقاو لو األجرأة على أرض الواقع 
كيف ناقشنا خالل اللجنة، وبالتالي فال داعي لهاد التعديل.

عيسلد عيرئيس:

أحد معار�ضي هذا التعديل؟ مؤيد التعديل؟.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

عيسلد عيرئيس،

من املؤكد السيد الوزير كالمو صحيح، وليني من املؤكد على أن كاين 
واحد العدد كبير نتاع مقاولين ذاتيين اللي تيعملوا بجد، نحن نسعى 
قانوني.  إطار  في  يخدموا  يمكن  باش  الذاتيين  املقاولين  هاد  لتدعيم 
بطبيعة الحال هداك اللي تيدير تحويل دابا اال كان نجار أو حداد أو ال 
�ضي حاجة من هذا القبيل، هداك الرقم 500.000 درهم كيوصل لو 
بسرعة، احنا اللي طلبنا من الحكومة هم نطلعو، أما هداك اللي عندو 
بطاقة وتيخدم occasionellement وال �ضي حاجة واللي كيوصل لهاد 
املعدل راه هما بعد أصال قالل، إذن إال شّجعنا هاد الناس وما كانتش 
تكلفة يعني بالنسبة للدولة في املداخيل غادي يكون أفيد، وغتكون 
واحد la traçabilité مراقبة لهاد، مع العلم أننا احنا كاع تنطلبو باش 

الفواتير واألرقام يخرجوا من الحاسوب املركزي ديال اإلدارة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

املادة 6 دائما مشروع قانون املالية: املادة 57: اإلعفاءات:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة، التعديل رقم 
16، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

عينرئب عيسلد حسن عومريبط:

عيسلد عيرئيس،

التعديل يهدف بالدرجة األولى إلى التخفيف من العبء الضريبي 
على الجمعيات خاصة منها التي ذات طابع اجتماعي وإنساني، وكذا كون 
هاد الجمعيات كتساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل. التعديل 
الثاني في نفس املادة، يتعلق بتحفيز البحث العلمي واإلبتكار التي أبانت 
ظروف الجائحة حاجة بالدنا إليه، ومن باب التحفيز وتشجيع الباحثين 
على اإلنتاج العلمي واملعرفي في مختلف املجاالت والرفع من قدرتهم 

التكوينية والتأطيرية.
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عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

سبق وأن تحدثنا عن هاد املوضوع وقلنا بأن الدخل والضريبة عن 
الدخل مرتبطة بالدخول وليس بطبيعة املشغل، بطبيعة الحال ملي 
تتكون يعني واحد املجموعة دالجمعيات أو ما شابهها كتعمل على تشغيل 
 ،automatiquement مجموعة من الخبرات في حدود معينة راها معفية
في  كتدخل  الحال  فبطبيعة  كبيرة  قلت  كيما  الدخول  تتكون  وملي 
املنظومة نتاع الضريبة على الدخل. أما كما أسلفت الذكر، فاملقاوالت 
واملتابعة نتاعها فيما يخص التكوين والتجديد واإلبتكار هناك منظومة 

أخرى وال داعي للجوء إلى النظام التضريبي لفعل هذا، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أحد،  ال  مؤيد؟  تأييد؟  التعديل؟  معار�ضي  ألحد  الكلمة  شكرا، 
أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 59: الخصوم:

ورد بشأنها تعديل واحد الفرق ومجموعات املعارضة التعديل رقم 
.17

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلتقدم وعالشت5عكلة:

السيد الرئيس، هادو 7 ديال التعديالت سأقدمهم دفعة واحدة، 
واخا، في مادة واحدة هي املادة 59.

أوال، فيما يتعلق بالتعليم الخصو�ضي، كاين عندنا القانون اإلطار 
اللي كتقول: »يمكن أن تمنح خصوم من األساس   88 املادة   01.00
الخاضع للضريبة العامة على الدخل على حقوق ومصاريف الدراسة أو 
التكوين في إطار الشروط وفي نطاق الحدود املقررة بقانون املالية« احنا 
جينا لقانون املالية ودرنا هاد القضية. ثانيا، االستثمار، انا عاد اخذيتو 
كيأديوا  الدرهم،  ديال  داملليار   9 كيستثمروا  الزمالء،  أحد  عند  من 
الضرائب 1 مليار ديال الدرهم اللي كيأديوها للدولة، هاد اإلستثمار 
هذا راه ما درتوش الدولة إذا دارو القطاع الخاص. احنا آش كنطلبوا؟ 
كنقولوا أودي هاد نفقات التمدرس، نفقات التمدرس طبقا للقانون 

06.00 هذا يكون فيه واحد اإلعفاء واللي كيتعلق...

عيسلد عيرئيس:

شكرع عيسلد عيرئيس،

ال دابا واش، أنا عندي تعديل واحد، أنا ما عنديش، ال هنا تعديل 
هذا 17 بحال التعديل 15 أنا بالنسبة ليا أنا عندي مسطرة، تفضل 

يااله.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

التعليم الخصو�ضي هاد األمر ديال  في  طيب هذا غنقولوا فقط 
لعمال  بالنسبة  األخرى  للخصوم  بالنسبة  كذلك  كان  اإلسترجاع، 
 55% املستخدمين،   45% ذلك،  غير  إلى  واألجواق  الجرائد  املطابع، 
بالنسبة للصحافيين واملحررين والكتاب والناشرين، و%50 كخصوم 

بالنسبة للمالحة التجارية والصيد البحري، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

هاد التعديالت خاصة في الشق األول املرتبط بالتمدرس، أعتقد 
بأنه النقاش فيه ما�ضي كان غير هاد السنة، كان منذ سنوات، اللي اتفق 
عليه في املناظرة الوطنية للجبايات وفي القانون اإلطار هو أنه غادي 
تكون إعادة النظر لكل الجداول املرتبطة بالضريبة على الدخل، اليوم 
من غير األفيد أننا نجيوا لبعض الفئات ونديروا عليها يعني تضريب 
مغاير، في حين أن الضريبة على الدخل تهم كل األجراء وكل املوظفين، 
نتاع  والتوصيات  اإلطار  للقانون  طبقا  الشاملة  فاملراجعة  وبالتالي 

املناظرة الوطنية للجبايات هي الطريق األصح.

عيسلد عيرئيس:

أحد معار�ضي هذا التعديل؟ مؤيدي التعديل؟ نعم معارض تفضل.

عيسلد أديب بن 5عهلم:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أنا غنم�ضي للتعليل اللي جابتوا املعارضة، التعليل هو إرساء عدالة 
إجتماعية ما بين الفئات اللي كتم�ضي للمدرسة الحرة واللي كتوجه 
للتعليم العمومي، دبا احنا بحال هذا اختياري، راه تادوك الناس اللي 
 donc،في التعليم العمومي إال عندهم القدرة غادي يمشيوا الخصو�ضي
إيال كانت �ضي عدالة خاصنا نديروها نهزوا من املستوى ديال املدرسة 

العمومية وشكرا.
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عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أوال تجويد املدرسة العمومية واحنا خارجين منها ال أحد يناقش 
املوضوع. بالنسبة للتعليم الخصو�ضي هذا موضوع قديم جدا، كما 
اللي قال  الجزء األول  الوزير، ومتفقين على  السيد  جاء على لسان 
والتشجيعات اللي كان من املفروض تدار ما تدارتش، دابا غير نتافقوا، 
رجال ونساء التعليم جلهم في العمومي تيقريوا والدهم في الخصو�ضي، 
بحال األطباء اللي كيخدموا في العمومي تيداويو والدهم ووالديهم في 
الخصو�ضي، ويتعلق األمر بخدمة عمومية مؤدى عنها. دابا هاد النظرة 
النمطية اللي عندنا هادي سنين خصنا نفضيوا منها، هاد املدارس وهاد 
املصحات وهاد الناس كاع اللي باوا يترزقوا هللا اللي بغا يدير �ضي حاجة 
من هداك�ضي يم�ضي والدولة تراقب، خص الناس يخلصوا الضريبة 

ويطبقوا القانون ويجودوا الخدمة، هذا هو املهم، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 59: الخصوم:

التامني عن تحالف  النائبة فاطمة  تعديل واحد من  ورد بشأنها 
فيدرالية اليسار، التعديل رقم 6 الكلمة للسيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

اإلجمالية  املبالغ  من   25% ديال  الخصم  يعني  يخص  التعديل 
املرتبطة  باملصاريف  متعلقة  وبالتالي   ،56 املادة  في  عليها  املنصوص 
بالوظيفة أو العمل املقدرة بالنسب الجزافية اللي كاينة أمام السيدات 
35 ألف  يتجاوزش  املقترح هو أن هاد الخصم ما  النواب،  والسادة 
درهم، وكيجي في إطار يعني تشجيع القدرة الشرائية، وأيضا تخفيف 

الضغط الضريبي على األجراء، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

هو اليوم النص هي الخصم نتاع %20 في حدود 30 ألف درهم، 

التعديل هو نطلعوا 20 ل 25 و30 ألف ل35، تغيير هذه األرقام يخضع 
لدراسات مسّبقة، اليوم الخصم نتاع %20 في حدود 30 ألف يثبت كل 
الدراسات اللي تمت في مختلف الوظائف أنها كافية لتغطية املصاريف 

املرتبطة بالوظيفة.

عيسلد عيرئيس:

تفضل  التعديل؟  مؤيدي  التعديل؟  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

اليوم يعني خصنا نعرفوا أننا كنتكلموا على واحد الفئة اللي كتعرف 
يعني ضغط كبير، بالنظر إلرتفاع األسعار املتواصل اللي كنعرفوه، وفي 
نفس الوقت هي بالنسبة لها الوضع قار، إذا قار على مستوى تحسين 
الدخل ديالها وتحسين األجر ديالها، إذا التعديل كيهذف ألننا نحسنوا 
القدرة الشرائية ديال األجراء، وفي نفس الوقت ما فيها باس يتخفف 

الضغط الجبائي اللي كيتعرضوا له، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 01؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 66.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 60: الخصوم الجزافية:

ورد بشأنها تعديالن من فرق ومجموعة املعارضة التعديل رقم 18 
و19، السيدة النائبة غتقدم التعديلين دفعة واحدة؟ وال تعديل مورا 

تعديل؟ واحد 18.

عينرئبة عيسلدة حنرن فطرعس:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت5م،

هذا التعديل يخص املادة 60 من املدونة العامة للضرائب، نرى 
في الفريق اإلشتراكي أن األجور املمنوحة للفنانين يجب أن ترفع نسبة 
التخفيض الجزافي املطبق عليها من 40 إلى %50. ونعلل هذا املقترح 
بكون هذه الفئة املهمة من املجتمع، وباعتبار أن فن مرآة الشعوب، 
وتعيشه،  عاشته  الذي  والكارثي  الصعب  الوضع  وأن  كثيرا،  عانت 
وخصوصا من يشتغلون في مجال الفنون الحية، نظرا لتوقف العروض 
الكبير في  التقصير  واألنشطة منذ بداية الجائحة، حيث بدا واضحا 
مجال هيكلة هذا القطاع الذي أصبح أغلب العاملين به يعيشون في 
عطالة تامة انعكست على وضعهم اإلجتماعي، باعتبار أن الفن والثقافة 
هما مصدر الدخل الوحيد لشريحة مهمة من األسر التي يعولها هؤالء 

الفنانون ومهنيو القطاع، وشكرا.
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عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

اليوم الفنانة كيستافدوا من خصم %40 من األجر، في حين أن 
أن  أكيد  من 20%،  تيستافدوا  الخاص  القطاع  في  األجراء  مختلف 
والحكومة  األمر  هذا  يعي  والكل  للفنانين،  بالنسبة  صعبة  الظروف 
تشتغل على إجراءات خاصة لهذا القطاع، إيمانا منها بالدور الحيوي 
واحنا متفقين، donc اإلشكالية نتاع الفنانة الكل يعرفها والكل يعرف 
تفصيلها، السيد وزير الثقافة أعتقد بأنه في املراحل األخيرة باش يقدم 
 déja برنامج ملواكبة هذه الفئة املهمة في املجتمع، ولكن الشق الضريبي
وصلناه le maximum عوض الخصم نتاع 20 اللي كاين عند الناس 
راه في40، إذن ال يحل اإلشكال، خاص إلتفاتة خاصة ودقيقة، في هذه 
املرحلة اإلستثنائية، الحكومة في شخص السيد وزير الثقافة ستعمل 

على ذالك.

عيسلد عيرئيس:

شكرا إذن هل من رأي معارض لهذا التعديل؟ تفضل السيد السيد 
النائب.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

والسيد الرئيس ال يمكن أحدا يكون معارضا لألزمة لي كيعيشوها 
الفنانة، ولكن نتكلموا بشوية ديال املنطق، راه الضرائب كتأدى على 
األرباح والخصم غادي يدار من األرباح والحجز من املنبع، واحنا كنعرفوا 
الفنانة فهاد العامين مادخلوش حتى درهم، عالش غادي يخصموا؟ 
وعالش غادي نقصوا؟ يعني الحل خاصوا يتلقى للفنانة من امليزانية 
ديال الدولة. أما دابا نقولوا ذىش غادي نخصموا؟ راه عامين هادي 
ماشد حتى درهم عالش غايخلص الضريبة أصال؟ هو راه معندوش 
عالش يخلص الضريبة، دير ليه %100 راه معندوش، ماشد حتى درهم 
فهاد الفترة ديال كورونا، ولهذا التعديالت أنا كنقول بأنه الحل خاصوا 

يتلقى في امليزانية ديال الدولة لهاد الناس، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

هو في الواقع الفنانة وواحد العدد نتاع املواطنين من شرائح معينة، 
راه يستحقوا هاد الخصم، ما�ضي باش نقصوا املداخيل، ألن الدولة 
محتاجة املداخيل باش يمكن ليها تصرف، هذا الجميع يعلمه، ولكن 

هاد الفئة وهاد الشريحة من املواطنين الجميع في أحسن الظروف، 
ويكون خدام ومخلص مزيان، تيخدم 4 شهور تيتخلص مزيان وتيخلص 
الضريبة مزيان، وليني تيبقى الباقي نتاع الوقت ديالو كله بدون عمل. إذا 
فعال، السيد الوزير متفق، واحنا متافقين معاه، يجب دراسة املوضوع 
فنانة  كاين  ممكن،  وقت  أسرع  في  كذلك  الحل  إيجاد  ولكن  بجدية 
موظفين اللي دوزوا حياة كلهم وهما في »سلم 1« حتى وصلوا للتقاعد 
وهكذا، بالصح مغانصيبوش الحلول داملغرب كلهم في نهار واحد، ولكن 
ونحاولوا  ملف  ناخذوا  وكل شهر  قلتوا  اللي  بالسرعة  نمشيو  خاص 

ناقشوه.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

التعديل رقم 19.

عينرئب عيسلد أحمد عيعبردي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

التعديل يتعلق باملادتين 60 و73، املادة 60 فيها الخصوم الجزافية 
فئتين:  كاين  الدخل،  على  الجزافية  الخصوم  نسبة  تخفيض  يعني 
الفنانون تطرقنا لها في التعديل السابق ولكن ما يمكنش نعاود لها، 
وكاين فئة املتقاعدون، نقترح رفع نسبة التخفيض الجزافي إلى75% 
بدل %60 والتسقيف 240 ألف درهم. ثم هناك مقترح تعديل املادة 73 
التي تتعلق باألرباح العقارية املتحصلة من العقارات املوجودة باملدارات 
الحضرية والتي تصبح مشمولة بوثائق التعمير، إذن نقترح رفع النسبة 
من 30 ل 35، والهدف محاربة الربح السريع واملضاربة العقارية واإلثراء 

الغير مشروع أو اإلثراء بدون سبب وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

من الشق األخير نبدأ، هاد الضريبة على األمالك اللي دخلت للمجال 
الحضري إرتفعت منذ 2014 من 20 ل %30، اليوم التضريب نتاع 
التفويتات األخرى هو %20، نعتبر بأن هاد الحد يعني هو أكبر من ما 
نتاع هاد  التأثير  التفويتات األخرى، وعلينا أن ننتظر أيضا  في  يجري 

الزيادة اللي كانت منذ عهود قريبة.
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فيما يخص املعاشات، ففي سنة 2020 طلعنا هاد الخصم ل 90%، 
إال كان إشكالية نتاع واحد الفئة مجتمعية راه ما�ضي مرتبطة بالتقاعد، 
إذا التضريب نتاع التقاعد فيه de l›abattement 90% معناه؟ أن 
السيد ملي تتاخذ لو داك التقاعد حّيد بعد %90 ما تيخلص عليها تا 
حاجة، وهاديك %10 اللي تتبقى هذا هو معنية الخصم و%10 هي اللي 
كتطبق عليها السلم، وبالتالي إال كانت �ضي فئة اجتماعية عندها هاد 

اإلشكال يجب معالجتها بمنهجية أخرى غير التضريب.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أحد معار�ضي هذا التعديل؟ مؤيدي التعديل؟.

عينرئب عيسلد أحمد عيعبردي:

السيد الرئيس، أعتقد بأن الضريبة على األرا�ضي الحضرية اللي 
كتدخل le plan d›aménagement يعني قبل كتكون فالحية وكيكون 
الثمن ديالها زهيد جدا، يعني ثمن الهكتار يقدر يكون الثمن ديال 1 
مليون الدرهم مثال، عندما تصبح وثيقة التعمير كتطلع ل 20 مليون 
الدرهم، ال يعقل، هذا يسمى إثراء بال سبب أو إثراء غير مشروع، يعني 

من العدالة أن هاد النسبة تطلع وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

دائما املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 73: سعر الضريبة:

ورد بشأنها تعديالن من فرق ومجموعة املعارضة، أحد مقدمي هذا 
التعديل، تفضل السيد النائب. شكون اللي غادي يقدموا؟ اتافقوا أنا 

ما عنديش مشكل، كاين 20 و21، تفضل.

عينرئبة عيسلدة كلبوم  علم:

تقدمنا بهذا التعديل لتكريس العدالة الجبائية، وألن هاته العوائد 
تعتبر كدخل، يجب تطبيق مبدأ النسبة التدريجية ولتشجيع األفراد على 
اإلستثمار. ويرمي كذلك هذا املقترح التعديل إلى رفع الحيف، مقارنة مع 
األجانب الذين يستفيدون حسب أغلب املعاهدات التي وقعها املغرب 
مع بلدان أخرى لتجنيب اإلزدواج الضريبي الذي يستفيدون من سعر 

ضريبي ال يتعدى 10%.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

العدالة  تنتكلموا، ألن  بأن غي خصنا نعرفوا على من  أنا أعتقد 
الجبائية ورفع الحيف إال كان هو بالنسبة للضريبة على الشركات اللي 
داخلة la bourse وعلى les devidendes اللي جايين من la bourse راه 
كاين مجموعة داملفاهيم خصها املراجعة، اليوم نتحدث عن الفوائد 
اللي كتحقق داخل البورصة، داك الحيف وداك ال�ضي راه صعيب، 
38 ونديرو كاع »  30 في االملان  اآلن هاد الشركات ففرنسا تتخلص 
benchmark«، احنا في املغرب تتخلص 15، والدخول األخرى راه عاد 
قلنا هاد 30 قلنا خصنا نطلعوها، واصحاب 37 قلنا خصنا نزيدو لهم 
 l›impots d›uneضي بركة، كيفاش هاد الدخول للي تمة نعفيوها؟ و�
 26%-il. est. autour. de 25 راه le revenu على manière générale
donc هذا هو األمر، وهذا هو بما يتعلق األمر بفئة -هللا يسهل- تشتغل 
اليوم في البورصة، وبالتالي تتحقق ربح تتقول لها الدولة جيبي لنا 15%، 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

رأي معارض؟ رأي مؤيد؟.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

في الواقع ما يمكنش نختلفوا، فقط دابا احنا كنتكلمو على أقل 
من مليون درهم، دابا هادو هادوك الناس اللي تيساهموا �ضي مساهمة 
بسيطة. ثم دابا األجانب تيخلصوا في املغرب %10 واملغاربة تيخلصوا 
في املغرب %15، دابا نشوفو كينديرو أما نزلو لداك 10وال نطلعوهم ل 

15 واملوضوع تساال، شكرا .

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون:01.

التعديل الثاني رقم 21.

عينرئب عيسلد عألمين عيبقرلي عيطرهري:

شكرع عيسلد عيرئيس،

التعديل كيهم الرفع من شريحة الّدخل املعفاة من الضريبة على 
الدخل، نبغيو أنه األشخاص ديال القطاع الخاص وال القطاع العام 
40.000 درهم سنويا يتعفاو  اللي ما يتجاوزش  اللي عندهم الدخل 
من الضريبة على الدخل عوض 30.000، اللي هذا السقف هذا تاع 
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تاع  كبيرة  فئة  تاع  املعي�ضي  الواقع  بحكم  متجاوز،  أصبح   30.000
املجتمع اللي كتعاني من ارتفاع األسعار، وكذلك أنه هذا اإلجراء هذا 
في املستطاع ديال الحكومة اللي كترفع شعار ديال الدولة اإلجتماعية 
أنه ما غاديش يكلفها الكثير مقارنة مع النفقات اللي ما تجيبش نتائج 
اقتصادية واجتماعية في املبتغى، وهاد هذا التعديل هذا الهدف منو 
اللي  املتوسطة  الطبقة  والحفاظ على  الضريبية  العدالة  تحقيق  هو 

تضررت...

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد النائب، الكلمة للحكومة .

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

هاد اإلقتراح ما تيكلف والو، تيكلف مليار و400 نتاع الدرهم، مليار 
و400، 1.397.000.000 السيد الرئيس، املسألة رقم 2، ملي تنتكلموا 
على هاد اإلجراء ال عالقة له بالطبقة الضعيفة، ألن هاد اإلجراء نتاع 
أننا نطلعو le seuil من 38 ل40 تيعني الجميع، يعني، حتى واحد اللي 

عندواليوم دخل متاع 200 ألف ف40 ألف األولى ما غيخلص والو 

وانت غادي، ال يستفيد منها إال ذوو الدخول املحدودة، وبالتالي وكيف 
جاء في القانون اإلطار واملناظرة الجبايات، قلنا يا ودي هاد الجداول 

نتاع الضريبة على الدخل، ناخذو الوقت وندرسوها ونشوفو نعالجو 

اإلختالالت باش éffectivement الناس نوزعو داك ال�ضي اللي غادي 

الدولة تعطيه، نوزعوه بطريقة عادلة وتضمن العدالة الجبائية.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ .

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، قال واحد الجملة احنا متفقين عليها، كاين القانون 

اإلطار ديال اإلصالح الجبائي فيه املراجعة، ما كاين مشكل. دابا احنا 

اللي كنالحظو، الضرائب كلها كنغيروها، هذا ما بغيناش كاع نقيسوه، 

هاديك 30.000 درهم اللي هي معفات راه كتساوي 2.500 درهم في 

شهر، احنا قلنا نرفعوها دبا على األقل تولي متناsبة مع السميك على 

األقل، فلذلك في انتظار أننا نعاودوا هاد الجداول كنطالبوا بالرفع ديال 

هاد املعفاة، صحيح غيستافدوا منو حتى الفئات األخرى ألنه تناسبي، 

ولكن دائما وأبدا هادي على األقل 20 سنة ماقسناه، عفوا من 2008 ما 

قسناه، فأرجو أن نراجعه في أقرب اآلجال، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

إلى حين ذلك الوقت أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 73: سعر الضريبة )جدول 
حساب الضريبة(:

التامني عن تحالف  النائبة فاطمة  تعديل واحد من  ورد بشأنها 
فيدرالية اليسار، التعديل رقم 7 السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بالنسبة لهاد التعديل في نفس اإلتجاه يخص حساب الضريبة على 
الدخل يعني بالنسبة شريحة الدخل إلى غاية 40.000 درهم سنويا، 
كنقترحوا أنها تكون معرفية من الضرائب، وبالتالي هناك جدول يعني 
من 40.000 إلى 60.000 درهم: %10، من 60.000 إلى 80.000: 20%، 
من 80.000 إلى 100.000: %30، من 300.000 إلى 400.000: 40%، 
على أساس أن من 400.000 درهم وما فوق %45. هاد التعديل هذا أو 
هاد املقترح يهدف إلى باش يكون واحد النوع ديال التوازن في املساهمة 
ديال كل األشطر ديال الدخول، وفي نفس الوقت تخفيف الضغط 

الجبائي على الطبقات الهشة واملتوسطة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

لنفس اإلعتبارات، التعديل غير مقبول.

عيسلد عيرئيس:

رأي معارض، رأي مؤيد تفضل.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

أعتقد يعني السيد الرئيس، السيد الوزير، على أننا إال كنا تنتكلموا 
على واحد الطبقة متوسطة أو طبقة هشة، فينبغي يعني أن يترجم 
دعمها من خالل مجموعة من اإلجراءات، وبالتالي فراه هادي فئات راه 
إما ضعيفة أو مهددة بأنها تصبح ضعيفة، نظرا ملجموعة ديال املتغيرات 
ونظرا يعني لإلرتفاع الصارخ اللي كتعرفوا التكلفة ديال الحياة، ولهذا 
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التوازن ومراجعات األشطر ما  النوع ديال  أنه يكون هاد  يعني وجب 
نبقاوش يعني كل مرة نديرولها التسويف، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت، عفوا أه نفس العدد 206 دائما.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 74: الخصم عن األعباء 
العائلية:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة التعديل رقم 
22، تفضل.

عينرئبة عيسلدة يبنى عيصغي5ي:

السيد الرئيس هذا التعديل جاء ملراجعة الخصم املتعلق باألعباء 
العائلية، باعتبار أن هذا الخصم م...

عيسلد عيرئيس:

الصوت، الصوت.

عينرئبة عيسلدة يبنى عيصغي5ي:

إذن قلت يهدف هذا التعديل إلى مراجعة الخصم املتعلق باألعباء 
العائلية بإعتبار أن هذا الخصم معرفش مراجعة منذ سنة 2008، 
لألسر،  الشرائية  القدرة  على  الحفاظ  هي  ديالو  الغاية  أن  وباعتبار 
تم  اللي  املتوسطة  الطبقات  خاصة  عنها،  الضريبي  العبء  تخفيف 
استنزاف قدرتها اإلدخارية. أيضا يهدف هذا التعديل إلى توفير الضمانات 
للتكفل بالعائالت التي توجد تحت رعاية املعيل، بحيث أنه ما يبقاش 
غير مسؤول عن الزوجة، وإنما يضاف أيضا املعطلين عن الشغل، 
املصابون بعاهات املستديمة، وكذلك هاد�ضي بغض النظر عن عنصر 

السن اللي هو 27 سنة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

إذن هاد اإلجراء نتاع أننا نرفعوا الخصم من360 ل 600، غادي 
يستافدوا منوا صحاب األجور العليا، ألن ديك األجور الدنيا عندها 
هاد�ضي،  من  تستافدش  ماغا  كتأديش،  ما  أنها  الضرورية  الخصوم 
مغاتشوفش أي استفادة من هاد الفعل. املسألة رقم 2، اليوم كاين 
واحد الدخل يساوي 360 كيفاش نسمحوا لواحد يخصم 600 ؟عالش 
ما�ضي 800؟ إال بغينا غير نطلعوا، donc هاد�ضي راه فيه منطق. املسألة 
رقم 2، هو أنه املسألة نتاع العطالة أولى إشكالية التشغيل، راه إشكالية 

بأنه  أعتقد  أخرى،  موضوعات  في  عليها  الجواب  خاص  اقتصادية 
ستكون عندنا الفرصة لنقاشها في أمور أخرى.

واملشكل نتاع ذوي اإلحتياجات الخاصة، نفس املنطق، اليوم لن 
نتمكن، ما كاينش �ضي طريقة نستعملوا الضريبة باش نخفوا العطالة 
وال نخفوا الضرر على ذوي اإلحتياجات الخاصة، إال من عدم تضريب 
اآلالت،  ومختلف  املتحركة  الكرا�ضي  خاصة  تيستعملوا،  اللي  املواد 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة  شكرا، 
التعديل؟ ال أحد، آه، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد حسن يشكر:

شكرع عيسلد عيرئيس،

مع  خاصة  بأن  كنعرفوا  كلنا  احنا  الحقيقة  في  الوزير،  السيد 
الجائحة ومع بزاف دالناس اللي فقدوا الشغل ديالهم، اليوم الحاالت 
اللي كتحتاج لإلعانة في أوساطنا تزادت لألسف في السنوات األخيرة، 
في السنتين األخيرتين، مع الظاهرة ديال العطالة اللي كثرات. النقطة 
الثانية هو أن بالفعل هاد األمر ما تبدلش من سنة 2008، وكنأكدوا 
على أن من 2008 ل 2021 وهذا قانون املالية ديال 2022، راه مر أكثر 
من 14 سنة أكيد أن بالنسبة لنا احنا متمسكين ،وآن األوان للرفع من 
هاد املقدار، بطبيعة الحال فحد أق�ضى اللي ما تزاوجش بكثير الحد 

األق�ضى اللي كان مبرمج عندكم، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 89: العمليات املفروضة 
عليها الضريبة وجوبا:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة، التعديل رقم 
.23

عينرئبة عيسلدة حلرة يعرعيش:

شكرا السيد الوزير آ السيد الرئيس أستسمح، في إطار تعديل املادة 
 »la TVA« 89 اللي كيهدف من الرفع من رقم األعمال املفروضة على
على التجار الصغار، بغينا يعني بالنسبة لهاد التجار طبعا، في استحضار 
بطبيعة األنشطة التجارية ديالهم، من الرفع من املعامالت ديالهم اللي 
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غيكون فأثر األرباح املحققة، واليوم يخلصوا » la TVA« على 2 املليون 
املليون   3 ل  يوصل  ديالهم   chiffre. d›affaire تيوصل  الدرهم  ديال 
 »la TVA « ديال الدرهم. في إطار نفس التعديل، في نفس املادة، بغينا
عوتاني تنقص من %10 حتى ل%20 خاصة في بعض املهن كاملحامون 

والترجمان واملوثقون والعدول وأعضاء أعوان القضاء وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

الحكومة السيد الوزير.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

سبق وأن قلت بأن %93 من هذه الفئة يصرحون برقم معامالت 
أقل من 2 داملليون نتاع الدرهم وبالتالي ال داعي للرفع. وثانيا، إال كنا 
راه  األسقف،  هاد  كنطلعوا  بقينا  و  الوعاء  توسيع  على  كنتحدثوا 
كنمشيوا في اإلتجاه املعاكس. املسألة رقم 2، الضريبة على القيمة 

املضافة وفي القانون اإلطار وفي الجبايات، خصنا نمشيوا لسعر موحد، 

10 و%7 مطالبين احنا خالل  خصنا ما يوجد لدينا من قيمة نتاع 

أننا نبقاوا في إطار  أننا نصلحوهم إال بغينا  الخمس سنوات املقبلة 

القانون اإلطار اللي صوتنا عليه بشكل جماعي.

عيسلد عيرئيس:

هل من معارض لهذا التعديل؟ ال أحد، مؤيد للتعديل؟.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

في الحقيقة هذه معادلة صعبة، دابا تنقلبوا كي نوسعوا الوعاء 

وهذا معقول إيال بغينا نزلوا النسبة املئوية للضريبة، ولكن أنا نعطيكم 

هي 2 داألمثلة حية وراه ما يمكنش يصرحوا الناس، شتي إال درنا دابا 

هداك النسبية في 300 ألف درهم وكذا، راه تا واحد ما غادي يوصل 

ل 250 ألف درهم، دابا 2 دالحاالت: الحالة األولى هما هادوك اللي 

وهذا  املاريووات  تيشريوا  القديمة،  السلع  تيبيعوا  البالي،  كيبيعوا 

وتيبيعوهم، 2 داملليون الدرهم غادي يوصلوا لها بواحد السرعة قوية، 
ما أحسن؟ نعطيوهم، هما ما عندهم la TVA déductible، تيشري 

واحد يعني واحد املاريو وال �ضي حاجة وتيبيعوه وهادو راه كيديروا رقم 

معامالت شيئا ما كبير، واليني إال جاوا يخلصوا TVA 20%غادي يولي 

مشكل، هادوك الناس اللي تيبيعوا الصناعة التقليدية السيد الوزير، 

واحد البازار في مراكش، في فاس، ما عرفت أشنو، بسرعة غادي يوصل 

ل 2 داملليون الدرهم، ما عندوش بحيث تيشري هو الزربية في تازناخت 

ما فيها ال » la TVA« ال والو وغادي يضطر إال دار 2 داملليون يصرح، إذن 

ما غادي يبقاوش يصرحو وهذا هو اإلشكال، صحيح معادلة صعبة.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 91: اإلعفاء دون الحق في 
الخصم:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة، التعديل رقم 
.24

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيزهرعء برتر:

شكرع عيسلد عيرئيس،

91 للي هي اإلعفاء من الضريبة  التعديل هو املادة  موضوع هاد 
في  املعارضة  مقترحات  الخصم،  في  الحق  دون  املضافة  القيمة  على 
هاد الصدد هو إعفاء واحد 5 ديال العمليات من الضريبة على القيمة 
املضافة، وهاد العمليات هما الفوائد على القروض التي تمنح لصغار 
املوظفين واألجراء املهنيين في إطار الحصول على السكن، وهاد السكن 
ألول مرة وملرة وحدة في العمر. والعملية األخرى التي نقترح إخضاعها 
التخفيف  هو  الهدف  دائما  واألدوية،  املدرسية  األدوات  هي  لإلعفاء 
عن األسر وضمان استقرار القدرة الشرائية لهم. العملية الرابعة اللي 
للنقل  املخصصة  السيارات  هي  اإلعفاء  في  ندخلوها  باش  كنقترحوا 
املدر�ضي الجماعي التي تقتنيها الجماعات، تانعطيوها »TVA« باليمين 
وناخدوها بالشمال. العملية الخامسة تهم الخدمات املقدمة من إدارة 
السجون لفائدة النزالء ديالها، من إطعام ونقل وأدوية ومعدات، هاد 
االمتياز تعطى للمؤسسات الخاصة فيما يخص الخدمات اللي كتقدمها 
للتالميذ، donc األولى أن هاد إدارة السجون هي اللي تاخذ هاد االمتياز 

كذلك.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

املرتبط بالسكن تنعتقد بأنه خالل 15 سنة كانت سياسة حكومية 
السنة  إرادي،  بشكل  بالتضريب،  مرتبطة  السكن  لتشجيع  معينة 
نتاع 2020 اعلناها نهاية هاد املجال ومشينا le droit commun، أنه 
األمور املرتبطة بالسكن تدخل للتضريب. ولكن في نفس الوقت، قلنا 
بأن الحكومة خصها تجيب مشروع، تجيب تصور اللي نشجعو به هاد 
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السكن ألول مرة وملرة واحدة في الحياة بشكل مباشر، وهذا هو اللي خص 
يجيو باش نضمنو الفعالية إلى غير ذلك. اآلن، فيما يخص السجون وال 
الجماعات املحلية، عالش غادي نهبطو الضريبة على القيمة املضافة؟ 
واش عندها �ضي منافسة من �ضي جهة أخرى؟ إدارة السجون راه داك 
ال�ضي اللي كيتكلف لها ديك املاكلة تاع السجناء تتخذو، وغير فهاد 
السنوات طلعنا هاد القيمة ب200 مليون نتاع الدرهم،donc وعالش 
غادي نمشيو عاوتاني لهاد التضريب ونخلقو ضريبة إلدارة السجون 
وضريبة للنقل املدر�ضي وغدا نقولوا أودي النقل املزدوج واحنا غاديين، 
donc غيولي كل نقل بضريبة خاصة إلى غير ذلك، خصنا غير ما نساوش 
تاع  التسعير  لوحدة  نمشيوا  أننا  على  جميع  متفقين  احنا  راه  بأننا 
الضريبة، سواء في الضريبة على القيمة املضافة وال في الضريبة على 
الشركات، والخط واضح هو توسيع الوعاء باش نتمكنوا أننا نهبطوا 

األسعار نتاع الضريبة في مختلف املجاالت، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

للتعديل؟  التعديل؟ ال أحد، مؤيد  لهذا  شكرا، هل من معارض 
تفضل.

عينرئب عيسلد اشلد حمو 9، ائيس فريق عيتقدم وعالشت5عكلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، نقدرو نتفقو معاك في هاد القضية اللي قلتي »الدولة 
زيتها في بيتها«، كتعطي إلدارة السجون والدولة هي الدولة والجماعة هي 
كيخلصها  معها؟ 7%  غنديرو  كي  واألدوية  ما�ضي مشكل،  الجماعة، 
املواطن consommateur هاديك %7، والتصريح ديالكم اللي جا السيد 
الوزير أن هاد ال�ضي العائدات من هاد ال�ضي ديال %7 داألدوية صرحتو 
بأن داك ال�ضي قليل بزاف، ما كيدخلش للدولة �ضي حاجة كبيرة، عالش 
ما ناخدوش هاد القرار ونوليو حتى احنا بحالنا بحال دول الجوار ونقولو 

بأن األدوية معفاة من »TVA« وما غاديش تأثر على امليزانية؟ شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 91: اإلعفاء دون الحق في 
الخصم:

التامني عن تحالف  النائبة فاطمة  تعديل واحد من  ورد بشأنها 
فيدرالية اليسار.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

في نفس اإلتجاه يعني بالنسبة لهذا التعديل، فنحن نقترح إضافة 
للبشر كما هي  الدوائية املخصصة  األدوية واملنتجات الصيدلية غير 
منصوص عليها في القانون رقم 04.17 بمثابة مدونة األدوية والصيدلة، 
وبالتالي يعني حذف الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة لهاد املواد 
من شأنه أنه يخفف العبء ديال مصاريف العالج على املواطنين اللي 
كنعرفوا على أنهم تيتكلفوا فيها %50، أيضا باش يمكن يكون يعني 
استهالك أفضل للمواطنين وتمكينهم من الولوج للعالج اللي تنعرفوا 

على أنه مكلف ومكلف جدا، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

نتاع  املوضوع  قبل،  الرئيس  السيد  ليه  أشار  كان  اللي  األمر  هو 

تكون شمولية،  نتاعو خصها  املعالجة  أن  على  بوضوح  قلنا  األدوية 

بالنسبة  الدواء   éffectivement ناخذوا  نبقاوش  ما  أوال خصنا  فيها 

لألمراض املزمنة، ولكن خص تكون عندنا الضمانات ونلقاوا اآلليات 

الكفيلة بأن كل هاد العمليات اللي تدير الدولة نتاع تخفيض الضرائب 

خصها تنعكس إيجابا على املواطن، خصها تهبط في الثمن، وبهاد العمل 

خص يكون بشكل مشترك مع وزارة الصحة وكل الفاعلين، وأؤكد أن 

املداخيل من هاد ال�ضي ما�ضي هي اللي غادي تأثر على التوازن وما�ضي 

مرتفعة، والدولة ال تهدف ملنطق املداخيل فهاد املوضوع، ولكن خص 

هاد املعطيات األخرى خص الشق األول باش نقدروا نديروا تضريب 

 تخفيض للتضريب على مختلف األدوية اللي مرتبطة باألمراض 
ّ
أو ال

املزمنة في تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطن.

عيسلد عيرئيس:

هل من رأي معارض؟ رأي مؤيد؟ السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

يعني، ال يعقل أننا نكونو يعني بجوار دول ديال حوض املتوسط 

اللي كتعفي هاد األدوية من الضريبة ونجيو للمغرب ونلقاو أنه كيفرض 

نسبة ديال %7 مع يعني الفرق شاسع اللي كاين فيما يتعلق بالتطبيب 

والصحة واحنا رافعين شعار الصحة أولوية، وأيضا التكلفة ديال العالج 

يعني  لعالج، خص  الولوج  من  كتحرمهم  واللي  املغاربة  كتكلف  اللي 

تستحضر بواحد الشكل ديال املوضوعية وشكرا.
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عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 01؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 66.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 92: اإلعفاء مع الحق في 
الخصم:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعات املعارضة، تعديل رقم 
.25

عينرئبة عيسلدة كلبوم  علم:

الشمسية  والسخانات  الشمسية  األلواح  إعفاء  التعديل  يقترح 
مع الحق في الخصم داخليا وإعفائها عند اإلستيراد، اعتبارا للحاجة 
الضرورية اليوم لتشجيع إستعمال الطاقات املتجددة، اعتبارا لسياسة 
املغرب في هذا الصدد. يعتبر »جليتان« من املواد التي تدخل في الحمية 
الغذائية ملر�ضى السيلياك والذين يعانون من حساسية القمح، وهي 
باألسواق  مرتفعة  جد  أثمنة  تعرف  وأنها  خاصة  لهم،  عالج  بمثابة 
املغربية، وال تكون في متناول املواطنين من الطبقة الهشة واملتوسطة، 
النظيفة وصديقة  الطاقة  تعتمد على  التي  السيارات  اقتناء  تشجيع 
البيئة، وضرورة اإلستفادة من اإلمكانيات التي توفرها الطاقات البديلة 

دون حظرها في الطاقة الشمسية.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

لالعتبارات اللي قدمت فيما يخص األمور نتاع الضريبة على القيمة 
املضافة، ودون الدخول في تفاصيل مفهوم والغاية من إحداث الضريبة 
على القيمة املضافة اللي خصها تكون يعني تتسم بالحياد في سلسلة 

اإلنتاج، فهاد التعديالت ال نرى جدوى من استحضارها.

عيسلد عيرئيس:

هل من معارض لهذا التعديل؟ رأي مؤيد؟ تفضل.

عينرئب عيسلد مصطفى عإلبرعهلم9:

نكونوا  ي 
ّ
مل الحياد، غي  متفقين معاك على  احنا  الوزير،  السيد 

نديروا الحياد نديروه مع املؤسسات، بعض املؤسسات ديال األعمال 
على  لكم  كنتكلمو  خاصة  اإلجراء،  هاد  من  كتستافد  االجتماعية 

باقي  الخارجية،  وديال  التعليم  ديال  االجتماعية  داألعمال  املؤسسة 
املؤسسات ديال باقي القطاعات ما عندهمش، إال غانديرو الحياد يا 
ي كنتكلموا على الحياد األدوية نفس 

ّ
إما نفرضو عليهم كاملين وإال ال. مل

ال�ضيء وال هاد »جليتان« بحال بحال، يا إما جميع األدوية نديرو لهم 
»TVA »يا إما الجميع ننديروهم، ولكن ماللي كنتكلمو على الدول اللي 
دايرة بنا كلهم محيدين »TVA« اآلن وصلنا ألكثر من %50، وداك النهار 
في اللجنة السيد الوزير قلتو لنا داك�ضي اللي كيجي واحد 100 مليون 
ديال الدرهم زعما داك�ضي قليل حتى، فإال كان زعما ديروا واحد املجهود 
األدوية  االجتماعية وال  األعمال  ديال  »L›ANAM« وال  ديال  فهاد�ضي 
و«جليتان«راه ما غايكون إال في الصالح ديال، واحنا تنطالبوا بالحياد، 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 93: شروط إعفاء السكن 
االجتماعي:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعات املعارضة التعديل 
رقم 26.

عينرئبة عيسلدة مللكة عخشحوش:

شكرع عيسلد عيرئيس،

التعديل كيتعلق باملادة 93 من املدونة العامة للضرائب بخصوص 
إضافة العدول إلى املوثقين. السيد الرئيس، الهدف من هذا التعديل 
هو مالءمة مقتضيات هذه املادة مع أحكام القانون رقم 16.03 املتعلق 
بمهنة التوثيق العدلي اللي كتخول للعدول تحرير مختلف العقود تماما 

كما هو الحال بالنسبة للموثقين، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

راهم  العدول  احنا  معينة،  فئة  من  موقف  فيهش  ما  املوضوع 
كيشتغلوا في نطاق ما يسمح به القانون في هاد املجال متاع التفويتات 
العقارية، العدول ما عندهمش الحق يحتفظو بالودائع، ما عندهمش 
الحق يحتافظوا ب les avoirsويبالصيوهم إلى غير ذلك، املوثقين هما 
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اللي عندهم الحق يديروا هاد العملية، بالتالي ما�ضي ألننا ما بغيناش 
ما  العملية هذه، األجرأة  يديرو هاد  العدول، ألن ما يمكنش  نزيدوا 

يمكنش، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

هل من رأي معارض ؟ رأي مؤيد؟

عينرئب عيسلد أحمد عيعبردي:

ديال  التوثيق  ديال  اختصاص  عندهم  العدول  الرئيس،  السيد 
ما  مهمة  شريحة  وهي  وبالتالي  الرسمية،  والعقود  العرفية  العقود 
ما  إجرائي  السبب  واحد  هذا  إجرائية،  ألسباب  نقصيوها  يمكناش 
عندوش كيفاش يدير الودائع ديالو في CDG وهنا خصها يتلقى لها حل. 
أما القانون 16.06 واضح، املتعلق بالتوثيق العدلي، اللي كيعطي لهاد 
الشريحة اللي هي مهمة ديال التوثيق وتحرير العقود الرسمية، وإال 
والسالم،  ويطلقوا  يزوجوا  العدول  أن  ونخليوا  القانون  هاد  نعدلوا 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

دائما املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 99: األسعار املخفضة:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعات املعارضة التعديل 
رقم 27.

عينرئبة عيسلدة عويشة زيفى:

شكرع عيسلد عيرئيس،

القيمة  على  بالضريبة  الخاصة   99 املادة  يهم   27 رقم  التعديل 
في  القيمة  حّدد  املالية  قانون  الشمسية،  لأللواح  بالنسبة  املضافة 
%20، فريق املعارضة يقدم تعديل بأنه هاد %20 يتم خفضها إلى 10%، 
ي كنشوفوا واحد القيمة مرتفعة كتهم األلواح 

ّ
اليوم احنا مل بحيث 

الشمسية، يعني هنا كنلمسو تناقض في برنامج الحكومة حتى في تشكيلة 
وفي  املستدامة  والتنمية  الطاقة  وزارة  فيها  وزارة  عندكم  الحكومة، 
املقابل كنلقاو الزيادة في األلواح الشمسية واملغرب انخرط منذ 2009 
في تشجيع الطاقات املتجددة، في إطار ترشيد اإلستعمال، هنا كيكون 
واحد التناقض، يعني تناقض في البرنامج ديال والشعارات ديالكم، فين 
يعني هاد الفالح البسيط وهاد املواطن اللي احنا غنشجعوه باش يكون 
اإلقبال على الطاقات املتجددة، فكنظن بأن هذا غير واضح انطالقا من 

هاد ال�ضي اللي درتو وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

بالعكس، احنا األلواح الشمسية بغينا نرجعوها %10 والتعديل 
يهدف أننا نحذفوها، فاحنا تنقولوا بأن األلواح الشمسية تكون في 

%10 مع حق الخصم هو أمر مشّجع الستعمال األلواح الشمسية.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل ؟ ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

من  اإلعفاءات   :123 املادة  املالية:  قانون  مشروع  من   6 املادة 
الضريبة على القيمة املضافة:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة، التعديل رقم 
.28

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

نبداو باأللواح الشمسية، دابا احنا في 123 الضريبة على القيمة 
 TVA املضافة عند االستيراد، احنا كنقولو اعفيوهم، دابا تكلمتي على
%10 احنا كنقولو لكم أعفيوهم، وثانيا القوقعات اللي عند األطفال 
الجميع- كيجي  أقل من ثالث سنوات وحدا املرض -هللا يحفظ منو 
لألطفال عند الوالدة، عند الوالدة اال ما تدارتلوش القوقعة اللي كدير 
20 مليون كيطلع ما كيسمع ما كيهضر، 20 مليون، كيبقى معاق حياتو 
كاملة، احنا كنقولو هذا على األقل اعفيوه من الضريبة عند االستيراد 
كتدار ب20  للي  القوقعة  غير  االخرين،  على  قاع  نتكلمش  ما   ،TVA

مليون، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

كنا التزمنا بأنه مع قطاع الصحة غادي نعمقوا النقاش، بطبيعة 
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الحال ال أحد يمكن ليه يقبل على أن األطفال كيف قال السيد النائب 
اللي في هاد السن واللي كيتعرضو لهاد األمراض، أن الدولة تم�ضي تفكر 
تاخذ إيرادات ضريبية على هذه املواد، كان خصنا نشوفوا مع القطاع 
املعني ونعمقوا النقاش، ونتأكدوا أيضا من أن هذا التخفيض في الثمن 
يستفدوا به هاد األطفال وما يمشيش يضاعف األرباح نتاع الناس اللي 

كيشتغلوا في أمور أخرى، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا ، رأي معارض؟ ال أحد، رأي مؤيد؟ نعم، العفو، رأي معارض، 
تفضل.

عينرئب عيسلد أديب بن 5عهلم:

شكرع عيسلد عيرئيس،

غادي نرجع بالنسبة ملؤسسة »مصير« والوكالة الوطنية للتأمين 
الصحي، خصنا غير نتفاهمو على واحد اللي املبدأ للي كاين بالنسبة 

للضريبة على...

عيسلد عيرئيس:

راه ما�ضي، موضوع آخر..

عينرئب عيسلد أديب بن 5عهلم:

ال، هو هداك، 28 ولكن نفس فيه التعديل، بغيتي تنوصلو لو، تا 
نوصلو لو، هو هداك. شكرا. قلت كاين واحد املبدأ اللي خص كل �ضي 
يكون عارفو، املبدأ للي جاري بع العمل في النصوص العاملية، بالنسبة 
للضريبة على الشركات وال الضريبة على الدخل كنشوفو األشخاص 
وال الشركة، بالنسبة للضريبة »TVA« كتخص العملية، بغض النظر 
شكون األشخاص اللي فيها، العملية l’opération واش taxable أو ال 
intaxable، بالنسبة إيال اخذينا غير املثال ديال الوكالة الوطنية للتأمين 
الصحي كتقوم ببعض الخدمات وعندها مقابل اللي كيجي من مساهمة 
الدولة واملساهمات ديال املؤسسات العمومية، كان مقابل وكاين واحد 

la valeur ajoutée ولهذا احنا ضد هاد التعديل، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

رأي مؤيد؟ دابا ما عارفناش اشنو كنأيدو، أنا وقع لي خلط، تفضل 
السيدة النائبة، نسمعو السيدة النائبة هي للي غتحسم لنا هاد النقاش.

عينرئبة عيسلدة سلوى عيدمنرت9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

غير باإلضافة اللي قال السيد النائب على االستفادة من قوقعة 
ديال األذن الفئة ديال األطفال، أنا غنزيد بأن كاين هناك فئة كبيرة 

بالنسبة لكبار السن، ألن كنعرفوا هاد هي التي تعاني من الهشاشة 
وأغلبهم راه أوالدهم وال عائالتهم اللي كيصرفوا عليهم، فال يعقل أن 
نزيدوا عليهم هاد املصاريف هادي، خصوصا أن أغلبهم ال يتوفرون على 
الشمسية، اإلخوان  األلواح  ديال  للشق  بالنسبة  الصحية.  التغطية 
السخانات  بأن  كنعرفوا  الشمسية  للسخانات  بالنسبة  عليها  تكلموا 
الغازية واملخاطر ديالها والعدد ديال الضحايا اللي كتشوفوها كتكاثر 
وكترتفع على الصعيد الوطني، هادي فرصة باش يكون اإلعفاء ديال 
السخانات الشمسية، كذلك بالنسبة للشق الخاص باملقاوالت الجد 
صغيرة والصغيرة املتوسطة هادي فرصة باش يعني نعلنوا التضامن 
ديالنا معهم، وخصوصا أنهم من الفئة اللي عانت بطريقة مباشرة أثناء 

الجائحة وأغلب منهم راه سدوا وال أعلنوا على اإلفالس ديالهم وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

من  اإلعفاءات   :123 املادة  املالية:  قانون  مشروع  من   6 املادة 
الضريبة على القيمة املضافة:

تحالف  التامني عن  فاطنة  النائبة  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد 
فيدرالية اليسار، التعديل رقم 9 السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطنة عيترمني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بالنسبة لهاد التعديل فهو يخص اإلعفاء من الضريبة على القيمة 
الخاصة  والعقاقير  األدوية  إضافة  ونقترح  اإلستيراد،  حيث  املضافة 
باألمراض العقلية والنفسية، وأيضا املستلزمات واألدوات الدراسية، 
وبالتالي يعني تخفيض هاد األثمنة ديال األمراض النفسية من شأنه أنه 
يحد شوية من اإلرتفاع اللي كتعرفوا األمراض النفسية، وتنعرفوا أن 
هناك نسب كتبين على أننا عندنا واحد الوضع يعني ليس بالجيد. أيضا 
بالنسبة لتخفيض األثمنة واملستلزمات واألدوات الدراسية، فهي تصب 
في اتجاه دعم التعليم ودعم كل ما يتعلق بنشر العلم واملعرفة في اتجاه 

دعم القضية التعليمية بصفة عامة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 01؛

املعارضون: 206؛
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املمتنعون: 66.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 129:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة التعديل رقم 
. 29

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

السيد الرئيس، هاد الجمعيات اللي هضرنا عليهم، جمعيات األعمال 
كنقولوا  احنا  القطاعات،  من  عدد  في  محدثة  هي  اللي  اإلجتماعية 
العقود واملحررات والوثائق التي ستنقل لها، على األقل رسوم التسجيل 
أنها ما تأديهاش كيفما درناها مع الدولة، الدولة مع راسها، الدولة مع 
الجماعات، على األقل نضيفوا هذه على األقل، في نهاية املطاف راهما 

املوظفين ديال الدولة أنهم يتعفاوا من الرسم ديال التسجيل، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الحكومة السيد الوزير.

السيد فوزي لقجع، الوزير املنتب لدى وزيرة االقتصاد واملالية، 
املكلف بامليزانية:

احنا تنقولوا بأن مؤسسة األعمال االجتماعية، كيف قلت قبايلة، 
أنا  للدولة.  العامة  امليزانية  طرف  من  أنشطتها  كامل  وتمول  خلقت 
أتساءل مرة أخرى، أشنو هو الدور ديال التضريب في تخفيف األعباء 
على هاد األعمال االجتماعية، األعمال االجتماعية إال شرات �ضي عقار 
مهم ومزيان وبغات تدير فيه �ضي منشآت مزيانة، عالش ما تخلصش 
الضريبة على التسجيل؟ ولكن هذا راه أنشطة ربحية، اللي كتقتصر 
على األعمال االجتماعية الخاصة باملوظفين، راه ما عندها ما تسجل وال 

ي تتم�ضي للسوق وتبدا تخدم خصها تخلص.
ّ
ما تنبر، ولكن مل

عيسلد عيرئيس:

هل من رأي معارض ؟ هل من رأي مؤيد؟.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

كاين،  التعليم  في  هاد�ضي  دابا  منطقيين،  نكونوا  غير  دابا خصنا 
هادو  دابا  درناه،  الجماعات  مع  الجماعات  كاين،  الدولة  مع  الدولة 
لهاد  العمومية  الدولة وال من الجماعات وال من املؤسسات  غير من 
املؤسسات اإلجتماعية، كنقولوا رسوم التسجيل ما يخلصوش عليها 

وإال راحنا عفينا الدولة أصال، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 133: الواجبات النسبية:

التامني عن تحالف  النائبة فاطنة  ورد بشأنها تعديل موحد من 
فيدرالية اليسار تفضل السيدة النائبة، التعديل رقم 10.

عينرئبة عيسلدة فرطنة عيترمني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

إلى  أنه  كنقترحوا  وبالتالي  التركات،  إحصاء  يخص  التعديل  هذا 
حدود 200 ألف درهم يعني السعر يكون هو%0 ومن 200 ألف إلى 
مليون درهم: %1، من مليون إلى 5 ماليين درهم: %2 ومن5 داملاليين 
إلى 50 مليون درهم: %3، ما فوق ذلك %4، وبالتالي هاد املقترح هذا من 
شأنو أنه، ألن كنقصدوا التركات الكبيرة جدا ما�ضي املتوسطة، وبالتالي 
من شأنه أنه يحقق واحد العدالة في النظام الجبائي ويكون فيه نوع من 
التضامن، وأيضا إضافة معدل تصاعدي وفقا للمبالغ املوروثة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة.

عالقتصرد  وزيرة  يدى  عملنتب  عيوزير  يقجا،  فوزي  عيسلد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

من الناحية النظرية، ما اقترحته السيدة النائبة هوجيد جدا، ولكن 
الواقع أن العمليات داإلرث اللي كاين اليوم يصرح بها هي 3.975، الرقم 
داملعامالت نتاعها هو 11.8 مليون درهم، donc ما كاين ال 20 مليون وال 
30 وال داك�ضي، وكتخلص ليهم %2.5 نتاع التسجيل، إذن الواقع نتاعنا 

نتاع اإلرث في بالدنا هو هذا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، هل من رأي معارض؟ تفضل.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بالفعل النظام املغربي واضح فيما يتعلق بالتركات واإلحصاء ديالها، 
وراه هو التركات اليوم كيتم التضريب ديالها من خالل تسجيل اإلحصاء 
قبل القسمة وكذلك التفويتات، وبالتالي أنه إضافة أعباء جبائية على 
الورثة وهما بحرا مات لهم السيد ونعاودوا نزيدوهم حتى بالضريبة 

تيبان لينا غير معقول وشكرا السيد الرئيس إذن نرفض هاد التعديل.
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عيسلد عيرئيس:

شكرا، رأي مؤيد تفضل السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

املقترح راه واضح على أنه راه ما معنيينش بيه يعني اللي كتكون 
عندهم تركات كيما قلت متوسطة أو قليلة، وبالتالي راه الوضع القائم 
احنا كنعرفوا أنه فيه إختالالت، واملفروض أنه يدار واحد املجهود في 
اتجاه نوع من اإلبتكار ومن اإلبداع إذا بغينا فعال نحققوا واحد العدالة 
جبائية ويكون فيها واحد النوع ديال التضامن اللي كنبحثوا عليه ومازال 
هاد  في  الحكومة  جابتها  اللي  اإلجراءات  ديال  مجموعة  في  متايبانش 

املشروع هذا، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 01؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 66.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 144: الحد األدنى للضريبة:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعات املعارضة، التعديل 
رقم 30.

عينرئبة عيسلدة إكرعم علحنروي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الغاية من هذا التعديل هو تخفيف الضغط الضريبي على الشركات، 
من خالل تخفيض سعر الحد األدنى للضريبة عليها من%0.50 إلى0.25 
، والرفع من السعر املطبق على املنشأة التي تصرح بحصيلة سلبية 
برسم سنتين متتاليتين، من 0.6 إلى %1، بما لذلك من أثر على التصدي 
ألشكال التملص والتهرب الضريبيين. أما التعديل األخير في هذه املادة، 
فيهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على محطات بيع املحروقات، وذلك 
من خالل إلغاء الحد األدنى املطبق عليها، والذي يتم احتسابه على 
أساس رقم األعمال الذي ال يعكس بالضرورة حجم األرباح املحققة في 

هذه العمليات التجارية وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

الحد األدنى للضريبة على الشركات اللي كتدير أرقام سلبية، نذكر 

بعدا بالرقم اللي قلت قبيلة، وهو أنه مجموعة دالشركات هو67%، 
معناه أن %67 أكثر من ثلثي النسيج املقاوالتي اليوم تيصرح بواحد 
الحصيلة سالبة عند املديرية العامة للضرائب. التوجه اللي كاين في 
القانون اإلطار وفي املناظرة الوطنية للجبايات هو أننا غادي نقلصوا هاد 
املساهمة، ولكن خصنا نلقاوا واحد العمليات مواكبة باش نتصداو 
للشركات اللي كتحط دائما كتبقى فهاد األرقام السالبة وكتستعمل 

طرق ملتوية أخرى للتهرب الضريبي.

فيما يخص الشق الثاني نتاع التعديل املرتبط بعفوا، donc عندنا 
ال  و  األرباح  تحقق  واش  املحطات  املحطات،  وعندنا   le minimum
متحققش؟ وال قليلة وال مقليالش، هاد األرباح نتاع البيع ب détail نتاع 
الوقود راه كاين في la structure des prix هو اللي محددها، إال داك 
la structure وداك الربح اللي كاين اللي هو تقريبا %3 قليل، خصنا 
نعالجوه تمة ما�ضي بالضريبة. وغير باش يكون عندنا تصور شامل لهاد 
املوضوع د املحروقات، ألن ما يمكنش في نفس التوجه يكونوا عندنا آراء 

واقتراحات متعارضة.

عيسلد عيرئيس:

هل من الرأي معارض لهذا التعديل؟ رأي مؤيد؟ ال أحد. أعرض هذا 
التعديل للتصويت، املوافقون، تفضل.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

ما  احنا  ولينا،   structure des prix دايزين مني رجعنا  كنا  احنا 
منها  احذفنا  ولكن  خليناها   0.25 في  احنايا  تناقض  عندنا  كاينش 
املنتجات النفطية وبالتالي حتى في structure des prix ما غاديش تبقى، 
احنا  قدامنا،  الحكومة حاضرة  راه  املحروقات  على  كنتكلموا  مادام 
الثمن دابا اللي هو غادي كيتصاعد ديال املحروقات اللي اليوم 11 
درهم الغازوال و13 درهم بالنسبة ليسانس، راه كيطرح علينا سؤال، 
إلى أي مدى غادي نبقاو غاديين في هذا اإلرتفاع؟ وما دمنا كنتكلموا 
على la structure des prix وهادوك الناس عندهم %3، نراجعوا ما 
كاين مشكل، ولكن راه الشق التنفيذي هذا ما�ضي الشق التشريعي، 
احنا الشق التشريعي هو هذا اللي عندنا، مادام هاد الناس مظلومين، 
كنطلبوا من الحكومة أن تتدارك هاد الظلم اللي على هاد الناس اللي 
كيبيعوا بالتقسيط واللي عندهم هادي %3، واآلخرين كيخص هامش 
وخص  تحدد  هي  تا  كيخصها  الكبار  للموزعين  بالنسبة  الربح  ديال 

الحكومة تحمل مسؤوليتها، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 66؛
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املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

ومجموعة  فرق  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  مكررة   154 املادة 
املعارضة، التعديل رقم 31.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هو احنا حذفنا هاديك املادة 160 مكررة باش نتكلموا غير على 
154 مكررة، دابا ما بين املكرى واملكتري كاينة إشكاالت كثيرة، دابا 
هداك  السهلة،  للحلقة  مشينا  العقارية  بالدخول  يتعلق  فيما  احنا 
السيد اللي عندو يعني اللي هو في األخير يعني املكتري، املكتري كنمشيوا 
كنديروا له الحجز من املنبع، حجز من املنبع، صحيح كتربح منها الدولة 
ولكن هاد النزاع دابا هو عندو نزاع هداك اللي كاري لصاحب امللك مع 
داك املكتري، وكنمشيوا احنا لهداك اللي كيمتالك اللي عندو العملية 
الحلقة الضعيفة هواملكتري، وكناخذوها لو من املنبع، في حين أن بعض 
األحيان كيكون فيها نزاعات، الدولة كتربح منها حيت كتم�ضي لها من 
املنبع، ولكن اإلشكال الحقيقي هو أنه يجب أن يعالج، احنا املعالجة 

ديالنا قلنا نحذفوا هاد املادة 154 مكرر وكذلك 160 مكرر، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

160 حتى هو؟ ما كاينش هنا في التعديل، هذا غزدتيه، وسحب هاد 
التعديلين بجوجهم ونزيدوا نتقدموا، تفضل السيد الرئيس.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

الجملة نتاع السيد الرئيس الدولة كتاخذ غير الحق نتاعها، غير 
هداك l›IR الضريبة على داك الدخل اللي كان خصوا يجي داك الكاري 
ويصرح بها بصورة تلقائية، ما�ضي تتاخذ األجر نتاع املكتري وال كتمارس 
عليه �ضي ضغط، وهاد�ضي كيكون في األمور اللي فيها الدولة كارية وال 
بالّدخل  التصريح  فهاد  ولإلشارة،  املنظمة.  للمؤسسات  وال  لإلدارات 
راه تلقائي، الدولة كتستعمل هاد طرق ملي لقات راسها أمام إشكاالت 
كر بأننا هاد العملية عطتنا 250 مليون درهم 

ّ
لتحصيل هذه املوارد، ونذ

سنويا هاد التحصيل، وما فيهش �ضي واحد اللي كيتخاذ لو، كنعيد 
مرة أخرى، أكثر من القدر اللي خص تاخذ الدولة في ديك العملية نتاع 

الكراء.

عيسلد عيرئيس:

هل من معارض لهذا التعديل؟ تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

دابا غبر خصنا نعرفوا أشنو بغينا بالضبط، كاين املكتري اللي هو 
الحلقة الضعيفة على أساس أنه راه محتاج لهداك املحل باش يكريه 
وما عندوش اإلمكانيات، في حين أن هاد الطرح راه هو بين قوسين، 
ألنه دابا كاينين مكترون التوجه العام أنه كبار الشركات العاملية راه 
تتقتاطع  ملي  اليوم  األمور.  مكترية  وتتكون  العقارات  مكترية  تتكون 
ديك الضريبة من املنبع، ألنه الجشع تاع بعض أصحاب األمالك ما 
تيخلصوش هاديك الضريبة، وبالتالي الدولة تتحرم منها، في حين أنهم 
تيدخلوا مداخيل كبيرة، هاد التوجه ديال اإلقتطاع من املنبع هداك 
اللي خاصو يخلص الكراء تيم�ضي يخلص هاديك الضريبة وتيأدي لآلخر 
الحق ديالو، بالعكس هذا راه تينفع الدولة وباينفع املكتري وبايخلق 

هداك التوازن الحقيقي، وبالتالي نعارض هاد اإلقتراح، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد الرئيس، رأي معارض وال مؤيد؟.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

ال مؤيد.

عيسلد عيرئيس:

مؤيد، تفضل.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

عالش زعما أنا بنت ليك رأي معارض؟

شكرع عيسلد عيرئيس،

في الواقع، دابا من الصباح واحنا كنتكلموا على املداخيل وهكذا، 
هاد�ضي كل مزيان، أملنا كبير باش الحكومة، انطالقا من اإلجتهادات اللي 
كاينين في املحاكم وخاصة على مستوى النقض، نعدلوا القوانين. اليوم 
مدونة الشغل ماشية في اتجاه بواحد العداد داملواد واألحكام النهائية 
الصادرة مختلفة تماما مع هداك املواد، إذا األمل كبير كاين في الحكومة 
باش يتم تعديله، ونفس ال�ضيء ما نبقاوش تنطلقوا غير من املداخيل 
واألرقام، انطلقوا كذلك من اإلجتهادات ومن األحكام باش نخفوا على 

املواطنين ونتقدموا بسرعة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛
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املمتنعون: 01.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 208: الجزاءات املترتبة عن 
األداء املتأخر، السيد الوزير؟

عيسلد مصطفى بريترس، عيوزير عملنتدب يدى عيسلد ائيس 
عملد 9،  وعملجتما  عي 5ملرن  ما  بريعالقرت  عملكلف  علحكومة، 

عينرطق عيرسم9 برسم علحكومة )نقطة نظرم(:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أنا فقط السيد الرئيس أريد أن أثير عناية الرئاسة ومعها املجلس 
املوقر إلى املادة 196 من النظام الداخلي، ال يمكن تقديم التعديل ثم 
تناول الكلمة مرة أخرى بإسم مؤيد أو معارض، هذا وضح في الفقرة 
األخيرة من املادة 196، طبعا حرصا على التطبيق الصارم والدقيق لهذا 

النظام، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

تفضل.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة )نقطة نظرم(:

هذا النظام الداخلي داروه النواب وكيحكم النواب، وفيه واحد 
الجزء كيتعلق بالحكومة، الحكومة ال حق لها أن تتدخل باش تنبهنا 
للنظام الداخلي أوال، ثانيا لحد اآلن احنا غادين في املسطرة، مؤيد 
ومعارض، ما زدناش على هاد�ضي، ما عطيناش 2 دمعارضين وال 2د 
املؤيدين وال تا�ضي حاجة، ولذلك احنا خدامين في إطار النظام الداخلي 

وما خرجناش عليه نهائيا، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

غانرفعو األمر للسيد وزير العدل باش يفصل بيناتنا، عندك الزهر 
ما بقاش عندو الحق ياخذ الكلمة.

إذن التعديل رقم 32، كاين �ضي واحد غادي يقدم التعديل، السيدة 
النائبة.

عينرئبة عيسلدة فريدة خنلتي:

اللجن  نهائية على قرارات  إلى إضفاء صبغة  التعديل  يهدف هذا 
املحلية لتقدير الضريبة، مع اإلبقاء على حق استئناف هذه القرارات 
لدى اللجنة الوطنية والطعن فيها لدى املحكمة املختصة، من باب 
حرصنا على حماية حقوق امللزمين اتجاه تعسف اإلدارة الجبائية ومن 

شططها وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

هو إيال بغينا نحميوا حقوق امللزمين ما خصناش نرجعوا القرار 
متاع اللجنة املحلية نهائي، ألن راه اللجنة املحلية شكون اللي كاين فيها 
حاضر بقوة هي اإلدارة، وإال قلنا أودي الحكم متاع اإلدارة فديك اللجنة 
املحلية نهائي راه تنحديوا الحق ديال امللزم أنه يلتجأ ال للجنة الوطنية 
وال القضاء. أنا بالنسبة لي اليوم، الطريقة اللي مبني بها العمل داللجنة 
املحلية يتوافق مع ضمان حق امللزمي.ن وبنفس املنهجية، ملي خلقنا 
اللجنة الجهوية ووسعنا لها الوعاء متاع اإلشتغال باش نحافظوا على 
القرب متاع اإلدارة ولهاد اللجن من امللزمين، ولكن دائما مع الحفاظ 

متاع حق امللزم أنه يلجأ إلى الطعن في القرار.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب، رأي معارض.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

عيسلد عيرئيس،

ي جات الحكومة بهاد املشروع ديال إحداث اللجان الجهوية 
ّ
أوال مل

هي خلقات واحد التوازن بين اإلدارة الجبائية وبين امللزم الذي كان 
يعاني، كما أنها ستخفف من املنازعات اللي يمكن تم�ضي للقضاء. واليوم 
هاد التوجه دالحكومة ديال هاد النوع من التوازن في العدالة الجبائية، 
من خالل إمكانية الطعن وإحداث هاد املحطة الجهوية عوض املحلية 
بعد ذلك املرور الوطنية، وبالنظر إلى تشكيل اللجان الجهوية وإدخال 
أصحاب املهن اللي يمكن تفيد في هاد النزاع، نؤكد أنه توجه سليم 
وكانوا تيطالبوا به مجموعة من الهيئات، وبالتالي هذه إستجابة، أنه 
جعل هاد القرارات نهائية واإلستئناف ديالها يكون مقرون بهاد في هاد 
املرحلة وبالطعن أنه غايزيد األعباء وما يخلقش هاديك الهدف وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

رأي مؤيد؟

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

اللجنة  هاد  الحكومة  ضافت  فاش  فرحنا  احنا  الرئيس،  السيد 
الجهوية، فاش ضافتها كنقولوا أودي ضافتها ولكن راه زادت غير في 
الدرهم،  ديال  دمليون   10 في حدود  لها،  التجئوا  اللي غادي  الناس 
وسعت الوعاء، الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل. طيب، 
احنا كنقولوا ما دام هي أنشئت وكيرأسها قا�ضي وفيها دوك اإلداريين 
وفيها املمثلين ديال املهن، عالش ما نفتحوش لها املجال أن تبث في 
املرفوع إليها من اللجن املحلية؟ والقرارات ديالها غاتبقى أنها ممكن 
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الطعن فيها، سواء أمام املحكمة أو أمام اللجنة الوطنية، فقط هذا هو 
التعديل ديالنا وكنظن كيم�ضي مع الجهوية اللي احنا كنتمناوها لبالدنا، 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 247: 32 ورد بشأنها تعديل 
واحد من فرق ومجموعة املعارضة التعديل رقم 33 تم سحبه؟

عينرئبة عيسلدة عرئشة عيكرجي:

للفنانين، هذا  اللي قلتي قبايلة  في إطار االلتفاتة  الوزير،  السيد 
دورك دابا مادام أن االمتيازات كاينة للرياضيين إذا ما فيها باس أن 
كذلك نزيدوا عليهم الفنانين، كتعرفوا بأن الفنان يعني عاش واحد 
في  صعبة  الوضعية  واحد  عاش  قبايلة،  قلتوها  كلكم  الوضعية، 

الجائحة، إذا واحنا كنعتاقدوا في الفريق اإلشتراكي أنه من املمكن ومن 

الضروري أننا نعملوها كالتفاتة وتصوتوا معانا بعدا على األقل من أجل 

الفنان وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير، الكلمة للحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

الرياضيين  للرياضيين،  إيجابية  هاد اإلجراء ما فيهش �ضي حاجة 

باش  الضريبي  الوعاء  في  والو، دخلناهم  كاين  ما   0 تيخلصوا  اليوم 

يخلصوا، وهاد الجدولة اللي كانت السنة املاضية قلنا ياودي كوفيد 

وما كايناش املداخيل درنا ليها décalage. الفنانة خصهم التفاتة أكبر، 

واش غادي نزيدوا نضربوهم، نعطيو لهم غير L›abattement مكايحلش 

 L›abattement اإلشكال وراه شرح قبيلة السيد النائب غادي نديروا

علياش؟ واحد الفنان سنتين تنقولولوا مكاينش الفن، كنقولوا ليهم 

بأن الفنان خصوا التفاتة عميقة وكاين إجراءات غادي يقوم بها السيد 

وزير الثقافة.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ملعارض لهذا التعديل، تفضل.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

غير  ما�ضي  ولكن  مطلب،  هي  الجبائية  العدالة  على  البحث  أوال 
بدغدغة العواطف والعناوين الفضفاضة، اليوم الفنانين حاضرين 
معنا فالبرملان، وتم الترشيح ديالهم وهما في الصفوف األمامية، وهما 
بصدد إعداد قانون متكامل بتنسيق مع السيد الوزير، وهاد القانون- 
الوطني  التجمع  وغايتبناه  الفنانين  سيفرح  هللا-  بحول  هللا  شاء  إن 
لألحرار والفريق تاع التجمع الوطني لألحرار، واألغلبية كذلك، بطبيعة 
الحال بمساندة األغلبية، خصوصا اإلستقالل واإلخوان دياول، وكذلك 
الرياضيين هاد الفئوية في التضريب احنا بغينا نخرجوا منها ونمشيوا 
على أساس، ألنه راه كاين فنان وفنان وريا�ضي وريا�ضي، ما نبقاوش 
كنشوفوا ديك الفئة الضعيفة، راه كاين رياضيين اللي الدخول ديالهم 

تتفوت الشركات الكبرى العقارية وغيرذلك، وشكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل، السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد إدائيس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت5م،

احنا ما عندناش مشكل مع الفنانة بعدا وما عندناش مشكل مع 
الرياضيين ومعندنا مشكيل تامع �ضي واحد، احنا غير تيقول املثل العامي 
»اللي عندو باه في الكوزينة ما تيموت بغبينا«..دبا احنا تنتمناوا على هللا 
باش نصيبوا فوسط الكوزينة شكون اللي غادي بتكلف بالفنانة وباقي 

الفئات الشعبية اللي محتاجين لدعم قوي، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 247 املكررة مرتين ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة 
املعارضة التعديل رقم 34، تفضل السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة إكرعم علحنروي:

من  لالستفادة  القانوني  األجل  تمديد  إلى  التعديل  هذا  يهدف 
مقتضيات املادة 247 املكررة من املدونة العامة للضرائب، ملا لذلك من 
آثر إيجابي على دعم الطبقة املتوسطة التي تم إنهاك قدرتها الشرائية، 
وكذلك على إنعاش الدورة االقتصادية بشكل عام، وتنشيط قطاع 
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العقار بشكل خاص، بالنظر ألهميته في املساهمة في الناتج الداخلي 
الوطني وإحداث مناصب الشغل وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

لوضع األمور في نصابها وفي مجالها، أوال ملا نتحدث على البرنامج 
 ، 31décembre 20 اللي كانت كتقوم به الدولة حتى ل2020 فالحدود
كانوا مجموعة من اإلتفاقات توقعات بين الدولة والعاملين في القطاع، 
وغادي تمكن األجرأة نتاع هاد اإلتفاقات من اإلشتغال بنفس املنطق 
اللي كان عندنا هنايا، مكاينش التضريب نتاع السكن اإلقتصادي خالل 
السنوات املقبلة. اإلجراءات اإلنتقالية اللي كنا درنا خالل األزمة، واللي 
كتهم واجبات التسجيل، أعتقد بأن كنا درناها في واحد الفترة محددة، 
وهاد الواجبات نتاع التسجيل إال خذات طابع يعني نتاع األمد البعيد 
فهي تترجع حقيقة وواقع. اآلن الحكومة والقطاع املعني بصدد صياغة 
إجراءات أخرى كما قلت، لإلقالع بقطاع اإلسكان بشكل عام، ولكن 
بشكل يضمن فعالية أكبر، ويضمن أن ديك املساعدة توصل للمعني 
باألمر حسب الدخل نتاعو، سواء كان في الطبقات الهشة أوالطبقات 

املتوسطة.

عيسلد عيرئيس:

هل من رأي معارض؟ رأي مؤيد؟

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

السيد الوزير، احنا كون هاد الرسم هاد واجب ديال التسجيل دار 
على مليون ونص.. في 2019 قلنا مزيان، طبق في 2020، لكن كنعرفوا 
احنا في 2020 و2021 داك�ضي اللي كان فيها، فاحنا كنطلبوا غير التمديد 
الدولة  املداخيل ديال  ديال سنة، وخاصة أن األرباح ما نقصاتش، 
زادت، هاديك 2 داملليار ديال الدرهم -تبارك هللا- مع هاد التخفيض 
هذا للنصف زادت املداخيل، فإذن أشنوا املشكل؟ هادو راه كنتكلموا 
على الطبقات املتوسطة اللي كيشريوا السكن ألنفسهم ما�ضي املنعشين 
العقاريين، احنا كنتكلموا على �ضي واحد شرا واحد الدويرة ديالو وبغى 
يسجلها كنقولوا أودي أنه النصف، ثم الناس ديال الّعمال املغاربة 
اللي بالخارج ما استافدوش، ما استافدوش ألنه سنة ما دخلوش كاع، 
والسنة األخرى اللي دخلوا ها أنتوما شتوا آش اللي وقع، ولذلك كنطلبوا 
بالتمديد ديالها، شكرا. يمكن لكم تدرسوا من هنا ملجلس املستشارين، 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 6 من مشروع قانون املالية: املادة 262: تعريفة الضريبة:

ورد بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة، التعديل رقم 
36، ما عنديش، ال ما عنديش، املادة 225؟ ال عندي هنا في التعديالت 
ولكن ما عنديش في التعديالت هنا املحالة على الجلسة العامة، يا هللا 

تفضل شكون اللي غيتقدم؟ املادة 225 مكررة ياك.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

التعديل فقط لتوسيع شيئا ما  الرئيس، يهدف هاد  نعم السيد 
اختصاصات اللجان الجهوية، وخص نقربوا اإلدارة بعد يعني للمواطن، 
اللجنة  بقات  مزيان  جهوية  لجنة  والت  املحلية  اللجنة  عندنا  دابا 
الوطنية اللي غادي يجي من بعد نقطة ويجي للجنة الجهوية، هاد�ضي 
راه صعيب بزاف. احنا نقترح باش هاد اللجان الجهوية تكون عندها 
يعني اختصاصات أوسع، في إطار ما جاءت به الحكومة، حتى يتمكن 
املواطن من قضاء الغرض ديالو يعني في الجهة ديالو، وهذا تيدخل في 
إطار الجهوية املتقدمة من جهة. ثم غادي يحسم بشكل نهائي القضايا، 
وإال كان البد خصوا يلجأ للمحكمة في الجهة ديالو يعني املحكمة اإلدارية 
الترابي، هي اللي تبت بشكل مباشر تفاديا  اللي جات في إطار النفوذ 

اللجوء كمرحلة ثالثة للجان الوطنية، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

دابا حسب املسطرة اللي عندي هنا املادة هادي 225 مكررة هي 
تدخل في البند الثاني من املادة 6 من مشروع قانون املالية، يعني اإلدراج 
ديالها فهاد، ما�ضي مكانها ما زال ماجية، ال وصافي ما ندوزوهاش، ال 

جاوب، نحيدوها من الطريق، صافي جاوب تفضل السيد.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

كنا ناقشنا املسألة قبل قليل، األمور واضحة، اليوم كاين مادام مني 
كنتكلموا هنايا راه باش نفضوا نزاع ضريبي، راه كنتكلموا على املعامالت 
والتجارة والربح إلى غير ذلك، وتنتكلموا أيضا على أننا غادرنا القاعدة، 
يم�ضي  العام  في  ربح  اللي  داك�ضي  تيحسب  ملي  الواحد  هي  القاعدة 

للضريبة هو هو déclaratif ويخلص %30 وهللا يعاونو.

دابا دخلنا للنزاع وراه احنا في املقاولة ما�ضي املواطن ألن بزاف. 
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املسألة آش فيها؟ اللجنة املحلية عندها حتى 10 دمليون درهم، عجبك 
للجنة  كتلجأ  ما عجبكشاي  النزاع وخلص وسير،  آمين فظي  الحال 
الوطنية، قلنا هاد السنة ياودي هادوك األمور اللي فايتة 10 داملليون 
حتى هم نخليوا واحد املستوى أكبر جهوي يناقشها، وامللزم إال عجبو 
داك الترا�ضي آمين، ما عجبوش تيلجأ للجنة الوطنية، وإال ما عجبوهش 

هادو بزوج املحكمة تقول كلمتها.

عيسلد عيرئيس:

هل من رأي معارض ؟ رأي مؤيد؟

عينرئب عيسلد إدائيس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

أوال؛  جدا  عريض  وبمفهوم  واملواطنة  املواطن  هي  راه  املقاولة 
ثانيا، احنا تنقولوا تقريب اإلدارة من املقاولة إال كان هذا هو اللي تيهم 
الحكومة، ثم تقول بأن بدل ما نمشيو بهاد التدرج ومن اللجنة املحلية 
السيد  عليها  تتكلموا  اللي  املقاولة  أن  على  ونعلم  للوطنية،  للجهوية 
الوزير ما عندهاش دايما إمكانيات باش تجيو أحيانا هداك النزاع يمكن 
يهم 200 ألف درهم، 300 ألف درهم، شحال غادي يخسر باش يجي من 
طانطان وال من زاكورة حتى للرباط وما قد يكلف األمر، وطبعا ما�ضي 
كل�ضي هاد املقاولين املواطنين عندهم اإلمكانيات ثم املعرفة باش يقدو 
يجيو ويدافعو على أنفسهم أمام اللجنة الوطنية، إذا إال كان هاد�ضي 
قريب قلنا أودي هاد�ضي اللي جابت الحكومة مشكورة راه مزيان، توسيع 
اإلختصاصات هذا راه مزيان، وهاد�ضي تيدخل في إطار الجهوية املوسعة 
واملحاكم اإلدارية هي اللي غاتبت في إطار النفوذ الترابي، يعني أن هاد�ضي 

عادي جدا وهو في إطار التكامل ما بين كل األطراف، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

التعديل رقم 36 من املادة 262 تعريفة الضريبة: ورد بشأنها تعديل 
واحد من فرق ومجموعات املعارضة الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، 

تفضل السيد الرئيس.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

 la السيارات  على  السنوية  الخصوصية  بالضريبة  يتعلق  األمر 
 la بعد الحرب العاملية الثانية العالم كله خاصة أوروبا دار ،vignette
vignette باش يبني البنية التحتية ديالو، احنا مشينا معه، أوروبا كلها 
دارتو حتى احنا درناه ،كنديروه على حساب les cheveaux على حساب 

باقيين فيه. احنا كنقولوا  العالم كله غيرو واحنا  اللي كاينة،  القوة 
أودي كاينة واحد العدد دالفئات ما كتخضعش لهاد�ضي، عندنا اليوم 
اللي كيدخلو من Tanger-Med 205 ألف مركبة تدخل وكتهلك الطرق 
ديالنا ما كيخلصوا ولو سنتيم، عندنا les caravanes تيدخلو باآلالف 
أنه  الشديد  لألسف  العالم  مغاربة  عندنا  سنتيم،  وال  كيخلصو  ما 
كيخلصو، ألنه خصو 6 شهور ما كيخلصش، ولكن إال فات 6 شهور 
بنهار كيخصو يخلص وكتدار له غرامة. احنا كنقولو أودي هاد�ضي تربط 
باإلستهالك، يتربط كما هو في أوروبا يتربط باالستهالك أنه عندنا 6.5 
مليون طن ديال املحروقات اللي كيستهلكها املواطن، تولي عدالة ألن 
كاين اللي هاربين من la vignette، كنقولها وبكل وضوح، هاربين ألنهم 
هداك اللي كيلقاه في الطريق كيعطيه السالم ما كيقولو ال أرى األوراق 
نربحوا،  غادي  ربطناها  إال  احنا  كنقولوا  ثانيا،  حاجة.  �ضي  حتى  ال 
ي 

ّ
اليوم كندخلوا 3 داملليار ديال الدرهم في هاد la vignette كيمكن مل

نربطوها باالستهالك غاترتافع، احنا جينا بواحد حل وسط مع كوب 
26، فربطناها باستهالك يعني بانبعاث ثاني أوكسيد الكربون، وخلينا 

نفس الفئات، وبالتالي املداخيل غتبقى هي هي وغنكونوا منساجمين.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، تفضل الحكومة.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

Tanger- تيدخلوا عندنا من  اللي  املركبات  أوال  بأنه  أنا كنعتاقد 
Med هم 250 ألف وما كرهناش يكونو 500 ألف، ألن هذا هو املعيار 
متاع الصادرات، وبالتالي ما يمكنش نقولو أودي بغينا نخففو الضرائب 
جهة  ومن  العملة،  وندخلو  ونشجعوها  كتصدر  اللي  الشركات  على 
أخرى نقولو أودي الكاميونات واملركبة اللي تيدخلو تيهلكو لنا الطريق. 
املسألة رقم 2 وهي les caravanes، حتى هما ما نعرفش الرقم، ولكن 
ما تمنيناش يضاعفو 10 داملرات، ألنه حتى هو رافد من روافد السياحة 
وتشجيعها وهذا خيار نتاع بالدنا، وما تمنيناش يجيوا ما�ضي مشكل إيال 
كرفسوا �ضي شوية la chaussée، اآلن la vignette نربطوها بانبعاث 
أوكسيد الكربون وال ب la consommation، كتحتاج إلى أعمال تقني 
أكبر إلى تحضير قد يمتد لسنوات، الضريبة احنا فهاد�ضي اللي راحنا 
 les cheveauxي كنقولوا

ّ
فيه اليوم هي أننا كنديروا الضريبة على، مل

 plus القوة تتطلع plus راه مرتبطة باإلستهالك la puissance  والقدرة و
 ،la vignette هذا. وتنعتقد بأننا خطينا خطوات كبيرة في الجدول نتاع
ما  راه  بسيطة  السيارة  وعندو  ضعيفة  الشرائية  القدرة  عندو  اللي 
تيخلص إال مستويات دنيا، واحنا طالعين بشكل تصاعدي مرتبط ب 
la consommation وهاد�ضي اللي كاين. وكنعتقد بأن هاد املعايير نتاع 
أوكسيد الكربون وهذا راه معايير مهمة تتما�ضى COP26 وCOP27 اللي 

غادي تجي مستقبال، ولكن كتطلب بنية تحتية وتجهيزات إضافية.
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عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة رأي معارض؟

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

رأي معارض، للتذكير بأن اليوم احنا 13 نوفمبر2021 وبأننا خلصنا 
الزميل  اللي  السابق،  املالية  قانون  بحكم   les vignettes الضرائب 
جابوا للبرملان، الحزب ديالو، واحنا في فريق األصالة واملعاصرة أثرنا 
هاد املوضوع سنتين هادي، وكان جواب الحكومة: نرفض التعديل، 
اليوم كنشكروا السيد الوزير بأنه هاد النقاش خصو يتفتح، خصو 
يتفتح بإعادة النظر معla COP26، مع تغييرات البيئية اللي كاينة، مع 
السيارة اإللكترونية، مع اإلعفاءات اللي تعطات، يعني كناخذوا التزام 
الحكومة باش يتفتح هاد الورش ويتدرس تقنيا، ألنه التعديالت تاحنا 
تكلمنا عليها، وكاين الحيــــــــف في تنزيـــــل la vignette اليوم. ولكن للتذكير 
فقط، راحنا اليوم باقي 13 نوفمبر سنة 2021 والضرائب اللي مخلصة 

راه مخلصة من قانون املالية الحالي وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي التعديل، تفضل.

عينرئب عيسلد مصطفى عإلبرعهلم9:

أوال هاد التعديل ما جاش في السنوات السابقة، غير بالنسبة للقوة 
الجبائية السيد الوزير، تختلف عن القوة ديال املحرك اللي كتستهلك 
ما  راه  التقنية  املراكز  لهادوك  وبالنسبة   ،CO2ب كتحسب  واللي 
خصهومش زعما �ضي استثمار كبير، يعني داك�ضي راه بسيط ويمكن لهم 
يضبطوا هاد القضية، والعربات اللي كنتكلموا عليهم السيد الوزير، 
العربات اللي كتدخل ما�ضي اللي كتخرج، اللي كتخرج هي صادرات، أما 
اللي كتدخل عندنا راه داخــــــل للـــــواردات. وملــــي كنتكلمــــــوا علـــــى هـــــادوك 
les caravanes هما وداك tourisme راه غير �ضي شوية، راه كيجيوا 
وكيستهلكوا لنا الضو وكيستهلكوا املاء، كيجيبوا معهم املاكلة ديالهم، 
كيديوا البحر ديالنا وكيديوا الشمس وكيمشيوا وكيهلكوا لنا الطريق 
اللي عندنا، ولهذا خصنا نفرضوا عليهم �ضي حاجة باش يخلصوا هاديك 

الطريق اللي كيخرجوا عليها، شكرا السيد الوزير.

عيسلد عيرئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 6 دائما مشروع قانون املالية: املادة 288: الضريبة على الثروة: 

ورد بشأنها تعديل واحد من النائبة فاطمة التامني عن تحالف فيدرالية 
اليسار، التعديل رقم 11 السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني :

شكرع عيسلد عيرئيس،

بالنسبة لهاد التعديل فهو يخص الضريبة على الثروة، إيوا آن األوان 
أننا نفكروا �ضي شوية في الضريبة على الثروة، ونقترح أن هاد التعديل 
والسندات،  واألسهم  والعقارات  البنكية  والحسابات  الودائع  يخص 
وبالتالي ملي تكون القيمة ديال الثروة هي ما بين 10 داملليون الدرهم إلى 
100 مليون درهم، نقترح خصم سعر ديال %0.5، من 100 مليون درهم 
إلى 500 مليون درهم: السعر0.75 وما فوق ذلك %1، وبالتالي هذا يتيح 
يعني واحد املساهمة ديال األغنياء ومن خالل هاد القيمة ديال الثروة 
راه كيبان على أننا كنقصدوا الثروات الكبار، بمعنى كباراألغنياء وكبار 
الكبار، وخص تكون عندنا �ضي شوية الجرأة أننا ما نبقاوش نستهدفوا 
كيفاش  ونشوفوا شوية  العاديين  واملوظفين  املواطنين  فقط جيوب 

ممكن يساهموا أصحاب الثروات الكبيرة في تنمية البالد، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

األغنياء،  أغنياء  أغنياء  كتهم  اللي  وهي  الشركات  على  الضريبة 
املستوى العالي متاعها طلعناه من 37 ل 42، في حين أنه في الحدود 
اللي متعارف عليها عامليا الضريبة على الشركات ماللي كتقرب ل 40% 
تنفقدوا التنافسية على املستوى العالمي وتنفقدو مجموعة من األمور 
املرتبطة بالتنمية اإلقتصادية، لكل هذه اإلعتبارات والعتبارات أخرى 

ناقشناها بتفصيل التعديل غير مقبول.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

غير فيما يتعلق بعض الخطرات كنستعملوا �ضي كلمات اللي تتبان 
من الظاهر ديالها أنها عندها واحد الهدف ديال املحافظة على القدرة 
الشرائية واملحافظة على االقتصاد الوطني، في حين أنه كاين العكس. 
اليوم هاد اإلقتراح، احنا واحلين دابا في الناس يجيبو الودائع لألبناك 
ودارو إجراءات في الفترات السابقة لتشجيع الناس أنهم يحطو الودائع 
ديالهم في األبناك، هاد الودائع اليوم اللي موجودة في األبناك راه تحيدات 
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منها الضريبة وتحيدات منها جميع االلتزامات، نعاودو نزيدو نديرو منها 
خصوم، إيوا هادوك األبناك راه نسدوهم ويخواو ونشوفو أشنو نديرو 
نرجعو للعصور وسطى أخرى باش يتعاملو الناس غير بالفلوس وشكرا، 

وبالتالي هاد التعديل مرفوض.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي التعديل؟ السيدة النائبة تفضل.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

نتافقوا عالش كنقصدو بعدا بالضريبة على الثروة؟ الضريبة على 
الثروة ونستوعبو مزيان املفهوم ديالها، ملي كنتكلمو على أننا نحدثوا 
هاد الضريبة فراه الغرض تكون مداخيل إضافية لخزينة الدولة، اللي 
من شأنها أنها تنمي البالد وتدعم القدرة الشرائية ما�ضي تضر بالقدرة 
يكلف  لن  أنه  كنلقاوا على  املقترح  فهاد  مزيان  تمعنا  وإال  الشرائية، 
أصحاب هاد الثروات ال�ضيء الكثير، في الوقت اللي بالعكس تماما، أنه 
سوف يتيح مداخيل إضافية اللي من شأنها أنها تساهم في عدة مجاالت 

وتساهم في دعم الخزينة ديال البالد اللي محتاجين ليها، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 01؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 66.

 :269 6 من مشروع قانون املالية: املادة  البند الثالث من املادة 
األسعار، املساهمة اإلجتماعية للتضامن على األرباح: ورد بشأنها تعديل 

واحد من فرق ومجموعة املعارضة التعديل رقم 37، تفضل.

عينرئب عيسلد نوا عيدين آيت علحرج:

بقراءة املادة 269 يتضح على أن أصناف ديال الضرائب من 1 حتى 
5 مليون ديال الدرهم عنده %2، ومن 5 داملليون حتى ل 40 مليون ديال 
الدرهم عندو%3، ومن فوق 40 مليون ديال الدرهم عندو%5. اإلقتراح 
وربما االقتراح كانت تجي به الحكومة أكثر من املعارضة، اللي كنقولو 
االقتراح أننا نصنفوا ما�ضي ما بين 5 داملليون حتى 40 مليون نديروا 
ما بين 5 داملليون و20 مليون %3، وما بين 20 مليون و40 مليون ديال 
األرباح تخضع ل %4، وما فوق 40 مليون %6، ألن هذا عندو احتكار 
أسميتو،  املدخول  الرئيس،  السيد  فهمتوني  ربما  كبير.  دخل  وهذا 
السيد الوزير إيال فهمتو هذا راه ربما هاد االقتراح يفيدكم أكثر، حيث 
الربح الطويل ما بين 5 داملليون حتى 40 مليون كلهم تيدخلوا واحد3% 
ما يمكنش، 5 داملليون حتى ل 20 مليون %3، ولكن من 20 مليون حتى 
40 مليون نديرو ليه %4، وما فوق 40 مليون ديال الدرهم نديروا 6%، 

والبد ما نشكر السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

عيسلد فوزي يقجا، عيوزير عملنتدب يدى وزيرة عالقتصرد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

باش حتى احنا يكون الشكر موصول للسيد الرئيس، هاد اإلعتبارات 
اللي قال السيد النائب أخذت بعين اإلعتبار في التعديل اللي جات به 
األغلبية، وكان بودنا، ناقشنا مطوال على أنه يكون تعديل نتاع اللجنة، 
بالطرح  متشبث  واحد  كل  وخالت  اإلختالفات  بعض  وقعوا  ولكن 
نتاعو، إذا عّدلنا اإلقتراح األول وضفنا، ما بقيناش دابا كندوزوا من 
5 ل 40 مليون درنا 5 ل 20 و20 ل 40، وزدنا واحد الشق ثاني هو أنه، 
ألننا كنهضروا على الشركات، األشخاص الذاتيين اللي عندهم واحد 
األنشطة إقتصادية وعندهم أرباح تاهوما خضعناهم لهاد الضريبة 
التضامنية، donc عالجنا شقين: ما طلبتموه والشق اآلخر أننا نضيفوا 
األشخاص الذاتيين، بقى بيناتنا غير واحد اإلختالف هوعلى ديك الفوق، 
نتوما قلتيوا 6 احنا زدنا 5، 5 كنقولوا زائد 37 تساوي 42، و تنقول لك 
أودي ملي تدوز 40 في املنطق الضريبي، في العلوم املرتبطة بالضريبة، 
ي تدوز 40 من األحسن 

ّ
تنطيحوا في أمور أخرى، فاش 43 وداك�ضي مل

نديروا �ضي نسبة طالعة هي هاديك باش تدخل دخول كثر، donc هاد 
التعديل تخاذ بعين اإلعتبار وتم تعديله اإلقتراح ومشروع القانون.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، هل من رأي معارض؟ رأي مؤيد شكون؟ نعم تفضل السيد 
النائب.

عينرئب عيسلد أديب بن 5عهلم:

شكرع عيسلد عيرئيس،

في  داخلينش  ما  راه  لألجور  بالنسبة   la précision واحد  غي 
 le revenu املساهمة، كاين األشخاص الذاتيين كما قال، غير بالنسبة
professionnel، بالنسبة لداك املعّدل ديال %6 التعليل اللي عطات 
بأن  تعرفوا  خصكم  اإلحتكار.  وشبه  اإلحتكار  كيعني  هو  املعارضة 
الشركات اللي فايتة 40 مليون ديال الدرهم، راه ما�ضي كلها، راه 20% 
اللي فيها اإلحتكار وشبه اإلحتكار،%80 شركات عادية، إال خذينا 31% 
وزدنا عليهم 6 هي%37، وزد عليها توزيع األرباح %15 غنوصلوا ل 52% 
احنا اإلستثمار، ال اإلستثمار  نجيبوا  بغينا  الضرائب، كيفاش  ديال 

الخارجي وال اإلستثمار الداخلي وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي التعديل.
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عينرئب عيسلد اشلد حمو 9، ائيس فريق عيتقدم وعالشت5عكلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير مع األسف خرج، ألن قال لك كان بودنا باش نقبلوا 
هاد التعديل، واحنا السيد الوزير تقدمنا ب 73 تعديل، ولو تعديل 
واحد جوهري قبالتو الحكومة، رغم أن الحكومة هي كتعترف غادية في 
نفس التوجه، وتا في الكلمة في الصباح قلنا بأن الحكومة بغات تقلب 
على الفلوس تم�ضي لدوك اللي محتاكرين، راه اللي كيربح من 20 مليون 
تا ل50 مليون ما عندو حتى تفسير في السوق من غير أنه محتكر، إال 
التعامل مع  يمكن  الوزير موافق، ولكن  والسيد  نقطة واحدة  زدناه 

املعارضة خصها ما تقبلها حتى واحد فقط، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون؟ ال، املادة 6 السيدة النائبة، معارض؟ غا باش واش 
معارضة وال ممتنعة؟ املادة 6 في مجملها ما سمعتش، ممتنعة.

تعديل من فرق ومجموعة املعارضة يرمي إلى إضافة مادة جديدة 
تحمل رقم املادة 6 املكررة، مادة إضافية من مشروع قانون املالية تحت 
عنوان »منحة تكسير وتجديد اآلالت واألجهزة الكهربائية« التعديل رقم 

38، من سيقوم بتقديم التعديل؟ تفضل السيد الرئيس.

عيسلد إدايس عيسنتي�سي، ائيس عيفريق علحرك9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

سبق قبايلة وجبنا تعديل 9 و10 واللي تيهموا الحذف ديال هداك 
املواد اللي جابت الحكومة واللي تتهم الثالجات وغيرهم، وهنا تنقولوا 
أودي كاين حل آخر، مادام الهم دالحكومة ما�ضي هو املداخيل اللي 
غادي يمكن تجي، بل التقليص من اإلستهالك بداك األدوات وهداك�ضي 
اللي كيستهلك الضو كبير، وتنقولوا بنص تنظيمي يمكن خالل سنوات: 
2022، 23 و24 يكون واحد le chèque casse اللي عندو �ضي ثالجة 
وبغا يتفك منها يديها يعطيوه واحد 1000 درهم، طبعا هذا تيهم فقط 
األشخاص الذاتيين، والغاية من هاد ال�ضي هو حل هاد اإلشكال الكبير 
اللي مطروح بالنسبة لهاد األدوات القديمة، هذا غادي يحل املشكل 
من جهة ثم كاين مسألة إعادة تدوير هذاك املتالشيات اللي كذلك طارح 

مشكل كبير، وتنصدرو بشكل قوي خيرات كبيرة فهاد املواد النحاس 
واالملنيوم وغيرهم.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، شكرا السيد الرئيس، الكلمة للحكومة.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

 la prime à la casse هاد املقترح ديال إحداث منحة تكسير هاد
تكون  باش  الحكومة، خصوصا  اللي كتخذها  املنهجية  مع  كتعارض 
التنسيق مع القطاعات. وهاد املقترح تنعرفوه كيكون عندو كلفة كبيرة، 
وهاد املقترح ما جاش بواحد الدراسة أو آلية وال ما كيعنيش الحكومة، 
خصوصا كيفما ذكر السيد النائب أننا ابتدينا بهداك »LA TIC« باش 

نعملوا على هاد االستراتيجية ديال التنمية املستدامة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

هل من رأي معارض؟ ال أحد، رأي مؤيد؟

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

كنشكروا الحكومة على الشجاعة اللي امتلكت وقالت أودي هذا 
مقترحات،  كاين  ألن  مقترح  اعطينا  احنا  مزيان،  الدراسة  كيحتاج 
الشاحنات،  في  الحافالت، سواء  في  األجرة، سواء  سيارات  في  سواء 
واحنا الهدف قلنا دوك الثالجات وداك ال�ضي اللي كيستهلكوا بزاف ما 
غتربحش منهم الدولة، ولكن غتربح في االستهالك ديالهم. فلذلك اال 
بغينا هاد االستهالك وما غنربحوش منهم احنا اعطينا طريقة سهلة، 
كنطلبو من الحكومة أنها تدرسها مزيان ألنها مفيدة وهي اللي معمول 
بها، �ضي ثالجة قديمة كتستهلك بزاف كنقولو ها هما les vendeurs اللي 
هم agrémentés وغتم�ضي عندهم وتعطيهم الثالجة ديالك وخذ ثالجة 

وحدة اخرى مع دعم من الدولة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 67؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: ال أحد.

بالتالي لم يتم إضافة املادة 6 مكررة.

املادة 7 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛
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املمتنعون: 01.

املادة 8 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

املادة 9 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

املادة 10 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

املادة 11 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

املادة 12 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

املادة 12 مكررة، لقد صادقت اللجنة على إحداث مادة جديدة 
تحمل رقم املادة 12 مكررة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

املادة 12 مكررة مرتين، صادقت اللجنة على إحداث مادة جديدة 
تحمل رقم املادة 12 مكررة مرتين:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

املادة 12 مكررة ثالث مرات، صادقت اللجنة على إحداث مادة 
جديدة تحمل رقم املادة 12 مكررة ثالث مرات:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

عليها  صادقت  كما  للتصويت   13 املادة  هذه  أعرض   ،13 املادة 
اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

املادة 14، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

املادة 15، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

تعديل من فرق ومجموعات املعارضة يرمي إلى إضافة مادة جديدة 
تحمل رقم املادة 15 مكررة مادة إضافية من مشروع قانون املالية تحت 
عنوان إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى »صندوق تمويل 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية«، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل. 

.biensur هذا ما يكون غير �ضي محمد أوزين

عينرئب عيسلد محمد أوزين:

لألمازيغية  التنظيمي  القانون  إقرار  لحظة  طبعا  الرئيس،  السيد 
كانت لحظة سياسية بامتياز، ومن القوانين املؤسسة، وبالتالي فإن 
إخراجها إلى حيز التطبيق يجب أن ال يكون شأنا حكوميا صرفا، ألنه أمر 
طبعا كيهم الجميع مما يستلزم تعبئة كافة فعاليات املجتمع املعنية، 
السياسية منها وغير السياسية، وتعبئة كافة اإلمكانيات املالية الالزمة 
لضمان تنزيل مضامين هذا القانون، وكذا إدراجها في الحياة العامة. 
ومن أجل ضمان بلورة حقيقية للثقافة األمازيغية وحمايتها من التلف، 
باعتبارها مهمة وطنية، تستدعي تطويرها بتخصيص معاهد للدراسات 
األمازيغية، وبرعاية الفنانين والشعراء وكل مكونات هذا الفني املتنوعة 
طبعا ودائما في إطار بعد ثقافي خالق، وألجل املالءمة نقترح إدراج هذا 
الصندوق في الالئحة 3 من الجدول )أ( من املادة 43 املتعلقة بالتقييم 
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اإلجمالي ملداخيل أصناف الحسابات الخصوصية لسنة املالية 2022، 
وفي الجدول )ز( من املادة 52 املتعلقة بنفقات الحسابات الخصوصية 

للخزينة العامة للمالية ل2022، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة الحكومة، السيدة الوزيرة.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

فتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية من أولويات الحكومة، وهو خص 
تدابير أفقية، فال حاجة في حساب خصو�ضي جديد، خصوصا وأن 
مشروع القانون املالية ديال هاد السنة لتفعيلها التدريجي ّوسع مهام 
صندوق تحديث اإلدارة العمومية، وكذلك في امليزانية الفرعية للوزارة 
وإصالح  اإلداري  الرقمي  باإلنتقال  املكلفة  الحكومة  لرئيس  املنتدبة 
اإلدارة، كان امليزانية ديالها فيها 200 مليون درهم اللي غتساعد على 

تفعيل الطابع األمازيغي، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

دابا معرفتش احنا شنو بغينا بالضبط؟ اسمعنا كالم الصباح أنه 
راه كاين أمازيغية واحد املجموعة من املؤسسات الدستورية وكذا، 

بينا  ضروك  وعاوتاني  الصناديق  من  نقصوا  خاصنا  أنه  وتنسمعوا 

نزيدو الصناديق السوداء. أوال اإلجراءات اللي جا بها املشروع تالحكومة 

اللي تيتعلق باألمازيغية والتنزيل ديالها في اإلدارات العمومية، هذا ما 
يمكنش نعطيوه لصندوق وال نعطيوه لهيئة دستورية حدد القانون 

تتكون دستورية  منين  الهيئة  األمور،  واضحة  ديالها،  اإلختصاصات 

اإلختصاص ديالها واضح. اليوم كاينة سياسة أفقية فعلية، وخطاب 

اليوم خص  بمعنى  ديماغوجية،  ما�ضي  األمازيغية  تنزيل  ديال  واضح 

هذاك اللي مشا لإلدارة، سواء وزارة العدل أو سواء وزارة الشغل أو 

سواء وزارة الرياضة أو، أو، يلقى املخاطب،و يلقى اللي يتجاوب معاه 

باللغة اللي تيفهم، و لذا رصدات الحكومة واحد املجموعة من املبالغ 

املالية للتنزيل د األمازيغية، هذا ما تيعنيش دوك املؤسسات الدستورية 
راه ما تبقاش دير شغالها، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي التعديل السيدة النائبة تفضل.

عينرئبة عيسلدة خديجة أاوهرل:

ترنمي5ت عيسلد عيرئيس،

أزول، نكين أر تينيغ س توتاليت ن تمازيغت أنه غاساد تامازيغت ؤر 
تحتاجا أغار اإلدارة العمومية ليد يوشكان غ املادة

17 املشروع الحكومة ماش تامازيغت ؤر تكي غار أوال تكا تزدي 
د تودرت ن ؤفكان د تاي�ضي د تاوسنا د توكت ن تغاوسيوين ليد يوي 
ماس ؤزين، غاساد ئغ نرا تامازيغت أد أس نفك، أد أس نفك غاماس ن 
تدريمت لي تستاهال د يالن غ ؤسوير نس ما�ضي أستيد نتا�ضي أد تك أغار 

تانفولت تيزي غ نرا أسيس نسكار تسرتيت. تانميرت

عيسلد عيرئيس:

إيال اسمحتي السيدة النائبة لتعميم الفائدة وباش حتى أنا نفهم، 
نظرا  العربية،  باللغة  داك�ضي  وقولنا  أخرى  وحدة  دقيقة  غانزيدك 

ألهمية املوضوع هللا يجازيك بخير هذا رجاء.

عينرئبة عيسلدة خديلجة أاوهرل:

واخا احنا درنا درت نقطة نظام في الجلسة على أساس أنه توفير..

عيسلد عيرئيس:

إيه درتي نقطة نظام، وأنا كنشتغل على امللف باش األمازيغية تبدا 
يدوزوا األسئلة والجلسات مترجمة إلى اللغة األمازيغية.

عينرئبة عيسلدة خديجة أاوهرل:

والسادة  للسيدات  تنويرا   donc شكرا.  الرئيس  السيد  تنميرت 
النواب والسيدات والسادة الوزراء، كنضم وكنأيد الرأي ديال السيد 
ما خصهاش  اليوم  األمازيغية  أن  كنقولوا  احنا  ألننا  أوزين،  النائب 
في  فقط  كتنحصر  عابرة  لحظة  في  تجي  تكون  ال  أو  منحصرة  تكون 
اإلدارات العمومية كما تقدمات به الحكومة في املادة 17 من املشروع، 
إمازيغن  ليوم احنا  وإنما األمازيغية هي نمط عيش، هي حياة، يعني 
مامحتاجينش غير اإلدارات العمومية، إال كنقول أننا احنا اليوم بغينا 
تمييز إيجابي، فإننا خصنا نمشيوا في هاد النسق ديال أن يتخصص ليها 
واحد املبلغ اللي غادي يرد ليها اإلعتبار إال احنا كنقولوا أن احنا بغينا 

نتصالحوا مع الهوية الحقيقية دهاد البالد تنميرت.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.
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أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

تعديل من فرق ومجموعات املعارضة يرمي إلى إضافة مادة جديدة 
تحمل رقم املادة 18 املكررة، مادة إضافية من مشروع قانون املالية، 
تعديل الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة والتنمية املستدامة. 
التعديل رقم 43، تفضل أحد مقدمي هذا التعديل، السيد الرئيس 

الذي حارب الصناديق السوداء واآلن تفضل.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

عيسلد عيرئيس،

قانون املالية ديال 2006 في 43.06 أحدث واحد الصندوق، وهاد 
الصندوق مهم جدا ألنه عندو عالقة ديك الساعة ب 0 ميكا، وهاد 
الرسم البيئي اللي تدار مهم جدا، اللي تدار فيه هو أنه اليوم فيه مليار 
و255 مليون درهم، اللي تصرف منو فقط 168 مليون ديال الدرهم، 
في الصرف  أنا تضاف  اقترحنا  في الصرف ديالو، احنا  كاينة مشكل 
ديالو نفقات متعلق بتشجيع ودعم قيام املشاريع اإلستثمارية من طرف 
املؤسسات العمومية ومجموعات ذات النفع االقتصادي، باإلضافة 
وفرز  البيئة  حماية  ميدان  في  العاملة  والتعاونيات  الجمعيات  إلى 
وتثمين النفايات، ثم نفقات متعلقة بتشجيع ودعم املقاوالت الصغيرة 
ومتوسطة واملجموعات ذات النفع االقتصادي، وطبعا الصرف ديال 
هاد النفقات يخضع لنص تنظيمي. فإذا احنا هاد L›écotaxe مزيانة 
األوجه  بعض  يعني  وكنعطيوها  الحكومة  كنعاونوا  لفلوس،  تجمعوا 
ديال النفقات، تجوابت معنا إيجابا في اللجنة، كنتمنى أنها تم�ضي فهاد 
باإليجاب،  العاجل  القريب  في  وتجاوبنا  املوضوع  هاد  ديال  الدراسة 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الحكومة الكلمة للحكومة.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

كيما ذكر السيد النائب بأن الرصيد ديال هاد الصندوق مهم جدا، 
ولكن اللي بغيت نذكر بأن مكاينش استثناء في االستثمارات، فاليوم هو 
كيسمح باإلستثمار في جميع املشاريع اللي عندها عالقة بالحفاظ على 

البيئة وبالنفايات فهاد املقترح غير مقبول، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، تفضل.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الصناديق  عن  نتحدث  املدة  واحد  قضينا  أنه  إلستغراب  املثير 
السوداء وأنه راه خص هاد الصناديق تحيد، واليوم تنجيو تنعاودوا 
نبنيو ونأسسوا 2 د التعديالت على أساس خلق صناديق جديدة اللي 
غادي نبقاو تنرصدوا ليها أموال، اليوم الحكومة، من خالل البرنامج ديالها 
اللي هو واضح في السياسة إلتقائية، من خالل الهندسة الحكومية، اللي 
أكدات أنه هاد الكفاءات اللي هي وطنية وسياسية بامتياز، واللي تترأس 
دابا وزارات، قادرة أنه تدبر اإلستثمار وتدعم اإلستثمار وتحقق التنمية 
املستدامة دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية وهذا هو األصل، وبالتالي 

كنرفضوا هاد التعديل السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

هل من مؤيد لهذا التعديل؟

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلتقدم وعالشت5عكلة:

في بعض األحيان زعما هو الصمت أفضل، ألن الصندوق محدث، 
في  مكرر   18 املادة  في  كاينة  السوداء  والصناديق  احنا محدثناهش، 
قانون املالية ديال 2015 ما عندو عالقة بهاد الصناديق، وحتى هاد�ضي 
اللي كيتكلم على الصناديق السوداء أقسم باهلل بأنهم معارفينهاش، 
عالقة  عندها  ما   3 السوداء  الصناديق  هاديك  على  كنتكلموا  احنا 

بهاد�ضي اللي كنهضروا عليه.

عيسلد عيرئيس:

دابا هذا ما�ضي أسود؟
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عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

هذا ابيض، راه فيه مليار و255، هذا أبيض هذه الحكومة تجاوبت 
معاه باإليجاب، وقلنا لها هاد الفلوس فين غتنفقيها؟ واعطينا بعض 
املقترحات، والحكومة تجاوبات والسيدة الوزيرة قالت ليك موجودين، 
صافي وإذا عالش؟ احنا كنرفضوا هاد الصندوق، الصندوق كاين منذ 

2006، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

إذن التعديل رقم 43 أعرضه للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

أعرض الباب األول من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

الباب الثاني أحكام تتعلق بالتكاليف )من املادة 19 إلى املادة 35(:

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

املادة 20 من مشروع قانون املالية )إحداث مناصب مالية( ورد 
بشأنها تعديل واحد من فرق ومجموعة املعارضة، التعديل رقم 39، 

الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، فليتفضل.

عينرئبة عيسلدة نزهة مقدعد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

يهدف هذا التعديل إلى الرفع من املناصب املالية املحدثة بموجب 
مشروع قانون املالية لسنة 2022 بالنسبة لقطاعي التعليم والصحة، 
بالنظر ألولويتهما في تنزيل ورش الحماية اإلجتماعية من جهة، وأجرأة 
البحث  تعزيز  من  يجعل  الذي  الجديد  التنموي  النموذج  مخرجات 
من  الثاني  الشق  أما  ثانية.  جهة  من  وطنية  أولوية  واالبتكار  العلمي 
التعديل الذي هّم هذه املادة، فيهدف إلى فتح مجال التوظيف لحاملي 
شهادة الدكتوراه غير املوظفين وتعزيز توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، 

شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

الحكومة.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

فيما يخص مناصب الشغل والتوزيع ديالها كيتم املناقشة ديالهم 
العالي  التعليم  فوزارة  أي،  على  اللجان،  وداخل  الدراسات  حسب 
واالبتكار، نذكر بأنها استفدت تقريبا من 8000 منصب للفترة املمتدة 
ما بين 2015 و2021 وبرمجنا لها 800 منصب فهاد السنة، وكذلك 

كتستفد في إطار القرار املشترك من تعاقد الطلبة مع الجامعات.

فيما يخص قطاع الصحة اللي هو من األولويات كذلك، خصصنا 
له 5500 منصب، كاين ما زال نقص ولكن ما كيجيش غير من هاد 
املناصب خص كذلك نخدمو على جاذبية هاد القطاع وعلى املنظومة 

الصحية بمجموعها، فهاد التعديل غير مقبول.

عيسلد عيرئيس:

هو في الحقيقة هاد التعديل هذا عندو عالقة التعديل الذي تقدمت 
به السيدة النائبة، يعني، 3 التعديالت اللي تقدمت بهم السيدة النائبة 
اختالف  وكاين  املوضوع،  تقريبا وحدة  عندهم  واللي  التامني  فاطمة 
في هذا، نكملو هذا التعديل وندوزو للتعديالت ديالك، هل من رأي، 

معارض؟

عينرئب عيسلد أحمد عيتويزي:

السيد الرئيس املحترم، في الواقع هاد املوضوع ديال توزيع املناصب 
في اإلدارات بالقطاعات الحكومية راه يخضع إلى دراسات معمقة، راه 
ما�ضي غير كنجيو كنوزعو اعطي لهذا حط هذا، نعم هناك خصاص 
فيما يخص التعليم، هناك خصاص فيما يخص الصحة، ولكن هناك 
فيما يخص  املندوبية، هناك خصاص كذلك  فيما يخص  خصاص 
وزارة املالية للي هي اإلدارة األساسية ألن هي اللي كتجمع هاد املوارد اللي 
كتداكرو عليها اآلن، وبالتالي إما كنحيدو 300 منصب لوزارة املالية زعما 
غير ديك 300 غير الناس زعما تجمعوا في العشية وقال ليه هذا 300 
هذا 100 هذا 50، هذا كاين منطق، راه كاين منطق فيما يخص التوزيع 
التفاصيل  فهاد  ندخلو  وبالتالي  الدراسات،  بعد  كيكون  املنطق  هاد 
نحيدو لهذا ونعطيوا لهذا ما غيحلش املشكل، اال حيدنا 300 واحد 
للمندوبية العامة إلدارة السجون، غادي يحقق لها مشكل ولكن اال زدنا 

1000 للتعليم العالي لن يحل مشكل التعليم العالي.

عيسلد عيرئيس:

تفضل  يااله،  السيدة سلوى،  مهم،  ابراهيمي،  ال�ضي  مؤيد؟  رأي 
السيدة النائبة.
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عينرئبة عيسلدة سلوى عيدمنرت9:

شكرا السيد الرئيس،

عيسلد عيرئيس:

هدي فيها شوية االنحياز للشمال.

عينرئبة عيسلدة سلوى عيدمنرت9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

غير من خالل يعني الجدول ديال املناصب املحدثة برسم قانون 
املالية للسنة املقبلة إن شاء هللا، 26.000 منصب كيتضح هنا الخيط 
األبيض من الخيط األسود إذا قارناه بالبرنامج الحكومي الطموح واللي 
2 ديال  املناصب. غنتكلم غي على  العدد ديال   السقف مع هاد 

ّ
عال

القطاعات الصحة والتعليم اللي هما أساس الدولة اإلجتماعية، إذا 
قلنا الحكومة كتقترح 5500 منصب في الصحة والحماية اإلجتماعية، 
منصب   32.000 األطباء  في  خصاص  هناك  بأن  كتقول  الدراسات 
واملمرضين 65.000، إذا عملنا عملية حسابية بسيطة 5500 ضربناها 
في 5 سنوات اللي هي الوالية الحكومية يااله غتعطينا 27.500، هاد 27 
ما غتغطيش حتى الخصاص اللي كاين في األطباء فما بالك باملمرضين 
وباألطر الشبه الطبية. إذا مشينا للتعليم، التعليم العالي 800 منصب، 
واحنا كنعرفوا من خالل الوالية السابقة ديال الجهات، راه الجهات 
قامت بإحداث واحد العديد ديال امللحقات جامعية في األقاليم ديالها، 
في  ملحقة  إحداث  تم  راه  طنجة-تطوان-الحسيمة  غير جهة  قلنا  إال 
العرائش، في الحسيمة، في القصر الكبير، في وزان، شفشاون في املقبل..

عيسلد عيرئيس:

شكرا، شكرا السيدة النائبة.

أعرض التعديل رقم 39 للتصويت:

املوافقون: 66؛

املعارضون: 206؛

املمتنعون: 01.

كذلك ورد باملادة 20 ثالث تعديالت من طرف السيدة النائبة فاطمة 
التامني عن تحالف فيدرالية اليسار تعديل رقم12، 13و15 السيدة 

النائبة دفعة واحدة ألنهم كيهمو نفس املادة ونفس املوضوع.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

 12 رقم  هو  اللي  األول  التعديل  يتعلق  التعديالت  لهذه  بالنسبة 
املالية  يعني  املناصب  على  عالوة  وبالتالي  املالية،  مناصب  إحداث 

املحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هاد املادة، يحدث ابتداء 
من تاريخ يعني فاتح يناير 119 ألف منصب مالي تخصص ملوظفي أطر 
األكاديميات اللي مفروض عليهم التعاقد، ومن بعد غادي نبينوا منين 
يعني، ألن امليزانية املخصصة ليهم هي كدخل ضمن ميزانية املعدات، 
في  إدماجهم  بهدف  مالية  إلى إحداث مناصب  أن تحول  نقترح  نحن 

الوظيفة العمومية.

التعديل التالي هو يتعلق يعني بإحداث مناصب مالية تتعلق بوزارة 
الصحة، ألن 5.500 منصب اللي جات هي غير كافية، وبالتالي نقترح 
14 ألف منصب نظرا للخصاص املهول اللي كيعرفوا القطاع، وبالتالي 
في  مبينة  راه  أخرى،  ميزانية قطاعات  تحويل جزء من  يروم  املقترح 

الجدول، إلى ميزانية تستافد منها الصحة.

من   4% ديال  نسبة  بخصم  كيتعلق  الثالث  للتعديل  بالنسبة 
واملؤسسات  الوزارات  ملختلف  والنفقات  باملعدات  املتعلقة  امليزانية 
كما هي مبينة في الجدول، إلى جانب النفقات الطارئة واملخصصات 
اإلحتياطية اللي هي 2 داملليار و200 مليون، بمعنى أنها تحّول أيضا إلى 
جانب ما سوف يختصم يعني اللي هو املبلغ ديال 241.318.745.925 
ن يعني من أنه يعني ملا نختاصموا 

ّ
درهم هذا هو املبلغ اللي غادي يمك

النسبة ديال ربعة في املائة من هاد امليزانيات، وبالتالي يوجه لدعم قطاع 
الصحة والتعليم.

وأيضا فيما يتعلق بالتعديل األخير، هو يتعلق بالتعليم األولي إلحداث 
مناصب للتعليم األولي اللي تنعرفوا على أنها اليوم كتوصل تقريبا 46 
ألف معني بهاد التعليم األولي، واللي كنعرفوا على أنه اليوم كاين يعني 
الجميع كيتافق على أن التعليم األولي تيتعتبر ركيزة أساسية من أجل 
تحقيق تكافؤ الفرص وأيضا النهوض بقطاع التعليم، واحنا تنعرفوا 
على أن اليوم التعليم األولي كاين فيه واحد النوع ديال الهشاشة، أيضا 
ألن هاد 46 ألف كاين فيها عدة متدخلين، وبالتالي املفروض أن نمشيوا 
في اتجاه يكون واحد النوع يعني ديال اإلستقرار النف�ضي واملنهي بهدف 

دعم..

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة شكرا، الكلمة للحكومة هو في الحقيقة كانت 
اإلجابة سابقا.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

لنفس اإلعتبارات التعديل غير مقبول.

عيسلد عيرئيس:

من رأي معارض؟ ال أحد، رأي مؤيد اه كاين رأي معارض تفضل 
السيد النائب السيد الرئيس.
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عينرئب عيسلد أحمد عيتويزي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عندما كنقرا هاد الجدول اللي فيه القطاعات الحكومية، وأنا أقوم 
بخصم %4 من كل ميزانية من املعدات والنفقات، هل هاد الخصم 
مبني على دراسة الحاجيات الفعلية لهاد القطاعات الحكومية كلهم؟ 
غي كنجي ونهز %4 هنا وحطها هنا، راه الدراسة دامليزانية البد أن تكون 
مؤطرة بدراسات بحاجيات واقعية وحقيقية، ثم كذلك واش يعقل 
نقولوا كاع احنا نهضروا واش يمكن أي قانون مالي باش يجب 120 ألف 
منصب مالي في سنة واحدة؟ هذا من باب الالمنطق أنا كنقول لك من 
باب الالمنطق، وبالتالي احنا كمعارضة فنرفض هاد التعديل ألن فيه 

غير شوية ديال املزايدات، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

هل من رأي مساند؟ تفضل.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أوال يعني املفروض أنه يبقى شوية ديال اإلحترام يعني ما بين السادة 
النواب، ألن املزايدات هي أننا ملا نرفعوا شعار ديال التعليم العمومي 
وديال الصحة العمومية وديال دعم التعليم األولي وديال الحفاظ على 
التماسك اإلجتماعي، وملا نجيوا نترجموه نديروا نوع ديال اإلزدواجية، 
هادي هي املزايدة الحقيقية، ألن املفروض أننا شعارات اللي رافعينها 
نحاولوا نقلبوا ونديروا مجهود على تدابير اللي من شأنها أنها ترجم لنا 
اللي فيها شوية  هاد الشعارات، وفي نفس الوقت نتجاوزوا الخطاب 
ديال اإلزدواجية ومنه يعني اللي كنسمعوه ديال األساتذة اللي مفروض 
عليه التعاقد واللي كاين هناك وعود بأننا نقلبوا على حلول، ها الحلول 
كنقتارحوها هاد الحلول لن تكلف املالية العمومية نفقات جديدة، بل 
بالعكس غادي تدر مداخيل جديدة ما أحوج امليزانية لها، واملفروض 
أننا في الواقع نعليوا يعني من شأن اعتبار ديال إال كلنا تنعتبروا فعال 
التعليم قضية وطنية ومركزية في التنمية ما�ضي فقط ألنها راه بدون 

تعليم وبدون صحة.

عيسلد عيرئيس:

شكرا للسيدة النائبة شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 01؛

التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 01؛

أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 01؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

أعرض املادة راه بقي يااله البداية ديال الجلسة باقي عندنا الجزء 
الثاني ماتعياوش دابا في ساع عييتوا وبالتي قصارين.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العد؛.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد.

أعرض الباب الثاني من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛



ن955 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.138–19.ربيع الثاني.1443  )25.نونبر.2021( 

املمتنعون: 01.

)من  الدولة  وتكاليف  موارد  بتوازن  تتعلق  أحكام  الثالث  الباب 
املادة 36 إلى 40(: املادة 36 الجدول )أ( أعرض للتصويت موارد امليزانية 

العامة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 01.

مستقلة:  بصورة  املسيرة  الدولة  مرافق  موارد  للتصويت  أعرض 
نفس العدد؛

نفس  للخزينة:  الخصوصية  الحسابات  موارد  للتصويت  أعرض 
العدد؛

نفس  خصوصية:  ألمور  املرصدة  الحسابات  للتصويت  أعرض 
العدد؛

نفس  الدولية:  الهيئات  في  اإلنخراط  للتصويت حسابات  أعرض 
العدد؛

أعرض للتصويت حسابات العمليات النقدية: نفس العدد؛

أعرض للتصويت حسابات التمويل: نفس العدد؛

أعرض للتصويت حسابات النفقات من املخصصات: نفس العدد؛

املادة 36 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 

نفس العدد؛

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

أعرض الباب الثالث من الجزء األول برمته للتصويت: نفس العدد؛

أعرض الجزء األول برمته من مشروع قانون املالية 76.21 للسنة 

املالية 2022 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 206؛

املعارضون: 67؛

املمتنعون: ال أحد.

بهذا نكون قد صادقنا على الجزء األول من مشروع قانون املالية 

76.21 لسنة 2022.

أدعو السيدات والسادة النواب والسادة رؤساء اللجان الدائمة، 

بالقاعات  الفرعية  امليزانيات  على مشاريع  للتصويت  عمليات  إلجراء 

املخصصة لكل اللجنة. شكرا، افعت علجلسة.
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محضر علجلسة عيبريبة عشر

عيترايخ: السبت 7 ربيع الثاني 1443ه )13 نونبر2021(.

عيرئرسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وأربعة  ساعتان  عيتوقلت: 
الثامنة مساء والدقيقة الثالثين.

جدول عألعمرل: الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع 
قانون املالية رقم 76.21 للسنة املالية 2022.

التصويت على مشروع قانون املالية برمته. .-

عيسلد اعشلد عيطريبي عيعلم9 ائيس مجلس عينوعب، ائيس 
علجلسة:

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

افتتحت الجلسة.

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

نواصل الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون 
املالية رقم 76.21 للسنة املالية 2022، وعلى مشروع القانون املالي 
برمته، ويطيب لي باملناسبة تقديم الشكر والتقدير ملقررات ومقرري 
الخاصة  التقارير  إعداد  في  بذلوها  التي  الجهود  على  الدائمة  اللجن 
البرامج  حول  مفيدة  معلومات  قدمت  والتي  الفرعية،  بامليزانيات 

واملناقشة املفصلة الخاصة بكل ميزانية.

السادة الرؤساء، نحن أمام أمرين: األمر األول هو املداخالت ديال 
السيدات والسادة النواب في الجزء الثاني والعدد 24 متدخل أسمع 
ال�ضي عبد هللا 24 متدخل وفي هاد الحالة يحق للحكومة تجاوب، فإذن 
إيال بدينا املناقشة اليوم غادي نأجلوا املناقشة الرد ديال الحكومة إلى 
يوم غد األحد إن شاء هللا صباحا، نعم وكاين املقترح الثاني هو أنه تدمج 
املداخالت وكتخرج في الجريدة الرسمية ديال البرملان على أساس أنه 
السيدات والسادة النواب كأنهم يعني قدموا العروض وفي هاد الحالة 
الحكومة غادي نطلبوا منها ما ديرش الجواب وغنربحوا الوقت ونزيدوا، 
دابا األمر بين أيديكم لكم واسع النظر. السيد النائب السيد النائب 

خذا الكلمة.

عينرئب عيسلد محمد مالل )نقطة نظرم(:

إيال سمحتي السيد الرئيس بما أن يعني في املناقشة العامة للمشروع 
يعني خذينا واحد الحيز زمني اللي هو اعتبرناه في الفريق االشتراكي أنه غير 

كافي، وبالتالي فاحنا تنتشبتوا السيد الرئيس أننا ناقشوا الجزء الثاني 
كيما تفقتوا مع السادة رؤساء الفرق.

عيسلد عيرئيس:

إذن الفريق االشتراكي يتشبث باملناقشة، نديروا جولة على الفرق، 
ال ال ابالتي، هذا فيه هادنا فيه توافق هاد ال�ضي فيه توافق هاد ال�ضي 
ما فيهش فيه توافق، السيد النائب أنا سمعت لك وأنا، ال السيدات 
والسادة النواب عندهم التوقيت ما نقدرش نقسم، ولكن الحكومة 

خصها تجاوب، وقف السيد النائب.

عينرئب عيسلد هشرم آيت مرنة:

 le خليه هو يهضر بوحدوا ما كاين مشكيل كل �ضي غادي يسمح ف
temps parole ديالوا و le temps parole ديالوا هو ما يضيعش فيه.

عيسلد عيرئيس:

ال أنا عندي مقترح للسيد النائب إيال جات على خاطرك إيال غير 
بالتي أنا باقي ما خذيت حتى �ضي قرار، أشنو هو الرأي ديالك ال�ضي عبد 
هللا بووانو؟ نبداو بيك أنت األول ال أنت اللول بالتي ال�ضي نور الدين 
مضيان السيد الرئيس ال�ضي نورالدين مضيان الرأي وال نبداوا ال�ضي 

غياث السيد الرئيس.

عيوطني  عيتجما  فريق  ائيس  غلرث  محمد  عيسلد  عينرئب 
يألحرعا )نقطة نظرم(:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أنا أودي الوقت ما كافيناش أنا كنظن نعطيوا املداخالت مكتوبة 
ونربحوا الوقت ونساليوا، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

ال�ضي تويزي.

عينرئب عيسلد أحمد تويزي ائيس فريق عألصرية وعملعرصرة 
)نقطة نظرم(:

اخنا ما عندنا مشكل في األصالة واملعاصرة ندفعوا املداخالت أو ال 
ندخلوا احنا ما عندنا زعما ما عندنا بحال بحال.

عيسلد عيرئيس:

ال�ضي نور الدين.

عينرئب عيسلد نوا عيدين مضلرن ائيس عيفريق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعرديلة:

السيد الرئيس أنا عندي رأي آخر، هذه...
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عيسلد عيرئيس:

إيال سمحتوا السيد تويزي نسمعوا السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد نوا عيدين مضلرن ائيس عيفريق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعرديلة:

هذه أول والية وأول قانون في عهد هذه الحكومة وأمام نائبات ونواب 
جدد كلهن وكلهم حماس من أجل املناقشة، وقد أشرفنا وأشرفوا على 
إعداد وصياغة املداخلة ديالهم، فلذلك دورنا هو هذا ومهمتنا هي هذه 
نسهروا اليوم وغدا عندنا إن شاء هللا له مدبر حكيم، شكرا، هاد ال�ضي 

اللي بغيت نقول.

عيسلد عيرئيس:

الفريق االشتراكي باين املوقف ياك باين، الحركة �ضي إدريس السيد 
الرئيس.

عينرئب عيسلد عدايس عيسنتي�سي ائيس عيفريق علحرك9 )نقطة 
نظرم(:

احنا كذلك  باملناقشة  الفرق  بعض  تشبتوا  إيال  الرئيس،  السيد 
غادي نتشبتوا بها، وال بأس إيال طولنا ولكن إيال رأفة بنا جميعا إيال 
تفضلوا السيدات والسادة الرؤساء وبغاوا باش يكون يعني االقتصار 

على تمكينكم من املداخالت املكتوبة غادي يكون أفضل، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، التقدم واإلشتراكية.

عينرئبة عيسلدة نردية تهرم9 )نقطة نظرم(:

Alors التقدم واالشتراكية كيتشبت باملداخالت ألن هناك النواب 
والنائبات اللي وجدوا املداخالت وخصها تهضر.

عيسلد عيرئيس:

شكرا ال�ضي عبد هللا فريق العدالة والتنمية.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة )نقطة نظرم(:

السيد الرئيس، هاد املوضوع ناقشناه في ندوة الرؤساء وكنقولوا 
بأنه كيخصنا من الناحية املسطرية نديره ها احنا درناه، اآلن الجلسة 
منعقدة من أجل مناقشة الجزء الثاني، كاينة حل ثالث من غير أنه 
وخا احنا التوقيت ديالنا أصال قليل فكنقول أنا هداك التوقيت هداك 
التوقيت نزيدوا نقسموه إما إلى النصف أو نختاصروا فقط على الثلث 
منه، وكنكونوا، وهاديك الساعة الحكومة في جميع األحوال هادي 10 

سنوات ما كتجاوبش دائما ما كتجاوبش وخاصة الوزراء املعنيين كاع ما 
كاينين راه كاع ما كاينين الوزراء، شكون اللي غيجبد العدل؟ شكون اللي 
غيجبد العدل؟ هذا هو فلذلك أنا كنقول يمكن نمشيوا للثلث، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

إيال سمحتوا غندير لكم مقترح رابع، ال�ضي عبد هللا درتي مقترح 
ثالث أنا ندير لك مقترح رابع، تدفع املداخالت وفي اآلخر نديروا تفسير 
التصويت على أساس اإلخوان ديال االتحاد االشتراكي باش نمكنوهم 
من دوك الدقائق اللي تفسير التصويت في األخير إيال جات على خاطركم، 
أنا ما زعما غير مقترح أنا ما قررتش بمكانكم، أنا مع السادة الرؤساء هللا 

يجازيك بخير نكملوا مع السادة الرؤساء تفضل السيد الرئيس.

عيفريق عالشت5عك9  عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس 
)نقطة نظرم(:

السيد الرئيس..

عيسلد عيرئيس:

وقف السيد الرئيس هللا يجازيك بخير.

عيفريق عالشت5عك9  عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس 
)نقطة نظرم(:

ال رأفة بنا حتى احنا، رأفة بنا في العالقات ديالنا مع النواب ديالنا 
ألن كلهم أعدوا ووجدوا وناقشنا مزيان في ندوة الرؤساء، وكان املقترح 
ديالنا نديو الجلسة الثانية يوم األحد ونتشبتوا بأننا نساليوا يوم السبت 
وكنظن غيكون من الصعاب أننا نرجعوا إلى الوراء اآلن، اآلن يمكن 
للحكومة مستكفية وما كاينش الوزراء ويمكن كل األغلبية ما عنهومش 
الرغبة كاع يناقشوا ولكن يمكن تخص 2 دالفرق اللي عبروا اآلن على 

أنهم بغاوا يناقشوا يناقشوا والسالم.

عيسلد عيرئيس:

غير كاين هو التوازن يعني فريق واحد إيال ناقش فيعني كل �ضي 
خصوا يناقش، ما يمكن ليش نحرم �ضي واحد أنا من النقاش، هو 

تفضل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد عدايس عيسنتي�سي ائيس عيفريق علحرك9 )نقطة 
نظرم(:

هو اللي سبق ووقع من بعد مناقشة بحال هادي اللي بغيت نقول 
كلمة على بركة هللا واللي بغى يرأف بنا يوضع بين يديكم املداخلة ديالو، 
واللي كان ناوي غير يرتجل الكلمة ما عندوش مكتوبة، إذن راه غادي 
يتناول الكلمة ونتقدمو، هللا يخليكم، ألن هاد الوقت اللي تنضيعو في 

املناقشة أكثر من اللي غادي يضيع لنا الباقي، شكرا.
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عيسلد عيرئيس:

وضعتوني أنا في حرج، نبنيو على التخفيف، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عبد عينبي علدودي )نقطة نظرم(:

شكرع عيسلد عيرئيس،

وقلت  لها  سبقتني  انت  نطرح  بغيت  كنت  اللي  الفكرة  هاد  غير 
التخفيف، بغينا نقولو نيت التخفيف واإلخوان رؤساء الفرق وال غادين 
يّدخلوا على كل فريق يخففوا علينا شوية باش نمشيو في إطار التنزيل 

السليم لهاد الجلسة هادي، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

غير املسألة ديال التخفيف فيها واحد اإلشكال بالنسبة لي أنا حيث 
عندي التوقيت مضبوط، وهادي كتبقى سلطة تقديرية ديال املتدخل 
وايال استهلك الوقت ديالو كامل راه ما بقاش التخفيف، وما يمكن ليش 
نوقفو، إذن، إيال سمحت نبداو املناقشة، نبداو املناقشة غنبنيو على 
التخفيف واملداخالت تدرج في املحضر، الكلمة للنائب املحترم السيد 
حفيظ وشاك عن فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد حفلظ وشرك:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

لن يختلف اثنان في كون قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي 
أضحى وبحق رهان املستقبل بامتياز، كيف ال وتقدم األمم ورفعتها يتأتى 
بفضل العلوم والتحصيل فاملدرسة مستنبت األمة وفيها يتم تكوين 

واعداد إنسان الغد لينهض برهان التنمية املستدامة.

عيسلد عيرئيس،

التربية  بين  جمعت  والتي  الحالية  الحكومية  الهندسة  نثمن  إننا 
والتكوين بمختلف أسالكها والبحث العلمي والرياضة في وزارة واحدة، 
التربية والتكوين بمعناه الشامل  وهو دليل على نظرة شاملة ملفهوم 
واألشمل، وفي هذا اإلطار نود التأكيد على املقاربة الحكومية الجديدة 
النموذج  ومخرجات  السامية  امللكية  التوجيهات  من  تقتبس  والتي 
التنموي الجديد، وتعمل على إسقاطها وذلك بغية النهوض بهذا القطاع 
الحيوي وجعله وبحق رافعة تنموية باملعنى التام واألشمل، وإيمانا من 
الحكومة بأن الدولة اإلجتماعية هي التي تقوم أول ما تقوم على التربية 
والتكوين فإن مقاربة الحكومة تقوم على أن النهوض بمنظومة التعليم 
يمر عبر النهوض بأوضاع رجل التعليم، وإذ نشد بحرارة على املجهودات 
الحثيثة التي شرع فيه السيد الوزير بمد جسور التواصل والحوار مع 

مختلف مكونات املنظومة وتمثيلياتها قصد استثمار الزمن السيا�ضي، 
قصد استثمار الزمن السيا�ضي والتسريع ألجرأة البرنامج الحكومي في 
جوانبه املتعلقة بالتربية والتكوين، هذا ورغم الهامش املوازناتي الدقيق 
فإن الحكومة وبفضل علو كعبها وبعد نظرها تمكنت من تطويع هذه 

الهوامش لتوفير مخصصات لهذا القطاع الحيوي دون أدنى إسقاط.

وهكذا وفي سابقة من نوعها فقد تمكنت الحكومة من أن ترفع من 
امليزانية املخصصة ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى 77.4 
مليار درهم سنة 2022، بزيادة بنسبة %6 في امليزانية املرصودة لقطاع 
مقارنة بالسنة املالية املاضية وذلك بمبلغ إضافي يقدر بحوالي 3 ماليير 
و600 مليون درهم دون احتساب اعتمادات لاللتزام التي انتقلت إلى 

6.2 مليار درهم.

ولقد جاءت مقاربة الحكومة بالجديد حينما جعلت من التعليم 
لتحصين  األمان  صمام  تطويره  واعتبرت  استهداف  مجال  األولي 
مجهودات الحكومة في هذا املضمار، كما نشيد بتنصيص املشروع 
على تأهيل البنى التحتية للمنظومة سواء منها البيداغوجية أو املوازية 
وذلك بتخصيص 2.56 مليار درهم، منها 560 مليون درهم الستبدال 
البناء املفكك وتعزيز العرض املدر�ضي من خالل بناء مؤسسات تعليمية 
جديدة، حيث سيتم تخصيص غالف مالي قدره 2.3 مليار درهم. ولهذا 
الغرض مما سيمكن من بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية منها 30 
مدرسة جماعاتية و43 داخلية، وإذ نشيد بهذا املجهود الكبير نود أن 
نؤكد على ضرورة تركيز املجهودات على التكوين املستمر والكفيل بالرفع 

من كفاءة األطر التربوية ودعم ترقي املنظومة وتطويرها.

عيسلد عيرئيس،

ميادين  في  وتتنافس  العلمية  اإلنجازات  األمم  فيه  تقارع  زمن  في 
وبحق  تشكل  العلمي  البحث  منظومة  أصبحت  والتطوير،  االبتكار 
مقياسا لرفعة كل نظام تعليمي بل ولكل مجتمع، وإذ نؤمن أن تطوير 
التجارب  أن  ذلك  عام فحسب،  قطاع  مجهود  ليس  العلمي  البحث 
املقارنة تؤكد أن مساهمة القطاع الخاص والقوي والقوى الحية من 
نسيج جمعوي ومن صفوة أكانت مراكز بحثية Think Thank حيوية 

جدا بل وفرقة في هذا اإلطار.

فعلى سبيل املثال ال الحصر يعتمد البحث العلمي في الواليات املتحدة 
الشركات  بتحويل  والجامعات  الشركات  بين  شراكات  على  األمريكية 
للبحث العلمي وتجعل منه عامل تطوير في إطار مشاريع عالية عادية 
االبتكارية وقابلة للتسويق، لذا نحث الحكومة لخلق اإلطار التشريعي 
والتنظيمي األمثل في اإلطار األمثل في شراكة مع هذه املكونات قصد 

دعم طفرة في هذه املنظومة وذلك في جوانبه التعاقدية والتحفيزية.

عيسلد عيرئيس،

يشكل اإلدماج املنهي وبحق صمام أمان للتنمية السوسيو اقتصادية 
فهو من جهة مصدر لخلق الثروة وتوزيعها من جهة، وكذا رافعة مجتمعية 
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تضمن سبل الترقي املجتمعي، وال أدل على ذلك أن أبرز التمظهرات 
 l›ascenseur social الدولة اإلجتماعية الحقة هو املصعد االجتماعي
لذا فإننا ومرة أخرى نشد على أيدي السيد رئيس الحكومة مهندس 
تركيبتها املبكرة والتي استحدث وللمرة األولى وزارة اإلدماج االقتصادي 
مقاربة  في  االبتكارية  والكفاءات، وجوهر  والشغل  الصغرى  واملقاولة 
الحكومة هو عدم اللجوء إلى املقاربة النمطية في خلق مناصب الشغل 
الجهاز  الكتلة األجرية وتركيبة  العام، حيث حجم  القطاع  في  سواء 
عليه  الحكومة  انكباب  ينبغي  عميق  إصالح  إلى  يحتاجان  اإلداري 
وانخراطها في ورشه اإلستراتيجي أو في قطاع خاص تطورت فيه نظم 
وآليات اإلنتاج وأصبح موجها أكثر فأكثر نحو طفرة رقمية ترسم أبعاد 
جديدة لدور العنصر البشري قوامها الكفالة الكفاءة العالية والتأطير 

في إطار عالي املكننة.

كما أننا ندرك أهمية املقاوالت على مستوى النسيج االقتصادي 
بإحداث  املتعلق  الشق  في  كبيرة  املؤهالت  وامتالكها  قدراتها  ومدى 
فرص الشغل، وبالتالي مساهمتها في التنمية املستدامة وفي خلق للثروة 
مستوى  من  واإلدماج  املعيشة  مستوى  من  والرفع  الفقر  ومحاربة 

املعيشة واإلدماج االجتماعي.

وفي نفس السياق يتعين وعلى مجموع املتدخلين في القطاع املقاوالت 
في إستراتيجية ورؤية  املقاوالت الصغرى االنخراط واالنصهار  العامة 
موحدة وشملة من شأنها تحديد األهداف املسطر بناءا على تنسيق 
الصغرى  املقاوالت  وتحفيز  دعم  أن  ونعتبر  األولويات،  يحدد  محكم 
بمثابة أولوية وطنية وإطار لالشتغال مهم جدا في االستراتيجية التنموية 
ببالدنا، كما أن املقاربة املعتمدة في هذا القطاع يجب أن تنبني على 
تحسيس مناخ األعمال واعتماد سياسات وتدابير ذات طابع تحفيزي 
وبرامج للمواكبة، بهدف الرفع من تنافسية هذه املقاوالت وجعلها في 

صلب اهتمامات مختلف النشطاء والفاعلين في القطاع.

وفي هذا اإلطار، فإننا نثمن إسقاط هذه املقاربة عبر مشروع قانون 
املالية وذلك باتخاذ الحكومة التدابير العاجلة ملواكبة الشباب في مجال 
التشغيل وتشجيع مبادرة الشباب حاملي املشاريع في املجال الفالحي 
وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج انطالقة من خالل إطالق مشروع جديد 
تحت اسم »الفرصة« لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة، 

شكرا على حسن إصغاء.

مدعخلة عيسلد عينرئب حفلظ وشرك، برسم فريق عيتجما 
عيوطني يألحرعا خالل منرقشة علجزء عيبر 9 من مشروع قرنون 

عملريلة يلسنة عملريلة 2522 )مدعخلة مسلمة(:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء

عيسلدعت وعيسردة عينوعب

لن يختلف اثنان في كون قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي 
أضحى وبحق رهان املستقبل بامتياز.

والتحصيل،  العلو  بفضل  يتأتى  ورفعتها  األمم  وتقدم  ال  كيف 
فاملدرسة مستنبت األمة وفيها يتم تكوين وإعداد إنسان الغد لينهض 

برهان التنمية املستدامة.

عيسلد عيرئيس،

التربية  بين  جمعت  والتي  الحالية  الحكومية  الهندسة  نثمن  إننا 
والتكوين بمختلف أسالكها والبحث العلمي والرياضة في وزارة واحدة، 
التربية والتكوين بمعناه الشامل  وهو دليل على نظرة شاملة ملفهوم 

واألشمل.

وفي هذا اإلطار نود التأكيد على املقاربة الحكومية الجديدة والتي 
تقتبس من التوجيهات امللكية السامية ومخرجات النموذج التنموي 
وتعمل على إسقاطها، وذلك بغية النهوض بهذا القطاع الحيوي وجعله 

وبحق رافعة تنموية باملعنى التام واالشمل.

وإيمانا من الحكومة بأن الدولة اإلجتماعية هي التي تقوم أول ما 
تقوم على التربية والتكوين، فإن مقاربة الحكومة تقوم على أن النهوض 

بمنظومة التعليم يمر عبر النهوض بأوضاع رجل التعليم.

وإذ نشد بحرارة على املجهودات الحثيثة التي شرع فيها السيد الوزير 
بمد جسور التواصل والحوار مع مختلف مكونات املنظومة وتمثيلياتها 
في  الحكومي  البرنامج  بأجرأة  والتسريع  السيا�ضي  الزمن  استثمار  قد 

جوانبه املتعلقة بالتربية والتكوين.

هذا ورغم الهامش املوازناتي الدقيق، فإن الحكومة وبفضل علو 
كعبها وبعد نظرها تمكنت من تطويع هذه الهوامش لتوفير مخصصات 

لهذا القطاع الحيوي دون أدنى إسقاط.

وهكذا، وفي سابقة من نوعها فقد تمكنت الحكومة من أن ترفع 
من امليزانية املخصصة ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى 
77.4 مليار درهم سنة 2022، بزيادة بنسبة 6 % في امليزانية املرصودة 
2021، وذلك بمظروف إضافي يقدر  املالية  بالسنة  للقطاع، مقارنة 
بحوالي 3 ماليير و600 مليون درهم دون احتساب اعتمادات االلتزام 

التي انتقلت إلى 6.2 مليارات درهم.

ولقد جاءت مقاربة الحكومة بالجديد حينما جعلت من التعليم 
األولي مجال استهداف واعتبرت تطويره صمام أمان لتحصين مجهودات 

الحكومة في هذا املضمار.

كما ونشيد بتنصيص املشروع على تأهيل البنى التحتية للمنظومة 
سواء منها البيداغوجية أو املوازية وذلك بتخصيصـ 2.56 مليار درهم، 
منها 560 مليون درهم الستبدال البناء املفكك، وتعزيز العرض املدر�ضي، 
من خالل بناء مؤسسات تعليمية جديدة، حيث سيتم تخصيص غالف 
مالي قدره 2.3 مليار درهم لهذا الغرض، ما سيمكن من بناء ما يقارب 

230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية.
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تركيز  نؤكد على ضرورة  أن  نود  الكبير،  املجهود  بهذا  وإذ نشيد 
األطر  كفاءة  من  بالرفع  والكفيل  املستمر  التكوين  على  املجهودات 

التربوية ودعم ترقي املنظومة وتطورها.

عيسلد عيرئيس

ميادين  في  وتتنافس  العلمية  االنجازات  األمم  فيه  تقارع  زمن  في 
االبتكار والتطوير أصبحت منظومة البحث العلمي تشكل وبحق مقياسا 

لرفعة كل نظام تعليمي بل ولكل مجتمع.

وإذ نؤمن أن تطوير البحث العلمي ليس مجهود قطاع عام فحسب، 
ذلك أن التجارب املقارنة تؤكد أن مساهمة القطاع الخاص والقوى 
 Think Thank الحية من نسيج جمعوي ومن صفوة أكانت مراكز بحثية

حيوية جدا بل وفرقة في هذا اإلطار.

الواليات  في  العلمي  البحث  يعتمد  الحصر  ال  املثال  سبيل  فعلى 
الشركات  بتحويل  والجامعات  الشركات  بين  شراكات  على  املتحدة 
للبحث العلمي وتجعل منه عامل تطوير في إطار مشاريع عالية االبتكارية 

وقابلة للتسويق.

لذا، نستحث الحكومة لخلق اإلطار التشريعي والتنظيمي األمثل في 
شراكة مع هذه املكونات قصد دعم طفرة في هذه املنظومة وذلك في 

جوانبه التعاقدية والتحفيزية.

عيسلد عيرئيس،

يشكل اإلدماج املنهي وبحق صمام أمان للتنمية السوسيو اقتصادية 
فهو من جهة مصدر لخلق الثروة وتوزيعها من جهة وكذا رافعة مجتمعية 

تضمن سبل الترقي املجتمعي.

وال أدل على ذلك أن أبرز تمظهرات الدولة االجتماعية الحقة هو 
املصعد االجتماعي.

لذا فإننا ومرة أخرى نشد على أيدي السيد رئيس الحكومة مهندس 
تركيبتها املبكرة والذي استحدث وللمرة األولى وزارة اإلدماج االقتصادي 

واملقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

وجوهر االبتكارية في مقاربة الحكومة هو عدم اللجوء إلى املقاربة 
النمطية في خلق مناصب شغل سواء في القطاع العام حيث حجم 
الكتلة األجرية وتركيبة الجهاز اإلداري يحتاجان إلى إصالح عميق ينبغي 
انكباب الحكومة عليه وانخراطها في ورشه االستراتيجي، أو في قطاع 
خاص تطورت فيه نظم وآليات اإلنتاج وأصبح وجها أكثر فأكثر نحو 
طفرة رقمية ترسم أبعاد جديدة لدور العنصر البشري قوامها الكفاءة 

العالية والتأطير في إطار عال املكننة.

كما أننا ندرك أهمية املقاوالت على مستوى النسيج االقتصادي، 
ومدى قدراتها وامتالكها ملؤهالت كبيرة في الشق املتعلق بإحداث فرص 
الثروة،  خلق  وفي  املستدامة،  التنمية  في  مساهمتها  وبالتالي  شغل، 

ومحاربة الفقر، والرفع من مستوى املعيشة واإلدماج االجتماعي.

وفي نفس السياق يتعين على مجموع املتدخلين في قطاع املقاوالت 
ورؤية  استراتيجية  في  واالنصهار  االنخراط  الصغرى  واملقاوالت  عامة 
موحدة وشاملة من شأنها تحديد األهداف املسطرة بناء على تنسيق 

محكم يحدد األولويات.

ونعتبر أن دعم وتحفيز املقاوالت الصغرى بمثابة أولوية وطنية وإطار 
لالشتغال مهم جدا في االستراتيجية التنموية ببالدنا، كما أن املقاربة 
األعمال  مناخ  تنبني على تحسين  أن  القطاع يجب  في هذا  املعتمدة 
واعتماد سياسات وتدابير ذات طابع تحفيزي وبرامج للمواكبة بهدف 
الرفع من تنافسية هاته املقاوالت وجعلها في صلب اهتمامات مختلف 

النشطاء والفاعلين في القطاع.

وفي هذا اإلطار، فإننا نثمن إسقاط هذه املقاربة عبر مشروع قانون 
في  الشباب  ملواكبة  العاجلة  التدابير  الحكومة  باتخاذ  وذلك  املالية، 
مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي املشاريع في املجال 
الفالحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج »انطالقة«، من خالل إطالق 
مشروع جديد تحت اسم »الفرصة«، لتمويل مشاريع الشباب دون 

شروط مسبقة. شكرا على حسن اإلصغاء.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة ليلى داهي.

عينرئبة عيسلدة يللى دعهي:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار، وذلك 
في إطار مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية التابعة للجنة القطاعات 
في  واملتمثلة   ،2022 لسنة  املالي  قانون  مشروع  برسم  اإلجتماعية 
قطاعات الصحة والحماية اإلجتماعية والتضامن واإلدماج االجتماعي 
واألسرة والتي تشكل محور الدولة اإلجتماعية ضمن الهندسة الحكومية 
الجديدة التي تضع من بين أولوياتها االهتمام بقضايا املواطنين واالرتقاء 
بأوضاعهم املعيشية والحرص على تقليص الفوارق اإلجتماعية وتبني 

سياسة العدالة املجالية.

الحماية  اسم  إضافة  هو  تسجيلها  يمكن  مالحظة  أول  ولعل 
يحمله  ملا  واختصاصاتها،  الصحة  وزارة  وهوية  لصفة  اإلجتماعية 
هذا الورش من دالالت وإشارات قوية على الرغبة األكيدة والجامحة 
للحكومة في تنزيله التنزيل السليم تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية، 
الترسانة  راكمتها  التي  التشريعية  باملكتسبات  اإلشادة  من  البد  وهنا 
اإلطار  قانون  مشروع  على  املصادقة  خالل  من  الوطنية  القانونية 
رقم 21.9 املتعلق بالحماية اإلجتماعية الذي يعتبر وأحد أهم اآلليات 
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املؤسساتية والتدبيرية لتحقيق التمكين والتنمية املستدامتين، والذي 
هو األصل في مشروع ملكي وورش كبير مهيكل ومندمج يروم تحقيق 
اإلنصاف املجتمعي واملجالي، الذي ما فتئ جاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا وأيده يؤكد على أهميته باستمرار في سبيل تعميم التغطية 

اإلجتماعية وتفعيل السجل اإلجتماعية املوحد.

ومن ثم فإن هذا املشروع هو ترسيخ لسيرورة من املشاريع املتكاملة 
والتي نبهتنا جائحة كورونا على ضرورة التسريع في إنجازها باعتبارها 
كفيلة باالنتقال إلى حلول بنيوية لالختالالت اإلجتماعية التي تعيشها 
بعض الفئات في واملناطق، وارتباطا بما عاشته بالدنا من مخلفات أزمة 
كوفيد ـ19 والتي أرخت بظاللها على سير املنظومة الصحية وكانت لها 
انعكاسات جد مباشرة على أداء املرفق العام، فإننا في فريق التجمع 
جميع  أيدي  على  بحرارة  نشد  لكي  مناسبة  نغتنمها  لألحرار  الوطني 
على  ومحللين  وخبراء  وتقنيين  وممرضين  أطباء  من  الطبية  األطقم 
تعبئتهم الشاملة وروح املواطنة العالية التي أبانوا عنها خالل كل مراحل 

األزمة، وذلك على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي واجهتهم.

ومن ضمن إيجابيات مشروع قانون املالية لسنة 2022 أنه خصص 
لقطاع الصحة والحماية اإلجتماعية ما يناهز 5 آالف و500 منصب من 
ضمن 26 ألفا و860 منصب مقترحة من قبل الحكومة، وهي تدابير تروم 
بطبيعة الحال إلى ضمان ولوج جميع املواطنين للعالجات وكذا تكريس 
الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في املادة 31 من الدستور، إننا 
نثمن مواصلة برنامج تأهيل املستشفيات والذي خصصت له ميزانية 
تقدر بمليار درهم سنويا في أفق سنة 2025 فضال عن مأسسة إلزامية 
الحترام مسلك العالجات من أجل تقليص التكلفة وتحسين مدة التكفل 
باملر�ضى مع الحرص على أن يتم الولوج إلى مسلك العالجات إجباريا عبر 

مؤسسات الرعاية الصحية األولية أو عبر لطبيب عام.

إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار مع السياسة الرامية إلى مواصلة 
بناء وتأهيل املراكز االستشفائية الجهوية واإلقليمية، والذي خصص لها 
مشروع قانون املالية لسنة 2022 مبلغ قدره 600 مليون درهم مع دعم 
إحداث نظام معلوماتي مندمج بميزانية تقدر ب 500 مليون درهم، البد 
كذلك من تقويم اختالالت منظومة راميد ومراجعة املنظومة الصحية 
في جميع هياكلها واالشتغال أكثر على حكامة القطاع مع احترام مبدأ 
النزاهة والكفاءة واالستحقاق في تقلد مناصب املسؤولية. إن طموحنا 
متخصصين  أطباء  وتكوين  املستعجالت  بطب  كبير جدا  النهوض  في 
قادرين على مواكبة الحاالت املستعصية. وبخصوص السياسة الدوائية 
فقد آن األوان إلى فتح نقاش بناء بخصوصها وتمكين املواطن من هذه 
املادة الحيوية بأقل التكاليف املمكنة والعمل على تشجيع الصناعات 
الدوائية، مستحضرين بعض التوصيات الصادرة عن إحدى تقارير 

املجلس األعلى للحسابات.

إننا نؤكد على العناية بصحة األم والطفل ومواصلة الجهود من 
الوالدة خصوصا  أثناء  أجل تقليص نسبة وفيات األمهات واألطفال 

بالعالم القروي واملناطق النائية من جهة أخرى، وأخيرا نو�ضي الحكومة 
وهيئات  نقابات  من  االجتماعيين  الفرقاء  مختلف  على  االنفتاح  إلى 
مهنية وحقوقية لالنكباب على إنجاح ورش إصالح املنظومة الصحية، 
التنزيل السليم لورش الحماية اإلجتماعية وفق  البناءة في  واإلسهام 
أساليب متطورة تقوم على ضمان التواصل الفعال واملستمر والقرب 
لكم على حسن  إلى همومه ومشاكله، شكرا  املواطن واإلنصات  من 

االستماع، شكرا السيد الرئيس.

عيتجما  فريق  برسم  دعهي،  يللى  عينرئبة  عيسلدة  مدعخلة 
عيوطني يألحرعا خالل منرقشة علجزء عيبر 9 من مشروع قرنون 

عملريلة يلسنة عملريلة 2522 )مدعخلة مسلمة(:

موالنر  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
اسول هللا.

وآيه وصحبه أجمعين،

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

يشرفني عاليا أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار، 
للجنة  التابعة  الفرعية  امليزانيات  مشاريع  مناقشة  إطار  في  وذلك 
 ،2022 لسنة  املالي  القانون  مشروع  برسم  االجتماعية،  القطاعات 
واملتمثلة في قطاعات الصحة والحماية االجتماعية والتضامن واإلدماج 
ضمن  االجتماعية  الدولة  محور  تشكل  والتي  واألسرة  االجتماعي 
االهتمام  أولوياتها  بين  من  تضع  التي  الجديدة،  الحكومية  الهندسة 
بقضايا املواطنين واالرتقاء بأوضاعهم املعيشية والحرص على تقليص 

الفوارق االجتماعية وتبني سياسة العدالة املجالية.

الحماية  اسم  إضافة  هو  تسجيلها،  يمكن  مالحظة  أول  ولعل 
يحمله  ملا  واختصاصاتها  الصحة  وزارة  هوية  و  لصفة  االجتماعية 
هذا الورش من دالالت وإشارات قوية على الرغبة األكيدة والجامحة 
للحكومة في تنزيله التنزيل السليم تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية 
، وهنا البد من اإلشادة باملكتسبات التشريعية التي راكمتها الترسانة 
القانونية الوطنية من خالل املصادقة على مشروع قانون اإلطار رقم 
اآلليات  أهم  أحد  يعتبر  الذي  اإلجتماعية،  بالحماية  املتعلق   09-21
املؤسساتية والتدبيرية لتحقيق التمكين والتنمية املستدامتين، والذي 
هو في األصل مشروع ملكي وورش كبير مهيكل ومندمج، يروم تحقيق 
اإلنصاف املجتمعي واملجالي الذي ما فتئ جاللة امللك، محمد السادس، 
التغطية  تعميم  سبيل  في  باستمرار  أهميته  على  يؤكد  هللا،  نصره 
هذا  فإن  تم  ومن  املوحد،  االجتماعي  السجل  وتفعيل  االجتماعية 
املشروع هو ترسيخ لصيرورة من املشاريع املتكاملة، والتي نبهتنا جائحة 
باالنتقال  كفيلة  باعتبارها  إنجازها،  في  التسريع  على ضرورة  كورونا 
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الفئات  بعض  تعيشها  التي  اإلجتماعية  لالختالالت  بنيوية  حلول  إلى 
واملناطق.

وارتباطا بما عاشته بالدنا من مخلفات أزمة كورونا كوفيد 19 والتي 
أرخت بظاللها على سير املنظومة الصحية وكانت لها انعكاسات جد 
مباشرة على أداء املرفق العام، فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار 
نغتنمها مناسبة لكي نشد بحرارة على أيدي جميع األطقم الطبية من 
أطباء وممرضين وتقنيين وخبراء ومحللين على تعبئتهم الشاملة وروح 
املواطنة العالية التي أبانوا عليها خالل كل مراحل األزمة وذلك على 

الرغم من الضغوطات الكبيرة التي واجهتهم.

ومن ضمن إيجابيات مشروع قانون املالية لسنة 2022 أنه خصص 
لقطاع الصحة والحماية االجتماعية ما يناهز 5 آالف و500 منصب من 
ضمن 26 ألفا و860 منصب مقترحة من قبل الحكومة، وهي تدابير تروم 
بطبيعة الحال إلى ضمان ولوج جميع املواطنين للعالجات وكذا تكريس 

الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في املادة 31 من الدستور

إننا نتمن مواصلة برنامج تأهيل املستشفيات والذي خصصت له 
ميزانية تقدر بمليار درهم سنويا في أفق سنة 2025، فضال عن مأسسة 
إلزامية احترام مسلك العالجات من أجل تقليص التكلفة وتحسين مدة 
التكفل باملر�ضى مع الحرص على أن يتم الولوج إلى مسلك العالجات 

إجباريا عبر مؤسسات الرعاية الصحية األولية أو عبر طبيب عام.

إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار مع السياسة الرامية إلى مواصلة 
بناء وتأهيل املراكز االستشفائية الجهوية واإلقليمية والذي خصص لها 
مشروع قانون املالية لسنة 2022 مبلغ قدره 600 مليون درهم مع دعم 

إحداث نظام معلوماتي مندمج بميزانية تقدر ب 500 مليون درهم.

البد كذلك من تقويم اختالالت منظومة الراميد ومراجعة املنظومة 
الصحية في جميع هياكلها واالشتغال أكثر على حكامة القطاع مع احترام 

مبدأ النزاهة والكفاءة واالستحقاق في تقلد مناصب املسؤولية.

أطباء  وتكوين  املستعجالت  بطب  النهوض  في  كبير  طموحنا  إن 
متخصصين قادرين على مواكبة الحاالت املستعصية.

وبخصوص السياسة الدوائية فقد آن األوان إلى فتح نقاش بناء 
التكاليف  بأقل  الحيوية  املادة  املواطن من هذه  بخصوصها وتمكين 
بعض  الدوائية مستحضرين  الصناعة  تشجيع  على  والعمل  املمكنة 

التوصيات الصادرة عن إحدى تقارير املجلس األعلى للحسابات.

إننا نؤكد على العناية بصحة األم والطفل ومواصلة الجهود من 
الوالدة خصوصا  أثناء  أجل تقليص نسبة وفيات األمهات واألطفال 

بالعالم القروي واملناطق النائية.

من جهة أخرى نو�ضي الحكومة إلى االنفتاح على مختلف الفرقاء 
االجتماعيين من نقابات وهيئات مهنية وحقوقية لالنكباب على إنجاح 
ورش إصالح املنظومة الصحية واإلسهام البناء في التنزيل السليم لورش 

الحماية االجتماعية وفق أساليب متطورة تقوم على ضمان التواصل 
الفعال واملستمر والقرب من املواطن واإلنصات إلى همومه ومشاكله.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

أهم  إحدى  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  قطاع  يشكل 
ركائز الدولة االجتماعية ضمن خارطة طريق عمل الحكومة في الشق 
املرتبط بالجانب االجتماعي وذلك ملا له من وقع كبير على الحياة اليومية 
وأطفال  نساء  من  املغربي  املجتمع  وشرائح  فئات  ملعظم  واملعيشية 

ومسنين وأشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إلخ...

لقد أضحت بالدنا في حاجة كبيرة ملقاربة حقوقية تتجاوز املقاربة 
اإلحسانية في هذا املجال فهو قطاع يمتاز بتفرع مجاالته واختالف فئاته 
وتنامي متطلباتها سنة تلو أخرى، وبالتالي أصبحنا أمام ظواهر اجتماعية 
تحتاج إلى وقاية ومواكبة وتتبع وذلك في إطار رؤية موحدة تقوم على 

تبني سياسة االلتقائية بين مختلف الشركاء والفاعلين.

إننا نعتبر األسرة عماد وأساس املجتمع إذ ال يصلح إال بإصالحها 
االجتماعية  التنمية  أن  نرى  باملقابل  األساسية  خليته  باعتبارها 
أهمية  يولي  الذي  الجديد  التنموي  النموذج  ركائز  من  ركيزة  تشكل 
كبرى للرأسمال البشري وبالتالي بلوغ نظام متكامل وشمولي للرعاية 

االجتماعية يقوم على مبدأ العدالة واإلنصاف.

إن موضوع النهوض بأوضاع املرأة موضوع متشعب للغاية يتداخل 
فيه الحقوقي مع االجتماعي وبالتالي أصبحنا اليوم مطالبين بتحقيق 
رأسها  للمرأة وعلى  الذاتي  التمكين  بلوغ  إضافية من شأنها  مكاسب 
بالعالم  خاصة  النساء  صفوف  في  األمية  نسبة  من  والحد  التعليم 

القروي.

كما يظل ملف حماية الطفولة واالهتمام بها من بين أهم امللفات 
التي يجب االشتغال عليها بجدية ونكران ذات من أجل بلورة سياسة 
بأمنها  املساس  وعدم  لحمايتها  مندمجة  استراتيجية  ووضع  عمومية 

وحقوقها.

إننا مع كل األوراش املفتوحة لدعم فئة األشخاص ذوو االحتياجات 
الخاصة من جميع مناحي الحياة والتكفل باألرامل واملطلقات من خالل 
تعزيز دور صندوق التماسك االجتماعي وتبسيط مسطرة االستفادة منه 
ليشمل كافة الفئات املستهدفة وبالتالي نشد بحرارة على جرأة الحكومة 
في اتخاذ تدابير اجتماعية حقيقية من بينها دعم املسنين واملتقاعدين في 

أفق سنة 2026 باعتماد إجراءات تحفيزية وبشكل تدريجي.

وفي الختام، ال يسعنا في فريق التجمع الوطني لألحرار سوى التعبير 
عن انخراطنا في كل املشاريع واألوراش التي سطرتها الحكومة من أجل 
حياة أفضل للمواطن املغربي حياة تصون كرامته وتعزز قدراته وتحمي 
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حقوقه آملين لها النجاح تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا وأيده. شكرا على حسن إصغائكم والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، إذن العملية ديال التخفيف ها هي منطلقة، اإلخوان في 
غير  دابا  الحجيرة،  محمد  السيد  املحترم  النائب  واملعاصرة  األصالة 

شعلتيها ومشيتي آجي جلس معنا.

عينرئب عيسلد محمد علحجي5ة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

سأقتصر طبعا في هذه املدخلة على مناقشة امليزانية الفرعية لقطاع 
الداخلية وإعداد التراب، طبعا باسم فريق األصالة واملعاصرة أتشرف 
بمناقشة هاته امليزانية الفرعية، ننهئ أنفسنا جميعا على املجهودات 
وبكل  الناجح  إشرافها  خالل  الداخلية  وزارة  بها  قامت  التي  الكبيرة 
املقاييس على تنظيم االستحقاقات االنتخابية األخيرة، وبهذه املناسبة 
طبعا على املهنية العالية في التدبير والتصدي لجائحة كورونا وكذلك 
التنسيق والتكامل بين العمل الحكومي وبين كل القوى الحية بالبالد، 
وأيضا ننهئ أنفسنا بطريقة إدارة ملف األمن على املستوى الوطني خاصة 
التهديدات اإلجرامية واإلرهابية التي  من خالل التصدي الحازم لكل 

تستهدف هذا الوطن العزيز.

وندعم ونساند ونثمن كل املجهودات واألدوار التي تقوم بها الوزارة 
ونطالب في نفس الوقت بتسريع تنزيل ورش الجهوية املتقدمة والالتمركز 
اإلداري، كما نطالب بإعطاء االهتمام األكثر إلشكالية تقليص الفوارق 
تطهير  برنامج  وتعميم  الوطني،  املستوى  على  واإلجتماعية  املجالية 
السائل في العالم القروي، وبخصوص إعداد التراب استبشرنا خيرا 
بتعيين السيدة الوزيرة على رأسه ملا هو معروف عليها من جرأة وشجاعة 
وإرادة سياسية قوية، طبعا مطمئنون على أنه هاد اإلختالالت الكبرى 
التي راكبناها على املستوى الوطني لسنوات في هذا القطاع جا الوقت 

باش يكون هناك إبداع في الحلول وابتكار لحلول مناسبة.

أيضا جائحة كورونا عمقت اإلشكال في هذا القطاع وخصوصا في 
الشق املتعلق بالعقار بالرغم من كل التدابير التي تم اتخاذها ينتظر 
القطاع أو السيدة الوزيرة عمل كبير إلنعاشه وانطالقته من جديد 
حتى يتمكن من استعادت دوره كقاطرة في التنمية، لن أطيل أكثر أقول 
العالم القروي يجب أن يأخذ حقه ونصيبه في موضوع تعميم وثائق 
 les التعمير في الرخص وتسهيلها، املوضوع يعني الرخص املجانية أو
plans التصاميم املجانية اللي كاينة فلوسوا عند الجهات وكاينة في 
الوزارة جا الوقت باش يعرف النور ونضمنوا هداك الحق في السكن 
للمواطن في العالم القروي ألنه حق دستوري ما�ضي مهم نختاصروا 
فقط على الحاضرة اللي حققنا فيها بعض النتائج الجد إيجابية اللي 

يمكن لينا نفتخروا بها، وشكرا.

مدعخلة في إطرا منرقشة عمليزعنلة عيفرعلة يقطرع عيدعخللة 
وإعدعد عيت5عب عيوطني وعيتعمي5 وعإلسكرن وسلرسة عملدينة برسم 

سنة 2522 )مدعخلة مسلمة(:

عيسلد عيرئيس عملحت5م؛

يشرفني أن أتناول الكلمة، باسم فريق األصالة واملعاصرة، في إطار 
التراب  وإعداد  الداخلية  قطاعي  من  لكل  الفرعية  امليزانية  مناقشة 

الوطني، برسم سنة 2022.

عيسلد عيوزير عملحت5م؛

فيما يتعلق بامليزانية الفرعية لقطاع الداخلية، اسمحوا لنا بداية، 
وبكل موضوعية، أن نهنئكم، السيد الوزير املحترم، على املجهودات 
وبكل  الناجح  إشرافها  خالل  الداخلية  وزارة  بها  قامت  التي  الكبيرة 
نهنئكم  وأن  األخيرة.  االنتخابية  االستحقاقات  تنظيم  على  املقاييس 
كذلك، بهذه املناسبة، على املهنية العالية في التدبير والتصدي لجائحة 
وباء كورونا في تنسيق وتكامل بين العمل الحكومي وبين كل القوى الحية 

للبالد.

يتعلق  فيما  كذلك  املبذولة  بالجهود  اعتزاز،  وبكل  ننوه،  كما 
بالحفاظ على أمن بلدنا واستقراره، خاصة من خالل التصدي الحازم 

لكل التهديدات اإلجرامية واإلرهابية التي تستهدف هذا الوطن العزيز.

ومن جهة أخرى، فإن قطاع الداخلية يقوم بدور محوري وأسا�ضي، 
فيما يخص استكمال تنزيل ورش الجهوية املتقدمة والالمركزية الترابية 
وتجسيد مكانة الصدارة التي خولها الدستور للجهات، ونحن، في فريق 
األصالة املعاصرة، إذ نشيد بما تم تحقيقه من تقدم في هذا املجال، 
فإننا نؤكد على ضرورة تسريع الوتيرة الحكومية الستكمال هذا املسار 
واملندمجة  الشاملة  بالتنمية  للنهوض  املنجزات،  من  املزيد  لتحقيق 
الفوارق  وتقليص  للثروة  العادل  التوزيع  يضمن  بما  الجهات  لكافة 

املجالية بينها.

وفضال عن ذلك، فإننا واعون بما تضطلع به وزارتكم من مهام 
جسيمة وثقيلة فيما يتعلق باملساهمة في تفعيل األوراش االجتماعية 
الكبيرة والضخمة التي أطالقها جاللة امللك حفظه هللا، هذا فضال عن 

البرامج األخرى املختلفة ذات البعد التنموي التي تشرفون عليها.

التي  الكبيرة  الجهود  على  التأكيد  نود  التشريعي،  الصعيد  وعلى 
بذلتها وزارتكم في مجاالت هامة واستراتيجية والتي ال بد من التنويه 
بها وبأهميتها في إطار اإلصالحات واألوراش التي تقوم بها الدولة في عدة 
مجاالت، ونذكر منها على سبيل املثال إخراج القوانين املتعلقة باألرا�ضي 
الساللية، والقانون املتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية، 

وإصالح القانون املتعلق بالجبايات املحلية...

وإذ ندعم وتثمن كل هذه الجهود واألدوار الريادية لوزارتكم، فإننا 
نؤكد على:
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تسريع وتيرة تنزيل ور�ضي الجهوية املتقدمة والالتمركز اإلداري؛ .-

إعطاء املزيد من االهتمام إلشكالية تقليص الفوارق املجالية،  .-
الذي يعتبر أحد األوراش الكبرى والشائكة التي تستوجب تعبئة كل 
الجهوية  إطار  في  ملعالجتها  واالقتصادية  املالية  واإلمكانيات  الجهود 

املتقدمة.

وجلب  وتحفيزها  البشرية  املوارد  مللف  العناية  من  املزيد  .-
الجماعات  بموظفي  الخاص  األسا�ضي  النظام  وإصالح  الكفاءات، 

الترابية بما يتيح التنزيل األمثل للبرامج التنموية على الصعيد الترابي؛

التفعيل األمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والعمل  .-
على تجاوز بعض التعثرات مقارنة باألهداف التي وضعت من أجلها 

واملتمثلة أساسا في:

معالجة مظاهر الهشاشة والفقر في الوسط القروي ومحاربة  .-
اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري؛

-. تعميم برنامج التطهير السائل بالعالم القروي؛

التشجيع على رقمنة اإلدارة، وال يفوتنا هنا أن نشكركم على  .-
املراسلة التي وجهتموها للجماعات الترابية قصد االنخراط في ورش 

الرقمنة وإدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة في مساطرها؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  قطاع  يخص  فيما  أما 
وسياسة املدينة:

عيسلدة عيوزيرة عملحت5مة؛

فإننا ال نخفي سعادتنا وتفاؤلنا الكبير بتعيينكم السيدة الوزيرة 
على رأس هذا القطاع االستراتيجي، وهذا ليس مجاملة منا ولكن ملا 
هو مشهود لكم من جرأة وإرادة سياسية قوية، ستجعلكم متميزين في 
معالجة املشاكل واالختالالت املزمنة التي يعاني منها هذا القطاع. ونحن 

كلنا أمل في قدرتكم على االبداع وابتكار الحلول املناسبة لها.

السيدة الوزيرة، لقد عمقت جائحة كورونا من أزمة قطاع العقار 
ببالدنا، وبالرغم من كل التدابير التي تم اتخاذها فإنه ينتظركم عمل 
دوره  استعادة  من  يتمكن  حتى  جديد،  من  وإطالقه  إلنعاشه  كبير 

كقاطرة مهمة لالقتصاد الوطني.

السيدة الوزيرة، ال شك أن الدولة قد بذلت مجهودا كبيرا خالل 
العقدين األخيرين فيما يتعلق بسياسة السكن ومحاربة السكن غير 
الالئق، من خالل مختلف البرامج ذات الصلة وما كلفته سواء كنفقات 
مباشرة من امليزانية العامة أو من خالل النفقات الجبائية الضخمة التي 
تم منحها للمنعشين العقاريين ...إلخ، لكن النتائج لم تكن في املستوى 

املطلوب.

هدفنا اليوم، السيدة الوزيرة، هو إيجاد أفكار جديدة ومبتكرة التي 
من شأنها تجاوز نقائص السياسات السابقة، فيما يخص جعل السكن 

القدرة  حيث  من  األضعف  والطبقات  املتوسطة  الطبقة  متناول  في 
ذلك،  ولتحقيق  الوزيرة،  السيدة  فيكم  املأمول  هو  هذا  الشرائية. 

ستجدون فينا، السيدة الوزيرة، كل الدعم واملساندة.

ومن جانب آخر، فإننا نؤكد، السيدة الوزيرة، على ضرورة االنكباب 
لتجاوز  القطاع،  لهذا  والتنظيمية  التشريعية  املنظومة  تجويد  على 
املعيقات والصعوبات الكثيرة التي يشكو منها املواطنون واملستثمرون 
على السواء في مجال البناء والتعمير، والعمل على تبسيط املساطر 
منكم  سيتطلب  ما  وهو  والزمني،  واإلداري  املالي  العبء  وتخفيف 

مجهودات غير عادية وعمل متواصل لتحقيقه.

ولضيق الوقت، أود التأكيد كذلك، السيدة الوزيرة، على أهمية 
ساكنة  ملعاناة  لاللتفات  الوقت  حان  القروي،  للعالم  األولوية  إيالء 

البادية وملعالجة مشاكل التعمير في هذا املجال.

لساكنة  الصعبة  العيش  ظروف  جميعا  نعلم  الوزيرة،  السيدة 
العالم القروي واملناطق النائية في ظل ضعف، إن لم نقل انعدام، 
جودة السكن وشرط العيش الكريم، هذا السكن الذي يعيش فيه 

املواطن املغربي املتشبث بأرضه، بالرغم من كل هذه اإلكراهات.

السكن الالئق، السيدة الوزيرة، ليس حقا دستوريا فقط في املجال 
الحضري، بل هو حق للمواطن املغربي حيثما وجد في ربوع الوطن. 
وشكرا. ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم. والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب على التخفيف، النائب املحترم السيد محمد 
صباري. السيدة حنان اتركين.

عينرئبة عيسلدة حنرن عتركين:

شكرع يكم عيسلد عيرئيس،

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

يكت�ضي قطاع العدل أهمية قصوى في النسق الحكومي ونفتخر في 
فريق األصالة واملعاصرة بمناسبة إسناد هذا القطاع اإلستراتيجي والهام 
إلى حقوقي محترم ومحامي متمدرس ورجل قانون ضليع في شخص عبد 
اللطيف وهبي، ونحن على يقين مطلق أن السيد وزير العدل املحترم 
عاتقه،  على  امللقاة  الجسيمة  املهام  في  الحسن  البالء  يبلي  سوف 
وسينهض بها أحسن نهوض مسلحا في ذلك بثقة جاللة امللك حفظه هللا 

ودعم الفريق النيابي لألصالة واملعاصرة نائبات ونواب.

لقد قدمتم السيد الوزير العدل املحترم بمناسبة تقديم ومناقشة 
مشروع امليزانية الفرعية لوزارة العدل خريطة طريق لجعل هذا القطاع 
واسطة عقد  كونه  منطلق  من  يستحق  الذي  التأهيل  وتأهيل  رائدا 
مختلف القطاعات الحكومية، من منطلق أن العدل أساس الحكم 
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وإليه يعهد تحقيق األمن القانوني والقضائي للمغاربة، كما أننا نثمن 
السيد الوزير املحترم في هذا الباب مختلف األوراش الكبرى التي تعهدتم 
بإعطاء انطالقتها، وقد همت أساسا مشروع القانون الجنائي الذي نعتبر 
في فريق األصالة واملعاصرة أن سحبه من املسطرة التشريعية بمجلس 
النواب إجراء دستوري سليم ويعتبر قرارا حكيما ومتبصرا األمر الذي 
سيمكن من إعادة النظر في مضامين هذا املشروع املهيكل، وفي قلب 
ذلك معالجة إشكالية االعتقال االحتياطي من خالل سن مقتضيات 
يعرف  ما  أو  اإلحترازية  غير  تدابير  على  التنصيص  سيما  ال  مبدعة، 
ببدائل العقوبات، كما أن التعهد بمراجعة النصوص املنظمة ملجموعة 
من املهن ذات الصلة بالقضاء والعدالة وعلى رأسها املحاماة وخطة 
العدالة ومهنة التوثيق والقانون املنظم للخبراء القضائيين والقانون 
املنظم ملهنة التراجمة املقبولين لدى املحاكم يعتبر ثورة هادئة في مجال 
التشريعات املنظمة لهاته املهن، كما أن التعهد بإطالق ورش إعداد 
تصور ملراجعة بعض مقتضيات مدونة األسرة ومراجعة قانون املسطرة 
الجنائية وقانون املسطرة املدنية واإلطار القانوني املنظم للمحاكمات 
عن بعد، وإحداث املرصد الوطني لإلجرام كلها تدابير وإجراءات تبين 
بامللموس أنكم السيد الوزير املحترم أهل لتدبير هذا القطاع، بما هو 

معهود فيكم من تبصر وإنصات وإشراك ملختلف املتدخلين.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

وطيدة هي العالقة بين قطاع العدل ومجال حقوق اإلنسان، ونغتنم 
هذه املناسبة من أجل التنويه بإقرار إلحاق املندوبية الوزارية املكلفة 
بحقوق اإلنسان بقطاع العدل، كما نسجل بارتياح قرار السيد الوزير 
إلى السيد املندوب الوزاري  املحترم نقل الصالحيات واالختصاصات 
املكلف بحقوق اإلنسان، مع احتفاظه باإلشراف السيا�ضي على عمل 
املندوبية، األمر الذي من شأنه بث دينامية جديدة في عمل املندوبية 
إليها، خصوصا أمام  الوزارية وجعلها تنهض باالختصاصات املوكولة 
التحديات املطروحة على مستوى التفاعل مع اآلليات الدولية لحماية 
حقوق اإلنسان خصوصا ما يرتبط منه بالتقارير واألجهزة الخاصة، 
يشرف صورة  بما  اإلنسان  حقوق  لحماية  الدولية  الصكوك  تنفيذ 

اململكة أمام املنتظم الدولي، شكرا لكم.

قطرع عيعدل، منرقشة مشروع قرنون عيـمريلة يلسنة عيـمريلة 
2522، مدعخلة علجلسة عيعرمة، )مدعخلة مسلمة(:

حضرعت عيسلدعت وعيسردة؛

 قصوى في النسق الحكومي، ونفتخر 
ً
َيكت�ضي قطاُع العدِل أهمية

في فريق األصالة واملعاصرة، بمناسبة إسناد هذا القطاع االستراتيجي 
والهام إلى حقوقي محترم، ومحامي متمّرس، ورجل قانون ضليع، في 
شخص األستاذ عبد اللطيف وهبي، ونحن على يقيٍن مطلٍق أن السيد 
وزير العدل املحترم سوف ُيبلي البالء الحسن في املهام الجسيمة امللقاة 
على عاتقه، وسينهض بها أحسَن نهوٍض، مسلحا في ذلك بثقة جاللة 

امللك، حفظه هللا، ودعم الفريق النيابي لألصالة واملعاصرة: نائباٍت 
.
ً
ونوابا

لقد قّدمتم، السيد وزير العدل املحترم، بمناسبة تقديـم ومناقشة 
هذا  لجعل  طريق  خريطة  العدل،  لوزارة  الفرعية  امليزانية  مشروع 
ة 

َ
القطاع رائدا، وتأهيله التأهيَل الذي يستحق، من منطلق كونه َواِسط

أساُس  العدَل  أن  منطلق  من  الحكومية،  القطاعات  مختلف  ِعقد 
الحكم، وإليه ُيعهد تحقيق األمن القانوني والقضائي للمغاربة.

كما أننا نثمن، السيد الوزير الـمحترم، في هذا الباب مختلف األوراش 
مشروع  أساسا  ت 

ّ
َهمـ وقد  انطالقتها،  بإعطاء  ـم 

ُ
ْدت َعهَّ

َ
ت التي  الكبرى 

القانون الجنائي، الذي نعتبر في فريق األصالة واملعاصرة، أن سحبه من 
املسطرة التشريعية بمجلس النواب، إجراٌء دستوريٌّ سليٌم، ويعتبر قرارا 
ن من إعادة النظر في مضامين هذا 

ّ
حكيما ومتبصرا، األمر الذي سيمك

املشروع الـمهيِكل، وفي قلب ذلك معالجة إشكالية االعتقال االحتياطي 
من خالل سن مقتضيات ُمبدعة، ال سيما التنصيص على التدابير غير 

االحتجازية، أو ما ُيعرف ببدائل العقوبات.

َمة ملجموعة من املهن ذات  ِ
ّ
كما أن التعهد بمراجعة النصوص الـُمَنظ

 العدالة، ومهنة 
ُ
ة

َّ
الصلة بالقضاء والعدالة، وعلى رأسها: املحاماة، وِخط

التوثيق، والقانون الـمنظم للخبراء القضائيين، والقانون الـمنظم ملهنة 
 هادئة في مجال التشريعات 

ً
التراجمة املقبولين لدى املحاكم، يعتبر ثورة

الـمنظمة لهذه املهن.

كما أن التعهد بإطالق ورش إعداد تصور لـمراجعة بعض مقتضيات 
الجنائية، وقانون املسطرة  قانون املسطرة  مدونة األسرة، ومراجعة 
املدنية، واإلطار القانوني املنظم للمحاكمات عن ُبعد، وإحداث املرصد 
السيد  أنكم،  بامللموس  بين 

ُ
ت وإجراءات  تدابير  كلها  لإلجرام،  الوطني 

الوزير املحترم، أهٌل لتدبير هذا القطاع، بما هو معهود فيكٌم من تبصر 
وإنصات وإشراك ملختلف املتدخلين.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة؛

 هي العالقة بين قطاع العدل ومجال حقوق اإلنسان، ونغتم 
ٌ
وطيدة

هذه املناسبة من أجل التنويه بقرار إلحاق املندوبية الوزارية املكلفة 
بحقوق اإلنسان بقطاع العدل، كما نسجل بارتياح قرار السيد الوزير 
إلى السيد املندوب الوزاري  املحترم نقل الصالحيات واالختصاصات 
املكلف بحقوق اإلنسان، مع احتفاظه باإلشراف السيا�ضي على عمل 
املندوبية، األمر الذي من شأنه بت دينامية جديدة في عمل املندوبية 
الوزارية، وجعلها تنهض باالختصاصات املوكولة إليها، خصوصا أمام 
التحديات املطروحة على مستوى التفاعل مع اآلليات الدولية لحماية 
حقوق اإلنسان، خصوصا ما يرتبط منه بالتقارير واألجهزة الخاصة 
تنفيذ الصكوك الدولية لحماية حقوق اإلنسان، بما يشّرف صورة 

اململكة أمام املنتظم الدولي.
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عيسلد عيرئيس:

بن  التويمي  محمد  ال�ضي  النائب  السيد  النائبة،  السيدة  شكرا 
جلون، ال�ضي ادريس الشبشالي من موراه ال�ضي قرب.

عينرئب عيسلد محمد عيتويم9 بن جلون:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدة عيوزيرة،

عيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

واملعاصرة،  األصالة  العدالة..،  فريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
ملناقشة مشاريع  واملعاصرة  األصالة  فريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
امليزانيات الفرعية املدرجة ضمن لجنة القطاعات اإلجتماعية والتي 
بعناية  أنظارنا  على  املعروض   2020 املالية  قانون  مشروع  خصها 
رأس  على  وضعت  التي  للحكومة  االجتماعي  التوجه  عكس  خاصة، 
أولوياتها ملفات اجتماعية وتنموية تجعل منها حكومة األوراش الكبرى.

على مستوى قطاع الصحة والحماية اإلجتماعية نسجل بارتياح 
وباعتزاز كبيرين العمل العام الذي قامت به األطر الطبية والشبه الطبية 
وكافة العاملين بالقطاع الصحي الذين أبانوا عن روح وطنية عالية في 
أداء واجبهم رغم الظروف الصعبة التي واجهوها، نثمن الشروع في 
تنزيل ورش الحماية اإلجتماعية الذي سيستجيب للحاجيات ومطالب 
مجموعة من الفئات اإلجتماعية، نثمن الشروع في تنزيل ورش الحماية 
امليزانية  مشروع  في  املسجلة  بالزيادة  ننوه  قلتها،  هادي  اإلجتماعية 
والتي   18.9% بلغت  ارتفاع  نسبة  سجلت  حيث  للقطاع  املخصصة 
الرعاية  مؤسسات  تأهيل  عبر  العالج  إلى  الولوج  تيسير  من  ستمكن 
الصحية األولية، مواصلة برنامج تأهيل املستشفيات بميزانية تقدر 
الصحية  املنظومة  تعزيز حكامة   ،2025 أفق  في  درهم سنويا  بمليار 
االستشفائية  املراكز  الترابية حول  الصحية  املجموعات  إحداث  عبر 
الجامعية، فيما يخص قطاع اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى 

والتشغيل والكفاءات.

نعتبر في فريق األصالة واملعاصرة أن الهيكلة الجديدة للقطاع وكذا 
أهدافه خطوة إيجابية من قبل الحكومة في معالجتها إلشكالية البطالة، 
حيث ستمكن االختصاصات الجديدة املسندة للقطاع من التخفيف 
من حدة البطالة وتعزيز سوق الشغل ببالدنا، وفي هذا الصدد نثمن 
ما ورد في مشروع امليزانية الفرعية للقطاع برسم السنة املالية 2022 
الذي تضمن جملة من اإلجراءات العملية التي ستساهم ال محالة في 

تخفيض نسب البطالة، وتتمثل في:

-إحداث 250.000 فرصة شغل من خالل برنامج أوراش الذي تم 
اإلعالن عن انطالقه يوم الخميس 11 نونبر 2021؛

-إطالق برنامج »الفرصة« لدعم املبادرات الفردية وتمويل املشاريع 
الصغرى؛

-إعطاء نفس جديد لبرنامج انطالقة وضمان استدامته؛

-تنفيذ البرنامج امللكي من أجل إنعاش االقتصاد الوطني من خالل 
الصندوق محمد السادس لالستثمار؛

-إحداث إطار تنظيمي وضريبي يدعم املقاوالت الناشئة ومواصلة 
مشروع مقاولة ناشئة مبتكرة؛

أما قطاع التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة نعتبر هذا القطاع 
حيويا لدوره الكبير في النهوض باألوضاع اإلجتماعية للمواطنين عبر 
تدخالته املتعددة وطبيعة الفئات اإلجتماعية املستهدفة، لذا فهو في 
حاجة إلى مجهودات كبيرة لتدارك سلبيات سنوات من التدبير ولنا في 
السجل االجتماعي املوحد أمل كبير استهداف الفئات املستحقة لكل 

دعم وتضامن، شكرا.

مدعخلة فريق عألصرية وعملعرصرة في علجلسة عيعرمة بمنرسبة 
منرقشة مشرايا عمليزعنلرت عيفرعلة عملداجة في لجنة عيقطرعرت 

عالجتمرعلة برسم عيسنة عملريلة 2522 )مدعخلة مسلمة(:

عيسلد عيرئيس عملحت5م؛

عيسردة عيوزاعء عملحت5مون؛

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون؛

ملناقشة  واملعاصرة،  األصالة  فريق  باسم  أتدخل،  أن  يشرفني 
مشاريع امليزانيات الفرعية املدرجة ضمن لجنة القطاعات االجتماعية، 
والتي خصها مشروع قانون املالية 2022 املعروض على أنظارنا بعناية 
رأس  على  وضعت  التي  للحكومة  االجتماعي  التوجه  عكس  خاصة، 
أولوياتها ملفات اجتماعية وتنموية تجعل منها حكومة األوراش الكبرى.

أوال: على مستوى قطاع الصحة والحماية االجتماعية:

به  الذي قامت  الهام  العمل  بارتياح واعتزاز كبيرين  نسجل  .•
األطر الطبية والشبه الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي، الذين 
أبانوا عن روح وطنية عالية في أداء واجبهم رغم الظروف الصعبة التي 

واجهتهم.

الذي  االجتماعية  الحماية  ورش  تنزيل  في  الشروع  نثمن  .•
سيستجيب للحاجيات ومطالب مجموعة من الفئات االجتماعية.

ننوه بالزيادة املسجلة في مشروع امليزانية املخصصة للقطاع،  .•
حيث سجلت نسبة ارتفاع بلغت %18,9 والتي ستمكن من:

تأهيل العرض الصحي عبر تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية  .-
األولية.

مواصلة برنامج تأهيل املستشفيات بميزانية تقدر بمليار درهم  .-
سنويا في أفق 2025،
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املجموعات  إحداث  عبر  الصحية  املنظومة  حكامة  تعزيز   .-
الصحية الترابية حول املراكز االستشفائية الجامعية.

والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  قطاع  ثانيا: 
والكفاءات:

نعتبر في فريق االصالة واملعاصرة أن الهيكلة الجديدة للقطاع وكذا 
أهدافه خطوة إيجابية من قبل الحكومة في معالجتها إلشكالية البطالة، 
حيث ستمكن االختصاصات الجديدة املسندة للقطاع من التخفيف 

من حدة البطالة وتعزيز سوق الشغل ببالدنا.

وفي هذا الصدد، نثمن ما ورد في مشروع امليزانية الفرعية للقطاع 
برسم السنة املالية 2022 الذي تضمن جملة من اإلجراءات العملية 

التي ستساهم ال محالة في تخفيض نسب البطالة، وتتمثل في:

إحداث 250 ألف فرصة شغل من خالل برنامج *أوراش*  .•
الذي تم اإلعالن عن إطالقه يوم الخميس 11 نونبر 2021

وتمويل  الفردية  املبادرات  لدعم  »الفرصة«  برنامج  إطالق  .•
املشاريع الصغرى

اعطاء نفس جديد لبرنامج »انطالقة« وضمان استدامته .•

تنفيذ البرنامج امللكي من أجل إنعاش االقتصاد الوطني من  .•
خالل صندوق محمد السادس لالستثمار

الناشئة  املقاوالت  يدعم  وضريبي  تنظيمي  إطار  إحداث  .•
ومواصلة مشروع »مقاولة ناشئة مبتكرة«

تشجيع وسم »صنع في املغرب« بإنتاج محلي ملا قيمته 34  .•
مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100 ألف منصب 

شغل.

قطاع التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة:

باألوضاع  النهوض  في  الكبير  لدوره  حيويا  القطاع  هذا  نعتبر 
الفئات  وطبيعة  املتعددة،  تدخالته  عبر  للمواطنين،  االجتماعية 
االجتماعية املستهدفة، لذا فهو في حاجة إلى مجهودات كبيرة لتدارك 
سلبية سنوات من التدبير، ولنا في السجل االجتماعي املوحد أمل كبير 

في استهداف الفئات املستحقة لكل دعم وتضامن.

وفي هذا الصدد نسجل بارتياح عميق ما جاء في البرامج املزمع تنزيلها 
أو مواصلة العمل ببعض البرامج برسم السنة املالية 2022 واملتمثلة 

فيما يلي:

إدماج مقاربة النوع االجتماعي على مستوى النهوض بحقوق  .•
املرأة.

التنمية االجتماعية والنهوض بحقوق األشخاص في وضعية  .•
إعاقة وحماية االسرة واألطفال واألشخاص املسنين.

التصويت  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  قررنا  االعتبارات  ولهذه 
باإليجاب على امليزانيات الفرعية لكافة القطاعات املشار اليها سلفا.

عيسلد عيرئيس:

تفضل،  الشبشالي،  إدريس  للسيد  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
السيد مجيدي خليفة من بعد، تفضل.

عينرئب عيسلد إدايس عيشبشرلي:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عألنبلرء وعملرسلين.

عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
مناقشة امليزانية الفرعية ملختلف القطاعات الوزارية التابعة للجنة 
القطاعات اإلنتاجية، ونحسبها فرصة مواتية لتبليغ أعضاء الحكومة 
بما يتعلق في صدورنا وفي صدور املواطنين من آراء ووجهات نظر قائمة 

أساسا على محاولة طرح البدائل وليس املزايدات السياسية.

السيد الوزير، بكل روح وطنية ال بد من اإلشادة بما هو إيجابي في 
قطاع الفالحة تشكل أحد أهم محركات التنمية اإلقتصادية الوطنية، 
التصدير  وإنعاش  العمل  في خلق فرص  إلى ملساهمتها  بالنظر  وذلك 
ومحاربة الفقر، هناك غالء أثمنة األسمدة في السوق وعدم تفعيل 
املكتسبات ونتائج إعداد خرائط إعداد التربة املتعلقة بترشيد استعمال 
األسمدة ببالدنا، نسجل انخفاض حقينة السدود ذات أغراض فالحية، 
نطالب بناء سدود جديدة بإقليم صفرو على واد أكاي وواد زلول وواد 
القرية، وعلى وجه الخصوص بجماعة رباط الخير التي تعاني من ندرة 
ماء  في  لالقتصاد  الوطنية  البرامج  تنفيذ  الحكومة  مواصلة  املياه، 
السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفالحية بنظام الري املوضعي إقليم 
صفرو نموذجا، وفيما يخص قطاع الصيد البحري يجب على الحكومة 
مضاعفة الجهود في سبيل تعزيز ما تحقق في العقد األخير من مكتسبات 

وذلك من خالل تطوير قدرات مهنيي القطاع وتحسين ظروف عيشهم.

السيد الوزير، نسجل اعتزازنا كمغاربة بنتائج التسريع الصناعي 
األزمة  أثناء  املغرب  أبان  لقد  املستقبل،  في  أملنا كبير عليكم  ونعلق 
عن قدرته على التكييف ال سيما من خالل الزيادة السريعة في إنتاج 

الكمامات وأجهزة التنفس وغيرها.

وإن تطوير جاهزية املقاوالت الوطنية في قدرتها على التأقلم يمر 
أساسا عبر منح حوافز على ابتكار والبحث والتطوير والتصدير وفقا لتطور 
الحاجيات الوطنية والدولية ومن أجل االنتقال من ثقافة االستهالك 
إلى ثقافة اإلنتاج، ومن أجل تقليص اعتمادنا على االستيراد يجب على 
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باملنتوجات  الواردات  عن  تستعيض  تتبع سياسة طموحة  الحكومة 
املحلية، كما يجب اعتماد إستراتيجية وطنية لتطوير تسويق املنتجات 
الوطنية كاملنتجات التي يحظى بها إقليم صفرو، وتأهيل السوق الوطني 
لقطاع السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني.

الداخلية  السياحة  تنشيط  على  التركيز  يجب  الوزير،  السيد 
لتعويض خسائر السياحة الخارجية من خالل تشجيع املغاربة على 
استكشاف سحر املغرب ومؤهالته السياحية وعلى وجه الخصوص 
جديدة  واقتصادية  صحية  تدابير  اتخاذ  يجب  كما  صفرو،  إقليم 
تنظيم  على  العمل  والثقة،  الهدوء  ومنحه  املسافر  السائح  لتطمأن 
إحصاء عامل وشامل للصناع التقليديين على مستوى غرف الصناعة 
التقليدية، التمكين غرف الصناعة التقليدية من اإلمكانيات الخاصة 
بتفعيل السجل الحرفي، إعادة النظر في كيفية تنظيم املعارض املنظمة 
من طرف مؤسسات دار الصانع وإشراك غرف الصناعة التقليدية في 

تدبيرها، والسالم عليكم.

يلقطرعرت  عيفرعلة  عمليزعنلرت  منرقشة  إطرا  في  مدعخلة 
عيوزعاية عيتربعة يلجنة عيقطرعرت عإلنترجلة برسم عيسنة عملريلة 

2522 )مدعخلة مسلمة(:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم، وصالة وعيسالم على أشرف عالنبلرء 
وعملرسلين.

عيسلد عيرئيس؛

عيسردة عيوزاعء؛

عيسلدعت، وعيسردة عينوعب عملحت5مين.

يشرفني أن أتناول الكلمة، باسم فريق األصالة واملعاصرة، في إطار 
مناقشة امليزانيات الفرعية ملختلف القطاعات الوزارية التابعة للجنة 
القطاعات اإلنتاجية، ونحسبها فرصة مواتية لتبليغ أعضاء الحكومة 
بما يعتمل في صدورنا وصدور املواطنين من آراء ووجهات نظر قائمة 

أساسا على محاوالت طرح البدائل، وليس للمزيدات السياسية.

السيد الوزير، بكل روح وطنية البد من اإلشادة وتثمين ما هو  .-
إيجابي في القطاع االنتاجي ببالدنا، ابتداءا من مخطط املغرب األخضر 
إذ ال يختلف اثنان على أن الفالحة تشكل أحد أهم محركات التنمية 
االقتصادية الوطنية، وذلك بالنظر إلى ملساهمتها في خلق فرص العمل، 

وإنعاش التصدير ومحاربة الفقر.

- هناك غالء أثمنة األسمدة في السوق، وعدم تفعيل مكتسبات 
ونتائج إعداد خرائط التربة املتعلقة بترشيد استعمال األسمدة ببالدنا.

- نسجل انخفاض حقينة السدود ذات األغراض الفالحية.

- نطالب ببناء سدود جديد بإقليم صفرو على واد أكاي وواد زلول 
وواد القرية، وعلى وجه الخصوص بجماعة رباط الخير التي تعاني من 

نذرة املياه.

- مواصلة الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني لالقتصاد في ماء السقي 
عبر برمجة تجهيز الضيعات الفالحية بنظام الري املوضعي إقليم صفرو 

نموذجا.

-وفيما يخص قطاع الصيد البحري، يجب على الحكومة مضاعفة 
الجهود في سبيل تعزيز ما تحقق في العقد األخير من مكتسبات، وذلك 

من خالل تطوير قدرات مهنيي القطاع وتحسين ظروف عيشهم.

قطاع الصناعة والتجارة: .-

التسريع  بنتائج  كمغاربة  اعتزازنا  نسجل  الوزير،  السيد  .-
الصناعي ونعلق آماال كبيرة عليكم في املستقبل.

لقد أبان املغرب أثناء األزمة عن قدرته على التكيف، ال سيما  .-
من خالل الزيادة السريعة في إنتاج الكمامات وأجهزة التنفس وغيرها. 
وإن تطوير جاهزية املقاوالت الوطنية، في قدرتها على التأقلم، يمر أساسا 
عبر منح حوافز على االبتكار والبحث والتطوير والتصدير وفقا لتطور 
الحاجيات الوطنية والدولية ومن أجل االنتقال من ثقافة استهالك إلى 

ثقافة إنتاج.

ومن أجل تقليص اعتمادنا على االستيراد، يجب على الحكومة  .-
تتبع سياسة طموحة تستعيض عن الواردات باملنتوجات املحلية.

كما يجب اعتماد استراتيجية وطنية لتطوير تسويق املنتجات  .-
السوق  وتأهيل  صفرو(  إقليم  بها  يحظى  التي  )كاملنتوجات  الوطنية 

الوطنية.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  قطاع 
والتضامني:

عيسلد عيوزيرة،

يجب التركيز على تنشيط السياحة الداخلية لتعويض خسائر  .-
السياحة الخارجية، من خالل تشجيع املغاربة على استكشاف سحر 

املغرب ومؤهالته السياحية، وعلى وجه الخصوص إقليم صفرو.

لطمأنة  واقتصادية جديدة  تدابير صحية  اتخاذ  يجب  كما  .-
السائح املسافر ومنحه الهدوء والثقة.

العمل على تنظيم إحصاء عام وشامل للصناع التقليديين  .-
على مستوى غرف الصناعة التقليدية.

الخاصة  اإلمكانيات  من  التقليدية  الصناعة  غرف  تمكين  .-
بتفعيل السجل الحرفي.

إعادة النظر في كيفيات تنظيم املعارض املنظمة من طرف مؤسسة 
دار الصانع وإشراك غرف الصناعة التقليدية في تدبيرها.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد مجيدي خليفة السيد النائب 
املحترم، السيدة النائبة نادية بزندفة من بعد.
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عينرئب عيسلد مجلدي خللفة:

عيسلد عيرئيس،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس 
البنيات  لجنة  لقطاعات  التابعة  الفرعية  امليزانيات  ملناقشة  النواب 
األساسية والطاقة واملعادن، ومن منطلق البناء على التخفيف كما 
التمستم السيد الرئيس اسمحوا لنا التطرق واإلشارة إلى بعض القضايا 

والنقاط التي نرى ضرورة إثارتها في هذا املقام.

بداية وبخصوص قطاع الطرق فإن تزايد الحاجيات من التجهيزات 
ومتطلبات  الصيانة  بين  املطلوب  التوازن  تحقيق  وصعوبة  الطرقية 
الطرقات  للنقل عبر  املكثف  إلى االستعمال  الشبكة، إضافة  توسيع 
هذا  ومن  ببالدنا،  الطرق  قطاع  على  القائمين  مهمة  بالتأكيد  يعقد 
املنطلق يتعين علينا التفكير في اعتماد وسائل حديثة لتتبع الشبكة 
الطرقية ومنشآتها وصيانتها، وتوفير املعطيات الدقيقة ألخد القرارات 

املناسبة في الوقت املالئم.

أما بالنسبة لقطاع املاء فإننا في فريق األصالة واملعاصرة نسجل 
على أنه بالرغم من كافة الجهود التي بذلتها بالدنا في هذا املجال، فإن 
هذه الجهود لم ترقى بعد إلى مستوى طموحات املغاربة وما تفرضه 
التحديات الراهنة واملستقبلية، خاصة وأن العديد من التقارير الدولية 
مثل تقارير املنظمة العاملية للزراعة والتغذية تشير إلى أن املغرب يسير 
في منحى تنازلي فيما يخص موارده املائية، لذا نرى أنه من الواجب على 
حكومتنا أن تضع نصب أعينها كون املاء هو املورد الطبيعي الوحيد 
الذي ليس له بديل، وأن تعمل طبعا وفق التوجيهات امللكية السديدة 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا بما يتطلبه النموذج 
التنموي الجديد من ابتداع مقاربات تدبيرية جديدة ومبتكرة كفيلة 
بنهج سياسة ناجعة لضمان األمن املائي لكافة املغاربة ولتحصين بالدنا 

من مختلف األخطار ذات الصلة بهذا املجال.

أما قطاع النقل، فإننا نقتصر على نقطتين:

النقل السياحي، فعدم التدخل لتخفيف حدة تداعيات أزمة جائحة 
بتأجيل تسديد  يتعلق  القطاع ال سيما فيما  كورونا عن مهنيي هذا 
الديون لألبناك، باإلضافة إلى عدم استدعائهم لحضور االجتماع الذي 
دعت إليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
في  استياء  خلف  السياحي  القطاع  في  الفاعلين  باقي  مع  والتضامني 
صفوفهم، األمر الذي يجعلهم يشعرون وكأن تمت نية ألجل اإلستغناء 

عن خدماتهم.

بالنقل املدر�ضي، حيث صرحت الحكومة  تتعلق  الثانية  والنقطة 
املدرسة،  إلى  الولوج  بتسهيل  كفيلة  إجراءات  اتخاذ  في  ماضية  بأنها 
خاصة بالنسبة للعالم القروي بهدف التقليص من حدة الهدر املدر�ضي 
هذا  أن  ومعلوم  خاص،  بوجه  القرويات  الفتيات  منه  تعاني  الذي 

األمر مرتبط بتوسيع شبكة النقل املدر�ضي ال سيما خالل املرحلتين 
االبتدائية واإلعدادية يأتي في إطار البدائل املطروحة لبنيات االستقبال 
مثل الداخليات ودور الطالبات، ألنه أقل كلفة من الناحية اإلجتماعية 
والتربوية بالنسبة ألسر هؤالء األطفال، ومن جهتنا في فريق األصالة 
باملقابل  لكن  فيها،  انخراطنا  ونعلن  السياسة  هذه  نثمن  واملعاصرة 
فإننا البد أن نسجل كون هذه السياسة ال يمكن تفعيلها إال مع شركاء 
أساسيين بوسعهم تموين هذه الخدمة وعلى رأسهم املجالس اإلقليمية 
واملحلية، ولذلك نقول بأن لجوء الحكومة مؤخرا إلى خصم وخفض 
ميزانيات بعض مجالس اإلقليمية يمكن أن تترتب عنه مشاكل عديدة 
فيما يخص انخراط هذه املجالس اإلقليمية في تقديم الدعم الالزم 

لذلك.

مدعخلة في إطرا منرقشة عمليزعنلرت عيفرعلة عيتربعة يلجنة 
عيبنلرت عألسرسلة وعيطرقة وعملعردن وعيبيئة )مدعخلة مسلمة(:

عيسلد عيرئيس؛

عيسردة عيوزاعء؛

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس 
النواب، ملناقشة امليزانيات الفرعية التابعة لقطاعات لجنة البنيات 
بخصوص  فريقنا  نظر  وجهة  وإلبداء  واملعادن،  والطاقة  األساسية 
التوجهات واالختيارات التي رسمتها القطاعات الحكومية املعنية من 
خالل ميزانياتها الفرعية، وللتعبير عن املوقف من اإلجراءات والتدابير 

املتخذة في هذا اإلطار.

املواضيع  كافة  على  للتعريج  يسع  ال  الوقت  أن  بالذكر،  وجدير 
والقضايا التي تستأثر باهتمام هذا القطاع. وتبعا لذلك، اسمحوا لنا 
السيد الرئيس للتطرق واإلشارة إلى بعض القضايا والنقاط التي نرى 

ضرورة إثارتها في هذا املقام.

بخصوص قطاع الطرق:

تحقيق  وصعوبة  الطرقية،  التجهيزات  من  الحاجيات  تزايد  إن 
التوازن املطلوب بين الصيانة ومتطلبات توسيع الشبكة، إضافة إلى 
االستعمال املكثف للنقل عبر الطرقات، يعقد بالتأكيد مهمة القائمين 
على قطاع الطرق ببالدنا، ومما يفاقم من هذا الوضع حدة التأثيرات 
على  كبيرة  انعكاسات  من  لها  بما  وفيضانات،  جفاف  من  املناخية، 
وضعية الشبكة الطرقية، سواء من حيث الخسائر التي تنتج عنها، أو 
الطرقية  املنشآت  لحماية  توفيرها  الالزم  الكلفة اإلضافية  من حيث 

ومحيطها.

ومن هذا املنطلق، يتعين التفكير في اعتماد وسائل حديثة لتتبع 
الدقيقة  املعطيات  وتوفير  وصيانتها،  ومنشآتها  الطرقية  الشبكة 
حلول  وابتكار  املالئم،  الوقت  في  املناسبة  القرارات  ألخذ  الضرورية 
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وتقنيات بديلة تأخذ بعين االعتبار الجانب البيئي، خاصة فيما يتعلق 
بالتوجه نحو استعمال تقنيات جديدة نظيفة، أو أقل تلويثا.

بالنسبة لقطاع املاء:

إننا، في فريق األصالة واملعاصرة، نسجل على أنه بالرغم من كافة 
الجهود التي بذلتها بالدنا في هذا املجال، فإن هذه الجهود لم ترق بعد إلى 
مستوى طموحات املغاربة وما تفرضه التحديات الراهنة واملستقبلية، 
خاصة وأن العديد من التقارير الدولية )مثل تقارير املنظمة العاملية 
للزراعة والتغذية( تشير إلى أن املغرب يسير في منحى تنازلي فيما يخص 
موارده املالية. وذلك بسبب ضغط التزايد السكاني وارتفاع الطلب عن 

هذه املادة الحيوية، وكذا التغيرات املناخية.

لذا نرى أنه من الواجب على حكومتنا أن تضع نصب أعينها كون 
املاء هو املورد الطبيعي الوحيد الذي ليس له بديل، ولذلك فإن العالم 
األولى«  املياه  »حرب  عليه  يطلق  بات  ما  اقتراب  عن  اليوم  يتحدث 
الناجمة عن تغير املناخ وارتفاع درجة حرارة البحار وتقلبات الطقس.. 
ومعلوم أن هذه الحرب املتحدث عنها قد بدأت جمرتها في االشتعال 
ليس ببعيد عنا.. ونحن نتمنى من هللا أن يحفظنا ويقينا لهيبها، كما 
ـ  وتعمل  املوضوع؛  بهذا  خاصا  اهتماما  تولي  أن  حكومتنا  من  نتمنى 
طبعا وفق التوجيهات امللكية السديدة لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس حفظه هللا ـ بما يتطلبه النموذج التنموي الجديد من ابتداع 
مقاربات تدبيرية جديدة ومبتكرة كفيلة بنهج سياسة ناجعة لضمان 
األمن املائي لكافة املغاربة ولتحصين بالدنا من مختلف األخطار ذات 

الصلة بهذا املجال.

فيما يتعلق بقطاع الطاقة:

نسجل ارتياحنا الكبير بخصوص الدينامية الجديدة التي سيعرفها 
تعلق  سواء  جوهرية،  بإصالحات  القيام  خالل  من  القطاع  هذا 
االنكباب على اإلصالحات  أو  املهيكلة  والبرامج  األوراش  بإطالق  األمر 

التشريعية والتنظيمية واملؤسساتية.

فهذا القطاع يحظى بأهمية قصوى، ألنه يغطي مجاالت شاسعة 
ويستلزم مجهودا استثماريا هائال، وله تبعات وانعكاسات كبيرة على كل 
السياسات االجتماعية واالقتصادية البيئية؛ سيما وأن هذا القطاع 

بات يشكل قاطرة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة ببالدنا.

ولعل هذه األهمية التي يحظى بها القطاع هي التي تفرض علينا 
ضرورة تكثيف الجهود بهدف التغلب على اإلشكاالت واإلكراهات التي 

يعيش على إيقاعها.

أما يخص قطاع النقل:

إن إثارة النقاش حول النقل القروي لربما سيف�ضي بنا إلى وضع 
مقارنة بين املجال الحضري واملجال القروي من أجل االقتراب وفهم 
مدى التهميش الذي يطال املجال القروي، فإن كان املجال الحضري 

نفسه يعيش أزمة خانقة من حيث النقل واملواصالت وتعبيد الطرق، 
الحضري،  النقل  حافالت  النقل)  وسائل  مختلف  تمركز  من  برغم 
كنمط  الحضرية  وبروز  والصغير(  الكبير  الحجم  من  األجرة  سيارات 
املجال  القروي سيكون أسوأ مما هو عليه  العالم  عيش، فإن حال 
الحضري، حيث نجد أن هناك غياب تام ألبسط شروط العيش الكريم 
بشتى املجاالت الصحية واالقتصادية واجتماعية، وما يزيد الوضع تأزما 
هو ندرة وسائل النقل التي تعيق وتعرقل الوصول إلى العالم الحضري 

كبديل عن سوء األوضاع االجتماعية التي يعانيها العالم القروي.

النقل  مهنيي  بين  الحبل  شد  مسلسل  يواصل  السياحي:  النقل 
عدم  بسبب  عنهم  الصادرة  الشكاوى  فبعد  والحكومة،  السياحي 
عنهم، السَيما  أزمة جائحة كورونا  تداعيات  لتخفيف حدة  التدخل 
ف عدم استدعائهم 

ّ
فيما يتعلق بتأجيل تسديد الديون لألبناك، خل

لحضور االجتماع الذي دعت إليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية 
واالقتصاد االجتماعي والتضامني، مع باقي الفاعلين في القطاع السياحي، 

استياء في صفوفهم.

النقل املدر�ضي: جاء في التصريح الحكومي أن الدعم املالي لفائدة 
تسهل  ملموسة  بإجراءات  مصحوبا  يكون  أن  ينبغي  املعوزة،  األسر 
بهدف  وذلك  القروي،  للعالم  بالنسبة  خاصة  املدرسة،  إلى  الولوج 
التقليص ممن حدة الهدر املدر�ضي الذي تعاني منه الفتيات القرويات 

بوجه خاص.

هذه  أن  على  تصريحه  في  الحكومة  الرئيس  السيد  أكد  وعليه، 

الحكومة ستسعى وتحرص على دعم وتوسيع النقل املدر�ضي، السيما 

خالل املرحلتين االبتدائية واإلعدادية.

ولعل هذا األمر املرتبط بتوسيع شبكة النقل املدر�ضي، يأتي في إطار 

البدائل املطروحة لبنيات االستقبال، مثل الداخليات ودور الطالبات، 

ألنه أقل كلفة من الناحية االجتماعية والتربوية بالنسبة ألسر هؤالء 

األطفال.

ومن جهتنا، في فريق األصالة واملعاصر ة نثمن هذه السياسة ونعلن 

انخراطنا فيها، لكن مع ذلك، فإننا ال بد أن نسجل كون هذه السياسة 

ال يمكن تفعيلها إال مع شركاء أساسين بوسعهم تمويل هذه الخدمة، 

وعلى رأسهم املجالس اإلقليمية واملحلية، وكذلك فإن لجوء الحكومة 

مؤخرا إلى خصم وخفض ميزانيات بعض املجالس اإلقليمية يمكن أن 

تترتب عنه مشاكل عديدة فيما يخص انخراط هذه املجالس اإلقليمية 

في تقديم الدعم الالزم لذلك.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، السيدة النائبة املحترمة نادية 

بزندفة.
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عينرئبة عيسلدة نردية بزندفة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة وعيسلدعت عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة 
ميزانيات القطاعات التابعة للجنة التعليم والثقافة واالتصال، السيد 
الوزير، تعتبر منظومة التربية والتكوين ثاني أولوية بعد الوحدة الترابية 
لتحقيق  بالدنا  عليها  تعول  التي  األساسية  اللبنات  وإحدى  للمملكة 
بالفرد  واالرتقاء  البشري  بالرأسمال  والنهوض  املستدامة  التنمية 
واملجتمع وهو ما يضعنا جميعا أمام مسؤولية وطنية وتاريخية كبيرة 
للرفع من مستوى التعليم بمختلف مراحله وضمان استدامته وجودته 
وتنافسيته وتحقيق أهداف اإلنصاف والجودة واالرتقاء وتوفير مدرسة 
قادرة على تأهيل العنصر البشري، اليوم لدينا فرصة تاريخية للقيام 
بتأهيل شامل للمنظومة التربوية وتحسين مردوديتها لتجاوز التفاوتات 
ملدة  عليها  والتي طغت  باملغرب  للتعليم  الحالية  الخريطة  في  الكبيرة 

طويلة لغة التراجعات الكبيرة واملعيقات والتفاوتات والتباينات.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

لقد كانت الجامعة املغربية على مدى عقود من الزمن مكانا لتكوين 
النخب العلمية والثقافية، لكن اليوم ال يخفى على أحد الوضع الذي 
تحد  معيقات  وجود  إلى  باألساس  راجع  وهذا  جامعاتنا  إليه  وصلت 
من تقدم القطاع ولكن كلنا أمل أن تنجحوا في إعادة الوهج للجامعة 
املغربية وتطويرها من خالل القيام بإصالح بيداغوجي شامل وتحقيق 
املنظومة  حكامة  وتحسين  االبتكار  ثقافة  وترسيخ  متميز  علمي  بحث 
وتوفير كل اإلمكانيات لها لتصبح الجامعة املغربية فضاءا للبحث العلمي 

واالختراع واالبتكار.

السيد الوزير، يزخر املغرب بتراث مادي وال مادي غني، وهذا التراث 
وأعطت  تالقحها  التي  الثقافات  من  للعديد  وممرا  ملتقى  دائما  كان 
خصوصية للثقافة املغربية التي تتميز باالنفتاح والغنى الثقافي، لكن 
كما يعلم الجميع فقد عرف قطاع الثقافة انتكاسة حقيقية منذ بداية 
الجائحة خصوصا في مجاالت املسرح واملوسيقى وتشكيل إثر توقف 
تنظيم العروض املباشرة واملعارض الفنية، وحتى بعد استئناف العديد 
من هذه األنشطة فإن هذا القطاع الزال لم يستطع بعد أن يقوم بأدواره 
للنهوض  املعالم ومحددة  لذا وجب وضع إستراتيجية واضحة  كاملة 
بالحياة الثقافية ببالدنا ملد اإلشعاعات الحضارية خارج الحدود وتعزيز 
التعاون الثقافي بين الشعوب وتأصيل الظواهر اإلبداعية باالنفتاح على 

اآلخر.

السيد الوزير، نعتبر في فريق األصالة واملعاصرة أن قطاع التواصل 
هو قطاع ذو عمق استراتيجي حقيقي وآلية من اآلليات الرئيسية واملهمة 

لتأطير الرأي العام الوطني لذا يجب العمل بشكل مضاعف للنهوض 
بهذا القطاع من خالل تبني مقاربة واضحة لتطويره على املدى الطويل 
ضرورة  مع  اآلن  حتى  املتبعة  اإلعالمية  لالختيارات  شاملة  ومراجعة 
يعيشها  التي  املختلفة  والديناميات  الديمقراطية  التحوالت  استثمار 
املغرب يعلق شباب املغرب آماال كبيرة لتحسين وضعيتهم اإلجتماعية، 
صحيح أن مشاكل الشباب ال يمكن ربطها بقطاع معين فهي عابرة 
للوزارات إال وأننا وبناءا على ما سبق ال يسعنا إال أن نعبر داخل فريق 

األصالة واملعاصرة على استعدادنا للتفاعل اإليجابي.

مدعخلة في إطرا منرقشة عمليزعنلرت عيفرعلة عيتربعة يلجنة 
عيتعللم وعيبقرفة وعالتصرل )مدعخلة مسلمة(:

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة 
ميزانيات القطاعات التابعة للجنة التعليم والثقافة واالتصال.

بعد  أولوية  ثاني  والتكوين  التربية  منظومة  تعتبر  الوزير:  السيد 
الوحدة الترابية للمملكة، وإحدى اللبنات األساسية التي تعول عليها 
بالدنا لتحقيق التنمية املستدامة والنهوض بالرأسمال البشري واالرتقاء 
بالفرد واملجتمع، وهو ما يضعنا جميعا أمام مسؤولية وطنية وتاريخية 
كبيرة للرفع من مستوى التعليم بمختلف مراحله، وضمان استدامته 
واالرتقاء،  والجودة  اإلنصاف  أهداف  وتحقيق  وتنافسيته،  وجودته 

وتوفير مدرسة قادرة على تأهيل العنصر البشري.

اليوم لدينا فرصة تاريخية للقيام بتأهيل شامل للمنظومة التربوية، 
الحالية  الخريطة  في  الكبيرة  التفاوتات  لتجاوز  مردوديتها،  وتحسين 
للتعليم باملغرب، التي طغت عليها ملدة طويلة لغة »التراجعات الكبيرة« 

و«املعيقات« »والتفاوتات« و«التباينات«.

السيد الوزير، لقد كانت الجامعة املغربية، على مدى عقود من 
الزمن، مكانا لتكوين النخب العلمية والثقافية، لكن اليوم ال يخفى على 
أحد الوضع الذي وصلت إليه جامعاتنا، وهذا راجع باألساس إلى وجود 
معيقات تحد من تقدم هذا القطاع، لكن كلنا أمل أن تنجحوا في إعادة 
الوهج للجامعة املغربية، وتطويرها من خالل القيام بإصالح بيداغوجي 
شامل، وتحقيق بحث علمي متميز، وترسيخ ثقافة االبتكار، وتحسين 
حكامة املنظومة، وتوفير كافة اإلمكانيات لها، لتصبح الجامعة املغربية 

فضاء للبحث العلمي واالختراع واالبتكار.

السيد الوزير، يزخر املغرب بتراث مادي والمادي غني، وهذا التراث 
التي تالقحت وأعطت  الثقافات  للعديد من  كان دائما ملتقى وممرا 
خصوصية للثقافة املغربية التي تتميز باالنفتاح والغنى الثقافي، لكن 
كما يعرف الجميع فقد عرف قطاع الثقافة انتكاسة حقيقية منذ بداية 
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جائحة كورونا، خصوصا في مجاالت املسرح واملوسيقى والتشكيل، إثر 
توقف تنظيم العروض املباشرة واملعارض الفنية، وحتى بعد استئناف 
العديد من هذه األنشطة فإن هذا القطاع الزال لم يستطع بعد أن يقوم 
بأدواره كاملة، لذا يجب وضع استراتيجية واضحة ومحددة للنهوض 
الحدود،  خارج  الحضارية  اإلشعاعات  ملّد  ببالدنا،  الثقافية  بالحياة 
اإلبداعية  الظواهر  وتأصيل  الشعوب،  بين  الثقافي  التعاون  وتعزيز 

باالنفتاح على اآلخر.

السيد الوزير، نعتبر في فريق األصالة واملعاصرة أن قطاع التواصل 
هو قطاع ذو عمق استراتيجي حقيقي، وآلية من اآلليات الرئيسّية واملهمة 
لتأطير الرأي العام الوطني، لذا يجب العمل بشكل مضاعف للنهوض 
بهذا القطاع، من خالل تبني رؤية واضحة لتطويره على املدى الطويل، 
املتبعة حتى اآلن، مع ضرورة  ومراجعة شاملة لالختيارات اإلعالمية 
يعيشها  التي  املختلفة  والديناميات  الديمقراطية  التحوالت  استثمار 

املغرب لصياغة وعي إعالمي جديد، وتبني استراتيجية شاملة لإلصالح.

وضعيتهم  لتحسين  كبيرة  آماال  الشباب  يعلق  الوزير،  السيد 
االجتماعية، صحيح أن مشاكل الشباب ال يمكن ربطها بقطاع معين، 
فهي عابرة للوزارات وتتطلب عمال منسجما ومتماسكا متناسقا بين 
مختلف الوزارات، وقد الحظنا من خالل العرض الذي قدمتموه خالل 
كبيرة  أهمية  أعطت  قد  الحكومة  أن  القطاع،  ميزانية هذا  مناقشة 
للشباب، من خالل جملة من االلتزامات، واملشاريع والبرامج املهمة، 
كإحداث مليون منصب شغل على امتداد الوالية الحكومية بمعدل 
250 ألف منصب تقريبا كل سنة، واحداث »جواز الشباب« كتمييز 
إيجابي لفائدة املغاربة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و30 سنة، 
وبرنامج »الفرصة« الرامي إلى تمويل املشاريع الرائدة والجمعوية والبيئة 
والثقافية والرياضة، مما سيشكل فرصة حقيقية للشباب املغربي من 

أجل احداث مشاريع خاصة.

في فريق األصالة  نعبر  أن  إال  ما سبق، ال يسعنا  وبناء على  لذا، 
واملعاصرة عن استعدادنا للتفاعل اإليجابي معكم في إطار االختصاصات 
التي يمنحها لنا الدستور، إلنجاح مهامكم والنهوض بهذه القطاعات 

االستراتيجية لالستجابة لطموحات كل مكونات الشعب املغربي.

عيسلد عيرئيس:

السيدة النائبة شكرا، انتهى التوقيت، الكلمة للفريق االستقالل 
النائبة املحترمة السيدة خولة الخر�ضي، الحسن  للوحدة والتعادلية 

العمود من بعد من بعد السيد النائب.

عينرئبة عيسلدة خوية علخر�سي:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات اإلجتماعية، وهي القطاعات 
التي تعنى بصفة مباشرة بالطبقات الفقيرة والهشة والتي تنظر بفارغ 
الصبر أن يحدث هذا املشروع قطائع حقيقية مع سياسة التردد التي 
ما  وهو  اإلجتماعية،  امللفات  من  عدد  مع  التعاطي  لسنوات  طبعت 
يشكل خطوة جبارة نحو تحقيق الدولة اإلجتماعية، لقد تلقى عموم 
الشعب املغربي بكثير من االرتياح إعطاء جاللة امللك محمد السادس 
اإلجتماعية  الحماية  تعميم  انطالقة  العرش  خطاب  في  هللا  نصره 
لفائدة كافة املغاربة، وخاصة تعميم التغطية الصحية وتعميم التأمين 
اإلجباري األسا�ضي عن املرض خالل سنتي 2021 و2022، وكذا توسيع 
االستفادة من هذا تأمين ليشمل الفئات املعوزة املستفيدة من نظام 
املساعدة الطبية راميد وفئة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص 
غير األجراء الذين يمارسون نشاطا، خاصة حيث سيتمكن 22 مليون 
التأمين الذي يغطي كافة تكاليف العالج  مستفيدا إضافيا من هذا 
واألدوية واالستشفاء، ومن منطلق حرصنا على نجاح هذا املشروع 
امللكي اإلستراتيجي، وحتى ال نجعل من نظام املساعدة الطبية راميد 
مجرد بطاقة ال تغني عن تكرار نفس املعاناة بطلب العالج، بعد أن 
أصبحت  أن  وبعد  األشهر،  بدل  بسنوات  الطبية  املواعيد  أصبحت 
مواعيد العمليات الجراحية الطارئة باألسابيع، ناهيك عن التحاليل 

الطبية والفحص باألشعة والسكانير.

لكل هذه االعتبارات فإننا إذ نثمن اإلجراءات الحكومية التي يحملها 
هذا املشروع، فإننا ندعوها إلى ضرورة تحفيز الكفاءات الطبية املغربية 
واملقيمة بالخارج منها للعودة إلى أرض الوطن واالستقرار به بشكل دائم، 
وفتح باب االستثمار في القطاع أمام الخواص أمام األجانب شريطة أن 
يراعي ذلك الخريطة الصحية الوطنية وبما يسمح بتقليص الفوارق في 
هذا املجال، وإعادة النظر في مسلك العالجات وتعزيز صحة القرب، فال 
يعقل أن نن�ضى أن قرابة %49 من املوطنين يعيشون بالعالم القروي 
والجبلي وفي املناطق الحدودية، وهو ما يجب أن يبقى هدفا مركزيا لهذا 
املشروع امللكي، وغير املعقول أن ترصد كل هذه االعتمادات للقطاع 
الصحية  واملراكز  املستشفيات  فيه  تبقى  الذي  الوقت  في  الصحي 
مجرد بنيات في غياب األجهزة البيو طبية املتنوعة وتجويد الخدمات 

املستعجالت.

عيسلد عيرئيس،

لقد تعبنا من تكرار املشاكل البنيوية لقطاع التعليم من اكتظاظ 
الوسائل  وتوفير  لها،  مستمر  وتكوين  البشرية  املوارد  في  ونقص 
الديداكتيكية الحديثة وتأهيل املؤسسات املدرسية التي أضحت كثير 
منها غير صالحة للتدريس، فضال عن النقص الحاد في اإلطعام والنقل 
املدرسيين خاصة بالعالم القروي، وهو األمر الذي يستمر معه الهدر 
التي تبقى أكبر  الفتاة القروية  املدر�ضي في ارتفاع خاصة في صفوف 
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ضحية للمنظومة التعليمية الوطنية، لذلك فإننا في الفريق االستقاللي 
قد تلقينا بارتياح كبير تعيين جاللة امللك لوزير كما يرأس اللجنة امللكية 
إلعداد النموذج التنموي ومضطلع بشكل مكثف على األعطاب البنيوية 
التي يعيشها القطاع، وإذا كان األمر كذلك بالنسبة للتعليم املدر�ضي فإن 
قطاع التكوين املنهي الزال يرزح تحت وطأة مشاكل هيكلية بالرغم من 

الرعاية امللكية الكبيرة لهذا القطاع، الذي دعا جاللته إلى جعله

قاطرة للتنمية املستدامة إال أنه ال زالت شبكة املؤسسات التكوينية 
مركزة في جهات بعينها في حين تفتقر أقاليم كثيرة ملؤسسات متخصصة 

في التكوين املنهي خاصة تلك التخصصات املطلوبة في سوق الشغل.

عيسلد عيرئيس،

إننا في الفريق االستقاللي ملقتنعون أن البحث العلمي هو السبيل 
الوحيد لتحقيق التنمية املستدامة ويكفي أن نذكر أن براءة االختراع 
الواحدة قد تضر جزءا مهما من ميزانية الدولة لسنة كاملة وفي الوقت 
الذي تستمر فيه عشرات األدمغة واملخترعين املغاربة في الهجرة بحثا 
عن بيئة حاضنة ألفكارها وإبداعها واختراعاتها التي كانت تقابل بكثير 

من التهميش والالمباالة في وطنهم األم.

عيسلد عيرئيس،

لقد تعددت الظواهر اإلجتماعية التي أصبحنا نعيشها بكل أسف 
داخل املجتمع املغربي من مسنين مهملين وأطفال شوارع واغتصابات 
تجعلنا  الجبين،  لها  يندى  عديدة  اجتماعية  ومظاهر  املرأة  وتعنيف 
نبكي موروثنا الثقافي ومقاصد مجتمعنا املغربي املبني على التضامن 
والتكافل التي أبانت عنها أجيال متعاقبة، وفي هذا اإلطار فإننا ندعم 
بقوة في الفريق االستقاللي مختلف اإلجراءات الشجاعة ذات الطبيعة 
وخاصة   2022 لسنة  املالية  قانون  مشروع  حملها  التي  اإلجتماعية 
مدخول كرامة لفائدة املسنين رجال ونساء ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة 

فما فوق ويعيشون ظروف الهشاشة والفقر.

إننا في الفريق االستقاللي ملنشغلون بالوضع الذي تعيشه الثقافة 
مكثف الستعمال  وانتشار  العوملة  نظام  تغول  فيظل  ببالدنا خاصة 
تكنولوجيا االتصال التي تهدد بوقوع اندحار ثقافي خاصة هيمنة األفالم 
واملسلسالت األجنبية بما تحمله من قيم ثقافية وسلوكية ال تمت بصلة 
بواقعنا وإنسانيتنا املغربية املتفردة والتي ترسخ لألسف الشديد للمزيد 
الوزارة  التزام  بارتياح كبير  فإننا نسجل  لذلك  الثقافي،  االئتالف  من 

باستئناف برامج الدعم املمولة من طرف الصندوق الوطني..

وعيبقرفة  وعيتعللم  عالجتمرعلة  عيقطرعرت  لجنة  في  تدخل 
وعالتصرل في منرقشة عمليزعنلرت عيقطرعلة حول مشروع قرنون 

عملريلة 2522 )مدعخلة مسلمة(:

عيسلد عيرئيس؛

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء؛

عيسلدعت وعيسردة عينوعب؛

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات االجتماعية، وهي القطاعات 
التي تعنى بصفة مباشرة الطبقات الفقيرة والهشة، والتي تنتظر بفارغ 
الصبر أن يحدث هذا املشروع قطائع حقيقية مع سياسة التردد التي 
ويشكل  االجتماعية،  امللفات  من  عدد  مع  التعاطي  لسنوات  طبعت 

بالتالي خطوة جبارة نحو تحقيق الدولة االجتماعية.

لقد تلقى عموم الشعب املغربي بكثير من االرتياح إعطاء جاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا في خطاب العرش انطالقة تعميم الحماية 
الصحية  التغطية  تعميم  وخاصة  املغاربة،  كافة  لفائدة  االجتماعية 
 2021 سنتي  خالل  املرض  عن  األسا�ضي  االجباري  التأمين  تعميم  و 
و2022 وكذا توسيع االستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات املعوزة 
املستفيدة من نظام املساعدة الطبية راميد وفئات املهنيين والعمال 
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا حيث 
سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي كافة 

تكاليف العالج واألدوية واالستشفاء.

فضال على تعميم التعويضات العائلية خالل سنتي 2023 و2024، 
إضافة إلى توسيع قاعدة املنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 من 
خالل تنزيل نظام املعاشات الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين 
واألشخاص غير االجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا إضافة الى تعميم 
االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025 لتشمل 
كل شخص متوفر على شغل قار من خالل تبسيط شروط االستفادة 
من هذا التعويض وتوسيع االستفادة منه، وهوما يشكل بحق مشروعا 
الهشة  بالفئات  امللك  عناية جاللة  يؤكد  وغير مسبوق،  ثوريا  ملكيا 
املواطنات  عيش  ظروف  تحسين  في  كبيرة  نقلة  تحقيق  الى  ويهدف 

واملواطنين املغاربة.

ومن منطلق حرصنا على نجاح هذا املشروع امللكي االستراتيجي، 
ومعرفتنا الدقيقة باإلكراهات الحقيقية للمنظومة الصحية الوطنية 
وبحجم التحديات املطروحة، وحتى ال نجعل من نظام املساعدة الطبية 
بمناسبة طلب  املعاناة  تكرار نفس  تغني عن  راميد، مجرد بطاقة ال 
العالج بعد أن أصبحت املواعيد الطبية بالسنوات بدل األشهر، وبعد 
ان أصبحت مواعيد العمليات الجراحية الطارئة باألسابيع ناهيك عن 
التحاليل الطبية والفحص باألشعة والسكانير. لكل هذه االعتبارات 
فإننا  املشروع  هذا  يحملها  التي  الحكومية  اإلجراءات  نثمن  إذ  فإننا 

ندعوها إلى:

الكفاءات  وتحفيز  املغربية  الطبية  الكفاءات  تحفيز  ضرورة  .•
به  الوطن واالستقرار  للعودة ألرض  بالخارج  املقيمة  املغربية  الطبية 

بشكل دائم.

فتح باب االستثمار في القطاع أمام الخواص األجانب، شريطة  .•
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أن يراعي ذلك الخريطة الصحية الوطنية، وبما يسمح بتقليص الفوارق 
في هذا املجال.

فال  القرب  وتعزيز صحة  العالجات  مسلك  في  النظر  إعادة  .•
يعقل ان نن�ضى أن قرابة 49 من املواطنين يعيشون بالعالم القروي 
والجبلي وفي املناطق الحدودية وبالتالي فإن تقريب الخدمة الصحية 

كحق دستوري ينبغي أن يبقى هدفا مركزيا لهذا املشروع امللكي

من غير املعقول أن ترصد كل هذه االعتمادات للقطاع الصحي  .•
في الوقت الذي تبقى فيه املستشفيات واملراكز الصحي مجرد بنايات في 
غياب األجهزة البيوطبية املتنوعة والتي أضحت ضرورية في التشخيص 

والعالج.

الواجهة  باعتبارها  املستعجالت  إلصالح  األولوية  إعطاء  .•
الرئيسية للصحة.

قطاع التعليم

عيسلد عيرئيس؛

وإذا كانت الصحة تشكل أولوية فضلى في عمل هذه الحكومة، فإن 
وضعية قطاع التعليم ببالدنا تدعو لكثير من القلق، قلق يعززه اقتناعنا 
الكبير أن ال مستقبل لوطننا اال باالستثمار في العنصر البشري، وهو ما 
ال تحققه بكل أسف منظومة التعليم الوطنية، حيث أصبحت املدرسة 
العمومية على هامش التنمية ولم تعد تلك البوابة التي تحقق االرتقاء 

االجتماعي.

السيد الرئيس لقد تعبنا من تكرار املشاكل البنيوية لقطاع التعليم 
وتوفير  لها،  مستمر  وتكوين  البشرية  املوارد  في  ونقص  اكتظاظ  من 
التي  املدرسية  املؤسسات  وتأهيل  الحديثة،  الديداكتيكية  الوسائل 
أضحت كثير منها غير صالحة للتدريس، فضال عن النقص الحاد في 
االطعام والنقل املدر�ضي، وسوء انتشار املؤسسات التعليمية، خاصة 
بالعالم القروي وهو االمر الذي يستمر معه الهدر املدر�ضي في االرتفاع 
خاصة في صفوف الفتاة القروية التي تبقى بحق أكبر ضحية للمنظومة 
التعليمية الوطنية. لذلك فإننا في الفريق االستقاللي قد تلقينا باعتزاز 
كبير تعيين جاللة امللك لوزير كان يرأس اللجنة امللكية إلعداد النموذج 
التنموي ومطلع بشكل مكثف على أهمية األعطاب البنيوية التي يعيشها 
القطاع، وهو ما نتطلع ألن يشكل أداة فعالة من أجل الرفع من وتيرة 
التعميم التدريجي للتعليم األولي، وتوسيع العرض املدر�ضي من خالل 
فتح 639 مؤسسة تعليمية جديدة 60 باملئة منها بالعالم القروي فضال 

عن تحسين جودة تكوين األساتذة من أجل تعزيز كفاءتهم

وإذا كان األمر كذلك بالنسبة للتعليم املدر�ضي فإن قطاع التكوين 
الرعاية  من  بالرغم  بنيوية  مشاكل  وطأة  تحت  يرزح  زال  ال  املنهي 
امللكية الكبيرة بهذا القطاع الذي دعا جاللته الى جعله قاطرة للتنمية 
املستدامة، وباقتضاب شديد الزالت شبكة املؤسسات التكوينية مركزة 

في جهات بعينها، في حين تفتقر أقاليم كثيرة ملؤسسات متخصصة في 
التكوين املنهي خاصة تلك التخصصات املطلوبة في سوق الشغل، بل 

ان تخصصات كثيرة أضحت اليوم متجاوزة

السامية  املندوبية  أكدت  حيث  البطالة  على  مباشرة  وتحيل 
للتخطيط في تقرير لها حول التكوين املنهي أن نسب البطالة في صفوف 

حاملي شواهد التكوين املنهي أكبر بكثير من مثيالتها في التعليم العام.

عيسلد عيرئيس؛

إننا في الفريق االستقاللي ملقتنعون أن البحث العلمي، هو السبيل 
الوحيد لتحقيق التنمية املستدامة على اعتبار أن مفتاح التقدم هو 
امتالك التكنولوجيا، ويكفي ان نذكر ان براءة اختراع واحد قد تدر جزءا 
مهما من ميزانية الدولة لسنة كاملة، في الوقت الذي تستمر فيه عشرات 
االدمغة واملخترعين املغاربة في الهجرة بحثا عن بيئة حاضنة ألفكارها 
والالمباالة  التهميش  بكثير من  تقابل  كانت  التي  وابداعها واختراعاتها 
في وطنهم االم. لذلك فإننا نسجل باعتزاز كبير إضافة قطاع االبتكار 
للهندسة الحكومة من أجل سن سياسة عمومية مندمجة الحتضان 

االبتكار واالبداع وتوفير بيئة لتطور الكفاءات املغاربة في وطنهم األم.

قطاع التضامن واملرأة.

عيسلد عيرئيس؛

لقد تعددت الظواهر االجتماعية التي أصبحنا نعيشها بكل اسف 
داخل املجتمع املغربي من مسنين مهملين واطفال شوارع واغتصابات 
تجعلنا  الجبين،  لها  يندى  عديدة  اجتماعية  ومظاهر  املرأة  وتعنيف 
نبكي موروثنا الثقافي ومقاصد مجتمعنا املغربي املبني على التضامن 
والتكافل التي أبانت عليها أجيال متعاقبة، وفي هذا اإلطار فإننا ندعم 
بقوة في الفريق االستقاللي مختلف اإلجراءات الشجاعة ذات الطبيعة 
 ،2022 املالية  للسنة  املالية  قانون  مشروع  حملها  التي  االجتماعية 
تبلغ  ممن  ونساء  رجاال  املسنين  لفائدة  الكرامة  مدخول  وخاصة 
أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون ظروف الهشاشة والفقر، والذين 
يفوق عددهم 2.7 مليون مواطن مغربي من خالل تحويل مالي مباشر 
ينطلق هذه السنة املالية ليصل تدريجيا ل 1000 درهم شهريا في أفق 
سنة 2026، وهو ما يشكل بحق ثورة اجتماعية تضمن الحد األدنى من 

كرامة العيش لهذه الفئة الغالية من املواطنين واملواطنات.

على مستوى قطاع الثقافة:

إننا في الفريق االستقاللي ملنشغلون بالوضع الذي تعيشه الثقافة 
ببالدنا خاصة في ظل تغول نظام العوملة واالنتشار املكثف لالستعمال 
تكنولوجيا االتصال التي تهدد بوقوع اندحار ثقافي خاصة عبر استمرار 
هيمنة األفالم واملسلسالت األجنبية بما تحمله من قيم ثقافية وسلوكية 
ال تمت بصلة لواقعنا وإنسيتنا املغربية املتفردة، والتي ترسخ لألسف 
الشديد ملزيد من االستالب الثقافي، خاصة في ظل قوة املنافسة التي 
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تهدد املنتوج املغربي في كل أشكال الفنون والثقافة املغربية، وخاصة 
الكتاب املغربي في مقابل هيمنة الكتب األجنبية، بما يمثل ذلك من خطر 
اندحار منسوب القراءة لدى كل الفئات وخاصة الشباب، لذلك فإننا 
نسجل بارتياح كبير التزام الوزارة ب باستئناف برامج الدعم املمولة 
من طرف الصندوق الوطني للعمل الثقافي ودعم التغطية االجتماعية 
للفاعلين الثقافيين السيما من خالل دعم أنشطة تعاضدية الوطنية 
للفنانين واطالق مشروع رقمنة الثقافة وتعزيز شبكة البرامج الثقافية 
وتقوية قدرة املقاوالت الفنية الوطنية في مواجهة املنافسة فضال عن 

سن سياسة مندمجة لحماية التراث املعماري الوطني وتثمينه.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة انتهى التوقيت، الكلمة للسيد النائب املحترم 
الحسن العمود.

عينرئب عيسلد علحسن عيعمود:

مسرء علخي5،

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
بمجلس النواب في مناقشة امليزانيات القطاعية التي تدخل في اختصاص 
لجنة الخارجية والدفاع واألوقاف والشؤون اإلسالمية ولجنة الداخلية 
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة، لجنة العدل والتشريع 

وحقوق اإلنسان.

عيسلد عيرئيس،

ونحن نحتفل هذه األيام بذكرى املسيرة الخضراء املظفرة نستحضر 
دالالت ومغزى الخطاب امللكي األخير ال يفوتنا أن نثمن عاليا النجاحات 
املتبصرة  القيادة  بفضل  املغربية  الدبلوماسية  حققتها  التي  القوية 
والحكيمة لصاحب الجاللة نصره هللا وتدخالته على أكثر من مستوى، 
وهي نجاحات قوية خططت أنظار العالم وأشرت لنجاعة الدبلوماسية 
أقاليمنا  ساكنة  أن  الصدد  هذا  في  مؤكدين  ومصداقيتها،  املغربية 
التي  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  معركة  قلب  في  هي  الجنوبية 
تعرفها بالدنا ككل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من جهة 
وما يبذله املنتخبون الشرعيون لهذه املناطق من جهة أخرى وذلك 
اإلقتصادية  تجلياتها  بمختلف  التنمية  مسار  في  االنخراط  أجل  من 
واإلجتماعية والثقافية، وهو ما تعزز بفتح العديد من الدول الصديقة 
والشقيقة لقنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة كدليل على انتصار 
بها  تقوم  التي  األدوار  ألهمية  واعتبارا  الوطنية،  القضية  وعدالة 
الدبلوماسية الوطنية، فإننا كفريق استقاللي ندعم مختلف البرامج 

ضرورة  إلى  باملناسبة  داعين  للقطاع،  املرصودة  املالية  واالعتمادات 
تعزيز الدبلوماسية البرملانية والدبلوماسية املوازية والحزبية منها على 
الخصوص ملا فيه خدمة قضايا الوطن وفي صدارتها قضيتنا األولى، 
كما ال يفوتنا أن ننوه عاليا بالدور الذي يقوم بها أفراد القوات الجالية 
املغربية بالخارج باعتبارهم سفراء املغرب في الخارج من أجل التصدي 
لكل املحاوالت اليائسة التي يقوم بها مرتزقة البوليساريو بدعم من جهة 
معروفة، أما على مستوى امليزانية الفرعية إلعداد الدفاع الوطني فال 
يسعنا كفريق إال أن نثمن عاليا كل الجهود واألعمال البطولية التي تقوم 
بها القوات املسلحة امللكية الباسلة والدرك امللكي والقوات املساعدة 
املرابطة بالحدود من أجل حماية حوزة الوطن والدفاع عن مصالحه 
الحيوية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة القائد األعلى للقوات 

املسلحة امللكية.

وعلى مستوى امليزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
فإننا في الفريق االستقاللي نشيد بكل الجهود التي تقوم بهذه الوزارة 
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة، وهنا البد أن ندعو الحكومة 
إلى تعزيز وتكثيف برنامج التأطير الديني لدى أفراد الجالية بالخارج التي 
تيعيش في ظل مجتمعات وتحوالت عميقة بتمظهراتها الدينية والثقافية 

والفكرية.

عيسلد عيرئيس،

نسجل  أوال  فإننا  الداخلية،  لوزارة  قطاع  امليزانية  مستوى  على 
القانون  اعتزازنا الكبير بحرص جاللة امللك على توطيد دعائم دولة 
واملؤسسات ودعم وتقوية االختيار الديمقراطي ببالدنا، واإلصرار على 
بناء النموذج الديمقراطي والتنموي املتفرد لبالدنا في املنطقة خاصة 
من خالل تنظيم استحقاقات انتخابية في موعدها الدستوري في ظل 
والخارجية،  الداخلية  بالتحديات  ومليئة  بالجائحة  موسومة  ظرفية 
وهي مناسبة لنشيد باملشاركة املكثفة للمواطنات واملواطنين بالرغم 
من الظرفية الوبائية وكذا الجهود االستثنائية التي بدلها رجال السلطة 
املركزية والترابية وأعوانها إلنجاح االستحقاقات االنتخابية من جهة، 
وكذا األدوار املهمة التي قاموا بها من أجل تيسير استفادة املواطنات 

واملواطنين من عملية التلقيح الوطنية.

وعلى مستوى امليزانية الفرعية لوزارة العدل، فإننا ندعم البرامج 
املتعلقة بورش إصالح منظومة العدالة بما فيها أساسا تحيين الترسانة 
القدرات  وإنماء  والحريات  للحقوق  القضاء  حماية  وتعزيز  القانونية 
املؤسساتية ملنظومة العدالة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملنرقشة  وعيتعرديلة  يلوحدة  عالستقاللي  عيفريق  مدعخلة 
ميزعنلرت عيقطرعلة يلجنة علخراجلة وعيدفرع عيوطني وعالوقرف 
عيت5عبلة  وعلجمرعرت  عيدعخللة  ولجنة  عيسالملة  وعيشؤون 
وحقوق  وعيتشريا  عيعدل  ولجنة  عملدينة  وسلرسة  وعيسكنى 

عال سرن )مدعخلة مسلمة(:
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أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
الشؤون  لوزارات  القطاعية  امليزانيات  مناقشة  في  النواب،  بمجلس 
والداخلية  بالخارج،  املقيمين  واملغاربة  االفريقي  والتعاون  الخارجية 
والسكنى وسياسة املدينة، والعدل، وكذا امليزانيات الفرعية للمندوبية 
الدفاع  وإدارة  التحرير،  جيش  وأعضاء  املقاومين  لقدماء  السامية 

الوطني ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

واسمحوا لي في البداية أن أهنأ بدوري السيدات والسادة أعضاء 
الحكومة على الثقة املولوية التي حظوا بها، من طرف جاللة امللك نصره 
هللا، متمنين لهم التوفيق والسداد في مختلف مهامهم، ملا فيه خير 

ومصلحة وطننا.

عيسلد عيرئيس،

املظفرة،  الخضراء  املسيرة  بذكرى  األيام  هذه  نحتفل  ونحن 
ونستحضر دالالت ومغزى الخطاب امللكي األخير، ال يفوتنا أن نثمن 
بفضل  املغربية،  الدبلوماسية  حققتها  التي  القوية  النجاحات  عاليا 
القيادة املتبصرة والحكيمة، لصاحب الجاللة نصره هللا وتدخالته على 
أكثر من مستوى، وهي نجاحات قوية خطفت أنظار العالم، وأشرت 
لنجاعة الدبلوماسية املغربية ومصداقيتها، مؤكدين في هذا الصدد، 
أن ساكنة أقاليمنا الجنوبية هي في قلب معركة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية التي تعرفها بالدنا ككل، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها 
الدولة من جهة، وما يبذله املنتخبون الشرعيون لهذه املناطق من جهة 
أخرى، وذلك من أجل االنخراط في مسار التنمية، بمختلف تجلياتها 
من  العديد  بفتح  تعزز  ما  وهو  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
والداخلة،  العيون  بمدينتي  لقنصلياتها  والشقيقة  الصديقة  الدول 

كدليل قاطع على انتصار وعدالة القضية الوطنية.

واعتبارا ألهمية األدوار الحيوية التي تقوم بها الدبلوماسية الوطنية، 
املالية  واالعتمادات  البرامج  مختلف  ندعم  استقاللي  كفريق  فإننا 
الدبلوماسية  تعزيز  ضرورة  الى  باملناسبة  داعين  للقطاع،  املرصودة 
البرملانية والدبلوماسية املوازية والحزبية منها على الخصوص، ملا فيه 
خدمة قضايا الوطن وفي صدارتها قضيتنا األولى، كما ال يفوتنا أن ننوه 
عاليا بالدور الذي يقوم به أفراد الجالية املغربية بالخارج، باعتبارهم 
سفراء املغرب في الخارج، من أجل التصدي لكل املحاوالت اليائسة التي 

يقوم بها مرتزقة البوليساريو بدعم من جهات معروفة.

وعلى مستوى امليزانية الفرعية للمندوبية السامية لقدماء املقاومين 

في  الحكومة  التزام  بإيجابية  نسجل  فإننا  التحرير،  جيش  وأعضاء 
مشروع امليزانية القطاعية، برسم قانون املالية لسنة 2022 بالعمل 
على الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني ونشر قيم 
الوطنية، وثقافة املواطنة الحقة. وبهذه املناسبة أيضا البد من التذكير 
بضرورة دعم قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير وأسرهم، وفاء 
للتضحيات الجسيمة التي قاموا بها من أجل االستقالل والحرية، وذلك 
من خالل االجراءات الكفيلة بتحسين أوضاعهم املادية واالجتماعية، 
حتى يتمكنوا من مواجهة متطلبات الحياة حفاظا على كرامتهم. وفي 
بمصاريف  بالتكفل  املتخذة  التدابير  بايجابية  نسجل  السياق  هذا 
التأمين الطبي األسا�ضي والتكميلي لفائدة هذه الفئة االجتماعية، كما 
نسجل بايجابية الدعم املخصص النخراطهم في النسيج االقتصادي 
عبر مشاريع مدرة للدخل، وكذا املساهمة في تمكينهم من السكن الالئق 

بشروط ميسرة.

أما على مستوى امليزانية الفرعية إلدارة الدفاع الوطني، فال يسعنا 
إال أن نثمن عاليا كل الجهود واألعمال البطولية التي تقوم بها القوات 
املرابطة  املساعدة  والقوات  امللكي  والدرك  الباسلة  امللكية  املسلحة 
بالحدود من أجل حماية حوزة الوطن والدفاع عن مصالحه الحيوية، 
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة القائد األعلى للقوات املسلحة 

امللكية ورئيس أركانها العامة.

وعلى مستوى امليزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
فإننا في الفريق االستقاللي، نشيد بكل الجهود التي تقوم بها هذه الوزارة 
تحت القيادة الرشيدة ملوالنا أمير املؤمنين نصره هللا. وهو عمل دؤوب 
يرمي الى تنفيذ جميع األوراش املندرجة في إطار االستراتيجية العامة 

لتأهيل الحقل الديني، وتطويره، وتجديده.

وهنا البد أن ندعو الحكومة إلى تعزيز وتكثيف برامج التأطير الديني 
لدى أفراد الجالية بالخارج التي تعيش في ظل مجتمعات تعيش تحوالت 
عميقة بتمظهراتها الدينية والثقافية والفكرية، وما يتطلب ذلك من 
ضرورة تحصين أبنائنا باملهجر من الغزو الثقافي السلبي واالستيالب 

الفكري والتطرف الديني.

عيسلد عيرئيس؛

وعلى مستوى امليزانية القطاعية لوزارة الداخلية، فإنه ينبغي أوال 
أن نسجل اعتزازنا الكبير بحرص جاللة امللك محمد السادس حفظه 
هللا على توطيد دعائم دولة القانون واملؤسسات، ودعم وتقوية االختيار 
الديمقراطي ببالدنا، واإلصرار على بناء النموذج الديمقراطي والتنموي 
االستحقاقات  تنظيم  خالل  من  خاصة  املنطقة،  في  لبالدنا  املتفرد 
االنتخابية في موعدها الدستوري في ظل ظرفية موسومة بالجائحة، 
ومليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، وهي مناسبة لنشيد باملشاركة 
االنتخابية،  االستحقاقات  هذه  في  واملواطنين  للمواطنات  املكثفة 
بالرغم من الظرفية الوبائية، وكذا بالجهود االستثنائية التي بدلها رجال 
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االنتخابية  االستحقاقات  وأعوانها إلنجاح  والترابية  املركزية  السلطة 
من جهة، وكذا األدوار املهمة التي قاموا بها من اجل تيسير استفادة 

املواطنات واملواطنين من عملية التلقيح الوطنية.

كما ال يفوتنا التنويه بنجاعة اإلستراتيجية املعتمدة ملحاربة اإلرهاب 
والتطرف ومواجهة التهديدات اإلرهابية، التي تستهدف أمن واستقرار 
اململكة املغربية، خاصة من خالل الحصيلة املشرفة لتفكيك الخاليا 
اإلرهابية، فضال عن محاربة الجريمة وتدعيم اإلحساس باألمن، وهنا 
القطاعية  امليزانية  مشروع  تخصيص  كبيرة  بايجابية  نسجل  فإننا 
العتمادات مهمة، لتعزيز قدرات وموارد املديرية العامة لألمن الوطني 

والقوات املساعدة وكذا تقوية قدرات مرفق الوقاية املدنية.

كما نسجل في الفريق االستقاللي توجه امليزانية القطاعية ملواصلة 
املالئم  املناخ  وتوفير  اإلداري،  والالتركيز  الالمركزية  مسلسل  تعزيز 
لترسيخ الجهوية املتقدمة، خاصة من خالل تعزيز ورش التعاقد بين 
برامج  إعداد  في  الترابية  الجماعات  مواكبة  وكذا  والجهات،  الدولة 
التنمية املحلية، واملساهمة الفعالة في برامج التأهيل الحضري للمدن 

الكبرى واملراكز الحضرية وتتبع املشاريع املهيكلة.

وعلى مستوى امليزانية الفرعية لوزارة العدل، فإننا إذ ندعم مختلف 
البرامج املتعلقة بورش إصالح منظومة العدالة، بما فيها أساسا تحيين 
الترسانة القانونية، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، وإنماء 

القدرات املؤسساتية ملنظومة العدالة.

وعلى مستوى امليزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 
الشراكة  تعزيز  إلى  بحاجة  بالدنا  فإن  املدينة،  وسياسة  واإلسكان 
مشجعة  أرضية  يوفر  بما  أكبر،  بشكل  والخاص  العام  القطاع  بين 
للمستثمرين، قصد االستثمار في مجال السكن والعقار، وبما يقطع 
في نفس الوقت مع ظواهر الجشع واالحتكار، وبما يراعي من جهة ثالثة 
التوافق بين العرض والطلب ويحترم معايير الجودة والسالمة والجمالية 
فيما يخص البناء. ولعل هذا كله ما يتطلب مراجعة بعض املقتضيات 
القانونية املؤطرة، وتنمية املجاالت القروية من خالل تبسيط مساطر 
الترخيص بالبناء فيها، وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار فيها، وتعميم 
املساعدة التقنية بها، فنسبة التمدين التي تعرفها بالدنا هي نسبة مهمة، 
واالستثمار في العالم القروي والنهوض بوضعية السكن والتعمير به من 

األهمية بما كان. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته؛

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد النائب املحترم منصف 
الطوب.

عينرئب عيسلد منصف عيطوب:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم، وعيصالة وعيسالم على اسول هللا 
صلى هللا علله وسلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة امليزانيات القطاعية للبنيات األساسية والقطاعات اإلنتاجية 

واملالية واالقتصاد.

عيسلد عيرئيس،

بكل تأكيد فقد عانى االقتصاد الوطني من االنعكاسات السلبية 
التي خلفتها جائحة كورونا على غرار باقي اقتصادات العالم وهو ما جعل 
اقتصادنا اليوم في مواجهة تحديات كبيرة ومتعددة لعل أبرزها هو إعادة 
االنتعاش التدريجي لالقتصاد الوطني، وهنا ال بد أن نعبر عن دعمنا 
املطلق لإلجراءات التي تقودها وزارة االقتصاد واملالية والرامية باألساس 
إلى اعتماد سلسلة من التدابير االستباقية لدعم الفئات والقطاعات 
املهنية والشركات املتضررة، وتعزيز األمن اإلستراتيجي للمغرب وال سيما 
املخزون اإلستراتيجي املتعلق باملواد الغذائية والصحية والطاقية، وكذا 
تنويع ركائز االقتصاد الوطني وتعبئة املوارد املالية الضرورية من أجل 
تمويل املشاريع التحويلية وتوطيد عالقة التعاون مع األجانب اعتمادا 
على مقاربة رابح رابح، كما يسجل الفريق بإيجابية كبيرة التطور الكبير 
الذي تعرفه نفقات االستثمار والتي عرفت زيادة بنسبة %13.21 مقارنة 

بسنة 2021؛

وعلى مستوى قطاع التجهيز واملاء يسجل الفريق االستقاللي اعتزازه 
بتسريع الوزارة لتنفيذ االتفاقيات الخاصة بالطرق املوقعة أمام جاللة 
امللك من خالل رصد أكثر من 265 مليون درهم كاعتمادات أداء برسم 
سنة 2022، فضال عن 925 مليون درهم كاعتمادات االلتزام، كما ينوه 
الفريق برصد القطاع 642 مليون درهم كإجمالي استثمارات لتطوير 
شبكة الطرق السريعة و813 مليون درهم للطرق السيارة، فضال عن 
تخصيص 1250 مليون درهم لبرنامج تقليص الفوارق املجالية بالوسط 

القروي؛

أما على مستوى قطاع املاء، فإن الفريق االستقاللي يسجل بإيجابية 
كبيرة تخصيص 2668 مليون درهم ملواصلة تشييد السدود الكبرى 
إطار  في  واملتوسطة  الصغرى  للسدود  درهم  مليون  ميتين  من  وأكثر 

السياسة الوطنية لضمان األمن املائي للمملكة؛

واالقتصاد  التقليدية  الصناعة  السياحة  وزارة  مستوى  وعلى 
الكبير  دعمه  يسجل  االستقاللي  الفريق  فإن  والتضامني،  االجتماعي 
لبرنامج عمل الوزارة وخاصة دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة في 
مجال الخدمات السياحية، وخلق شراكات لتطوير املشاريع السياحية 
املهيكلة واملبتكرة وتحسين جاذبية االستثمار السياحي ببالدنا وتنفيذ 
عقد برنامج إنعاش السياحة 2020 2022 إلنقاذ القطاع بأكمله األكثر 

تضررا؛
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وعلى مستوى امليزانية القطاعية لوزارة الصناعة والتجارة يجدد 
مخطط  دينامية  ملواصلة  الوزارة  لجهود  دعمه  االستقاللي  الفريق 
التسريع الصناعي ومخطط اإلنعاش الصناعي خاصة عبر تعزيز السيادة 
الصناعية للمملكة، وتحسين القدرة التنافسية الصناعية للمقاوالت 
املغربية، فضال عن مشروع تعزيز موقع املغرب كقاعدة صناعية خالية 

من الكاربون؛

التي  التعافي  جهود  كبير  بارتياح  االستقاللي  الفريق  يسجل  كما 
تعرفها معظم القطاعات الصناعية سواء من حيث مناصب الشغل 
ومشتقاته  والفوسفاط  السيارات  قطاع  وخاصة  الصادرات،  أو 
الكهرباء  الطائرات وصناعة  الغذائية وصناعة  والصناعات  والنسيج 
واإللكترونيك، ناهيك عن جهود مواكبة املقاوالت الصغيرة واملتوسطة؛

خصوصا  االستعجالية  االلتفاتة  الحكومة،  إلزامية  نسجل  كما 
بإقليم تطوان، بإقليم تطوان بعد غلق معبر باب سبتة الذي جعل نسبة 
البطالة ترتفع وكذلك انعدام فرص الشغل فعلى الحكومة االلتفات 

لهذه املنطقة الحدودية؛

وعلى مستوى قطاع الفالحة، فإن الفريق االستقاللي يؤكد دعمه 
ملختلف التدابير املتخذة لتنفيذ إستراتيجية الجيل األخضر والهادف 
البشري خاصة من خالل خلق جيل  للعنصر  العناية  أساسا إليالء 
جديد من الطبقة الفالحية املتوسطة، فضال عن برنامج رواد األعمال 
والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  داخل  نسجل  وإذ  الشباب، 
ارتياحنا الكبير ملجمل البرنامج واملخططات املشمولة في ميزانية هذه 
السنة، فإننا لن نذخر جهدا في مواكبتها بالنصح والتشجيع واملتابعة 

والتقييم، شكرا السيد الرئيس.

مدعخلة عيفريق عالستقاللي يلوحدة وعيتعرديلة في منرقشة 
عمليزعنلرت عيقطرعلة: لجنة عيبنلرت عألسرسلة عيطرقة وعملعردن 
وعيتنملة  عملريلة  لجنة  عإلنترجلة؛  عيقطرعرت  لجنة  وعيبيئة؛ 

عالقتصردية؛ )مدعخلة مسلمة(:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
األساسية  للبنيات  القطاعية  امليزانيات  مناقشة  في  النواب  بمجلس 
والقطاعات اإلنتاجية واملالية واالقتصادية، وهي مناسبة لنجدد تهنئة 
السيدات والسادة الوزراء على الثقة املولوية السامية التي حظوا بها 

من طرف جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا.

عيسلد عيرئيس،

بكل تأكيد فقد عانى االقتصاد الوطني من االنعكاسات السلبية التي 
خلفتها جائحة كورونا، على غرار باقي اقتصادات العالم، وهو ما جعل 

اقتصاد بالدنا اليوم في مواجهة تحديات كبيرة ومتعددة لعل أبرزها هو 
إعادة االنعاش التدريجي لالقتصاد الوطني من خالل اعتماد سلسة 
املهنية والشركات  والقطاعات  الفئات  لدعم  التدابير االستباقية  من 
املتضررة، وخاصة من خالل تنفيذ جميع التدابير الواردة في ميثاق 
االنعاش االقتصادي والتشغيل، وكذا تحفيز االستثمار الخاص الوطني 
واالجنبي، وال سيما من خالل تسريع االصالحات الهادفة الى تحسين 

مناخ األعمال وفقا للتعليمات امللكية السامية في هذا املجال.

وهنا البد أن نعبر عن دعمنا املطلق لإلجراءات التي تقودها وزارة 
االقتصاد واملالية والرامية باألساس الى تعزيز االمن االستراتيجي للمغرب 
والصحية  الغذائية  باملواد  املتعلق  االستراتيجي  املخزون  والسيما 
املالية  املوارد  وتعبئة  الوطني  االقتصاد  ركائز  تنويع  وكذا  والطاقية 
الضرورية من أجل تمويل املشاريع التحويلية وتوطيد عالقة التعاون 

مع االجانب اعتمادا على مقاربة رابح رابح.

وفي هذا اإلطار، فإننا نسجل في الفريق االستقاللي بكل ايجابية 
الوطني  إنعاش االقتصاد  املتخذة من أجل توطيد أسس  اإلجراءات 
خاصة من خالل أجرأة صندوق محمد السادس لالستثمار وتشجيع 
املبادرة املقاوالتية ومواصلة الجهود لتحسين مناخ االستثمار وتشجيع 
إقبال الرأسمال األجنبي فضال عن تطوير منظومة مواكبة املقاوالت 

الوطنية وتحسين تنافسيتها.

ويدعم الفريق االستقاللي باملناسبة مواصلة الحكومة تنزيل القانون 
اإلطار رقم 69.19 املتعلق باإلصالح الجبائي وكذا اإلجراءات املتخذة 
لدعم االستثمار العمومي، وإصالح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة 
املتعلق   82.20 للقانون  الفعلي  التنزيل  في  الشروع  خاصة  وبصفة 
بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي ملساهمات الدولة وتتبع 

نجاعة أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية.

كما يسجل الفريق بإيجابية كبيرة التطور الكبير الذي تعرفه نفقات 
االستثمار والتي عرفت زيادة ب 13.21 باملئة مقارنة بسنة 2021.

وعلى مستوى قطاع التجهيز واملاء، يسجل الفريق االستقاللي اعتزازه 
بتسريع الوزارة لتنفيذ االتفاقيات الخاصة بالطرق املوقعة أمام جاللة 
امللك من خالل رصد أكثر من 265 مليون درهم كاعتمادات اداء برسم 
سنة 2022 فضال عن 925 مليون درهم كاعتمادات التزام، وخاصة 
الطريق السريع تيزنيت العيون وتوسيع الطريق الوطنية الرابطة بين 
العيون والداخلة، كما ينوه الفريق برصد القطاع ل 642 مليون درهم 
كإجمالي استثمارات لتطوير شبكة الطرق السريعة و 813 مليون درهم 
لبرنامج  درهم  مليون   1.250 تخصيص  عن  فضال  السيارة،  للطرق 
قطاع  مستوى  على  أما  القروي.  بالوسط  املجالية  الفوارق  تقليص 
املاء فإن الفريق االستقاللي يسجل بإيجابية كبيرة تخصيص 2.668 
مليون درهم ملواصلة تشييد السدود الكبرى وأكثر من 200 مليون درهم 
للسدود الصغرى واملتوسطة في إطار السياسة الوطنية لضمان األمن 

املائي للمملكة.
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وعلى مستوى وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة، فإن الفريق 
االستقاللي يدعم االوراش املهمة التي فتحتها الوزارة على مستوى تنويع 
وتطوير العرض الطاقي الوطني وخاصة املحطات الشمسية ومحطات 
واملتوسطة  الصغرى  الكهرومائية  املحطات  وتطوير  الريحية  الطاقة 

فضال عن تطوير مشروع الربط الكهربائي مع اسبانيا.

برنامج  تطوير  ملواصلة  الكبير  دعمه  االستقاللي  الفريق  ويسجل 
القروية فضال عن مشروع تطوير قدرات تخزين واستقبال  الكهربة 
املواد البترولية والغاز الطبيعي، فضال على تطورات مشروع أنبوب 
الغاز الطبيعي الرابط بين نيجيريا واملغرب والذي وصل ملرحلة الدراسات 

الهندسية والتقنية.

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة  مستوى  وعلى 
الكبير  دعمه  يسجل  االستقاللي  الفريق  فإن  والتضامني،  االجتماعي 
لبرنامج عمل الوزارة وخاصة دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة في 
مجال الخدمات السياحية وخلق شراكات لتطوير املشاريع السياحية 
املهيكلة واملبتكرة وتحسين جاذبية االستثمار السياحي ببالدنا وتطوير 

العرض واملنتوج السياحيين.

أما على مستوى الصناعة التقليدية فإن الفريق االستقاللي يؤكد 
دعمه لبرنامج الوزارة الرامي لتنفيذ مخطط إعادة اإلقالع وخاصة ما 
تعلق بمواصلة تعميم الحماية االجتماعية للصناع التقليديين ودعم 
تنافسية القطاع وتفعيل املخطط الخاص بإعادة تأهيل فرعي الزربية 
والفخار وكذا مواصلة إحداث أقطاب الصناعة التقليدية بمدن املهن 

والكفاءات فضال عن برامج الدعم للصناع التقليديين.

وعلى مستوى امليزانية القطاعية لوزارة الصناعة والتجارة، يجدد 
مخطط  دينامية  ملواصلة  الوزارة  لجهود  دعمه  االستقاللي  الفريق 
تعزيز  عبر  خاصة  الصناعي  االنعاش  ومخطط  الصناعي،  التسريع 
الصناعية  التنافسية  القدرة  وتحسين  للمملكة  الصناعية  السيادة 
كقاعدة  املغرب  موقع  تعزيز  مشروع  عن  فضال  املغربية  للمقاوالت 

صناعية خالية من الكربون.

الذي  التعافي  جهود  كبير  بارتياح  االستقاللي  الفريق  يسجل  كما 
تعرفها معظم القطاعات الصناعية سواء من حيث مناصب الشغل 
ومشتقاته  والفوسفاط  السيارات  قطاع  وخاصة  الصادرات  او 
الكهرباء  الطائرات وصناعة  الغذائية وصناعة  والصناعات  والنسيج 

واإللكترونيك.

كما يعتز الفريق االستقاللي بجهود الوزارة لرصد مشاريع استبدال 
الوطنية.  الصناعية  السيادة  لتحقيق  املحلية  باملنتوجات  الواردات 

وخاصة عبر مواكبة املقاوالت الصناعية الصغرى واملتوسطة.

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  قطاع  مستوى  وعلى 
واملياه والغابات فإن الفريق االستقاللي يؤكد دعمه ملختلف التدابير 
إليالء  اساسا  والهادفة  االخضر  الجيل  استراتيجية  لتنفيذ  املتخذة 

العناية للعنصر البشري خاصة من خالل خلق جيل جديد من الطبقة 
الفالحية املتوسطة والذي يستهدف اكثر من 400.000 اسرة و3.4 مليون 
مستفيد جديد من التغطية االجتماعية فضال على برنامج رواد االعمال 
الشباب الذين سيستفيدون من مليون هكتار من االرا�ضي املثمنة أو عبر 

سياسة التجميع الفالحي.

كما يدعم الفريق االستقاللي اجراءات استدامة التنمية الفالحية 
الفالحية  املنتوجات  سالسل  على  الحفاظ  برامج  خالل  من  خاصة 
وتدعيمها والهادفة الى مضاعفة الصادرات الفالحية والناتج الفالحي 
مشاريع  وكذا  االسبوعية  واالسواق  الجملة  اسواق  عصرنة  وكذا 
الفالحة املتأقلمة واملرنة الهادفة لتعزيز فعالية استخدام املاء والحفاظ 

على التربة.

لبرنامج  القطاع  مواصلة  بايجابية  االستقاللي  الفريق  ويسجل 
الجودة والتكنولوجيا الخضراء الرامية لتطوير املجازر املرخصة وتعزيز 

املراقبة الصحية.

الفريق  فان  الفالحي  املجال  وتهيئة  الري  برامج  يخص  وفيما 
االستقاللي يؤكد تشجيعه لبرامج عصرنة شبكات الري وتوسيع سياسة 

السقي الذكي والشراكة املتطورة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

أما على مستوى تنمية املجال القروي واملناطق الجبلية فان الفريق 
االستقاللي يثمن مواصلة القطاع انجاز عمليات غرس األشجار على 
املسالك  انجاز  عمليات  وكذا  هكتار   4606 تفوق  اجمالية  مساحة 

القروية الجديدة والتي تفوق 41 كيلومتر.

عيسلد عيرئيس:

النائبة  االشتراكي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترمة خدوج السال�ضي من بعدها السيدة النائبة مليكة الزخنيني.

عينرئبة عيسلدة خدوج عيسال�سي:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيسردة عيوزاعء،

عإلخوعن وعألخوعت عينوعب وعينرئبرت،

نسجل اليوم باختصار أننا لم نفلح في استيعاب درس كورونا، نسجل 
أيضا أننا لم نلمس التنزيل الحقيقي لروح الدستور في مجموعة من 
القطاعات، الثقافة والتعليم نموذجين، وعد النموذج التنموي الجديد 
بثورة بيداغوجية ترتقي بالتعليم وتحقق الجودة وتهتم بأوضاع نساء 
ورجال التعليم، ميزانية قطاع وزارة التربية الوطنية 62.5 مليار ديال 
الدرهم، 55 ديال التسيير 50 ديال األجور، هل بميزانية كهذه يمكن أن 
نحقق فعال الجودة واالرتقاء باملدرسة الوطنية التي يستحقها أبناؤنا 
وبناتنا في القرن 21، مع العلم أن اإلنفاق في مجال التربية والتعليم اليوم 
يجنبنا غدا االنفاق في معضالت اجتماعية كبرى كاالنحراف واإلجرام 
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والتطرف واإلرهاب، كنا نستحق أيضا تصورا متكامال ملا سمي بالتعليم 
األولي على مستوى املناهج على مستوى البرامج على مستوى املؤطرين 
وتكوينهم وعلى مستوى األجور املستحقة ألن التعليم األولي ال يجوز 
فيه الخطأ، صعب وصعيب نغلطو في مرحلة بناء اإلنسان ابتداء من 
الطفولة، كما أن جودة املدرسة العمومية تقابلها من جهة أخرى آليات 
املراقبة للمدرسة الخصوصية، لكي يجد املواطن املغربي واملواطنات 
املغاربة أنفسهم أمام اختيار تربوي حقيقي ال أن يذهبوا مضطرين إلى 
املدرسة الخصوصية بحثا عن الجودة وعن جودتهم مزعومة، دعوني 
يحتفظ  التاريخ  وأن  الشعوب،  روح  هي  الثقافة  أن  أيضا  أذكركم 
بالثقافة وأن الباقي تفاصيل وإلى زوال، دعوني أذكركم أن هذا القطاع، 
قطاع الثقافة كرس للمفهوم املبتدل للثقافة باعتبارها تسلية وتمضية 
للوقت، أيضا كرس امليز الكبير بين الدولة املركزية والدولة الترابية فمن 
جهة منشآت كبرى ومهرجانات ضخمة ومكلفة ومن جهة أخرى غياب 

الحد األدنى من بنيات استقبال شبابنا وشاباتنا؛

لم نلمس في املشروع من الناحية الثقافية وعيا حقيقيا للتأسيس 
ثقافة  لالختالف،  معلمة  للتسامح  صانعة  منفتحة  دينية  للثقافة 
تنطلق من التنوع وتنطلق من قيمنا السمحة وتنفتح على اآلخر انطالقا 
مع املعطيات الدستورية في هذا املجال، توقعنا تطوير االستثمار في 
الثقافة في كل روافدها والعناية بالثقافة السياحية، ألن ثقافة اليوم 
مدخل أسا�ضي من مداخل التنمية، مخرجكم في هذه الحكومة هو أن 
تفّعلوا كل اإللتقائيات املمكنة لعلكم تجدون بعض املصادر التمويلية، 
القطاع  إلقناع  والتحفيزات  االجتهادات  تفعيل  هو  أيضا  مخرجكم 

الخاص في االستثمار في كل من التعليم والثقافة؛

البرنامج  وبين  االنتخابية  الحمالت  بين  املهولة  الفروق  سجلنا 
االنتخابات،  في  الوعود  استثمرتم  للمالية،  قانون  وبين  االنتخابي 
قلصتم البرنامج وضيقتم في اإلنفاق، أنهينا النقاش اليوم وسنذهب 
ونحن نحمل سؤاال أين نحن من الدولة اإلجتماعية؟ إنتماؤنا األصيل 
والتنموية  والخدماتية  الحقوقية  مرتكزاتها  بكل  االشتراكي  الفريق  في 

واالقتصادية، وشكرا لكم.

عيفريق  برسم  عيسال�سي  خدوج  عينرئبة  عيسلدة  مدعخلة 
عملريلة  عيبر 9 من مشروع قرنون  في منرقشة علجزء  عالشت5عك9 

برسم عيسنة عملريلة 2522 )مدعخلة مسلمة(:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت5م؛

عيسردة عيوزاعء عملحت5مون؛

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون؛

باختصار لم تستوعب الحكومة جيدا دروس الجائحة التي كشفت 
االجتماعية،  القطاعات  رأسها  وعلى  كثيرة  مجاالت  في  االختالالت 
الفعلي  التنزيل  في  الحكومة  توفق  ولم  نموذجين.  والثقافة  كالتعليم 
الذي وضعته ضمن مرجعياتها األساسية  الجديد  التنموي  للنموذج 

سواء على مستوى البرنامج أو على مستوى مشروع قانون املالية.

بثورة  به  وعد  ما  ضمن  الجديد  التنموي  النموذج  وعد  لقد 
بيداغوجية في مجال التعليم ترتقي باملدرسة الوطنية وتحقق الجودة، 
تقلص من االكتظاظ، ترفع من معدل األداء الوطني، على األقل ليقترب 
من متوسط األداء الدولي، تضع آليات ومعايير للتحفيز املادي في إطار 
العناية املادية للنساء ورجال التعليم. ألن للجودة كلفة، وعلى الدولة 

أن تتحمل هذه الكلفة.

مليار   62,5 املتمثلة  الوطنية  التربية  وزارة  ميزانية  أن  والحال 
درهم،55 منها للتسيير: فكيف يمكن أن نحقق ثورة بيداغوجية في 
املغرب  وبنات  بأبناء  تليق  عمومية  مدرسة  وجودة  االستثمار  غياب 
اليوم،  التعليم  إنفاق مريح في قطاع  العلم أن أي  في القرن21؟ مع 
يجنبنا اإلنفاق غدا على معضالت اجتماعية كبرى ومكلفة: االنحراف، 

اإلدمان، التعصب والتطرف وكل أشكال اإلجرام.

إن املدرسة الجيدة تصنع املواطن الجيد واملدرسة مكلفة جدا اآلن 
وعلى املدى املتوسط والبعيد.

كنا نستحق، السيد الوزير استراتيجية متكاملة ملا سمي بـــ«التعليم 
األولي« على مستوى املناهج البيداغوجية املالئمة لهذه املرحلة العمرية، 
على مستوى بنيات االستقبال ذات الجاذبية، على مستوى املؤطرين 
ذوي التكوين املناسب وعلى مستوى التحفيز واألجور الضامنة للكرامة 

والعمل الجيد.

تسريع تعميم التعليم األولي أي نعم، إنما ليس على حساب الجودة 
وتكافِئ الفرص بين كل أطفال املغرب في املدن كما في البوادي، ألنه من 
الصعب ومن غير املقبول أن يبدأ الخطأ واالرتجال من األساس في مجال 

بناء اإلنسان ومن مرحلة الطفولة.

إننا ننبه إلى أن الجودة في املدرسة العمومية تقابلها إلزامية تعزيز 
آليات املراقبة والتقييم للمدرسة الخصوصية وذلك من أجل جدية 
تنويع العرض التربوي ولوضع املغاربة أمام اختيار حقيقي حتى ال يذهبوا 
اضطرارا للمدرسة الخصوصية بحثا عن الجودة وغالبا ما تكون جودة 

مزعومة.

لم نلمس في مشروع ميزانية القطاع وعيا حقيقيا بضرورة تأسيس 
ثقافة دينية تنتصر للفكر النقدي وتبني مرتكزاته، تثمن التعدد والتنوع 
وتعلم تقبل االختالف وتن�ضئ على التسامح، ثقافة تجمع بين القيم 
الكونية ووسطية اإلسالم واعتداله ومقتضيات الدستور في هذا املجال. 
توقعنا أن تطوروا االستثمار في الثقافة املغربية بكل روافدها وأن ترتقوا 

بالسياحة الثقافية. ألن الثقافة اليوم رافعة من رافعات التنمية.

نحن ندرك في الفريق االشتراكي أن مشروع امليزانية ال ولن يسعفكم، 
الصلة  القطاعات ذات  بين  االلتقائية  تحققوا  أن  نعول عليكم  لذا 

لعلكم توفرون بعض مصادر التمويل.

خرجكم الثاني هو االجتهاد واإلبداع في الحلول قصد إقناع وتحفيز 
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القطاع الخاص من أجل االستثمار في الثقافة والفن.. باختصار- كما 
بدأت–لم نلمس ال في التعليم وال في الثقافة اإلرادة السياسية الحقيقية 

والكافية لتنزيل مقتضيات النمو.

دعوني أذكركم السيد الوزير بأن روح الشعوب هي الثقافة وما 
يحتفظ به التاريخ هو الثقافة وأن الباقي إلى زوال. األثرياء يأتون، يمرون 
تم ينتهون. والخلود للمثقفين واملفكرين واملبدعين والفنانين. والحال 
أن ميزانية القطاع وهي من أضعف امليزانيات القطاعية، تكرس التمثل 
املبتذل للثقافة باعتبارها تسلية وتمضية للوقت، وتكرس -ضدا على 

العدالة املجالية-التفاوت الصارخ على مستويين:

- التفاوت بين الدولة املركزية والدولة الترابية، فمن جهة بنيات 
تحتية ضخمة ومهرجانات كبرى ومكلفة ومن جهة أخرى غياب وضعف 
للحد األدنى من البنيات الثقافية على املستوى الترابي لتليق بشباب 

وشابات الوطن في كل جهات وأقاليم املغرب.

- باإلضافة إلى هول التفاوت بين الجهات واملدن والقرى املغربية 
التي ُيحَرم أبناؤها من الفعل الثقافي القريب.

عيسلد عيرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيدة النائبة مليكة الزخنيني، ومن 
بعد السيدة النائبة عتيقة جبرو.

عينرئبة عيسلدة مللكة عيزخنلني:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة أعضرء مجلس عينوعب،

أتشرف بتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي ملناقشة امليزانيات 
الفرعية للقطاعات التي تم التداول بشأنها أمام لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان، والتي نعطي خالصاتها في تأكيدنا في الفريق االشتراكي 
أن ال بديل عن قيام الدولة القوية العادلة، والتي تعني في مبتداها 
ومنتهاها دولة املؤسسات التي تقوم على سيادة القانون وحماية الحقوق 
والحريات، دولة تتمثل بشكل جيد فصل السلطات وتوازنها وتعاونها 
مسؤولة  تنفيذية  سلطة  الدستوري،  نظامنا  ذلك  على  ينص  كما 
وسلطة تشريعية قادرة على املساءلة وسلطة قضائية مستقلة، دولة 
تعمل على توفير الشروط الالزمة لقيام مؤسسات الحكامة بأدوارها 

وتعزيز استقاللية السلطة القضائية.

أيهر عيسلدعت وعيسردة،

للقانون  شاملة  مراجعة  يقت�ضي  والحريات  الحقوق  ترسيخ  إن 
الجنائي وفق تصور عصري حداثي، بشكل يتجاوز منطق التعديالت 

الجزئية إلى مراجعة شاملة تراعي التحوالت اإلجتماعية واالقتصادية 
والقيمية التي يعرفها املجتمع املغربي، كما يقت�ضي تكريس ضمان الحق 
في املحاكمة العادلة، ألننا نعتبر في الفريق االشتراكي أن العدالة القوية 
واملنصفة هي أحد املداخل الضرورية لتحقيق التنمية وبناء الثقة بين 
املواطن واملؤسسات، وال تقتصر املراجعة على قوانين العقوبات بل 
تمتد إلى قانون الضمانات املسطرة الجنائية واملسطرة املدنية ثم تمتد 
إلى مدونة األسرة، مما يستدعي بالضرورة التوفر على مخطط تشريعي 

واضح املعالم محدد األفق، وهو ما يبدو أنه غاب عن الحكومة.

عيسلدعت وعيسردة،

إننا نناقش اليوم مشروع قانون امليزانية في ظل أجواء توحي بالتفاؤل 
بقرب عودة الحياة إلى طبيعتها مع الرفع التدريجي إلجراءات الطوارئ 
الصحية، لكنها أيضا تمر في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة 
بفعل تداعيات الجائحة على العديد من الشرائح اإلجتماعية، التي وإن 
كان حس التضامن الوطني قد خفف منها إلى حد ما طيلة الفترة السابقة، 
فإن موجة ارتفاع األسعار التي نعرفها هذه أيام واالحتجاجات والتلويح 
باالحتجاجات من قبل العديد من القطاعات والفئات لها الوقع ال�ضيء 
على السلم االجتماعي الهش أصال بفعل صعوبة الولوج إلى مجموعة 
من الحقوق، وعلى رأسها الحق في الصحة والحق في التعليم وإن تباين 
األمر من منطقة إلى أخرى بما يشكل عائقا حقيقيا للتنمية. وبناء عليه 
يكون على الحكومة أن تعطي دينامية نوعية جديدة للفعل التنموي 
الشامل من خالل اعتماد سياسة فعالة إلدارة التراب الوطني بتسريع 
مسلسل الالتمركز، حيث تفتح عالقة مباشرة بين املصالح الالممركزة 
ملختلف الوزارات ومجالس الجهات، بما يجعل هذه املصالح في خدمة 
التنمية الجهوية. إن من مقتضيات هذه التنمية الجهوية وأول شروطها 
فك العزلة عن مناطق املغرب املختلفة مع تطوير هذا املفهوم لينسحب 
على تمكينها من آليات االنخراط في االقتصاد الوطني والديناميات التي 
يفترض أن يطلقها اعتماد نموذج تنموي جديد أبدعه أبناء املغرب على 
امتداد ترابه، ويكون بذلك مطلب العدالة املجالية ملحا بل إنه بالنسبة 
لنا املدخل الحقيقي لكل عدالة اجتماعية مرجوة ألنه ال يمكن تحقيق 
إقالع من أي نوع مع وجود فوارق معيقة عنوانها تمركز البنية التحتية 
األساسية واملهيكلة في مناطق بعينها، إن هذا التميز بين جهات املغرب 
املختلفة وداخل الجهات نفسها ال يستدعي فقط املطالبة بصوت عال 
بالعدالة املجالية ولكن أيضا بالعدالة الرقمية مع التحول الذي يباشره 

العالم ألنه ببساطة ال يمكن امل�ضي مغرب بسرعتين متبانيتين..

عيفريق  برسم  عيزخنلني  مللكة  عينرئبة  عيسلدة  مدعخلة 
عملريلة  عيسنة  برسم  عملريلة  قرنون  ملنرقشة مشروع  عالشت5عك9 

2522 )مدعخلة مسلمة(:

عيسلد عيرئيس؛

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء؛



عدد.138–19.ربيع الثاني.1443  )25.نونبر.2021( الجريدة الرسمية للبرملان9528  

عيسلدعت وعيسردة عينوعب؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي ملناقشة مشروع 
قانون املالية للسنة املالية 2022 الذي نعتبره لحظة ملناقشة السياسات 
العمومية التي ستؤطر حياة املغاربة لقادم األيام، ومدى انسجامها مع 
البرنامج الحكومي املصادق عليه من البرملان، وإجابتها على متطلباتهم، 

وإكراهات السياق الحالي القا�ضي بتأمين خروج آمن من الجائحة.

قيام  بديل عن  أن ال  االشتراكي،  الفريق  في  نؤكد  الصدد،  وبهذا 
الدولة القوية العادلة، والتي تعني في مبتداها ومنتهاها دولة املؤسسات 
التي تقوم على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، دولة تتمثل 
بشكل جيد فصل السلطات، وتوازنها وتعاونها، كما ينص على ذلك 
نظامنا الدستوري، سلطة تنفيذية مسؤولة، وسلطة تشريعية قادرة 
على املساءلة، وسلطة قضائية مستقلة؛ دولة تعمل على توفير الشروط 
الالزمة لقيام مؤسسات الحكامة بأدوارها، وتعزيز استقاللية السلطة 

القضائية.

إن ترسيخ الحقوق والحريات يقت�ضي املراجعة الشاملة للقانون 
الجنائي وفق تصور عصري حداثي، بشكل يتجاوز منطق التعديالت 
الجزئية، إلى مراجعة شاملة تراعي التحوالت االجتماعية واالقتصادية 
والقيمية التي عرفها املجتمع املغربي، كما يقت�ضي تكريس ضمان الحق 
في املحاكمة العادلة ألننا نعتبر في الفريق االشتراكي أن العدالة القوية 
واملنصفة هي أحد املداخل الضرورية لتحقيق التنمية وبناء الثقة بين 
املواطن واملؤسسات. وال تقتصر املراجعة على قانون العقوبات فقط 
بل على قانون الضمانات أيضا، أي قانوني املسطرة الجنائية واملسطرة 
املدنية، كما تمتد املراجعة إلى مدونة األسرة، مما يستدعي بالضرورة 
التوفر على مخطط تشريعي واضح املعالم، محدد األفق، وهو ما يبدو 

أنه غاب عن الحكومة.

توحي  أجواء  ظل  في  امليزانية  قانون  مشروع  اليوم  نناقش  إننا 
بالتفاؤل بقرب عودة الحياة إلى طبيعتها مع الرفع التدريجي إلجراءات 
الطوارئ الصحية، لكنها أيضا تمر في ظل أوضاع اجتماعية صعبة بفعل 
تداعيات الجائحة على العديد من الشرائح االجتماعية التي وإن كان 
حس التضامن الوطني قد خفف منها إلى حد ما طيلة الفترة السابقة، 
واالحتجاجات  األيام،  هذه  نعرفها  التي  األسعار  ارتفاع  موجة  فإن 
والتلويح بها من قبل العديد من القطاعات والفئات، لها الوقع ال�ضيء 
من  للكثير  الولوج  بفعل صعوبة  أصال  الهش  االجتماعي  السلم  على 
الحقوق وعلى رأسها الحق في الصحة والحق في التعليم والذي تختلف 

حدته من منطقة إلى أخرى مما يشكل عائقا حقيقيا للتنمية.

مما يكون معه على الحكومة أن تعطي ديناميـة نوعيـة جديـدة للفعـل 
التـراب  إلدارة  فعالـة  سياسـة  اعتمـاد  خـالل  مـن  الشـامل،  التنمـوي 
شـؤونها،  تدبيـر  فـي  للسـاكنة  اإليجابية  باملسـاهمة  تسـمح  الوطنـي، 
وبالتالي يكون من املستعجل تسريع مسلسل الالتمركز، بشكل يفتح 

ومجالس  الوزارات  ملختلف  الالممركزة  املصالح  بين  مباشرة  عالقة 
الجهات وجعل هذه املصالح في خدمة التنمية الجهوية.

إن من مقتضيات التنمية الجهوية وأول شروطها فك العزلة عن 
مناطق املغرب املختلفة، مع تطوير هذا املفهوم لينسحب على تمكينها 
من آليات االنخراط في االقتصاد الوطني والديناميات التي يفترض أن 
الوطن على  أبناء هذا  أبدعه  للتنمية،  يطلقها اعتماد نموذج جديد 
امتداد ترابه، ويكون بذلك مطلب العدالة املجالية ملحا بل إنه املدخل 
لكل عدالة اجتماعية مرجوة، ألنه ال يمكن تحقيق إقالع من أي نوع في 
وجود فوارق معيقة عنوانها تمركز البنيات التحتية األساسية واملهيكلة 

في مناطق بعينها.

إن هذا التمايز بين جهات املغرب املختلفة، وداخل الجهات نفسها، 
ال يستدعي فقط املطالبة بصوت عال بالعدالة املجالية ولكن أيضا 
ب«العدالة الرقمية« مع التحول الرقمي الذي يباشره العالم واملغرب 
جزء منه؛ هذه العدالة التي يفترض أن تكون أحد سبل إصالح اإلدارة 
ومصالحة املواطن معها بما يضمن تخليق الفضاء العام، وتقويض 

ظاهرة الفساد املالي واإلداري.

ألنه ال يمكن امل�ضي بمغرب بسرعتين متباينتين، ملا يشكله ذلك من 
خطر على استقرار البالد.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للسيدة عتيقة جبرو.

عينرئبة عيسلدة عتلقة ج 5و:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي في إطار مناقشة 
الجزء الثاني من مشروع قانون املالية برسم سنة 2022 في املحور 

املتعلق بميزانية القطاعات اإلجتماعية.

السيد الرئيس، نناقش هذا املشروع اليوم في ظل أوضاع اجتماعية 
تمتاز بتزايد ارتفاع األسعار وتنامي الحركات االحتجاجية في العديد من 
تخصيص  عدم  شديد  بأسف  الصدد  هذا  في  ونسجل  القطاعات، 
مشروع قانون املالية لسنة 2022 لغالف مالي قوي لهذه القطاعات 
حقيقية  مناسبة  وهي  واألسرة،  والتشغيل  الصحة  مثل  اإلجتماعية 
ملعرفة أهم آلية ألجرأة العمل الحكومي وكذا الوقوف على إحدى الركائز 
األساسية التي تمكن من بلورة خطة العمل التي تعتزم الحكومة وضعها 
لكي تصبح قيد التنفيذ، لكن امليزانية املرصودة لهذه القطاعات ضعيفة 
رغم أن الحكومة تتبنى خطابا ذا حمولة اجتماعية يجعل اإلنسان في 
صلب السياسات العمومية فقانون املالية هو لحظة حقيقية لتنفيذ 
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الوعود التي يظهر أنها أثناء الحملة االنتخابية كانت وعود تسويقية أكثر 
مما هي وعود انتخابية، وال أدل على ذلك قطاع الصحة الذي يعتبر من 
القطاعات املهمة التي لها تأثير مباشر على حياة املواطنين واملواطنات 
تغطي  ال  ألنها  املهول  والنقص  املرصودة  امليزانية  هزالة  بسبب  لكن 
املصاريف اإلجمالية للقطاع، ومن خالل املناصب املالية التي خصصها 

فمشروع قانون املالية لهذا القطاع بلغت 5500 منصب شغل وهذا 

وضع غير مجدي نهائيا ألننا إذا مؤشر باملقارنة مع توصيات منظمة 
الصحة العاملية، وإذا أخذنا بعين االعتبار جهة الدار البيضاء الكبرى 

طبيب  رشيد،  موالي  بن مسيك،  عثمان،  املستشفيات سيدي  أهم 

واحد يشتغل طيلة اليوم ولكن في املساء كل مريض ال يمكن أن يجد 

طبيب في هذه املسألة حتى املشكل هذه املناصب إذا قسمناها على 12 

جهة غادي تولي عندنا 400 طبيب فقط لعدد الجهات في املغرب وهذا 

إشكال حقيقي، هذه امليزانية توضح كذلك ضعف البنيات التحتية 

من  أن75%  حيث  توسيعها  في  مجالية  عدالة  غياب  االستشفائية، 

املستشفيات املغربية تعيش تدهور كبير ووضعية مأساوية ونقص في 

التجهيزات لذلك نالحظ على أن املؤسسات الخاصة هي التي أصبحت 

الخاصة  املستشفيات  واملواطنات ولكن هذه  املواطنين  تحل مشكل 

ليست خاصة بحاجة إلى حكامة تدبيرية مشكلة ألنها تحولت إلى تدمير 

جيوب املغاربة وليس إلى تدبير صحتهم بأسعار ال مثيل لها أكثر حتى 

من الدول املتقدمة أما املشاريع االستشفائية التي في طور اإلنجاز فهي 

7950 سرير على الصعيد الوطني وهذا غير كافي.

أما فيما يخص وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي، نتمنى تفعيل 

الصلح  في مجال اإلرشاد األسري أي مسطرة  الوطني  املرجعي  اإلطار 

البرنامج  في  الدستور  من   19 الفصل  غياب  نسجل  املساواة  كذلك 

الحكومي الذي يقر بإحداث هيئة املناصفة للقضاء على كل أشكال 

التمييز ضد النساء، العنف ال زالت الظاهرة املتفشية ولن نجد لها حل 

بالنسبة للمسنين نرفض املقاربة اإلحسانية لهذه الفئة بدل ألف درهم 

في هذه املسألة

مدعخلة عيسلدة عينرئبة عتلقة ج 5و برسم عيفريق عالشت5عك9 
ملنرقشة مشروع قرنون عملريلة برسم عيسنة عملريلة 2522)مدعخلة 

مسلمة(:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت5م؛

عيسردة عيوزاعء؛

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي في إطار مناقشة 
الجزء الثاني من مشروع قانون املالية برسم سنة 2022 في املحور 

املتعلق بميزانية القطاعات االجتماعية.

عيسلد عيرئيس؛

نناقش هذه املشروع اليوم في ظل أوضاع اجتماعية تمتاز بتزايد 
ارتفاع األسعار وتنامي الحركات االحتجاجية في العديد من القطاعات، 
ونسجل في هذا الصدد بأسف شديد عدم تخصيص مشروع قانون 
املالية لسنة 2022 لغالف مالي قوي لدعم كل القطاعات االجتماعية 

مثل الصحة، األسرة والتشغيل...

وهي مناسبة حقيقية ملعرفة أهم آلية ألجرأة العمل الحكومي وكذا 
الوقوف على إحدى الركائز األساسية التي تمكن من بلورة خطة العمل 
امليزانية  لكن  التنفيذ.  قيد  تصبح  لكي  وضعها  الحكومة  تعتزم  التي 
املرصودة لهذه القطاعات، ضعيفة رغم أن الحكومة تتبنى خطابا ذا 

حمولة اجتماعية يجعل اإلنسان في صلب السياسات العمومية.

فقانون املالية هو لحظة حقيقية لتنفيذ الوعود التي يظهر أنها كانت 
تسويقية أثناء الحملة االنتخابية أكثر مما هي تعاقدية.

وال أدل على ذلك قطاع الصحة الذي يعتبر من القطاعات املهمة 
التي لها تأثير مباشر على حياة املواطنين واملواطنات، لكن بسبب هزالة 
تغطي  ال  ألنها  املهول  النقص  تظهر  القطاع  لهذا  املرصودة  امليزانية 

املصاريف االجمالية لهذا القطاع.

ومن خالل املناصب املالية التي خصصها فمشروع قانون املالية 
مقلق  مؤشر  فهذا  شغل،  منصب   5500 بلغت  والتي  القطاع  لهذا 

باملقارنة مع توصيات منظمة الصحة العاملية.

هذه امليزانية توضح كذلك ضعف البنيات التحتية االستشفائية 
من  املائة  في   75 أن  حيث  توسيعها  في  املجالية  العدالة  وغياب 
املستشفيات املغربية تعيش تدهور كبير ووضعية مأساوية فضال عن 
نقص التجهيزات الطبية. وهذا ال يبشر بمشروع الحماية االجتماعية 

الذي أطلقه صاحب الجاللة.

350 مصحة خاصة بحاجة إلى حكامة تدبيرية لكن لألسف فإنها 
تحولت إلى تدمير جيوب املغاربة بأسعار ال مثيل لها أكثر حتى من الدولة 
املتقدمة وهذا يعني غياب تام لدور مراقبة الوزارة الوصية على القطاع 
لوقف هذا النزيف والتسيب في املصحات الخاصة والنتيجة هي انفصال 

القطاع العام عن الخاص.

7950 سرير على  االنجاز فهي  في طور  املشاريع االستشفائية  أما 
الصعيد الوطني وهذا نقص مهول في عدد األسرة املضافة.

وفيما يخص وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة، نتمنى 
تفعيل اإلطار املرجعي والوطني في مجال اإلرشاد األسري والتربوي.

املساواة: نسجل غياب تفعيل الفصل 19 من الدستور في البرنامج 
الحكومي الذي يقر بإحداث هيأة املناصفة للقضاء على كل أشكال 

التمييز ضد املرأة.
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إلى شروط موضوعية  بحاجة  زالت  ال  الظاهرة  معالجة  العنف: 
للقضاء على العنف بكل أشكاله املادية واملعنوية والجنسية.

املسنين: نرفض املقاربة اإلحسانية لهذه الفئة بذل أن نقدم لهم 
ألف درهم موزعة على خمس سنوات فإننا في الفريق االشتراكي نفضل 

بطاقة الصحة وبطاقة التنقل الدائمة لهذه الفئة.

الشغل: حسب االستراتيجية الوطنية للشغل ما بين 2025-2015 
كان الهدف هو توفير 200 ألف و10000 منصب شغل لكن الطلب كان 
أكثر من العرض ألن االقتصاد املغربي وفر فقط في بداية االستراتيجية 
71.000 منصب شغل. لكن اليوم الحكومة الحالية خصصت فقط 

26.860 منصب شغل وهذا غير كافي للحد من ظاهرة العطالة.

الضمان االجتماعي: غير مفهوم حذفه من وزارة التشغيل باعتبار 
أن وزير الشغل هو رئيس املجلس اإلداري. فلماذا تم تغييره إلى وزارة 

االقتصاد واملالية.

إعادة النظر في القطاع الغير املهيكل داخل الوطن ألنه يتوسع بشكل 
مهول. وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت الكلمة للفريق الحركي النائبة 
املحترمة السيدة سكينة لحموش، من بعد السيدة فاطمة ياسين.

عينرئبة عيسلدة سكلنة لحموش:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي برسم مشروع قانون 
املالية 2022 ألتناول بعض املحاور األساسية ذات الصلة بامليزانيات 
والداخلية  الخارجية  قطاع  تهم  والتي  اليوم  نناقشها  التي  القطاعية 
واإلجتماعية والتعليم، وذلك انطالقا من موقعنا كمعارضة مواطنة 
ومسؤولة، وبداية السيد الرئيس البد أن نقف عند مستجدات قضية 
ملكا وحكومة وشعبا حيث  عليها جميعا  نجمع  التي  الترابية  وحدتنا 
نسجل باعتزاز كبير ما حققته بالدنا في مجال تحسين قضيتنا العادلة 
بفضل حكمة صاحب الجاللة نصره هللا وأيده والجهود الدبلوماسية 
الوطنية الرسمية واملوازية بما فيها دور البرملان واألحزاب السياسية، 
مجهودات توجب النجاح املتالحق للمملكة املغربية في مختلف املحافل 
الدولية والقارية وضمن هذا التقرير األخير ملجلس األمن الذي كرس 
عدالة قضيتنا الوطنية وحدد معالم التفاوض بشأنها في إطار حل واقعي 
وعادل وتراجع العديد من البلدان عن االعتراف بالكيان الوهمي، وكذا 
في إجماع مجمل بلدان االتحاد اإلفريقي على مساندة املوقف املغربي 
املفتعل حول  النزاع  هذا  بحل  والقا�ضي  الدولية  بالشرعية  املسنود 

مغربية أقاليمنا الجنوبية وفق الحكم الذاتي، والذي لم يتم إال في إطار 
السيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة الراسخة برباط البيعة 

املقدسة واملشروعية التاريخية والشرعية القانونية.

وترسيخا لهذا التوجه نتطلع، السيد الرئيس املحترم، إلى بذل املزيد 
مختلف  الختراق  متكاملة  دبلوماسية  إستراتيجية  لبناء  الجهود  من 
املنتديات التي يستغلها خصوم وحدتنا الترابية، فنحن مازلنا في معركة 
دبلوماسية وال يفوتنا بهذه املناسبة دون أن نقف جميعا وقفة إجالل 
الوطني  واألمن  امللكي  الدرك  ورجال  امللكية  املسلحة  للقوات  وإكبار 
والقوات املساعدة والوقاية املدنية ومسؤولي وأطر اإلدارة الترابية على 

تضحياتهم الجسام من أجل وحدة الوطن وأمنه وسالمته.

عيسلد عيرئيس،

إننا مقبلون على العديد من التحديات كتنزيل النموذج التنموي 
الجديد وترسيخ الجهوية املتقدمة ووضع أسس الحماية اإلجتماعية 
والخروج من تبعات جائحة كورونا وبعث النهضة الجديدة في اقتصادنا 
الوطني الذي عانى األمرين طيلة الجائحة، ورغم أن بالدنا عرفت نقلة 
نوعية على مستوى املشاريع الكبرى لكن هذا ال يكفي فغالبية املواطنين 
ال يلمسون تحسين ظروف عيشهم وتلبية حاجياتهم اليومية، فإذا كان 
جزء من اإلشكالية يعود إلى غياب الحكامة الجيدة والكفاءة في التدبير 
وتشتت البرامج وعدم إلقائيتها، فإننا نعتبر بأن تنزيل النموذج التنموي 
لتجاوز إكراهات  يعتبران مدخال حقيقيا  املتقدمة  الجديد والجهوية 
التفاوتات بشقيها املجالي واالجتماعي، وبالتالي فإن تنزيل األمثل لها يعتبر 
كفيال باإلجابة عن العديد من التساؤالت التنموية وحل مجموعة من 

اإلشكاليات اإلجتماعية.

عيسلد عيرئيس،

أما بخصوص التنمية العمرانية، فإننا ندعو إلى اإلسراع بإخراج 
قانون الوكالة الحضرية وإعمال املرونة في تطبيق وثائق التعمير بالنسبة 
لساكنة العالم القروي نظرا للصعوبات التي تعتري بناء بهذا الوسط، 
وإنجاز مختلف التصاميم واإلجراءات اإلدارية املطلوبة باملجان، كما 
ندعو إلى اعتماد مقاربة جديدة في مجال السكن تراعي ضبط الحاجيات 

وتحديد األولويات.

عيسلد عيرئيس،

إن املنجزات الهامة التي تحققت في منظومة التربية والتكوين عبدت 
الطريق من أجل تنزيل سلس وفعلي ملضامين القانون اإلطار للتربية 
في  بالتأكيد  نجح  القطاع  هذا  أن  ونعتبر  العلمي،  والبحث  والتكوين 
التعامل مع الجائحة وهنا نطالب في الفريق الحركي مختلف تحديات 
املرتبطة بمنظومة التربية والتكوين ال سيما في العالم القروي وتحقيق 
كل الرهانات املعلقة عليه، وتكثيف الرعاية اإلجتماعية بتنزيل السجل 
االجتماعي املوحد، وتدعيم ركائز الدولة اإلجتماعية عبر جعل التعليم 
في صلب تنمية الرأسمال البشري املطالبين برفع من ميزانية البحث 
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العلمي واالبتكار معتبرين أن نسبة %0.7 من الناتج الداخلي الخام ال تفي 
بالغرض، كما نطالب أيضا ببت دينامية جديدة في الرياضة املدرسية 

باعتبار هذه األخيرة مشتال لصناعة األبطال الرياضيين.

عيسلد عيرئيس،

على  يؤثر  واختالالت  مشاكل  من  الصحي  القطاع  يشهده  ما  إن 
في هذا  املتأخرة  الدول  في مصاف  ويجعلنا  ببالدنا  التنمية  مؤشرات 
املجال، ونحن نعتقد بأن موضوع الصحة ال يجب أن يكتفي بما تم 
رصده من ميزانية، بل إننا ندعو إلى عقد مناظرة وطنية خاصة بالصحة 
ركائز  وتدعيم  للصحة  أعلى  إحداث مجلس  ثم  الصحة،  وبإشكالية 

الدولة اإلجتماعية التي يتضمن الحماية اإلجتماعية.

مدعخلة عيفريق علحرك9 في عيشق عيسلر�سي عملتعلق بداعسة 
مشروع قرنون عملريلة يسنة 2522 )مدعخلة مسلمة(:

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

مشروع  برسم  الحركي،  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
الصلة  ذات  األساسية  املحاور  بعض  ألتناول   2022 املالية  قانون 
الخارجية  قطاع  تهم  والتي  اليوم  نناقشها  التي  القطاعية  بامليزانيات 
والداخلية واالجتماعية والتعليم، وذلك انطالقا من موقعنا كمعارضة 

مواطنة ومسؤولة.

قضية  مستجدات  عند  نقف  أن  البد  الرئيس-  -السيد  وبداية، 
وحدتنا الترابية التي نجمع عليها جميعا ملكا وحكومة وشعبا، حيث 
نسجل باعتزاز كبير ما حققته بالدنا في مجال تحصين قضيتنا العادلة 
بفضل حكمة صاحب الجاللة نصره هللا وأيده، وجهود الدبلوماسية 
الوطنية الرسمية واملوازية بما فيها دور البرملان واألحزاب السياسية، 
مختلف  في  املغربية  للمملكة  املتالحق  بالنجاح  توجت  مجهودات 
املحافل الدولية والقارية، وضمنها التقرير األخير ملجلس األمن، الذي 
كرس عدالة قضيتنا الوطنية، وحدد معالم التفاوض بشأنها في إطار 
حل واقعي وعادل، وتراجع العديد من البلدان عن االعتراف بالكيان 
الوهمي، وكذا في إجماع مجمل بلدان االتحاد اإلفريقي على مساندة 
املوقف املغربي املسنود بالشرعية الدولية، والقا�ضي بحل هذا النزاع 
املفتعل حول مغربية أقاليمنا الجنوبية وفق الحكم الذاتي، والذي لن 
يتم إال في إطار السيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة الراسخة 

برباط البيعة املقدس واملشروعية التاريخية والشرعية القانونية.

وترسيخا لهذا التوجه، نتطلع–السيد الرئيس املحترم-، إلى بذل 
املزيد من الجهود لبناء استراتيجية دبلوماسية متكاملة الختراق مختلف 
املنتديات التي يستغلها خصوم وحدتنا الترابية. فنحن مازلنا في معركة 
دبلوماسية، وال يفوتنا بهذه املناسبة، دون أن نقف جميعا وقفة إجالل 

وإكبار للقوات املسلحة امللكية، ورجال الدرك امللكي، واألمن الوطني، 
والقوات املساعدة والوقاية املدنية، ومسؤولي وأطر اإلدارة الترابية على 

تضحياتهم الجسام من أجل وحدة الوطن وأمنه وسالمته.

عيسلد عيرئيس،

إننا مقبلون على العديد من التحديات، كتنزيل النموذج التنموي 
الجديد وترسيخ الجهوية املتقدمة ،ووضع أسس الحماية االجتماعية، 
والخروج من تبعات جائحة كورونا وبعث نهضة جديدة في اقتصادنا 
عرفت  بالدنا  أن  ورغم  الجائحة،  طيلة  األمرين  عانى  الذي  الوطني 
نقلة نوعية على مستوى املشاريع الكبرى، لكن هذا ال يكفي، فغالبية 
املواطنين ال يلمسون تحسين ظروف عيشهم وتلبية حاجياتهم اليومية، 
فإذا كان جزء من اإلشكال يعود إلى غياب الحكامة الجيدة والكفاءة في 
التدبير وتشتت البرامج وعدم إلتقائيتها، فإننا نعتبر بأن تنزيل النموذج 
التنموي الجديد و الجهوية املتقدمة يعتبران مدخال حقيقيا، لتجاوز 
إكراهات التفاوتات بشقيها املجالي واالجتماعي، وبالتالي، فإن التنزيل 
األمثل لها، يعتبر كفيال باإلجابة عن العديد من التساؤالت التنموية 

وحل مجموعة من اإلشكاالت االجتماعية.

عيسلد عيرئيس،

بإخراج  إلى اإلسراع  فإننا ندعو  العمرانية  التنمية  أما بخصوص 
التعمير  وثائق  تطبيق  في  املرونة  وإعمال  الحضرية،  الوكالة  قانون 
البناء  تعتري  التي  للصعوبات  نظرا  القروي  العالم  لساكنة  بالنسبة 
بهذا الوسط، وإنجاز مختلف التصاميم واإلجراءات اإلدارية املطلوبة 
باملجان، كما ندعو إلى اعتماد مقاربة جديدة في مجال السكن تراعي 

ضبط الحاجيات وتحديد األولويات.

عيسلد عيرئيس،

والتكوين،  التربية  منظومة  في  تحققت  التي  الهامة  املنجزات  إن 
عبدت الطريق من أجل تنزيل سلس وفعلي ملضامين القانون اإلطار 
للتربية والتكوين والبحث العلمي، ونعتبر أن هذا القطاع نجح بالتأكيد 
في التعامل مع الجائحة، وهنا نطالب في الفريق الحركي برفع مختلف 
التحديات املرتبطة بمنظومة التربية والتكوين السيما في العالم القروي، 
االجتماعية،  الرعاية  وتكثيف  عليه،  املعلقة  الرهانات  كل  وتحقيق 
بتنزيل السجل االجتماعي املوحد. وتدعيم ركائز الدولة االجتماعية عبر 
جعل التعليم في صلب تنمية الرأسمال البشري، مطالبين بالرفع من 
ميزانية البحث العلمي واالبتكار معتبرين أن %0.7 من الناتج الداخلي 
الخام ال تفي بالغرض، كما نطالب أيضا ببت دينامية جديدة في الرياضة 

املدرسية باعتبار هذه األخيرة مشتال لصناعة االبطال الرياضيين.

عيسلد عيرئيس،

على  يؤثر  واختالالت  مشاكل  من  الصحي  القطاع  يشهده  ما  إن 
مؤشرات التنمية ببالدنا، ويجعلنا في مصاف الدول املتأخرة في هذا 
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املجال، ونحن نعتقد بأن موضوع الصحة ال يجب أن يكتفي بما تم 
رصده من ميزانية، بل إننا ندعو إلى:

الصحة  وبإشكالية  بالصحة  خاصة  وطنية  مناظرة  عقد  .-
بمشاركة واسعة للمهتمين باملجال.

إحداث مجلس أعلى للصحة. .-

الحماية  يتضمن  الذي  االجتماعية  الدولة  ركائز  تدعيم  .-
االجتماعية مدى الحياة عبر تعميم الحماية االجتماعية ورعاية صحية 

جيدة لصون كرامة املواطن.

عيسلد عيرئيس،

بخصوص محور الشباب، فإن هذه الفئة العريضة من املواطنين 
التي تحظى دوما بالعناية السامية لصاحب الجاللة، تعتبر أكثر الفئات 
االجتماعية تأثرا بالواقع ومتغيراته. ومن هذا املنطلق، وسعيا لتحصين 
شبابنا، ال بد من إتاحة الفرصة لالرتقاء بالقيم اإلنسانية من خالل 
املشاركة، واالنفتاح، والتشبع بأسس الهوية الثقافية املغربية، املبنية 
على االعتدال، والتعايش وتدبير االختالف، وعالقة بهذا األمر نطالب 
الوجود.  إلى حيز  الجمعوي  والعمل  للشباب  الوطني  املجلس  بإخراج 

وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة، شكرا على املساهمة، الكلمة للسيدة النائبة 
املحترمة السيدة فاطمة ياسين.

عينرئبة عيسلدة فرطمة يرسين:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ألدلي بوجهة نظرنا 
والتشريع وحقوق  العدل  لجنة  في  تدخل  التي  القطاعات  بخصوص 

اإلنسان، ولجنة القطاعات اإلنتاجية والبنيات األساسية.

عيسلد عيرئيس،

نعتبر بأن تدبير السياسات العمومية ال يمكن أن يستقيم إال في ظل 
قضاء وعدالة قادرة على أن تكون قاطرة لتحقيق التنمية بمختلف 
تجلياتها وتضمن للمواطنين املساواة والحماية، وهذا لن يتأتى إال من 
العدالة، ووضع  بمنظومة  املتعلقة  القانونية  الترسانة  تفعيل  خالل 
الحقوقي  املسار  تقوية  عن  فضال  املعالم،  وواضحة  جنائية  سياسة 
واملكتسبات التي حققتها بالدنا في هذا املجال، من خالل تنفيذ السياسة 
الحكومية في مجال حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، وذلك 
بتنسيق مع القطاعات الحكومية واملؤسسات الوطنية وكل الهيئات 

املعنية.

وفي هذا اإلطار ندعو ملعالجة األسباب املؤدية للجريمة باستحضار 
البعد التنموي واالجتماعي وغيره.

عيسلد عيرئيس،

بخصوص إصالح اإلدارة نؤكد على التنزيل األمثل والسليم للقانون 
املتعلق بتبسيط املساطر اإلدارية ال سيما أننا الحظنا بأن العديد من 
اإلدارات واملؤسسات ال تقوم بتطبيق مقتضيات هذا القانون وال زالت 
سائرة في مسار التعقيد اإلداري، كما نطالب بمراجعة شمولية قانون 
الوظيفة العمومية الذي عمر أزيد من 50 سنة وإخراج قانون الوظيفة 
الجهوية تماشيا مع طموحات اململكة في تنزيل ورش الجهوية املتقدمة 
فضال عن العمل على تنزيل القانون رقم 54.19 بمثابة املرافق العمومية 

واإلسراع في إخراج النصوص التنظيمية لتطبيقه.

الحكومة  بأن  نؤكد  الطاقي  االنتقال  بخصوص  الرئيس،  السيد 
أفق  في  املستدامة  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  إلى  مدعوة 
سنة 2030 من خالل تحقيق أهداف تعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار 
تنافسية وتأمين اإلمدادات الطاقية والتزود بالطاقة فضال عن التحكم 
في الطاقة والحفاظ على البيئة، وفي هذا اإلطار البد من اإلشارة أن 
االنتقال الطاقي يعتبر أحد الرهانات األساسية لبالدنا بالنظر لإلكراهات 
املرتبطة بهذا الجانب ، لكن وجه االستغراب يكون في تقليص ميزانية 
االستثمار إلى %25.34 وميزانية التسيير إلى %7.66 األمر الذي يؤكد 
بامللموس غياب اإلرادة الحكومية في الرفع من أداء هذا القطاع سواء 
على مستوى تقليص التبعية الطاقية باستثمار كل اإلمكانيات التي تزخر 
بها بالدنا، على مستوى الطاقات البديلة فالكلفة الطاقية البد لها من 
إرادة وكلفة مالية األمر الذي يستدعي من الحكومة البحث عن البدائل 
وتقوية  االستراتيجية  ورهانات  أهداف  لتحقيق  الضرورية  التمويلية 

قدرات بالدنا.

السيد الرئيس، بخصوص قطاع املياه سواء مياه السقي أو مياه 
الشرب فإننا نثمن اتفاقية استخدام صور األقمار الصناعية مع املركز 
امللكي لالستشعار البعدي لتحسين معرفة املوارد املائية السطحية على 
املستوى الوطني، لكننا نود أن نلفت انتباهكم إلى املشاكل التي يعاني 
منها العالم القروي حيث أن العديد من الجماعات تعرف جلب املياه 
للسكان عبر الصهاريج، كما نؤكد على ضرورة القيام بدراسات حول 
الفرشة املائية واإلمكانيات التي تتيحها تحلية مياه البحر واستغالل 
املياه العادمة وترشيد وإستعمال املاء، إن مسألة تدبير املياه تتجلى 
في الحكامة الجيدة بالدرجة األولى ولكنها مسألة اختيارات سواء على 

مستوى االختيارات االستراتيجية.

مدعخلة عيسلدة عينرئبة فرطمة يرسين برسم عيفريق علحرك9 
في علجزء عيبر 9 من منرقشة مشروع قرنون عملريلة يسنة 2522 

)علجلسة عيتشريعلة بترايخ رن نون 5 ن252( )مدعخلة مسلمة(:

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،
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عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ألدلي بوجهة نظرنا 
بخصوص القطاعات التي تدخل في اختصاص لجنة العدل والتشريع 

وحقوق اإلنسان، ولجنة القطاعات االنتاجية والبنيات األساسية.

عيسلد عيرئيس،

نعتبر بأن تدبير السياسات العمومية ال يمكن أن يستقيم إال في ظل، 
قضاء نزيه وعدالة قادرة على أن تكون قاطرة لتحقيق التنمية بمختلف 
تجلياتها، وتضمن للمواطنين املساواة والحماية، وهذا لن يتأتى إال من 
العدالة، ووضع  بمنظومة  املتعلقة  القانونية  الترسانة  تفعيل  خالل 
الحقوقي  املسار  تقوية  عن  فضال  املعالم،  واضحة  جنائية  سياسة 
واملكتسبات التي حققتها بالدنا في هذا املجال، من خالل تنفيذ السياسة 
الحكومية في مجال حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، وذلك 
بتنسيق مع القطاعات الحكومية واملؤسسات الوطنية وكل الهيئات 

املعنية.

في هذا اإلطار، ندعو ملعالجة االسباب املؤدية للجريمة، باستحضار 
البعد التنموي والبعد االجتماعي وغيره.

عيسلد عيرئيس،

بخصوص إصالح اإلدارة، نؤكد على التنزيل األمثل والسليم للقانون 
املتعلق بتبسيط املساطير االدارية، السيما أننا الحظنا بأن العديد من 
اإلدارات واملؤسسات ال تقوم بتطبيق مقتضيات هذا القانون، والزالت 
سائرة في مسار التعقيد اإلداري. كما نطالب بمراجعة شمولية لقانون 
الوظيفة العمومية الذي عمر أزيد من 50 سنة، واخراج قانون الوظيفة 
الجهوية تماشيا مع طموحات اململكة في تنزيل ورش الجهوية املتقدمة، 
فضال عن العمل على تنزيل القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق املرافق 

العمومية، واإلسراع في إخراج النصوص التنظيمية لتطبيقه.

عيسلد عيرئيس،

بخصوص االنتقال الطاقي، نؤكد بأن الحكومة مدعوة إلى تنفيذ 
من   ،2030 سنة  أفق  في  املستدامة  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية 
خالل تحقيق أهداف تعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية وتأمين 
الطاقة  في  التحكم  بالطاقة، فضال عن  والتزود  الطاقية  اإلمدادات 

والحفاظ على البيئة.

يعتبر أحد  الطاقي  االنتقال  أن  وفي هذا اإلطار، البد من اإلشارة 
الرهانات األساسية لبالدنا، بالنظر لإلكراهات املرتبطة بهذا الجانب، 
بناقص  االستثمار  ميزانية  تقليص  في  يكمن  االستغراب  وجه  لكن 
%25.34 وميزانية التسيير بناقص %7.66، األمر الذي يؤكد بامللموس 
على  سواء  القطاع،  هذا  أداء  من  الرفع  في  الحكومية  اإلرادة  غياب 
مستوى تقليص التبعية الطاقية باستثمار كل اإلمكانيات التي تزخر 
بها بالدنا، على مستوى الطاقات البديلة. فالكلفة الطاقية البد لها من 

إرادة وكلفة مالية، األمر الذي يستدعي من الحكومة البحث عن البدائل 
التمويلية الضرورية لتحقيق أهداف ورهانات االستراتيجية، وتقوية 

قدرات بالدنا.

عيسلد عيرئيس،

بخصوص قطاع املياه، سواء مياه السقي أو مياه الشرب، فإننا 
امللكي  املركز  مع  االصطناعية  األقمار  استخدام صور  اتفاقية  نثمن 
على  السطحية  املائية  املوارد  معرفة  لتحسين  البعدي  لالستشعار 
املستوى الوطني، لكننا نود لفت انتباهكم إلى املشاكل التي يعاني منها 
املياه  تعرف جلب  الجماعات  من  العديد  أن  القروي، حيث  العالم 
للسكان عبر الصهاريج. كما نؤكد على ضرورة القيام بدراسات حول 
الفرشة املائية، واإلمكانيات التي تتيحها تحلية مياه البحر واستغالل 

املياه العادمة وترشيد استعمال املاء.

إن مسألة تدبير املياه تتجلى في الحكامة الجيدة بالدرجة األولى، 
ولكنها مسألة اختيارات، سواء على مستوى االختيارات االستراتيجية 

واأللويات املتعلقة بالشرب، واالستعمال الفالحي والصناعي وغيرها.

عيسلد عيرئيس،

جراء  املتضررة  القطاعات  من  يعتبر  واللوجستيك  النقل  قطاع 
تداعيات جائحة كورونا، وبالتالي نعتبر بأن إيجاد حلول لهذه اإلشكاليات 
ال يمكن أن يتحقق إال بإشراك املهنيين أنفسهم، سواء النقل السياحي أو 
نقل البضائع أو النقل العمومي، من خالل حوار بناء يأخذ بعين االعتبار 

هذه اإلشكاالت واملخرجات الكفيلة بإعادة العافية لهذا القطاع.

عيسلد عيرئيس،

ال  والسياحة  التقليدية  والصناعة  والصناعة  الفالحة  قطاعات 
تخفى مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، لكننا لم نلمس ما يؤشر على 
االرتقاء بهذه القطاعات، سواء على مستوى ميزانياتها أو على مستوى 
برامجها. كما أن مسألة العدالة املجالية واالجتماعية وتقليص الفوارق 
مطروحة بإلحاح، وال يوجد ما يؤشر على توطيد هذا الخيار االستراتيجي. 

شكرا لكم والسالم عليكم

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة، انتهى التوقيت، الكلمة للفريق الدستوري 
الديمقراطي االجتماعي النائب املحترم السيد نور الدين الهرو�ضي.

عينرئب عيسلد نوا عيدين عيهرو�سي:

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

عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة،
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عيسلد عيوزير عملحت5م،

يشرفني باسم الفريق الدستور الديمقراطي االجتماعي أن أتقدم 
أمام مجلسنا املوقر ملناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون املالية 
العلمي  والبحث  العالي  للتعليم  بالنسبة   ،2022 املالية  السنة  برسم 
واالبتكار يشهد هذا القطاع العديد من املبادرات املتعلقة بخلق نماذج 
العالي  بالتعليم  والدراسات  الولوج  وتحسين  املؤسسات  من  جديدة 
املهنية  الكفاءات  بتنمية  الخاصة  املبادرات  من  العديد  إلى  إضافة 
والوظيفية والبحثية وأصبح قطاع التعليم العالي يفرض نفسه بقوة 
غير أن الواقع الحالي يضعنا أمام مجموعة من التحديات خاصة في 
مجال التطوير والبحث العلمي واالبتكار، وبهذه املناسبة ندعو إلى مزيد 
من العناية للقطاعات البحث العلمي واالبتكار وتقوية بنياته التحتية 
الباحثين  األساتذة  تشجيع  خالل  من  البشري  بالعنصر  واالهتمام 
وتحسين وضعيتهم املادية واملعنوية بهدف رفع من مستوى البحث ومن 

نجاعته ملا له من تأثير على النمو االقتصادي واالجتماعي.

عيسلد عيرئيس،

بالنسبة للشباب لقد بوأت الخطب امللكية مكانة خاصة للشباب 
وجعلت قضاياهم من األولويات كما أولى النموذج التنموي الجديد 
في  نجحت  بالدنا  إن  وانتظاراتهم،  الشباب  بقضايا  كبيرا  اهتماما 
السنوات األخيرة في الرفع من مؤشرات التنمية اإلقتصادية باستثناء 
مؤشر واحد وهو إدماج الشباب في النمو االقتصادي واالجتماعي، حيث 

نجد معدالت البطالة مرتفعة في صفوف الشباب.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عندما نتحدث عن الشباب فإننا نستحضر شباب العالم القروي 
هذه الطاقة التي لها أهمية كبيرة تحتاج إلى املزيد من االهتمام نظرا 
ألهمية النتائج ممكن أن يجنيها املجتمع من الحفاظ على هذه الفئة في 
بيئتها، وجعلها محركا لنشأة الطبقة املتوسطة بالعالم القروي وتوقيف 
التوازن  استدامة  على  والحفاظ  والخارجية  الداخلية  الهجرة  تدفق 

املجالي واالجتماعي.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

لقد أبانت الجائحة على عدة اختالالت بعدد كبير من القطاعات 
منها الصحة، إن قطاع الصحة الذي هو من القطاعات التي يجب أن 
تحظى بأهمية كبيرة ال من حيث الرفع من امليزانية املخصصة له وال من 
حيث البنيات االستشفائية والعنصر البشري الذي يعد العنصر املهم 
في املعدالت النهوض بالقطاع، كما أن أي إصالح فعال وجاد ال يمكن 
أن يتحقق إال بإشراك هذا العنصر البشري الصحي الذي نحييه هذا 
املنبر على مجهوداته وتضحياته، لذلك ندعو لالهتمام به تكوينا وتأهيال 
وتحفيزا، وتوفير كل الوسائل واملستلزمات الضرورية واالهتمام بشكل 
أكبر باألطر املساعدة في البوادي حتى تكون هناك عدالة مجالية وضمان 

حق للجميع املواطنين في الولوج إلى خدمات صحية.

عيسلد عيرئيس،

املناخية  التقلبات  فإن  املناخ  نتكلم عن  فإننا  أخرى،  ومن جهة 
وانعكاساتها على املخزون املائي أصبحت تهدد أمننا املائي وذلك بسبب 
الجفاف وواقع التساقطات املطرية ببالدنا وعدم انتظامها، ولقد تم 
القيام بمجهودات كبيرة في إطار التدبير املوارد املائية إلى جانب مواصلة 
البحر،  مياه  وتحليل  العادمة  املياه  واملعالجة  السدود  بناء  سياسة 
الحيوية  املادة  هذه  في  الحاصل  النقص  حدة  من  للتخفيف  وذلك 

واالستراتيجية أهمها:

يعد  الذي  الصقي  واملياه  الشروب  املاء  لتزويد  الوطني  البرنامج 
خارطة الطريق لتوفير األمن املائي، لذلك فإننا ندعو إلى حكامة تدبير 
جيدة واستكمال النصوص التنظيمية وتفعيلها وتعبئة جميع الفاعلين 
في هذا القطاع وإشراك املجتمع املدني واإلعالم لهدف ضمان حقوق 
األجيال القادمة، مع األخذ بعين االعتبار البعد الجهوي في توزيع هذه 

الثروة واستحضار العدالة املائية الجهوي والترابية.

أما على مستوى الطاقي، فإن بالدنا انخرطت في املسلسل طموح 
يروم إلى التحول الطاقي وتوفر على قدرات مهمة من الطاقات املتجددة، 
طاقية  إستراتيجية   2009 منذ  املغرب  إطالق  نثمن  املناسبة  وبهذه 
وطنية حيث أحرزنا تقدما مضطردا في تنمية الطاقة املتجددة ببلوغ 
نسبة %37 نهاية سنة 2020، من توليد الطاقة النظيفة من مصدرين 

بيئيين جديدين هم الشمس والريح.

الجديد  التنموي  النموذج  مضامين  مع  يتناغم  التحول  هذا  إن 
ويوفر لبالدنا استقاللية طاقية وعدم التبعية الخارجية واالنخراط في 
االقتصاد األخضر والتقليص من حجم استراد وتوفير العملة الصعب 
والتقليص من العجز التجاري، وذلك بعدما قطعنا أشواطا مهمة في 

بناء نموذج طاقي وطني ورائد.

وفي الختام، السيد الرئيس موقعنا املساند فإننا سنصوت باإليجاب 
على مشروع امليزانية املعروضة علينا، وشكرا.

عالجتمرعي  عيديمقرعط9  عيدستواي  عيفريق  مدعخلة 
عملخصصة يلداعسة وعيتصويت على عمليزعنلرت عيفرعلة برسم 

عيسنة عملريلة 2522 )مدعخلة مسلمة(:

عيسلد عيوزير عملحت5م،

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب وعألطر عملحت5مين،

أن  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  باسم  يشرفني، 
أتقدم أمام مجلسنا املوقر، ملناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون 

املالية برسم السنة املالية 2022/2021، واملتعلق بالشق االجتماعي.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

إن مغرب اليوم، مغرب ما بعد 62 سنة من االستقالل، و46 سنة 
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من ذكرى املسيرة الخضراء، مغرب العهد الجديد، مغرب شكل استثناءا 
بإرادة ملكية وشعبية سيساهم فيه جميع األطياف،  إقليميا ودوليا 

بوعي جماعي، ألهمية االستقرار واألمن في تحقيق تطور تنموي شامل.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

قطاع  نعتبر  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  في  إننا 
األولوية  ذات  االجتماعية  القطاعات  من  األولي  والتعليم  التعليم 
الوطنية، ومؤشرا من مؤشرات التنمية البشرية كما حظي بعناية ملكية 
مثله مثل باقي القطاعات االجتماعية األخرى كالصحة والشغل... حيث 
كان موضوع العديد من خطبه في مناسبات عدة وبهذه املناسبة فإننا 
نثمن املجهودات املبذولة في هذا القطاع، لكن السيد الرئيس، ورغم 
الزيادات التي تعرفها ميزانيته كل سنة، إال أنه ال زال يواجه مجموعة 
إلى مضاعفة  الحكومة  ندعو  فإننا  لذلك  واإلكراهات  التحديات  من 
مجهوداتها ملواصلة مسلسل اإلصالح وهذا لن يتأتى من خالل اتخاذ 
مجموعة من التدابير واإلجراءات العملية على عدة مستويات كتعزيز 
البنيات التحتية وإعادة النظر في النموذج البيداغوجي واإلنفتاح على 
الرياضة  ندعم دمج  أننا  واملؤهلة، كما  الكافية  األطر  وتوفير  اللغات 
للتنقيب  تعد مرتعا خصبا  العمومية  املدرسة  التعليم ألن  في قطاع 
واكتشاف املواهب الصاعدة والطاقات اإلبداعية التي من شأنها تعزيز 

الحضور املغربي في املحافل الدولية.

التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:

يشهد القطاع العديد من املبادرات خاصة املتعلقة بخلق نماذج 
العالي...  بالتعليم  والدراسة  الولوج  وتحسين  املؤسسات  من  جديدة 
إضافة إلى العديد من املبادرات الخاصة على مستوى تنمية الكفاءات 
العالي  التعليم  قطاع  وأصبح  الجامعات.  لبعض  والوظيفية  املهنية 
يفرض نفسه بقوة وواقعه يضعنا أمام مجموعة من التحديات خاصة 

في مجال تطوير البحث العلمي واالبتكار.

وبهذه املناسبة، فإننا في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، 
ندعو إلى الرفع من امليزانية املخصصة لقطاع البحث العلمي واالبتكار، 
وتقوية بنياته التحتية، واالهتمام بالعنصر البشري من خالل تشجيع 
األساتذة الباحثين وتحفيزهم ماديا ومعنويا بهدف الرفع من مستوى 
البحث ومن نجاعته وتأثيره على النمو االقتصادي واالجتماعي وحتى 

تكون جامعتنا في صلب النموذج التنموي الجديد.

الثقافة:

إن لقطاع الثقافة أهمية استراتيجية نظرا للدور الذي يلعبه في 
بناء مقومات الشخصية الوطنية واملحافظة عليها وتحصينها، وفي كونه 
رافعة أساسية في تحقيق التنمية املستدامة وعنصرا أساسيا في بناء 
النموذج التنموي الجديد، وتشخيصا للوضع الثقافي الراهن، فإننا ال 
نجازف إذا قلنا أن الساحة الوطنية تعاني من الفراغ والجفاف الثقافي، 
ورغم ضعف امليزانية املرصودة للقطاع، فإننا نراهن عليه نظرا للدور 

الذي يلعبه في إبراز الغنى الثقافي واملوروث الحضاري الذي تتميز به 
بالدنا، كما أننا في فريقنا ندعو إلى اعتماد مخطط ثقافي وطني يأخذ بعين 
االعتبار حاجيات املجتمع، ويساير تحوالتنا االجتماعية واالقتصادية، 
ويرسخ الثقة في مؤسساتنا وقيمنا وشخصيتنا ويواكب أيضا مغاربتنا 

بالخارج تعزيزا لروابط االنتماء واملواطنة لدى مغاربة العالم.

الشباب:

لقد بوأت الخطب امللكية مكانة مرموقة للشباب، وجعلت قضاياه 
ذات أولوية، كما أولى النموذج التنموي الجديد اهتماما كبيرا بقضايا 

الشباب وانتظاراتهم.

مؤشرات  من  الرفع  في  األخيرة  السنوات  في  نجحت  بالدنا  إن 
التنمية االقتصادية باستثناء مؤشر واحد وهو إدماج الشباب في النمو 
االقتصادي واالجتماعي، حيث نجد معدالت البطالة ترتفع في صفوف 
هؤالء الشباب، باإلضافة إلى اآلثار السلبية التي خلفتها األزمة الصحية 

والتي ما زالت ترخي بظاللها على جميع املستويات.

عيسلد عيرئيس،

عندما نتحدث عن الشباب، فإننا نستحضر شباب العالم القروي، 
هذه الطاقات، التي لها أهمية كبيرة، تحتاج إلى املزيد من االهتمام نظرا 
ألهمية النتائج املمكن أن يجنيها املجتمع من الحفاظ على هذه الفئة في 
بيئتها، وجعلها محركا لنشأة طبقة متوسطة بالعالم القروي وتوقيف 
التوازن  استدامة  على  والحفاظ  والخارجية  الداخلية  الهجرة  تدفق 

املجالي واالجتماعي.

الصحة:

عيسلد عيرئيس،

لقد أبانت الجائحة وعرت عن مجموعة من االختالالت بعدد كبير 
من القطاعات وإننا في فريقنا، نرى أن قطاع الصحة من القطاعات التي 
يجب أن تحظى بأهمية كبيرة ال من حيث الرفع من امليزانية املخصصة 
لها، وال من حيث البنيات االستشفائية والعنصر البشري الذي يعد 
العنصر املهم في معادلة النهوض بالقطاع، كما أن أي إصالح فعال ومجد 
ال يمكن أن يتحقق إال بإشراك العنصر البشري الصحي الذي نحييه من 
هذا املنبر على كل مجهوداته، لذلك فإننا ندعو إلى االهتمام به تكوينا 
الضرورية، واالهتمام  الوسائل واآلليات  وتأهيال وتحفيزا، وتوفير كل 
بشكل أكبر باألطر املساعدة في البوادي حتى تكون هناك عدالة مجالية 

وضمان حق جميع املواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية.

فرغم  واألسرة،  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  يخص  فيما  أما 
اإلكراهات التي تواجه هذا القطاع، فإننا ندعو إلى اإلسراع في إخراج 
السجل االجتماعي املوحد كأهم آلية لبناء الدولة االجتماعية، وتحقيق 

التنمية البشرية.

وسنعمل على املساهمة التشريعية وامليدانية من أجل النهوض بهذا 
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القطب االجتماعي لتحسين مستوى بالدنا االجتماعي لتحسين مستوى 
بالدنا االجتماعي وترتيبنا الدولي في مجاالت التنمية املستدامة.

الحافظ  يعد  الذي  التشغيل  نجد  االجتماعية  القطاعات  ومن 
لكرامة اإلنسان والدافع األكبر لالستقرار، واملحور الحقيقي للمساهمة 
في دوران عجلة االقتصاد، وإذا استحضرنا ميزانية هذا القطاع، فإنها 
ال ترقى إلى التطلعات ويبقى مطلبنا التركيز على حسن تدبيره حسب 
األولويات واألخذ بعين االعتبار التحديات التي تواجهنا في هاته الفترة 

االستثنائية.

عيسلد عيرئيس:

واالشتراكية  التقدم  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النائبة املحترمة فريدة خنيتي من بعد نهى املوسوي، السيدة الرئيسة.

عينرئبة عيسلدة فريدة خنلتي:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

نقارب القطاعات اإلنتاجية انطالقا من حرصنا الشديد في فريق 
التقدم واالشتراكية على بناء اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة 
وضمان تموقع بالدنا ضمن الدول الصاعدة، السيد الرئيس، لقد أبان 
التشخيص املنجز من قبل اللجنة الخاصة للنموذج الجديد أن العديد 
من االستراتيجيات املعتمدة لم تحدث التغييرات والتحوالت الهيكلية 
خصصت  التي  املهمة  واملوارد  العنايات  من  بالرغم  وذلك  املنتظرة 
لها، السيد الرئيس، ومن هذا املنطلق فإن تحقيق التنمية املندمجة 
ملنظومتنا  وقوية  عميقة  تحوالت  إحداث  عبر  حتما  يمر  واملستدامة 
الثروة ومناصب الشغل والتوزيع  اإلنتاجية تحوالت تمكن من خلق 
العادل لخيرات ومحاربة مظاهر الفقر والهشاشة، ولهذا فإننا ندعو إلى:

للتنمية والتأهيل االجتماعي لجميع  - تقوية دور الدولة كمحرك 
الجهات؛

- إدراج التنمية الفالحية ضمن رؤية أوسع لتنمية البوادي واألرياف، 
تنمية تشمل كل املجاالت الترابية وتستحضر تحديات أمننا الغذائي؛

- نهج سياسة حقيقية للتصنيع كشرط أسا�ضي لصعود اقتصادي 
فعلي؛

- بتشجيع القطاع البنكي على دعم املقاولة الصغرى واملتوسطة 
التي تشتغل في القطاعات التي تخلق الثروة وفرص الشغل؛

االجتماعي  االقتصاد  وتنمية  مكانته  اإليكولوجي  البعد  إعطاء   -
والتضامني في الفالحة والصناعة التقليدية؛

- مواصلة االرتقاء بالطاقات املتجددة والحفاظ على ثروات بالدنا 
يتعلق  فيما  خصوصا  القادمة  األجيال  ومستقبل  حقوق  وصيانة 

بمواردنا املائية وثرواتنا البحرية؛

الرقمنة  عصر  في  بالدنا  إدماج  عبر  االقتصاد  برقمنة  النهوض   -
بغاية تحضيرها للتأقلم مع التحوالت املجتمعية الكبرى وتحويل اآللية 

الرقمية إلى رافعة للتنمية.

واقتراحاتنا  مواقفنا  من  بعض  الرئيس،  السيد  باختصار،  هذه 
والحكومة مطالبة اليوم الغتنام هذه الفرصة لتحقيق تحول عميق 

لالقتصاد الوطني، شكرا لكم السيد الرئيس.

عينرئبة فريدة خنلتي: علحكومة مطريبة عيلوم بتحقلق تحول 
عملق في عقتصردنر عيوطني. أثنرء مدعخلتهر برسم فريق عيتقدم 
وعالشت5عكلة بمجلس عينوعب، في عملنرقشة عيعرمة يلجزء عيبر 9 

من شروع قرنون عملريلة يسنة 2522 )مدعخلة مسلمة(:

فيما يلي النص الكامل للمداخلة:

بسم هللا عيرحمرن عيرحلم،

عيسلد عيرئيس عملحت5م؛

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

نقارب القطاعات اإلنتاجية، انطالقا من حرصنا الشديد في فريق 
التقدم واالشتراكية على بناء اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة 

وضمان تموقع بالدنا ضمن الدول الصاعدة.

عيسلد عيرئيس،

للنموذج  الخاصة  اللجنة  قبل  من  املنجــز  التشــخيص  أبــان  لقد 
الجديد، أن العديـد مـن االستراتيجيات املعتمـدة لـم تحـدث التغييـرات 
والتحوالت الهيكليـة املنتظـرة، وذلـك بالرغـم مـن العنايـة واملـوارد املهمـة 

التـي خصصـت لهـا.

عيسلد عيرئيس،

ومن هذا املنطلق، فإن تحقيق التنمية املندمجة واملستدامة، يمر 
حتما عبر إحداث تحوالت عميقة وقوية ملنظومتنا اإلنتاجية، تحوالت 
للخيرات  العادل  والتوزيع  الشغل  ومناصب  الثروة  خلق  من  تمكن 

ومحاربة مظاهر الفقر والهشاشة.

ولهذا فإننا ندعو إلى:

تقوية دور الدولة كمحرك للتنمية والتأهيل االجتماعي لجميع  .-
الجهات؛

-. إدراج التنمية الفالحية ضمن رؤية أوسع لتنمية البوادي 
واألرياف، تنمية تشمل كل املجاالت الترابية، وتستحضر تحديات أمننا 

الغذائي؛
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لصعود  أسا�ضي  كشرط  للتصنيع،  حقيقية  سياسة  نهج   .-
اقتصادي فعلي؛

-. تشجيع القطاع البنكي على دعم املقاولة الصغرى واملتوسطة 
التي تشتغل في القطاعات التي تخلق الثروة وفرص الشغل؛

إعطاء البعد اإليكولوجي مكانته وتنمية االقتصاد االجتماعي  .-
والتضامني، في الفالحة والصناعة التقليدية.

-. مواصلة االرتقاء بالطاقات املتجددة والحفاظ على ثروات 
بالدنا وصيانة حقوق ومستقبل األجيال القادمة، خصوصا فيما يتعلق 

بمواردنا املائية وثرواتنا البحرية.

النهوض برقمنة االقتصاد عبر إدماج بالدنا في عصر الرقمنة،  .-
بغاية تحضيرها للتأقلم مع التحوالت املجتمعية الكبرى، وتحويل اآللية 

الرقمية إلى رافعة للتنمية.

هذه باختصار، السيد الرئيس، بعٌض من مواقفنا واقتراحاتنا.  .-
والحكومة مطالبة اليوم الغتنام هذه الفرصة لتحقيق تحول عميق 

القتصادنا الوطني.

شكرا لكم السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا لكم السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة 
نهى املوسوي.

عينرئبة عيسلدة نهى عملوسوي:

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

لضيق  وبالنظر  واالشتراكية،  التقدم  فريق  باسم  الكلمة  أتناول 
الوقت فإنني سأركز في مداخلتي هذه على البعد الحقوقي الذي نعتبره 
قيم  تسوده  الذي  الديمقراطي  املجتمع  لبناء  الناظم  الخيط  بمثابة 
العدالة واملساواة وهي مقاربة يفترض أن تؤطر عمل كل القطاعات 
الحكومية، إننا في فريق التقدم واالشتراكية نتعامل مع الحقوق املدنية 
والسياسية واإلجتماعية والثقافية والبيئية كمنظومة شاملة ومتكاملة 
غير قابلة للتجزؤ، ومع األسف نسجل الهوة الكبيرة بين الزخم الحقوقي 
الهام الذي يضمنه دستور 2011 والواقع على األرض، وعلينا العمل 
والجماعية  الفردية  والحريات  الحقوق  لضمان  أكبر  بشكل  اليوم 

للمغاربة.

إن مقاربتنا للمساواة واملناصفة ال ترتكز فقط على بعدها الحقوقي 
وإنما على انعكاساتها التنموية، وإذا كنا فعال نثمن املجهودات التي بذلت 
سابقا على هذا املستوى، فإننا نشدد في املقابل على التفاوت الحاصل 

بين الرجال والنساء في املجال السيا�ضي االقتصادي واالجتماعي.

فعلية  مساواة  تحقيق  في  بالتسريع  مطالبة  الحكومة  أن  ونعتبر 
وحقيقية ألنه ال يمكن في أي حال من األحوال الحديث عن املساواة دون 
الرفع من مداخيل املرأة وتقوية مركزها االقتصادي، وفي هذا السياق 
نعتبر أن تنمية حقيقية من شأنها أن تحقق توزيع عادل للثروة واستقرار 
مجتمعي لن يتأتى دون ضمان استقالل حقيقي للقضاة واستقاللية 
فعلية للسلطة القضائية ودون تقوية دور املحاماة ألن قضاء مستقل 
املجتمع  ينخر  الذي  الفساد  ملحاربة  أمران ضروريان  قوية  ومحاماة 

وأصبح عائقا حقيقيا للتنمية املنشودة.

وفي هذا اإلطار، فإن وزارة العدل يمكن أن تساهم بشكل فعال عن 
طريق التشريع وذلك بإدخال تعديالت على القانون الجنائي والتفكير 
في سن عقوبات بديلة لوضع حد لالكتظاظ الذي يعرفه السجون على 
أثناء البحث التمهيدي  قانون املسطرة الجنائية بتعزيز دور املحامي 
الذي تقوم به الضابطة القضائية لضمان حقوق املشتبه بهم، ضرورة 
فتح ورش مراجعة مدونة األسرة في اتجاه منع تزويج القاصرات وحماية 
األطفال والنساء، هذه باختصار، السيد الرئيس، بعض من مواقفنا 
والحكومة مطالبة بمزيد من العمل لتعزيز الحريات الفردية والجماعية 

والنهوض بحقوق املواطنات واملواطنين، وشكرا.

عيعمل  بمزيد من  علحكومة مطريبة  عملوسوي:  نهى  عينرئبة 
يتعزيز علحريرت عيفردية وعلجمرعلة، أثنرء مدعخلتهر برسم فريق 
عملنرقشة  من  جزء  في  عينوعب،  بمجلس  وعالشت5عكلة  عيتقدم 
عيعرمة يلجزء عيبر 9 ملشروع قرنون عملريلة يسنة 2522. علجلسة 

عيعرمة يلوم عيسبت رن نون 5 ن252 )مدعخلة مسلمة(:

فيما يلي النص الكامل للمداخلة:

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيرئيس عملحت5م؛

عيسلد عيوزير عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

لضيق  وبالنظر  واالشتراكية،  التقدم  فريق  باسم  الكلمة  أتناول 
الوقت، فإنني سأركز في مداخلتي هذه، على البعد الحقوقي، الذي نعتبره 
قيم  تسوده  الذي  الديمقراطي  املجتمع  لبناء  الناظم  الخيط  بمثابة 
العدالة واملساواة؛ وهي مقاربة يفترض أن تؤطر عمل كل القطاعات 

الحكومية.

املدنية  الحقوق  مع  نتعامل  واالشتراكية،  التقدم  فريق  في  إننا 
كمنظومة  والبيئية  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 
شاملة ومتكاملة غير قابلة للتجزيء، ومع األسف نسجل الهوة الكبيرة 
بين الزخم الحقوقي الهام الذي يضمنه دستور اململكة لسنة 2011، 
والواقع على األرض، وعلينا العمل اليوم بشكل أكبر لضمان الحقوق 

والحريات الفردية والجماعية للمغاربة.
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إن مقاربتنا للمساواة واملناصفة ال ترتكز فقط على بعدها الحقوقي، 
وإنما على انعكاساتها التنموية، وإذا كنا فعال نثمن املجهودات التي بذلت 
سابقا على هذا املستوى، فإننا نشدد في املقابل، على التفاوت الحاصل 
بين الرجال والنساء في املجال السيا�ضي االقتصادي واالجتماعي، ونعتبر 
أن الحكومة مطالبة بالتسريع في تحقيق مساواة فعلية وحقيقية، ألنه 
ال يمكن في أي حال من األحوال، الحديث عن املساواة، دون الرفع من 

مداخيل املرأة وتقوية مركزها االقتصادي.

وفي السياق، نعتبر أن تنمية حقيقية من شأنها أن تحقق توزيعا 
عادال للثرة واستقرار مجتمعي، لن يتأتى دون ضمان استقالل حقيقي 
دور  تقوية  ودون  القضائية،  للسلطة  فعلية  واستقاللية  للقضاة، 
املحاماة، ألن قضاء مستقال ومحاماة قوية، أمران ضروريان ملحاربة 

الفساد الذي ينخر املجتمع، وأصبح عائقا حقيقيا للتنمية املنشودة.

- وفي هذا اإلطار، فإن وزارة العدل، يمكن أن تساهم بشكل فعال 
الجنائي،  القانون  على  تعديالت  بإدخال  وذلك  التشريع،  طريق  عن 
والتفكير في سن عقوبات بديلة، لوضع الحد لالكتظاظ الذي تعرفه 

السجون.

- على قانون املسطرة الجنائية، بتعزيز دور املحامي أثناء البحث 
التمهيدي الذي تقوم به الضابطة القضائية، لضمان حقوق املشتبه 

فيهم.

تزويج  منع  اتجاه  في  األسرة  مدونة  مراجعة  فتح ورش  - ضرورة 
القاصرات وحماية األطفال والنساء.

والحكومة  مواقفنا.  من  بعٌض  الرئيس،  السيد  باختصار،  هذه 
مطالبة بمزيد من العمل لتعزيز الحريات الفردية والجماعية، والنهوض 

بحقوق املواطنات واملواطنين. وشكرا

عيسلد عيرئيس:

الرئيسة السيدة  الكلمة للسيدة  النائبة املحترمة،  شكرا السيدة 
النائبة نادية تهامي.

عينرئبة عيسلدة نردية تهرم9:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم واالشتراكية في هذه 
الجلسة العامة املخصصة ملناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون 
املالية في شقه االجتماعي، وهي مناسبة نعبر فيها عن أسفنا على الكلفة 
اإلقتصادية واإلجتماعية الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا والتي ال تزال 

تأثيراتها منعكسة بشكل كبير وقا�ضي على عدد من األسر املغربية.

لقد كشفت هذه الجائحة عن الحالة اإلجتماعية الهشة واملتدهورة 
واملستويات  الصحية  للمنظومة  العميق  العجز  وأظهرت  للمغاربة 
املتدنية لدائرة الفقر والهشاشة ببالدنا، وأظهرت كذلك مدى التشتت 
والضعف على مستوى التغطية والنجاعة، وكذا عدم إدماج القطاع 
الغير املهيكل وغياب العدالة اإلجتماعية واملجالية التي بدون شك من 
مرتكزات أجرأة النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر اليوم مرجعا في 
إعداد وتوجيه السياسات العمومية، واسمحوا لي أن أشير إلى بعض 
أهم عالمات الهشاشة اإلجتماعية التي تهدد كيان الصرح االجتماعي 
في أن حوالي %60 من  19 ويتمثل  والذي أعرته أكثر جائحة كوفيد 
املغاربة ال يتوفرون على التقاعد، حوالي %46 منهم ال يتوفرون على 
تغطية اجتماعية باإلضافة إلى أن ما يزيد عن 15 مليون من املغاربة 
يستفيدون من نظام راميد الذي تضخ فيه الدولة %75 من كلفته 
اإلجمالية، ونعتقد أنه ال ينبغي أن نبيع الوهم للشباب املغربي ألن ما 
يزيد عن %12 اليوم هي نسبة البطالة يشكل الشباب منها ما بين 45% 
و%20.4 بالنسبة لحاملي الشهادات العليا، وهنا نتساءل هل كل هؤالء 
الشباب سنحولهم إلى مقاولين ذاتيين؟ كما أن معدل املقاولة النسائية 
اليوم يبقى ضعيفا ال تتجاوز %10 من مجموع املقاوالت باملغرب بما 
فيها املقاولة املتوسطة واملقاوالت الكبيرة، وطبعا هذا الضعف سوف 
يكون له تأثير كبير ومباشر على التنمية اإلقتصادية وعلى توفير مناصب 
الشغل ويضيع فرص هامة على بالدنا. نسجل مع األسف أن األغلفة 
املالية املرصودة للقطاعات اإلجتماعية في السنة املالية 2022 تبقى 
الحكومة  عنها  عبرت  التي  الكبيرة  الطموحات  استيعاب  عن  عاجزة 

ورفعت السقف عاليا دون اتخاذ إجراءات والتدابير املالية..

يلقطرعرت  عملرصودة  عملريلة  عألغلفة  تهرم9:  نردية  عينرئبة 
عالجتمرعلة في عيسنة عملريلة 2522، تبقى عرجزة عن عستلعرب 
أثنرء مدعخلتهر  علحكومة.  عيتي ع 5ت عنهر  عيكبي5ة  عيطموحرت 
في منرقشة  عينوعب،  بمجلس  عيتقدم وعالشت5عكلة  برسم فريق 
علجزء عيبر 9 من مشروع عيقرنون عملرلي اقم ن76.2 يلسنة عملريلة 
2522، في عيقطرعرت عالجتمرعلة علجلسة عيعرمة -عيسبت رن 

نون 5 ن252 )مدعخلة مسلمة(:

فيما يلي النص الكامل للمداخلة:

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء؛

عيسلدعت وعيسردة عينوعب؛

يشرفني أن أتناول الكلمة، باسم فريق التقدم واالشتراكية، في هذه 
الجلسة العامة، املخصصة ملناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون 

املالية، في شقه االجتماعي؛

االقتصادية  الكلفة  عن  أسفنا  عن  فيها  نعبر  مناسبة،  وهي 
واالجتماعية الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا، والتي ال تزال تأثيراتها 

منعكسة بشكل كبير وقاس، على عدد من األسر املغربية؛
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لقد كشفت هذه الجائحة عن الحالة االجتماعية الهشة واملتدهورة 
واملستويات  الصحية  للمنظومة  العميق  العجز  وأظهرت  للمغاربة، 
املتدنية لدائرة الفقر والهشاشة ببالدنا، وأظهرت كذلك مدى التشتت 
والضعف على مستوى التغطية والنجاعة، وكذا عدم إدماج القطاع 
غير املهيكل، وغياب العدالة االجتماعية واملجالية، التي هي من دون 
شك، من مرتكزات أجرأة النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر اليوم 

مرجعا في إعداد وتوجيه السياسات العمومية؛

واسمحوا لي، أن أشير إلى بعض أهم عالمات الهشاشة االجتماعية، 
التي تهدد كيان الصرح االجتماعي، والذي عرته أكثر جائحة كوفيد 19، 
ويتمثل في أن حوالي 60 % من املغاربة ال يتوفرون على التقاعد، وأن 
حوالي 46 % منهم ال يتوفرون على تغطية اجتماعية، باإلضافة إلى أن 
ما يزيد عن 15 مليون من املغاربة يستفيدون من »نظام راميد«، الذي 

تضخ فيه الدولة %75 من كلفته اإلجمالية؛

ونعتقد أنه ال ينبغي أن نبيع الوهم للشباب املغربي، ألن ما يزيد عن 
12 % اليوم، هي نسبة البطالة، يشكل الشباب منها ما بين، 45 أو 50 
%، و%20,4 بالنسبة لحاملي الشهادات العليا. وهنا نتساءل هل كل 

هؤالء الشباب سنحولهم إلى مقاولين ذاتيين؟؛

كما أن معدل املقاولة النسائية اليوم، يبقى ضعيفا، بحيث أن نسبة 
املقاوالت النسائية، ال تتجاوز 10 % من مجموع املقاوالت باملغرب، بما 
فيها املقاوالت املتوسطة والكبيرة. وطبعا هذا الضعف، سوف يكون له 
تأثير كبير ومباشر على التنمية االقتصادية، وعلى توفير مناصب الشغل 

ويضيع فرص هامة على بالدنا؛

نسجل مع األسف، فاألغلفة املالية املرصودة للقطاعات االجتماعية 
في السنة املالية 2022، تبقى عاجزة عن استيعاب الطموحات الكبيرة 
التي عبرت عنها الحكومة، ورفعت السقف عاليا، دون اتخاذ إجراءات 

وتدابير مالية من شأنها إغناء خزينة الدولة.

عيسلد عيرئيس:

املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السيدة ربيعة بوجة ومن بعد النائبة السيدة سلوى البردعي.

عينرئبة عيسلدة اثلعة بوجة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدة وعيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

والتنمية  للعدالة  النيابية  املجموعة  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
بمجلس النواب في الجزء الثاني من مناقشة مشروع قانون املالية للسنة 

أبدأ  واإلجتماعية،  والداخلية  العدل  محور  بخصوص   2022 املالية 
بمحور العدل إننا ننوه في املجموعة النيابية للعدالة والتنمية للمجهود 
الجبار الذي قامت به الحكومة السابقة في قطاع العدل ونتلمس من 
وزير العدل السعي إلى مواصلة ورش إصالح منظومة العدالة من خالل 
دعم استقاللية السلطة القضائية، من خالل تفعيل القضاء ونجاعته 
وذلك بتبسيط املساطر واإلجراءات وتوحيدها وتسريع البت في القضايا 
فيها  بما  القضائية  األحكام  وتيرة  وتسريع  للمحاكم  الولوج  وتسهيل 
األحكام ضد اإلدارة وأشخاص القانون العام، ومراجعة اإلطار القانوني 
للمهن القضائية والقانونية مع تحيين اإلطار القانوني املنظم للوكالة 
القضائية، والذي مرت قرابة عشر سنوات عليه ولكن أقبر وهذا يحيلنا 
للحديث عن التقارير الخاصة للمجلس األعلى للحسابات، فما الجدوى 
من هذه التقارير إذا لم تفعل؟ هذا السؤال مطروح. البد من تحديث 
اإلدارة القضائية ومواكبة ورش الرقمنة وتعزيز دور القضاء في حماية 
واملسطرة  الجنائية  املسطرة  بمراجعة  والتسريع  والحريات  الحقوق 
املدنية ونستغرب ومبادرة الحكومة الحالية في أول تدبير تشريعي لها، 
سحب القانون الجنائي من لجنة العدل وحقوق اإلنسان وهذا تيطرح 

واحد السؤال طويل عريض.

السجون، السيد الوزير، رغم كل الجهود املبذولة في هذا الشأن 
البد من اإلشارة إلى أن هناك وضعية مزرية للموظفين املوظفين ديال 
السجون يزاولون في مهامهم بين اإلداري واألمني وكيعيشوا في ظروف 
اللي هي مزرية نتمنى أن تكون هناك التفاتة إلى أجورهم، نطرح السؤال 
القضائية  الزيارات  في  وانخفاض  تراجع  هناك  ملاذا  الوزير  السيد 
القضائية  الزيارات  هاد  كنعرفوا  واحنا  السجون  ديال  للمؤسسات 
والفلسفة التي جاءت من أجلها، هناك االعتقال االحتياطي، السيد 
الوزير، نقول لكم أنه أصبح سبة في حق املغرب وهو يجهض جميع 
املندوبية  بها  تقوم  التي  املجهودات  السجون  داخل  املبذولة  الجهود 
ديال السجون من اإلطعام واإليواء والتجويد ديال هاد الخدمات هذه 
وكذلك يعني البرامج ديال التأطير وديال اإلدماج نقول لكم بأنه هذا 
االعتقال االحتياطي هو عرقلة لكل هاته املجهودات ويحيلنا إلى ضرورة 
البديلة،  العقوبات  اعتماد  ضرورة  وإلى  العقابية  السياسة  مراجعة 
السيد الوزير، البد من حل مشكل تصنيف ديال السجناء راه كنلقاو 
الصنف »أ« حاطينو مع الصنف »ب« واحنا كنعرفوا الترتبات ديال هاد 
ال�ضي، مشكل الزنزانة االنفرادية، مشكل ترحيل السجناء، حالة العود 

بعد العفو.

فيما يخص العالقات مع البرملان، السيد الوزير، الحكومة ديالكم 
كنسجلوا عليها مجموعة من الخروقات اآلن احنا فهاد القاعة هادي 
وكنشوفوا الحرص على التنظيم واالحترام ديال النظام الداخلي ديال 
ويجيو  للجان  يمشيو  األمة  نواب  أن  يعقل  ال  أنه  حين  في  املجلس، 
الوزراء، وفي نفس اليوم يكونوا العروض وتكون املناقشة وحتى الوثائق 
ما متوصلينش بها كاملة فهذه أسجلها، أسطر كذلك البد أن ننتبه ما 
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يمكنش مؤسسة من املؤسسات القطاعية تجي ما جايش حتى الرئيس 
ديالها ثم ال يحضر الوزير املمثل ديال الحكومة ما يمكنش باش نقبلوا 

بهاد ال�ضي هذا فنتمنى أنها تكون أخطاء عابرة ال تتكرر في املستقبل.

فيما يخص حقوق اإلنسان، السيد الوزير، نتساءل عن حصيلة 
تنزيل الخطة..

في عطرا عملنرقشة وعيتصويت على علجزء عيبر 9 من مشروع 
قرنون عملريلة 2522 عينرئبة اثلعة بوجة محوا عيعدل وعيدعخللة 

وعالجتمرعلة )مدعخلة مسلمة(:

سلد  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء

عيسلدعت عينرئبرت وعيسردة عينوعب.

والتنمية  للعدالة  النيابية  املجموعة  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
املالية  قانون  مناقشة مشروع  الثاني من  الجزء  في  النواب  بمجلس 

للسنة املالية 2021 بخصوص محور العدل والداخلية واالجتماعية.

قطاع العدل

-إننا ننوه في املجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب 
باملجهود الجبار الذي قامت به الحكومة السابقة في قطاع العدل.

-السعي الى مواصلة ورش إصالح منظومة العدالة من خالل:

-1دعم استقالل السلطة القضائية؛

واإلجراءات  املساطر  بتبسيط  وذلك  ونجاعته  القضاء  -2فعالية 
وتوحيدها وتسريع البت في القضايا وتسهيل الولوج للمحاكم وتسريع 
وثيرة االحكام القضائية بما فيها االحكام ضد اإلدارة وأشخاص القانون 
العام ومراجعة اإلطار القانوني للمهن القضائية والقانونية مع تحيين 
تقارير  بشانها  التي صدرت  القضائية  للوكالة  املنظم  القانوني  االطار 
رصدت مجموعة من االختالالت من طرف املجلس األعلى للحسابات 
لكنها اقبرت قرابة 10 سنوات وهذا يحيلنا الى جدوى تقارير املجلس 

األعلى للحسابات ان لم تفعل في مجال محاربة الفساد املالي ؛

-3تحديث اإلدارة القضائية من خالل فعالية األداء القضائي في أفق 
محاكم رقمية ودعم الجهوية املوسعة والالتمركز اإلداري واملحاسبة 

واملسؤولية وترسيخ القيم القضائية؛

-4تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومراجعة املنظومة 
التشريعية في مجال التجريم والعقاب .

5 -التسريع بمراجعة إخراج بعض النصوص املهمة الى حيز الوجود: 
املسطرة الجنائية-املسطرة املدنية........

الى سحب  لها  تدبير تشريعي  أول  في  الحالية  الحكومة  -6 مبادرة 
القانون الجنائي من لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان-دون سابق 
إنذار- بعد أن عمر لواليتين تشريعيتين أخذ حقه خاللها في املناقشة 

العامة والتفصيلية وإيداع الفرق البرملانية لتعديالتها عليه؛

-7اإلدارة القضائية والرقمنة ومشروع املحكمة الرقمية.

السجون

رغم كل الجهود املبذولة في هذا الشأن البد من االشارة الى مشكل:

مشكل الوضعية املزرية ملوظفي السجون .-

للمؤسسات  القضائية  الزيارات  في  انخفاض  هناك  ملاذا  .-
السجنية

مشكل االعتقال االحتياطي الذي اصبح سبة في حق املغرب  .-
ويجهض كل جهود املندوبية، فهو يشكل اعاقة ل:

سياسة االطعام وجودته .-

برامج االيواء .-

برامج االدماج .-

برامج التأطير .-

وهذا يحيلنا الى ضرورة مراجعة السياسة العقابية واعتماد  .-
العقوبات البديلة.

السيد الوزير البد من حل: .-

مشكل تصنيف السجناء .-

مشكل الزنزانة االنفرادية .-

ترحيل السجناء .-

حاالت العود بعد العفو .-

العالقات مع البرملان

مقلقة  تراجعات  سجلت  اليوم  حكومتكم  الوزير،  السيد  .-
عدم  مثال:  النواب  ملجلس  الداخلي  النظام  مقتضيات  يخص  فيما 
احترام املادة 215 منه وعدم حضور حكومتكم عند مدارسة امليزانيات 
الفرعية لبعض املؤسسات القطاعية مما يطرح اكثر سؤال دستورية 

بعض اللجان وهذا نعتبره استخفافا بالسيدات والسادة النواب .

حقوق االنسان

نتساءل السيد الوزير عن حصيلة تنزيل الخطة الوطنية في مجال 
الديمقراطية وحقوق االنسان.

نتساءل عن الدور الذي يلعبه املجلس األعلى لحقوق االنسان؟ ملاذا 
لم يحضر لعرض ميزانيته؟ اين هو من القضايا الحقوقية الرائجة والتي 
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كان فيها مس بحقوق وحريات املواطنين: كاحتجاجات املواطنين حول 
الزامية االدالء بجواز التلقيح.

اين هو من االضراب عن الطعام الذي قام به بعض معتقلي الرأي ؟

هل الزال املجلس الوطني لحقوق االنسان هيأة مستقلة وصوت من 
ال صوت له؟ ام تحول الى رجع صدى لصوت الحكومة؟

املجتمع املدني

في  املدني  املجتمع  يلعبه  الذي  املحوري  الدور  على  يجمع  الكل 
الدينامية املجتمعية اإلنسانية والحقوقية، لذا نطالب:

نطالب بإعفاء جمعيات املجتمع املدني من أداء الرسوم الجمركية 
على اعتبار أن ادواره تطوعية وليس بشركة ربحية.

ندعو الى منح صفة املنفعة العامة للجمعيات الجادة واملشتغلة في 
مجال اإلعاقة والوساطة االسرية والهشاشة.

الثقافة

واملتمسك  االنساني  املشترك  على  املنفتح  املجتمعي  املشروع  إن 
بخصوصياته، ال يمكن بلوغه بدون بناء ثقافي، ولهذا كلما استوعبت 
الثقافي  للفعل  املؤثرة  الوطني واالدوار  البعد  الثقافية هذا  السياسة 
كلما كانت برامجنا ومخططاتنا الثقافية حاضنة للمشروع املجتمعي 

وللنموذج التنموي الذي دعا اليه صاحب الجاللة نصره هللا.

لهذا بداية من املوضوعية بمكان االعتراف أن هناك مجهودا بذلته 
الحكومات السابقة في تحسين ميزانية هذا القطاع طيلة هذه السنوات 
واليوم نحن مع 925 756 000 درهم رغم إقرارنا انها ستظل ميزانية غير 

كافية ولن تجيب على كل االنتظارات والرهانات الثقافية ببالدنا.

ولهذا نرى في املجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنه ينبغي على 
الوزارة أن تنحو منحى مقاربة جديدة للدفع بتطوير مواردها الذاتية من 

أجل إنعاش وزيادة مخصصات الصندوق الوطني للعمل الثقافي.

السيد الوزير

القطاع يملك ترسانة قانونية مهمة صدرت في الواليتين السابقتين 
نذكر منها:

من  مجموعة  بصدور  تفعيله  يرتبط  والذي  الفنان  قانون  .-
املراسيم )صدر البعض منها ومازال البعض اآلخر عالقا(؛

قانون تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية والذي نأمل أن يتم  .-
تفعيله في أقرب اآلجال؛

والثقافة  للغات  األعلى  املجلس  بإحداث  املتعلق  القانون  .-
املغربية، ...والذي نأمل أن يخرج للوجود في أقرب وقت بصيغة تفعل 
كل مكونات هذا املجلس وعلى الخصوص أكاديمية محمد السادس 

للغة العربية.

قطاع االتصال

السيد الوزير

لقد عرف قطاع االتصال في السنوات االخيرة دينامية تشريعية 
مهمة وبرامج طموحة ال يمكن انكارها، غير ان واقع املمارسة االعالمية 
ببالدنا يستوقفنا في ظل ما يشهده من تطورات وتحديات خاصة من 

بينها توسع كبير للصحافة االلكترونية؛

الستحضار  املتزايد  والغياب  الصحف  وبيع  مقروئية  تراجع 
أخالقيات املهنة خالل املمارسة الصحفية ومحدودية جودة وتنافسية 

القطاع السمعي البصري.

في  اليوم  نحن  القطاع،  حكامة  يخص  فيما  الوزير  السيد  لهذا 
مواكبة  أجل  من  الوزارة  هذه  ملستقبل  جديدة  لرؤية  ماسة  حاجة 
التحوالت التي يعرفها القطاع على املستوى الرقمي والتكنولوجي وفي 
الوطني  كاملجلس  املؤسسات  من  لعدد  املمنوحة  االختصاصات  ظل 

للصحافة، الهئية العليا لالتصال السمعي البصري ، ...

السيد الوزير صورة املرأة في االعالم مازالت صورة نمطية تحط 
من كرامة املرأة، رغم املقتضيات القانونية التي جاءت بها مجموعة 
النصوص املنظمة للقطاع فمازال النموذج السائد هو نموذج املرأة 

الجسد،.

قطاع الشباب

فيما يخص قطاع الشباب الذي نعتبر أن االستثمار فيه هو استثمار 
للمستقبل، تتداخل فيه العديد من السياسات العمومية وقد عانى هو 
االخر كما تابعنا من آثار الجائحة بفعل التوقف القسري للعديد من 

األنشطة ذات الصلة بهذا املجال.

السيد الوزير

لذا نؤكد على ضرورة تنزيل السياسة الوطنية املندمجة للشباب 
التي أثارت نقاشا واسعا ونعتبرها تقدم إجابات حقيقية على واقع هده 
الفئات واحتياجاتها وتطلعاتها من خالل التشخيص الدي سبق للوزارة 

أن أعلنت عنه.

قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي

السيد الوزير

ورش التعليم ورش استراتيجي بامتياز واولوية وطنية بعد قضيتنا 
الترابية .

السنوات  مفتوحا، شهد خالل  ورشا  أضحى  الجميع،  يعلم  كما 
االخيرة تنزيل عدد من االجراءات اإلصالحية الكبرى والتي همت تفعيل 
التوصيات التي جاءت بها الرؤية االستراتيجية إلى املصادقة على قانو ن 

االطار 51.17 املتعلق بالتربية والتكوين .
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لذا تأمل السيد الوزير أن يشكل هذا القانون االطار خارطة الطريق 
للمشاريع التي تعتزمون تنزيلها .

السيد الوزير

هناك تطور إيجابي للمؤشرات الكمية لوزارة التربية الوطنية بفعل 
الحصيلة اإليجابية التي سجلها القطاع خالل الواليتين السابقتين .

غير ان واقع املدرسة العمومية مازال يحتاج الكثير )االكتظاض ، 
جودة التعلمات امللفات العالقة املرتبطة باملوارد البشرية للقطاع ...(.

السيد الوزير

اثارة  االكثر  القضايا  من  تبقى  كذلك  اللغوية  الهندسة  قضية 
للجدل حيث مازال يشوب تفعيل الهندسة اللغوية كثير من االرتباك 
حيث تحولت من اعتماد تناوب لغوي الى فرض فرنسة تدريس العلوم 
حيث لم يعد للتالميذ من خيار سوى دراسة العلوم باللغة الفرنسية 
دون غيرها في مقابل تقزيم مساحة اللغة العربية في نموذجها التعليمي 
الراهن واملستقبلي لفائدة لغة تتراجع علميا يوما بعد يوم في مجال 

البحث العلمي واالقتصاد العالمي .

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

السيد الوزير

الشك ان قطاع التعليم العالي من القطاعات التي شهدت تطورات 
مهمة كميا ونوعيا وحصيلة مشرفة للحكومات السابقة اليمكن انكارها 

.

حيث نسجل بإيجابية عدد من املؤشرات :

تحسين العرض الجامعي .-

الطلبة وتطوير  الى  املوجه  الدعم االجتماعي  -الرفع من خدمات 
البحث العلمي

كانت  باملغرب  الجامعات  ان  الجميع  يعلم  كما  الوزير،  السيد 
محدودة جدا ومتمركزة في املدن الكبرى الرباط الدار البيضاء مراكش 

وفاس.

اليوم اصبحت عندنا خريطة جامعية تهدف الى انشاء جامعة بكل 
جهة.

مؤسسة   159 تضم  عمومية  جامعة   12 عن  نتحدث  وأصبحنا 
جامعية وعن 77 مؤسسة لتكوين األطر.

ونتحدث اليوم عن املساهمة املهمة للقطاع الخاص واملؤسسات 
الدولية في مجال التعليم العالي التي خفف كثيرا العبء الذي كان يثقل 

كاهل املؤسسات العمومية كما نوعت كذلك في العرض الجامعي .

اليوم السيد الوزير

ننهئ انفسنا بافتتاح 8 مؤسسات جامعية جديدة بعدد من املدن.

السيد الوزير

في مجال تطوير  افاقا واعدة  الى ان هناك  الوزير  السيد  أشرتم 
البحث العلمي ببالدنا وربطه باهداف التنمية نأمل ان تكلل خططكم 

بالنجاح وخدمة الجامعة املغربية.

القطاع ملراجعة شاملة  الوزير حاجة هذا  دون أن نغفل السيد 
وعاجلة لقانون التعليم العالي 01.00 وفق مقاربة تشاركية تستميع 

لجميع الفاعلين واملتدخلين .

السيد الوزير

البد من االلتفات الى بعض اإلشكاالت التي مازالت تعترض تطور 
هذا القطاع نذكر من اهمها ..مثل:

- قلة املوارد البشرية البيداغوجية واالدراية خاصة مع استمرار 
مشكل االكتضاض

- االمر الثاني يتعلق بنظام الباشالر الذي دخلنا فيه دون توفير 
اإلمكانات الضرورية النجاحه

- هيمنة الطابع االكاديمي وتقادم عدد من املسالك بسلك االجازة

الحاجيات  تحديد  في  االقتصاديين  الشركاء  انخراط  ضعف   -
واملساهمة في بلورة وتأطير التكوينات الجامعية ...........

- غياب نظام ناجع للتوجيه وهو الذي نتج عنه الكثر من الهدر 
الجامعي

- ضعف املستوى املعرفي واللغوي لدى الطالب الجامعي بسبب 
التدريس سيظل  لغة  اختالف  فان  قلنا  فمهما  التدريس  لغة  غرابة 

معيقا للنهوض بالتعليم الجامعي .

بعد  التعليم عن  لتطوير  الرقمية  التكنولوجيا  استثمار  - ضعف 
السيد الوزير بعد هذه الجائحة تأكد الجميع ان التعليم عن بعد البد 

ان يكون له دور في تطوير التعليم .

القانون  اخراج  أهمية  الى  الوزير  السيد  األخير  في  نن�ضى  ان  دون 
األسا�ضي الخاص باألساتذة الباحثين وفق مقاربة تشاركية.

قطاع الداخلية

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

تنزيل الجهوية املتقدمة:

يعتبر ورش الجهوية املتقدمة أحد األوراش اإلصالحية املهمة والتي 
تهدف إلى إعادة تنظيم هياكل الدولة من خالل تنظيم ترابي تحتل فيه 
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الجهة مكانة الصدارة على باقي الجماعات الترابية األخرى، و قد أظهرت 
املمارسة مجموعة من االختالالت التي مازالت تعيق تنزيل ورش الجهوية 
للتنمية  رافعة  تكون  ترابية  حكامة  رؤية  تحقيق  بالتالي  و  املتقدمة 
ببالدنا، ويرجع االمر إلى تأخر الحكومة في إصدار مجموعة من النصوص 
القانونية والتنظيمية والتأطيرية التي من شأنها تحقيق حكامة في تدبير 
مجالس الجماعات الترابية على املستوى اإلداري والبشري و املالي و 

التنموي ،نذكر منها :

والتنسيق وضمان  والتتبع  للتشاور  آلية  في مأسسة  التأخر  .•
التنزيل األمثل للجهوية املتقدمة عبر خلق جهاز للتتبع والتقييم الدوري 

للسياسات الترابية ;

وصندوق  االجتماعي  التأهيل  صندوق  تفعيل  في  التأخر  .•
العدالة  وتحقيق  املجالية  الفوارق  لتجاوز  الجهات  بين  التضامن 
االجتماعية بين مختلف جهات اململكة بالرغم من الخصاص املسجل 

في مجاالت الصحة والتعليم في بعض الجهات.

املراسيم  في  عليها  املنصوص  الدالئل  أغلبية  إصدار  عدم  .•
املتعلقة بمواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها 
وممارسة اختصاصاتها كدليل االفتحاص الداخلي على سبيل املثال، 
واإلسراع في تحويل هذه االختصاصات واملوارد البشرية واملالية املرتبطة 

بها؛

إدارة  بموظفي  الخاص  األسا�ضي  النظام  إصدار  في  التأخر  .•
الجماعات الترابية حتى يتم تحفيز وجلب املوارد البشرية الكفأة للعمل 
بإدارة الجماعات الترابية، باإلضافة الى تعطيل التوظيف والتأخر في 
تنزيل تنزيل آليات التعاقد في الوظيفة الترابية لسد الخصاص في املوارد 

البشرية؛

التأخر في تنزيل مضامين ميثاق الالتمركز اإلداري؛ .•

وقد أكد املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في رأيه إلى مجلس 
و  املنصفة  للتنمية  ،رافعة  الترابية  »الحكامة  موضوع  حول  النواب 
املستدامة« من خالل دراسة أداء الفاعلين والعالقات القائمة بينهم و 
مع األطراف األخرى املعنية ، ليخلص إلى وجود أوجه قصور في تملك 
وتنزيل وتفعيل آليات القيادة واإلشراف والتنسيق على املستوى الوطني 
والترابي واقترح املجلس لتجاوز هذه الوضعية مجموعة من االليات 
القيادة  آليات  تعزيز  و  الترابية  الجماعات  اختصاصات  كتوضيح 
والتنسيق والتقييم وتحسين آليات تمويل الجماعات التربية باإلضافة 

إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية على املستوى املحلي.

على  يجب  أنه  والتنمية  للعدالة  النيابية  املجموعة  في  ونعتقد 
التنمية  تحقيق  قصد  التوصيات  هذه  تنزيل  على  العمل  الحكومة 

الترابية املنشودة.

قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة املدينة

مجال السكن:

لقد كشفت الحكومة في مناسبات عديدة عن أن برنامج السكن 
االجتماعي أشرف على نهايته بنهاية سنة 2020 مع االستمرار في تنفيذ 
االتفاقيات املوقعة قبل نهاية 2020 مما سيمكن توفير احتياطي مهم 
لهذا النوع من السكن في السنوات املقبلة ،لذلك نطالب الحكومة بوضع 
آليات جديدة إلنتاج السكن لتجاوز العجز الحاصل في هذا املجال ،في 
أفق بلوغ إنجاز800.000 وحدة سكنية سنة 2021 وتخفيض العجز 
200ألف وحدة كما جاء في  إلى  400 ألف وحدة سكنية  الحالي من 
البرنامج الحكومي ،باعتبار أن أهداف برنامج السكن االجتماعي قد بلغت 
مداها ، ومن ثم وجب التفكير في وضع برنامج جديد موجه باألساس 
و  لبالدنا  املجتمعي  التطور  يساير  ،و  الفقيرة  و  املتوسطة  للطبقتين 
يتجاوز النقائص التي عرفها برنامج السكن االجتماعي الحالي سواء من 
ناحية األثار االقتصادية واالجتماعية للتحفيزات الضريبية التي وضعت 
لهذا البرنامج أو الضعف املسجل على نوعية املشاريع السكنية، خاصة 
بالنسبة لجودة املساكن ومساحتها وغياب املرافق االجتماعية والبنيات 
التحتية ،كما نطالب أن تكون الطبقة الوسطى في صلب هذا املشروع 
الجديد بالنظر إلى عدم استفادتها في البرامج السابقة من مشاريع تراعي 
أهمية هذه الطبقة في استقرار املجتمع و توازنه، وتراعي كذلك متطلبات 

هذه الفئة في مجال السكن كما تم التعهد بذلك في البرنامج الحكومي.

مكافحة السكن غير الالئق: نطالب الحكومة باإلسراع بحل عدد 
األسر املتبقية للمعالجة والتي يبلغ عددها 114.250 أسرة مع معالجة 
االكراهات املتعلقة بصعوبة عمليات اإلحصاء وتزايد عدد األسر املعنية 
العمومية  املرافق  إنجاز  في  والتأخر  العمومي  العقار  تعبئة  وضعف 
وضعف معالجة القدرة الشرائية لألسر وتمكينها للولوج الى التمويل 

البنكي بشروط تفضيلية.

للعدالة  النيابية  املجموعة  في  فإننا  املحاور  هذه  الى  باإلضافة 
والتنمية، ندعو الحكومة الى معالجة مجموعة من املشاكل التي يعاني 

منها قطاع التعمير واإلسكان ببالدنا ويمكن إجمالها في:

 066.12 القانون  يطرحها  التي  اإلشكاالت  معالجة  ضرورة  ..1
املتعلق بزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء.

قصد  االستثمار  لتشجيع  اإلداري  الالتمركز  تفعيل  ضرورة  ..2
تحقيق موارد لتمويل الدولة االجتماعية.

رخص  إطار  في  املعبئة  العمومية  العقارات  حجم  تقييم  ..3
االستثناء ومدى انعكاساتها على الجانب االجتماعي خاصة التشغيل 

واإلسكان.

اإلسراع بتغيير اإلطار القانوني للوكاالت الحضرية مع ضرورة  ..4
وعدم  الوكاالت  كباقي  وكالة  البيضاء  للدار  الحضرية  الوكالة  اعتبار 

تخصيصها بأي استثناء.

التعمير  مجال  في  املساطر  تبسيط  قانون  تفعيل  ضرورة  ..5
والبناء.
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العمل على تحقيق انعقاد اللجان املكلفة للبث في املشاريع  ..6
عن بعد.

تقييم الجيل الجديد لتصاميم التهيئة واألخذ بعين االعتبار  ..7
املالحظات التالية:

اآلثار املترتبة على فرض رأي وزارة الثقافة بخصوص املاثر  .•
التاريخية من حيث تعطيل االستثمار.

وضع آلية لتصحيح األخطاء الواردة في تصميم التهيئة. .•

املالءمة بين تصاميم التهيئة والتصاميم الجهوية. .•

حل إشكالية التعمير باملجال القروي. .•

قطاع الصحة والحماية االجتماعية

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

إننا نعتبر في فريق العدالة والتنمية أن تنزيل املشروع امللكي الكبير 
املتعلق بتعميم الحماية االجتماعية لفائدة جميع املغاربة من خالل 
إصدار القانون اإلطار رقم 09.21 املتعلق بالحماية االجتماعية ثورة 
من  بمجموعة  تتميز  التي  املنظومة  هده  حقيقية إلصالح  اجتماعية 
األعطاب، والتي تتطلب أيضا إصالحا هيكليا عميقا للمنظومة الصحية 

الوطنية.

الحماية   
ُ
منظومة أن  على  التشخيصات  من  العديد  أكدت  لقد 

أحيانا  والهشاشة  والتجزؤ،  بالتعدد،  تتميز  باملغرب،  االجتماعية 
ُر  ِ

ّ
ث
َ
عف أحيانا أخرى، كما أنها ال تشمل مجموع فئات املجتمع. وُيؤ والضُّ

هذا التعدد والتجزؤ على الَواقِع االجتماعي، ويؤدي إلى تشتت املوارد، 
مما يجعل أثَر اإلنفاق العمومي على الحماية االجتماعية غيَر ملموٍس 
ى على الخدمات واملداخيل. ثَر الـُمَتَوخَّ

َ
 األ

ُ
ْحِو املطلوب، وال ُيْحِدث على النَّ

أمابالنسبة للقطاع الصحي:

سنوات  خمس  خالل  للصحة  املخصصة  امليزانية  انتقلت  فقد 
األخيرة من 14.29 مليار درهم سنة 2017 على 20.54 مليار درهم سنة 

2021 أي بزيادة 6.25 مليار درهم .

إحداث مايناهز 24.000 منصب مالي.

إننا ندعو في هدا اإلطار إلى:

- تعبئة املزيد من املوارد لجعل منظومتنا الصحية تستجيب لحجم 
تطلعات وانتظارات املغاربة.

-ضرورة تثمين املوارد البشرية، وإقرار نظام تحفيزي يتما�ضى والدور 
الكبير الدي تلعبه األطر الطبية، ولعل جائحة كرونا أثبت ها املعطى.

-تأهيل العرض الصحي واالرتقاء باملستشفى العمومي

-تعزيز حكامة املنظومة الصحية ودلك من خالل:

ضرورة التقيد بمختلف املالحظات الصادرة عن العديد من  .•
املؤسسات الدستورية الداعية إلى ضرورة احترام الخريطة الصحية 

واحترام مقتضيات القانون 34.09 املتعلق بعرض العالجات.

القانون  بخصوص  املهنيين  مع  وواسع  جدي  نقاش  فتح  .•
30.21 املعدل للقانون 131.13 املتعلق بمزاولة مهنة الطب لفتح املجال 
للكفآت األجنبية ولكن استنادا على رؤية موضوعية ومقاربة تشاركية 

مع الهيئة الوطنية لألطباء ومختلف الفعاليات.

التغطية  بمدونة  املتعلق   65.00 القانون  تعديل  ضرورة  .•
 44 املادة  مقدمتها  وفي  يطرحها  التي  واإلشكاالت  األساسية  الصحية 
املتعلقة بحالة التنافي واملادة 114 ومختلف املواد التي أصبحت عائقا 

حقيقيا أمام تطور املنظومة.

واإلشكاالت  راميد  الطبية  املساعدة  نظام  في  النظر  إعادة  .•
الواقعية لتي بات يطرحها خاصة على مستوى الحكامة. وتفعيل السجل 

االجتماعي.

ضرورة العمل على تحقيق التقائية برامج الحماية االجتماعية  .•
هيئة  باعتماد  وذلك  املتدخلين،  وتعدد  التشتت  منطق  مع  والقطع 

موحدة لتدبير األنظمة املدبرة.

إحداث آلية للقيادة يوكل لها تتبع البرامج وتقييمها وتنسيق  .•
تدخالت األطراف

وفي االخير إننا نعتبر في فريق العدالة والتنمية أن مشروع الحماية 
تفعيل  إطار  في  عملية  وخطوة  واعد،  مجتمعي  استثمار  االجتماعية 
النموذج التنموي الجديد الذي تراهن عليه بالدنا للقيام بإقالع حقيقي. 

ورافعة إلدماج القطاع غير املهيكل في النسيج االقتصادي الوطني.

عيسلد عيرئيس:

املحترمة  للنائبة  الكلمة  التوقيت،  انتهى  النائبة  السيدة  شكرا 
السيدة سلوى البردعي.

عينرئبة عيسلدة سلوى عي 5دعي:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

الفرعية  وامليزانيات  املالية  قانون  مشروع  مناقشة  أن  الشك 
القطاعية يحظى بأهمية بالغة لتقييم البرامج والسياسات العمومية 
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القطاعية، السيد الوزير املحترم، سأنطلق من قطاع الفالحة فما يقال 
أن ما تحقق بفضل مخطط املغرب األخضر ال يمكن أن يغطي الفشل 
في سياسة التجميع في عدد من السالسل وفي عقلنة تدبير املوارد املائية 
كما أنه يصطدم بغياب رؤية واضحة لتثمين املنتوج الفالحي الوطني 
في صفوف  وتسويقه وغياب رؤية واضحة حول خلق طبقة وسطى 
الفالحين، أما بالنسبة للمناطق الجبلية فالبد من مراعاة خصوصياتها 
ورسم السياسات العمومية وبرامج تعيد االعتبار لهذه املناطق وتحقق 
العدالة املجالية والتنمية اإلقتصادية، فيما يتعلق بالقطاع الغابوي 
فقد حظي باهتمام تثمين املجال لكنه اقتصر على منتزه واحد هو منتزه 

إفران وأغفل منتزهات أخرى تعرف الضغط والتهميش.

نثمن  البحري  الصيد  قطاع  يخص  فيما  املحترم،  الوزير  السيد 
مكتسبات استراتيجية أليوتيس من جهة وننبه إلى اإلشكاليات املتعددة 
لهذا املجال كضعف املراقبة ومحدوديته وهذا ما يجعل الحاجة ملحة 
لتعزيز شروط السالمة الصحية للبحارة وحمايتهم، كما نو�ضي بإيالء 
االهتمام للصيد التقليدي والحرص على التوزيع العادل لالستثمار في 

هذا املجال.

على  املغرب  يراهن  الوزير،  السيد  والتجارة،  للصناعة  بالنسبة 
التحتية  للبنية  األولى  اللبنات  وضع  أن  بعد  صناعية  طفرة  تحقيق 
ومحاولة تحسين مناخ األعمال لكن ال زالت العوائق تحول دون الوصول 
إلى املبتغى وال سيما ضعف تدعيم البحث العلمي وعدم جعله في خدمة 
النخراط  تستجيب  نظيفة  صناعات  إلى  الوصول  تحدي  الصناعة، 

املغرب في االتفاقيات الدولية لتنزيل أهداف التنمية املستدامة.

رقعة  واتساع  املنافسة  من  القطاع  هذا  يعاني  للتجارة  بالنسبة 
القطاع غير املهيكل وغياب رؤية إستراتيجية تحمي التجار الصغار، وفي 
نفس السياق تأتي الصناعة التقليدية التي بذلت من أجلها مجهودات 
الشديدة  واملنافسة  هيكلية  تعاني من مشاكل  زالت  ال  لكنها  عديدة 
القطاع  الصناعة نسجل تضرر هذا  بقطاع  يتعلق  فيما  ملنتوجاتها، 
بشكل واضح من الجائحة وبالرغم من املجهودات التي بذلت من دعم 
مباشر للمهنيين وإطالق برامج مشجعة على السياحة فلن تتعافى بعد 
لتواكب الركب االقتصادي، ومن هنا البد من إثارة االنتباه للسياحة 
وخارجيا،  داخليا  وإقباال  اهتماما  تلقى  أصبحت  التي  اإليكولوجية 
بفضل  انتعاشا  الوطني  االقتصاد  عرف  لقد  األساسية  البنيات  أما 
السياسة املولوية الرشيدة التي جعلت النهوض بالبنيات األساسية في 
صلب اهتمامات الحكومة السابقة، لكن من خالل الدراسة واالطالع 
على البرنامج الحكومي الحالي تبين أن الدعم الحالي لقطاع البنيات 
األساسية ما هو إال استمرارية اللتزامات الحكومة السابقة مع إضافات 

محدودة ال تحقق العدالة املجالية..

في إطرا عملنرقشة وعيتصويت على علجزء عيبر 9 من مشروع 
قرنون عملريلة 2522 عينرئبة سلوى عي 5دعي )مدعخلة مسلمة(:

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

عيسلد عيرئيس عملحت5م، عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مين، 
عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين

الفرعية  وامليزانيات  املالية  قانون  مشروع  مناقشة  أن  شك  ال 
القطاعية تحظى بأهمية بالغة لتقييم البرامج والسياسات العمومية 
القطاعية وهي محطة لتقييم واستشراف البرامج واملخططات لالنطالق 

نحو املستقبل،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

يشغل  حيث  األول  االقتصادي  القطاع  الفالحي،  القطاع  يعتبر 
حولي 13 مليون مغربي وهو دعامة أساسية لالقتصاد الوطني ويستأثر 

بتمويل مهم.

ما يقال أن ما تحقق بفضل مخطط املغرب األخضر ال يمكن أن 
يغطي الفشل في سياسة التجميع في عدد من السالسل وفي عقلنة 
تدبير املوارد املائية كما أنه يصطدم بغياب رؤية واضحة لتثمين املنتوج 
الفالحي الوطني وتسويقه. وغياب رؤية واضحة حول خلق طبقة وسطى 

في صفوف الفالحين .

أما بالنسبة للمناطق الجبلية فال بد من مراعاة خصوصياتها ورسم 
سياسات عمومية وبرامج تعيد االعتبار لهذه املناطق وتحقق العدالة 

املجالية والتنمية االقتصادية.

املجال  تثمين  باهتمام  الغابوي فقد ح�ضي  بالقطاع  يتعلق  فيما 
لكنه اقتصر على منتزه واحد.«افران » وأغفل منتزهات أخرى تعرف 

الضغط والتهميش.

السيد الوزير، يخص قطاع الصيد البحري،

الى  ننبه  و  جهة  من  »أليوتيس«  استراتيجية  مكتسبات  نثمن 
االشكاليات املتعددة لهذا املجال كضعف املراقبة ومحدودياته، وهذا 
للبحارة  الصحية  السالمة  شروط  لتعزيز  ملحة  الحاجة  يجعل  ما 

وحمايتهم من كل املخاطر.

كما نو�ضي بإيالء االهتمام للصيد التقليدي، ونؤكد على ضرورة 
مواكبة املشروع الوطني لتربية األحياء البحرية والحرص على التوزيع 

العادل لالستثمار في هذا املجال.

الصناعة والتجارة؛

تهدف الصناعة إلى:

* فتح أوراش استراتيجية؛

* تعزيز السيادة الصناعية؛

* تحسين القدرة التنافسية الصناعية؛
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* تموقع املغرب كقاعدة صناعية خالية من الكربون.

السيد الوزير

يراهن املغرب على تحقيق هذه األهداف بعد أن وضع اللبنات األولى 
للبنية التحتية ومحاولة تحسين مناخ األعمال.

لكن الزالت بعض العوائق تحول دون الوصول إلى املبتغى؛ والسيما 
ضعف تدعيم البحث العلمي وعدم جعله في خدمة الصناعة.

النخراط  تستجيب  نظيفة  صناعات  إلى  الوصول  تحدي  .-
املغرب في االتفاقيات الدولية لتنزيل أهداف التنمية املستدامة.

التجارة

يعاني هذا القطاع الذي يشغل أزيد من 1.85 مليون مغربي من 
املنافسة واتساع رقعة القطاع غير املهيكل وغياب رؤية استراتيجية 

تحمي التجار الصغار في ظل زحف....

الفضاءات الكبرى

االقتصاد التضامني

لقد أولت الدولة اهتماما خاصا لهذا القطاع لتشغيل فئة واسعة 
من املجتمع خاصة النساء، فهو يعتبر الدعامة الثالثة لالقتصاد في عدد 

من الدول املتقدمة.

لكن يحتاج لرؤية استراتيجية تدعم كل املتدخلين به، كما يحتاج 
إلى التحسيس بكونه قطاعا يحتاج ملزيد من التشجيع لضمان املنافسة.

وفي نفس السياق تأتي الصناعة التقليدية التي بذلت من أجلها 
واملنافسة  هيكلية  مشاكل  من  تعاني  الزالت  لكنها  عديدة  مجهودات 

الشديدة ملنتوجاتها.

قطاع السياحة

تضرر هذا القطاع بشكل واضح من الجائحة التي الزالت تداعياتها 
حاضرة إلى اآلن وتنذر بتراجع كبير لكل القطاعات األخرى املرتبطة به، 
فرغم املجهودات التي بذلت من دعم مباشر للمهنيين وإطالق برامج 

مشجعة على السياحة فلم تتعافى بعد لتواكب الركب االقتصادي.

ومن هنا البد من إثارة االنتباه للسياحة اإليكولوجية التي أصبحت 
مسارات  خلق  يجب  وبالتالي  وخارجيا،  داخليا  وإقباال  اهتماما  تلقى 
هذه  لدعم  األركيولوجي  التاريخي  الثقافي  املوروث  وتثمين  سياحية 

السياحة.

البنيات األساسية

املولوية  السياسة  بفضل  انتعاشا  الوطني  االقتصاد  عرف  لقد 
الرشيدة التي جعلت النهوض بالبنيات األساسية في صلب اهتمامات 
البرنامج  على  واالطالع  الدراسة  خالل  من  لكن  السابقة  الحكومة 
الحكومي الحالي تبين أن الدعم الحالي لقطاع البنيات األساسية ما 

هو إال استمرارية اللتزامات الحكومة السابقة مع إضافات محدودة ال 
تحقق العدالة املجالية وتوزيع املشاريع على األقاليم.

نسجل في هذا املجال تراجع برمجة السدود الكبرى 2022، من 5 
سنويا إلى 3 سنويا.

كذلك ال يتضمن البرنامج إنجاز الطرق السيارة.

توسع عرض النقل الجوي في عدد من املدن الجنوبية باملغرب شكل 
القطاع  بهذا  املرتبطة  الخدمات  لكن بعض  الوطني  االقتصاد  دعما 

تحتاج الى تدعميها .

قطاع النقل الطرقي

بذلت مجهودات لتجويد هذا القطاع الذي يلبي حاجيات شريحة 
واسعة من املغاربة، اال انها الزالت تحتاج الى العناية الخاصة بتنظيم 
املحطات الطرقية التي تعرف بعض الفو�ضى و االرتجالية في تقديم 

خدماتها.

كما تجدر اإلشارة الى تضرر النقل السياحي من اثار جائحة كوفيد 
.19

قطاع االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة

ننوه بداية باحتالل املغرب املرتبة الخامسة عامليا في مؤشر األداء 
للتغيرات املناخية لسنة 2022 بفضل التوجيهات السامية لجاللة امللك 

ممد السادس نصره هللا ومقاربته االستباقية في هذا املجال.

كما ننوه أيضا بمجهودات املجلس االقتصادي و االجتماعي و البيئي.

النجاعة الطاقية

سار املغرب بخطى ثابتة في وضع أسس انتاج الطاقات املتجددة و 
السير نحو النجاعة الطاقية ملواجهة التقلبات اإلقليمية و الدولية في 

مجال الطاقة حيث يعتبر نموذجا يحتدى به بين الدول .

قطاع السالمة الطرقية واللوجيستيك

الحوادث  ارتفاع  الزال  القطاع  به  ح�ضي  التي  املجهودات  رغم 
تم  التي  اإلجراءات  بعض  جدوى  عن  نتساءل  يجعلنا  مما  الطرقية 

اتخاذها من قبل الردارات املتحركة و االتوماتكية.

نسجل أهمية االجراء املتخذ بشأن اتفاقية الشراكة مع بريد بنك و 
بريد كاش التي تم في 9 غشت بالدار البيضاء و بدا تعميمها في باقي املدن .

الخارجية ومغاربة العالم

موقف  عزز  الذي  األمن  ملجلس  األخير  بالقرار  االشادة  من  البد 
املغرب من خالل تجديد التأكيد على أولوية املبادرة املغربية للحكم 

الذاتي وإقبار جميع املقاربات واألطروحات املتجاوزة،

- التنويه بما تحققه بالدنا بخصوص مغربية الصحراء وحاجتها 



9597 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.138–19.ربيع الثاني.1443  )25.نونبر.2021( 

إلى التحصين في املحافل الدولية وما يتطلبه ذلك من التعبئة الوطنية 
النهائي  الشاملة وراء جاللة امللك حفظه هللا، وذلك في اتجاه الطي 

للنزاع اإلقليمي املفتعل حول مغربية الصحراء.

القضية الوطنية عرفت زخما غير مسبوق في اآلونة األخيرة  .-
والتأكيد على املقاربة القائمة على كون مغربية الصحراء حقيقة ثابتة 
ال رجعة فيها تم تكريسها على املستوى الدولي من خالل املكتسبات 
الحاسمة التي حققها املغرب في السنوات األخيرة، كما أنها تقوم على 
االنخراط بإيجابية في املسلسل األممي بهدف إيجاد حل سيا�ضي سلمي 
نهائي في إطار السيادة املغربية والوحدة الترابية للمملكة، كما أنها تقوم 

أيضا على املسيرة التنموية الشاملة لألقاليم الجنوبية للمملكة وجعلها 

قاطرة لتنزيل الجهوية املتقدمة.

- اإلشادة بالقوات املسلحة امللكية الباسلة التي تقاوم على الدوام 

االستفزازات بحكمة وأناة.

- التنويه بما أظهرته الدبلوماسية الوطنية الرسمية والبرملانية من 

حضور الفت على الساحة الدولية، واالنفتاح املتنوع على كافة الشركاء 
الدول  مع  خاصة  القارات  كافة  في  ومتعددة  ثنائية  اتفاقيات  بعقد 

اإلفريقية الشقيقة.

- الدعوة إلى مواصلة جهود توثيق العالقة مع املحيط اإلفريقي، 

واالستمرار في تنويع الشراكات االقتصادية والتبادالت في كافة امليادين 

املعرفية والثقافية والعلمية.

واخيرا ندعو السيد الوزير

مواصلة مد جسور التواصل مع مغاربة العالم )6 مليون مغربي( 

مع اإلشارة الى الحاجة امللحة واملستمرة لتحسين وتجويد الخدمات التي 

تقدمها القنصليات ألفراد الجالية املغربية والتذكير بحقهم الدستوري 

الثابت في املشاركة السياسية.

دون اغفال جوانب التأطير الثقافي والديني واملحافظة على الهوية 

والذاكرة الوطنية خاصة ألبناء الجيل الثالث من مغاربة العالم.

الى جانب دعوتنا الى استثمار كفاءات مغاربة وضمان انخراطهم 

الفعلي في تنزيل ورش النموذج التنموي الجديد.

- دعوتنا للعناية بالفئات العاملة في الشأن الديني، والتي تضّررت 

املدارس  وطلبة  الدينيين  القيمين  رأسهم  وعلى  كورونا  جائحة  من 

العتيقة وباقي الفئات. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

املحترمة  للنائبة  الكلمة  التوقيت،  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 

السيدة فاطمة التامني.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدة وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

األهمية  بالدنا  وفي  العالم  أبهرت  االستثنائية  الظرفية  كانت  إذا 

التعليم  وخصوصا  العمومي  املرفق  الدولة  رعاية  لضرورة  القصوى 

هاد  وتسليع  خوصصة  لنهج  املدمرة  والنتائج  والتشغيل  والصحة 

القطاعات خدمة للرأسمال املتوحش، فإننا فدرالية اليسار نعتبر أن 

ما جاء به مشروع قانون املالية لسنة 2022 ال يعكس إرادة سياسية 

لحاجيات  وتستجيب  جودة  ذات  العمومية  الخدمة  في  الحق  تدعم 

وانتظارات املواطنات واملواطنين ال�ضيء الذي لن يتأت إال على أساس 

العادل  والولوج  والتضامن  واملساواة  اإلجتماعية  العدالة  مبادئ 

مقاربة  أية  يقدم  لم  املالية  قانون  فمشروع  اإلجتماعية،  للخدمات 

جديدة تعيد اإلعتبار لإلنسان كمحور أسا�ضي في عملية التنمية وكل 

عملية تنموية لقد قدمنا مجموعة من االقتراحات والتعديالت ال تكلف 

املالية العمومية نفقات جديدة بل بالعكس هي مدرة ملداخيل جديدة 

امليزانية  بالرفض بمبررات غير مقنعة، اقترحنا تحويل  ولكن قوبلت 

ميزانية  من  التعاقد  عليهم  املفروض  األكاديميات  ألطر  املخصصة 

املعدات إلى مناصب مالية إلدماجهم في الوظيفة العمومية وال نزايد 

على أحد ألن هاد 119 ألف راه كاينة ومحسوبة ضمن املعدات اللي ما 

فاهمش امللف يعني اليوم راه كاينة 102 ألف باإلضافة إلى 17 األلف 

ديال هاد السنة وبالتالي هذا ليس فيه مزايدة وإنما هو بحث عن وضع 
حد لالحتقان وللهشاشة اللي كيعرفها القطاع، اقترحنا كذلك خصم 
%4 من ميزانية النفقات واملعدات وبدراسة وما�ضي من باب املزايدة 
أيضا باش يمكن يتدعم قطاع الصحة والتعليم وأيضا إحداث مناصب 
التعليم األولي وما نبقاوش رافعين شعار التعليم األولي هكذا وهو أيضا 
داخلة له الهشاشة إال واقترحنا أيضا الضريبة على الثروة وتعديالت 
أن  إال  الشرائية،  القدرة  ودعم  الضريبي  العبء  تخفيف  شأنها  من 
اختياراتكم السياسية بخلفيتها األيديولوجية الليبرالية املتجاوزة عامليا 
اليوم جعلت مشروع قانون املالية لسنة 2022 استمرار لالختيارات التي 
انتهجت وعمقت اإلختالالت البنيوية التي تعرفها وتعيشها القطاعات 
اإلجتماعية االستراتيجية التي تشكل رافعة مركزية للتنمية الشاملة 

املأمولة.

إن الضرورة الوطنية اليوم تقت�ضي مراجعة كلية لهذه االختيارات 
التاريخية  املنبثقة عنها حتى ال نستمر في نفس األخطاء  والسياسات 
املاضية التي لم تجعل من اإلصالح النسقي للمرافق العام واالهتمام 
بالعنصر البشري منطلقا أساسيا إلخراج البالد من أزماتها املركبة ومن 

حاالت االنحباس الشامل الذي تعرفه..
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عملتعلقة  عيترمني  فرطمة  عينرئبة  عيسلدة  مدعخلة  نص 
 2522 يسنة  عملرلي  قرنون  عيبر 9 من مشروع  علجزء  بمنرقشة 

)مدعخلة مسلمة(:

اذا كانت الظرفية االستثنائية قد اظهرت، عبر العالم، وفي بلدنا، 
االهمية القصوى لضرورة رعاية الدولة للمرفق العمومي، وخصوصا 
التعليم والصحة والتشغيل والسكن .. والنتائج املدمرة لنهج تسليع 
وخوصصة هذه القطاعات خدمة للرأسمال املتوحش، فإننا في فدرالية 
اليسار نعتبر ان ما جاء به مشروع قانون املالي لسنة 2022ال يعكس 
ارادة سياسية تدعم الحق في الخدمة العمومية املستجيبة لحاجيات 
وانتظارات املواطنات واملواطنين، والذي لن يتأتى اال على اساس مبادئ 
للخدمات  العادل  والولوج  والتضامن  واملساواة  االجتماعية  العدالة 
املجتمعي،  والتماسك  للتوازن  اسا�ضي  عنصر  واعتباره  العمومية، 
االعتبار  تعيد  جديدة  مقاربة  اية  يقدم  لم  املالية  قانون  فمشروع 

لإلنسان كمحور اسا�ضي في كل عملية تنموية.

لقد قدمنا اقتراحات تعديالت، ال تكلف املالية العمومية نفقات 
وتم رفضا  لها،  امليزانية  احوج  ما  ندرة ملداخيل جديدة  بل  جديدة، 

بمبررات غير مقنعة.

/ االساتذة  االكاديميات  امليزانية املخصصة ألطر  تحويل  اقترحنا 
املفروض عليهم التعاقد من ميزانية املعدات الى مناصب مالية إلدماج 

اساتذة التعاقد وعددهم هذه السنة 119000

ميزانيات  من  واملعدات  النفقات  ميزانية  من  اقترحنا خصم 4% 
مختلف الوزارات واملؤسسات لدعم قطاعي الصحة والتعليم، ورفع 
للتعليم  مناصب  واحداث  الصحة،  قطاع  في  املالية  املناصب  عدد 
االولي، كما قدمنا تعديال يق�ضي بفرض ضريبة على الثروة .. وتعديالت 

من شانها تخفيف العبء الضريبي ودعم القدرة الشرائية..(.

الليبرالية  اإليديولوجية  بخلفيتها  السياسية  اختياراتكم  ان  اال 
استمرارا  املالية  قانون  مشروع  جعلت   ، ،اليوم  عامليا  املتجاوزة، 
تعرفها  التي  البنيوية  االختالالت  عمقت  و  انتجت  التي  لالختيارات 
وتعيشها القطاعات االجتماعية االستراتيجية التي تشكل رافعة من بين 

الرافعات املركزية للتنمية الشاملة املأمولة.

إن الضرورة الوطنية اليوم، تقت�ضي مراجعته كلية، حتى ال نستمر 
في نفس االخطاء التاريخية املاضية التي لم تجعل من االصالح النسقي 
للمرفق العام ، واالهتمام بالعنصر البشري ، منطلقا اساسيا الخراج 

البالد من ازماتها املركبة ، ومن حالة االنحباس الشامل الذي تعرفه .

عيسلد عيرئيس:

والسادة  للسيدات  شكرا  الوقت،  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
النواب على املداخلة، للحكومة الحق في 120، ساعتان نفس التوقيت 
املخصص، ال، تفضل السيد الوزير، تفضل، الحكومة عندها 120 

دقيقة، 120 دقيقة السيد الوزير، خذ راحتك، املعاملة باملثل.

عيسلد عبد عيلطلف وهبي وزير عيعدل:

قررت الحكومة نظرا للتخفيف عليكم ما غاديرش 120 دقيقة، 
غدير 118،

عسمحوع لي عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسردة عينوعب،

هناك سؤال يطرح على الحكومة، هل نحن جئنا كحكومة جديدة 
أن حسم  بعد  أيعقل  السابقة؟  الحكومة  واختيارات  لننفذ سياسة 
كانت  التي  السياسة  من  املوقف  الديمقراطية  وحسمت  التصويت 
تمارسها الحكومة السابقة بكل مكوناتها وبحزبها الكبير آنذاك، هل يعني 
هذا أن كل تلك البرامج علينا أن ننفذها نحن؟ هل يعني أن هذه الحكومة 
عليها أن تشتغل لدى الحكومة السابقة؟ هناك مبدأ االستمرارية ما�ضي 
مشكل ولكن يجب أن نترك بصماتنا، يجب أن نعيد النظر في مجموعة 
من األشياء، ال هذا إذا أرجعنا القانون الجنائي ألن وجهة نظرنا تختلف 
ليس فقط قضية  القضايا،  التعامل مع مجموعة من  حول طريقة 
قضية  عندنا  واحدة،  قضية  في  الجنائي  القانون  نختزل  ال  واحدة 
عندنا  املؤسسات،  قضية  عندنا  الحريات،  قضية  عندنا  اإلعدام، 
قضية العقوبات البديلة، عندنا الكثير، ملاذا سأحتفظ بقانون جنائي 
ألن هناك فصل يمارس بشكل يتم التعامل معه بشكل إيديولوجي، هل 
يعني أن قانون من أين لك هذا أو اإلثراء بدون سبب، هذا يعني يجب 
أن نحتفظ بهذا النص، ألن كل املغاربة الذين يملكون أموال لصوصا، 
أما ألن هذا الفصل يستعمل لخطاب سيا�ضي لم يجد صداه في الشعب 
املغربي ألن صوت ضده، إذا فعلنا سنحصل على نفس عدد نوابكم في 
2026، يستحيل اسمحوا لي اسمحوا لي ألنه هذه الحكومة لها تصور، 
إمكانيات  لنا  وليست  ميزانية  لنا  ليست  بعد  نحن  ثانيا  برنامج؛  لها 
غير  بعدا  السيا�ضي، عطيونا فرصة  الزمن  احترمو  غير  وتحاسبوننا، 
نعرفو هاد امللفات اللي خلتوا لنا وهاد األمور كلها، احنا ما عندنا إشكال، 
وآنذاك نتحاسبوا ونضاربو ونتقاتلو، ولكن امليزانية مازال ما صوتنا 
عليها تتقولو لنا آش درتوا؟ هاد السؤال خصكم تقولوه لنفوسكم آش 
درتو، 5 سنين في 5 سنين هي 10 سنين، ما�ضي آش درنا احنا، أما احنا 
غنديروا وانتظرونا ها احنا جايين وغتشوفو آش غنديرو، غادي نشوفوا 
انتما دورزتو ما�ضي كاين اللي دوز 10 سنين كاين اللي دوز 40 سنة في 
الحكومة، اه راه على اليمين ديالك، أييه اللي معايا دوز 40 سنة واعطى 
الكثير وكاين اللي دوز 40 سنة وم�ضى للمعارضة، اللي معايا دوز 40 سنة 
وصوت عليه الشعب املغربي واللي معك دوز 40 سنة وم�ضى للمعارضة، 
آجي نتحاسبو، إيال بغيتي نتحاسبو نتحاسبو، لذلك كاين 2 داألمور إما 
نديرو املزايدات ونديرو ما عندنا مشكل، إما أننا نتناقشو ونوضعو 
النقط على الحروف، لذلك ال تحاسبوننا بعد حتى تشوفو الخطوات 
اللي درنا هذا قانون املالية األول نحن كنا نخجل أن نحاسبكم ونحن في 
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املعارضة في امليزانية األولى كنقولو هاد الحكومة ياهلل جات غنعطيوها 
100 يوم هاد 100 يوم كيف غانحسبوها غانحسبوها نهار نصوتو بشكل 
نهائي على القانون املالي وتعطيوه لنا، آجي نتحاسبو ديك الساعات ما 
عندي إشكال ما عندي مشكل ديك الساعات ونتحاسبو، ألن حكومة 
بدون ميزانية راه ما عندهاش إمكانيات راه أي تصرف داخل الدولة 
وداخل الحكومة يحتاج إلى إمكانيات مالية، وغندخلو ملواضيع أخرى، 
الخطة الوطنية، هل يمكن أن أقبل بخطة وطنية للديمقراطية اللي هي 
في هدفها في تصوراتها مزيان ولكن ما�ضي نفس التصور كنملك أنا كان 
كيملكو السيد الرميد، أنا جاي من الحداثة انتما جايين من املحافظة، 
أنا جاي من املستقبل، انتما جايين من املا�ضي، خصنا نتافقو، خصنا 
نتافقو وبناءا عليه خصني نعيد النظر في هداك الفصل، ونعيد النظر في 
هذاك املوضوع، ويمكن نجيب انذاك ونقول ها التغييرات اللي غاندير 
وديك الساعات نتحاسبو ونذاكرو عليها، أنا تنقول كاين واحد العمل 
تدار ما تنكروش كاين واحد العمل تدار، وبغينا نطوروه لألفضل ولكن 
ما�ضي ألنه كاين واحد العمل تدار مزيان وكان هناك بدا االستمرارية 
ونجيو نهز داك �ضي نبقى غادي به، ال، ال، خصني ندير البصمات ديالي 
حتى أنا خصنا نعطيو الرأي ديالنا كحكومة وخصنا نغيرو الفصول 
حيث صوت علينا الشعب املغربي قال لنا راه هداك �ضي اللي عندكم 
تما راه ما صالحش سيرو صاوبوه واحنا تنفيذا لهاد القرار الديمقراطي 
االنتخابي الوطني، احنا هنا وخصنا نفذو هاد القرار ديال الحسم. ما 
بغيتش ندخل امليزانية السيدة الوزيرة، السيد الوزير، أنا ما كنعرف 

لهادوك األرقام شوفوا أنتوما شكرا ال، ال، باركة عليهم.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، صافي الحكومة؟ يا هللا استهلكت 5 الدقايق، شكرا نعم نمر 
إلى عملية التصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون املالي رقم 

76.21 للسنة املالية 2022.

41 والجدول »ب« من مشروع قانون املالية لالعتمادات   املادة 
الخاصة بميزانية التسيير ورد بشأنها تعديل واحد من النائبة فاطمة 
التامني عن تحالف فيدرالية اليسار، التعديل رقم 14، الكلمة للسيدة 

النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بالنسبة لهاد التعديل نروم من خالله أن هاد كاينة هناك أولويات، 
وخص يكون عندها الوضوح في هاد األولويات، هي التعليم، هي الصحة، 
هي التشغيل، هي مجموعة من القطاعات اإلجتماعية اللي اليوم أبانت 
الجائحة على أن فيها يعني إختالالت وإختالالت عميقة، وملا اقترحنا 
الخصم ديال هاد %4 فالغرض منها هوأنها تتحول لدعم هاد القطاعات 
اإلجتماعية هادي وبالتالي وفي مقدمتها التعليم والصحة بهدف إحداث 

مناصب ومن شأنها أنها توضع حد لالحتقان وتحافظ على التماسك، 
وفي نفس الوقت هناك مجموعة من املشاكل اللي كيعرفها اليوم الشارع 
املغربي املفروض أننا نمشيوا في اتجاه نوضعوا لها يعني حد ونجاوبوا 

على اإلنتظارات ديال املواطنات واملواطنين.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة للحكومة.

عالقتصرد  وزيرة  يدى  عملنتدب  عيوزير  يقجا  فوزي  عيسلد 
وعملريلة، عملكلف برمليزعنلة:

كنعتقد بأنه أوال ما يسمى باملعدات والنفقات املختلفة في الجزء 
األكبر هوتحويل ملؤسسات عمومية لتأدية األجور، donc ملي تنديروا 
هاد النقص قد نسقط في العديد من الحاالت والعديد من القطاعات 
الوزارية في وضعية نكون غير قادر على تأدية أجور لناس اشتغلوا لعقود 
ولسنوات، وما كنشوفش انا كفاش نحيدوا لواحد األجر خدام باش 
والتعليم  بالضبط  الصحة  نتاع  املسألة  هاد  وفي   ،le poste نخلقوا 
اإلحداث نتاع املناصب نتاع التشغيل داخل هاد القطاعات لم يخضع 
لدن  من  والطلب  الخصاص  تحدد  تحددات  ميزانياتي،  منطق  ألي 
القطاعات املعنية، أنا ما كنفهمش واحد الوزارة فيها 8 آالف دالناس 
الحاجيات  ويعرفوا  ويخططوا  نتاعها  امليزانية  إعداد  على  تيشرفوا 
نتاعهم على جلب  تيتكونوا والقدرات  اللي  نتاعهم، وتيعرفوا األطباء 
األطباء األجانب والطريقة داإلدماج إلى غير ذلك، تيقول لك أودي خصني 
 la perception 5500 تنجيوا يخصنينجي انا نقول لو ال راه كاين واحد
نتاع قطاع الصحة في املجتمع، ما عرفتهاش أشنوا هي خصنا نخلقوا 
10 آالف، عالش 10 آالف؟ والش 8 آالف؟ قطاع التعليم خضع لنفس 
املنطق وبنى مؤسسة مؤسسة، باش نوصلوا لنسبة اكتظاظ نحيدوا 
على هاد 40 تلميذ في القسم إلى غير ذلك، ويكون عندنا األمور محسوبة، 
راه اجاء في الردود وفي النقاش، راه هاد األرقام اللي كاينة في مشروع 
 18 قانون املالية هي كثيرة بالفعل، ولكن راه هي اللي تيخدمواعليها 
 stylo ألف لناس منذ شهر مارس، ما�ضي كنتسناوا 19 أكتوبر وتنشدوا
 c›est un راه ملي تنخلقوا واحد املنصب راه ،la grille وتنبقاوا نعمروا
plan de charge c›est un besoin يعني خصاص، وفيه عمل وفيه 
البنود  عندهم  اللي  النفقات  لدوك  ياودي  نقولوا  نجيوا  اآلن  رؤية. 
نتاعهم، دابا احنا كنشتغلوا هنا واش هاد اإلنارة ما نخلصوهاش؟ واش 
مجلس النواب غدا نقولوا لو ما تخلصش؟ هذا هو املعدات املختلفة، 
والفندقة  اإلطعام  املزايدة،  فيها  كانت  اللي  املختلفة  املعدات  هداك 
وداك �ضي حيدناه وللى donc 0 أشنو غادي نحيدوا، نقولوا للناس ما 
تخلصوش، نقولوا l›ONE وla régie يعطينا املاء والضو فابور، نقولوا 
الناس يمشيوا على الرجلين هذا هو النفقات، وقلت بأن الجزء األكبر 
كيم�ضي les salires نتاع املؤسسات وهما 208 بالضبط، إيال كان �ضي 
منطق ميزانياتي نديروانقبطوا %4 ونضربوها فداك العدد وكيعطينا 
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واحد العدد داملالير يقولوا لنا منين وصافي، راه كان نقاش من 20 أكتوبر 
ومستمر حتى ل 30 دجنبر وغنرجعوا في القراءة الثانية، أنا غير يوريلي 
غير 100 مليون نتاع دالدرهم ناخذوها ما�ضي 4 داملليار، شكرا السيد 

الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، هل من رأي معارض؟ ال أحد، رأي مؤيد؟ تفضل السيدة 
النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيترمني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أنا في الواقع يعني بغيت غير ملا ألحق التعليم األولي يعني بوزارة 
التربية الوطنية، واش ما كانش التفكير في أن هاد التعليم األولي راه 
محتاج ملناصب قارة ومحتاج امليزانية، في الوقت اللي تنعرفوا على أن 
اليوم راه كاين 46 ألف ديال األطر ديال تعليم األولي اللي كلها هي في 
وضعية هشاشة واحنا رافعين شعار ديال بغينا التعليم األولي يكرس لنا 
نوع ديال تكافؤ الفرص ويكون ركيزة أساسية وغير ذلك، نفس ال�ضيء 
بالنسبة ل 119 الف اللي محسوبة ظمن املعدات، وكنقترحوا على أنها 
غير دوز من املعدات ملناصب مالية باش يتوضع حد أيضا لإلحتقان 

والهشاشة، إذن املفروض أنه يكون عندنا هاد الوضوح، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت، أشمن غنعتمدوا اإلخوان 
األخوات؟ واش نحسبوا وال نعتامدوا داك �ضي اللي كنا كنشتغلوا عليه، 

إذن:

املوافقون: 1

املعارضون: 66

ممتنعون: 206

حيت كثروا عليا األرقام وامليزانيات وداك �ضي وما بقيتش كنعرف 
فين غادي، إذن تم رفض التعديل.

املادة 46 والجدول »ز« من مشروع قانون املالية نفقات الحسابات 
الخصوصية الخزينة الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية 
التكنولوجية والصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية املستدامة ورد 
بشأنها تعديالن من فرق ومجموعة املعارضة التعديل رقم 40 و41، 

تفضل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد عدايس عيسنتي�سي ائيس عيفريق علحرك9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

نسحب هاد التعديالن بعد املناقشة اللي تمت خالل اللجنة املالية 

قبل قليل ونحتفظ يعني بما جاء على لسان السيد الوزير من حيث 
كون هاد الصندوقين يتوفران على اعتمادات أخرى دون االعتمادات 
املسجلة في امليزانية، وعلى أنهم كافيين وإن شاء هللا غادي يكون خير، 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، تم سحب التعديلين، اآلن طبقا ملقتضيات الفقرة الثانية 
من املادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية واملادة 
220 من النظام الداخلي للمجلس، أعرض الجزء الثاني من مشروع 

قانون املالية للتصويت برمته دفعة واحدة:

املوافقون: 206

املعارضون: 66 نفس العدد آه 67 ألنه كنعاود على حسب.

أعرض مشروع قانون املالية برمته للتصويت:

عملوعفقون: 256

عملعراضون: 67

عملمتنعون: ال أحد

إذن صردق مجلس عينوعب على مشروع قرنون عملريلة اقم ن76.2 
67 صوتا.  ومعارضة  داألصوات   206 بموافقة   2522 عملريلة  يلسنة 
شكرا على حسن تعاونكم والشكر موصول لكل من ساهم في أشغال 

دراسة مشروع قانون املالية، رفعت الجلسة.

تفسير  كاين  باقي  تفضلوا،  األخ،  لي،  اسمحوا  لي،  اسمحوا  آه، 
التصويت، اسمحوا لي، اسمحوا لي، األخواتي اإلخوان، اسمحوا لي، 
أعتذر، مليار راه كتسال، راه عندك ساعتين، يالاله خديتي 5 دقائق، 
كيسال السيد، الحكومة كتسال، إذن طلب تفسير التصويت، واش 
ال،  ال،  التوصل؟  ديال  بالترتيب  وال  الفرق  ديال  بالترتيب  غنديروه 
التجمع  فريق  يالاله  الفرق،  التوصل،  ديال  الترتيب  كاين  التوصل 
الوطني لألحرار. دايزين في اللجنة، مصادق عليهم في اللجنة، صادقت 
لقانون  التنظيمي  القانون  من   53 املادة  واستعملت  اللجنة  عليهم 
املالية، يعني، كما صادقت عليه اللجنة، تفضل السيد النائب في حدود 

5 دقائق لكل فريق.

عينرئب عيسلد يو س بنسللمرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

اليوم بعد مصادقة األغلبية على مشروع قانون املالية لسنة 2022، 
وأصبح هاد القانون من طرف مجلس النواب، مجلسكم املوقر، نالت 
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مجلس  أمام  اإلجراءات  استكمال  انتظار  وفي  الثقة،  هذه  الحكومة 
املستشارين فإننا نؤكد اليوم أن األغلبية وحكومتها السياسية بامتياز 
وكفاءاتها أبانت عن حسن تدبيرها للمرحلة، أوال، حفاظا على الزمن 
السيا�ضي باحترامها اآلجاالت الدستورية مرورا كذلك بإبداعها في هاد 
البرامج التي جاءت متناسقة ومتناغمة مع برنامجها االنتخابي، اليوم 
املغاربة جميعا محتاجين أوال لواحد الهدوء بعد ضجة االنتخابات، 
وهذا الهدوء شكون للي بغى يديرو؟ ايال ما درناش احنا، هاد السلم 
بهاد  نحققوه  يمكن  واش  كاملين،  عليه  تنذاكرو  اللي  االجتماعي 
التجاذبات اللي ال تعتمد على أسس علمية، اليوم احنا عندنا تتحدي 
هو  الجاللة  واضح، صاحب  الدستور  الحمد هلل  كبير جدا،  خارجي 
نعاونو كنواب  احنا خصنا  الدفاع،  الخارجية هو  بالسياسة  املكلف 
ديالها  الفرصة  الحكومة  لهاد  نعطيوا  ديالنا،  االختصاصات  إطار  في 
كاملة، زكيوا لنا ودنينا شوية بعد، نعرفو نشتغلو، اليوم نبداو تنطلبوا 
وتنأججو، واش ؟ فينا هي 2500 درهم؟ فينا هي ألف درهم؟ فين؟ هذا 
راه ليس كالم العقالء، كالم العقالء منزه عن العبث، الحكومة ما زال ما 
صادقتش لها على امليزانية ما زال، مازال كيقال واحد السيد الوزير، ما 
زال تا امللفات ما قراهمش وما قرناهم كاملين، نعرفو غير آش من عجب 
كاين لداخل، واليوم نجيو نبداو نطالبو بأمور اللي هي ستؤجج املجتمع، 
امللكية،  املسلحة  للقوات  عالية  تحية  اجتماعي،  احتقان  وغيكون 
وتحية  املساعدة،  للقوات  عالية  تحية  امللكي،  للدرك  عالية  تحية 
عالية لقوات األمن، اللي ليل نهار تسهرو على األمن والسلم ال الخارجي 
وال الداخلي، راه ساهل اإلنسان يقول لك كالم بأنه هاد الحكومة ما 
ديراش بحاسب املسكين، هاد الحكومة ما بغاتش تنزل األمازيغية، هاد 
الحكومة واحد الوزير قال ما بقيش قال ساهل هاد الكالم، ولكن راه 
األثر ديالو ما�ضي هنا هاد الناس راه فاهمين الخطاب، خصنا األثر ديالو 
على برا، واش احنا قادرين اليوم كمسؤولين سياسيين وكممثلين األمة 
نساهموا كمعارضة وأغلبية في الحفاظ على السلم اإلجتماعي، وهادي 
هي الغاية ألنه أنا ال أشك في النية والصدق ديالنا كاملين للرقي ديال 
الحسابات  وتتغلب علينا  تنساوا  الخطرات  راه بعض  املغرب، ولكن 
السياسية الضيقة، احنا اليوم أمامنا 5 سنوات هاد 5 سنوات من 
طبيعة الحال الدور ديال املعارضة واضح ودور دستوري وراه ماخص 
�ضي من املعارضة، راه ما يمكنش ما تكونش معارضة، كيف أنه الدور 
ديال األغلبية واضح، اليوم حكومة ب 3 أحزاب عندها أغلبية مريحة ال 
تريد أن تمارس الديمقراطية األغلبية بل تريد أن تمارس الديموقراطية 
التشاركية ومارستها من خالل اإلستشارات قبل البرامح، اليوم نعطيوها 
فرصة تحقق التنمية وتحقق البرامج ديالها، وكونوا على يقين أنه راه باقي 
الوقت فين نتحاسبوا وباقي الوقت فين نذاكروا. اليوم السلم اإلجتماعي 
ضروري واحنا جزء من السلم اإلجتماعي والنموذج ديال العمل البرملاني 
هو اللي تيحقق جزء كبير من السلم اإلجتماعي سواء من خالل البرامج 
اللي تتجيبها الحكومة أو من خالل مقترحات القوانين اللي قدر يجيبها 
البرملان، واحنا راه لدينا كل اثنين جلسة شهرية اللي تيتفرجوا فينا 

املغاربة كاملين، خصنا نعطيوا النموذج، هللا يوفقكم السادة الوزراء في 
املهام ديالكم وهللا يقدركم على تنفيذ البرامج اللي غادي تكون إن شاء 

هللا هي لتنمية الوطن، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة للفريق الحركي النائب السيد الرئيس ال�ضي إدريس 
السنتي�ضي، راه قالوا لي في األول دير هذا من بعد قال لك الفرق أنا تلفت 

أنا ما�ضي.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي ائيس عيفريق علحرك9:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدة وعيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

أنا بغيت في البداية نذكر في اللقاء اللي جاء وناقشنا فيه البرنامج 
الحكومي، هاد اللقاء في الفريق الحركي قلنا أودي راه نجاح الحكومة 
هو سعادة املغاربة وتمنينا لهاد الحكومة النجاح، وقلنا على أن العمل 
واملقاربة اللي غنعملوا بها قد تكون مختلفة، باش: أوال بمعارضة بعيدة 
كل البعد على املزايدات. ثانيا معارضة مواطنة ثم معارضة مسؤولة 
وتقدمنا بتعديالت مشتركة، هاد التعديالت املشتركة جابت واحد يعني 
بقوة اقتراحية وبحضور وبدون ملل، قلت من هاد املنبر كذلك على أننا 
غادي نكونوا مرابطين في اللجان وما غادي نخرجوا �ضي وغادي نتبعوا 
وغادي نعملوا ونسمعوا ونقتانعوا، قلت كذلك باسم الفريق الحركي 
على أن اإلمكانيات اللي موجودة راه تنعرفوها وهاد اإلمكانيات ما نقدوا 
�ضي نجبدوها، ولكن هذا غادي يجرني باش نتكلم على سبب التصويت 
امليزانية كان املفروض نسمعوا وسمعنا على  امليزانية، هاد  ضد هاد 
لسان أحد الوزراء املحترمون على أنه يمكن نجيوا بميزانية تعديلية 
في يناير، وهذا هو املفروض اللي يكون ألن هاد امليزانية ما وضعتهاش 
الحكومة الحالية، وطبيعي وهذا تيجرني مرة أخرى باش نذكر على أن 
التهنئة كانت لألشخاص، وقلت بالحرف نيابة عن الفريق املحترم اللي 
تنتمي لو لو كان لنا أن نصوت على األشخاص لصوتنا على هاد األعضاء 
دالحكومة من باب القناعة، تنعرفوا بعضيتنا، كنعرفوكم هللا يعمرها 
دار، ما كاين مشكل ولكن هاد امليزانية ال ترقى النتظارات املواطنين، 
املغاربة عندهم مشاكل مستعجلة جدا ما جبرناها �ضي فهاد امليزانية اللي 
احنا اليوم صوتنا عليها، هاد امليزانية صوتنا، يعني، سلبا ألنها لم تأخذ 
بعين االعتبار أدنى التعديالت التي تقدمت بها فرق املعارضة، وطبعا 
فرق املعارضة أول مرة اللي في البرملان تنجمعو فرق املعارضة وتيتقدموا 
بتعديالت، يعني، مشتركة وسحبنا جزء منهم و وتفاعلنا، يعني، بشكل، 
أنا، يعني، جد متحضر، بعد على مستوى لجنة املالية مشت األمور 
بشكل ، يعني، مزيان ، اليوم ، ال قدر هللا، لو كان كانت �ضي كارثة، ال قدر 
هللا، وكنتمناوهاش، واحنا راه ما متفقينش على التهويل، وما غنحركو 
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املستقبل،  في  أمل  وكلو  تفاؤل  كلو  ديالنا  الحديث  يكون  غادي  والو 
ولكن، بطبيعة الحال، الدور داملعارضة هو راه معروف محددو القانون 
وغادي نعملو عليه، كاين اللي غادي يفسر بأن املعارضة ضعيفة وما 
عرفت شنو ألنها ما تتغوتش، واش غبقاو نغوتو؟ احنا ما�ضي حّماق، 
حنا ناس بعقلنا، غادي نقدمو ونعملو ونجّريو باش كل �ضي يفهم الكالم 
ديالنا ونتعاونو ملا فيه الخير، دابا املشكل الكبير هو الناس اللي فقدوا 
فرص الشغل ديالهم داخل كوفيد، ما تنوجدوش الحل ديالهم هنا، 
كنسمعو 125 ألف ولكن ما كاينش الحل القار ألن هداك 125 ألف 
استقرار جبائي كانوا تعديالت وتعديالت وكل سنة، إذن التنزيل كان 
صعيب، تخفيض ثمن داألدوية مسألة اللي كانت يمكن تكون عادية، 
امليزانية نتاع، يعني، نسبة التأطير ما جبرناش �ضي حاجة اللي تتبين على 
أن نسبة التأطير غتكون مرتفعة باملقارنة مع العدد داملوظفين الهائل 
وليني اللي فيه بززاف املوظفين صغار، راه العدد الكبير فهاد ماجبرناش 
سياسة األجور، غياب تشجيع حقيقي للقطاع الخاص، تكلمنا على 
245 مليار نتاع اإلستثمار، والحال أن 245 مليار داالستثمار فيها 80 وال 
�ضي حاجة هكذا داملليار اللي فات ب10 السنة املنصرمة، أما الباقي كلو 

راه دالجماعات ونتاع القطاعات، يعني، الشبه حكومية.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، النائب �ضي 
محمد تويزي.

عينرئب عيسلد محمد تويزي ائيس فريق عألصرية وعملعرصرة:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسردة عيوزاعء،

زمالئ9 زملالت9 عينوعب،

نحن في األصالة واملعاصرة سوف نصوت على هاد امليزانية أوال..

عيسلد عيرئيس:

في القراءة الثانية، في القراءة الثانية.

عينرئب عيسلد محمد تويزي ائيس فريق عألصرية وعملعرصرة:

نحن سوف نصوت على هذا املشروع أوال، ال، صوتنا على هذا 
املشروع أوال سمحو لي راه العيا، أصاب منا العياء، إذن صوتنا على 
هاد املشروع أوال ألن هاد امليزانية هي ميزانية عندها واحد الشحنة 
اجتماعية، ما�ضي داك ال�ضي اللي تيتقال، أن لم تعطي القيمة ولم تعطي 
لهذا املجال االجتماعي، عدد من اإلمكانيات التي رصدت كلها مشات 
في اإلتجاه دعم هاد املجال االجتماعي، كذلك هي أول ميزانية في تنزيل 
البرنامج الحكومي، وال يمكن ننزل البرنامج الحكومي في ميزانية واحدة، 
باقي 5 سنين كيما قال األخ، 5 سنين، ولكن هادي أول ميزانية هي بداية 

التنزيل، وكذلك هي بداية التنزيل ديال املخطط اللي كلنا متفقين عليه 
على هاد النموذج التنموي الجديد، هاد امليزانية دارت البداية ديالها 
في هاد املوضوع، كذلك فهي ميزانية اللي اعطات إمكانيات ما�ضي كبيرة 
بالنسبة السنة الفارطة فيما يخص قطاع الصحة، فيما يخص قطاع 
التعليم، فيما يخص قطاعات كلها ذات، كيما قلت في البداية دات 
ر أخي 

ّ
شحنة اللي هي اجتماعية، هذا عالش صوتنا عليها، وبغيت نذك

وصديقي النائب محترم الذي تكلم على األمين العام داألصالة واملعاصرة 
عالش دخل للحكومة؟

أوال: هذا قرار سيادي ثم نقولها لك بكل صدق، ما كانش عندو رغبة 
باش يدخل الحكومة، ولكن الرأي ليس برأيه، هذا رأي ديال املجلس 
الوطني اللي هو باإلجماع دافع باش يم�ضي يدخل للحكومة، هذا قرار 

سيادي ديال املجلس الوطني هادي األولى.

ثانيا: تكلمت وأنت أخي العزيز كنعرفك وتتعرفني ال تكلمت كذلك 
جميع  في  شارك  حزب  من  أتعجب  الواقع  في  وأنا  األمازيغية،  على 
الحكومات منذ االستقالل إلى اآلن ولم يتكلم عن األمازيغية غي بالكالم، 
هاد الحكومة عندما تكلمت على األمازيغية أتت بإمكانيات واضحة في 
امليزانية بتبدا فيها، ولكن ما�ضي بوحدها ما�ضي تكلمات غير الهضرة، 
ما�ضي كنفرقوا غي اللغا تكلمات على األمازيغية جابت اإلمكانيات في 
هاد املوضوع داألمازيغية. إذن احنا باش نتكلموا بهاديك الطريقة في 
الواقع، ما عجباتنيش الطريقة باش تكلمت السيد الوزير السابق، احنا 
ما غادي شاي ندخلوا في التفاصيل، أنت كنت في الحكومة وكنا عرفنا 
كدخلتي للحكومة وكي دخلتي للحكومة ومنين خرجتي من الحكومة، 
كلو  �ضي  وهاد  الفايسبوك  ديال  �ضي  هداك  كذلك  كنتفكدوا  وكلنا 
كنتفكدوه، ال أنا عندي ألن دخلتي لنا تيما تكلمتي بطريقة ال بطريقة 
مستفزة بالخصوص ديال ال�ضي األمين العام ديال الحزب ديالنا. إذن 
احنا كأغلبية مساندة ومشاركة للحكومة سوف نكون معكم مدافعين 
عن مشاريعكم، ما�ضي غير مدافعين مدافعين ومنبهين كذلك إذا كانت 
هناك هفوات، ولكن وهاد الحكومة اللي جابت الثقة إثر اإلنتخابات 
اللي فاتت اللي واحد العداد يشكك فيها، وقلنا أننا ال يجب أن نشكك 
في اإلنتخابات ديالنا، ما نشكوش فيها، ما نعطيوش إشارات سلبية 
للمواطن، ما نعطيوش إشارات سلبية للدول املجاورة اللي كتقلب لنا 
غير الهفوات، اإلنتخابات دازوا ما�ضي غير عطيني بيضة وال نطيح، غير 
نجحت راه راه انتخابات مزيانة، ما نجحت �ضي اإلنتخابات ما مزياناش، 
واملعاصرة  األصالة  ما عمر  لم  127 عضو  األغلبي  الحزب  ملي جاب 
تكلمت على أن اإلنتخابات غير نزيهة، وجابت 127 عضو، وبالتالي ال 
يمكن أن يكون عندنا هاد 2د املواقف متناقضة فيما يخص التعامل مع 
هاد السياق داإلنتخابات، خصنا نفضيوا من هاد االنتخابات. املغرب 
أعطى ضمانات قانونية كثيرة جدا لم تعط في الدول املتقدمة لتحصين 
وصيانة هاد الخيار الديمقراطي، وبالتالي خصنا نطويوا هاد املوضوع 
هذا. الحكومة ياهلل جات الحكومة يا هللا بدات مازال الوزراء مازال ما 
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سخنوا باليصهم، وال يمكن أن نحمل هاد الحكومة تبعات سياسات 
اللي كانت هادي 10 سنين اللي كيتكوى منها املواطن اآلن في الشارع، هاد 
املواطن اللي خرج اآلن في الشارع خرج في الشارع ملاذا؟ ألن السياسات 
التي التبعت منذ عشرات السنين أدت إلى ما نالحظه اليوم، هاد �ضي اللي 
كنشوفوا اليوم ما�ضي ديالنا احنا، تسناونا تسناوا هذا عامين تسناو 

عام ونص، وديك الساعة غنشوفوا كفاش غيتفاعل املواطن.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للنائب املحترم عبد هللا بووانو.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

احنا كعدالة وتنمية صوتنا ضد هذا مشروع قانون املالية 2022 
والريع  الفساد  محاربة  ديال  القضية  هاد  منها  اعتبارات،  عدة  على 
واالحتكار إلى غير ذلك، في مجلس النواب فيه 22 مشروع قانون من حق 
أي حكومة مشات أي حكومة جات كتسحب اللي كاين كامل وكترجعوا، 
هاد �ضي اللي وقع في 2016 وهاد �ضي اللي وقع في 2012. هذه الحكومة 
عزالت واحد، إذن كاين �ضي مصلحة، ملي كنضيفوه ل 2 داملؤشرات 
آخرين، واحد الخلية كانت في رئاسة الحكومة مكلفة بهاد �ضي وملي 
كنجي وطالع وجاوبني آ أستاذ، راه ما عندكش الحق ما عندكش الحق ال 
تقاطعني وال طلع، ما عندكش الحق ال تقاطعني وال طلع أرجوك السيد 

الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

السيد  تفضل  تفضل.  من فضلك  الوزير  السيد  الوزير،  السيد 
الرئيس.

عينلربلة  عملجموعة  ائيس  بووعنو،  عبد هللا  عيسلد  عينرئب 
يلعدعية وعيتنملة:

ال ولكن صدر الحكومة ضيق لهاد الدرجة، ما بغيتوش نكلمو؟ هذه 
الحكومة قلت تطبع مع الفساد، اعطيت املؤشر األول، املؤشر الثاني 
وهو أنه خلية، خلية كتشتغل على املؤشرات وعلى تنزيل االستراتيجية 
ديال الفساد، ما تدارتش وحدة اخرى، هاديك تدارت في يوم من بعد 
لي  ال�ضي؟ قولوا  هاد  باش غنفسرو  القانون،  ايام كيتسحب هذا   3
باش غنفسروه للمغاربة، هذا قانون جنائي غنجتيبوا قانون جنائي 
22 وقولوا  هاد  �ضي  متكامل جيبوه وسحبوا هداك، وال سحبوا كل 

لنا هدا غنخليوه هذا غنرجعوه، غير من حيث الذكاء، كنصوتو ضد 
املالية كذلك، ألنه احنا ما عندناش مشكل مع  هاد مشروع قانون 
االستمرارية، وما قلنا لكمش استمروا، بالعكس، بغيتوا بغيتوا ديروا 
القطيعة ديروها، ما تقدوش، ما غتقدوش تديرو القطيعة، وبما أنه 
الحكومات ما�ضي كتشتغل بقوانين املالية، دابا اآلن كتشتغل وكتخلص 
غنصادقو  يناير  في  املالية  قانون  يجي  حتى  غنتظر  ما�ضي  املوظفين 
عليه، وال ما غنصادقوش عليه، وبه غتخدم، ما غتخدمش الحكومة 
فقط بقوانين املالية، عندها دابا 3 اشهر وهي خدامة وغادي تخدم، 
واحنا مخلينها تخدم، بالعكس ال نثير أي شوشرة عليها اآلن، كنتكلموا 
داخل املؤسسة واللي اليوم و�ضي وحدين كيقول لك ال ما تهضروش، 
راك كتخلعو عباد هللا، وراه كاين الناس خارجين وراه كاينة الناس في 
الخارج، وراه كاينة الجيران وغياخدو كالمكم، آش كنقولو بالسالمة؟ 
أش كنقولو بالسالمة؟ مشروع قانون املالية لم يعكس ال من قريب وال 
من بعيد ال النموذج التنموي وال البرامج االنتخابية وال حتى البرنامج 
الحكومي، واعطيناكم أمثلة، كنقولو لكم أودي داك ال�ضي اللي قلتو ما 
كاينش، حتى في األوراش ديال التشغيل، حتى في فرصة، كنقولو لكم 
هداك ال�ضي كاين اللي كان، كاين اللي جا كيشوش على انطالقة، واليوم 
حنا غنقولوها في 29 نوفمبر غادي نوليو نقولوها، وغنقولوها لرئيس 
املالية  قانون  واقعية،  غير  املعتمدة  املؤشرات  بالوضوح،  الحكومة 
يضرب القدرة الشرائية، قلناها كيبيع الوهم، قانون املالية محدود من 
حيث التدابير الجبائية، قولوا لنا 5 ديال التدابير اللي جاب، كيبغيتونا 
احنا نصوتو عليه، قانون املالية يرفض التفاعل مع املعارضة، أول مرة 
والسيد الوزير املنتدب كيعرف هاد ال�ضي، أول مرة وأنا رئيس اللجنة 
ملدة 5 سنوات، أول مرة يتم التعامل مع املعارضة بهذا الشكل، 4 ديال 
التعديالت شكيلة التي قبلت من 73، أول مرة دائما فوق 20 اللي كتقبل 
قانون  معنا،  حاضرين  املعارضة  اإلخوان  وها  للمعارضة،  الحكومة 
املالية بدون رؤية ناظمة، ها اللي كنتكلمو على االستمرارية كنتكلمو على 
القطيعة إلى غير ذلك، قولوا لنا في األخير، اليوم البالد مهددة بالجفاف 
وبارتفاع املحروقات، آش غديروا مع الشارع؟ احنا هنا كمعارضة، احنا 
مادين يدينا للتعاون، قدمنا تعديالت، أكثر من ذلك، كنقولو لكم اليوم، 
حذار ألنه استقرار البالد فهاد جوج ديال األمور، إذا استمر الجفاف، ال 
قدر هللا، كنطلبوا هللا من هنا، أن يرحمنا بالشتاء وباملطر وأن األسعار 
اللي باقا مرتفعة، هذا هو اللي كيخوفنا، ولذلك خصنا نكونو مسؤولين 
كاملين، خاصنا نكونو مسؤولين، وما نجيوش لهنا ونقولو، أودي احنا، 
أسيدي دير القطيعة، ما تديرش غير االستمرارية، ولكن حذار ثم حذار 
أننا نمشيو ببالدنا حيث ال يجب أن تم�ضي من غير أن تم�ضي في استقرار 

وفي األمن وفي االزدهار والتنمية، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

 
ّ
 ال

ّ
شكرا الكلمة، السيد الرئيس، ال�ضي رشيد حموني، انت آخر، ال

على حسب الترتيب ديال التوصل ديال الطلبات.
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عينرئب عيسلد اشلد حمو 9 ائيس فريق عيتقدم وعالشت5عكلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

في البداية، ال بد باش نسجل واحد النقطة مهمة، هاد املنصة ما 
تدارتش ل�ضي واحد يجي يعطينا الدروس، كيفاش نعارضو، وكيفاش 
مداخالتنا؟  نديروا  وكيفاش  نعارضوا؟  كيفاش  مداخالتنا  نديرو 
ويشد ستيلو أحمر ويبدا يجاوبنا على املداخالت، هاد الفترة وهاد يعني 
الكلمة اللي تعطات في اآلخير لتفسير التصويت، ما�ضي نبقى نجاوب 
على مداخالت ديال املعارضة، ألن حزب التقدم واالشتراكية 73 عام 
في التاريخ ديالوا، وكتعرفوا حزب التقدم واإلشتراكية كان عليا يعتى 
هنا بوحدوا يقيموا ويقعد الدنيا بوحدو، نهار كان سنوات الرصاص 
اللي ما كانش كيقدر واحد يشري جريدة، اليوم هاد األحزاب الوطني 
اللي كتقولوا كانت في األغلبية وكانت في املعارضة ودبا نحترمها جميعا، 
والنضال واإلعتقاالت اللي تعرض لها هي اليوم باش را كم في البرملان، هي 
اليوم باش كنعموا بهاد اإلستقرار ديال البالد ديالنا، ألن الناس ضحات 
وتعتاقالت و تسحبات ولكن باش اليوم نجي نعطي الدروس للنواب 
كيفاش يعارضوا عيب وهو كان مازال ما تخلقش في ديك البالصة، 
شوية ديال اإلحترام داخل هاد املؤسسة، راه ما يمكنش البالد تم�ضي 
بال معارضة معارضة، هادي راه مصلحة البالد. احنا قدمنا الصباح 
اللي غاتعطيوكم  65 سنة  بعض املقترحات قلنا جبتوا هدوك ديال 
ودرتوا لهم 2 داملليار مشينا ا HCP لقينا مليون و800 كنضرب مليون 
 L وكنقسم 2 داملليار على مليون و800 كاتجيني 300 درهم، ياكما ب
Calculatrice مافيها ال اجتهاد تا�ضي حاجة قلنا ليكم أودي هاد �ضي 
راه خاص 4 داملليار، 10 داملليار اللي درنا غير ألف درهم، مشينا قلتوا 
غاتحاوروا مع املتعاقدين في الحوار اإلجتماعي قلنا ليكم راه في امليزانية 
راه ما دايرين والوا في الفلوس، باش غتحاوروا معاهم بالكالم؟ واش 
هاد �ضي عيب؟ قلنا ليكم في FDR ديال الفوارق املجالية واإلجتماع راكم 
نقصتوا مليار وفي البرنامج الحكومي كتقولوا القضاء على هاد الفوارق، 
واش هاد �ضي قلقكم؟ ألن اليوم احنا في املعارضة باغيين نتعاون ألن هاد 
النواب كلهم صوتوا علينا املواطنين الش؟ باش نخدموا املواطن مافيه 
ال أغلبية وال معارض كلنا وحكومة وبرملان باش نخدموا هداك املواطن، 
امتحان  أول  قلنا  الحكومة  راه  األسعار  ديال  الغالء  هاد  ليوم  وقلنا 
عندها تنكب للخدمة ديال هاد وتحافظ على القدرة الشرائية، مصلحة 
بالدنا، ألن ملي كنجيو نهضروا في هاد القاعة ما كنجيوش نتزايدوا ما 
كانجيوش قاصدين �ضي واحد. السحب ديال القانون الجنائي بطبيعة 
الحال نرجعوا شوية لور بالفعل كان فيه مشكل كان واحد متباغيش 
الحريات الفردية وداك �ضي ديال العالقات الرضائية وداك ال�ضي اللي 
فخباركم، أ واحد ما باغيش عاوتاني يتحاسب، وهادو كانوا بجوج في 

غلبية كان مشكل، واحنا كنا كنقولوش خاصوا يتقدم وكلنا كنقولوا 
ّ

األ
خص مراجعة ديال القانون هاد �ضي حقيقة ولكن غير كنقولوا للسيد 
الوزير عنداك تم�ضي تحيد داك املادة، عدل كيف ما بغيت غير خليلنا 
هاديك املادة خال لنا هاديك املادة أوال الما خليتيهاش راه �ضي حاجة تم، 
وأنا عارف السيد الوزير يمكن بأن حتى هو راه كان كيدافع على ديك 
املادة وال أعتقد يدير هاد الخطأ، ألن السحب ديالوا فهاد الفترة وكلنا 
كنتذكروا القانون ديال تكميم األفواه سبحان هللا كاع فيهم 20 20 اللي 
جا في الحكومة داز بواحد الطريقة، راه نفس ال�ضيء، جاه الناس كين 
تلقيح كذا وهو يتسحب خالنا كنشكوا، كنقولوا كيفاش عالش بالدرجة 
20 قانون وسحبتوا غير واحد؟ هذا هو التساؤل ديالنا، من حق تسحبوا 
ولكن ماسحبوتوش لوخرين؟ إيال سحبتم غادي نتظروا منين تجيبو إيال 
بقات هاديك املادة راه نيتكم حسنة وإيال ما بقاتش هاديك املادة راه 
�ضي حاجة تمة، قلنا لكم اليوم كاين منين تجيبوا الفلوس، قلنا لكم راه 
كاين اليوم الفلوس في مقالع الرمال، املاليير قلنا لكم اليوم كاين الناس 
محتكرين، قلنا لكم راه كاين القطاع الغير املنظم جيبوا لنا �ضي حلول..

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد الرئيس نور الدين مضيان.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد الرئيس نور الدين مضيان.

عينرئب عيسلد نوا عيدين مضلرن ائيس عيفريق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعرديلة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرع عيسلد عيرئيس،

بطبيعة الحال الفريق استقاللي صوت على مشروع القانون املالي 
عن اقتناع ولعدة أسباب كما سبق أن ذكر بعض الزمالء في األغلبية.

أوال ألنه مشروع واحد اللي هو طموح ويكرس التفاؤل في أكثر من 
جانب، أوال من خالل التدابير الواقعية التي تضمنها هذا املشروع فيما 
يتعلق بتنزيل األوراش الكبرى التي دعا إليها جاللة امللك، وخاصة طبعا 
فيما يتعلق بتنزيل املقتضيات وتفاصيل النموذج التنموي كحل بطبيعة 
الحال أسا�ضي إليجاد املخرج السريع لتحقيق التنمية املنشودة، التنمية 
مشروع  على  صوتنا  وكذلك  والثقافية،  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
القانون املالي ألنه مشروع بطبيعة الحال يرمي إلى إنعاش االقتصاد 
من خالل آليات كثيرة جدا واردة في هاد املشروع، وكذلك يرمي هاد 
املشروع إلى تنزيل تفاصيل الحماية اإلجتماعية كذلك كمشروع هام 
دعا إليه جاللة امللك، يعني في عهد الحكومة السابقة ونتمنى أكيد أن 
هاد الحكومة تبنتها في إطار تبنت هاد املشروع في إطار القانون املالي بما 
يكلفه من ميزانيات ومجهودات املالية بطبيعة الحال ستحسب لصالح 
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في هذا اإلطار،  به  الذي قامت  يعني  إطار االجتهاد  في  الحكومة  هذه 
وكذلك صوتنا على هذا املشروع ألنه سيضمن إنعاش االقتصاد الوطني 
الذي عانى خالل الحكومة السابقة يعني في أكثر من مجال وخير دليل 
على ذلك األرقام ديال الرسمية ديال البالد الدالة على ذلك، إذن رغم 
جائحة كورونا الحمد هلل أنه بشائر الخير ديال نجاح هاد الحكومة هي أننا 
اآلن بدأنا نعيش املراحل األخيرة ديال كورونا اللي ورثناها من الحكومة 
السابقة، يعني كانت جات في العهد ديالكم ال�ضي عبد هللا واحنا الحمد 
هلل دابا راه غادية كورونا بأرقام نتمناوا إن شاء هللا واحد املدة قصيرة 
وغادي تم�ضي هذا من جهة. إذن هاد التداعيات ديال كورونا واآلثار 
التي خلفتها املختلفة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي كان لها األثر 
البين، إذن فأعتقد بأنه هاد املشروع من خالل القراءة املتمعنة يعني 
األرقام ديال هاد امليزانية على أنها سنعمل على تجاوز أهم املخلفات 
ديال هاد الجائحة رغم اإلكراهات اإلقتصادية املوجودة، وأن تحقيق 
نسبة 3.2 من نسبة النمو إيه هذا رقم واعد في ظل هذه األزمة اللي كاينة 
هي أزمة عاملية وأزمة ناتجة عن كورونا والظرفية اإلقتصادية إلى آخره. 
إذن فتحقيق مليون ديال منصب الشغل هذا طموحا كبير بل وأكثر من 
ذلك، أنه ما ملسناه في مشروع هذا القانون املالي هو أنه إنعاش الشغل 
بالدرجة األولى ليس فقط من خالل توفير املناصب املالية القارة، ليس 
هو مليون منصب ال، هو دعم املقاوالت الصغيرة واملتوسطة هي كسبيل 
أسا�ضي إلنعاش التشغيل بالدرجة األولى. إذن فلذلك نحن في البداية 
الحكومة في البداية فال يمكن أن نكلف مولودا جديدا بامل�ضي السريع 
وهو في املهد، إذا نتمناوا إن شاء هللا تفاءلوا خيرا تجدوه، تفاءلوا خيرا 
تجدوه وأكيد أنه بشائر الخير ديال نجاح الحكومة وارد بالدرجة األولى 
أنه حكومة ثالثية، وثانيا أنه تكونت في زمن قيا�ضي وما كاينش البوالكاج 
ديال 6 شهور وال ديال 3 شهور، وهذه من بشائر الخير ونتمناوا إن شاء 
هللا أننا نشتغلوا كمعارضة وأغلبية من أجل تسريع وتيرة العمل وتنزيل 
املقتضيات وتفاصيل النموذج التنموي كحل لعالج مشاكل املغاربة 

واملشاكل التي ورثناها من الحكومة السابقة، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، آخر متدخل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم شهلد ائيس عيفريق عالشت5عك9:

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسردة عيوزاعء،

عيسردة عينوعب،

بطبيعة الحال نحن كفريق اشتراكي صوتنا ب ال على قانون املالية، 
قبل ذلك كنا قد صوتنا بال على البرنامج الحكومي، صوتنا اليوم مرة 

أخرى ل 3 أسباب:

أوال: ألن الحكومة بشكل مباشر لم تتعامل مع فرق املعارضة ولم 

ترد على الكثير من التعديالت، وأعتقد أن أحد اإلخوة شرحوا بأن في 
73 تعديل تعاملت الحكومة مع 4 تعديالت في 69 لم تتفاعل معها، 
رغم إيمانها في الكثير من..، السادة الوزراء في كثير من األحيان تفاعلوا 
يعني في النقاش وتفهمهم لهاد املواضيع ورغم ذلك لم يفعل فيها، حتى 
املوضوع الذي حظي بالكثير من النقاش وهو موضوع الزيادات حول 
اآلالت إلكترونية، التفسير الذي قدم له بأنها هاد الضريبة كنزيدوها 
للتدوير باش أن املغاربة يتعلموا بأن هاد اآلالت راه كيمشيوا من بعد 
الدار لهم recyclage ، وآمنا وقلنا بأن البيداغوجية راه ما�ضي هكدا، راه 
كتدار بطرق أخرى وما يمكنش نتكلم عليها. هذا نموذج اللي كيختزل بأن 
لم يتم التفاعل إيجابيا نهائيا وأعتبرنا بأن هذا مؤشر نربطه بمؤشرات 

أخرى، هو األذان الصماء احنا أن العدد ما غنقبلوش أي رأي.

جاء  أيضا  تصويتنا  أن  هو  بها  كنختم  اللي  وهي  الثانية  املسألة 
وشرحناه في البرنامج الحكومي وشرحناه في أثناء التصويت هو تخليق 
الحياة العامة، تخليق الحياة السياسية ألنها جميل بأن املغاربة رجعوا 
الثقة في العملية السياسية وصوتوا بكثافة وعطاوا أغلبية منسجمة، 
ولكن أنا متأكد بأن هاد األحزاب التحالف الثالثي كان دائما تيقول نهار 
كانت جهات حزب تيقول بأن عندي األعداد تيقول لو ال الديمقراطية 
كتصوت  األعداد  فقط  ما�ضي  عمل  في  منهج  الديمقراطية  قيم، 
وكتنتهي، ولهذا علقنا من البداية بأن الطريقة التي دبرت بها اإلنتخابات 
في التحالف بأن اللي سميناها مفاصل الدولة أننا نقفلوها على جميع 
اإلقليمية  املجالس  يمشيوا  الجهات،  يمشيوا  السياسيين  الفرقاء 
السياسية،ووصالت  التعددية  كتهدد  كنقولوا  البلديات  ويمشيوا 
البرملان، واليوم في التصويت كانوا األمناء كانت الحكومة كتعد بوحدها، 
التحالف الحكومي تيحسب لراسو غنبداوا نقولو لكم ال كتقولوا لنا ألن 
كان باإلمكان والسيد الرئيس على مسؤوليته بأن نفكروا للمستقبل 
وألن  مجموعين  نحسبوا  غادي  وراه  مجموعين  نكونوا  غادي  بأننا 
الديمقراطية فيها 2 داألطراف، وبأن هاد امليزة لآلخرين حتى وإن كان 
ضعيفا علينا أن نقويه، املرحوم الحسن الثاني هللا يواليه برحة هللا 
قال لك:« كون ما عنديش املعارضة غادي نخلقها« اآلن كاينة معارضة 
وواعية ومسؤولة ويقظة، وعلى الحكومة أن تلتقط الكثير من األشياء 
التي تقوم بها. املسألة املرتبطة بهذه وهي الثالثة سبقني أحد اإلخوان 
وقال الوزراء كاع مازال ما سخنوا باليصهم وأنتوما تتجاوبوا عليهم، 
وغير يبقاوا يبردوا، راه التصريحات ديالهم من هنا ومن هنا ومن هنا 
هي اللي كتجيب الهضرة، ال راه كاينة بزاف دالتصريحات في كل لحظة 
من العملية، نرجعوا وكنقول تخليق الحياة العامة ألن املواطن خصوا 
عطينا  انتقال  باإلنتخابات.  ربطناها  لو  كتعطى  اللي  بالوعود  يثيق 
نموذج املتعاقدين ومازال غنقولوه ألنه تيحظى برأي عام، يمكن الكثير 
من اإلخوان تيقولوا عالش..، ال أنا كنتمي لواحد املنطقة نهار يضربوا 
درعة  كتوقف،  املدرسة  من  �ضي حد 80%  مكيقرا حتى  املتعاقدين 
تافياللت كتوقف املدرسة العمومية كلها، فملي كيجي السيد الوزير 
ال�ضي بايتاس وتيقول غادي يتحل هاد املشكل، السيد الوزير ال�ضي وهبي 
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تيقول هاد املشكل غادي يتحل، السيد نزار البركة السيد الوزير كيقول 
هاد املشكل غادي يتحل، كيجي ال�ضي فوزي لقجع السيد الوزير وتيقول 
ال، ال ما كاينش ال حل وال حل الشكل رجعوا للجهات ما كنتكلموش 
على هاد �ضي ال ال، قلتي غيبقى في الجهات، ال لم أقل قلت لم أقل أنك 
قلتها، قلت السيد الوزير بأن التشغيل ديال املوظفين هادو غادي يبقاوا 
موظفين جهويين فقط، قلت بأن الرأي اللي قالوه 3 دالوزراء سابقين 
قلتها ضده وهذا مهم، ولهذا بالنسبة لنا ملي كنقولوا وعود إنتخابية 
وفي برنامج حكومي من بعدوا كيجي تصريح ديال وزير التربية الوطنية 
وتيقول في نهاية نونبر غاتكون أشياء جديدة، تناقضات من هاد النوع 
ما يمكن لنا معارضة إال نلتاقطوها، ونقولوا بأن الحكومة عليها أن 

تنتبه، والحكومة عليها أن تعطي الحقائق أخرى للمغاربة ألن املغاربة 

يقظون ويقظون بمعارضتهم. الكثير من األشياء التي صوتنا ضدها أيضا 

ألننا وجدنا بأن الشعارين الكبيرين الدولة اإلجتماعية التي بشرت بها 

الحكومة وقالت الحكومة بأنها هي البوصلة في عملها لم نجدها في هاد 

البرنامج، وكل التعديالت التي قدمتها املعارضة لتقويم نوعا ما استرجاع 

اآللة إلى مكانها رفضت، وبالتالي..شكرا لكم.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، شكرا لكم، افعت علجلسة.
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محضر علجلسة عيرعبعة عشر

عيترايخ: االثنين 9 ربيع الثاني 1443ه )15 نونبر2021(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  والزين  محمد  السيد  عيرئرسة: 
النواب.

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

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  عألعمرل:  جدول 
التالية:

-العدل؛

-التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

-الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان.

عيسلد محمد وعيزين، ائيس علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

افتتحت الجلسة،

عيسلدين عيوزيرين عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عألفرضل،

إيال اسمحتوا السيدات والسادة النواب، إيال اسمحتوا هللا يخليكم. 
طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول أعمال اليوم 17 سؤاال شفهيا موزعة على 
القطاعات التالية: العدل، التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة، 

وأخيرا وليس آخرا القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان.

إذا سمحتم، وفق املادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، 
أمين  السيد  فليتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت  إلى  نستمع 

املجلس لتالوتها مشكورا.

عيسلد محمد بودايقة أمين عملجلس:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

توصلت رئاسة املجلس بمقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغيير وتتميم 
املواد: 19، 21 و32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم 
وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، تقدم به السيد 

النائب إدريس السنتي�ضي رئيس الفريق الحركي وباقي عضوات وأعضاء 
فريقه.

الشفوية  األسئلة  عدد  كذلك  النواب  مجلس  رئاسة  توصلت 
والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من 8 إلى 15 
نوفمبر 2021، 162 سؤال شفويا و124 سؤاال كتابيا، تم سحب سؤالين 

شفويين وتم سحب سؤال كتابي واحد، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرع عيسلد عألمين عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

بداية أود اإلشارة فيما يخص الطلبات املقدمة من لدن السيدات 
والسادة النواب بناء على املادة 152 من النظام الداخلي، فقد برمجت 
4 طلبات في موضوع ارتفاع أسعار بعض املواد األساسية تقدم بها كل 
من فريق التجمع الوطني لألحرار، وفريق األصالة واملعاصرة، وفريق 
التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وسنعرضها 

الحقا بعد طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا.

وإذا سمحتم، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول 
األعمال ونستهلها بقطاع العدل، نرحب بالسيد الوزير بيننا ونمر مباشرة 
الجنائية  املسطرة  قانون  مراجعة  وهو سؤال عن  األول  السؤال  إلى 
واملعاصرة  األصالة  فريق  من  األفاضل  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد، تفضلي السيدة النائبة املحترمة تفضلي.

عينرئبة عيسلدة قلوب فلطح:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بمناسبة  الكريم  لشخصكم  التهاني  نجدد  بداية  الوزير،  السيد 
نيلكم الثقة املولوية السامية، وتعيينكم على رأس قطاع العدل. السيد 
-2021 بين  ما  التشريعية  للوالية  الحكومي  البرنامج  تضمن  الوزير، 

2026، وخصوصا على مستوى استكمال ورش إصالح قطاع العدل 
التزاما حكوميا بتعديل قانون املسطرة الجنائية. لذا، نسائلكم السيد 
الوزير، عن اإلجراءات والتدابير التي تعتزمون القيام بها ألجل التنزيل 
الفعلي لهذا االلتزام الحكومي وبلورته على أرض الواقع بما يستجيب 

وانتظارات املواطنين، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، لكم الكلمة السيد الوزير.

عيسلد عبد عيلطلف وهبي، وزير عيعدل:

شكرع عيسلد عيرئيس،

شكرا السيدة النائبة على التهاني وشكرا على السؤال، اسمحوا لي 
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أوال حينما نتحدث عن قانون املسطرة الجنائية في الحقيقة ملا جينا 
لوزارة العدل وجدنا قانون املسطرة الجنائية موجود، وقد اشتغلت 
إلى  أوجار  األستاذ  إلى  الرميد  األستاذ  من  السابقين   3 الوزراء  عليه 
األستاذ بنعبد القادر وجدنا أنه أتمموا الكثير من العمل، بقات بعض 
الروتوشات، وبقات بعض التغييرات الطفيفة وكذلك بعض املالحظات 
حول هاد القانون، وسينتهي هاد األسبوع ستنتهي وزارة العدل من 
أشغال هذا آخر اجتماع غيكون نهار الجمعة إن شاء هللا، باش نوضعو 
النقط النهائية واألخيرة بالنسبة لقانون املسطرة الجنائية، وفيه كثير 
من األشياء التي تغيرت منها: تعزيز الضمانات املتهمين، فنصينا مثال 
على حضور املحامي في مخافر الشرطة أثناء االستماع إليهم؛ اشترطنا 
بالنسبة لالعتقال االحتياطي واحد املجموعة نتاع الشروط وخاصة 
تعليل القرار عالش غادي الشروط، وكذلك ما يسمى بالسراح املؤقت 
إما بواسطة »bracelet éléctronique« وأشياء أخرى أضفناها؛ كذلك 
إلى آليات  حضور املساعدات االجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل؛ 
التعاون الدولي؛ تقوية الوسائل اإللكترونية في مكافحة الجريمة، ثم 
أنه نغيرو مجموعة ديال النصوص التي تنص على االعتقال إما بحوافز 
نتاع الغرامات إما بالعقوبات البديلة نريد أن نقدم قانونا مسطريا 
جديدا متطور باش ما يبقاوش أنه الحل الوحيد اللي كاين هو نحدو من 
باش نحدو من كثير من التصرفات اللي كتأدي إلى السجن أو �ضيء من 
هذا القبيل، وكذلك إعطاء دور للمحامي حتى يكون له نفس الوسائل 
التي لدى النيابة العامة باش نضمنو التوازن بين األطراف، وكذلك أنه 
العنصر اإللكتروني يكون حاضر ونصينا عليه في القوانين كذلك لتبادل 
املحاضر ولتبادل املراسالت، مباشرة بعد القانون املسطرة الجنائية 
للقانون الجنائي، ثم  غنمشيو لقانون املسطرة املدنية، ثم غنمشيو 
غادي نمشيو لقانون املهن، هذا هو شكرا السيدة النائبة، شكرا السيد 

الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

املحترمة،  النائبة  للسيدة  التعقيب  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
تفضلوا.

عينرئبة عيسلدة قلوب فلطح:

السيد الوزير، لنا الثقة الكاملة أنكم ستمضون قدما في مواصلة 
استكمال ورش إصالح قطاع العدل بما يستجيب وتصوراتكم ومبادئكم 
الحقوقية، خصوصا وأن هذا القطاع يحظى بالرعاية الخاصة لجاللة 
امللك نصره هللا، من أجل توطيد مفهوم دولة الحق والقانون، وكذا من 
أجل تعزيز استقالل السلطة القضائية وتحقيق األمن القانوني. وهذا 
لن يتأتى إال بضرورة مراجعة مجموعة من القوانين وعلى رأسها قانون 
املسطرة الجنائية بما يضمن التوازن بين ضرورة كبح الجريمة وحرية 
األفراد، وكذا مدى مالءمة املنظومة التشريعية الوطنية مع املواثيق 
واملعاهدات الدولية التي صادق عليها املغرب في مجال حقوق اإلنسان 

وضمانات املحاكمة العادلة وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

نمروا  غادي  جلسة  أول  طبعا  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
للتعقيبات اإلضافية وفق املادة 267 من النظام الداخلي، فهل هناك 
تعقيبات إضافية في املوضوع؟ هل هناك تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 

ال يبدو، لكم الكلمة السيد الوزير.

عيسلد عبد عيلطلف وهبي، وزير عيعدل:

شكرا على التعقيب، غير باش نأكد واحد املسألة، باش غير نأكد 
بأنه راه املسطرة الجنائية كما يتفق على الفقهاء في القانون هي عمق 
للضمانات  املحكمة  أمام  تيجي  حيث  من  املواطن  الديمقراطية، 
التي تحميه من أي تجاوز  الجنائية هي  في املسطرة  املنصوص عليها 
قانون  وأن  يقال  أنها  لدرجة  الدفاع،  حقوق  له  تضمن  أو  للسلطة 
املسطرة الجنائية بعض الفقهاء مشاو بعيد وقالوا بأنها من النظام 
العام ألنها تحرص على أن توفر للمتهم وللضحايا حق شروط املحاكمة 

العادلة، هادي املسائلة األولى؛

بدون  ديالنا  القضائي  املجال  طور  يمكنش  ما  الثانية،  املسألة 
فيها  وغندخلو  الحقوق  كتحمي  اللي  جدا  متطورة  جبائية  مسطرة 
الضمانات املنصوص عليها في املواثيق الدولية وفي الحقوق الدولية التي 
صادق عليها املغرب، والتي لم يصادق عليها املغرب راه احنا طارحينها، 
ثم غادي نوفرو فيها كذلك داك التوازن اللي خص يكون بين هيئة 

الدفاع واملحامين شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، نمر إلى السؤالين املوالي وهما آنيين 

لهما وحدة املوضوع، ويتعلق األمر باالعتقال االحتياطي، لذا أقترح على 

السيدات والسادة النواب طرحهما جملة أو دفعة واحدة ليناال جوابا 

موحدا من لدن السيد الوزير. إذن السؤال األول للسيدات والسادة 

الكلمة السيد  التقدم واالشتراكية، لكم  النواب املحترمين من فريق 

النائب املحترم.

عينرئب عيسلد يوسف بيزيد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، سؤالنا اليوم يتعلق باالعتقال االحتياطي وهو إشكال 

السيد وزير إشكال قانوني وإشكال حقوقي تواجهه العدالة املغربية، 

ويتصل الوضع الحقوقي في بالدنا ألنه يعتبر نوعا من اإلدانة بدون حكم، 

ونود السيد الوزير معرفة موقفكم منه من أجل الحد من االستعمال 

املفرط لهذا النظام ومعالجة االكتظاظ في السجون، وشكرا السيد 

الرئيس.
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عيسلد ائيس علجلسة:

والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، السيدة تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة لكم الكلمة.

عينرئبة عيسلدة مللكة عيزخنلني:

نصف  يناهز  ما  االحتياطيون  املعتقلون  املشكل  الوزير،  السيد 
الساكنة السجنية، نسائلكم حول اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها 

للتخفيف من هذه الظاهرة؟ شكرا كم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الجواب لكم سيد الوزير تفضلوا.

عيسلد عبد عيلطلف وهبي، وزير عيعدل:

يتدخل  أو  توجيهات  يعطي  أن  يمكن  ال  أنه  العدل  وزير  مشكلة 
الوحيدة  الوسيلة  اتخاذ قرارات مماثلة،  في  القضائية  السلطة  لدى 
اللي عند وزير العدل هو أنه يوفر واحد املجال تشريعي، واحد اإلطار 
تشريعي لهاد املوضوع هذا، وفعال حيث كنا كنوضعو قانون املسطرة 
الجنائية اللي جاء فيها السؤال من قبل طرحنا هاد النقاش هذا، هل 
أو اعتقال شخص  للقضاء حق تقرير وتقييم قضية االعتقال  نترك 
في وضعية احتياطية أم ال؟ هاد املسألة كانت عندنا فيها نقاش كبير 
ألن كتدخل ضمن سابقا عناصر السلطة التقديرية ولكن خصها ما 
تكونش باملطلق، خص نوفرو لها واحد املجموعة نتاع الشروط اللي ما 
يمكنش. قانون املسطرة الجنائية أضفنا مجموعة ديال الشروط منها 
عندنا 44،56 % في السجون كلهم معتقلين احتياطيين، احنا اآلن في 
قانون املسطرة الجنائية فرضنا أنه ما يمشيوش لالعتقال االحتياطي 
إال إيال ما عندوش �ضي تدبير بديل؛ إما منع مغادرة التراب الوطني، إما 
املراقبة القضائية، إما مجموعة ديال، باش يمكن لو وقلنا بأن االعتقال 
االحتياطي أوال خصو تكون فيه عناصر اللي تفرض أنه يكون في حالة 
االعتقال االحتياطي، مثل إيال كان االعتراف نهائي وثابت واخا هو نسبي، 
إذا ظهر بأنه كيشكل �ضي خطورة على النظام العام، إذا كانت األفعال 
خطيرة، أو إذا كانت الوسيلة املستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة، ثم إذا 
اعترف املشتبه فيه باألفعال املكونة للجريمة يعاقب عليها بالحبس أو 
ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لهذه األفعال. ثم أنه خصو يعلل 
للقا�ضي عالش دارو في االعتقال االحتياطي، خاص القا�ضي يعلل يقولو 

أنا درتو في االعتقال االحتياطي لهاد السبب أو ذاك؛

املسألة األخرى اللي زدنا الي حاولنا نديرو في قانون املسطرة الجنائية 
قلصنا من املدد، كتعرفو قا�ضي التحقيق كيدير 3 شهور 5 د الخطرات 
أعتقد وال 4 د الخطرات، اآلن قلصناها من 12 شهر ل8 شهور، وقلصنا 
كذلك الحق ديال االعتقال االحتياطي ديال اسميتو ديال وكيل امللك 

في املحاكم االبتدائية إلى أقل من ذلك ما كاين، املحكمة طلبنا ليها أنها 
يكون الطعن في القرار ديال االعتقال في املسطرة الجنائية الجديد، 
كيطلب  كان  االعتقال،  في شرعية  نطعن  بغيت  املحكمة  فيه  وتبت 
السراح  الجريمة ولكن كيطلب  كاينة عناصر  بمعنى  املؤقت  السراح 
املؤقت هذا موضوع، وكاين عنصر آخر وهو البت في شرعية االعتقال 
الشرعية  فهاد  يطعنو  يمشيو  األشخاص  أنه  فرصة  اعطيناه  وهذا 
هادي، هاد الشرعية هادي لدى القا�ضي داخل أجل يوم واحد، بمعنى 
أنه في يوم اللي كيجي يلي يوم العطلة خاصو يبت القا�ضي واش االعتقال 
ديالو شرعي أو غير شرعي باش يكون خاضع للقضاة من هيئة من 3 د 

القضاة باش يضبطوها أكثر.

التمديدات نتاع الجنايات كانت 5 داملرات في الحقيقة، رديناها 3 
داملرات وطرحنا أنه ما�ضي ضروري، ما�ضي ضروري أن كل �ضي نديرو فيه 
التحقيق، كاين بعض الجرائم التي ثبتت نحيلوها مباشرة على القا�ضي 
باش يبت فيها عالش غادي نديرو فيها التحقيق ويديوه في االعتقال إلى 
آخره. لذلك قلنا بأن خاصها تكون التدابير القضائية، وقلنا نديرو ما 
يسمى بالقيد اإللكتروني أو le bracelet électronique هو الحل اللي 
السادة  أنه  وكنتمنى  االحتياطي،  االعتقال  من  املحاكم  يعفي  يمكن 
أننا خصها  العدل،  القضاة وهذا ألن عندهم استقاللية على وزارة 
تخاذ بعين االعتبار وكان عندنا حوار مع السيد الرئيس املنتدب اللي 
تفهم املوضوع والسيد الوكيل العام لدى محكمة النقض اللي تفهم 
املوضوع، ولكن كتبقى ليهم االستقاللية وزارة العدل ال حق لها للتدخل 
في هذا املوضوع على املستوى القضائي، ولكن على املستوى التشريعي 

فقط، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

إلى تعقيب أحد السيدات  شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن 
السيد  الكلمة  لكم  واالشتراكية،  التقدم  فريق  من  النواب  والسادة 

النائب املحترم.

عينرئب عيسلد يوسف بيزيد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الجنائية  للسياسة  شاملة  بمراجعة  اإلسراع  هو  اليوم  املطلوب 
قاعدة،  وليس  استثناء  االحتياطي  االعتقال  وجعل  الوزير،  السيد 
وإيجاد بدائل قانونية له، خصوصا بالنسبة ملعتقلي الرأي، األرقام تشير 
إلى أن 45 % من الساكنة السجنية هم معتقلون احتياطيا، وهو أمر 
مؤسف ألنه يضرب مبدأ املتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، ويسيئ للصورة 
السجنية،  املؤسسات  وينهك  إرهاق  إلى  يؤدي  كما  لبلدنا،  الحقيقية 
إعادة إنتاج الجريمة، عرقلة إدماج السجناء بعد قضائهم عقوباتهم، 
وبلغة أخرى فإن ذلك يعني فشل السياسة الجنائية ويفرغ السياسات 
العمومية من محتواها، فالتعليم والشباب واإلدماج االجتماعي وهو أمر 

مربط الفرس، وشكرا السيد الرئيس.
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عيسلد ائيس علجلسة:

للفريق االشتراكي،  املوالي  التعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلي السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة مللكة عيزخنلني:

السيد الوزير، بالفعل ندرك استقاللية السلطة القضائية، ولكن 
مع  التنسيق  إطار  في  تنفيذها  على  والسهر  الجنائية  السياسة  وضع 
السلطة القضائية والنيابة العامة هي مهمتكم، وضع اإلطار التشريعي 
هو مهمة الوزارة ومهمتها أيضا ونحن نستبشر خيرا وأنتم تلحقون لفظ 
أو الصفة الجديدة باملسطرة الجنائية أن ترى النور. إذن مهمتكم هو 
اإلفراج وتجنب كل تأخير لإلتيان بمشروع قانون جنائي جديد. اليوم 
مجموعة من الجرائم في املجتمع املغربي تتجاوز كونها جرائم مما من 
شأنه أن يقلص من عدد الساكنة السجنية، أيضا املسطرة الجنائية 
الجديدة من شأنها أنها تعبر بالفعل على أن االعتقال االحتياطي هو 
استثناء وليس قاعدة. نذكر السيد الوزير أن االعتقال االحتياطي هو 
وسم لواحد املواطن مغربي اللي عدد كبير منهم يغادرون السجن وهم 
بريئون أو حتى تنق�ضي العقوبة املفروض أن يقضونها بسبب الجريمة 
التي اقترفوها، هو عذاب ألسرهم، وهو خدش لصورة وطن عندما يتم 
استعمال هاد االعتقال االحتياطي في أمور تتجاوز بطبيعة الحال ما هو 
موضوع من شأنه. إذن السيد الوزير، نتمنى رؤية إستراتيجية للسياسة 
الجنائية وفق الرؤية الذي يم�ضي فيها املجتمع املغربي والدولة املغربية، 
املتعسف  االستعمال  لنا  تقوض  أنها  شأنها  من  جديدة  إستراتيجية 

لالعتقال االحتياطي، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

في  اإلضافية  التعقيبات  إلى  نمر  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السيد  تفضل  املوضوع؟  في  إضافي  تعقيب  من  هناك  املوضوع، هل 

الرئيس.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي ائيس عيفريق علحرك9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

في الواقع كاين القانون، كاين سلطة تقديرية للنيابة العامة، كاين 
مجهود اللي تتعملو وهذا مجهود ملموس اللي تتعملو النيابة العامة ولكن 
تيبقاو عدد املعتقلين اإلحتياطيين كبير بزاف، ثم اليوم املالحظ بالرغم 
من املجهود اللي تيدار ما بين 20 و30 % من املعتقلين اإلحتياطيين 
تيتمتعو بالبراءة وهذا تيطرح أكثر من سؤال وبطبيعة الحال خصو يوجد 
حل ألن املشكل طبعا كيف قال وتفضل السيد الوزير، كاين إجراءات 
كتبقى  ولكن  تدير مجهود،  العامة  والنيابة  تقنينها  أنتما بصدد  اللي 
الفضيحة والشوهة ثم احنا عارفين املجتمع ديالنا فإذا كان ممكن أن 

نتقدم بشكل مستعجل غادي يكون أفضل، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم، ما عرفتش واش واضعي السؤال باقي 
عندهم �ضي تعقيب في املوضوع؟ وال نمرو مباشرة إلى رد السيد الوزير، 

تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد عبد عيلطلف وهبي، وزير عيعدل:

حرية  على  ندافعو  وهو  العدل  وكوزير  كحكومة  أوال  مسؤوليتنا 
الناس، واالعتقال االحتياطي مخالف ملبدأ قرينة البراءة من املفروض 
أننا خصنا نحتارمو قرينة البراءة، راه كاين القا�ضي الجنائي وال وكيل 
العناصر  ما هي  تيجيه ملف كيشوف  العام حيث  الوكيل  امللك وال 
الداخلية أو ال ثم الخارجية، بعض الخطرات تيعتقلو حماية له، بعض 
الخطرات تيعتقلو إيال دار جريمة مثال وقعات حادثة سير فيها موت ما 
تتعرفش شنو هو رد الفعل ديال العائلة ما تتعرفوش تتوقع �ضي نتائج 
وخاصك تحميه تيقول لك أودي راه حماية له خصك واحد األسبوع وال 
تبرد األعصاب وعاد ممكن، كاينة في بعض األحيان كتكون جريمة بشعة 
وفيه الضمانات كلها شاب لباس عليه وال شاب عندو ضمانات وال شاب 
ساكن مزيان وال شاب عندو خدمة تتقول انطلقو ولكن البشاعة ديال 
الجريمة ديالو تتفرض عليك أنك تخليه في حالة اعتقال، هللا يحسن 
عوان للقضاة اللي تياخذو هاد القرارات راه ما�ضي ساهلة ولكن هذه 

حريتهم، هادي استقالليتهم.

احنايا من السياسة الجنائية، ما هي يدنا في السياسة الجنائية 
عندنا 2 داألمور: عندنا التوجيهات العامة من الناحية السياسية ألن ما 
يمكنش نعطيو التوجيهات للسادة القضاة، وعندنا التشريع، املسطرة 
الجنائية احنا تنسرعو فيها وكنقول لكم هاد األسبوع غادي تنتهي منها 
وزارة العدل وغادي تبعتها للمؤسسات وتدوز في املساطر ديال األمانة 
العامة ورئاسة الحكومة في مجلس الحكومة ونجيبوها، أنا واقف عليها 
شخصيا ألن كنعتبر بأنه إيال جبنا املسطرة الجنائية غادي نديرو واحد 
الدفعة قوية لهاد العمل وهاد العمل هذه عشر سنوات وهما خدامين 

فيه الناس ما غاديش يجي وزير العدل ونكرر األمور كلها.

عيسلد ائيس علجلسة:

سؤال  وهو  املوالي  السؤال  إلى  نمر  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
آني يتعلق بالخصاص في املوارد البشرية باملحاكم للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، لكم الكلمة السيد 

النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عبد عيحي حرطون:

عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،
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وتطورا  كبيرا  تحسنا  العدل  قطاع  عرف  األخيرة  السنوات  في 
ملحوظا خصوصا على مستوى استقبال املرتفقين وتقديم الخدمات 
في جميع املستويات القضائية واإلدارية إضافة إلى التجهيزات والبنايات 
القضائية. إال أنه من املالحظ السيد الوزير، أن بعض املحاكم ببالدنا ال 
تزال تعرف خصاصا كبيرا في املوارد البشرية ال�ضيء الذي أثر على جودة 
وسرعة الخدمات املتقدمة أو املقدمة للمتقاضين واملرتفقين خصوصا 
في ظل التوزيع الغير الكامل للموارد البشرية ببعض الدوائر القضائية. 
لذا نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل 

تجاوز هذا الخصاص بقطاع العدل؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

عيسلد عبد عيلطلف وهبي، وزير عيعدل:

تأكدو السيد النائب املحترم، تأكدو بأن املغرب كله فيه خصاص 
على مستوى املحاكم، كل نهار تتجيني مراسلة من رئيس أول وال من وكيل 
ملك أو ال من رئيس محكمة، كاين واحد الخصاص مريع، وعندنا مشكل 
ال على مستوى السادة القضاة وال على مستوى املوظفين، اآلن اإلشكال 
اللي مطروح هو كيفاش نتعاملو مع هاد املوضوع؟ في الحقيقة من حيث 
تحملنا مسؤولية وزارة العدل لقينا 500 منصب شغل في امليزانية ديال 
2021، واحنا في أواخر 2021، فاتصلنا بالسيد رئيس الحكومة مشكورا 
وطلبنا منه باش هاد 500 منصب يخليوها ل2022 ما يلغيوها لنا في 
وفعال وافق لنا السيد رئيس الحكومة فورا وخلينا هاد 500 منصب 
للسادة القضاة 250 غادي نديروها في janvier، و250 في juin، عالش 
juin؟ ألنه بين janvier وjuin كاين واحد 6 شهور السادة القضاة تيقراو 
في املعهد ما عندنا الباليص فين نديرو، و500 كلها خليناها للمناصب 

املالية للسادة القضاة ها األولى؛

ثانيا عندنا 300 منصب شغل اآلن بالنسبة للموظفين اللي خذينا 
في 2022، هاد 300 منصب شغل قررنا في وزارة العدل 100 غادي 
االجتماعيات؟  املساعدات  عالش  االجتماعيات،  للمساعدات  تكون 
ألن قضايا الطالق وقضايا املرأة اكتشفنا بأن خصنا واحد املساعدة 
اللي  والنساء واألطفال  الناس  باش تساعد غير  تما  تكون  اجتماعية 
تيكونو في هاد الحاالت نتاع النزاع والخالف، هذه األولى والباقي غادي 
باش  اإلجازة  اإلجازة،  قضية  فيها  تكون  وطلبنا  امتحان  فيهم  نديرو 

تشتغل هذا هو الحد األدنى اللي درنا؛

املسألة الثالثة األخرى اللي طرحنا احنا تتعرفو وزارة العدل عندها 
واحد االتفاقية منذ القدم على أنه كل من خرج إلى التقاعد يحتفظ 
بمنصبه املالي وكندخلو �ضي شخص آخر عن طريق مباراة، من حيث 
جيت لقيتهم تيمددو في التقاعد، منعت التمديد في التقاعد ما كاينش 

منصب  ليا  يبقى  غادي  تقاعد  غيخرج  اللي  هداك  عالش  التمديد 
غنعطيه لواحد الشاب يبدى بعدا حياتو يبنيها، ورفضنا جميع طلبات 
التقاعد وقلنا أودي هاد املناصب نعطيوها للشباب اللي غادي يترشح 

ويجي إن شاء هللا، باش يبني حتى هو األسرة ديالو، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد النائب تفضلوا.

عينرئب عيسلد عبد عيحي حرطون:

شكرا السيد الوزير على هذه التوضيحات القيمة التي جاءت في رد 
جوابكم، ونحن في موقعنا في حزب التجمع الوطني لألحرار نظن أنه قد 
حان الوقت أن تقوم وزارة العدل واملجلس األعلى للسلطة القضائية 
في إطار آلية التنسيق املشتركة أن تعلن عن تنظيم مباراة الولوج لسلك 
امللحقين القضائيين أو عن طريق الطرق االستثنائية املنصوص عليها 
قانونيا. وهنا السيد الوزير أثير انتباهكم إلى وضعية إقليم طرفاية ذلك 
أن مدينة طرفاية تتوفر على بناية جاهزة لكنها مغلقة وبدون خدمات، 
باإلضافة إلى عدم توفر اإلقليم أي إقليم طرفاية كذلك على عدول 
ومفوضين قضائيين مما يفرض على ساكنة إقليم طرفاية التنقل إلى 
املدينة الجوار وهي مدينة العيون لقضاء أغراضهم القضائية واإلدارية، 

وهذا ينطبق أيضا على العديد من املدن في األقاليم الجنوبية.

السيد الوزير املحترم، نقول لكم على أن مدينة طرفاية فيها محكمة 

تبنات دابا على مدى 4 سنين وهي مغلقة إلى حدود الساعة لم تقدم 
أي خدمات بينما الساكنة، السيد الوزير، كتنتاقل إلى مدينة العيون 

بشكل يومي وبشكل مستمر والساكنة هناك والناس بسطاء، والناس 

فقراء، ويكلفهم التنقل أعباء كثيرة ومصاريف مادية كثيرة. ولذا السيد 

الوزير نطلب منكم أن تقوموا بفتح هذه املحكمة وتوظفوا فيها إداريين 

أو قضاة أو مفوضين قضائيين ولكم منا جزيل الشكر، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

في  اإلضافية  التعقيبات  إلى  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

املوضوع هل هناك من تعقيب إضافي؟ ال يبدو إذن السيد الوزير.

عيسلد عبد عيلطلف وهبي، وزير عيعدل:

بغيت نقول للسيد النائب وهللا ما عندي علم بهذه ديال طرفاية، 
شكرا اللي اثرتيها أنا غادي نشوف الوضعية ديالها ألن ما يمكنش تكون 

محكمة في هاد املنطقة وما تكونش فيها، غنشوف مع السيد الرئيس أو 

املنتدب ألن هو اللي تيعين القضاة، املجال اإلداري ممكن نوجدو لها 

حل وكنواعدك أننا غادي نجاوبك كتابة حول هاد املوضوع هذا، شكرا 

السيد النائب.
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عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر مباشرة إلى السؤال اآلني املوالي وهو عن 
املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العدل  بقطاع  الرقمي  التحول 

دائما في فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عملصطفى عيردعد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، أبرزت جائحة كورونا أهمية التحول الرقمي ببالدنا 
خاصة وأن ورش الرقمنة سيساهم بشكل مهم في تكريس الشفافية 
وتبسيط املساطر اإلدارية، وتفعيال ملقتضيات امليثاق الوطني إلصالح 
العدالة قامت وزارتكم بوضع مخطط توجيهي للتحول الرقمي للعدالة 
ببالدنا. لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير واإلجراءات الالزمة التي 
ستتخذونها إن شاء هللا، من أجل تنزيل هاد املخطط وأيضا النتائج 

املتوخاة منه؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

عيسلد عبد عيلطلف وهبي، وزير عيعدل:

شكرع عيسلد عيرئيس،

في الحقيقة من حيث جيت لوزارة العدل لقيت بأن الوزراء اللي 
سبقوني اهتمو بهاد املوضوع ودارو مجموعة نتاع القرارات فاعتبرتها 
بأنها قرارات إيجابية وعندها جدوى إذن خليها تستمر باش تنفذ ما كاين 
الش نبدا منها: خلق مرجع إلكتروني منتسب للعدالة؛ فيها تجويد منصة 
املحامين؛ منصة العدول؛ منصة الخبراء؛ منصة املفوضين؛ األرشفة 
اإللكترونية؛ وتعميم اآلداء اإللكتروني عن طريق األداء »TPE«وغيرها 
من القرارات اللي خداو ودعمناها واستمرينا فيها. ولكن بجانب هذا 
درنا اجتماع اجتمعنا فيه احنايا والسيدة غيثة مزور السيدة الوزيرة 
ديال  املؤسسات  ديال  مجموعة  وبحضور  الرقمي  باالنتقال  املكلفة 
الدولة، وناقشنا كيفاش وزارة العدل يمكن ترتقي باش تكون منظمة 
بشكل إلكتروني كلها، ما يبقاش مجموعة نتاع الجزر املحامين عندهم 
ديالهم، العدول عندهم ديالهم، املحاكم االبتدائية غير بين املحاكم 
كاين 2 دالبرامج كاين »ساج 1« و«ساج دوك« وكل واحد اشنو عندو، 
فقلنا ال فاجتمعنا واآلن راه كيشتغلو دارو تقرير كيفاش غادي يشتغلو 
مستقبال، درنا واحد التقرير ما يسمى باملخطط املديري باش نعرفو 
الوضعية ديالنا و اشنو غادي نديرو وغادي نمشيوا نأكد ليكم بأنه هاد 
املوضوع أسا�ضي راه وجود التواصل، ما يمكنش يتقبل باقي في املغرب 
واحد بغى شهادة السوابق العدلية وساكن في وجدة وتزاد في العيون 
يم�ضي حتى للعيون باش يجيبها ما عندها حتى معنى، في حين يمكن يطلبها 
عن طريق االنترنيت وياخذها، ما يمكنش واحد بغى نسخة حكم ويتنقل 

عليها حتى لواحد املدينة 500 كلم عاد يجيبها راه ما عندها حتى معنى. 
دابا اآلن كاين هاد العمل خدامين فيه وزارة العدل صعيب فيها العمل 
اإللكتروني ولكن راه احنا خدامين كنشتغلو واآلن واحد اللجنة واآلن 
راه غادي نعينو في الشهر املقبل املديرة املكلفة بهاد ال�ضي ديال التقنيات 
الحديثة مهندسة واللي بينات القدرات ديالها في وزارات أخرى وبناء 
عليه غادي نمشيو إن شاء هللا، بعيد، إيال حققنا ما يسمى برقمنة وزارة 
العدل %50 دالفساد غادي يم�ضي وال %70 وثانيا غنسهلو العملية ديال 

العالقة بين املواطن وبين املؤسسات ديال العدالة في املغرب، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

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

عينرئب عيسلد عملصطفى عيردعد:

السيد الوزير، ما في شك بأنكم بحكم املهنة والسمعة اللي عندكم 
في القطاع ديال القضاء منذ سنين سيعطي واحد الحنكة كبيرة لهاد 
العدل، علما أن  التوجيهي ديال وزارة  البرامج خاصة هذا املخطط 
صحيح كاين معاناة كبيرة كيعيشها املواطن سواء املواطنين في املغرب 
أيضا  لتعثر  نظرا  للملفات  ما  بالتعثر شيئا  يتعلق  فيما  الخارج  في  أو 
املساطر اللي ما كتخرجش للواجهة في أقرب وقت، وبالتالي نعتقد اليوم 
بأن اللي مهم هو أيضا تبسيط لكل هاد الفئات ديال املجتمع املغربي 
املقيمين بالخارج، وأيضا فيما يتعلق بالعقار وأيضا التجاري تتاخذ فيه 
اإلجراءات الالزمة وتحضير أيضا اإلمكانيات اللوجيستيكية واملادية لهاد 
املحاكم باش تخرج هاد املخطط إن شاء هللا، هاد املخطط اللي كنتمناو 
ديال  العام  التقرير  مع  يتما�ضى  أنه  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  في 
النموذج التنموي الذي أعلن عنه صاحب الجاللة نصره هللا وأيده، 
وأعطى أيضا واحد العناية خاصة للسادة القضاة نساء القضاء ورجال 
القضاء وأيضا املوظفين فرصة باش يكون واحد التكوين اللي يكون 

كيتناسب أيضا مع املتطلبات ديال املواطنين، وشكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر مباشرة إلى التعقيبات اإلضافية 
في املوضوع، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ما كاينش شكرا. إذن 
غنمرو للسؤال املوالي هو سؤال آني يرتبط بتأهيل املحاكم للسيدات 
والسادة النواب األفاضل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد لحسن عيعمود:

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلد وزير عيعدل عملحت5م،
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يلعب القضاء بمختلف درجاته وتخصصاته دورا هاما في تخليق 
الحياة العامة ونشر العدل والطمأنينة، ويالحظ أنه رغم الجهود املبذولة 
لتقريب القضاء واملتقاضين فإن بعض املناطق ببالدنا ال زالت تعرف 
خصاصا كبيرا في مختلف املرافق التابعة لقطاع العدل، مما يجعل 
املحاكم املوجودة ال زالت تعرف اكتظاظا كبيرا، مما يستوجب إحداث 
املزيد منها وتحسين وضعية القائمة منها وعصرنة وسائل عملها وتمكينها 
من املعدات واللوازم الضرورية في سياق تقريب القضاء من املتقاضين. 
والسيد وزير العدل املحترم بصفتكم محامي أنا كنفتح القوس هنا غير 
باش كذلك نثير اإلنتباه ديال البعض لواحد الظاهرة، صحيح راه كاين 
واحد التحسن كبير في وضعية املحاكم، ولكن كاين األشغال متوقفة 
في العديد منها، نعطيكم مثل ديال إقليم الحاجب املحكمة اإلبتدائية 
محاكم  هادو  تافرانت،  غفساي،  فاس،  متوقفة،  مكناس  متوقفة، 
إبتدائية اللي بصراحة غتخفف الضغط على املحاكم األخرى، عالش 
ألسميتو.  يتنقلو  يمشيو  على  يتنقلو  غيمشيو  الحاجب  ديال  الناس 
اللي كتلقى  القضاة  للسادة  بالنسبة  املطروح كذلك  السؤال  كذلك 
3 د القضاة 4 د القضاة في مكتب واحد يشتغلون في ظروف قاسية، 
للنهوض  الوزارة  ستتخذها  التي  التدابير  هي  ما  املطروح؛  فالسؤال 
بوضعية املحاكم ببالدنا بما يضمن تجويد املنظومة القضائية؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا.

عيسلد عبد عيلطلف وهبي، وزير عيعدل:

أنا متفق معك ما كنفهمش واحد مجموعة نتاع املحاكم واقفة 
عند البنايات ديالها واقفة، ألن كاين مشكل بين الشركة اللي كتبني 
ووزارة العدل، بين التقنيين ووزارة العدل، وجمعنا هاد املحاكم كلها 
لقينا  اللي  نتاع املدن  أزمور واحد املجموعة  فيها  الحاجب،  فيها  بما 
فيها هاد الحالة هادي ودابا محكمة بمحكمة، مكناس مشينا لها بناء 
على املراسلة اللي وصلتنا وتحركات مكناس دابا اآلن اعطيناها لواحد 
الشركة جديدة، وكاينة 2 دالعوامل: أوال كتلقى شركة تتبني هنا ونفس 
املساهم كيدير شركة وكيبني في بالصة أخرى، ما كيدير ال هادي ال 
هادي؛ ثانيا كيجي كيشتغل في شركة واحد املدة وتيم�ضي ويخليها لك 
ويقول لك دار faillite، دابا طلبت أسماء هاد الشركات وطلبت أسماء 
الشركات ديالهم، وإيال تبين ليا أن كاينة سوء النية غنحيلها للنيابة 
العامة، ما كاينش تشد مشروع وتقول ليا faillite، تعطى لك مشروع 
التي  من طرف الدولة خصك تكملو، وغادي نحيل جميع الشركات 
تبين سوء نيتها للنيابة العامة للمتابعة القضائية ألن فيها نصب هذا 
نصب، تأكيدات خادعة، ما يمكنش الشعب يخلص في الضرائب وتبني 
وتقول لها راه مشغولة، وصلنا لـ 3 د املالير ديال الدرهم من 2012 إلى 
اآلن باقي عندنا مشكل ديال املحاكم، عندنا محاكم ما زال ما وحتى 
اللي  التعديالت  ديال  املجموعة  لواحد  تبنات محتاجة  اللي  املحاكم 

خصها تكون، ونعطي مثال الرباط درنا قصر الثقافة ما فيهش الباركينغ، 
معناها إيال جاء بالسيارة فين غيوقف؟ لذلك هادو مواضيع كلها رغم 
أن اآلن تقريبا إيال بغيتي نعطيك األرقام 22 بناية تمت تدشينها سنة 
2020، 9 د البنايات تم تدشينها سنة 2021، 14 مشروع انتهت بها 
األشغال، و38 مشروع البناء في التهيئة و30 مشروع في الدراسة هاد 38 
شوف شحال فيهم واقفين، اآلن كنبحثو في كل حالة حالة على حدة، 
نتاع مكناس غادي تكمل كما كملنا ديال الداخلة هادي أسبوع ودرنا 
الشرعية ودرنا، واللي كنفكرو فيه هو كيفاش نجمعو املحاكم في ما 
بينها باش نسهلو العالقة ديال املواطن مع املرفق ديال العدالة، هذا 
مشروع خصنا نفكرو فيه ألنه كتطلب جهد كبير، إضافة إلى ذلك بأنه 
نوفرو االنترنيت، خصها تكون محاكم بمواصفات جديدة، ما يدخلش 
املواطن يبقى مجلي بين املحاكم، خصو يعرف فين يم�ضي ويسول ويجيه 
الجواب، ما يبقاش املحامي هاز البدلة ديالو وكيدور في املحاكم، خص 
تكون لو مكان محترم، ما يمكنش القا�ضي يجلس 12 ساعة في املكتب 
ديالو، خصو واحد املكان محترم فين يم�ضي يستراح وفين يمكن لو ياكل 
ويمكن يتغذى، ما يمكنش تدخل للمحاكم وكتشم ريحة العدس وريحة 
كسكسو ألن الناس هللا يحسن االعوان املوظفين كيجيبو معهم املاكلة 
ديالهم، خصهم des réfectoires، خصنا نغيرو النظرة ديالنا د املحامي 
عفوا ديال املحاكم، إيال غيرنا النظرة ديالنا د املحاكم غادي نديرو 

مشاريع ديال محاكم مهمة وأحسن ديال العصر الحالي، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، �ضي العامودي، عندكم �ضي تعقيب؟ 
آه، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة فطلمة بن عزة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

في الحقيقة، ال يمكن أن نن�ضى الرعاية املولوية ملنظومة العدالة، 
وما يبتغيه جاللة امللك من تقريب جهاز القضاء من املواطنين واملساواة 

بين املواطنين واملواطنين في ولوجهم لهذا الورش.

السيد الوزير، في معرض جوابكم عندي مجموعة من املالحظات، 
في الحقيقة أن ما أثاره الزميل من سؤال، أن فعال أن هناك مشكل في 
البنيات التحتية فيما يخص املحاكم في املغرب، وكذلك وإذا ناقشتم 
جهة الشرق بالخصوص عندها خصاص كبير في هاد الجانب هذا، 
السيد الوزير، كذلك ممكن أن نناقش أن هناك جهة الشرق كذلك 
فيها واحة آهلة بالسكان والكل كيعرف اإلقليم من إقليم فكيك حتى 
إلقليم الدريوش، عندنا محكمة تجارية وحدة، وعندنا محكمة إدارية 
وحدة، وهذا بطبيعة الحال سوف كيخلق لنا واحد تصدع وكيخلق لينا 
واحد اإلشكال كبير في مناقشة ودراسة هاته امللفات، وبالتالي عاد نمشيو 
للكم أكثر من الكيف، وهو ما يسري على املحكمة التجارية واملحكمة 
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وحكومتكم  املحترمة  وزارتكم  من  كنطالبو  واللي  بوجدة،  اإلدارية 
تكون  الورش وهو أن  تعزيز هذا  في  الحال، دائما  املحترمة، بطبيعة 
لنا محكمة استئناف إدارية وتكون لنا محكمة استئناف تجارية، ألن 
محكمة االستئناف التجارية تنمشيو لها حتى لفاس، واملحكمة اإلدارية 
كنجيو لها حتى للرباط، أنتم كتعرفو اإلكراهات ديال مسافة الطريق، 
وكذلك هذا بعد حتى التقا�ضي على املواطنين يعني لألسف مكاينش 
واحد مكاينش واحد التمركز في األقاليم أو الجهات يعني كنمشيو حتى 
للرباط، دائما عندنا داك الهاجس أننا خصنا نمشيو للرباط وال نمشيو 
لفاس باش نتقاضاو في مثل هاد القضايا، هذا من جهة؛ كذلك بالنسبة 
للمحاكم دائما هذا الورش ديال الرقمنة اللي راه كاين، بطبيعة الحال، 
هو جميل وجميل جدا، ولكن ال بد من إحداثه بآليات ولوجستيك مهم، 
واحنا كنشوفو بأن جائحة كورونا وبدينا كنديرو املحاكمات عن بعد 
ولألسف الشديد هاد املحاكمة عن بعد لم تؤت أكلها ولم تؤت املبتغى 

منها وتم تغييب املتهم واملتقا�ضي وتغييب حتى املحامي.

السيد الوزير املحترم، كذلك كنطلب من السيد الوزير، فيما يخص 
الورش ديال منظومة العدالة ال بد من إشراك األطياف األخرى التي لم 
يتم إشراكها، ال سيما هيئات الدفاع جمعية هيئة املحامين باملغرب، 

املوثقون، املفوضون القضائيون إلى غير ذلك من األطياف، اللي كلها...

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، مع كامل األسف انتهى الوقت. نمر 
إلى التعقيبات اإلضافية، تفضلوا السيد الرئيس، تفضلوا.

عينرئب عيسلد محمد صبراي:

عيسلد وزير عيعدل عملحت5م،

في الحقيقة غادي نطرح واحد املوضوع ال عالقة لكم به، ولستم 
مسؤولون عنه ويتعلق بجهة كلميم-واد نون، هاد الجهة قدر لها وأنتم 
تتحدثون عن تأهيل املحاكم على أن هاد الجهة فيها محاكم كاينة في 
مرسوم  2017 صدر  في  الواقع،  في  موجودة  وغير  القضائي  التنظيم 
أحدثت بموجبه محكمة ابتدائية بآسا ومحكمة ابتدائية بسيدي إفني 
سنتين  كلميم  استئناف  محكمة  كلميم،  بمدينة  استئناف  ومحكمة 
ونصف بدون محكمة يااله بدات، ولحد الساعة ساكنة آسا وساكنة 
إفني تنتظر املحكمة، وكذلك ساكنة تاحناوت بمراكش املحكمة كاينة 
في القانون وغير موجودة في الواقع. لذلك راه القدر ديالكم ال بد من 
إيجاد حل لهاد املعضلة خاصة أنكم كتعرفو على أن هاد القانون دخل 
حيز التنفيذ منذ 2 يناير 2018، قلت على أن هاد القانون دخل حيز 
التنفيذ منذ 2-1-2018 وتثار دفوع من طرف السادة املحامين ديال 
ملفات  وتبقى  املكاني،  االختصاص  أو عدم  املحلي  االختصاص  عدم 
املعضلة  هاد  بحل  بد من اإلسراع  لذلك ال  مكانها،  تراوح  املواطنين 
سواء بتعديل ذلك التنظيم أو بإحداث هاد املحاكم لتقريب اإلدارة من 

املتقاضين، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر دائما 
في املوضوع؟ ما كاينش، السيد وزير.

عيسلد عبد عيلطلف وهبي، وزير عيعدل:

غير هاد القضية ديال بعد املحاكم التجارية واملحاكم اإلدارية ال حل 
لها إال ما جاء في القانون التنظيمي املوجود اآلن عفوا قانون التنظيم 
القضائي املوجود اآلن في مجلس املستشارين في قراءته األولى في مجلس 
املستشارين، لكي تكون غرف متخصصة داخل املحاكم، يمكنا نحلو 
بها مشاكل كثيرة. في الحقيقة وجدة خصها تجمع فيها املحاكم وخصها 
ّدار فيها محاكم تليق بوجدة، وجدة .. وجدة هي la vitrine ديال املغرب، 
ولهذا عندي هاد االهتمام الخاص، وكنفكرو كيفاش غادي نشتغلو 

ونديروها في وجدة هادي املسألة األولى؛

املحكمة  ديال  الوضعية  املحاكم  لهاديك  طرقت  الثانية  املسألة 
املسألة اللي طرح السيد النائب املحترم راه املشكل في القانون غريب 
واحد الوضعية قانونية ما يمكنش تبني محكمة حتى تحدثها بمرسوم، 
أي تحدثها بقانون عاد تحدثها على مستوى الواقع، بمعنى كتقول أنه 
ديال اإلستئناف وكّدير مرسوم  كلميم  في  راه غتكون واحد املحكمة 
إحداث محكمة وعاد تتم�ضي كتدير الدراسة وكتشتغل عليها وكتبنيها 
الواقع،  وبين  القانون  بين   décalage واحد  هنا  وكيكون  وكتم�ضي، 
حيت كيجي املحامي عندو ملف تيحيلو على محكمة االستئناف مثال 
في أكادير، مصلحة املوكل ديالو ما بغاش يتحكم داك النهار تيقول لك 
أنه  بالقانون، وبما  عدم االختصاص ألن، القا�ضي ال يحكم.. يحكم 
بمرسوم كاين إحداث محكمة االستئناف فهاد القا�ضي غيقول عدم 
االختصاصات ويحيلها، راه فيها واحد النوع ديال إنكار العدالة ألنه ما دام 
درتيها خصك توفرها، وما دام كاينة خصها تكون. لذلك في وزارة العدل 
مع السادة املسؤولين طلبنا منهم وأن قلنا لهم إيال أحدثنا مرسوم وما 
زال ما تبناش كريو ولكن ما تخليوش واحد الوضعية قانونية ملتبسة، 
صافي غير تحدثها خصك تم�ضي تكري وّدير ليها محل، ما يمكنش املواطن 
تقول له راه كاينة محكمة وهي ما كاينة، ما يمكنش، ما يمكنش يم�ضي 
ويقولو له عدم اإلختصاص ويبقى امللف ديالو معلق عامين 3 سنين ألن 
ما عندناش محكمة ما يمكنش، لهذا درنا قرار أننا آسا كنقلبو باش نكريو 
وفواحد املجهود تنقلبو باش نكريو، ألنه من حيت تيحدثها القانون 
من حيت تيحدثها ما تيقولكش سير بنيها، تيقول لك أنا حدثها وسير 
ديرها بالطريقة اللي كتبغي وخا تشري هاد العود وتحطها تمايا ما عندو 
مشكل، وهاد املسألة خصنا نخرجو ليها نيشان وخصنا نديرو محاكم 
واخا نكريو، واخا ناخذو محالت، واخا نديرو هيئات تنقلية املهم خصنا 
نديرو محاكم، وخاصة املواطن بحال شتي إيال عندو محكمة في الدار 
البيضاء وجاء الرباط راه كاين l›autoroute واحد تقول لهم من كلميم 
وسير آلسا، وال تقولو ورزازات وعندك االستئناف في الرباط، عرفتي باش 
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يجيك لهنا أشنا هو، وال في محكمة النقض وال، لذلك خصنا نهتمو بهاد 
املواطنين اللي ما عندهمش قدرات، اللي ما عندهمش إمكانيات هما 
اللي مهمين، وكيفاش نقربو العدالة للمواطن، أما إيال غير غادي نقولو 
في القانون راه احنا غادي نبنيو وسير ملا تبنيش راه ما�ضي.. تنديرو إنكار 
العدالة وكنضربو العدالة في العمق ديالها، كيم�ضي الوقت بسرعة، 

شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال األخير في 
القطاع قبل أن نودع السيد الوزير، هو سؤال عن الوضعية اإلجتماعية 
لبعض العاملين في مجال القضاء للسيدات والسادة النواب األفاضل 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة نجوى ككوس:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

أوال أهنئكم السيد الوزير بالتعيين امللكي وبالثقة املولوية لصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، ونتمنى لكم التوفيق في تسيير 
باهتمام مولوي  يحظى  الذي  القطاع  تحظى وهذا  التي  الوزارة  هذه 
سامي واللي هو أحد أسس بناء وإرساء دولة الحق والقانون، ولهذا 
نوجه لكم السؤال السيد الوزير، حول التدابير واإلجراءات املستعجلة 
التي تعتزمون اتخاذها من أجل تحسين الوضعية اإلجتماعية لبعض 
العاملين في مجال القضاء، سواء تعلق األمر بمعالجة إشكالية التجمع 
العائلي أو من حيث التسوية املالية لبعض نساء ورجال القضاء الذين 
لم يتوصلوا إلى حدود اليوم بمستحقاتهم، وهنا أخص بالذكر الفوج 43 

من القضاة شكرا السيد الوزير، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد وزير.

عيسلد عبد عيلطلف وهبي، وزير عيعدل:

وهاد القضية ديال السادة القضاة ألن ما يمكنش يقبل �ضي واحد 
أن السادة القضاة الجدد سنتين ما توصلوش باألجور ديالهم، ما عندها 
حتى معنى، فعال كان اتصال بالسيد رئيس الحكومة، وفورا فورا وزارة 
املالية حولت لوزارة العدل األسبوع اللي فات املبالغ املستحقة للقضاة، 
دابا املرسوم ديال األداء راه احنا خدامين غادي يخرج غالبا هاد يومين 
اإلدارية قل  باإلجراءات  الحكومة، وغالبا  رئيس  السيد  يدي  بين  راه 
شهر 12 نخلصو، نحلو املشكل ديال هاد السادة القضاة، شهر دجنبر 
نخلصو هاد السادة القضاة، ويسمحوا لي عاد جيت، ألن صعيب علي 
في شهر نوفمبر ولكن صبروا سنتين  ألن كانت عندي حلم نخلصهم 

يزيدو لنا هاد الشهر، هللا يجازيهم بخير. نكملو املوضوع، املوضوع ديال 
التجمع العائلي، فعال هذا موضوع مؤرق، كيفاش جات عندي واحد 
 أسبوعين، هي ما عرفت في بوعرفة 

ّ
املرأة األسبوع اللي فات تتقول لي وال

وراجلها في آسفي، وسير انتايا تزوج، فأنا طلبت من املسؤولين في وزارة 
العدل يعطيوني الالئحة ديال الطلبات ديال التجمع العائلي، عندنا 
20 حالة أو 22 حالة اللي عندنا اآلن أصدرت قرارا كلها تنفذ، جمعو 
الرجال مع عياالتهم، وجمعو العياالت مع رجالهم، ما عندها حتى معنى 
�ضي خدام لهيه و�ضي خدام هنا واالوالد مجليين، راه كاين هناك مشكل 
كبير لهذا ما دام كاين املوضوع يهم 20 حالة، كاينة إمكانية ديال التنفيذ 
ديالها، دابا اآلن غادي نجمعو هاد العائالت هادي، وغادي يكون هاد 
غادي نديرو واحد الدورة استثنائية في التنقيل هاد الشهر هذا، باش 
نصيفطو هاد باش نجمعو هاد العائالت، ما يبقاش �ضي وضعية شاذة. 
احنا خدامين فهاد اللوائح هذا بالنسبة الوضعية العامة ديال املوظفين 
هي وضعية األجور ديالهم خصها يتعاد فيها النظر، ولكن شوف شنا 
هي اإلمكانيات من بعد كوفيد، ما يمكنش الواحد يقرر ويحسم في هذا 
املوضوع بوحدو، هذا موضوع كيهم الوظيفة العمومية ككل، وتيهم 
ميزانية الدولة وامليزانية العامة ديال الدولة، االعتمادات املالية اللي 
حصلنا عليها هاد العام هذا 42 مليون درهم، هادي اللي حصلنا عليها 
كاين تسوية جزء من تعويضات القضاة، ألن كاين الترقيات اللي ما زال 
ما تخلصو ، كاين واحد املجموعة نتاع الوضعيات اللي ما زال ما حّسنا، 
اعطونا هذا املبلغ باش نحّسنو 50 مليون درهم باش نخلصو السادة 
القضاة الفوج 43، ولكن أنا كنأكد ليهم من هذا املنبر بأنه غادي نأديو 
ليهم التعويضات ديالهم في شهر دجنبر، كما كنقول للموظفين اللي 
عندهم مشكل التجمع العائلي راه غادي نفذوه، ان شاء هللا، في هاد 2 

األسابيع املقبلة باش يجتمعو العائالت في ما بينهم، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، السيدة النائبة تفضلي للتعقيب.

عينرئبة عيسلدة نجوى ككوس:

شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى تفاعلكم مع هاد الفئة اللي 
فعال كما قلتم أنه أسرة العدالة وخاصة القضاء هي من أحد، وكما قلت 
ي كيكون 

ّ
في السابق، أحد مرتكزات وأسس بناء دولة الحق والقانون، ومل

مشكل عند املوظفين والعاملين في قطاع القضاء وال في قطاع العدالة 
عامة، فهاد املشكل كيتحول أيضا سلبا على املواطنات وعلى املرتفقين 
واملتقاضين أمام املحاكم املغربية، وبذلك كنلقاو بأنه كاين واحد العدد 
املشاكل عند املوظفين سواء كانوا قضاة أو ال كتاب الضبط أو كل 
العاملين، يعني، فهاد القطاع اللي كيتعلق اللي كيف قلتو يا إما التجمع 
العائلي كاين أيضا مشكل ديال االنتقاالت اللي كيطلبوها وكاين أيضا 
وضعيات خصوصية جهوية اللي كيعانيو منها واحد العدد د املوظفين 
في املحاكم سواء في الجنوب أو ال في بعض الجهات اللي كتكون، يعني، 
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عندها طابع ثقافي واجتماعي خاص، اللي كتلقى أنه هداك املوظف 
ي كيتنقل للمدينة باش أنه يشتغل فيها ما كيتنقلش فقط مع الزوج 

ّ
مل

أو الزوجة أو ال موظفة مع الزوج ديالها ولكن كتكون أيضا ظروف 
اجتماعية أخرى اللي كتكون مرتبطة مع الوالدين أو ال غيرهم، ولذلك 
احنا كنعرفو وعندنا الثقة فيكم، السيد الوزير، بأنكم رجل اإلنصاف 
ورجل، يعني، يشجع الكفاءات ويشجع أيضا وسينصف، يعني، العاملين 
فهاد القطاع، ولذلك السيد الوزير، أيضا كنطلبو منكم ونلتمس منكم 
التعجيل أيضا في ملف الترقيات والتحفيزات بالنسبة للفئات اللي باقي 

متأخرين عليها هاد امللفات هادي ديالها، وشكرا لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع، ال يبدو، السيد الوزير عندكم �ضي رد، تفضلوا.

عيسلد عبد عيلطلف وهبي، وزير عيعدل:

هاد املوضوع ديال الوضعية ديال املوظفين، ما�ضي فقط في األجور 
وفي الترقيات، حتى في املجال ديال االشتغال ديالهم، كتدخل كتلقاه إما 
جالس على كر�ضي مهرس، وال كتدخل كتلقى داك املكتب تيقتل بالبرد 
ما تقدرش تجلس فيه حتى 5 دقايق، ماعندوش حتى فين ياكل، بزاف 
ديال األمور كتفرض علينا أننا خصنا نعيدو النظر، راه ما يمكنش تكون 
العدالة وتكون اإلنصاف للمواطن إيال ما كان املوظف ديال املحكمة 
مسألة  هادي  نصفو  املجتمع  بأن  كيشعر  الحكامة  ديال  والقا�ضي 
نفسية، راه ما يمكنش يعطيك �ضي واحد اإلنصاف إيال هو غير منصف، 
من حيث تيكون هو غير منصف تيولي حتى هو داك السلوك كينعكس 

عليه، وكنتمنى تنتمنى أنه.. شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. 
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  املوالي وهو قطاع  القطاع  إلى  ننتقل 
والرياضة، نرحب بالسيد الوزير بيننا ونمر مباشرة إلى السؤال وهو 
سؤال عن تدبير األقسام املشتركة بالعالم القروي للسيدات والسادة 
النواب املحترمين، تفضلوا السيد النائب املحترم لكم الكلمة لألصالة 

واملعاصرة.

عينرئب عيسلد عبد عيلطلف عيزعلم:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

إخوع 9 أخوعت9 عينوعب،

تعتبر األقسام املشتركة وهي أقسام ذات املستويات املتعددة وأستاذ 

ومبدأ جودة  الفرص  تكافؤ  مبدأ  الصميم  في  كتضرب  ظاهرة  واحد 
التعليم. لهذا السيد الوزير نسائلكم ما هي اإلجراءات والتدابير التي 

تنوون اتخاذها ملعالجة هذه اآلفة؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير لكم الكلمة.

عيسلد شكلب بنمو�سى وزير عيت5بلة عيوطنلة وعيتعللم عألولي 
وعيريرضة:

شكرع عيسلد عينرئب عملحت5م،

السياق  أحد  يعتبر  املشتركة  اإلقسام  بأن  نعلم  بغيت  غي  أوال 
التربوية التي يتم اعتمادها استجابة لخصوصيات بعض املناطق وهي 
في املناطق القروية، فالعدد ديال هاد األقسام املشتركة هو 25 ألف 
قسم وتينخافض من عام سنة بعد سنة انخفض ما بين 2021 لآلن 
ب%5، وهذا مخصص فقط للسلك اإلبتدائي وتيمثل أقل من 18% 
ديال مجموع األقسام ديال التعليم اإلبتدائي. عندنا تقريبا %96 ديال 
هاد األقسام املشتركة اللي هي إما فيها مستويين إما 3 ديال املستويات، 
وتتبقى عندنا واحد %4 اللي هي فيها إما تضم 4 إلى 6 ديال املستويات 
وتيكون 3 حتى لـ 4 ديال التالميذ في كل مستوى. احنا السياسة اللي 
احنا تنحاولو نتبعوها هي اآلتية: أوال تنحرصوا باش هاد األقسام اللي 
فيها 4 وأكثر ديال املستويات غنحاولو كل ما يمكن باش يتم القضاء 
نهائيا عليها، واألقسام اللي فيها 3 مستويات غنحاولو نقصو منها نقصو 
من العدد ديالها، أخذا بعين اإلعتبار بأن غنشتغلو بتوسيع العرض من 
ديالها  والعدد  الجماعاتية  املدارس  بإحداث  إما  التعليمية  املؤسسة 
لبناء واحد  اللي هو  البرنامج  لـ226، واحنا عندنا واحد  اآلن تيوصل 
العدد ديال مؤسسات جديدة، أو من خالل أيضا بطبيعة الحال تنويع 
نفس  في  املؤسسات،  فهاد  االجتماعي  الدعم  اإلجتماعية،  الخدمات 
الوقت تنحاولو نرفعو أيضا من املدارس االبتدائية اللي هي موجودة 
في العالم القروي، وأيضا تنحاولو كل ما يمكن لقاو حلول بيداغوجية 
باش نحسنو من الجودة ديال التعليم فهاد األقسام املشتركة، هناك 
هناك  املشتركة،  األقسام  لتدبير  منهجي  الدليل  واحد  إصدار  واحد 
تجديد املناهج واملقررات الدراسية وملالءمتها مع هاد األقسام، وهناك 
أيضا واحد العمل ديال تقييم النتائج وانفتاح على تجارب جديدة، ألن 
عبر العالم هاد النموذج راه موجود وكاين بعض األحيان تيعطي نتائج 
إيجابية، ولهذا خصنا نستافدو أيضا من هاد التجارب اللي هي موجودة 

عبر العالم باش نحسنو الجودة ديال هاد املدارس، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى لكم التعقيب السيد النائب 
املحترم، تفضلوا.
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عينرئب عيسلد عبد عيلطلف عيزعلم:

السيد الرئيس يمكن لي نلتاحق؟

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضل مرحبا تفضل.

عينرئب عيسلد عبد عيلطلف عيزعلم:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

السيد الوزير، إلنصاف ساكنة العالم القروي واالستجابة للقانون 
اإلطار 17.51 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي 
ينص في املجال األول على اإلنصاف وتكافؤ الفرص وفي مجاله الثاني 
عن ارتقاء بجودة التعليم والتكوين لتحسين العرض املدر�ضي، نجد في 
املقابل ظاهرة األقسام املشتركة أو متعددة املستويات التي تضرب في 
الصميم هذا الجانب ديال الجودة وديال اإلنصاف. كذلك كيتحرمو 
التالميذ ديال األقسام املشاركة من حصصهم الزمنية الكاملة إسوة 
بإخوانهم باألقسام املستقلة، فإذا كانت التلميذ من حقه أن يستفيد 
30 ساعة كاملة أسبوعيا، نجد أن تالميذ األقسام املشتركة ال  من 
يمكنهم من استفادة من هاد الوقت الكافي، الضعف ديال التكوين ديال 
األساتذة د األقسام املشتركة واللي جاء في الجواب ديالكم أنكم غادي 
تاخذو إن شاء هللا، إجراءات فيه في املجال البيداغوجي والديداكتيكي 
الخاص بهاد األقسام ال�ضيء الذي يطرح عدة صعوبات أمام األساتذة 

وكتفاقم الصعوبة وكتزداد أمامهم.

خرق  يتم  بحيث  املشتركة،  باألقسام  االكتظاظ  ديال  الظاهرة 

املعايير التي تحددها املذكرات الوزارية حيث طبيعة كل قسم 30 تلميذ 

يكون القسم من مستويين و20 تلميذ بقسم من املستويات أكثر، وهذا 
راجع لضعف البنيات التحتية، وكذلك نقص املوارد البشرية، وتعتبر 
هاد األقسام عقبة كأداء ومشكال يؤرق العاملين بها وهاجسا يحول 

دون الر�ضى املنهي في هذه األقسام ويتسبب في ضعف تحصيل املتعلمين 

وما يترتب عن ذلك من تأخر في وفشل درا�ضي وهدر مدر�ضي.

السيد الوزير، إيال جينا نشوفو في إقليم الرحامنة %40 من أقسام 

ديال التعليم اإلبتدائي في العالم القروي كان فيها الظاهرة هادي، 600 

قسم مشترك منها حوالي 500 قسم من مستويين والباقي 3 أو 4 ديال 

املستويات، لهذا إيال بغينا نعطيو غير مثال واحد العدد د الجماعات: 

تيزمارين،  عامر  اوالد  غانم، جماعة سيدي منصور،  جماعة سيدي 

الجعافرة،  بوبكر،  سيدي  جبيالت،  لبراحلة،  علي  سيدي  بوشتان، 

لكم  كنجهو  الوزير،  السيد  املنبر  هاد  من  الطالب.  أيت  حمو،  أيت 

الدعوة ديالنا باش هاد الظاهرة هادي باش الساكنة د العالم القروي 

والوليدات ديال العالم القروي يكون عندهم نفس...

عيسلد عيرئيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عبد عيلطلف عيزعلم:

الحظوظ باش يرتاقيو اجتماعيا...

عيسلد عيرئيس علجلسة:

التعقيبات  إلى  نمر  الوقت.  انتهى  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
اإلضافية في املوضوع، تفضل السيد الرئيس املحترم.

عينرئب عيسلد أحمد تويزي ائيس فريق عألصرية وعملعرصرة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

هاد النوع ديال األقسام فهو أمر واقع، اإلرث ديال واحد املنظومة 
من سنين اعطاتنا هاد األمر هذا، وبالتالي كنطلبو لكم السيد الوزير هو 
أنه العمل بكل سرعة لتدارك هذا الخلل الحاصل ما بين املتعلمين في 
العالم القروي املتعلمين في العالم الحضري، ألن اإلنصاف ديال هادوك 
الناس ديال العالم القروي والتوازن إذن من تما كيبداو ما مكادينش 
واحد كيقراو 3 وال 4 و5 واحد كيقرى في قسم اللي كيقراو في التعليم 
األولي، إذن نتمناو على أن األهمية تعطى لهاد املجال حتى نعطي للعالم 
القروي وألبنائنا في العالم القروي فرصة لتكوين أصح ولتكوين أقوى 
حتى يخرج من هاد هشاشة اللي كيعيش فيها العالم القروي، وشكرا 

السيد الوزير.

عيسلد عيرئيس علجلسة:

شكرا، تعقيب إضافي في املوضوع، تفضل السيد النائب تفضلوا.

عينرئب عيسلد عملصطفى عيقرسم9:

شكرع عيسلد عيوزير عملحت5م،

تعتبر وزارة التربية الوطنية ميزانية وزارة التربية الوطنية والصحة 
على  كنتكلمو  الوزير  السيد  لألسف  لكن  امليزانيات،  أكبر  من  كذلك 
السيد  املشتركة  األقسام  هاد  نعرفو  أوال خصنا  املشتركة،  األقسام 
هاد  زالت  ما  سطات  املثال  سبيل  وعلى  بالنسبة  أغلبها  بأن  الوزير 
بـ préfabriqué وهذا ممنوع باش احنا كنتكلمو على  األقسام مبنية 
ولكن  الدراسة  ديال  والنوعية  املشتركة  األقسام  داخل  الدراسة 
البنايات هي خطيرة جدا، ما نتكلموش السيد الوزير وما نساوش على 
اإلفتقار ديال هاد املؤسسات التعليمية اللي ما زالت كتفتاقر للمرافق 
الصحية، كتفتاقر للماء، كتفتاقر للتسييج، ألن كنلقاوا الدواب بجانب 
بعض  لوال  عليهم،  كنتكلموا  اللي  هادو  األقسام  هاد  ديال  النوافذ 
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املدارس اللي كانوا لقاوا غير املحسنين اللي لعبوا الدور ديالهم. كذلك 
السيد الوزير فيما يخص النقل املدر�ضي اللي لعب واحد الدور كبير 
لهاد الوليدات هادو، ولكن امليزانية ديال هاد النقل املدر�ضي اختصاص 
ذاتي ديال املجلس اإلقليمي، واملجالس اإلقليمية السيد الوزير امليزانية 
ديالها نقصت تم التقليص ديالها لـ%40، إذن هناك مشكل كبير غادي 
تعيشوا الجماعات القروية اللي امليزانية حتى هي كذلك عرفت واحد 

التقليص، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

النائب  السيد  الكلمة  لكم  تفضل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
دائما في إطار التعقيبات اإلضافية، تفضل.

عينرئب عيسلد علحسن يشكر:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، بالفعل هاد املشكل ديال األقسام املشتركة مشكل 
كبير وكبير بزاف، ألن ما�ضي من الطبيعي أن 3 و4 د املستويات يكونوا 
ديالنا  القلق  أثار  اللي  ال�ضيء  يمكن  ولكن  واحد،  في قسم  كيدرسوا 
شوية أكثر هو أننا كنتحدثوا عليه على أنه طبيعي أحيانا إيجابي وما 
كنتحدتوش عليه كمعضلة اللي عندنا برنامج أوال إستراتيجية إلنهائها. 
األقسام املشتركة اليوم معروف العدد ديالها، معروفين األقاليم فين 
كاينين، إيال كان الخصاص في التوظيف، واش عندكم إستراتيجية ديال 
التوظيف ديال هاد األساتذة بأي شكل من اإلشكال اللي كتنهجوه؟ إيال 
كان مشكل دالبنيات، واش كاين إستراتيجية واضحة دبنايات جديدة؟ 
يعني واش تقدوا تقولوا لنا السيد الوزير أننا نقدروا نأملوا أن دابا 
سنتين، 3 سنين، 4 سنين، هاد املشكل غادي نقضيوا عليه في املغرب 
ألن في الحقيقة ما عندو حتى �ضي قيمة مضافة بالشكل اللي كيدار، 
ألن املناهج اللي كتكون عندهم فيها قيمة مضافة داألقسام املشتركة 
كتكون مناهج مبنية لهذا الغرض، أما نحن نكون أساتذتنا وأقسامنا 

باش كل واحد يقرا فقسمو بأعداد معقولة، وشكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي في املوضوع، تعقيب 
إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير إيال كانت عندكم �ضي تعقيب آخر 

أو رد على التعليقات.

عيسلد شكلب بنمو�سى، وزير عيت5بلة عيوطنلة وعيتعللم عألولي 
وعيريرضة:

أنا غي اللي بغيت نأكد عليه، أوال أنا كيف اعلنت هاد األقسام 
ديالنا  الهدف  املستويات،  ديال   4 أكثر من  اللي هي عندها  املشتركة 
باش خالل هاد السنة غنقضيوا عليها، األقسام املشتركة اللي عندها 
3 مستويات غنخفضوا من العدد ديالها، ولكن خصنا نكونوا واعيين 

بأن راه في نفس الوقت احنا تنحافظوا على الجودة، ولكن في نفس 
الوقت سياسة القرب تتجعل بأن واحد العدد ديال العائالت تطلب 
باش يكون أقسام واخا عدد األطفال اللي هما مسجلين فيها تيكون على 
كل مستوى تيكون 4، 5 ديال األطفال، ولهذا احنا تنشجعوا السياسة 
ديال املدارس الجماعاتية بدعم اجتماعي اللي يمكن لها تساعد باش 
تجمع هاد األطفال اللي هما العدد ديالهم قليل، واللي بعض األحيان ما 
يمكناش نخلقوا قسم لكل 3 وال 4 ديال األطفال، راه احنا ما عندناش 
اإلمكانيات، ولهذا خصنا نزاوجوا ما بين الجودة، وأنا متفق معكم بأن 
موضوع ديال الجودة ما خصناش نقصوا منو، ولكن في نفس الوقت 
نجمعوه مع كيفاش نساعدوا بعض العائالت فهاد السياسة دالقرب، 
وفي نفس الوقت من طبيعة الحال أنتما طرقتيوا ملوضوع ديال البنايات 
وهذا من اإلهتمام ديال الوزارة باش تحسن الوضعية ديال واحد العدد 

دالبنيات اللي هي موجودة في العالم القروي، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي أو عفوا األسئلة السبعة 
بالدخول  األمر  ويتعلق  املوضوع  لها وحدة  آنية  أسئلة  وكلها  املوالية 
املدر�ضي الحالي، لذا إذا سمحتم أقترح على السيدات والسادة النواب 
الوزير.  السيد  لدن  من  موحدا  جوابا  لتنال  واحدة  دفعة  طرحها 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األول  السؤال  إذن 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة لوضع 

السؤال.

عينرئبة عيسلدة حنرن عدبروي:

عيسردة عينوعب عملحت5مين،

السيدات والسادة أعتذر،

عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

فبعد م�ضي سنة على جائحة »كوفيد19-« وتأثيراتها السلبية على 

التعليم عن بعد  السير العادي واملنتظم للدراسة والتحصيل، وقرار 

وسلبياته، مما يتطلب تقييما من أجل الوقوف على نقاط الضعف لدى 

التلميذات والتالميذ، وكذا اإلختالالت التي شهدتها الدراسة في السنتين 

املاضيتين بهدف التحضير الجيد للموسم الدرا�ضي الحالي، خاصة بعد 

الجهود التي بذلتها بالدنا لتطويق جائحة »كوفيد19-«. لذا نسائلكم 

أجل  من  وزارتكم  بها  ستقوم  التي  التحضيرات  عن  الوزير،  السيد 
إنجاح املوسم الدرا�ضي الحالي الذي انطلق متأخرا وجعله في مستوى 

التطلعات؟ شكرا.
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عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضل، تفضل.

عينرئب عيسلد إدايس عيسنتي�سي ائيس عيفريق علحرك9 )نقطة 
نظرم(:

شكرع عيسلد عيرئيس،

إيال تفضلتوا وتفضل السيد الوزير نقترح عليكم أن يطرح السؤال 
ثم الجواب وهكذا حتى تعم الفائدة، قد يبدو العنوان منسجم ولكن في 

الواقع املواضيع تختلف شكرا، إيال تفضلتوا.

عيسلد ائيس علجلسة:

ال شكرا السيد الرئيس، غير تم اإلتفاق على ما دام أن املواضيع 
لها وحدة املوضوع باختالف العناوين ديالها، ولكن أظن املضمون هو 
واحد، فتم اإلتفاق على أساس أنه يتم الطرح ديالها دفعة واحدة باش 
حتى السيد الوزير يتمكن من اإلجابة عليها بال من باش نكونوا أكثر. إذن 
غنمروا مباشرة للسؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة زينب عيسلمو:

سلدي عيرئيس عملحت5م،

عيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

استمرار  ظل  في   2022-2021 الحالي  الدرا�ضي  املوسم  انطلق 

التداعيات واإلكراهات التي فرضتها جائحة كورونا، مع كل ما يفرضه 

ذلك من ضرورة االستمرار في تبني اإلجراءات والتدابير الوقائية الصحية 

بما يكفل سالمة املجتمع املدر�ضي، ويضمن مرور هاد املوسم في أحسن 

التنسيقيات  من  عدد  قامت  االنطالقة،  هذه  مع  تزامنا  الظروف. 

أجل  من  للحوار  والدعوة  احتجاجية  برامج  عن  باإلعالن  التعليمية 

الوزير، عن  بناء عليه نسائلكم سيدي  املطلبية،  مللفاتها  االستجابة 

التدابير واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان التحصيل الدرا�ضي في 

ظروف جيدة سواء على املستوى التربوي أو الصحي؟ وما هي الخطوات 

ملفاتهم  معالجة  أجل  من  التنسيقيات  هذه  مع  لفتح حوار  املتخذة 

املطلبية؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نمر إلى السؤال الثالث للسيدات 

والسادة النواب من فريق التقدم واالشتراكية، تفضل السيد النائب 

املحترم.

عينرئب عيسلد حسن أومرثلط:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعن عيوزيرعن،

عيسلدعت عينرئبرت وعيسردة عينوعب،

لهذا  التربوي  للدخول  إجمالي  بتقييم  نطالبكم  الوزير،  السيد 
املوسم؟

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر للسؤال الرابع للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

لكم الكلمة السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة كلبوم عينعلم:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

الدرا�ضي  الدخول  بمستجدات  يتعلق  الحركي  الفريق  في  سؤالنا 
الحالي عموما وبالعالم القروي على وجه الخصوص، وفي هذا اإلطار 
نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة لتدارك الخصاص ال سيما 
بعد موسمين دراسيين عرفا مجموعة من اإلشكاليات بسبب جائحة 
كورونا، كما نسائلكم عن قضايا أخرى تتعلق بإشكالية النقل املدر�ضي 
بالعالم القروي والتأخر في فتح الداخليات في مجموعة من الجماعات، 
عالوة على اإليواء واإلطعام وتوفير التدفئة في املناطق القروية والجبلية؟ 

شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، 
الدور لطرح السؤال تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة هند بنر 9 عيرطل:

السيد الوزير، بسبب اإلشكاالت التي صاحبت تدابير تأخر الدخول 
املدر�ضي بسبب الجائحة، بخصوص توفير املوارد البشرية والحجرات 
وتأهيل  الدراسية  املقررات  وتوفير  وإعادته،  والتسجيل  الدراسية 
الداخليات. نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة لرد االعتبار ملهنة التدريس، 
وأين هي مدرسة تكافؤ الفرص والتي تكلمتم عنها في برنامجكم؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

للسيدات  السادس  للسؤال  نمر  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
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االشتراكي  الفريق  االشتراكي،  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة 
تفضلوا السيد النائب.

عينرئب عيسلد عألمين عيبقرلي عيطرهري:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

السيد الوزير املحترم، تلتحق ماليين التالميذ بمقاعد الدراسة في 
أول يوم من شهر أكتوبر الذي يتزامن مع بدايات التخفيف من القيود 
بفيروس  اإلصابات  منح  في  التدريجي  التحسين  إلى  بالنظر  الصحية 
كورونا، والتقدم الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، في حين أن آباء 
وأمهات وأولياء التالميذ يعقدون أمال كبيرا لضمان الدخول املدر�ضي 
الجيد وتحسين مردودية التالميذ. لكل ما سبق، نسائلكم السيد الوزير 
املدر�ضي موسم  الدخول  عملية  فيها  التي مرت  األجواء  املحترم، عن 
سنة2021-2022؟ وما هي التدابير املتخذة لتجويد أداء هذا املرفق؟ 

وشكرا السيد الوزير املحترم.

عيسلد ائيس علجلسة:

للسيدات  السابع  السؤال  إلى  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق الدستوري الديمقراطي، تفضلوا 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

عينرئبة عيسلدة حكلمة سحرقي:

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

بسبب  والتكويني  والتعليمي  التربوي  نظامنا  يتأثر  الثالثة  للسنة 
يتزامن  كما  »كوفيدـ19«،  فيروس  انتشار  مواجهة  وتدابير  تداعيات 
الدخول املدر�ضي لهذه السنة مع الشروع في التنزيل الفعلي ملضامين 
عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم  لذا  الجديد.  التنموي  النموذج 
مستجدات وظروف الدخول املدر�ضي الحالي اعتبارا لهذين الحدثين؟ 

وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، جواب السيد الوزير تفضلوا، يمكن 
ليكم تستعملوا منبر املنصة تفضلوا.

عيسلد شكلب بنمو�سى، وزير عيت5بلة عيوطنلة وعيتعللم عألولي 
وعيريرضة:

شكرع يلسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

توفير  تروم  وإجراءات  تدابير  الوزارة  اتخذت  فقد  تعلمون  كما 
التحصيل  وتأمين  الحالي  املدر�ضي  الدخول  إلنجاح  الالزمة  الشروط 
الدرا�ضي لجميع املتعلمات والتعليمين، والحفاظ على السالمة الصحية 
االستراتيجية  املشاريع  تنزيل  سيرورة  مواصلة  مع  املدر�ضي  للمجتمع 
االستراتيجية  املحاور  مع  ومالءمتها  اإلطار،  القانون  أحكام  وتفعيل 
الذي  التنموي  اإلصالح  مع  وانسجاما  الجديد.  التنموي  للنموذج 
لبلوغ  وقاطرة  صلبه  في  املغربية  املدرسة  تعد  والذي  بالدنا  تنشده 
نهضة  أجل  من  السنة  لهذه  التربوي  الدخول  اخترنا شعار  أهدافه، 
تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم ملا يختزله من دالالت عميقة 
تعزز الرغبة في ضمان تعليما ذا جودة ومردودية على جميع مستويات 
املنظومة التربوية. وهكذا فقد اعتمدت الوزارة مجموعة من اإلجراءات 
وذلك  الدراسة،  التحصيل  على  كورونا  جائحة  تداعيات  من  للحد 
من خالل: تكثيف أنشطة الدعم التربوي وتشخيص تعثرات والتتبع 
الفردي للمتعلمين واملتعلمات والتواصل مع أسرهم. وفي هذا اإلطار 
فقد صاحب املوسم الدرا�ضي الحالي عدة تغيرات على مستوى تنظيم 
السنة الدراسية، من بينها على وجه الخصوص إرجاء الدخول املدر�ضي 
إلى فاتح أكتوبر 2021، وذلك إثر تنظيم عملية تلقيح واسعة للتلميذات 
والتالميذ املتراوحة أعمارهم بين 12 و17 سنة، تفعيال لتوصيات اللجنة 
إقباال  والتي عرفت  للتلقيح،  الوطنية  باالستراتيجية  املكلفة  العلمية 

مكثفا على مراكز التلقيح من طرف املتعلمين وأوليائهم؛

األسالك  لجميع  بالنسبة  الحضور  التعليم  نمط  إقرار  -ثانيا 
أعدته  الذي  الصحي  بالبروتوكول  التقيد  مع  التعليمية  واملستويات 
الصحية  السالمة  يكفل  والذي  الصحة  وزارة  مع  بتنسيق  الوزارة 

للمجتمع املدر�ضي؛

-ثالثا اصدار املقرر الوزاري املحين لتنظيم السنة الدراسية 2020-
والعطل  اإلشهادية  االمتحانات  مواعيد  تغيير  شمل  والذي   2022
املدرسية، وإرجاء نهاية املوسم الدرا�ضي إلى شهر يوليوز 2022، وذلك 
بجميع  واملتعلمين  املتعلمات  لجميع  الكاملة  االستفادة  ألجل ضمان 
املستويات الدراسية من الحصص الدراسية املقررة، بما فيها حصص 

أنشطة الحياة املدرسية؛

-رابعا استمرارية التعليم عن بعد، حيث واصلت الوزارة إنتاج وبث 
الدروس املصورة عبر القنوات التلفزية، ويتم اإلعالن يوميا عن شبكة 
برامج الحصص املصورة التفصيلية الخاصة بكل قناة وذلك من خالل 
بوابتها اإللكترونية الرسمية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل 
املنصة  عبر  أيضا  نشرها  يتم  املصورة  الحصص  وهذه  االجتماعي، 

اإللكترونية« Telmid Tice«؛

-وخامسا بث برنامج إذاعي لتعلم اللغة اإلنجليزية في إطار اتفاقية 
شراكة بين الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة واملجلس الثقافي البريطاني 
باملغرب »English Time« على أمواج اإلذاعة الوطنية أسبوعيا من يوم 

اإلثنين إلى يوم الخميس.
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عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينرئبرت وعينوعب عملحت5مون،

كما أعلنت الوزارة في بالغات سابقة فقد التحق أزيد من 8.700.000 
تلميذة وتلميذ باملؤسسات التعليمية وفق تدابير وقائية صارمة ودقيقة 
عدد  وبلغ  املدر�ضي،  بالوسط  والجماعية  الفردية  الحماية  لضمان 
املسجلين الجدد بالنسبة بالسنة األولى ابتدائي حوالي 800 ألف تلميذ 
والتلميذات  التالميذ  باستقبال  الوزارة  سخرت  وقد  هذا  وتلميذة، 
11.685 مؤسسة تعليمية منها 166 مؤسسة تعليمية جديدة بما فيها 

30 مدرسة جماعاتية؛

كافة  اتخاذ  تم  االجتماعي،  الدعم  خدمات  تعزيز  مستوى  على 
التدابير النطالق املوسم الدرا�ضي في أحسن الظروف، وذلك من خالل 
تعزيز برامج الدعم االجتماعي لفائدة التالميذ حيث استفاد أكثر من 
4.700.000 تلميذة وتلميذ من املبادرة امللكية »مليون محفظة«، وتم 
توسيع برنامج »تيسير« للدعم املالي املشروط لألسر ليشمل ما يناهز 
2.600.000 مستفيدة ومستفيد، ومن أبرز مستجدات هذا البرنامج 
تعميم آليات األداء املتنقل لتنفيذ التحويالت املالية وإطالق املرحلة 
االجتماعي  بالسجل  »تيسير«  برنامج  من  االستفادة  لربط  التجريبية 

املوحد بجهة الرباط-سال-القنيطرة؛

ثالثا الزم التذكير بأن يبلغ عدد املستفيدين من خدمات الداخليات 
تقريبا 200 ألف تلميذة وتلميذ، ويبلغ عدد املستفيدين من خدمات 
عدد  ويبلغ  وتلميذ،  تلميذة   1.400.000 تقريبا  املدرسية  املطاعم 
املستفيدين من خدمات النقل املدر�ضي حوالي 390.000 تلميذة وتلميذ.

عالوة على ذلك فقد واصلت الوزارة تنزيل األوراش االستراتيجية 
من خالل:

أوال إرساء تعليم أولي منصف ودامج وذي جودة، حيث يعرف هذا 
النمط من تعليم ارتفاعا في عدد املسجلين إذ تتوقع الوزارة أن يصل 
عدد املسجلين الجدد 75.000 طفل وطفلة، ولتوفير بنيات االستقبال 
تم فتح 3550 قسما إضافيا بمساهمة شركاء الوزارة، وقد تم تحويل 
560 مؤسسة تعليمية إلى مؤسسات تعليمية دامجة لينتقل عددها إلى 
2920 مؤسسة تعليمية دامجة على الصعيد الوطني، وكما تم تعزيز 
شبكة املدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد والتي تروم باألساس 
عن  واملنقطعين  املتمدرسين  لغير  املنهي  والتأهيل  التمدرس  إعادة 
الدراسة من خالل تعبئة 68 مدرسة للفرصة الثانية األساسية، و140 

مدرسة للفرصة الثانية للجيل الجديد؛

وعلى مستوى تنزيل املخطط التشريعي والتنظيمي، تم تسريع وتيرة 
اإلصالح من خالل تفعيل مقتضيات مجموعة من النصوص القانونية 
والتشريعية التي تمت املصادقة عليها استهدفت باألساس على مستوى 
قطاع التربية الوطنية، تحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات 
أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ في عالقتها بمؤسسات التربية 

والتكوين؛ ثانيا تعزيز وتوسيع الدعم التربوي لضمان ومواصلة تمدرس 
املتعلمات واملتعلمين إلى نهاية السلك التعليم اإللزامي، ومأسسة التعلم 
عن البعد باعتباره مكمال للتعليم الحضوري، وتحديد تأليف اللجنة 
املحدثة  العمل  ومجموعة  والبرامج  املناهج  مالءمة  لتجديد  الدائمة 

لديها وكيفية سيرها.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينرئبرت وعينوعب عملحت5مون،

لقد حرصت الوزارة على بث دينامية حقيقية في الرياضة املدرسية 
وخاصة من خالل تشجيع ممارسة األنشطة الرياضية داخل الفضاءات 
الرياضية املتواجدة، وتحفيز الجمعيات الرياضية، ومنح التربية البدنية 
والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية، وتمكين التالميذ الرياضيين 
من التوفيق بين الرياضة والدراسة، وذلك إيمانا منا باعتبار الرياضة 
تنمية  على  القادرين  الرياضيين  األبطال  لصناعة  مشتال  املدرسية 
الرياضية  الساحة  على  املغرب  حضور  وتقوية  الوطنية،  الرياضة 

الدولية في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية.

مستجدات  همت  فقد  البيداغوجي،  النموذج  مستوى  على  أما 
الوطني  املنهجي  اإلطار  تفعيل  الحالي  املوسم  برسم  الدراسية  املناهج 
للتعليم األولي وذلك من خالل املصادقة على 10 مجموعات تربوية 
لـ13 كراسة مدرسية  األولي؛ إصدار طبعات جديدة  للتعليم  جديدة 
خاصة بسلك التعليم االبتدائي باعتماد املنهج الجديد؛ إعداد منهج 
جديد لسلك التعليم الثانوي اإلعدادي هم إصدار طباعات جديدة 
باللغة  إعدادي  الثانية  للسنة  التكنولوجيا  بمادة  خاصين  للكتابين 
الفرنسية، إلى جانب املصادقة على مجموعات تربوية جديدة باللغة 
الفرنسية خاصة بالرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة واألرض 
السنة  في  اإلنجليزية  باللغة  التدريس  تجريب  التعليمي؛  السلك  بهذا 
األولى لهذا السلك؛ الرفع من عدد املؤسسات التي تقوم بتجريب إدماج 
املهارات الحياتية في املنهاج الدرا�ضي، وتكوين 800 منسق ومنسقة في 

مجاالت التربية على املواطنة وحقوق اإلنسان.

وبخصوص الحياة املدرسية، ستواصل الوزارة العمل على تعميم 
العمل بمشروع املؤسسة بجميع املؤسسات التعليمية، وتخصيص حيز 
زمني ألنشطة الحياة املدرسية في استعمال زمن املتعلمات واملتعلمين 
في حدود 3 ساعات أسبوعيا، في جداول حصص املدرسات واملدرسين 
املنخرطين في تنشيط األندية التربوية؛ الرفع من عدد األندية التربوية 
إرساء  استكمال  تربوي؛  نادي   830.000 إلى  التعليمية  باملؤسسات 
مراكز التفتح األدبي والفني لتشمل جميع املديريات اإلقليمية، وتغطية 

%77 من املؤسسات التعليمية بخاليا اإلنصات والوساطة.

مجددا  التأكيد  أود  البشرية،  املوارد  تأهيل  بورش  يتعلق  وفيما 
أنه ال يمكن تطوير املنظومة التربوية دون االهتمام بالعنصر البشري، 
االجتماعي  الحوار  إطار  في  واإلجتماعية  املهنية  أوضاعه  وتحسين 
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التشاركي واملنتج. وفي هذا اإلطار، فقد قمت باستقبال الكتاب العامين 
للنقابات التعليمية األكثر تمثيلية مباشرة بعد تعييني على رأس الوزارة، 
وذلك من أجل التعبير عن إرادتنا الصادقة في إشراكهم في وضع خارطة 
الصدد، سيتجدد  هذا  وفي  وتنظيمه.  الحوار  بمأسسة  تسمح  طريق 
الثالثاء، بحول هلل، ملواصلة  التعليمية يوم غد  النقابات  املوعد مع 
الحوار حول مجمل القضايا املرتبطة بأوضاع نساء ورجال التعليم، من 
أجل تحسين ظروف االشتغال والعمل املشترك للتجاوب مع اإلنتظارات 

وتحقيق االطمئنان حسب اإلمكانات املتاحة.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينرئبرت وعينوعب عملحت5مون،

إن ما حققته منظومة التربية والتكوين من منجزات هامة، وخاصة 
جعل  الولوج  إلزامية  وتحقيق  التعليم  قاعدة  توسيع  مستوى  على 
اإلنتظارات تتجه باألساس نحو تحقيق مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص 
والقضاء على الفوارق املجالية واإلجتماعية، وخصوصا تحسين جودة 
التعليم التي ال ترقى إلى املستوى املأمول حسب ما أبرزته العديد من 
التشخيصات والتقويمات. وفي هذا السياق، فإن الحكومة تستهدف 
التسريع ببلوغ املنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في 
صدارة األولويات وهو ما تعمل الوزارة على تجسيده الفعلي من خالل 
بالتقليص  يتعلقان  جوهريين  مؤشرين  تحسين  على  تدخالتها  تركيز 
من الهدر املدر�ضي من جهة، وبتعزيز التمكن من التعلمات األساسية 

وتحسين واملكتسبات الدراسية من جهة أخرى.

أجدد  حقيقية،  تربوية  نهضة  تحقيق  على  نراهن  ونحن  وختاما 
دعوتي لكل الفاعلين التربويين، وعموم الشركاء املدرسة املغربية إلى 
تكثيف جهود اإلصالح بنفس تعبوي تعاقدي يجدد ثقة األسر واألجيال 
الجديد  التنموي  النموذج  في مدرستهم لتصبح بذلك قاطرة إلنجاح 

لبالدنا، وشكرا على إنصاتكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن للتعليقات التعقيبات عفوا 
للفريق  والكلمة  سمحتم،  إذا  الترتيب  نفس  على  باالحتفاظ  طبعا 
الكلمة السيد الوزير عالش ال،  االستقاللي للوحدة والتعادلية، لكم 

السيد النائب املحترم تفضل.

عينرئب عيسلد عيعلر�سي عيفرفرا:

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

بداية باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، خلينا نعلنوا بأننا 
تلقينا بارتياح كبير قرار تعيينكم السيد الوزير على رأس قطاع حيوي 

استراتيجي يحظى بأولوية وطنية، مبررين لهاد االرتياح على األقل ربحا 
للوقت، بداية تنزيل نموذج تنموي اللي كنتم على رأس اللجنة امللكية، 
ي كنقول أرضية صلبة 

ّ
وثانيا تنزيل هاد النموذج فوق أرضية صلبة، مل

االستثمار في العنصر البشري أوال واعتبار أن التنمية هي فعل ومعرفة وال 
يمكن أن يتم إال على أرض املعرفة.

إلى  تدعو  التي  امللكية  التوجهات  مع  انسجاما  الوزير،  السيد 

املسؤولية املشتركة واملسؤولة الوطنية املشتركة في القضايا الوطنية؛ 

علينا  يفرض  الذي  الحكومي  االئتالف  داخل  السيا�ضي  التزامنا  ثانيا 

الدفاع على البرنامج الحكومي وبرامج الوزارات القطاعية؛ ثالثا احترامنا 

للمبادئ حزبنا حزب النقد الذاتي أننا نتدافع لكن من أجل التجويد 

وبناء الصالبة.

السيد الوزير، بناء على ما سبق وتأسيسا عليه، وبناء على جوابكم 

رهان  وربح  التجويد  إطار  في  اإللحاح  وببعض  منكم  نلتمس  املقنع 

اإلصالح:

أوال إلى اعتماد السيد الوزير مقاربة يقظة، كنقول مقاربة يقظة 

لتأمين الزمن املدر�ضي والسير العادي لكل مؤسسات املنظومة سواء 

في الزمن العادي أو في زمن الطوارئ، الطوارئ الصحية نموذجا؛ ثانيا 

الوزير،  السيد  ثالثا  املدر�ضي؛  الهدر  الحد من  آليات من  في  االجتهاد 

إلى  االحتجاجات كندعيوا  ونخففوا من  املدر�ضي  الزمن  نربحوا  باش 

استعجالية الحوار مع الشركاء في إطار حوار اجتماعي جاد ومسؤول من 

أجل نظام أسا�ضي عادل ومنصف ملوظفي األكاديميات الجهوية، وهو 

ما يستلزم، وهو ما يستلزم التفاعل وتغيير القوانين سواء القانون ديال 

نظام الوظيفة العمومية 58 أو قانون النظام األسا�ضي ملوظفي التربية 

والتكوين 2004؛ رابعا السيد الوزير، التفعيل واإلسراع بإجراء التميز 

اإليجابي داخل العالم القروي سواء لصالح التلميذ سلة االستهداف 

االجتماعي ولصالح األستاذ حتى ال يكون االشتغال في العالم القروي وفي 

املناطق الوعرة والجبلية والصحراوية عقوبة لألستاذ؛ وخامسا السيد 

الوزير، بغيت نقول نقطة شائكة ومعقدة النقل املدر�ضي إقليم قلعة 

السراغنة نموذجا، فو�ضى عارمة هناك حالة من الالنظام اللي خصو 

يدير اللي خصو يطبق هاد �ضي كملت؟...

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضل، تفضل السيد مازال عندك الوقت. دبا غير اتفقوا، اتفق مع 
الرئيس ديالك اللي درتي هللا يسخر.. شكرا السيد النائب املحترم، غادي 
نمرو للفريق التجمع الوطني لالحرار، تفضلي السيدة النائبة تفضلي.. 
لينا  الرئيس شرح  السيد  لينا  إيوا شرح  هما  النائبة،  السيدة  عفوا 
باش نعرفوا، ال ماعنديش ال، املهم كاينة �ضي حاجة ما�ضي هي هاديك 
ماعليش، ماعليش نتداركوها تفضل السيد النائب املحترم لك الكلمة.
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عينرئب عيسلد عبد عيعرلي بروك9:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدة عيوزيرة،

أزول فالون،

الفرص كهدف  وتكافؤ  اإلنصاف  تحقيق  الوزير، حددتم  السيد 
مركزي لهذه السنة الدراسية وهو هدف يستحق كل الدعم باعتباره 
أساسا لتحقيق الدولة اإلجتماعية التي تعتبر املدرسة مرتكزها األساس، 
ونحن هنا نتحدث عن املدرسة العمومية التي قد تشكل بحق فرصة 
الفرص  تكافؤ  ملبدأ  تام  احترام  في  الذات  االجتماعي وتطوير  لالرتقاء 
بين كل جهات اململكة. وهنا السيد الوزير، نتقاسم معكم في الفريق 
االستقاللي وقد تحدثتم عن هذا في مداخلتكم أهمية توسيع العرض 
املدر�ضي وخصوصا تحسين جاذبية املدرسة في العالم القروي، اسمحوا 
لي السيد الوزير، أن أعبر لكم باسم الفريق االستقاللي انشغالنا الكبير 
بملف الوضعية اإلجتماعية لألساتذة باعتبارهم ركائز من أي إصالح 
منشود، صحيح أن التلميذ وهو صلب العملية التعلمية، لكن يبقى 
األستاذ دائما في مركز كل االستراتيجيات. لذلك فإننا نثمن وندعمكم 
في الحوار االجتماعي الذي فتحتموه مع النقابات األكثر تمثيلية وكما 
قال زميلي قبل قليل نتمنى كذلك أن يكون االهتمام الذي أوليتموه 
مللف أطر األكاديميات أن يجد الحل في أقرب اآلجال. وال يفوتنا هنا أن 
ننبه إلى مشكل الخصاص الكبير في األطر التعليمية واإلدارية واملرافق 
الصحية في العالم القروي، خصوصا أن هناك مجموعة من املشاريع 
من املدارس التي هي قيد اإلنجاز وهناك مشاريع أنجزت وتنتظر التجهيز.

برنامجكم  في  األولي  التعليم  ألهمية  نظرا  كذلك  الوزير،  السيد 
الحكومي، نتمنى أن تولوه االهتمام، وكذلك األطفال في وضعية إعاقة 
خاصة فيما يتعلق بإدماجهم في املؤسسات التعليمية، ونتمنى على حد 
القول املتنبي: أهال أن تكونوا أهال للعزم على قدر عزائم التعليم وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيدة  تفضلي  الرئيس،  السيد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النائبة املحترمة، لكم الكلمة النائبة املحترمة، عن فريق التجمع الوطني 

لألحرار تفضلي.

عينرئبة عيسلدة زينب عيسلمو:

شكرع سلدي عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء عملحت5مون،

عيسلدعت عينوعب وعينرئبرت عملحت5مرت،

املدرسة  حرمة  على  التطاول  بشدة  نندد  الوزير،  سيدي  أوال 
العمومية من بعض املرتزقة اللي كيتغطاوا بالدين، بالنسبة للتعقيب 
ديالكم استمعنا بإمعان لكل املعطيات بخصوص الدخول املدر�ضي، 
املدر�ضي  الدخول  لتأمين  املبذولة  املجهودات  كل  على  وكنشكروكم 
واملواكبة اإلدارية خاصة في ظل أزمة كورونا، وهللا يرفع علينا هاد الوباء. 
ونحن كفريق الوطني لألحرار نحييكم عاليا ألنكم مجرد ما توليتم شؤون 
الوزارة بديتوا االشتغال على املشاكل اللي كيعرفها القطاع، عن طريق 
فتح الحوار مع النقابات األكثر تمثيلية التي استقبلتم كتابها العامون 
وأمناءها ومع جمعيات ممثلي آباء وأولياء التالميذ باملغرب، وهذا إن 
دل على �ضيء فإنه يدل على الرغبة ديالكم الفعلية في الرفع من جودة 
التعليم العمومي من أجل وخلق تنافسية وجاذبية للتعليم العمومي 

مقارنة مع التعليم الخصو�ضي.

هناك  يبقى  املبذولة  الكبيرة  املجهودات  رغم  الوزير،  سيدي 
والهدر  االكتظاظ  بينها  ومن  القطاع،  كيعرفها  وإشكاليات  تراكمات 
املدر�ضي خصوصا في املناطق القروية واملناطق النائية. وفي هذا الصدد، 
عندي واحد املقترح للتقليص من مسببات الهدر املدر�ضي وهو عالش ال 
ما نطبقو�ضي التوقيت املستمر بالنسبة للتالميذ اللي كيقراوا في العالم 
القروي مع توفير الطعام والزيادة من عدد سيارات النقل املدر�ضي، مع 
األخذ بعين اإلعتبار الخصوصية لكل منطقة، مثال منطقة األطلس مثال 
منين يكون كيطيح الثلج نعملوا لهم مثال عطلة يكون عندهم عطلة، 
وبالنسبة للناس اللي في العالم القروي في باقي املناطق خصنا ناخذوا 
 donc ،6بعين اإلعتبار مثال كيقراوا من واحد من 8 لـ12 كيجي من 4 لـ
ديك الوقت فين يم�ضي؟ يا نفتحوا لهم قاعات املطالعة في املدارس، يا 

نديروا توقيت مستمر.

وبالنسبة للتعليم األولي سيدي الوزير، القانون املالي اللي صوتنا 
عليه بميزانية تقدر بـ 62 مليار ديال الدرهم أي بزيادة %6,1 مقارنة مع 
السنة السابقة، الحمد هلل، الفلوس كاينة ولكن دابا خصنا تسوية 
الوضعية القانونية للمربيات باش يضمنوا اإلستقرار، لضمان الجودة 
لألكاديميات  التربوية  األطر  يخص  وفيما  مستمرة،  تكوينات  خصهم 
الزمن  هدر  للحد  التنسيقيات  إطار  في  حوار  معهم  تفتحوا  خصكم 
املدر�ضي باش نضمنوا مبدأ تكافؤ الفرص، ألن الحلقة األضعف هنا 

السيد الوزير...

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، نمر إلى التعقيب املوالي فريق 
التقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب.

عينرئب عيسلد حسن أومرثلط:

السيد الوزير، التعيين ديالكم على رأس هاد القطاع كان يوم 7 
أكتوبر يعني 5 أيام بعد الدخول املدر�ضي، هذا يعني أن مسؤوليتكم 
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في اإلجراءات التدبيرية للدخول املدر�ضي تكاد تكون منعدمة، وبالتالي 
بواحد  اتسم  يعني  السنة  لهاد  املدر�ضي  الدخول  الوزير فهذا  السيد 
اإلرباك أو االرتباك والتخبط غير املسبوقبين لتزامنه أوال مع الحملة 
الوطنية لتلقيح التلميذات والتالميذ واستثمارها واستغالل الفضاءات 
املدرسية للقيام بهاد العملية هادي، وما يعني واإلرباك الذي سببه هذا 
وهيئة  التعليمية  املؤسسات  مدراء  وكذا  اإلقليميين  املسؤولين  على 

التدريس؛

النقطة الثانية السيد الوزير، هي إصدار مذكرة الحركة االنتقالية 
لهيئة التدريس، كتعرف جيدا السيد الوزير بأنه األسبوع األول من 
الدخول املدر�ضي وكيتم إصدار يعني مذكرة هذا فيه إرباك ذهني على 

األساتذة وثم أيضا تشويش منهي؛

النقطة الثالثة السيد الوزير، يعني أسارع ألن الزمن كيدهمني، 
املناهج  يعني  املناهج  بدوك  كتعني  هي  الوزير  السيد  الثالثة  النقطة 
في  كبير  مشكل  سببت  ربما  اللي  ديالها  والتنقيحات  ديالها  التجديد 
صياغة استعمال الزمن ديال األساتذة ديال التالميذ plutôt وأيضا 

الجداول الحصصية املخصصة لألساتذة؛

من  مجموعة  باعتماد  تتعلق  الوزير،  السيد  الرابعة  النقطة 
املؤسسات التعليمية التي لم تنتهي فيها أشغال ديال البناء والصيانة 

والتأهيل وبالتالي هداك العائق كبير جدا على...

عيسلد ائيس علجلسة:

التعقيب  أو  الكلمة  معذرة،  النائب،  السيد  الوقت  انتهى  شكرا 
للفريق الحركي، تفضل السيد ادريس السنتي�ضي السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد عدايس عيسنتي�سي ائيس عيفريق علحرك9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

دائما  تيعرف  مدر�ضي  دخول  كل  أن  معروف  هو  الوزير،  السيد 
صعوبات، ولكن هاد الدخول املدر�ضي نتاع العام اللي فات وهاد العام 
هو أصعب ألن اآلفة، يعني، اللي عشنا طرحت مشاكل كبيرة. اليوم يجب 
تدارك الخصاص على املستوى التربوي، التعلم عن بعد طرح مشاكل 
كبيرة والجميع في التالي ونتيجة التجربة أقر على أن هاد التعلم هو حل 
ولكن ما كافيش، كاين تفاوت في النقائص والتمكن والتعلمات من تلميذ 
آلخر، اليوم دابا في القناة التلفزية كاين دروس، يعني، اللي بغى يتدارك 
�ضي حاجة ولكن راه كاين تفاوت ما بين هاد النقص اللي حاصل ربما هاد 
الخصاص ما يمكن لو يتعالج إال على مستوى املدرسة في واحد البرنامج 
اللي هو راه جا في النموذج التنموي الجديد، واللي كيتكلم على، يعني، 
التغلب واملرور من30 إلى %90 من، يعني، التملك داملهارات املدرسية، 
االقتراح هو ربما واحد البرنامج على قد العامين اللي فاتت، تكون واحد 
السنتين دابا اللي فيها التعليم التعلم واستدراك ما ضاع. هاد التفاوت 
كاين في الجانب، يعني، التربوي بيداغوجي والتعليم، واليني كاين كذلك 

الرباط،  نتاع  التجهيزات، واليوم مثال جبدتوا الجهة  في  بين الجهات 
يعني، هذه الجهة يمكن نقولو مزيانة باملقارنة مع جهات أخرى، اليوم 
احنا عندنا مراسالت اللي تتفيد على أن مثال في املناطق دالحسيمة، 
الجهة كانت دايرة اتفاقية، املجلس املحترم هاديك اإلتفاقية ما تالتش 
ما بقى النقل املدر�ضي في العالم القروي كي غادي نديرو باش نتغلبو أو 
هو ما كاينش هاد. تكلمتوا على واحد العدد دالجوانب، الداخليات كاين 
مشكل، اإلطعام كاين مشكل، التعليم األولي ما يمكنش يّدار في نفس 
البنايات خصو يكون قريب لهاد املواطنين خاصة في العالم القروي، 
ويكون على يد ناس اللي متخصصين باش يمكن تكون الجودة نتاع 
التعليم داملدرسة العمومية اللي راه الجميع تيتمنى باش يشوفها، يعني، 
في السنين القليلة املقبلة بخير، ولكن إيال بغيناها تكون بخير خص 
األجور نتاع العاملين في القطاع يكون كافي. اليوم امليزانية قليلة واخا 
هي تمثل تقريبا الربع راه قليلة بزاف باملقارنة مع املهمة اللي كاينة بين 

أيديكم، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الرئيس، نمر إلى املجموعة النيابية العدالة والتنمية، 
دائما في إطار التعقيبات، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة ثواية عفلف:

شكرع عيسلد عيرئيس،

للدولة، وكانت وعود  أولوية كبرى  التعليم  الوزير، قطاع  السيد 
انتخابية حاملة فهاد القطاع، لألسف هذا كله لم ينعكس اإلجراءات 
املتخذة مما نتج عنه العديد من اإلختالالت، عدم توفير املوارد البشرية 
الكفيلة بتنزيل الخيار الفرن�ضي الذي هو في حد ذاته إشكال كبير؛ مشكل 
اإلطعام بدور الطالبة والنقل املدر�ضي خاصة بالعالم القروي؛ عودة 
االكتظاظ لألقسام، السيد الوزير، احنا اليوم وصلنا لـ46 تلميذ في 
القسم في ظل الجائحة؛ ندرة الوسائل التعليمية ومختبرات غير مؤهلة 
وغير مجهزة؛ تعميم وتجويد التعليم األولي، بأي رؤية وبأي إستراتيجية 
لضمان حقوق املؤطرات واملؤطرين وتثمين الرأسمال البشري؛ التربية 
فضاء.  وبأي  اختصاص  وبأي  أطر  بأي  االبتدائي  السلك  في  البدنية 
السيد الوزير، وعدتمونا بمدرسة تكافؤ الفرص لم نلمس منها في قانون 

املالية �ضيء، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

للفريق  املوالي  التعقيب  إذن  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
االشتراكي، تفضل السيد النائب، تفضل السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عألمين عيبقرلي عيطرهري:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.
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عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

أن  الوزير،  السيد  عليكم،  يخفى  ال  إنه  املحترم،  الوزير  السيد 
على  والقضاء  الدراسة  استقرار  في  محوريا  دورا  تلعب  الداخليات 
الهدر املدر�ضي، وتخفيف أعباء النقل على اآلباء، إال أنه مجموعة من 
الداخليات وباألخص بشمال اململكة وعلى سبيل املثال ال الحصر إقليم 
شفشاون حيث مجموعة من الداخليات لم تفتح أبوابها في وجه التالميذ 
املنح  اإلقليمية رصدت  املديرية  أن  في حين  اآلن،  لغاية  والتلميذات 
للغذاء لهذه الداخليات كجماعة التفيفي، جماعة باب تازة، جماعة بني 
أحمد الغربية، جماعات باب برد، جماعة الجبهة، جماعة اسطيحة، 
ورغم توفر هؤالء التالميذ على املنح وهذا سيساهم في انقطاع الكثير 
منهم عن الدراسة. لذا نلتمس منكم السيد الوزير، التدخل العاجل 
لفتح الداخليات على الصعيد الوطني في وجه التالميذ الحاصلين على 

منح وإيواء في دور الطالب الذي توجد في نفس املراكز.

السيد الوزير املحترم، أنت تعلم وأنا أعلم أنك زرت إقليم شفشاون 
على رأس لجنة النموذج التنموي...

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد النائب املحترم، انتهى الوقت السيد النائب املحترم، نمر إلى 
الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي دائما في إطار التعقيبات، 

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

عينرئبة عيسلدة خديجة وعيبرشر:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

عيسلدة عيوزيرة،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

وتدابيرها  كورونا  جائحة  ظروف  هما  واقعيين  معطيين  ظل  في 
الصحية والوقائية والشروع الفعلي لتنزيل النموذج التنموي الجديد 

امتثاال للتعليمات امللكية السامية ليوم أكتوبر املنصرم.

السيد الوزير، يحظى موضوع التربية والتعليم واملدرسة املغربية 
باألولوية االستراتيجية لدى الجميع، من دولة ومجتمع وأسر مغربية 
للنموذج  الفعلي  التنزيل  ونجاحات  نجاح  رهان  القطاع  هذا  ويشكل 
التنموي من عدمه. السيد الوزير، استعرضتم مجموعة من املبادرات 
الجديدة املميزة لهذا املوسم الدرا�ضي وقدمتم أرقاما مهمة سواء في 
جوابكم وخالل مناقشة امليزانية الفرعية للقطاع في اللجنة املختصة 

وهذا �ضيء محمود، إال أن بعض املبادرات نود مناقشتها معكم في حدود 
الوقت املتاح.

إن االنتقال الفوري واملعمم إلى النسق الحضوري طرح من جديد 
ظاهرة االكتظاظ في األقسام حيث تجاوزت األربعين تلميذا وتلميذة 
في ظل هذه الجائحة وفي مختلف جهات اململكة وتأثيرها على املردودية 
التربوية، بالرغم من إعداد ما يناهز 139 مؤسسة تعليمية جديدة، إال 
أن عدد التالميذ املسجلين الجدد والقدامى أعلى نسبيا ومقارنة مع 
البنية االستقبالية الحالية مما يجعلنا نطرح مجموعة من التساؤالت 
حول التدابير اإلحترازية من تباعد وتعقيم إلى آخره...، وهناك إشكالية 
أخرى أال وهي إشكالية األقسام املشتركة في القرى خصوصا التي تضرب 
مبدأ  أيضا  املدر�ضي وتضرب  الهدر  العمق وتشجع  في  التعليم  جودة 
تكافؤ الفرص، بحيث أننا نجد في هذه املؤسسات التعليمية في القرى 
أستاذ واحد يدرس اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات وما هذه 

األقسام إلى اسم على مسمى وليست بمدرسة.

السيد الوزير، هناك خصاص أيضا في األطر التربوية بحيث أننا 
نجد خصوصا في بعض املواد اإلنجليزية، الرياضيات كما هو الحال 
بالنسبة لثانوية املختار السو�ضي باملعازيز وهناك إشكالية أخرى تتعلق 
القروي  العالم  في  املرضية  الحاالت  في  األساتذة خصوصا  بتعويض 
بحيث أن وكذلك في اإلجازات إجازة الوالدة كما هو الحال بمدرسة 
فكلطة »الصفاصيف« إقليم الخميسات توقف تالميذ املستوى األول 

والثاني...

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، مع كامل األسف انتهى الوقت، انتهى 
الوقت. غادي نمرو إذا سمحتم للتعقيبات اإلضافية تفضلوا السيد 
تفضل،  تفضل،  تفضلوا،  باش  هشام  ال�ضي  بالتي  املحترم،  النائب 

تفضل.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، اهتمام الحكومة بإصالح منظومة التربية والتكوين 
البعيد ال يعفيكم من االهتمام بإصالح  على املدى املتوسط واملدى 
بأن جوابكم حول  نقول  الوزير  السيد  ليا  اآلنية، وسمحوا  املشاكل 
األكثر  بل  وأرقام  إحصائيات  عن  عبارة  كان  اللي  املشتركة  األقسام 
من ذلك دفعتوا بأنه ناجح في بعض الدول، احنا راه كنتكلموا على 
املغرب وعلى العالم القروي السيد الوزير، احنا ما كنقدروش على 
3 دالوليدات في دارنا إلى مختالفين في السن كانجيوا وكنقولوا لرجل 
تعليم شد 30 طفل واحد عندو 6 سنين واحد عندو 11 عام، ونشوفوا 
حالة هاد األقسام السيد الوزير اللي سابق قلت عليها بأنه ال تصلح حتى 
لتربية األرانب. ولهذا كنطلب منكم السيد الوزير، درسوها في ورش 
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ديال األوراش العامة الي دارتها الحكومة ديال تشغيل 250.000 واحد 
باش نصلحوا، أنا عندي في شيشاوة السيد الوزير اليوم أكثر من 40% 
ديال األقسام في العالم القروي ما فيهاش les toilettes، ما فيهاش املاء 
والضو، وما فيهاش السور، هذه هي الوقت باش تصلحوا هاد األقسام 

السيد الوزير بتنسيق مع الوزير املكلف بهاد املشروع، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلي السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فريدة خنلتي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

نشكركم عن تجاوبكم السريع معنا فيما يخص املؤسسة املغربية 
املتواجدة حاليا في مدينة مليلية املغربية املحتلة، لكن لألسف الشديد 
السيد الوزير، ما زال هناك 63 طالب وطالبة داخل املغرب اليوم بدون 
تلقى  الثاني من السنة الدراسية ولم  اليوم في الشهر  دراسة، ونحن 
شكاياتهم أهمية من طرف املندوبية اإلقليمية. السيد الوزير، ما مصير 
هؤالء الطلبة؟ كما نريد أن ننوهكم السيد الوزير أن دراستهم في املواد 
العلمية كانت باللغة اإلسبانية، لذا هم يطالبونكم السيد الوزير أن 
تتم دراستهم عن بعد كما كانت في السنة املاضية من طرف أساتذتهم، 

وشكرا لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضل ال�ضي بودريقة تفضل لكم 
الكلمة السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد محمد بودايقة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

لهاد  املدر�ضي  الدخول  نجاح  على  الوزير  السيد  ننهي  نبغي  أوال 
السنة ونحن ما زلنا نعاني من مخلفات الجائحة. السيد الوزير، قلنا 
ليك تكلمتي على الرياضة وتكلمتي على الدخول تكلمتي على الرياضة 
والرياضة املدرسية، في ظل تحسن الوضعية الوبائية، وفي ظل التقرير 
القرارات ديال الحكومة ديال  العلمية، وفي ظل كذلك  اللجنة  ديال 
رفع الحجر الليلي، السيد الوزير ألم يحن الوقت أننا نفتحوا املدرجات 
ديال  الحالة  بأن  كنعرفوا  واحنا  الرياضية،  الجماهير  أمام  تدريجيا 
األندية املغربية التي تعاني ماليا، وكذلك حتى الشباب املغربي الريا�ضي 
السيد  كنتكلموا  واحنا  الطبيعية،  ديالو  للحالة  نرجعوه  بغينا  يعني 

الوزير على الرجوع التدريجي %20، %30 وخصوصا أنك و�ضي على هاد 
القطاع، وشكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، ما كاينش املعارضة تفضل، غير الكلمة 
النائب  السيد  تفضل  شكون؟  شكون؟  تفضل  نظبطوا  غير  جاياك 

تفضل، تفضل، تفضل.

عينرئب عيسلد يوسف شي5ي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

تنمي5ت نون

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

عيتمر ديتسمر أزول فالون،

ليه  وكنتمناوا  املولوية  الثقة  على  الوزير  السيد  كننهي  بدوري 
التوفيق، واحنا كلنا واثقون بأنه غادي ينزل املضامين ديال النموذج 
التنموي الجديد لحيز الوجود. اسمح لي السيد الوزير نقول لك بأنه فعال 
ملي كنتكلموا على املنظومة التعليمية والجودة ديالها هي اللي غتعاونا 
بما فيها  أننا وغتنجينا من واحد املجموعة من املشاكل اإلجتماعية 
اإلنحراف والبطالة إلى آخره.. وكنفرحوا احنا كأبناء الجنوب الشرقي 
مثل  يعني  ونسمعوا  االنفتاح  كنسمعوا  ي 

ّ
مل ورززات  إقليم  وكأبناء 

ي كنطلعوا للعالم القروي 
ّ
هاد املصطلح هادي ديال الجودة، ولكن مل

كنلقاوا حاجة أخرى السيد الوزير، وكنطلعوا كنلقاو التالميذ كيعياوا 
غير باش يوصلوا للمدرسة عندهم غير املشاكل ديال الولوج للمؤسسات 
التعليمية، لذلك يعني مثال في الجماعة ديال »إيمي ن أوالون« البرد كلها 
كتكون الثلج إيال كان التلميذ ما كيكونوش األساتذة، إيال كانوا األساتذة 
ما كيكونوش التالميذ، نفس ال�ضيء كذلك بالنسبة للطرقات، يعني، 
غير في الجماعة ديال »ترميغت« مثال الطريق بين »تاجدة« و«تالت« 
فيها أزيد من 500 تلميذ غير باش نديوا الطوبيس لتما كيتساس، النقل 

املدر�ضي كيتساس، حتى لبيكاالت ديال التالميذ كيتساسوا.

لذلك السيد الوزير، أنا كنطلب منكم أنكم تقربوا لهاد الساكنة 
هاد املؤسسات التعليمية بما فيها اإلعداديات والثانويات، نفس ال�ضيء 
بالنسبة للجماعات بتازناخت الكبرى و«تيديلي« و«تلوات« إلى آخره، 
يعني احنا الساكنة ديال ورززات محتاجة لعناية أكثر وتقوية األسطول 

ديال النقل املدر�ضي.

السيد الوزير، كتعرفوا بأنه، يعني، الحكومة الجديدة اعطت واحد 
األولوية كبيرة لألمازيغية، نراغ يالد أنزر التعليم نغد توتاليت تامازيغت 
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إس تال غ البرنامج ن وزارة التربية الوطنية نغد ؤر كيس تال، نرا أنيسان 
إس راتفكام كرا األهمية مقورن إتعليم، دنر أنزر املصير األستاذ ن اللغة 

األمازيغية.

السيد الوزير، للرقي بالقطاع ديال التعليم ضروري أننا نعطيوا 
قيمة لألستاذ، إذن األستاذ إيال بغينا نعطيوه قيمة نشوفو بعدا هاد 
الشباب دياولنا اللي كيحتّجوا في الشارع نجلسو معهم، وهادي خطوة 
محسوبة لكم السيد الوزير أنكم جلستوا ودرتو حوار اجتماعي، وهاد 
ال�ضي كيشرفنا وكيخلينا نخرجو بوجه احمر عند املغاربة ونقولوا لهم 

احنا مع األستاذ، واحنا مع التعليم، واحنا الرقي بقطاع التعليم سواء في 

العالم القروي وال في العالم الحضري، تنميرت نون ازول فالون.

عيسلد ائيس علجلسة:

املحترم..  النائب  السيد  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

السيد الرئيس أعتذر، عفوا راه باقي ما حينتش الصورة في الذهن ديالي 
راه اعطيت الصورة للسيد النائب، وأنا أعتقد بأن اعطيتها للفريق 

االستقاللي، فعفوا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد حسن عيبهي:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

السيد الوزير، ال بد من بذل املزيد من الجهود للنهوض بالوضعية 

التعليمية ببالدنا وخاصة بالعالم القروي، الذي يتخبط في العديد من 

املشاكل لعل أبرزها مشكلة االكتظاظ باألقسام التعليمية على قلتها، 

كما هو الوضع بالنسبة لجميع املؤسسات التعليمية بإقليم اليوسفية 

املثال  الثانوي، وعلى سبيل  واإلعدادي  االبتدائي  التعليم  أعني  وهنا 

مؤسسة »الشروق« التي تتواجد بنفس اإلقليم يتواجد بها أكثر من 

1200 تلميذ وتلميذة وال تتوفر سوى على 12 حجرة دراسية مما يضطر 

معه رجال ونساء التعليم إلى التناوب على الحجرة الواحدة، إضافة إلى 

أن هذه املؤسسات، السيد الوزير، ال تتوفر على األطر التعليمية الكافية 

واملرافق  الرياضية  واملرافق  املطالعة  وقاعات  اإلدارية  األطر  وكذلك 

الصحية كذلك هي ليست في املستوى، كذلك وغيرها من التجهيزات 

األساسية للتعليم مما يؤثر سلبا على السير العادي واملنتظم لتحصيل 

الدراسة ويؤدي في حاالت كثيرة إلى االنقطاع املبكر عن الدراسة. ثقتنا 

فيكم كبيرة، السيد الوزير، ملعالجة هذه الوضعية، ونتمنى لكم كامل 

التوفيق، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

املوضوع؟  في  آخر  إضافي  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضل، تفضل السيد النائب، لكم الكلمة، مرحبا، تفضل، عندو الحق 

فيها كامال.

عينرئب عيسلد عبد علحللم عملنصواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، عندي جوج دالنقط وبعجالة: النقطة األولى، وهو بما 
أن إقليم الرحامنة تقريبا من 80 حتى لـ%90 قروي، فهو يعاني بجميع 
مشاكل التعليم القروي، نزيدو عليها هو أنه واحد العدد داملؤسسات 

خصهم اإلصالح، من الطبع النقل املدر�ضي...

عيسلد ائيس علجلسة:

في  نبقاو غير  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا، شكرا 
النقطة األولى، انتهى الوقت السيد النائب، انتهى الوقت، عفوا انتهى 
املحترمة،  النائبة  السيدة  تفضلي  تعقيب؟  من  هناك  هل  الوقت. 

تفضلي، عفوا السيد النائب انتهى الوقت، تفضلي.

عينرئبة عيسلدة عويشة زيفى:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدة وعيسردة عيوزاعء،

عيسردة وعيسلدعت عينوعب عملحت5مون،

أنا فقط غادي نطرح سؤال على السيد الوزير، كيف يمكن لكم 
واحنا  الجمعيات  غتساندوا  وأنكم  األولي  التعليم  نجاح  لنا  تضمنوا 
من  الدراسة  عثر  أنه  اليوم  املدر�ضي  النقل  كيفاش  اليوم  كنشوفوا 

البداية ديالو ألن الجمعيات اللي مكلفين بالنقل املدر�ضي...

عيسلد ائيس علجلسة:

السيدة  دعوة  هادي  أنا  حاولوا  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
النائبة، حاولوا تتبعوا العداد باش تضبط الوقت، باش الرسالة تمر 
بال ما تبتر الجمل ديالكم أو األفكار ديالكم، إيال اسمحتوا. هل هناك 
من تعقيب إضافي آخر؟ ال أعتقد غادي نمرو مباشرة للرد ديال السيد 

الوزير، لكم الكلمة السيد الوزير، تفضلوا، مرحبا، تفضلوا.

عيسلد شكلب بنمو�سى، وزير عيت5بلة عيوطنلة وعيتعللم عألولي 
وعيريرضة:

شكرع عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

أوال أنا بغيت نأكد بأن، بطبيعة الحال، الحكومة كتعتبر بأن املدرسة 
راه هو استثمار في الرأسمال والرأسمال البشري هو أساس أيضا النموذج 
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ي اخترنا شعار »النهضة التربوية لتحسين 
ّ
التنموي الجديد، واحنا مل

الجودة  ديال  املوضوع  نحو  موجه  هذا شعار  الحقيقة  في  الجودة«، 
والجودة تتعني كل األطراف، تتعني من طبيعة الحال الوزارة، تتعني 
التالميذ، كل األطراف  التالميذ، تتعني األولياء ديال  الشركاء، تتعني 
خصها تشتغل في نفس اإلتجاه. بغيت أيضا نأكد بأن من طبيعة الحال 
الظروف الصحية تتجعل بأن عمليات التلقيح تمت مرحلة أولى واحنا 
ما زالين تنحاولوا باش نعمموا هاد التلقيح لكل األطفال اللي هما عندهم 
12 سنة وأكثر، هذا باش نتجنبوا اللي وقع ما وقع السنة املاضية باش 
واحد العدد ديال املدارس تم اعتماد التعليم عن بعد، واحنا تنعرفوا 
بأن هاد التعليم عن بعد كما جاء في واحد عدد ديال التدخالت راه 
عندو آثار، رغم املجهودات اللي دارتها الوزارة راه عندو آثار، ولهذا إيال 
هاد األثر خصنا نحاولوا بعدا نتجنبوا يكون التعليم عن بعد وخا يبقى 

تكميلي ما يرجعش هو األسا�ضي؛

ثانيا خصنا أيضا في نفس الوقت نشتغلوا على كيفاش نصلحوا هاد 
األثر ديال آثار الوباء اللي تم خالل هاد السنتين املاضيتين، وهذا تيعني 
واحد املجهود واحد الدعم تربوي، وهذا اللي الوزارة تتحاول باش خالل 
هاد السنة يكون واحد املجهود خاص باش نحاولوا نتغلبوا على هاد 

األثر السلبي اللي تم.

ما بين النقط أنتوما اللي جيتيوا اللي شرتيوا لها من طبيعة الحال 
هناك موضوع العالم القروي وهذا موضوع مهم، وأنتما جيتيوا بالفكرة 
ديال التمييز اإليجابي واحنا متفقين معاه، فما كان هذا تنحاولوا نقوموا 
القروي، من  العالم  ديال  باملشاكل  واعيين  نكونوا  به، ولكن خصنا 
بطبيعة الحال ما يمكنش تكون مدرسة القرب احنا عندنا واحد العالم 
القروي اللي هو مشتت ما يمكنش غنكونوا مدرسة حدا كل منزل، ما 
عندناش اإلمكانيات، هذا تيعني بأن خصنا أيضا نحاولوا كل ما يمكن 
نشجعوا املدارس الجماعاتية باش تكون واحد املدارس اللي هي فيها 
ي تنقولوا املدارس الجماعاتية خصنا 

ّ
واحد النوع ديال الجودة، ولكن مل

نوفروا لها الظروف، الظروف ديال املدارس الجماعاتية تتعني النقل 
املدر�ضي، وأنتما شرتيوا لواحد العدد ديال املشاكل اللي هي متعلقة 
بالنقل املدر�ضي، النقل املدر�ضي تيتم عبر مع شركاء اللي هما املجالس 
مالي،  مجهود  املجهود  واحد  تيديروا  ألن  أوال  مشكورين  اإلقليمية 
ومجهود في تنظيم هاد العملية، لكن مع وزارة الداخلية، مع املجالس 
احنا غنشتغلوا ألن احنا واعيين بأن هناك يمكن لنا نحسنوا باإلمكانيات 
اللي هي موجودة يمكن لنا نحسنوا املردودية ديال هاد النقل املدر�ضي، 

donc خصنا نشتغلوا فهاد املوضوع ونحاولوا نلقاوا الحلول املناسبة.

ثم تكلمتيوا على املطاعم، تكلمتيوا على الداخليات اللي من طبيعة 
الحال وتكلمتيوا أيضا على دور الطالب أو الطالبات اللي هما موجودين 
هاد  يرجع  باش  نوظفوهم  أيضا  كيفاش  ونحولوا  القروي  العالم  في 
التمييز إيجابي في العالم القروي حقيقي وتيعطي واحد تيجعل بأن تكون 
للتالميذ مهما كانت زعماكين اإلمكانيات ديالهم يمكن لهم يستافدوا من 

واحد التعليم اللي هو ذي جودة.

اللي  مهم  جد  أنا  تنعتبروا  هو  اللي  موضوع  على  أيضا  تكلمتيوا 
هو موضوع ديال اإلكتظاظ، هاد املوضوع مطروح، واحنا ألن احنا 
في  بأن  لكم  قلت  وأنا  املعدل  واحد  تنعطي  ي 

ّ
مل معدالت  اعطيناكم 

األقسام املشتركة اللي فيها سميتو، راه معدل عدد التالميذ في القسم 
ي تيكون 2 وال 3 ديال أسميتو تيكون 10 في كل مستوى هذا 

ّ
20، ومل

هو املعدل، ولكن هذا معدل هذا وأنا تنتفهم بعض املالحظات أنتما 
اللي تديروا، ألن إيال كان بعض األقسام تيكون يمكن غي 10 وال 15 
التالميذ يمكن األستاذ يمكن له يعني يواكب ويمكن له يكون  ديال 
واحد التعليم ديال الجودة، إيال كان القسم فيه 30 وفيه 2 وال 3 ديال 
املستويات، هنا من طبيعة الحال هذا ما كاينش معايير ما غا يساعدش 
باش يكون عندنا التعليم ديال الجودة، لهذا موضوع ديال اإلكتظاظ 
ال في األقسام املشتركة وال من غير األقسام املشتركة، عندنا حاالت 
ديال اإلكتظاظ اللي هي اآلن في بعض األحيان اللي هي مرتفعة ومرتفعة 
أكثر مما هو زعماكين قانوني وما هو اللي تنتمناوا، ولهذا احنا ما زال في 
حاجة إلى توسيع عدد األقسام وعدد املدارس باش نقصوا وتوظيف 
أيضا أساتذة ومعلمين باش نقصوا من هاد اإلكتظاظ، وبطبيعة الحال 

االكتظاظ عندو عالقة مع الجودة أيضا الزم نردوهم.

أنتما شرتيوا لإلصالح واحد العدد ديال املؤسسات واحنا تنشتغلوا 
على هاد املوضوع، ال ال ما�ضي طبيعي باش يكون املؤسسات ما فيهاش 
املرحاض وال ما فيهاش يعني واحد غير ما هو أسا�ضي ما�ضي �ضي حاجة 
اللي هي زايدة، ولكن هادو من األولويات اللي هي اآلن حددناها باش 
نأكد على موضوع ديال  السنة. بغيت غير  نشتغلوا عليها خالل هاد 
العمل مع واحد الشريك واحد الطرف اللي هو أسا�ضي اللي هو هيئة 
يمكنش  ما  الحال  اللي من طبيعة  التربوية  األطر  اللي هو  التدريس، 
نتكلموا على الجودة وال نتكلموا على اسميتو إيال مكانوش هما منخارطين 
وتيشتغلوا في واحد الظروف اللي هي ظروف ديال االطمئنان واللي يمكن 
تساعد باش نوصلوا لألهداف اللي احنا بغيناها، لهذا احنا ما بغيناش 
نجيوا باقتراحات مسبقة، وهنا فتحنا كان لقاء أول مع النقابات اللي 
هي األكثر تمثيلية، هناك انطالقا من يوم الغد لقاءات اللي هي منظمة 
ي تنقولوا حوار هو االستماع لآلخر ونتفهموا 

ّ
باش نحاولوا يكون حوار، مل

املشاكل ديال اآلخر ونلقاوا الحلول اللي هي حلول مشتركة باش نتجاوبوا 
مع إكراهات وناخذوا بعين اإلعتبار أيضا اإلمكانيات اللي هي موجودة 
بكل واقعية وكاين األمور اللي يمكن لنا نبرمجوها على األمد القريب 
وكاين األمور اللي خصها تبرمج على األمد املتوسط، وهذا هو الهدف 
من هاد اللقاءات، أخذا بعين اإلعتبار هذا ما فيهش الجانب املادي، 
راه فيه واحد العدد ديال الجوانب اللي هي تنشوف غير الظروف ديال 
التدريس وواحد العدد ديال املدارس راه هادو من األمور اللي إيال حسنا 
هاد الظروف ديال.. يمكن لها تساعد أيضا باش كل الشركاء وكل األطر 
اللي تيقومو به، وثانيا  التقدير الضروري للعمل  التربوية تحس بأوال 

أيضا االطمئنان والراحة للعمل ديالهم داخل املؤسسات التعليمية.
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هذا  ولكن  املناهج  تجديد  باملناهج،  تتعلق  هي  اللي  نقطة  هناك 
تنشتغلوا عليه كاين تجديد ديال املناهج على املستوى ديال اإلبتدائي، 
احنا بدينا نشتغلوا في تجديد املناهج على املستوى ديال الثانوي انطالقا 
املدرسة  ديال  املوضوع  األولى.  املرحلة  فهاد  اسميتو  اإلعدادي  من 
املدارس اللي هي في مليلية راه اخذينا التدابير باش أوال هاد املدرسة 
تفتح ما تبقاش اسميتو، هناك عدد ديال التالميذ نقص خالل هاد 
السنة وعندنا واحد الهيئة ديال التدريس اللي هي موجودة محليا واللي 
حاولنا باش يمكن لها هي تأطر واحد العدد ديال األقسام أخذا بعين 
االعتبار بأن كاين بعض املواد اللي يمكن تم عن بعد ألن داك الهيئة 
التدريسية اللي هي موجودة محليا ما عندهاش التكوين باش اسميتو 
تدرس بعض املواد، ونفس ال�ضيء بالنسبة لألطفال اللي كانوا مسجلين 
في مليلية وما يمكنلهمش يلتاقاوا حاولنا نلقاوا لهم حلول في املنطقة 
إما في الناظور إما في الجماعات اللي هي مجاورة نلقاوا حلول مناسبة، 
وهيئة التدريس اللي كانت في مليلية وما تمكنتش باش تلتاحق حاولنا 
نعطيوها زعماكين واحد الزمن ديال الدرا�ضي فهاد املدارس. ولهذا احنا 
تنحاولوا بطبيعة الحال هادو ظروف اللي هي ظروف استثنائية، ولكن 
تنحاولوا نلقاوا الحلول املناسبة باش مع كل األطراف املعنية، اللي هو 
مهم هو باش األطفال ما تضيعش، أنا نظن هذا هو اللي أهم والزم وهذا 
التزام زعماكين ديالنا باش نلقاوا الحلول مع كل األطراف اللي هي معنية 

شكرا، شكرا على اإلنصات ديالكم وأيضا على كل األسئلة...

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى القطاع املوالي تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عبد عيصمد حلكر )نقطة نظرم(:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الداخلي  النظام  من   267 املادة  بمقتضيات  نذكركم  غير  بغيت 
بخصوص التعقيبات اإلضافية، حيث تم التنصيص صراحة على أنه 
ينبغي أال تتعدى تعقيبا واحدا لكل فريق بالنسبة لكل سؤال، وأنكم 
لألسف عطيتيوا لبعض الفرق 2 تعقيبات إضافية أرجو تدارك هذا 

األمر، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

صحيح، صحيح السيد النائب وإيال رديتي البال راني قدمت اعتذار 
لل�ضي مضيان، وقلت ليه إيال استوعبتي شنو وصلت ليه وقلت ليه راه 
باقي ما حينتش الصورة في الذهن ديالي، راه اعطيت الكلمة للسيد 
النائب وأنا أعتقد ال�ضي مضيان كان تيجلس تما أعتقد بأنني اعطيت 

الكلمة للفريق االستقاللي لذلك أعتذر.

إذن ننتقل إلى القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان، ونرحب بالسيد 

الوزير ولو أنه ليس في حاجة إلى ترحاب فهو من أهل الدار، السؤال 
ما قبل األخير هو السؤال املتعلق بمراجعة القانون املنظم للجمعيات 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، لكم 

الكلمة السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة خديجة حجوب9:

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

لجمعيات  الجديدة  األدوار  من  جملة  على   2011 دستور  نص 
املجتمع املدني، غير أن تفعيل هاته األدوار يصطدم مع تقادم القانون 
املنظم للجمعيات الذي يؤطر مرحلة ما قبل دستور اململكة لسنة 2011 
حيز التنفيذ، األمر الذي يتعين مراجعة ديال هاد القانون بما يواكب 
السيد  نسائلكم  لذا  املغربي.  املدني  املجتمع  يعرفها  التي  الدينامية 
الوزير، عن اإلجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل وضع 

قانون جديد منظم للجمعيات؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، لكم الكلمة السيد الوزير املحترم.

عيسلد مصطفى بريترس عيوزير عملنتدب يدى ائيس علحكومة، 
عملكلف بريعالقرت ما عي 5ملرن، عينرطق عيرسم9 برسم علحكومة:

شكرع، شكرع عيسلد عيرئيس،

شكرا السيدة النائبة املحترمة على طرحك هاد السؤال هذا، وأنا 

في  املستعملة  املصطلحات  على  أخرى  مرة  نشكرك  باغي  باملناسبة 

السؤال؛ األدوار الجديدة للمجتمع املدني، ألنه بالفعل املجتمع املدني 

اآلن في املغرب يقوم بأدوار جديدة ومتجددة، لألسف هاد السنوات 

هادي ما واكبناش هاد األدوار الجديدة على املستوى التشريعي، وهنا 

ال بد ما نحيي املجتمع املدني والعمل ديالو الكبير الذي يقوم به اليوم 

في بالدنا واللي كيتطلب من هاد الحكومة على الخصوص أنها تعمل لو 

واحد اإللتفاتة بمراجعة هذه القوانين. على مستوى الحصيلة كانت 

القوانين التنظيمية اللي منصوص عليها في الدستور كان من املفروض 

تجي: القانون التنظيمي رقم 44.14 في شروط وكيفية ممارسة الحق في 

تقديم العرائض؛ 64.14 والقوانين التنظيمية اللي كتعلق بالجماعات 

الترابية مع قانون وحيد اللي هو 06.18 اللي لحد اآلن باقي ما كايناش 

النصوص التنظيمية ديالو املتعلق بالعمل التطوعي التعاقدي، هذا 

ألن  قوية  إرادة  بكل  هادي  الحكومة  هاد  عليه  غتشتغل  كبير  ورش 

املجتمع املدني بصدق يحتاج إلى إلتفاتة قوية، شكرا.
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عيسلد ائيس علجلسة:

املحترمة،  النائبة  السيدة  تعقيب  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
تفضلوا.

عينرئبة عيسلدة خديجة حجوب9:

عيسلد عيوزير،

عيسلد عيرئيس،

يعود النص القانوني املنظم للجمعيات والحياة الجمعوية في بالدنا 
إلى نهاية خمسينات القرن املا�ضي وبالضبط سنة 1958، حيث كان 
العمل الجمعوي املغربي في بدايته التأسيسية والجنينية غير أن هذا 
املجال عرف تحويالت عميقة حيث لم يعد النسيج الجمعوي في العقد 
الثاني من األلفية الثالثة يشبه ما كان عليه غداة حصول املغرب على 
االستقالل. كما أن املجتمع املغربي بدوره عرف تحوالت ديمغرافية، 
اجتماعية واقتصادية كبرى األمر الذي جعل معه قانون الجمعيات 
الحالي غير منسجم مع املستجدات التي حملها دستور اململكة لسنة 
2011، وال يواكب أيضا الدينامية الكبرى التي يعرفها املجتمع املدني 
في املغرب سواء على مستوى الكم أو النوع وهو األمر الذي يدفعنا في 
فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب إلى إثارة القضايا واإلشكاليات 

التالية:

-اإلشكالية األولى: ترتبط أساسا بتشكي العديد من الجمعيات من 
الحصول على وصوالت اإليداع النهائية، األمر الذي يعارض في العمق مع 

أحكام دستور اململكة لسنة 2011 وال سيما في الفصل 12 منه؛

رقم  يالمس  املغرب  في  الجمعيات  عدد  يكاد  الثانية:  -اإلشكالية 
200.000 جمعية موزعة على مختلف مناطق التراب الوطني، وبالتالي 
باآلالف سواء  تعد  عاملة  يدا  تشغل  أصبحت  الجمعيات  هذه  فإن 
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، بل أكثر من ذلك فإنها تنخرط في 

مبادرات تنموية رائدة...

عيسلد ائيس علجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ لكم الكلمة السيد النائب املحترم تفضلوا.

عينرئب عيسلد عبد عيصمد حلكر:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، في الحقيقة احنا نتمناو هاد اإللتزامات اللي علنتوا 
عليها توفقوا فيها ولكن نشك في ذلك، ألنه العنوان األبرز أنه على مستوى 
الهندسة الحكومية غيبتم هذا القطاع ديال املجتمع املدني، وأول تحّد 
سيترتب عن ذلك هو ضعف الحكامة ديالو، الجمعيات دابا غنخاطبوا 
فيها وزارة الشباب أو وزارة الداخلية باش من صفة غنخاطبوكم انتما 

فيها بهاد الشأن هذا؟ ما عندكم عالقة به طبقا للهندسة الحكومية، 
هذا تراجع خطير يهدد واحد املرتكز أسا�ضي للدستور املغربي الجديد 

اللي العنوان ديالو األبرز هو الديمقراطية التشاركية، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، عفوا السيد الوزير كاين واحد تعقيب 
إضافي آخر، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد لحسن عيسعدي:

السيد الوزير، أوال تنحييكم على الجرأة ديالكم فهاد القطاع اللي 
كّدبروا وكيفاش أنه انتما عازمين على إصالح التركة...

عيسلد ائيس علجلسة:

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

عيسلد مصطفى بريترس عيوزير عملنتدب يدى ائيس علحكومة، 
عملكلف بريعالقرت ما عي 5ملرن، عينرطق عيرسم9 برسم علحكومة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

اللي   58 ديال  الظهير   100% معك  متافق  أنا  النائبة،  السيدة 
كتفتاخر به جميع األطياف السياسية في بالدنا، اليوم وصل الوقت 
اللي خصنا نغيروه وخصنا نعملوا عليه تغييرات، وخصنا نعملوا عليه 
تعديالت وهذا ورش غادي نشتغلوا عليه بكل قوة وبكل عزم. لكن 
قبل أن نشتغل عليه يجب أن نفتح مجموعة من املشاورات؛ أوال مع 
الجمعيات، نعرفوا كيفاش كتشوف اإلطار املرجعي ديالها، ثم أيضا 
مع مجموعة من القطاعات املعنية بهذا امللف وطبعا ال بد أن نشتغل 
على مجموعة ديال القوانين األخرى املرتبطة بالحياة الجمعوية، اليوم 
كنعرفوا هناك مجموعة من املهن الجمعوية اللي كتساهم حتى هي في 

الثروة ديال البالد وكتساهم في الناتج الداخلي الخام.

بخصوص التعقيب ديالك السيد النائب املحترم، اسمح لي نقول لك 
اإلختصاصات أنا عندي املجتمع املدني ربما غير ما قريتيش املرسوم ربما 
ما شفتيهاش في التسمية ولكن راه املرسوم إيال اطلعتي عليه زعما سترى 
بأم عينيك، أنا كنعذرك يمكن باقي ما شفتيش املرسوم ديال صالحيات 
الوزراء، عندي اختصاصات املجتمع املدني حصريا وبالتالي أنا من يدبر 
وأنا من يعد السياسة الحكومية فهاد القطاع، فبالتالي سوف نلتقي إن 
شاء هللا في لقاءات وفي لجان وسنتناقش على هذا املوضوع وأعدك بأنه 
غتكون فيه نتائج كبيرة جدا، ألن املجتمع املدني نقول لك باستثناء ما 
قدمته من 3 ديال القوانين التنظيمية راه ما تقدماتش فيه �ضي حاجة 
كبيرة، املجتمع املدني اليوم هو مساهمة في الناتج الداخلي الخام، هو 
مهن جمعوية، هو مساهمة في »CNSS« والحكومة جابت مجموعة ديال 
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املبادرات التي ستتما�ضى مع هاد الرؤية منها أوراش اللي فيها 250 فرصة 
عمل، فبالتالي املجتمع املدني اليوم بين أيد أمينة كن مطمئن السيد 

النائب املحترم.

عيسلد ائيس علجلسة:

إلى آخر سؤال وهو سؤال  نمر  إذن  الوزير املحترم،  السيد  شكرا 
آني عن تعزيز قدرات جمعيات املجتمع املدني في مجال الديمقراطية 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التشاركية 
الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب لكم الكلمة، بالتي بالتي راكم 

نضتوا ب2 اعطيوني واحد، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم عوطرس:

السيد الوزير، السؤال اللي عندي أنه منذ أن وضعت اللبنة ديال 
على  أنه  كيتضح   ،2011 ديال  الدستور  في  التشاركية  الديمقراطية 
املستوى العملي أن جمعيات املجتمع املدني وأن املجتمع املدني شبه 
مغيب عن املشاركة في هاد الورش ديال الشأن العام، وبالتالي السيد 
الوزير، ما كرهناش أنكم تبينو لنا أشنو هما عالش انتما عازمين باش 
تحييوا وترجعوا تبعتوا شوية الروح فهاد القانون ديال وخصوصا ما 

يتعلق بمواكبة وتأهيل ودعم النسيج الجمعوي؟ شكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

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

عيسلد مصطفى بريترس عيوزير عملنتدب يدى ائيس علحكومة، 
عملكلف بريعالقرت ما عي 5ملرن، عينرطق عيرسم9 برسم علحكومة:

السيد النائب املحترم، كيفما قلت في الجواب ديال السؤال األول، 
قلت املجتمع املدني هو شريك أسا�ضي وهذا بلغة األرقام، كيفما قالت 
موجودة  اليوم  جمعية   200.000 من  أزيد  املحترمة  النائبة  السيدة 
وتشتغل، بل على العكس هناك جمعيات اليوم اللي كدير مجهود كبير 
جدا على مستوى التأطير واملصاحبة واملواكبة. وال بد اليوم ننهي ونوجه 
تحية كبيرة لجمعيات املجتمع املدني ألنه في املقابل أقول كانت مجموعة 
ديال املبادرات لكن األهم اإلطار التنظيمي والتشريعي اللي فيه الحياة 
الجمعوية والتشاور العمومي وفيه اإلصالح أو ال التعديل ديال النظام 

ديال 58 هذا كله لألسف ما مشاش؛

ثانيا املخرجات ديال الحوار اللي تعمل في 2012 وبقى يعني وشاركت 
فيه مجموعة ديال الجمعيات، أيضا هاد املخرجات لم يتم تفعيلها، 
ال  التشاور،  ديال  الكبير  الورش  هاد  نفعل  أن  يمكن  كيف  فاليوم 
اإلطار  نحطوا  أننا  محتاجين  لكن  مزيانة  املتفرقة  باملبادرات  أعتقد 
املرجعي ونشتغلوا بمقاربة جديدة؛ أوال يكون انخراط قوي ديال جميع 
القطاعات الشريكة ألن صحيح أن االختصاص اليوم داملجتمع املدني 

عند الوزارة املكلفة بالعالقة مع البرملان لكن املتدخلين حكوميين أيضا 
وغير حكوميين أيضا مطالبين باش أنهم يعطيوا يعني الرأي ديالهم في 

هذا املوضوع، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب املحترم تفضلوا.

عينرئب عيسلد عبد عيرحلم عوطرس:

السيد الوزير، احنا كنعرفوا أن رهان ديال التنمية وكنعرفوا أنه 
التنزيل ديال النموذج التنموي الجديد كيتطلب منا باش انفاتحوا على 
جميع الطاقات ديال املجتمع املغربي، وكنظن أن جمعيات املجتمع 
املدني رافد مهم وشريك أسا�ضي فهاد العملية هذه، وبالتالي أنا كنظن 
أنه العمل على بعض التعديالت أو العمل على بعض التجويد ديال 
بعض النصوص كنظن غيبقى ضعيف بل كنطلب أنه إيال كان ممكن 
من الوزارة أنها تعمل على وضع إستراتيجية فهاد اإلطار هذا وأنها تخدم 
ملا ال تكون عندنا مدونة فهاد املوضوع هذا اللي كيتجمعو فيها كل ما 
يتعلق وما له الصلة باملوضوع، وبالتالي احنا الحظنا أن لجنة النموذج 
التنموي فاش جابت التقرير ديالها جابت بأنه املجتمع املدني باقي بعيد 
بزاف على اإلنخراط ديال اللي كنتمناوه يكون يوصل له في تدبير الشأن 
العام. فالتالي السيد الوزير، احنا كنطمحوا أنكم، وكنعاود نكررها، 
املوضوع  فهاد  بمدونة  تجيونا  باستراتيجية،  تجيونا  أنكم  كنطمحوا 
وكنظن هاد القضية هادي انتما قادين بها ملا خبرناه فيكم من كفاءة 

وفعالية، شكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيبات إضافية في املوضوع؟ تفضلوا 
السيد الوزير لكم الكلمة.

عيسلد مصطفى بريترس عيوزير عملنتدب يدى ائيس علحكومة، 
عملكلف بريعالقرت ما عي 5ملرن، عينرطق عيرسم9 برسم علحكومة:

املدونة صعب  كاينة،  النائب املحترم االستراتيجية غاتجي  السيد 
أنا نقولك عالش، أنه ما يمكنش نغير نعمل تعديل على الظهير ديال 
58 ونزولو ونجيب مدونة خاصني نحافظ عليه هذا إرث ديال املغاربة 
كيفتخرو به كاملين الطيف السيا�ضي يفتخر خصو يبقى ولكن يجب أن 
يعدل، مستقبال نجمعوه في إطار مدونة هداك ورش ثاني. أنا بعجالة 
التشاور  ديال  القانون  إعداد  خالل  من  القانونية  الترسانة  تعزيز 
العمومي هذا هو le cheval de la bataille هذا هو باش غادي ألن هو 

القانون اللي غادي يكون إن شاء هللا، جامع؛

ثانيا املركز على مستوى املركز ديال اإلتصال أنا لقيت اآلن مركز 
في الوزارة ديال االتصال، ولكن لقيت مركز فيه موظفين من الوزارة 
مشكورين يعني متطوعين احنا نطمح إلى إنشاء مركز حقيقي يكونوا فيه 
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ناس متفرغين، منين يتطرح عليهم السؤال يجاوبوا عليه، منين يعيط له 
�ضي واحد من �ضي منطقة ويطلب املعلومة يلقاها، وبالتالي نكونوه وملا ال 
نديروه بشراكة مع املجتمع املدني اللي يكون مجتمع مدني قوي ويساهم 
ونمشيوا فهاد اإلتجاه هذا اللي مهم وغادي ينتج الثروة لبالدنا. الرؤية 
التي تنظر بها هذه الحكومة للمجتمع املدني ما�ضي جمعيات نتلقاوا بهم 
وفقط نؤثث بهم املشهد ديالنا الديمقراطي والسيا�ضي هادو فاعلين 
أساسيين سيساهمون في إنتاج الثروة، هكذا ننظر إلى املجتمع املدني 
غادي يشغلوا وغادي حتى هم يسجلوا في »CNSS« غادي يساهموا 
فهاد  املغاربة،  ديال  القيم  ديال  املنسوب  تقوية  في  كبيرة  مساهمة 
املجهود اللي كيقوموا به فهاد الظروف هذا وأنا كيفما قلت وسأعيدها 
أحييهم مرة أخرى ألن مجهوداتهم كبيرة لكن الحكومة سوف تعمل أوال 
على إعداد هاد االستراتيجية بتشاور معهم ولكن غادي نعملو التشاور 
في إطار محاور ما غاديش نعملو التشاور ونبقاو عاود في إطار محاور 
محددة ثم بعد ذلك سوف نتجه لكي نبحث عن التمويل الكافي لتنفيذ 
هذه االستراتيجية اللي غتكون عندها آثار أنا متأكد حتى على معدالت 

النمو في بالدنا، وشكرا لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى املادة 152 من النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر بعد أن استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول 
أعمالنا، في موضوع أسباب ارتفاع أسعار بعض املواد األساسية، الكلمة 
للمتحدث األول عن فريق التقدم واالشتراكية، فليتقدم السيد النائب 

املحترم لطرح السؤال.

عينرئب عيسلد عدي شجري:

شكرع عيسلد عيرئيس،

نعلم جميعا  كما  األساسية  املرتكزات  الوزير، من ضمن  السيد 
ديال التصريح الحكومي هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، 
باهلل عليكم السيد الوزير وبكل صراحة واش باالرتفاعات الصاروخية 
اليومية ديال املواد األساسية باش غادي تحافظ الحكومة على القدرة 
الزيادة هادي كتعني جميع  أن هاد  زيادة على  للمواطنين؟  الشرائية 
الفئات وجميع الشرائح ديال املجتمع، كتعني الفالح اللي كيبقى حاير 
واألثمنة  ديالو  املاشية  ديال  األعالف  ديال  الصاروخي  الثمن  بين  ما 
الصاروخية ديال وسائل ديال اإلنتاج من األسمدة من الكازوال ومن 
الوسائل األخرى، كتعني هداك الصانع التقليدي اللي ما حيلته حيلة في 
ي كيجيب املنتوج ديالو 

ّ
املواد األولية باش كيشتاغل وما حيلتو حيلة مل

للسوق ما كاينش اللي كيشريه منه ألنه بسبب التدهور ديال وسائل 
العيش ديال املواطنين، كذلك ما كتستثنيشاي املوظف اللي الحياة 
ديالو كلو كيحاول يوفر على حسب املعيشة اليومية ديال اوالدو باش 
يبني منزل للعائلة ديالو وملّي كيم�ضي للسوق باش يسول على مواد البناء 
كيلقى أثمنة ما�ضي في الطاقة ديالو، الحديد راه وصل لـ9 دراهم السيد 

الوزير. وبالتالي وبالتالي آش كنقولوا في حزب التقدم واإلشتراكية بأن 
هناك فرق شاسع ما بين التصريح الحكومي وما بين املقتضيات ديال 
القانون املالي، ولهاد السبب صوتنا بالرفض ال فيما يخص التصريح 

الحكومي وال في ما يخص القانون املالي.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت نمر إلى املتحدث الثاني 
عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم 

لكم الكلمة.

عينرئب عيسلد عبد عيصمد حلكر:

شكرع عيسلد عيرئيس،

في الحقيقة تناولنا الكلمة لكي نبلغ قلق وغضب املواطنات واملواطنين 
على إثر الزيادات الصاروخية التي عرفتها عدد من املواد األساسية، 
والتي يكتوي بنارها، يعني، الناس ديال الطبقة املتوسطة والبسطاء من 
هذا املجتمع كالزيت، الدقيق، الخضر، الفواكه، االحتياجات البسيطة 
ديال الفالح الصغير إضافة طبعا إلى الزيادة الصاروخية في املحروقات 
ومما انعكس على نقل مختلف األنواع ديالو، املواد ديال البناء مما يهدد 
واحد القطاع اقتصادي حقيقي في البالد. بطبيعة الحال هاد الزيادات 
الصاروخية تنضاف إلى النار األخرى التي اكتوى بها املواطن جراء اآلثار 
السلبية ديال الجائحة وما نتج عنها من فقدان الشغل وتراجع الدخول، 
تواصلية  إستراتيجية  غياب  في  أكثر  ضخمات  ازدادت  املعاناة  وهاد 
رسمية وواضحة ومبادرة من قبل الحكومة تنضاف إلى غياب أي خطوة 
من قبل الحكومة على مستوى مراقبة األسعار ومحاربة اإلحتكار ودون 
التحقق من أن الزيادة اللي تحققت اللي تسجلت على مستوى املغرب 
أنها انعكاس للزيادات اللي تمت على املستوى الدولي، ما كاينش حتى 
�ضي مجهود األمر الذي أدى إضافة إلى عوامل أخرى إلى احتجاجات في 
الشارع تتزايد يوما بعد يوم سيما ملا تصدموا املغاربة كاملين باإلنقالب 
السريع عن الوعود اإلنتخابية الحاملة وفي مقدمتها الزيادات في األجور 
بالنسبة لواحد العدد ديال الفئات اللي كيشكلو العمود الفقري ديال 
الطبقة املتوسطة. إذن باش نتيحو لكم السيدة الوزيرة فرصة تكلموا 
مع املغاربة شرحوا لهم اشنو هو السبب ديال هاد الزيادات الصاروخية 

اللي ما عرفاتش البالد أكثر من 10 سنين هذه، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للمتحدث الثالث عن فريق 
التجمع الوطني لألحرار، تفضلو السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد حرتم بن اقلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،
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عيسلد عيوزير عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

عرفت األسعار ارتفاعا بشكل ملحوظ منذ أبريل 2021 على غرار 
كل بلدان العالم، وهذا إرتفاع تم تسجيله في عهد الحكومة السابقة 
التدخل  نثمن  اإلطار  هذا  وفي  الحكومة،  هذه  تشكيل  مع  يكن  ولم 
اللي قامت به الحكومة مباشرة بعد تشكيلها باتخاذ بعض اإلجراءات 
املتعلقة باملراقبة والتتبع وكذلك عملت الحكومة في إطار مشروع قانون 
لـ16 مليار درهم  املالية على رفع نفقات صندوق املقاصة اللي وصل 
لضمان إستقرار غاز البوطان والدقيق املدعم والسكر. لكن رغم هاد 
املجهودات، فإننا نسجل ارتفاع في أسعار عدة مواد من بينها كاين مواد 
األسمدة اللي خاصة للفالحة على سبيل املثال، المونيترات 33 وليريس 
46 حيث بلغ ثمنها في األسواق 900 درهم كانت قبل تتكون 350 درهم، 
وتنعرفو دخول ديال املوسم الفالحي وتأخر ديال األمطار وكاين أسعار 

ديال املحروقات يعني تنشوفوا الفالح في وضعية صعبة.

أما بخصوص أسعار املحروقات، وبعيدا عن املزايدات السياسية، 
فإن الحكومة ما قبل السابقة قامت بتحرير أسعار املواد البترولية دون 
للمواطنين، وندعو  الشرائية  القدرة  اتخاذ إجراءات مواكبة لحماية 
الحكومة لتصحيح هذا الوضع. لهذا نسائلكم السيدة الوزيرة، نطالب 
باتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تعتزم عليها الحكومة حتى ال تتضرر 

القدرة الشرائية للمواطنين، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للمتحدث الرابع واألخير عن 
فريق األصالة واملعاصرة، تفضل سيدي هشام.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

اللجنة  عقدتوا  أنكم  سيكون  جوابكم  بالطبع  الوزيرة،  السيدة 
الوزارية املتعلقة باألسعار يوم 12 نونبر، قرينا البالغ ومشكورين على هاد 
العمل ولكن في داخل البالغ السيدة الوزيرة أكدتو بأن مجموعة ديال 
املواد األساسية عرفت ارتفاع األسعار، كنشكروكم على رفع الرسوم 
الجمركية على مجموعة ديال املواد القطاني، الزبدة، الدقيق ولكن 
في داخل البالغ اعترفتوا بأنه كاين مجموعة ديال املواد، واليوم خصنا 
نتكلموا على نقطتين: كاينة مواد أساسية اللي كتهم املعيش اليومي اآلني 
للمواطن واللي لألسف ما بغيناش نعترفوا بأنها راجعة ألزمة كورونا، 
يعني، الحل ديالها اليوم ال ديال الدقيق وال ديال السكر خصنا إجراءات 
عملية اليوم باش يتحالوا هاد امللفات أصال نديرو غير خدمتنا نحيلو 
ملف الزيت وملف ؟؟؟؟ والدقيق اللي وصل لـ8 دراهم مجلس املنافسة 
يقول لنا رأيو؛ ثانيا خصنا نفكرو في دعم هاد األسر ألنه ما زال مرتبطين 
بصندوق كورونا، ما زال مرتبطين بكورونا، إيال فكينا املشكل في انتظار 
تعدل األسواق خصنا نلقاوا الحل لألسر الهشة اللي اعترفتوا في البرنامج 

الحكومي بأن كاينة مليون أسرة؛

املشكل الثاني واللي هو غادي يجي على املدى املتوسط هو اللي قالوا 
الزمالء ديال األسمدة ديال املواد الفالحية، أنا هضرت مع الفالح دروك 
كيبيع الجلبانة بـ9 دراهم وخاسر فيها، دابا واش نجيو من الفالح وال 

نجيو من املواطن؟ يعني مغاديش يفلح لنا لهاد الفترة الجاية؛

املشكل الثاني ديال مواد البناء مجموعة ديال املقاوالت غاتوقف 
 la révision فيهم les marchés publics ديالها ما زال les marchés
 la révision des فيهمش  ما   les marchés privés ولكن   des prix
prix، مجموعة ديال les ménages غادي يوقفوا la.finition الزاج 3 
داملرات، الخشب 2 داملرات، الكارالج ما كاينش ومنين غادي يتوقفوا 
هاد les marchés، يعني، غادي ينعكس مباشرة عن اليد العاملة غادي 
تزادنا chômage وغادي نرجعو لواحد الدوامة يعني خصكم تفكروا 
تفكير عاجل في حل مشكل هاد املواد ملدة 3 شهور وال 4 شهور باش 
تبقى القدرة الشرائية ديال هاد الشركات خدامة وتبقى اليد العاملة 

هاد ال�ضي خصو حلول آنية السيدة الوزيرة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للحكومة في ثمان دقائق.

عيسلدة نردية فترح عيعلوي، وزيرة عالقتصرد وعملريلة:

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

بداية كنتوجه بالشكر للفرق البرملانية واملجموعة النيابية اللي أثارو 
هاد املوضوع، وهي فرصة باش نأكدو بأن الحكومة كتابع باهتمام كبير 
موضوع ارتفاع أسعار بعض املواد األساسية. هاد املوضوع فيه نقاش 
وفيه تحوالت وفيه أيضا بعض املزايدات، ورفعا لكل لبس قد يعتري 
هذا املوضوع، وتنويرا للرأي العام الوطني فإنني أقف أمام مجلسكم 

املوقر لعرض التوضيحات التالية:

ال بد أوال من التأكيد بأن الحكومة قد جعلت القطاعات اإلجتماعية 
والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياتها، وقبل 
الضرورية،  املعطيات  بعض  بسط  يجب  فإن  تفاصيلها  في  الخوض 
فعلى غرار باقي دول العالم فقد بدأت األسعار في االرتفاع بشكل ملحوظ 
منذ شهر أبريل من هاد السنة وذلك بعد إتجاه سالب للتطور خالل 
سنة 2020 على مستوى العالم بسبب أزمة كوفيد، فقد بلغ مؤشر 
األسعار عند االستهالك في شهر شتنبر املا�ضي %5,4 في الواليات املتحدة 
األمريكية وفي منطقة األورو بـ %3,4 وهاد املعدالت هي عرفت ارتفاع غير 
مسبوق لفترة ديال 10 سنين األخيرة. بشكل عام يمكن التأكيد على أن 
العوامل اللي أدت لهاد االرتفاع اللي عرفاتو أسعار بعض املواد األساسية 
في العالم وفي بالدنا كذلك تتبقى مرتبطة بهاد السياق العام الدولي واللي 
عندها طابع ظرفي خصوصا ألن كاين واحد االنتعاش االقتصادي اللي 
كيعرفو العالم بشكل أقوى مما كان متوقع باإلضافة إلى االرتفاع الكبير 
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التي شهدته أسعار املواد الطاقية إلى جانب االضطرابات املستمرة في 
سالسل التوريد العاملية وحركة املالحة الدولية؛

من جانب آخر فإن التحسن الذي عرفته بالدنا سواء من خالل 
املوسم الفالحي االستثنائي أو من خالل تدخالت الحكومة فيما يتعلق 
السلع وتحقيق استقرار كبير  توفير  باملراقبة والتتبع، فقد مكن من 
على مستوى األسعار باستثناء عدد محدود من املواد املستوردة من 
الخارج كما ذكرتم، وبالنسبة للمنتجات املحلية مثل الخضر، والفواكه 
والحبوب فإن األسعار إن لم تكن مستقرة فقد عرفت انخفاضا على 
مستوى العديد من املنتوجات، أما بالنسبة للمواد املدعمة واملمثلة 
في الدقيق املدعم والسكر وغاز البوطان فإنها لم تعرف أي تغيير ألن 
استقرار هاد املواد كيبقى مضمون من خالل صندوق املقاصة الذي 
يتدخل من أجل تعويض الفارق بين أسعاره وأسعار األسعار الوطنية 

وأسعار السوق الدولية.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

التي تسعى  األولويات  للمواطنين من  الشرائية  القدرة  إن حماية 
إليها الحكومة، ومن بين اآلليات التي تعمل من خاللها الحكومة على 
تتبع ورصد اختالالت السوق نجد اللجنة الوزارية املختلطة لألسعار 
والتي لها دور أسا�ضي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع املواد، 
وكلما  كل شهر  مرة  بانتظام  وتجتمع  السوق  تموين  مستويات  وكذا 
أولويات  من  يعتبر  فالتموين  تعلمون  وكما  ذلك.  إلى  الضرورة  دعت 
هذه الحكومة طبقا للتوجيهات السامية التي جاءت في خطاب صاحب 
الجاللة نصره هللا، يوم 8 أكتوبر من هذه السنة بمناسبة افتتاح السنة 
التشريعية للبرملان، حيث أعطى جاللته توجهاته السامية للعمل على 
الطاقية  واملواد  الغذائية  باملواد  املتعلق  اإلستراتيجي  املخزون  توفير 
وكذلك املواد املتعلقة بالصحة. وفي هذا اإلطار، فقد ترأست اجتماع 
التدابير  واتخاذ  الوضع  لتدارس  املا�ضي  الجمعة  يوم  اللجنة  هذه 

املناسبة، وأود أن أؤكد لكم بأن هذه اللجنة تشتغل بصفة منتظمة 
وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية االستثنائية من خالل محاربة 
كل الهوامش الغير مبررة لتحديد األسعار، واتخاذ اإلجراءات الضرورية 
لتحقيق الهدف األسمى التي تحرص عليه الحكومة واملتمثل في الحفاظ 
على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أننا سوف نعمل في إطار هذه 
باملخزون  املتعلقة  السامية  امللكية  التوجيهات  تفعيل  على  اللجنة 

االستراتيجي السالف الذكر.

األسعار  في  واملضاربات  الدوية  األسعار  تقلبات  وقف  من  وللحد 
تعليق  الحكومة عدة إجراءات وتدابير نذكر منها:  الداخلية، اتخذت 
الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح 
نونبر من هاد السنة من أجل ضمان استقرار أسعار القمح؛ تخصيص 
تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح 
على املستوى الوطني؛ االستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات 
القطاني؛ االستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على الزبدة؛ دعم أسعار 
القمح اللين املستورد للحفاظ على أسعار الدقيق املمتاز وبالتالي على 
أسعار الخبز العادي. إلى جانب ذلك، ودعما للقدرة الشرائية للمواطنين 
فخصصت الحكومة في مشروع قانون امليزانية لسنة 2022 أكثر من 16 
مليار درهم ملواصلة دعم سعر غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني 

للقمح اللين.

املحترمون،  النواب  والسادة  السيدات  الرئيس،  السيد  وختاما 
فالحكومة عازمة على تكثيف الجهود من أجل تجاوز هذه الظرفية 
اتجاه  بالتزاماتنا  والوفاء  قوة وصالبة  أكثر  األزمة  هذه  من  والخروج 
امللكية  للتوجيهات  وتنفيذا  الحكومي  البرنامج  مع  تماشيا  املواطنين 

السامية لصاحب الجاللة، والسالم عليكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

النواب األفاضل، كل  الوزيرة، السيدات والسادة  شكرا السيدة 
الشكر على حسن تعاونكم وافعت علجلسة.
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محضر علجلسة علخرمسة عشر

عيترايخ: االثنين 16 ربيع الثاني 1443ه )22 نونبر2021(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  جودار  محمد  السيد  عيرئرسة: 
النواب.

عيتوقلت: ساعتان وثمانية عشر دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الرابعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  عألعمرل:  جدول 
التالية:

- اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛

- قطاع الصناعة والتجارة.

عيسلد محمد جودعا ائيس علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلدين عيوزيرين عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

القانون  بمقتضيات  وعمال  الدستور،  من   100 للفصل  طبقا 
الداخلي ملجلسنا املوقر، واملواد ذات الصلة من 258 إلى 272، نخصص 
ويتضمن  الحكومي،  العمل  ملراقبة  الشفهية  لألسئلة  الجلسة  هذه 
التاليين:  القطاعين  حول  موزعة  شفهيا  سؤاال   17 األعمال  جدول 
اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ثم قطاع 
الصناعة والتجارة. وفق املادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر 
نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة 

املجلس لتالوتها مشكورة، تفضلوا السيدة األمينة.

عيسلدة إيهرم عيسرقي أملنة عملجلس:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الشفوية  األسئلة  من  بعدد  النواب  مجلس  رئاسة  توصلت  قد 
والكتابية واألجوبة الكتابية من 15 نونبر إلى 22 نونبر 2021، وتقدر بـ189 

سؤاال شفويا و110 سؤاال كتابيا، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرع، عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

عيسلدين عيوزيرين عملحت5مين،

عمومية  جلسة  سيعقد  املجلس  أن  الجميع  أخبر  أن  أود  بداية 
مباشرة بعد جلستنا هاته ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع 

القانون التنظيمي رقم 51.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 

49 و92 من الدستور.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
والتشغيل  الصغرى  واملقاوالت  االقتصادي  اإلدماج  بقطاع  ونستهلها 
والكفاءات، بسؤال عن مواكبة املقاوالت الناشئة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد النواب 

مشكورا، ضروري.

عينرئب عيسلد عملصطفى جدعد:

السيد الرئيس املحترم،

عيسلد ائيس علجلسة:

بالتي السيد الرئيس، هناك نقطة نظام.

عينرئب عيسلد عملصطفى جدعد:

آه اسمح لي.

عيسلد ائيس علجلسة:

في التسيير وال في.. يااله سير.

عينرئب عيسلد مصطفى إبرعهلم9 )نقطة نظرم(:

واخا مازال ما بديت تسير حتى �ضي حاجة، السيد الرئيس غير إيال 

اسمحتوا لي هاد نقطة نظام عندها عالقة بالولوج لهاد القاعة، السيد 

ديال  رأي  وكاين  التلقيح،  يتوفر جواز  بأنه خص  كاين قرار  الرئيس، 

الصحي،  الجواز  الذي يتحدث عن  الوطني لحقوق اإلنسان  املجلس 

بمعنى إيال كان �ضي واحد دار test ديال PCR négatif، وال إيال كان عندو 

شهادة بأنه كان مريض وبرا، وال إيال كان عندو واحد املانع طبي موثق 

بأنه ما يمكنلوش...

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الرئيس سجل.

عينرئب عيسلد مصطفى إبرعهلم9 )نقطة نظرم(:

ال غير اسمح لي السيد الرئيس، أنا غير ألنه عدم الولوج إلى هاد 

القاعة ومنعوها في املقابل كنلقاوا الناس كيوجلوا للمرافق العمومية 

على برا...
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عيسلد ائيس علجلسة:

النائب  السيد  تفضلوا  أخرى،  مرة  الرئيس، شكرا  السيد  شكرا 
املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة.

عينرئب عيسلد عملصطفى جدعد:

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

نسائلكم اليوم السيد الوزير املحترم، عن اإلجراءات املتخذة ملواكبة 
املقاوالت الناشئة وتتبعها طيلة مراحل نشاطها، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

عيسلد يو س سكواي، وزير عإلدمرج عالقتصردي وعملقروية 
عيصغرى، وعيشغل وعيكفرءعت:

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

املقاولة  السؤال،  هاد  طرح  على  والفريق  النائب  السيد  شكرا 
الناشئة هي من أولويات الحكومة في إطار البرنامج الحكومي 2021-

2026، ال ل�ضيء إال ألنها تعتبر نمطا جديدا لتحقيق التنمية وللتشغيل 
واحد  عندها  تتكون  مراحل  عبر  تمر  الناشئة  املقاولة  ذاته،  اآلن  في 
املواكبة قبلية وبعدية، عندنا في الوزارة كتعرفوا الوزارة عندها تسمية 
تلبية  جا  اللي  جديد  داإلختصاص  املجال  واحد  وعندها  جديدة، 
للتوصيات اللي كاينة في النموذج التنموي، آش قال النموذج التنموي؟ 
قال باش التشغيل يكون مزيان خص الوزارة وال السلطة الحكومية 
 l›entreprenariat املكلفة بالتشغيل تكلف بأمور أخرى، وريادة األعمال
واملقاولة الناشئة داخلة فهاد اإلطار، عليها الوزارة سميتها وزارة اإلدماج 
اإلقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. كاين املكتب نتاع 
»l›OFPPT« مكتب ديال التكوين املنهي، وكاين »l›ANAPEC« الوكالة 
برامج  عندهم  بجوج  هادو  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية 
نشطة جدا في هذا املجال، تخص مواكبة املقاولة الناشئة ال بالنسبة 
للخريجين واملتمرنين اللي كاينين في »l›OFPPT«، وال بالنسبة لعدد كبير 
املستوى  على  كاين مشاريع  اقتصادي،  إدماج  إطار  في  الشباب  نتاع 

الجهوي ال سيما في الجهة ديال مراكش وفي جهات أخرى.

تعالجها  باش  انطالقة  جات  هي  اليوم  كاينة  اللي  اإلشكالية 
التمويالت  أنه  أيضا مطروحة، والحظنا على  التمويل  ديال إشكالية 

البنكية اللي تتعطى ال تساهم دائما في تقوية هاد املقاوالت الناشئة، 
 le fond de في  تتكون  الناشئة  املقاوالت  هاد  ديال  اإلحتياجات  ألن 
roulement وال أنها تخلص هادوك الناس اللي غيخدموا معاها في األول، 
وهاد ال�ضي ما تيدخلش ديما بالكريدي بواحد الشكل يعني قوي. فكاين 
برنامج حكومي قوي في إطار سياسة إرادية سميتو »فرصة«، الذي يهدف 
إلى مواكبة 60.000 مقاولة فهاد 5 سنين، الغالف املالي ديال غير 2022، 
إن شاء هللا، هو 1,25 مليار ديال الدرهم عن طريق قروض شرف وحتى 
للمواكبة أيضا، إذن احنا كنلموا الشمل ديال كاع هاد البرامج اللي 
كاينين باش ما نبقاوشاي فداك �ضي ديال التجريب وهذا باش ندوزوا 
ل�ضي حاجة وطنية كبيرة ونتكلموا مع الشباب، وكناخذوا بعين اإلعتبار 
أيضا الحالة ديال هاد الناس، راكم شتوا في األسبوع اللي فات كان 
les.Auto- التصديق على توسيع الحماية اإلجتماعية ديال من؟ ديال

entrepreneurs املقاولين الذاتيين، باش هاد الناس ما نشوفوهمش 
فقط كأدوات اقتصادية بل كمواطنين غادي يديرو التنمية في البالد، 

وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحترم تفضلوا للتعقيب.

عينرئب عيسلد عملصطفى جدعد:

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

سؤالنا اليوم يندرج في إطار ما عرفه العالم من تحوالت عميقة 
في بنيته اإلقتصادية جراء التطورات التي شهدها مجال التكنولوجيا 
الحديثة واملتطورة وريادة األعمال، ومن سمات هذه التحوالت ظهور 
اقتصاديات متطورة أساسها جيل جديد من املقاوالت وحاملي املشاريع 
املبتكرة في مجاالت متنوعة وذات قيمة مضافة عالية. وهنا ال بد من 
اإلشادة بالتوجيهات امللكية السامية بخصوص دعم وتسريع وتطوير 
ريادة األعمال، وخاصة في املجال الصناعي والخدمات ذات العالقة 
باملجال الصناعي والعناية باألفكار واملشاريع من الشباب املغاربة، لذلك 
يتعين على الحكومة أن تولي عناية خاصة لحاملي هذه األفكار من حيث 
الدعم واملواكبة والتتبع واالحتضان، خصوصا أن بالدنا تزخر بمؤهالت 

بشرية وكفاءات كبيرة في هذا املجال.

باإلضافة ملا سبق، يتعين تسريع وتطوير ريادة األعمال واحتضان 
األفكار املبتكرة لحاملي هذه املشاريع لدعم التصنيع املحلي واملبني على 
الخبرات املغربية. ملاذا نقول ذلك، السيد الوزير املحترم، ألن اإلقتصاد 
الوطني في حاجة ملحة إلى رجة قوية بغاية مواكبة التطورات املتسارعة 
التي يعرفها العالم في مجال املقاوالت الناشئة، والتي أصبحت مصدر 
كونها  عن  املستدامة، فضال  الشغل  ومناصب  الثروة  لخلق  أسا�ضي 
تشكل قاطرة أساسية لخلق القيمة املضافة، خاصة وأن بالدنا تشكو 
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اليوم من تنامي معدالت البطالة في صفوف الشباب حاملي الشواهد 
يجب  وعليه  واإلبتكارية،  املبدعة  واألفكار  املشاريع  وأصحاب  العليا 
تعزيز البرامج لتطوير ريادة األعمال الصناعية ودعم الصناع املبتكرين 
املغاربة، وتقييم ومراجعة النظام الجبائي فيما يتعلق بتشجيع املقاوالت 
الناشئة. هذا باإلضافة، السيد الوزير املحترم، بأن صاحب الجاللة 
نصره هللا، في جميع خطاباته، أو�ضى بفتح مجال أوسع لهؤالء الشباب، 
وأن خاصة أن البرنامج التي أشرتم إليه وخاصة برنامج »فرصة«، هذه 
البرامج، وأنا على يقين بأنكم في املستوى املطلوب لتحقيقه وإنزاله إلى 
أرض الواقع، السبب ديالو األسا�ضي، السيد الوزير املحترم، ربما يرتكز 
على ثالث نقط: أوال؛ ال بد من التأطير، ال بد من املواكبة، وال بد من 

التتبع، وإذا ما اعتمدنا على هذه..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، انتهى الوقت، شكرا لكم. السيد 
 نمر؟ 12 ثانية.

ّ
الوزير في ثواني وال

وعملقروية  عالقتصردي  عإلدمرج  يو س سكواي وزير  عيسلد 
عيصغرى، وعيشغل وعيكفرءعت:

شكرع عيسلد عينرئب،

 ،»l›emploi salarié« ،فعال ما�ضي كل�ضي بغى يدير العمل املأجور
وعدد من املغاربة وخصوصا الشباب اللي طموح بغى يدير ريادة األعمال، 
وهادي أولى األولويات ديالنا، وسيدنا هللا ينصرو، ما فتئ يعطي األهمية 

لهاته املشاريع، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب 
املحترم عن الفريق الحركي، نعم، ما كاينش؟ وا خليه لـ.. شكرا، شكرا. 
األسئلة الثمانية املوالية من رقم 2 لرقم 9 وكلها آنية لها وحدة املوضوع، 
ويتعلق األمر باستراتيجية الحكومة في مجال التشغيل، لذا أقترح على 
السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من 
لدن السيد الوزير. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين 
عن فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينرئب عيسلد محمد عيعرب9 عملرثط:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

التشغيل  بجعل  الحكومي  برنامجها  خالل  من  الحكومة  التزمت 
املحور األسا�ضي لكل السياسات العمومية في امليدان االقتصادي وبأن 
تعمل خالل 5 سنوات املقبلة على إحداث مليون منصب شغل صافي 

على األقل، لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن أهم معالم ومحاور 
إستراتيجية الحكومة لتحقيق التزاماتها في مجال التشغيل؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النواب املحترمين عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة عرئشة عيكوط:

عيسلد عيوزير عملحت5م،

اإلجراءات  التشغيل، وحول  في قطاع  وزارتكم  إستراتيجية  حول 
التي ستتخذونها من أجل مواجهة تف�ضي ظاهرة البطالة في ظل جائحة 

كورونا نسائلكم؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال  شكرا، 
فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد النواب، تفضلوا السيد 

النائب.

عينرئب عيسلد محمد حدعدي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسردة عينوعب،

السيد  نسائلكم  التشغيل  مجال  في  الحكومة  إستراتيجية  عن 
الوزير، في ظل أزمة كورونا؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الرابع  السؤال  شكرا، 
النائبة  الديمقراطية االجتماعي، تفضلوا السيدة  الدستوري  الفريق 

املحترمة.

عينرئبة عيسلدة وسللة عيسرحلي:

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

اإلجتماعية  األولويات  من  التشغيل  موضوع  يزال  وال  كان  لقد 
بشباب  الخريجين  وغير  الخريجين  من  الشباب  تشغيل  خصوصا 
املدن والعالم القروي. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن االستراتيجية 

الحكومية في هذا املجال والخطط التشغيلية؟ شكرا.
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عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السؤال املوالي والخامس للسيدات السادة النواب املحترمين 
عن فريق التقدم واالشتراكية، تفضل السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد أحمد عيعبردي:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعن عيوزيرين عملحت5مين،

ما  التشغيل،  في مجال  استراتيجيتكم  الوزير، بخصوص  السيد 
مناصب  وتوفير  البطالة  المتصاص  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  هي 

الشغل؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلوا  أحد،  فليتفضل  االشتراكي،  الفريق  عن  املحترمين  النواب 

السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة سلوى عيدمنرت9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسردة عملحت5مون،

لالقتصاد  أساسية  دعامة  والصغرى  املتوسطة  املقاوالت  تشكل 
الوطني والجهوي، لكن هناك واحد العديد من العراقيل اللي كتواجه 
هاد الفئة منها الحصول على العقار، التموين من األبناك ليس هناك 
هي  فما  العراقيل.  من  العديد  واحد  األبناك  مع  جيد  تواصل  يعني 
اإلجراءات التي أعدتها أو اإلجراءات املستعجلة التي أعدتها الحكومة 

للنهوض بهذا القطاع؟

عيسلد ائيس علجلسة:

عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال  شكرا، 
الفريق الحركي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة عزيزة بوجريدة:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

مستويين،  على  ببالدنا  التشغيل  إشكالية  تطرح  الوزير،  السيد 
يتعلق املستوى األول بفرص ومناصب العمل التي تقلصت أو ضاعت 
بفعل تداعيات جائحة كورونا، ويتعلق املستوى الثاني بفرص الشغل 
التي سيتم خلقها في املستقبل املنظور وكذا املناصب الكفيلة بتشغيل 

ذوي الشهادات الجامعية. من هذا املنطلق، نسائلكم السيد الوزير، 
عن إستراتيجية الحكومة المتصاص البطالة وخلق فرص الشغل وسبل 
تجاوز اإلكراهات املرتبطة بهذا األمر، عالوة على اإلجراءات املتعلقة 
بتنزيل البرامج واملشاريع التي تضمنها البرنامج الحكومي وقانون املالية 

لسنة 2022؟ شكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السؤال املوالي للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة عيرثرب علالل:

عيسالم عللكم،

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

اإلنعاش  ميثاق  وتيرة  بتسريع  برنامجها  في  الحكومة  التزمت 
لالقتصاد  جديدة  دينامية  إعطاء  أجل  من  والتشغيل  االقتصادي 
الوطني وخلق ثروة ومناصب شغل ملعالجة أزمة البطالة التي ازدادت 
قاعدتها مع تداعيات الجائحة وأبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية، وذلك 
من خالل جعل التشغيل املحور األسا�ضي للسياسات العمومية، من 
خالل جعل التشغيل املحور األسا�ضي للسياسات العمومية والقطاعات 
في أفق إحداث مليون منصب شغل صافي على األقل خالل هذه الوالية، 
وكذا رفع نسبة نشاط النساء من أكثر من %30 بدال من %20 حاليا، 
باإلضافة إلى وضع وتنفيذ السياسة االستعجالية ومواكبة املقصيين 
من سوق التشغيل، وتحسين البرامج املتعلقة بخلق فرص للتشغيل 
الذاتي. وهذا ما يدفعنا للتساؤل هل لدى الحكومة مخطط استعجالي 
ملعالجة أزمة البطالة التي يعاني منها خريجو الجامعات واملعاهد العليا 
ومراكز التكوين؟ هل لدى الحكومة التصور إلعادة النظر في سياسة 
للتشغيل بعدما  الوطنية  املراجعة االستراتيجية  التشغيل من خالل 
فشلت في تحقيق األهداف املتوخاة؟ هل لدى الحكومة التقييم الدقيق 
لبرامج التشغيل للوقوف على الصعوبات واإلكراهات والتحديات التي 

أبانت عليها املمارسة؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير تفضلوا لإلجابة على 
األسئلة بطبيعة الحال.

عيسلد يو س سكواي، وزير عإلدمرج عالقتصردي وعملقروية 
عيصغرى، وعيشغل وعيكفرءعت:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.
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عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

أوال وقبل كل �ضيء أريد أن أهنئكم رسميا ألنه هادي أول مرة عندي 
التي  الثقة  وبمناسبة  انتخابكم  بمناسبة  لكم  نتوجه  باش  الفرصة 
حظيتم بها من طرف السكان في مختلف مناطق املغرب، هذه الثقة 
التي بطبيعة الحال عندها واحد اآلثار علينا كاملين، عندها واحد األثر 
علينا كاملين ألن نسبة املشاركة في االنتخابات كانت مرتفعة حتى ال 
أقول قياسية باملقارنة مع انتخابات سابقة، وهذا إن كان يدل على �ضيء 
فإنما يدل على أنه بطبيعة الحال املواطنين واملواطنات تيعقدوا علينا 
آمال كبيرة وكبيرة جدا، ولعل أبرز املواضيع الذي يعني اطلعتم عليها في 
الحمالت االنتخابية وفي االحتكاك مع الساكنة هو القضية واملعضلة 
اإلشكالية  هاته  تنشوفوها،  كيف  حسب  البطالة  أو  التشغيل  نتاع 
األساسية والتي جعل منها صاحب الجاللة نصره هللا، محورا أساسيا 
في عدد من الخطب، وكذلك النموذج التنموي الذي كيفما تتعرفوا 
خذا واحد الوقت مهم وعبأ كفاءات وإيرادات من أجل تصور مستقبل 
املغرب، ثم يأتي بطبيعة الحال البرنامج الحكومي اللي عندو واحد املدة 
زمنية ما بين 2021 و2026، والذي جعل من الدولة اإلجتماعية بصفة 
عامة ومن قضية التشغيل بصفة خاصة مسائل أساسية يتطرق إليها.

حتى أجيبكم على هذا السؤال، أود أن أذكر بعدا بهاد القضية ديال 
التشغيل كيفاش يمكن لنا نقاربوها، باش نتكلموا على سياسة وطنية 
وعمومية في مجال التشغيل، التشغيل في نظرنا يرتكز على أو السياسات 

العمومية في التشغيل ترتكز على 3 مرتكزات أساسية:

هاته  الحكومة،  في  قطاع  قطاع  لكل  القطاعية  املخططات  أوال: 
املخططات القطاعية والبرامج اإلقتصادية واإلجتماعية عندها عالقة 
ي تيكون عندك مخطط 

ّ
مباشرة ووطيدة بالقضية نتاع التشغيل، مل

صناعي، مخطط فالحي، مخطط في اللوجستيك، مخطط في يعني في 
مجال اإلنتقال الرقمي، ومخطط في املجال اإلنتقال الطاقي وما إلى ذلك 
من املخططات...، تيكون فعال وتيكون يتمحور حول التشغيل، بمعنى 
فين ما تنديروا �ضي برنامج تنحاولوا نتأكدوا هاد البرنامج مدى إلتقائيتو 
وفعاليتو في التشغيل، تنحلوا %50 ديال املشكل، بطبيعة الحال أنتم 
الناس  أن املخططات ال تشغل  النواب،  والسادة  السيدات  تعلمون 
بشكل مباشر، ولكن ينتح عنها استثمارات، واإلستثمارات نوعين؛ كاين 
االستثمارات العمومية وكاين استثمارات اللي تيقوم بها القطاع الخاص، 
الوطني  كاين  الخاص  القطاع  بها  تيقوم  اللي  االستثمارات  إطار  وفي 
الرأسمال الوطني، وكاين بطبيعة الحال االستثمارات الخارجية املباشرة 
وما إلى ذلك من استثمارات. احنا عندنا نهار الخميس، إن شاء هللا، في 
املجلس الحكومي عرض حول هاد املوضوع، باش تعرفوا أن الحكومة 
أولت اهتماما أساسيا للقضية نتاع إصالح امليثاق ديال اإلستثمار حتى 

يتأتى لنا كحكومة أننا نجاوبوا على اإلشكاالت اللي طرحات في النموذج 
التنموي، آش تيقول النموذج التنموي؟ تيقول أنه القطاع الخاص 
النسبة ديالو في خلق مناصب الشغل عبر استثماراته غير كافية، والقطاع 
العام راه عندو واحد 283 مليار اللي كاينة في اإلستثمار حتى هي خصها 
نشوفوها بواحد الشكل مدقق، وخصنا نشوفوها ونقراوها بعالقة مع 
التشغيل واملواصفات نتاعها في التشغيل، وما سوف نقترحه، إن شاء 
ي نجيو نديروا امليزانيات القطاعية في السنوات القليلة 

ّ
هللا، هو أنه مل

املقبلة أننا نشوفوا املؤشرات ديال التشغيل في كل ميزانية ميزانية، 
ي تنجيو نديروا هادوك الطلبيات نتاع العروض 

ّ
باش نشوفوا واش مل

والصفقات، كيفاش تنوجهوها؟ مجاليا وتربيا باش نتأكدوا حتى واحد 
العدالة مجالية يعني ما بين الجهات كذلك. القطاعات بطبيعة الحال 
كلها خاصها دخل وكلها خاصها دير واحد العمل واحد الدينامية باش 
الركيزة األولى ديال السياسات  التشغيل، إذن هادي  نقدروا نخلقوا 
العمومية اإلقتصادية التي تؤدي إلى التشغيل إذا كانت هنالك حكامة 
جيدة، ولعلكم الحظتم السيدات والسادة النواب املحترمين، على أنه 
البرنامج على  الحكومي لقد صيغ بشكل جديد وأقر هاد  البرنامج  في 
السياسات  في  ومحورية  مركزية  تكون  سوف  التشغيل  سياسة  أن 
اإلقتصادية للحكومة، أي أنه سوف نتوفر في القريب العاجل، إن شاء 
هللا، ونحن نعمل على ذلك على حكامة من نوع جديد، باش هاد الوزارة 
هادي تعمل مع الوزارات كلها من أجل تتبع األهداف لكل قطاع قطاع 
في هاد املجال، وهذا هو الهم األول ديال الحكومة كلها بجميع مكوناتها 

وبجميع وزاراتها؛

للتشغيل  العمومية  في السياسات  أو  التشغيل  في  الثانية  الركيزة 
هي التكوين، ألن لنفترض جدال أنه عندنا املقاوالت وعندنا خلق فرص 
الشغل، واليني خاص الناس اللي غادي يخدموا، الكلفة ديال واحد 
املقاولة باش تاخذ واحد السيد أو ال واحد السيدة اللي عاد تخرج من 
واحد املعهد ودخلوا يخدم خاص تكون أقل كلفة ممكنة، وهنا كاين 
الهندسة  أن  الحظتم  ولعلكم  التكوين،  مجال  في  مندمجة  سياسة 
وزارة  هادي سميتها  الوزارة  هاد  أصال ألن  بالجديد  الحكومية جات 
اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وهادي 
من التوصيات ديال النموذج التنموي، أن السلطة الحكومية املكلفة 
بالتشغيل توسع االختصاصات ديالها باش تقدر دمج معاها أمور أخرى 
باش نديروا داك اإللتقائية في السياسات العمومية، باش ما يبقاش 
اللي تيدير التكوين تيديروا بوحدو واللي تيدير التشغيل تيقلب عليه 
بوحدو، واللي تيتدبر املقاوالت أو تيحاول يحفز املقاوالت، وكان سؤال 
الناشئة حتى هو يدير  من فريق األصالة مشكور قبيال على املقاولة 
خدمتو بوحدو. املقاوالت الصغرى وال سيما املقاوالت الصغيرة جدا 
راه واحد العدد كبير %90 ديال املقاوالت املغربية، خصها نظام ضريبي 
خاص، خصها تحفيزات خاصة، خصها مواكبة، خصها تدابير خاصة 
في املساعدة في التمويل ال سيما ونحن نطلب من هللا، حتى نخرجوا من 

أزمة يعني من من جائحة »كوفيد«.
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التكوين؟  في  إذن اشنو عندنا  التكوين أساسية،  فالقضية ديال 
التكوين كيفما تتعرفوا فيه 2 ديال يعني 2 ديال املساهمين كبار: كاين 
الوزارة ديال التربية الوطنية والوزارة ديال التعليم العالي إذن هادو 
الخريجين ديال الجامعات، وقلتوا السيدات والسادة النواب، أنه في 
اإلحصائيات اللي كاينين فعال كاين بطالة مرتفعة لدى حاملي الشواهد، 
وكاين بطبيعة الحال الخريجين كلهم اللي تايجيوا من املنظومة ديال 
التكوين املنهي وهي منظومة ال يجب أن يستهان بها ألن فيها 700 ألف 
متدرب ومتدربة مئات املعاهد، فهاد اإلطار كاين، الحمد هلل، خارطة 
أعطى اإلنطالقة ديالها سيدنا هللا ينصرو، كل جهة جهة من جهات 
اململكة عندها واحد املدينة سميتها مدينة املهن والكفاءات، هذا واحد 
املنظور جديد في، يعني، متقدم جدا في األشغال ديالو والهدف منو هو أننا 
تنعطيوا للمتدربين والشباب والشابات دياولنا جميع الظروف، جميع 
الشروط باش ينجحوا في التكوين ديالهم، ولكن ما�ضي فقط التكوين 
مسألة  هادي  املشغلين  ومع  الخاص  القطاع  مع  نتاعهم  العالقة  في 
أساسية، فالصيغة نتاع هاد املهن الجديدة »les CMC« ديال املهن 
والكفاءات اللي أعطاها سيدنا هللا ينصرو، اإلنطالقة ديالها، هي صيغة 
يعني متميزة على املستوى العالمي، فيها قرى مندمجة ديال األقطاب 
وهي بما أنها جات في كل جهة جهة، حتى الجهات تمت مخاطبتها، باش 
نسولوا كل جهة جهة آشنا هما اإلحتياجات الخاصة ديالها، كاين واحد 
الجهة عندها مثال املجال الفالحي تيكون موسع وال الصيد وال املجال 
 les« نتاع التكنولوجيات وما إلى ذلك من املجاالت... كنتكلموا دابا فهاد
 l›internat بـ  وطالبة،  وطالب  ومتدربة  متدرب   35.000 على   »CMC
ديالهم بكل�ضي ديالهم، باملسائل السلوكيات واللغة وما إلى ذلك...، كل 

األمور اللي كانت ديما ناقصة عندنا في التكوين،

كتعرفوها  انتما  واعدة،  قطاعات  كاين  تتعرفوا  الثانية  املسألة 
وتكلمتوا عليها: صناعة الطيران، صناعة السيارات، اإلنتقال الرقمي، 
لقينا  القطاعات  هاد  القطاعات...  من  ذلك  إلى  وما  الطاقي  اإلنتقال 
لهم واحد الصيغة أنا راه تنقول لكم الحوايج اللي تيكونوا خدامين 
واخا يديروهم حكومات سابقة ما عندنا فيهم حتى �ضي عقدة غير باش 
نتفاهموا، احنا تنقلبوا على داك�ضي اللي صالح للبالد، إيال كانت �ضي 
حاجة خدامة مرحبا، إيال ما كانتش خدامة تنغيروها، ال ل�ضيء إال ألن 
التشغيل هو إشكالية وقضية الجميع، ال مزايدات سياسية فيه، فإيال 
كان �ضي حاجة خدامة على الراس والعين، إيال كانت �ضي حاجة فيها 
صعوبات أو بيروقراطية أو إشكاالت نتجاوزها، عرفتوا عالش؟ حيتاش 
املرحلة اللي احنا فيها دابا مرحلة مختلفة، وما�ضي غير احنا كمغرب 
في العالم كله، الحاجيات والت مختلفة كل�ضي ولى مختلف. إذن فهاد 
 les.IGD: les.instituts القضية هادي قلنا ديال التكوين كاين كنسميوهم
راه  للمغاربة  املفوض  ولكن  املفوض  التدبير   de gestion déléguée
املغاربة اللي تيسيروه، إذن عندنا واحد العدد ديال املؤسسات املنشآت 
ديال التكوين اللي متخصصة في املهن الواعدة والصاعدة داملغرب، 
بحال دابا عندنا »l›IMA« ديال les métiers de l›aéronautique املهن 

ديال صناعة الطيران، فين تيكونوا هاد املؤسسات؟ كيكونوا في وسط 
املناطق الصناعية اللي فيها هاد املقاولين، واش تدير الدولة عبر الوزارة؟ 
تتدعم هاد ال�ضي، تدير شركات، كتدخل في مجلس اإلدارة وتتراقب، 
مشيت لهاد املعهد هذا مثال ديال صناعة الطيران أشنو لقيت؟ لقيت أنه 
هاد الناس خدامين تيوجدوا للمرحلة الثانية ديال صناعة الطيران، ألن 
العالم كلو غادي فهاد التطور. فالسؤال الذي طرحتوا عليهم قلت لهم 
أشنو خصكم؟ قال لك أسيدي، هللا يخليك، احنا ما خصنشاي نبقاوا 
نتسناوا حتى يجيوا املستثمرين ديال هاد الطائرات من الصنف الجديد 
واللي بغينا نديروا لهم صيانة املحركات، واللي بغينا نديروا واحد العدد 
ديال األمور عاد نقولوا لهم اسمحوا لنا احنا غادي ندوروا عاد نوجدوا 
لكم التكوينات املناسبة باش نوجدوا لكم املوارد البشرية، هادي راه 
واحد النظرية في التدبير c›est une théorie de management، كاين 
2 فهاد املجال؛ إما أننا كدولة غادي ناخذوا املسؤولية ديالنا وكحكومة 
من  عدد  في  مسبقا  نستثمروا  غادي  بمعنى  الخير،  نسبقوا  وغادي 
السياسات باش نكونوا الناس، واخا احنا ما متأكدينش كلهم غادي 
ي يجيوا املستثمرين تيلقاوا أنه عندنا واحد العرض 

ّ
يخدموا، باش مل

هكا  واجدين،  اللي  الناس  من  اآلالف  أو  املئات  فيه  متكامل  كامل 
كنستقطبوا اإلستثمار عبر سياسات التكوين والسياسات التفاعلية، 
وإما أننا غنبقاوا جالسين حتى تجي �ضي مناسبة ويجي �ضي واحد غنقولوا 
لو إييه أسيدي غنشوفوا لك اإلجراءات، وكتعرفوا أن البيروقراطية ما 
تتعاونش فهاد�ضي، إذن بغينا سياسة إرادية وهذا ما وعدت به هاته 
املؤسسات وراه احنا كنستمروا فواحد الجوالت، إن شاء هللا، جهوية 
فهاد املجال. إذن هادي الفئة الثانية من املؤسسات اللي تتخدم مع 
قطاعات واعدة خصها ميزانيات مهمة، وخصها واحد التنظيم محكم، 
وخصها واحد التخصص وخصها واحد املرونة في التدبير، أشنو قلنا 
احنا القطاع الخاص املغربي، الحمد هلل، موجود يجي يتكلف، واحنا 
نعاونوه ما كاين حتى �ضي مشكل، ولكن نكونوا في الرقابة ديال هاد 
ال�ضي، ألن األموال بطبيعة الحال هي أموال عمومية، والحمد هلل، هاد 
ال�ضي راه اعطى النتيجة ديالو فيما سبق، وما كاين حتى �ضي سبب باش 

ما ينجحش فيما يلي من األيام إن شاء هللا؛

الحاجة الثالثة راه تكلمت لكم على 700.000 خريج وخريجة فهاد 
ال�ضي نتاع التكوين املنهي، فما زال مئات املعاهد اللي خصها نقويوها 
أول حاجة درنا la carte ديال la formation خريطة ديال التكوين، ألن 
كاين واحد العدد ديال املسالك واحد العدد ديال األمور يعني لألسف 
الشديد ما بقات �ضي صالحة، هادي خصها تحيد من التكوين ونعوضوها 
باألمور اللي صالحة، يعني واحد االختصاصات جديدة بطبيعة الحال 
كاين واحد التراكم فهاد املجال والعمل مستمر فيه. وباش هاد املنظومة 
هادي تقوى مزيان خصنا نكونوا املكونين، ألن هاد الناس اللي غادي 
يكونوا لينا وليداتنات الشابات والشباب املغاربة، راه ما خصناش نخليوا 
هاد ال�ضي غير عرضة للعرض والطلب، خصنا نعاونوا راه عندنا واحد 
املعهد غادي نفتتحوه، إن شاء هللا، بإذن هللا، في سنة 2022 لتكوين 
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املكونين في مجال التكوين املنهي، �ضي حاجة أساسية ومهمة، عالش؟ 
باش نعطيوا لهاد ال�ضي واحد الخط ناظم واحد املقروئية واإلمكانيات 
ويعرفوا الناس أنهم اللي خدامين فهاد املجال راه البالد موراهم وراه 
الدولة موراهم، ولكن ما نساوش واحد الحاجة أساسية، حيث هاد 
السيد هذا ما تيوصل للتشغيل هاد الشباب ديالنا والشابة ديالنا راه 
واحد العدد كيجيوا من واحد املناطق نائية راه ما عندهمش سنتيم، 
أنا شفت هاد ال�ضي مشيت شفتوا في واحد l›hôtel في أكادير فيه ما 
يسمى التدرج املنهي يعني كيقراوا %20 كيخدموا %80 راه ما عندوش 
ما عندوش باش يكري، كنت في طرفاية غير في مناسبة عيد اإلستقالل، 
 ،l›internat ومشينا دشنا واحد املعهد ديال الطاقات املتجددة فيه
 ،l›internat دابا املعهد فيه 720 ديال الطاقة اإليوائية 120 سرير ديال
كنشوف مع السيد العامل ومع املنتخبين قلت ليهم اجيوا ما عندكمش 
�ضي بالصة فين غنسكنوا الناس راه حيث النساء %45 دالنساء شابات، 
مشيت سولت واحد البنت قلت ليها شوف ابنتي فين ساكنة؟ قالت ليا 
راني كارية وعرفتي شنوا وقع للكراء راه طلع لو الثمن حيث دابا منين 
دار املعهد والت الطاقة اإليوائية وجاوا الناس، الكراء اللي كان بواحد 
الثمن ولى بواحد الثمن واحد اخر، قلت ليها إيوا ومع من كارية؟ قالت 
ليا جاوا معايا واليديا، شوفوا التضحيات اللي تيقوموا بها األباء وأولياء 
األمور باش يكونوا مع اوالدهم ومع بناتهم. تكلمت مع السيد العامل، 
تكلمت مع املجلس اإلقليمي، مع البلدية، مع التكوين املنهي، لقينا 20 
مترو كاين واحد الدار ديال الطالبة خاوية غير ما عندهاش امليزانية 
ديال التسيير، شحال امليزانية ديال التسيير؟ 400.000 درهم خصها 
شوية ديال التجهيز ما كملنا الغداء داك النهار في طرفاية حتى وجدنا 
االتفاقية، حتى سناها مكتب التكوين املنهي مع السلطات، حتى املجلس 
اإلقليمي اعطى 350.000 درهم ديال التسيير، شحال ديال األسرة؟ 

200 سرير جديد، الحمد هلل.

إذن شوف نقول لكم زعما العمل امليداني مع السيدات والسادة 
ي كنمشيوا هاد العمل ديال 

ّ
املنتخبين في الجهات راه هو كل �ضي، ألن مل

كانسميوه بالفرنسوية le cablage كنخيطوا هو اللي كيعطي النتائج، 
وكنا في 130 ولينا في 400 تقريبا، الحمد هلل، الحمد هلل. إذن هادي هي 
القضية ديال التكوين يعني حتى األمور اإلجتماعية في التكوين راه أمور 
أساسية ال سيما داك التكوين par alternance التناوب والتدرج املنهي 
اللي فيه %20 تيقرا و%80 تيخدم، باش ما تيوصل هاد الشاب للخدمة 

حتى كيكون، الحمد هلل، في أمان هللا وحفظه؛

املسألة الثالثة واألساسية اللي هي كيفاش كنتدخلوا في تنشيط 
سوق الشغل، كاين ما يسمى بالتشريع، التشريع راكم تتعرفوا مدونة 
عليكم  نكذبش  ما  وتفاجأت  النقابات  شفت  مشيت  أنا  الشغل، 
تفاجأت، بيعني، بواحد اإلنخراط بواحد الروح إيجابية النقابات قالو 
ليا حاجة وحدة، هللا يخليك، احنا غنتافقوا معاكم في املسائل اللي فيها 
املسألة يعني املصالح العليا لبالدنا، وهاد ال�ضي راه من املصالح العليا 

للبالد، وقالوا ليا هللا يخليك منين غنجيو نذاكروا بغينا األمور تكون 
واضحة في إطار واحد الحوار واضح وتكون عندو املقروئية ديالو مرحبا، 
وقالو ليا ثالثا خصنا نحطوا جميع اإلشكاليات فوق الطبلة، قلنا ليهم 
مرحبا سوق الشغل مهم، عالش؟ حيث خصنا نكونوا ياك كتعرفوا 
املدونة راه دارت في 2003 وال 2004، يعني، راه 17 عام أو 2005 راه 
17 عام هادي تقريبا أو 16 عام، فربما حان الوقت باش نتكلموا فهاد 
املواضيع بكل مسؤولية وفي إطار من الحوار اإلجتماعي الواضح املعالم؛

القضية األخرى هي ما يسمى بالسياسات النشيطة، هنا كنهضرو 
القطاعية، هضرنا على  السياسات  الثالث، هضرنا على  املرتكز  على 
هي  الشغل،  سوق  تنشيط  سياسة  على  كنتكلموا  ودابا  التكوين 
السياسات نتاع l›intermédiation بمعنى الوساطة، كاين واحد العدد 
البرامج، واحد البرنامج سميتو »تأهيل« راكم كتعرفوه، اللي بغى يخّدم 
�ضي واحد الدولة تتخلص تتخلص l›impôt sur le revenu وتتخلص 
les charges sociales في حدود 6.000 درهم كتكون واحد هذا إلى 
آخره...، كاين برنامج ثاني ديال تحسين قابلية التشغيل »تأهيل« سميتو 
اللي حتى هو فيه واحد عدد داإلجراءات ديال التكوين يعني �ضي واحد 
إيال بغاتو �ضي مقاولة تتعطيه الدولة عبر »L›ANAPEC« واحد امليزانية 
اللي غيقدر يخلص بها التكوين ديال هاداك السيد، كاين برامج اللي 
 l›aéronautique تتخص القطاعات الواعدة هادو اللي هضرنا عليهم
وl›automobile راه كيمشيوا حتى لـ65.000 درهم ديال الدعم، لكل 
سميتو، وكاين بعض البرامج اللي كتخص بعض الفئات، ما نساوش، 
راه من األهداف ديال الحكومة الولوج لعمل النساء، باش ندوزوا من 
20 لـ%30 خصنا نخدموا، كاين بعض البرامج ولكن كتبقى برامج في 
الحقيقة محتشمة، ولكن على املستوى الترابي عندها نجاح، األشخاص 
في وضعية عندهم الحاجيات الخاصة كذلك، إدماج السجناء كذلك، 
هادي كلها برامج موجودة. دابا مشيت تنسول كنقول أشناهما املعيقات 
اللي كاينين في هاد البرامج؟ ألن كيما قلت لكم اللي خدام مرحبا، اللي ما 
خدامش خصنا نديروا لو التقويم ديالو ونزيدوا، لقيت واحد البرنامج 
 LE.CIP: le داخل في إطار هداك البرنامج االول ديال »إدماج« سميتو
contrat d›insertion professionnelle عقد اإلدماج املنهي، كتعطي 
فيه الدولة 25.000 ألف درهم للمقاولة إيال بغات تخدم �ضي واحد 
اللي  يعني،  ديالكم،  األسئلة  في  عليهم  تكلمتوا  اللي  الناس  خصوصا 
كيكون  الخدمة،  في  شوية  تعطلوا  كيكونوا  واللي  الجامعات  خريجي 
في الشرط هو سنة وهو مقيد في الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
والكفاءات وما خدمش، عرفتوا شحال املستفيدين في 2018 واحد، 
يعني تبارك هللا هاد عشرات اآلالف ديال العاطلين واحد اللي استافد، 
أق�ضى ما وصلنا لو في االستفادة �ضي 30 واحد، هذا برنامج فيه ميزانية 
مهمة ولكن غير جذاب، عالش؟ ألن مقرون بواحد العدد داإلجراءات 
ألن  التشغيل  ديال  إشكالية  يعني،  فيها،  وإما  بيروقراطية  فيها  إما 
ي كتهضر مع املقاوالت كيقول لك أوّدي احنا صعيب علينا 

ّ
كاين، مل

 le contrat à durée ناخذوا واحد السيد بهاد السرعة في إطار واحد
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indéterminée، هادو هما األمور اللي احنا اآلن منكبين في دراستها في 
الوزارة، وتنعددوا جميع اإلجراءات وتنديروها مع اإلجراءات الجديدة 
االستعجالية راكم عرفتوها، برنامج »أوراش« وبرنامج »فرصة«، هادو 
غادي ينطلقوا، إن شاء هللا، في البداية ديال السنة باش نقدروا نتكلموا 
مع جميع الفئات اللي تتعاني من معضلة البطالة بشكل أو بآخر. ولكن 
باستراتيجية  نأتيكم  أن  يمكننا  لن  أنه  األهم من كل هذا وداك هو 
مندمجة في التشغيل، نقول لكم إال خالل حوار جاد مع كل الفرقاء 
كيف  كيفو  الحكومي  البرنامج  وراه  االجتماعيين،  الفرقاء  سيما  وال 
النموذج التنموي تكلم على هاد ال�ضي، وتكلم على ضرورة إنجاز ميثاق 
وطني للتشغيل، في العمل ديالنا غادي يكون في إطار هاد امليثاق الوطني 
للتشغيل اللي خصنا نتفاهموا فيه كاملين على األولويات ديالنا، وكل 
واحد غادي يصبر �ضي شوية وغادي يدير واحد املسافة يقطعها باش 
نقدروا كاملين نخدموا وليداتنا املغاربة من مختلف الشرائح، سواء اللي 
عندهم شهادات وال اللي ما عندهمش شهادات، وباش نقدرو نحققو 
هاد الهدف، إن شاء هللا بإذن هللا، خص واحد التعبئة، خص واحد 
الكالم مع القطاعات، خص واحد الكالم على املستوى الترابي، وهدي 
آخر حاجة بغيت نكملها، كتعرفوا أن االختصاص ديال التشغيل أيضا 
املرافقين  والسادة  السيدات  مع  الجهات، ومشيت  اختصاصات  من 
في الوزارة شفنا السادة الوالة، شفنا السادة رؤساء الجهات، شفنا 
 »des fonds régionaux« اللي داروا السادة املنتخبين محليا، كاين 
صناديق جهوية للتشغيل، خصنا نمشيو ل�ضي حاجة من هاد القبيل، 
املسؤولية  يتحمل  كل�ضي  باش  ديالو،  املسؤولية  يتحمل  كل�ضي  باش 

ديالو ألن القضية هي قضية الجميع.

حاولت  اللي  املعلومات  يعني،  بعض،  فقط  هذه  الحال  بطبيعة 
نتقاسمها معكم حول الهندسة ديال هاد املوضوع، وحول امليكانيزمات 
اللي احنا منكبين اآلن في العمل عليها، وهذا ال ينسينا استعجالية الناس 
اللي تضرروا من »كوفيد« واللي عندهم برامج خاصة سوف تبدأ، إن 
شاء هللا، في بداية السنة، و بإذن هللا، يكون عندنا يوم درا�ضي كمجلس 
النواب وأنا مستعد في األسابيع القليلة املقبلة يعني قبل نهاية السنة، 
إن شاء هللا، باش نتكلموا على التفاصيل الدقيقة لكل هاته البرامج؛ 
في الحكامة ديالها، في التوطين الترابي ديالها، وفي اإلستفادة والتعميم 
ديالها ألن املغاربة كلهم محتاجين واحنا في خدمة هاد املغاربة معارضة 

وأغلبية، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى التعقيبات وأول تعقيب سيكون لفريق 
األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد محمد عيعرب9 ملرعبط:

السيد الوزير املحترم، لدينا كامل الثقة في البرامج التي سطرتموها 
في إطار البرنامج الحكومي الخاص بالنهوض بقطاع التشغيل ببالدنا، ال 

شك أن الجميع يدرك االرتفاع املهول في معدالت البطالة والتي وصلت 
إلى 11,80 % على املستوى الوطني، وهذا راجع إلى تداعيات »كوفيد19-« 
من جهة، وبالدرجة األولى إلى فشل البرامج والتدابير واإلجراءات املعتمدة 
من طرف الحكومات السابقة. لذلك يتعين عليكم السيد الوزير، بذل 
جهود مضاعفة من أجل التخفيف من هذه الظاهرة التي تؤرق العديد 
من فئات الشعب املغربي، وهنا أريد أن أذكركم السيد الوزير املحترم، 
بأن بمنطقة الشمال عموما وال سيما عمالة املضيق-الفنيدق تحديدا 
عانت في السنوات األخيرة جراء غلق معبر باب سبتة املحتلة، حيث 
تضررت العديد من األسر الهشة التي تشتغل في التهريب املعي�ضي والتي 
يتراوح عددها ما بين 12.000 و8000 أسرة. نحيي عاليا املجهودات التي 
قامت بها السلطات املحلية في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
التي أعدت إستراتيجية اقتصادية واجتماعية مندمجة من أجل إيجاد 
حلول بديلة إلغالق املعبر املذكور، حيث أدمجت األسر املتضررة في 
لهذا  جدا  والصغيرة  الصغرى  املقاوالت  وإحداث  املقاوالتي  النسيج 
الغرض، فال يعقل السيد الوزير، أن تؤدي املبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية وظيفة القطاعات الحكومية، لكن املالحظ هو أن الحكومات 
السابقة لم تنخرط في هذه الدينامية التي أطلقت على املستوى املحلي 
رغم أنها التزمت سابقا من خالل التوقيع على االتفاقيات يتم بموجبها 
مساهمة جميع القطاعات الحكومية في إيجاد حلول جذرية إلشكال 
البطالة التي تضاعف عددها بسبب إغالق معبر سبتة املحتلة، إضافة 
إلى عدم مواكبة الحكومة لهذه الدينامية على املستوى املركزي، نجد 
غياب تاما للعديد من املصالح الخارجية للقطاعات الحكومية باملنطقة.

السيد الوزير، من األمور التي يتعين القيام بها وعلى الفور، هو 
االحتضان والتشبيك لفائدة املقاوالت املحدثة، والتي وصل عددها إلى 

357 مقاولة صغيرة جدا وفرت تقريبا 700 منصب...

عيسلد ائيس علجلسة:

الثاني  التعقيب  التوقيت.  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النائبة  السيدة  تفضلوا  والتنمية،  للعدالة  النيابية  للمجموعة 

مشكورين.

عينرئبة عيسلدة عيبرتول أبال�سي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الوزير  السيد  املولوية،  الثقة  على  نهنئكم  الوزير  السيد  بدورنا 
اعتبر التصريح الحكومي التشغيل والحد من البطالة من القضايا ذات 
األولوية، والتزمت الحكومة بتوفير مليون منصب شغل خالل خمس 
سنوات. إال أنه في مشروع قانون املالية تتحدثون عن 250.000 منصب 
في غضون سنتين مع تحديد نسبة النمو 3,2 %، بمعنى أنه ال يمكن 
تجاوز 625.000 منصب كأحسن تقدير، هذا يبين التناقض والتراجع 
الكبيرين بين البرنامج الحكومي ومشروع قانون املالية. السيد الوزير، 
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ما حظ الجهات الجنوبية الثالث؛ جهة كلميم-واد نون، جهة العيون-
الساقية الحمراء وجهة الداخلة-وادي الذهب من هذه البرامج علما أنها 
تتصدر الئحة الجهات األكثر بطالة أكثر من %19 يعني اكثر من النسبة 
الوطنية، وهي مؤشرات مقلقة تدعو الحكومة إلى تفعيل برامج ومبادرات 
التشغيل املوجهة للشباب دون تحديد معايير مجحفة وإقصائية في 
حق فئة عريضة من املعطلين، كما وقع في التوظيف بقطاع التربية 
الوطنية، وهي شروط أيضا غير دستورية، غير قانونية تتعارض مع 
مقومات الدولة اإلجتماعية وال عالقة لها باإلصالح وال باإلبداع واالبتكار 
الذي وعدتمونا به، إال إن كانت هذه الحكومة تعتبر تحديد السن في 30 

سنة الجتياز مباريات الوظيفة العمومية هو من اإلبداعات.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى التوقيت. أعطي الكلمة للسيد 
النائب املحترم عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

عينرئب عيسلد محمد حدعدي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

سأبدأ السيد الوزير تدخلي من ما انتهيتم منه، مرض الوباء اللعين 
الذي أصاب هذه البالد وبالد أخرى، هل ممكن السيد الوزير أن نعرف 
عدد مناصب الشغل التي افتقدناها في هذه املدة؟ هل يمكن كذلك أن 
نكون جادين وال أن نكون صرحاء في التعامل مع 250.000 منصب شغل 
في ظل كورونا؟ ونحن كفريق التجمع الوطني لألحرار نطلب أن في ظل 4 
سنوات أن يكون أضعاف هذا العدد، رجاء ألن كل منتخب وكل مسؤول 
في منطقته وكل واحد تيجيوا عندو املواطنين إال كان الشغل والتشغيل 
هو الهاجس الوحيد أو الهاجس األكبر في طلب املعيشة والكرامة ديال 
اإلنسان. عندما يصبح صاحب شهادة يطلب أي عمل فتنظن أنه هذه 

من األمور اللي يمكن ندقوا فيها ناقوس الخطر.

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

املخطط الوطني للتشغيل، املخطط الوطني للتشغيل السابق كان 
فيه 17 متدخل، وتنظن أن 17 متدخل ماذا سيقومون به للتشغيل، مع 
العلم أن 3 داملتدخلين وحدين هما اللي كانوا أساسيين في هاد العملية 
هو: التكوين، الوساطة والتشغيل، وكنظن كذلك أن هذه العملية وما 
كاينش انسجام وما كاينش تنسيق، هادي أمور يجب أن نكون الشجاعة 
السيد وزير عند الحكومة أن تتخلى على كل ما هو غير الئق وأن تتبنى كل 

وهادي عبارة جيدة عندكم.

املهن  مدينة  امللكة إلحداث  املبادرة  أسا�ضي  بشكل  كفريق  نثمن 
والكفاءات، وهذا خبر سعيد ألن كان داك �ضي كلو ممركز في مدينة 

الرباط، وألن النموذج التنموي اللي هو ربح لكم واللي اعطى االنطالقة 
ديالو صاحب الجاللة، كان ربح لهذه الحكومة حتى تكون انطالقته 
البرنامج الوطني اللي اعطى اإلنطالقة ديالو جاللة  انطالقة سليمة، 
امللك، كان من أهم املرتكزات ديالو هو املواطن، وتنقول أن هاد املرتكزات 
أن كرامة املواطن فأولى أولوياتهم. بالنسبة للمواطن واملواطن البسيط 
املواطن الذي يحتاج إلى الشغل أظن أنه هذه الوباء عمق نوعا ما األزمة 
وترك أي واحد خرج من العمل ألن تيقلب بأي وسيلة من وسائل يريد 
الكرامة، فعال الوباء عمق األزمة ومخلفاتها، هل تعرفون السيد الوزير 
درجة ما دخلتم عليه، اليوم تنقول أننا في حزب التجمع الوطني لألحرار 
اإلستراتيجية الحكومية وامليثاق الوطني للشغل، والحوار مع الفرقاء 
اإلجتماعيين وكذلك الفرقاء أو النقاش حول املهن الغير مهيكلة اللي فيها 
عدد كبير ديال مناصب الشغل، هذه السيد الوزير، أظن أنها ستكون 
لكم السبق مع الحكومة في إطار أنكم يكون هناك مغرب يليق، مغرب 

تيهتم بأوالدو.

والنقطة األخيرة السيد الوزير، هي النقطة التي تتعلق بالقضية 
ديال 30 درهم %12 ديال البطالة، %12 محسوب فيها أنه اللي تيدخل 
30 درهم فهو تيظن أنه معدود لهاد الناس، أظن أن هذا مقياس خاصو 
يكون مقياسين هذا املقياس بوحدو ومقياس آخر بوحدو 30 درهم في 
املدن الكبرى ماذا سيفعل بها رب عائلة؟ ومذا سيفعل بها شاب يتحمل 

فيها شاب بغا يعيش الكرامة وبغا يعيش كذلك الكرامة أنه...

عيسلد ائيس علجلسة:

الدستوري،  للفريق  الكلمة  أعطي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النائبة  السيدة  تفضلوا  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق 

املحترمة.

عينرئبة عيسلدة وسللة عيسرحلي:

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلد عيوزير،

تعقيبا على جوابكم، يعتبر الشغل هو النشاط االجتماعي واالقتصادي 
واملنهي الذي يحفظ كرامة اإلنسان، ويؤهله للرقي واالستقرار النف�ضي 
والعائلي واالجتماعي ويبعده عن الهشاشة والتهميش. إذا كان موضوع 
الشغل حاضرا بقوة في خطابنا السيا�ضي وبرامجنا االنتخابية ووعودنا 
للمواطنين واملواطنات كما هو حاضر في نموذجنا التنموي وفي البرنامج 
الحكومي قيد التنفيذ، وقبل أن نستمع إلى عرضكم السيد الوزير، 
تابعنا بكل اهتمام عروض مختلف الوزراء املسؤولين عن القطاعات 
أرقاما مالية مهمة  له، وكلها تقدم  املدبرة  أو  بالشغل  املهتمة  املهمة 
وآالف مناصب الشغل سواء في القطاع العام أو الخاص أو التشغيل 
الذاتي، أرقام تبعث على التفاؤل ومقرونة بمبادرات حديثة يبشر بها 
السيد الوزير برسم قانون املالية 2022 كبرنامج »أوراش« بـ 125.000 
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منصب شغل كأوراش عامة ومؤقتة كبرى وصغرى؛ وبرنامج »فرصة« 
بـ12.500 حامل مشروع وإعطاء نفس جديد لبرنامج »إنطالقة« لضمان 
استدامته، هذا إلى جانب املبادرات الداعمة لسياسة الشغل وفق ما 
ذكره السيد الوزير في معرض جوابه في جلستنا هذه أو في عرضه في 

لجنة القطاعات اإلجتماعية.

عيسلد عيوزير،

إدماج  هو  الرقمي  الزخم  هذا  من  األولى  الدرجة  في  يهمنا  ما  إن 
شبابنا في نسيجنا االقتصادي واالجتماعي، وما سيتم تنزيله من فرص 
فعلية على املستوى الترابي لتشغيل شبابنا الخريجين وغير الخريجين 
الفرص  هذه  تنتظر  التي  الطاقات  هذه  لدى  الشغل  حاجة  وإشباع 
لتعزيز ثقتها في سياستنا اإلجتماعية، والترجمة الفعلية لروح التفاؤل 
الذي نعبر عنه كسياسيين مسؤولين عن تدبير املرحلة ومؤكدين على أن 
ضمان استدامة الشغل وعدالته اإلجتماعية والترابية يأتي في مقدمة 
وبناء  واستقرارهم  ذاتهم  تحقيق  إلى  الطموح  والشباب  انشغاالتنا 

أسرهم.

والتحليل  التشخيص  من  يكفي  ما  اآلن  لدينا  الوزير،  سيدي 
للخصائص الرئيسية لسوق الشغل في بلدنا سواء ما قبل أزمة »كوفيد« 
أو خالل األزمة التي عانت منها مختلف القطاعات بشكل مباشر أو غير 
مباشر. يبقى األمل دائما حاضرا في الخروج من األزمة وفي انتعاش 
االقتصاد الوطني وفي موسم فالحي جيد يمكننا من تحقيق فرضياتنا 
وتقديراتنا وطموحنا االجتماعي والسيا�ضي لنتغلب جميعا على معضلة 
البطالة وبعث األمل في نفوس العاطلين والعائالت الصامدة واملتضامنة 

واملتحملة للضغوط اليومية، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أعطي الكلمة ألحد النواب عن فريق 
التقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب مشكور.

عينرئب عيسلد أحمد عيعبردي:

السيد الوزير املحترم، البد من االعتراف بالضربة القوية التي تلقاها 
سوق الشغل ببالدنا بسبب تداعيات كورونا وهو ما أدى إلى فقدان 
اآلالف من مناصب الشغل، ونعتقد أن التعافي سيكون طويال أكثر مما 
تتصورون. لذلك السيد الوزير املحترم، كنا نتمنى باش تجي لهاد القاعة 
وتقولنا شنو هي التدابير واإلجراءات املستعجلة اللي يمكن نتاخدوها 
عرض  هو  الوزير،  السيد  اليوم  شفنا  اللي  بالذات؟  الظرفية  فهاد 
أكاديمي اإلصالحات في الكلية يدرس هضرتوا على واحد 3 ديال النقط 
اللي هي معروفة كان عليكم في هاد الظرفية بالذات شباب ونساء في 
العالم القروي واملناطق الجبلية يعانون من تداعيات كورونا كان عليكم 
تجيبوا لنا اإلجراءات االستعجالية والتدابير الحالية الناس راه كّضيع 
عليكم  وكان  هادي،  املرحلة  هاد  يدبروا  غادي  كيفاش  نعرفوا  باش 

تجيبوا لنا شنو هي اإلجراءات املتخذة التي ستقومون بها في املناطق 
الجبلية وفي املناطق الهشة والضعيفة وكيف سيتم توجيه الشغل إلى 
هاد املناطق املستضعفة؟ أما السيد الوزير أن نركز على مناطق اللي هي 

غنية وفيها ثروة أصبح...

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا النائب املحترم، انتهى التوقيت. أعطي الكلمة ألحد النواب 
عن الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عبد عيغني مخدعد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسردة وعيسلدعت عينوعب عملحت5مين،

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضلوا السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عبد عيغني مخدعد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسردة وعيسلدعت عينوعب عملحت5مين،

السيد الوزير، شكلت جائحة كورونا ضربة قوية لالقتصاد الوطني 

بعد انهيار أنشطة متعددة لدى املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ال�ضيء 

الذي عمق من األزمات اإلجتماعية لدى فئات متعددة خصوصا الشباب 

والنساء. احنا السيد الوزير، كيف سبقوني اإلخوان كنا كنتظروا ما هي 

السبل الناجعة ملعالجة هاد املعضلة؟ اللي بعد جائحة كورونا وسعت 

الهوة ديال انتشار البطالة وارتفعت بشكل كبير، بالنسبة لنا في فريق 

االتحاد االشتراكي، نقترح ال بد من خلق استثمارات داخل األوساط ديال 

بالدنا، وتكون موزعة بشكل عادل لدى املناطق النائية حتى ال تتوسع 

كذلك الهوة ديال الفوارق املجالية ال بد من تقليص الفوارق املجالية، 

وال تبقى االستثمارات متمركزة داخل املناطق اللي فيها استثمارات كبيرة 

هذا غادي يحد من ارتفاع معدل البطالة، وكاين مناطق في املغرب اللي 

فيها معدل البطالة مرتفع بشكل كبير وهنا كنموذج إقليم سيدي بنور، 

هاد اإلقليم اللي كيتصنف ضمن األقاليم األكثر هشة داخل جهة الدار 

البيضاء-سطات، نطلب منكم السيد الوزير، في إطار التضامن الحكومي 

مع القطاع الوزاري املكلف باالستثمار من أجل خلق استثمارات داخل 

هاد القرى النائية، حتى نقلص من الفوارق املجالية، وكذلك من معدل 

البطالة، واحنا شفنا كذلك القرارات ما يسمى بالقرارات العشوائية...
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عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت. أعطي الكلمة ألحد 
النواب عن الفريق الحركي، تفضل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد محمد مبديا:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بريبقة  يكم  هنيئر  عيوزاعء  عيسردة  أو  عيوزيرعن  عيسلدعن 
عملويوية،

السيد الوزير، اليوم كان التساؤل ديالنا حول االستراتيجية اللي 
غتعتمد الحكومة في إطار التشغيل، وكنت كنتسنى وانا كنستحضر 
الحكومي،  التصريح  وكنستحضر  االنتخابية،  الحمالت  ديال  البرامج 
واستحضرت اليوم كذلك الكالم ديالكم، كنت كنتسنى أشنو هما هاد 
اآلليات اللي غتلحقنا ملا التزمتم به ديال خلق 200.000 منصب شغل 
سنويا، أوال واش غادي يتعفاو دوك الشركات اللي تضرروا من كورونا، 
وغادي ترجعوا لهم هاد املناصب وتحسبوهم؟ أو خلق مناصب أخرى 

ألن دابا اصبح يعني التشغيل مؤقت إلى آخره...؛

اليوم،  نحاسبوكم  عالش  كاينش  ما  الوزير،  السيد  ثانيا  ثانيا، 
ألن أنا باقي ما واضحاش ليا األمور، ألن خلق مناصب الشغل مرتبط 
بنسبة النمو، إيال بقات في هاد %5 ال أظن أننا غنمشيو بعيد، إذن كنا 
يعني،  باش،  واالجتماعي  االقتصادي  الرواج  ديال  اآلليات  كنتسناوا 

باش نخلقو هاد النمو؛

النقطة األخرى، اآلليات جات في الكالم ديالكم الحوار االجتماعي، 
النقاش مع النقابات باش ناخذوا، يعني، قرارت، كنتفاجأوا أن وزارة 
غير  ملتزمة  بقات  ما�ضي  ديال  القرار  بواحد  خرجت  الوطنية  التربة 
بالقضية ديال التكوين أو القضية ديال الحوار االجتماعي جات سقفت، 
سقفت السن واقصات واحد املجموعة ديال الشبان والشابات اللي 
عندهم، يعني، شهادات عليا باش يمكن يولجوا لسوق الشغل، وكان 
عندهم بريق األمل الوحيد هي أو على األقل من بين األمل هي يدخلوا 
ديال  30 عام شرط  30 عام، واش  في  للتعليم، كنجيوا كنحددوها 
 la الكفاءة؟ ديال العلم؟ ديال املقدرة؟ ديال التكوين؟ يمكن نقولوا
licence بـ mention، يمكن نقولوا الباك بـ mention ولكن واش اللي 
عندو 30 عام ونهار ما قادرش يكون أستاذ، ال السيد الوزير، ال هذا 

إقصاء؛

نقصيوش  ما  ولكن  قوية  املباراة  ويكون  النزاهة  معاكم  أن  ثانيا 
الناس الحقاش السن، السن والصحة ما عمرها كانت أساسية رادعة 
باش يمكن لينا نقولوا هذا معلم مزيان، وال هذا أستاذ مزيان، وهذا ال، 
لو كان صاب �ضي منصب ديال الوقاية املدنية اللي فيه الكفاءة والقوة 
البدنية أو منصب أخر نقولوا اياه، هذا أستاذ واش اللي عندو 40 العام 

ّون ربما كان تيوجد للمباراة وقرا وتكون نلغيه الحقاش السن؛
ّ
وتك

النقطة األخرى، كانت عندنا اإلختيارات في 280.000 مرشح، اليوم 
غادي يصبح اإلختيارات في 100.000 مرشح، القاعدة ديال اإلختيار 
والبحث على الكفاءة ضيقتوها السيد الوزير. لهذا شوف آش واقع 
في املجتمع حوار، نقاش، اإلحتجاجات واش اليوم احنا محتاجين لهاد 
ال�ضي؟ بالدنا محتاجة لالستقرار لألمن وراه 12 مليون ديال الشبان اللي 

تيقراوا، 500.000 مؤطر...

عيسلد ائيس علجلسة:

الكلمة  أعطي  التوقيت.  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

عينرئب عيسلد عيكبي5 قردة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

التساؤالت  على  الوزير،  السيد  جوابكم  كبير  باهتمام  تتبعنا 
املطروحة، والحظنا الكثير من اإليجابيات ال سيما فيما يتعلق بالعناية 
بالشباب، ألن نعلم جميعا أن الشباب هو تقريبا ثلث ساكنة املغرب، 
وبالتالي يجب إعطائه كل العناية. تحدثتم كذلك عن مالءمة التعليم 
حاملي  من  الكثير  أنه  هو  املالحظ  ألن  الشغل  سوق  مع  والتكوين 
الدبلومات ال يجدون شغال بهذه الدبلومات، فهي ديبلومات متراكمة 
بالنسبة  االستراتيجية  يعني،  تكلمتم كذلك عن،  نتائج،  بدون  ولكن 
يعني االستراتيجية املجالية، ألنه هنا يعني إشكال كبير بالنسبة لبعض 
وبالخصوص على  الشرقية  املنطقة  نتكلم خاصة على  املناطق وهنا 
إقليم فكيك، اللي فيه واحد العدد ديال املشاكل وكيعيش أزمة خانقة 
منذ عدة سنوات، فكاين إشكاالت كثيرة، والحكومات السابقة لم تأت 
بأية برامج فهناك أوال إغالق الحدود ال  بأية حلول،  الحال  بطبيعة 
من املنطقة الشرقية وال من املنطقة الشمالية، هناك بطبيعة الحال 
توالي سنوات الجفاف ألكثر من 5 سنوات، هناك إقفال جميع املناجم 
باملنطقة، هناك توقف السكة الحديدية التي كانت تربط مدينة بوعرفة 
بمدينة وجدة وكانت في بعض األحيان تربط حتى الجزائر، توقف مؤخرا 
توقف املطار الذي كانت الرحالت الجوية ما بين بوعرفة وما بين الدار 
البيضاء. فهذه كلها واحد العدد ديال املشاكل اللي مطروحة على مستوى 
اإلقليم، وبالتالي ال بد من الحكومة أنها بطبيعة تعطي األسبقيات لهاد 
األمرين،  تعاني  يعني  اللي  القروية،  املهمشة،  النائية،  نقولوا  املنطق 
وبالتالي تعطى لها حصة، ألنه كما سبق ألحد الزمالء النواب قال راه ما 
يمكن �ضي نعاودوا نفس البرامج نراكموها في املدن الكبرى واملدن اللي 
عندها آفاق ديال املستقبل، يعني، يجب العناية بهذه املناطق املتضررة 
بطبيعة الحال باش نحاولوا ما أمكن أننا نرفعوا من املستوى ديالها، 
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ألنه بكل صراحة الحالة مزرية جدا ونتمنى أن، إن شاء هللا، الحكومة 
ديالنا الجديدة تعطيها آفاق ديال املستقبل يعني اللي هو إيجابي واللي 

هو يعود علينا بالنفع جميعا، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ أنا تنشوف 
تفضلوا الفريق الحركي.

عينرئب عيسلد محمد لحموش:

عيسلد عيرئيس،

ما  مزيان،  فيه  وتمعنا  ديالكم  العرض  اسمعنا  الرئيس،  السيد 
غاديش نكرر داك �ضي اللي قالوه اإلخوان، املسألة اللي غادي نم�ضي 
ليها مباشرة هو ملا كنتكلموا على خلق فرص الشغل مباشرة كنمشيوا 
بغيت  الوزير،  السيد  للمقاولة.  وكنمشيوا  واملستثمرين،  لالستثمار 
واجدة  كاينة  مقاولة  من  عرفتي شحال  واش  سؤال،  عليك  منطرح 
واش  فلسات؟  بسيطة  بمشاكل  الشغل  فرص  خالقة  يعني  كتخلق 
عرفتي شحال من مستثمر دار إستثمار بأموال باهظة وبمشاكل بسيطة 
أنه يعني دوك الفرص الشغل كلهم ضاعوا، هاد املشاكل أنا كنتمنى 

أنكم تخلقوا لجان إقليمية أو محلية اللي تعرف هاد املشاكل...

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب املحترم عن 
فريق التجمع الوطني لألحرار.

عينرئب عيسلد محمد بوهدود:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أخوعت9 إخوع 9 عينوعب عملحت5مين،

فيما يخص  اإلقتراح عملي  أنا عندي غير واحد  الرئيس،  السيد 
هاد املوضوع، أنا كنسمع اإلخوان نتاع الفرق كل واحد جاب عرض 
ديالو وعبروا على مشاكل ديال التشغيل، ولكن أنا اللي بغيت نقتارح 
بواحد  اليوم  ديال  اإلجتماع  هاد  اللقاء  هاد  من  نخرجوا  هو خصنا 
اإلقتراح ديال إحداث لجنة اللي ّدير واحد املناظرة أو دراسة للمشكل 
ديال التشغيل على املستوى الوطني. ألنه كاين من بعض املناطق ما�ضي 
الشغل اللي خاص، ما�ضي العمل أو املشاريع اللي خاص، ولكن خاص 
العقلية والتنظيم باش يتنظم ويكونوا دوك الناس يخدموا، ويتفتح 
داك املجال ديال الطريقة ديال العمل، وغادي يكون يعني واحد العدد 
ديال التوظيفات ديال خاصة في القطاع الخاص. أنا هاد ال�ضي اللي 
كنقترح ألنه ناقشناه وناقشناه ولكن ما كنخرجوش، هللا يخليكم أنا 
كنقترح وخصنا ندرسوا هذا وناخذوا فيها قرار، راه ما�ضي املشكل ديال 
التشغيل اللي ما كاين أو ال الفرص ديال الشغل، يعني الطريقة باش 

كنشغلوا اإلخوان في املغرب هي اللي ما مضبوطاش، كاين القانون ولكن 
كيطبق بطريقة غير صالحة للتوجيه اللي بغات البالد، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

النائبة  السيدة  تفضلي  تفضل،  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترمة.

عينرئبة عيسلدة يبنى عيصغي5ي:

التعقيب ديالنا السيد الرئيس كيتعلق بالجدل اللي خلفاتوا شروط 
مباريات األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في عالقتها مع التشغيل، 
اللي كيهمنا احنا في فريق التقدم واالشتراكية هو أننا نفهموا خلفية 
هاد الشروط الجديدة املتعلقة بتسقيف السن واملتعلقة بالشروط 
التعجيزية لالنتقاء الجتياز هذه املباريات، قبل من أسبوع كان معانا 
السيد وزير التربية في جلسة األسئلة الشفهية، كان كذلك معانا في 
اللجنة ديال التعليم، كان كذلك مع النقابات ولكن لم يشر ال من قريب 
وال من بعيد لهذا القرار، وهاد ال�ضي كيعني استمرار القرارات اإلرتجالية 
لهاد الحكومة من بعد ما كان قرار ديال جواز التلقيح اللي خلف ردود 
فعل قوية، كنعتقدوا أن السبب هو عدم اإلنصات لنبض الشارع وعدم 
التشاور. أنتوما كتحملوا املسؤولية السياسية لقراراتكم وكنقولوا لكم 

بأن السياق الوطني...

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، انتهى التوقيت السيدة النائبة، أعطي الكلمة للسيد النائب 
عن الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

عينرئب عيسلد نوا عيدين عيهرو�سي:

السيد الوزير، تعرف بالدنا إنشاء مجموعة من املناطق الصناعية 
واإلنتاجية وعلى غرار ذلك، تعرف جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إنشاء 
بين  شراكة  اتفاقية  نتيجة  الصناعية،   Tanger Tech طنجة  مدينة 
مجلس الجهة ومكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل، حيث ستعمل 
على خلق حوالي 300.000 منصب. تهدف هذه اإلتفاقية السيد الوزير، 
إلى العمل في إطار التشارك من أجل توفير جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 
والكفاءات  املهن  مدينة  الجديد  الجيل  من  تكوينية  مؤسسة  على 
متعددت األقطاب والتخصصات، تسهر على تلقين تكوينات تستجيب 

لحاجيات الجهة، ستشرع بإذن هللا في العمل بعد سنة من اآلن.

طرف  من  املتخذة  اإلجراءات  هي  فما  نسائلكم  الوزير،  السيد 
وزارتكم من أجل تعريف الشباب واملؤهالت املطلوبة...

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب املحترم، شكرا، أعطي الكلمة للسيد 
النائب املحترم من الفريق االشتراكي.



9597 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.138–19.ربيع الثاني.1443  )25.نونبر.2021( 

عينرئب عيسلد محمد مالل:

شكرع عيسلد عيرئيس،

احنا بدورنا السيد الوزير املحترم، يعني، هاد البدعة اللي خلقاتها 
الحكومة يعني في اآلونة األخيرة ديال تحديد سن اجتياز املباريات ديال 
السيد  البدعة،  فهاد  األكاديميات،  يعني،  كأطر،  للتدريس  الولوج 
الوزير، بغينا أوال نسائلكم ونسائل في إطار التضامن الحكومي، يعني، 
أشنو يعني املغزى ديال هاد املسألة؟ واش أنها، يعني، لخلق هاد االحتقان 
الشابات  ديال  املجموعة  واحد  إلقصاء  يعني،  وكذلك،  االجتماعي؟ 
والشبان املغاربة. كذلك السيد الوزير، احنا كنا تنتظروا أجوبة، يعني، 
دقيقة على التساؤالت اللي طرحوها السيدات والسادة النواب، لكن 
تفاجأنا بمحاضرة في، يعني، مدرج ديال الكلية، يعني، كنا كنتظروا، 
واضحة،  أجوبة  تعطيونا  إجابات حقيقية،  تعطيونا  الوزير،  السيد 
تعطيونا أشنو غديروا؟ كي غديروا؟ وكذلك السيد الوزير، كاينة إشارة 
ديال أنكم مشيتوا للجهات ولكن لطلب الدعم، يعني، شفنا أن العملية 

معكوسة، كانت أن الحكومة هي اللي تدعم الجهات...

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت السيد النائب املحترم. 

أعطي الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

عينرئب عيسلد سلدي صرلح عإلداي�سي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عي 5ملرنلين،

البداية كنبغي نقول للسيد الوزير، هللا يسمح لنا منك، ألن  في 

لقيتي قدامك واحد اإلرث ثقيل نتيجة ديال مجموعة ديال السياسات 

السابقة، ولكن، إن شاء هللا، عندنا الثقة الكاملة على أنك ايال أراد 

هللا، غتغلب عليها. نحن، إن شاء هللا الرحمن الرحيم، بغينا تكون واحد 

العدالة مجالية في التشغيل ما بين الجهات وما بين األقاليم داخل 

الجهات، احنا في الجهات الجنوبية الثالث وفي جهة العيون- الساقية 

الحمراء تابعنا الزيارة األخيرة ديالك واإلنصات ديالك، اإلنصات الدقيق 

ديالك لجميع املنتخبين ديالها، ولكن كاين واحد، كاين واحد املدينة 

الجنوبية  األقاليم  ديال  العلمية  العاصمة  هي  اللي  السمارة  سميتها 

اللي كتنتج الكفاءات، نتمناوا، إن شاء هللا الرحمن الرحيم، على أن 

أرادها  ايال  برنامج،  �ضي  أرادها هللا  إيال  ودير،  اإلعتبار  بعين  تأخذها 

هللا، اللي نقدروا، إن شاء هللا، نفكوا املشكل ديال البطالة فيها ألنها 

مدينة كتنتج، كتنتج الكفاءات وما خاصهاش تبقى، ما خاصهاش تبقى 

محرومة، وشكرا السيد الوزير، شكرا بزاف.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ ال أظن، 
التعقيبات،  على  والرد  للتعقيب  الوزير  للسيد  الكلمة  أعطي  إذن 

تفضلوا.

عيسلد يو س سكواي، وزير عإلدمرج عالقتصردي وعملقروية 
عيصغرى، وعيشغل وعيكفرءعت:

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

أشكركم جزيل الشكر على تعقيباتكم والتي وإن كانت، يعني، كل 
واحد من املوقع ديالو فيها شوية ديال، بطبيعة الحال، إنتقاد العمل 
الحكومي على أنه كتعرفوا العمل الحكومي غير مسؤول عن الوضعية 
الحالية، واليني احنا كنتحملوا مسؤوليتنا في إطار ما نعده للمستقبل. 
بالعكس، جوابا على أسئلتكم أول ما قلت لكم هو أنه السياسة ديال 
التشغيل ما تنساوش، السؤال ديالكم كان حول السياسة العمومية 
للتشغيل، والزم نعطيكم املرتكزات ديال هاد السياسة، وعالش كاين 
دالحكومات  املاضية  السياسات  وعالش  السياسة،  فهاد  مشاكل 
السابقة لم تنجح، وهادي أمور واضحة ما فيها ال جامعة، ال قرية، ال 
مدينة ال حتى �ضي حاجة، فيها تصورات واضحة اللي خص نتالقاوا ما 
بين التكوين ما بين سياسة الشغل وما بين االستثمار، وقلت لكم أن 
الحكومة خدامة، وقلت لكم أنه راه عندنا عرض ديال، السيد الوزير 
باإلستثمار نهار الخميس الجاي، وشفتوا اللي درناه للمقاول الذاتي، 
وشفتوا اإلجراءات التي أعلنا عليها وهي إجراءات عملية، وغتبدا في يناير 
وقلتها لكم في املداخلة ديالي، قلت لكم أننا خدمنا ودرت أنا عرض في 
املجلس الحكومي حول برنامج »أوراش« الذي يهدف إلى ما قلتموه، 
أنه الناس اللي تضرروا من »كوفيد« ناخذوا بيدهم من فاتح يناير، 
إن شاء هللا. 2,25 مليار ديال الدرهم، ما عمرها ما كانت ف�ضي تاريخ 
ديال �ضي حكوم,، حيث هاد 2.25 مليار ديال الدرهم غادي تم�ضي لعند 
الناس ما�ضي غنبنيوا بيها الحيوط، وشنو درنا؟ احنا تنحترموا األدوار 
الشرقية،  للمنطقة  مشينا  جهوية،  جولة  في  مشينا  الجميع،  ديال 
وفعال شفت األقاليم اشنو فيها وشفت الحالة املزرية ديال البطالة 
اللي كاينة في الجهة الشرقية، طنجة والجهة الحدودية ديال الشمال 
مع  تطوان  في  االجتماع  وغنديروا  شاء هللا،  إن  الجمعة،  نهار  كاينة 
جميع املنتخبين باش غادي نقدم لهم العرض الحكومي فهاد املجال 
وغنتفاهموا بالتفصيل على املشاريع يعني العملية، وجدة مثال الجهة 
الشرقية راه عطاوني 25 مشروع واحد واحد، مدقق فيه شحال ديال 
فرص الشغل، وشكون اللي غادي يستافد؟ شكون األقاليم اللي فيها؟ 
ي مشيت للعيون-الساقية الحمراء كذلك عندي تقريبا 18 

ّ
الجنوب مل

وال 19 مشروع فيها السمارة، فيها بوجدور، فيها طرفاية، وفيها العيون. 
ي تنكملوا العمل يعني 

ّ
لها تنخدموا في الصباح مل كل جهة تنمشيوا 

املؤسساتي وتنتكلموا مع املنتخبين تيبدا واحد الفريق عمل في 12 ديال 
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الناس كل واحد فاش مختص تيبقاوا يومين، 3 أيام، أنا كوزير كنرجع 
ألن عندي إلتزامات معاكم ولكن فرق العمل تتبقى باش تحدد مشروع 
بمشروع بالتوطين ديالو الترابي. إذن هاد ال�ضي جدي، الحكومة جدية 
ما كاين حتى �ضي حاجة يعني أكاديمية وال هذا، احنا جيت كنقولكم 
واحد العرض ألن خص تصور سولتوني على التصور جاوبتكم على 
التصور، بغيتوا تسولوني على األرقام وعلى اإلجراءات ونقولكم األرقام 
وأنتم  معقدة  معضلة  البطالة  معضلة  كنظن  ولكن  واإلجراءات، 
تعلمون ذلك، ولذلك لم ننجح في املا�ضي، لو كانت األمور ساهلة نديروا 
برنامج فيه 5 دالخطوات ونعطيوا ونزيدوا إيوا كون درنا هاد ال�ضي ما 
هاد�ضي  كتعرفوا  وأنتما  آخره...،  إلى  املجهودات  لهاد  كاع  نحتاجوش 

بحكم املهام ديالكم واإلنتدابات ديالكم املحلية.

بالنسبة القضية نتاع املقاوالت اللي عندها مشاكيل بسيطة إلى 
اللي  الحكومات  عليها  مسؤولين  راه  ولكن  مشاكل  كاين  فعال  آخره، 
كانوا قبل، احنا جينا باش نبسطوا هاد ال�ضي مرحبا، وأنا بابي مفتوح 
أنا تنقولها لكم، منين غادي يجيوا هاد مناصب الشغل؟ دابا هذا هو 
السؤال في الحقيقة املحوري اللي قلتوه زعما بكل أريحية، هاذ املناصب 

ديال الشغل غادي تجي من واحد العدد ديال األمور:

-أوال ها هو وزير الصناعة معانا ال�ضي مزور، كاين واحد البرنامج مهم 
كاين في البرنامج الحكومي سميتو »الوسم صنع في املغرب«، هي سياسة 
ديال la substitution غادي نعوضوا الصادرات بالصنع في املغرب، 
100.000 منصب شغل متوقع من هذا البرنامج هذا واحنا غنخدموا 
جميع عليه، وغنعبأوا دوك البرامج العملية اللي قلت لكم، »تأهيل«، 
التشغيل  تنساوش  ما  الذاتي«  و«التشغيل  و«تحفيز«،  و«إدماج«، 
لكل  كنم�ضي  ي 

ّ
مل وأنا  مليار   1,25 »فرصة«  برنامج  فيه  اللي  الذاتي 

les.plates- جهة مع اإلخوان كنقولوا هللا يخليكم اعطيوني املنصات
formes اللي غادي نعاونوا بها الناس باش يبداوا املقاوالت ديالهم؛ 
عندنا »املخطط األخضر«: 200.000 منصب شغل؛ عندنا الخدمات 
اإلجتماعية الخدمات الجديدة دابا اللي والت هاد ال�ضي دالحاضنات 
وديال préscolaire وديال 100.000 منصب شغل كخزان، ولكن خصنا 
عاد  شغل؛  منصب   100.000 »أليوتيس«:  باش..؛  إجراءات  نديروا 
مخطط التسريع اإلقتصاد الصناعي وعاد كذا راه األرقام واإلحصائيات 
بينات في املا�ضي أن نسبة النمو ال تفسر دائما عدد مناصب الشغل التي 
سوف تخلق، 2016 كانت نسبة النمو +%1 عرفتوا شحال دمناصب 
الشغل تخلقات -35.000، راه يقدر يكون عندنا نمو تيكسر وتيهرس 
الشغل حسب الجودة اللي كاينة فهاد النمو، عليها قلت لكم قبايلة 
اإلستثمار  هذاك  التصور  في  داخلة  وأساسية  مهمة  الحاجة  واحد 
اللي كنديروه في الجماعات الترابية، في املؤسسات العمومية خصنا 
نتفاهموا عليه كيفاش خصوا يكون؟ وهذا واحد العمل راه احنا بدينا 
فيه واحنا مستمرين فيه، ان شاء هللا، باش تكون الجودة في اإلستثمار 
ما يكونشاي غير les.appels.d›offres بالزربة بني هادي، دير هادي إلى 

آخره... وما كياخذش بعين اإلعتبار البعد املجالي.

تكلمتوا على الجهوية أنا معاكم، وقال واحد السيد النائب املحترم، 
قلتو السيد النائب أنه احنا مشينا كنطلبوا الدعم من الجهات ال هذا غير 
حقيقي، احنا عندنا 3,5 مليار ديال الدرهم، بالعكس الحكومة مشات 
غتعطي للجهات، وتعطي للمجالس اإلقليمية، وتعطي على املستوى 
عالش؟  عرفتو  يساهموا،  خصهم  هما  حتى  كنقولوا  ولكن  الترابي، 
الستدامة هاته البرامج، ألن وبيني وبينكم التمويل ما عمرو ما غيكون 
مشكل، إيال كانوا برامج ناجحة، إن شاء هللا، راه التمويل غادي يجي 
غادي يجي. كاين مجهود استثنائي ديال الحكومة اليوم راكم تتشوفوه 
يعني بالعيان، ما تنساوش راه احنا خارجين من »كوفيد«، راه املالية 
العامة راه يعني ما�ضي على أحسن ما يرام ديال جميع الدول واحنا منها، 
ورغم ذلك لقات الحكومة ميزانيات مهمة باش تعاون التشغيل في إطار 
»أوراش« و«فرصة« اللي هما برامج استعجالية، احنا ما كنتسناوش 
احنا خدامين بالليل والنهار وفي les.week-ends، زعما وتنشكر كاع فرق 
بالنسبة  أنه خصنا نكونوا واجدين  اللي خدامين ألن عارفين  العمل 
ليناير. إذن هادي كلها السيدات والسادة النواب املحترمين، إجراءات 
تنوجدوها ليكم، ولوالدنا املغاربة واملغربيات، واخا قلت لكم هاد ال�ضي 

كامل، أنا بغيت نكمل بواحد اآلية أساسية..

بالنسبة للتعليم آه اسمحوا ليا، بالنسبة للتعليم أنا بطبيعة الحال 
في إطار التضامن الحكومي يمكن لي نعطيكم جواب، ولو أن التشغيل 
اللي كنتكلف بيه هو التشغيل كيتعلق بالقطاع الخاص كيفما تتعرفوا، 
ولكن بما أن السيد الوزير غادي يدير خرجة وغادي يتكلم معاكم في 
املوضوع في اليومين القليلين املقبلين، تنفضل السيد الوزير املعني باألمر 
هو اللي يجي وهو اللي يتكلم في املوضوع وسوف يكون ذلك في غضون 
العملية  لهاد  واحتراما  ديالو  لالختصاص  احتراما  املقبلين،  اليومين 

هادي.

القضية األخيرة هللا يخليكم، يعني أنتم تعلمون أنه عندنا واحد 
يعني التزام، أنا غير بغيت نقول لكم هللا يخليكم كاين واحد اإللتزام، 
كيمثل واحد اإللتزام أسا�ضي ومهم بغينا كلنا، إن شاء هللا، نمشيوا فيه 
ِبُعوَن 
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العظيم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلد ائيس علجلسة:

والسادة  السيدات  النواب،  السادة  شكرا..  العظيم،  هللا  صدق 
النواب أرجوكم. السيد الوزير كنشكروكم على حسن املساهمة، بدورنا 
كنهنيوكم على الثقة امللكية وعلى أول ظهور ديالكم اللي كان موفق، 
تبارك هللا عليكم. نمر إلى القطاع املوالي، وهو قطاع الصناعة والتجارة 
بسؤال يتعلق بتقييم حصيلة اتفاقيات التبادل الحر للسيدات والسادة 
واملعاصرة  األصالة  واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب 
السيد الرئيس ديال الفريق، تقييم حصيلة اتفاقيات التبادل الحر، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.
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عينرئب عيسلد عبد عيعزيز عيبوحسلني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت5مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

التبادل الحر مع الشركاء  اتفاقيات  نسائلكم عن تقييم حصيلة 
االقتصاديين املغاربة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

وا، وزير عيصنرعة وعيتجراة: عيسلد ايرض مزُّ

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

أود في البداية أن أتقدم بالشكر إلى فريق األصالة واملعاصرة على 
طرحهم لهذا السؤال الهام، اللي كيدخل في إطار مرجعي أوال هي سياسة 
اإلنفتاح التي نهجها املغرب منذ بداية الثمانينات من أجل فتح األسواق 
الخارجية أمام الصادرات تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية الرامية إلى 
تعزيز حضور اململكة املغربية في الساحة اإلقتصادية الدولية. بالنسبة 
لهاد االتفاقيات الشراكة والتبادل الحر، عندها مزايا وعندها إكراهات؛ 
من املزايا هو ارتفاع اإلستثمارات الخارجية من 97 مليار في التسعينات 
بين 1991 و2000 إلى 350 مليار بين 2011 و2020 هي ضاعفات 5 

داملرات االستثمارات الخارجية؛

-ثانيا الرفع من وتيرة الصادرات بمعدل نمو سنوي مثال يناهز 16% 
سنويا مع الواليات املتحدة، %13 سنويا بالنسبة إلتفاقيات »تيسير 
وتنمية التبادل التجاري بين الدول األعضاء في جامعة الدول العربية«، 
%16 سنويا في إطار اتفاقية أكادير، %12 سنويا مع الدول اإلمارات 

العربية املتحدة، %30 مع تركيا، و%6 سنويا مع اإلتحاد األوروبي.

بالنسبة لإلكراهات، أوال أسباب ارتفاع العجز التجاري ال ترتبط 
بالنسبة  تزايد  كاينة  الحر،  التبادل  باتفاقية  فقط  يرتبط  ال  فقط 
لالستثمارات في إطار األوراش الكبرى التي تعرفها بالدنا، كاين ارتفاع 
واردات مواد التجهيز واملواد األولوية التي تحتاجها صناعتنا الوطنية، 
تصنيعها  يتم  التي  املدخالت  بعض  على  املتزايد  الطلب  أيضا  وكاين 
وإعادة تصديرها، وأيضا ارتفاع بعض فاتورات املواد األساسية كاملواد 

الطاقية إلى آخره... وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم فريق األصالة 
واملعاصرة، فريق األصالة واملعاصرة ما يمكنش.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

باإلستثمارات  املتعلقة  لألرقام  تقييمكم  فعال  الوزير،  السيد 
الخارجية ممكن نتناولوه من هاد الجانب، ولكن تناول املوضوع من 
مع  إشكال  كاين  إشكال،  كاين  الوطنية  الصناعة  مساعدة  ناحية 
منتجات اللي كانت في األساس كتنتج في املغرب واللي هي املالبس، يعني 
ما قدرناش نتابعوا مع الناس ديال تركيا، كاين مشكل ديال، مابغيتش 
نقول اإلسم اللي هو ديال األسواق اللي قربات دابا دخالت لينا للدروبا 
واعدنا  وكان  لينا على هذا،  وتق�ضي  البقال  على  لينا  تق�ضي  وبغات 
الوزير السابق بأن غيتلقى لو الحل، كاين مشكل ديال اللي ربما بديتوا 
كتجاوزوه من خالل تعويض 34 مليار ديال الصادرات اللي ما عرفناش 
فين وصلتوا فيه السيد الوزير؟ لهذا ربما فتحتوا دعم مع الشركات 
ولكن كنا نتمناوا كذلك أن هاد الدعم يترفق باملنطق اآلنية والبعيدة، 
الشغل  إنتاج فرص  ولكن  الصادرات  نعوض  غير غادي  ما�ضي  يعني 
واحد  منا  كيتسناونا  التساؤالت  ديال  البعيدة، مجموعة  األماكن  في 
200.000 بقال، كيتسناوها منا صناع املالبس في املدن الكبيرة وفي 
املدن الصغيرة، نتمناوا إعادة النظر فهاد اإلتفاقيات اللي فيها اللي فيها 
تأثير على اليد العاملة املغربية في إطار تشجيع الشغل اللي قال السيد 

الوزير، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك 
تعقيب إضافي، إذن السيد الوزير فيما تبقى لكم من الوقت.

وا، وزير عيصنرعة وعيتجراة: عيسلد ايرض مزُّ

شكرا على التعقيب، بالنسبة للتدابير املتخذة من طرف الوزارة 
على مستوى اإلقتصاد الوطني؛ كاين العمل على استفادة املقاوالت 
الوطنية خاصة الصغرى واملتوسطة من اتفاقية التبادل الحر، أنشأنا 
مقاولة  والهدف  والسوق  املنتوج  فيهم  اللي  ثنائي   1200 أحدثنا  وال 
بمقاولة غنواكبوهم فهاد األسواق 1200 ثنائي بين املنتوج والسوق، 
تحسيس الفاعلين اإلقتصاديين حول مزايا اتفاقية التبادل الحر، اللي 
يمكن لنا نعرفوا بأن املقاول اللي كتشتاغل اآلن في املغرب اللي كانت 
كتشتغل قبل هاد اإلتفاقيات كتشتاغل على سوق ديال 34، 35، 36 
مليون نسمة، اليوم كنشتغلوا على مليار، وهذا كيمكنا باش نجلبوا 

استثمارات، وضع آليات حديثة لتتبع...

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير شكرا انتهى الوقت، نمر للسؤال املوالي وهو 
سؤال آني عن تكريس املكتسبات املحققة في سياسة التسريع الصناعي 
باملغرب للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الوطني، 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.
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عينرئب عيسلد أنوعا ص 5ي:

يخص  فيما  الحكومة  إستراتيجية  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
التسريع  السياسة  في  املسطرة  واملشاريع  األوراش  إنجاح  استكمال 

الصناعي باملغرب.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

وا، وزير عيصنرعة وعيتجراة: عيسلد ايرض مزُّ

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مين،

السيد النائب شكرا على هاد السؤال الهام، فكما تعلمون تشكل 
االقتصادات  من  تمكن  التي  اإلنتاجية  القطاعات  أهم  الصناعة 
الوطنية من إنجاح التحول الهيكلي ومن تعزيز االندماج في سالسل 
القيمة العاملية، وهذا ما حققه نسبيا ويطمح إليه أكثر املغرب عبر 
املخططات االستراتيجية القطاعية، إذ منح مخطط التسريع الصناعي 
دينامية متعددة األبعاد للقطاع الصناعي املغربي. هكذا فإن تعزيز هاد 
املكتسبات يعتبر أولوية رئيسية للسياسات الصناعية املغربية، حيث 
أظهرت الصناعة الوطنية مرونة قوية ال سيما خالل الجائحة، حاليا 
نعمل جاهدين على تنزيل برنامج حكومي من خالل توجيهات صاحب 
الجاللة نصره هللا، وكذا النموذج التنموي الجديد وال سيما املحاور 

التالية:

جعل التشغيل املحور األسا�ضي لكل السياسات العمومية،  .•
وفي قطاع الصناعة عندنا هدف خلق 400.000 منصب شغل خالل 

هاد الوالية؛

العمل على تعزيز السيادة الوطنية في املنتوجات والخدمات  .•
املغربي  باملنتوج  والتعريف  املحلية،  الصناعة  وتقوية  االستراتيجية 

وطنيا ودوليا وحمايته من املنافسة الال مشروعة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب عن 
فريق التجمع الوطني لألحرار.

عينرئب عيسلد أنوعا ص 5ي:

فهاد  التوفيق  لكم  ونتمنى  جوابكم  على  شكرا  الوزير،  السيد 
املهمة، ولألمانة في تواجدكم فهاد على رأس هاد الوزارة إشارة قوية 
على ضرورة اإلستمرارية في العمل الجبار لهاد القطاع طيلة السنوات 
األخيرة، املغرب خذا خيار التصنيع بفضل النظرة الإلستباقية لصاحب 
الجاللة، وبدا فيها فعليا منذ 2005، واصبح عندنا مؤهالت هائلة في 

مجال التصنيع، ما عليكم إال مواصلة املشوار باليقظة الالزمة والجدية 
املعروفة عليكم. واحنا في فريق التجمع الوطني لألحرار مستعدين من 
للبالد،  التصنيعية  السياسة  التشريع نساندوا أي إجراء يخدم  باب 
ويخدم السيادة اإلقتصادية ديال بالدنا. وفي هاد اإلطار اسمحوا لي 

السيد الوزير نذكركم بـ3 دالنقط:

-األولى منهم هي السيادة اإلقتصادية، املغرب اليوم عندو عرض 
صناعي متكامل ومدن بحال طنجة، القنيطرة، الدار البيضاء فيها مناطق 
صناعية ومناطق حرة يضرب بها املثل، وال بد لنا هنا كنواب برملانيين 
من التأكيد على ضرورة التوفر على سياسة واضحة أمام الحواجز التي 
لحواجز  باإلضافة  املنافسة،  أمام  باستمرار  املصنعة  الدول  تضعها 
األسعار والجودة، فأنتم إذن مطالبين باستمرار باليقظة والجاهزية. كما 
نؤكد على ضرورة املواكبة اإلستباقية لتحسين جودة املنتوج املغربي، 
وبالتالي تعزيز التنافسية ديالو وطنيا ودوليا ودعم ورش صنع في املغرب 
»made in morocco«، ونؤكد عليكم في فريق األحرار على دعم تصنيع 
املنتجات الغذائية وتعزيز السيادة الغذائية من خالل التصنيع، كما 
الصناعات  بعض  لعصرنة  تقترحونها  التي  اإلجراءات  عن  نسائلكم 

ملواكبة التحوالت التكنولوجية واإلنفتاح على أسواق جديدة هذا؛

-وثانيا وفي نظري هو األهم هو التسويق والترويج، املغرب أصبح 
قوة صناعية في املنطقة، ولكن ما زال بعض الناس ما قتانعوش بهاد 
الصناعي سواء  اإلقالع  في  جدا  مهم  عنصر  الثقة  وعامل  الحقيقة، 
معنية  جهة  فأول  الوزير  السيد  نظري  في  لذلك  خارجيا.  أو  داخليا 
عارفش  ما  املغربي  املغربي،  املواطن  هو  املغربية  للصناعة  بالترويج 
السيد الوزير بأن املغرب خلق مشكل عند الجيران حيت سبقهم ب 
des années lumières يعني بسنوات ضوئية غي بالتعريب وفي مجاالت 
بحال قطاع السيارات والطائرات، وإيال اخذينا مثال قطاع السيارات 
بعدا في املغرب األول إفريقيا هو حقيقة تيجهلوها بزاف ديال الناس 
surtout في الداخل، ومن واجبكم السيد الوزير بأن املواطن العادي 
يقتانع ويتأكد بأن املغرب تيصنع السيارة ما�ضي تيدير التجميع ديالها، 
%60 وتتقولوها ديما من القطع ديال السيارات اللي تيصدر املغرب هي 
صناعة مغربية خالصة، رقم كبير وخصنا نميوه ألن %60 راه ما زاال 
خصها تنمى، واملغرب تيرفع هاد النسبة باستمرار واملواطن خاصو يفهم 
هاد ال�ضي وينخرط فيه من خالل املقاوالت الصغرى والناشئة؛ وغادي 
نمشيو للنقطة الثالثة، ولكن قبل كاين صناعات أخرى مثل صناعة 
األدوية محتاجين نعرفوا فيها شحال هي نسبة اإلدماج؟ حيث على ما 
تنعرف كاين تقريبا راه تتساوي 0 %، وبغينا نعرفوا اإلجراءات الجديدة 
بهاد الخصوص. حاجة أخيرة ومهمة، أسواق كثيرة اليوم تضع الرسوم 
على املنتجات التي ال تحترم البيئة واحنا عندنا الطاقات املتجددة وهي 
فرصة هائلة لولوج أسواق كبيرة، نتمنى تكونوا على قد هاد املسؤولية 
لتعزيز  الكربون  الخالي من  اإلنتاج  املغربية على  الصناعة  وتشجعوا 

التنافسية وولوج مختلف األسواق؛
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والنقطة الثالثة هي دعم املقاوالت الصغرى والناشئة، تندعيوكم 
املشاريع ذات  لتشجيع  البرملاني على وضع مقاربة واضحة  في فريقنا 
اإلمكانات التصديرية وفتح أسواق عمومية في وجه املقاولة الوطنية 
الناشئة واملبتكرة، علما أن البرنامج الحكومي جاب برنامج »فرصة« 
راه هي ما�ضي 200.000 فرصة شغل، راه 250.000 فرصة ديال إلنشاء 
مقاوالت مبتكرة. فلما ال العمل مع القطاعات املعنية من أجل توجيه 
هاد املشاريع الفردية نحو إعداد املواد األولية التي تحتاجها الصناعات 

املغربية بحسب الجهات...

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت. هل من تعقيب إضافي؟ 
إذن مكاينش تعقيبات إضافية، السيد الوزير تفضلوا.

وا، وزير عيصنرعة وعيتجراة: عيسلد ايرض مزُّ

ديالكم،  والتشجيع  ديالكم  التعقيب  على  النائب  السيد  شكرا 
واالستمرارية كاينة وفي نفس املنهج، بالنسبة لإلدماج اللي هضرتي عليه 
في قطاع السيارات 60 % فاحنا غاديين متوجهين إلى 80 %، إن شاء 
هللا، في السنوات الثالث املقبلة وصلنا وغنكملوا هاد السنة بـ63 %، 
إن شاء هللا، املنتوج الخالي من الكربون عندنا مخطط جاهز وكنفذوه 
في إطار التنفيذ باش نوصلوا قطاع بقطاع، منطقة صناعية بمنطقة 
الكربون. وبالنسبة لالبتكار فاحنا غاديين  بمنتوج خالي من  صناعية 
بمشاريع وبرامج كتهدف لتشجيع اإلبتكار كمثال في قطاع السيارات دابا 
الدار البيضاء أصبحت ثاني عشر مدينة عامليا اللي عندها اإلستثمار في 

االبتكار بالنسبة لقطاع السيارات، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، األسئلة األربعة املوالية من السؤال رقم اثنا 
عشر إلى خمسة عشر كلها آنية ولها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بتأهيل 
وتطوير املناطق الصناعية، لذا أقترح على السيدات السادة النواب 
السيد  لدن  لتنال جوابا موحدا من  واحدة  دفعة  املحترمين طرحها 
الوزير. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عالء عيدين عيبحرعوي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

ال يخفى على أحد األهمية الكبرى للمناطق الصناعية باعتبارها 
مناطق جذابة للمستثمرين، وخلقها لفرص الشغل وتنعيش االقتصاد 
املحلي والوطني. بناء على هذا، نسائلكم السيد الوزير، عن مخططكم 

لتأهيل وتطوير األحياء الصناعية ببالدنا وخاصة األحياء قرب املدن أو 
وسط املدن، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  فريق  عن  املحترمين  النواب 

السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عزيز عيفلدي:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

السيد الوزير، نسائلكم السيد الوزير، عن االستراتيجية الكفيلة 
تحفيز  أفق  في  وتطويرها  وتأهيلها  الصناعية  املناطق  دائرة  بتوسيع 

االستثمار وخلق ثروة وفرص الشغل.

عيسلد ائيس علجلسة:

الثالث  السؤال  في  الكلمة  أعطي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فريق 

األصالة واملعاصرة تفضل أحد النواب بطرح السؤال.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيزهرعء بن عيطريب:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلد عيوزير عملحت5م،

أوال نهنئكم على الثقة املولوية املوضوعة في شخصكم، ونسائلكم 
عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من أجل تعزيز املناطق الصناعية في كل 

جهات اململكة؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

للسيدات  واألخير  الرابع  السؤال  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
والسادة النواب املحترمين عن فريق التقدم واالشتراكية، تفضل السيد 

النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عبد عإليه شلكر:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

عليها  ستركزون  التي  بالخطط  يتعلق  الوزير  السيد  لكم  سؤالنا 
من أجل توسيع خريطة املناطق الصناعية ببالدنا، ومعالجة املشاكل 
التي تعاني منها وتوفير وسائل ضرورية لتحقيق نجاحها؟ وشكرا السيد 

الرئيس.
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عيسلد ائيس علجلسة:

النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا لإلجابة على  شكرا السيد 
األسئلة.

وا، وزير عيصنرعة وعيتجراة: عيسلد ايرض مزُّ

شكرع عيسلد عيرئيس،

شكرا السيدة النائبة والسادة النواب املحترمين، على هاد السؤال 
لجذب  مهمة  كآلية  الصناعي  بالعقار  املرتبطة  األسئلة  وعلى  الهام 
اإلستثمار وخلق فرص الشغل وإنعاش اإلقتصاد جهويا ووطنيا. وجوابا 
بالصعوبات  الوزارة واعية  إلى أن هذه  على أسئلتكم، تجدر اإلشارة 
التي يشكلها العقار لتشجيع اإلستثمار الخاص ال سيما العقار الخارج 
عن إطار أي شراكة مع الدولة بما في ذلك ارتفاع األسعار الناتج عن 
املضاربة املمارسة في هذا املجال، بالنسبة للمجهودات املبذولة منذ 
انطالق »مخطط التسريع الصناعي«، قامت هذه الوزارة بتوفير عرض 
من العقار الصناعي املجهز أو في طور التجهيز مجموع مساحته 2100 
هكتار، تأهيل أيضا أزيد من 480 هكتار وتعزيز التجزئات العديد من 
البنى التحتية الصناعية، تحسين الولوج، إنشاء محطات معالجة املياه 
والكهرباء إلى آخره...، انطالق أشغال إعادة التأهيل باملنطقة الصناعية 
كل  في  املشاريع  من  انطالق عدد  هكتار،   120 على مساحة  لبرشيد 
مناطق اململكة، وسأقول في ما يلي كل املناطق ألن في إطار اإلنجاز اللي 

هي بالعشرات، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيدات والسادة النواب املحترمين، 
أول تعقيب من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب.

عينرئب عيسلد عالء عيدين عيبحرعوي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

شكرا السيد الوزير، شكرا على تفاعلكم وعلى املعطيات واألرقام 
املقدمة، هدفنا جميعا هو خلق فرص الشغل للشباب وتشجيعهم على 
 »made in morrocco« خلق مصانعهم، وتشجيع وسم صنع في املغرب
باستبدال الواردات بمنتوجات مغربية، إيال ما خانتنيش الذاكرة كاين 
واحد 34 مليار ديال الدرهم اللي يمكن لنا نصنعوها محليا، والوزارة 
مشكورة دارت واحد البنك، واحد البنك ديال املشاريع لتسهيل وتوري 
للمغاربة فين يستثمروا إيال بغاو يستثمروا واألجانب كذلك شكرا السيد 

الوزير.

ولكن السيد الوزير هناك مشاكل ما زالين كاينين: أوال خلقنا واحد 
األحياء بسرعتين، خلقنا أحياء صناعية في مناطق التسريع الصناعي 
عندها امتيازات ضريبية وغيرها...، وعلى بعد أحيانا 100 األمتار منها 

كاين أحياء أخرى اللي هي عادية اللي ما زال كتخلص الضريبة ديالها 
عادية وما زال في حالة بعض املرات يرثى لها، هذا املشكل األول؛

املشكل الثاني هو األثمنة ديال األرا�ضي، فعال هاد املناطق ديال 
التسريع عندها واحد الثمن واملناطق األخرى اللي نسميوها تقليدية 
وال اللي كاينة عندها أثمنة إما في األول كتكون غالية وال كتكون واحد 
 la valorisation املضاربة على األرا�ضي، بعض املرات ما كتكونش حتى
كاين اللي كياخذ األرض كيشريها بثمن رخيص وما كيديرش املشروع 
وكيبقي داك�ضي هكاك وحتى واحد ما يمكن له يستثمر وحتى واحد ما 

يمكن له يستافد، هذا املشكل الثاني؛

بالنسبة للمشكل الثالث، كاين مشكل ديال البعد بعض املرات كاين 
أحياء وسط املدن، أحياء صناعية وسط املدن وال قرب أحياء شعبية 
ولكن مهمشة، إذن الناس الساكنة مثال إيال عطينا في سبيل املثال هنا 
في الرباط الحي الصناعي ديال اليوسفية ضاير بعدة أحياء شعبية منها: 
دوار الدوم، دوار الحاجة، املعاضيض اللي كاينة واحد الكثافة سكانية 
الصناعي  الحي  في  يخدموا  يهبطوا  لهم  كيمكن  الناس  وكاين  مهمة، 
ي تهمش هاد الحي الصناعي والوا 

ّ
اللي قريب ليهم، ولكن مع األسف مل

بعيدة مثال كنتصوروا  اللي  كيمشيوا لجهة أخرى، كيمشيوا ملناطق 
دابا املرا كتنوض مع 5، 6 دالصباح توجد الفطور لوليداتها، توجد لهم 
الغذا، ديهم للمدرسة، تاخذ transport واحد ساعة وال ساعة ونص 
باش تم�ضي لعين عتيق وال للصخيرات تخدم، وفي العشية تعاود ترجع 
عاود ثاني ساعة وال ساعة ونص كيبغيتيها تدير وهي عندها حي صناعي 
حداها، هاد املشكلة مشكلة كبيرة. إذن ما كرهناش السيد الوزير، 
تشوفوا هاد املشاكل، كاينين أحياء فعال، فعال كاينين أحياء اللي بعض 
املرات ما يمكن لك ما دير والو على وّداش ولى privé داك�ضي ما عندك ما 
 non valorisés خاويين des terrains دير، ولكن كاين أحياء اللي كاينين
يمكن لهم يتفالوريزاو، وخص واحد القانون جديد ربما اللي كيخص 
األحياء الصناعية ألن حي صناعي كيتصاوب باش نديرو الصناعة ما�ضي 
باش نديروا stockage ديال les traiteurs وال �ضي حاجة، كيتصاوب 

على األساس للصناعة، وشكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

للوحدة  للفريق االستقاللي  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية، تفضل.

عينرئب عيسلد عزيز عيفلدي:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

السيد الوزير، نثمن املنظور الحكومي الجديد للمناطق الصناعية 
كإحدى األولويات السياسية القطاعية ملواجهة الصعوبات واإلكراهات 
التي كانت وراء تعثر تسريع وتيرة إنجازها. السيد الوزير، إن توطيد أسس 
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إنعاش االقتصاد الوطني وربح رهان تحسين مناخ االستثمار مرتبط 
أساسا بمستوى املناطق الصناعية ومدى قدراتها على تحفيز األنشطة 
مع  املقاوالت،  لحاجيات  واستجابتها  االستثمار  وتشجيع  اإلقتصادية 
كل  مع خصوصية  ينسجم  مالئم  عقاري  وعاء  تحديد  على  الحرص 
املحلية  الصناعة  وتعزيز  تثمين  إطار  في  اإلنتاجية  ومؤهالته  منطقة 
وعلى أساس دفتر تحمالت يفرض جودة عالية من الخدمات باملناطق 
بأبعادها  يتجزأ  ال  كل  الشاملة  التنمية  دامت  ما  املعنية  الصناعية 
املحلية والوطنية. وهذا يعني إعادة النظر في السياسة املعتمدة لحد اآلن 
بخصوص املناطق الصناعية التي تحولت إلى حقل للمضاربات العقارية 
بدل أن تكون دعامة أساسية لتحفيز االستثمارات، وذلك انطالقا من 
الصناعية  املناطق  بهذه  املرتبطة  الحكومية  للسياسات  تقييم دقيق 
للوقوف على اإلختالالت واإلكراهات املطروحة وجعلها رافعة أساسية 
للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ومحفزا رئيسيا لخلق الثروة وفرص 

الشغل.

عليه  يتوفر  ما  إلى  أشير  الوزير،  السيد  املناسبة  هذه  تفوتني  ال 
إقليم الصويرة من إمكانات تؤهله ليصبح قطبا اقتصاديا بامتياز لو 
تم استثمارها من خالل إحداث مناطق صناعية تستجيب لخصوصية 
املنطقة وحاجياتها التنموية بما في ذلك خلق قطب فالحي وصناعة 
غذائية فالحية وبحرية قادرة على خلق فرص الشغل للشباب الصويري 

الذي يعاني من البطالة.

الوحيد  املتنفس  الصويرة  إقليم  كتعرفوا  كيما  الوزير،  السيد 
ما بين مدينة أكادير ومدينة الصويرة، مدينة أكادير ومدينة الصويرة 
ي كيعمروا في الوقت ديال الصيف يعني كيبقى املتنفس الوحيد هو 

ّ
مل

مدينة الصويرة، مدينة الصويرة لو كان اعطيناها األهمية وخلقنا هاد 
ألنها تتوفر على مؤهالت طبيعية وموارد طبيعية، أو لو كان عطيناها 

األهمية...

عيسلد ائيس علجلسة:

األصالة  لفريق  الكلمة  أعطي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
واملعاصرة، تفضلي.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيزهرعء بن عيطريب:

السيد الوزير، أوال كل الشكر والتقدير على املجهودات اللي بذالتها 
فيها  انخرطت  اللي  الكبرى  األوراش  تشجيع  إطار  في  ديالكم  الوزارة 
»مخطط  حرة،  مناطق  صناعية،  مناطق  دارت  فعال  الدولة  البالد، 
اللي اعطانا استثمارات كبيرة وناجحة في بالدنا،  التسريع الصناعي« 
لكن ما غاديش يخفى عليكم السيد الوزير، املساهمة الكبيرة للجهوية؛ 
وتوفير  االقتصاد  تنمية  في  املتقدمة  الجهوية  الصناعية،  الجهوية 
الشغل. وهنا كنبغي نقول لكم السيد الوزير، أنه في الجنوب الشرقي 
جهة درعة-تافياللت ال وجود لها في هاد املخططات، أخص بالذكر 

إقليم ورززات فيه حي صناعي واحد غير مهيكل غالبة عليه السمسرة 
لإلستثمار.  عقاري  وعاء  بدون  خالتنا  اللي  العقارية  واملضاربات 
كيف يعقل السيد الوزير، أنه ورززات معروفة بالزربية الوزكيطية 
لتازناخت، اللي معروف بها املغرب عامليا وما مشيناش في إطار وحدة 
للصناعة التقليدية؛ معروفة بأكثر من ذلك باملدينة السينيمائية وما 
مشيناش في إطار وحدة أو صناعة سينمائية اللي غادي فعال ترد مدينة 
ورززات مفخرة وهوليود إفريقيا إسم على مسمى؛ عندنا مهرجان الورود 
بقلعة مكونة اللي منتجاتها وصلوا لجميع أنحاء العالم وما مشيناش في 
إطار وحدة صناعية كبرى؛ عندنا السيد الوزير، أكبر مشروع للطاقة 
الشمسية في العالم مركب »نور« وما مشيناش في إطار منطقة حرة لكل 

ما يتعلق بالطاقة الشمسية.

السيد الوزير، يكفي أن تضاريس املنطقة ظلمات إقليم ورززات 
وخالتو مق�ضي ال وطنيا وال جهويا، ولكن أبناء وبنات املنطقة مغاربة 
ومحتاجين الشغل أكثر من أي �ضيء لتحقيق العيش الكريم، محتاجين 
املؤهالت ال  ملا ال، وعندنا  وحدات صناعية، محتاجين منطقة حرة 
نتكلم من سراب. ولهذا السيد الوزير، الطموح ديالنا هو مواصلة النمو 
االقتصادي، لهذا كنطالبوا منكم ديروا واحد االلتفاتة عميقة لهاد 
النقطة من املغرب العميق في سبيل تحقيق العدالة املجالية والتنزيل 

الفعلي والعادل للبرنامج التنموي، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

من  هل  التعقيبات،  أنهينا  إذن  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
األصالة  فريق  من  املحترمة  النائبة  السيدة  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب 

واملعاصرة.. السيد الرئيس.

عينرئبة عيسلدة نردية بزندفة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الصناعية، وهادي  املناطق  اليوم كنتحدثوا على  الوزير،  السيد 
مناسبة أنني نحيلكم على املناطق الصناعية، نحيلكم على الحالة ديال 
إقليم آسفي، آسفي كيف كتعرفوا السيد الوزير كيزخر بعدة مؤهالت 
محطة  أكبر  دالجبس،  احتياطي  أكبر  فيه  أكبر  أنه  يكفي  صناعية، 
حرارية، أكبر ميناء منجمي إلى غير ذلك من املؤهالت... في املقابل السيد 
الوزير، نجد أنه عندنا فقط أربع مشاريع مناطق صناعية، مثال عندنا 
مشروع املنطقة اللوجستية »أوالد سلمان« واللي باقا فيها املسطرة 
ديال نزع امللكية؛ عندنا املنطقة الصناعية »خط أزكان« واللي يااله تم 
توقيع االتفاقية؛ وعندنا 2 مشاريع مناطق صناعية واللي ديال »ثالث 
بوكدرة« و«ثالث سيدي تيجي« واللي باقا طور الدراسة. في املقابل السيد 
الوزير، فاش هاد املشاريع هادي يااله كتدارس عندنا واحد األفواج 
ديال املعطلين اللي مكتوقفش وهذا فيه مفارقة باعتبار الطاقات اللي 
كتزخر به اإلقليم وهاد املشاريع اللي باقي كتنتظر. كنطلبو منكم السيد 

الوزير، اإلسراع بوتيرة هذه املناطق الصناعية...
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عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة.. شكرا لكم شكرا. تعقيب تفضلوا 
السيد النائب املحترم من فريق التقدم واإلشتراكية.. نعم رئيس الفريق 

طلب باش نحبسوا.. سير.

عينرئب عيسلد عبد عإليه شلكر:

شكرا السيد الوزير على املعطيات التي تفضلتم بها بالنسبة للمناطق 
لها مع توفير مناصب الشغل،  القيمة املضافة  للرفع من  الصناعية 
إال أنه هناك كثير من املشاكل التي تعاني منها هذه املناطق وأبرزها 
ضعف جاذبية املنطقة الصناعية بسبب عدم قدرتها التنافسية من 
حيث التكلفة، وعلى مستوى الطاقة والتنقل وضعف البنية التحتية 
الطرقية، كذلك التلوث الناتج عن ضعف قدرات تطهير وتصريف املياه 
العادمة وغياب االنسجام والتكامل ومختلف املناطق الصناعية وعدم 
توفير شروط السكن الالئق للعاملين بهذه املنطقة واملجاورة. لذلك 
في وضع  الجهات  ملجالس  انخراط قوي  إلى  الوزير،  السيد  ندعوكم 
تنفيذ مخطط صناعي محلي وتعزيز قدرات جهات مبتكرة وأكثر تنمية 
ال سيما على مستوى توفير عقار ودعم مصادر الطاقة في إطار مخطط 

لوجستيك وطني، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
النائب تفضلوا عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

عينرئب عيسلد عبد عيرزعق أحلوش:

السيد الوزير، أريد أن أثير االنتباه ديالكم لإلشكالية اللي كتعرفها 
تسوية  عدم  في  املتمثلة  تامنصورت«،  »حربيل  الصناعية  املنطقة 
الوضعية العقارية، هذا واحد العقار تابع ألرا�ضي الجموع ولكن هاد 
الناس دارو إستثمارات ديالهم بناء على تراخيص استثنائية من لجنة 
اإلستثناءات. اليوم هاد الناس ما عندهمش الحق ال ياخذو شواهد 
البنكية.  للتمويالت  للبنكة  يولجوا  ال  يبيعوا،  ال  يوسعوا،  ال  إدارية، 
فتنطلبو منكم السيد الوزير، هذا راه واحد حي صناعي اللي هو كبير 
في مراكش كبير ومهم، كنطلبوا منكم التدخل لدى املصالح املختصة، 

شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
النائب معذرة نعم.. ال السيد الرئيس تعقيب إضافي واحد لكل فريق.. ال 
السيد الرئيس، هناك تعقيب إضافي أعطي للفريق فليس لهم الحق في 
تعقيب إضافي ثاني، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا 
للمنصة للرد على التعقيبات.. السيد الرئيس القانون التنظيمي واضح، 

إيوا القانون التنظيمي واضح، تفضل السيد الوزير.. ال اجتهاد مع وجود 
النص السيد الرئيس مع كامل احتراماتي ليك.. تفضل السيد الوزير، 

تفضل السيد الوزير.

وا وزير عيصنرعة وعيتجراة: عيسلد ايرض مزُّ

كان  اللي  املشاريع  لبنك  بالنسبة  ديالكم،  التعقيبات  على  شكرا 
الهدف ديالو نوصلوا لـ34 مليار ديال تعويض الواردات، اليوم عندنا 
تقريبا 700 مشروع وصلنا لـ80 مليار ديال رقم املعامالت املستهدفة 
بالنسبة لبنك املشاريع وأكثر من 130.000 منصب شغل اللي هي الهدف 
ديال هاد املشاريع، 70 % من هاد املشاريع اقتناوا األرا�ضي ديالهم وبداوا 

كيشتغلوا في البناء.

اليوم خدامين على  الصناعية، عندنا  املناطق  للمناطق  بالنسبة 
مناطق  كاين  سمعتوا  كما  األقاليم،  كل  في  صناعية  منطقة   136
صناعية جديدة، كاين إعادة التأهيل ديال املناطق الصناعية، كاين 
قانون جديد حتى هو في إطار اإلنجاز الهدف هو نوصلوا لـ 13.000 هكتار 
ديال املناطق الصناعية. ولكن املشكل ما�ضي هو املنطقة الصناعية 
فقط، خاصنا نلقاوا املشاريع ونجلبوا املشاريع اللي غيشغلوا الناس، 
وخاويين،  عام   20 هادي  تنجزوا  اللي  صناعية  مناطق  كاين  حيث 
في وسط املدن سمعنا بأن كاين هضرنا على اليوسفية راها خاوية، 
كاين الناس اللي ساكنين حداها كل واحد التكلفة ديالها زعما في جل 
املمكن ديال املستثمرين وما مشاوش ليها املستثمرين عالش؟ خاصنا 
نعرفوا عالش؟ ونقيموا هاد املرحلة ديال املناطق الصناعية القديمة 
منعاودش نجهزوا مناطق جديدة بال ما نشوفوا شناهما املشاكل اللي 
خالوا هاد املناطق خالية من اإلستثمارات، كنشوفوا كل واحد كيهضر 
على منطقة صناعية حرة وال منطقة التسريع الصناعي، هذا يمكن 
يكون عائق بالنسبة لإلستثمار، شفنا فحال دابا كمثال عندنا في أكادير 
منطقة صناعية حرة قبالة مناطق صناعية عادية، املناطق الصناعية 
العادية تباعت كلها املنطقة الصناعية الحرة ما تباعت فيها حتى �ضي 
بقعة وهي تقريبا التكلفة في املترو 200 درهم أقل من املنطقة الصناعية 
الحرة  الصناعية  املنطقة  في  إكراهات  كاين  حيت  عالش؟  العادية، 
خاصك تصدر 85 وال %90 من املنتوج ديالك، في املنطقة الصناعية 
العادية يمكن ليك تسوق املنتوج ديالك في السوق الداخلي كما أردت، 
كاين  لكن  آخره...،  إلى  الضريبية  لالمتيازات  بالنسبة  تفاوتات  كاين 
عوائق أخرى بالنسبة للمستثمرين فهاد املناطق، يعني الواحد خاصو 
يجهز املنطقة اللي غتوالم املؤهالت ديال اإلقليم ديالو، باش يمكن لنا 

نجلبوا املستثمرين.

بالنسبة لبنك املشاريع، دابا اليوم هاد 700 مشروع موزعة على 
12 جهة، موزعة على 12 جهة وكل جهة واملميزات ديالها، واحنا احنا 
مقبلين وكندعوكم كندعيوكم كلكم باش تصيفطوا لنا أفكار واملشاريع 
ديالكم باش ندخلوها ونضيفوها فهاد البنك املشاريع باش نواكبوا هاد 
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املشاريع، إن شاء هللا، ونحققوا العدالة املجالية والعدالة اإلجتماعية 
اللي بغينها في هاد البالد، إن شاء هللا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي وهو آني يرتبط بتعزيز 
اإلقتصادية  التنمية  في  للمساهمة  والتجارة  الصناعة  غرف  دور 
واإلجتماعية للسيدات السادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية.

عينرئب عيسلد حسرن بركر 9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

السيد الوزير املحترم، أوال كنهنيوك على الثقة املولوية خاصة معالي 
الوزير غادي نطلب حتى اإلذن من الرئيس ديالي باش يخليني نتكلم ما 

نقولش ذاك التعقيب اللي كتبوا لي.

صاحب  كان  جبدناها  اللي  املولوية  للثقة  نظرا  الوزير،  السيد 
لكم  كيقول  2000 و2002 و2005  في  العرش خطب  تولى  الجاللة، 
الحكومات السابقة هاد الغرف هادي خصها تكون اقتصادية وتكون 
رافعة االستثمارات، وخاصة 10 سنين ما داروا والو، 2014 كذلك درنا 
اتفاقية بحضور صاحب الجاللة، ووقعنا حداه ولحد الساعة 2021 
وما زال الغرف ما عندهاش حتى passage obligatoire أو ال رخص 
تجارية، كنقويوا علينا الرخص أو الغرف األجنبية وكنعطيوها مناطق 
صناعية واحنايا كغرفة اللي منشوءة في 1913 وما زال ما عندهاش 

القرار اللي غادي تكون تجيب بيه االستثمارات، وشكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

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

وا، وزير عيصنرعة وعيتجراة: عيسلد ايرض مزُّ

تدخلك  في  قلت  كما  ديالكم،  السؤال  على  النائب  السيد  شكرا 
كان التوقيع على اتفاقية إطار بين الحكومة وجامعات الغرف التجارة 
والصناعة أمام صاحب الجاللة، يوم 2 أبريل 2014، وكان توقيع أيضا 
على اتفاقية متعلقة باملخططات التنمية الخاصة بهذه الغرف بتاريخ 5 
مارس 2018 بغالف مالي قدره 452 مليون درهم لفترة 2018 و2021، 

ما هي التدابير املتخذة؟

أوال وضع إطار قانوني مالئم، القانون 8.19 بتغيير وتتميم النظام 
األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والذي يهدف إلى ضمان 

اندماج في محيطات السوسيو-اقتصادية وتسهيل آليات اشتغالها؛

-ثانيا إرساء أسس الحكامة الجيدة؛

-ثالثا تطوير خدمات ذات قيمة مضافة، وذلك عبر تنزيل األوراش 
واإلجراءات  املقاوالت  فضاء  العام،  النفع  ذات  بالخدمات  املتعلقة 

اإلدارية وتنظيم املعارض وإلى آخره...

-ورابعا تمكين من إنجاز مشاريع استثمارية، تهدف هذه املشاريع 
من جهة إلى تقوية االستقالل املالي للغرف، ومن جهة أخرى إلى تعزيز 
البنيات التحتية في إطار تنزيل ورش الجهوية املتقدمة والتي رصد لها 

غالف مالي قدره 320 مليون درهم؛

-خامسا إطالق الوزارة يوم 17 فبراير 2021 طلب إبداء االهتمام 
لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات، قصد املساهمة في تمويل 
إنجاز مشاريع اقتصادية مهيكلة على صعيد الجهات، شاركت فيه 9 
ديال الغرف بتقديم 16 مشروع موزع حسب الفئات التالية الثالثة: 
مراكز األعمال: 10 د املشاريع؛ املعدات والبنيات التحتية: 5 داملشاريع؛ 
ومراكز التدريب: مشروع واحد، يعني اآلن كنخدموا على استقاللية 
الغرف باش حتى هما يقوموا بمشاريع بحال دابا مناطق صناعية، أو 
مراكز التدريب باش تكون عندهم حتى هما االستقاللية املالية ديالهم، 

وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

عينرئب عيسلد حسرن بركر 9:

السيد الوزير املحترم، أنا نحطك في الصورة منين قلت ليك هاد 
املؤسسة  هاد   ،1913 في  املغرب  في  كاينة  مؤسسة  أقدم  املؤسسة 
اإلنشاء اللي نشأت فيها داخل هاد املؤسسة نشأت فيها البنك الشعبي 
اللي هو راه دابا عامليا ما�ضي، نشأت فيها ميناء الدار البيضاء، نشأت فيها 
 ،»l›ISCAE« مخازن الحبوب، املعهد العالي للتجارة واإلدارة واملقاوالت

بورصة الدار البيضاء، كذلك املكتب الجهوي لإلستثمارات.

السيد الوزير، نحطك في الصورة واخا يمكن هاد الكالم ما يمكنليش 
نقولوا هنا نقولوا ليك في البيرو وال نقولوا ليك يمكن في اللجان، راه أي 
سفير كيحط رجلو في املغرب وكيحط ورق اإلعتماد كيقدمها لسيدنا، 
إال كيطلب ميعاد مع الغرفة أو كيطلب لقاء مع غرفة التجارة والصناعة 
ما  أنا  كيلقاني  عندي  كيجي  ي 

ّ
ومل البيضاء،  الدار  ديال  والخدمات 

عنديش صالحيات، كيهضر لي هو على الضرائب كيهضر لي على املناطق 
الصناعية، كيهضر لي على األرض، كيهضر لي على الجمرك، كيهضر لي 
على يعني مكتب الصرف، أنا كنبقى نهضر لو في العموميات الحقاش 
عالش؟ ما عندي حتى �ضي صالحية، ما عندي حتى �ضي قرار اللي غادي، 
واش كندير؟ باش كنبرد بداك الضعف اللي كيكون أمام السفير وأمام 
الطاقم التجاري ديالو كنكون كنديه للدار يتع�ضى أو ال يتغدا ونقوليك 
الصراحة معالي الوزير، آش كندير لو؟ كنحط لو الحوت البسطيلة، 
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كسكسو، gâteaux كنبرد داك الضعف اللي كان عندي أمام وأمام 
الطاقم ديالو، لحقاش واش غرف تجارية ما عندهاش حتى مناطق 
صناعية؟ و كتكون غرفة أجنبية صغيرة عندها 4،5 داملناطق صناعية، 
غتقولي احنا مسيسين، ok ولكن خصكم تعاونونا انتما وكذالك وزارة 
رافعة  وتكون  هادي  املؤسسات  فهاد  النظر  نعيدوا  باش  الداخلية 
ي كيجي أي مستمر 

ّ
اقتصادية لهاد البالد هادي، وهادي راها بالدنا، راه مل

كيم�ضي للغرفة ما كيمشيش للوزارة كيم�ضي لغرفة التجارة والصناعة 
والخدمات باش ربما كيسول على املسائل كيلقاني...

عيسلد ائيس علجلسة:

النائب املحترم شكرا شكرا شكرا، هل من تعقيب  شكرا السيد 
إضافي؟ تفضل السيد الرئيس األصالة واملعاصرة.

عينرئب عيسلد أحمد تويزي ائيس فريق عألصرية وعملعرصرة:

الواقع السيد الرئيس ما عندي ما نزيد هاد ال�ضي اللي قال ال�ضي 
حسن كافي فيما يخص الدور األسا�ضي ديال غرف الصناعة والتجارة 
في بالدنا وفي العالم كامل، ولكن بالدنا راه �ضي ما داروا اللي هو رئيس 
على أنها فارغة محتواها ما عندها اختصاص، ما عندها إمكانيات وحتى 
القانون املنظم لهاد الغرف يجب من أولويات هاد الحكومة هو إعادة 
النظر في القانون املنظم لهاد الغرف وكذلك القانون الذي ينظم الولوج 
لهاد الغرف، حتى الولوج، إذن إيال شفنا داك تشكيالت اللي كتكون 
داخل هاد الغرف فال يمكن لهاد النوع ديال التشكيالت غتكون هناك 
غرف اللي هي عندها دور في الواقع داإلقتصاد، عندها دور في األحياء 

الصناعية، عندها دور كمخاطب أسا�ضي ...

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا السيد الرئيس، هل من تعقيب 
إضافي؟ الفريق االستقاللي تفضل.

عينرئب عيسلد عبد عيفترح أهل مك9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، يعتبر الحي الصناعي ملدينة الداخلة القلب النابض 
معالجة  تتم  حيث  للمملكة،  الجنوبية  البوابة  في  الوطني  لالقتصاد 
وتجميد وتصبير كميات كبيرة من السمك تقارب املليون طن سنويا، بما 
في ذلك السمك السطحي واألخطبوط والفواكه البحرية، في هذه السنة 
تمت إضافة نوعية لهذا الحي وذلك ببداية عمل 4 مصانع لتسييل 
املاكريل والسردين والتون، مما سيزيد من تثمين املنتوج وتوفير آالف 
الفرص عمل إضافية، مع كل هذا يعاني الحي من مشاكل منها: اإلنارة 
الضوئية الليلية، الصرف الصحي، تقادم الطريق وعدم ترميمها، شكرا 

السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا تفضلوا السيد الوزير.

وا، وزير عيصنرعة وعيتجراة: عيسلد ايرض مزُّ

هاد  تلعبوا  خصها  اللي  الدور  على  معاكم  نتافق  يمكن  شكرا، 
كانت  واللي  البلدان  وفي كل  ألبانيا،  في  واللي كتلعبوا عامليا  الغرف، 
كتلعبوا في املغرب بحال اللي قلتي بإنشاء l›ISCAE وامليناء إلى آخره...، 
وغنشتغلوا جميع باش نرجعوا األمجاد ديال الغرف الصناعية إن شاء 
هللا. بالنسبة ملنطقة ديال الداخلة احنا رهن اإلشارة باش ندرسوا كل 

املشاكل ونحلوها جميع.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي وهو السؤال األخير وهو آني عن مشكل 
مواكبة ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن الفريق االشتراكي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة سلوى عيدمنرت9:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، مرة أخرى وبخصوص املقاوالت املتوسطة والصغرى 
واإلكراهات التي تواجهها قبل وأثناء الجائحة التي زادت الطين بلة، مثل 
الصعوبات في الولوج إلى العقار وصعوبات في الحصول على املشاريع 
العمومية وهناك صعوبات أكبر في التمويل بحيث تعتمد األبناك على 
يعني مقاربة كالسيكية في دراسة امللفات وطلب القروض، باإلضافة 
إلى مبالغتها في طلب الضمانات كذلك اعتمادها على، يعني، املعامالت 
عن  الوزير،  السيد  أسائلكم  مرتفعة.  جد  وفوائد  األمد  القصيرة 
اإلجراءات املستعجلة التي يعني تعتمدها أو ال ستعتمدها الحكومة من 

أجل دعم والنهوض وإعطاء إنبعاث جديد لهذه املقاوالت؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير.

وا، وزير عيصنرعة وعيتجراة: عيسلد ايرض مزُّ

ملواكبة  ترسانة  الحكومة  وضعت  أوال  السؤال،  هاد  على  شكرا 
التنافسية  والقدرة  ديالها  اإلنتاج  تحسين  أجل  من  املقاوالت  ودعم 
وجعلها تحتل مكانة مهمة في إحداث مناصب شغل جديدة تماشيا مع 
االستراتيجية الصناعية للحكومة، اإلستراتيجيات الصناعية للحكومة. 
وفي هذا اإلطار، تم اعتماد خارطة طريق ترتكز على مقترح قيمة تأخذ 
بعين اإلعتبار استهداف املقاولة الصغرى واملتوسطة في جميع جهات 

اململكة، وذلك من خالل األهداف األساسية التالية:

مناصب  وخلق  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  تنافسية  -تحسين 
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والدعم  التقني  والدعم  استشارة  عملية  خالل  من  وذلك  الشغل، 
املستهدف لالستثمار اإلجمالي؛

-وثانيا تقوية منظومة املبادرات املقاوالتية وتطوير آليات مواكبة 
قدرات تدخل الفاعلين.

 5000 تمت مواكبة  األخيرة،  للسنوات  بالنسبة  املواكبة  حصيلة 
هذه  وتمثل  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  وتحويل  للنمو  مشروع 
املشاريع استثمارات إجمالية قدرتها 15 مليار ديال الدرهم مع االلتزام 
بخلق مناصب الشغل تصل إلى 135.520 من ضمنها أكثر من 70.000 
منصب شغل مباشر. حصيلة هاد السنة 2021 إلى نهاية شتنبر، تم إلى 
حدود نهاية شتنبر إختيار 2004 مشروع باستثمار إجمالي يبلغ 2,6 مليار 
درهم، ومناصب شغل مرتقبة تصل إلى 18.000 منصب من ضمنها 

10.000 منصب شغل مباشر، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة أو السيد النائب عن الفريق 

االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم للتعقيب.

عينرئب عيسلد عبد عينوا علحسنروي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

كميا كتعرف السيد الوزير، بأننا اليوم كنعيشوا تداعيات ديال 

جائحة كورونا، وهذا أثر بشكل كبير على املقاوالت الصغرى واملتوسطة. 

تدابير حقيقية وفعالة ما�ضي مجرد  كاين �ضي  اليوم من خالل واش 

شعارات من أجل اإلنعاش ديال هاد املقاوالت الصغرى املتوسطة؟ 

هادي مسألة، كذلك أن كيما كنا كنعرفوا بأن هاد األزمة هادي، يعني، 

واحد مجموعة ديال مناصب الشغل اللي تفقدت، كذلك وتراكمت 

واحد مجموعة الديون على هاد املقاوالت هادي، واش كاين �ضي خطة 

عمل من أجل، يعني، اإلنعاش ديال هاد املقاوالت؟ كذلك بالنسبة 

كاين على مستوى املناطق الحدودية واليوم كيما كنعرفوا املنطقة ديال 

عمالة املضيق-الفنيدق أنها الظروف ديال الجائحة، وكذلك الظروف 

ت أن 
ّ
ديال إغالق ديال معبر باب سبتة، هاد الظروف هادي اللي خال

اليوم كيما كانت املواطن أو مجموعة ديال املقاوالت كانت الرهان ديالها 

ي تم الحد من هاد التهريب 
ّ
مبني على، يعني، التهريب املعي�ضي اليوم مل

املعي�ضي، اليوم ما كاينش �ضي خطة من أجل إدماج هاد الناس هادو اللي 

كانوا كيعانيوا من هاد الظروف هادي، اليوم كاين واحد التدمر، كاين 

واحد املشاكل كبيرة إجتماعية في املنطقة، السيد الوزير، واش كاين 

�ضي خطة فعالة...؟

عيسلد ائيس علجلسة:

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

عينرئب عيسلد منصف عيطوب:

عيسلد عيوزير عملحت5م،

بالنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة هي كتشكل واحد النسبة 
مع  طبعا  املغرب،  في  كتواجد  اللي  الشركات  من  تقريبا 95%  كبيرة 
الظروف دالجائحة تأثرت بشكل كبير فالزم كيخص الوزارة أنها تكون 
بالنسبة  للبنوك، ال  بالنسبة  عندها واحد إستراتيجية دعم قوية ال 
للمساطر ألن واحد النسبة كبيرة اللي تأثرت خصوصا احنا مثال ايال 
تكلمنا على إقليم تطوان، اللي كيفما قال األخ النائب أن بعد إغالق باب 
سبتة ومن بعد وفي الظروف دالجائحة تأثروا واحد النسبة كبيرة ديال 
الشركات الصغرى واملتوسطة اللي تم إعالن اإلفالس ديالهم، وضاعوا 
أنها  الوصية  الوزارة  من  كنطلبوا  فهنا  كبيرة.  الشغل  فرص  واحد 
تكون عندها واحد األولويات للمناطق اللي هي أكثر تضررا باش يمكن 
لها تشجع وتواكب هاد الشركات الصغرى واملتوسطة باش يمكن لنا 
نخلقوا فرص الشغل لواحد العديد ديال الفئات خصوصا املتضررين 

وكيما قال السيد النائب في املناطق الحدودية، وشكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا.

عينرئبة عيسلدة  علمة عيفتحروي:

السابقة  الحكومة  ناجحة عن  برامج  أيضا  وا 
ّ
ورث الوزير،  السيد 

من بينها »املقاول الذاتي«، هاد »املقاول الذاتي« السيد الوزير، اشنا 
هي التدابير واإلجراءات باش تواكبوهم؟ كيطالبوا باملواكبة كيطالبوا 
بالتسويق، كيطالبوا بالتكوين، كيطالبوا أيضا رفع الدعم والتمويل، 
كيطالبوا أيضا بداك الشرط ديال أقل من سنة باش يستافدوا أكبر 
عدد من املقاولين الشباب، هذه فيها فئة هشة كتطالب أيضا بخدمات 
إجتماعية، أشنو غادي تدير الحكومة ديالكم باش تساهم في إنجاح هاد 

»املقاول الذاتي« نظرا ألنه كيوفر فرص الشغل؟.

عيسلد عيرئيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ ما كاين 
حتى تعقيب، نعطي الكلمة للسيد الوزير.

وا، وزير عيصنرعة وعيتجراة: عيسلد ايرض مزُّ

شكرا على التعقيبات، بالنسبة للتدابير الحقيقية، كاين مخطط 
وبرنامج بالنسبة للمناطق الحدودية منطقة بمنطقة مع كل املنتخبين 
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على  كنشتغلوا  الفنيدق،  على  وكنشتغلوا  تما،  كاينين  اللي  واألطر 
الناضور، كنشتغلوا على كركرات، منطقة بمنطقة بكل الخصوصيات 

ديالها وكلها بالبرنامج ديالها.

بالنسبة للمقاول الذاتي، كان ال�ضي السكوري قبل مني هو املكلف 
اآلن باملقاول الذاتي، اللي يمكن نقول لكم بأنه »املقاول الذاتي« كيعرف 
نجاح كبير، وتسجلوا فهاد السنة ونص في املاضية أكثر من 270.000 
كبير،  نجاح  كيعرف  يعني،  هذا،  البرنامج  فهاد  إضافي  ذاتي  مقاول 
وإن شاء هللا، املواكبة ديالو راه عند ال�ضي سكوري برنامج مخصص 

للمقاول الذاتي.

الدولة  اللي  »استثمار«  برنامج  برامج،  عندنا  للبرامج،  بالنسبة 
كتساهم ب%30 من الغالف اإلجمالي ديال االستثمار %30 عندنا برنامج 
لـ80%  فيه حتى  كتساهم  الدولة  اللي  للدراسات  بالنسبة  »مواكبة« 
بالنسبة للدراسات،برنامج »تطوير« اللي كنوصلوا ليه برنامج تطوير 

اللي كنوصلو ليه إلى حدود حتى هو %70 وبرنامج تطوير النمو األخضر 

باش نواكبو الصناع املغاربة باش ينتجوا منتوج خالي من الكاربون اللي 

هو كيعرف حتى هو إقبال كبير من طرف املستثمرين، بالنسبة لبرنامج 

تطوير املقاولة الناشئة ملواكبة حاملي مشاريع املقاوالت الناشئة من 

مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع، مرورا بمختلف مراحل االحتضان، 

وتميزت حصيلة هذا البرنامج إلى حدود نهاية شهر شتنبر 2021 بمواكبة 

170 مشروع، هذا برنامج جديد منها 20 مشروع في مرحلة االحتضان. 

وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير نشكركم على حسن املساهمة. بهذا نكون قد 

استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، شكرا على 

حسن إصغائكم وتعاونكم.
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محضر علجلسة عيسردسة عشرة

عيترايخ: االثنين 16ربيع الثاني 1443ه )22 نونبر2021(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  جودار  محمد  السيد  عيرئرسة: 
النواب.

عيتوقلت: ثماني دقائق ابتداء من الساعة الخامسة مساء والدقيقة 
الثانية والعشرين.

القانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة  عألعمرل:  جدول 
رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   51.21 رقم  التنظيمي 
02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 

و92 من الدستور.

عيسلد محمد جودعا ائيس علجلسة:

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

عيسلدة عيوزيرة،

عيسلدعت عيسردة عينوعب،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 51.21 يق�ضي بتغيير 
وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا 
تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، أعطي الكلمة للسيدة 

الوزيرة لتقديم مشروع القانون التنظيمي، فلتتفضل مشكورة.

علحكومة  ائيس  يدى  عملنتدبة  عيوزيرة  مزوا  غلبة  عيسلدة 
عملكلفة برالنتقرل عيرقم9 وإصالح عإلدعاة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت5م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت5مون،

يطيب لي أن أعرض على أنظاركم مشروع القانون التنظيمي رقم 
51.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين 
الدستور  من  و92   49 الفصلين  ألحكام  تطبيقا  العليا  املناصب  في 
الذي صادقت عليه باألغلبية لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 

بمجلسكم املوقر في اجتماعها املنعقد يوم اإلثنين 15 نونبر 2021.

وقبل تقديم أهم مقتضيات مشروع هذا القانون التنظيمي، البد 
أن أتوجه بالشكر إلى السيدات والسادة النواب املحترمين أعضاء لجنة 
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان على تفاعلهم اإليجابي مع مضمون 
املشروع املذكور، وجدير بالذكر أن التعديالت التي أدخلت على القانون 

التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر منذ صدوره بتاريخ 19 يوليوز 
2012 ال تمس القانون من حيث الجوهر، بل هي تعديالت تهم مهم إما 
االستراتيجية  واملقاوالت  املؤسسات  يحدد الئحة  الذي  امللحق رقم1 
أو امللحق رقم2 املتعلق باملناصب العليا التي يتم التداول في شأنه في 
مجلس الحكومة أوهما معا، وهذا راجع إلى أن إحداث أو تغيير أو دمج 
أو حذف بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية يستوجب تحيين الئحة 
املؤسسات واملقاوالت العمومية االستراتيجية والئحة املناصب العليا 
سالفتي الذكر املرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 املشار إليه أعاله.

 51.21 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  يهدف  اإلطار  هذا  وفي 
املؤسسات  الئحتي  وتتميم  تغيير  إلى  اليوم  أنظاركم  على  املعروض 
واملقاوالت العمومية الواردتين بامللحقين رقم 1 و2 املرفقين بالقانون 

التنظيمي رقم 02.12 املذكور أعاله، وذلك من خالل:

العمومية  املؤسسات  الئحة  إلى  التالية  املؤسسات  إضافة  أوال: 
االستراتيجية املنصوص عليها في البند »أ« من امللحق رقم 1 التي يتم 

التداول في شأن تعيين مسؤوليها في املجلس الوزاري.

-الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي املحدثة 
للقنب  املشروعة  باالستعماالت  رقم13.21املتعلق  القانون  بموجب 

الهندي؛

-الوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي ملساهمات الدولة وتتبع نجاع 
أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية املحدثة بموجب القانون

رقم 82.20؛

رقم  القانون  بموجب  املحدثة  والغابات  للمياه  الوطنية  -الوكالة 
. 52.20

ضمن  الواردة  الطاقية  االستثمارات  شركة  تسمية  تغيير  ثانيا: 
الئحة املقاوالت العمومية االستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين 
مسؤوليها في املجلس الوزاري املنصوص عليها في البند »ب« من امللحق 

رقم 1 بتسمية شركة الهندسة الطاقية.

العمومية  املؤسسات  الئحة  إلى  التالية  املؤسسات  إضافة  ثالثا: 
الواردة في البند »أ » من امللحق رقم2 التي يتم التداول في شأن تعيين 

مسؤوليها في املجلس الحكومي.

- مؤسسة األعمال االجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 
واإلسكان وسياسة املدينة املحدثة بموجب القانون رقم 13.16؛

- مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية والثقافية لفائدة موظفي 
قطاع املياه والغابات املحدثة بموجب القانون رقم 35.13؛

- مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة املوظفين واألعوان 
البحري املحدثة بموجب  بالصيد  املكلف  الوزاري  بالقطاع  العاملين 

القانون رقم 93.17 .
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املؤسسات  الئحة  من  والتصدير  التسويق  مكتب  حذف  رابعا: 
العمومية املنصوص عليها في البند »أ« من امللحق رقم2 التي يتم التداول 
في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون 

رقم 06.20 القا�ضي بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته.

املحترمون  النواب  والسادة  السيدات  الرئيس  السيد  تلكم 
على  املعروض  التنظيمي  القانون  مشروع  يتضمنها  التي  املقتضيات 

أنظاركم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة على العرض القيم وباملناسبة كنشكرو كذلك 
مقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان. نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون التنظيمي للتصويت 

كما صادقت عليه اللجنة:

عملوعفقون: 9نن

عملعراضون: ال أحد

عملمتنعون: نن

إذن صادق مجلس النواب ب 114 موافق على مشروع قانون رقم 

املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   51.21

من  و92   49 الفصلين  ألحكام  تطبيقا  العليا  املناصب  في  بالتعيين 

الدستور. افعت علجلسة.
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	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022.

	محضر الجلسة الرابعة عشر
	-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
	-التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
	-العدل؛
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالقطاعات التالية:

	محضر الجلسة الخامسة عشر
	- قطاع الصناعة والتجارة.
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالقطاعات التالية:
	- الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛

	محضر الجلسة السادسة عشرة
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.


