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محضراملجلسةاملس بعةاعشر

ملت ريخ: االثنين 23 ربيع الثاني 1443ه )29 نونبر2021(.

ملرئ سة: السيد محمد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ساعتان وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زواال.

الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  مجعا 5:  جد 5ا
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

ملسيدارمشيداملط لبياملعلايارئيسامجلساملدومب،ارئيسا
ملجلسة:

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

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت0مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مون،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور، وخاصة الفقرة الثالثة 
منه، وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، 
املتعلقة  الشفوية  الجلسة املخصصة لألسئلة  النواب  يعقد مجلس 

بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

لألسئلة  املخصصة  الجلسات  أولى  النواب  مجلس  اليوم  يدشن 
املتعلقة بالسياسة العامة، وهي محطة هامة في عمل املجلس الرقابي 
باعتبارها تتناول كبريات القضايا املجتمعية واهتمامات الرأي العام 
املوعد  هذا  وأهمية  لطبيعة  واعتبارا  األجوبة حولها،  وتقدم  الوطني 
الدستوري، فإن كافة مكونات املجلس تسعى إلحاطة هذه الجلسة 
الرقابية بكافة ضمانات النجاح واستثمارها من أجل مناقشة قضايا 

وانشغاالت املجتمع.

وقبل الشروع في جدول أعمال هذه الجلسة، أعطي الكلمة للسيد 
األمين لتالوة املراسالت الواردة على املجلس فليتفضل.

ملسيدامحادابونريقة،اأمينامملجلس:

شكرماملسيداملرئيس،

 62 املادة  وتتميم  بتغيير  قانون  بمقترح  املجلس  رئاسة  توصلت 
التأمينات  مراقبة  هيئة  بإحداث  القا�ضي   64.12 رقم  القانون  من 
واالحتياط االجتماعي، تقدم به السيد رشيد حموني رئيس فريق التقدم 

واالشتراكية وباقي عضوات وأعضاء فريقه، شكرا السيد الرئيس.

ملسيداملرئيس:

نشرع اآلن في جدول أعمال هذه الجلسة والذي يتضمن محورا 
واحدا حول موضوع مخطط عمل الحكومة لتعزيز الدولة االجتماعية، 
فرق  باسم  بوعيدة  نادية  السيدة  املحترمة  للنائبة  الكلمة  وأعطي 

األغلبية لتقديم السؤال، فلتتفضل في حدود دقيقة واحدة.

ملد ئبةاملسيدةان نيةابوعيدةاب سمافرقامجغلبية:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

لقد حظي ورش الحماية اإلجتماعية بأولوية ملكية خاصة، وذلك 
من خالل مبادرة إطالق مشروع تعميم الحماية اإلجتماعية التي تهدف 
إلى توسيع التغطية الصحية اإلجبارية، والوقاية من الفقر والتخفيف 
من حدته، والصمود في مواجهة التحديات اإلقتصادية واإلجتماعية 
من قبيل التحديات التي تعيشها بالدنا اليوم بسبب تداعيات جائحة 
كورونا، مما سيمكن من تحقيق تنمية متوازنة وعادلة كفيلة بجعل 
املواطن في صلب عملية اإلصالح التنموي الشامل. والتزاما من الحكومة 
بتنزيل وتفعيل هذا الورش وتعميقه، استند برنامجها على ركائز الدولة 
الحماية  تعميم  في:  تتمثل  أساسية  محاور  أربعة  عبر  اإلجتماعية 
اإلجتماعية ودعم األسر في وضعية هشاشة، وكذا رعاية صحية جيدة 
تصون كرامة الجميع، عالوة على مدرسة عمومية منصفة. وبالنظر 
ملا سبق، نسألكم السيد رئيس الحكومة، عن مخطط عمل الحكومة 
جميع  بين  الفرص  تكافؤ  يكفل  بما  اإلجتماعية  الدولة  ركائز  لتنزيل 

املواطنات واملواطنين، وتثمين الرأسمال البشري لبالدنا؟ وشكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا، نمر اآلن لفرق ومجموعات املعارضة، البداية أعطي الكلمة 
االشتراكي،  الفريق  باسم  اباكريم  النزهة  السيدة  املحترمة  للنائبة 

فلتتفضل لتقديم السؤال.

ملد ئبةاملسيدةاملنزهةامب كريم:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مون،

السيد رئيس الحكومة، جيتوا في التصريح الحكومي بواحد العبارة 
الدولة  ركائز  تدعيم  وهي  أال  الجميع،  اهتمام  أثارت  ومتميزة  رنانة 
الدولة  هي  اإلجتماعية  بالدولة  تعلمون  كما  واملقصود  اإلجتماعية، 
التي تعمل على حماية املواطنين من اآلفات اإلجتماعية التي تهددهم 
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رئيس  السيد  منكم  التزام  هذا  ومرض.  وعجز  وبطالة،  فقر،  من 
الحكومة للمغاربة أمام املمثلين ديالهم، ولكن في التصريح الحكومي 
ال االعتمادات وال التدابير اللي جيتوا بها ما كتعكسش أو ال ال ترقى إلى 
السيد  نسائلكم  اإلجتماعية.  الدولة  من  املغاربة  انتظارات  مستوى 
الرئيس، ما هي اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها بعيدا عن كل مقاربة 
إحسانية لتمكين املواطنين املغاربة من الحقوق ديالهم الدستورية اللي 
كينص عليها الفصل 31؛ الحق في تعليم ذو جودة، الحق في سكن الئق، 

الحق في الشغل والحق في العالج والعناية الصحية؟

أوضاع  تردي  من  للحد  ستتخذونها  التي  اإلجراءات  هي  ما  ثانيا: 
الطبقة املتوسطة اللي سبابو القرارات الالشعبية ديال الحكومة؟

ثالثا وأخيرا: اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل رعاية الدولة 
خصوصيات  عندها  اللي  االجتماعية  والطبقات  الهشة  للطبقات 

كالنساء، والعجزة، والطفولة، والشباب وذوي اإلعاقة؟ وشكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة زينب أمهروق باسم الفريق 
الحركي، فلتتفضل مشكورة.

ملد ئبةاملسيدةازينباأمهر ق:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

تضمن التصريح الحكومي مجموعة من اإلجراءات ذات العالقة 
بمثابة  تعتبر  التي  اإلجراءات  هذه  اإلجتماعية،  الدولة  ركائز  بتدعيم 
تعهدات خالل الفترة ما بين 2021-2026. وبالنظر ألهمية املنظومة 
وتجاوز  املواطنين،  عيش  ظروف  تحسين  على  وآثارها  اإلجتماعية 
اإلختالالت والنقائص التي كشفت عنها جائحة كورونا، فإننا نسائلكم 
السيد رئيس الحكومة، عن أجندة تنزيل هذه التعهدات سواء فيما 
يتعلق بالحماية اإلجتماعية أو تنمية الرأسمال البشري أو غيرها من 

دعائم الدولة االجتماعية؟ وشكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة السيدة ربيعه 
بوجة بإسم املجموعة، عفوا، النائبة املحترمة السيدة إكرام الحناوي 

بإسم فريق التقدم واإلشتراكية، فلتتفضل مشكورة.

ملد ئبةاملسيدةاإكرمماملحد  ي:

شكرماملسيداملرئيس،

استند برنامجكم السيد رئيس الحكومة، على تدعيم ركائز الدولة 

الحكومات  ظل  في  جميعا  نعلم  كما  انطلق  ورش  وهو  اإلجتماعية، 
السابقة وتوج بخطاب جاللة امللك، بمناسبة عيد العرش لسنة 2020، 
والذي أعطى فيه االنطالقة لتعميم الحماية اإلجتماعية بهدف الحد من 
التفاوتات اإلجتماعية، وضخ املزيد من االستثمارات في قطاعي الصحة 
فريق  فإن  السياق،  هذا  وفي  للغاية.  مهم  نعتبره  أمر  وهذا  والتعليم 
التقدم واالشتراكية يتساءل عن خطتكم لتعزيز بناء الدولة اإلجتماعية 
وإنجاح ورش الحماية اإلجتماعية وفقا لتوجيهات جاللة امللك، بشكل 
يضمن الحكامة في التنفيذ والفعالية في اإلنجاز والدقة واملوضوعية في 

التقييم، وشكرا.

ملسيداملرئيس:

السيدة  املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
ربيعه بوجة باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

ملد ئبةاملسيدةاربيعةابوجة:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

الدولة  هو  اللي  جديد  املفهوم  واحد  جابت  ديالكم  الحكومة 
اإلجتماعية، جميل، البرنامج الحكومي ديالكم كيتحدث على هاد الدولة 
اإلجتماعية والتنزيل ديالها والسعي ديال الحكومة من أجل املواصلة 
السابقة  الحكومة  بداتو  اللي  امللكي  الورش  هاد  ديال  واالستكمال 
ودارت فيه واحد اإلنجاز اللي هو مقدر. اليوم السيد رئيس الحكومة، 
الدرويش  االحتقان،  ديال  الحالة  واحد  كيعرف  الشارع  كنسألوكم 
ما بقاش قادر يم�ضي يتق�ضى، الطبقة الوسطى بدات كتحس بواحد 
الشارع عامر  اليوم  بها مؤسفة جدا  اللي جيتوا  القرارات  االختناق، 
بالشباب اللي درتوا لهم 30 سنة كحد للتوظيف، بالتالي هذا كيهدد، 
يعني، السلم اإلجتماعي. فنسائلكم السيد رئيس الحكومة، اإلجراءات 
الحماية  هاد  ديال  البناء  ديال  التعزيز  أجل  من  ديروها  غادي  اللي 

اإلجتماعية وديال هاد الدولة اإلجتماعية اللي جيتوا بها، وشكرا.

ملسيداملرئيس:

من  أرجو  الحكومة،  رئيس  للسيد  الكلمة  أعطي  أن  قبل  شكرا، 
السيدات والسادة النواب وضع الكمامة من أجل وقاية بعضنا البعض، 
شكرا. الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة لإلجابة على األسئلة املطروحة 

في إطار وحدة املوضوع، عندكم 90 دقيقة السيد رئيس الحكومة.

ملسيداعزيزاأخدوش،ارئيساملحكومة:

سيدن ا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
محادا علىاآلها صحبه.

ملسيدارئيسامجلساملدومبامملحت0م،
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حضرمتاملسيدمتا ملس نةاملوزرمء،

حضرمتاملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مين،

سعيد بالحضور بمجلس النواب في أول جلسة لألسئلة الشفوية 
من   100 الفصل  أحكام  إلى  استنادا  العامة،  بالسياسة  املتعلقة 
الدستور، وأود باملناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة 
تعتزم  التي  االختيار على موضوع اإلجراءات  لوقوع  البرملانيين  النواب 
لهذه  كمحور  اإلجتماعية  الدولة  أسس  لتدعيم  اتخاذها  الحكومة 

الجلسة الدستورية.

النواب املحترمين، فإن  وكما ال يخفى عليكم السيدات والسادة 
تعزيز مقومات الدولة اإلجتماعية قبل أن يكون برنامجا حزبيا أو حكوميا 
استراتيجي  ملكي  أوال ورش  تدبيرا قطاعيا هو  أو  أو سياسة عمومية 
بامتياز، ومحط إجماع وطني بين كافة املكونات السياسية واإلجتماعية 
ملكي  اإلجتماعية هدف  الدولة  فبناء  املغربي.  للشعب  واالقتصادية 
أصيل، وجزء من التوجهات االستراتيجية لسياسة الدولة التي تتجاوز 
الزمن االنتخابي وتسمو على الرهانات السياسية اآلنية. فقد حققت 
واقتصادية  األخيرين عدة مكتسبات سياسية  العقدين  بالدنا خالل 
واجتماعية، تحت القيادة الحكيمة والرؤية املتبصرة لصاحب الجاللة 
العرش  السادس نصره هللا، حيث حرص منذ اعتالئه  امللك محمد 
على بناء مجتمع تسوده العدالة اإلجتماعية واملجالية وعلى النهوض 

بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في التنمية.

من  مجموعة  إطالق  تم  السامية،  امللكية  الرؤية  هذه  إطار  وفي 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  مقدمتها:  في  تأتي  والتي  اإلجتماعية  البرامج 
البشرية؛ برنامج تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية؛ نظام املساعدة 
الطبية؛ برامج دعم تمدرس األطفال وغيرها من املبادرات... وقد مكنت 
هذه البرامج من التقليص من نسب الفقر والهشاشة والهدر املدر�ضي 

ومن ولوج فئة واسعة من املواطنين واملواطنات للخدمات األساسية.

وفي هذا املسار، تظل غاية بلوغ الدولة اإلجتماعية قضية تجند 
كافة املؤسسات الدستورية والقوى الوطنية الحية، والتفافها الصادق 
اإلنصاف  دولة  معالم  تنزيل  في سبيل  نصره هللا،  امللك  وراء جاللة 
االجتماعي، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع باألمن 
اإلجتماعية  والعدالة  الفرص  وتكافؤ  واملساواة  والكرامة  والحرية 
ومقومات العيش الكريم في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات املواطنة. 
وكمساهمة منا في هاد الورش الجامع، تعمل الحكومة منذ واليتها على 
تعزيز ركائز الدولة اإلجتماعية وتعتمد في ذلك منهجية قوامها السرعة في 
التفاعل، الجرأة في اإلنجاز والشجاعة في اتخاذ القرار، ذلك أن تدعيم 
ركائز الدولة اإلجتماعية ليست أقواال نتباهى بها أمام وسائل اإلعالم، 
أو شعارات نتبارى بها خالل املحطات االنتخابية، هي أوال وأخيرا أفعال 
وقرارات وإبداع في إيجاد املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة وهي 
قبل كل �ضيء الجرأة الصادقة في القيام باإلصالح تجاوبا مع مخرجات 

صناديق االقتراع للثامن من سبتمبر املا�ضي. فاإلصالح من أجل استكمال 
أسس الدولة اإلجتماعية هو مسؤولية جسيمة على عاتقنا أمام جاللة 
امللك، وأمام الشعب املغربي، وأمام التاريخ أيضا لن نتردد إذا تطلب 
منا هذا اإلصالح اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة باملنطق 
السيا�ضي الضيق لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة 
اإلجتماعية كما يطمح لها الجميع. ولعل هاد النوع من اإلصالحات ال 
سيما في مجال التعليم والصحة، يتطلب تحمل املسؤولية دون تردد 
من أجل التأسيس ملرحلة جديدة فارقة في تاريخ بالدنا تحت القيادة 

الرشيدة لصاحب الجاللة نصره هللا.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

تداعيات  من  خلفته  بما  »كوفيد19-«  جائحة  شكلت  لقد 
املسؤول  وجه  في  مدوية  صرخة  ونفسية  واقتصادية  اجتماعية، 
العمومية  السياسات  بعض  نجاعة  ملستوى  وتقييما صريحا  املغربي 
املتبعة منذ سنوات، فبالدنا تخصص سنويا ما يقارب %2 من الناتج 
املعدل  تمثل  نسبة  وهي  اإلجتماعية  للمساعدات  الخام  الداخلي 
بالرغم من  ولكننا  الدولية،  املالية  الهيئات  املجال حسب  في  الدولي 
ذلك لم نتمكن بعد من القضاء على الفوارق اإلجتماعية، والحد من 
مظاهر الفقر والهشاشة في العديد من مناطق اململكة، والشك أن هاته 
الجائحة أقنعتنا جميعا بالحاجة املاسة لتوفير نظام اجتماعي متكامل 
متى اتسم بالكفاءة والفعالية وااللتقائية كان هو خط الدفاع األول في 
التصدي للمخاطر املحدقة في املستقبل القريب والبعيد. ومما ال ريب 
فيه، أننا نجحنا جماعيا في التصدي لهذا الوباء والحد من خسائره 
الصحية واإلجتماعية واالقتصادية والنفسية وذلك بفضل التوجيهات 
امللكية السامية، والقرارات املولوية االستباقية، وتظافر وتكامل جهود 
السلطات العمومية مع مختلف املتدخلين، لكن هاته األزمة العصيبة 
الدولة  أركان  تدعيم  صوب  لالنطالق  فرصة  إلى  تتحول  أن  ينبغي 
اإلجتماعية، وحشد كل اإلمكانيات املتاحة لتسخيرها في بناء منظومة 

اجتماعية متكاملة ومتنافسة.

وإننا في الحكومة، ملدركون لحجم اإلنتظارات اإلجتماعية املعلقة 
على تجربتنا الحكومية بعد استحقاقات شفافة ونزيهة ومستوعبون 
لطبيعة التحديات والرهانات التي تحيط ببالدنا والتي تجعل من إصالح 
الورش االجتماعي أولوية األولويات، نحن كذلك واعون بحجم الطلب 
وخلق  وتعليم  صحة  من  العمومية  الخدمة  على  املتزايد  االجتماعي 
فرص التشغيل، ومن عمق هاته القناعة الحكومية الراسخة املسنودة 
بأوراش ملكية مفتوحة ورؤية متكاملة لتكريس وتعزيز مكتسبات بالدنا 
في املجال االجتماعي سنواصل العمل الوطني الجاد من أجل تجاوز 
مواطن النقص في السياسات اإلجتماعية. وال نّدعي في هاته التجربة 
الحكومية أننا سننطلق في اإلصالحات اإلجتماعية من فراغ كما ليس 
من مبادئنا نكران إنجازات اآلخرين، بطبيعة الحال سنثمن ما تحقق 
من إنجازات كنا مشاركين فيها، وسنعمل على تجاوز مواطن النقص 
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والقصور بما نملكه اليوم من شرعية دستورية وسياسية تخول لنا ما 
عجزنا عن القيام به ونحن نشارك في تجارب حكومية سابقة لم نتولى 

قيادتها.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

النموذج  تقرير  إليها  انتهى  كما  اإلجتماعية  الدولة  هاجس  إن 
لجاللة  الفعلية  الرعاية  تحت  وطني  بإجماع  حظي  الذي  التنموي، 
امللك، حاضر بقوة ضمن اإلجراءات والقرارات العمومية التي ستتبناها 
الحكومة طيلة واليتها االنتدابية، والشك أن هاته الوالية تعد بامتياز 
وخياراته  التنموي  للنموذج  الكبرى  املحاور  لتنزيل  تأسيسية  والية 
االستراتيجية واقتراحاته التدبيرية، فالنموذج التنموي الجديد يحتاج 
نموذجا جديدا في التدبير وإرساء أسس الدولة اإلجتماعية وهو خيار 
يعبر عن إرادة سياسية راسخة لدينا كحكومة ألن إعادة الثقة في العمل 
السيا�ضي تمر في نظرنا عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية واقعية 
النتظارات  وتستجيب  الحقيقية  األولويات  تعالج  مصداقية  وذات 
املغاربة. ولقد تضمن البرنامج الحكومي مجموعة من اإللتزامات الدالة 
على البعد االجتماعي للسياسات العمومية املقبلة وهو ما يمكن أوال 

استخالصه في خالل اإللتزامات العشرة األبرز ديالها:

سنوات  خمسة  خالل  في  صافي  شغل  منصب  مليون  إحداث   -
املقبلة؛

- تفعيل الحماية اإلجتماعية الشاملة؛

- إخراج مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة؛

اإلقتصادية  الشروط  وتوفير  الوسطى  الطبقة  وتوسيع  حماية   -
واإلجتماعية لبروز طبقة فالحية متوسطة في العالم القروي؛

- تعميم التعليم األولي لفائدة كل األطفال ابتداء من سن الرابعة مع 
إرساء حكامة دائمة وفعالة ملراقبة الجودة؛

- تقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية؛

- رفع نسبة نشاط النساء إلى أزيد من 30%.

ذلك أن أسس الثقة تترسخ من خالل الوفاء باإللتزامات والتنزيل 
الفعلي لكل البرامج االجتماعية، وعلى رأسها تعميم الحماية اإلجتماعية 
الذي يشكل ورشا مجتمعيا مؤسسا للدولة اإلجتماعية يحظى بمتابعة 
واهتمام خاص لصاحب الجاللة نصره هللا، ويفرض علينا جميعا أال 
املواطنين  عيش  ظروف  لتحسين  العامة  املصلحة  سوى  نستحضر 
األولى  األيام  منذ  الحكومة  وبادرت  كرامتهم.  وتحقيق  واملواطنات 
لتنصيبها إلى األجرأة السريعة لهذا الورش من خالل مصادقتها على 
اإلجباري  التأمين  نظام  فيهم  بما  للقوانين  تطبيقية  مشاريع مراسيم 
األسا�ضي على املرض، وبإحداث نظام للمعاشات لفئات املهنيين والعمال 
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهو ما 
سيمكن 3.400.000 مواطنة ومواطن من فئة غير األجراء وذوي الحقوق 

املرتبطين بهم من االستفادة من التأمين الصحي اإلجباري عن املرض، 
وستتوزع الفئات املعنية بهذه الدفعة األولى بين األشخاص الخاضعين 
الذين  التقليديين  التجار والصناع  املوحدة؛  املهنية  املساهمة  لنظام 
يمسكون املحاسبة، املقاولين الذاتيين، األطباء، الصيادلة، املرشدين 
السياحيين، املوثقين، القابالت ومزاولي بعض املهن شبه الطبية الذين 
سيتمكنون من االستفادة من التأمين ابتداء من شهر يناير املقبل. عالوة 
على ذلك، أحدثنا لجنة وزارية لقيادة تنزيل هذا املشروع املجتمعي 
املهم إلى جانب اللجنة التقنية يعهد إليها اإلسراع في تنفيذ هذا الورش 
ونشتغل داخل هاد اللجن بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات 
العمال غير األجراء وخاصة الفالحين وباقي الصناع التقليديين ومهنيي 
النقل وأصحاب املهن الحرة من االستفادة في التأمين اإلجباري األسا�ضي 
عن املرض في أقرب اآلجال. كما يتضمن مخطط العمل لسنة 2022 
التزاما بالجدولة الزمنية التي حددها خطاب العرش: تمكين الفئات 
التوفر  من  »راميد«  ديال  للنظام  حاليا  الخاضعة  والفقيرة  الهشة 
على تأمين عن املرض يمكنهم من الولوج، عفوا، إلى القطاعين العام 
الخاص. وخالل سنة  القطاع  أجراء  وبنفس سلة عالجات  والخاص 
2023-2024 ستعمل الحكومة على ضمان تعويضات عائلية لكل األسر 
للحماية من املخاطر املرتبطة بالطفولة، ودعم التمدرس في سن مبكر، 
لكافة  التقاعد  أنظمة  في  االنخراط  توسيع   2025 سنة  سنباشر  ثم 
النشيطين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل.

الحكومة  وضعت  اإلجتماعية،  للحماية  الكبير  الورش  وملواكبة 
إستراتيجية واضحة املعالم إلصالح املنظومة الصحية كترتكز على أربع 

ديال املبادئ:

تثمين املوارد البشرية بكل فئاتها؛ ..1

األولية  الصحية  الرعاية  ملؤسسات  الصحي  العرض  تأهيل  ..2
واملراكز اإلستشفائية واإلقليمية والجهوية والجامعية؛

إحداث مجموعات صحية جهوية مع مأسسة إلزامية الولوج  ..3
التدريجي  العالجات عبر مراكز الصحة األولية، واإلحداث  إلى مسلك 

لنظام طب األسرة؛

من  تحد  مغربي  مواطن  لكل  ذكية  صحية  بطاقة  إحداث  ..4
اإلنفاق املباشر للمر�ضى خصوصا ذوي الدخل املحدود على الخدمات 

الصحية، وتمكن من التتبع دقيق ملسار لكل مريض.

لسنة  املالية  القانوني  املشروع  إطار  في  الحكومة  وقد خصصت 
2022 ميزانية تقدر بـ 6 داملليار الدرهم لتأهيل البنيات االستشفائية 
وتعزيز تجهيزاتها، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2,7 داملليار ديال الدرهم 
أي %64 مقارنة مع سنة 2021، وغتمحور أهم املشاريع اللي غادي يتم 
اإلنزال ديالها: أوال إطالق بناء املركز اإلستشفائي الجامعي الجديد إبن 
سينا التي ستخصص له هاد السنة مليار و100 مليون ديال الدرهم؛ 
تأهيل 1500 مؤسسة للرعاية الصحية األولية باعتمادات تقدر بـ500 
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مليون ديال الدرهم؛ مواصلة بناء وتأهيل 30 مركز استشفائي جهوي 
وإقليمي من خالل رصد 600 مليون ديال الدرهم إضافية لالعتمادات 

املخصصة سنويا لهذا اإلجراء واملقدرة بمليار ديال الدرهم.

بأهمية  التعليمية  املنظومة  إصالح  يحظى  املنظور،  نفس  ووفق 
واستنادا  اإلجتماعية،  الدولة  أسس  الدولة  إرساء  مسار  في  قصوى 
البرنامج  في  ديالنا  لإللتزامات  وتفعيال  التنموي،  النموذج  لتوصيات 
في صلب  تعليمه  وجودة  التلميذ  بوضع مصلحة  القاضية  الحكومي 
النهوض  على  الحكومة  تعمل  لإلصالح،  أساسية  وكمعايير  املعادلة، 
باملوارد البشرية لتحقيق طموح تحسين جودة التعليم من خالل تجويد 
تكوين األساتذة وتحديد معايير توظيفهم وتحسين ظروف اشتغالهم. 
للرفع  وطنية  على خطة  الحكومة  تشتغل  األساتذة،  لكفاءة  وتعزيزا 
من القدرات التكوينية لهيئة التعليم، وكخطوة أولى في أفق إحداث 
كليات خاصة لتكوين األساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي 
للحاصلين على البكالوريا، قامت الحكومة هاد السنة بوضع شروط 
في تكوين األساتذة على املدى  إلى االستثمار  إلنتقاء املرشحين تهدف 
البعيد، ولتعزيز كفاءتهم باعتبار هذا الورش ركيزة أساسية من ركائز 
اإلصالح التربوي، وسيتم تفعيل هذا التوجه من خالل تعزيز التكوينات 
األساسية واملستمرة للفاعلين التربويين، والتي رصد لها غالف مالي يقدر 
بـ500 مليون ديال الدرهم برسم سنة 2022، كما سيتم تخصيص 400 
باملراكز الجهوية  التحتية والتجهيزات  البنيات  لتأهيل  الدرهم  مليون 

ملهن التربية والتكوين التابعة لها.

وإجماال تم تخصيص حوالي 77 مليار ديال الدرهم لقطاع التعليم 
في إطار مشروع قانون املالية ديال 2022، الزيادة ديال 5 داملليار ديال 
الدرهم مقارنة مع السنة املاضية مع إحداث 18.144 منصب مالي، وفي 
هذا اإلطار تم الرفع من ميزانية اإلستثمار لهذا القطاع ديال التعليم بـ 

%40 وذلك من أجل تحقيق األهداف التالية:

-1 مليار و900 مليون ديال الدرهم لتسريع تنفيذ برنامج تعميم 
وكذلك  الحجرات  وتجهيز  وتأهيل  إحداث  خالل  من  األولي  التعليم 
تدبيرها بهدف بلوغ %100 كنسبة تمدرس بالتعليم األولي في أفق 2028؛

-2 2,3 داملليار ديال الدرهم لتعزيز العرض املدر�ضي ال سيما من 
خالل بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية منها 30 مدرسة جماعية 
و43 داخلية، في حين لم يتجاوز عدد املدارس يعني الجماعاتية 160 

مؤسسة خالل السنوات املاضية؛

-3 2,6 داملليار ديال الدرهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات 
ديال املدرسة، منها 560 مليون درهم الستبدال البناء املفكك.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

كل هاد األرقام واملؤشرات تؤكد بأننا ماضون بكل ثبات في طريق 
تحقيق التزامنا في البرنامج الحكومي ببناء أسس الدولة اإلجتماعية، 
فقد خصصنا ما يفوق %40 من مجموع النفقات املبرمجة في مشروع 

قانون املالية لقطاعي التعليم والصحة، وما يناهز %54 من مجموع 
املناصب املالية املحدثة. ومن جانب آخر، ألن االلتزام بتفعيل األوراش 
اإلجتماعية الكبرى وطويلة األمد ال يجب أن يثنينا عن التفاعل مع 
التطورات الظرفية تلبية لحاجيات املواطنين املستعجلة. وأمام موجة 
ارتفاع األسعار، أسعار بعض املواد التي شهدتها بالدنا منذ شهر أبريل 
2021 على غرار باقي دول العالم بسبب آثار الجائحة، فقد سارعت 
الحكومة منذ توليها املسؤولية إلى اعتماد مجموعة من التدابير الهادفة 
إلى الحفاظ على استقرار األسعار من جهة، وإلى دعم القدرة الشرائية 
للمواطنين من جهة أخرى. فإلى جانب صندوق املقاصة الذي يتدخل 
من أجل تعويض الفارق بين أسعار املواد املدعمة املتمثلة في الدقيق 
املدعم، والسكر، وغاز البوتان وأسعار السوق الدولية، قامت الحكومة 
كذلك بتعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، 
كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع 

مشتقات القمح على املستوى الوطني.

مع  السريع  التفاعل  على  الحكومة  حرصت  ذلك،  جانب  إلى 
هاد  من خالل مشروع  للمواطن  املستعجلة  اإلجتماعية  اإلنتظارات 
القانون ديال 2022، واللي جعالت التوجهات األساسية ديالو ترجمة 
أولية إللتزاماتها اإلجتماعية، ذلك أنها دعما للقدرة الشرائية خصصت 

:la.loi.de.finance هاد الحكومة في البرنامج ديالها اللي جات فيه في

بترقية  املتعلقة  املتأخرات  ألداء  الدرهم  ديال  املليار  ديال   8  -
املوظفين لسنة 2020 و2021، وتم ضخها في كتلة األجور بعد سنتين 

من التجميد؛

- 10 داملليار ديال الدرهم لصندوق التماسك اإلجتماعي والحماية 
اإلجتماعية؛

- 4 داملليار و200 مليون ديال الدرهم لضمان الحق الدستوري ملا 
يفوق 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة في الولوج إلى العالج 
عبر تمكينهم من التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض وفتح باب ولوجهم 

إلى اإلستشفاء في القطاعين العام والخاص؛

- 3,5 داملليار ديال الدرهم لدعم تمدرس األطفال في إطار برامج 
»تيسير« و«دعم األرامل« و«مليون محفظة«؛

املؤسسات  ودعم  األدوية  لشراء  درهم  مليون  و700  مليار   -
اإلستشفائية لتمكين الفئات املعوزة من الولوج إلى العالج؛

- إضافة إلى ذلك ثم ضخ 3,5 مليار درهم لدعم تشغيل الشباب 
سواء الذين فقدوا عملهم نتيجة لألزمة عبر منحهم 250.000 فرصة 
مؤقتة خالل سنتين في إطار برنامج »أوراش« الذي خصصنا له 2 مليار 
و250 مليون ديال الدرهم أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة في إطار 
برنامج »الفرصة« الذي ستخصص له ميزانية ديال مليار و250 مليون 
درهم اللي غادي تقيس تقريبا 50 ألف شاب مقاول، هذا دون أن نن�ضى 
توجيه 500 مليون درهم لدعم األشخاص في وضعية إعاقة. إضافة 
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إلى ذلك رصدت الحكومة 250 مليون الدرهم لتقوية دور الحضانة 
لألطفال دون سن الرابعة خاصة في األحياء الهامشية وفي القرى لتمكين 
األطفال في هاد املناطق من التعلم منذ سن مبكر وتشجيع النساء على 
الطابع  لتفعيل  مليون درهم   200 إلى جانب تخصيص  العمل، هذا 
الرسمي لألمازيغية في اإلدارة العمومية وهو ما سيمكن فئات عريضة 
من املواطنين من حقهم في الولوج للخدمات اإلدارية دون صعوبة في 
التواصل. كما أن الحكومة حريصة كل الحرص على تقليص الفوارق 
املجالية خصوصا عبر إيالء األهمية الالزمة لسكان العالم القروي من 
تناهز  التي  الجبلية  واملناطق  القروية  التنمية  ديال  الصندوق  خالل 
اإلعتمادات املبرمجة 2 مليار و250 مليون ديال الدرهم تضاف إليها 2 
 ،crédit.d›engagement مليار ديال الدرهم كاعتماد ديال التزام ديال
السنوات  اللي جاية من  أخرى كرصيد  الدهم  ديال  مليار   4 وحوالي 
املاضية ستمكن من تنزيل كل البرامج واملشاريع املبرمجة لتمكين هذه 

املناطق من الولوج إلى الخدمات األساسية.

ووعيا منها بدور االستثمار، والبعد االقتصادي في دعم ركائز الدولة 
اإلجتماعية، فقد اعتمدت الحكومة سياسة اقتصادية تشمل 5 ديال 
املحاور الرئيسية كتمثل في: اإلنعاش الفوري لإلقتصاد، وكذلك وضع 
برنامج وطني وجهوي من أجل دعم املقاوالت الناشئة في القطاعات 
الواعدة، تفعيل اإلصالحات الهيكلية لدعم االقتصاد الوطني، وتنفيذ 
واملجالي، ووضع  الوطني  الصعيدين  سياسات قطاعية طموحة على 

سياسة فاعلة لدعم النشاط االقتصادي للنساء.

ومن أجل تنفيذ هاد املحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي 
وتنفيذ  وضع  تهم  محددة  إجراءات  الحكومة  غتعتمد  لالقتصاد، 
سياسة استعجالية ملواكبة املقصيين من سوق الشغل واإلنقاذ السريع 
وتحفيز  والتموين  املصاحبة  في وضعية صعبة من خالل  للمقاوالت 
املبادرة الخاصة عن طريق تدليل العقبات التنظيمية واإلدارية وخلق 
رجة تنافسية من خالل مواكبة وتطوير املقاولة التنافسية واملبتكرة. وفي 
هاد اإلطار تلتزم الحكومة انطالقا من السنة الجارية أي 2021 بتصفية 
يعني دين الضريبة على القيمة املضافة املتراكم لفائدة املقاوالت ديال 
القطاع الخاص، حيث ابتداء من ديسمبر القادم إن شاء هللا قبل النهاية 
ديال أبريل املقبل من سنة 2022 غادي يتم الضخ ديال 13 مليار ديال 
الدرهم ألداء املستحقات ديال »TVA« باش تمكن املقاوالت وخصوصا 
 la الصغرى واملتوسطة من التوفر على سيولة مهمة يعني تكون عندها
trésorerie ديالها من أجل الصمود يعني في وجه األزمة واالنخراط في 

دينامية ديال خلق القيمة املضافة وفرص الشغل.

خالل  من  أيضا  اإلجتماعية  الحكومية  اإللتزامات  تتجلى  كما 
اعتماد سياسة وطنية للتحول االقتصادي تقوم على تحفيز االقتصاد 
الوطني لفائدة التشغيل من خالل جعل هذا األخير محورا أساسيا لكل 
السياسات العمومية في امليدان االقتصادي، ونظرا لدور االستثمارات 
العمومية في تحفيز الطلبيات العمومية، وبالتالي في إحداث مناصب 

الشغل، وتعزيز تنافسية االقتصاد، وتحسين املناخ ديال جلب االستثمار 
األجنبي وبصفة عامة في صمود النسيج ديال االقتصاد الوطني، قد 
ال  القطاعية  االستراتيجيات  من  العديد  تنفيذ  في  الحكومة  شرعت 
سيما الجيل الجديد من االستراتيجيات الطموحة التي أطلقها صاحب 
-2020 األخضر  »الجيل  إستراتيجية  منها  ونذكر  نصره هللا،  الجاللة 

2030« التي تروم بروز جيل جديد من الفالحين باإلضافة إلى تنفيذ 
»خطة التسريع الصناعي 2021-2023« التي تستهدف على الخصوص 
تعويض 34 مليار ديال الدرهم من الواردات، وتنفيذ خطط إلنعاش 
قطاع السياحة والصناعة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
فرص  وخلق  كورونا،  جائحة  عن  الناتجة  األزمات  تجاوز  أجل  من 
شغل جديدة. هذا وبالفضل كذلك ديال إحداث ديال صندوق محمد 
السادس لالستثمار، فإنه من املتوقع أن يبلغ إجمالي االستثمار لسنة 
2022 مبلغا يناهز 245 مليار ديال الدرهم. كما ستعمل الحكومة على 
تنفيذ إصالح شامل للمؤسسات وللمقاوالت العمومية ومواكبة مسار 
اإلصالح الضريبي وتعزيزه بميثاق جديد ومحفز على االستثمار، ومن 
هذا الصدد تعتزم الحكومة اتخاذ كافة التدابير الالزمة من أجل إنعاش 
كل  وتسخير  واألجنبي،  الوطني  والخاص  العمومي  االستثمار  وتشجيع 

اإلمكانيات والتحفيزات الضريبية وغير الضريبية كذلك.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

هاد حكومة تضطلع من خالل البرنامج الحكومي إلى منح الفرصة 
لكل املغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل في ظل دولة الحق والقانون 
والحريات والعدالة اإلجتماعية واملجالية، وألجل ذلك حددت أهدافا 
واضحة ومؤشرات مرقمة تيسر الربط بين املسؤولية واملحاسبة، هاد 
الحكومة التي لم يتجاوز عمرها 47 يوم منذ نيل ثقتكم، لم تدخل بعد 
في مرحلة توظيف إمكانية القانون املالي لتنزيل املشاريع اإلجتماعية، 
لكنها استثمرت هاته املرحلة الدستورية للتحضير القانوني واملؤسساتي 
لتصورها االجتماعي، وآليات التنفيذ الواضحة املحددة بأجندة زمنية.

وفي انتظار املصادقة النهائية ملجلس البرملان على مشروع القانون 
املالي واستكمال مساطر نشره لدخوله حيز التنفيذ، وضعت الحكومة 
االجتماعي  اإلصالح  وتيرة  لتسريع  والقرارات  اإلجراءات  من  حزمة 
هذه  تكون  لن  واملواطنات.  املواطنين  ينتظره  الذي  واالقتصادي 
الحكومة حكومة لتدبير األمر الواقع بل حكومة إلبداع الحلول، نحن 
متفائلون بأن برنامجنا املتكامل واملندمج اقتصاديا واجتماعيا سيمكننا 
من بلوغ ما سطرناه من أهداف على مستوى النمو االقتصادي، وعلى 
مستوى إحداث فرص الشغل للشباب، ونحن واعون بحجم التحديات 
كل  وحريصون  اإلجتماعية،  الدولة  تعزيز  يطرحها  التي  والرهانات 
الحية ببالدنا من أجل  القوى  إلى جانب كل  الحرص على االنخراط 
امل�ضي في إرساء أسسهما، ولجعل املغرب قوة رائدة بفضل إمكانياته 
وقدرات مواطنيه وفي خدمة رفاههم تحت القيادة الحكيمة لصاحب 

الجاللة، والسالم عليكم.
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ملسيداملرئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، اآلن أفتتح باب التعقيبات، الكلمة 
لفريق التجمع الوطني لألحرار النائب السيد الرئيس محمد غيات رئيس 

الفريق، تفضل السيد الرئيس.

ملوطنيا ملتجاعا فريقا رئيسا غي تا محادا ملسيدا ملد ئبا
لألحرمر:

خي0ا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلين.

ملسيدارئيسامجلساملدومبامملحت0م،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

ملسيدمتا ملس نةاأعض ءاملحكومةامملحت0مين،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مين،

يندرج لقاءنا اليوم في إطار املساءلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة، 
وهي لحظة متميزة في مسار استقرار وتعاون مؤسسات الدولة وترسيخ 
مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة. فهذه الجلسة الدستورية التي تخصص 
للقضايا والسياسة العامة التي تمس مباشرة املعيش اليومي للمواطن 
املغربي، هي مناسبة كذلك للتذكير بأهمية رصيد الدمقرطة وحقوق 
اإلنسان وبناء املؤسسات الذي راكمته بالدنا عبر خطوات رزينة في 

سياق سيا�ضي منتج ومستمر.

وال تفوتني الفرصة، لكي أشكر السادة رؤساء الفرق واملجموعة 
ألول  كموضوع  اإلجتماعية  الدولة  ركائز  تعزيز  اقتراح  على  النيابية 
جلسة للمساءلة الشهرية في عمر هذه الحكومة، التي نتمنى لها التوفيق 
صاحب  لتكليف  مسؤوال  وتجسيدا  العام،  للصالح  خدمة  والرشاد 

الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

وباملقابل فإنني أحيي استجابة السيد رئيس الحكومة، لهذا املقترح 
اآلني واملستعجل، والذي ينتظر املغاربة تنزيله على أرض الواقع بأمل 
كبير وتطلع ملستقبل اجتماعي أفضل، يجعل ركائز الدولة اإلجتماعية 
وخطب  رنانة  شعارات  مجرد  وليس  معاش،  وواقع  تطبيقية،  برامج 

سياسية واهمة.

الدستورية  اللحظة  هذه  ينتهز  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  إن 
الدالة ليجدد موقفه الداعم للحكومة، خصوصا هكذا ملفات ذات 
املسؤول  والواعد  السيا�ضي  اإللتزام  هذا  قصوى.  وملحاحية  راهنية 
يعكس إحساسنا بأهمية هذه األوراش والتي تمثل ثورة حقيقية سوف 
تمهد الطريق حتما نحو بناء عهد الدولة املوثقة إللتزاماتها مع املجتمع.

املغاربة  وضع  لقد  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  لي  اسمحوا 
يوم اقتراع 8 سبتمبر في لحظة سياسية دقيقة ثقتهم الثمينة في هذه 

الحكومة، وهم على أمل أن تكون حكومة أمينة على حقوقهم، حكومة 
متينة في الدفاع على طموحات فئات عريضة من املجتمع لم تنل حظها 
بعد في التنمية واإلنصاف. إن اللحظة السياسية الراهنة بما تعرفه من 
تحوالت سياسية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، تجعلنا نطيل 
التفكير بل ونعمق الحوار العمومي الجاد واملسؤول، الجاد واملسؤول 
في القضايا املجتمعية امللحة، فكل مقومات النهوض واإلقالع التنموي 
متوفرة لدينا اليوم ونحن لها أكثر من أي وقت م�ضى، مدعومة بتكامل 
نظامنا السيا�ضي واستقرار مسار البناء املؤسساتي والدستوري ونضج 
التجربة الديمقراطية. وهنا نشيد بالبرنامج الحكومي والذي تحيز بشكل 
معلنا عن مجموعة  العمومي،  األداء  في  اإلجتماعية  للمقاربة  واضح 
من اإلجراءات أهمها تعميم التغطية الصحية ألكثر من 22 مليون من 

املغاربة.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

لقد خلف واقع الوباء القا�ضي الذي اجتاح بقاع العالم حالة من 
جمعاء،  للبشرية  واالجتماعي  الصحي  املستقبل  في  والريبة  الاليقين 
وبالدنا لم تكن استثناء في هذه األزمة الصحية التي أيقظت كل أشكال 
الشك في املستقبل، وحركت نماذج التفكير واملبادرة فيما يخص تعزيز 
أكبر ألنماط الحماية اإلجتماعية التي تمس فئات عريضة من املجتمع 
املغربي، وأخص بالذكر القطاع الغير املهيكل والتي تؤكد كل اإلحصائيات 

بأنه يشكل أكثر من %30 من اقتصادنا الوطني.

ملسيداملرئيساملحكومة،

إن بالدنا منذ االستقالل عمدت إلى مواكبة الركب لعالمي في مجال 
بطيئة، جعلت لألسف فئات كثيرة غير  الدعم االجتماعي بخطوات 
مستفيدة وفي حالة هشاشة. إن هذه األنظمة تتسم لألسف بطابعها 
التأمين اإلجباري األسا�ضي  أما نظام  املتكافئ،  املشتت واملحدود وغير 
عن املرض فهو ال يغطي سوى %40 من السكان النشيطين املشتغلين، 
وتبقى%60 منهم محرومون من الحماية اإلجتماعية، وتشكل هذه الفئة 
قوى فاعلة ينبغي أن نمكنها نظام متين للحماية اإلجتماعية من أن 
تلعب دورها كطبقة متوسطة متضامنة وواثقة في مستقبلها ومنخرطة 

في سيرورة النهوض الوطني.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

إن املبادرة امللكية في هذا الورش الشائك لم تأت من فراغ، بل 
هي نتاج إحساس ملكي إنساني عميق بأهمية الروافع اإلجتماعية في 
خلق التماسك الذي يقوي الدولة ويصون املجتمع، ولم يكن ينقص 
سوى اإلرادة الجادة في التنزيل وفق ممارسة تدبيرية وإدارية ذات أثر 
مباشر على الفئات املستهدفة، وهذه اإلرادة تبدو واضحة اليوم لدى 
اجتماعيا  بدا  الذي  الحكومي  التصريح  وذلك من خالل  حكومتكم، 
بامتياز وكذلك مقتضيات قانون املالية لهذه السنة الذي وضع اللبنات 
األولى إلرساء معالم الدولة اإلجتماعية، والتي تأكدت اليوم في عرضكم 
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أن  كذلك  لي  واسمحوا  الحكومة.  رئيس  السيد  والواقعي،  الواضح 
نظام  بتنزيل  القا�ضي  الحكومي  بالقرار  جميعا  أنفسنا  وننهئ  أهنئكم 
املساهمة املهنية املوحدة الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين 
واألشخاص واألجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، لقد كان هذا اإلجراء 
الذي دشنت به الحكومة عملها محفزا لفئات نشيطة ومنتجة للثروة 
الوطنية، إن بصمة الفعالية في هذه الحكومة واضحة للعيان، غير اللي 
ما بغاش يشوف، وهكذا تكرست مع سرعة تفاعل الصندوق الوطني 
املهنية  املساهمة  نظام  تنزيل  عملية  باشر  الذي  االجتماعي  للضمان 
املوحدة ساعات فقط بعد مصادقة املجلس الحكومي على مراسيمه 
تفقد  التي  البيروقراطية  تجاوز  في  وطنية  سابقة  وهذه  الخاصة، 

املبادرات اإلصالحية العمومية روحها وفعاليتها.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

رغم كل هذا ال يمكن أن نفوت هذه املناسبة دون التنبيه إلى أن 
بعض مكامن العجز املقلق الذي تعاني منه منظومة الرعاية اإلجتماعية 
التقارير  كل  وإصالحها،  تجويدها  على  مقبلون  أنتم  والتي  ببالدنا 
املؤسساتية تؤكد أن هناك غياب نظام محاسبي مندمج وموحد لجمع 
املعلومات واملحاسبة فيما يتعلق باألداء والتعويض. ونحن نرى كفريق 
آليات  إقرار  عبر  يمر  النظام  هذا  إصالح  أن  لألحرار  الوطني  التجمع 
مؤسساتية ناجعة وفعالة والخروج من حالة تعدد املتدخلين وذلك 
عبر أجرأة مشروع السجل االجتماعي املوحد، إن الحماية اإلجتماعية 
التي نتطلع إليها كأحزاب سياسية ونواب مسؤولون عن إيصال نبض 
املجتمع إلى مؤسسات الدولة وإلى القرار العمومي ال تصدر من قيم 
التعاطف والكرم واإلحسان، بل هي مسؤولية جماعية ودين لكل فرد 
على املجتمع أن يؤديه لفائدة األجيال املقبلة ضمن نسق التضامن 

االجتماعي ومن واجب الدولة ضمان وصيانة واستمرار هذه الخدمة.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

بات واضحا اليوم أن الدولة اإلجتماعية وفي برنامجكم تقوم على 
ثالث ركائز: إحداث نظام حقيقي للمساعدة اإلجتماعية، إعادة هيكلة 
املنظومة الصحية، إصالح املدرسة العمومية هاد املحاور الثالث هي 

ضمان بناء اإلنسان املغربي إنسان معتز ببالده واثق في مؤسساته.

وقبل أن أختم، أريد التأكيد على أن إصالح املدرسة العمومية ملف 
ثقيل يحتاج إلى كفاءة في التدبير، وجرأة في التنزيل، ودعم كل الفرقاء 
السياسيين أغلبية ومعارضة وبدون شعبوية زائدة ألن في هذا مصير أمة 
ال يستقيم التالعب به، اعطى هللا امللفات اللي نتزايدو فيها هاد امللف ال، 
ألن يخص أجيال ويبقى بناء املدرس العمومي مؤهل معرفيا واجتماعيا 
ونفسيا املدخل الحقيقي ألي إصالح، فال بد من إعادة اإلعتبار إليه، 
وإحياء دوره في البناء هذا هو مطمحنا الجماعي، ومسؤوليتنا املشتركة 
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الرئيس.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االشتراكي للسيد الرئيس عبد 
الرحيم شهيد رئيس الفريق.

ملد ئباملسيداعبداملرحيماشهيدارئيساملفريقامالشت0مكي:

ملسيداملرئيسامملحت0م،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

ملسيدمتاملوزيرمت،

ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتاملد ئب تا ملس نةاملدومبامملحت0مين،

29 نونبر، أن نؤكد كفريق حركي  في  اليوم ونحن  البداية أود  في 
وللشعب الفلسطيني والعالم يخلد، الفريق.. مرحبا ال�ضي السنتي�ضي 
أنا مشينا معاك.. مرحبا.. والعالم اليوم يخلد اليوم العالمي للتضامن 
للشعب  الدائم  دعمنا  على  نؤكد  أن  نود  الفلسطيني،  الشعب  مع 
وعاصمتها  املستقلة  دولته  في  العادلة  مطالبه  لتحقيق  الفلسطيني 
القدس، وأن نثمن مبادرات جاللة امللك، من أجل تحقيق سالم عادل 

بالشرق األوسط.

ملسيدارئيساملحكومة،

لقد استمعنا إلى عرضكم، وتبين لنا أن حديثكم عن مالمح الدولة 
اإلجتماعية كما تتصورونها لم يخرج بل أكد على ما جاء في البرنامج 
الحكومي وقانون املالية، تعلنون عن رغبتكم في تدعيم ركائز الدولة 
اإلجتماعية، لكن هناك فرق شاسع بين الرغبات والواقع من جهة، بين 
الرغبات والقدرة الفعلية على تغيير األوضاع، فال يمكن لنا إطالقا أن 
نّدعي مناصرة الدولة اإلجتماعية بقيمها املرتبطة بالعدالة والتضامن 
السياسات  استمرار  يضمن  محافظ  ليبرالي  تصور  بتبني  والكرامة 
الحكومة  تكشف  ال  رأسمالية  إجراءات  ويعتمد  القائمة،  العمومية 
عن مصادرها التمويلية بالدقة املطلوبة، ولن تسهم في تعزيز التوازن 

االجتماعي والتماسك املجتمعي.

تصوركم  نناقش  أن  االشتراكي،  الفريق  في  لنا  إسمحوا  ولذلك، 
للدولة اإلجتماعية وكيفية تدعيم ركائزها من خالل ما تقترحونه من 
سياسات عمومية وبرامج حكومية في مختلف قطاعاتها ذات األولوية. 
الدولة  أن  على  التأكيد  ينبغي  املؤطرة،  باملنطلقات  يتصل  فيما 
اإلجتماعية ليست تأصيال حكوميا صرفا يتعلق بالسياسات العمومية 
والبرامج القطاعية املحكومة بأولويات ظرفية أو تدابير استعجالية، بل 
إنها خيار استراتيجي يقترن بالسياسات العامة لبالدنا لالرتقاء باملنظومة 
اإلقتصادية واإلجتماعية وتطوير مسارها الديمقراطي والتنموي. ومن 
دعم  في  الكبرى  امللكية  التوجهات  استحضار  أوال  املنطلقات:  ضمن 
املجال االجتماعي الذي اعتبره جاللة امللك، في خطابه السامي بمناسبة 
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عيد العرش ليوم 29-2018 مشروعا استراتيجيا طموحا يتجاوز الوالية 
هذه  أكدت  وقد  الحزبية،  أو  القطاعية  والرؤية  الواحدة  الحكومية 
السامية، خالل  امللكية  الخطابات  العديد من  في  الكبرى  التوجهات 
الخمس سنوات األخيرة ومنها قول جاللة امللك على ضرورة إقرار تنمية 
متوازنة ومنصفة من أجل توفير الدخل وفرص الشباب وضمان الكرامة 
للجميع، وأكد كذلك إن الدولة اإلجتماعية تكون رهانا الستكمال بناء 
واملسؤولية واالستحقاق  العمل  قيم  واملساواة وإشاعة  األمل  مغرب 

وتكافؤ الفرص؛

-ثانيا: املنطلقات التي تتحدث في املقتضيات الدستورية ومن بينها: 
االختيارات الكبرى للمملكة املغربية كما وردت في تصدير دستور 2011 
ومن ضمنها إرساء دعائم مجتمع متضامن يتضمن يتمتع فيه الجميع 
والعدالة  الفرص،  وتكافؤ  واملساواة،  والكرامة،  والحرية،  باألمن، 
اإلجتماعية ومقومات العيش الكريم. تأكيد الفصل األول من الدستور 
نظام  يعتمدها  التي  املتداخلة  األبعاد  ضمن  االجتماعي  البعد  على 
الحكم ببالدنا كنظام ملكية دستورية ديمقراطية برملانية واجتماعية، 
أسباب  بتيسير  الدولة  إلزام  على   31 فصله  في  الدستور  حرص  ثم 
استفادة املواطنات واملواطنين على قدم املساواة من الحق في الخدمات 
اإلجتماعية األساسية من قبيل العالج، والعناية الصحية، والحماية 
اإلجتماعية، والتغطية الصحية، والولوج إلى التعليم العصري والجيد 
والسكن الالئق والشغل والعيش في بيئة سليمة، ولعل هذه املقتضيات 

هي التي تشكل األساس الدستوري للدولة اإلجتماعية؛

-ثالثا: املنطلق املتمثل في تفعيل النموذج التنموي الجديد؛ اإلبداع 
املغربي املشترك هو العنوان البارز للمرحلة الراهنة والقادمة والذي 
حدد اختياره اإلستراتيجي الرابع في توفير الحماية اإلجتماعية املوسعة 
القائمة على عقد اجتماعي بين الدولة واملواطن لتعزيز اإلدماج وتكريس 
قيم اإلنصاف واملشاركة والتضامن. وفي هذا االلتزام تجسيد واضح 
التنموي  للنموذج  العام  التقرير  سماها  كما  أو  اإلجتماعية  للدولة 
الجديد »الدولة الحامية«، الدولة التي تحمي املواطن من الفقر، من 

الهشاشة التي تضمن صحته وتعليمه وسكنه.

ملسيدارئيساملحكومة،

استحضارها  مدى  لنتبين  املنطلقات  بهذه  التذكير  من  البد  كان 
الدولة  لتجسيد  الضرورية  باملداخل  والتزامها  الحكومة،  طرف  من 
لالستهالك  شعار  مجرد  تظل  ال  ولكي  الواقع  أرض  على  اإلجتماعية 
السيا�ضي. فيما يتعلق باملدخل السيا�ضي، لم نستوعب بعد كيف سيتم 
ليبرالية  سياسية  مرجعية  باعتماد  اإلجتماعية  الدولة  ركائز  تدعيم 
محكومة بمنطق اقتصاد السوق وباملقاربة الليبرالية املحافظة، فهل 
باستسالم الحكومة في أول قانون مالية لواليتها للتوازنات املالية ستتم 
تنصلت  كيف  رأينا  وقد  ذلك،  نعتقد  ال  اإلجتماعية؟  الدولة  تقوية 
الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إعادة التوازن االجتماعي من خالل 
مواجهة االرتفاع املهول في أسعار املواد االستهالكية والتي اعتبرته ليس 

من شأنها ولم تقم به. وبالتالي، حماية القدرة الشرائية للمواطن خاصة 
بالنسبة للفئات اإلجتماعية الهشة والطبقة الوسطى كإجراء أسا�ضي 

من إجراءات الدولة اإلجتماعية.

إن استسالم الحكومة أمام التوازنات املالية النقدية على حساب 
التوازنات اإلجتماعية اإلنسانية يؤكد غياب الوعي السيا�ضي بأولوية 
البعد االجتماعي في األداء االقتصادي وعدم استحضار املفهوم الجديد 
لنظرية الرأسمال البشري الذي يعتبر النفقات اإلجتماعية استثمارا 
استراتيجيا حقيقيا وليس استهالكا غير منتج يزيد من اإلنفاق العمومي 
ويثقل كاهل امليزانية العامة للدولة. كما أنه من غير املنطقي أن نعزز 
أسس الدولة اإلجتماعية في ظل استمرارية نفس السياسات العمومية 
وال نحدث معها قطائع خاصة في املجالين االقتصادي واالجتماعي وهي 
سياسات أظهرت محدوديتها ودعا النموذج التنموي إلحداث القطائع 

الضرورية معها.

فيما يرتبط باملدخل املؤسساتي، ال يمكن للحكومة أن تدعم ركائز 
وقانون  الحكومي  البرنامج  في  الواردة  باإلجراءات  اإلجتماعية  الدولة 
املالية لسنة 2022، ألنها استمرت في تبني نمط املساعدة اإلجتماعية 
العينية من خالل عملها بالدعم املالي املباشر لألسر الفقيرة، األطفال 
املتمدرسون، املسنين بدل التفكير في وضع إطار مؤسساتي متجانس 
املوسعة  اإلجتماعية  الحماية  ملشروع  األنجع  التفعيل  من  يمكن 
املؤسسات  دولة  هي  اإلجتماعية  فالدولة  امللك،  أطلقه جاللة  الذي 
السياسات  مع  الالزمة  القطيعة  إحداث  يمكن  وال  اإلجتماعية، 
اإلجتماعية املحدودة إن لم نقل الفاشلة إال بإجراء إصالح مؤسساتي 
أصبح يفرض نفسه في املجال االجتماعي خاصة تحت تأثير تداعيات 
الجائحة. فالواقع أن املؤسسات املتدخلة في املجال اإلجتماعي اليوم 
تشهد في الكثير من الحاالت تعددا مفرطا في البنيات والهياكل وتضاربا 
البرامج واملشاريع  في  في االختصاصات واملهام وتشتتا غير مبرر  حادا 
والتمويالت وفي كثير من األحيان ال تعطى تقييمات نهائية لها. إن األمر 
أصبحت  التي  املؤسساتية  اإلختالالت  هذه  معالجة  عاجال  يقت�ضي 
عائقا أمام اإلرتقاء بالعمل االجتماعي العمومي بفعل غياب التناسقية 
وااللتقائية وهو ما ال يوضح ال البرنامج الحكومي وال قانون امليزانية أي 

أهداف له؛

-ثالثا: ما يتصل باملدخل التدبيري: ال نفهم كيف ستعزز الحكومة 
كل  القرارات،  اتخاذ  في  االنفرادي  بسلوكها  اإلجتماعية  الدولة  ركائز 
القرارات التي اتخذت مؤخرا تتخذها حكومة أو وزراء ألنفسهم بدون 
حوار اجتماعي، بدون تهييئ رأي عام لهاد العمل، املغرب له تراث كبير في 
تدبير الكثير من امللفات، طريقة تهييئ امليثاق الوطني للتربية والتكوين، 
الحوار الوطني حول إعداد التراب، النموذج التنموي، كلها تهييئ الرأي 
العام والفرقاء كلهم إال القرارات الحديثة أصبحت تفسر بعد اتخاذها.

لم تأخذوا، السيد رئيس الحكومة، بمقترحات املعارضة ورفضتم 
بشكل ممنهج ودون مبررات مقبولة التعديالت التي تقدمت بها من 
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أجل تقوية الدولة اإلجتماعية فيما يتعلق بمراجعة الضريبة الداخلية 
على االستهالك، ورفع اإلعفاء إلى 40.000 درهم عوض 30.000 درهم، 
ومراجعة الخصوم على األعباء العائلية، وتعزيز املناصب املخصصة 
وغيرها...  الصغار  التجار  على  الضريبة  وتخفيض  والصحة،  للتعليم 
تم اتخاذ القرارات بشكل انفرادي ولعل أبرزها القرار الذي اتخذته 
الحكومة في مجال توظيف األساتذة دون فتح أي حوار مع الهيئات 
النقابية املعنية والتي تم االجتماع معها بعد القرار وليس قبله. ننبه في 
الفريق االشتراكي الحكومة أن عليها أن تستوعب أن الدولة اإلجتماعية 
االقتصاديين  الفاعلين  مع  والتوافقات  االجتماعي  الحوار  دولة  هي 
على  القائم  السياسية  الهيمنة  ملنطق  يمكن  ال  وأنه  واالجتماعيين 
األغلبية العددية أن يحافظ على السلم االجتماعي الذي يعد شرطا 

جوهريا من شروط تقوية الدولة اإلجتماعية.

ملسيدارئيساملحكومة،

في األدبيات املعروفة عامليا، وعلى ضوء التجارب الدولية الرائدة ال 
تتقوى الدولة اإلجتماعية إال من خالل مجموعة من اآلليات األساسية 
والتماسك  اإلجتماعية  العدالة  لتحقيق  الحيوية  املجاالت  تهم  التي 
املجتمعي وترتبط هذه اآلليات باإلجراءات املنصفة والعادلة املتعلقة 
والتربية،  والصحة  والشغل،  والتقاعد،  الجبائية،  باملنظومة  أساسا 
نقيض  على  جاءت  املستويات  هاد  على  الحكومة  إجراءات  لألسف 

طموح املغاربة في تقوية دولتهم اإلجتماعية.

التوازن  في جوهرها هي دولة دعم عنصر  الدولة اإلجتماعية  إن 
في البنية اإلقتصادية من خالل دعم املقاوالت الصغيرة واملتوسطة، 
وال تسعى مقررات وآليات الحكومة إال مزيد من تفقيرها، وفي البنية 
اإلجتماعية خالل دعم الطبقات الفقيرة والوسطى ال نجد أي برامج 
قطاعية لتوسيع قاعدة الطبقات املتوسطة، هدف الدولة اإلجتماعية 
أن تتوسع الطبقات املتوسطة وليس تثبيت الطبقات الفقيرة في مكانها 
أو إلحاق جزء من الطبقات الوسطى إليها. الدولة اإلجتماعية أيضا 
في جوهرها هي دولة اإلدماج االجتماعي ومن خاللها إدماج كل الفئات 
املسنون،  إعاقة،  في وضعية  الشباب، األطفال، األشخاص  النساء، 
ولن  الفئات ظرفية ومحدودة  تجاه هذه  الحكومة  إجراءات  لألسف 

تساعد في إدماجها الحقيقي اجتماعيا وتنمويا.

العمومية  الخدمات  دولة  هي  جوهرها  في  اإلجتماعية  الدولة 
والسكنى  والشغل،  والتربية،  الصحة،  مجاالت  في  للجميع  األساسية 
والنقل، لألسف الحكومة لم تقدم إجراءات طموحة في هذا الشأن بل 
اكتفت باالستمرار في نفس السياسات القائمة، لم تضاعفوا، السيد 
بزيادات  واكتفيتم  األساسية  اإلجتماعية  امليزانيات  الحكومة،  رئيس 

متواضعة في امليزانيات القطاعية للصحة والتربية.

ملسيدارئيساملحكومة،

على  تقع  عمومية  وسياسات  إلجراءات  الحكومة  انحازت  لقد 

املرجعيات  بحكم  وفضلت  اإلجتماعية،  الدولة  طموح  من  النقيض 
محافظة  ليبرالية  سياسات  فرض  لها  املشكلة  للمكونات  السياسية 
إقصائية. ولذلك ال يسعنا من موقع املعارضة، إال أن ننبه الحكومة إلى 
ضرورة تدارك األمر تفاديا ألي عواقب كيفما كانت أو توترات اجتماعية 
محتملة، واليوم ونحن نحضر هذه الدورة في أكثر من 50 إقليم هناك 
تظاهرات على قرارات حكومية، ال يسعنا إال أن نؤكد على أن الدولة 
اإلجتماعية في العمق هي املؤسسات القوية العادلة واملجتمع الحداثي 

املتضامن.

في الختام، ننبه مرة الحكومة إذا كانت صادقة في شعارها حول تدبير 
الدولة اإلجتماعية أن عليها أن تلتقط إشارة جاللة امللك، في خطاب 
العرش ليوم 29 يوليوز 2020 حين دعا جاللته إلى إقرار التعاقد الوطني 
وأن تشكل عامال حقيقيا للتعبئة الجماعية والتغيير االجتماعي الهادئ، 

والسالم عليكم.

ملسيداملرئيس:

فريق  عن  ككوس  نجوى  للنائبة  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
األصالة واملعاصرة.

ملد ئبةاملسيدةانجوداككوس:

ملسيداملرئيس،

ملسيدارئيسامجلساملدومب،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

األصالة  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  وأنا  اليوم  أتكلم  أن  يشرفني 
األسئلة  إطار  في  األولى  الدستورية  الجلسة  بمناسبة هذه  واملعاصرة 
املتعلقة بالسياسات العامة، لنسجل بأننا نعيش كمغاربة على إيقاع 
انتظار نتائج ملموسة لعمل الحكومة، في ظل ثقل امللفات الحارقة التي 
شكلت دافعا موضوعيا في العديد من املناسبات لتدخل جاللة امللك 
إلتقائية  وعدم  الوطني  العام  الشأن  تدبير  سوء  عواقب  إلى  للتنبيه 
ونجاعة السياسات العمومية، واملغاربة اليوم متطلعون إلى نجاح هذه 
الحكومة في ما فشلت فيه سابقاتها خاصة على مستوى تحقيق التنمية 
اإلقتصادية واإلجتماعية املنشودة ومنتظرون من أدائكم تحقيق نتائج 
كفيلة بتبديد كل مظاهر االحتقان االجتماعي، ومترجمة للرغبة إلى إعادة 
ترتيب األولويات املستعجلة للمرحلة الدقيقة التي تجتازها بالدنا في 

ميدان العدالة اإلجتماعية وإنعاش االستثمار املنتج للثروة والتشغيل.

وعلى ذكر االستثمار املنتج للثروة وفرص الشغل، نؤكد بما ال يدع 
مجاال للشك بأن الحكومة عازمة على إحداث ثورة في هذا املجال، 
ولعل القرار األخير الذي اتخذته واملتمثل في املصادقة على 13 مشروع 
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استثماري بقيمة تفوق ملياري درهم خير معبر عن اإلرادة السياسية 
القوية لهذه الحكومة للبحث الجاد واملسؤول عن مناصب الشغل، 
املجالية  العدالة  على  املستقبل  في  الحكومة  تحرص  أن  ونتمنى 
بخصوص االستثمارات الجهوية مع إعطاء األولوية للجهات املتضررة 
لسنوات فارطة طويلة وخصوصا العشر سنوات السابقة. وما يتوقعه 
املغاربة من هذا املجهود االستثماري األولي هو العمل اليومي واملستمر 
لضمان نوع من اإللتقائية في السياسات العمومية بما يعزز شروط 
نسب  تحقيق  ظروف  يوفر  وبما  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  النجاعة 
تنفيذ مطمئنة، ونحن مقتنعون بأن ملكونات األغلبية الحكومية اإلرادة 
السياسية القوية من أجل بلورة خياراتها والرؤية االستراتيجية لتفعيل 
مقتضيات الدستور في مختلف املجاالت اإلقتصادية، واإلجتماعية، 
والثقافية والبيئية، وفي التطبيق العادل للقانون، وفي التفعيل امللموس 
ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة والتصدي الحازم ملظاهر الريع والفساد، 
وتفعيل مخطط ركائز الدولة اإلجتماعية وكذا الضرب بيد من حديد 
على كل من سولت له نفسه التالعب واملضاربة في األسعار بما ينعكس 

سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين.

ملسيدارئيساملحكومة،

إننا متيقنون من تفهمكم لبعض األشكال االحتجاجية، والتفاعل 
ونحن  واملواطنين،  املواطنات  من طرف  الحكومة  اشتغال  إيقاع  مع 
متأكدون من قدرة الحكومة على التعاطي مع مشاكل بعض القطاعات 
ذات األولوية سواء على مستوى تعميم التغطية اإلجتماعية والحماية 
وعلى  هشاشة،  وضعية  في  األسر  دعم  مستوى  على  أو  اإلجتماعية، 
املواطن،  كرامة  تصون  جيدة  صحية  رعاية  شروط  توفير  مستوى 
وكذا على مستوى االرتقاء باملدرسة العمومية لتكون مجال إنصاف 
للجميع في إطار االلتزام الصادق ملكونات األغلبية بتفعيل ورش الحماية 
اإلجتماعية كأولوية ملكية خاصة. إن هذه الوالية ستشكل من دون 
شك قفزة نوعية في توسيع التغطية الصحية اإلجبارية، والوقاية من 
الفقر والتخفيف من حدته، والصمود في وجه التحديات اإلقتصادية 
واإلجتماعية على رأسها تلك التي سببتها جائحة كورونا ولن يتأتى ذلك في 
نظرنا إال بالحكمة الضرورية في إعمال مخطط ركائز الدولة اإلجتماعية 
بالسرعة املطلوبة، ولكن أيضا بالنجاعة واإلنصاف الالزمين، وال سيما 

بالنسبة للعالم القروي والجبلي.

ملسيدارئيساملحكومة،

يمكننا التأكيد على أن الحكومة ستعمل بجد على التقليص من 
تحديد  على  اشتغلت  وأنها  خاصة  املوجودة  اإلجتماعية  التفاوتات 
التقدم املنشود سواء على مستوى  مؤشرات واضحة إلرشاد ورصد 
اإلجتماعية،  الدولة  ركائز  تثبيت  في  والشروع  االقتصادي  اإلنعاش 
الجرأة  مستوى  على  أو  والتسيير  التدبير  في  الحكامة  نظام  وتجويد 
كان  وإذا  الشائكة.  القضايا  إزاء  حازمة  قرارات  اتخاذ  في  السياسية 
عيب التدبير السابق للشأن العام يتمثل في غياب التوجه االجتماعي 

في السياسات العمومية بصفة عامة، وفشل ذريع في تحقيق تنمية 
إعادة  القدرة على  اقتصادية واجتماعية بمؤشرات ملموسة، وعدم 
ترتيب األولويات املستعجلة، فإن الحكومة الحالية يجب أن تحرص 
كل الحرص على أن تكون السياسات العمومية منضبطة ملا ينص عليه 
الدستور من حقوق اجتماعية ومفعمة بترسيخ الجانب االجتماعي في 
بعده املجالي، واملساهمة في بلورة منظور جديد لالقتصاد والتنمية 
اإلجتماعية، وهذا ما سيؤدي حتما إلى إحداث تغيير إيجابي على كافة 
خريجي  استيعاب  في  قصوى  كأولوية  خاصة  ويساهم  املستويات، 

الجامعات واملعاهد ومراكز التكوين.

وليس بغريب على الحكومة أن تكون قد انتبهت إلى عنصر حاسم 
الوظائف ومناصب الشغل  إيجاد  املعادلة، حين ركزت على  في هذه 
للفقر على  للتصدي  أنواعها كسبيل مضمون  بكل  املقاولة  وإحداث 
أساس مستدام، كما أنه ليس بغريب أن تكون إحدى ركائز برنامجكم 
الحكومي االشتغال على تعزيز مقومات الدولة اإلجتماعية وتوجهكم 
نحو تجاوز منطق تنميق الخطاب واالنكباب على تخصيص ما يناهز 9 
ماليير درهم إضافية مخصصة ألولويات التشغيل والصحة والتعليم في 
ميزانية 2022 منها: 3,5 مليار درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب سواء 
الذين فقدوا شغلهم نتيجة األزمة أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة 
إطار  في  املمنوحة  للقروض  مكملة  موارد  توفير  في  ولديهم صعوبات 
برنامج »انطالقة« الذي تم تعزيزه ببرنامج »فرصة« كإحدى اآلليات 

املصححة لنقائص التجارب السابقة.

بإجراءات  الدولة اإلجتماعية  تعزيز ركيزة  يأتي  السياق،  وفي هذا 
أولية ودالة وذلك من خالل تخصيص الحكومة ملبلغ 250 مليون درهم 
لتقوية بنيات االستقبال دور الحضانة لألطفال دون سن الرابعة خاصة 
في مجال األحياء الهامشية والقرى لتمكينهم من التعلم منذ سن مبكر، 
وكذا للتشجيع االقتصادي والتمكين االقتصادي للنساء الذي يو�ضي 
بالرفع من نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل إلى %45 بدل 22% 

املسجلة حاليا.

ملسيدارئيساملحكومة،

بالوظيفة  البشرية  املوارد  في  املهول  الخصاص  من  الرغم  على 
العمومية الذي خلقته طرق التدبير الحكومي السابق، فالحكومة ماضية 
بتدرج في مسار العمل على سد الخصاص، وتوجيه التشغيل ليستجيب 
للضوابط القانونية املؤطرة للشغل، ويتالءم مع املعايير الدولية وهو 
ما يدعو إلى االطمئنان بتوجه الحكومة نحو تطوير امليزانيات الفرعية 
وتوزيع االعتمادات املالية حسب األولويات املحددة واملشاريع املعتمدة، 
واالهتمام  التربوي  النموذج  تطوير  على  إيجابا  سينعكس  ما  وهو 
املوازية  األنشطة  وتعزيز  التربوي  العرض  وتحسين  البشري  بالعنصر 
واملندمجة وأنشطة الرياضة املدرسية والجامعية، خاصة وأن تسخير 
املوارد الضرورية التي حظيت بزيادة مقارنة مع سنة 2021 ستساهم 
في تسريع دينامية التغيير وتحسين جودة التعلمات وتحقيق التحول 



ج1د9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.139–05.جمادى األول.1443  )10.دجنبر.2021( 

أساسيا  اعتقادنا سيشكل مرتكزا  في  توجه  للمدرسة، وهذا  العميق 
لضمان تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع ومجاني عبر التسريع ببلوغ 
املنعطف الحاسم نحو جودة التعليم، ووضع هذا التحدي في صدارة 
املدر�ضي،  الهدر  التقليص من  الحكومة على  األولويات ولتركيز تدخل 
وتعزيز التمكن من التعلمات والكفايات األساس، وتحسين املكتسبات 
الدراسية لتعزيز شرط تحقيق مدرسة القيم واإلنصاف وتكافؤ الفرص 

والقضاء على الفوارق مرة أخرى املجالية واإلجتماعية.

ومن بين مرتكزات الدولة اإلجتماعية: العمل على توفير الشروط 
واملتعلمين،  املتعلمات  لجميع  الدرا�ضي  التحصيل  لتأمين  الالزمة 
والحفاظ على السالمة األمنية والصحية للمجتمع املدر�ضي، ومواصلة 
القانون  أحكام  في  املتضمنة  االستراتيجية  املشاريع  تفعيل  سيرورة 
اإلطار املتعلق بالتربية والتكوين. وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى أن 
هناك من اإلصالحات ما هو ترقيعي وظرفي، ومنها ما هو مؤلم من حيث 

مضامينه وإجراءاته.

وإذا كنا في فريق األصالة واملعاصرة نؤمن بضرورة القطع النهائي 
مع اإلصالحات ذات املحدودية في الزمن وعلى مستوى األثر االقتصادي 
الوضعية اإلجتماعية  إلى ضرورة استحضار  فإننا ندعو  واالجتماعي، 
الهشة التي ورثموها على حكومات سابقة، نثمن أيضا عاليا ما تقدم 
وما ستقدم عليه وزارة العدل في مجال توسيع استفادة النساء من 
صندوق التكافل العائلي وتوفير املساعدات االجتماعيات، كما نسجل 
إيجابا وألول مرة في برنامج حكومي وألول مرة تاريخيا أن حكومة تتكلم 
على الصناعة الثقافية وأخذتها كأحد األولويات من أجل خلق فرص 
شغل ومناصب شغل مهمة ومنظومة اقتصادية جديدة واهتمام أيضا 

بالعاملين والفاعلين في مجال الثقافة.

ملسيدارئيساملحكومة،

البد من الوقوف وقفة تقدير للحكومة التي عملت على تخصيص 
23 مليار درهم لدعم وزارة الصحة والحماية اإلجتماعية، وأيضا وتهدف 
هذه التدابير إلى املساهمة في ضمان ولوج جميع املواطنات واملواطنين 
للعالجات وتكريس الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في املادة أو 
الفصل 31 من الدستور، كما ال يسعنا إال أن نتمنى التوفيق للحكومة 

في مشارعها...

ملسيداملرئيس:

شكرا السيدة النائبة، انتهى التوقيت. الكلمة للفريق الحركي السيد 
الرئيس النائب املحترم السيد ادريس السنتي�ضي.

ملد ئباملسيداإنريساملسنتي�سيارئيساملفريقاملحركي:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيدارئيسامجلساملدومبامملحت0م،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت0مين،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مين،

بداية وبدون شك، جميع املغاربة تيشوفوا اليوم البرملان املغربي 
مجلس النواب وتينتاظروا أشغادي يسفر على هاد اللقاء من بعدما 
تم تقديم البرنامج الحكومي ومن بعد ما تحركات بعض امللفات. وفهاد 
رئيس  السيد  ديالكم،  الجواب  مع  نتفاعلوا  بغينا  اليوم  احنا  اإلطار 
للسياسة  كعنوان  اإلجتماعية  الدولة  على  تتكلموا  وأنتما  الحكومة، 
اإلجتماعية للحكومة، غير أن هاد املفهوم غير وارد في الدستور، وغير 
وارد في باقي الوثائق اللي تنعملوا بما فيها النموذج التنموي الجديد، وال 
في برامج األحزاب الثالث املحترمة اللي بفضلها اليوم كاينة الحكومة. 
وليس املهم هو هاد املفاهيم، واش كيتعلق األمر بعدالة اجتماعية؟ أو 
مساواة اجتماعية؟ أو دعم اجتماعي أو أشياء أخرى؟ اللي تينتظروه 
املغاربة اليوم هو يسمعوا آش تيقول رئيس الحكومة، وآش تيقولوا 
النواب أغلبية ومعارضة بخصوص القضايا الكبيرة اللي تتهمهم وتتهم 
القوت اليومي ديالهم، ألن إيال قّوينا عليهم األرقام وامللفات واملاليير راه 
غادي يتلفوا. اليوم لم نلمس بصراحة سواء في التصريح الحكومي أو 
جوابكم اليوم هاد املفهوم الشمولي للدولة اإلجتماعية اللي كيركز على 
اإلنسان كثروة حقيقية عبر تمكينه من الشغل وحمايته من البطالة 
والفقر باإلضافة إلى الصحة والتعليم. وعلى هذا األساس نتساءل هل 
ثالثي  واش  هو  تنزيله  الحكومة  تتنوي  اللي  االجتماعي  املخطط  هاد 
شهر  يم�ضي  غادي  واش  يعني؟  هو  شنو  quinquennal؟  triennal؟ 

بشهر؟ واش سنة بسنة؟

ملسيدارئيساملحكومة،

كما نعلم جميعا أن الراعي األمين للدولة اإلجتماعية هو جاللة امللك 
أعزه هللا، كمؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وورش الدعم 
االجتماعي والورش االجتماعي املوحد، والورش العظيم املتعلق بتعميم 
الحماية اإلجتماعية لفائدة كافة املغاربة. فعال مشروع عظيم وضع له 
صاحب الجاللة، جميع األسس والركائز املتعلقة بتفعيله وفق أجندة 

زمنية مضبوطة في تحديد مصادر التمويل وغيرها...

ملسيدارئيساملحكومة،

اليوم تجاوزا ملا جاء في جوابكم سوف أركز على النقط التالية: 
التشغيل، التعليم، الصحة وتكلفة املعيشة، خالل أول جملة تكلمتوا 
بالنسبة  بأن احنا ما تنحسبوش  الحكومة، قلتو  السيد رئيس  عليها 
لكلفة اإلصالح، نعم صحيح متفقين، ولكن كذلك خصنا نردوا بالنا 
للكلفة ديال السلم اإلجتماعي ألن ما يحدث اليوم، واحنا قلنا عدة مرات 
لدرجة أن الناس بقاوا كيتساءلوا واش كاين �ضي معارضة وال ال؟ نحن 
مع العمل اللي قدماتوا الحكومة وتنتمناوا على هللا النجاح، ونجاحكم 
راه نجاح للمغاربة إلى غير ذلك... ولكن في نفس اآلن كاين واحد العدد 
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ديال التساؤالت مع األسف في خصوص التشغيل، سألناكم تتوفرون 
على سياسة للتشغيل، سياسة واضحة املعالم بل األمر يتعلق بعناوين 
وبفرص شغل مؤقتة، يعني دابا إيال وقفنا عند األرقام الحالية آش 
تنصيبو؟ تنصيبو بأن الحكومة التزمت باش توجد واحد مليون فرصة 
عمل خالل 5 سنوات، إيال قسمنهاها غادي نصيبوا 200.000 فرصة 
250.000 فرصة عمل،  العام األول والثاني  عمل كل سنة باستثناء 
كيفاش غادي يمكن نجزء هاد 200.000، وهادي راه ما فيها ال معجزة 
صغيرة وال اختراع، هادي راه تينتجها املغرب كل سنة، 140.000 عبر 
35.000 مقاولة اللي تقريبا اللي تتخلق كل عام 25.000 فرصة عمل 
عبر الوظيفة العمومية، ثم تقريبا 35.000 مقاول ذاتي إيال جمعناهم 
تنصيبو 200.000 فرصة عمل اللي تكلمتوا عليها، ما قد يفسر أن هاد 
العمل هو ما فيهشاي �ضي إضافة هو عمل قد يقول البعض على أنه 
أكثر عمل دعائي ملنتوج عادي لهاد الحكومة في غياب القوة اإلرادية 
إلنتاج فرص شغل إضافية، وطبعا اللمسة دالحكومة الجديدة فهاد 
اإلطار فينا هي؟ واش في أوراش؟ أوراش اسمحوا لي نقول لكم بأنها 
تتشبه لإلنعاش الوطني ما كاين حتى فرق، تكلمتوا قبل قليل قلتوا 
بأنها فرص مؤقتة، هاد فرص الشغل في اإلنعاش الوطني راه كاينة إذن 
كون تحولوا هاد الفلوس لإلنعاش الوطني وهادوك الناس اللي كاينين 
يقضيوا الغرض إيال كان، وهذا ما غيحلش املشكل متاع أكثر ما بين 
500 ومليون متاع فرص الشغل اللي ضاعوا واش عبر برنامج »فرصة«؟ 
»فرصة« راه يااله 12.500 فرصة عمل في السنة يعني هادوك 50.000 
إيال قسمناهم على 5 وفي حدود واحد املبلغ اللي غادي يتعاون به الواحد 
ألنه ما كانش عندو التسبيق باش ياخذ الكريدي سابقا، هاد ال�ضي هذا 
ما غادي يقد �ضي واحد يفهمو وتنقولوا بدون شروط مسبقة، واش 
هاد بدون شروط مسبقة يعني واش ما غادي يعطيوهش الضمانة؟ 
واش ما غادي نحاسبوهش إيال غادي يخدم معاهم �ضي ناس؟ واش ما 
غنقلبوش واش عندهم املقر أو ما عندهومش فين غادي يمكن يكونوا؟ 
أو طبعا ما فهمناش واش األبناك هم اللي غادي يتكلفوا بهاد ال�ضي؟ واش 
الجيل الجديد من جمعيات املجتمع املدني هما اللي غادي يجيوا وغادي 
يتكلفوا بهاد ال�ضي؟ كي غادي يوقع؟ تنتمناوا باش طبعا هاد العملية 
تنجح وتقرب للمواطنين شوية بعض الدفء بعيدة كل اعتبار طبعا 
سيا�ضي وال غيره. وفي هاد اإلطار كذلك راه تيبقاوا تيطرحوا واحد العدد 
دالتساؤالت أحيانا تتكون صعيبة، اليوم عندنا في املوضوع التشغيل 6 
داملليون داملغاربة ما عندهم ال دبلوم، ال حرفة، ما قاريينش ما عندهم 
والو في راس الحومة 6 داملليون داملغاربة، اللي نيت هادو آش غنديروا 
بهم؟ كيف غنديروا نعاونوهم؟ واش غنعاونوهم في 200.000 فرصة 
عمل؟ طبعا احنا ما كنقولوش لكم غديروا معجزة وغتحلو املشاكل 
كاملة، احنا تنقولوا فقط خص تكون واحد الرؤية واضحة باش األمور 

يمكن لها تقدم بسالم ونديروا اليد في يد، وإن شاء هللا، يكون الخير.

التسقيف  يكون  باش  تمنينا  احنا  السن،  تسقيف  بخصوص 
داألسعار دابا درنا تسقيف األعمار وقررنا باش نوقفوا عند 30 سنة وكأن 

هاد املعيار ديال السن، باحترامي للقرار أنتما اللي عارفين، ولكن واش 
السن هو اللي غادي يطلع الجودة؟ الجودة راه إيال حرصنا فقط على 
االمتحانات وبشكل منطقي موضوعي ومضبوط في الكتابي والشفوي 
نقدوا نعليوا الجودة ، دابا إيال اعتمدنا فقط النتائج اللي غتجي هادوك 
اللي غشوا يمكن غتكون من سعدهم، غش بعدا باش خذا الباك، غش 
.la، واليوم غادي يجي وغادي يصيب راسو يعني في  licence باش خذا
واحد الوضع اللي غادي يمكنو باش، وتنتلفوا بغينا هاد ال�ضي يكون 
في إطار منظومة متكاملة، دابا الولوج لكلية الطب بـ12 ويمكن الولوج 
باش يكونوا في التعليم وأنا ما تنقصش من القيمة ديال التعليم غادي 
يكون أحيانا بأكثر إيال كان العدد متاع الطلبات أكبر، إذن املعادلة هنا 
تتصبح يعني شبه مستحيلة. في هاد اإلطار كذلك احنا تنفكروا وقلنا 
أودي ما لنا على هاد السرعة دابا حاليا وهذه 4 سنين راه تنمشيوا من 
50 عام عالش ما نهودوا هاد العام لـ45 والعام اللي من بعدو 40، والعام 
اللي من بعد 38 ونوقفو عند 35 عالش؟ باش نعطيوا الفرصة ملالين 
الدكتوراه راه بدون غير �ضي استثناءات قليلة الدكتوراه ما يمكنش �ضي 
حد ياخذها أقل من ديك 33-34 سنة، ثم أصحاب املاستر إيال بغينا 
فعال هاد الناس يجيوا ويقريوا وليداتنا في التعليم اإلعدادي والتعليم 
الثانوي، أما أن نتوقف عند 30 سنة فجأة وبدون سابق إنذار وما 
نعطيوش فرصة لهادوك اللي كانوا سابقا تينتظروا هاد املناسبة، راه 

260.000 واحد اللي ما نجحوش السنة املنصرمة.

ملسيدارئيساملحكومة،

بالنسبة ملوضوع الصحة، موضوع الصحة كاين املشكل بعدا احنا 
ما نهضروش على اإلرث، سمعت دابا عاد اإلرث، ما نبقاوش نتزايدوا على 
بعضياتنا راه من 1970 واحنا تنراكموا خصاص في األساتذة راه هو اللي 
جابنا للتعاقد، تنراكموا خصاص في األطباء، في املمرضين إلى غير ذلك... 
احنا اللي تننتظروا اليوم من الحكومة واللي تنتظروا من الجميع هو 
التعاون من أجل حلول مناسبة ممكنة وقد امليزانية ديالنا، دابا احنا في 
حاجة لـ30.000 طبيب آش خصنا نديرو؟ املدارس ديالنا يعني الكليات 
ديالنا ما يمكن لهم يخرجوا إال واحد 5000 وهو اللي دايرين انتما ما 
وصالهش كاع، انتما دايرين 5000 منصب مالي شنو هو الحل؟ كيف 
غنديروا؟ السيد رئيس الحكومة، واش عندكم �ضي منظور على هاد 
4 سنين، 5 سنين؟ فيدوا املغاربة من هنا وقولوا لهم أودي بخصوص 
التشغيل راه مكاين�ضي هداك املليون غنديروا مجهود وراه غنقلبوا في 
كذا، بخصوص هاد املوضوع نتاع التكوين بخصوص ألن من حيث 
تنسمعوا مثال التكوين في كليات ومعاهد للتعليم، هاد ال�ضي راه غادي 

يجرنا ملا بعد هاد الحكومة عاد على هللا وع�ضى إيال وجدات �ضي حاجة.

بالنسبة لألطباء، ال بد ما نوجدوا �ضي حل باش نرضيوهم بالنسبة 
إلى  واملداومة  الحراسة  في  ديالهم  التعويض  ديال  الشروط  لتحسين 
آخره... واش تتعرفوا السيد رئيس الحكومة، سمعت قبايلة 43 جماعة 
في األطلس املتوسط ما عندهمش طبيب والناس تيمشيوا للسوق مرة 
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في الشهر فينا هي la.déontologie مرة في الشهر مرة في األسبوع باش 
يتلقاوا بالطبيب إلى غير ذلك، تسقيف األسعار، يعني هذا راه مشكل 

كبير، كبير، كبير جدا رأفة باملغاربة.

أنا بغيت نختم وأدعو بلسان الحزب ديالنا وبالفريق الحركي إلى 
رفع حوار وطني يحسم في اإلصالحات الكبرى ذات حساسية سياسية 
واجتماعية وثقافية من قبيل بناء الجيل الثاني من الجهوية املتقدمة، 
صندوق  إصالح  األمازيغية،  لترسيم  بالنسبة  إستراتيجية  رؤية  بناء 
املقاصة، التقاعد، منظومة األجور، منظومة األسعار، إلى جانب كل 
اإلشكاليات اللي مطروحة حاليا على مستوى البالد، وفقنا هللا جميعا 

ملا فيه خير البالد، وشكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
متدخلين اثنين، النائب املحترم ال�ضي عمر حجيرة.

ملد ئباملسيداعاراحجي0ة:

بسماملرحاناملرحيم،ا ملصالةا ملسالماعلىاأشرفامملرسلينا
 علىاآلها صحبهاأجاعين.

ملسيدارئيساملحكومة،

حتى احنا متفائلين معاك غير هاد املنظر ديال الوزراء اللي حضروا 
معاك ما كناش كنشوفوه، وهذا واحد البداية متميزة ديال هاد الحكومة، 
إن شاء هللا، الخير أمام. اليوم أول جلسة دستورية ملساءلتكم كرئيس 
الحكومة، أغلبية هاته الحكومة أفرزتها صناديق االقتراع ديال 8 شتنبر 
2021، هاد االقتراع الديمقراطي اللي اعطى ألول مرة أغلبية مشكلة 
من ثالثة أحزاب فقط واللي هي اليوم كتشكل هاد الحكومة، أغلبية 
منسجمة تتوفر على عدد كبير من نقط اإللتقاء في برامجها اإلجتماعية 
واالقتصادية، أغلبية وألول مرة في تاريخ املغرب منذ االستقالل عندها 
امتداد في الجهات، الجهات كلها مكونة من نفس األغلبية ديال الحكومة 

في املدن الكبرى، في املدن املتوسطة وكذلك في الجماعات القروية.

ملسيدارئيساملحكومة،

املواطنات  ديال  الكبيرة  لالنتظارات  ونظرا  ذكر،  ما  لكل  بالنظر 
واملواطنين، ما عندناش الحق أننا نخطأوا هاد الحكومة ما يمكن إال 
تنجح، إن شاء هللا، وما يمكن هاد األغلبية إال تنجح، إن شاء هللا، وما 
يمكن إال تكون وفقا لإلنتظارات ديال املواطنات واملواطنين. غير مسموح 
تماما أننا نضيعوا هاد الفرصة، ال غير مسموح تماما أننا نضيعوا هاد 
الفرصة على بالدنا فترة حكومية إيجابية غير مسبوقة، ليس من أجل 
ربح مغانم سياسية آنية أو إحداث »البوز« بل هي يجب هاد الحكومة 
أن تكون إيجابية ألجل مصلحة الوطن، معتزون بمغربيتنا، ومعتزون 
كذلك بنموذجنا التنموي، فخورون بما ينجز في بالدنا، سالحنا هو 

عشقنا لهذا الوطن وإلتفافنا حول صاحب الجاللة نصره هللا، من 
أجل الرقي واإلزدهار وضمان العيش الكريم لكل أفراد الشعب املغربي، 
هاد ال�ضي اللي خال البعض شوية يخرج على عقلو وبدا كيخرج ويدخل 
في الهضرة. برامج الدولة اإلجتماعية التي أتت بها الحكومة والتي أر�ضى 
دعائمها صاحب الجاللة نصره هللا، في خطابه التاريخي ليوليوز 2020 
حين أعلن جاللته حفظه هللا، عن تعميم الحماية اإلجتماعية لجميع 
الحماية  تنزيله.  على  تعمل  الحكومة  هاته  أن  كنأملوا  واللي  املغاربة 
النفسية،  الراحة  العيش وتضمن  اإلجتماعية سوف تحسن ظروف 
والطمأنينة  الصحة  الرزق هي  أعلى درجات  الحكومة،  رئيس  السيد 
مين غادي تضمن للشعب املغربي الصحة ويرتاح اللي مريض يعرف 
ي عندو التغطية، واللي صحيح يعرف راسو بأنه إيال مرض، ال 

ّ
راسو بل

قدر هللا، غادي يكون الدولة غادي تكلف به، هادو هما أعلى درجات 
الرزق أنه اإلنسان يحس بالطمأنينة ويكون مطمئن على الصحة ديالو. 
20 مليون مغربي غادي يكون عندها الحق أنها تكون عندها التغطية 
عندو  يكون  غادي  مليون مسن   2,7 هو  الكرامة  الصحية، مدخول 
الحق من هنا في أفق 2026 أنه يضمن واحد املدخول شهري، كذلك 
املنحة ديال الوالدة، كذلك املنحة لذوي االحتياجات الخاصة، هاته 
كلها برامج واعدة هادي كلها برامج لصالح املغاربة، خصنا يكون عندنا 
خطاب إيجابي هاد ال�ضي عاد جاي، راه 47 يوم فقط باش بديتو ما 
نهضروش على سنوات ديال اإلخفاقات، نهضروا غير على 47 يوم عاد 
بدينا عاد بدينا، وبالتالي بغينا باش الحكومة ديالنا ألن احنا مشاركين 
الصحة  القطاع ديال  بهاد  تهتم  باش  بغينا  فيها، ونساندوها ومعاها 
وتشجع االستثمار، وتشجع االستثمار في املصحات وفي صناعة األدوية 
وفي الخدمات الطبية، بغيناها تستثمر وتهال في الناس اللي كيشتغلوا في 
القطاع ديال الصحة من أطباء، وصيادلة، وممرضات، وممرضين وكل 

األطر الطبية.

السيد  للتشغيل،  ناجحة  سياسة  هي  اإلجتماعية  الدولة  كذلك 
رئيس الحكومة نطلبوا منك باش ترفع الحيف على بعض الجهات اللي 
تحظى  الجهات  بين  الفرص  تكافؤ  الجهات  كتعرف خصاص، خص 
باألولوية ديال الحكومة ديالكم، كاين خص نعملوا على تقليص الفوارق 
بين الجهات وذلك بدعم اإلستثمار وخلق فرص الشغل، منطقة الشرق 
ماسة  حاجة  في  الحكومة،  رئيس  السيد  الحدودية  واملناطق  نموذج 
إلى برامج آنية للتخفيض من نسب البطالة وكذلك محتاجة إلى دعم 
كاين  الجائحة  ديال  السلبية  اآلثار  على  زيادة  والكسابة،  الفالحين 
الجفاف وبالتالي كندعيوا الحكومة ورئيس الحكومة باش يأخذ بعين 

اإلعتبار هاد املوضوع.

لن نرضخ لألمر الواقع، متافقين معاك رئيس الحكومة وهذا شجاعة 
ديال الحكومة، األمس سدينا األجواء على العالم خص الحكومة تفكر 
في إنعاش االقتصاد داخليا، نشجعوا السياحة الداخلية، نربطوا املدن 
العيون-وجدة،  مراكش-العيون،  وجدة-مراكش،  بينها،  فيما  املغربية 
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العيون-الداخلة، نخلقوا واحد الرواج داخلي نتمناوا، إن شاء هللا، أننا 
نبقاوا فهاد األرقام ديال اإلصابات، ولكن لن نرضخ في األمر الواقع نبداو 
بهادي، سدينا البارح مزيان، قرار شجاع ولكن خصنا نوجدوا البدائل، 
إن شاء هللا بحول هللا، هاد الحكومة ما عندهاش حرج أنها تستمر ما�ضي 
عاد اليوم ّدينا االستقالل، وبالتالي وجب علينا أننا نستمروا في برامج 
سابقة، ما�ضي حشومة ما�ضي عار أننا نستمروا في برامج سابقة، اللي 
مزيان فهاد الحكومة أنها حركت بعض البرامج اللي كانت متوقفة، شكرا 

السيد الرئيس.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيدة النائبة مروى األنصاري.

ملد ئبةاملسيدةامر دامجنص ري:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيس،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مون،

عطفا على ما تقدم به زميلي في الفريق االستقاللي، فإننا نعتبر أن 
تعزيز الدولة اإلجتماعية يمر أساسا عبر تنمية الرأسمال البشري وخاصة 
عبر تطوير التعليم وجعله آلية حقيقية للترقي االجتماعي وركيزة لخلق 
الثروة. فال شك أن املدرسة العمومية ما زالت عاجزة إلى حد كبير عن 
لعب دورها املزدوج املتمثل في نقل املعرفة وتحقيق االرتقاء االجتماعي، 
لذلك فإننا ننوه عاليا بقرار الحكومة بالرفع التدريجي مليزانية قطاعات 
التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار ملواكبة االرتفاع 
واملخترعين  الكفاءات  وإلحتضان  والطلبة  التالميذ  لعدد  املضطرد 
املغاربة. وألن بناء مستقبل يتمتع فيه كل مغربي بنفس فرصة النجاح، 
على سياسة  الحكومة  اعتماد  ندعم  فإننا  وعدالة،  ومساواة  بتكافؤ 
التعليم  عبر تشجيع مرحلة  املبكرة خاصة  الطفولة  لتنمية  طموحة 
األولي وإحداث بنايات استقبال لرعاية األطفال الصغار لسد الفجوة 
بين أطفال الوطن خاصة بالعالم القروي واملناطق الجبلية والنائية. 
وإذا كانت هشاشة الجودة هي أحد أهم أعطاب التعليم العمومي، فإن 
اتجاه الحكومة نحو تقوية منظومة التربية والتكوين من خالل الرفع 
من كفاءات التلميذ املغربي في القراءة، والكتابة، والحساب والبرمجة 
يعتبر خطوة في االتجاه الصحيح، خاصة من خالل تعزيز الكفاءات 
األساسية عبر بناء نموذج جديد للمدرسة العمومية يرتكز على التقييم 
واللغات  الرسمية،  واللغات  القراءة،  في  التالميذ  ملهارات  املنتظم 
املواطنة  على  التربية  تعزيز  عن  فضال  والبرمجة،  والحساب  الحية، 
والقيم الوطنية الراسخة التي تحافظ على مقومات اإلنسية املغربية 

املتفردة من خالل تربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية املغربية 
بكل مقوماتها اإلسالمية، والتراثية، والفكرية، واملعرفية، واإلجتماعية 
والفنية، عبر إعادة النظر في املقررات املدرسية واملناهج التربوية بشكل 
يربي في الجيل الصاعد حس النقد واإلبداع والتفاعل بشكل إيجابي مع 
مكونات الثقافة املغربية ويشجع على التشبع بقيم االنفتاح والتسامح 

بين األديان.

ملسيداملرئيس،

وإذا كان الهدر املدر�ضي يشكل بحق أحد أهم مظاهر فشل املنظومة 
التربية والتكوين، خاصة لدى الفتيات وبالعالم القروي وهوامش املدن 
نتيجة البعد الجغرافي وتدني جودة املدارس وضعف املوارد البشرية، 
فإن الجواب الذي تقدمه الحكومة من خالل توسيع شبكة املدارس 
الجماعاتية وتعزيز النقل املدر�ضي واملطاعم املدرسية لفائدة التالميذ 
القرويين خالل املرحلتين االبتدائية واإلعدادية يعتبر خطوة كبيرة في 

اتجاه الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

ملسيداملرئيس،

ال يختلف اثنان حول مركزية دور نساء ورجال التعليم في تحقيق 
أي إصالح بل إنهم حلقته املركزية، لذلك فإننا في الفريق االستقاللي 
ندعو الحكومة إلى رد االعتبار لهذه الفئة وملهنة التدريس عموما سواء 
الفئة  لهذه  واالقتصادية  االجتماعية  الوضعية  تحسين  خالل  من 
خاصة عبر سن سياسة تحفيزية وتنفيذ خطة عملية للرفع من قدراتهم 
تصورها  في  الحكومة  دعم  نجدد  فإننا  وهنا  واملستمرة،  التكوينية 
القا�ضي بتحسين دخل األستاذ عند بداية املسار ليصل إلى 7500 درهم.

وختاما، فإننا ندعو الحكومة إلى مزيد من الخطوات الشجاعة في 
مجال اإلستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار باعتباره ثمرة 
مجهود تعليم طويل، ورهان أسا�ضي لتحقيق التنمية املستدامة التي 
يعتبر العنصر البشري ركيزتها األساس خاصة من خالل تحسين جاذبية 
وتعزيز  التوجيه  سياسة  في  النظر  وإعادة  العالي  التعليم  مؤسسات 
املقاولة، وكذا تحفيز وتمويل  الجامعة على محيطها وخاصة  انفتاح 
البنية الحاضنة للكفاءات واملخترعين املغاربة لنضع حدا نهائيا لهدر 

الكفاءات وهجرة األدمغة التي تنخر مستقبل وطننا العزيز، شكرا.

ملسيداملرئيس:

النائب  التقدم واالشتراكية  الكلمة لفريق  النائبة،  شكرا السيدة 
السيد رشيد حموني رئيس الفريق.

ملد ئباملسيدارشيداحاونيارئيسافريقاملتقدما مالشت0مكية:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمء،
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ملس نةاملدومب،

مس ءاملخي0،

النواب  مجلس  رئيس  للسيد  بالتهاني  نتقدم  أن  البد  البداية  في 
السيد راشيد الطالبي العلمي والوفد املرافق له في املشاركة في الجمعية 
143 للبرملان الدولي، على إثره تم انتخاب املغرب رئيسا لجمعية األمناء 

العامين للبرملان بمدريد في شخص نجيب خدي.

ملسيدارئيساملحكومة،

امتداد  املتميزة هو  الدستورية  اللحظة  فهاد  اليوم  ديالنا  الحوار 
للنقاش اللي كان في مناسبات ديال تقديم البرنامج الحكومي، وكذلك في 
مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2022. واليوم نعاودوا مساءلتكم 
السيد رئيس الحكومة، حول موضوع نعتبره من األهمية بمكان والذي 
الدولة  قيام  وهو  أال  خاصة  مكانة  برنامجها  في  الحكومة  له  أولت 
اإلجتماعية، من حيث املبدأ ال يمكن لنا إال أن ننخرط في هذه التوجهات 
ألنها تتما�ضى مع مشروعنا املجتمعي الذي أخذناه منذ البداية حيث كنا 
وما زلنا نعتبر أن الهدف األسمى من النمو اإلقتصادي هو خدمة املواطن 
املغربي وتلبية حاجياته وتحسين مستوى عيشه وضمان كرامته، وكنا 
السباقين في املناداة إلى الدولة اإلجتماعية ذات إمكانيات تسمح لها 
بوقع سياسة إجتماعية طموحة وإقرار عدالة مجالية. ونسجل بكل 
ارتياح هذا التطور الحاصل في مقاربتكم للقضايا، فأثناء كل أزمة تطرأ 
تغييرات هيكلية وعميقة ألن األزمة تولد التغيير كما يحدث اليوم مع 
»كوفيدـ19« وتأثيراتها اإلقتصادية واإلجتماعية، وربما سيشهد العالم 
من التحوالت إثر األزمة سيكون أكثر عمقا مما شهده في 1929 حيث 
الرخاء  إلى سنوات  التدخلية، وهو ما أدى  الدولة  الوجود  إلى  برزت 
اإلقتصادي املعروف بالسنوات 30 املجيدة. أما اليوم، فنحن في حاجة 
إلى أكثر من الدولة التدخلية نحن في حاجة إلى الدولة اإلجتماعية، 
أكيد، لكن أيضا نحن في حاجة إلى دولة ديمقراطية ودولة راعية فال 
دولة إجتماعية بدون ديمقراطية حقيقية، كما أن الدولة اإلجتماعية 
الديمقراطية ليست مجرد شعار لإلستهالك السيا�ضي فهي إجراءات 
ونظام  مبرمجة  مالية  وإمكانيات  مجددة  عمومية  وسياسات  بعينها 

مضبوط للحكامة وإشراك كل مكونات املجتمع.

نثمن كذلك السيد رئيس الحكومة، العمل اللي قامت به الحكومة من 
أجل إصدار املراسيم لتعميم الحماية اإلجتماعية، وفي جميع الحاالت 
ال يمكن تحقيق دولة إجتماعية بدون تعبئة املوارد الضرورية اعتمادا 
على املوارد الذاتية، وهو ما يأتي عبر القيام بإصالح ضريبي جريء قائم 
على العدالة الضريبية ومساهمة الجميع كل حسب طاقته وإمكانياته، 
وهل للحكومة اليوم السيد رئيس الحكومة، اإلرادة والجرأة السياسية 
لتباشر هذا اإلصالح دون تردد وهي تعرف من خالل تركيبتها الحكومية 
أين ترقد األموال؟ كما أن الدولة اإلجتماعية تتطلب اقتصادا قويا 
ومنتجا يقطع مع الريع والزبونية واالمتيازات واالحتكار، فهل الحكومة 

مستعدة لتجفيف منابع الريع ومحاربة االمتيازات واالحتكار؟ الدولة 
اإلجتماعية تتطلب إقرار عدالة اجتماعية ومجالية وضمان خدمات 
اجتماعية عمومية ذات جودة، كما يتطلب النهوض باألوضاع الثقافية 
الدولة  في األكل والشراب.  والبيئية ألن حاجيات املواطن ال تنحصر 
اإلجتماعية تتطلب حكومة منصتة لنبض الشارع وقريبة من املواطن 
ومنفتحة على مختلف اآلراء بما فيها املعارضة والفرقاء اإلجتماعيين، 

حكومة تؤمن بفضاء للحوار االجتماعي وتتبناه كأسلوب للحكم.

وإننا نضع هذه األسئلة فنحن ال نقوم بذلك من باب التشكيك 
في نوايا الحكومة، ولكن نضعها انطالقا مما عشناه خالل هذه الفترة 
الوجيزة التي تفصلنا عن تنصيب الحكومة والتي كانت غنية بالتجاوزات 
بها  تتعامل  التي  فالطريقة  للديمقراطية.  املضرة  السلوكات  وبعض 
الحكومة مع املعارضة خالل مناقشة قانون املالية تجعلنا نستنتج أن 
الحكومة تتصرف بمنطق عددي فقط على حساب املنطق الديمقراطي 
فاعتماد  الصائبة.  اآلراء  على  واالنفتاح  الحوار  على  املعتمد  السليم 
الحكومة على أغلبيتها العددية لتمرير قراراتها بأي ثمن قد ال يفيد البالد 
والعباد، بل يفقدها املصداقية على املستوى املتوسط والبعيد، كما أن 
الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع االحتجاجات اإلجتماعية السلمية 
تتنافى كليا مع الحق في التعبير وحرية التظاهر املضمونة بحق الدستور، 
كما أن الحكومة تتعامل مع الفرقاء اإلجتماعيين والرأي العام الوطني 
فيها كثير من التجاوز والتعالي، وكأن الشعب املغربي ليس شعبا ناضجا 
الحكومة  تنصيب  منذ  وقتها،  في  املعلومة  على  الحصول  حقه  من 
بينهما،  رابط  ال  مرتبكة  ارتجالية  بقرارات  املغاربة  تفاجئون  وأنتم 
اعتمدتم  30 سنة، على أي دراسة  ديال  ملباريات  بالتسقيف  آخرها 
السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية؟ اعطيوا للمغاربة 
الدراسات اللي اعتمدتوا عليها باش درتوا هاد القرار، كان مروركم في 
قناة 2M غير مقنع مع األسف ال للبرملانيين وال للشعب املغربي. اليوم 
السيد الوزير بغيناكم تعطيونا الدراسات كنعرفوا 2 دالوثائق: كاينة 
اإلستراتيجية الرؤية اإلستراتيجية إلصالح املنظومة التربية اللي تقدمت 
لجاللة امللك، واللي كانت بعنوان عريض »من أجل مدرسة اإلنصاف 
والجودة واإلرتقاء«؛ الوثيقة الثانية تعد مرجعيا مؤطرا لكل إصالح وهي 
بالقانون اإلطار للمنظومة، وفي كل هذا لم تأتي ذكر عامل السن. اليوم 
أنا غنقول لكم عالش فشالت السيد رئيس الحكومة، املنظومة، ألن 
اليوم أي حكومة جات كتعتبر قطيعة مع الحكومات السابقة وكتبدا 
من جديد كتقول لها أنت ما عرفتي والو أنا غادي نعرف. اليوم املشكل 
الحقيقي وهو التحفيزات لرجال ونساء التعليم، وهاد ال�ضي داخل في 
صلب الدولة اإلجتماعية بالخصوص التعليم والصحة، إيال ما كانش 
عندو  ويكون  امتيازات،  عندو  وتكون  عناية،  عندو  البشري  العنصر 
األجرة ديالو في املستوى ما يمكناش نديروا مقارنات غي مع دول، فرنسا 
راه األستاذ كيشد 30.000 درهم باش كيبدا، في أمريكا راه 60.000 
درهم، في كندا 50.000 درهم، اليوم كيفاش بغيتو أستاذ كيشد 4500 
درهم كيكري بـ40 ألف ريال وتبقى لو واحد 1000 درهم، واش هاد 
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األستاذ كيم�ضي يدير دروس الدعم وكيم�ضي يدير �ضي نشاط آخر كيبيع 
ويشري باش يدابز مع يعني املتطلبات ديال الحياة ديالو، كيفاش هاد 
األستاذ غادي يم�ضي القسم وكيلقى الزميل ديالو ما�ضي نفس الحقوق 
هذا متعاقد وهذا دالوظيفة العمومية، ما يمكنلوش يأدي الواجب 
ديالو. الطبيب كيشد 8000 درهم كيفاش اليوم غادي نهضوا بقطاع 
الصحة؟ إيال بغينا نكونوا طبيب خصنا 14 سنة، راه 3 الواليات في 
البشري  بالعنصر  العناية  نوصلوا، خص  يمكنا  باش  الحكومة  عمر 
والتحفيزات. والسيد رئيس الحكومة، مسألة التربية والتعليم هي مسألة 
دولة ومجتمع وليس قضية قطاع وزاري فريد، وما يستوجب فتح نقاش 

عمومي قبل أي خطوة إصالحية.

ملسيدارئيساملحكومة،

نتأسف على بعض التصريحات، أن املعارضة تتاجر بهموم املغاربة، 
املؤسسات،  داخل  من  املعارضة  يمارس  واإلشتراكية  التقدم  فحزب 
يدافع عن هموم املغاربة، اليوم ما يمكنش نقولوا بأن املعارضة، مع 
األسف السيد وزير العدل ال�ضي وهبي، نتأسف ألن املعارضة ال تتاجر 
بهموم الشعب املغربي، احنا كنديروا املعارضة من داخل املؤسسات 
ما كناش كنجيبوا الناس في الحافالت، وكنجيبوهم يحتجوا في الشارع 
احنا ما كنحتجوش في الشارع، احنا كنديروا من داخل املؤسسة بما 
عرف بمسيرة ولد زروال، احنا معارضة وطنية نقدم النصح للحكومة 

ونتعاون من أجل الشعب املغربي.

البالد تعيش سياقات صعبة في أكثر من مجال ولشعبنا كثير من 
اإلنتظارات والصعوبات، ومن مسؤولية أي حكومة عاقلة أن تستحضر 
السيد رئيس  آفاق  في إشارات اإلطمئنان وفتح  أوال  تفكر  ذلك، وأن 
الحكومة، نلتمس منكم السيد رئيس الحكومة، أنت رئيس الحكومة 
ورئيس حكومة داملغاربة كاملين هادوك الناس هما وليداتكم السيد 
رئيس الحكومة، نلتمس منكم فتح نقاش عمومي وأن ال تتسرعوا في 
أخد هذا القرار، فتح نقاش عمومي ونقدروا حتى احنا نقنعوا املواطن 

واملواطنات...

ملسيداملرئيس:

الدستوري  للفريق  الكلمة  الوقت،  انتهى  الرئيس  السيد  شكرا 
الديمقراطي االجتماعي، النائب املحترم السيد الشاوي بلعسال السيد 

رئيس الفريق.ال واش في سير الجلسة راه التوقيت ضابطوا..

ملد ئباملسيداأحاداتويزيارئيسافريقامجص لةا مملع صرةا
)نقطةانظ م(:

عندما أتوجه إلى وزير بكالم غير واقعي، الوزير ما خاصوش يجاوب 
ما كنذاكروش، ما كنذاكروش في التصريح الحكومي ما كنذاكروش في 

السياسات اسمح لي، اسمح لي ما كنذاكروش في السياسات..

ملسيداملرئيس:

السيد  الرئيس من فضلك  السيد  الرئيس،  السيد  اسمحتي  إيال 
الرئيس من فضلك السيد الرئيس، تفضل ال�ضي الشاوي بلعسال.

ملدستوريا ملفريقا رئيسا بلعس 5ا ش  يا ملسيدا ملد ئبا
ملدياقرمطيامالجتا عي:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

ملسيداملرئيس:

السيد النائب، السيد النائب، السيد النائب، السيد النائب، ال�ضي 
تويزي.. السيد الرئيس.. السيد الرئيس، ال�ضي تويزي، ال�ضي أوزين أ�ضي 
والزين، السيد الرئيس، ال�ضي والزين، السيد الرئيس، ال�ضي تويزي، 

تفضل السيد الرئيس.

ملدستوريا ملفريقا رئيسا بلعس 5ا ش  يا ملسيدا ملد ئبا
ملدياقرمطيامالجتا عي:

الوقت، التوقيت السيد الرئيس.

ملسيداملرئيس:

السيد  ديالك  التوقيت  عندك  ديالك،  التوقيت  عندك  هو  ها 
الرئيس.

ملدستوريا ملفريقا رئيسا بلعس 5ا ش  يا ملسيدا ملد ئبا
ملدياقرمطيامالجتا عي:

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

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت0مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مون،

سعداء السيد رئيس الحكومة في الفريق الدستوري الديمقراطي 
االجتماعي، بأن يحضر معنا السيد رئيس الحكومة املحترم، لنناقش 

موضوعا يعتبر السمة املميزة للوالية التشريعية الحادية عشرة..

ملسيداملرئيس:

ال�ضي املهاجري، ال�ضي بووانو.

ملدستوريا ملفريقا رئيسا بلعس 5ا ش  يا ملسيدا ملد ئبا
ملدياقرمطيامالجتا عي:

وعنوانها الرئي�ضي.. السيد الرئيس الوقت..
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ملسيداملرئيس:

نعم تفضل.

ملدستوريا ملفريقا رئيسا بلعس 5ا ش  يا ملسيدا ملد ئبا
ملدياقرمطيامالجتا عي:

غانعاود من األول.

ملسيداملرئيس:

تفضل غير تفضل أنا معاك.

ملدستوريا ملفريقا رئيسا بلعس 5ا ش  يا ملسيدا ملد ئبا
ملدياقرمطيامالجتا عي:

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

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت0مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مون،

سعداء في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي بأن يحضر 
معنا السيد رئيس الحكومة املحترم، لنناقش موضوعا يعتبر السمة 
املميزة للوالية التشريعية الحادية عشرة، وعنوانها الرئي�ضي واملتمثل في 
التنزيل الفعلي ملشروع الدولة اإلجتماعية والورش الوطني الكبير والغير 
املسبوق الذي عرف انطالقته بعد خطاب العرش لسنة 2020، ثم 
الخطاب امللكي في هذه القاعة الكبرى يوم 9 أكتوبر 2020، ثم املصادقة 
على القانون اإلطار رقم 09.21 املتعلق بالحماية اإلجتماعية ونشره في 

الجريدة الرسمية.

وبهذه املناسبة، نؤكد في فريقنا على التنويه بهذه املبادرة امللكية 
ورعايته الشخصية في إنجاح هذه الثورة اإلجتماعية الهادئة املقرونة 
بالبرمجة الزمنية امللزمة واملؤسسة الفعلية والتمويل الواضح املصادر، 
واألهداف اإلجتماعية املتمثلة في تعميم التغطية الصحية واإلجتماعية 
لجميع املغاربة الغير املستفيدين منها في زمن قيا�ضي، وذلك باستفادة 
22 مليون مغربي من التغطية الصحية اإلجبارية عن املرض في أجل 
واألدوية  العالج  تكاليف  من  باالستفادة  وذلك   ،2022 سنة  أقصاه 
واالستشفاء، 7 ماليين طفل في سن التمدرس من التعويضات العائلية 
 5 التقاعد لحوالي  2023 و2024، االنخراط في أنظمة  ما بين سنتي 
ماليين من النشطاء الغير املستفيدين من املعاشات في أفق 2025، 

االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لسنة 2025.

ملسيدارئيساملحكومة،

املغربية،  الدولة  يغير من هوية  بامتياز،  فارق  ملكي  إنه مشروع 

ويوجه عمل السلطات العمومية نحو تحقيق االرتقاء االجتماعي لفائدة 
مختلف فئات املجتمع على أسس اجتماعية حديثة عادلة ومنصفة 
لخصه القانون اإلطار 09.21 في 4 أسس حمائية: الحماية من مخاطر 
املرض؛ الحماية من املخاطر املرتبطة بالطفولة؛ تشملها الحماية من 

املخاطر املرتبطة بالشيخوخة؛ الحماية من مخاطر فقدان الشغل.

ملسيدارئيساملحكومة،

إننا فعال أمام تحول اجتماعي عميق يكرس مضامين دستور 2011 
خصوصا الفصل 35 منه، ويترجم اإلرادة امللكية السباقة، ويستجيب 
لحاجيات وأولويات وحفظ كرامة املواطن والتعبير الصادق عن روح 
التضامن والتماسك االجتماعي الفعلي. إننا فعال أمام مشروع اجتماعي 
ذكي وجريء هو بمثابة استثمار حديث للرأسمال البشري، واستقطاب 
الوطني  االقتصادي  النسيج  في  وإدماجه  املهيكل  الغير  للقطاع  ذكي 
وتأطيرا  أهدافا  للدولة  اإلجتماعية  للوظيفة  وواسع  عميق  وتحديث 
وتنظيما وتدبيرا، من شأنه إعادة الثقة واألمل واالطمئنان إلى كافة فئات 
املجتمع ومكوناته التي خارج النسق االقتصادي واالجتماعي من حيث 
االستفادة من الثروة الوطنية املادية والالمادية واالندماج الجماعي في 

مغرب األلفية الثالثة ومغرب النموذج التنموي الجديد.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

وأمام رهان  تاريخية جسيمة ومشرفة،  أمام مسؤولية  إننا فعال 
وطني ومجتمعي يهم جميع القوى السياسية واالقتصادية واإلجتماعية 
الفعلية  املساهمة  إلى  يدعون جميعا  واملدنية،  واإلعالمية  والثقافية 
يكون  أن  في  نطمح  الذي  التحول  هذا  وتحقيق  إنجاز  في  والصادقة 
قاطرة تجر تحوالت أخرى عميقة ومطلوبة، تحول في أسلوب تدبير 
والرقمنة،  االجتماعي،  الذكاء  اعتماد  توسيع  نحو  والبرامج  املشاريع 
البيروقراطية  العقلية  والتكنولوجيا، واألداء عن بعد والتخلص من 
واملعطيات  البيانات  قاعدة  بناء  استكمال  والشخصنة،  والورقية 
كمنظومة متكاملة وشاملة تستند على 3 ركائز: السجل االجتماعي؛ ثانيا 

السجل الوطني للسكان، ثالثا الوكالة الوطنية للسجالت.

وبكل موضوعية وصدق، نؤكد أن السيد رئيس الحكومة منخرط 
منذ البداية بكل جدية في ترجمة هذه املسؤولية الجسيمة عبر إشارات 
وأولوياته،  الحكومي  للبرنامج  اإلجتماعي  التوجه  من  بدءا  مطمئنة 
وانتقاال إلى مبادرات املشروع القانون املالي 21.67 للسنة املالية 2022 
واملخصصات التي يقترحها لتنزيل ومواكبة تعميم التغطية الصحية 
والتي سبق أن ناقشناها بالتفصيل، أما اإلشارة الثالثة فهو تخصيص 
املجلسين الحكوميين األخيرين للمصادقة على مجموعة من النصوص 
القانونية والتنظيمية املفعلة واملعدلة واملعززة للمنظومة التشريعية 

املؤطرة لتنزيل ورش اإلصالح االجتماعي.

ومما ال شك فيه، أن مسلسل استكمال اإلطار التشريعي والتنظيمي 
والهيكلي املفعل والداعم لهذا الورش سيكون حاضرا في جدول أعمال 
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النشاط الحكومي كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وبموازاة مع هذا االلتزام 
الحكومي املؤسساتي، نتمنى دعمه لفتح مشاورات ولقاءات تحسيسية 
املجتمعي  الورش  هذا  تنزيل  في  والشركاء  الفعاليات  جميع  لتعبئة 
وضمان انخراط الجميع كل من موقعه وطنيا وترابيا في تحقيق هذا 

الرهان الوطني.

إن بناء دولة قوية ومجتمع قوي يشكل أحد األهداف الرئيسية من 
الحقيقي  التعبير  والدولة اإلجتماعية هي  الجديد،  التنموي  النموذج 
عن الدولة القوية وعن قوة الدولة خصوصا في ظل األزمات التي تفوق 
طاقة األفراد والفئات املجتمعية املختلفة التي تحتاج إلى حضور فاعل 
التي برهنا  الناجح لهذه األزمات، كأزمة »كوفيد19-«  للدولة، وتدبير 
فيها على قدراتنا الذاتية وتماسكنا وانضباطنا الجماعي في مواجهة هذه 

الفيروس.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

باسم  نتقدم  فإننا  الكبير،  االجتماعي  الورش  هذا  ألهمية  نظرا 
الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي بمقترح متواضع هادف إلى 
ضمان استدامة املنظومة التمويلية لهذا الورش الوطني الواعد والعابر 
سنوي  اجتماعي  مالي  قانون  اعتماد  في  املقترح  هذا  يتمثل  لألجيال، 
كمكون من مكونات امليزانية السنوية، وهو إجراء معمول به في بعض 
الدول ويقت�ضي تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية. 
ولدينا، السيد رئيس الحكومة، في هذا املجال اقتراحات أخرى ال يسع 
الوقت لتقديمها، وكلنا أمل وتفاؤل في نجاحكم في تحقيق هذا الهدف 
بلدنا،  على  عمت  التي  الخير  بأمطار  مستبشرين  التاريخي  اإلصالحي 
ومستبشرين بالرعاية امللكية السامية لهذا املشروع الضخم، وشكرا 

لكم.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
النائب املحترم ال�ضي عبد الصمد حيكر، دابا يمكن لك تشوش ال�ضي 

ملهاجري كيما كنت عامل قبيال مع ال�ضي عبد الصمد، تفضل.

ملد ئباملسيداعبداملصاداحيكر:

حتى يجلس بووانو عاد باش ندوي أنا السيد الرئيس..

ملسيداملرئيس:

نعم، تفضل.

ملد ئباملسيداعبداملصاداحيكر:

السيد الرئيس، في البداية، الكلمة ديالنا مكتوبة غنسلموها لكم 
غنكتفي فقط بملخص على ما يمكن قوله في هذه املناسبة، اليوم احنا 
في 29 نوفمبر اللي هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 

وهي مناسبة سانحة باش نأكدوا كعدالة والتنمية الرفض ديالنا لكافة 
أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيداملرئيس:

ال�ضي عبد هللا.. ال�ضي عبد هللا احتراما ل�ضي عبد الصمد، اللي سنى 
راه حيدوه العدالة راه جابوا واحد آخر.. تفضلوا، زيد أ�ضي عبد الصمد، 

من بعد نشوفو �ضي عبد الصمد، خليوه يكمل.

ملد ئباملسيداعبداملصاداحيكر:

ايال ما استوعبتيش دابا نشرح لك من بعد..

ملسيداملرئيس:

السادة النواب، السيدات والسادة النواب، من فضلكم، تفضل 
ا�ضي عبد الصمد.

ملد ئباملسيداعبداملصاداحيكر:

باسم العدالة والتنمية أتناول الكلمة لكي أساهم في هاد الحوار الهام 
مع السيد رئيس الحكومة، ونتمناو أن هاد املوعد يبقى موعد شهري 
قار ومنتظم. إرساء دعائم الدولة اإلجتماعية وتوفير املتطلبات ديالها 
هو ورش ذو أولوية قصوى وال يقبل املغامرة ال بالتأجيل وال باإلفشال، 
الرتباط ذلك ارتباطا مباشرا ووثيقا باالستقرار وبالسلم االجتماعي الذي 

يعد أول مقومات الدولة اإلجتماعية؛

الحاجة الثانية، هو أنه املفهوم ديالكم اللي تكلمتوا عليه السيد 
الرئيس يغفل واحد العدد ديال املجاالت اللي هي من صميم مفهوم 
واملستدام،  الالئق  الشغل  الطفولة،  كمخاطر  اإلجتماعية  الدولة 
اإلعاقة، التضامن، املرأة، أرجو أن يستدرك هذا األمر وأنتم تتحدثون 
وتخططون ملستقبل الدولة اإلجتماعية ببالدنا. وفي هاد اإلطار ما يتعلق 
واحد  في  عضو  كنتم  أنتم  الحكومة،  رئيس  السيد  األولي،  بالتعليم 
الحكومتين سابقتين وشهدتوا كيفاش الحكومة ديال عبد اإلله بنكيران 
كيف تم تحقيق واحد النسبة %50 ومع سعد الدين العثماني 72%، 
والقانون اإلطار كيتكلم على 3 سنين من بعد اإلعتماد ديالو كيخص 
يكون التعميم، وهاد ال�ضي جا في البرنامج الحكومي ديالكم ودابا بديتو 
كتفاجأونا تكلمتيوا على التعميم في أفق 2028، فلذا أرجو توضيحا في 

هذا الشأن؛

الحاجة األخرى وهو أنه اللبنات األساسية، وأنا قريت وتبعت معاكم 
الخطاب ديالكم أنكم كتعتزوا كتعتمدوا على مواصلة ما تم التأسيس 
له في يعني الواليتين السابقتين من لبنات أساسية كما قلت في عدد 
من املجاالت ذات الصلة املباشرة باملوضوع ديال الدولة اإلجتماعية، 
يتجسد كل ذلك في الترسانة القانونية والتنظيمية واملؤسساتية واملالية 
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صندوق  ومع  املهنيين  مع  واملضني  الجاد  الحوار  ثمار  بل  وخالصات 
باستثناء  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  والصندوق  اإلجتماعي  الضمان 
بعض القطاعات مثل الفالحة التي كنتم تشرفون عليها السيد الوزير، 
السيد الرئيس، والذي لم يتم التشاور فيه مع ممثلي الفالحين اللي 

كيوصل العدد ديالهم 1.600.000 فالح.

وغير في إطار التفاعل، املوضوع ديال الترقية داملوظفين التي تحدثتم 
على أنه تم تجميدها، أظن بأنه هاد ال�ضي كان فعال في 2020 الرتباط 
بالجائحة وكان من خالل قرار اخذاتو خذاه املجلس الحكومي  ذلك 
وأنتما كنتوا مساهمين فيه، ولكن في 2021 ما كان والو من هاد ال�ضي، 
وأعتقد بأنه يمكن لينا نرجعوا للسيد الوزير للميزانية باش يأكد لنا هذا 

األمر من عدمه؛

القضية األخرى هي أنه بكل تأكيد اليوم احنا كنتكلموا على مقومات 
الدولة اإلجتماعية واإلمكانية ديال امل�ضي فيها نظرا ألنه فعال لقيتوا 
السيد رئيس الحكومة، باإلضافة للتركة اإليجابية في املجال اإلجتماعي 
تركة إيجابية على املستوى اإلقتصادي واملالي ألنه خالل 10 سنوات 
املاضية تم تحسين كافة املؤشرات املالية العمومية واملؤشرات املاكرو 
اقتصادية مقارنة مع ما كانت عليه سنة 2011. وفي هذا السياق السيد 
رئيس الحكومة، اسمحوا ليا نجدد مرة أخرى االستياء ديالنا واالستياء 
ذات  اإلنتخابية  الوعود  على  ديالكم  للتراجعات  واستنكارنا  املغاربة 
داملسنين،  الدعم  األساتذة،  داألطباء،  الزيادة  اإلجتماعية:  الطبيعة 
مناصب الشغل اللي كانت 2 داملليون والت 250.000 في أفق سنتين، عدم 
الحديث ديالكم السيد رئيس الحكومة على التصور ديالكم لإلصالحات 
واحد العدد ديال األمور من قبيل املقاصة والتقاعد والتعاقد، اإلنقالب 
ديالكم السيد رئيس الحكومة عن الوعود اإلنتخابية كإئتالف حكومي 
كأحزاب داإلئتالف الحكومي لألسف الشديد عجل بفقدان منسوب 
املغرب  لهم صورة وردية وكأن  الثقة داملغاربة فيكم بعدما رسمتم 

سيتحول في عهدكم إلى جنة، السيد الرئيس..

ملسيداملرئيس:

تفضل، تفضل.

ملد ئباملسيداعبداملصاداحيكر:

وهاد هاد اإلنقالب ديالكم وهاد اإلرتباك في التدبير ديالكم كيعزز 
اإلحتقان اإلجتماعي اللي كيتسع وكتزداد الحدة ديالو يوما بعد يوم، 
اللي  التسقيف  هذا  الصاروخية  بالزيادات  كنذكركم  لذلك  ولذلك، 
كنا كنتظروا باش يشمل األثمنة داملحروقات فإذا به ينصرف إلى �ضيء 
غريب عجيب اللي هو السن ديال الولوج لهاد املباراة ديال التعليم. 
لذلك أدعوكم بشكل مباشر كرئيس للحكومة أن توظفوا الصالحيات 
املمنوحة ليكم باش تراجعوا فورا عن هذا القرار اللي هو ال دستوري، ال 
قانوني بل ويتعارض مع مقومات الدولة اإلجتماعية الذي نتحدث عنه، 

وهاد التسقيف ديال السن السيد رئيس الحكومة، نكونوا واضحين 
مع املغاربة عندكم الهاجس أساسا ديال االنعكاس ديالو على صناديق 
التقاعد ما تخبيوش هاد الحقيقة على املغاربة، بدءا من ذلك اعطيونا 
التصور ديالكم لهاد إصالح منظومة التقاعد، اعطيونا هاد التصور 
حتى لـ2025 ما�ضي معقول. السيد رئيس الحكومة، إن دعائم الدولة 

اإلجتماعية...

ملسيداملرئيس:

عبد  ال�ضي  شكرا  التوقيت،  انتهى  النائب  السيد  شكرا  شكرا، 
الصمد.

مدمخلةاملد ئباملسيداعبداملصاداحيكر

)مسلاةاللرئ سة(

****

مداخلة

ذ. عبد الصمد حيكر

السؤال الشفوي املتعلق بالسياسة العامة واملوجه إلى السيد 
رئيس الحكومة حول موضوع:

»مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة االجتماعية«

بسماهللااملرحا ناملرحيم

ملحاداهللا حدها ملصالةا ملسالماعلىامناالانبيابعده،

ملسيداملرئيسامملحت0م

ملسيداملوزيرامملحت0م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مون،

ملسيداملرئيس

معشراملس نةاملدومبا ملد ئب ت

ملس نةاملوزرمء

رئيس  السيد  مع  الحوار  هذا  في  نشارك  والتنمية  العدالة  باسم 
الحكومة، والذي ننتظر أن يكون موعدا شهريا قارا ومنتظما.

في البداية اليوم هو 29 نوفمبر الذي يصادف اليوم العالمي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، وهي مناسبة سانحة لكي نجدد تأكيدنا -في 
العدالة والتنمية- على رفضنا املبدئي لكافة أشكال التطبيع مع الكيان 

الصهيوني

ملسيدارئيساملحكومة

في البداية نؤكد لكم أننا نعتبر أن إرساء دعائم الدولة االجتماعية 
تأجيال  املغامرة ال  تقبل  أولوية قصوى ال  وتوفير متطلباتها ورش ذو 
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ارتباطا مباشرا ووثيقا باالستقرار وبالسلم  وال إفشاال؛ الرتباط ذلك 
االجتماعي الذي يعتبر أول مقومات الدولة االجتماعية.

الدولة  مفهوم  هو  معكم  عليه  الوقوف  يمكن  ما  أول  إن  ثم 
االجتماعية الذي تحصرونه عمليا في نطاق تفعيل مقتضيات القانون 
املفهوم  هذا  بأن  لكم  لنقول  االجتماعية  بالحماية  املتعلق  اإلطار 
يستوعب قضايا أخرى نجدها مغيبة في خطابكم عنها: السكن الالئق/ 
الشغل الالئق واملستدام/ اإلعاقة التضامن واملرأة/ مخاطر الطفولة، 
وعلى ذكر هذه األخيرة، فأنتم تعلمون السيد رئيس الحكومة أنه في عهد 
حكومة األستاذ عبد اإلله بنكيران أنه قد تم تحقيق نسبة %50 من 
ولوج األطفال إلى التعليم األولي، وهي النسبة التي ارتفعت إلى %72 في 
ظل حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، كما نذكركم بأن القانون 
اإلطار للتربية والتكوين يتحدث عن تعميم التعليم األولي في ظرف ثالث 
بتعميميه  ملتزمون  أنكم  الحكومي  برنامجكم  في  جاء  وقد  سنوات، 
أي خالل هذه الوالية الحكومية، في حين جاء في معرض جوابكم أن 
هذا التعميم قد صار في أفق 2028، مخلفين بذلك القانون اإلطار 
ومتناقضين مع ماورد في البرنامج الحكومي وبشكل تراجعي عن الوثيرة 

التي حصل التقدم بها خالل الحكومتين السابقتين.

ولئن كان هذا الورش )إرساء دعائم الدولة االجتماعية( قد أصبح 
والهشاشة  الفقر  سوءات  الجائحة  كشفت  أن  بعد  ملحاحية  أكثر 
ببالدنا، إال أنه ال ينبغي إغفال أن األمر يرتبط بضرورة مواصلة املنجزات 
التي تحققت في هذا املجال خالل العقد األخير، سيما أن الظرفية تتميز 
شرطا  يعتبر  الوطني  لالقتصاد  مرتقب  انتعاش  على  تدل  بمؤشرات 

ضروريا لتمويل إرساء دعائم الدولة االجتماعية.

ذلك أنكم شاهدون -بحكم عضويتكم في هاتين الحكومتين- على أن 
اللبنات األساسية قد تم توطينها مع حكومة األستاذ عبد اإلله بنكيران 
كما تم تدعيمها في عهد حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، وبذلك 
تكونون قد حصلتم على تركة إيجابية تتجسد في الترسانة القانونية 
والتنظيمية واملؤسساتية واملالية، وخالصات بل ثمار الحوار الطويل 
والشاق واملضني مع املهنيين ومع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي...
باستثناء بعض القطاعات مثل قطاع الفالحة الذي لم يتم التشاور فيه 
مع ممثلي الفالحين الذين يبغ عددهم 1,6 مليون فالح مما حرمهم من 

االستفادة من التغطية الصحية على غرار باقي القطاعات الوزارية.

ِكر، فإنكم 
ُ
أما بخصوص املساهمة املهنية املوحدة، وخالفا ملا ذ

تعلمون أن إقرارها كان سنة 2020، وقد دخلت حيز التنفيذ سنة 2021، 
وأدى أزيد من 300 ألف مواطن هذه املساهمة دون أنى استفادة لحد 

اآلن رغم مراجعة النصوص التشريعية املناسبة.

الجميع يعلم كيف أنه في ظل الحكومتين السابقتين صار البعد 
االجتماعي محورا أساسيا لعمل الحكومة، انطالقا من إحداث صندوق 
االجتماعية  بالخدمات  مرورا  األرامل،  ودعم  االجتماعي  التماسك 

املوجهة للشباب والطلبة منهم على وجه الخصوص سواء تعلق األمر 
باستفادتهم من التغطية الصحية مجانا، أوبتوسيع قاعدة املستفيدين 
من املنحة الجامعية وكذا اإلقامة الجامعية....وصوال إلى توسيع قاعدة 
املستفيدين من برنامج تيسير ومختلف البرامج املوجهة للفئات الفقيرة 
والهشة، وكذا تعميم الراميد وتوسيع نظام التغطية الصحية وصوال إلى 
إقرار القانون اإلطار املتعلق بالحماية االجتماعية....، إضافة إلى الرفع 
من عدد مناصب الشغل تدريجيا بشكل تصاعدي مطرد إلى غير ذلك 

من األوراش االجتماعية.

لوال  يتم  أن  ذلك  لكل  كان  ما  أنه  أيضا  نذكركم  أن  بنا  وحري 
املجهودات التي بذلت لكي تثمر وقف نزيف املالية العمومية إضافة إلى 
تحسين املؤشرات املاكرو اقتصادية مقارنة مع ما كانت عليه خالل سنة 
2011، وهي املجهودات التي من دونها كانت بالدنا القدر هللا ستكون في 

وضعية مأزومة.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

تعبيركم  ونسجل  ماسبق،  إلى  مجملة  بإشارات  ولو  نذكر  إذ  إننا 
تعتزمون  أنكم  على  الحكومي  برنامجكم  في  مرادف  أو  صريح  بشكل 
مواصلة تلك املجهودات، فإننا نذكركم أيضا بأن مواصلة توطيد دعائم 
الدولة االجتماعية أمر يرتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بالسلم االجتماعي 
واستقرار البالد من جهة، ومن جهة أخرى اللتزامكم بذلك من خالل 
البرامج االنتخابية ألحزاب االئتالف الحكومي، قبل البرنامج الحكومي...

وفي هذا السياق، ال نخفيكم استياءنا بل استنكارنا مما بدا من 
تراجعاتكم عن عدد من الوعود االنتخابية الحاملة:

الزيادات املوعود بها لرجال التعليم ولألطباء/ الدعم املباشر  .-
للمسنين/ 2 مليون منصب شغل الذي تقلص إلى مليون في البرنامج 

الحكومي ثم إلى 250 ألف منصب شغل في مشروع قانون املالية......

في  ستتخذونها  التي  التدابير  عن  وحديثكم  برامجكم  خلو  .-
السابقتان والتي  الحكومتان  بها  التي قامت  بشأن بعض اإلصالحات 
انتقدتموها بل وأسستم خطابكم االنتخابي عليها: يتعلق األمر باملقاصة 

والتقاعد والتعاقد.....

ملسيدارئيساملحكومة

إذا كان انقالبكم عن وعودكم االنتخابية بهذه السرعة قد عجل من 
تراجع منسوب ثقة املغاربة في خطابكم، فألنه برهن عن ضعف صدقيته 
وضعف االلتزام السيا�ضي لديكم كأغلبية حكومية، باعتبارهما قيما 
أخالقية الزمة ملمارسة العمل السيا�ضي، وبهذا الخصوص، وخالفا ملا 
جاء على لسانكم السيد رئيس الحكومة، فإن تجميد ترقيات املوظفين 
كان بقرار ملجلس الحكومة الذي كنتم عضوا به، وقد كان ذلك جراء 
تداعيات جائحة كورونا...، أما في سنة 2021 فلم هناك أي تجميد 
لهذه الترقيات، ويمكنكم الرجوع إلى وزيركم في امليزانية لرفع أي التباس 
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في األمر، وقبل ذلك وبعد فإن املشكل قد تمت تسويته باتخاذ القرار 
املناسب من قبل سلفكم الدكتور سعد الدين العثماني....

وقد أصبح املغاربة يالحظون أن حديثكم عن إرساء دعائم الدولة 
االجتماعية يكذبه عملكم في الواقع؛ حيث إن تدبيركم املرتبك تسبب 
في إثارة كثير من اإلشكاالت التي تمس بالحياة اليومية واملعيش اليومي 
في تكريس احتقان اجتماعي متزايد من حيث  تتسبب  للمواطن كما 
نطاقه ومجاله وأيضا من حيث مواضيعه، وفي هذا اإلطار نذكر على 
سبيل املثال ال الحصر وكل ذلك يتعارض تماما مع متطلبات الدولة 

االجتماعية املتحدث عنها:

الزيادات الصاروخية في املواد األساسية وفي املحروقات وفي  .-
املستلزمات الفالحية...وغيرها؛ في ظل غياب أي مجهود حكومي في مجال 
املراقبة أوفي محاربة االحتكار، وفي غياب تام ألي دور ملجلس املنافسة.

ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، السيما الطبقة الوسطى،  .-
من خالل جملة من التدابير الضريبية والجمركية التي جاء بها مشروع 
واملكتبية....،  املنزلية  التجهيزات  تضريب  رأسها  على  املالية،  قانون 
الضريبة  احتساب  في  التناسبية  إلى  التصاعدية  من  االنتقال  وكذا 
على الشركات علما أزيد من 90 باملائة منها إنما هي شركات صغرى أو 

متوسطة.

أثمنة  إلى تسقيف  يتطلعون  املغاربة  الذي كان  الوقت  وفي  .-
املحروقات، إذا بهم يفاجؤون بفرض تسقيف قسري/ جبري، غريب 
وعجيب، لسن الترشح الجتياز مباراة أطر األكاديميات...والذي يعتبر 
غير دستوري وغير قانوني، ويتعارض مع مقومات الدولة االجتماعية، 
والذي ليس له من تفسير إال تخوفكم من انعكاس توظيف من لهم أكثر 
من 30 سنة على صناديق التقاعد، اسمحوا لي أن أقول لكم أن هذا 
بريكوالج غير صالح، وبدال منه أفصحوا للمغاربة عن استراتيجيتكم 
إلصالح منظومة التقاعد الذي جئتم اليوم لتعلنوا أنه ورش مؤجل إلى 

سنة 2025.

واسمحوا لي أن أدعوكم إلى توظيف مالكم من صالحيات كرئيس 
وبالتالي  الشرط  وإلغاء هذا  الوضع  للحكومة من أجل تصحيح هذا 
املساهمة في امتصاص االحتقان الذي صارت تعج به شوارع مختلف 

املدن عبر ربوع اململكة.

ملسيدارئيساملحكومة

معشراملسيدمتا ملس نة

في  ممتد  استراتيجي  كورش  االجتماعية  الدولة  دعائم  إرساء  إن 
الزمان واملجال، ال يمكن فصله عن إصالحات داعمة في مجاالت أخرى، 
لعل أبرزها مواصلة املجهودات التي راكمتها بالدنا على مستوى محاربة 

الفساد،

واسمحوا لي السيد الرئيس مرة أخرى أن نعبر لكم عن استيائنا 

إلقدامكم على سحب النص التشريعي الذي ينص على تجريم اإلثراء 
غير املشروع رغم التقدم الذي عرفه على مستوى دراسته داخل مجلس 
النواب أواخر الوالية التشريعية السابقة. كما نعبر لكم عن استغرابنا 

لسحب هذا النص التشريعي من دون غيره من النصوص.

الدولة  دعائم  إرساء  إطار  وفي  التشريعي،  املجال  وبخصوص 
االجتماعية، فإننا ندعوكم – من خالل األغلبية التي تترأسونها- إلى 
اإلفراج عن عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية العالقة وذات 
الصلة بمقومات الدولة االجتماعية؛ من قبيل مدونة التعاضد وكذا 
النصوص التشريعية املتعلقة بالتغطية الصحية للوالدين وأصحاب 

املهن الحرة واملستقلين.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ملسيداملرئيس:

الكلمة للنائب السيد رؤوف عبدالوي معن.. تفضل.

ملد ئباملسيدارؤ فاعبدال يامعن:

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيداملرئيس،

العبرة بالخواتيم وليس بالوجوه، املغاربة لحد اآلن راهم صابرين على 
العيش مع هذا الوباء القاتل ولكن لن يستطيعوا السكوت أو يصبروا 
على القرارات الحكومية املجحفة التي قد تؤدي إلى كوارث أبوكاليبسية 
إجتماعية تنسف الورش اإلجتماعي الجميل املنزل في البرنامج التنموي. 
فعوض خفض أسعار املواد األساسية واملحروقات والضرائب قمتم 
التعليم، مما  في  التوظيف  لولوج مباراة  30 سنة  إلى  السن  بخفض 
سيق�ضي فئات عريضة من حاملي الشواهد الجامعية وزرع اليأس في 
نفوسهم، فمثال مجاز بغى يدير الخدمة العسكرية عاد يرجع للتعليم ما 
يمكن لوش، وال طالبة تزوجت وولدت وانقطعت عن الدراسة وبغات 
ترجع تكمل الدراسة وتولج للتعليم ما يمكن لهاش واألمثلة كثيرة، فهذا 
قرار غريب وغير ذكي، ربما غدا يعتمد لون الجلد والعينين لولوج �ضي 
مباراة من املباريات. هل من يلج سوق الشغل وعمره أقل من 30 سنة ال 
يصاب بمرض كوفيد أو السرطان أو بأزمة اجتماعية تمنعه من العمل، 

مستقبل املغاربة ليس معادلة حسابية x + 37 سنة...

ملسيداملرئيس:

شكرا، شكرا انتهى التوقيت، شكرا. النائبة الكلمة للنائبة السيدة 
فاطمة التامني.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

ملسالماعليكم،
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ملسيدارئيساملحكومة،

الدولة اإلجتماعية هي باألساس توازن اجتماعي، توازن اجتماعي ما 
يمكن يتحقق إال بالحماية، الحماية من املرض، الحماية من الفقر، 
الحماية من البطالة، وتعليم جيد كيضمن تكافؤ الفرص واإلستفادة من 
الثروات الوطنية بعيدا عن اإلحتكار واإلستحواذ والتسلط. اإلجراءات 
والقرارات اللي كتاخذوا، السيد رئيس الحكومة، يعني، ما كتعكسش 
هاد املضامين وبالتالي ألنكم ما قطعتوش مع الهشاشة، ما قطعتوش 
وضرب  األسعار  تحرير  مع  قطعتوش  وما  والخوصصة،  التسليع  مع 
فقدان  وتعميق  اإلحتقان  تنامي  بالنتيجة  وبالتالي  الشرائية،  القدرة 
السياسات،  هاد  ملراجعة  الحكومة،  رئيس  السيد  الثقة. كندعيوكم 
وبالتالي مراجعة اإلختيارات اللي كتبنى عليها هاد السياسات ألن املغاربة 
يستحقون األفضل، وبالتالي اإلصالح راه عندو ثمن، ومصلحة املغاربة 

تسمو فوق كل اعتبار...

ملسيداملرئيس:

شكرا، انتهى التوقيت السيدة النائبة، شكرا. الكلمة للسيد رئيس 
الحكومة للرد على التعقيبات، السيد الرئيس الحكومة باقي ليكم ساعة 

و30 دقيقة قل من 30 ثانية، ساعة ناقص 37 ثانية.

ملسيداعزيزاأخدوش،ارئيساملحكومة:

ملسيداملرئيسامملحت0م،

حضرمتاملسيدمتا ملس نةاملوزرمء،

حضرمتاملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مون،

أوال، شكرا على التعقيبات ديالكم، أحيى عاليا النخب السياسية 
املسؤولة التي تنتقد وتقترح بواقعية وموضوعية. الدولة اإلجتماعية 
هي مترسخة من املفهوم الدستوري للدولة املغربية، فالفصل األول من 
الدستور، كان دائما كيتكلم على ملكية دستورية برملانية اجتماعية، 
احنا اليوم، يعني، ال نتكلم على بناء دولة اجتماعية بقدر ما نتكلم عن 
تعزيز الدعائم ديال هاد الدولة اإلجتماعية، وال نّدعي في هذه التجربة 
الحكومية أننا ننطلق من فراغ، ال بد نفكر بعض رؤساء الفرق اللي 
كيتكلموا على، يعني، األحزاب املكونة الليبرالية، يعني، ال بد ما نذكرهم 
واحد  وكل   social-démocrate ديالها  األغلبية  راه  األحزاب  هاد  بأنه 
املذاهب ديالو، وبالخصوص أنكم راه كانت عندكم تجربة معانا. ودفتر 
التعليم  كيتضمن  يعني،  املواطن،  مع  عليه  تعاهدنا  اللي  التحمالت 
والصحة والشغل، وهذا هو صلب الدولة اإلجتماعية. املهم عندنا اليوم 
هو تطوير طريقة اإلشتغال والنجاعة ديال التدخالت ديال مختلف 
األطراف ملحاربة التهميش واإلقصاء، سالحنا فهاد املنهجية كيعتامد 
على الجرأة، الصراحة واإلبداع، ألنه اخترنا أن نكون منتجين للحلول 
نتكلموا على  لي  إيال اسمحتوا  فهاد،  للخطاب، حرصت  وليس فقط 
هاد اإلجراءات اإلجتماعية اللي كاين كيقول مزيان، كاين اللي كيقول 

ناقصين، ما تنساوش بأنه هاد الحكومة جات كان عندها 7 أيام باش 
يعني توجد للقانون ديال املالية، ووجداتو ودخالت واحد الشجاعة 
وواحد العدد ديال املضامين اللي جاوا في البرامج ديال الحكومة في 
2022، وكان يمكن لنا نقولوا احنا كنتسناوا حتى 2023، ولتطمئنوا 
أنه يعني البرنامج الحكومي اللي هو منبثق أوال يعني من األفكار الكبيرة 
اللي جات من النموذج يعني التنموي ديال بالدنا، واللي منبثق كذلك 
يعني من األفكار والبرامج اللي جابوها األحزاب الثالث املكونة لألغلبية، 
راه غادي يجي سنة من بعد سنة، غير صبر معانا شوية ديال الوقت راه 
كاينة 2022، كاين 2023، 2024 و2025، وغادي كل حاجة كل عام 
غادي نقولوا لك هاش درنا وهاش ما درناش وها اللي ناقص واحنا غادي 

نمشيوا له إن شاء هللا.

احنا اليوم اليوم في مشروع القانون ديال املالية أشنو جبنا؟ جبنا 8 
داملليار ديال الدرهم اللي هي هداك �ضي ديال األجور اللي ما كانش تخلص 
في 2020 و2021، 8 ديال املليار ديال الدرهم لتقليص الفوارق املجالية 
في ميزانية  الدرهم كزيادة، كزيادة  املليار ديال  9 ديال  واإلجتماعية، 
الصحة والتعليم، 10 ديال املليار ديال الدرهم في صندوق التماسك 
اإلجتماعي، 17 مليار ديال الدرهم في صندوق املقاصة لدعم أثمنة الغاز 
والسكر والدقيق وغيرها فهاد الظرفية الصعبة، 3,5 ديال املليار ديال 
الدرهم إلعطاء فرص الشغل للعاطلين عن العمل في ظروف األزمة، ألن 
األزمة خالت واحد الظروف اللي هي صعيبة وخصنا نعاونوا الناس باش 
يعاودوا يدخلوا يعني للسوق ديال العمل، 500 مليون درهم لألشخاص 
في وضعية ديال اإلعاقة، و250 مليون الدرهم لدور الحضانة، وفي 
املجموع دابا بال ما إيال زدنا غير هاد ال�ضي اللي additionnel هاد ال�ضي 
اللي تزاد بالنسبة les.budgets اللي كانوا 35 مليار ديال الدرهم إضافية 
اللي تزادت في social مقارنة مع السنوات املاضية، وهنا كنتكلموا على 

اعتمادات جديدة اللي تم الضخ ديالها إلستجابة األولوية اإلجتماعية.

غنشير لواحد النقطة اللي هي مهمة يعني وضع شروط اإلنتقاء وهاد 
ال�ضي ديال التعليم اللي جاء في واحد العدد ديال التدخالت، قطاع 
.aux ديال 15.000 إطار من  alentoursالتعليم تقريبا كيشغل سنويا
حاملي يعني الشواهد العليا. صحيح قطاع التعليم هو قطاع مشغل 
كيفما واحد العدد واحد املجموعة من القطاعات، ولكن ما يمكنش 
الشغل،  ديال  األزمة  ديال  امتصاص  من  كحكومة  بوحدو  نحملوه 
البطالة تؤرق بال املواطنين، والتراكم ديالها لسنوات إشكالية كبيرة، 
واحنا  ديالنا  الكاهل  على  ثقيلة  البطالة مسؤولية  ديال  إرث  واليوم 
عارفينها، واحنا عارفين بأنه جايين باش نحلوا هاد املشاكل داك �ضي 
عالش صوتوا علينا الناس، واحنا عندنا احنا غنكونوا، إن شاء هللا، 
عند الكلمة، ألن إشكالية البطالة خاصة في صفوف الشباب حاملي 
الشواهد أولوية قصوى، وغادي نشتغلوا على مجموعة من الحلول، 
إن شاء هللا. جينا بواحد البرنامج d›urgence اللي هو أوراش 250.000 
منصب ملدة سنتين، جينا في البرنامج ديال »فرصة« بقروض شرف دون 
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 ،petites.entreprises 50.000 فائدة، هادي قروض ديال الشرف ديال
معاه  كيتعاملو  كيفاش  ال�ضي  هاد  يشوف  بغى  إيال  الرئيس  والسيد 
ويتناجحو معاه يمكن لينا نديوه لبعض الجهات اللي هما فيهم يعني 
هاد، يعني، هاد املسألة اللي هي فيها واحد النجاح اللي هي كبير. وهادي 
غادي تعطي نفس جديد لبرنامج »انطالقة«، مواصلة اإلستراتيجيات 
القطاعية لبلوغ هدف مليون منصب، واش عمر �ضي واحد تكلم على 
2 مليون؟ ال، احنا تكلمنا على مليون فهاد le.mondât، وإن شاء هللا، 
ديال les.emplois اللي غادي يكونو créés إن شاء هللا، هللا يعاونا عليها، 
وباإلضافة هاد السنة ألزيد من 26.000 فرصة شغل في مختلف كاينة 
emplois 26.000 اللي من غير هداك �ضي ديال 17.000 كاينة 26.000 
في مختلف القطاعات الحكومية من غير التعليم، وهاد املناصب راه 
 les. départs. des اليوم 2022 : 26.000 احنا ما عرفناش هاد ال�ضي
retraites وفي املستقبل يمكن تزاد توصل لـ30، يمكن توصل لـ40، يعني 
على عامين على 3 سنين، على 4 سنين. هذا c›est.un.moteur إن شاء 
هللا، de.création.à.l›avenir اللي هو غادي يمكن أن هاد 15.000 اللي 
كتبان اليوم كبيرة غيمكن إيال خديتيها على عامين وال 3 سنين راه كتكون 

يعني في اإلمكانية ديال الدولة.

وبالرجوع لقطاع التعليم، كيما قلت في الجزء األول من هاد املداخلة 
أي قرار غنتخذوه مدة ديال هاد الوالية دالحكومة كيجاوب على سؤال 
واحد؛ واش في صالح التلميذ؟ واش املعيار الوحيد اللي غادي نعتمدوه 
ي كنرجعو آلخر 

ّ
بالنسبة لينا هو الجودة، الجودة ثم الجودة؟ ألنه مل

تقرير ديال »apesa« اللي كيشمل تقريبا 79 دولة واللي تعمل في سنة 
2018، أكثر من %70 من التالميذ املغاربة اللي في عمرهم 15 سنة ما 
عندهمش la.base ديال الرياضيات، وال املطالعة وال العلوم، وما بين 
79 دولة املغرب كيجي في الرتبة 75، واش هاد ال�ضي مقبول؟ واش هاد 
ال�ضي معقول؟ احنا كيظهر لي بأنه كحكومة وكمسؤولين الزم نرفعوا 
من ثقة األسر املغربية في املدرسة العمومية. املسؤولية هي جماعية بين 
كل املتدخلين، لكن c›est.vrai.que دور األستاذ رئي�ضي، رئي�ضي يعني في 
إصالح املنظومة، جودة التعليم كتعني تجويد إنتقاء هيئة التدريس، 
تجويد التكوين ديالهم، التجويد ديال الظروف ديال اإلشتغال ديالهم 
وديال باش نعطيوهم اإلمكانيات أحسن، إن شاء هللا، في السنوات 
هادي اللي جاية. واليوم بغينا اللي يتكلف بأبناء املغاربة يختار مهنة 
لتلقي  الجاهزية  عندو  وتكون  قناعة،  عن  منهي،  كمسار  التعليم 
التكوينات، والقابلية الستثمار الوقت، واملجهود في تطوير الكفاءات 
الضرورية على املدى البعيد. وأنا من هذا املنبر كنحيي ال�ضي شكيب 
بنمو�ضى السيد الوزير، على العمل اللي كيقوم به، وأكيد، أكيد أن 
املنهجية اللي كيشتغل بها غادي تفتح الطريق نحو إصالح حقيقي ديال 
التعليم، إن شاء هللا، والقرار اللي اتخذ من أجل إنتقاء هيئة التدريس 
هو قرار للحكومة ما�ضي واحد الوزير بوحدو، القرارات الحكومية غادي 
نتحمل فيها املسؤولية ديالي كرئيس حكومة، وما دامت هاد ال�ضي كلو 

هو في خدمة الوطن واملواطنين.

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

اإلصالح ديال التعليم غادي نتعاطاوا معاه بجدية، وبإرادة قوية 
ألن في الحقيقة هذا هو وقتو، يعني بعد ما كنشوفوا النتائج اللي كاينة 
ي كنعرفوا املنتظرات ديال األسر وديال العائلة وديال 

ّ
لحد الساعة، ومل

التالميذ اللي هما 9 داملليون الزم، الزم أنه نتعاطاو معاه يعني بجدية 
وبإرادة يعني قوية. داك �ضي ديال préscolaire هداك �ضي راه كاين 
.le بأنه في 2028، األساتذة  conseil. supérieur ديال la. stratégie في
املتعاقدين هذا ورش فاتحوا ال�ضي بنمو�ضى وكيتكلم مع النقابات باش 
نمشيوا ل�ضي توجه جديد، إن شاء هللا، وأنا متيقن أنه هاد الحكومة ما 
غاديش غادي تباشر جميع املشاكل، ما غاديش تخلي �ضي مشكل يعني 
اللي تقول أنا ما كاين الش نتكلف بهاد املشكل ألنه صعيب عليا، غادي 
السيد  بنمو�ضى  يعني، شكيب  نباشروه ونباشروه بشجاعة، وال�ضي، 
الوزير إنه يحاور ويناقش التمثيليات النقابية وغادي يكون، إن شاء 

هللا، الجديد فهاد امللف في أسابيع أوال في الشهور املقبلة إن شاء هللا.

في ما يخص غالء األسعار، خصنا نكونوا واعيين بأن العالم كيعيش 
ظرفية إستثنائية اللي ما كتسمحش ألي حد باش يدير توقعات جادة 
يعني في الوقت الراهن، كاين اللي بغا يستغلها ملزايدات سياسية ولكن 
كل�ضي واضح، واش من املعقول أن نحاسبوا حكومة اللي في عمرها 
47 يوم؟ على وضعية عايش فيها املغرب والعالم من avril اللي فات، 
من avril 2021، مع بداية اإلنتعاش اإلقتصادي والتزايد ديال الطلب 
العالمي، بال ما نرجعوا نشرحوا أشنو هما l›origine ديال هاد، يعني، 
هاد الغالء اللي جا من الخارج. الغالء كاين في مواد اللي ما عندناش 
إنتاج محلي كافي في بالدنا وما يمكنش نتحكموا في األسعار ديالها، رغم 
أنه خصصنا 17 مليار ديال الدرهم لدعمها عند املواطن، السكر ما 
كيتزادش، الغاز ما كيتزادش، القمح ما كيتزادش، القمح importé باش 
 tout. ça ،يقدر الخبزة تباع بهداك درهم وعشرين ديالها ما كتزادش
يعني راه واحد la.pression.budgétaire اللي هي importante، واللي 
الحكومة يعني غادي تبقى غادية فهاد املسار لدعم يعني القوة الشرائية 
املستوردة،  الحبوب  على  الجمركية  الرسوم  وحذفنا  املواطن.  ديال 
وكذلك يمكن لي نقول لكم بأنه بحضور السيد الوزير الفالحة معانا، 
املواد األساسية ديال اإلستهالك كالخضر والفواكه والقمح هي متوفرة 
وبأسعار اللي مستقرة، البصلة بـ2 دراهم، البطاطا بـ3 دراهم، البكري 
بـ14 درهم و70، وإن شاء هللا، ما زال يهبط في  بـ60 درهم، الدجاج 
اللي ما�ضي  باقي املواد اإلستهالكية يعني  الشهور املقبلة، يعني أسعار 
importé اللي هي ما عندهاش هاد l›impact ديال l›international راها 
في واحد املستوى اللي هي يعني مستقرة، داك �ضي اللي كيجي من الخارج 
راكم عرفتيوا كيفاش d›un.seul.coup ناضت la.demande واسميتو 
مكانش املنتوج ومكانتش la.production وce.qu›il.fait بأنه كاين واحد 
 la.matière ديال la.ressource في يعني la.rareté يعني واحد التقليل وال
première اللي خالت أن األثمنة توصل لداك الثمن، ولكن دابا راه كل 
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حاجة ما عرفناها فين غادا، راه هاد الوباء اللي عاود سميتو راه يمكن 
هللا يبعدوا علينا، ولكن راه على األقل غادي يجيب باش األثمنة ترجع 
لواحد املستوى يعني بعدا على األقل يعاون. على أين احنا التكهنات 
ديالنا كانت كلها أنه داك �ضي ما يمكنش يدوز املرحلة ديال ماي أو 
تكون  دابا غادي  لقديم، ولكن   système فهداك juin. prochain ال
l›accélération، إن شاء هللا، في الهبوط وتمناوا أنه منكونوش يعني 

غالطين في التكهنات ديالنا.

الدرهم  ديال  مليار  درنا  استقرار،  كتشهد  كذلك  العقار  أسعار 
خصصناها في صندوق املقاصة لتجديد »الطاكسيات« والدعم ديال 
النقل املدر�ضي، وأنتوما عارفين بأنه transport وle.fret كتعرفو، دابا 
املغاربة كلهم كيعرفوا شحال le.conteneur شحال كيسوى واش 20 
ألف، واش 24 ألف دوالر بالصت 4000 دوالر. donc هادي أزمة يعني 
عاملية ديال األثمنة اللي ما جبناهاش نهار 8 سبتمبر، هادي راه جات من 
أبريل، ألن la.relance ديال اإلقتصاد العالمي هي اللي جابتها واللي احنا 
كنتعايشوا معاها وكنمشيوا وكتكون مراقبة ديال األسعار، ووزارة املالية 
كتقوم بواحد املجهود اللي هو كبير مع وزارة الداخلية ديال املحاربة 
ديال الغش واملحاربة ديال يعني هاد املضاربين ديال األثمنة، وإن شاء 
هللا، غادي نمشيوا فيه في املستقبل إن شاء هللا. alors في املصادر 
ديال التمويل كاين بعض اإلخوان اللي تكلموا عليها، تكلمتوا على احنا 
عندنا برنامج اجتماعي وخصصنا ليه تمويالت كبيرة وعارفين املصادر 
اللي غادي يكون منو، أوال احنا النمو اإلقتصادي ننتظره في السنوات 
املقبلة، إن شاء هللا، إدماج يعني القطاع غير املهيكل هذا غادي يكون 
حتى هو un.gisement، une.source إن شاء هللا، de.revenu لهاد ال�ضي 
هذا كلو. االحتفاظ بالضريبة التضامنية بالنسبة للشركات وحذفناها 
كذلك  تقليص   ،les. salariés يعني  واملواطن  للموظفين  بالنسبة 
النفقات الجبائية وتحسيس الفاعلين بأهمية العدالة اإلجتماعية. أنا 
بغيت نقول ليكم أنه هاد السنة ديال 2020 إشكالية ديال »كوفيد« 
جابت لنا 6,3 ديال الهبوط ديال، ديال التنمية االقتصادية، هاد السنة 
غادي نمشيوا، إن شاء هللا، في 5,6 %، وبغيت يعني نأكد على احنا باللي 
.le بغيت نأكد على أن األهم هو الصدق في  taux حطينا واحد يعني
التوقعات ديال النمو ألن بالدنا والعالم ما زالوا ما خرجوش من األزمة، 
هاد ال�ضي راه قلناه شهور، هادي 47 يوم فاش كنا هنا عندكم قلنا بأنه 
راه باقي l›incertitude باقي ما خرجناش وها أنتما شفتوا آش وقع هاد 
آخر األسبوع، واش واقع اليوم، واش واقع ولبارح. إذن ما حد ما كايناش 
l›incertitude يعني نهار اللي غادي تكون l›incertitude وتبارك هللا مع 
العمل الكبير اللي قام به املغرب غادي يكون تحول كبير في االقتصاد 
ديالنا ونتمناوا خير إن شاء هللا. ولكن املؤشر اإليجابي اليوم هو أنه عدد 
املناصب ديال الشغل في القطاع الخاص املهيكل املعبر بالتصاريح ديال 
»CNSS« رجعات للمستوى ما قبل الجائحة، يعني، أكثر من 3 داملليون 
ديال أجير مصرح به لدى صندوق الضمان اإلجتماعي، واحنا هاد ال�ضي 
ألنه في 2020 مع األزمة مشات تقريبا 432.000 منصب اللي هو مصرح 

به داخل »la CNSS«،اon.a.récupéré هاد ال�ضي هذا، وإن شاء هللا، 
يعني الخير أمام.

أهم محاور االلتزامات االجتماعية:

-أوال تنفيذ الورش، باش نعاودهم، تنفيذ الورش امللكي لتعميم 
املريض؛  على  الصحي  التأمين  تعميم   :2022 اإلجتماعية؛  الحماية 
2023-2024: تعميم التعويضات األسرية؛ 2025: توسيع اإلنخراط في 
أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم التعويض عن فقدان الشغل؛

-اإلصالح ديال املنظومة ديال الصحة: أوال تثمين املوارد البشرية بكل 
فئاتها؛ تأهيل العرض الصحي ملؤسسات الرعاية الصحية األولية واملراكز 
مجموعات  إحداث  والجامعية؛  والجهوية  واإلقليمية  اإلستشفائية 
صحية جهوية مع مأسسة إلزامية الولوج إلى مسلك العالجات عبر مراكز 
الصحة األولية واإلحداث التدريجي لنظام طب األسرة؛ إحداث بطاقة 

صحية ذكية، تكلمت عليها قبيال؛

-إصالح منظومة التعليم: التعميم التدريجي للتعليم األولي لجميع 
األطفال، يعني في سن الرابعة؛ تقوية املهارات األساسية منذ املرحلة 
االبتدائية القراءة، والكتابة والعد، والبرمجة؛ تعميم املدارس الجماعية 
والنقل واملطعم املدرسيين؛ جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية، يعني 
خص األستاذ يكون مكون مزيان وخاصنا نعطيوه اإلمكانيات كذلك 
.le اللي هو عندو بحال كيما عند واحد العدد ديال  titre ديال هداك
يعني املهن في مجاالت أخرى؛ جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية؛ وتعزيز 
الكفاءات من خالل اإلستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي؛ اإلرتقاء 

بالتكوين املنهي واملستمر كطريق آخر نحو النجاح؛

-أما إنعاش التشغيل: هناك إنعاش فوري يعني لإلقتصاد الوطني، 
 pour. relancer. la هاد ال�ضي اللي كنهضروا عليه ديال األوراش وهذا
.machine؛ وضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم  économique
املقاوالت الناشئة؛ تفعيل اإلصالحات الهيكلية لدعم اإلقتصاد؛ وتنفيذ 

سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني واملجالي؛

أما القطاع العام فغنواصلوا تنزيل ورش الجهوية املتقدمة؛ تبسيط 
مساطر الولوج لإلدارة والخدمات العمومية وتفعيل الوكالة الوطنية 
للتدبير اإلستراتيجي ملساهمة الدولة ومراقبة وتقييم جودة الخدمات 

العمومية وتفعيل الحق في الحصول على املعلومة.

وكيما جا في التدخل ديال السيد رئيس الفريق، قال بأنه هذا نقاش 
الحكومة،  برنامج  املناقشة حول  ديال  االمتداد  في   on. l›inscrit وكي 
وحتى أنا ما فيها باس إيال ندخل لهاد الشق في الخاتمة، ونفكر بأنه 
اإلستحقاقات ديال 8 سبتمبر هي استحقاقات تاريخية، نظمت، نظمت 
بمشاركة شعبية  تميزت  الوباء  إكراهات  ورغم  استثنائية  في ظروف 
واسعة، فاقت ألول مرة بعد دستور 2011 نسبة %50، بالدنا، بالدنا 
نظمت انتخابات نزيهة وشفافة باعتراف الهيئات الوطنية واملراقبين 
عريقة،  ديمقراطية  وحكومات  ودول  األوروبي  والبرملان  الدوليين 
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لة لألغلبية فازت باالنتخابات عن 
ّ
األحزاب، األحزاب، األحزاب املشك

جدارة واستحقاق.. غير بغيت نقول بأنه تقريبا 8 ديال املليون ديال 

املغاربة اللي عبروا على األصوات ديالهم، 8 ديال املليون ديال املغاربة 

اللي عبروا األصوات و2,5 داملليون تسجلوا ألول مرة في اللوائح فيهم 

35 سنة من ساكنة  1.500.000 منهم عندهم أقل من  1,5 مليون، 

املدن والعالم القروي، وغالبة املصوتين الجدد هم شباب وشابات، 

والتقطنا اإلشارات وشكلنا، وشكلنا األغلبية، أغلبية اللي بالنسبة لينا 

كتعبر على اإلرادة الشعبية، أغلبية قوية، قوية بأصوات 5 داملليون 

ديال مغربي ومغربية اللي اختاروا التغيير، اختاروا القطع مع ازدواجية 

الخطاب، اختاروا العمل واملعقول، أغلبية منسجمة في الرؤى والبرامج 
والكفاءات،

املواطنين  انتظارات  جيدا  تعرف  أغلبية  ومتضامنة،  متماسكة 
روح  تحمل  أغلبية  الخصوص،  على  االجتماعية  ديالهم  والحاجيات 
إصالحية عميقة وقادرة على تنزيل األوراش االستراتيجية الكبرى بقيادة 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، هذا فقط امتداد 

لالجتماع اللي فات، وشكرا لكم.

ملسيداملرئيس:

شكرا للسيد الرئيس، رفعتاملجلسة.
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محضراملجلسةاملث مدةاعشر

ملت ريخ: االثنين 1 جمادى األولى 1443ه )6 دجنبر2021(.

مجلس  لرئيس  السادسة  النائبة  تهامي  نادية  السيدة  ملرئ سة: 
النواب.

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

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مجعا 5:  جد 5ا
التالية:

التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة؛ .-

الشباب والثقافة والتواصل؛ .-

التجهيز واملاء؛ .-

النقل واللوجستيك؛ .-

االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة. .-

ملسيدةان نيةاته مي،ارئيسةاملجلسة:

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

افتتحت الجلسة،

ملسيدةاملوزيرة،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي ويتضمن جدول األعمال اليوم 26 سؤاال شفهيا موزعة على 
الشباب  واألسرة،  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  التالية:  القطاعات 
االنتقال  واللوجستيك،  النقل  واملاء،  التجهيز  والتواصل،  والثقافة 

الطاقي والتنمية املستدامة.

قبل الشروع في طرح األسئلة وأجوبة السادة الوزراء وفقا للمادة 
149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، نستمع إلى املراسالت الواردة 

على الرئاسة فليتفضل السيد أمين املجلس لتالوتها مشكورا، تفضل.

ملسيداط رقاقديرياأمينامملجلس:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

توصل مكتب املجلس بمراسلة من السيد رئيس الحكومة يخبر فيها 

بملء 16 مقعدا بمجلس النواب، وبدعوته للمترشحين التالية أسمائهم:

-السيد الحسين بورحيم لتعويض السيد عبد اللطيف وهبي برسم 
الدائرة االنتخابية تارودانت الشمالية.

برسم  البركة  نزار  السيد  لتعويض  الشنتوف  مصطفى  -السيد 
الدائرة االنتخابية العرائش.

-السيد عثمان بنطالب لتعويض السيدة فاطمة الزهراء املنصوري 
برسم الدائرة االنتخابية املدينة سيدي يوسف بن علي.

برسم  الصديقي  محمد  السيد  لتعويض  عالوي  فتحي  -السيد 
الدائرة اإلنتخابية بركان.

-السيد عبد الفتاح العوني لتعويض السيد محمد املهدي بنسعيد 
برسم الدائرة االنتخابية الرباط املحيط؛

-السيد أحمد زاهو لتعويض السيد مصطفى بايتاس برسم الدائرة 
االنتخابية سيدي إفني ؛

-السيد حسن اليمني لتعويض السيد عبد الواحد األنصاري برسم 
الدائرة االنتخابية مكناس؛

-السيد أحمد العالم لتعويض السيد الخطاط إينجا برسم الدائرة 
االنتخابية واد الذهب ؛

-السيد عماد الدين الريفي لتعويض السيد رشيد العبدي برسم 
الدائرة االنتخابية سال املدينة؛

-السيد الحسين بن طيب لتعويض السيد عمر مورو برسم الدائرة 
االنتخابية طنجة أصيلة ؛

برسم  أشكنلي  كريم  السيد  التعويض  الطايع  هللا  عبد  -السيد 
الدائرة االنتخابية أكادير إداوتنان؛

-السيد سعيد أتغالس لتعويض السيد عادل بركات برسم الدائرة 
االنتخابية بزو واويزغت؛

-السيد سالك البكام لتعويض السيد رشيد التامك برسم الدائرة 
االنتخابية أسا الزاك ؛

-السيد محمد غريب لتعويض السيد جواد غريب برسم الدائرة 
االنتخابية الغرب؛

-السيد عبد الواحد شوقي لتعويض السيد سعيد الناصيري برسم 
الدائرة االنتخابية الدار البيضاء أنفا ؛

برسم  السنتي�ضي  عمر  السيد  لتعويض  كربوب  محمد  -السيد 
الدائرة االنتخابية سال الجديدة.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس املكتب من 22 نونبر إلى 6 دجنبر 2021، 428 سؤاال شفويا، 291 
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سؤاال كتابيا، 14 جوابا على أسئلة كتابية، تم سحب سؤال شفوي 
واحد. شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس سيعقد 
جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون 
املالية رقم 76.21 للسنة املالية 2022 في قراءة ثانية له، وذلك مباشرة 

بعد حصة األسئلة الشفهية هاته.

حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا نستهلها بقطاع التضامن واإلدماج االجتماعي 

واألسرة، الصوت عفاك.

ملد ئبةاملسيدةاعويشةازلفىا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

طبقا للمادة 259 من النظام الداخلي ملجلس النواب، احنا اليوم 6 
دجنبر ومجموعة من األسئلة الكتابية طرحناها لألسف ما كنتوصلوش 
فينا  األجوبة  ولكن  هاهي  هااألسئلة  تساؤل  كيبقى  ديالها  بالجواب 
هي، وعندنا في القانون كيحدد أنه يجب على أي وزير تم إحالة سؤال 
تيورد عليه إجابة في أجل عشرين يوما، فإذا به احنا ما كنتوصلوش 
باألجوبة والسيد األمين قال دابا ياهلل قال بأنه تم اإلجابة على 14 سؤال 
كتابي من أصل 200 إذن هذا راه حدث أمر مرفوض، خاص يجب على 
الحكومة تجاوب على األسئلة ديالنا فهاد األسئلة هي الوسيلة الوحيدة 
باش نتواصلوا بها مع الساكنة وكنطروحو قضايا ديال الساكنة، شكرا 

لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هاد املالحظات ستنقل إلى مكتب املجلس 
للنظر فيها، السؤال األول بسؤال عن تأخر صرف منح الدعم املخصصة 
لدور الطالب والطالبة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداعبداملرحيمابوعزة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملوزرمء،

ملسيدةاملوزيرةامملحت0مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مون،

تعيش العديد من دور الرعاية االجتماعية وبالخصوص دور الطالب 
والطالبة أزمة حقيقية نظرا لعدم صرف املنح املخصصة للجمعيات 
التي تسير هذه الدور، وهاد اإلجراء يهدد السير العادي لهذه املؤسسات، 

فما هي اإلجراءات املتخذة من طرف وزارتكن املحترمة لإلسراع بصرف 
هذه االعتمادات؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

شكرماملسيدةاملرئيسةامملحت0مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مين،

سعيدة بالحضور معكم اليوم بمجلس النواب في أول جلسة لألسئلة 
الشفوية، وهي مناسبة أتقدم فيها بالتهنئة للسيدات والسادة النواب 

املحترمين على الثقة التي حظيتم بها من طرف املواطنات واملواطنين.

ففيما يخص السؤال املطروح، السيدات والسادة النواب املحترمين 
في البداية أشكر السيد النائب املحترم وفريق األصالة واملعاصرة على 
البرملانيين  من  العديد  بال  شغل  والذي  املهم  السؤال  لهذا  طرحهم 
والبرملانيات، وهي مناسبة ألخبركم أنه وفق املساطر املعمول بها فقد 
تم إعطاء التعليمات وللجهات املختصة بما فيها التعاون الوطني للقيام 
باملتعين، وأؤكد لكم السيدات والسادة النواب املحترمين أن صرف املنح 
املخصصة ملؤسسات الرعاية االجتماعية هي في طور التسوية النهائية 
حتى تتمكن جميع املؤسسات املرخص لها من طرف الوزارة من القيام 
بالدور املنوط بها على أحسن ما يرام، ونحن نتحدث هنا عن منحة سنة 

.2020

أما بخصوص الدعم املالي برسم سنة 2021 فهو ال يعرف أي تأخر، 
بحكم أن حصر املبالغ النهائية للدعم ال يتم إال في نهاية السنة، وتحويله 
يكون في السنة التي تاليها أي سنة 2022. وأخبركم أيضا أنه في إطار 
تجويد وتحسين عرض املؤسسات االجتماعية تم توقيع اتفاقية دعم 
جديدة مع مؤسسة التعاون الوطني إلحداث مراكز جديدة مع تنويع 
عرضها وخدماتها، تهيئة مجموعة من املؤسسات املتعددة الوظائف 
مع عصرنة الخدمات، تطوير منظومة مراكز اإليواء في إطار يعزز كرامة 
املرتفقين، واالعتماد على الرقمنة في املراكز والخدمات من أجل تسهيل 
ولوج وتقريب الخدمات مع تعزيز الحكامة وترشيد االستهداف، وسنعمل 

على ضمان تنمية مجالية منصفة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملرحيمابوعزة:

شكرماملسيدةاملرئيسةامملحت0مة،
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دور  ديال  املؤسسات  هاد  أن  املحترمة  الوزيرة  السيدة  كنعرفوا 
الرعاية االجتماعية وبالخصوص دور الطالب والطالبة هي يعني األماكن 
الوحيدة اللي كتقدر توفر لنا الولوج للتعليم خصوصا باملناطق النائية، 
فالهدر املدر�ضي واالنقطاع عن التمدرس يعني هاد املؤسسات هادي 
كتلعب دور كبير وكبير جدا فكيف يعقل أنها تتأخر سنتين، فالعديد 
الشديد  من املؤسسات من هاد املؤسسات هادي أضحت ولألسف 
كتشتغل  اللي  والجمعيات  أطرها  وكل  مستخدميها  لكل  احترامي  مع 
فهاد اإلطار، أضحت تتسول خصوصا مع اإلمكانيات الضعيفة اللي 
كنعرفوها ديال الجماعات الترابية واملنح اللي كانت كتقدمها، فأقترح 
إن كانت مؤسسة التعاون الوطني ووزارتكم غير قادرة على يعني تدبير 
هذا امللف هذا أنها يعني في إطار اإللتقاء وما إلى ذلك، أنها تفوت كذلك 

إلى وزارة التربية الوطنية حتى ال تتكرر مثل هاد املشاكل، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيدة  رد  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزيرة تفضلي، كاين هناك تعقيب؟ آه انتهى الوقت، السؤال املوالي 
يتعلق بتنامي العنف ضد النساء للسيدات والسادة النواب املحترمين 
واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  من 

السؤال مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةاثوريةاعفيف:

السيدة الوزيرة، أصدرت املندوبية السامية للتخطيط تقريرا أبرز 
ارتفاع نسب العنف لدى النساء، لذا نسائلكم عن أسباب استمرار هذه 
الظاهرة املشينة، وما هو برنامجكم للحد من هذه الظاهرة في آجال 

معقولة؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة، تفضلي.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

شكرماملرئيسةامملحت0مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مين،

في البداية أشكر السيدة النائبة املحترمة واملجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية على طرحها لهذا السؤال املهم، والذي يتزامن وبالدنا والعالم 
أجمعه ينظم أياما تحسيسية حول ظاهرة العنف ضد النساء. صحيح 
أن األرقام في تزايد وليس فقط في بالدنا، لكن املقلق هو أيضا تزايد 
العنف في الفضاء العام، فلهذا سننهج إن شاء هللا يعني مقاربة جديدة، 
أوال بالنسبة لتقييم القانون 103.13، ثانيا بالنسبة للمقاربة الوقائية 
والحمائية والتكفل، مع بداية سنة 2022 سنعمل على تطوير منظومة 

مراكز اإليواء والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بإحداث وتهيئة 
مجموعة من املؤسسات املتعددة الوظائف للنساء مع ضمان تغطية 

مجالية منصفة.

بالنسبة للمقاربة االقتصادية ومن خالل البرنامج الوطني املندمج 
للتمكين االقتصادي في النساء، وفي إطار رؤية جديدة في إطار يعني 
البرنامج الحكومي واستراتيجية الوزارة سيتم يعني االشتغال على تمكين 
النساء اقتصاديا خاصة مع استعمال يعني اإلبداع واإلدماج االجتماعي، 
بخصوص مقاربة استراتيجية، إعداد سياسة وطنية مندمجة ملناهضة 

العنف ضد النساء.

وفي األخير، أود أن أشير إلى أن األهم هو املقاربة التحسيسية ونعرف 
أنه مهما تعددت السياسة العمومية هناك تزايد عدد املراكز فالبد من 

املقاربة التحسيسية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاربيعةابوجة:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

السيدة الوزيرة، الكل يجمع على أن املؤشرات مقلقة اليوم حول 
املوضوع ديال العنف ضد النساء، ولكن البد أن نؤكد أن املغرب قطع 
واحد األشواط في هاد املجال هذا، اليوم جيتوا على رأس هاد الوزارة 
هادي لقيتوا القانون 103.13 الخاص بهاد املوضوع هذا، لقيتوا يعني 
السياسة الوطنية فهاد املوضوع هذا، لقيتوا القانون 65.15 الخاص 
الوظائف  متعدد  فضاء   85 اإلجتماعية،  الرعاية  ديال  باملؤسسات 
خاص بالنساء، منصة رقمية ديال التبليغ، احنا معاك اللي خاصة بهاد 
املجال هذا، ولكن املشكل أنه العنف باقي في تزايد األرقام اللي جات 
في التقارير سواء ديال املندوبية السامية، ديال املجلس االقتصادي 
واالجتماعي، ديال النيابة العامة، كلها كتأكد على أنه مؤشرات حقيقية 
ديال التصالح ديال املجتمع جزء منو مع العنف، %25 من الرجال 
باقين كيعتبروا بأن العنف ضد النساء عادي، %21 من النساء كتقول 
ثقافي  تحدي  إذن هذا  ما�ضي مشكل،  يضربها  ديالها وخا  الزوج  بأن 
أمامكم السيدة الوزيرة كندعوكم أنكم تعتمدوا واحد املقاربة شمولية 
تشاركية اللي يكون فيها يعني فيها إلتقائية بين القطاعات كلها من أجل 
أنه نحركوا اإلعالم، نحركوا القطاعات الحكومية، الوزارة ديال األوقاف 
ممكن تنخارط القنوات ديالها تنخارط كذلك. اليوم السيدة الوزيرة 
عندنا إشكال ديال املراكز ديال الرعاية االجتماعي اللي دارتها الجمعيات 
واللي هي مرهونة للدعم األجنبي، بغينا الدعم العمومي يكون فيها دعم 
حقيقي ما�ضي شكلي، وإلى جانب ذلك بغينا الشفافية في التوزيع ديال 

هاد الدعم هذا على الجمعيات اللي هي ال تستحق، وشكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيدانوراملديناملهر �سي:

السيدة وزيرة، تعرف بالدنا طفرة نوعية في مجال حقوق اإلنسان 
بصفة عامة وحقوق النساء واملرأة بصفة خاصة، غير أن جل املدافعين 
فقط  النساء  أو  املرأة  تشخيص  على  يقتصرونا  النساء  حقوق  عن 
في الزوجة، في حين تجد أن النساء و املرأة هي األم و الجدة و األخت 
واإلبنة، كل هذه النساء تتعرضن للعنف في صمت وبدون املدافعة عن 
حقهن في كرامة العيش الكريم، وسوف نثير انتباهكم السيدة الوزيرة 
عن األمهات يواجهن مشاكل عديدة بسبب عنف األبناء فبعد أن ربة 
وسهرت الليالي وأعطت الكثير وهي تنتظر أن يكبر يوما بعد يوم وبالرغم 
ذلك نجد العقوق من بعض األبناء، كما يقول هللا قوله تعالى: »واعبدوا 

هللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا«، شكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

شكرا جزيال، إذن كجواب أوال أود أن أقول للسيدة النائبة املحترمة 
أنه فعال كاين عدد من القوانين وكاين ولكن التنزيل مع األسف هو 
ضعيف جدا، فمثال املراكز املتعددة الوظائف بالنسبة للنساء هناك 
اإللتقائية  أما  عليها،  ولهذا فنحن سنشتغل  اللي مفعل،  قليل  عدد 
فحدث وال حرج ضعيفة جدا، فلهذا سنشتغل على التقائية أكبر بين 
جميع القطاعات، وأيضا هاد املراكز سيتم في هاد السنة 2022 تنزيل 
وتفعيل مركز بكل إقليم أو عمالة، هذا التزام يعني حقيقي اللي غادي 

نشتغلوا عليه واللي مع األسف ما لقيناهش.

العنف  طبعا  أنه  سيدي  معكم  سأتفق  أنا  يخص  فيما   ،alors
ضد جميع النساء وليس فقد الزوجات وهذا كما تعلمون فالسياسة 
االستراتيجية الجديدة للوزارة اللي هي في إطار البرنامج الحكومي فنحن 
سنشتغل على، كما قلت، مقاربات متعددة بما فيها املقاربة التحسيسية 
وبفضل هاد املراكز اللي غادي يكون على األقل مركز في كل إقليم، علما 
بأن في السنوات املقبلة سيتم تعميم االستقبال بجميع نقط التعاون 
الوطني للي هي أكثر من 3000 نقطة، وهذا في إطار سياسة القرب، ولهذا 
غادي يكون أحسن، يعني، تحسيس أحسن حول هاد املوضوع، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

بحقوق  بالنهوض  يرتبط  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
األشخاص في وضعية إعاقة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداإبرمهيماأعب :

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدةاملوزيرامملحت0مة،

ملس نةاملدومباملسيدمتاملد ئب ت،

تكافؤ  لضمان  املتخذة  التدابير  عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم 
فرص األشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز 
واالستغالل والتشرد واإلهمال، وكذا تعزيز مشاركتهم واندماجهم في 

الحياة االجتماعية واملدنية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مين،

في البداية أود أن أشكر، الفريق االشتراكي؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الحركي.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

السيدات  املحترمة،  الرئيسة  السيدة  إذن  ديالكم.  السؤال  إذن 
عالقة  عندهم  األسئلة  جوج  هناك  املحترمين،  النواب  والسادة 
باألشخاص في وضعية إعاقة، فبالبداية أود أن أشكر السادة النواب من 
الفريق الحركي على هذا السؤال الذي يخص هاد الفئة من مجتمعنا، 
والتي سنوليها عناية خاصة في البرنامج الحكومي والذي كما تعرفون 
هناك يعزز لركائز ودعائم الدولة اإلجتماعية واملستوحاة من النموذج 
التنموي الجديد للمملكة، وبخصوص جهود الوزارة سترتكز أساسا في 
إطار التراكم وعلى تقييم املخطط الوطني للفترة 17-21، وعليه سيتم 
إعداد املخطط الوطني الثاني للفترة 2022-2026 الذي سيأخذ بعين 
لهاد  بالغة  أهمية  من  يوليه  وما  الحكومي  البرنامج  أولويات  االعتبار 
املباريات املوحدة برسم كل سنة، ويتم حاليا  إنتظام  الفئة، وأيضا 
إعداد املباراة الرابعة، إعداد دراسة حول ظروف إدماج األشخاص 
في وضعية إعاقة اللي كنقولها ال أعتبرهم أشخاص ذوي إعاقة، ولكن 
أشخاص ذوي إرادة كبرى ولهذا ، يعني، يجب أن نغير لهم، ألنهم فاعلين 
مهمين في املجتمع، وأيضا إحداث مراكز توجيه ومساعدة لألشخاص في 
وضعية إعاقة مع تعزيز بنيات اإلستقبال، االعتماد على الرقمنة لقصد 

تحسين وضبط اإلستهداف، وشكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ملد ئبةاملسيدةافد دامحسناملحي ني:

مع األسف السيدة الوزيرة الجواب ديالكم ال ينبني على استراتيجية 
واضحة، راه الناس اللي خدامين في مؤسسات الرعاية االجتماعية ما زال 
ماخذاو �ضي املستحقات ديالهم، من أطر طبية وشبه الطبية، باإلضافة 
للناس اللي في النظافة راهم مقصيين، ما كياخذوش نهائيا الشهرية 
ديالهم بالرغم الدور مهم اللي كيقوموا به، وخصكم تعرفوا بأن الجميع 
ما كيتوفرو �ضي على واحد التغطية اجتماعية، وهاد ذوي االحتياجات 
الخاصة، السيدة الوزيرة، راه خص تكون عندهم بعض االمتيازات في 
املجال الصحي، خص تكون عندهم األولوية ما بقاوش يعاينو رميد ، ما 
يبقاوش يعاينوا ديك املواعد للي هي بعيدة، وخص تكون عندهم الحق 
في املواصالت املجانية، راحنا بحال مثال في اإلقليم ديال تازة راه احنا 
ما عندنا �ضي بزاف ديال واحد االختصاصات اللي هي جد مهمة، هاد 
الناس كيضطروا ياخذو املواصالت ويم�ضي ملدينة فاس، يمشيو ملدينة 
الرباط، وكل عائلة عندها واحد املعاق في األسرة ديالها راه كتاخذ على 
عاتق ديالها واحد العبء كبير مادي، إذن شنوا غادي نقدروا نديروا 
معهم السيدة الوزيرة؟ باإلضافة خصنا نفكرو فهداك املعاق اللي عندو 
واحد اإلعاقة عميقة، كيف كتعرفوا ملي كيوصل واحد السن، السيدة 
الوزيرة، راه كيضطر يخرج من هاد املؤسسة، فين غادي يم�ضي؟ اشنو 
غادي يدير؟ غادي نرميوه للعائلة ديالو وكفى، وكيفما بغيت نقول، 
السيدة الوزيرة، من جهة اخرى الحكومة، باإلضافة لتسقيف سن 
الولوج ملهنة التدريس راه قصيتيوا هاد الفئة، عالش قصيتوها؟ شرط 

األهلية البدنية..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيدة  رد  تعقيبات إضافية؟  النائبة، هل هناك  السيدة  شكرا 
الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

إذن أود أن أوضح للسيدة النائبة املحترمة أنه ليس هناك أي إقصاء 
يعني عندها عناية كبرى من طرف صاحب  بالعكس هي  الفئة  لهاد 
الجاللة هللا ينصروا، البرنامج الحكومي جاب 500 مليون درهم يعني 
زاد في االعتماد، االهتمام باألشخاص بالنهوض بالحقوق والخدمات 
املتوفرة لألشخاص في وضعية إعاقة واحنا غادي يعني نشتغلوا على 
إنتاج يعني املعدات محليا ومغربيا من  اللي فيه  البرنامج مهم  واحد 
الصنع مغربي، فإذن هاد املسائل كلها كتبين أن هناك اهتمام كبير بهاد 

الفئة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن الوضعية االجتماعية 
للسيدات  ـ19  كوفيد  فيروس  مخلفات  ظل  في  لألسر  واالقتصادية 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةامجيدةاشهيد:

ملسيدةاملرئيسةامملحت0مة،

ملسيدةاملوزيرةامملحت0مة،

ملس نةاملوزرمءامملحت0مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مون،

نظرا للفقر املذقع اللي كيعيشوا نسبة كبيرة من املغاربة اليوم في ظل 
مخلفات كوفيد خصوصا بالعالم القروي. نسائلكم السيدة الوزيرة، ما 
هي األولويات املسطرة من طرفكم في القطاعات االجتماعية والتنموية 
ملساعدة هذه األسر على تجاوز األزمة؟ وما هي اآلليات والوسائل املوازية 
التي ستعتمدونها لتخفيف الوقع وآثاره على الفئات املستهدفة؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

شكرماجزيالاملسيدةاملرئيسة،

شكرماملسيدةاملد ئبةامملحت0مة،

وأود أيضا أن أتقدم بالشكر للفريق االشتراكي على هاد يعني السؤال 
املهم جدا، فكما تعلمون في إطار البرنامج الحكومي هناك أهمية كبرى 
يعني موالت للفئات اللي هي في وضعية صعبة أو وضعية هشة، وهناك 
يعني طموح كبير للخروج بعدد كبير واحد مليون أسرة من الهشاشة 
ومن الفقر، فالحمد هلل يعني البرنامج الحكومي كما قلت غادي في هاد 
اإلتجاه واحنا كوزارة اللي غادي نقوموا به هو في إطار تعزيز كما قلت نقط 
التعاون الوطني وتكلمت عليها، يعني جميع النقط ديال التعاون الوطني 
ببرامج  وتزويدها  هيكلتها  إعادة  سيتم  الوطني  التعاون  ديال  واملراكز 
جديدة فيها اإلبداع االجتماعي، فيها هذا اإلدماج االجتماعي، فلهذا هاد 
النقط بما أنها كما قلت لكم االستقبال غادي يكون متطور معتمد 
للرقمنة من أجل االستهداف ومعتمد أيضا ملقاربة جديدة أن هناك 
يعني طاقات وقدرات يجب تحريرها وليست مقاربة يعني إحسانية، كل 
إنسان عندوا قدرات كبيرة جدا يجب فقط يعني تشخيص هاد الحاجة 
ديالوا واالشتغال معاه على تحرير طاقته ومواكبته، فلهذا كل النقط 



ج5د9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.139–05.جمادى األول.1443  )10.دجنبر.2021( 

ديال غادي يكون في إطار التقائية أوال داخل القطب االجتماعي يعني 
كيفاش غادي تشتغل الوزارة مع وكالة التنمية االجتماعية ومع التعاون 
الوطني، فوكالة التنمية االجتماعية عالش ستشتغل؟ على يعني هندسة 
بيداغوجية جديدة فيها واحد العدد ديال الوحدات التكوينية بحيث أن 
أي شخص يعني عندوا وضعية صعبة كيلتجئ ألي نقطة ديال التعاون 
الوطني وسيتم يعني االهتمام وسيتم إدماجه فما يسمى مسارات مبدعة 
وإن شاء هللا غادي يجي فرص أخرى باش نشرحوا ليكم هاد املسارات 

املبدعة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد  تفضل  النائبة،  السيدة  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النائب.

ملد ئباملسيدامملهدياملف طاي:

ولكن  الوزيرة  السيدة  لي  سمح  ولكن  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
بصراحة الجواب غير مقنع بثاتا، ألن السيدة الوزيرة السؤال ديالنا را 
هو باين في الوضعية الوبائية الحالية آش غادي نديروا؟ املغرب سد 
الحدود، الحدود راه مسدودة السيدة الوزيرة، األعداد ديال اإلصابات 
في الخارج كتخلع، آش غادي نديروا؟ آش غانوجدوا لهاد الناس السيدة 
 les الوزيرة؟ السياحة سدات آش غادي نديروا ليهم غدا؟ الفنادق جميع
réservation اللي كانوا ديال الفنادق كلهم تلغاو حتى نتاعش السياحة 
يمكنش  ما  راه  نديروا؟  غادي  أش  الوزيرة  السيدة  كتشوفوا  وأنتما 
نقولوا للمغاربة راه احنا غادي نديروا، راه صافي كفى السيدة الوزيرة 
هللا يجازيكم بخير، الوعود االنتخابية كتبقى وعود انتخابية عالش؟ 
كنقول هاد �ضي ألن في القانون املالي السيدة الوزيرة راه ما خذيناش �ضي 
حاجة، راه ما خذينا تا �ضي تدابير لهاد الناس هادو، راه القانون واضح 
قانون املالية راه باين، راه حتى �ضي تدبير زعماك اللي غادي نقولوا غدا 
به املغاربة غنواجهوا به املغاربة نقولوه لهم راه ما كاينش، هللا يجازيك 
بخير السيدة الوزيرة األزمة على األبواب، واش خص يدير �ضي قانون مالي 
تعديلي وال يتلقى �ضي حل، ألن راه غدا وال بعد غدا نعم آسيدي ألن غدا 
وال بعد غدا السيدة الوزيرة راه ما يمكنش لنا نطيحوا كما قبل، راه لوال 
الجمعيات ولوال املجتمع املدني فاألزمة األولى ديال كورونا راه املغاربة 
كانوا واحد الفئة فيها كبيرة كانت غاد تموت بالجوع. السيدة الوزيرة هللا 
يجازيكم بخير هاد املوضوع راه ما فيهش خصوا يتخاذ بواحد الجدية، 
ألنه كما قلت لك الخطر على األبواب وغدا وال بعد غدا راه احنا مقبلين 

على..، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيدايونسابنسليا ن:

لألسر  الحكومة  به  قامت  بما  يتعلق  فيما  في  الرئيسة،  السيدة 
سبق  والتدابير  واإلجراءات  املالية  قانون  خالل  من  واضح  املغربية 

للسيدة الوزيرة أن وضحتها، ال بالتي آ.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

ال آ دار تعقيب، السيد النائب.

ملد ئباملسيدايونسابنسليا ن:

كما نثمن ما تقوم به الحكومة من تواصل مستمر مع هيئات املجتمع 
املدني بما فيها الجمعيات الجادة من خالل مقاربة واضحة تهتم باألسرة 

وتدعم الدولة االجتماعية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، أعتذر ألن السيدة وزيرة. صافي هللا يخليكم هللا 
يخليكم هللا يخليكم، صافي هللا يخليكم هللا يخليكم، تفضلي السيدة 

الوزيرة، هي عندها جواب مختلف. تفضلي السيدة الوزيرة، تفضل.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

شكرا جزيال، أوال أشكر السيد النائب املحترم اللي قال تماما اللي 
إيال  طبعا،  بجدية  تتعامل  بجدية  تتعامل  الحكومة  أن  نقول  غادي 
اسمحتوا لي غير في إطار هللا يجازيكم بخير إيال اسمحتوا لي غير في إطار 
الوقت اللي مخصص لي، يعني اللي نبغي نقول هو أن البرنامج الحكومي 
كما شفتوا هو برنامج ديال الدولة اإلجتماعية، أول برنامج حكومي تيجي 
تيتكلم على ترسيخ دعائم الدولة اإلجتماعية، يعني هذا أول برنامج 
حكومي، اسمحو لي فهذا لوحده يكفي، فأما التدابير هي راه واضحة 

الوقت bien.sur أنا اللي نبغي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي هللا يخليكم السيد النائب 
هللا يخليكم، السؤال املوالي هو سؤال آني عن أهمية مؤسسة التعاون 
النواب  والسادة  للسيدات  االجتماعي  بالعمل  النهوض  في  الوطني 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيدامحاداملرك ني:

ملسيدةاملرئيسةامملحت0مة،

ملسيدةاملوزيرةامملحت0مة،

ملس نةاملوزرمءامملحت0مون،
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ملس نةا ملسيدمتاملدومبامملحت0مين،

كما ال يخفى عليك السيدة الوزيرة، فإن ميزانية القطب اإلجتماعي 
رغم  الوطني،  التعاون  قطاع  ملخصصات  بالنسبة  جديدا  تحمل  لم 
أهميته ودوره الرائد في العمل اإلجتماعي بالنظر للبرامج املوكولة له 
أن  ذلك  اإلجتماعية،  والحماية  التماسك  صندوق  إطار  في  خاصة 
األشخاص  تمدرس  اإلعاقة خصوصا  بمجال  مهتمة  كثيرة  جمعيات 
في وضعية إعاقة، التوحد الثالثي الصبغي، التأخر العقلي وغيرها ما 
لم تعرف امليزانية املرصدة لها تغييرا منذ 3 سنوات، وعليه نتساءل 
عن اإلجراءات املتخذة للنهوض بمؤسسة التعاون الوطني ومساهمتها 
الفعالة في العمل االجتماعي بما في ذلك مراجعة امليزانية املخصصة 

لهذا املجال؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

شكرماجزيالاملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب، ومرة أخرى شكرا للفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية على طرحه لهذا السؤال املهم، فكما قلت، في إطار تنزيل 
التضامن  وزارة  عليها  تشرف  التي  االجتماعية  والبرامج  السياسات 
التعاون  مؤسسة  عبر  الوزارة  تواصل  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج 
للنهوض  الرامية  والبرامج  األوراش  من  مجموعة  إنجاز  أي  الوطني، 
باملؤسسة وتعزيز حضورها وأدائها االجتماعي، كما أخبركم أنه تم في 
نهاية األسبوع املا�ضي توقيع اتفاقية دعم مؤسسة التعاون الوطني، 
جينا لقينا املاليين الدراهم ما مصروفاش، فإذن احنا اشتغلنا باش 
نهاية السنة من أجل باش يكون  الدرهم تستعمل قبل  هاد املاليين 
هناك ، يعني، قبل ما تضيع هاد الفلوس اللهم يكون تجهيز ديال مراكز 
الوظائف،  متعددة  املؤسسات  تهيئة مجموعة من  الوطني،  التعاون 
تطوير منظومة مراكز اإليواء، تعزيز الرقمنة، تعزيز التوجيه بالنسبة 
لجميع األشخاص بما فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة، فإذن هاد ال�ضي 
اللي بغيت نقول هناك مقاربة جديدة ، إن شاء هللا، غادي تشوفوها 

عما قريب، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداملرك ني:

شكرا جزيال السيدة الوزيرة على هذه البيانات التي تؤكد حرصكم 
أن  نريده  الذي  االجتماعي  القطاع  لهذا  دينامية جديدة  إعطاء  على 

يصبح في صلب السياسات العمومية باعتباره دعامة أساسية لتنزيل 
ورش الحماية االجتماعية، في أفق بناء مجتمع متضامن تسوده العدالة 

االجتماعية واملساواة وتكافؤ الفرص ومقومات العيش الكريم.

السيدة الوزيرة، إن هذه الرؤية الجديدة ملؤسسة التعاون الوطني 
تشكل مدخال لإلصالح والتغيير والقطيعة مع الحلول املرحلية واإلجراءات 
الترقيعية التي أبانت عن محدوديتها في جعل مؤسسة التعاون الوطني 
القلب النابض للرعاية االجتماعية وتوسيع نطاق البرامج املتعلقة بها، 
بهدف تقليص الفوارق االجتماعية والتفاوتات املجالية، وما يتطلب 

هذه االعتمادات مالية كافية قادرة على ترجمة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيدة  رد  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزيرة على التعقيب.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

نشكركم السيد النائب املحترم، واللي نبغي نقول نفس ال�ضيء، كان 
هناك، مع األسف، تهميش ملؤسسة التعاون الوطني اللي هي مؤسسة 
عريقة، مؤسسة تاريخية، مؤسسة اللي هي patrimoine، يعني، رأسمال 
مهم بالنسبة للمغرب، فلهذا احنا اليوم لي جينا به املقاربة الجديدة، 
هي أوال إعادة تموقع التعاون الوطني، بحيث أنه ستعاد له األهمية اللي 
كيستحقها، وكيما قلت غادي يتم التجهيز ديال هاد املراكز غير باش 
نستغل هاد الفرصة أيضا باش نجيب السيد النائب املحترم اللي تدخل 
قبيال ،هو أنه شفنا في الفترة ديال كوفيد كيفاش كان اإلبداع االجتماعي 
ديال بالدنا كان خالق ، فهذا هو اللي غادي نإمام نهجو هو أننا نشتغلو 
مع جميع املغاربة باش تكون لهم فرصة ديال املقاوالتية، فرصة ديال 
اإلبداع ، ما�ضي غير اإلحسان هذه مقاربة جديدة اللي احنا ، إن شاء 
هللا، غادي ندافعو عليها باش تعطي لكل واحد الكرامة ديالو والقيمة 

ديالو، كل واحد عندو طاقة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، سؤال آني آخر عن وضعية املرصد الوطني 
لتحسين صورة املرأة في اإلعالم للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلي 

السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاسلاىابدعزيز:

شكرماملسيدةاملرئيسةامملحت0مة،

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الصوت..
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ملد ئبةاملسيدةاسلاىابدعزيز:

ملسيدةاملرئيسةامملحت0مة،

ملسيدةاملوزيرةامملحت0مة،

السيدة الوزيرة، منذ أكثر من خمس سنوات تم تأسيس آلية وطنية 
اإلعالم  وسائل  في  املرأة  لتحسين صورة  الوطني  املرصد  إسم  تحت 
كآلية مؤسساتية تجمع املجتمع املدني مع مختلف مؤسسات البحث 
مع الوزارات، مع القطاعات الوزارية املعنية بصورة املرأة في اإلعالم، 
وفي هذا اإلطار نسائلكم السيدة الوزيرة إلى أين وصل املرصد اليوم في 
تحقيق أهدافه املسطرة؟ وهل املرصد اليوم يستفيد من دعم عمومي 

كباقي اآلليات الوطنية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة تفضلي.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

شكرا لكم السيدة الرئيسة والسيدات والسادة النواب املحترمين،

أود أيضا أن أشكر السيدة النائبة املحترمة على طرح هذا السؤال، 
لتحسين  الوطني  املرصد  إحداث  على  الوزارة  عملت  تعلمون  فكما 
صورة املرأة في اإلعالم ونحن نرتكز على جميع يعني التراكمات ونحترم 
جميع التراكمات، ونشتغل في إطار تطوير يعني في إطار مقاربة جديدة 
ليعني إعطاء نتائج أحسن وأحسن، وذلك هاد املرصد الهدف ديالوا 
كان هو رصد وتتبع صورة املرأة في مختلف الوسائط اإلعالمية، املرصد 
هو مكون من عدة فعالية تشتغل بشكل تطوعي وذات خبرة عالية في 
املجال، وسنسعى إلى تدارس إعادة تفعيل دور هاد املرصد في مجاالت 
أخرى وإعادة تموقعه بناءا على عدة مستجدات التي عرفها املجال، 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاسلاىابدعزيز:

املعطيات  ولكل  بإمعان  لكم  استمعنا  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
كذلك  الوطنية،  اآللية  هاد  بخصوص  بها  تقدمتوا  اللي  واإلفادات 
تنشكروكم على ما آمنتم عنه من إجراءات واملبادرات من أجل دعم 
هاد املرصد و النهوض به، إيال رجعنا شوية اللور في مارس 2012 تم 
الوطني  امليثاق  تنزيل  ضمان  أجل  من  املوسعة  املشاورات  إطالق 
لتحسين صورة املرأة في وسائل اإلعالم، اللي تم اإلمضاء عليه في سنة 
2005، بعد ذلك تم تنصيب أعضاء املرصد الوطني لتحسين صورة 

املرأة في وسائل اإلعالم في سنة 2015 بهدف واضح كيفما شرتوا لها 
السيد شرتوا لوا السيدة الوزيرة، رصد وتتبع صورة املرأة في مختلف 
الوسائط اإلعالمي السمعية البصرية املكتوبة وكذلك الرقمية ببالدنا، 
و نحن داخل فريق التجمع الوطني لألحرار نثمن كل املبادرات اللي قام 
بها هاد املرصد، رغم أنه ما استافدش من واحد الدعم م من طرف 
الوزارة الوصية، كنسجلوا كذلك أنه رغم تجديد ثلثي أعضاء املرصد 
وكذلك إعادة انتخاب الرئيسة ديال رئيسة جديدة للمرصد لم يستفيد 
املرصد من مواكبة الوزارة الوصية رغم أنه كيلعب واحد الدور مهم: 
أوال في التنبيه وثانيا في التوعية بخصوص التعامل اإلعالمي مع املرأة 
اللي في العديد من املناسبات يظهرها في صورة ال تتوافق وقيمتها داخل 
املجتمع، املرأة املغربية اليوم هي طبيبة وممرضة كانت في الصفوف 
األولى في خالل الجائحة، ربان طائرة، فنانة، حقوقية، منتخبة، تقوم 
بأدوارها كما ينبغي فبالتالي الصورة ديالها في اإلعالم يجب أن تعكس 
دورها الحقيقي داخل املجتمع، ونحن أكيدين السيدة الوزيرة أنكم 
ستسخرون الوسائل املهمة وكل الوسائل باش هاد املرصد يشتغل أوال 

ويتم النهوض به ثانيا، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 

الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

أشكر السيدة النائبة املحترمة، وأنا أتفق معك تماما ألن هاد املرصد 

هو له دور مهم جدا، ألن املرصد الذي يشتغل على تحسين صورة املرأة 

في اإلعالم هو آلية مهمة جدا، ولهذا واحنا كنأمنوا باللي يجب العمل 

جميعا على تحسين املرأة صورة املرأة في اإلعالم، وسنشتغل بطريقة 

يعني مكثفة أوال إلستقبال السيدة الرئيسة واملجلس وغادي نتلقاوه 

قريبا إن شاء هللا وغادي نشوف معهم كيفاش غادي نقدروا نخليو 

املرصد يشتغل يعني بواحد الطريقة أكثر فعالية في ربط شراكات أيضا 
مع الجامعات للقيام بدراسات وبأبحاث، فكما قلت لكم يعني ستجدون 

من جانب الوزارة كل الدعم لهذا املرصد ألنه بالنسبة لنا مهم جدا وكما 

قلت الصورة حاليا مع األسف في بعض املنابر اإلعالمية يعني ليست 

كما يجب، ولهذا يجب أن تكون هناك تصور وطني وهناك أيضا يعني 

مقاربة شمولية بحيث أن يكون هناك اتفاق من الجميع يعني ما�ضي غير 

الخطاب ولكن أيضا في الفعل، بأن يجب تحسين صورة املرأة في اإلعالم 

خاصة كنعرفوا باللي عدد كبير من املغاربة تيشوف يعني إما اإلعالم 

السمعي البصري أو املنصات الرقمية، فلهذا هذا آلية مهمة جدا وأنا 

أتفق معك وأشكرك على سؤالك، شكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي أو ال األخير هو آني عن تأخر 
صرف املنح السنوية ملؤسسات الرعاية االجتماعية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةانورةاكر م:

شكرا السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة، نسائلكم عن تأخر صرف 
املنح السنوية ملؤسسات الرعاية االجتماعية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، ومرة أخرى شكرا للفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية على السؤال اللي طرحوا، اللي نبغي نقول هو أن 
كما قلت جينا لقينا وضعية، هاد الوضعية لقيناها هي ديال هاد املنح 
متعطلة، فأنا أول ما قمت به هو حل هاد الوضعية وتواصلت معكم، 
وكان الحل ديالها بإعطاء جميع، يعني، عملنا املستحيل، الحمد هلل، 
أن هاد حاليا هاد املنح ديال 2021 وراه تم الوصول ديالها للتعاون 
الوطني وهي في إطار الصرف، الحمد هلل، هذا حليناه، هاد املشكل كان 
وحليناه، إذن كما قلت بالنسبة ل 2021 فما كترصد حتى آلخر السنة، 
لهدا دابا في آخر 2021 غيتم الرصد ديال املنح املخصصة وغادة تصرف 
في امليزانية ديال 2022 كما تعلمون، يعني، هاد ال�ضي اللي نقدر نقول 
ليك mais هاد املشكل راه تحل، الحمد هلل، وتنشكر الجميع، يعني، اللي 
تواصلنا معاهم وأيضا التعاون الوطني على التعاون ديالهم باش هاد، 

باش حلينا هاد املشكل في واحد الفترة وجيزة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد،  تفضل  النائبة،  السيدة  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
تفضل.

ملد ئباملسيدامحادا ملزينا)نقطةانظ م(:

ال، شكرا السيدة الرئيسة، غير إيال سمحتي هللا يخليك، ايال كان 
ممكن أنه السيدات والسادة النواب األفاضل أغلبية ومعارضة باش 
ى كيشوش على الجلسة، 

ّ
نكّفو شوية على التصفيق، ألن هاد ال�ضي ول

ما كنقاطع حتى �ضي واحد فاش كيهضر هللا يخليكم غنهضر على أغلبية 
القبة  هاد  ديال  الصورة  على  كندافع  عليكم،  كندافع  ومعارضة، 
املوقرة، احنا ما�ضي في ملعب ديال الكرة باش اللي سجل هدف نصفقو 

على هذا ونصفقو على هذا، احنا بغينا املغاربة هما اللي اختاروا على من 
يصفقوا، شكرا السيد ة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب السيدة النائبة، هللا يخليكم، 
هللا يخليكم، يا الاله سيري سيري، تفضلي السيدة النائبة، تفضلي.

ملد ئبةاملسيدانورةاكر م:

ال بد أن أشكركم السيدة الوزيرة على تفاعلكم السريع مع مطلبنا 
في الفريق االستقاللي بتسريع صرف املنح السنوية ملؤسسات الرعاية 
االجتماعية، وهو أمر جد إيجابي بالنظر لألدوار الكبيرة التي تقوم بها 
هذه املؤسسات، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الهدر املدر�ضي، السيدة 
الوزيرة في إقليم تارودانت يضم 89 جماعة، يعني، إقليم تارودانت 
في ظل هشاشة العرض املدر�ضي الخاصة بالتعليم الثانوي واإلعدادي 
تبقى 47 من دور الطالبة هي امللجأ الوحيد لألسرة من أجل ضمان 
استكمال أبنائها الدراسة خاصة األسر الهشة والفقيرة بالعالم القروي 
في وضعية  منها  الوزيرة أن كثيرا  السيدة  والجبلي، وال أخفيكم سرا 
مزرية وصعبة، وتتطلب تدخال عاجال وإنسانيا من وزارتكم، ألن فلذات 
أكبادنا يقاسون رغم املجهودات املقدر التي يبذلها أطر هذه الدور وكذا 

املحسنين.

السيدة الوزيرة، هذه الحكومة رفعت شعار الدولة االجتماعية، 
وأعتقد أن إحدى األولويات هي تخصيص العناية الفائقة لهذه الدور: 
لتأهيلها  وثانيا، عبر مخطط وطني  واملراقبة؛  الزيارات  بتكثيف  أوال، 
ودعمها ماديا وبشريا لتكون فعال بيتا ثانيا ألبنائنا ضمانا لتكافؤ الفرص 
ولتحقيق الشروط الدنيا من الكرامة اإلنسانية للمتعلمين القاطنين 
بها ، فيكفي السيدة الوزيرة أن هناك أن هؤالء األطفال يضطرون 
ملغادرة أسرهم للعيش بعيدا عنهم من أجل التمدرس، لذلك فإن ثقتنا 
في حسكم اإلنساني من أجل خلق ثورة كبيرة بدور الطالبة كبير جدا 

ونسأل هللا التوفيق.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 
الوزيرة للرد.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلنم جامالجتا عيا
 مجسرة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرماملسيدةاملد ئبةامملحت0مة،

أود أن أشير إلى أن دور الطالب والطالبة كما قلتم هم مؤسسات 
مهمة جدا وهم الحمد هلل اللي كيمكنو واحد العدد كبير من التالميذ 



57د9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.139–05.جمادى األول.1443  )10.دجنبر.2021( 

للمدرسة  يمشيو  يقدرو  باش  القرى  وفي  النائية  املناطق  في  خاصة 
فهذا واجب وطني علينا باش يكون التأهيل ديال هاد الدور، اللي نبغي 
نزيد أكثر فأكثر باش نقول لك بأننا تالقينا مع العدد من املمثلين ديال 
التعاون الوطني وتبين لنا واللي هما عندهم هاد الدور وتبين لنا بأن 
يجب ربما أيضا إعادة النظر في دفتر التحمالت ألن هناك واحد املنح اللي 
هي عندها عالقة بعدد التالميذ املسجلين، ولكن هناك عدد التالميذ 
اللي غي كيتغذاو ما تيباتوش فإذن حتى هما خصهم يكون األخذ بعين 

االعتبار..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الوزيرة  السيدة  شكرا 
ننتقل اآلن إلى قطاع الشباب والثقافة والتواصل سؤال خاص بتوسيع 
وتعميم دور الشباب والثقافة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئبةاملسيدةاخد جاملسال�سي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

تحية السيد الوزير، اشنو هي هللا يخليك االستراتيجية اللي وضعتها 
وزارتكم من أجل تعميم دور الثقافة والشباب في إطار نوع من العدالة 
املجالية وماذا عن الدعم اللي غادي تقدموه للمجموعات الشابة اللي 

كتشتغل في الدور؟ وشكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

ملشب ب،ا ملثق فةا بنسعيدا زيرا مهديا محادا ملسيدا
 ملتومصل:

شكرماملسيدةاملرئيسةامملحت0مة،

شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال وعلى االهتمام ديالكم بقطاع 
اليوم  النائبة  السيدة  كتعرفوا  كيفما  والتواصل،  والثقافة  الشباب 
حاليا في املغرب كاين 646 دار الشباب 80 و 79 في العالم القروي و 367 
في الوسط الحضري ولكن السؤال اللي خصنا نطرحو على بعضياتنا 
الش صالحين هاد دور الشباب ؟ لألسف تبنات فينا واحد الثقافة ديال 
كنبنيو الحيوط كنبنيو الحيوط وفي هاد 646 اللي تكلمنا عليهم أكثر 
من 100 ديال دار الشباب سادة مغلقة وما كيستافدوش منها الشباب 
والشابات عالش؟ هذا هو السؤال اللي خصنا نطرحو على بعضياتنا 
عالش هاد اإلرث اليوم؟ ثانيا السؤال الثاني اللي خصنا نطرحو على 
بعضياتنا السيدة النائبة واحنا متافقين في هاد املوضوع ألن ناقشناه 
في اللجنة هو دور الشباب عالش كيسدو مع 6 وال مع 7 وال 8 ديال الليل 
في الوقت اللي الشباب ديالنا فاش كيبقى في الشوارع حتى ل 11-12 وال 

2 دالصباح، فلهذا في إطار هاد املشاكل اللي كنعيشوها وفي إطار عدم 
إستعمال هاد الوسائل اللي بدينا احنايا كدولة كمغرب كمملكة درنا 

واحد إستراتيجية:

إطار  في  نحلوهم حقيقة  للشباب  الشباب  دور  هاد  نحلو  أوال:   -
شراكات كما كتعرفوا أن كاين موظفين ما يمكنش لهم يخدمو حتى ل 
12 وال فقلنا غنديروا شراكات مع الجمعيات الجادة و اللي معروفة في 
املناطق وفي املدن في القرى وهنا بالطبع غايكون شراكات مع الجماعات 
ومع الجهات وكذلك مع النائبات والنواب باش يمكنونا من الجمعيات 

اللي عندها واحد الدور أسا�ضي في ديك املنطقة؛

-ثانيا: خص الخدمات ها انت حليتي دار الشباب ؟ ما عطيتيهاش 
يدخل  الشاب  داك  غيبغي  اللي  مستحسنة  يعني  الخدمات  واحد 
لها ما كاين الش تحلها أصال فلهذا بغينا نفعلو الخدمات نسميوهم 
الخدمات التقديرية اللي كانت سابقا العمل الجمعوي، العمل الثقافي 
ولكن كذلك العمل السوسيو اقتصادي ألن املطلب األول اليوم ديال 
الشباب هو الشغل فلهذا قررنا أن مجموعة ديال دور الشباب غيكونوا 
des.incubateurs.et.des.formations للغات ألن سوق الشغل اليوم 
نخلي  النائبة  السيدة  والفرنسية. شكرا  اإلنجليزية  باللغات  كيطالب 

شوية دالوقت..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاخد جاملسال�سي:

بالفعل دور الشباب ما�ضي مجرد بنايات دور الشباب فضاءات لبناء 
القوة داعمة الشباب لبناء القدرات اللي قادة تغير هاد البالد، بغينا من 
دابا للفوق ملي كنتسولو فين مشاوا وليداتنا ملي ما يكونوش والدنا في 
الدار خصهم يكونو يا إما في دار الشباب، يا إما في دار الثقافة، يا إما 
في دار املسرح، يا إما على أرضية �ضي ملعب، ألننا كنكونوا الجيل اللي 
غادي يبني هاد البالد، بغينا أيضا هاد الشباب ديالنا من خالل الدعم 
اللي خصوا يتقدم ملجموعة هنالك مجموعات موسيقية، مجموعات 
مسرحية، مجموعة الفكاهيين، كيشتغلو في الواقع بعاد على مناطق 
الضوء الكاميرات وبعادين على العاصمة وأنا كنعرف عالش كنتكلم ألنني 
القادمة من جهة فاس مكناس وأعرف وضعية الشباب فيها باعتبارها 
مدن ذات أقطاب جامعية، ومع ذلك مجال التنشيط ومجال الدور ذات 
الجاذبية الكبرى غير متوفرة، في هاد اإلطار هذا كناديو في إطار الفريق، 
نحن في الفريق االشتراكي أن يتم التركيز على العدالة املجالية في هذا 
اإلطار، احنا كنفرحو بزاف ملي كنسمعو التظاهرات الكبرى في الرباط 
والدار البيضاء، مزيان هاد ال�ضي كيقوي القيمة التنافسية املدن ديالنا 
على مستوى السياحي، ولكن على مستوى الثقافي ولكن قلوبنا وعقلنا 
مع األبناء ديالنا في البوادي وفي القرى في كل مكان ، داخل دور الشباب، 
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السيد الوزير، كيبانو كتبان مواهب كثيرة، وبحال لي كنقول دائما، 
إن املواهب واإلبداعات كتوزع بطرق أكثر عدالة مما توزع الثروات 
الوطنية ، يكفي فخرا أن نعطي لشبابنا الفرصة ليظهروا املواهب وال 
بانت املواهب، السيد الوزير، انت بنفسك غادي تقدر تحقق واحد 
النوع من االلتقائية داخل القطاعات ديالك، خلينا نكتشفو املواهب، 
اململة  ديالهاعلى  البرامج  من  سأمنا  للي  التلفزية  للقنوات  يمشيوا 
والضعيفة جدا، ستتحقق التوازن هنا ما بين الشباب وما بين التواصل 

وما بين االتصال.

تعد  اللجنة كنعرف طاقتك  في  قبل  أنا سمعتك  الوزير،  السيد 
بالكثير من الذكاء، ولكننا في الفريق االشتراكي ننتظر النتائج ...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا، ال، 
تعقيبات إضافية.

ملد ئباملسيداإنريساملسنتي�سيارئيساملفريقاملحركي:

شكرا، في الواقع هادي 30 عام كانوا دور الشباب قالل األندية 
النسوية قالل والنتائج الثقافية كبيرة جدا ، اليوم 6 7 8 داملليون 
داملغاربة شباب وفي حاجة للتأطير، املشكل اشنو هو؟ دور الشباب 
 la.domiciliation.des ،تيرفضوا يديروا اإليواء نتاع الجمعيات، يعني
associations التمويل قليل باش ما نقولوش قاع ما كاينش، ثم نسبة 
التأطير قليلة جدا ألن الجماعات ما تتشغلش منذ مدة، الوزارة ما 
عندهاش اإلمكانيات، ال بد ما توجد إطار قانوني حقيقي لتفعيل الدور 
نتاع دور الشباب في املغرب، راه هذا غادي يكون واحد، يعني، حل كبير 
اللي مع األسف كاين مشكل مجتمعي دابا والثقافة  للتربية  بالنسبة 
املقاوالت  إلنشاء  الدعم  يعني،   ، ذلك  في  بما  العموم  على  والتأطير 

الناشئة والصغيرة...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، رد السيد الوزير.

ملشب ب،ا ملثق فةا بنسعيدا زيرا مهديا محادا ملسيدا
 ملتومصل:

شكرا السيدة النائبة، وشكرا السيد الرئيس على هذا التعقيب، 
نعم احنا متفقين والتحدي، ألن بغينا نتائج هو من هنا لديسمبر 2022، 
ديور  هاد  النائبة هو جميع  السيدة  اللجنة  في  وذكرناه  قلناه  كيفما 
الشباب يكونوا حقيقة نحلوهم كلهم، كلهم، باش تاهادوك اإلشكاليات 
نبقاو نعيشوها ألن  في األقاليم والجهات ما غاديش  اللي كنعيشوها 
عندنا اليوم دور الشباب كنقولها وكنعاود مسدودين، والناس كيجيو 
و دابا داك ال�ضي اللي عندنا، 

ّ
كتشكى واحد اإلقليم راه ما عنديش، نحل

ثانيا أنا متافق مع السيد الرئيس يجب تفعيل دور الشباب، ما�ضي فقط 

في الجانب اإلجتماعي والثقافي لي خصو يكون عادي جدا، ما خصناش 
قاع نجيو نتكلموا عليه ولكن كذلك الجانب السوسيو اقتصادي ، ألن 
ديور الشباب هو واحد املحطة اللي كيتالقاوا فيها ليس فقط الشباب 
ولكن األفكار واالراء، فاش كيتالقاو األفكار، اشنو للي يمكن لو يدار؟ 
 de.rien.on.peux.faire.un يمكن لو يخلق، يعني، شركات كبرى، راه
tout، نآمنو بأن داك شاب أو ديك الشابة عندها قدرات هائلة لهذا 
قررت الوزارة باش توفر إمكانيات حقيقية لدور الشباب للي عندنا 
 les تكلمت على   les. incubateurs تكلمت على  فلهذا  أوال،  بعد  دابا 
formations، اليوم املطلب األول هو التشغيل، بغينا وال كرهنا عند 
الشباب، ما�ضي هي املوسيقى، ما�ضي هي..، ولكن كنآمن أنا شخصيا بأن 
باملوسيقى وبالثقافة يمكن لنا نخلقو واحد l›industrie ألن راه التشغيل 
ليس فقط في امليدان الكالسيكي مفهوم التشغيل الكالسيكي، كذلك في 

امليدان الثقافي، لهذا..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الشباب  إحداث جواز  آخر عن  آني  الوزير، سؤال  السيد  شكرا 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة.

ملد ئباملسيداخليفةامجيدي:

ملسيدةاملرئيسة،

والتزامات  الحكومي  بالبرنامج  التزاماتكم  بين  من  الوزير،  السيد 
الطموحة هناك العناية بالشباب املغربي في إطار برنامج شمولي ومتكامل 
من خالل إحداث جواز الشباب، لتسهيل االندماج والتنقل والتمكين 
الثقافي وملا ال السيا�ضي لهذه الفئة، لذا نسائلكم السيد الوزير، ما هي 

التدابير واإلجراءات التي تعمل وزارتكم على اتخاذها في هذا الصدد؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

ملشب ب،ا ملثق فةا بنسعيدا زيرا مهديا محادا ملسيدا
 ملتومصل:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال تتمة اللي قلت قبايلة فاش 
كنتكلموا على جواز الشباب، املفهوم في حد ذاته هو ما يبقاش واحد 
اإلشكال باش ندخلو لديك دار الشباب وغاتسمح ليا غانجاوب كذلك 
السيد الرئيس التعقيب ديالو اللي تكلم على مجموعة ديال املشاكل 
اللي كيعانيو منها الشباب باش يدخلو لدار الشباب، هاد الجواز في حد 
ثانيا مجموعة ديال الخدمات بغينا  ذاته غيفك هاذ املشكل األول، 
نطرحوها قبايلة تكلمت على املجال السوسيو اقتصادي كاين كذلك 
املجال الثقافي، املجال الصحي، مجموعة ديال الخدمات اللي حاليا 
ما معروفاش أصال  دالجهات  أغلبية  ولكن  للشباب  الدولة  تتقدمها 
فلهذا قلنا نديرو واحد l›application.digital باش الشباب والشابات 
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يكونو عارفين الخدمات اللي موفرة لهم من طرف الدولة ومن طرف 
الخدمات  من  بمجموعة  الجواز  هاد  نمكنو  وعاد  بالطبع،  الحكومة 
جديدة تنتكلمو على التنقل تنتكلمو كذلك حاليا درنا لجينة اللي فيها 
مجموعة ديال القطاعات اللي تتخدم على هاد القضية، ودرت لقاء أول 
مع السيدة وزيرة التضامن مشكورة اللي بغات تساعدنا في مجموعة 
ديال املجاالت باش نبينو باش نوصلو واحد الرسالة بأن اإلشكالية ديال 
الشباب  امليزانية ديال  انتما متافقين وتكلمتو على  الشباب، وأعتقد 
وديال الثقافة ما يمكنلهاش وزارة الشباب تفكها بوحدها لهذا خاص 
يكون هناك اتفاقيات مع القطاعات األخرى وكذلك مع مجموعة ديال 
القطاعات الخواص اللي خصهم ينخارطو في هاد العملية فاش كنبنيو 
املغربي وكنبنيو واحد  السياسة لالقتصاد  للشباب كنبنيو  السياسة 
السلم اجتماعي اللي هو مهم جدا، وهنا غنذكر ديك الكلمة اللي يمكن 
�ضي وحدين ما فهموهاش باملفهوم اإليجابي ديالها باش كندويو على 
الدولة االجتماعية راه هذا هو املضمون ديال الدولة االجتماعية هو 

الشباب والشابات، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداخليفةامجيدي:

السيد الوزير الشاب، الشبان وشابات اليوم هم قادة املستقبل 

هم مورد المادي كبير وجب االستثمار فيه وجعله مصدر قوة وفخر 

واعتزاز وملا مصدر إنجازات شباب اليوم خصه البرنامج الحكومي أهمية 

بالغة من خالل التنصيص على جملة من االلتزامات واملشاريع والبرامج 

املهمة من بينها إحداث جواز الشباب ملن تتراوح أعماره بين 16 و 30 

سنة وذلك بغض النظر عن ظروف دخلهم ووضعيتهم االجتماعية، 

جواز الشباب هذا والذي اقترحتم تقديم على شكل بطاقة إلكترونية 

أو  الخاص  القطاع  عن  سواء  الدولة  مؤسسات  جميع  خيرات  من 

املؤسسات العمومية والجماعات الترابية نطمح السيد الوزير أن يمكن 

فئة الشباب املستهدفة من أكبر عدد ممكن من املزايا والخدمات املؤداة 

عنها عن طريق التخفيض عن تخفيضات عن التنقل كما ذكرتم وكذا 

ولوج املسارح واملتاحف واملكتبات، وملا ال من خالل تخفيضات مهمة 

أثناء اجتياز امتحانات نيل رخص السياقة. السيد الوزير، نرى أن هذا 

املشروع مشروعا طموحا ونحن متأكدون أنه سيلقى إقباال مهما من 

طرف الشباب املغربي نظرا لالمتيازات املهمة، لذا نلتمس منكم السيد 

الوزير وأعيدها الوزير الشاب اإلسراع بإخراج هذه املبادرة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير.

ملشب ب،ا ملثق فةا بنسعيدا زيرا مهديا محادا ملسيدا
 ملتومصل:

وإن  متافق معاك  أنا  قلتي  اللي  ال�ضي  النائب، هاد  السيد  شكرا 
شاء هللا بإذن هللا غانشهر واحد املطلوب منا باش نطرحوا رسميا هاد 
الجواز ديال الشباب وآنذاك من هنا لهيه راه عندنا واحد مجموعة ديال 
اللقاءات واإلجتماعات مع مجموعة ديال الشركاء باش نفعلوا حقيقة 
ألن بالضبط التفعيل ديالو ما بين الطرح وما بين التفعيل ديالو خصنا 

شوية دالوقت..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الثرات  وتثمين  صيانة  عن  آخر  آني  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الثقافي الوطني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيدامسا عيلاملزيتوني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مون،

أز 5افال ن،

في إطار االستراتيجية الحكومية الرامية إلى صيانة وتثمين التراث 
واالجتماعية،  االقتصادية  للتنمية  أساسية  كرافعة  الوطني  الثقافي 
ونظرا ملا تزخر به بالدنا من مؤهالت ثقافية ومعمارية ذات بعد تاريخي. 
نسائلكم السيد الوزير عن املقاربة الحكومية فيما يخص تثمين وتأهيل 

املوروث الثقافي الوطني؟ وشكرا

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكر السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

ملشب ب،ا ملثق فةا بنسعيدا زيرا مهديا محادا ملسيدا
 ملتومصل:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال املهم، وجوابا على سؤالكم 
ثقافي  التراث  تولي عناية خاصة ملختلف تجليات  الوزارة  أخبركم أن 
الوطني وتنميته وذلك من خالل التدخالت التالية: الحماية القانونية 
تتعرف بأن حاليا نزيدو على القانون اللي كاين حاليا بغينا نديروا واحد.. 
الللي غيدفع على التراث املادي و الالمادي باش أوال كيفما قلت آنداك 
في اللجنة نعترفوا بعضيتنا قبل ما نطلبو من االعتراف الدولي وهذا 
مهم جدا ألننا مجموعة ديال التراث الالمادي خاصة مجموعة لبعض 
الدول يتقاسمونه معنا نقدرو نقولو لهم بأن أوال راه هاد ال�ضي جا من 
املغرب وبالطبع ثاني ألن الثقافة بصفة عامة هي l›universel ومن بعد 



عدد.139–05.جمادى األول.1443  )10.دجنبر.2021( الجريدة الرسمية للبرملان50د9  

نقدرو نتقاسمو معهم، ثانيا الحماية املادية وذلك بالعمل على ترتيب 
وتهيئة مجموعة من املواقع األركيولوجية والبنايات التاريخية املتضررة 
بعد القيام بالدراسات الالزمة لتيسير سبل وآليات الحفاظ على هذه 
البنايات ورد االعتبار إليها وتتم برمجة هذه العمليات وفق األولويات 
وزارة  في  لألسف  اإلمكانيات  ألن  واملتوفرة  املادية  اإلمكانيات  وأيضا 
الثقافة هي محدودة وانتما عارفينها، ثانيا جرد املعالم التاريخية وعندنا 
 le. site. internet في اللي غنحطوها  اليوم  املعلومات  مجموعة ديال 
وثانيا عقد  ديالهم  املغربي  التراث  يعرفو  كلهم  املغاربة  باش   végital
اتفاقيات مع الفاعلين والشركاء عالش ؟ ألن اإلمكانيات متاع الوزارة 
محدودة ألن كاين مجموعة ديال االتفاقيات مع الجهات ومع الجماعات 
باش نضاعفو الجهود ديالنا ونحافظو على هاد التراث اللي في الحقيقة 

هو أمانة بيدينا وخصنا نحافظو عليه بدينا، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامسا عيلاملزيتوني:

في  تضمنها،  التي  واملعطيات  جوابكم  على  الوزير  السيد  شكرا 
الحقيقة السيد الوزير عندما طرحنا هذا املوضوع للنقاش لم نكن 
نهدف فقط تسليط الضوء على صيانة وتثمين التراث الثقافي الوطني 
بقدر ما سعينا إذا إثارة االهتمام للعالقة التالزمية بين الثقافة بجميع 
مكوناتها بمسلسل التنمية، السيد الوزير، بالدنا تتميز بالغنى والتنوع 
الثقافي وتتوفر على تراث مادي وال مادي مهم جدا واألكيد أن النجاح في 
تنزيل النموذج التنموي الجديد ال يمكن أن يتحقق دون استثمار هذا 
الغنى والتنوع بشكل جيد حتى يصبح هذا املوروث الثقافي بمثابة دعامة 
ورافعة متعددة األبعاد لتحقيق الرخاء االقتصادي وللرابط االجتماعي 
ظل  في  خاصة  سيا�ضي  الجيو  املجال  في  الناعمة  وللقوى  املتماسك 
الرهانات والتحديات العاملية التي تجعل من الضروري تثمين العناصر 
الناعمة كما أكد على ذلك تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، 
وهذا االستثمار السيد الوزير ال يمكن أن يتحقق دون صيانة وتثمين 
سواء للمؤهالت الثقافية أو املعمارية التي تزخر بها بالدنا والتي تشكل 
جزءا ال يتجزأ من هويته وحضارته أتوقف مثال عند الفلكلور والتراث 
التاريخية  املآثر  وكذا  الحساني،  أو  األمازيغي  أو  العربي  سواء  املحلي 
نموذج األسوار والقصبات الواحات والتي هي جزء من ذاكرتنا وهويتنا 
املغربية كما هو الحل باألقاليم الجنوبية فقصبات الجنوب البديعة في 
شكلها ومعمارها تعد آية في اإلبداع املغربي وضميرنا الجماعي يدعونا إلى 

االعتناء بها وانتشالها من براتين النسيان والضياع..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملشب ب،ا ملثق فةا بنسعيدا زيرا مهديا محادا ملسيدا
 ملتومصل:

الالمادي  للتراث  بالنسبة  معاك  متافق  أنا  النائب  السيد  شكرا 
 le.site كيفما قلت لكم آنذاك في اللجنة غيدار من السنة املقبلة واحد
سميته culture.. كاع هاد الثرات الالمادي غانعرفو به ألن الدور ديال 
الدولة والدور ديال القطاع ديال الثقافة هو نسهلو ونعرفو بالثقافة 
الوطنية وبالتراث الوطني، أما بالنسبة للتراث املادي الفكرة آنذاك باش 
نزيدو نعرفوا به نعرفوا بأن املغاربة مجموعة داألشياء ما كنعرفوهاش، 
.partenariat باش نشاركو  publics. privées احنا راسنا بغينا نديرو
الخواص في le.patrimoine وباش عالش؟ شحال ما شركنا الخواص 
وال واحد الربح في هاد patrimoine كيفما مجموعة ديال الدول اللي 
مبنية في السياسة االقتصادية ديالها على السياحة أو على التراث ديالها 
كتفعل هاد ال�ضي بغينا نديروا نفس ال�ضيء، مجموعة ديال التجارب 
بغينا نديروها ال في مكناس ال في الرباط ال في الدار البيضاء في مجموعة 

ديال املدن اللي عندها واحد التراث غني باش..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

لها وحدة املوضوع  الوزير، األسئلة األربعة املوالية  شكرا السيد 
ويتعلق األمر بوضعية مراكز حماية الطفولة، لذلك أقترح على السيدات 
والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد 
الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئبةاملسيدةاحوريةانيدي:

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزيرامملحت0م،

ملس نةاملد ئب تا ملدومبامملحت0مين،

نسائلكم عن وضعية مراكز حماية الطفولة وعن التدابير املتخذة 
ملعالجة االختالالت والنواقص التي تعاني منها هذه املراكز؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الثاني للسيدات والسادة النواب  النائبة، السؤال  شكرا السيدة 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ملد ئباملسيداحسناملبهي:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملوزرمء،
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ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مون،

السيد الوزير، إن وضعية مراكز حماية الطفولة تسائل السياسة 
املراكز  هذه  وتأهيل  لتعميم  املعتمدة  االستراتيجية  عن  القطاعية 

وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها والنهوض بها؟ وشكرا .

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال  النائب  النائب،  السيد  شكرا 
النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل، تفضلي 

السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةامريماملرميلي:

ملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، كما هو معلوم فإن مراكز حماية الطفولة تستقبل 
األطفال في نزاع مع القانون وكذا في وضعية صعبة، وبالنظر للدور 
الهام لهذه املراكز في ضمان إعادة التربية وإدماج األحداث املودعين بها، 
نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات الحكومية للمزيد من االهتمام 
بوضعية هذه املراكز لتجاوز مختلف الصعوبات واإلكراهات التي قد 

تحول دون قيامها باألدوار املنوطة بها؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السؤال الرابع وهو آني للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية.

ملد ئبةاملسيدةاخديجةاأر ه 5:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

سؤال السيد الوزير، نسائلكم حول وضعية مراكز حماية الطفولة 
وحول خطتكم في توسيعها وتحسين الخدمات املقدمة فيها؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير، تفضل.

ملشب ب،ا ملثق فةا بنسعيدا زيرا مهديا محادا ملسيدا
 ملتومصل:

شكرا السادة النواب والسيدات النائبات على هاد السؤال املهم 
 les.centres.de جدا جدا جدا ، ألن كتعرفوا أن الوضعية ديال هاد
protection.d›enfance هي في الحقيقة، أنا فاش دخلت لهم حشمت ، 
حشمت وحشمت بزاف، ألن لألسف ما داك ال�ضي اللي شفتو في الحقيقة 
نقدر نقول لكم هو مؤلم ومؤلم جدا ، في الوقت اللي، الحمد هلل، البالد 
ديالنا غادة وكتطور في مجموعة ديال املجاالت، نسينا واحد الفئة ديال 
األطفال اللي ما عندهم تى واحد إال احنا، فاش كنقول حنا كلنا، ألن إيال 

الحكومة نسات ما دارت خدمتها النواب خصهم يحدرو الحكومة على 
هاد الخدمة للي ما دارتهاش ، ألن هاد األطفال راه ما عندهمش والديهم، 
كيعولوا على حاجة وحدة على أن الدولة تهتم بهم وتعطيهم إمكانيات 
باش يقدروا يعيشوا ديك العيشة الكريمة كيفما كل واحد كيبغيها 
لوليداتو، أنا كنقول لكم وكنعاود، راه ايال �ضي نهار ما درتش خدمتي في 
هاد ال�ضي غير عاتبوني وغوتوا وديروا للي بغيتو، ألن هادوك وليداتنا ، 
أنا هداك ال�ضي اللي شفت ال في الدار البيضاء ال في أكادير في الحقيقة 
 les كيأملني وكيأملني بزاف وهاد ال�ضي يالاله شفت 15/2 ما زال 13 ديال
CPE للي ما زال ما شفناهمش، ولكن طلبت من األخوات واإلخوان باش 
يمشيوا يزوروهم ويعطيوهم واحد األهمية خاصة، أهمية خاصة ألن 
هادو وليداتنا، أنا كنقولها وكنعاود، عالش كنقول لكم هاد ال�ضي ألن 
فاش، حقيقة، أنا نهار للي مشيت للدار البيضاء وشفت داك املركز ديال 
حماية الطفولة وهللا ايال يومين ما نعستش، كتبان لي ديك البنيتة لي 
مضروبة هنا وهنا وما عندهاش إمكانيات، أنا نقولها لكم باش نهدرو 
بكل شفافية، كلنا كنتحملو املسؤولية ولو دوزتها باش نشارك اإلخوان 
ديال األغلبية السابقة وال دوزت 10 سنين في املعارضة أو 12 عام في 
السابقة، ألن ما كانش  املعارضة كنتحملو املسؤولية مع الحكومات 
خصنا نخليو يدوز هاد ال�ضي، وفي إطار الدولة اإلجتماعية اللي كندافعو 
عليها كحكومة غتكون أولوية خاصة لهاد الفئة املهمشة، وللي غير تى 
واحد فينا ما كيفكر فيها وحتى واحد فينا ما فكر فيها لحد اآلن، احنا 
غنعطيو لها أولوية خاصة عالش؟ أوال، بعد غير احنا غانعطيو ليها 
أهمية خاصة عالش؟ أوال بعد دوك املراكز فين مبنية، ما يمكنلناش 
نخليوهم بحال هكذاك، ألن كاين معايير دولية اللي خصنا نحترموها 
حتى احنايا، ما يمكنش واحد واحد الطفل اللي غدا كيكون عندوا 
 par.des.pédopsychiatrie إشكاليات حتى معنوية، كيكونوا متابعين
généralement هاد األطفال هاد األطفال غدا يمكن غدا يدير محاولة 
انتحار وأنا كنبني ليه واحد centre فيه 4 د les.étages شنوا كنقول ليه؟ 
أول حاجة خصنا نديروها واحنا خدامين عليها واحد اللجينة خدامة 
عليها دبا حاليا كنشوفوا إمكانية باش نستثمروا في مراكز جديدة بمعيار 
جديد يعني واحدles.centres.de.protections.d›enfance يكون ديال 
 les.centres 2022، 2026 كيفما كنشوفوهم احنايا، فاش نبنيو هاد
de.protections.d›enfance أنا كنطالب منكم باش تمشيو تزوروهم 

باش نشوفوا واش بصح كيحترموا االلتزامات الدولية ديالنا.

أنا راه كنقول لكم وكنعاودها هادو وليداتنا هادو راه ما عندهم 
كاينش  ما  راه  احنايا  عليهم  ما حافضناش  إال  احنايا  إال  واحد  حتى 
الشباب  قطاع  ديال  األطر  واألخوات  اإلخوان  عليهم،  غيحافظ  اللي 
كيخدموا باإلمكانيات اللي عندهم واإلمكانيات بسيطة وقليلة يعني وال 
هذا نضال والو كيديروا النضال ما بقاش عمل، كايجتاهدوا في اطار 
املمكن واملجتمع املدني مشكور فاش كيشوف داك �ضي كيجي يعاون و 
كيدعم، فأنا كنقولها وكنعاودها احنا أول حاجة درناها باش منبقاوش 
فقط في التشخيص هو حاليا االخوات واإلخوان كايشوفوا القطعات 
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األرضية اللي يمكن نخصصوها باش نديروا هاد les.CPE الجداد باش 
 Des.centres.de.production على األقل يولي داك �ضي محترم يداروا
التمدرس، ومجموعة  الرياضة،  اللي غايلعبوا فيه  اللي فيهم امليدان 
ديال الخدمات اللي خصها تكون خدامة للشباب، عالش كنقولكم هاد 
�ضي؟ ألننا في أكادير مثال لقيت واحد الطفل عندو 3 سنين راه قانونيا
normalement ماعندوش الحق يدخل كاع عندنا le.centre ولكن فين 
غنخليوه نخليوه في الشارع؟ ما يمكنش 3 سنين أنا زعما داك �ضي راه 

كيقطع القلب باش نقولها ليكم بكل وضوح.

منكم  كنطلب  واإلخوان  لألخوات  وكنعاوها  كنقوليكم  أنا  فلهذا 
واحد الدعم خاص لهاد املوضوع هاد املوضوع ما فيه ال أغلبية ال 
معارضة، هادو وليدات كاعما كيصوتوا غير باش نكونوا مرتاحين، يعني 
راه ماغايصوتوش علينا وال عليك راه عندو 3 سنين ما يجي يدير 18 
عام حتى يكون نسانا احنايا، ولكن خاص يكون واحد االهتمام خاص 
لهاد الوليدات ألنهم أمانة بيدينا كلنا واحنا غنجتاهدوا في اطار الدولة 
االجتماعية اللي كندافعوا عليها باش ندافعوا على الفئة الهشة اللي هما 

األطفال املنسيين من طرف املجتمع، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاحوريةانيدي:

نعم السيد الوزير، أوال بعدا ننوه بكل اعتزاز وافتخار في فريقنا 
األصالة املعاصرة زياراتكم امليدانية لهذه املراكز لتقفوا على االختالالت 
والنواقص التي أورثموها، ونتمنى أن يكون هناك زيارات قريبة ملدينة 
وجدة فهي كذلك تعاني، والغريب في األمر السيد الوزير راه كان عندنا 
اإلناث التي هن األحداث التي هي في خالف مع القانون ليس هناك مركز 
يأويهم بل يتم نقلهم إلى مدينة فاس، لهذا السيد الوزير فعال، هاد النزالء 
السيد الوزير هم أطفال من مختلف األعمار وكذلك من مختلف املراكز 
االجتماعية والقانونية، هناك اكتظاظ والغريب في األمر السيد الوزير 
األكثر من هذا وهو أن يتواجد مع الجانحين في الحقيقة املصطلح وهو 
األطفال في نزاع مع القانون، هناك أطفال في حالة تشرد، فبحالة حكمنا 
على دوك األطفال في حالة تشرد باش يكونوا مع هاد الجانحين، هذا 
هو الغريب وهادي من الناحية القانونية كتخلق إشكال للقضاة ولألطر 
ديال املراكز، فبالتالي السيد الوزير احنا كنقتارحوا واحد االستراتيجية 
وطنية مندمجة وكنكونوا طرحنا سؤال قبايلة في الفريق بأن عالش 
وزارة الشباب بوحدها؟ ولكن كيكون معاها نقتارحوا أن يكون هناك 
وزارة التضامن اللي كاين هنا وحدة املوضوع، فيما يتعلق أنه كذلك أن 
هذا البرنامج الحكومي ديال الحماية االجتماعية فكنقتارحوا باش تكون 

هناك طبعا مواكبة اجتماعية قبلية..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ملد ئباملسيداحسناملبهي:

شكرا لكم السيد الوزير على التوضيحات التي تقدمتم بها والتي 
تبعث على تفاؤل من أجل إعادة االعتبار لهذه املراكز التي تقوم بمهام 
متعددة الخدمات على مستوى الرعاية التربوية والتأهيلية واإلصالحية 
الكفيلة بضمان اندماج في هذه الفئة في املجتمع ومواكبتها حتى تجد 

ذاتها في محيطها.

السيد الوزير، إن املهام الجسيمة املوكولة لهذه املراكز بأبعادها 
التربوية واالجتماعية واملعرفية واإلنسانية تقت�ضي من القطاع الحكومي 
املعني النظر إلى هذه املراكز بما تستحقه من عناية واهتمام حتى ال تظل 
مجرد فضاءات لالستقبال أو مجرد جسد بال روح، ما دامت تهتم بفئة 
اجتماعية تحتاج إلى إعادة التربية وتأمين شروط الرعاية االجتماعية 
والصحية والتنشئة على روح املواطنة الحقة وثوابت األمة الراسخة 
ما يتطلب ذلك من ضرورة التعجيل بتأهيل هذه املراكز وتمكينها من 
في  النظر  بها، وكذلك إعادة  املنوطة  باملهام  الالزم حتى تطلع  الدعم 

البرامج الدراسية والتكوين املنهي ومتطلبات االندماج االجتماعي.

في هذا السياق يبقى تعميم هذه املراكز لتشمل مختلف أقاليم 
اململكة مطلبا أساسيا خاصة بالنسبة لألقاليم املحدثة، كما هو الشأن 
بالنسبة إلقليم اليوسفية، الذي يحتاج السيد الوزير ما فيهش هاد 
املراكز ديال حماية الطفولة، هاد الوليدات هادو كيضطروا يمشيوا 
عن  البعد  كل  بعيدين  مراكش  مدينة  إلى  بالضبط  أخرى  ألقاليم 

عائالتهم، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملد ئبةاملسيدةامريماملرميلي:

شكرا السيد الوزير على هاد الصراحة ديالكم ولو أنها مؤملة، السيد 
الوزير، ال بد من اإلشارة إلى أن وضعية هذه املراكز خضعت للعديد من 
الدراسات والتشخيصات، تكفي اإلشارة هنا مثال للتقرير املهم والقيم 
للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، والذي وقف بشكل دقيق ومفصل 
على وضعيتها، بل قام، أيضا، بتقديم توصيات للقطاعات املختلفة 
في هذا الجانب، فعال هناك تراكم إيجابي تم تحقيقه من أجل االرتقاء 
بوضعية الطفولة عموما ببلدنا، لكن ما تحقق بخصوص وضعية هذه 

املراكز ال زال دون الطموحات التي نتوخاها جميعا.
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ملسيداملرئيس،

 السيد الوزير، pardon األكيد أن ما يطبع عمل ومشروع هذه 
الحكومة من نفس اجتماعي سيكون له بال شك األثر اإليجابي سواء على 
مستوى تحسين بنيات االستقبال أو على مستوى توفير شروط الرعاية 
التربية الكفيلة بإصالح وتأهيل اندماج فئة األحداث في املجتمع، ذلك 
إشراك  دون  ينجح  أن  يمكن  ال  االجتماعية  الدولة  ركائز  تدعيم  أن 
جميع املواطنات واملواطنين، فإذا كانت منظومة الحماية االجتماعية 
قد مكنت األطفال من مجموعة من الخدمات االجتماعية إال أن هذه 

الخدمات تحتاج إلى مواكبة وتأهيل.

السيد الوزير، ال بد أن أتوقف عند نقطة أعتبرها مهمة وأساسية، 
هذه  بوضعية  واالرتقاء  إصالح  في  خاصة  أهمية  إيالؤها  يجب  والتي 

املراكز..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
فريق التقدم واالشتراكية.

ملد ئبةاملسيدةاخديجةاأر ه 5:

شكرا السيد الوزير، بداية كنبغي نوجهك أننا احنا طرحنا سؤال 
فيما يخص مراكز حماية الطفولة ما�ضي األطفال املتخلى عنهم واللي 
ما عندهمش اآلباء ديالهم، يعني، ما عندهمش عالقة ب 3 سنين وال 
12 عام حتى ل 18 عام، وقبل ما نبدأ التعقيب ديالي أنا بغيت نشكرك 
بعد بصفة شخصية وباسم الفريق وباسم ساكنة وفنانين وفنانات 
سوس ماسة على التفاعل ديالكم اإليجابي واآلني مع ملتمس اللي سبق 
لنا قدمناه في حق اإللتفاتة للفنان.. للي كيعيش وضعية صحية صعبة 
ومادية وهادي مناسبة أننا تكون التفاتة لهاد القطاع لهاد الفئة اللي 
كيحتاجوا للكثير، تعقيبا على جوابكم، السيد الوزير، احنا كنعرفو 
وشهد تو واعطيتو شهادة على أنكم حضرتو ومشيتو لهاد املراكز وتأملتوا 
تديروا  غادي  اليوم  أنكم  وكتقولوا  كتعيشها،  اللي  ديالها  للوضعية 
بنايات جديدة، أنا كنقول لكم السيد الوزير أن هاد الفئة كتحتاج أكثر 
ما كتحتاج للفضاءات ما كتحتاجش فقط لوسادة وال ربعة الحيوط 
للدعم  كتحتاج  للتكوين،  كتحتاج  للتأطير،  كتحتاج  ولكن  وماكلة، 
النف�ضي، هاد الوليدات مللي كيخرجوا إيال ما كانش عندهم هاد الدعم 
النف�ضي وهاد املواكبة كيخرجوا قنابل موقوتة، كيخرجوا عاهات عوض 
ما يكونوا فاعلين إيجابيين في املجتمع، كيخرجوا كيما قلت عاهات 
وكيكونوا مؤثرين وكيديروا لنا ظواهر وديناميات سلبية احنا في املغرب 

في غنى عنها، ونقطة ثانية اللي مهمة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملشب ب،ا ملثق فةا بنسعيدا زيرا مهديا محادا ملسيدا
 ملتومصل:

في الحقيقة السيدة النائبة هاد األطفال كيحتاجوا الحنان ديال 
األمهات واألباء ديالهم، ولكن في غياب هاد الحنان خاصنا نعطيوهم 
على األقل واحد املراكز محترمة باش يترباو فيهم مع األطر اللي هما اللي 
كيحاولوا يديروا هاد العمل le.remplecement ديال هذاك األب وديال 
 les.centres األم وخا صعيب، ولكن سمح ليا راه فاش كنتكلموا على
de.protéction.d›enfance كتقوليا من سنة ل 16 لعام ولكن ولكن 
راه الحقيقة آخرى، أنا كنقولك أنا شفت بعين طفل عندو 3 سنين 
بحكم قضائي خصنا نقبلوه تما راه إما تما إما في الزنقة عالش؟ خوه 
اللي عندو 6 سنين ونصف حتى هو في ذاك centre إيوا شنوا نديروا؟ ما 
نقبلوهش ما يمكنش، أكثر من هذا ما كنفكروش فاش هاد الوليدات 
فاش كيديروا 18 لعام شنوا غنديروا بيهم؟ ما عندوش دار ما عندو حتى 
 centre حاجة شنو غنديروا بهم؟ راه البعض منهم ما كيبغيش يخرج من
 l›animateur كيبقى معا هداك centre ألنه كيربي الكبدة على ذاك
كيبقى مع دوك األطفال اآلخرين، يعني كتولي عائلة، احنا الدور ديالنا 
اليوم هو نخلقوا أجواء إيجابية باش داك الطفل يتربى فواحد املكان 
على األقل يحس بأن في غياب العائلة ديالو كاينة واحد العائلة أخرى 
اللي هي العائلة املغربية اللي كتحتاضنوا وكتوفر ليه اإلمكانيات الكاملة 
واللول  دالكرامة،  الشوية  واحد  الكرامة  واحد  في  يتربى  يقدر  باش 
اللي خصنا نبداو بيه ألن فاش كنشوفوا داك املركز كيف كيداير أول 
حاجة خصنا نديروها هي نبدلوا هادوك املراكز اللي كاينين دبا حاليا، 
ثانيا نعم في إطار الدولة اإلجتماعية والحكومة املتضامنة أنا كنشكر 
وزيرة التضامن اللي دعماتنا في هاد القضية وكذلك األقاليم والجهات 
اللي بغاو يخدموا معانا في هاد العملية نعم ألن القطاع بوحدوا راه 
ما يقدرش يخدم باش نكونوا واضحين، فلهذا كاين واحد السياسة 
مشتركة غنقوموا بها كحكومة وما�ضي كقطاع بوحدو باش نجحوا هاد 
العملية، ألن خاص دعم كبير les.besoins هاد املطالب ديال األطفال 
مطالب كبيرة والقطاع بوحدوا ما غاديش يقدر يتجاوب معاهم، أنا 
كنقول خصنا النقطة األولى أول حاجة غادي نديروها شنا هي؟ هي 
نبدلوا هاد املراكز من هنا ل 2022 نشوفوا شحال من مركز غانقضروا 
نبنيو جديد باملعايير الدولية ليس املعايير فقط اللي كانعرفوها احنايا 
عالش؟ أنعطيكم غير واحد النموذج غير داك اللحاف اللي كانشريوه 
.le غير اللحاف بوحدوا راه ما  lit اليوم كقطاع ديال الشباب هذا غير
نفعهمش، ألن فاش كيكون بعض املرات كيكونوا بعض الحاالت اللي 
مشاكل خاصة عندهم وكيكونوا ياهلل جايين من الشارع وما زال عندهم 
 donc ،وداك �ضي كيجيو كيبقاو يهرسوا ويضربوا وداك �ضي la.drogue
غير داك اللحاف كيف داير هو بعدا أصال خاصوا املعايير كلها خصها 
تعاود، فلذا أنا كنقوليكم attention راه كاين اشكاليات حقيقية نساو 
نساو اإلطار القانوني باملفهوم ديالوا التقليدي ديال من 9 سنين ل 16 
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لعام راه حاالت أخرى عندنا مابين فيهم 3 سنين اللي عندوا 18 العام 
واحنا كنفكرو حتى من مابين 18 حتى ل 20 كيفاش نقدروا نواكبوا 
العملية معاهم باش ما نخليوهمش غدا يرجعوا للشارع، هانتا عتقتيه 
من الشارع فاش كانت عندوا 6 سنين وال 7 سنين و 8 سنين وها هو دار 
18 العام اش غاتقوليه؟ تقوليه سير رجع للزنقة، donc خصنا تكون 
واحد السياسة شاملة وكاملة ويكون يعني انخراط بجميع املكونات ديال 
هاد الحكومة باش نجحوا فهاد األمنة اللي بدينا وشكرا السيدة النائبة 
على هاد السؤال املهم جدا واللي اليوم عبرتوا على التضامن ديالكم مع 

هاد الفئة الهشة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  ونشكركم  الوزير  السيد  شكرا 
الجلسة، ننتقل إلى قطاع التجهيز واملاء، سؤال حول الطرق الجهوية 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  واإلقليمية 

واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيداحايداملش ية:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزيرامملحت0م،

وللحفاظ  ملموسا،  تقدما  باملغرب  الطرقية  الشبكة  عرفت  لقد 
وتعزيز الرصيد الطرقي باملغرب. نسائلكم السيد الوزير عن برنامج عمل 

وزارتكم املتعلق بتطوير وتأهيل الطرق الجهوية واإلقليمية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير تفضل السيد الوزير.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد النائب املحترم، بغيت نشكركم أوال على وضع هذا السؤال 
الهام، وفي الواقع بالنسبة لهاد النقطة بالذات املتعلقة بالطرق الجهوية 
واإلقليمية، فالوزارة اشتغلت على وضع واحد املخطط طرقي لسنة 
2035 من أجل أو النهوض بجميع أنواع الشبكة الطرقية ببالدنا، فيها 
أوال الجانب املرتبط بالعصرنة ديال الطرق، الجانب املرتبط كذلك 
بالصيانة ديال الطرق، والجانب املرتبط كذلك بالتجهيزات الطرقية 
التي ينبغي القيام بها خالل هاذ الفترة الزمنية، ويمكن اعتبار بأنه كذلك 
من بين النقط الكبرى اللي هي مطروحة بالنسبة إلينا فهاذ اإلطار وهو ما 
هو مرتبط بالصيانة الطرقية، وهنا نبغي نأكد لكم بأن الوزارة وضعت 
هاذ السنة 3 ديال املليار ديال الدرهم خاص بالصيانة الطرقية، أي 
%45 ديال امليزانية اللي هي موجه للطرق من طرف الوزارة، ألن تبّين 

لينا بأن اإلشكالية الكبرى هي خاصة بالصيانة ديال الطرق التي تعرف 
واحد التدهور كبير، وبالتالي من الضروري أن نعمل على توسيع الشبكة 

الطرقية من جهة، ولكن علينا أن نعمل على تقوية الصيانة الطرقية 

من جهة أخرى، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداحايداملش ية:

شكرماملسيداملوزير،

برنامج  تضمنه  وما  لسانكم  على  جاء  ما  كل  نثمن  الحقيقة  في 

وزارتكم، أكيد أن الشبكة الطرقية تطّورت كثيرا في املغرب، ولكن البّد 

للسيد الوزير من اإلشارة إلى أن هاذ التمركز ديال الشبكة الطرقية يغيب 

عنه التوازن بين املجاالت وبين الجهات، نتيجة التراكم ديال سياسات 

سابقة للعالم القروي، واملناطق النائية ال زالت تعاني كثيرا من العزلة، 

والعديد من الجماعات الترابية في العديد من األقاليم كزاكورة وتنغير 

ورززات والرشيدية وجرادة وعلى وجه الخصوص إقليم فكيك، مازال 

عندنا جماعات كثيرة تعاني من العزلة ومازال عندنا ساكنة كثيرة تجد 

صعوبات كبيرة في التنقل لقضاء أغراضها، لذلك السيد الوزير، وبما 

أنكم حكومة ديال األمل وأنتم جديرون بأن تكونوا كذلك نوجه لكم 

ملتمسا يتجلى في التفاتة حقيقية وفعلية لرفع هاذ التهميش وهذا الغبن 

عن ساكنة العالم القروي، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 

الوزير.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيداملرئيسة،

اللي  الواقع  التعقيب، وفي  النائب املحترم على هاذ  أشكر السيد 

طرحتي واحد النقطة اللي هي مهمة جدا وهي تقليص الفوارق املجالية 

وإشكاليات كذلك فك العزلة على العالم القروي، كما تعلمون هنالك 

مخطط خاص لتقليص الفوارق املجالية وتم البرمجة فيه 22 ألف كلم 

لفك العزلة على العالم القروي، ومن بينها 17 ألف كلم الذي اتعطات 

هذه  إنجاز  وتيرة  تسريع  أوال  على  كذلك  وسنعمل  ديالها  االنطالقة 

الطرق، ثانيا أن هنالك برنامج ديال الطرق القروية الثاني اللي بقات 

فيها واحد ألف كلم حتى هو إن شاء هللا غنسرعو في إنجازه، والنقطة 

الثالثة وهو كذلك..
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

القروي  بالعالم  الوزير، سؤال عن وضعية الطرق  شكرا السيد 
للسيدات والسادة املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية.

ملد ئبةاملسيدةامريما حس ة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

هو  القروي  بالعالم  الطرق  السؤال عن وضعية  الوزير،  السيد 
واحد السؤال الذي طاملا تم طرحه داخل هاذ القبة، ودائما جواب 
كان يكون بأرقام ونسب مائوية يصعب في غالبية األحيان التحقق منها 
ومن صدقيتها، السيد الوزير، أغلب الطرق القروية كيفما كتعرفو هي 
طرق غير مصنفة، ال�ضيء اللي كتاخذو وزارتكم كذريعة من أجل عدم 
التدخل كما هو الحال مثال في التساقطات الثلجية، هاذ عدم التدخل 
ل بوسائل بسيطة إن 

ّ
ي أنها الجماعات تدخ

ّ
ديال الوزارة ديالكم تيخل

اللي  ال�ضيء  واملواطنات،  املواطنين  العزلة عن  أجل فك  وجدت من 
كيأدي إلى إتالف هاذ الطرق، السيد الوزير، في بعض األحيان املصالح 
ا يتعلق األمر بالطرق الغير 

ّ
الال ممركزة لوزارتكم ال تقدم يد املساعدة ملـــ

مصنفة ال�ضيء كذلك الذي يفقد عمليات لجن اليقظة روح التعاون 
واالنسجام اللي من الواجب أنه يكون، السيد الوزير، الطرق القروية 
في  كبير  التدهور  واحد  كتعرف  بني مالل  إقليم  بالذكر  أخص  واآلن 
الوضعية ديالها وباتت في أمس الحاجة إلصالحها وصيانتها ال سيما منها 
املتواجدة في املناطق النائية والجبلية، واملؤسف من هذا كله السيد 
الوزير هي وضعية الطرق اللي أنجزت حديثا الطرق اللي ما فاتش ما 
دارش عليها العام ما تصب عليها شتاء ما تصب عليها ثلج، أصبحت 
متدهورة، وبناءا على كل هذا السيد الوزير نسائلكم عبركم الحكومة 
عن السياسة الحكومية من أجل إصالح وصيانة هاد الطرق وال سيما 

في املناطق النائية والجبلية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير تفضل.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماجزيالاملسيداملرئيسة،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أنا بغيت نشكرك على هاد السؤال، 
وبغيت كذلك ندقق في بعض األمور التي جاء في تدخلكم، أوال كما 
تعلمون الوزارة فهي تشتغل ومن بين اختصاصاتها وهي العمل على 
مواكبة وتطوير الطرق املصنفة، ولكن في نفس الوقت كذلك تشتغل 
في إطار صندوق تنمية العالم القروي وفي إطار برنامج واملخطط الوطني 
لتقليص الفوارق املجالية في إطار شراكات مع الجماعات في إنجاز كذلك 
بعض الطرق الغير املصنفة ونساهم بمليار و250 مليون درهم كذلك 

في هاد اإلطار.

النقطة الثانية وهو أنه بالنسبة ملا هو مرتبط بالثلوج فلنا وأعطينا 
االنطالقة في شهر أكتوبر املا�ضي، للبرنامج من أجل التدخل السريع 
لفك العزلة ديال العديد من املناطق الجبلية حين تتساقط الثلوج، 
وكان هنالك تدخالت عديدة خالل هاد الفترة كما تعلمون والحمد هلل 
وقعت تساقطات مهمة، ولكن كانت الوزارة في تفاعلت باإليجاب مع 

ذلك من أجل حل اإلشكالية بالنسبة للمواطنات واملواطنين.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة ما كاينش؟ أه ما بقاش 
الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداملبوعاري:

شكرا الوزير، فيما يخص الطرق في العالم القروي واألهمية ديالها 
والفك..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النائب،  السيد  ناخذ األغلبية، تفضل  هللا يخليك تفضل غادي 
ألن أنا سألت شكون اللي عندوا تعقيب إضافي؟ ما جاوبتنيش، تفضل 

السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداملحجي0ة:

شكرا السيد الرئيسة، في الحقيقة أنا كنت من املقاربة الجديدة 
اللي ظهرات في الشق املتعلق بالتخفيف من الفوارق املجالية ألن وزارة 
التجهيز في السابق كانت ديك اإلمكانيات اللي كاتساهم فيها فهاد البرنامج 
كتديه للطرق املصنفة في السابق اآلن أنا كنشكر السيد الوزير أنه هاد 
يمكن  باش  والجبلي  القروي  للعالم  غتم�ضي  الوزارة  ديال  املساهمة 
يم�ضي للمغزى الحقيقي من هذاك البرنامج الوطني الكبير، وبالتالي هذا 
مدخل أسا�ضي للتمكين الولوجية ديال ساكنة العالم القروي باإلضافة 
إلى البرنامج الوطني السابق اللي لألسف مكتسب حقيقي ولكن ضاع 
مع الزمان خاص هاديك اإلمكانيات والغالف املالي للصيانة يرتفع باش 

يمكن نحققوا نتائج إيجابية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداملبوعاري:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، فيما يخص طرق العالم القروي وكتعرف األهمية 
ديالها السيد الوزير أن فك العزلة في العالم القروي ال سيما أغلبية 
الساكنة ديال العالم القروي هم يمارسون مهنة الفالحة، ومهنة الفالحة 
هي كتعطي هي الناتج اللي كيم�ضي البالد كلها وهي االستقرار الغذائي 
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اللي دارين في بالدنا، ال سيما بعض الطرق واللي قرب املدن الكبرى مثال 
جهة الدار البيضاء سطات اللي كاع الشبكة الطرقية ديالها اللي يمكن 
كاين بعض الطرق اللي من يمات االستعمار وال زالت موجودة إلى حد 
اآلن وتهالكت، ال سيما كيقالت األخت النائبة كاين الطرق اللي تصايبوا 
الوزير واحد املسألة  في الطرق كاديروا السيد  فهاد السنة ولألسف 
اللي هي ديال 4 داألمتار وهذا كيشكل غير خطورة على الساكنة ديال 
داك املناطق ألن 4 داألمتار ما كدوزش 2 طوموبيالت وال 2 كاميونات 
وتم كيوقعوا حوادث سير بكثرة، وفيما يخص الجهة والطرق اللي كانت 
صوبتها حبذا لو كون ما صوبتش جلها، ألنه مشات حتى ذاك ال�ضي اللي 
كانوا كيدوزو فيه الناس ديال العالم القروي لفك العزلة عليهم، أنه 
تكرفس وبزاف وكنتمناو على هللا أنه تكون واحد النظرة جديدة للعالم 

القروي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي من األغلبية، تفضل السيد 
النائب.

ملد ئباملسيداعبداملرحا ناملعاري:

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

تعقيبا على جوابكم السيد الوزير، فيما يخص الوزير هناك عدة 
طرق بالعالم القروي ليس من الواجب غنقول يجب تصنيفها وترقيمها، 
ألن الجماعات كانت طبعا في عدة برامج وطنية يتم توقيع اتفاقية معها، 
مع العلم الجميع يعلم على أن الجماعة طبعا ما عندهاش موارد ما 
عندهاش اإلمكانيات ولهذا هاذ طرق السيد الوزير، نعطيكم على سبيل 
املثال عدة طرق أن اآلن ال نعتبرها قروية بل نعتبرها حضرية اآلن، وإلى 
آن ذاك كانت قروية اآلن عدة طرق تربط بين عدة جماعات قروية، 
وعلى سبيل املثال كاين الجماعة القروية باب تازة بني فغلون فيفي، هاذ 
املحور طرقي مهم جدا كذلك جماعات قروية الطريق الساحلي جماعة 
تا�ضي مركز أماغوس، وهناك عدة طرق السيد الوزير كما نعلم جميعا 
على أنه آن األوان ما ننتظروش أكثر ال بّد ما نعّجلو في التعجيل ديالها 
الطرق  هاذ  الوزير،  السيد  كذلك  والتصنيف،  الترقيم  يخص  فيما 
أيضا أنجزت يعني لم تكمل اتفاقية كان هناك.. هناك منشآت فنية 
ولكن ما تمش..، على سبيل املثال أيضا الطريق ما بين باب ّبرد، ززو، 
جبل عسري، إفرطان.. حتى هي كذلك السيد الوزير خصها غير الزفت، 
وكذلك عدة طرق إذا كان ممكن السيد الوزير، تديرو �ضي جولة على 
السيد  أيضا، وشكرا  املثال  الجهة ونعطيكم على سبيل  صعيد هاذ 

الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيدة النائبة تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةازهرةامومن:

شكرماملسيداملرئيسة،

ملسيداملوزيرامملحت0م،

خاصة  النائية  الجبلية  للمناطق  ندعمكم  بغينا  الوزير،  السيد 
بجهة بني مالل خنيفرة األقاليم الثالث، أزيالل، بني مالل وخنيفرة، 
عندنا طرق تسمى بطرق املوت بسبب كثرة حوادث السير، منها الطريق 
الرابطة ما بين جماعة.. تابروجت بإقليم أزيالل وجماعة بني مالل عبر 
مودج والطريق الرابطة ما بين جماعة تاكلت وأناركي عبر تنكارت بقبائب 
توقيع  بتسريع  املحترم،  الوزير  السيد  منكم  ونلتمس  علي،  ودو  أودا 
اتفاقية الشراكة املبرمة بين جهة بني مالل خنيفرة ووزارتكم الوصية 
لتأهيل الطريق الجهوية 302 التي تربط عدة جماعات منها: دمنات، 
تبانت، زاوية أحنصال تلكيت، وويزغت كلها طرق ستساهم في تنمية 

مجال املنتزه العالمي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الرد للسيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

أوال بغيت نشكر السيدات والسادة النواب املحترمين على التدخالت 
الهامة، بغيت إيال سمحتيو كذلك نتفاعل معها النقطة األولى وهو أنه 
الوزارة مستعدة من أجل أن نقوم بتسريع وتيرة إنجاز كل ما تم إبرامه 
من اتفاقيات مع الجهات وإبرام اتفاقيات جديدة، ويمكن لي نقولكم 
بنا انطلقنا فهاذ اإلطار استقبلنا العديد من النواب البرملانيين ورؤساء 
الجهات و تنشتغلوا من أجل تسريع ذلك حتى نتمكن من القيام بما 
تفضلتم به من إنجازات، النقطة الثانية وهو أنه في إطار ما هو مرتبط 
بالطرق القروية والسؤال الذي تم طرحه صحيح، أن اإلشكال الكبير 
اللي هو مطروح بالنسبة لينا اليوم وهو اإلشكال ديال الصيانة، ولذلك 
قررنا في إطار الحكومة الجديدة بمعية الوزارات املعنية أن نرفع من 
النسبة ديال اإلمدادات املالية املوجهة للصيانة من أجل صيانة الطرق 
القروية، ولكن بحال اللي تفضلتيو اللي مهم وهو أننا نضمنو أن العمل 
الطريق تصوبات مزيان من منذ البداية، باش أن تكلفة الصيانة أنها 
تكون أقل من جهة ومن جهة أخرى باش ما تندارش الصيانة بكري، 
ولذلك هنا املقاربة تيخصها تكون شمولية وهو اللي تنشتغلو عليه مع 

الوزارات املعنية باش يمكّنا نضمنو أنها تكون هاذ االستمرارية.

وتكون الفعالية أكثر بالنسبة لإلنفاق العام ونضمنوا هاد األمور، 
النقطة األخرى اللي طرحتي واللي هي إشكالية كبرى وهو أن عندنا 50% 
ديال الطرق اليوم هي ديال 4 أمتار هذا هو الواقع وبالتالي هذا تيطلب 
واحد الدراسة ومراجعة ونشوفوا كيف يمكنا أننا نوسعو ما يمكن 
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توسيعه ألن كاين بعض املناطق كيصعاب أننا نوسعو أكثر ولكن على 
األقل فينما يمكن يدار من األفضل ملي غنديرو �ضي طريق جديدة من 
األفضل أنها تكون ديال 6 داألمتار ولو أن اإلمكانيات املادية فهي أكبر 
بالنسبة  ديالها  املنفعة  وتنضمنو  ديالها  االستمرارية  تنضمنوا  ولكن 
للجميع، بالنسبة لهاد والنقط السوداء اللي تفضلت بها السيدة النائبة 
املحترمة هادي من بين األمور اللي غنعطيوها األولوية أن هاد املناطق 
اللي فيها حوادث السير هاد الطرق هي اللي غانبداو بها إن شاء هللا في 
املستقبل ولكن بالنسبة للطرق القروية ضروري نوضعكم في الصورة 
ديال املنطق اللي بغينا نمشيو فيه، املنطق اللي بغينا نمشيوا فيه وهو 
أننا نشوفوا الوقع االقتصادي واالجتماعي ديال هاد الطرق القروية 
وبالتالي غنبداوا بالطرق اللي هي تتوصل لألسواق ألن هذا هو األساس 

باش أن تكون الحركة االقتصادية بالنسبة للعالم القروي؛

ثانيا: نركزوا على الطرق اللي تدي للمدارس باش أنه يكون هاد النقل 
املدر�ضي شحال تنتكلمو تيخصنا النقل املدر�ضي ال ما كاينش الطريق راه 

ما عندكش النقل إذن ضروري نعطيوا األولوية للنقل املدر�ضي؛

ثالثا: كذلك ما هو مرتبط بالسياحة القروية والسياحة الجبلية اللي 

هي باش تفتح كذلك مجاالت ديال األنشطة االقتصادية بالنسبة لهذا 

وكذلك أمور أخرى اللي يمكن إن شاء هللا نركزوا عليها.

أخيرا، باش نختم املداخلة بغيت فقط نأكد بأن احنا في إطار هاد 

الحكومة ركزنا على واحد البعد اللي هو مهم وهو البعد التشاركي وبغينا 

أن هاد األولوية اللي تتحدد وأنتما عارفين بأن بالنسبة للبرامج ديال 

الطرق القروية والبرامج ديال تقليص الفوارق املجالية تدار سنويا مع 

بأن  تنعتبروا  وبالتالي  واملنتخبين،  آخره  إلى  واألقاليم  والوالة  العمال 

اليوم من الضروري أن يكون هنالك هاد اإلشراك باش يمكنا نضمنوا 

أن األولويات تكون هي أكثر نجاعة في املستقبل، وأنه ومعلوم النواب 

البرملانيين يلعبو الدور ديالهم باش يمكنا نوصلوا إن شاء هللا للنتائج 

املرجوة الهدف ديالنا وهو أن نعمل جميعا ملصلحة هذا الوطن. وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الخصاص  بتدارك  يتعلق  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

على مستوى البنيات التحتية والخدمات األساسية باملجاالت الترابية 

األقل تجهيزا للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

فليتفضل تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةالطيفةامعبوث:

ملسيدةاملرئيسةامملحت0مة،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن التدابير واإلجراءات املتخذة من 

قبل الحكومة من أجل فك العزلة عن العالم القروي والجبلي؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، بالنسبة لهاد السؤال فكما سبق 
لي أنا ذكرت فهنالك برامج مهمة التي تم إعدادها كان هنالك البرنامج 
األول للطرق القروية اللي كان فيها 11ألف كيلومتر ثم جاء البرنامج 
الثاني ديال اللي كاين فيه 15 ألف كيلومتر واللي بحال اللي قلت بقات 
واحد ألف كيلومتر اللي باقي ما انتهت وكاين البرنامج اليوم الحالي ديال 
تقليص الفوارق املجالية اللي فيه 22 ألف كيلومتر واللي انطلقت فيه 
وتنجزات فيه واحد املجموعة بين كل �ضي ديال 17 ألف كيلومتر، هذا 
جعل أنه بالنسبة لفك العزلة وصلنا لواحد %79 ديال املواطنين في 
العالم القروي اللي تم فك عزلة عليهم ولكن بحال اللي تفضلنا في إطار 
النقاش اللي كان وهو أنه اليوم هاد اإلنجازات ولكن ما تناخذوش بعين 
تيخصنا  وبالتالي  تراجعت  اليوم  اللي رجعات  الطرق  االعتبار هاديك 
نعاودو نحسبوها من جديد باش نعرفو شنو هو الواقع اللي كاين على 
أرض الواقع، ثانيا كذلك كاين بعض املسالك الطرقية اللي هي أساسية 
إال هاديك الطريق ما بقاتش شغالة فكل الطرق اللي هي تتوصلها فهي 
ما تتكونش عندها نفس الوقع، وثالثا كذلك أنه وبالتالي هاد البعد ديال 
الصيانة تيخصو يكون حاضر، ولذلك الحكومة فهي تشتغل وبالتالي 
هاد البعد ديال الصيانة تيخصو يكون حاضر، ولذلك الحكومة فهي 
وهاد  العملية  هذه  وتقييم  مراجعة  على  العمل  كذلك  على  تشتغل 

الطرق التي تم إنجازها ، وكذلك وضع برنامج خاص للصيانة وشكرا .

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات 
إضافية؟

ملد ئباملسيدالطيفةامعبوث:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، مع األسف الشديد، مع األسف الشديد، السيد 
املستقبلية،  برامجكم  في  واضحة  استراتيجية  كنتظرو  كنا  الوزير، 
والدليل نفق تيشكا غير واجد في إستراتيجية وزارتكم بالنسبة للسنوات 
كيفك  اللي  تيشكا  ديال  النفق  الوزير،  السيد  وكتعرفوا،  القادمة، 
واحد العزلة وغادي يفك واحد العزلة كبيرة ، واحنا كنعرفو، السيد 
الوزير، بأن هاد النفق غادي يفك لنا، إن شاء هللا، غادي يفك لنا 
هاد العزلة، وكنعرفو بالنسبة ألقاليم ديال ورززات عندنا 15 جماعة 
قروية، بالنسبة للجماعة ديال ايمنوال وتندوت عندنا 30 ألف نسمة 
وكاين بعض الطرق لم يتم برمجتها كالطريق ديال أصلمو زغار عبر أزكل، 
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وهناك طرق أخرى وهذا كيشكل لينا مشكل في املوجة ديال البرد، ألن 
واحد العدد ديال واحد العدد ديال الطرق كتكون مقاطعة والتالميذ 
كيبقاو منعزلين على املستوى الدرا�ضي، ويعني، بالنسبة للنساء الحوامل 
لم يستطعو باش يمشيوا لولوج املراكز الصحية، ونفس ال�ضيء كينطبق 
على الجماعات األخرى كجماعات تارميكت وجماعة تلوات، وبالنسبة 
لجماعة سكورة هناك ندرة في املياه ديال الصالح للشرب ومياه السقي، 
وبغيناكم، السيد الوزير املحترم، أشناهما التدابير اللي غادي تاخذوها 

ملناصفة هاد الساكنة ديال املناطق القروية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 
الوزير. بقى عندك غير

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

الرئيسة،  السيدة  بغيت  للسؤال  بالنسبة  فقط  أنا  إذن  شكرا، 
ر بأن بالنسبة لنفق تيشكا فهو داخل في 

ّ
السيد النائب املحترم ، نذك

إطار البرنامج اللي تم إعداده، غندوز، إن شاء هللا، من أوريكة وراه تم 
تقديمو في اللجنة، وبالتالي كان عندنا سيناريوهات مختلفة، ولكن تم 

التركيز على هاد السيناريو..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

املكتسبات  مواصلة  حول  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
املحققة في سياسة بناء السدود للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيداعدياخز :

شكرماملسيدةاملرئيسةامملحت0مة،

شكرا السيد الوزير املحترم، من بين دالرهانات الكبرى التي سطرها 
الكبرى  السدود  العديد من  بناء  الحكومي مواصلة سياسة  البرنامج 
وذلك  اململكة،  ومناطق  جهات  من  مجموعة  في  والتلية  والصغرى 
بالنظر ألهميتها في تحريك عجلة االقتصاد الوطنية، ومن هذا املنطلق 
نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن اإلجراءات والتدابير التي تعتزمون 
جهات  مختلف  في  أخرى  سدود  وتشييد  بناء  يخص  فيما  اتخاذها 

ومناطق اململكة كجهة درعة تافياللت نموذجا؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير، تفضل.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب املحترم، كما تعلمون بالدنا فتتوفر على 149 

19 مليار متر مكعب،  سد كبير وعندها اإلمكانية ديال التعبئة ديال 
الوطني  البرنامج  السامية توضع واحد  امللكية  التوجيهات  بعد  اليوم 
لتزويد باملاء الشروب ومياه السقي 2020-2027 لي سطر إنجاز 20 سد 
كبير فهاد اإلطار، اللي باغي نأكد لكم اليوم وهو أنه تعطات االنطالقة 
ديال 11 سد ، واللي غتمكن من التعبئة ديال 4 مليار ديال املتر مكعب، 
وبأن وفي نفس الوقت كاين العديد من السدود كذلك الصغرى والتلية 
التي سيتم إنجازها ، بالنسبة للجهة ديال درعة تافياللت للي يمكن لي 
نقولكم بأن الجهة عندها واحد الرصيد مهم ديال 15 سد كبير اللي هو 
موزع على إقليم الرشيدية ورززات تنغير ميدلت باإلضافة إلى سد أكدز 
بإقليم زاكورة اللي هو في طور اإلنجاز، وعندنا كذلك سد قدوسة اللي 
هو كذلك في الرشيدية وسد تودغة اللي هو في تنغير، وبالتالي فاليوم 

هنالك إرادة قوية من أجل تسريع وتيرة إنجاز هذه السدود، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعدياخز :

شكرماملسيداملوزيرامملحت0م،

التي يواجهها االقتصاد  الحقيقة  التحديات  املاء أحد  تعتبر ندرة 
الوطني في عدة جهات ومناطق اململكة، وعلى رأسها جهة درعة تافياللت 
التي تعاني من نقص كبير من املاء بصفة عامة واملاء الصالح للشرب 
بصفة خاصة، حيث أصبح تأمين وتعميم املاء الصالح للشرب لساكنة 
أمام  التأخير واالنتظار.  آنيا مستعجال ال يحتمل  عدة مناطق مطلبا 
التوجيهات السامية لصاحب الجاللة  هذا الوضع واإلنسجامات مع 
امللك محمد السادس نصره هللا في قطاع املاء، وتنزيال ملضامين البرنامج 
الحكومي في مواصلة الجهود املبذولة لكسب رهانات توفير املاء، فقد 
أصبح من الضروري التسريع في تعبئة املوارد املاء السطحية والبحث 
تطوير  املائية، مع  الحاجيات  في  النقص  الجوفية ملحاربة  املياه  عن 
ومواصلة عقالنية السقي ومواجهة مخاطر الفيضانات وتهديد البنية 
تخفيض  إلى  إضافة  الفالحية،  املحصلة  األرا�ضي  وإتالف  التحتية 
الضغط على املوارد املائية الجوفية وإغناء الفرشة املائية، ولكسب 
الرهانات املسطرة في البرنامج الحكومي واالستجابة للمطالب الفورية 
في الجهات واملناطق التي تعاني من النقص الحاد من املاء، ونطالبكم 
السيد الوزير باتخاذ اإلجراءات االستعجالية التالية لتوفير املاء الصالح 

للشرب .. للساكنات التي تعاني من الخصاص وذلك..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ بالتي حتى 
نشوفوا واش كاين؟ كاين هناك تعقيبات إضافية هنا؟ تفضل السيد 

النائب، شكرا.
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ملد ئباملسيدايوسفاشي0ي:

شكرم،اتداي0تاملسيدةاملرئيسة،

شكرماملسيداملوزيرامملحت0م،

ديالكم  التمسك  على  وكنشكروك  بهرا،  تنمير  برا  نكرك  تنميرت 
وفي  والجفاف،  العطش  ديال  املشكل  لحل  السدود  باستراتيجية 
واحنا  كيشرف  ال�ضي  هاد  تافياللت  درعة  بجهة  لسد   15 الحقيقة 
بغينا املزيد خاصة أن واحد املجموعة من الجماعات على سبيل املثال 
الجماعة أمرزكان فيها السد يعني فيها واحد املجموعة من الدواوير اللي 
كتعاني من العطش ومن الضعف ديال الجودة ديال املياه، خاصة 
يعني الدواوير ديال إفليلت، واملدينت إلى آخره، إذن هنا كان مبرمجة 
أنه يتبنى واحد السد تم سميتو سد إفليلت منذ سنة 2015 إلى يومنا 
هذا الساكنة مازال كتسنى ومازال كتعاني من الندرة ديال املياه، و وخلي 
عليك الجماعات أخرى كجماعة سكورة وغسات وتغدودت كذلك في 
جماعة ويسلسات، إذن كاين صحيح أنه كاين السد ديال تيويين أو 
املسمى بموالي علي الشريف اللي كيزود املنطق ديال ورززات باملياه 
الصالح للشرب وحل نسبيا هاد املشكل، ولكن الغريب في األمر هو أنه 
كاين مجموعة من الدواوير اللي محيطة في الجماعة ديال أمرزكان وأيت 
زين محيطة بالسد وما كاتستافدش من هاد السد هذا ومن املياه ديالوا 
اللي تقريبا التعبئة ديالوا 30 مليون متر مكعب، كنتمناوا السيد الوزير 
أنكم تعطيو واحد األهمية كبيرة لهاد املناطق ألنهم فعال فعال ناس اللي 
استاهلوا أننا نشوفوا من حالهم كيعتمدوا على فالحة هو كيعتمدوا 

كذلك على السقي واملاء..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير، قلتها هل هناك تعقيب 
إضافي؟

ملد ئبةاملسيدةاإيا نامل  ي:

السيد الوزير، كنبغي نقوليكم أن في إقليم ورزازات ما زالت كتعيش 
العطش، مجموع من الدواوير بجماعة امرزكان أيت زينب تعاني من 
ماء دو لون ورائحة وهذا ال يعقل واحنا مقبلين على سنة 2022 على 
تفعيل برنامج تنموي جديد على تشجيع العدالة املجالية، كيفما طلبت 
منكم كتابيا بدون أي رد لحد الساعة كنطلب منكم اليوم شفويا إيجاد 
حل ببناء سد تلي على واد إمني بإفليلت واللي الدراسة ديالوا موجودة، 
برنامج  مع  كيتما�ضى  واللي  القبة  هاد  مرفي  آخر  قلتموه  ملا  تشجيعا 

السياسة املائية ديالكم، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد  تفضل  تعقيب إضافي؟  النائبة، هل هناك  السيدة  شكرا 
النائب.

ملد ئباملسيداعبداملحياحرطون:

السيد الرئيس املحترم، مازال الوقت..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

ساال الوقت، عندك 33 دقيقة، ساالت لكم صافي، شكرا السيد 
النائب، تفضل السيد الوزير.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماجزيالاملسيدةاملرئيسة،

بغيت نشكر السيدات والسادة النواب على التفاعل ديالهم وعلى 
بالسياسات  مرتابطة  هي  واللي  طرحوها  اللي  املهمة  النقط  كذلك 

الحكومية الهادفة إلى :

أوال: جعل أن املاء الشروب أنه يكون من حق من الحقوق لكل 
املواطنات واملواطنين في كل األقاليم؛

ثانيا: العمل كذلك على تسريع وتيرة البرامج التي تم إعدادها في هاد 
اإلطار.

أنا اللي باغي نأكد السيدات والسادة النواب وهو أنه نحن نشتغل 

على وكان لنا إجتماعين حول ندرة املياه واإلشكالية املطروحة في هاد 

اإلطار من أجل حل اإلشكالية ديال الجفاف بالنسبة لبعض املناطق، 

وبالتالي درنا واحد برنامج عمل إن شاء هللا اللي غنعطيو اإلنطالقة 

ديالوا في هاد األسابيع في هاد الشهر باش أننا نكونوا جاهزين باش يمكنا 

نتجاوزوا هاد اإلشكاليات اللي تفضلتيوا بها، ثانيا أننا وضعنا واحد 

البرنامج ديال 120 سد تلي اللي غاتعطى االنطالقة ديالو ابتداءا من هاد 

السنة باش أنه من هنا ل 2023 وهذا غيعطي وكذلك غايساعد كثير 

املشاكل اللي هي مطروحة في هاد اإلطار وبالنسبة بحكم أن تكلمتيوا على 

منطقة ديال ورزازات عندنا السد ديال تازكة اللي غينطلق وعندنا السد 

ديال تغوشت في الراشيدية، عندنا سد ديال حنك في ميدلت إلى آخره، 

فالعديد من السدود اللي برمجناها باش يمكنا نسرعوا ونتفاعلوا مع 

اإلشكالية ديال املياه اللي هي مطروحة بالنسبة لهاد األقاليم وخصوصا 

بالنسبة لهاد الجهة اللي هي كذلك مهمة جدا بالنسبة لنا.

أخيرا، اللي باغي كذلك نأكد عليه وهو أن في إطار هاد السياسة اللي 

وضعتها الحكومة والوزارة أن بالنسبة للجماعات اللي هي قريبة من 

السدود أنه ال يعقل أن ما يوصلهاش لها املا، وبالتالي درنا واحد الجرد 

ديال هاد الجماعات املعنية باش نشوفوا ما يمكن القيام به في أسرع 

وقت ممكن، ألنه اليوم هاد الناس ساهمت في الواقع ساهمت معنا 

الجماعة ساهمت معنا أوال بالعقار ديالهم وبالتالي اليوم على األقل نردو 

لهم الخير ديالهم من خالل أنه نوصلو لهم املا، وشكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تسريع وتيرة إنجاز الطرق 
وإصالحها للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامملفضلاملط هري:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،

ملس نةاملدومبا ملد ئب تامملحت0مين،

شهدت البنية التحتية الطرقية تطورا مهما رغم ما تعرفه البرمجة 
واألشغال من تعثر يؤثر سلبا على وتيرة تطوير الشبكة الطرقية وصيانتها، 
األمر الذي يدعو للتساؤل عن اإلجراءات املواكبة وتسريع وتيرة إنجاز 
الطرق املبرمجة أو في طور إنجاز كما هو الشأن بالنسبة إلقليم تاونات 

السيد الوزير، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال الهام، أريد أن أقول 
بأنه بالنسبة إلشكاليات ديال إنجاز الطرق، فكما تعلمون باش تتنجز 
الطريق تدار الدراسات تدار كذلك صفقات األشغال ديال املقاوالت ومن 
بعد تدار املراقبة ديال إنجاز هاد األشغال من طرف الوزارة، اليوم يمكنا 
نعتبرو بأن كاين بعض اإلشكاليات اللي هي مطروحة كاين إشكاليات 
نزع  بمشاكل  املتعلقة  باإلكراهات  أساسا  مرتبطة  هي  اللي  موضعية 
امللكية، وهذا تيخلق كذلك بعض املتاعب في إنجاز العديد من املسالك 
كثيرا  نشوفوه  بدينا  األسف  مع  وهو  الثاني  اإلشكال  كاين  الطرقية، 
وهو تعثر العديد من الشركات من أجل القدرة على الوفاء بإلتزاماتها 
التعاقدية باش أنه يلتزمو بالوقت اللي كان محدد وكاين بعض الحاالت 
ديال القوة القاهرة بحال اللي عرفنا ملي كان كوفيد في األول وبالتالي هذا 
كان عندو وقع كذلك على الوتيرة ديال الطرق، ولكن اللي يمكن لي نأكد 
لكم بأن الوزارة فهي انكبت على هاد املواضيع وتشتغل من أجل تسريع 

وتيرة هذه الطرق، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل.

ملد ئباملسيدامملفضلاملط هري:

تسجيل إيجابي هاد التوجه الجديد في تدبير السياسة القطاعية 
قوامه الوضوح في الرؤيا بعيدا عن سياسة التعتيم و االنتظاري إيمانا 
منكم، السيد الوزير، باألهمية املركزية التي تكتسيها الطرق لفك العزلة 
عن الساكنة وتقليص الفوارق االجتماعية والتفاوتات املجالية خاصة 
عندما يتعلق األمر بإقليم ال زالت ساكنته تعاني من التهميش والهشاشة 
كما هو الشأن بالنسبة إلقليم تاونات، خاصة بالنسبة لدائرة غفساي 
ترقى  في ظل وضعية طرقية ال  لها  التابعة  الترابية  والجماعة  القرية 
التنمية  لتطلعات الساكنة وانتظاراتها من أجل فك العزلة وتحقيق 
املحلية املنشودة كما هو الوضع بالنسبة للطريق الجهوية رقم 419 
املطلوب تسريع وتيرة إنجازها وكذا الطرق رقم 5315 و5302 و5304 
باإلضافة إلى صيانة الطريق الرابطة بين كيسر وورزة عبر سد الوحدة 
وكذا الطريق الرابطة بين جماعة أمزلي وجماعة منصورة والتي تربط 
من كل جهة مكناس فاس وجهة طنجة تطوان الحسيمة وكذلك الطريق 
الرابطة بين جماعة تابودا وإقليم وزان عبر جماعة القرة عالوة على 
الطريق الرابطة بين سيدي قاسم وتاونات وغيرها من املسالك الطرقية 
بفك العزلة عن الساكنة وتحقيق التنمية البشرية املستدامة، وشكرا 

السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير، 
تفضل.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

بالنسبة  بأنه  نأكد  أنا فقط بغيت  النائب املحترم،  شكرا السيد 
إلقليم تاونات فهنالك عناية خاصة غير فهاد القانون املالي ديال 2022 
فتم تخصيص370 مليون درهم من أجل تسريع وتيرة وتيهيء العديد من 
الطرق املهمة من بينها الطريق السريع إن شاء هللا اللي هي عندها واحد 

األهمية قصوى واللي غتنطلق ابتداءا من شهر مارس املقبل، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال األخير هو آني حول قطاع التجهيز واملاء 
والسادة  للسيدات  لبالدنا  الطرقية  الشبكة  وتعميم  بتوسيع  متعلق 
االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  املحترمين  النواب 

فليتفضل أحد النواب.

ملد ئباملسيداحسناع ريف:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،
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ملس نةاملوزرمءامملحت0مين،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

بها بالدنا في توسيع الشبكة الطرقية  التي تقوم  رغم املجهودات 
ال زالت مجموعة من املناطق تنتظر دورها في اإلستفادة من البرنامج 
الوزير املحترم عن  السيد  لذا نسائلكم  واملشاريع املخصصة لذلك، 
استراتيجية وزارتكم املستقبلية لتوسيع وتعميم الشبكة الطرقية بهذه 

املناطق؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

اللي  والسؤال  األمر  لهاد  فبالنسبة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
طرحتيوا فكما سبق لي أن ذكرت فعندنا واحد املخطط وطني خاص 
هاد  تجاوز  أجل  من  ببالدنا  الطرقية  الشبكة  وتوسيع  للعصرنة 
كذلك  مرتبطة  هي  اللي  أخرى  نقطة  وهنالك  املطروحة  اإلشكاليات 
بجودة الطرق، وهذا بحال اللي قلت في تدخل سابق بأن عندنا مشكل 
ديال %50 ديال الشبكات الطرقية ما تتعداش 4 األمتار، ولذلك نحن 
وضعنا برنامج خاص من أجل أوال العمل على عصرنة الشبكة الطرقية 
توسيع  السريعة،  الطرق  شبكة  تطوير  كذلك  وتطويرها،  املهيكلة 
الشبكة الطرقية في املجال القروي، وكذلك العمل على إحداث الطرق 
السيارة الجديدة وهاد ال�ضي كله تيدخل في إطار املخطط الطرقي ديال 

2035، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداحسناع ريف:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، كما ال يخفى عليكم على أحد 
السيد الوزير الدور املحوري الذي تلعبه البنيات األساسية الحديثة 
والصناعي  االقتصادي  والنمو  التطور  دعم  في  ومحطات  طرق  من 
االتجاهات  جميع  في  والبضائع  األشخاص  وسائل  وتوفير  والفالحي، 
والربط بين املدن والقرى، وإدراكا لهذه األهمية بادر املغرب إلى تعزيز 
وتحديث شبكة الطرق وتوسيع انتشارها وتنويع أصنافها خدم للنقل 
البري والطرقي والسككي اللذان يعتبر عصب الحياة االقتصادية، غير 
أن ضغط استعمال الطرق وكثافته نتيجة التطور العمراني والحضري 
والصناعي والفالحي أدى إلى تهالك بعض املقاطع الطرقية والحاجة إلى 
مجهود إصالحي وترميمي للطرق املتضررة من كثرة اإلستعمال، كما 
ظهرت الحاجة إلى تعزيز بعض الطرق التي تتحمل ضغطا كبيرا وتوترا 

تكسيتها،  وإعادة  وتثنيتها  قارعتها  بتقوية  وذلك  النقل  لوسائل  يوميا 
كما أحيطكم علما السيد الوزير املحترم أن رؤساء الجماعات املحلية 
سيقومو ببعض تهيئة ديال الجماعات ديالهم إال أننا ملي تنخرجوا من 
الطرق  بأن  تنلقاوا  الرئيس  اختصاصات  في  اللي  الحضرية  الجماعة 
اللي هي في اختصاص وزارة التجهيز تتنقصها شوية ديال التقوية وديال 
التوسيع املاء، على سبيل املثال مقطع الطريق الوطنية رقم 25 الرابط 
بين بدال الطريق املداري املنزه ومدينة عين عودة الذي هو امتداد شارع 
محمد السادس حيث تم تقويته من مدينة الرباط إلى بدال املذكور وباقي 
لك 7 كلم باش نوصلو لعين عودة، هاد املقطع اللي هو صغير وتيشوه في 
الحقيقة هاد الشارع اللي كيحمل االسم الشريف، كاين القنطرة قنطرة 
واد الليمون خصها توسع وخصها تتقوى كاين واحد.. في شارع محمد 
السادس في املدخل ديال عين عودة اللي هو موضوع اتفاقية شراكة ما 
بين وزارة التجهيز والجهة اللي باقي ما تنفذش لحد الساعة واإلمضاء 
كان في 2012، كاين مقطع الطريق الوطنية رقم 25 الرابط بين مدينة 
عين عودة وجماعة البراشوة مرورا بمنعرجات كريفلة هاد املقطع اللي 
كانت التعرية وانجراف التربة أدى إلى تآكل القارعة دالطريق وأصبح 
في بعض املناطق يعتبر مسلكا، تنطلبو منكم باش توسعو هاد النقطة 
وتعيين قنطرة كريفلة اللي والت غالبا ما تنقطع الطريق ما بين جماعة 
عين عودة وجماعة البراشوة ملي تتكون التساقطات كثيرة، كاين مقطع 
وجماعة  عتيق  عين  جماعة  بين  الرابطة   1 رقم  اإلقليمية  الطريق 
الصخيرات هاد الطريق هذه ملي وال البدال ديال عين عتيق فيه يؤدي 
لولوج عن طريق l›autoroute وال اكتظاظ في هاد الطريق الوطنية رقم 
1 هاد.. حبذا ولو كانت التثنية ديالو وكان درنا فيه واحد الطريق اللي هو 
rapide من عين عتيق للصخيرات وكاين مقطع الطريق اإلقليمية رقم..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل 
أعتذر،  الوزير  السيد  لنا  اسمح  إضافي،  تعقيب  كاين  الوزير  السيد 

تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامنريساملشبش لي:

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزيرامملحت0م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مين،

18 جماعة  إقليم صفرو،  عندنا  أساس  على  ديالي جا  التعقيب 
قروية تعاني من تفكيك العزلة وسابقا كنت درت إشارة في مداخلة 
على الطريق جبل بودالن وبما فيها جماعة والد مكود تعاني من الطريق 
املهمشة، نسائل السيد الوزير باش يسرع لنا املسطرة على 18 جماعة 
18 جماعة  الدراسة ديال إقليم صفرو على  له  قروية كنت راسلت 
قروية بما فيها جبل بودالن اللي باش نركزو على السياحة الجبلية، 
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وشكرا جزيال السيد الوزير ونتمناو من هللا السيد الوزير يسرع لنا بإقليم 
صفرو يعاني يعاني تهميشا كبيرا جد جدا، وبناء السدود ألن عندنا 2 
دالسدود وما كتستافدش منه الساكنة دإقليم صفرو بثاتا وكنطالبو 

السيد الوزير يسرع لنا املسطرة ديال التجهيز وبناء السدود، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير للرد.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرماملس نةاملدومبامملحت0مون،

بغيت أوال نرجع للنقطة األولى الذي تم طرحها املرتبطة بما يمكن 
القيام به فهاد اإلطار للتأكيد بأنه هنالك إرادة قوية من أجل تسريع 
وتيرة إنجاز هذه الطرق في إطار تعاقدي، ومن جهة أخرى بالنسبة للنقط 
اللي طرحها السيد النائب املحترم، بغيت نذكر بأن بالنسبة للقضية 
ديال املنزه عين عودة راه اعطينا االنطالقة باش أننا نبداو نحلو هاد 
اإلشكال، وكذلك فكل ما هو مرتبط بالبرنامج التعاقدي مع الجهة، 
فهنالك العديد من املشاريع التي تم برمجتها وسنعمل على إنجازها إن 
شاء هللا في أقرب وقت ممكن، وعندنا واحد البرنامج ديال 400 مليون 
درهم فهاد اإلطار. بالنسبة لصفرو فبالطبع السؤال اللي طرح السيد 
النائب املحترم ما يمكنا إال نتفاعلوا معه إيجابا وسنعمل إن شاء هللا 
على تحديد ما هي هاد النقط، و كذلك ما يمكن القيام به في مجال املاء 
الشروب بالنسبة للمنطقة، خصوصا أن هاد املنطقة تزخر بالعديد من 
املقومات واملؤهالت السياحية التي ينبغي استثمارها، زيادة على خدمة 

تقديم الخدمات الضرورية للمواطنات واملواطنين، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل 
إلى قطاع النقل واللوجستيك بسؤال عن تحديد قطاع النقل للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

النائب.

ملد ئباملسيداملحسينابوحسيني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن االستراتيجية املعتمدة لتحديد قطاع 
النقل ببالدنا؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليلا زيراملدقلا مللوجستيك:

بسماهللااملرحاناملرحيم،

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مون،

تولونه  الذي  اهتمام  على  املحترم  النائب  السيد  أشكركم  بداية 
لقطاع النقل، ولقد حظي هذا القطاع منذ سنوات عديدة باهتمام 
كبير من لدن السلطات الحكومية، حيث تم خالل العقدين األخيرين 
إنجاز استثمارات هامة في مجال البنية التحتية للنقل، وأيضا مباشرة 
إصالحات هامة في أنماطه، وكذا بلورة استراتيجية طموحة من أجل 
النهوض بقطاع اللوجيستيك، ورغم التقدم الذي تم تحقيقه ال تزال 
عندنا عدة مشاكل مطروحة، على سبيل املثال الزال قطاع النقل الطرقي 
للبضائع يعاني من مشاكل هيكلية ومن ضعف تأهيل الفاعلين فيه 
وهشاشة الوضعية االجتماعية للعاملين به مما يحد من نجاعته، من 
جهة أخرى لقد أثرت األزمة الصحية بقوة على أنشطة نقل املسافرين 
بكل أنماطه وتسببت في تراجع التوازنات املالية للفاعلين فيه، ومن أجل 
معالجة هذه اإلشكاالت سيرتكز عمل الوزارة انطالقا من السنة املقبلة 

إن شاء هللا على األولويات والتوجهات التالية:

أوال: إرساء منهجية فعالة للعمل املشترك مع املهنيين وذلك بتكثيف 
الحوار من أجل مواكبة الفاعلين في القطاع؛

ثانيا: دعم الحكامة الجيدة في قطاعي النقل واللوجيستيك ببالدنا؛

األزمة  انعكاسات  ظل  في  القطاعية  اإلستراتيجيات  تحيين  ثالثا: 
التنافسية،  من  الرفع  أجل  من  دينامية جديدة  وإعطاءها  الصحية 

تجويد الخدمات وجلب االستثمارات وإحداث فرص الشغل؛

رابعا: تسريع وتيرة تهيئة املحطات اللوجيستيكية تنزيال لالستراتيجية 
الوطنية للتنافسية الوجيستيكية؛

وخامسا: وأخيرا وضع تصور من أجل تحقيق االنتقال الرقمي في 
القطاع، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداملحسينابوحسيني:

شكرا السيد الوزير، لم تنجح الحكومة املتعاقبة في إيجاد الطريقة 
املثلى لتسريع وتيرة معالجة ملفات تحديد قطاع النقل على الرغم من 
ملف  مع  بجدية  التعامل  ينتظرون  املهنيين  املتكررة، جميع  الوعود 
تجديد الحضيرة، لكن وأمام هذا البطء في معالجة امللفات فإننا نطالب 
الحكومة بضرورة التحرك من أجل تسريع إجراءات تجديد أسطول 
الشاحنات للمساهمة في رفع تنافسية القطاع على املستويين املحلي 
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والدولي، هناك ملفات لتجديد الشاحنات عالقة منذ سنة 2014 ولم 
تجد طريقها نحو التسوية، علما أن املدة القصوى ملعالجة مثل هذه 
امللفات يجب أن ال يتجاوز 45 يوما، وهنا نجد أنفسنا أمام سنوات 
من التأخر وهو ما يلحق أضرارا كبيرة بالشركات العاملة في القطاع. 
الحكومة تعاهدت بتنظيم قطاع نقل املسافرين ولكن لألسف القطاع 
مازال يحتاج للهيكلة، كما يطالب املهنيين ببذل املزيد من املجهودات 
للنهوض  باملغرب  النقل الطرقي  من طرف جميع املتدخلين في قطاع 
بوضعية السائقين املهنيين وحفظ كرامتهم، ومنحهم املزيد من الحقوق 
وتسهيل استفادتهم من الضمان االجتماعي والتغطية الصحية اإلجبارية 
للسائقين، وهناك مشكل كبير السيد الوزير يبقى مشكل النقل الغير 
منظم واملسمى بالسري كأحد املشاكل العويصة بالعالم القروي، مما 
يفتح الباب على مصراعيه على أصحاب النقل الغير املنظم، وأمام ما 
يطلق بالعتاقة بدال من الخطافة، لذا يجب على الحكومة وضع خطة 

ملعالجة إشكالية النقل السري أو الغير املنظم..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل 
بتأهيل  يتعلق  آخر  سؤال  الوقت،  سال  حيث  نعتذر  الوزير،  السيد 
محطات القطار ببعض املدن للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيدامملصطفىاملق ساي:

السيد الوزير، أطلق املكتب الوطني للسكك الحديدية برنامج إعادة 
تأهيل محطات املسافرين سواء من حيث جودة الخدمات أو من حدث 
جمالية املباني، إال أن بعض املحطات لم تستفد من هاد التأهيل، على 
سبيل املثال محطة القطار سطات، إذن فما هي التدابير املتخذة لبرمجة 

تأهيل بقية محطات القطار الغير املؤهلة ومن بينها سطات؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائب، تفضل السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليلا زيراملدقلا مللوجستيك:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب على طرح هذا السؤال املرتبط بتأهيل محطات 
للحياة  بالنسبة  كبيرة  أهمية  تكت�ضي  اللي  املحطات  هاد  القطارات، 
الفضاءات  لتأهيل  بالنسبة  أيضا  ولكن  القطار،  ملستعملي  اليومية 
املجاورة لتلك املحطات وباملناسبة املكتب الوطني للسكك الحديدية 
مسجال  الجديد  الجيل  من  املحطات  لتحديث  طموح  برنامج  عندو 
قطيعة مع مفهوم املحطة كمجرد نقطة عبور، ولكن أيضا اعتبارها 
مبتكرة،  يوفر عروضا وخدمات  الحضري  في محيطها  فضاء مندمج 
والدار  طنجة  بين  الرابط  السرعة  الفائق  الخط  ملشروع  ومواكبة 

البيضاء قام املكتب ببناء 4 محطات للقطار من الجيل الجديد وهي 
طنجة والقنيطرة والرباط والدار البيضاء املسافرين، أما فيما يتعلق 
ببرنامج تأهيل املحطات التي لم يتم تحديثها بعد، فتجدر اإلشارة إلى أنه 
قد تمت برمجتها بغالف مالي يقدر ب 250 مليون درهم، ويتعلق األمر 

بعدة محطات ومنها محطة مدينة سطات إن شاء هللا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامملصطفىاملق ساي:

شكرا السيد الوزير، على التوضيحات التي تجسد بالفعل إرادتكم 
الحديدية  للسكك  جديد  نفس  وإعطاء  واإلصالح  التغيير  في  القوية 
وللنقل برمته. السيد الوزير، أملنا كبير أن تخرج هاد جميع املحطات 
هاد  ألن  اليأس  أخذها  الساكنة  ألن  لألسف  الوجود  لحيز  املتبقية 
البرمجة هاد املحطة ديال سطات كان من املفرض أن تكون أن تخرج 
لحيز الوجود في 2018 وهادي ليست مسؤوليتكم مسؤولية الحكومة 
السابقة ألن عدت وعود كل سنة كنتسناو بأنها غتبرمجة هاد السنة 

ولكن لألسف لم، ولكن اآلن نثيقوا في هاد الحكومة وأكيدين بأن كيف 

ما قلتوا غتخرج هاد محطات القطار للوجود املتبقية، شكرا جزيال.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 

النائب.

ملد ئباملسيداعبداملحليمامملدصوري:

ملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، كنالحظوا السيد الوزير بأنه شبكة السكك الحديدية 

ال تواكلب النمو الديموغرافي اللي كاين في بالدنا هاد الساعة، فعلى 

سبيل املثال هاد les.villes.satellites بحال تمنصورت في الجهة نتاعتنا 

في مراكش وال تامسنا، كلقاو بأنه السكك الحديدية اللي كيمشيو من 

هاد املدن الصغرى باش يدخلوا للمراكش وال يدخلوا للرباط وال، غادي 

تساعد بزاف املواطن، ولكن لحد اآلن ما زال مشفنا حتى حاجة من هاد 

الناحية هادي وغادي يكونوا مدن أخرى حتى هما كيتعلق بهم األمر.

ثانيا: نقطة آخرى على املنطقة تاعنا اإلقليم تاعنا كنا كننتظروا 

واحد centre د اللوجيستيك في سيدي بوعثمان في الرحامنة سنين 

هادي، وهاد centre لوجستيك غادي يساعدنا على التشغيل، غادي 

يساعد املنطقة غادي يساعدها بواحد الصفة غريبة. فتنطلبوا منكم 

تلقى  الساكنة  حتى  باش  املشروع  هاد  تسرعوا  باش  الوزير  السيد 

تشغيل جديد، شكرا السيد النائب.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب آخر إضافي آخر؟ تفضل السيد 
الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليلا زيراملدقلا مللوجستيك:

بالنسبة للقطار كوسيلة ربط بين املدن وles.villes.satellites هذا 
يجب دراسة الحلول، وتنظن بأنه ورش الجهوية املتقدمة غادي يعني 
يمكنا من إيجاد حلول جديدة، ألنه املكتب وحدو ما يمكنلوش يتكلف 
قلت  كيف  اللوجيستيكية  للمحطات  بالنسبة  هادي.  التوسعة  بهاد 
في التدخل السابق وحدة من األولويات ديال الوزارة إن شاء هللا هي 
التسريع ديال بداية تهيئة املحطات اللوجيستيكية، وبالطبع املنطقة 
ديالكم غادي تكون من املناطق اللي غادي نقوموا بهاد التسريع فيها إن 

شاء هللا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال في قطاع النقل واللوجيستيك حول 
وضعية قطاع النقل الدولي للبضائع في ظل قرار السلطات الفرنسية 
املغاربة  للمواطنين  املمنوحة  التأشيرات  عدد  بتخفيض  القا�ضي 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيداحفيظا ش ك:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملوزرمء،

أقدمت السلطات الفرنسية على اتخاذ إجراء إجراء يق�ضي بتقليص 
منح التأشيرات إلى املغاربة ب %50 تقريبا، وهاد �ضي عندو واحد التأثير 
تأثير  عندو  وبالتالي  الدولي  النقل  على  املغربية،  الصادرات  على  كبير 
كبير على الصادرات املغربية اللي غادي تعرف واللي غادي تضر بواحد 
من  بها  قمتوا  اللي  اإلجراءات  أشنو  الحكومة  كنسائل  كبير.  الشكل 
أجل التخفيف من هاد األمر هذا، وخاصة على أن هناك تصريحات 
من الحكومة الفرنسية اللي احنا كنعتبروها كشريك أول وكشريك أول 
بالنسبة وعندنا عالقات متميزة مع فرنسا، إذن التصريحات اللي جات 
على الناطق الرسمي بإسم الحكومة Gabriel.ATTAL كذا إلى غير ذلك 
اللي غادي نرجع لها من بعد، إذن ما هي اإلجراءات اللي غتقوموا بها 
من أجل هذا ألن هاد �ضي غيلحق واحد الضرر كبير باملنتوجات املغربية 
خاصة على أننا نحن في موسم البواكير اللي سميتو نتاع الحوامض إلى 

غير ذلك، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليلا زيراملدقلا مللوجستيك:

شكرا السيدة النائبة والسيد النائب املحترم، في البداية أشكركم 
السيد النائب على طرح هذا السؤال وهو حول وضعية قطاع النقل 
القا�ضي  الفرنسية  السلطات  قرار  ظل  في  للبضائع  الدولي  الطرقي 
بتخفيض عدد التأشيرات املمنوحة. بالفعل توصلت الوزارة بطلبات 
التدخل  أجل  من  املهنية  والجمعيات  الهيئات  طرف  من  متعددة 
لدى السلطات الفرنسية بغية الحد من الصعوبات التي تشكو منها 
للحصول على تأشيرة السفر الخاصة بفئة السائقين املهنيين. في هذا 
عليا  على مستويات  اإلتصال  بربط  املغربية  السلطات  قامت  اإلطار 
مختلفة مع التمثيلية الدبلوماسية الفرنسية باملغرب من أجل دراسة 
هذه الصعوبات، والجدير بالذكر أن طلبات التأشيرات عرفت ارتفاعا 
مهما بالنظر للنمو الكبير الذي شهده النقل الدولي للبضائع مقارنة مع 
السنوات السابقة، ولقد توصلنا ببعض املعطيات التي تفيد أن هناك 
بالفعل انخفاض بهذه السنة في نسبة املوافقة على الطلبات املقدمة 
من طرف فئة السائقين املهنيين مقارنة مع نفس الفترة من السنوات 
املاضية، هاد النسبة هادي تقريبا %10. في إطار اإلتصاالت املكثفة 
مع الجانب الفرن�ضي توصلنا بإشارات إيجابية تصب في اتجاه معالجة 
هاد امللف عبر تسهيل الحصول على املواعيد لوضع طلبات التأشيرات 
وتسريع وتيرة معالجة امللفات املتعلقة بمقاولة النقل الدولي، وذلك 
أحسن  في  وفرنسا  املغرب  بين  واإلستيراد  التصدير  عملية  ملواكبة 

الظروف، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداحفيظا ش ك:

شكرا السيد الوزير على التعقيب ديالكم، شرتيوا على أن هناك 
تسهيالت تقدمات، خصك تعلم على أنه في 1919 أننا املغاربة حصلوا 
ألف   18 على  يا هللا  الساعة حصلنا  لحدود  تأشيرة  ألف   346 على 
و579 تأشيرة، ما كاين تساهل بكل صراحة، هاد ال�ضي ما كيعكسش 
الروابط التاريخية اللي عندنا مع الدولة الفرنسية، زائد على أنه واش 
بكل صراحة،  تساؤل،  كاين  ما  وسيلة  هادي  أنه  على  كتشوفش  ما 
الدولة  مع  عندنا  اللي  التاريخية  الروابط  كيعكسش  ما  ال�ضيء  هاد 
الفرنسية، زائد على أنه واش ما كتشوفش على أن هاد وسيلة حمائية 
أن كنوظفو التأشيرة من أجل حماية املنتوجات الفرنسية؟ واش ما 
كتشوفوش على أننا احنا كنقولو أن عندنا عالقات متميزة مع الحكم 
الفرن�ضي، ولكن ملي كيجي Gabriel.Attal وكيصرح تصريح إلذاعة أوروبا 
واحد واللي كيشير فيها على أنه أن حصل حوار ثم وّجه تهديدات، اليوم 
ننفد التهديد، هادي هادي هذا خطاب ال يمت للدبلوماسية والعالقات 
الفرنسية بصلة، املغرب كان عندو جواب على أنه قال نتفهم أنه توصل 
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بقرار، ولكن وزير الخارجية ديالنا صرح بصريح العبارة أن هاد القرار 
غير مبرر وغير مالئم، هذه عبارة في الدبلوماسية اللي عندها الوزن 
ديالها، لهذا أنا كانشوف على أن واش املغرب ما خصوش يلتزم بنفس 

املعاملة أنه يفرض بعض الشروط على الدخول بالنسبة...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية أو تعقيب إضافي؟ 
تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداحس نابرك ني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملوزرمءامملحت0مين،

ملس نةاملدومبا ملد ئب ت،

السيد الوزير املحترم، غير في نفس سياق النقل الدولي، املشاكل 
اإلسباني،  الجوار  مع  الدولي  دالنقل  املهنيين  فيها  كيتخبط  هي  اللي 
السيد الوزير املحترم كيف يعقل بأن النقل الدولي اللي هو نقل حيوي، 
وكيعيش فهاد الظروف هادي مدة ثالث سنوات واحنا كنعيشو في هاد 
اإلكراهات في املخالفات مع الدولة اإلسبانية، كل يوم كيجي الباطو بلي 
فيه 40 45 كاميو كلها كتخلص 500 أورو 400 أورو، املدة دالرحالت 
145.000 رحلة، درنا  الوزير املحترم، كنفوتو  السيد  السنوية،  ديال 
فهاد العدد هذا هاد ال�ضي خطير جدا، ولهذا كنطلب من السيد الوزير 
املحترم رد اإلعتبار لهاد املهنيين، هاد املهنيين راه عاشوا واحد ظروف 
قاسية وما زال كيعيشوا ، وهاد القطاع كينهار على نهار، وما كاينش 
اللي كيسول فيه، كنتمنى السيد الوزير املحترم بأن احنا عارفين بأن 
الظروف الظروف ديال الحكومة جديدة وهاد�ضي تراكمات قديمة، 
كنتمنى، السيد الوزير، يكون �ضي تدخل بأن نردو االعتبار لهاد املهنيين، 
هاذا القطاع كيدمر نهار على نهار، راه داك الصندوق اللي كان عامر 
كيخلصوا به املخالفات راه بدا كي، راه كاين للي بدا كيسعي دابا، كاين 
للي كيبيع الكاميو ديالو، كاين اللي راه تعرض للسيزيات، كاين أمورات 

خطيرة جدا ، كنتمنى، السيد الوزير املحترم، �ضي تدخل فهاد القطاع.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، شكرا، شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي آخر؟ 
تفضل السيد الوزير للرد.

ملسيدامحاداعبداملجليلا زيراملدقلا مللوجستيك:

شكرا السيدان النائبان، بالنسبة للتأشيرات كصفة إجمالية ما 
نساوش بأننا كنعيشو واحد الوقت للي اليوم فيه الحدود مغلوقة، أما 
بالنسبة للتأشيرات ديال السائقين ديال النقل الدولي هي راه عرفت 
تقريبا نفس العدد مقارنة مع العام السابق، ما كاينش انخفاض نهائيا، 

االنخفاض جا لجنة في النسبة ديال الجواب اإليجابي للطلب، بالنسبة 
للقطاع ككل غادي كيف قلتو قبيال غادي نجتمعو مع املهنيين وأول، 
يعني، تنظن األسبوع املقبل غادي نبداو نتالقاو بهم باش نجلسو معاهم 

ونشوفو كيفاش نقدرو نحلو املشاكل ديالهم وحدة بوحدة. شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
ننتقل اآلن إلى آخر قطاع وهو قطاع االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة، 
السؤال األول عن تأمين تموين السوق الوطنية بغاز البوطان للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 

النواب.

ملد ئباملسيداملعربيامملحر�سي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت0مين،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مين،

نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة حول تأمين وتموين، حول تأمين 
وتموين غاز البوطان في املغرب في بالدنا شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

ملسيدةاليلىابدعليا زيرةامالنتق 5املط قيا ملتدايةامملستدممة:

شكرماملسيدةاملرئيسةامحت0مة،

 شكرماملسيداملد ئبامملحت0م،

هو غاز البوتان هو فيه كاين بزاف ديال البس ما بين اشنو هو غاز 
من  الطبيعي  الغاز  من  الغاز  بقطاع  بعد  جاء  السؤال  وهاد  البوتان 
الجزائر، وهما كيفما كتعرفوه هما مادتين مختلفتين بال ما ندخل في 
التفاصيل ديال درس الكيمياء، لكن احنا في غاز البوتان هو يدخل في 
األخص كما كتعرفوا في اإلستعماالت املنزلية وطبعا كيفما كيدور في 
اليوم في بعض العالقات أنه هاد الغاز البوتان ما عندو حتى �ضي عالقة 
باألنبوب املغاربي األوروبي وهو التأمين ديال الغاز ديال البوتان اللي 
عندخلوا في الكيمياء هو C4H10 والغاز اللي جاي من اللي كان جاي 
في األنبوب هو CH4، فالتزويد ديالو كيجي بشكل منتظم في أحسن 
الظروف عن طريق اإلستراد من 16 لشركة كتستوردوا عبر مختلف 
موانئ اململكة، عندك في املحمدية والجرف وطنجة إلى آخره، فالكميات 
اللي عندنا كتجي تقريبا املعضم ديالها أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر من 
%80 وهادي كتعبى هاد املادة ديال غاز البوتان كتعبى في قنينات كيفما 
كتعرفوا ديال 3g و6kg و12kg في 38 مركز ديال التعبئة و680 موزع، 
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وعندنا اليوم اإلجمالي ديال القنينات على املستوى الوطني ما يناهز 68 
مليون قنينة، فما كاين حتى �ضي إشكالية ديال التزويد ديال الغاز ديال 
البوتان اللي السعر ديالو وتنذكر هاد اإلشكالية السعر متعلق بسعر 

البترول ما�ضي سعر الغاز الطبيعي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداملعربيامملحر�سي:

شكرماملسيدةاملوزيرة،

ديالكم  التوضيح  لهاد  محتاجين  كنا  احنا  الوزيرة  السيدة  فعال 
كثير،  املوضوع  هاد  في  والقال  القيل  كان  ألن  الوطني  العام  للرأي 
واملغاربة تيتسألوا وكانوا باغيين يفهموا اليوم من خاللكم تنوضحوا 
وتنوضحوا للرأي العام الوطني باش يعرف الحقيقة ديال هاد األمر و 
يعرف املبادرات اللي الدارت ألن أنتما القدام ديالكم مباركين مساعد 
البشرى  الوزيرة الش؟ ألنه جات  السيدة  الجديدة  الحكومة  في هاد 
ديال التمبررة وديال اإلتفاقية اللي وقعها املكتب الوطني مؤخرا حول 
مع شركة بريطانية حول اإلنتاجية ديال 350 مليون متر مكعب وهادي 
بشرى اللي هي مهمة، مع العلم أن السياسة الحكيمة ديال سيدنا هللا 
ينصروا والتعليمات ديال جاللة امللك في السابق حول يعني التأمين 
ديال هاد املادة الحيوية اللي باش نزيدوا نفهموا ويفهموا معنا املغاربة 
ألن اللي مهم في هاد العمل هذا ويعني الغاز راه غير %5 اللي عندنا وهاد 
%5 ياهلل كتمول أو تتشغل املحطة ديال تهدارت وديال عين بني مطهر 
هاد 5 اللي كانت فهاد األنبوب اللي كنتكلموا عليه، ما تبقى وهو يعني 
%60 من البيترول و %25 من الفحم و%10 من الطاقات املتجددة، 
ولهذا السيدة الوزيرة احنا بغينا مستقبال مع هاد اإلتفاقية اللي وقعتوا 
مع الشركة البريطانية واللي غنشتاغلوا عليها واللي ممكن على حساب 

القراءة ديالنا لإلتفاقية أنه ممكن باش يعني..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيداعبداهللاابو منو:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

جاللة امللك في افتتاح البرملان تكلم على التدبير اإلستراتيجي لبعض 
هاد  النائب  السيد  تفضل  كيما  صحيح  الطاقية،  املواد  منها  املواد 
املشروع ديال.. شراتوا شركة مغربية اللي هي عندها شبه إحتكار ديال 
الغاز وبأكثر من 2 داملليون ديال ستيرليني، احنا اليوم كنتسائلوا أوال 
فهاد العالقة ديال تضارب املصالح ألن هذا راه كاينة في الحكومة؟ و2 

إلى أي حد هاد �ضي غادي....؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

رد  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل  النائب،  السيد  النائب،  السيد 
السيدة الوزيرة، كنظن .

ملسيدةاليلىابدعليا زيرةامالنتق 5املط قيا ملتدايةامملستدممة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرماملسيداملد ئبامملحت0م،

هي  عملنا  كيفما  كتعرفوا  كما  الطبيعي  الغاز  يخص  فيما  هو 
اإلشكالية إشكالية كبيرة وهاد الصفقة اللي كانت هي طبعا هي صفقة 
ما بين شركة اللي هي تكتاتب في السوق البريطانية، فلن يمكن أن نعمل 
عليها تعليق وهو صفقة ما بين شركة املكتب الوطني وهاد الشركة 

البريطانية، وطبعا..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي أنا راه عاطيني التوقيت، أنا 
عاطيني التوقيت هو هذا، السؤال املوالي عن إستراتيجية الوزارة لتدبير 
النفايات البالستيكية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيداعبداملومحداملش فقي:

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدةاملوزيرة،

ملس نةا ملسيدمتاملدومبامملحت0مين،

أصبحت النفايات البالستيكية املرتبطة بالنشاط الفالحي تشكل 
ارتباطا بتطور ونمو  تكاثرها  البيئة خصوصا مع  خطرا حقيقيا على 
األنشطة الفالحية، بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة عن إستراتيجية 

الوزارة لتدبير هذه النفايات وطريقة التخلص منها؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

ملسيدةاليلىابدعليا زيرةامالنتق 5املط قيا ملتدايةامملستدممة:

شكرماملسيداملرئيسةامملحت0مة،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، هو طبعا ما نقدرش 
نستعمل الوقت ديال على النفايات باش نجاوب على السؤال على الغاز، 
ولكن كما هو معلوم هي اإلشكالية ديال النفايات بشكل عام والنفايات 
األخيرة،  السنوات  هاد  خالل  كبير  بإهتمام  حظت  هي  البالستيكية 
طبعا،  تنظيمية  وتدابير  إحترازية  تدابير  عدة  الحكومة  اتخذت  وهي 
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وكما كتعرفوا كاين القانون ديال 77.15 القا�ضي بمنع صنع األكياس 
البالستيكية والتسويق ديالها واإلستعمال ديالها، اللي هو عطات طبعا 
دفعة قوية لهاد ملكافحة استخدام األكياس البالستيكية، وتم القيام 
حمالت  بعدة  الصناعة  ووزارة  الداخلية  وزارة  مع  شراكة  مع  طبعا 
ميدانية لجمع البالستيك والتثمين ديالو في معامل اإلسمنت، وساهمت 
فيه الوزارة ب 85 مليون ديال الدرهم، ومكنت هذه الحمالت بجمع 
البرنامج الوطني  البالستيك. وفي إطار  7000 مليون طن ديال  تقريبا 
واملستدام  املندمج  التدبير  تعزيز  على  كتهدف  اللي  النفايات  لتثمين 
للنفايات وتحقيق اإلنتقال التدريجي ديال البالد ديالنا نحو اإلقتصاد 
األخضر والدائري، احنا كرسنا منظومة تثمين النفايات البالستيكية 
من بين املنظومات اللي عندها األولوية، ألنه كتعرفوا عالش كرسناها 
كمنظومة أولوية، وفي ميدان التوعية والتحسيس اشتغلت الوزارة في 
عدة مجهودات، عندكم أوال املخطط اإلستراتيجي للتواصل كما كتعرفوا 
فيه مثال إنجاز فلم وثائقي وبث وصالت تحسيسية عبر اإلذاعة والتلفزة 
كبسول  إلنجاز  تواصلية  حملة  وعملنا  تحسيسية،  بحمالت  والقيام 
ديال اللي كتعطي األضرار الناجمة عن التخلص الغير املعقلن والحلول 
البديلة من خالل الفرز والتثمين، و سيتم متابعة هاد البرامج والتعزيز 
ديالها ومراجعة اإلطار القانوني املتعلق بتدوير النفايات، وعندنا واحد 
املجموعة ديال البرامج والشراكات اللي نقدروا نعطيكم فيها التفاصيل 

دياولها، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدايونسابنسليا ن:

شكرماملسيدةاملوزيرة،

الشك أن اليوم مسألة النفايات تطرح أسئلة كبيرة حسب نوعها 
وحجمها وطريقة التعامل معها، لكن النفايات البالستيكية خصوصا 
في املغرب لها خصوصية ألنه الكل يعلم أن البالستيك يأتي من املواد 
النفايات  هذه  تثمين  إلى  حاجة  في  املغرب  اليوم  وبالتالي  البترولية، 
خصوصا مع وجود وحدات مهمة تقوم بتثمين هاد النفايات في إطار 
قانوني عادي، في حين أن األمر اليوم يتطلب أوال معالجة قانونية خاصة 
لهاد النفايات اللي هي بأحجام كبيرة، خصوصا نعلم أن اآلن الصناعة 
الفالحية تعتمد على البالستيك من بداية الزراعة إلى اإلنتاج وتثمينه 
وبالتالي، اليوم من الواجب أن نقوم بدورة تدويرية واضحة املعالم 
مجاالت  في  أو  الفالحي  املجال  في  سواء  البالستيكية  النفايات  لهاد 
أخرى. وبالتالي اليوم وزارتكم بطبيعة الحال نحن على يقين أننا لها من 
اإلمكانيات ما يمكنها من اإلبداع في هذا املجال ديال تثمين هاد النوع 
من النفايات، خصوصا ونحن نعلم أن مجموعة من الدول اآلن تقوم 
باستيراد هاد النفايات البالستيكية وتذخلها في دورة اإلنتاج املحلية 
ديالها، ألنه ما عندهاش البترول، والدليل على ذلك اليوم أن واحد 

أوال  نفتح  أن  نتمنى  املجال،  فهاد  تخصصات  الدول  من  املجموعة 
املجال لهاد مقاوالت تثمين النفايات من جمع النفايات بواحد السلسلة 
الفالحية، ونتمنى كذلك دراسة فتح استيراد  واضحة من الضيعات 
النفايات مفهوم قدحي من أجل تثمين هاد  النفايات ألنه  ليس هاد 

املنتوج، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلي السيدة 
الوزيرة.

ملسيدةاليلىابدعليا زيرةامالنتق 5املط قيا ملتدايةامملستدممة:

شكرماملسيداملد ئبامملحت0م،

املصنعة  الدول  حتى  للبترول  املستوردة  الدول  الدولة  هي  هما 
للبترول هي كتعمل اليوم على تثمين هاد البالستيكيات.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نخليوا لك واحد الشوية.

ملسيدةاليلىابدعليا زيرةامالنتق 5املط قيا ملتدايةامملستدممة:

ولكن عدة  قانونية خاصة  معالجة  واحنا عندنا هي الزم  شكرا، 

الشراكات حتى شاركت مهمة جدا، واحنا كنسقوا مع وزارة الفالحة 

اللي  الدرهم  املليون   8 بكلفة  النفايات  وتدوير  معالجة  واحد  عندنا 

عملناه مع وزارة الفالحة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، آخر سؤال في قطاع اإلنتقال الطاقي والتنمية 

املستدامة حول وضعية املطارح للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل أحد طارحي السؤال.

ملد ئباملسيداه شماأميناملشفيق:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

انتشارا متزايدا بشكل  العشوائية  الوزيرة تعرف املطارح  السيدة 

يدعو للقلق ويؤثر على صحة املواطنين كما هو الشأن بالنسبة إلقليم 

املطارح  هذه  ملكافحة  محدد  برنامج  الحكومة  لدى  فهل  مديونة، 

العشوائية وحماية صحة املواطنين من مخاطر تلوث الفرشة املائية 

وكذا األخطار البيئية؟.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.
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ملسيدةاليلىابدعليا زيرةامالنتق 5املط قيا ملتدايةامملستدممة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرماملسيداملد ئب،

هو عندنا واحد املجموعة ديال املحاور اللي هي أساسية في البرنامج 
الوطني لتدبير النفايات املنزلية واملماثلة، اللي طلقناه بشراكة مع وزارة 
الداخلية كما تعرفون، وحصيلة هاد البرنامج هو كم طبعا تم تحقيق 
لتدبير  إقليمية  مخططات  إعداد  فيه  كان  اإلنجازات  من  مجموعة 
النفايات املنزلية املماثلة لها، وبلغ عددها تقريبا 64 مخطط مساهمة 
تشخيص وضعية  من  ومكنت  الدرهم  ديال  مليون   95 بلغت  مالية 
تدبير النفايات املنزلية عن مجمل التراب األقاليم، وبينت هاد أن عدد 
املطارح العشوائية طلع ألكثر من 350 مطرح عشوائي، وهذا نظرا للنمو 
اللي عرفاتو عدة مدن  الديموغرافي على سبيل والتطور اإلقتصادي 
منها املدن اللي هضرتوا عليها وحتى املراكز الصغيرة، وكان فيه طبعا 
حتى ضعف وتيرة اإلنجاز واستغالل مطارح املراقبة ال�ضيء اللي حال 
دون تنفيذ هاد املشاريع ديال التأهيل وإغالق جميع املطارح والنقط 

السوداء املعنية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداه شماأميناملشفيق:

شكرا السيدة الوزيرة على اإليضاحات، ولكن السيدة الوزيرة حبذا 
لو أنك هضرتي لنا على مطرح إقليم مديونة هو ومطرح مدينة الدار 
البيضاء ألن السؤال كان موجه ليه مباشرة، كيفما خصكم تعرفوا 
السيدة الوزيرة بأن احنا كنهضروا اليوم على 4 آالف طن ديال النفايات 
وما كنهضروش على 4 آالف طن نفايات عادية منزلية، فجميع أشكال 
اليوم باش  النفايات كاينة فهداك املطرح. السيدة الوزيرة جا  ديال 
نشوفوا حل ملدينة الدار البيضاء ألن دوك الحلول الترقيعية وهاذيك 
اإلستراتيجية اللي جات بها الحكومات السابقة بّينت الفشل ديالها، 
ألن ما يمكنش اليوم احنا في 2012 ونظمنا الكوب 22 ودرنا العديد من 
و املطارح دياولنا 

ّ
البرامج منهم هاذ زيرو ميكا منهم هذا، وما قدرناش نحل

و املشاكل دياولها، وهاذ املطارح املراقبة اللي كنقولو 
ّ
ما قدرناش نحل

 اإلسم، ألن ما يمكنش 
ّ
ينا يعني ال تحمل من هاذ املطارح املراقبة إال

ّ
حل

كنهضرو احنا اليوم في إقليم مديونة جميع أشكال الويالت كيعيشوها 
الساكنة، واش ما�ضي من حقهم حتى هما يعيشوا كجميع املغاربة؟ راه 
ما يمكنش السيدة الوزيرة أنه ليكسفيا لوتث ليهم الفرشة الفرشة 
املائية وكّل �ضي كيشوف وحتى �ضي مسؤول ما قادر يتحّرك، يعني احنا 
ه بادية كنتمّناو أنه تكون �ضي 

ّ
اليوم كنتمناو احنا عارفين أنه الحكومة يال

استراتيجية واضحة باش نقدرو نواجهو هاذ ال�ضي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
النائب.

ملد ئباملسيداأحادابريجة:

شكرماملسيدةاملوزيرة،

نعلم جيدا أن هناك مجهودات كبيرة دارتها وزارة الداخلية والوزارة 
ديال البيئة فيما يخص املطرح ديال مديونة، اآلن اللي كتنتج تقريبا 
واحد 4 آالف طن أكثر من 4 آالف طن يوميا، اللي كنطلبو دبا هو مواكبة 
جماعة مجلس مدينة الدار البيضاء في بناء مركز للمعالجة والتثمين 
اللي  مومن  سيدي  ديال  للفضاء  بالنسبة  وكذلك  للنفايات،  الطاقي 
وماليا وكذلك حتى على  ولوجيستيكيا  ماديا  واكبنا   .. كمطرح قديم 

مستوى املوارد البشرية خاصة منها التقنية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلي السيدة الوزيرة.

ملسيدةاليلىابدعليا زيرةامالنتق 5املط قيا ملتدايةامملستدممة:

ملسيدةاملرئيسةامملحت0مة،

شكرماملسيداملد ئبامملحت0م،

هو طبعا في البرامج اللي برمجناها في 2022 كما كتعرفو هو فيه 
تم تخصيص واحد الغالف مالي، اللي هو أقل من 110 ديال املليون 
ديال الدرهم لتأهيل 11 مطرح عشوائي، اللي هي تخص طبعا املطارح 
املتوسطة والصغيرة الحجم، عندنا مشكلة مع املطارح اللي كبيرة اللي 
كيما هضرنا في السؤال اللي قبل تتزاد بشكل عشوائي، وتم القيام هو 
واحنا عملنا واحد الدراسة لتقييم البرنامج الوطني للنفايات املنزلية، 
وكان الخالصة ديالها هو ضرورة مراجعة القانون ديال 28.00 املتعلق 
بتدبير النفايات بغية إدخال مجموعة ديال التعديالت، و إن شاء هللا 
عليها  كينص  اللي  التعديالت  هاذ  لو 

ّ
ندخ باش  معكم  نشتغلو  غادي 

القانون ديال 99.12 اللي غيكون بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية 
ومراجعة  جديدة  حكامة  إطار  وضع  وثانيا  هللا،  شاء  إن  املستدامة 

الجوانب التقنية واملالية لتدبير النفايات، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة على حسن مساهمتك في هذه الجلسة، بهذا 
نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، شكرا 

جزيال على حسن تعاونكم ونمر حاليا إلى الجلسة التشريعية.
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محضراملجلسةاملت سعةاعشر

ملت ريخ: االثنين 01 جمادى األولى 1443ه )06 دجنبر 2021(.

ملرئ سة: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

بعد  الخامسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  عشرة  اثني  ملتوقيت: 
الزوال والدقيقة الخامسة واألربعين.

املالية  قانون  على مشروع  والتصويت  الدراسة  مجعا 5:  جد 5ا
76.21 للسنة املالية 2022 )قراءة ثانية(.

ملسيدارمشيداملط لبياملعلايارئيسامجلساملدومب،ارئيسا
ملجلسة:

أشرفا علىا ملرحيم،ا ملصالةا ملسالما ملرحانا هللاا بسما
مملرسلينا علىاآلها صحبه.

ملسيدارئيساملحكومةامملحت0م،

ملسيدمتا ملس نةاملوزرمءامملحت0مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت0مون،

على  والتصويت  للدراسة  الجلسة  هذه  النواب  يخصص مجلس 
مشروع قانون املالية 76.21 للسنة املالية 2022 في قراءة ثانية له.

السيدة الوزيرة، السيد الوزير، واش بغيتو كلمة تقديم؟ شكرا، 
إذن الكلمة للسيدة مقررة لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية لتقديم 
تقرير اللجنة في املوضوع، وّزع؟ وّزع، شكرا السيدة النائبة املحترمة 

املقررة.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع

املادة 3: إجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 41

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 مكررة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 41

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 41

املمتنعون: ال أحد

املادة 7، هللا يخليكم، السيد السيدات والسادة النواب املحترمين، 
املادة 7 املكررة:

املوافقون: 123

املعارضون: 41

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

املادة 36 الجدول )أ(: إجماع.

املادة 41 الجدول )ب(:

املوافقون: 123

املعارضون: 41

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته في قراءة ثانية له كما صادقت عليه 
اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 41

املمتنعون: ال أحد

د76.1ا رقما ممل ليةا ق نونا مشر عا علىا النواب  مجلس  ص نق 
للسدةاممل ليةا1011افياقرمءةاث نيةاله.

شكرا للجميع،ارفعتاملجلسة.
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