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جد 0امجعا 0: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:

مشروع قانون رقم 12.21 يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار للتعاون في  .-
ميداني الطاقة واملعادن بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

التشاد املوقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020؛
مشروع قانون 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 املتعلق  .-
باالتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 معتمدة بلندن في 11 

نوفمبر 1988؛
األسا�سي  النظام  على  بموجبه  يوافق   25.21 رقم  قانون  مشروع   .-
للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء خارجية 
منظمة التعاون اإلسالمي في دورته 40 املنعقدة بكوناكري غينيا من 9 

إلى 12 ديسمبر 2013؛
مشروع قانون رقم 42.21 يوافق بموجبه على اتفاقية تحرير التجارة في  .-

الخدمات بين الدول العربية؛
- مشروع قانون رقم 45.21 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون العسكري بين 
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا املوقع بالرباط في 5 

ماي 2021؛
- مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه على اتفاقية األمم املتحدة بشأن 
اتفاقات التسوية الدولية املنبثقة من الوساطة املعتمدة بنيويورك في 

20 ديسمبر 2018؛
- مشروع قانون رقم 49.21 يوافق بموجبه على ميثاق الشباب اإلفريقي 

املعتمد ببانجول غامبيا في 2 يونيو 2006؛
- مشروع قانون رقم 52.21 يوافق بموجبه على اتفاقية االتحاد اإلفريقي 
بشأن أمن الفضاء اإللكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخ�سي 

املعتمد بمالبو غينيا االستوائية في27 يونيو 2014؛
املتعلقة  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   62.20 رقم  قانون  مشروع   .-
واملناطق  البحرية  البيئة  وتنمية  وتدبير  حماية  مجال  في  بالتعاون 
والوسطى  الغربية  إفريقيا  بمنطقة  األطل�سي  للساحل  الساحلية 
والجنوبية، اتفاقية أبيدجان املعتمدة بأبيدجان في 23 مارس 1981 
الوقاية من  في ميدان  بالتعاون  املتعلق  بها  امللحق  البروتوكول  وعلى 
التلوث في الحاالت الصعبة، املعتمد بأبيدجان في 23 مارس 1981 كما 

صفحة
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تم تعديله في 2011، وعلى البروتوكول اإلضافي املتعلق بالتلوث الناجم 

عن املصادر واألنشطة البرية املعتمد بغران باسام الكوديفوار في 12 

يونيو 2012، وعلى البرتوكول اإلضافي املتعلق بالقواعد واملعايير البيئية 

املطبقة في مجال التنقيب واستغالل النفط والغاز في البحر املعتمد 

بأبيدجان في 2 يوليو 2019، وعلى البروتوكول اإلضافي املتعلق بالتدبير 

املندمج للمناطق الساحلية املعتمد بأبيدجان في 2 يونيو 2019.
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محضراملجلسةاملعشرين

ملت ريخ: االثنين 8 جمادى األولى 1443ه )13 دجنبر2021(.

مجلس  لرئيس  السابع  النائب  عمر  بن  حسن  السيد  ملرئ سة: 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وأربعون  وسبعة  ساعتان  ملتوقيت: 
الثالثة زواال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مجعا 0:  جد 0ا
التالية:

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي  .•
وإصالح اإلدارة.

قطاع العدل. .•

األوقاف والشؤون اإلسالمية. .•

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع  .•
البرملان.

ملسيداحسنابناعارارئيساملجلسة:

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

افتتحت الجلسة.

ملسيدةاملوزيرةامملحت5مة،

ملسيداملوزيرامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

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

القطاعات التالية:

-القطاع املكلف باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛

- األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

- قطاع العدل.

وأخيرا القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان.

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

مشكورا.

ملسيدامحادابونريقةاأمينامملجلس:

شكرماملسيداملرئيس،

توصل مكتب املجلس بمقترح قانون يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة 
تقدم  البيوطبيين،  للمهندسين  الوطنية  الهيئة  وبإحداث  البيوطبية 
به السيد النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم واالشتراكية وباقي 

عضوات وأعضاء فريقه.

أما عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل 
بها مجلس النواب من 6 إلى 13 دجنبر 2021 على الشكل التالي: 188 
سؤاال شفويا، 159 سؤاال كتابيا، 84 جواب على أسئلة كتابية، وكذلك 
تم سحب ثالث أسئلة شفوية وتم سحب سؤال كتابي واحد، شكرا 

السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

حضرمتاملسيدمتا ملس نة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
الرقمي وإصالح اإلدارة، تفضلوا  باالنتقال  املكلف  بالقطاع  ونستهلها 

السيد الرئيس، نقطة نظام ياك السيد الرئيس؟ تفضل.

ملفريقامالشت5مكيا ملد ئباملسيداعبداملرحيماشهيدارئيسا
)نقطةانظ م(:

ملسيداملرئيس،

نقطة نظام السيد الرئيس، نود أن نثير انتباهكم أنه طبقا للمادة 
262 من النظام الداخلي، والتي ورد فيها: »توزع القطاعات الحكومية 
في  واحدة  مرة  حكومي  قطاع  كل  يبرمج  أن  على  جلسات  ثالث  على 
الشهر على األقل«. نثير انتباهكم أن على األقل 10 قطاعات حكومية 
لم تمر خالل الجلسة الشهرية املاضية على رأسها الداخلية؛ الشؤون 
الخارجية والتعاون؛ إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة؛ االقتصاد واملالية؛ السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد 
أي الفالحة كلها قطاعات مهمة ومركزية ومهمة ويجب الحرص على 

احترام النظام الداخلي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا، تفضلوا.

ملد ئباملسيدامحادامال0ا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيداملرئيسامملحت5م،

نقطة نظام السيد الرئيس طبقا للفصل 82 من الدستور والذي 
مقترحات  لدراسة  الشهر  في  األقل  على  واحد  يوم  »يخصص  يقول: 
القوانين ومن بينها املقدمة من قبل املعارضة«. وكذلك السيد الرئيس، 
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طبقا ملقتضيات النظام الداخلي خاصة املادة 67 إلى حدود الساعة 
السيد الرئيس، لم يتم برمجة أي مقترح قانون سواء الذي تقدمت به ال 
فرق األغلبية وال املعارضة، وبالتالي ومن خاللكم السيد الرئيس، نناشد، 
يعني، مكتب املجلس وكذلك رؤساء اللجان ثم الحكومة لالستجابة إلى 
هاد مقترحات القوانين التي، يعني، نرجو السيد الرئيس، أن هاد، يعني، 
هاد نقطة نظام تكون من بين النقط التي سيناقشها مكتب املجلس من 

أجل إعطاء أهمية أكثر للمبادرة التشريعية للسيدات والسادة النواب.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، إذن نبدأ بالقطاع املكلف باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، 
بسؤال عن استراتيجية الحكومة في محاربة الفساد للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال.

ملد ئبةاملسيدامبرمهيمامجدين:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدةاملوزيرةامملحت5مة،

عن استراتيجية الحكومة ملحاربة الفساد نسائلكم؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

ملسيداملرئيسامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

أتفضل بخالص الشكر للسيد النائب املحترم من املجموعة النيابية 
للعدالة والتنمية على هذا السؤال، تنذكر باللي االستراتيجية الوطنية 
ملكافحة الفساد الهدف ديالها هي نقصوا من الفساد ونزيدوا في الثقة 
داملواطنين وداملستثمرين ونعززوا مناخ األعمال. هي استراتيجية مهمة 
جدا، احنا تنذكر باللي أطلقت البوابة ديال chafafia.ma اللي الهدف 
بغاوهم، توصلنا  اللي  املعلومات  املواطنين يحصلوا على  أن  منها هي 
أيضا  كاينة  عليهم؛  اإلجابة  تم  منهم   %  64 الطلبات  من  بمجموعة 
بوابة ديال chikaya.ma اللي تيسهل منها املواطنين أنهم يهضروا على 
الشكايات ديالهم، توصلت بأكثر من مليون شكاية، أكثر من 85 % منها 
تم املعالجة ديالها، هاد ال�سي حاجة مزيانة؛ تنذكر أيضا باللي تم إصدار 
ديال القانون 46.19 اللي كاينة واحد هيئة وطنية ديال محاربة الرشوة 
اللي القانون زاد أعطاها ومدد لها في الصالحيات ديالها، عندها باش 
تبقى تبت في الشكايات وتعالج الشكايات ديال املواطنين، وعندها الحق 
باش منها لراسها تم�سي وتراقب هاد ال�سي ديال الفساد وديال الرشوة 

بطور تلقائي. والبرنامج الحكومي تيخدم على تعزيز االستقاللية ديال 
الهيئة باش تولي هي الهيئة املكلفة بالفساد محاربة الفساد، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب للسيد النائب أو السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاهدداملرطلابد ني:

العالمي  اليوم  دجنبر   09 األيام  هاته  يصادف  الوزيرة،  السيدة 
التنمية  كيهدد  الفساد  أن  كيفاش  كيعرف  والكل  الفساد،  ملحاربة 
وكيهدد االستقرار االقتصادي واالجتماعي، وكيعطي صورة سيئة دوليا 
كلفته تفوق 50 مليار درهم أي ما يعادل 2 % من نسبة النمو. صادقنا 
على واحد االتفاقية في 2007 وبفضل االستراتيجية الوطنية ملحاربة 
الفساد تحسن نقط املغرب في مؤشر إدراك الفساد، في الوقت اللي كنا 
كنتاظروا مواصلة الجهود املبذولة ومن ضمن هاد ال�سي اللي ذكرتي دابا 
السيدة الوزيرة ونخففوا من قلق املغاربة واللي استبشروا خيرا واللي 
عياو من هاد العبث وخرجو في 20 فبراير وحملو شعار ضرورة إسقاط 
ملف  بإقبار  الحكومة  تتفاجأنا  الفساد،  إسقاط  يريد  الشعب  يعني 
محاربة الفساد، جاء البرنامج الحكومي خالي من أي إجراء، جاء القانون 
املالي كمل على اللي بقى بتخصيص صفر درهم للوقاية من الرشوة، 
خلية  مهمة  إنهاء  مشروع،  الغير  باإلثراء  املتعلقة  التعديالت  سحب 
الوطنية؟  االستراتيجية  تجميد  يعني  ماذا  الحكومة،  برئاسة  الفساد 
يعني أن الحكومة ماضية في التطبيع مع الفساد في الوقت اللي التقرير 
ديال النيابة العامة جا فهاد األسبوع جاب معطيات مرعبة، ورجعوا 
السيدة  العام،  املال  تدبير  بخصوص  األعلى  املجلس  ديال  للتقارير 
الوزيرة، الحكومة ديالكم خاص تكون عندها الجرأة السياسية الكافية 
وتصرح  املنافسة  وتفعل مجلس  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  تفعل  باش 
بإخراج القانون الجنائي عن البرملان. نجيو لتضارب املصالح والجمع 
التدبير العمومي والتدبير الخاص والصفقات العمومية ديال  ما بين 
الحكومة مع شركات عندها عالقة باالحتكار وارتفاع األسعار والتعيينات 
في الدواوين والعائالت واألزواج وهلم جرا وكتقولونا ما تكلموش على 
نتائج ديال 8 شتنبر واللي لحد اآلن مازال تنتسناو الكشف عن النتائج 
التفصيلية ديال االنتخابات وعاد تغول املال والسلطة واإلعالم وتوزيع 

األموال املشبوهة وشراء الذمم إلى غير ذلك، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملد ئباملسيداملعي �شياملفرف ر:

ملسيداملرئيس،

ملس نةاملدومبامملحت5مين،



75د9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.140–20.جمادى األول.1443  )25.دجنبر.2021( 

االعتراف  منطق  االعتراف،  تقتدي  والجرأة  الشجاعة  أن  أعتقد 
أن هذا البرنامج الحكومي بدا من 2018 وغادي حتى ل 2025 في إطار 
الحالية  للحكومة  املسؤولية  نحملوش  ما  الوطنية،  االستراتيجية 
هذا ورش وطني جماعي واجتماعي، والفساد إيال كان فساد فهو بنية 
كنقول بنية مواجهته تستدعي تعبئة وطنية جماعية الرفع من منسوب 
بأنه  كنقول  وبالتالي  الوطني،  الحس  منسوب  من  الرفع  العقالنية، 
اآلن املرحلة الثالثة اللي دخالت فيها الحكومة هي مرحلة النضج بعد 
مرحلة التوسيع ومرحلة اإلنطالقة إذن بالتالي كنقول بأنه كنلتمس من 
الحكومة توسيع أو السرعة في األجرأة ألن هذا ورش اجتماعي وورش 
كبير يرسخ ثقافة الحكامة في التدبير وبالتالي بناء دولة الحق والقانون، 

والسالم عليكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضل السيد الرئيس.

ملد ئباملسيداأحاداتويزيارئيسافريقامجص لةا مملع صرة:

السيدة الوزيرة املحترمة، في الواقع أريد أن نشيد أوال بهاد مبادرة 
الحكم هللا يهدي هاد الحكومة الجديدة ما ذا نريد؟ ال نريد لهاد الحكومة 
أن تكون على طريق الحكومات السابقة التي أخذت محاربة الفساد 
كشعار ولكن في الواقع ليست هناك محاربة الفساد هي هاد ال�سي اللي 
غايدي له دابا هو أن الرقمنة أساسية في محاربة الفساد ما نبغيكمش، 
السيدة الوزيرة، تطيحوا في نفس املسائل اللي طاحت فيها الحكومات 
السابقة، عفا هللا عما سلف، احنا ما بغيناش نطيحو في هاد ال�سي، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة الوزيرة في ما 
تبقى من الوقت.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

.. مستمرة وامليزانية ديالها في رئاسة الحكومة وكيف ما قال السيد 
باش  ديالنا  املهمة  واآلداة  ديالنا  الشعار  هي  الرقمنة  املحترم  النائب 
نحاربو الفساد ألن إلى كان الرقمنة تعطي الشفافية تعطي أن املواطن 
يمكن له يشوف ويتبع وكل �سي يتبع إذن األداة املهمة اللي غانخدموها 
إن شاء هللا في محاربة الفساد إلى جانب الهيئة هي الرقمنة وهذا الوزارة 
ديالنا سميتها االنتقال الرقمي إلصالح اإلدارة فبغينا نديرو انتقال رقمي 
باش نديرو الشفافية باش نحاربوا الفساد باش املواطن يعرف اشنو 
يعرف  �سي  باش كل  كاينة  نتبعوها واش  العمومية  الصفقات  واقع، 
املواطنين وراقو فين هم ويسولهم ويتبع وهذه هي االستراتيجية أهم 
حاجة عندنا في استراتيجية محاربة الفساد إلى جانب الهيئات بطبيعة 

الحال، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال الثاني عن عدم استفادة 
ذوي حقوق الزوجة من املعاش بعد وفاتها وتوحيد مسطرة االستحقاق 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيداسوميةاقديري:

شكرماملسيداملرئيس،

السيدة الوزيرة، كما تعلمون فإن بعد وفاة الزوجة املوظفة إلى 
حد الساعة ال يستفيد أقاربها ذوو الحقوق من املعاش على عكس 
ب على ذلك من مشاكل اجتماعية كالفقر والهشاشة 

ّ
الرجل، مما يترت

وكذلك تشرد األبناء، ولذلك نسائلكم عن أسباب هذا التأخير في صرف 
العملية؟  املتخذة من أجل تسريع هذه  املستحقات وعن اإلجراءات 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

ملسيداملرئيسامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  عن  املحترمة  النائبة  السيدة  تنشكر 
والتعادلية على هذا السؤال، نبغي نوّضح واحد القضية على أنه فاش 
إيال ماتت املوظفة ال للمدنية وال العسكرية راه األيتام ديالها كيبداو 
يستفادو لغّدا من %50 من املعاش ديالها، هاد ال�سي إيال توفرت فيهم 
الشروط القانونية هي ما يكونش متزوج، ما يكونش بالغ 16 العام وحتى 
ل 21 عام إيال كان تيقرا وإيال كان عاجز عن العمل تتبقى املدة، تياخذو 
%50، تيقدر يوصل لهاذ املبلغ املعاش حتى ملائة في املائة إيال ما كانش 
كاين زوج عندو حق اإلستفادة فهاذ املعاش، هاذي نقطة مهمة هو أنه 
إيال ماتت املوظفة من لغّدا األيتام ديالها كيخّصهم يستافدو حتى ل 
%50 وفي بعض الحاالت مائة في املائة، تبقى حالة الزوج، حالة الزوج 
لو يستفد من %50 من  تيمكن  املطلوبة  الشروط  إيال توفرات فيه 
التاريخ اللي غيتحال على التقاعد، ويمكن لو يستفد ذيك الساعات إيال 
كانت فيه �سي حاالت بحال العجز عن العمل وذاك ال�سي، حق الزوج في 
 كان تحكم عليه بعقوبة جنائية 

ّ
املعاش تيسقط إيال تزوج مرة أخرى وال

أو جرد من صفة أنه مغربي، بناء على ما سلف فإنه الحق كاين لأليتام 
والزوج alors que املرأة تتاخذ في نفس الوقت هذا اللي كاين، اللي بغيت 

نوّضح على أنه الحق راه كاين ما�سي ما كاينش بالنسبة للمرأة، وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب للسيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاسوميةاقديري:

نشكركم على تفاعلكم اإليجابي مع هذا املوضوع السيدة الوزيرة، 
 أن العديد من األسر إلى حد اآلن ال زالت ال تستفيد من هذا املعاش، 

ّ
إال

تجسد  الوضعية  هذه  بأن  نعتبر  االستقاللي  الفريق  في  فإننا  ولذلك 
سياسة التمييز بين الرجل واملرأة، وال نجد أي تبرير إلى حد اآلن ألن مازال 
كاين تأخير، فهي تضرب في صميم أحكام الدستور خاصة ما ورد منها 
بالفصل 19 والذي يحث على املساواة بين املرأة والرجل، وتتنافى مع 
مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يركز على املناصفة وعلى تعزيز 
دور املرأة في الحياة االقتصادية واالجتماعية، وقد تساهم كذلك في 
تعثر ورش تعميم الحماية االجتماعية الذي يعتمد أساسا على إصالح 
نظام التقاعد، ولذلك السيدة الوزيرة لهذه األسباب وجب إعادة النظر 
وتتنافى مع  بعدما أصبحت متجاوزة  العمل،  بها  الجاري  القوانين  في 

االتفاقيات واملواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاحد نافطرمس:

يتعلق األمر السيدة الوزيرة بإعمال الفصل 19 من الدستور القا�سي 
باملساواة بين الرجال والنساء، يتعلق األمر بتوحيد نمط االستفادة من 
املعاش بين الرجال والنساء بشكل تام بالنسبة لذوي الحقوق عموما، 
طاملا أنهما يؤديان نفس املستحقات، هل يشّرف املغرب في القرن 21 أن 
ركم أننا نطرحه بعيد سياق األيام األممية 

ّ
يبقى هذا التمييز قائما؟ نذك

واجتماعيا  اقتصاديا  عنفا  باعتبارها  النساء،  ضد  العنف  ملحاربة 
يمارس ضغط، وهذا أق�سى وأق�سى درجات العنف، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

التفعيل  كانش  ما  إيال  الحق،  تيعطيهم  القانون  النائبة  السيدة 
ديال القانون هذا ما�سي خص القانون يتبدل خصنا نديرو عليه وكاين 
كاينش  ما  القانون،  ّبق 

ّ
يط نديروهاباش  حاجة  �سي  وخص  الشكاية 

مشكل في القانون هنا كاين مشكل في التطبيق ديالو، ندوزو للشكاية 
ندوزو ل�سي هذا باش يتفّعل القانون، نفس املالحظة القانون تيعطيوهم 
الحقوق إيال كاين مشكل في الّتفعيل و كاين بوابة ديال الشكاية اللي 

يقدرو يتبعو لها الناس، ونتّبعو هاذ املساطر ديال هاد الناس اللي معطلة 
عليهم في الحقيقة، املشكل ما�سي في القانون في التطبيق ديالو وهذا 
ي القوانين تطّبق بشكل مناسب، 

ّ
�سيء مؤسف واحنا خدامين باش تول

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال الثالث مرتبط بتسريع ورش التحول 
الرقمي باملغرب، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 
الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدانوراملديناقشبيل:

شكرماملسيداملرئيس،

الرقمية  التنمية  معالم  عن  نسائلكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
ملغرب الغد في جميع القطاعات على مدى الخمس سنوات املقبلة؟ 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

ملسيداملرئيسامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

تنشكر السيد النائب املحترم على هذا السؤال ديالو، هذا سؤال 
تيمسني أنا وتيمس الوزارة ديالنا اللي هي لإلنتقال الرقمي احنا تنشوفوا 
كبيرة،  اليوم عندها مشاكل  اإلدارة  عاد  دابا  عاد  كما هضرنا  باللي 
املواطن تيشوف وال املرتفق بصفة عامة تيشوف على أن اإلدارة العدو 
ديالو تيتعذب سير من هاد اإلدارة جي من هادي، تعرف على أنك غير 
باش تطلب إيال كنت في زاكورة وبغيتي تولي فرملي خصك تطلع للرباط 
باش تطلب اإلذن العذاب األليم، الرقمنة إيال الدارت بشكل صحيح 
تقدر تساعد املواطنين واملرتفقين باش يولي واحد الولوج سهل ومهم، 
تولي خدمات بسيطة، سريعة من دارو قريبة، شفافة كما هضرنا قبيلة. 
احنا اليوم كاين �سي تجارب ناجحة في الرقمنة لخدمة املواطن وكاين 
�سي تجارب اللي أقل نجاح، احنا خدامين مع بزاف ديال القطاعات 
قطاع العدل، قطاع الصحة، قطاع الشباب باش نديروا معهم مواكبة 
ميدانية، الخبراء ديالنا تيمشيوا تيواكبوهم ميدانيا باش يساهموا باش 
تكون هذا بطريقة صحيحة، بغينا نتوالوا داك املشاريع الناجحة ونعموها 
باش يستافدوا منها جميع القطاعات، ما توليش هي اإلستثناء تولي هي 
الطريقة العامة، نشوفوا مشاريع الرقمنة ناجحة وملصلحة املرافقين، 
من غير هاد املواكبة امليدانية كاين بزاف ديال املشاريع خدامين عليها 
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بحال خدامين في اإلطار القانوني من دابا شويا غادي نجيبوا لكم قانون 
ديال اإلدارة الرقمية باش ناخدموا عليه، تنخدموا على تعزيز البنيات 
التحتية من األنترنت نعموه، تبسيط املساطر املساطر صعيبة راه احنا 
عاد هضرنا عليها وتتعذب donc خصنا نخدموا على تبسيط املساطر، 
وأيضا العنصر البشري الرقمنة قبل ما تكون الكومبيوتر وال األنترنت هي 
العنصر البشري تنخدموا على تكوين الكفاءات، ونخدموا على حمالت 
تحسيسية وتوعية واسعة باش يعرفوا الناس كيفاش يديروا الرقمنة 
واألهمية دالرقمنة لخدمة املواطن، وباش نسرعوا التسريع تيدوز من 

البشر ما�سي من الكومبيوتر وال وهذا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدانوراملديناقشبيل:

شكرماملسيداملرئيس،

بداية نحييكم السيدة الوزيرة ومن خاللكم الحكومة على االستجابة 
السريعة لهذا التحول الرقمي، ويكفينا فخرا كتجمع وطني لألحرار أن 
يرتبط القطاع بالوزير املتألق موالي حفيظ العلمي. هذا االنخراط جعل 
املغرب في مصاف التجارب الدولية الرائدة في املجال من جميع الزوايا، 
وهنا نؤكد في فريقنا أن ورش التحول الرقمي أكبر من كونه مجرد قطاع 
للتكنولوجيا واملعلومات واالتصال، إنه مشروع اقتصاد متكامل يجب 
أن يكون مبنيا على نظرة شاملة تهتم بالبنى التحتية واملنصات واملهارات 
الرقمية وتطبيقات في املجاالت الحيوية، مع السعي إلى أن يكون هذا 
لتتاح  وشامال  وعادال  الذاتية  البيانات  احترام  على  قائما  اإلقتصاد 
إمكانية التحول الرقمي للجميع فالح أو مهندس، تلميذ أو طالب في إطار 

العدالة املجالية.

السيدة الوزيرة، فقد كانت فترة الجائحة حاسمة في تكريس هذا 
التوجه، وأبرزت صوابية الخيارات املعتمدة في السياق، حيث تم بالفعل 
توفير اإلطار الرقمي لتدريس عن بعد وإيصال الدعم للمستحقين مع 
ما صاحب هذا اإلنجاز في بداياته من قصور خاصة في العالم القروي 
كإقليم تاونات، أزيالل، جبال الريف، الذي أثر سلبيا على التمدرس في 

العالم القروي، ولهذا يجب أن الوزارة أخذه بعين االعتبار.

السيدة الوزيرة املحترمة، االنتقال إلى مرحلة التعافي في تناغم مع 
أهداف مراكش بأسعار معقولة وجودة عالية وتطوير الخدمات املالية 

اإللكترونية أهمية غير مسبوقة نذكر منها على سبيل مثال:

تعزيز مبادرات التعليم اإللكتروني لضمان استمرارية التعليم. .•

إشراك القطاع الخاص واستحضار خصوصيات كل منطقة  .•
إعاقة  وضعية  في  األشخاص  خاصة  الهشة  الفئات  إقصاء  وعدم 

والنساء.

تشجيع املنافسة وخفض رسوم الترخيص وتقاسم اإلرادات،  .•
تقاسم البنية التحتية بين املشغلين بما في ذلك قطاعات النقل والطاقة 

واالتصاالت.

السيدة الوزيرة املحترمة، في املقابل ال تزال العديد من التحديات 
تواجه هذا االختيار، أوال ارتباط العدالة املجالية واملالية في العلوم 
األساسية  البنيات  من  النائية  املناطق  تمكين  الرقمية؛  بالخدمات 
الالزمة؛ جعل الخدمات املقدمة بالتكلفة التي تناسب القدرة الشرائية 
لعموم املواطنين، مبدأ تكافؤ الفرص في هذا اإلطار من خالل الولوج إلى 
املعلومة؛ ازدياد الهجمات اإللكترونية واألخبار املزيفة وحاالت االحتيال 
البيانات  استعمال  خالل  من  الذاتية  الخصوصية  تهديد  الرقمي؛ 
تأمين هذا  أن  أكيد  الوزيرة،  السيدة  ـ19.  الشخصية كمثال كوفيد 
االنتقال وتحقيق تعافي يحتاج إلى انخراط الجميع لضمان تنزيل أفضل 
ومتكافئ للرقمنة باعتبارها رافعة للتنمية وآلية لضمان التنزيل السليم 

للنموذج التنموي الذي سهر عليه.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

الرقمي هو ورش  االنتقال  أنه ورش  املحترم، على  النائب  السيد 
شاملة اللي خصوا يشوف ما�سي غير الكومبيوتر واألنترنيت mais حتى 
عندنا  احنا  كل  ال�سي  وهاد  القانوني،  اإلطار  وحتى  البشري  العامل 
نظرة شمولية وعندنا نظرة تشاركية يعني منين بدينا الخدمة ديالنا 
التقينا بمجموعة من املجاالت، التقينا مع القطاع الخاص، التقينا 
مع الجامعات، عندنا نظرة تشاملية وتندمجوا كل �سي في االستراتيجية 

ديالنا باش ندمجوا جميع األبعاد.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال الرابع عن حرمان بعض مناطق 
اململكة من إذاعة جهوية ومن تغطية شاملة ملناطقها بشبكة الهاتف 
النقال، للسيدات والسادة النواب املحترمين للفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاساي5ةاحج زي:

شكرماملسيداملرئيس،

اإلعالم  مجال  في  مهمة  تطورات  بالدنا  عرفت  الوزيرة،  السيدة 
واالتصال بمختلف املكونات ديالو لتنوير الرأي العام الوطني وجعل 
في قلب الحدث، بما فيها تقوية شبكات االتصال والتواصل من خالل 
األنترنيت والهواتف النقالة، وإحداث إذاعات جهوية اللي كتساهم في 
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تعزيز البعد الجهوي كخيار استراتيجي، ولكن هاد التطورات لم تشمل 
مختلف مناطق اململكة، كما هو الشأن بالنسبة جهة درعة تافياللت 
التي كتعاني بعض الساكنة ديالها من ضعف األنترنيت وتغطية محدودة 
للهاتف النقال، وكذا االفتقاد ديالها لإلذاعة الجهوية، األمر الذي يدعو 
التغطية  وتحسين  لتقوية  املتخذة  املواكب  اإلجراءات  عن  للتساؤل 
الجهوية،  اإلذاعات  لتعميم  وكذا  النقال،  الهاتف  لشبكة  الشاملة 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

ملسيداملرئيسامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

بداية أتوجه بخالص الشكر إلى السيدة النائبة املحترمة عن الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية على طرح هذا السؤال الهام، وأود بداية 
أن أحيطكم علما بأن قطاع االتصاالت ببالدنا منذ تحريره سنة 1998 
االتصاالت  بشبكة  التغطية  توفير  خالل  من  إيجابية،  نتائج  يحقق 
اعتماد  خالل  من  املقدمة،  الخدمات  جودة  وتحسين  وتوسيعها 
جهة  يخص  وفيما  بذلك،  الخاصة  واملخططات  البرامج  من  العديد 
درعة تافياللت موضوع سؤالكم فأؤكد لكم أنه فيما يتعلق بالتغطية 
الشاملة ملناطقها بشبكة الهاتف النقال، فقد تم إلى حد اآلن تغطية 
1093 منطقة بالجهة املذكورة بشبكات الهاتف النقال واألنترنيت من 
األجيال 2 أو 3 أو4، وهي سيتم تحسين الخدمات وجودة التغطية على 
مستوى 522 منطقة مغطاة عن طريق نشر شبكات الهاتف املتنقلة من 

الجيلين 3 و3G 4 و 4G داخل أجل متوقع يمتد إلى نهاية سنة 2023.

كما نخبركم أن األشغال جارية بمعية السلطات املختصة لتحيين 
الئحة املناطق التي من املزمع أن يتم تحسين الخدمات بها، وفي هذا 
تودون  التي  املناطق  بالئحة  موافاتي  بإمكانكم  أنه  أخبركم  الصدد 
منطقة  �سي  عطينا  هدا  �سي  عندك  إيال  تغطية  تحسين  أو  تغطيتها 

بالضبط على الرأس والعين.

أما فيما يتعلق بتأسيس إذاعة جهوية باملنطقة فتجدر اإلشارة إلى 
أن الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة انخرطت بشكل كبير في تنشيط 
وذلك من خالل  القرب،  إعالم  وتكريس  الديمقراطية جهويا  الحياة 
وبالنسبة  اململكة،  جهات  مختلف  على  املوزعة   11 اإلذاعة  قنواتها 
لآلفاق املستقبلية لإلعالم الجهوي العمومي بما في ذلك إحداث إذاعات 
وطنية وجهوية جديدة بما فيها جهة درعة تافاللت، فإن ذلك يدخل 
ضمن مشروع إعادة هيكلة القطب السمعي البصري العمومي التي تم 

اإلعالن عنها من قبل الوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للسيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاساي5ةاحج زي:

نوعية  قفزة  كتعتبر  اللي  الخطوات  هاد  بإيجابية  كنسجل  إذن 
في عالم االتصال واإلعالم، وهذا يعني وضع برنامج محدد األهداف 
وآليات باش كتمكن جهات اململكة من حقها الدستوري للولوج امليسر 
فيها  بما  العمومي  اإلعالم  في  والحق  والتواصل،  االتصال  لوسائل 
اإلعالم الجهوي، أؤكد أن هذه الخدمات العمومية لم تعد من األمور 
الكمالية، ولكن أصبحت من متطلبات الحياة اليومية في مجاالت عدة 
منها: التعليم، التكوين، الصحة والتشغيل. فمثال أنا نعطي مجموعة 
ديال الساكنة، ساكنة مجموعة من املناطق في الجهة أمثال »أمالكو« 
جماعة الريصاني، زاوية »أوفوس«، »تونفيت«، »تونفيت إمتشيمن« 
ومناطق أخرى نائية تأخرت خدماتها بسبب انعدام أو ضعف التغطية 

واللي بينات عليها الجائحة ديال كورونا.

الحال تمكن من  للتعليم، مثل هذه اإلجراءات بطبيعة  بالنسبة 

ضمان تكافؤ الفرص وضمان تعليم رقمي مواكب للمستجدات، كذلك 

بالنسبة للقطاع الصحي الدور جد مهم لهذه اإلجراءات اللي كتحتاجها 

املؤسسات الصحية خصوصا في املناطق النائية وفي ظل املوجة ديال 

البرد اللي كتعرفها هذه املناطق، ومع الجائحة برزت أهمية التواصل 

الرقمي مع مهنيي الصحة ومع الساكنة..

ملسيدارئيساملجلسة:

نمر  إذن  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 

للسؤال الخامس، سؤال يتعلق بالبرنامج الوطني إلصالح اإلدارة 2018-

2021 للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار.

ملد ئباملسيداملته مياملوزمنياملته مي:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدةاملوزيرة،

يشكل البرنامج الوطني إلصالح اإلدارة 2018-2021 وبما تضمنه من 

محاور استراتيجية لإلصالح وأهداف ومشاريع محددة وتحديد للشركاء 

وآجال اإلنجاز، محطة هامة وأساسية لتصحيح كل االختالالت التي 

تعاني منها اإلدارة املغربية. بناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة، ما هي 

حصيلة تنزيل هاد البرنامج؟ وإلى أي مدى تم تفعيل كل املشاريع والبرامج 

التي تضمنها؟ وهل هناك عراقيل أو صعوبات اعترضت تنفيذه؟ وما هي 

طبيعتها؟ وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاغيثةامز ر،املوزيرةامملدتدبةالددارئيساملحكومةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

ملسيداملرئيسامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

بداية أتوجه بخالص الشكر للسيد النائب املحترم عن فريق التجمع 
الوطني على طرح هاد السؤال، سعت الخطة الوطنية إلصالح اإلدارة 
وتدبيرية  تنظيمية  بأبعاد  هيكلية  تحوالت  إحداث  إلى   2021-2018
إنجاز لحقيبة مشاريع بلغت 74%  ورقمية وأخالقية وحققت نسبة 
رغم الظروف االستثنائية التي عرفتها بالدنا منذ مارس 2020 بسبب 
جائحة »كوفيد«. وبما أن الوقت ال يسعني لعرض حصيلة كاملة سأركز 
على أهم األوراش اإلصالحية املهيكلة ذات األثر املباشر على املواطن 

واملقاولة وتحسين مناخ األعمال، ويتعلق األمر ب:

اإلداري  الالتمركز  ميثاق  إصدار  تم  حيث  اإلداري  -الالتمركز 
واملصادقة على التصاميم املديرية لالتمركز اإلداري للقطاعات الوزارية 
املعنية، وإعداد ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية املواكبة 

لتفعيل هذا امليثاق؛

-ميثاق املرافق العمومية حيث تم إصدار قانون رقم 54.19 وإعداد 
وإدارية  وتنظيمية  قانونية  تدابير  عدة  تضم  لتفعيله  طريق  خارطة 

باإلضافة إلى آلية الحكامة املتعلقة بهذا الورش؛

-تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية من خالل إصدار قانون رقم 
55.19، وإطالق البوابة »idarati.ma«، ونشر ما يقارب 2700 مسطرة؛

رقم  قانون  وإعداد  الرقمية  لإلدارة  التوجيهي  املخطط  -تصميم 
41.19 املتعلق باإلدارة الرقمية والذي من شأنه املساهمة الفعلية في 

تعميم التحول الرقمي؛

-إطالق منصات رقمية وتحسينها من بينها منصة الحامل اإللكتروني 
والضبط الرقمي منصة الضبط الرقمي؛

املنفتحة  للحكومة  األولى  الوطنية  العمل  خطة  التزامات  -إنجاز 
املنفتحة  للحكومة  الثانية  الوطنية  العمل  لخطة  املشترك  واإلعداد 

لفترة 2021-2026 واعتمادها رسميا؛

-وضع خطة وآلية تنفيذ قانون الحق في الحصول على املعلومة رقم 
chafafia.ma 31.13 وإطالق البوابة اإللكترونية

الفساد  ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية  مضامين  بتنزيل  وعالقة 
وتعزيزها، تم إعداد صيغة محينة لحقيبة مشاريع هذه االستراتيجية 
والوقاية من  للنزاهة  الوطنية  بالهيئة  املتعلق   64.19 قانون  وإصدار 

الرشوة ومحاربتها، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداملته مياملوزمنياملته مي:

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم، السيدة الوزيرة نعتبر في فريق 

التجمع الوطني األحرار أن ورش إصالح اإلدارة املغربية ورش استراتيجي 

خاصة وأنه الدعامة األساسية إلنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد 

أو أي مشروع إصالحي يرتكز على تأهيل اإلدارة وتحويلها ألداة فعالة 

الوطنية  الخطة  أن  واألكيد  املجاالت.  مختلف  في  تطوير سياسة  في 

إلصالح اإلدارة 2018-2021 تبقى محطة هامة وأساسية لتصحيح كل 

االختالالت التي تعاني منها اإلدارة املغربية، إال أن إنجاح هذا الورش 

الحيوي يتطلب حكامة سياسية قوية ونفس مفعم بالوطنية الصادقة، 

وهذا ما نلمسه في دينامية الحكومة الجديدة، ومما ال شك فيه السيدة 

الوزيرة أن إنجاح هاد الخطة الوطنية إلصالح اإلدارة يتطلب باألساس 

إلى تجويد إدارة القرب واملرور إلى السرعة القصوى في تبسيط املساطر 
اإلدارية لتشجيع االستثمار وخلق فرص شغل جديدة من جهة ولصون 

كرامة املواطن كما جاء في التصريح الحكومي، فمغاربة العالم ما زالوا 

بحاجة إلى عناية خاصة من طرفكم لتأهيل قضاء حوائجهم، نعم، 

إدارتنا السيدة الوزيرة تقدمت كثيرا على ما كانت عليه ولكن ما زالت 

بحاجة إلى مجهودات وما زلنا بحاجة على وجه الخصوص إلى التنزيل 

الفعلي لترسنة القوانين القانونية القوية في هذا املجال، شكرا السيدة 

الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيدة الوزيرة 

خمس ثواني بسرعة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

كلمة وحدة اللي قال هي التنزيل الفعلي وهاد �سي عالش احنايا في 

الوزارة ديالنا بغينا نديرو مواكبة ميدانية للوزارة وحملة تحسيسية في 

امليدان ما بغيناش القوانين غانخرجو قانون أو جوج والفعالية امليدانية 

والتحسيس في امليدان.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال السادس آني عن تطوير وتشريع 

االنتقال الرقمي ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال.
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ملد ئبةاملسيدةاحي ةالعرميش:

السيدة الوزيرة، نسائلك هل من تدابير لتطوير وتسريع التحول 
الرقمي ببالدنا على جميع املستويات؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

ملسيداملرئيسامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

على طرح  االشتراكي  الفريق  املحترمة عن  النائبة  السيدة  تنشكر 
هاد السؤال الهام، تسريع االنتقال الرقمي هو أهم مهمة عندي فهاد 
الوزارة، ألن التحمل الرقمي هو رافعة باش نتحولوا باش تولي إدارة 
شفافة باش املغرب كله يزيد للقدام، كيما شرت في اإلجابة السابقة 
املوارد  هي  ميدانية،  مواكبة  هي  التدابير  ديال  مجموعة  عندنا  احنا 
البشرية  الطاقات  ويكونو  واألنترنيت،  التحتية  البنية  هي  البشرية، 
كاينة هاد �سي في اإلدارة، تنخدموا أيضا مع القطاع الخاص ألن هاد 
املجهودات الرقمنة اللي تنديروا هي غتحل أسواق اللي غيستافدوا منها 
الشركات ديال الرقمنة وغيقدرو يطوروه غانعملوا أيضا على إطالق 
عالمة »morocco.tek« » باش نسوقو االقتصاد الرقمي عندنا شركات 
رائعة في مجال االقتصاد الرقمي اللي ما كيعرفوهاش بزاف املغاربة 
بغينا نسوقوها ونعرفوها ونعرفو بالطاقات اللي عندنا، تنخدمو أيضا 
على تطوير الكفاءات مع االقتصاد الرقمي أوال وثانيا وثالثا وعاشرا هي 
مشكل ديال الطاقات البشرية والكفاءات وإدارة التغيير ويعرفوا الناس 

بالقيمة ديال هاد ال�سي مجال كبير عندنا غيم�سي في تلك الكفاءات

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاحي ةالعرميش:

احنا في الفريق االشتراكي نرى اليوم أن جائحة كورونا أبانت عن 
الخلل الذي تعاني منه جل اإلدارات واملؤسسات العمومية أبانت أيضا 
عن غياب العدالة املجالية واالجتماعية لتطبيق االستراتيجية الرقمية 
داخل الجهات كيف ونحن مع زلنا نعاني داخل جه العيون الساقية 
الحمراء من ضعف شبكة اإلنترنيت نعاني أيضا من ضعف تكوين األطر 
واملوظفين نعاني أيضا في هذه الجهة من الوضعية االجتماعية لبعض 
األسر خاصة في البوادي من القدرة الشرائية القتناء الوسائل املتطورة 
ملواكبة هذه الرقمنة، السيدة الوزيرة، هذه التحديات كفيلة بعرقلة 
تطبيق مشروع قانون اإلدارة الرقمية خاصة فيما يخص تدوين ونشر 

املساطير، تبسيط وتحيين اإلجراءات اإلدارية في أفق رقمنتها، السيدة 
الوزيرة، هل الحكومة لها الجرأة في تحقيق الرقمنة داخل هذه الجهة 
خاصة وأن هناك تفاوت مجالي ال على املستوى الحضري والقروي؟ 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر للسؤال املوالي سؤال 
للسيدات  اإلنترنيت  بشبكة  الترابية  املجاالت  مجموع  ربط  عن  آني 

والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل.

ملد ئباملسيداعبداملرحيما معار :

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

ملسيداملرئيسامملحت5م،

ملسيداملوزيرامملحت5م،

زميالتي،ازمالئياملدومبامملحت5مين،

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكن على البرامج اللي إن شاء هللا 
بشبكة  الترابية  املجاالت  مجموعة  ديال  الربط  يوقع  باش  تتنويوا 

األنترنيت؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

ملسيداملرئيسامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

األصالة  فريق  عن  املحترم  النائب  للسيد  بالشكر  أتوجه  بداية 
واملعاصرة على طرح هاذ السؤال الهام، أوّد بداية أن أسجل بارتياح 
تحقيق نمو سنوي مهم لحظيرة املشتركين في خدمة األنترنيت بحوالي 
%17.78، حيث بلغ عدد املشتركين في هذه الخدمة 33 مليون و860 
البصرية  باأللياف  األنترنيت  حظيرة  أن  إلى  أشير  كما  مشترك،  ألف 
سجلت نموا سنويا بلغ %1.98 لتبلغ 330 ألف و185 مشتركا، ومن 
جهتها بلغت حظيرة األنترنيت املتنقل 31 مليون و690 ألف مشترك 
بإرتفاع سنوي يقدر ب %18.41، ومن أهم البرامج التي تعنى بتعميم 
شبكة األنترنيت على مجموع التراب الوطني وتعزيزها أذكر: املخطط 
والذي   ،2023-2018 جدا  والعالي  العالي  الصبيب  تنمية  الوطني، 
ن تفعيله من تأمين تغطية بالخدمة الصوتية واألنترنيت ذات 

ّ
سيمك

الصبيب العالي على مستوى 10 آالف و740 منطقة، وقد تّم إلى غاية 
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من  اإلتصال  بشبكة  منطقة  و450  آالف   7 يناهز  ما  تغطية  اليوم 
األجيال الثانية والثالثة والرابعة، أي نسبة %69 من إجمالي املخطط 
الوطني للصبيب العالي والعالي جدا، مما يشير إلى إمكانية استكمال 
البرنامج املذكور بأكمله في الوقت املحدد يعني نهاية 2023، وسيتم 
اإلعالن عن استشارة لتغطية املناطق غير املغطاة بالصبيب العالي، في 
إطار النسخة الثانية من املخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي 
جدا التي تهدف إلى تغطية أكثر من 2000 منطقة تم تحديدها مؤخرا، 
كما تّمت املصادقة على مبادرة vesat التي ترمي إلى تغطية املناطق التي 
تصعب تغطيتها بالشبكات األرضية، وذلك بإستعمال شبكات األقمار 
الخدمة األساسية  بتمويل من صندوق   vesat نوع  االصطناعية من 

للمواصالت، كما تجدر اإلشارة إلى.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملرحيما معار :

شكرا السيدة الوزيرة على الجواب ديالكم، ولنا كامل اليقين والثقة 
ي هاذ املجال هذا غادي تم�سي فيه مزيان وكذلك 

ّ
فهاذ الحكومة بالل

في عدة مجاالت أخرى، غير نقولكم السيدة الوزيرة، على أنه كتعرفو 
الطلب على هاذ الخدمات ديال األنترنيت عرف واحد التطور ملحوظ 
 واحد 

ّ
في اإلرتفاع املتواصل، باش الناس يوصلوه أنتما كتعرفو دابا وال

العدد ديال الناس كيشتغلو غير بهاذ، والنسبة ديال الولوج ارتفعت من 
25 ل %70 تقريبا ما بين 2010 إلى 2017، وهاذي ما كتخفاش عليكم 
السيدة الوزيرة، على أنه صبحت األنترنيت وسيلة أساسية في الحياة 
اإلقتصادية واإلجتماعية، والبّد نقولو لكم السيدة الوزيرة، مجموعة 
ديال املجاالت الترابية انتما كتعرفو غير خص نّبهكم تعاني وال سيما 
بالعالم القروي، ال زالت تشكو من الضعف ديال هاذ املادة الحيوية مثال 
إقليم قلعة السراغنة وبالضبط جماعة سيدي رحال وبالضبط منطقة 
هراوة، تماللت، العطاوية، إقليم قلعة السراغنة اللي فيه ما يزيد تقريبا 
فيه 43 جماعة جل واحد املجموعة ديال الدواوير ما كيستافدوش من 
هاذ القضية، نم�سي معك كذلك إقليم تنغير جماعة آيت هاني بإقليم 
تنغير، نم�سي معك كذلك لورزازات، تازناغت، منطقة تازناغت كاملة 
كبيرة بزاف ولكن واحد 5 ديال الجماعات ما كيستافدوش، ال داعي 
الوقت ما يسمحش باش يمكن نقولو واحنا السيدة الوزيرة، عندنا 
كامل الثقة فيكم باش إن شاء هللا لهذا كنلتمسو منكم السيدة الوزيرة، 

باالنكباب على هاذ امللف هذا وتعطيوه واحد األولوية القصوى.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا للسيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى 
السؤال املوالي وهو سؤال آني عن حماية األطفال من مخاطر األنترنيت، 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاي سايدةاحجي:

شكرماملسيداملرئيس،

لألنترنيت  األطفال  استخدام  يفرض  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
املخاطر خصوصا  بحمايتهم، من مختلف  أساسية مرتبطة  تحديات 
ذات الصلة بالتحرش والولوج إلى مواقع إلكترونية محظورة والتعّرض 
لالنحراف وغيرها. لذا نسائلكم عن تصوركم لحماية األطفال املغاربة 

من خطورة االستخدام غير اآلمن لإلنترنت؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاغيثةامز ر،املوزيرةامملدتدبةالددارئيساملحكومةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

ملسيداملرئيسامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

النائبة املحترمة على هذا السؤال، هذا موضوع  كنشكر السيدة 
مهم جدا ألن الرقمنة دابا الدراري والوا تيمشيوا لإلنترنت، تيقراوا في 
اإلنترنت،  في  تيلعبوا  اإلنترنت،  في  ديالهم  األبحاث  تيديروا  اإلنترنت، 
راهم متواجدين في اإلنترنت، وما يمكنليناش نقولوا ل�سي دري صغير ما 
دخلش لإلنترنت، ما عندها معنى، ولكن بحال إيال فاش تيمشيوا يقطعوا 
الطريق تنعلوهم الضو الحمر والضو خضر ويشوف اليمين والشمال، 
خصنا فاش يمشيوا لإلنترنت نعاونوهم ونعلموا اآلباء ديالهم واملعلمين 
الصحيحة  بالطريقة  اإلنترنت  يستعملوا  كيفاش  هما،  شنو  ديالهم 
باش يستفدوا منو ما�سي يضرهم. في هاد اإلطار احنا درنا واحد البوابة 
إلكترونية اللي »e-Himaya« اللي فيها مجموعة ديال دالئل إرشادية 
ي 

ّ
موضوعاتية ودرناها بواحد الطريقة ساهلة لدراري، حيث الدراري مل

تيديروا واحد التقرير فيه 50 صفحة ما غيقراهش، درنا ألعاب، درنا 
des quizs �سي حوايج مرحين اللي يصالحوا لدراري اللي يقدروا يصالحوا 
الدراري ويصالحوا لآلباء ديالهم، كاين حتى محتوى اللي هو موجه لآلباء 
باش يعاون الدراري، إن شاء هللا، غيكونوا دورات تكوينية وتحسيسية 
وورشات تحسيسية لفائدة الفاعلين اللي تيعاونوا الطفولة، وغتكون 
كبسوالت اللي غادي تكون في اإلذاعة وف التلفزيون للتحسيس. وبغيت 
نذكر بأن هذا عمل اللي ما درناهش بوحدنا، الطفولة تتهم مجموعة كان 
عمل مشترك مع وزارة العدل؛ مع وزارة التربية والتعليم األولي والرياضة؛ 
وزارة التضامن واإلدماج اإلجتماعي واألسرة؛ مع بنك املغرب؛ مع الهيئة 
العليا التصال السمعي البصري؛ مع املديرية العامة لنظام املعلوماتي؛ 
مع الدرك امللكي؛ مع املديرية العامة لألمن الوطني؛ مع الوكالة الوطنية 
لتقنين املواصالت؛ الوكالة التنمية الرقمية؛ واملرصد الوطني لحقوق 

الطفل، وشكرا.



عدد.140–20.جمادى األول.1443  )25.دجنبر.2021( الجريدة الرسمية للبرملان82د9  

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاي سايدةاحجي:

شكرماملسيدةاملوزيرة،

أثرا هائال في كل  كما تعلمون فقد أحدث الظهور ديال اإلنترنت 
املجتمعات العاملية، حيث مس هذا التأثير كل الفئات العمرية بدون 
استثناء، غير أنه بين الفئات األكثر تضررا نجد فئة األطفال الذين ال 
يمتلكون بما فيه الكفاية املعارف واملهارات واملوارد الضرورية للمحافظة 
على أمنهم خاصة في ظل اعتماد مؤسساتنا التعليمية لحلول تقنية 
ورقمية ملواصلة التعليم عن بعد، وهو األمر الذي يتعين معه توفير 
نشاط آمن ومنظم وصحي ومراقب خالل إبحار األطفال على الشبكة 

العنكبوتية.

الرقمية  املنصة  إطالق  نثمن  الوزيرة،  السيدة  السياق  هذا  في 
himaya التي أعلنتم عن انطالقها خالل األيام القليلة املاضية، كما 
تحسيسية  بحملة  القيام  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  عليكم  نقترح 

وتواصلية بكل من اللغة األمازيغية والعربية قصد التعريف بأهداف 

ومزايا هذه املنصة خدمة ألطفالنا وشبابنا، كما نلتمس منكم تدارك 

عدم اعتماد اللغة األمازيغية في املنصة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة الوزيرة.

ملسيدةاغيثةامز ر،املوزيرةامملدتدبةالددارئيساملحكومةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

في محلها وتنشكرها على املالحظات، تفعيل األمازيغية في االهتمامات 

ديالنا وإن شاء هللا نديروا هاد ال�سي هذا في املستقبل، تنشكرك.

ملسيدارئيساملجلسة:

الحكومة  بخطة  يرتبط  آني  سؤال  إذن  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

إلصالح اإلدارة العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةانزهةامقدمن:

شكرماملسيداملرئيس،

السؤال ديالنا موضوعه إصالح اإلدارة العمومية اللي هو إصالح 

اللي كنتمناوا أنه ياخذ السكة الحقيقية ديالو، لذا نسائلكم السيدة 

الوزيرة عن خطتكم في هذا الصدد؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاغيثةامز ر،املوزيرةامملدتدبةالددارئيساملحكومةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

أتوجه بالشكر للسيدة النائبة املحترمة عن فريق التقدم واالشتراكية 
على طرح هذا السؤال الهام الذي يعكس االهتمام الذي تولونه بقضايا 
بأدائها  االرتقاء  وضرورة  اإلدارة  إصالح  بأهمية  منا  ووعيا  اإلصالح، 
لجعلها في خدمة املواطن والتنمية، وتنزيال ملضامين البرنامج الحكومي 
خاصة في محوره الثالث الذي يروم تعزيز حكامة وفعالية اإلدارة وجعلها 
في خدمة املواطن، ستعمل وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة على 
تفعيل التزامات التي تضمنها من خالل تبني عدة برامج ومشاريع ضمن 

املحاور التالية:

املرتفق،  خدمة  في  وجعلها  لإلدارة  الرقمي  االنتقال  تعزيز  -أوال 
وسيستند هذا املحور على أربعة دعامات من شأنها تعزيز فرص الرقمنة 
وهي: تقوية اإلطار القانوني؛ دعم البنية التحتية؛ العناية بالكفاءات 

واملواهب رقمنة املساطر والخدمات اإلدارية؛

ثانيا- إصالح اإلدارة من أجل خدمة املرتفق، سنعمل على بلورة 
رؤية استراتيجية تستند على 4 دعامات موجهة، جاعلين من ميثاق 
املرافق العمومية اإلطار املرجعي لتنفيذ أوراش اإلصالح وتتمثل هذه 
الدعامات فيما يلي: تعزيز تنظيم اإلدارة؛ تأهيل الوظيفة العمومية؛ 

تطوير الخدمات اإلدارية؛ تكريس النزاهة والشفافية؛

هذا  في  سيتم  العمومية،  باإلدارة  األمازيغية  استعمال  ثالثا- 
قطاعية  ومخططات  أفقي  مخطط  تنفيذ  وتتبع  إعداد  الخصوص 
لتفعيل مضامين القانون التنظيمي في شقه املتعلق بتدعيم استعمال 

اللغة األمازيغية باإلدارة؛

حضرمتاملسيدةا ملس نةاملدومب،

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةانزهةامقدمن:

بطبيعة  بها،  تفضلتم  التي  املعطيات  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
كفاءتكم  من  وواثقون  واعون  واالشتراكية  التقدم  في  نحن  الحال 
وقدراتكم في إصالح اإلدارة املغربية، وبصراحة فإن اإلصالح اإلداري 
بالشكل الذي نتصوره يعتمد وينطلق أساسا من االعتناء بالعنصر 
البشري الذي يعتبر املحرك األسا�سي في كل إصالح، والحقيقة هي أن 
هناك الكثير من اإلنجازات وال يمكن إنكارها ، ونعتقد أن العمل اليوم 
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يجب أن يتوجه أكثر إلى التركيز على اإلدارة الرقمية واعتماد التدبير املبني 
على النتائج وتسريع املساطر اإلدارية وتبسيطها وإقرار قواعد الشفافية 
والنزاهة بهدف محاربة الرشوة والفساد، ما يهم ، سيدتي الوزيرة، هو 
ودعم  التنمية  مسار  في  اإلداري  اإلصالح  بأهمية  الجماعية  القناعة 
العام، وهو ورش عرضاني  بالشأن  املواطن  ارتباط  االستثمار وتعزيز 
العمومية والجماعات  الدولة واملؤسسات  إدارات  يستوجب انخراط 
الترابية والقطاع الخاص، إنه تحدي يجب خوضه بشجاعة ونتمنى لكم 

التوفيق في ذلك، شكرا .

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى سؤال آني خاص بتطوير 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املغربية  اإلدارة  وتحديث 

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، فليتفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداملحسيناملرحوية:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مين،

ملسيدةاملوزيرة،

بالغة إلصالح اإلدارة وتطويرها وتبسيط  لقد أولت بالدنا أهمية 
اإلدارة  بين  الثقة  وتعزيز  الخدمات  تحسين جودة  أجل  املساطر من 
واملرتفقين من خالل اعتماد قانون خاص بشأن تبسيط مساطر اإلدارية 
الذي تم من خالله إلغاء واختزال العديد من اإلجراءات اإلدارية، لذا 
نسائلك، السيدة الوزيرة، حول مخطط الحكومة ملواصلة تنزيل هذا 

الورش اإلصالحي وتعميمه؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة الوزيرة.

ملسيدةاغيثةامز ر،املوزيرةامملدتدبةالددارئيساملحكومةا
مملكلفةاب النتق 0املرقايا إصالحامإلنمرة:

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

أشكر السيد النائب املحترم على اهتمامه بموضوع تطوير وتحديث 
الحكومي خاصة فيما  البرنامج  يندرج ضمن  املغربية، والذي  اإلدارة 
يتعلق بمجال إصالح اإلدارة ورقمنتها، وأود اإلشارة إلى أن وزارة االنتقال 
املجال  هذا  في  بها  املنوطة  باملهام  منها  وعيا  اإلدارة  وإصالح  الرقمي 
بلورت  الحكومي  امللكية والبرنامج  الخطابات  وانسجاما مع مضامين 
املساطر  تعقد  اإلدارة وتحديثها، ويشكل  تطوير  رؤية مندمجة حول 
اإلدارية على الخصوص أحد اإلشكاليات الكبرى التي يعاني منها املرتفق 
املتدخلين وطول  لتعدد  بالنظر  العمومية، وذلك  باإلدارة  في عالقته 
آجال املعالجة وكثرة الوثائق املطلوبة وتكلفة الحصول عليها. وفي هذا 

املساطر  بتبسيط  املتعلق   55.19 القانون رقم  ل صدور 
ّ
الصدد شك

اإلدارية ثورة نوعية في مجال تعزيز الثقة بين اإلدارة واملرتفق حيث 
واألسس  العامة  للمبادئ  تؤسس  مقتضيات  على  القانون  هذا  نص 
املقدمة  بالخدمات  املتعلقة  اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  تنظم  التي 
للمرتفقين بناء على طلبهم، تروم باألساس تأطيرا آجال معالجة الطلبات 
وضمان حق املرتفق في الطعن اإلداري وإلزامية رقمنة املساطر واعتماد 
التبادل اإللكتروني للبيانات فيما بينها، بدل مطالبة املرتفقين باإلدالء 
بوثائق إدارية توجد بحوزة إدارات أخرى. وقد قامت الوزارة بتفعيل 
اإلجراءات الضرورية لتنزيل مقتضيات هذا القانون على أرض الواقع، 
حيث عملت على مواكبة اإلدارات في إعداد مصنفات القرارات اإلدارية 
وتدوين جميع املساطر التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، حيث تم 
تكوين حوالي 2500 موظف، وقد تم تدارس 168 مصنفا بما مجموعه 
3832 قرارا إداريا، وتم حذف ما يفوق 800 مسطرة للي ما عندهاش 
سند قانوني 800 مسطرة ما عندهاش سند قانوني زولناها، كما تم 
تطوير البوابة الوطنية للمساطر اإلدارية idarati.ma باعتبارها املنصة 
الرقمية الوطنية املوحدة للمساطر اإلدارية ، وذلك باعتماد مقاربة 
للمرتفقين  يوفر  الذي  املعلوماتي  الفضاء  إطالق  تم  حيث  تدريجية 
املعلومات الالزمة للحصول على القرارات اإلدارية التي تم نشرها بهذه 
البوابة ، والتي بلغ عددها إلى حدود هذا الشهر ما يقارب 2700 قرار 
إداري موزعة بين قد قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات 

ترابية؛

عمل  على ضرورة  القانون  نص  فقد  الرقمنة،  مستوى  على  أما 
اإلدارات على رقمنة جميع املساطر املتعلقة بالقرارات اإلدارية وكذا 
رقمنة أداء املصاريف اإلدارية ذات الصلة، حيث سيتم العمل في هذا 
السياق على إعداد برمجة عامة لتبسيط ورقمنة القرارات املذكورة 
بشراكة مع جميع اإلدارات املعنية، وسيتم تسريع مواصلة تنفيذ هذا 
الورش من خالل تفعيل خارطة الطريق تنزيل جميع مقتضيات القانون 
55.19 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية والقيام بدورات 
تكوينية وورشات إدارة التغيير لفائدة 8500 مستفيد باإلدارات، وكذا 
اإلدارات  كافة  ومواكبة  لدعم  وتواصلية  تحسيسية  حمالت  تنظيم 

لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداملحسيناملرحوية:

شكرا السيدة الوزيرة، نذكر أوال بااللتزام الحكومي بتنزيل وتفعيل 
واإلجراءات  املساطر  بتبسيط  املتعلق   55.19 القانون  مقتضيات 
اإلدارية بهدف تعزيز عالقة الثقة بين اإلدارة املغربية واملرتفقين أفردا 

ومقاوالت؛
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ثانيا- وااللتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد في املحور 
املتعلق برافعته وفي مقدمتها الحرص على جودة الخدمات وتأهيل املرفق 
التغيير  التحول إدارة  العام واعتماد الرقمنة كرافعة تحقيق عملية 
املنطلقات  هذه  ومن  الحكومي،  البرنامج  مضامين  بتفعيل  والتزامها 
تبسيط  عملية  تسريع  مواصلة  بأولوية  الوزيرة  السيدة  من  نطالب 
ورقمنة املساطر واإلجراءات اإلدارية وإحداث تغيير نوعي وملموس على 
العالقات اليومية بين اإلدارات العمومية مع مرتفقيها وطنيا وترابيا، 
وللتذكير فإن القانون 55.19 الذي دخل حيز التنفيذ في 19 مارس 2020 
اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  ورقمنة  تعميم  األساسية  أهدافه  من 
في غضون 5 سنوات ، ومواكبة لهذا الورش اإلصالحي بادرت وزارة 
للقانون  مفعلة  القرارات مذكرات  من  اتخاذ مجموعة  إلى  الداخلية 
55.19 وتنظيم لقاءات تأطيرية وتأهيلية على مستوى التراب الوطني 
والجماعي بالخصوص، كما تم إلغاء العديد من املساطر واإلجراءات 
وتبسيطها والتي دخلت في حيز التنفيذ وساهمت في تعزيز الثقة بين 

اإلدارة ومرتفقيها،

السيدة الوزيرة، إن الهدف من هذا اإلصالح االنتقالي املنشود هو 
تغيير هذا الوضع العقيم واالنتقال إلى نموذج إداري جديد على أساس 
تحقيق النتائج واألهداف في آجالها وبجودتها املعيارية املعتمدة في ميثاق 
املرافق العامة ومبادئها أحكامها املنصوص عليها في الدستور والقوانين، 
وضوابط السلوك اإلداري املقرر في مختلف األنظمة الناجحة وامللتزمة 
بقواعد الحكامة الجيدة، كما نطالب في فريقنا األخذ بعين االعتبار 
مالحظات وتوصيات الحكامة والتقني من وسيط اململكة وهيئة النزاهة 
تستأثر  إدارية  واجهات  هناك  أن  كما  وغيرها،  الرشوة  من  والوقاية 
باألولوية من حيث حسن التدبير والحكامة واألخالقيات نشير على سبيل 
مثال إلى مجال الصفقات العمومية والولوج املسير إلى الخدمات الصحية 
وتدبير هذا الولوج بشكل لالئق وحفظ كرامة املر�سى وعائالتهم، وذلك 
بموازاة وتعزيز لبرنامج تعميم التغطية الصحية واالجتماعية وتبسيط 
أساس  على  مسبوق  غير  الوطني  الورش  هذا  من  االستفادة  عملية 

العدالة واإلنصاف االجتماعي واملجالي، وشكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ إذن شكرا للسيدة الوزيرة على حسن 
مساهمتكم في هذه الجلسة، ونمر اآلن إلى قطاع العدل، مرحبا السيد 
الوزير بسؤال عن شروط الولوج مباراة امللحقين القضائيين للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيداعبداملرحا ناخيي5:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيسامملحت5م،

مع لياملوزيرامملحت5م،

أعلنت وزارة العدل عن تنظيم مباراة لتوظيف امللحقين القضائيين 
أدى  الذي  األمر  30 سنة،  في  املباراة  لولوج  األق�سى  السن  وحددت 
إلى إقصاء العديد من الراغبين في اجتياز هذه املباراة التوظيف هو 
45 سنة، طبقا للنظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية في الوقت 
ملوظفي  بالنسبة  سنة   40 السن  بتحديد  الوزارة  فيه  قامت  الذي 
كتابة الضبط الذين يمنحهم القانون سن 55 سنة، األمر الذي يدعو 
للتساؤل عن األسباب الكامنة وراء اتخاذ مثل هذه القرارات املجحفة 
التي تحرم العديد من الراغبين في اجتياز هذه املباراة وللحصول على 
فرص الشغل، وهل فكرت الوزارة في التراجع عن هذا القرار؟ وشكرا 

السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبي،ا زيراملعد0:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

شكرا السيد النائب املحترم، هو في الحقيقة هناك إشكال قانوني، 
املادة 8 من القانون التنظيمي كيقول أن سن 45 سنة، ولكن جاوا في 
املرسوم اللي كينظم املباراة وقالوا السن في 30 سنة، املرسوم ديال 
2006، عالش داروا هاد العملية؟ ألن كيعتبروا بأنه يمكن يجيوا الناس 
من وظائف أخرى ويدخلوا للقضاء كاملحامين ويمكن يدخلوا في سن 
45 سنة كحد أق�سى، نظرا للوضعية ديال التقاعد ديالهم إلى آخره، 
وبقات املرسوم ديال املشاركة في املباراة ؟ للدخول القضائي بقات في 
30 سنة. دابا عندنا إشكال، دابا عندنا إشكال باش تدخل للمعهد 
30 سنة، ما�سي لقيتو، باش تدخل من غير املعهد أنك خاصك تدخل 
للمعهد في الحقيقة، ولكن كدخل عندك واحد األقدمية وظيفية أنه 
في الحقيقة هذا هو الخالف للنقاش ألنه في وزارة العدل، شكون اللي 
خصو يدخل للقضاء؟ واش شاب عندو 23 سنة وال واحد اللي ق�سى 
حياتو يشتغل فواحد املجال عندو 10 سنين 15 عام خذا تجربة في 
الطب، خذا تجربة في الهندسة، أنا مع هاد الفكرة هادي، أنا مع هاد 
الفكرة هادي، ويجي يدير سنتين أو يجيب واحد اإلجازة في القانون يدير 
سنتين أو ثالث سنوات، كاين هاد النقاش عندنا، الش داروا 45 سنة؟ 
وهاد املشكل هذا غادي ينعكس على مهنة أخرى هي املحاماة، حيث 
غنمشيوا للمحاماة غنقولوا خصك تدخل للمعهد في 23 سنة غادي 
يتطرح سؤال آخر، والقا�سي اللي تيجي عندو 60 سنة خذا التقاعد 
و70 سنة ودخل املحاماة آش غدير لو؟ خص هاد ال�سي يتقاد هاد 
ال�سي لقيتو، عندي 500 منصب شغل عندنا في الوزارة، غير يا إما نبدل 
القانون نخلي ديك.. تم�سي راه 10 آالف منصب شغل من 2011 لآلن 
راه مشات لينا، كنجيوا تنتشغلوا وكدوز كطيح لينا في la.masse. آش 
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قلنا؟ إيال بقينا مقابلين هاد القوانين غادي يمشيوا لنا املناصب، قلنا 
نخليوا األمور دوز بعدا هاد الشباب يدخل للقضاء ومن بعد وعندنا 
تقريبا 250 اآلن وعندنا 250 في 2006 وعاد عندنا 300 موظف طارحين 

مشكل آخر هادوك حتى هما في 2021.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملرحا ناخيي5:

إننا نشكركم على هذه املعطيات ونؤكد لكم أن  الوزير،  السيد 
الدولة  وترسيخ  البشري  الرأسمال  تعزيز  من  جعلت  التي  الحكومة 
االجتماعية إحدى أولوياتها، مدعومة للقطيعة مع املمارسات السابقة 
من خالل تعزيز قراراتها بدراسة الجدوى واألثار قبل إصدارها وإعمال 
املقاربة التشاركية في إطار مأسسة الحوار االجتماعي حتى تكون هذه 
القرارات في مستوى تطلعات املواطنين وانتظاراتهم وتستجيب ملتطلبات 
املرحلة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية تترجم السياسة الحكومية 
الجديدة التي تسعى إلى بناء مغرب دامج عبر منح الفرص للجميع لتوفير 
االستقاللية الذاتية وتنمية القدرات لجميع املواطنين وتعزيز حماية 
الفئات الهشة وتخصيص عناية خاصة للشباب انسجاما مع توجهات 

النموذج التنموي الجديد..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الرئيس.

ملد ئباملسيدارشيداحاونيارئيسافريقاملتقدما مالشت5مكية:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير املحترم، بطبيعة الحال كنتفهموا يعني التبرير ديالكم 
لهاد القرار، ونحن ال نشك يعني في القرارات اللي كتاخذوها، ولكن 
املشكل اللي عندنا اليوم هو هاد 30 سنة ديال هاد الحكومة، كيفاش ال 
في ديال التعليم 30 سنة، هاد املحرر 30 سنة عالش ما درتوش حتى في 
الوزراء 30 سنة؟ في الدواوين ديالكم 30 سنة؟ هاد املشكل ولى عندنا 
هاد 30 سنة يعني هاجس مع العلم أن دابا جاء في الكالم ديالكم أن 
كاين تناقض ما بين القانون واملرسوم، هل أصبح اليوم املرسوم في 
القوة ديالو أكثر من القانون؟ إيال كان القانون ما خصوش يتخرق، 
هداك راه مرسوم، أما القانون قانون. ولهذا هاد القرار، حرمتو اآلالف 
السيد الوزير من اجتيازهم اللي كتوفر فيهم الشروط، ولهذا نلتمس في 

انتظار هاد اإلصالح وال هاد التناقض..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبي،ا زيراملعد0:

ما كاينش التناقض، ألن 45 سنة الدخول ملهنة القضاء، 30 سنة 
الدخول ملعهد القضاء، إذا قلت 30 سنة دخول املعهد القضائي، 45 
سنة هي الدخول للمهنة، هناك فرق، ملي كتدخل للمعهد القضائي ما 
كتكونش قا�سي، حتى كتخرج من املعهد القضائي عاد كتكون قا�سي، 
وعالش داروها؟ قالوا بأنه هناك مهن أخرى يمكن أن تلج القضاء في 

سن معينة غنقبلوها، مثال محامي، إلى آخره.

النقطة األخيرة اللي بغيت نقول ليك، أنا لقيت هاد ال�سي، لقيت 
القانون وعندي رغبة باش نغيرو، ولكن عندي مشكل ديال الضغط 
ديال املناصب املالية غتم�سي لي، هاد �سي داروه الحكومات السابقة، 
عندهم ظروفهم وعندهم معطيات، ماعندي ما نقول لهم. لذلك أنا ما 
عندي مشكل مع 30 سنة وال 25 سنة، هذا مشكل القضاء اللي كيبت 

في مصير الناس، ما هو السن اللي خص يكون عليه القا�سي حين..

ملسيدارئيساملجلسة:

األحكام  تنفيذ  إشكالية  عن  آني  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فليتفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحاداإنامو�شى:

شكرماملسيداملرئيس،

إشكالية  األحكام،  تنفيذ  إشكالية  حول  املحترم،  الوزير  السيد 
حقيقية وموضوعية أسائلكم السيد الوزير املحترم، عن ثقافة التدبير 

لهذه اإلشكالية، وكيفية معالجة هذا الوضع؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبي،ا زيراملعد0:

القطاع  تنفيذ  األحكام  بين  نفرقو  غير خصنا  األحكام،  دائما  هو 
الخاص وأحكام التنفيذ ديال الدولة، أصال في القطاع الخاص عندك 
الوسائل التقنية والقانونية واملؤسساتية باش تنفذ هذا شغلك، املحامي 
ما�سي يدير شغلو وكتحجز عليه وكدير ليه، حيث كتوصل الدولة، حنا 
قبطنا املادة 9 و8 اللي كان فيها نقاش كتطرح مشكل خصنا نفذوه. 
املحاكم االبتدائية تنفذات سنة 2021. سنة 2021 تنفذات 81.43%، 
110.506 اللي تنفذات. واملحاكم التجارية %98 أي 28.500. القانون 
العام تنفذات 3909 ملفات. أنا كنهضر على الديون على الدولة، تنفذت 
خلصات  اللي  املبالغ  هي  هادي  درهم.  و949.98  و502  مليون   734
الدولة، أي حوالي 800 مليون درهم. وهناك أحكاما كثيرة لم تنفذ بعد. 
ال�سي بركة وزير التجهيز وضع املوضوع من أولوياته، في املجلس الحكومي 
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األخير قال خصنا نعالجو هاد املشكل وخصنا نفذوه في أقرب وقت، وهو 
يعمل اآلن على تنفيذ هاد املبالغ من هنا للسنة املقبلة، ألن هو عندو 
نزع امللكية للطريق السيار إلى غير ذلك. احنا واقفنا على هاد املوضوع 
هذا، واآلن في قانون املسطرة املدنية اللي جاي، درنا مجموعة ديال.. 
منها خلق قا�سي التنفيذ، وتتبع قضية تنفيذ امللفات، واالختصاص 
املحلي حيدناه باش �سي واحد إيال تيملك �سي أمالك فمؤسسة أخرى إلى 
غيرها من اإلجراءات اللي ماغندخلش فيها اآلن، ولكن مهتمين به، واللي 
كنعتقد أسا�سي الديون التي في مواجهة الدولة، يجب تنفيذها، كيف؟ 
وكيف نضغط على تنفيذها؟ وكيف نقوم؟ عندنا تصور، حنا كنهيؤه، 

غنجيبوه للبرملان وغادي نشوفو إن شاء هللا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداإنامو�شى:

شكرماملسيداملرئيس،

األكيدة  ديالكم  الرغبة  بإيجابية  كنسجلو  الوزير،  السيد  شكرا 
السيد  ولكن  مطروحة،  اللي  اإلشكالية  هاد  حول  القوية  واإلرادة 
الوزير، فيما يتعلق بالتنفيذ هناك إشكاالت، فيما يتعلق باألطر واملوارد 
إما  يا  للتنفيذات،  بالنسبة  هناك  كذلك  هناك خصاص،  البشرية، 
اإلفراغات كنلتمسو منكم اإلرادة ديالكم فيما يتعلق بمشروع قانون 
ديال املفوضين القضائيين لتوسيع االختصاصات لهاد الناس هادو، 
ألنه نسبة اإلفراغات ما عندهومش، بالنسبة لبيع األصول التجارية 
ما عندهومش، كذلك بالنسبة حتى للدولة، استخالص الغرامات حتى 
الدولة كتضيع فهاد الباب هذا، ألن كيدوز واحد التقادم. إذن البد من 
التفكير بجدية في هاد املسألة هادي، وبالتالي إيجاد واحد املدونة ديال 
التنفيذ، كذلك فيما يتعلق بتسخير القوة العمومية، بغينا منكم في 
إطار التصور ديالكم، يعني هاد التسخير باش يبقى فيه وزارة الداخلية، 
يكون عند النيابة العامة وعند الرئاسة، ألن هناك مشكل مطروح، 
وأنتم من أهل الدار السيد الوزير، كاين هاد اإلشكال مطروح، كذلك 
فيما يتعلق بالتنفيذات، من العار اآلن أنه مدام هناك جهوية، تكون 
التنفيذات كذلك بالنسبة للشركات ديال الدار السيد الوزير كاين هاد 
أنه  اآلن  العار  بالتنفيذات من  يتعلق  فيما  اإلشكال مطروح، كذلك 
ديال  بالنسبة لشركات  التنفيذات كذلك  يكون  مادام هناك جهوية 
التنمية على مستوى يعني الجهات، كذلك بالنسبة للدولة على مستوى 
الجهات، كذلك ملا ال اإلنسان تيجي من العيون ومن زاكورة ومن وجدة 
كذا تا للدار البيضاي وال الرباط، إذن البد من التفكير بجدية فهاد األمر 
هذا. كذلك السيد الوزير بغينا منكم في إطار يعني التحضير وبالتالي 
إعداد يعني هاد املشروع ديال قانون املسطرة املدنية يعني كاين هناك 
نصوص البد من التعديالت فهاد الباب، كذلك فيما يتعلق بقانون ديال 
املفوضين القضائيين كل هاد األمور كلها هي ستساهم في يعني إنعاش 

اإلستثمار، ألنه وبالتالي مناخ ديال األعمال ألن القضاء هاد األحكام 
عندها واحد املصداقية وعندها واحد القوة يعني قانونية البد ال سيما 
أنها تصدر بإسم صاحب الجاللة نعطيوها الفعالية ديالها والنجاعة 

ديالها، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامملصطفىاجدمن:

شكرماملسيداملرئيس،

الوزير، تعقيبي ينحصر فقط فيما يخص تنفيذ األحكام  السيد 
املتعلقة أو بالتنفيذات ضد الدولة، أوال السيد الوزير أن تنأكد لكم 
من خالل التجربة ديالي املتواضعة في ميدان املحاماة، أؤكد لكم بأن 
املسؤولية ديال وزارة العدل منعدمة في هاد الخصوص، كمثال على 
ذلك الجماعات الترابية ملدينة الدار البيضاء األحكام املرصودة املبالغ 
املرصودة لتنفيذ هذه األحكام 7 املليار، في حين املبالغ املراد تنفيذها 
ضد الجماعات الترابية 70 مليار، وبالتالي أنه فاقد ال�سيء ال يعطيه، 
لذلك يجب عليكم السيد الوزير التفكير بما أنكم في املستوى املطلوب 
التفكير في وجود واحد اآللية عبر إنشاء واحد الصندوق وطني تيتعلق 
بالحكومة ككل وليس بوزارة العدل لتنفيذ األحكام املراد تنفيذها ضد 

الدولة، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

في  التشريع  عندها  العدل  وزارة  مسؤولية،  عندها  العدل  وزارة 
املجال القضائي، عندها مسؤولية عندنا مسؤولية، احنا اآلن تنوجدوا 
التصور، أكثر من هكذا بالنسبة عندنا نخلقوا وكالة لتنفيذ الغرامات 
الضيع  تبقاش  ما  باش  اللي كتكون  إلى غير ذلك واملصادرات  املالية 
دوك السيارات اللي كنبقاوا نحطوا غير في الخالء إلى آخره ونمشيوا 
فهاد اإلتجاه. وبالنسبة للمفوضين القضائيين واملسطرة املدنية لقيت 
نجيبوا  باش  األخيرة  املسحة  ليه  كنديروا  غير  خص  كاين،  القانون 
ديال املفوضين القضائيين ونجيبوا ديال املساطر، بحيث أن الوزراء 
غير  فقط  احنا  نكملوا  وخصنا  املجال  هاد  على  اشتغلوا  السابقين 
الخطوة األخيرة اللي بقات ونجيبوها للبرملان انتظروا في البرملان غيجيكم 
تقريبا  ألنه  قريب  عما  الجنائية  املسطرة  املدنية، غيجيكم  املسطرة 
وصلنا اللخر ديالهم، ألن الوزراء السابقين داروا هاد العمل هو عمل 
جدي وفي الحقيقة راه عمل جدي خص الواحد يعتارف بها في الحكومة 
السابقة وزراء العدل اللي كانوا قبل مني خص غير فقط نكملوا احنا 
ونجيبوه لعندكم، أما التنفيذ بشكل عام يمكنا في املسطرة املدنية 
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نزيدوا أشياء ولكن كذلك خص تكون وكالة وطنية لتنفيذ الغرامات 
ولتنفيذ جميع املصاريف القضائية إلى آخره، وكذا إليجاد طريقة مثلى 
باش يشعر املواطن أنه منصف، مثال راه املواطن راه يمكن لو يتسنى 
باش ياخذ فلوسوا ولكن غير ما يحسبهلناش �سي واحد جاء وسبقوا 
وخذا لو بالصتو، هادي هي اللي املواطن تيقول لك أنا كنتسال الدولة 
نوبتي، حيث توصل نوبتي خلصوني، هاد �سي اللي كيطلب املواطن. درنا 
واحد التصور ولكن أحسن حل هي الرقمنة هي أحسن حل فهاد �سي 
كتعرف نوبتك، كتعرف املبلغ ديالك، كتعرف إمتا غتوصلك نوبتك، 
ضبر راسو نهار توصل نوبتك غادي توصلك، ثم الرقمنة في التنفيذ دابا 
داروا ديك البالتفورم ديال املحامي، اليوم كانا في اجتماع وكان حاضر 
إدارة األمن الوطني، عندهم واحد البرنامج رائع جدا في مجال معرفة من 
مع من تتخاطب في اإلجراءات اإلدارية، خصنا نضيفوه لهداك ديالنا 
وغادي يعطي أكثر، واحنا درنا اجتماع هاد الصباح واحنا دايرين هاد 
التصور وغادي نجيبوه في أقرب وقت، كنتمنى أنه هاد الرقمنة هادي 
تسهل واحد املجموعة ديال األمور ألن الرقمنة كتنقص من الفساد 
اإلداري وكتنقص من الفساد القضائي بواحد الشكل كبير، ألنه البشر 
اللي كيتلقاوا من خاللهم   les ordinateurs بقاش كيلتقي كتولي  ما 

كيدوز تدوز املطالب ديال البشر وما يهمهم، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

يتعلق  آني  سؤال  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
والسادة  للسيدات  باملحاكم  اإلستقبال  وظروف  الخدمات  بتحسين 
النواب املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال، 

تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةازينباأمهر ق:

ملسيداملرئيسامملحت5م،

ملسيداملوزيرامملحت5م،

أيتا انايستا ائ 5مل نين،

السيد الوزير، ال ݣيك نتتتر اسس اد اد اخ تننيث، إس توفيت شا 
الحلول ن إمازيغن د تددونين زغ برا، إمازيغن د تددونين زغ قارا الجبال 
غر املحاكيم، ميددن ال سوالن غاس س ثمازيغت أ السيد الوزير، أور 
غا تفان شا ن إددج غاسن إسسفهيمن مكا غيين السيد الوزير أد 

سسيوضن ايننا تن إضران إ أونباض، تانميرت السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

شكرا لال، ولكن نكين ارساوالح س تسلحيت ن تمازيغت ن سوس 
ور تاسلحيت ن تمازيغت، ورا تفهامح ماتينيت.

السيد رئيس الجلسة:

السيد  تفضل  النائبة،  السيدة  تعقيب  النائبة،  السيدة  تفضلوا 
النائب.

ملد ئباملسيدامحادا ملزينا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيداملرئيس،

ديال هاد  لغة رسمية  ديال  بالترجمة  املطالبة  إيال اسمحتوا  غير 
البالد أنا أعتبرها سبة في حق الهوية، وسبة في حق وثيقة دستورية 
كانت موضوع تعاقد املغاربة. لهذا السيد الرئيس األمازيغية كانت حق 
ما كيفهموش  اللي  املواطنين  الشريحة عريضة من  لواحد  دستوري 
العربية. اليوم هنيئا لنا وهنيئا لكم أنكم حسيتوا باملعاناة ديال دوك 
إيمازيغن اللي كيفهموش شنو كنقولوا فهاد القبة املوقرة. وأنا كنتمنى 
من السيد الوزير الصديق واألخ العزيز ال�سي وهبي اللي بشرنا مؤخرا أنه 
كيعرف الريحة ديال التقاشر ديال املغاربة أنه أيضا يبين لنا أنه كيعرف 

اللغة الرسمية ديال بالدو، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملد ئباملسيداأحاداتويزيارئيسافريقامجص لةا مملع صرةا
)نقطةانظ م(:

في نفس اإلطار، في نفس اإلطار على أنه في الواقع اللغة األمازيغية هي 
لغة دستورية داململكة، إذن ال بد من الرئاسة ومن املكتب ديال املجلس 
على أنه يتاخذ اإلجراءات الكافية باش يمكن تكون ترجمة فورية باش 
حتى املواطنين في البال يفهمو آش تيتقال هنا؛ ثانيا فيما يخص لغة 

التقاشر ولغة الكراطة حتى هي كاينة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، شكرا تعقيب؟ هللا يخليكم، هللا يخليكم، هللا يخليكم السيد 
الرئيس،  السيد  النائب..  السيد  فضلك  من  النائب  السيد  النائب.. 
النواب  والسادة  السيدات  يخليكم  من فضلك، هللا  الرئيس  السيد 
غنعطيك السيد الرئيس دابا، راه خليت شوية ديال املرونة ولكن نقط 
نظام دائما في التسيير هللا يخليكم، تفضلوا السيد الرئيس، نقطة نظام 

ياك السيد الرئيس؟ تفضلوا.

ملد ئباملسيداإنريساملسنتي�شيارئيساملفريقاملحركيا)نقطةا
نظ م(:

شكرماملسيداملرئيس،

أنا تنظن بأن املوضوع ديال األمازيغية هو راه موضوع وطني وما 



عدد.140–20.جمادى األول.1443  )25.دجنبر.2021( الجريدة الرسمية للبرملان88د9  

فيه مناقشة ما دام الدستور حسم فهاد املسألة، بالنسبة للترجمة 
الفورية راه طالبناها وعاودنا وتيظهر لي هذا هادي من املسائل البسيطة 
جدا اللي يقد الرئاسة واملكتب داملجلس يقوم بها، ثم الدرجة الفورية 
من األمازيغية للعربية والعكس صحيح ألن الشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة تتوفر على قناة، قناة كاملة اللي تدير األمازيغية حبذا لو كون 
كنا تنشوفوها تتبث بشكل مباشر وإن شاء هللا هذا اللي غادي يكون 
املواطن يستافد سواء كان  الترجمة وغادي يمكن  بدون شك وتدير 
احنا مغاربة كاملين مكاين مشكل أمازيغ وعرب، ولكن الناس يمكن 
لهم يفهموا وطبعا ال �سيء يمنع باش النواب يطرحوا األسئلة ديالهم 

باألمازيغية وتتم يعني اإلجابة بالعربية...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، شكرا. تفضل السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملفريقامالستقالليا
للوحدةا ملتع نليةا)نقطةانظ م(:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

لغة  والعربية  دستورية  لغة  األمازيغية  الرئيس،  السيد  عفوا 

دستورية وال نسمح ألي أحد أن يتزايد علينا بلغتنا وتاريخنا وهويتنا، 

فكلنا ننطق العربية ونتحدث باألمازيغية ولكن كل�سي لكن على األقل 

هاد الفضاء هو فضاء للحوار، وفضاء للنقاش يجب أن نعتمد اللغة 

التي يفهما الجميع من أجل إيصال الفكرة وإيصال وإشراك يعني عامة 

النواب والنائبات والحضور الكريم في فهم نوعية املشاكل التي تطرح، 

فأنا نقولكم عاد كيفاش تعملت العربية ولكن إحتراما للقاعة أتحدث 

باللغة العربية ألنه اللغة الدستورية في انتظار تنزيل األمازيغية، وقد 

طالبنا في أكثر من مناسبة املجلس بتسريع وتيرة تنزيل األمازيغية داخل 

بتفعيل يعني آليات الترجمة، وهذا حق مشروع لجميع املغاربة األمازيغ 

والعرب ونحن أمة واحدة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الرئيس.

ملوطنيا ملتجاعا فريقا رئيسا غي ثا محادا ملسيدا ملد ئبا
لألحرمرا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الرئيس، بدون مزايدات في هاذ املجلس املوقر، اليوم كل 

املرة  هي  هادي  الفورية،  الترجمة  بهاد  كيطالبوا  األمة  ديال  النواب 

الثانية اللي تنقولو هادي هللا يخليك السيد الرئيس خوذو هاذ امللف 

يعني بجدية وهاد ال�سي ينزل للواقع، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدارشيداحاونيارئيسافريقاملتقدما مإلشت5مكيةا
)نقطةانظ م(:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الرئيس، مع األسف، يعني في كل مرة هاد املشكل ديال الترجمة 
الفورية منذ الوالية السابقة، ما�سي غير دابا وهو كيتطرح، يعني كاين 
واحد التأخر كبير، ولكن أعتقد أن كان رئيس مجلس النواب تفاعل 
مورا ماكان فريق التقدم الشرقية، تفاعل بشكل سريع وقال بأننا هو في 
اتصال مع اإلذاعة والتلفزة من أجل يلقى واحد الحل للترجمة الفورية. 
أما األمازيغية أو العربية حنا بغينا املغاربة كاملين بفهموها، ما�سي غير 
اللي كيهضر العربية، حتى األمازيغ ما فاهمينش أش كنقولو دابا، بغينا 
كل �سي يعرف، وهاد�سي مافيهش مزايدات، يعني مسألة تقنية نرجو 
الترجمة الفورية وبدون مزايدات في هاد  التسريع بهاد املسألة ديال 

املسألة هادي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس.

مالتح نا فريقا رئيسا شهيدا ملرحيما عبدا ملسيدا ملد ئبا
مإلشت5مكيا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيداملرئيس،

بدوري بغيت نأكد على أن املوضوع ديال األمازيغية ما�سي موضوع 
ديال املزايدة، هو موضوع تنزيل، أننا كنزلو الدستور، فقط أنا اللي 
كيدننا دائما اللي كيوجعنا فهاد الوضعية هادي، هو التأخر، غادي 
غادي  الشهر  واحد  مازال  يعني  النهاية،  غتكون  هادي  ما�سي  نتوقعو 
يحصل لنا حادثة من هاد النوع واحنا كنستمرو، ولكن نبغي نشير بأن 
ألننا متأخرون، فالكثير من املرونة وحنا كنجوابو على الناس خصها 
تكون، كنظن بأن بإمكان السيد الوزير يكون عندو جواب أفضل من 
الطريقة اللي تدارت، بلباقة أكثر وبمرونة أكثر، وبجانبه وزير آخر يتقن 

األمازيغية وتم�سى األمور، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

هللا يخليكم السيدات والسادة، غنزيد السيد الرئيس اللي كيمثل 
السيد الرئيس، السادة النواب هللا يخليكم عطيت الكلمة للرؤساء 

كلهم، تفضل ال�سي الحيكر.

ملد ئباملسيداعبداملصاداحيكرا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيداملرئيس،
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محسومة  األمازيغية  اللغة  ديال  القضية  بأنه  أؤكد  بدوري  أنا 
دستوريا، كل �سي مقتنع بها، على إثر ما ذكره السيد الرئيس من تجاوب 
رئيس مجلس النواب في املوضوع ملا أثير آخرمرة، أنا ألتمس من خاللكم 
السيد الرئيس باش نطلبو من السيد رئيس املجلس، يعقد في أقرب 
اآلجال واحد الندوة ديال الرؤساء، أو عاألقل اجتماع مع رؤساء الفرق 
واملجموعة النيابية، قصد إطالعهم على شنو هي املساعي اللي نحققت، 
وشنو هي اآلجال لحل هذا اإلشكال، وعندي ملتمس لإلخوة واألخوات 
النواب البرملانيين باش نحافظوا على املستوى د النقاش داخل هاد 
للمواطنات  والحيوية  األساسية  القضايا  على  حفاظا  املؤسسة، 

واملواطنيين.

ملسيدارئيساملجلسة:

اللي كنسير هللا يخليك  أنا  هللا يخليكم ألنه عطيت، هللا يخليك 
السيد النائب. عطيت للرؤساء واخا خارج سميتو باش شوية املرونة 
عطيت للرؤساء كلهم. هللا يخليكم نستمرو. تعقيب للفريق الحركي، 
ال راه جاوب، ال دابا خص تعقيب عاد نعطي الكلمة، ال بالتي السيد 
الوزير هللا يخليك، ال بالتي هللا يخليكم هللا يخليكم السيدات والسادة 
راه جاوب عطينو  الوزير، ال  السيد  السؤال تطرح، جاوب  النواب، 
الكلمة وجاوب في ثانية، مور التعقيب غادي يجاوب، شكون؟ ما�سي 
هو، ال، انت درتي التعقيب؟ ال ما دارش تعقيب، هللا يخليكم، خدا 
نقطة نظام هللا يخليكم السيدات والسادة النواب، فإطار نقطة نظام 
اللي عطيت الكلمة للسيد أوزين دابا تعقيب الفريق الحركي، تفضلوا 

بالتي تفضلو السيد الرئيس

ملد ئباملسيدامنريساملسنتي�شيارئيساملفريقاملحركيا)نقطةا
نظ م(:

األمازيغية  تكون ترجمة من  باش  الوزير  للسيد  كانت حاجة  إيال 
للعربية نقول للسيد الوزير املحترم أن من خالل الجواب ديالوا قال أنا 
ما تنفهمش الشلحة ديالكم تنفهم الشلحة د سوس، نطرحو السؤال 

بالعربية باش ما نخلقوش مشكل يا أخي، هذا ما�سي مشكل هذا راه.

ملسيدارئيساملجلسة:

مور التعقيب مور التعقيب هللا يخليكم أنا عطيت السؤال للفريق 
الحركي، جاوب السيد الرئيس، اآلن التعقيب للفريق الحركي، تفضلو 

السيد النائب.

ملد ئباملسيدامبرمهيماأعب :

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملس نةاملد ئب تا ملدومب،

املسألة ديال ولوج املحاكم وحسن االستقبال كيحيلني على محاكم 
ديال املغرب اللي اليوم كتعرف واحد الوقفة جراء جواز التلقيح مطلوب 
للمحامين، وبالتالي واحد العدد ديال السجناء وديال املرتفقين تضيع 
املصالح ديالهم، وبالتالي كنطلبوا منكم باش أنه يكون واحد التدخل 
عاجل باش تلقاو حل لهاد املشكل ديال جواز التلقيح، النقطة الثانية 
في  اللي  خنيفرة  ديال  املحكمة  على  كيحيلني  الولوج  هاد  خالل  من 
الحقيقة هي محكمة تبنات بمواصفات كبيرة ولكن املطلب ديالنا واللي 
كان سنين هادي فهو هداك املحكمة تولي محكمة االستيناف، نظرا 
الناس  اللي  املنطقة  للعدد دالقضايا ونظرا لشساعة اإلقليم وديال 
احنا  وبالتالي  االستيناف،  محكمة  مالل  لبني  وتيمشيو  كيتكرفسو 
الناس  في خنيفرة باش هاد  كنطلبوا باش تكون محكمة االستيناف 
نخففو عليهم العبء ديال السفر، مسألة أخرى هي مسألة الرقمنة اللي 
تكلمتو عليها، فرغم أن املجهود اللي درتوا ودرتوا الرقمنة فواحد العدد 
ديال السجناء عندهم مشاكل كبيرة باش أنه تكون واحد املحاكمة 

عادلة وديال التواصل..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

غير ربما ما تفهمناش هي هضرات باألطلس أنا هضرت بالسوسية 
تنفهم السوسية وتنتكلم السوسية  أنا  أنا ما فهمتها هي ما فهمتني، 
وتنفهم شوية الريفية ألن الوالدة ديالي ريفية، ما زال ما تزوجت من 
األطلس مازال ما عندي والدة من األطلس وعندي مراتي فاسية تتعلمني 

الفاسية هاد ال�سي اللي عطى هللا، شكرا.

 نرجع للطوارئ الصحية لهذا ما عنديش رد الفعل قلت الشلحة 
أنا قلت بالشلحة السوسية أنا ما فهمتش آش قلتي هذا من حقي نرجع 
للطوارئ الصحية هذا قانون قانون خصو يتطبق واملحاكم هي أول 
واحد خصها يتطبق فيها ما عندي ما ندير، خص يتطبق القانون، إيال 
ما كانت وزارة العدل ما تطبقش القانون شكون غيطبقو، إذن يدخل 
ألنه عندنا ناس اللي دايرين التلقيح، وعندنا ناش جابو لنا الشواهد في 
املحاكم موظفين صحيا ما يمكنش لهم يديرو التلقيح، خصنا نحميوهم 
حتى هما، ناقشنا هاد املوضوع يومين قلنا تنساينو يديرو التلقيح وبما 
أنه كاين الجواز الصحي كاين في القانون وتينص عليه القانون انتهى 
املوضوع، باش يقول لي ال ما كاينش قانون تينص، كاين نص في القانون 
والطوارئ الصحية وعطى االختصاصات للحكومة وفقا للنص، يم�سي 
السيد  عليكم  تنهضرش  ما  واحد،  �سي  يهضر  عاد  القانون  غير  يقرا 
النائب، تنهضر على �سي واحد دار �سي تصريح قال بأنه ما كاينش قانون، 
وال ما قراهش آش غندير له، أنا حلمي اآلن خدام فيه ندير القا�سي 
املقيم في كل مكان يمكن أن يصله املتقاضين لسبب بسيط، تتعرف 
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بأن املسألة عندكم في األطلس وال عندنا في سوس وال في الريف املرا ما 
تتبغيش تجلس من بعد املغرب خارج الدار تترجع للدار قبل املغرب هذه 
هي الثقافة، بغيتي تم�سي عند القا�سي خصها يومين نهار توصل ونهار 

تدير اإلجراءات، اآلن تنجريو باش ندير القا�سي املقيم..

ملسيدارئيساملجلسة:

عدد  تزايد  عن  آني  سؤال  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
املعتقلين اإلحتياطيين للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
التجمع الوطني لألحرار فليتقدم أحد واضعي السؤال، تفضل السيد 

النائب.

ملد ئباملسيدامسا عيلامل 5هومي:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملس نةاملوزرمء،

ملس نةا ملسيدمتاملد ئب تامملحت5م ت،

يمثل االكتظاظ إحدى السمات املميزة لسجون بالدنا وهو ما يؤثر 
بشكل سلبي على ظروف إيواء السجناء وعمل املوظفين ويرجع هذا 
بلغ  إذ  املعتقلين االحتياطيين،  لتزايد عدد  االكتظاظ بشكل أسا�سي 
عددهم في نهاية شتنبر من السنة الجارية 40255 نزيل من مجموع 88 
ألف و960 سجين بنسبة تبلغ %45.25 من مجموع نسبة السجناء، 
بناء عليه نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي سيتم اتخاذها من 

أجل ترشيد االعتقال االحتياطي؟ شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

هاد املوضوع كيتكرر فيه حتى مالحظات املنظمة الدولية اتجاه 
املغرب اتجاه هاد املوضوع هذا، وهو املعتقل اإلحتياطي هو الذي لم 
يكن له حكما نهائيا وباتا أي في محكمة النقض، اآلن كاين في بعض 
اإلعتقال  ما�سي  املدان،  املتهم  اإلستئنافية  املرحلة  كيديروا  الدول 
في  كيكمل  كنتسناوا حتى  احنا ال  العقوبة،  كينفذ  اإلحتياطي صافي 
القانون من الناحية العملية وكيل امللك له وضميره ومن خالل معطيات 
امللف وطبيعة املتهم يتخذ قرار في حالة اعتقال أم في حالة سراح. اآلن 
املجموعة  واح  زدنا  الجديدة  الجنائية  املسطرة  في  ما  شيئا  ضغطنا 
من النصوص قلنا أودي خص يكون الجريمة قوية وتكون أدلة قوية 
تثبت أنه متورط فيها، ثم تكون وسائل اإلستعمال اللي ارتكب كان 
قوي، ولكن كذلك عطينا حق الطعن في شرعية اإلعتقال، ألنه خصو 
يعللوا ما بقاش غيدير أمر باإلعتقال خصو يبرروا، خصو القا�سي يقول 
التعليل ديالو عالش داروا في حالة اعتقال ما�سي غير يقول لألمن العام 

و�سئ من هذا القبيل. ودرنا اآلن أنه خصو يطعن فيه وهاد الطعن خصو 
يكون داخل أجل 24 ساعة معناه داخل 24 ساعة خص يبت القا�سي 
حول شرعية اإلعتقال من عدمه، واش هاد الراجل خصو، ثم درنا 
داك البراسلي إلكترونيك، درنا الكفالة، درنا الغرامات، وإيال نجحات 
البراسلي إلكترونيك اللي غندخلوها في القانون غتخفف علينا بواحد 
الشكل كبير ألنه غادي نضبطوا أكثر. اآلن راه كاين واحد املجموعة 
ديال املعتقلين نتاع تنقولوا لهم إحتياطيين وكيكملوا العقوبة وخارجين 
ومازال هما احتياطيين، هاد الكارثة قانونية كاينة عندنا وخصنا نحلوا 
املشكل ديالها من خالل واحد املجموعة نتاع اإلجراءات أخرى وهي 

العقوبات البديلة عالش اللي .... يقدم �سي حاجة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدايونسابنسليا ن:

شكرماملسيداملرئيس،

ال شك أن القضاء في بالدنا اكتسب من الخبرة ومن املهنية ما يخوله 
اليوم أن يتبوأ مكانة مهمة في األمن القضائي. اليوم استقالل القضاء 
يكرس كذلك استقالل قرارات النيابة العامة وقرارات قضاء الحكم 
وقضاء التحقيق، في هذا التعقيب أريد أن أقتبس كلمة رئيس النيابة 
العامة بمناسبة افتتاح الندوة الجهوية الثانية حول ترشيد االعتقال 
االحتياطي والتي جاء فيها: »أن هاد القضية تشكل مرآة حقيقية ملدى 
احترام قواعد وشروط املحاكمة العادلة وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر 
حجر الزاوية في األنظمة الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال 
سلطة االعتقال معناه انتهاك لحرية اإلنسان وهدم لقرينة البراءة.« 

انتهى االقتباس.

السيد الوزير املحترم، اليوم نحن كمشرعين وأنتم كحكومة مطالبين 
بإخراج القانون الجنائي واملسطرة الجنائية إلى الوجود في أقرب اآلجال، 
ألن هي الوسيلة الوحيدة اليوم لحل هاد اإلشكالية، من طبيعة الحال 
القضاء املغربي يقوم بدوره وبواجبه بكل استقاللية ونزاهة في ترشيد 
على  تدل  العامة  النيابة  رئيس  السيد  وجوالت  االحتياطي  االعتقال 
الرغبة في فك هاد املعضلة، واليوم ال يمكن أن يستمر املغرب في هاد 

الوضعية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

أغلب مشكل ديال اإلعتقال خصنا نحلوه ب 2 داملستويات: توفير 
الوسائل املادية بعدا للنيابة العامة؛ ثانيا أنه من الناحية التشريعية 
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خصنا نضبطوا هاد اإلعتقال ما يبقاش هكذا مطلق على النيابة العامة 
خصنا نضبطوه تشريعيا ونخليوا الضمير آنذاك كل واحد والضمير 
ديالو؛ واملسألة الثالثة األخرى نبداوا نقلبوا على وسائل جديدة مثل 
الغرامات، مثل الضمانات الشخصية وغيرها من األمور التي يمكن أن 
تخفف من هاد اإلعتقال، ألن غير اللي جاء تعتلقلوا ساهلة، راه واحد 
الوقت كان في القضاء إيال فرجتي على �سي واحد كيجيوا يفتشوك وإيال 
عتاقلتيه راه مزيان، دابا تغيرات األمور اآلن السلطة القضائية مشات في 
اتجاه آخر أنها كتشوف امللف وكتشوف املعطيات. اآلن خصنا نتعاملوا 
مع املوضوع من الناحية التشريعية، ونتعاملوا من حيث الوسائل، ألن 
السجون ديالناراه ما قدراش باقي تحمل هاد الضغط اللي كاين ديال 

البشر اللي كاين عندهم تمايا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال آني عن الخريطة القضائية للمملكة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل السيد النائب

ملد ئباملسيداعبداملرزمقاه شياي:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

إخومنيامل 5مل نيين،

في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى ضمان تنزيل خريطة قضائية 
امللفات  مختلف  وتواكب  املتقاضين  من  القضاء  تقريب  في  تساهم 
الوزير،  السيد  نسائلكم  اململكة،  ومناطق  كل جهات  عبر  املطروحة 
عن اإلجراءات املتخذة لوضع خريطة قضائية تستجيب لتطلعات..؟ 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبي،ا زيراملعد0:

نديروا  بغينا  فقلنا  كان،  اللي  النقاش  داك  السؤال كيكمل  هاد 
مكتب القا�سي املقيم محكمة القا�سي املقيم في أي مكان باش نقربها 
للمواطنين، دابا املرا اللي بغات تطلب النفقة في القرى راه ما كتقدرش 
تم�سي تطلب النفقة ألن بعيدة عليها املحكمة، بغات تسجل �سي عقد 
راه ما كتقدرش تم�سي ألن بعيد عليها اإلجراءات، قلنا إيال درنا القضاة 
املقيمين واآلن كنشتغلوا على هاد املسألة هادي ديال القضاة املقيمين 
تنحاولوا نديروهم في جل املناطق داملغرب إيال وصلنا 100 % غنكونوا 
قدمنا خدمة للبادية، قدمنا للمرأة القروية، وقدمنا خدمة لإلنسان 
القروي باش تسهل عليه العملية ديال الولوج للقضاء ما يبقاش غير في 

املدن، وكذلك بعض املحاكم اآلن غادي نحلوا املحكمة ديال طرفاية، 
املحكمة ديال بويكرا من هنا سنة غادي توجد، كاين عندنا 12 محكمة 
ابتدائية.. مركز قضائي للمحكمة االبتدائية كاينة في تنغير، والحاجب، 
وبويكرا، وسيدي إفني، وجرادة، والدريوش، وتيفلت، ومشرع بلقصيري، 
وبوزنيقة، وسوق السبت، وأوالد نما وتارجيست. بغينا نديروا محكمة 
اإلستئناف في الداخلة كذلك وبغينا نديروا محكمة ابتدائية في تحناوت، 
وحدة محكمة االستيناف راه كاينة في كلميم واحنا غاديين فيها وغادي 
نمشيوا أكثر ما يمكن شتي إيال كانوا 10 دالناس عندهم دعوة خاصك 
تدير لهم محكمة ألن هذا هو دور الدولة ويقدموا الخدمات القضائية 
امللفات عندي ونقول ال ال  نبدا نحسب شحال من  للمواطن ما�سي 
قالل امللفات، هذا كالم ما كيتقالش املواطن خصك توفر ليه واحد 
املرفق عمومي احنا كنسعاوا اآلن غير نديروا بعدا القضاة املقيمين 
باش يقدموا خدمات للناس الفقراء، للمرأة أي ما يسمى الفئات الهشة 
الحماية هاد ال�سي عالش كنقلبوا واآلن احنا مشينا لتارودانت -عاود 
ثاني نرجعوا لتارودانت ال�سي والزين- ودرنا أوالد برحيل وغادي نديروا 
تاليوين وغادي نم�سي للشمال الحسيمة وغادي ندير في املناطق ديال 

الحسيمة وإيال بغيتي نتكلم ليك على التقاشر أنا موجود غادي تصدم.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملرزمقاه شياي:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرماملسيداملوزير،

بداية ال بد من التنويه باملجهودات التي تبذلها وزارتكم وذلك للزيارات 
التي تقومون بها من أجل تمكين كافة عماالت وأقاليم اململكة بمقرات 
الئقة بمحاكم، واألكيد أن وضع خريطة قضائية تستجيب لتطلعات 
املرتفقين والتقا�سي إلى جانب كونه يندرج في إطار تنفيذ توصيات ميثاق 
إصالح املنظومة، منظومة العدل واملتعلقة بتوفير عدالة قريبة وفعالة 
في خدمة املتقاضين، ويبني أيضا هاجسا لوزارتكم خاصة وأن الخريطة 
القضائية الحالية أصبحت في حالة إلى مراجعة تأخذ بعين االعتبار 
الواقع الحالي كما أن هناك العديد من املواطنين الذين يتطلب منهم 
األمر أحيانا قطع مسافات طويلة جدا للوصول ألقرب محكمة من أجل 
التقا�سي أو قضاء بعض الخدمات املرتفقة. لذلك نعتبر أن القرار الذي 
سبق اتخاذ بإغالق مجموعة من مراكز القضاة املقيمين بعدد من املدن 
حان الوقت ملراجعة وإعادة فتح هذه املراكز في وجه املتقاضين، أيضا 
ال بد من اإلشارة انتباه السيد الوزير إلى أن هناك مجموعة من املدن 
بالجريدة الرسمية منذ سنوات من أجل  األخرى تم إصدار مراسيم 
إحداث محكمة ابتدائية بها في حين ال وجود لهذه املرافق على أرض 

الواقع، وشكرا السيد الوزير.
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ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدانوراملديناملهر �شي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، نريد مالءمة بين الخريطة القضائية والجهوية، على 
سبيل املثال طنجة-تطوان-الحسيمة تراكم مؤهالت عديدة وواعدة 
ألوراش  قوية  دفعة  أعطت  التي  السامية،  امللكية  الرعاية  بفضل 
مهيكلة لها كميناء طنجة املتوسطي الذي يعتبر من أكبر املوانئ العاملية، 
وأوراش  حرة  التجارية  املناطق  وكذلك  الصناعية  املنطقة  وكذلك 
املاكرو اقتصادية ذات بعد اقتصادي عالمي. فإننا نالمس ضعفا في 
مالءمة الخريطة القضائية بالجهة وعدم موازاتها لتطلعات املتقاضين 
املضطرين للتوجه إلى املحاكم ذات اإلختصاص النوعي بالرباط وفاس 
وكذلك املحاكم اإلدارية واملحاكم االستئناف والتجارية ومحاكم جرائم 
األموال، وهذا ما يعيق مواكبة الخريطة القضائية للمسيرة التنموية 
والتطلعات امللكية السامية، ويكبد مرتفقي منظومة العدالة خسائر 
حول املخطط الجهوي السيد الوزير، كاين هناك تأخر الحاصل في 

نطاق ورش البناء باملحكمة االبتدائية باملضيق.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

غير بالنسبة للمديق عاد خذينا األرض املديق عاد األسبوع اللي فات 
خذينا األرض، كلفنا لجنة مشات لتما وخذات واحد األرض. بالنسبة 
للمحاكم املتخصصة كاين في قانون املسطرة املدنية الجديد األماكن 
اللي فيها محكمة متخصصة مزيان ملا فيها غادي نديروا غرفة مختصة، 
غرفة تجارية وغرفة إداري داخل املحاكم اإلبتدائية باش ما يبقاش 
الواحد ينتاقل من العيون تا املراكش في حكم األستئناف، فعال ملف 
فيه 30 ألف درهم وال حتى األكادير باملحكمة اإلبتدائية بغينا نديروا 
تكون  األقل  املتخصصة على  املحاكم  أن  وقلنا  محاكم متخصصة، 
في كل جهة وكل 3 الجهات تكون فيهم محكمة اإلستئناف إدارية وال 
تجارية، مازال كناقشوا اإلمكانيات ألنه املشكل اللي عندنا هو العنصر 
البشري ما عندناش، راه كاينة أزمة كبيرة في املوظفين في املحاكم. بغيت 
نقول كذلك هذا في اإلختصاص النوعي وبالنسبة للتجاري واإلداري 
وكاين ضعف املرافق كاين كاين خص محاكم اإلستئناف كتبنى بواحد 
الطريقة بحال لتتبني واحد املحكمة كتبني من هنا 70 عام كغيكون 
نبني  دابا، حيت  تكون  الرؤية خصها  املغرب، مازال ماعندناش هاد 
محكمة ما�سي نبني املشكل اللي عندي اآلن خصني نحلو اآلن، خصني 10 

املوظفين نعطيهم اآلن، خصني ندير واحد املحكمة اللي من هنا 70 سنة 
كي غيكون املغرب وتحطها، باش إيال تزادت األمور تكون أفضل. كاينة 
محاكم أخرى اللي عندنا فيها مشاكل، كاينة محاكم اللي مسدودة مبنية 
مسدودة بحال طرفاية غادي نحلوها دابا، كاينة محاكم اللي عندنا فيها 
مشكل داملوظفين، كاينة محاكم عندنا فيها مشكل اإلمكانيات وكاينة 
محاكم جاية في مواقع ما�سي هي، وكاينة مندوبيات ديال الثقافة اللي 
بغا يدير فيها املندوب الثقافي قاعة ديالو رائعة قال لك مكتب أنيق على 
حساب والد الشعب اللي بغاوا يتعلموا غي املوسيقى وما خالهم، شكرا 

السيد النائب املحترم ديال الحركة الشعبية.

ملسيدارئيساملجلسة:

التحتية  البنية  بتعزيز  يتعلق  آني  سؤال  املوالي  السؤال  شكرا، 
للمحاكم ودور القا�سي املقيم للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداخليداح تاي:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملس نةاملدومبا ملد ئب تامملحت5مين،

من موقع أهمية تقريب القضاء من املواطنين واملواطنات نسائلكم 
السيد الوزير عن اإلجراءات التي ستقومون بها من أجل تعزيز البنية 

التحتية للمحاكم وال سيما تعزيز دور القا�سي املقيم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

أنا كنشكركم على اهتمامكم بهاد املوضوع ديال القا�سي املقيم راه 
مهم جدا القا�سي املقيم، ألنه هادو هما املواطنين اللي ما استافدوش 
اللي موجودين في  من املرافق ومن الخدمات ديال الدولة هما هادو 
الجبال وموجودين في مناطق نائية، أما اللي موجود في املدينة كل�سي 
قريب حداه كل�سي قريب له. غادي نمشيوا لهاد اآلن عطيتونا واحد 
الفكرة أننا خصنا نهيئوا واحد الدراسة ونعطيوها لكم في البرملان حول 
ما هي املتطلبات ديال توفير القا�سي املقيم في الخريطة القضائية في 
املغرب، خصنا نعرفوا في أن ونديروا برنامج عمل اليوم نفتاتح واواحد 
العدد، السنة املقبلة نفتاتحو عدد آخر ونفتاتحوا عدد آخر ونمشيوا 
هذا،  اإلتجاه  فهاد  نمشيوا  لنا  يمكن  غادي  راه  بأنه  ونعتقد  فيها، 
شيئا  أوسع  إختصاصات  ونعطيوهم  القطب  نفتاتحوا  واآلن خصنا 
اللي  قليل  النموذج  واحد  أوسع. غنعطيكم  إمكانيات  ونعطيوهم  ما 
كيعرف فيكم تافنكلت كاينة حدا تارودانت، كان فيها القا�سي املقيم 
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ومحكمة السداد في 1957، دابا ما بقات ال سداد وال مقيم وال تا �سي 
حاجو ما بقات، في 57 درنا تما املحكمة دابا ما بقاتش، تنقول لهم 
كفاش احنا كنزيدوا للقدام وكنرجعوا اللور. لذلك حتا نبنيوا �سي حاجة 
بحال املندوبية الثقافية كنبنيوها لوالد الشعب ما�سي لواحد يدير فيها 

املكتب ديالو، شكرا السيد النائب.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب للسيد النائب، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداخليداح تاي:

على اإليضاحات أكدتم السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

هللا يخليكم آ�سي.

ملد ئباملسيداخليداح تاي:

شكرا السيد الوزير على اإليضاحات، أكدتم السيد الوزير خالل 
أن  على   2022 سنة  برسم  العدل  لوزارة  امليزانية  مشروع  مناقشة 
مشروع إصالح منظومة العدالة يقوم على عدة مرتكزات ولعل من 
بين أهمها املرتكز املتعلق بالبنية التحتية وخاصة بأن الجميع يدرك 
أن هبة العدالة لبالدنا ذات إرتباط بوجود بنايات الئقة ومحترمة تليق 
تيهيء  على  وزارتكم  لذلك عمدت  وتباعا  القضائية،  الشرطة  بمكانة 
برنامج طموح بغاية النهوض بهذه البنية التحتية لسائر محاكم اململكة 
اإلنكباب  من خالل  الواقع  أرض  على  ترجمتها  تم  الذي  ال�سيء  وهو 
وزارتكم على بناء بنايات جديدة وإصالح وتوسيع القديمة التي ال تزال 
صالحة لإلستعمال، ناهيك عن بناء قصور للعدالة الخاصة بالحواضر 
الكبرى والتي تتميز بنشاط قضائي مكثف مما يتطلب كذلك على توفير 
التجهيزات األساسية واملساعدة على تأدية املهام والوظائف املنوطة 
بها..، غير أنه في الوقت الذي تتجه فيه الوزارة لتجديد مجموعة من 
املحاكم وبناء أخرى هو أمر يبعث على االعتزاز واالنشراح في الواقع، 
فإن مجموع من دور القا�سي املقيم ظلت على حالها ما بات يهدد كل 
العاملين واملرتفقين نظرا لقدمها ولغياب أدنى شروط السالمة الصحية 

مما يجعل العمل بها أمرا مستحيال.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

أنا بغيت غي نقول غي جملة، احنا املحاكم اللي غادي نبنيوا إن شاء 
هللا في املناطق قا�سي املقيم غتكون محاكم مزيانة ومبنية بشكل مزيان 

باش ما تغرقهاش الشتا بحال التيرانات، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

للنهوض  آني عن اإلجراءات املتخذة  الوزير، سؤال  شكرا السيد 
بوضعية حقوق الطفل، هللا يخليكم من فضلكم السيدات والسادة 

النواب من فضلكم، في التسيير السيد النائب تفضلوا.

ملد ئباملسيدامصطفىاإبرمهيايا)نقطةانظ م(:

السيد الرئيس، احنا في واحد الجلسة مسؤولة وهادي مؤسسة 
برملانية فيها الرقابة، السادة النواب كيطرحوا األسئلة والحكومة تلتزم 
بأنها تجيب على السؤال في املوضوع، إيال كان كل مرة غنبقاوا نجبدوا 
تارودانت والتقاشر وles terrains غادي تغرق وما غاديش تغرق من 
مسؤوليتكم السيد الرئيس أنكم تلزموا السادة النواب باألسئلة ديالهم 
وتلزموا الحكومة أنها تجاوب على األسئلة وما يخرجوش وما يبقاش 

واحد النوع من العبث.

ملسيدارئيساملجلسة:

املتخذة  اإلجراءات  عن  آني  السؤال  إذن  النائب،  السيد  شكرا 
للنهوض بوضعية حقوق الطفل للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةان نيةابزندفة:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان نسائلكم عن 
اإلجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل النهوض بحقوق الطفل، 
كما نسائلكم عن السياسة الجنائية الجديدة التي ستسنونها من أجل 

مكافحة عدة ظواهر سلبية كاإلدمان على املخدرات؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

احنا كنتعاملوا غير باملساواة اللي جبدنا كنجبدوه هذا هو وهاديك 
اإلتحاديين  بناوها  املندوبية  هاديك  املندوبية  على  تكلمتي  مادام 

وسديتوها 6 سنين وحليتها أنا. إيال اسمحتوا إيال اسمحتوا بغيت..

ملسيدارئيساملجلسة:

ال ال خليه يجاوب السيد الوزير، ال ال من فضلك يجاوب السيد 
الوزير ما  الوزير، ال جلس هللا يخليك يجاوب ما تقاطعوش السيد 
السيد  يخليك  تقاطعوهش جلس هللا  ما  يجاوب  خليه  تقاطعوهش 
يجاوبن  يجاوب خليه  يخليك من فضلك خليه  احتارم هللا  النائب، 
الجواب ديالو من فضلك السيد النائب من فضلك السيد النائب، 
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تفضلوا السيد الوزير، السيد الوزير تفضلوا، السيد الوزير هللا يخليك 
ال�سي النائب هللا يخليك السيد النائب كيجاوب ما تقاطعوش هللا يخليك 
تفضلوا، تفضل السيد الوزير خليه يتكلم تفضل السيد الوزير السيد 
الوزير ماتقاطعوهش تا يكمل تا يكمل عاد نعطيكم الكلمة، تفضلوا 
السيد الوزير تفضلوا تفضلوا استمروا هللا يخليك آ هللا يخليك السيد 
النائب، السيد الرئيس السيد الرئيس من فضلك آ السيد الرئيس من 
فضلك، السيد النائب هللا يخليك شوية ديال االحترام، السيد النائب 
السيد  تقاطعوش  ما  يخليك،  الجلوس هللا  الجلوس،  يخليكم..  هللا 
الوزير حتى يكمل، تفضل السيد الوزير، تفضلوا استمروا، استمروا 

السيد الوزير استمروا.

ملسيداعبدامللطيفا هبي،ا زيراملعد0:

ما دويت ما..

ملسيدارئيساملجلسة:

استمروا السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبي،ا زيراملعد0:

على كل.. عالش ما يجاوبنيش..

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبي،ا زيراملعد0:

..عالش ما نجاوبكش أنا هنا باش نجاوبك، غير هو املغرب انتما 
كتعرفوا بأن املغرب صادق في 1993 على االتفاقية الدولية لحقوق 
القانوني  الجنائي  بهما، حددنا السن  امللحقين  الطفل والبروتوكولين 
في 18 سنة واآلن في القانون في قانون املسطرة الجنائية الجديد اللي 
غادي يجي فيه واحد املجموعة ديال العناصر: أوال سن 16 سنة ال 
يعتقل الشخص توفر ليه واحد املجموعة ديال اإلمكانيات باش ما 
يمشيش لحالة االعتقال؛ ثانيا كيتشعر إجراء فحص طبي إجباري عليه 
وعلى آثار العنف إيال كانت فيه، وجوب إشعار األولياء ديالو، ضرورة 
الفصل بين متابعة الحدث عن الرشداء إيال وجدوا في نفس القضية 
العمومية  الدعوى  تحريك  االجتماعي وعدم  البحث  إجبارية  وكذلك 
من طرف املطالب بالحق املدني واإلدارة العمومية وإعطاء هذا الحق 
للنيابة العامة وحدها هي كتابع األطفال ما يكونش يتابعوهم اآلخرين؛ 
تكريس حق التعبير عن رأيه وإدراج مبدأ والصلح في الجنح التي يرتكبها 
الحدث تجنبا لعرضها على املحاكم؛ كاين كذلك واحد املجموعة ديال 
األشياء اللي غنجرموها في القانون الجنائي: تجريم أو شراء األ«فال، 
تجريم أفعال التحريض على الدعارة، معاقبة كل من حرض أو شجع 
إقرار  تجريم  الطفل،  تسخير  تجريم  للطفل،  بالنسبة  اإلباحية  على 

مسؤولة األشخاص االعتباريين ثم هناك تعديالت من ضمنها ضمان 
طبيب  التعافي،  ضمان  اإلقامة،  أماكن  تغيير  الجسدية،  الحماية 
مختص وتخصيصه بالرعاية االجتماعية، واآلن قلنا بأن املساعدين 
االجتماعيين غادي نوظفوا 160 واحد في شهر فبراير وديال املساعدات 
االجتماعيات باش يتكلفوا باألطفال اللي غيمتثلوا أمام القضاء، شكرا 

السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةان نيةابزندفة:

شكرماملسيداملوزير،

فعال إهتمام بالدنا بقضايا الطفولة واخذ حيز كبير جدا في الترسانة 
القانونية ديالنا وال أدل على ذلك الفصل 32 من الدستور، إضافة 
بينها  من  دستورية  هيئات  عدة  إحداث  على  تنصيص  كاين  لذلك 
املستوى  فعلى  لذلك  إضافة  واألسرة،  للطفولة  اإلستشاري  املجلس 
الدولي بالدنا انخرطت انخراط تام وكلي في كل ما يخص حل إشكالية 
الطفولة وهاد ال�سي كيبان من خالل التوقيع على اإلتفاقية الدولية 
من  الرغم  على  بها.  امللحقة  الثالث  والبروتوكوالت  الطفل  لحقوق 
ذلك كنآمنوا بأنه قضايا الطفولة والطفل خصها تكون قضايا اللي 
القطاعات  ديال  البرامج  جميع  في  وكتواجد  ومحورية  عرضانية  هي 
االجتماعية على رأسها الصحة، التعليم، العدل، السكن، التضامن، 
اإلدماج االجتماعي والحماية االجتماعية. السيد الوزير أنتما كتباشروا 
اآلن إصالح القانون الجنائي ولهذا كنشوفوا بأنه هاد املكتسبات اللي 
حققنا فيما يخص حماية الطفولة كتحتاج منكم مواكبة وتتبع وتقييم 
من أجل حماية األطفال ديالنا من كل السلوكات املشينة: االستغالل، 
العنف، والترهيب إلى غير ذلك، ألنه حماية األطفال اليوم هي حماية 

للنساء ورجال املستقبل، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاقلوبافطيح:

السيد الوزير، رغم املجهودات الوضع ال زال �سيء و�سيء للغاية، 
السيد الوزير براءة أطفالنا تستغل، حرمات أجسادهم تنتهك، السيد 
الوزير عقولهم تسلب نتيجة املخدرات، نحن ال نحملكم املسؤولية ألن 
الوضع ليس وليد اليوم بل نتيجة تراكمات سنوات، السيد الوزير لقد 
تجاوز اإلدمان فئة الشباب ليخترق فئة األطفال ليخترق فئة التالميذ، 
االنتشار  نعاني من  نحن على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 
الواسع للمخدرات، اليوم املخدرات يتم ترويجها أمام أبواب املدارس، 
أمام أبواب اإلعداديات، السيد الوزير املستهدف األول واألخير هنا هو 
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الطفل، نحن في حاجة إلى سياسة إلى مقاربة تشاركية ألجل تثبيت 
وحدات أمنية على صعيد املدارس، السيد الوزير نحن في حاجة إلى تبني 
خطة استراتيجية وطنية تتضافر فيها جميع املجهودات بمشاركة جميع 
القطاعات: العدل، األمن، التربية والتكوين، الشباب وغيرها، من أجل 
النهوض بحقوق الطفل، السيد الوزير ال يفوتني أن أسلط الضوء من 
هذا املنبر على وضعية حقوق األطفال في وضعية الشارع، هذه األطفال 
استغالل  يتم  الفقر،  استغالل  يتم  استغالل،  أبشع  تستغل  التي 
الهشاشة، يتم استغاللهم في التسول في االستغالل الجن�سي هذه الفئة 
يجب أن تحظى بالعناية الكاملة ألجل ضمان حقوقها، وشكرا السيد 

الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

رد السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

اجتماع  واحد  هناك  املدمنين  ديال  القضية  هاد  اسمحتوا  إيال 

األسبوع هذا األسبوع هذا كاين فيه وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة 

مع  نشوفوا  -وغادي  للتفكير  السجون  وإدارة  االجتماعية،  الشؤون 

الجهات- للتفكير في خلق مؤسسات ملعالجة اإلدمان، ألن دابا القا�سي 

ي تيكون عندو واحد مدمن قدامو متهم باالتجار في املخدرات شنو 
ّ
مل

تيصيفطوا للسجن واخا إيال كان شاب ما عندو ما يدير ليه، فالحل هو 

نديروا هاد في كل جهة نديروا هاد معالجة اإلدمان واآلن احنا كنتناقشوا 

فهاد املوضوع ووزارة العدل التزمت باش هي غتمول هاد املشروع هذا 

وغادي نحاولوا نديروا مؤسسات ملعالجة اإلدمان في كل جهة جهة باش 

ما يبقاوش األطفال الشباب واملراهقين يصيفطوهم لنا للسجون أنه 

يصيفطوهم لنا ملعالجة اإلدمان ونمشيوا فهاد االتجاه.

قدام  تيجيوا  اآلفة  هاد  عندنا  فعال  وبيعها،  للمخدرات  بالنسبة 

املدارس ويبيعوا املخدرات، كيمشيوا يبيعوا اآلن في القانون الجنائي 

حولنا البيع املخدرات أمام املدارس أو لقاصر غير عنصر واحد إما كتبيع 
إما لقاصر أن تصبح الجريمة جناية يعاقب ما يفوق  حدا املدارس 

20 سجنا نافذا باش نفضيوا مع هاد امللف، اللي طاح نفضيوا معاه، 

ما عندها حتى معنى يم�سي لواحد قدام املدرسة ويبيع الديطاي حتى 

التدخين الديطاي خصنا نعيدوا فيه النظر واش نديروا فيه عقوبة ألن 

واحد عند 12 سنة وتيبيع ليه الديطاي، اآلن خصنا نديروا عقوبات 
رادعة وأنا أعتقد بأنه اللي تيبيع للقاصر وال اللي كيبيع حدا املدرسة 

خاص تكون العقوبة على األقل 20 سنة أو ما يفوق إذا كانت هناك �سي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملصاداحيكرا)نقطةانظ م(:

عالقة بتسييركم لهذه الجلسة، ألول مرة نعيش لحظة شرود ينبغي 
أال تتكرر، السيد الوزير مع كامل اإلحترام الذي أكنه لكم كشخص 
سؤال  معرض  في  أنه  الرئيس  السيد  الحق  عندوش  ما  وكمسؤول، 
يقدمه أحد النواب كيخليه وكيتوجه بالكالم في موضوع آخر إلى نائب 
آخر، رجاء السيد الرئيس، في إطار املسؤوليات ديالكم مثل هاد، يعني، 
هذا ما محتاجينش ليها، وهذا لألسف ي�سيء إلينا جميعا وي�سيء إلى هذا 
الحوار الذي ينبغي أن نحافظ عليه جميعا كي يكون مسؤوال وراقيا، 

وشكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

املقتضيات  بعض  إعمال  عن  آني  سؤال  النائب،  السيد  شكرا 
القانونية للتخفيف من اكتظاظ السجون، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدامحاداصب ري:

السيد الوزير، املؤسسات السجنية تعرف اكتظاظا غير مسبوق، 
ظهير  القانون؛  يتيحها  التي  املقتضيات  بعض  تفعيل  عن  نسائلكم 
املسطرة الجنائية يتيح لكم مسطرة اإلفراج املؤقت من أجل التخفيف 

من حدة هذا االكتظاظ؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا، جواب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

شكرماملسيداملرئيس،

أنا غير بغيت نقول بأنه هاد القضية ديال العقوبة طارحة مشكل 
كتعرف  الجنائية،  النصوص  في  كنعطيوهم  القضاة  كبير، ألن حتى 
النص الجنائي كلو كينص على كل من فعل كذا يعاقب من إلى، هاد من 
إلى بعض الخطرات تتولي من 5 سنين ل 20 عام، من 3 سنين ل15 عام، 
خصنا نخفظوا هاد ال�سي ونقلصوا، باش تولي العقوبات شوية شيئا 
ما فيها واحد، ما يكونش ذاك الحد األق�سى اللي كيمدد فهاد القضية، 
كاين العفو امللكي هذا عندو اختصاصو وعندو حدودو القانونية إلى 
آخره، وكاين ما يملكه وزير العدل في إطار ما يسمى باإلفراج املقيد، ما 
تفعلش السنوات الفارطة، هاد السنة هاد الشهرين اللي دخلنا احنا 
لوزارة العدل أفرجنا على 13 شخص في إطار اإلفراج املقيد، وأفرجنا 
عليهم قناعة منا لوضعيتهم، وكاينة اللجنة اللي مكلفة واللي كتوصل 
بطلبات اإلفراج املقيد وكتبت فيها، غير هو بحال العفو، إيال ما عندك 
طلب ما يمكنش تبت، ما يمكنش تم�سي تختار �سي واحد، إما إدارة 
السجون كتعطيك، إما مدراء املؤسسات السجنية، إما النيابة العامة، 



عدد.140–20.جمادى األول.1443  )25.دجنبر.2021( الجريدة الرسمية للبرملان96د9  

اآلن عطينا  بالطلب  تنتوصلوا  ملي  احنا  العقوبة،  تنفيذ  قا�سي  إما 
توجيهاتنا داخل وزارة العدل إيال جاء طلب اإلفراج املقيد درسوه وإيال 
كانت اإلمكانية داإلفراج على الشخص فرجوا عليه، اآلن أفرجنا على 
13 شخص هاد األسبوع فقط األسبوع الفارط، واحنا غادي نمشيو في 
هاد االتجاه ديال اإلفراج املقيد باش نخففوا الضغط وكذلك واحد 
دوز 16 سنة دالعقوبة بقات لو 4 سنين، آش باقي كيدير في السجن، 
أدى الثمن للمجتمع، إنتهى املوضوع، كتلقى بعض الحاالت إنسانية 
فيه مرض، فيه ماعرفتش، كاين اللي فيه السرطان، كاين اللي مسكين 

صافي وصل لواحد املستوى، فكتدير اللي قدرتي عليه وصافي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداصب ري:

الكل يعرف على أن الدولة املغربية بذلت مجهودا جبارا لتحسين 
البنية السجنية، أنشأت العديد من املؤسسات السجنية الحديثة، كما 
عملت أيضا على تيهيء أخرى، املندوبية العامة بذلت أيضا مساعي عديدة 
لتحسين وضعية السجناء وكذلك إلعادة إدماجهم، ولكن املشكل هو 
هاد االكتظاظ الذي تعرفه املؤسسة السجنية، هاد االكتظاظ الذي 
هو نتيجة مباشرة لالعتقال االحتياطي واإلفراط في االعتقال االحتياطي، 
االعتقال هو مرادف ووجه لعملة واحدة لالكتظاظ كل من هما يؤدي 
لآلخر. تعلمون على أن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان في 2012 أصدر 
تقريرا أكد من خالله على أن الساكنة السجنية اآلن، السجين الواحد 
عندو 2 داألمتار فقط في 2012، في حين في املعايير الدولية يتعين أال 
تقل عن 9 األمتار، ولألسف احنا اآلن في سنة 2021 حتى هاد 2 األمتار 
ما بقاش عند السجين، عندوا اآلن أقل من مترين أي عندو متر و80 

سنتميتر.

كلميم،  في  بويزكارن  ديال  السجن  واحد  عندنا  ذلك  إلى  أضف 
حين  في  1200 سجين،  فيه  تكون  املفروض  من  السجنية  الساكنة 
فيه 1600 سجين، بمعنى 400 سجين بدون سرير، ملي غادي نمشيو 
لعكاشة غادي نلقاو أنه الطاقة االستيعابية هي 4 آالف و700، في حين 

اللي كتواجد فيه اآلن 9 آالف بمعنى الضعف، ملي كنمشيو للسجن..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

ال هي كاينة أزمة، هللا يحسن العوان، وإدارة السجون ما يمكنلهاش 
ما تنفذش عقوبة، تيجيبوا ليها �سي واحد بأمر باإليداع بالسجن راه 
مفروض عليها ديروا في السجن، وهاد �سي تراكمات سنوات، ما�سي 

جيت لقاتو اآلن، تراكمات سنوات راه خاص يتعدل القانون، يتعدل 
القانون باش نخففوا من هاد القضية وتكون عقوبات بديلة، ويكون 
هداك السوار اإللكتروني باش نقصوا، وبعض الجرائم ما كنفهمش 
عالش كتم�سي للسجن على بعض الجرائم ما كنفهمهاش أنا، كاين اآلن 
غادي نخففوا من خالل القوانين ومن خالل املساطر، ربما نساهموا في 
التخفيف، أما الحل راه ما�سي هو بناء السجون، راه بني اللي بغيتي، راه 
ما تحلش املشكل، خصنا نقلبوا داخل القانون، داخل املساطر نحدو 

املشكل..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، سؤال آني متعلق بحصيلة تنفيذ القانون املتعلق بمحاربة 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  النساء  ضد  العنف 

التقدم واالشتراكية تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةانهىامملوسوي:

شكرماملسيداملرئيس،

سؤالنا إليكم السيد الوزير نتطلع من خالله إلى معرفة حصيلة 
النساء  ضد  العنف  بمحاربة  املتعلق   103.13 رقم  القانون  تنفيذ 
الجسدي  العنف  أي  الثالث  بتجلياته   2018 مارس   12 في  والصادر 
والجن�سي والنف�سي، وهل سجلت وزارتكم انخفاض في مستوى العنف 
بعد دخول القانون املذكور حيز التطبيق، أم أن نسبة العنف التي تطال 
اإلكراهات  بسبب  تفاقمت  والنف�سي  الجسدي  املستويين  على  املرأة 

وتداعياتها جائحة كوفيدـ19؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

راه العنف عندو أشكال ما�سي فقط الضرب، البنية اللي ما كدخلش 
للمدرسة راه عنف، املرأة اللي ما تقدرش توصل للمستشفى وهي حامل 
راه عنف، وهنا هاد الوضعية في وزارة العدل احنا أعضاء فهاديك 
مساعدات  درنا  بالنساء،  للتكفل  املحلية  الجهوية  اللجن  اللجن، 
اجتماعيات ولكن قالل مثال املساعدات االجتماعيات عندنا درنا واحد 
159 بحثا اجتماعيا اتجاه النساء، أشنا هي 159 اتجاه واحد 15 وال 17 
مليون املرأة، 39 الزيارة للمراكز ودرنا استقبلنا 51 ألف و147 واستمعنا 
لهم إيال 20 ألف287 اللي استمعنا لهم واستقبلنا 51 ألف. أعتقد بأنه 
يجب التفكير فهاد القضية ديال املرأة وخاصة أشنو هي القرارات اللي 
خصنا نتجاوزوا بعض القناعات وبعض التراكمات الذهنية، أنا قلت في 
البرملان الراجل اللي كيعتدي على مراتو خصوا يخرج من الدار داروا بها 
ضجة، دابا أشنو املطلوب؟ راه املرأة من حيث كتخرج من الدار كتاخذ 
تأخر األطفال معها ما�سي بحال الراجل، الراجل إيال خرج من الدار 
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كيخلي األطفال، خصنا نفكروا هادي دور النساء أوال باش يفرضوها 
عاد باش يمكن يقنعوا املحيط ديالهم ويقنعوا الرجال الذكور ديك 

العقلية الذكورية ب�سي حاجة، احنا كنتاظروكم تنتاظروكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب للسيدة النائبة، تفضلي السيدة النائبة، تفضلوا.

ملد ئبةاملسيدةانهىامملوسوي:

نشكركم السيد الوزير على املعطيات التي تفضلتم بها، ونحن في 
التقدم واالشتراكية نعتبر مصادقة البرملان على القانون املتعلق بمحاربة 
العنف ضد النساء حدثا تشريعيا مهما ومدخال أساسيا لحماية حقوق 
النساء من االنتهاك والحد من العنف املمارس ضدهن، والواقع هو أن 
حماية النساء مما يتعرضن له يوميا من عنف جسدي ونفس وجن�سي 
يتطلب مزيدا من تضافر الجهود، لكن السيد الوزير أال ترون أن تزايد 
نسبة العنف ضد النساء خالل جائحة كوفيد19- يفرض التفكير في 
إدخال تعديالت على القانون رقم 13.103 ملزيد من الحماية والتصدي 
ألنواع العنف لم يتطرق لها هذا القانون مثل العنف الذي تتعرض له 

املرأة داخل املنزل والذي يصعب غالبا إثباته.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةامليكةاملزخديني:

السيد الوزير، الحصيلة اللي عطيتوها هي كتطرح علينا سؤال آخر 
هو عدد املعنفات الالئي لم يستفدن من مقتضيات القانون 13.103، 
عدد املعنفات اللي ما يمكن لهم شاي يولجوا ويبلغوا على العنف بسبب 
بطبيعة الحال صعوبة اإلثبات، آلية اإلثبات الواردة في القانون، أيضا 
اللي كتعتبر شرط مشجع  اإليواء  أو شبه غياب مراكز  بسبب غياب 
للتبليغ واللي كتعلق حتى عمل خاليا االستقبال املحدثة في مراكز األمن 
وفي املحاكم. املطلوب السيد الوزير هو إجراءات ملموسة على املدى 
القريب اللي كتحل هاد اإلشكال اللي كتعطينا حق الولوج للمحاكمة 

العادلة من بعد ما كنا كنطالبوا بحق املحاكمة العادلة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

اللي كيوصل للمحاكم الشكايات على العنف هي راه ما كيتجاوزش 
ما  النساء  العنف ضد  راه  العنف،  تعرضوا  اللي  2-%3 من حقيقة 
كيوصلش كلو للمحاكم ألن الوضع، وفي كوفيد ما�سي غير في املغرب 

في العالم كلو انتشرت هاد القضية ديال إرتفعت العنف ضد النساء، 
ولكن في املغرب كذلك إرتفعت واللي زادها في كوفيد أن داك احنا كنا 
مغلقين علينا في كوفيد ما عندهاش حق تخرج باش تدير شكاية، إيال 
خرجات عوتاني كيسولها عالش خرجتي، فطرحات هاد املشكل احنا 
عندنا هاد املشكل كيفاش التبليغ كيفاش السيدة الوزيرة اإلنتقال 
الرقمي جابت واحد البالتفوغم بالنسبة الطفل، الداكرنا أنا وياها باش 
نديروا واحد البالتفوغم بالنسبة للتبليغ عن العنف من خالل األنترنت، 
تكون في دارها وبالتيلفون تصيفت un.message إلى آخره. والتصريح 
واإلثبات كيفاش غديراإلثبات ألنك كتجيك معنفة وكتقول لك ضربني 
راجلي تندخلوا واش كاين الشاهد واش ما كاين الشاهد كاينة أمور اللي 
خصنا، مركز اإليواء عندنا مشاكل فمركز اإليواء قالل، واملجتمع املدني 
أنا استقبلتهم وكيديروا واحد العمل رائع، وفي بعض املراكز كيمشيوا 
لهم املعنفات ومن بعد ما كيبغيوش يخرجوا لهم، حيت كتقول أو ما 
تيبغيوش يخرجوا معنى داك�سي اللي كيعيشوا في ديورهم كفاس من 
داك�سي اللي كيتحملوا في مناطق أخرى، ألنهم والحظنا هاد القضية 
هادي أشنو املعمول؟ أنا أعتقد بأنه خصنا نفكروا جميع نساء ورجال 
فواحد التصور اللي يمكن لينا نحلوا به هاد اإلشكال هذا ألن العنف 

ضد النساء قرار سيا�سي يجب أن نتحمله بكل شجاعة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن آخر سؤال في هذا القطاع وهو سؤال آني 
عن حماية حقوق األطفال في ظل جائحة كورونا للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، فليتفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدانوراملديناآيتاملح ج:

شكرماملسيداملرئيس،

مع لياملوزيرامملحت5م،

على  وآثارها  كوفيدـ19  مخلفات  جميع  وكنعرفوا  كتعرفوا  كلكم 
الطفل، نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات والتدابير التي تعتزمون 

القيام بها لحماية حقوق الطفل باستمرار كوفيدـ19 ؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد0:

العدل  وزارة  ألنه  اإلجتماعية  الشؤون  ووزارة  احنا  كنتشاركوه 
اإلمكانيات ديالها تعاونات، كاين تكفالت في أثناء كوفيد ب 986 طفل 
منهم 347 من اإلناث، إدماج 224 طفل داخل أسرهم، إيداع 360 
تقديم  اإليواء،  فضاء  و351  اإلجتماعية  الرعاية  مؤسسة  في  طفل 
الدعم النف�سي لفائدة 252، اللي عانى في كوفيد هما األطفال وهادوك 
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الشباب املراهقين من 16 لسنة حتى 23-24 سنة هما اللي عاناو أكثر من 
كوفيد ألنه فصلناهم على املجتمع فصلناهم على محيطهم الدرا�سي، 
فصلناهم على محيطهم اإلنساني وفرضنا عليهم هاد املسألة، حاولنا 
درنا واحد الدراسة باش نشوفوا أشنا هي اإلمكانية دارتها النيابة العامة 
باش نقدموا بعض التدابير املتخدة لألطفال، ولكن من حيث كتكون في 
كوفيد كيفرض عليك شروط تيبقى الطفل في الحقيقة وتيبقى املراهق 
 ordinateur في الحقيقة تيعيش ظروف تيسد عليه في البيت كيبقى مع
وصافي وتيعيش العالم كل مع ordinateur، هاد املشكل تطرح لينا في 
السجون وفي املعتقلين ألن إيال دخل ليك واحد املعتقل فيه كوفيد 
في،  الكوميساريات وال  في  غادي يطلي ليك كل �سي داك السجن وال 
حاولنا نتالفاو اإلعتقال ونتالفاو التقديم بشكل جماعي ديال املعتقلين 

في هاد املرحلة هادي ولكن الوضعية ..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

ملد ئباملسيدانوراملديناآيتاملح ج:

هاد  واش  العائلي،  التكافل  صندوق  واحد  هناك  الوزير،  معالي 

الحل  على  كنقلبوش  ما  الحال  وبطبيعة  إستعملتوا  إيال  الصندوق 

مكونات  باقي  مع  كتضامنوا  أنتما  العدل،  كوزارة  دائما  التشريعي 

الحكومة، هذا الصندوق التضامن العائلي إيال استغليناه غادي نعززوا 

به األسر املعسرة اللي نتجات لينا هاد األطفال اللي خرجوا للشارع واآلن 

نقدروا نعاقبوهم بجريمة التسول وثاني كيكنقولوا دابا كنحاربوا باش 

ما يدخلوش الناس للسجون بزاف غادي نعودوا نزيدوا ناس اللي دخلوا 

السجون بدون إرادتهم، ألن الطفل باش نحميو رجل الغد كيخصنا 

احنا نساعدوه ما�سي غير بالتشريع وإنما بأمور أخرى لتسهيل األسرة 

وتسهيل املردود على األسرة كي تنتج لنا طفل يصلح في املجتمع، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل اآلن إلى قطاع 

األوقاف والشؤون اإلسالمية مرحبا السيد الوزير، بسؤال عن تحسين 

وضعية املساجد بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة املعاصرة، فليتفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامبرمهيمابنانيدي:

شكرماملسيداملرئيس،

تحسين  أجل  من  املعتمدة  اإلستراتيجية  هي  ما  الوزير،  السيد 
وضعية املساجد بالعالم القروي؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداأحاداملتوفيقا زيرامج ق فا ملشؤ نامإلسالمية:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيسامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

مساجد العالم القروي كمساجد الحواضر يعني املدن، كلما كان 
هنالك حاجة إال والوزارة تتدخل إما في دعم يعني من أجل اإلصالح أو 

غير ذلك، وأريد أن تدققوا لي بالضبط ما هي ما هو موضوع السؤال؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامبرمهيمابنانيدي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، تمثل املساجد بالعالم القروي ما يناهز %73 من 
مجموع املساجد باملغرب، غير أن هذه األخيرة ال تحظى بنفس العناية 
املوجهة إليه، أغلب املساجد بالعالم القروي توجد في وضعية هشة 
ألنها بنيت من الطوب والكثير منها ال تتوفر فيها ظروف وشروط العبادة 
بل منها ما هو آيل للسقوط بحيث تشكل خطرا حقيقيا على الساكنة، 
وفي هذا السياق سبق وصرحتم السيد الوزير أنه يتم إغالق ما بين 150 
و200 مسجدا سنويا و200 مسجد سنويا ذلك في إطار عملية مراقبة 
حدث املساجد والكشف عن تلك التي تحتاج إلى ترميم. إن كثير من 
هذه املساجد خاصة بالعالم القروي تطول فترة إغالقها وهناك عدد 
كثير اللي تعطى لها الدور األخضر للبناء، ولكن إلى حد اآلن لم ترى النور. 
السيد الوزير، إن تحسين وضعية املساجد بالعالم القروي سيساعد 
القيمين الدينيين العاملين داخل هذه املساجد على القيام بتأطير األمن 
في ظروف أحسن، وهناك خصاص  القروي  العالم  لساكنة  الروحي 
بالعالم  الديني  بالتأطير  املكلفة  البشرية  املوارد  حقيقي على مستوى 
القروي، ففي بعض املساجد نجد نفس الشخص يقوم باألدوار فنجده 
مؤذنا وإماما وخطيبا في اآلن ذاته. السيد الوزير وعليه نطلب منكم 
السيد الوزير إلى املزيد من العناية باملساجد بالعالم القروي سواء على 
مستوى التشييد أو التجهيز أو التدبير والعمل على تعزيز الطاقم املشرف 

عليها باملزيد من املوارد البشرية لكي تكون في مستوى.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير.
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ملسيداأحاداملتوفيقا زيرامج ق فا ملشؤ نامإلسالمية:

شكرا السيد النائب املحترم، تبين لي أشنو مقصودكم، اللي مسدود 
اآلن 2273 مسجد فيها اللي في املدن وفيها اللي في البوادي، يعني خصها 
واحد مليار و400 مليون ديال الدرهم، ولكن كما قلتوا أنتوما ذكرتوا 
بأنه اآلن ما�سي غير كنتداركوا الفوائد راه  بأنه من قبل كنت قريت 
كل سنة إال وكتزاد لنا ما بين 220 و300 مسجد اللي كيخصها تغلق 
باش تصلح، وهاد اإلغالق ما�سي مسألة يعني ديال وزارة األوقاف بل 
هي مسألة وزارة األوقاف والسلطات املحلية وفيها عدد ديال األطراف 
حفاظا على حياة املصليين، فلذلك احنا غاديين مع هاد املسألة إن شاء 
هللا نتمناوا ف�سي وقت قريب أنه ما يبقاش عندنا إال امليزانية السنوية 
ملواجهة هاد املساجد اللي كتغلق من جديد. طبعا املسجد ديال العالم 
القروي راه هي هشة يعني كثر ألن ما كانتش كتبنا من طرف ملوك ومن 
طرف الناس.. يعني اللوح هي معضمها داللوح، ولكن اآلن إيال تمشيتي في 
البوادي داملغرب واحنا كنتمشاوا وكنتجولوا كثير راه واحد العدد منها 
اآلن صبح يعني باإلسمنت، ولكن مع ذلك أي �سيء اللي يمكن نتدخلوا 

فيه راه كندخلوا فيه إذا كانت مسألة معينة في مكان معين شكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي سؤال آني عن التعليم 
االشتراكي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العتيق 

فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيدامجميناملبق لياملط هري:

السيد الوزير، يحظى التعليم العتيق بعناية مولوية منذ صدور 
الظهير الشريف رقم 021.09 بتنفيذ القانون 01.13 في شأن التعليم 
العتيق، إال أنه بعد مرور قرابة 20 سنة في تدبير هذا القطاع ال زال 
يعاني من مشاكل تعيق تطوره نجملها في عدة مشاكل في تسيير املدارس 
العتيقة وعدة مشاكل اجتماعية وإنسانية يتخبط فيها ممتهنوا هاد 
القطاع، لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما هي التدابير املتخذة من 
طرف وزارتكم للنهوض بقطاع التعليم العتيق والحد من مشاكل معاناة 

مستخدمي هذا القطاع؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداأحاداملتوفيقا زيرامج ق فا ملشؤ نامإلسالمية:

شكرماملسيداملد ئبامملحت5م،

فعال هاد التعليم هو واحد التعليم جزء من تراثنا ولذلك الوزارة 
بواحد  وتدخالت  ديالو  باملقومات  خالتوا  لغاتوش  ما  معاه  تمشات 
بشكل  اإلعتمادات  واحد  من  وزادت  تنظموا  باش  قانونية  الترسانة 

يعني تضاعف أكثر من 110 داملرات يعني امليزانية ديال هاد التعليم 
اللي تضاعفت خالل 15 عام الفايتة، لذلك كندخلوا فيه سواء فيما 
يتعلق، ما كانش أنه كتعطى يعني املنح للناس اللي ألنه هو 2 ديال األنواع 
النوع اللي هو تابع للوزارة فيه تقريبا بحال التعليم العمومي، النوع اللي 
هو ديال الخواص ولكن هاد الخواص اللي هما كيأديوا واحد الرسالة 
تعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية إلى غير ذلك، فاحنا كنتمشاوا 
معاه كندعموه باملنح ديال الطلبة جميعا، كندعموه باملنح ديال الناس 
املدرسين جميعا، كنأطروه، كنمشيوه في القضية ديال البرامج يحترم 
البرامج اللي هي كيمكن لنا باش بها ياخذوا شهادات ديال املعادلة، 

وكنتدخلوا في املطاعم..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامجميناملبق لياملط هري:

السيد الوزير، لقد تلقينا في الفريق االشتراكي نداء استغاثة في األطر 
اإلدارية واألعوان املتفرعين بقطاع التعليم العتيق يخص عدم إدراجهم 
ضمن الفئات املستفيدة من تعميم التغطية االجتماعية، فكما تعلمون 
فمنهم ال يستفيدون من التغطية الصحية وال يستفيدون من املعاش، 
كيف يمكنكم تطوير هذا القطاع وأطره يحسون بالتهميش واإلقصاء؟ 
السيد الوزير، تنص املادة 9 القانون اإلطار للتعليم على تأهيل التعليم 
العتيق وتقوية الجسور بينه وبين التعليم العمومي مع مراعاة شروط 
اإلنصاف والجودة، والحال أننا لألسف ال نعلم أي تنسيق بينكم وبين 

قطاعات التعليم العمومي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى 
لألئمة  واالجتماعية  املادية  الوضعية  عن  آني  سؤال  املوالي  السؤال 
والخطباء والقيمين الدينيين للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االشتراكي، فليتفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداملق نراملبوصي5ي:

الدينيين،  والقيمين  لألئمة  واالجتماعية  املالية  الوضعية  حول 
نسائلكم السيد الوزير املحترم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملسيداأحاداملتوفيقا زيرامج ق فا ملشؤ نامإلسالمية:

نهتم بوضعية هاته  كلنا  النائب املحترم، فعال  السيد  شكرا لكم 
الفئة، اآلن كيتنفق عليهم فيما يتعلق املكافآت ديالهم 1.93 مليار درهم، 
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فيها مكافآت وفيها تغطية صحية اللي هي كاملة وشاملة كتنفق عليها 
229 مليون درهم وفيها التكوين التأهيلي كتنفق عليه 110 ديال املاليين 
ديال الدرهم، واآلن املكافآت ديال القيمين الدينيين األئمة هي ما بين 
 2500 وبين  اإلمامة وحدها  يزاول  بالنسبة ملن  2300 و2600 درهم 
و3700 درهم بالنسبة ل %78 بالنسبة للذين يجمعون بين اإلمامة 
ومهام أخرى، وهاد �سي بعيد جدا عن ما كانت عليه األحوال، ثم إن 
%65 منهم كيستافدو من الشرط والدعم اللي كنشجعوه واالستفادة 
د 35 من السكن الوظيفي، واستفادة جميع األئمة والخطب واملؤذنين 
وذوي حقوقهم من التغطية الصحية األساسية والتكميلية واالستفادة 

من الخدمات االجتماعية في حالة..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامملهدياملع لوي:

فعال السيد الوزير، حققتو واحد القفزة نوعية داخل هذه الوزارة 
وساهمتوا بشكل كبير في محاربة األمية والبطالة خاصة بجهة درعة 
تافياللت، وبهاد املناسبة كنشكر جميع األطر اإلدارية وعلى رأسها السيد 
التقصير وعدم  الفئة كاين واحد  لهاد  بالنسبة  العام، ولكن  الكاتب 
باهلل  عليكم  الوزير دخلت  السيد  ديالهم، واش  بالوضعية  اإلهتمام 
الفقيه اللي ما كايشد حتى السميك اللي عندنا في املغرب وما عندوش 
التغطية الصحية رغم أنه كيقوم بواحد الدور مهم في املجتمع واللي 
كيلزمو يتواجد من الفجر حتى للعشاء باش بغاوا يعيشوا هاد الناس 
السيد السيد الوزير؟ لوال الصبر والتآزر اللي عندنا في بالدنا ما خليتوش 
داك الشرط ديال زمان بعدا تيتبرعو يشبعو هاد الناس الزرع يشبعو 

تمر يشبعو خديتو هاد وما قمتوش بالالزم..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي ؟ تعقيب إضافي 
ياك أسيدي، تفضلوا السيد الرئيس.

ملد ئباملسيداأحاداتويزيارئيسافريقامجص لةا مملع صرة:

واحد  تدار  أن  صرحاء  نكونوا  الواقع  في  املحترم،  الوزير  السيد 
املجهود كبير فيما يخص هاد امليدان، فيما يخص العناية اللي تعطات 
لهاد القيمين والخطباء إيال قارناها بواحد 20 عام هذه احنا كنطالبوا 
على أن هاد املجهود اللي درتوا دارتو الحكومة السابقة ما�سي معكم 

بغيناكم باش تزيدوا في إطار تدعيم هاد..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة 
النائبة.

ملد ئبةاملسيدةان نيةاملقدصوري:

شكرماملسيداملرئيس،

هذه  احتضان  في  وزارتكم  وجهود  نثمن  املحترم،  الوزير  السيد 
الفئة، فئة القيمين الدينيين والنهوض بأوضاعهم تمتيعهم بالرعاية أو 
بالتغطية الصحية، لكننا نطمع في مزيد الرعاية واالهتمام نظرا لضآلة 
مبالغ الكفاءة التي ال يتوصلون بها، والبد من مراعاة الظروف املعيشية 
الصعبة خاصة تأثير جائحة كوفيد، حاليا بنا أن نكفيهم ذل السؤال 
وأنا نحفظ كرامتهم خصوصا باعتبار حساسية االشتغال في الحقل 

الديني، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير.

ملسيداأحاداملتوفيقا زيرامج ق فا ملشؤ نامإلسالمية:

العلمية  واملجالس  منعناهش، كنشجعوه  ما  الشرط  القضية  في 
كتشتاغل أن الجماعات اللي مابقاتش كتعطيه تعطيه، قضية التغطية 
الصحية ما كايناش حتى �سي موظف التغطية الصحية اللي كاين عند 
األئمة ألنها األساسية والتكميلية، وثم أننا كون غاديين كنزيدوا هاد 
املسألة متافقين عليها، غير الشكل باش كنهضروا على هاد املوضوع راه 
في صالحنا جميعا أننا نشجعوا ونزيدوا نسألوا ونتلقاو الجواب ونتلقاو 

النصائح، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

القيمين  وضعية  تحسين  عن  آني  سؤال  املوالي  السؤال  شكرا، 
الدينيين للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية.

ملد ئباملسيداملحسيناآيتاأ لحي ن:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزيرامملحت5م،

بأبعادها  الدينيين  القيمين  كيعيشها  اللي  الصعبة  الوضعية 
املادية واإلجتماعي والحقوقية تدفعنا اليوم مرة أخرى ملساءلتكم عن 
اإلجتماعية وتحسين  الفئة  بتأهيل هذه  الكفيلة  املواكب  اإلجراءات 
مكانتها داخل مجتمع حتى تقوم باملهام النبيلة موكلة إليها على الوجه 

املطلوب؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.
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ملسيداأحاداملتوفيقا زيرامج ق فا ملشؤ نامإلسالمية:

شكرا السيد النائب املحترم، نحن في نفس املوضوع ونحن في نفس 

يعني الفكرة والجو وأننا نتعاونوا جميعا باش نوصلوا هاد الناس ملا 

يناسب يعني مهمتهم ورسالتهم، هنالك أشياء أخرى كيستافدوا يعني 

من حقوق التغطية الصحية اللي قلنا ومن الخدمات االجتماعية، بأنه 

كيستافدوا من واحد الفئة منهم من الحج وكيستافدوا واحد العدد 

اآلن على واحد  واحنا كنشتغلوا  اإلدماج،  كاين  يعني  يعني من  منهم 

املسألة أساسية هي قضية التقاعد أنه ما يبقا�سي هداك العجز يعني 

في الحدود اللي كاين اآلن اللي كتعطيه مؤسسات األعمال االجتماعية، 

فهذا من الهموم ديالنا و تقريبا كل سنة إن شاء هللا غادي يكون �سي 
زيادة حتى نوصلوا ال�سيء اللي بغينا شكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداملحسيناآيتاأ لحي ن:

شكرا السيد الوزير، الشك أنكم تعلمون أن موضوع يعني القيمين 

هذه  في  املطروحة  األسئلة  عدد  في  القيا�سي  الرقم  حطم  الدينيين 

القبة، السيد الوزير ال يمكن اليوم الحديث عن تأهيل الحقل الديني 

دون تأهيل القيمين الدينيين وتحسين أوضاعهم املادية واالجتماعية 

للتنشئة  التأهيل ودعامة أساسية  باعتبارهم جزءا من  والحقوقية، 

االجتماعية واملواطنة الحقة والتمسك بالشريعة اإلسالمية ومقاصدها 

تحت القيادة الرشيدة ألمير املؤمنين جاللة امللك محمد السادس أيده 

هللا ونصره، لذلك السيد الوزير يجب تسوية وضعية هذه الفئة من 

خالل الزيادة في األجور ألن ما يتقاضونه من الوزارة متواضعة جدا 

ال يكفيهم حتى للمصروف اليوم السيد الوزير، وكنطالبوا االستمرار 

على التغطية الصحية واملكافأة الشهرية عندما يغادروا القيم املسجد 

الذي كان يعمل في رحابه ويكون في حالة بحث عن مسجد آخر ملواصلة 

عمله، ونشير هنا السيد الوزير أن أجرة القيم الديني الشهرية تتراوح ما 

بين 500 درهم وألف درهم بالنسبة للمؤذن واملنظف والحارس، وما 

بين 800 درهم و2500 درهم بالنسبة للخطيب واإلمام، حسب املوقع 

عادت في املدينة ما تكونوا تكونوا الوضعية مختلفة نوعا ما عن املناطق 

القروية حيث الوضعية أكثر صعوبة وقساوة، السيد الوزير، بغيناكم 

يتسوى هاد امللف بشكل نهائي وما بقاش يطرح داخل هاد القبة ديال 

البرملان من طرف نواب األمة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملد ئباملسيدامدصفاملطوب:

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزيرامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

القيمين  كنشوفوا  اللي  الدينيين  القيمين  هاد  الوزير  السيد  أوال 
الدينيين صراحة كيف قال السيد الوزير أن اشتغلت الوزارة على واحد 
العدد ديال البرامج لكن كيبقى دائما كاين واحد العجز هاد القيمين 
كنظرولهاش  ما  اللي  الفئة  واحد  دائما  أنهم  كنشوفوهم  الدينيين 
ما  ديالهم عالش   les salaires كنشوفوا  إيجابية ألن  النظرة  بواحد 
ندمجوهمش في الوظيفة العمومية باش يكون عندهم واحد التقاعد 
التجارة  وفي  ديالنا  الشغل  في  كنفكروا  كنكونوا  كلنا  احنا  خصوصا 
وعلى  اوالدنا  على  كيحافظوا  كيكونوا  هادو  الناس  هاد  ولكن  ديالنا 
الصلوات و على الدين ديالنا اللي احنا كدولة إسالمية خصنا نشوفوهم 
فواحد الوضعية مزيانة خصوصا ماللي كنشوفوا في بعض الدول أن 
الراحة  املراكز وكيعيشوا واحد  الدينيين عندهم واحد  القيمين  هاد 
الدعم  كنعملو  حاليا  الحكومة  أو  كدولة  احنا  خصوصا  إجتماعية 
اإلجتماعي فخصوصا بغيت نشير لواحد النقطة السيد الوزير هو هاد 
الخريجين ديال األئمة واملرشدين الدينيين اللي تم تعيينهم في العماالت 
واألقاليم داململكة بغينا نسألوك السيد الوزير على تسوية الوضعية 

ديالهم، وشكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

الرد السيد الوزير، تفضلو السيد الوزير

ملسيداأحاداملتوفيقا زيرامج ق فا ملشؤ نامإلسالمية:

هاد  هي  شنو  عرفتش  ما  داملرشدين  القاضية  بهاد  يتعلق  فيما 
الوضعية اللي ما مسوياش ما كاينش هاد ال�سي مسوية الوضعية ديالهم 
فيما يتعلق بقضية الوظيفة العمومية كيخصنا نعرفو بأن اإلمام القيم 
الديني عندو وضعية خاصة في هاد البالد ألنه ما�سي إنسان كايدير 
الخدمات، إنسان ملتازم معايا بالضمير ديالو حسب ثوابت هاد البالد 
فلذلك دياولنا كانو عارفين هاد املسألة وكانو تيسميوه الشرط مادام 
على داك اإللتزام وهذا العالقة له بتحسين ال الوضعية وال بالعناية وال 
كذا، يمكن تحسن الوضعية وتكون أكثر من املوظف ولكن هاد الشرط 
هاد القضية غير ما نطرحوهاش باقي ألنها غير من باب التكرار مطروحة 
عدة ناس ما فاهمينش املوضوع هاد املوضوع هذا القضية ديال القيم 

الديني هو إلتزام روحي والتزام بالثوابت غيبقى عنده تعاقد، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي سؤال آني عن البرنامج 
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الوطني للحفاظ على املساجد التاريخية للمملكة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار فليتقدم أحد واضعي 

السؤال تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعار ام  جيل:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، في إطار رد اإلعتبار للمساجد والجوامع التاريخية 
وزارتكم  تشرف  ومتنوع  غني  معماري  إرث  من  تشكله  ملا  باململكة 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على برنامج كبير يروم ترميم هذا 
وإحصاء عددي  تقني  اعتماد جرد  عليه من خالل  والحفاظ  التراث 
للعديد من املساجد املتواجدة في بعض مدن وقرى اململكة، في هذا 
املنطلق نسائلكم السيد الوزير املحترم عن البرنامج الوطني للحفاظ 
على املساجد التاريخية للمملكة على مستوى الترميم واحترام معايير 

هندستها املعمارية ذات البعد التاريخي والحضاري؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملسيداأحاداملتوفيقا زيرامج ق فا ملشؤ نامإلسالمية:

على  للوزارة  وصاية  هنالك  فعال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

تاريخي  مسجد   976 كيبين  شامل  أولي  إحصاء  التاريخية،  املساجد 

وتوثيق  جرد  ووقع  والقصبات،  والواحات  والقصور  العتيقة  باملدن 

البيضاء مع مواصلة  110 منها بمدن فاس ومكناس والرباط والدار 

جرد 80 مسجدا متبقيا سهر على إنجازه فريق مختص في التراث الثقافي 

املعماري، وهنالك برمجة عملية جرد تقني مفصل 84 مسجد بمدينة 

تاريخيا  عتيقا  91 مسجدا  اعتبار  ورد  وترميم   2022 مراكش خالل 

خالل العشرين سنة األخيرة بكلفة مالية تناهز 653 مليون درهم و17 

مسجد في طور األشغال بكلفة مالية تناهز 30 مليون درهم، كما يوجد 
في طور الدراسة 29 مسجدا، هاد القضية ديال الترميم بغيت نقول 

واحد املسألة راه لحد اآلن كنجتهدوا، ألول مرة كتدار واحد التعليم ديال 

الترميم علمي في األكاديميات يعني اللي تابعة ملسجد الدار البيضاء، 

وراه درنا ندوة أخيرة واحنا ماشيين اآلن عندنا واحد 3 ديال املهن أو 4 

يعني كنكونوا فيهم وباقي املهن األخرى، أما القضية األخرى كنا كنجتهدوا 

مع املقاوالت واملعلمين أما الترميم يعني الفني عاد كنكونوا فيه الناس، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعار ام  جيل:

التوضيحات  القيم وعلى كل  الوزير، على جوابكم  السيد  شكرا 
واإلفادات التي تفضلتم بذكرها، من جهة أخرى وإيمانا منا بأهمية 
لدى  الروحي  األمن  وتيتبعث  للعبادة  كأماكن  التاريخية  املساجد 
املواطنين، فإننا في فريق التجمع الوطني األحرار نغتنم هذه املناسبة 
لإلشادة عاليا بكل األهداف التي تضمنها البرنامج الوطني للحفاظ على 
هذه املساجد واملتواجدة بمختلف مدن وأقاليم اململكة، باعتبارها إرثا 
معماريا خالدا على مر العصور، وبالتالي فهذا البرنامج الطموح ما هو إال 
نتاج ملدى اإللتزام الصارخ واألكيد ألمير املؤمنين صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا الذي يولي عناية خاصة ملسألة ثمين وصيانة 
هذه املساجد كتراث المادي وحضري يسجل في تاريخ اإلسالمي حافل 

باإلنجازات واملكتسبات التي حققتها البالدنا عبر التاريخ.

السيد الوزير املحترم، إنسجاما مع البرنامج السنوي التي تقوم بها 
العتيقة، فإننا  باملدن  التاريخية  الوزارة فيما يخص ترميم املساجد 
بقدر ما نثمن صيانة العديد من املساجد الكبرى كمسجد الكتوبية 
بمراكش، واملسجد األعظم بكل من الرباط وسال، ومسجد القرويين 
بفاس واألمثلة كثيرة بقدر ما نؤكد على ضرورة إيالء األهمية لبعض 

املساجد التاريخية الصغرى..

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملد ئباملسيدامحادابونريقة:

شكرماملسيداملرئيس،

ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مين،

السيد الوزير، كنعرفوا اليوم بأن الجائحة ديال كورونا تم إغالق 
بعدما  اليوم  تدريجيا،  فتحهم  وتم  الجائحة  فيوقت  املساجد  جميع 
البالد ديالنا عرفات واحد يعني واحد النجاح فيما يخص هاد الوباء، 
اليوم السيد الوزير كنشوفوا مذكرة سمعنا بها كتكلم على 300 متر 
ديال املساجد بين مسجد ومسجد، بغينا �سي توضيح فهاد اإلطار هذا، 
وغنعطي مثال على هذا على أن في عمالة الفداء مرس السلطان تم 
إغالق 47 مسجد، نقدروا نتكلموا على أن اليوم خرجوا واحد الضوابط 
ما عندهمش ولكن  الصومعة وال  جديدة ألنه محالت واش عندهم 
السيد الوزير كتعرف بأن اليوم كاينين 47 مسجد ما�سي من السهل أنهم 
يتسدو خصنا نلقاو �سي حل فهاد املوضوع هذا، وخصوصا أن كاينين 
مساجد اللي هم عندهم تراث ثقافي كبير وخا صغار ولكن راه كنعرفوا 
بأنهم مفتوحين طيلة 20 سنة وكاين اللي عندوا أكثر من 25 سنة، شكرا 

السيد الوزير.
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ملسيدارئيساملجلسة:

رد السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيداأحاداملتوفيقا زيرامج ق فا ملشؤ نامإلسالمية:

شكرا السيد النائب املحترم، كيبان لي أن اللي كتقصد هو أنه من 
بعد ما تحلوا املساجد واحد العدد القاعات الصالة ما فتحناهاش 
ألنه احنا ما كنفتحوش هاد القاعة باقي، هاد القاعة احنا كنشتغلوا 
أن نعوضوها بمساجد كاين عندنا الرقم ديالها كنعرفوا شكون اللي 
كايصلي فيها وكنعرفوا األوقات ديالها وكنعرفوا برنامجها، القاعة ديال 
الصالة لبعض األحيان وال سيما في املدينة اللي كتشير ليها ديالكم كتفتح 
في رمضان نظرا لإلزدحام وكذا، بإتفاق مع السلطات إلى آخره كيخصنا 
نيدوها فيما بعد، فلذلك باش ما تبقا ش الفو�سى في املسجد القاعات 
كنعرفوش  وما  املواصفات  بعض  يعني  ماعندهاش  اللي  دالصالة 

كنسدوها، إيال كان هذا هو املوضوع راه هذا هو السبب، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن نشكركم على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، وننتقل اآلن إلى آخر قطاع مبرمج وهو القطاع املكلف بالعالقات 
مع البرملان بسؤال عن إعادة اإلدماج اإلجتماعي واإلقتصادي للسجناء 
فليتفضل  الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

أحد واضعي السؤال.

ملد ئباملسيدامحاداهيش مي:

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن االستراتيجية املعتمدة ألنسنة 
داخل  إدماجهم  وإعادة  السجناء  حقوق  وتعزيز  االعتقال  ظروف 

املجتمع؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملدتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 5مل ن،املد طقاملرساياب سماملحكومة:

شكرا السيد النائب املحترم على وضعكم هاد السؤال األولى تكون 
وإيال اسمحتوا غادي نقدم لكم املعطيات اللي توصلت بها من املندوبية 
في  استراتيجية جديدة  تشتغل على  اآلن  املندوبية  للسجون،  العامة 
املرحلة ما بين 2021-2026 وتضم مجموعة من األهداف بخصوص 
املوضوع ديال أنسنة ظروف اإلعتقال، هناك مجموعة من اإلجراءات 
املرتبطة بمشاريع بناء مؤسسات سجنية جديدة بحال افتتاح السجن 
أيضا  هناك  500 سرير،  تتجاوز  استيعابية  بطاقة  بالداخلة  املحلي 
مشاريع توسعة وإصالح وترميم املؤسسات السجنية ومقترح املندوبية 

مستوى  على  عمل  هناك  أيظا  اإليوائية،  الطاقة  من  للرفع  العامة 
تحسين التغذية تغذية السجناء وتحسين مستوى النظافة وتكريس 
املعاملة اإلنسانية للسجناء هذا بالنسبة لظروف األنسنة املتمثلة في 
تحسين ظروف اإليواء، باإلضافة إلى تطوير مصادر وآليات تدبير الرعاية 
املرتبطة  الجديدة  املعلوماتية  التطبيقات  إطالق  قبيل  من  الصحية 
ببعض األمراض. ثانيا هناك البرنامج ديال تأهيل النزالء وإعادة إدماجهم 
وربما هذا هو اللي في الصلب ديال السؤال ديالكم، هناك برامج التعليم 
ومحو األمية في مجموعة من املؤسسات السجنية، برامج التكوين املنهي 
والفالحي والحرفي، برامج األنشطة اإلجتماعية والثقافية، برامج الدعم 
النف�سي واإلجتماعي باإلضافة إلى برنامج التواصل مع العالم الخارجي. 
على املستوى الثالث هو تعزيز األمن والسالمة ديال السجون هذا فيه 
أيضا  وفيه  بينهم،  فيما  بالسجناء  مرتبط  فيه شق  الشقين  ديال   2
الشق الثالث وهذا فيه األمن الوقائي لضمان أمن وسالمة السجناء، 
وفيه املستوى الثاني هو اللي مرتبط بتأمين املؤسسات السجنية خاصة 
على مستوى تتبع الوضعية األمنية للمنشآت وتعزيز معدات مكافحة 

املمنوعات واملراقبة اإللكترونية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةالطيفةامعبوث:

الوضع  بأن  الحركي  الفريق  في  نعتبر  أوال  املحترم  الوزير  السيد 
السجني يتطلب سياسة عمومية وفق نهج إشتراكي، األهم هو أن ترفع 
الحكومة من ميزانية هذه املندوبية حتى تتمكن من تنفيذ برامجها وحل 
تقرير  التقارير وضمنها  العديد من  التي سجلتها  مختلف اإلشكاليات 
املهمة اإلستطالعية التي شكلها مجلس النواب في الوالية السابقة، ثانيا 
اإلسراع في إخراج مدونة لحقوق السجناء بالنظر إلى القانون السابقة 
الذي أصبح متجاوزا وال سيما في املستجدات املرتبطة بتعزيز حقوق 
ملعالجة  البديلة  للعقوبات  قانون  إخراج  في  اإلسراع  ثالثا  السجناء، 
إشكالية اإلعتقال اإلحتياطي، رابعا على مستوى آخر ننبه إلى إشكالية 
لحاالت  تفاديا  واإلجتماعي  اإلقتصادي  محيطهم  في  السجناء  إدماج 
العود من جهة ومن أجل تمكينهم من اإلستفادة من حياة كريمة من 
جهة أخرى، وبالتالي البد من إيجاد حل املسألة السوابق العدلية التي 

تقف عائقا أمام إدماج السجناء وخاصة بالنسبة للتشغيل، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدامنريساملسنتي�شيارئيساملفريقاملحركي:

في الواقع املندوبية تتقوم بواحد املجهود كبير والجميع يشهد بذلك 
خاصة هاد 10 سنين األخيرة حفاظا على حق اإلنسان وكذلك في إطار 
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املسؤولية ديالها، اليوم الغاية تيظهر ليا هي إعادة اإلدماج االجتماعي 
 bureau واحد  بحال  يكون  باش  تتطلب  العملية  هاد  واالقتصادي، 
de.placement وواحد املوجه داخل السجون على أساس أنه واحد 
الشريحة كبيرة من املعتقلين معروف عليها أنه ما عندهومش تكوين 
كبير، كغادي يديروا يتوجهوا كيغادي نديروا نقلبوا لهم على عمل باش 
ما يوليش يرجعوا مرة أخرى، إذن اإلعتقال راه تيأديوا الفاتورة ديالهم 
تجاه املجتمع، ولكن ما خصش يكون هو واحد le freint خصوا بالعكس 
يكون تيصلح و تيمكن اإلنسان باش يستمر الحياة ديالو بشكل طبيعي، 
إذن نتمنى أن تتم هاد العملية ويكونوا موجهين ويكونوا كذلك مؤطرين 

وعلى حسب سوق الشغل وما موجود فيه، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد  رد  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  الرئيس،  السيد  شكرا 
الوزير.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملدتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 5مل ن،املد طقاملرساياب سماملحكومة:

هو ال بد ما نشكر الفريق الحركي على هاد اإلهتمام بهاد املوضوع 
هذا ألنه بالفعل اليوم هناك إجماع ألن املندوبية العامة تقوم بمجهود 
كبير على مستوى أنسنة ظروف اإلعتقال إلى غير ذلك، ولكن البد أن 
نعترف بأن هناك إكراهات كبيرة جدا على مستوى يعني اآلن كنسمع في 
املداخالت ديال السيدات والسادة النواب مع السيد وزير العدل ألن 
حتى املساحة املخصصة لكل سجين اليوم أصبحت يعني تحت ماهو 
مطلوب وما هو متعارف عليه دوليا، فأنا أعتقد بأنه العمل اليوم اللي 
كتقوم به املندوبية العامة واالستراتيجية الجديدة طبعا مع الحضور 
القوي ديال الحكومة غادي يخفف من هاد اإلشكاالت وغادي يخلي 
املندوبية العامة عوض أنها تهتم بقضايا مرتبطة بما هو لوجيستيكي 
املساحة إلى غير ذلك أنها تم�سي نحو تجويد البرامج املوجهة لهاد الفئة 
هادي اللي أكيد غادي تنعاكس على املجتمع وغادي تنقص من مستوى 

الجريمة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الجمعيات  قانون  تعديل  ورش  عن  آني  سؤال  األخير  السؤال 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاليلىانمهي:

ملسيداملرئيسامملحت5م،

السيد الوزير املحترم، نظرا للدور الطالئعي الذي تلعبه مؤسسات 
املجتمع املدني في توعية ونهظة املجتمع ومما الشك فيه أن تنزيل رهان 
التنمية في بالدنا والنموذج التنموي الجديد يقت�سي منا استثمار كل 

اإلمكانات املتاحة من أجل الدفع باملجتمع املدني إلى األمام، بناءا على 
كل هذا أسائلكم السيد الوزير عن إعادة فتح ورش القانون املنظم 
للجمعيات بروح ونفس دستور 2011 الذي مكن املجتمع املدني من 
الكثير من األدوار والحقوق والحريات العامة التي جعلته شريكا مساهما 
في صياغة السياسات العامة، سؤالي السيد الوزير ما هي الخطوات 
املعتمدة واملتبعة من أجل تفعيل ونهظة وتشغيل هذا الورش الهام؟ 

شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملدتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 5مل ن،املد طقاملرساياب سماملحكومة:

السيدة النائبة، ومن خالل هاد فريق التجمع الوطني األحرار على 
طرح هاد السؤال، ال هو باش نكونو متافقين بأنه املجتمع املدني تعمل 
واحد الحوار في 2014 وخرجات منه واحد املجموعة ديال التوصيات، 
 44.14 املتعلقة  التنظيمية  القوانين  باستثناء  أقول  باستثناء  لكن 
املتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض 64.14 
ممارسة الحق في تقديم ملتمسات والقوانين التنظيمية ديال الجماعات 
املحلية 111.14 و113.14 والقانون الوحيد ديال القانون ديال 06.18 
هذه هي اللي خرجات، لكن الورش ديال املجتمع املدني هو كبير جدا 
وما�سي غير هاد القوانين اللي غاتفعل، فاحنا بصدد إعادة إستراتيجية 
طموحة اللي غتوضع ما�سي غير فقط إعادة النظر في هاد القوانين ولكن 
النظر في اإلمكانيات االقتصادية اللي يمكن يعطيها لنا املجتمع املدني إال 

تمت املساهمة ديالو في النسيج االقتصادي االجتماعي الوطني، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاليلىانمهي:

شكرا السيد الوزير على عزمكم اتخاذ مبادرات من أجل تجويد 
النصوص املتعلقة باملجتمع املدني ودعم هذا الورش، وفي هذا الصدد 
البد أن نفتخر السيد الوزير أن بالدنا كانت من البلدان القالئل التي 
أصدرت  التي  األولى  الدول  من  بل  الجمعيات  تأسيس  لبنة  وضعت 
سنة 1958 ظهير الحريات العامة الذي أر�سى األسس اإلطار القانوني 
لتأسيس الجمعيات حيث نشأ منذ ذلك التاريخ عدد كبير من الجمعيات 
واملنظمات التي شملت عدة ميادين، وشكل العمل الجمعوي في حينه 
رافدا من روافد العمل الوطني العمل الجمعوي كما يعرف الجميع تميز 
في بدايته باإلرتباط بشكل كبير بالعمل السيا�سي الحزبي حيث دعمت 
أحزاب الحركة الوطنية نشوء وتجدر العمل الجمعوي في مجال حقوق 
اإلنسان والحريات األساسية، هذا وقد تم تعديل هذا القانون بموجب 
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القانون رقم 75.00 املتعلق بتأسيس الجمعيات الذي صدر سنة 2002 
ومن تم في السنوات األخيرة تعديل املادة الخامسة منه سنة 2009 
بموجب القانون 07.09 ونحن متأكدون السيد الوزير أنكم لن تبخلون 
أبدا بكل ما يمكنه إنعاش وتشغيل وتفعيل هذا الورش الهام، شكرا 

السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد  تفضل  الوزير،  السيد  رد  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل 
النائب.

ملد ئباملسيداعبداملصاداحيكر:

وفي إطار الحديث ديالكم عن مخرجات نتاع الحوار الوطني والحديث 
ديالكم في املقابلة على هاد اإلستراتيجية الوطنية واش نفهم بأنه هاد 
اإلستراتيجي الوطني املستقبلية ستأخذ بعين اإلعتبار يعني أجرأة هاديك 

التوصيات ديال الحوار الوطني ديال 2014، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدامنريساملسنتي�شيارئيساملفريقاملحركيا)نقطةا
نظ م(:

السيد الرئيس في إطار التسيير د مجلس النواب وأنا ما خارجش على 
املوضوع شفنا مؤخرا في وحدة من القنوات التلفزية أي دور للمعارضة 
اليوم احنا من  تراقب وما تشوف،  لها ما  املعارضة مازال ما تعطى 
خاللكم السيد الرئيس بغينا نبهوا مرة أخرى على أن الوقت اللي معطي 
للمعارضة لتناول الكلمة والتعبير عن الرأي واملشاركة راه ضيق جدا، 
وهداك الكرونومتر بدقيقة وبدقيقة ونصف ملناقشة مواضيع جوهرية 
ومؤثرة ومهمة غير كافي. املطلوب تطبيق املادة 152 من النظام الداخلي 
ملجلس النواب اللي تتعطينا الحق على األقل في نهاية الجلسة في تناول 
طلبات  بعدة  تقدمنا  الكلمة،  هاد  حتى  عندناش  ما  اليوم  الكلمة، 
الحكومة لم تستجب، إذن كيف يمكن أن يعني أن نقوم بالدور ديالنا 

إذا كان الحجب على كل املستويات..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملدتدبالددارئيساملحكومة،ا

مملكلفاب لعالق تامعامل 5مل ن،املد طقاملرساياب سماملحكومة:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرا السيدات والسادة النواب على تفاعلكم مع هاد املوضوع، 

هو ما يمكنش �سي استراتيجية وطنية ا�سي حيكر يعني ما تبنيش على 

التراكم ديال بالدنا، احنا جينا في إطار البناء على التراكم اإليجابي، دابا 

الحوار تعمل على ما أعتقد في 2013 باش نكون أكثر دقة من 2013 

لآلن 8 ديال السنوات، أعتقد بأن أمور كثيرة تغيرت، لكن هناك أمور 

جوهرية ومحورية سوف نأخذها بعين اإلعتبار. هادي حكومة يعني كل 

ما هو جميل وكل ما هو إيجابي وكل ما هو يعني فيه منفعة لهاد القضايا 

الكبرى التي نشتغل عليها سوف نسير عليه.

فأنا اللي بغيت نقول، هاد القطاع الثالث هو املجتمع املدني يجب 

أن نغيره، من نظرتنا في التعاطي معه وكيفاش كنشوفوا فيه، هذا ما�سي 

قطاع ديال واحد الناس اللي باغيين يديروا جمعيات من أجل التعريف 

بقضايا، هذا القطاع الكبير جدا املساهم سوف يغير قضايا كبرى في 

بالدنا، سوف يساهم مساهمة كبيرة في الرفع من الناتج الداخلي الخام، 

سوف تظهر مهن جديدة، خصنا غير نتافقوا نحددوا اإلطار املرجعي 

الفكري، هناك  اإليديولوجي  يعني  في اإلطار  نبقاو  ديالها ما�سي فقط 

قضايا قطاعية مجتمعية تشغيلية كنظن بأنه إلى وفرنا هذاك املناخ 

وهذاك اإلطار القانوني وعطينا اإلمكانيات وحددنا الشراكة وثبتنا هاد 

األمور وخرجنا القانون ديال التشاور العمومي، آنذاك سوف نمتلك 

ترسانة قوية وآنذاك سوف نعطي حتى للقطاعات اليوم اللي كتبغي 

تدخل في شراكات وما كاتلقاش اإلطار القانوني السليم، نعطيوها اإلطار 

القانوني اللي دخل في شراكات وسنعالج قضايا كبرى في بالدنا. هاد 

االستراتيجية أ�سي حيكر من غادي تكون إن شاء هللا واجدة سوف نعود 

إلى البرملان لنناقشها في اللجنة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة 

املدرجة في جدول أعمالنا، شكرا على حسن تعاونكم، ورفعتاملجلسة.
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محضراملجلسةاملح نيةا ملعشرين

ملت ريخ: االثنين 15 جمادى األول 1443ه )20 دجنبر2021(.

ملرئ سة: السيدة زينة ادحلي، النائبة الثامنة لرئيس مجلس النواب.

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

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مجعا 0:  جد 0ا
التالية:

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  .-
والتضامني.

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات .-

الصناعة والتجارة؛ .-

اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ .-

ملسيدةازيدةامنحليارئيسةاملجلسة:

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

افتتحت الجلسة،

ملسيدةاملوزيرةامملحت5مة،

ملسيداملوزيرامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول أعمال اليوم 28 سؤاال شفهيا موزعا على 
القطاعات التالية: السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
والتضامني؛ الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ 
الصناعة والتجارة؛ وأخيرا قطاع اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى 

والتشغيل والكفاءات؛

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

لتالوتها مشكورة.

ملسيدةامله ماملس قياأميدةامملجلس:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

قد توصل مكتب املجلس بمقترح قانون يق�سي بتغيير املادتين 41 
و66 من القانون رقم 97.9 بمثابة مدونة االنتخابات، تقدم به السيد 

كما  والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  أعضاء  ومجموع  الرئيس 
توصل املجلس بعدد من األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية، 
وذلك من تاريخ 13 إلى 20 دجنبر 2021 وبلغ عددها 256 سؤاال شفويا 
و180 سؤاال كتابيا، كما تم سحب سؤال شفوي واحد وتم سحب 

سؤالين كتابيين، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس سيعقد 
جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص 

التشريعية الجاهزة، وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية هاته.

حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع السياحة والصناعة التقليدية 
الحرفيين  وضعية  عن  بسؤال  والتضامني،  االجتماعي  واالقتصاد 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التقليديين  والصناع 

األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداملحسينابورحيم:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزيرامملحت5م،

زميالتيازمالئياملدومباملد ئب تامملحت5مون،

نسائلكن السيدة الوزيرة عن سياسة الحكومة بخصوص النهوض 
بأوضاع الحرفيين والصناع التقليدية ببالدنا؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة، تفضلي.

ملسي حةا ملصد عةا عاورا زيرةا ملزهرمءا ف طاةا ملسيدةا
ملتقليديةا مالقتص نامالجتا عيا ملتض مني:

ملسيدةاملرئيسةامملحت5مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

الحرفيين  بأوضاع  النهوض  بخصوص  الحكومة  سياسة  ترتكز 
والصناع التقليديين ببالدنا على وضع األسس لتنمية مستدامة لهذا 
القطاع عبر تفعيل قانون تنظيم الحرف، وقد تم القيام في هذا اإلطار 
وضع  وكذلك  به  الخاصة  التنظيمية  النصوص  استصدار  بتسريع 
منصات إلكترونية لتفعيل السجل الوطني للصناع التقليديين، ويهدف 

هذا القانون إلى:

ترشيد  سيعزز  مما  التقليديين  الصناع  فئات  مختلف  تحديد   -
البرامج التنموية وأدوات التدخل؛
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التقليدية  الصناعة  منتوجات  وحماية  الحرفي  العمل  تثمين   -
الوطنية؛

- هيكلة النسيج الجمعوي بالقطاع من خالل إحداث هيئات حرفية 
تمثل كل األنشطة بصنفيها اإلنتاجي والخدماتي مبني على بعد محلي 

وجهوي ووطني؛

- تمكين القطاع من استراتيجيات مندمجة ومتكاملة لتطويره؛

- تحسين حكامة القطاع على الصعيد الوطني عبر املجلس الوطني 
للصناعة التقليدية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة بعضوية ممثلي 

املهنيين والقطاعات الحكومية املعنية؛

كما سيمكن هاد القانون من تسريع استفادة جميع فئات الصناعة 
التقليدية من التغطية االجتماعية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداملحسينابورحيم:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة عن جوابكم، يعتبر قطاع الصناعة 
في  كبير  بشكل  تساهم  التي  القطاعات  أهم  من  باملغرب  التقليدية 
تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة، حيث يشغل هذا 
القطاع بجميع أصنافه فئة كبيرة من املجتمع بلغت نسبتها 20 % من 
الساكنة النشيطة ويوفر ما مجموعه 2.400.000 منصب شغل حسب 

إحصائيات سنة 2020..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الصوت السيد النائب، الصوت.

ملد ئباملسيداملحسينابورحيم:

وضعية  يعيشون  الصغار  والحرفيين  التقليديين  الصناع  أن  إال 
تداعيات  استمرار  بعد  يوم خصوصا  بعد  يوما  تفاقما  تزداد  مزرية 
جائحة كورونا، مما أدى إلى توقف نشاط وتقلص اإلنتاج واملردودية في 
هذا القطاع وتراجع رقم معاملته الذي كان قد تجاوز سنة 2018: 76 
مليار درهم حيث تراجع متوسط الدخل الشهري بانحراف أثناء فترة 
الحجر الصحي بنسبة 95 %. لذلك نسائلكن السيدة الوزيرة املحترمة 
بالتدابير املستعجلة التي ستعتزم وزارتكن املوقرة اتخاذها لتدارك ما 
يمكن تداركه اليوم لهيكلة قطاع الصناعة التقليدية وإنقاذه كموروث 

ثقافي لبالدنا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟

ملد ئبةاملسيدةاخديجةاحجوجي:

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدةاملوزيرةامملحت5مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

في بداية تعقيبي أريد أن أعبر عن اعتزاز وافتخار الصناع التقليديين 
باملبادرة امللكية السامية، التي مكنت ماليين الصناع التقليديين من 
االنخراط في التغطية الصحية واالجتماعية التي انتظروها منذ عشرات 
السنين، وأشكركم السيدة الوزيرة على مجهوداتكم القيمة لتنزيل هذا 
املشروع امللكي الهام، لكن رغم أهمية التغطية الصحية واالجتماعية، 
فإن الصناع يعيشون في ظروف صعبة ومنهم من حرم من مورد رزقه في 
ظروف وباء »كوفيد19-« خاصة في الحرف املرتبطة بالسياحة. فما هي 

برامج الحكومة لدعم الصناع التقليديين الستئناف عملهم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

وحدة  لها  املوالية  الثالثة  األسئلة  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  رد 
على  أقترح  لذا  ببالدنا،  السياحة  بإنعاش  األمر  ويتعلق  املوضوع 
السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من 
لدن السيدة الوزيرة املحترمة. السؤال األول للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق الحركي فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةاعزيزةابوجريدة:

الحكومة  خطة  عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
سيما  ال  التقليدية،  والصناعة  السياحي  القطاع  إلنعاش  وتصورها 
إذا أخذنا بعين االعتبار التأثير الذي طال العديد من املقاوالت وكذا 

األشخاص الذاتيين بفعل توقف نشاطهم؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
التجمع الوطني لألحرار.

ملد ئباملسيداحفيظا ش ك:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيدةا ملس نةاملوزرمء،

يعيش قطاع السياحة وضعية كارثية من جراء أزمة »كوفيد«، ما 
هي اإلجراءات الحكومية اللي كتنويوا تقوموا بها؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
االستقاللي للوحدة والتعادلية.
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ملد ئباملسيدامحاداملحا مي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيدةاملوزيرة،

ملس نةاملدومبامملحت5مين،

ال زال قطاع السياحة يعاني من تبعيات جائحة كورونا بأبعادها 
االقتصادية واالجتماعية على مختلف املستويات بما فيها املؤسسات 
وتجار  واملرشدين،  األسفار،  ووكاالت  السياحي،  والنقل  السياحية، 
املرتبطة  القطاعات  من  وغيرها  والحرفيين  التقليدية  الصناعة 
بالسياحة. فهل لدى الحكومة برنامج استعجالي للتخفيف من األزمة 

الخانقة التي يعاني منها هذا القطاع؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة على هذه األسئلة، تفضلي السيدة الوزيرة.

ملسي حةا ملصد عةا عاورا زيرةا ملزهرمءا ف طاةا ملسيدةا
ملتقليديةا مالقتص نامالجتا عيا ملتض مني:

ملسيدةاملرئيسةامملحت5مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

البد من اإلشارة في األول بأن املنهجية التي اتخذناها فيما يخص خطة 
العمل إلنعاش قطاع السياحة ترتكز باألساس على التواصل اإليجابي 
ومشاورات  باجتماعات  قمنا  اإلطار  هاد  وفي  املهنيين،  مع  واملستمر 
مع الفيدراليات والجمعيات املهنية لالستماع إلى انشغاالتهم وإيجاد 
الحلول املناسبة لها، وترتكز خطة عملنا على األهداف التي حددها عقد 

البرنامج إلنعاش قطاع السياحة املتمثلة في:

أوال: الحفاظ على النسيج االقتصادي ومناصب الشغل؛

ثانيا: تسريع مرحلة استئناف األنشطة؛

ثالثا: التحول املستدام للقطاع.

الحكومة  قامت  الشغل،  مناصب  على  الحفاظ  يخص  فيما 
باستصدار مرسوم خاص بمنح تعويض شهري قدره 2000 درهم ملدة 
4 أشهر تمتد من شهر شتنبر إلى شهر دجنبر 2021 يستفيد منه أجراء 
الذين  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  في  املنخرطين  القطاع 
تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها في املرسوم، ويخص هاد التعويض 
النقل  مقاولة  األسفار،  وكالة  املصنفة،  السياحي  اإليواء  مؤسسات 
السياحي، مقاولة املناولة التي تتوفر على عقود مع املقاولة السياحية 
واملرشدين السياحيين، كما أن املشاورات مستمرة التخاذ تدابير أخرى 

تهم القروض البنكية والتمويل وغيرها.

وتقوم الوزارة كذلك بمواكبة مؤسسات اإليواء السياحي في مجال 

إجراءات السالمة الصحية للحصول على شارة مرحبا بكم بأمان وهي 
 tourisme.academie كما تم وضع منصات رقمية Welcome.Safely
طريق  عن  السياحة  قطاع  مهنيي  قدرات  ودعم  مواكبة  إلى  تهدف 
وحدات التكوين اإللكتروني، وبالنسبة للمرشدين السياحيين تجدر 
اإلشارة إلى أنه تم تمكينهم وأسرهم من االستفادة من التغطية الصحية 
في إطار الورش امللكي الذي يهدف إلى تعميم التغطية االجتماعية على 
جميع الفئات عبر تمكينهم من االنخراط في الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي، ويرتكز برنامج عمل الوزارة كذلك على إنعاش السياحة 
الداخلية التي تمثل %30 من ليالي املبيت والتي من شأنها املساهمة في 

تحسين القطاع من األزمات املستقبلية املحتملة.

فيما يخص إعادة النشاط السياحي إلى طبيعته وتطويره، فالوزارة 
أعدت عبر املكتب الوطني املغربي للسياحة برنامج طموح يمكن تفعيله 
بمجرد فتح األجواء مع األسواق املصدرة للسياح، ويرتكز هاد البرنامج 
على شراكات مع منظمي األسفار العاملين وشركات الطيران واملنصات 

الرقمية وكذلك عبر استعمال مختلف وسائل الترويج والتسويق.

فيما يخص التحول املستدام للقطاع فخطة عمل الوزارة ترتكز 
باألساس على مالءمة العرض السياحي مع املتطلبات الجديدة للسياح 
خاصة فيما يخص السياحة الثقافية واإليكولوجية وفي الهواء الطلق 
والشاطئية والرياضية مع االعتماد على الرقمنة في جميع املراحل، كما 
نأمل إلى مواكبة املقاوالت السياحية عبر برنامج خاص للدعم خاصة 
تعرفه  الذي  للخصاص  نظرا  السياحي  التنشيط  ملقاوالت  بالنسبة 
بالدنا في هاد املجال، ويبقى تشجيع االستثمار في امليدان السياحي من 
بين املحاور األساسية التي تشتغل عليها الوزارة إلعادة إقالع القطاع 

وتطويره.

اتخاذ عدة إجراءات  تم  التقليدية  الصناعة  إنعاش  فيما يخص 
األولى الظرفية ملواجهة تداعيات أزمة كوفيد خاصة بالنسبة للصناعة 
بالسياحة،  وطيد  ارتباط  لها  التي  الثقافية  الحمولة  ذات  التقليدية 

والثانية هيكلية لوضع أسس متينة لتطور مستدام للقطاع.

فيما يخص اإلجراءات الظرفية ملواجهة أزمة كوفيد قامت الوزارة 
عبر مؤسسة دار الصانع بعدة عمليات من خالل شراكات مع منصات 
التقليدية  الصناعة  ملنتوجات  اإللكتروني  التسويق  لدعم  إلكترونية 
وشبكات  الكبرى  املساحات  داخل  املباشر  للتسويق  الدعم  وكذلك 
التوزيع واملراكز التجارية وإنجاز حمالت إعالمية واسعة للتشجيع على 
استهالك املنتوج الوطني، كما تم العمل على القيام بعمليات التحسيس 
العروض  على  الحصول  من  التقليديين  الصناع  لتمكين  واملواكبات 
التمويلية املتوفرة خاصة برنامج انطالقة والتفاوض مع األبناك قصد 
الحصول على قروض بنكية بشروط تفضيلية، باإلضافة إلى تكثيف 
عمليات التكوين بما في ذلك التكوين عن بعد ودعم بعض التكتالت 
باملواد األولية  التقليدية  في إطار شراكات مع غرف الصناعة  املهنية 

وآليات االشتغال.



9259 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.140–20.جمادى األول.1443  )25.دجنبر.2021( 

فيما يخص اإلجراءات الهيكلية لوضع أسس متينة للتطور املستدام 
لقطاع الصناعة التقليدية تم التسريع بإخراج النصوص التطبيقية 
الصناعة  أنشطة  بتنظيم  املتعلق   50.17 رقم  بالقانون  الخاصة 
التقليدية حيث تمت املصادقة على املرسوم الخاص بوضع السجل 
الصناعة  التقليدية وكذلك مرسوم الئحة أنشطة  الوطني للصناعة 
القطاع  وتنظيم  هيكلة  من   50.17 القانون  وسيمكن  التقليدية، 
ومختلف الفئات الفاعلة فيه وكذلك تثمين العمل الحرفي وتحسين 
سمعة املنتوجات الحرفية وحمايتها وتسريع وتيرة تفعيل تعميم منظومة 

الحماية االجتماعية على كافة فئات الصناع التقليديين.

الصناع  فئات  مختلف  التغطية  هاد  لتشمل  الصدد  هذا  وفي 
التقليديين خاصة منهم الذين ال تشملهم منظومة املساهمة املهنية 
الذاتي تم إعداد مشروع مرسوم  املوحدة ونظام املحاسبة واملقاول 
سيغطي هذه الفئة مما سيمكن من استفادتهم وأسرهم من خدمات 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من الفريق الحركي.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاي سين:

ما  اللي  ديالكم  بالجواب  صراحة  تفاجأنا  الوزيرة،  السيدة 

كيتماشاش مع انتظار الناس دالقطاع، ناس القطاع كانوا كينتظروا 

تنزلوا برامج استثنائية وقرارات أكثر جرأة، بالنسبة للدعم اللي تكلمتوا 

عليه السيدة الوزيرة واش كتعتقدوا أنه كاف أنه يغطي ولو جزء بسيط 

من احتياجات هاد الناس، السيدة الوزيرة شغيلة هاد القطاع بشكل 

عام وفي درعة تافياللت بشكل خاص كيسارعوا أبسط شروط العيش، 

باالندثار،  مهددة  أصنافها  تنوع  مع  ديالهم  السياحية  والوحدات 

محاصرين من الكوفيد، من املؤسسات البنكية اللي في اتصال شبه 

يومي معهم، محاصرين كذلك من شبه انعدام الخطوط الجوية بحال 

دقيقة  دراسات  كايناش  ما  كذلك  محاصرين  زاكورة،  في  واقع  اللي 

هي  الكبرى  والفاجعة  هادي،  املدة  هاد  تكبدوها طول  اللي  للخسائر 

إغالق الحدود اللي غتهدد حتى 2022 غتكون سنة بيضاء بالنسبة لهم 

السيدة الوزيرة، واش كتعتقدوا بأن هاد اإلجراءات اللي خذيتوا كافيين 

أنهم يحلوا لهم املشاكل ديالهم وفهاد الفترة كلها راه غاديين دابا لعامين 

تقريبا الناس ما كان عندهم حتى �سي دخل. وبالنسبة للمياومين شنوا 

بالنسبة لهم؟ واش ما عندهم حتى �سي جزء من البرامج ديالكم السيدة 

املرسوم  تنزيل  ينتظر  الجميع  التقليدية  الصناعة  بالنسبة  الوزيرة؟ 

تحديد  إلى  يهدف  الذي  التقليدية  الصناعة  أنشطة  بمزاولة  املتعلق 

اإللتزامات وكذا وضع نظام تحفيزي لفائدة القطاع من أجل تطويره 

والنهوض به، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من فريق التجمع الوطني 
لألحرار.

ملد ئباملسيداحفيظا ش ك:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيدة الوزيرة على الرد نتاعكم فعال اللي كيبين على أن كاين 
مجهودات اللي الحكومة الحالية أنها كتبناها، حقيقة على أن فعال هي 
مجهودات اللي متركزة أساسا على سوق الشغل وعلى اليد العاملة اللي 
كيشتغلوا في القطاع اللي هي تقريبا 500 ألف عامل، كيبقى اإلشكال 
على أننا املقاولة السياحية اآلن هي اللي كتعاني واحد اإلشكال كبير، 
عندنا 8500 مقاولة منها 3500 مقاولة فندقية، عندنا خسارة اآلن ديال 
 donc ،34.1 مليار درهم نتاع رقم املعامالت نتاع القطاع الفندقي فقط

 donc ،هنا كاين القطاع السياحي، 15 مليار درهم نتاع القطاع الفندقي

كيبقى على أننا كنشوفوا على أن الحكومة الحالية أنها غادي تقوم يعني 

 un بكل صراحة كيخصنا واحد un.plan.marshall باملتعين وكيخص

plan.marshall اللي باش يتم إعادة البناء ديال القطاع السياحي، ألن 

الحل هو في أمس الحاجة لعندو، خصنا نفكروا في خلق un fond واحد 

الصندوق خاص بالقطاع السياحي باش يدعم املؤسسات السياحية 

مع  إما  يكون  أنه  يكون  اللي  le fond هذا  هاد  السياحية،  واملقاولة 

صندوق محمد السادس للتنمية وال يكون صندوق خاص، كذلك كذلك 

 le.comité.de عندنا الزم على أننا نجددوا وال نخلقوا دم جديد في ديك

veille ديك لجنة اليقظة اللي كانت تدارت واللي هي منبثقة على عقدة 

البرنامج اللي عقداتها الحكومة مع املهنيين السياحيين واللي كان تم 

التوقيع ديالها في 3 أكتوبر 2020، إذن كيبقى على أن هادي إجراءات 

اللي بكل صراحة أنها خصها تدار، كيبقى الزم على أننا نردوا الثقة أننا 

وزارة السياحة واملكتب الوطني املغربي للسياحة خاصو يشتغل على رد 

الثقة مع شركات الطيران ألن فقدات الثقة، كنحسوا أنه في التعليقات 

نتاعهم وأكبر، يعني، اللي كانت، اللي كانت دارت وهي واحد الشركة نتاع 

الطيران اللي كتغطي املغرب بواحد الشكل كبير في التصريحات اللي 

 l›outils بكل صراحة ما هذا ما كتطمأنش، كيخص كذلك على أن ديك

de.mesure متاع السياحة اللي هو املرصد متاع السياحة أنه كيخص 

إعادة النظر فيه، أننا أننا كيخص إعادة النظر فيه باش ّدار واحد معاه 

واحد اللجنة نتاع اليقظة نتاع التنافسية، نتاع التنافسية اللي خصها 

تدار.. شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النواب من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
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ملد ئباملسيدامحاداملحا مي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ديالك،  التوضيح  وعلى  اإلجابة  على  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
الخطة االستراتيجية اللي غادي تدير في املستقبل، إن شاء هللا، ولكن 
السيدة الوزيرة املحترمة أنا اعطيني ناكل اليوم ما�سي حتى لغدا، أنا 
اعطيني ناكل اليوم، أما جيتيوا وقلتوا اعطيتوا 2000 درهم ملدة ديال 3 
شهور السيدة الوزيرة، واش هاد الصانع التقليدي عايش غير 3 شهور 
في الحياة ديالو كاملة 3 شهور، هادي حكومة اجتماعية السيدة الوزيرة 
املحترمة، واحنا بيدينا منخرطين في الحكومة كحزب االستقالل، ولكن 
ما نغطيو�سي الشمس بالغربال السيدة الوزيرة، احنا كنقلوا الحقيقة 
واملعاناة ديال الساكنة، املدينة ديال طنجة السيدة الوزيرة املحترمة، 
مدينة قديمة في حلة جديدة، واحد املجموعة ديال املحالت، واحد 
املجموعة ديال البازارات، واحد املجموعة ديال الصناع التقليديين، 
واحد املجموعة ديال الوكاالت ديال األسفار، واحد املجموعة داألمور 
كيعيشها املغرب، الحمد هلل، بفضل العناية امللكية ديال سيدنا هللا 
ينصرو، دائما هو اللي كيهتم بهاد الشريحة من املجتمع. جينا وبدينا 
أنا غناكل من  البرامج mawkia.com وكذا كذا، واش  كنشوفوا غير 
mawkia.com، أنا اعطيني الحلول السيدة الوزيرة املحترمة، اعطينا 
هاد الناس هادو خصنا نوقفوا معاهم، حكومة إجتماعية شنو هو الدور 
ديال هاد الحكومة االجتماعية؟ هو الدور ديال التضامن، احنا خصنا 
نتضامنوا مع هاد الفئات اللي كتنتحر واللي كتقتل وعندنا مجموعة 

داملشاكل، األبناك كيعيطوا هادي راه حكومة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئبةاملسيدةامليكةاأخشخوش:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

إيال اسمحتوا بغيت نتكلم في إطار هاد التعقيب اإلضافي على وضعية 
القطاع السياحي أقاليم..، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الصوت السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةامليكةاأخشخوش:

إيال اسمحتوا بغيت نتكلم في إطار هاد التعقيب اإلضافي على وضعية 
القطاع السياحي بجهة مراكش-آسفي وبالخصوص بمدينة الصويرة 
كتعرفوا  وكيما  مقلقا،  سياحيا  ركودا  تعرف  اليوم  أصبحت  التي 
فالقطاع السياحي ديال هاد املدينة مرتبط بالسياحة الدولية وبسبب 

تعليق حركة الطيران الدولي فالنشاط السياحي ديال هاد املدينة أصبح 
الفاعلين  بحماية  ملزمة  أنهاتاخذ،  ملزمة  الحكومة  تماما،  متوقف 
السياحيين وكنعتقدوا أن البداية غتكون عن طريق تخصيص واحد 
الدعم لهاد الفاعلين السياحيين وحمايتهم من اإلفالس، وكذلك حماية 
اجتماعية  أزمة  إلى  سيؤدي  الذي  التسريح  من  ديالهم  املستخدمين 

بمدينة الصويرة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك من تعقيبات إضافية، تفضل.

ملد ئباملسيدامياوناعاي5ي:

شكرماملسيداملرئيسة،

السيدة الوزيرة، نحن في الفريق االستقاللي ما علينا إال ندعموا ما 
كتقوم به على رأس هذه الوزارة، والحكومة عامة على ما كتقوم به على 
في قطاع السياحة، إال أنه السيدة الوزيرة، ال بد من بعض املالحظات 
خاصة السيدة الوزيرة، الناس كيعانيوا في املنطقة ديال جهة درعة-
تافياللت خاصة السيدة الوزيرة، إقليم ورززات اللي كتعرفيه بزاف 
اللي هو إقليم سياحي اللي هو كنسميوه هوليود السينمائية، وإقليم 
زاكورة املعروف بالسياحة الجبلية والسياحة الصحراوية، تنغير كذلك 
الوزيرة، كنطالبوا  السيدة  مضايق تودغة، مرزوكة، مرزوكة كذلك 
منكم باش تديروا حلول واقعية، الحل اللي كنطلبوا منكم السيدة 
الوزيرة كحكومة ولجنة علمية هي تحلوا األجواء يجيوا السواح يجيوا 
ألنه هاد 2000 درهم وهاد ال�سي ما كتعني �سيء بالنسبة للناس ديال 
السياحة والسيدة الوزيرة هللا يجازيك بخير ما تنساوش املرشدين الغير 

مرخصين راه حتى هم شريحة من املغاربة دعموهم كحكومة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هذه  على  الوزيرة  السيدة  رد  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل 
التعقيبات اإلضافية، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداحايدانوغو:

السيدة الوزيرة، أصبح يتضح اليوم أن الحكومة ال زالت لم تهتم بعد 
بالشكل الكافي بالقطاع السياحي ونتمنى أن تتجاوز أعطاب الحكومة 
السابقة التي جردته من قيمته الحقيقية، فكيف يمكن السيدة الوزيرة 
التخلي على قطاع يساهم بأكثر من %7 من ميزانية الدولة؟ وكيف يمكن 
التخلي عن أرباب الفنادق وأرباب النقل السياحي واملرشدين السياحيين 
اللذين نعتبرهم سفراء لبلدنا؟ أليس جدير بالحكومة التفكير في تعويض 
املؤسسات السياحية وشركة النقل السياحي التي أصبحت على شفا 
حفرة من اإلفالس؟ أين هي بنود العقدة املبرمة باألمس القريب لدعم 
املؤسسات السياحية؟ أين هو دعم األبناك التي تتبرأ من كل ما له 

عالقة بالقطاع؟
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، تفضلوا السيدة الوزيرة هل هناك من 
تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة الوزيرة املحترمة.

ملسي حةا ملصد عةا عاورا زيرةا ملزهرمءا ف طاةا ملسيدةا
ملتقليديةا مالقتص نامالجتا عيا ملتض مني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

دابا  الحكومة  وراه  القطاع  هاد  ديال  باإلكراهات  واعيين  احنا 
تشتغل على هاد الحلول وعلى حلول ونتمناو الظرفية الوبائية الدولية 

تحسن إن شاء هللا وتكون لصالحنا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

سؤال عن دور االقتصاد االجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املستدامة 

الوطني لألحرار فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداي سيناعوك ش :

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة الوزيرة، بالدنا قطعات أشواط كبيرة لتأسيس منظومة 
مع  يتناغم  أوال  هذا  ألن  والتضامن  االجتماعي  لالقتصاد  حقيقية 
ثقافة املغاربة ومع قيم املغاربة وألنه ساهم حقا في الحد من الفوارق 
االجتماعية واملجالية ومن جهة ثانية كان أحد أهم الروافد والحلول 
للحد من انتشار القطاع الغير املهيكل، وبالتالي نسائلكم السيدة الوزيرة 
عن استراتيجية الحكومة الخاصة باالقتصاد االجتماعي والتضامني؟ 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجواب السيدة الوزيرة املحترمة.

ملسي حةا ملصد عةا عاورا زيرةا ملزهرمءا ف طاةا ملسيدةا
ملتقليديةا مالقتص نامالجتا عيا ملتض مني:

ملسيدةاملرئيسةامملحت5مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

يلعب االقتصاد االجتماعي والتضامني دورا هاما في إحداث فرص 
جديدة للشغل وخلق الثروات وتنظيم القطاع الغير املهيكل واإلدماج 
بدور  يقوم  كما  املجتمع،  في  لفئات عريضة  واالجتماعي  االقتصادي 
حيوي في التنمية املجالية املندمجة املستدامة، وقد عرف هذا القطاع 
للتنمية  الوطنية  للمبادرة  انطالقا  إعطاء  بعد  خاصا  مهما  تطورا 
الجديد  القانوني  اإلطار  ووضع  القطاعية  واالستراتيجيات  البشرية 

وبلغ عدد التعاونيات أكثر من 40 ألف تعاونية وعدد املتعاونين حوالي 
650 ألف متعاون ومتعاونة، وترتكز إستراتيجية الوزارة في هذا امليدان 
لتحقيق التنمية املستدامة على ثالثة محاور أساسية وهي تكوين املوارد 
البشرية وتأهيلها وتوفير التمويالت املناسبة ومواكبة ودعم الفاعلين في 

القطاع .

وفي هذا الصدد، قامت الوزارة باتخاذ عدة مبادرات مبتكرة لدعم 
القطاع التعاوني بشكل خاص، فيما يخص التموين تم القيام بفتح 
بوابة خاصة الستقبال التعاونيات الراغبة في اإلستفادة من خدمات 
التمويل انطالقة وربط االتصال مع املؤسسات البنكية املعنية، فيما 
التسويق اإللكتروني  في إطار  التعاونيات  يخص املواكبة تتم مواكبة 
وبمجموعة من املحالت التجارية الكبرى كما تتم مواصلة تنفيذ برنامج 
للفوسفاط وجامعة  الشريف  مرافقة بشراكة مع مؤسسات املجمع 
تنظيم  إلى  إضافة  ببنجرير،  التخصصات  املتعددة  السادس  محمد 
مشاريع  وتمويل  لدعم  الخاص  القطاع  مع  بشراكة  تحفيزية  جوائز 

النساء والشباب جائزة لاللة املتعاونة وجائزة الجيل املتضامن.

بعد  عن  التكوين  توفير  تم  القدرات  ودعم  التكوين  يخص  فيما 

للتعاونية استفادت منها مزيد من 4 آالف تعاونية وأزيد من 16600 

مشارك ب 600 حصة تكوين، باإلضافة إلى ذلك تم إعطاء انطالقة 

بوابة رقمية صوت املتعاون خاصة لإلنصات إلى حاجيات التعاونيات 

وسنعمل كذلك على تمكين القطاع من اإلستفادة من اآلليات املهمة 

التي وضعتها الحكومة لتحفيز التشغيل خاصة برنامج فرصة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداي سيناعوك ش :

شكرا السيدة الوزيرة على األجوبة، كما ال يخفى على أحد روح 

البرنامج الحكومي يستدعي إرساء الدولة االجتماعية، وطبعا أحد أهم 

الروافد إلنجاح ورش الدولة اإلجتماعية و لترسيخ الجانب االجتماعي 

اللي ركزو عليه والبرنامج الحكومي عندنا بين أيدينا مشروع االقتصاد 

االجتماعي والتضامني اللي اليوم يستدعي السيدة الوزيرة أننا نسرعوا 

بإخراج القانون اإلطار الخاص باالقتصاد االجتماعي والتضامني، إن 

هاد القانون اإلطار هو اللي غادي يمكنا باش تكون عندنا واحد الترسانة 

قانونية اللي تفتح الفضاء أمام الفاعلين وأنها تفتح أمامهم األفق في 

املستقبل، إلى جانب هذا ما يمكن للبرملان إال أنه يدعم وأنه يواكب 

هاد املشروع ألنه حقا غادي يدخل االقتصاد االجتماعي والتضامني في 

جيل جديد من املمارسات ومن االستثمار وجعله حقا أحد الروافد اللي 

غادي تمكن الحكومة باش أنها ترسخ مشروع الدولة االجتماعية اللي 

هو الطابع الحقيقي الذي تمتاز به هذه الحكومة، شكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

الشركات  بتضرر  مرتبط  سؤال  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل 
العاملة في مجال النقل السياحي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةامجيدةاشهيد:

اتخذت الحكومة قرارا مفاجئا بوقف الرحالت الجوية إلى مجموعة 
من الدول. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة ما هي اإلجراءات والتدابير 
في  واملقاولين  املهنيين  لدعم  الحكومة  بها  ستقوم  التي  االستعجالية 

مجال النقل السياحي؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة املحترمة.

ملسي حةا ملصد عةا عاورا زيرةا ملزهرمءا ف طاةا ملسيدةا
ملتقليديةا مالقتص نامالجتا عيا ملتض مني:

ملسيدةاملرئيسةامملحت5مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

املقاوالت  غرار  فعلى  الطرقي  السياحي  النقل  ملقاولة  بالنسبة 
السياحية األخرى، فقد استفادت من التدابير الحكومية من اإلجراءات 
املضمنة في العقد البرنامج الخاص بالسياحة، من بين أهم اإلجراءات 
الجديدة لفائدة الناقلين السياحيين تم إقرار فترة جديدة ملنح تعويض 
شهري قدره 2000 درهم لفائدة األجراء املنخرطين في الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي تمتد من فاتح شتنبر إلى غاية 31 دجنبر 2021، 
إيجاد  بهدف  القطاع  بعقد اجتماعات مع مهنيي  الوزارة  وقد قامت 
حلول ما�سي حلول مشاكل أخرى العالقة بما فيها سداد الديون، وفي 
هاد اإلطار تنكب الحكومة بتنسيق مع املجموعة املهنية ألبناك املغرب 
والجمعية املهنية لشركات التمويل واملهنيين والشركاء اآلخرين ملناقشة 

التدابير األخرى التي يمكن اتخاذها فيما يخص تسديد الديون..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة

ملد ئبةاملسيدةامجيدةاشهيد:

ما قلناه على النقل السياحي، ما قلناه على النقل السياحي يسري 
على جميع القطاع وأخص بالذكر املرشدين السياحيين اللي كيعيشوا 
التشرد هما والعائالت ديالهم، والقطاع الفندقي مشكورين خذيتوا على 
عاتقكم الشغيلة املصرح بها، لكن املؤسسات في حد ذاتها إما مفلسة 
أو على حافة اإلفالس، عدد منهم مثقل باألقساط البنكية وهذا يتطلب 
الفئة  لهاد  تلقاوا حل  باش  تدخل مستعجل  الوزيرة  السيدة  منكم 

مع األبناك من خالل إعادة الجدولة بدون فوائد، وكذلك تخصيص 
اعتمادات جديدة طويلة األمد وبدون فوائد كذلك، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداملق نراملط هر:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيدةاملوزيرةامملحت5مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مين،

أن  االشتراكي  الفريق  في  احنا  كنالحظوا  اللي  الوزيرة،  السيدة 
الحكومة كتفتقر لواحد الرؤية ملعالجة هاد الظرفية اللي كتمر منها 
العاملين في السياحة في القطاع ديال السياحة اللي هو واحد القطاع 

مهم اللي كيستثمر تقريبا واحد 10 % من اإلقتصاد..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب.. تفضل السيد النائب اسمح لي.. انتهى 
الوقت، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

ملفريقامالشت5مكيا ملد ئباملسيداعبداملرحيماشهيدارئيسا
)نقطةانظ م(:

خاصو توقيت خاص ديالو.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضل  النائب،  السيد  ليا  اسمح  تفضل،  النائب  السيد  تفضل 
السيد النائب .

ملد ئباملسيداعبداملق نراملط هر:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيدةاملوزيرةامملحت5مة،

بحال اللي قلت لكم الحكومة ديالكم كتفتقد لواحد الرؤية ملعالجة 
بحال  ببالدنا،  السياحة  منها  كتمر  اللي  ديال  الصعبة  الظرفية  هاد 
تلغات  الفندقي  القطاع  الجوية  الحدود  إلغالق  نظرا  كتعرفوا  اللي 
الحجوزات ديالو، راه تقريبا واحد 10 ديال املليار الدرهم اللي غادي 
يفتقدها القطاع فهاد املرحلة هادي، الفنادق تغلقوا، وأكثر من 50 % 
راه كانت مسدودة أصال، الوكاالت ديال األسفار 80 % مقفلة، وكاالت 
ديال السيارات، املدن العتيقة بحال اللي قال األخ النائب من طنجة 
أن املدينة ديال طنجة مهجورة وكتهضروا على التواصل راه املندوب 
ديال السياحة عندكم في طنجة ما عمرو رجلو ما تحطت في املدينة 
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العتيقة باش يعرف املعاناة اللي كيدوزوا منها أصحاب البازارات والناس 
اللي كتخدم فداك القطاع، منين تنقولوا أصحاب البازارات كيعانيوا 
راه حتى املنتوجات ديال الصناعة التقليدية راه هي واقفة. كتهضروا 
على التجارة الرقمية، أنا كمواطن مغربي ما عمري سمعتها، تنسمع غير 
التجارة الرقمية اللي كتجي من الصين ومن تركيا، أما ديال الصناعة 
التقليدية املغربية ما عمري سمعت هاد.. إنعاش السياحة الداخلية ما 

اعطيتيناش..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب شكرا، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامصطفىامإلبرمهياي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة الوزيرة الحلول اللي طرحتوها هو الحلول ديال الصندوق 
اآلن  ساالت،  مليار   33 هداك  اآلن  مليار،   33 ديال  »كوفيد«  ديال 
كنتكلموا لنا راكم درتوا اجتماعات، الناس اآلن ما عندهمش مياكلوا، 
اآلن  الحلول  خصنا  كتربحهم،  األبناك  باإلفالس،  مهددين  الناس 
ما�سي تقواوا لنا أودي راكم درستوا اجتماعات خصنا الحلول املبتكرة 
اللي جابتها هاد الحكومة باش هاد الناس نخرجوهم من هاد الوضع، 
اللي عندهم  الناس  الطاكسيات،  اللي أصحاب  الناس  اعطيتوا هاد 
الحافالت ديال السياحة، توقفت السياحة فخاص هاد النص خصهم 

البدائل، وخاص باش الناس هادو ما يمشيوش لإلفالس..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

رد  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
السيدة الوزيرة على هذه التعقيبات.

ملسيدةاف طاةاملزهرمءاعاور،ا زيرةاملسي حةا ملصد عةا
ملتقليديةا مالقتص نامالجتا عيا ملتض مني:

احنا واعيين بهاد املشاكل كاملين واحنا خدامين مع األبناك باش 
نلقاوا حلول لكل �سي، إن شاء هللا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

بوضعية  األمر  ويتعلق  املوضوع  وحدة  لهما  املواليين  السؤالين 
السياحة ببالدنا، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحهما 
دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيدة الوزيرة، السؤال 
األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيدة النائبة.

ملد ئباملسيداعبداملدبياعيد نيا)نقطةانظ م(:

السادة النواب تقدمو بتعقيبات فهاد املوضوع، يعني الطريقة اللي 

كنالحظوا على أساس أنها تكون وشوشة ودندنة في األذن باش تقدم 
جواب، هذا ال يليق بمستوى املؤسسة التشريعية يجب على السادة 

الوزراء أن يحترمو السادة النواب ويجيوا موجدين الدروس ديالهم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةان نيةاته مي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة الوزيرة، السؤال ديالنا اليوم كيتعلق بوضعية السياحة 
الوطنية وكانتساءلو عن طبيعة اإلجراءات التي ستتخذونها من أجل 
إنعاش هذا القطاع خصوصا أنه كيعرف واحد الركود كبير وكيعرف 
واحد يعني وضعية هشة جدا وفهاد الفترة اللي كيعو عليها لتنشيط هذا 

القطاع بجميع االمتدادات ديالوا الفرعية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداعزيزامللب ر:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

املتخذة  الحكومية  التدابير  عن  نسائلكن  للوقت  نظرا  بعجالة 
لتشجيع السياحة الداخلية؟ وهل الحكومة لها نوايا لفتح الحدود في 
أفق 2022 إلنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ وهل الحكومة ستعتني بالقطاع 

السياحي كقطاعindustritouristique ؟ شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاف طاةاملزهرمءاعاور،ا زيرةاملسي حةا ملصد عةا
ملتقليديةا مالقتص نامالجتا عيا ملتض مني:

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

ولها  السياحي  القطاع  إلنعاش  رافعة  الداخلية  السياحة  تعتبر 
دور كبير في التنمية االقتصادية واالجتماعية واملجالية كما تساهم في 
تشغيل اليد العاملة وإنعاش قطاعات أخرى مرتبطة بها محليا، وتمثل 
السياحة الداخلية حوالي %30 من ليالي املبيت في مؤسسات اإليواء 
السياحي املصنفة على الصعيد الوطني وقد فاق معدل النمو السنوي 
بالنسبة للسياحة الداخلية خالل الفترة املمتدة من 2010 إلى 2019 
معدل النمو السنوي لليالي املبيت للسياح األجانب في مؤسسات اإليواء 
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السياحي املصنفة، حيث بلغ بالنسبة للسياحة الداخلية %7.6 مقابل 
%2.5 بالنسبة للسياح األجانب وهذا يدل على اإلقبال املتزايد للمغاربة 

على السياحة الداخلية.

ولوضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية، تم القيام 
بدراسة بتنسيق مع املكتب الوطني املغربي للسياحة لفهم متطلبات 
هذه  ومكنت  الوطني،  السياحي  املنتوج  يخص  فيما  املغربي  الزبون 
الدراسة من تحديد األنشطة التي تحظى باهتمام املغاربة في هذا النطاق 
وهي اآلن األنشطة الشاطئية وزيارة املدن واملواقع الطبيعية والتراث 

التاريخي واملعماري واألنشطة الرياضية بما فيها الرياضات املائية.

وتبعا لهاد الدراسة امليدانية العامة تقوم الوزارة في إطار برامجها 
ملالءمة العرض مع الطلب على تشجيع االستثمارات في املنتوج السياحي 
األكثر طلبا من طرف السياح املغاربة وإحداث املنتجعات السياحية 
مالئمة من حيث املنتوج واألسعار تأخذ بعين االعتبار القدرة الشرائية 
القطاعات  مع  شراكات  إطار  في  الوزارة  تعمل  كما  املغربي،  للسائح 
األخرى والجماعات املحلية على تحسين جاذبية املنتوج السياحي لفائدة 
العتيقة وإحداث مدارات سياحية  املدن  تثمين  املغاربة عبر  السياح 
كما وضع  والرياضية،  الطبيعية  األنشطة  وتعزيز  الثقافي  والتنشيط 
املكتب الوطني املغربي للسياحة برنامج طموح لترويج املنتوج املغربي 
تم الشروع في تنفيذه فعليا عبر جميع الدعامات التواصلية من وسائل 
سمعية بصرية وشبكات التواصل االجتماعي وغيرها، كما تعمل الوزارة 
بتنسيق مع وزارة االقتصاد واملالية على إحداث شيكات سياحية مما 
سيخفف من ثقل مصاريف السفر وبالتالي إنعاش السياحة الداخلية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

التقدم  فريق  من  النواب  والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب 
واالشتراكية.

ملد ئبةاملسيدةان نيةاته مي:

بطبيعة  بها،  تفضلتم  التي  املعطيات  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
نتفهم قرار اإلغالق غير أن ذلك  التقدم واالشتراكية  في  الحال نحن 
ديالنا  اليوم  السؤال  املهنيين،  اتجاه  الحكومة  صمت  يبرر  ال  يعني 
أين وصل تنفيذ عقد البرنامج املبرم معهم في صيف 2020، ما يهمنا 
كذلك باألساس هو تجنب الفقدان الكثيف ملناصب الشغل في قطاع 
السياحة، ونعتقد أن ذلك يتطلب وضع إجراءات حازمة لضمان يعني 
الصمود ديالوا عبر تأجيل املستحقات الضريبية كذلك تأجيل مواعد 
استحقاق مختلف الديون كذلك بما فيها قروض ضمان األوكسيجين، 
باملوازاة مع ذلك السيدة الوزيرة البد من تحفيز الطلب الداخلي عن 
السياحة  وتشجيع  العطل  شيكات  عبر  السفر  على  التشجيع  طريق 
البيئية، السياحة اإليكولوجية، الثقافية كذلك الرياضية في املناطق 

القروية ثم االهتمام بكل ما يرتبط بهذه السياحة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيداعزيزامللب ر:

الجواب ديالكم جد مهم، السياحة الداخلية تتمثل %30 ولكن 
للمنشآت  تشجيعهم  أوال عدم  الداخلية،  السياحة  لهاد  عملنا  شنو 
السياحية، عدم إعطائهم الفرص.. اللي كان متافق عليه مع الحكومة 

باش يمكن لهم يسافرو، عدم إعطاء.. ل les stations d›escence عدم 

تشجيعهم باش يمكن لهم يشجعو السياحة الداخلية، إعادة النظر 

في األثمنة والجودة ديال املنشآت السياحية بجميع القطاعات ديالها، 

وهنا هاد املنشآت السياحية السيدة الوزير، ماذا أعددتم لها؟ وخاصة 

العالم يعرف بأن السياحة هي جد متضررة تابعها الصناعة التقليدية 

ما  أدارك  وما  األبناك  ثم  األبناك  انتما  ملي  ولكن  كلهم  والقطاعات 

األبناك و.. اللي تيقول لك عطيتهم.. وعطيتوهم les.crédits و.. بأثمنة 

جد طالعة تطلع حتى ل %40 إذن واش باغيين الجودة وفي نفس الوقت 
بدون  تشجع  يمكنش  ما  ولكن  الداخلية؟  السياحة  تشجعو  باغيين 

حلول يعني بدون حل وال إيجاد حلول يعني الحدود وكيف تفسرون 

إلغاء اللقاء ديالكم السيدة الوزيرة ولبارح احنا في البرملان 15 دجنبر 

وتعويضه بعد غدا ل 22 دجنبر..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل 

هناك تعقيبات إضافية؟ شكرا للسيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم 

في هذه الجلسة، ننتقل إلى قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات، األسئلة الثالث املوالية لها وحدة املوضوع 

ويتعلق األمر بانطالق املوسم الفالحي لذا أقترح على السيدات والسادة 

السيد  لدن  من  موحدا  جوابا  لتنال  واحدة  دفعة  طرحهما  النواب 

الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداعبداملفت حاعا ر:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملوزرمءامملحت5مون،

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نقطة نظام، في التسيير السيدة النائبة تفضلي، اسمح لي السيد 
النائب.
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ملد ئبةاملسيدةامريما حس ةا)نقطةانظ م(:

وجواب  الوزيرة  السيدة  ديال  تعقيب  بغينا  الرئيسة،  السيدة 
السيدة الوزيرة على التعقيبات ديال السادة النواب. إيال كان التوقيت 
غير كافي يبان لنا في الشاشة ألن الشاشة ما باين لنا والو ما عندهاش 

جواب تقول لنا ما عنديش جواب.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

ساال التوقيت السيدة النائبة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداملفت حاعا ر:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملس نةاملوزرمءامملحت5مون،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

إذن نسائلكم..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

اسمح لي نقطة نظام تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئباملسيدارشيداحاونيارئيسافريقاملتقدما مالشت5مكيةا
)نقطةانظ م(:

السيدة الرئيسة، أعتقد أنا ما كنتش غاناخذ نقطة نظام، لكن 
التصفيقات اللي كانت تستفز هاد املجلس ألن نقطة نظام الي دارت 
السيدة النائبة ولو أن السيدة الوزيرة ما عندهاش جواب كان خصك 
وهذا  ما عطيتيهومش  اإلضافية  التعقيبات  إضافية  تعقيبات  تعطي 
من حق النواب من حق النواب التعقيبات اإلضافية ولو أن السيدة 
الوزيرة ما عطيتيش التعقيبات اإلضافية، يعني السيدة الوزيرة إلى ما 

عندهاش جواب ولكن احنا..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

اسمح لي السيد النائب، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداأحاداتويزيارئيسافريقامجص لةا مملع صرةا
)نقطةانظ م(:

السيدة الرئيسة، على أنه النائب دخل 2 مرات باش يتكلم وقطعتي 
فيه الكالم وعطيتي نقطة نظام، إيال كان النائب بدا كيتكلم في الجواب 
خليه يتكلم في الجواب ديالو ومن بعد نقطة نظام، هذا في إطار التسيير 
ما يمكنش نائب يبدا يتكلم واقعد حتى دار نقطة نظام ويعاود يتكلقم 
واقعد حتى يدير آخر نقطة نظام هذا ما �سي تسيير عادي وبالتالي إيال 
تكلم البرملاني خصو يكمل كالمو وديك الساعة أي واحد يمكن له ياخذ 

نقطة نظام اللي بغى، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد الرئيس تفضل.

ملد ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملفريقامالستقالليا
للوحدةا ملتع نليةا)نقطةانظ م(:

على كل السيدة الرئيسة أوال احنا كنهنيوك ألول مرة تسيرين هذه 
الجلسة، وعلى الجميع أن يتساعد معك وقد مررنا من ذلك املكان في 
أكثر من مناسبة، هذا من جهة ولكل بداية دهشة، عادي جدا تبارك هللا 
تتسيري الجلسة يعني بشكل عادي، غير فقط اإلخوان السيدة الرئيسة 
واإلخوان يجب أن نستحضر النظام الداخلي حين نريد تناول الكلمة في 
إطار نقطة نظام، هذه نقطة نظام مخولة لرؤساء الفرق فقط، فلذلك 
نتفقو على هاد املسألة إال بموافقة رئيس الفريق إن لم يكن باش نكونو 

واضحين في هاد ال�سي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضل السيد النائب، تفضل السيد الرئيس.

ملوطنيا ملتجاعا فريقا رئيسا غي ثا محادا ملسيدا ملد ئبا
لألحرمرا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

أوال كنهنيك هذه أول رئاسة ديالك للجلسة، كنقول لك تبارك هللا 
عليك واصلي العمل ديالك، واصلي سيدتي وتبارك هللا عليك.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

األصالة  فريق  سؤال  املحترم،  النائب  السيد  تفضل  شكرا، 
واملعاصرة، فليتفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملفت حاعا ر:

السيدة الرئيسة، حتى أنا في إطار املساعدة أنا غاندعمك وما�سي 
مشكل توقفني مرة أخرى ما كاين حتى مشكل، إذن السؤال ديالي السيدة 
املحترمون،  النواب  والسادة  السيدات  الوزراء،  السادة  الرئيسة، 
نسائلكم السيد الوزير املحترم عن التدابير واإلجراءات التي ما فتئت 

تقوم بها وزارتكم الستعداد املوسم الفالحي الجديد 2022-2021 .

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
االستقاللي للوحدة والتعادلية فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداعبداملعزيامب :

شكرماملسيدةاملرئيسة،

في الحقيقة نتساءل السيد وزير الفالحة عن شنا هما استعدادات 
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ومن حيث  البذور  الحالي؟ من حيث  الفالحي  املوسم  على  الحكومة 
األسمدة لتسهيل ودعم الفالحين الصغار واملتوسطين، وفي الحقيقة ال 
يعقل أن يكون احنا كدول مصدرة للفوسفاط وتكون ثمن األسمدة بهاد 

الثمن هذا اللي تناوله الجميع؟ وشكرا.

ملسيدارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيدامحاداملحيدم ي:

شكرماملسيداملرئيسة،

ملس نةاملوزرمءامملحت5مين،

ملس نةا ملسيدمتاملدومبامملحت5مين،

السيد الوزير، اتسمت انطالقة املوسم الفالحي الحالي بالتأخر، 
ومع  انتظامها  وعدم  الخير  أمطار  لتأخر  األولى  بالدرجة  راجع  وذلك 
إلى خدمة  الحبوب  ومنتجوا  الفالحون  معظم  األولى سارع  القطرات 
املختارة  الحبوب  عرفته  الذي  الطفيف  الغالء  رغم  وزرعها  األرض 
وأسمدة العمق، إال أن املفاجأة كبرى هي الغالء الكبير الذي عرفته مواد 
اآلزوتية والبوطازية مما سيثقل كاهلهم وسيؤثر سلبا على تزويدهم بها، 
بناءا عليه نسائلكم السيد الوزير املحترم عن التدابير املجمع اتخاذها 

لتجاوز هذه املعضلة؟

ملسيدارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير على كل هاد األسئلة فليتفضل.

ملسيدامحاداصديقيا زيراملفالحةا ملصيداملبحريا ملتدايةا
ملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

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

ملسيدةاملرئيسةامملحت5مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

اهتمام  على  وأشكركم  املوقر  ملجلسكم  أحضر  أن  يسعدني  أوال 
ديالكم بهاد القطاع الفالحي، فلقد عرف املوسم الفالحي الحالي منذ 
االنطالقة ديالو واحد التأخر كبير ديال األمطار وشح األمطار، وخصوصا 
في شهر شتنبر وأكتوبر وأوائل novembre، ومما أثر بواحد الشكل كبير 
ومتباين حسب املناطق على النشاط الفالحي بصفة عامة وعلى نسبة 
تساقطات  معدل  بلغ  اآلن  حد  وإلى  النباتي،  والغطاء  السدود  ملء 
األمطار 48.6 ميليمتر وهاد ال�سي كيعطينا واحد العجز القدر ديالو هي 

%61 مقارنة مع واحد السنة عادية و%47 بالنسبة للسنة املاضية.

فبالنسبة للسدود تبلغ نسبة امللء ديال السدود املوجهة ألغراض 
الفالحية حاليا %32 ولكن إيال اسثنينا الغرب واللوكوس راه امللء ديال 
السدود في املعدل ما كيفوتش %12 وهاد ال�سي كيجعلنا بأن املدارات 
السقوية كتصنف ل3 ديال األصناف: أوال عندنا املدارات اللي كتوفر 
يعني عادي وعندنا  املوسم سقي  الكافية وتضمن واحد  املوارد  على 
فهاد الصنف يعني اللوكوس وسهل الغرب باستثناء البهت، البادارات 
السقوية ذات املخزون املياه املنخفض واللي ما غاديش تكون حصة 
ديال السقي و تفوت 40 % الحصة العادية وهي األحواض ديال تادلة 
وماسة،  وبهت  ورزازات  والسفلى  العليا  وتساوت  األوسط  والحوز 
واملدارات السقوية ذات مخزون املياه جد منخفضة توقف فيها السقي 
فمنذ هادي تقريبا شهرين، وهي األحواض ديال دكالة وتافياللت وملوية 
واسن النفيس، فمنذ البداية ديال هاد املوسم قامت الوزارة بعدة 
إجراءات وتدابير من أجل ضمان يعني تيهيء الظروف املالئمة للموسم 

الفالحي وتم األخذ يعني عدة تدابير وإجراءات.

فبالنسبة للمدخالت الفالحية البذور تم تعبئة مليون و600 ألف 
قنطار من البذور املختارة من الحبوب الرئيسية الثالث، حيث بلغت 
املبيعات إلى حد اآلن 900 ألف قنطار أي %56 من املوفورات، وكما تم 
توفير جميع الحاجيات من بذور الشمندر وكذلك بالنسبة الشتائل إلى 
 l›onssa حد اآلن تم اعتماد 14 مليون شتلة لألشجار املثمرة من طرف
برسم هاد السنة ديال 2021 مما سيسمح بتنزيل جميع املشاريع اللي 
فيها التشجير ديال األشجار املثمرة، بما فيه الصبار اللي غادي نبداو في 
الغرس ديالو إن شاء هللا في 2022. بالنسبة لألسمدة ولضمان تزويد 
السوق بحوالي 500 ألف طن من األسمدة الفوسفاطية والتركيبات اللي 
فيها الفسفور وهي أسمدة العمق اللي كتدار مع وقت الحرث يعني في 
وقت الخريف فهاد يعني والحد اآلن تباعت 300 ألف طن أي بواحد 
الزيادة ديال %40 مقارنة مع املوسم الفارط. بالنسبة التأمين الفالحي 
غادي يكون عندنا واحد الزيادة ديال 200 ألف هكتار بالنسبة للسنة 
ستبلغ  وكما  هكتار،  ألف  و200  مليون  ديال  التأمين  بلوغ  املاضية 
املساحة املؤمنة لألشجار املثمرة 50 ألف هكتار. بالنسبة لالستثمار 
القطاع  في  االستثمار  ومواكبة  لتشجيع  الدولة  تحفيزات  ستستمر 
طبقا ألهداف استراتيجية الجيل األخضر، وبالنسبة للتمويل وضعت 
الوزارة عروض  للمغرب بتشاور وثيق مع  مجموعة القرض الفالحي 
واحد  هناك  وكذلك  املوسم،  هاد  خالل  الفالحين  ملواكبة  مختلفة 
النقطة اللي مهمة جدا في التحفيظ العقاري و ستتم مواصلة تسريع 
الوتيرة ديال التحفيظ وخاصة التحفيظ الجماعي من طرف الوكالة 
ديال الوطنية للمحافظة العقارية، هاد التحفيظ الجماعي هو تحفيظ 
مجاني وكيخص صغار الفالحين وجد صغار الفالحين، برنامج ديال دعم 
اإلنتاج الحيواني فلمواجهة تأثير تأخرات التساقطات على تربية املاشية 
وخصوصا في بعض املناطق اللي ضرات تم اإلطالق ديال واحد البرنامج 
االستعجالي في هاد يعني املواسم، واللي كان على أشطر واللي فيه 900 
ألف قنطار لفائدة الكسابة، قريب نتهيوا بالشطر األول وصلنا فيه ل 
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%86 اللي هو 546 ألف قنطار، وغادي نشرعوا في الشطر الثاني إن 
شاء هللا في األسبوع املقبل اللي فيه 200 ألف قنطار، وعندنا شطر 
ثالث اللي كيهم املناطق يعني الجبلية اللي فيها البرد هو وفيه 130 ألف 
قنطار، وهناك كذلك إعداد برنامج آخر لبداية السنة املقبلة ونطلبوا 

هللا يرحمنا بالشتاء.

الحيوانية  الصحة  تتبع  ديال  برامج  الحيوانية  للصحة  بالنسبة 
للقطيع كتهم جميع مناطق اململكة من طرف املكتب الوطني للسالمة 
هاد  من  املنتدبون  البياطرة  واألطباء  الغذائية  للمنتجات  الصحية 

القطاع، هناك كذلك واحد البعد اجتماعي كما كتعرفوا بأن تنزيل 

ديال القانون اإلطار دالحماية اإلجتماعية غادي يخص يعني هاد الفئة 

ديال الفالحة واحنا فهاد األسبوع إن شاء هللا غادي ندوزوا املرسوم 

اللي كيتعلق بهاد اإلجراء لتعميم التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 

لفائدة الفالحين وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من فريق األصالة 

واملعاصرة.

ملد ئباملسيداعبداملفت حاعا ر:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

إذن بالدور ديالنا بغينا نشكروا السيد الوزير على األجوبة ديالو 

اللي في الحقيقة كانت يعني مسات بزاف ديال املسائل اللي اليوم الفالح 

ديالنا كيعاني منها، إذن أوال بغيت كذلك نسجل بكل ارتياح املبادرة 

امللكية اللي في الحقيقة عطات تغطية صحية اللي غادي تشمل واحد 

العدد كبير ديال الفالحة، اللي بغيت نوضح السيد الوزير في هاد املسائل 

الفارطة  السنة  ما سقاتش  السقي  ماء  لدكالة  بالنسبة  إذن  هادي، 

عندنا  هذا، كذلك  اإلتجاه  هاد  في  التوضيح  واحد  ندير  غير  وبغيت 

سؤال واحد آخر وال ما نكرهوش يكون توضيح فهاد اإلطار هذا السيد 

الوزير يعني تدار واحد املبادرة كبيرة مع الشركات وال مع l›industrie في 

الحكومة السابقة، واش يعني في هداك le relance وال أوكسجين وال 

هذا عالش ما اتخداش بعين االعتبار يتعطى نفس يعني الدعم للفالح، 

وكذلك عالش وال عطيونا إلى كانوا فالحة وال شركات اللي استافدوا 

شحال هاد الشركات اللي استافدوا، كذلك بغيت نعاود نكرر كما جرت 

العادة االهتمام.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب ألحد  النائب،  السيد  النائب، شكرا  السيد  الوقت  انتهى 

السيدات والسادة النواب من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ملد ئباملسيدامملصطفىاملق ساي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، بكل صراحة أنا كفريق استقاللي جد مطمئنين على 
وكنهنيوكم السيد الوزير ألن أول لقاء كنتالقاو بكم حنا عندنا الثقة ألن 
كنعرفوكم من الكوادر ديال وزارة الفالحة، السيد الوزير، ما جاء على 
لسانكم يدل على أنكم على إملام باملشاكل ديال الفالحة، ولكن السيد 
الوزير البذور األثمنة اللي كتسجلها البذور حاليا، بكل صراحة، كتكلمو 
على بداية املوسم الفالحي، املوسم الفالحي بدا شهرين هادي وال 3 
اشهر، وكنعرفو بأن الفالح عندو واحد النية خالصة مع هللا، كيلحق 
وقت الفالحة كيزرع الزراعة ديالو وكيتوكل على هللا رغم أن التساقطات 
املطرية مؤخرة جدا، كاين مشاكل كبيرة فيما يخص األسمدة، كنتكلموا 
على األسمدة ألن منتوج وطني، الشمندر هذه ال يعقل، السيد الوزير، 
بأنها توصل لواحد األثمنة خيالية وهي منتوج وطني، تكلمتم السيد 
الوزير على كذلك األعالف، األعالف ال بد نراعيو للفالح ألن الكساب 
بين مطرقتين بين مطرقة املضاربين اللي كيستغلوا لهاد الكساب وبين 
ما  ما  أنا  السدود،  على  تكلمتوا  الوزير،  السيد  كذلك،  القروض، 

عرفتش واحد الدراسة اللي هي ربما موجودة اللي كتجر تجيب املال..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، تعقيب ألحد السيدات والسادة 
النواب من فريق التجمع الوطني األحرار.

ملد ئباملسيدامحاداملحيدم ي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

نشكر السيد الوزير عن مضامين جوابه القيم والذي زرع الثقة 
في نفوس الفالحين الكسابين والذي أكدتم من خالل حرص وزارتكم 
الدؤوب على مواكبة جميع مطالب جميع مكونات القطاع الفالحي، 
الدينامية  وتقوية  التنموية  واالستدامة  االستمرارية  لضمان  وذلك 
املوارد  على  والحفاظ  اإلنتاج  سالسل  تحصيل  خالل  من  القطاع 
الطبيعية وتعزيز مسارات التسويق، هنا ال يسعني إال أن أقول هللا يجيب 
لنا الشتا، السيد الوزير، ال تفوتني الفرصة دون أن ألفت نظركم إلى 
مسألة غالء أثمنة األسمدة، وخاصة األزوطية منها علما أن إقليم آسفي 
املنطقة التي أحظى بشرف تمثيلها هي منطقة فالحية بامتياز، تزخر بتنوع 
كبير من حيث املنتوجات من حبوب خريفية وقطاني ذات جودة عالية 
وخاصة منطقة عبدة، وكذلك الشريط الساحلي ومنتوجاته من البواكر 
والخضروات، وهناك أيضا العديد من املنتوجات املجالية كالكبار الذي 
السيد  نناشدكم،  العالمي، وبالتالي  داع صيت جودته على املستوى 
الوزير املحترم، االلتفات إلى هذه املنطقة من خالل بعض التدخالت 
التي من شأنها النهوض بأوضاع الفالحين بخصوص وساكنة البوادي 
حول  التجميع  آليات  تقوية  يجب  الحبوب  ملنتجي  فبالنسبة  عامة، 
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فيدرالية املطاحن حتى يتسنى توفير االكتفاء الذاتي الوطني من القمح 

الطري وعدم اللجوء للسوق العاملية مما سيمكن من تثمين املنتوج 

املحلي والرفع من التنافسية، وبالتالي تحسين مداخيل الفالحين، كما 

ندعوكم، السيد الوزير، إلى اعتماد آليات الزرع مباشر كتقنية أثبتت 

نجاعتها وأهميتها خاصة في املواسم التي تتسم بقلة التساقطات، علما 

أن معضلة الجفاف أصبحت هيكلية ودورية كما أن فالحي املنطقة 

يدركون فعالية هذه التقنية وإيجابياتها بفضل التأطير ومواكبة موظفي 

وزارتكم، إال أن ما ينقص هو اآلليات الخاصة أي البدرات املتخصصة 

في الزرع املباشر، لذا أناشدكم معالي الوزير تعزيز حظيرة اإلقليم بهذه 

اآلليات الخاصة، وأحيطكم علما كذلك أن مجموعة من التعاونيات 

الفالحية الخدماتية والشبابية مستعدة لتعميم هذه التقنية في كل 

أرجاء إقليم..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 

تفضل.

ملد ئباملسيداملكبي5اق نة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،

ملس نةاملوزرمء،

بطبيعة الحال حتى واحد ما يمكن لو ينكر املجهودات اللي كتبذلها 

الوزارة مشكورة خاصة في بداية هاد املوسم، ولكن مع ذلك ال بد من 

اإلشارة إلى أنه كاين فئات واحد الشريحة واسعة من الفالحين اللي 

كتعيش واحد األزمة خانقة، ويتعلق األمر بالكسابة اللي هم مربو املاشية، 

الوزارة،  فعالتو  الحال،  بطبيعة  اللي،  االستثنائي  البرنامج  حتى  ألنه 

يعني، ما مست�سي جميع الكسابين وخاصة في املناطق النائية، كما هو 

الشأن بالنسبة إلقليم فكيك بحيث أن اآلن حاليا، يعني، األعالف على 

قلتها الشعير على قلته ونادرته وصل حتى ل400 درهم للقنطار الواحد، 

الشعير املدعم اللي تكلم عليها السيد الوزير راه في بعض الحاالت يعني 

الكساب كتوصلوا 2 كيلوغرام لرأس ديال الشاة الواحدة، ولهذا يجب 

إعادة النظر فهاد البرنامج اإلستعجالي: أوال بتشغيل هاد الكسابة ألنه 

ما عندهومش البديل راه من غير الكسب ما عندهومش بديل، ثانيا 

البد من مراعاة هاد األعالف ال بالنسبة لألثمنة ديالها وربما تكون حتى 

باملجان فهاد الظروف العسيرة، وشكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل.

ملد ئباملسيداعبداملدبياعيد ني:

الدعم  يخص  فيما  قدمتي  اللي  األرقام  هاد  الوزير،  السيد  إذن 
بالنسبة 200 ألف طن اللي غادة تكون في الدفعة الثانية 130 ألف 
اللي غاتم�سي للفالح في العالم الجبلي، الطبقة ديال الفالح وال سيما 
الكبير ألن استافد من املخططات مايكفي  الفالح  ماكنهضروش على 
التدخل  في  اللي جاء  كنهضروا على الفالح الصغير وصغير جدا جدا 
ديالكم اللي مابقاتش عندوا فين تكيل الذبانة، تيخدم هو ووالد وفي 
اآلخر ديال العام تيبقى ال حمار ال 7 فرنك ال بردعة، هاد الفالح الصغير 
جدا اللي في العمق ديال جبال األطلس وفي منطقة ديال الغرب وفي 
الرحامنة وفي دكالة وفي عبدة هاد البرامج راه ما كتوصلوش السيد 
الوزير، كون واثق راها ما كتوصلوش ودير التحريات ديالك وأنتم راه 
كتعرفوا هاد ال�سي راه ما كيوصلوا ال شعير ال علف ال تا�سي حاجة وراه 
تفي  لم  الحكومة  الساعة  وإلى حدود  األسعار  ديال  الغالء  بهاد  كتوا 
بإلتزاماتها اتجاه هاد الطبقة ديال الفالح الصغار والفالح املتوسطين، 

شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملحياحرطون:

السيد الوزير املحترم، ال نملك إال أن نقول هللا يرزقنا الشتاء وهللا 
يجيب األمطار وهللا يجيب السحاب، اللهم صب الخير على بالدنا صبا. 
السيد الوزير املحترم، مدينة طرفاية قام سيدنا هللا ينصروا بإحداث 
عمالة سنة 2009 بمعنى وضع اإلطار القانوني لهذه العمالة، لكن لم 
تكن هناك أي مواكبة التنموية مواكبة لهذه العمالة من باقي القطاعات 
الحكومية األخرى. السيد الوزير، نطلب منكم إحداث مديرية إقليمية 
للفالحة بمدينة طرفاية، وكذلك مندوبية للصيد البحري بطرفاية في 

إطار تقريب اإلدارة من املواطنين، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

ملسالماعليكماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،

إخومنياأخومتيامناملدومبا ملد ئب ت،

في الحقيقة السيد الوزير، املغاربة كلهم استبشروا خير بالتعيين 
ديال سيدنا هللا ليكم على رأس وزارة الفالحة، عالش؟ ألنهم شافوا 
الخير في مخطط املغرب األخضر، وعندهم أمل كبيرفي الجيل األخضر 
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وعرفوك راجل اللي عارف امللفات واللي بنى مع السيد الوزير السابق 
هاد املخطط امللكي. السيد الوزير، إال جاحد كينكر الخير ديال مخطط 
املغرب األخضر على الفالحة الكبار والصغار وراه الفالحا الكبرى وال 
الصغار اللي كنبغيوا نديوا الفرق ما بيناتهم راه �سي كيكمل �سي راه 
ما كاينش فرق. السيد الوزير، هللا يجازيك بخير إقليم الرحامنة عرف 
جفاف العام اللي داز ولحد اآلن مازال الناس كتسنى والفالح والكسابة 
كايتسناو في إقليم الرحامنة الرويزة املدعومة والعلف املدعوم، ولحد 

اآلن مازال ما كاينش مخطط، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نفس  ال  النائبة،  السيدة  تفضل  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل 
الفريق، ال كاين تعقيب كاين باقي باقي التوقيت، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاحوريةانيدي:

نعم السيد الوزير فعال استراتيجيتها اسيدي راه باقي الوقت بالنسبة 
لنا..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير على هذه التعقيبات، 
تفضل السيد الوزير.

ملسيدامحاداصديقيا زيراملفالحةا ملصيداملبحريا ملتدايةا
ملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

فأوال النقطة اللي كتهم آسفي واللي كتهم الزرع املباشر، غير باش 
نقول بأنه البرنامج الوطني ديال الزرع املباشر في إطار الجيل األخضر 
راه عندنا إن شاء هللا في الهدف باش نوصلو مليون ديال الهكتار من هنا 
ل 2030 وبدينا هاد العام 50 ألف وكاين هناك، يعني، تحفيزات ديال 
الشراء ديال آالت ديال البذر ديال كتوصل %50 مع واحد السقف ديال 
100 ألف درهم واآلالت كنتسوى 150 حتى ل 200 ألف درهم اللي هي 
عادية واللي موجودة، فبالنسبة للكسابة احنا واعيين بهاد ال�سي وهاد 
ال�سي اللي قلتوه effectivement كاين، يعني، الخصاص في عدة مناطق 
وهاد ال�سي جا مع الوقت، ألن ما تنساوش بأن خرجنا بواحد املوسم 
يعني،  املوفورات،  فيه  عندنا  كانت  واللي  مهم جدا  كان  اللي  فالحي 
الكلئية وافرة في جميع املناطق، كانت عندنا جهة درعة جهة النجود 
العليا هي اللي كانت عندنا فيها املشاكل وبدينا بهاد البرنامج ديال 900 
ألف قنطار كملنا 540 وراه غادي نبداو األسبوع املقبل في 200 ألف، 
وعندنا 130 ألف في هادي الجبلية، وكنوجدو برنامج آخر إن شاء هللا ل
janvier هاد ال�سي كيجي تدريجي ألن نطلبو هللا تجي الشتا، راه هذا هو 
موسم الشتا نطلبو هللا يرحمنا، ولكن احنا راه حنا كنتبعو الوضعية، 

يعني، عن قرب.

بالنسبة لطرفاية السيد النائب املحترم راه وصل message، إن 
شاء هللا، غادي نشوفو هاد ال�سي ديال املديرية.

بالنسبة، يعني، لتأخر األمطار راه تأخرت حتى لشهر نوفمبر من بعد 
جات األمطار في العشرية األخيرة ديال نوفمبر وفي األوائل ديال ديسمبر، 
والحمد هلل، اليوم عندنا 3.7 مليون هكتار اللي تزرعت من الزراعات 
الحبوب،  الهكتار ديال  يعني، مليون ديال   ،3.14 فيها  اللي  الخريفية 
وكذلك بالنسبة للزراعات املسقية واللي كتكون واللي هي الخضر وهذا 
راه وصلنا لواحد العدد ديال 100 ألف هكتار وهي اللي غادي تسمح 
بتموين ديال السوق في هاد املوسم املقبل، كذلك الزراعات السكرية 
راه وصلنا ل 35 ألف هكتار ضمن 47 ألف، وفي ما يخص هاد ال�سي 
ديال األزوت ربما راه كاين واحد السؤال جاي ولكن خصنا نعرفو بأنها 
هي الظرفية العاملية اللي جات من: أوال الطاقة ومن الثمن ديال الغاز 
الطبيعي وهاد األزوت وكلها، يعني، هاد املركبات ديال األسمدة األزوتية 
كتصنع من امليتان طبيعي donc كلها مستوردة، وخص تعرفوا بأنه 
 le taux على األزوت املستورد وكذلكTVA راه ما كاينش TVA بالنسبة ل
de douane راه هي غير 2.5 فهاد ال�سي، donc احنا راه كنتبعو يعني، 
الوضعية مع املهنيين اللي راه استقبلت شحال من الناس اللي كيوزعوا 
واحد  عندنا  كان  بما  تنساوش  وما  معهم  كنتبعو  واحنا  ال�سي،  هاد 
املخزون قبل تطلع هاد األسمدة في قبل يوليوز واللي سمح لنا باش 

نصنعو بها عبر املكتب الشريف للفوسفاط هاديك األسمدة املركبة اللي 

كتكون في األول ديال املوسم واللي هي األسمدة ديال العمق واللي حتى هي 

فيها األزوت ما فيهاش غير االفوسفور واللي املكتب الشريف للفوسفاط 

مشكور خلى األثمنة مستقرة بحال العام اللي داز، كاين واحد الشوية 
ربما راه واحد، يعني، اإلرتفاع قليل ولكن األسمدة األثمنة مستقرة 

ولحد اآلن راه تباعت 300 ألف طن من هاد األسمدة واللي هي 40% 

من داك ال�سي للي تباع العام اللي داز في هاد الوقت هذا، بقات 200 

ألف ألن كتستعملو 500 ألف اللي هذا وهي موجودة، يعني، واألثمنة 

ديالها هذا، بالنسبة لألزوت مع املهنيين ونشوفو، يعني، التطور ديال 

هاد ال�سي ديال األثمنة على الصعيد العالمي، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

القانون  مقتضيات  تنزيل  في  واإلخفاق  الظالم  الرعي  عن  سؤال 

أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من   13.113

واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداملحسيناأز ك غ:

السيد الوزير املحترم، ظاهرة الرعي الظالم والجائر مازالت مستمرة 

وتتمدد، أشنا هي اإلجراءات اللي غتخذوها من أجل وقف وضع حد لهاد 

اللوبيات اللي تتستثمر فهذا الرعي الظالم؟
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيدامحاداصديقيا زيراملفالحةا ملصيداملبحريا ملتدايةا
ملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيدةاملرئيسةامملحت5مة،

ملسيداملد ئبامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

فبالنسبة للرعي الجائر كان هناك واحد القانون ديال 113.13 اللي 
تم يعني تنزيل املضامين ديالوا جميع النصوص اللي كتهموا تم يعني 
التنزيل ديالها وخصوصا اآلليات املصاحبة لتطبيق هذا القانون واللي 

كيهم هذا الترحال الرعوي، وقد تم تنزيل هاد ال�سي وعبر يعني بعدين:

أوال كاين البعد التنظيمي فإرساء واحد اآللية ديال التنسيق واملراقبة 
على الصعيد الجهوي واإلقليمي عبر واحد الدورية مشتركة بين وزارة 
الداخلية ووزارة الفالحة تحدث لجن يترأسها السادة الوالة والعمال، 

وتضم كذلك مصالح القطاعات املعنية واملمثلين على املهنيين.

والبعد الثاني هو تيهيء يعني البنية التحتية للمراعي، فالوزارة قامت 
لتهيئة املراعي واللي هاد  بمجهودات كبيرة وكل صراحة غير مسبوقة 
التهيئة هي في صلب حل هاد املشاكل وخصوصا في املناطق اللي كتعرف 
واحد الحركة كبيرة ديال الترحال وهي سوس ماسة، كلميم واد نون، 
العيون الساقية الحمراء، وقامت الوزارة بتنظم الكسابة وتقوية ديال 
املحميات  من  هكتار  ألف   340 خلق  املناطق،  بهاد  ديالهم  القدرات 
الرعوية، غرس أزيد من 14 ألف هكتار من الشجيرات العلفية، خلق 
180 نقطة من ماء ثابتة لتزويد املاشية واقتناء 26 شاحنة صهريجية 
وأزيد من 3400 صهريج مطاطي، دعم الكسابة باألعالف يعني للحد من 

هاد اآلثار، األعالف اللي كتم�سي للرحل.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل.

ملد ئباملسيداملحسيناأز ك غ:

السيد الوزير، من يحب حكومته فيقول لها الحقيقة، فداك �سي 
اللي تنشوفوه في هاد األقاليم ديال سوس هاد القانون هذا ما قدرش 
بتاتا أنه يوقف الظلم والغبن اللي تيالحق واللي تيطال هاد األهالي، 
ولذلك فحان الوقت إلعادة النظر أوال فهاد القانون ألنه الخاصية ديال 
قانون أو ال القاعدة القانونية أنها اجتماعية فهذا القانون غير اجتماعي 
ولذلك ما يمكنش أنه يسبب إال في احتقان. مسألة أخرى هو أن الفرضية 
اللي تيقولوا هاد الساكنة ديال أهالي سوس ديال التهجير القصري فهاد 
الفرضية بدات تتأكد، خصوصا من خالل هاد الرعي الجائر من طرف 

اللوبيات اللي تتستثمر في هاد املجال، وكذلك الخنزير البري اللي يعني 
تيتسيب في املمتلكات ديال املواطنين، كذلك املزروعات ديالهم وأركان 
اللي تيتعتبر تراث عالمي إنساني فأتت عليه هاد اللوبيات األخضر ديالو 
واليابس، ولذلك كذلك حتى شجرة ديال الصبار اللي كانت كتقتات منها 
املاشية ديال هاد الساكنة فأتت عليها يعني الحشرة القرمزية دون أن 
تتدخل الوزارة للقيام باملتعين من أجل إنصاف هاد الساكنة، كذلك 
هاد املرعي اللي تصرفات عليها املاليير ما حالتش املشكل، وهاد القانون 

كما قلت أنه..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
سؤال عن الزيادة في أسعار األسمدة الفالحية للسيدات والسادة النواب 
أحد  فليتفضل  والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  عن  املحترمين 

واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةانعياةاملفتح  ي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، الفالحا يستغيتون، الفالحا متضررين ماديا ونفسيا 
مع بداية املوسم الفالحي كيتفاجأوا بارتفاع أسعار ديال النكري وحتى 
ديال الزريعة، السيد الوزير، ما هي أسباب هاد الزيادة؟ السيد الوزير، 

أشنا هو التدبير اللي تاخذتوها باش تحلوا هاد املشكل؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير املحترم.

ملسيدامحاداصديقيا زيراملفالحةا ملصيداملبحريا ملتدايةا
ملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

العمق واللي هي  شكرا، األسمدة هي نوعين: كاين األسمدة ديال 
مصنعة ومركبة يعني وطنيا وعلى أساس ديال الفوسفور ولكن فيها 
مكونات أخرى، وكاين األزوتية والسطحية اللي هي سطحية ومستوردة 
وكتستعمل خصوصا في فصل الربيع، ففي البداية ديال هاد املوسم 
ما�سي غير تفاجئ راه الجميع تفاجئ بهاد، العالم كله تفاجئ بها اإلرتفاع 
الصاروخي ديال يعني هاد ال�سي ديال األسعار ديال الغاز واللي تسبب 
في اإلرتفاع ديال األسعار األسمدة األزوتية، فهاد ال�سي كيما قلت يعزى 
إلى ارتفاع أوال أسعار الغاز الطبيعي واللي هو املكون األسا�سي في إنتاج 
األسمدة، ولكن كذلك اإلغالق عديد من الوحدات والخطوط ديال إنتاج 
ديال أمونترات في أوروبا الغربية مما زاد من نقص العرض في السوق 
الدولية، فهذه ما�سي حالة يعني عادية هي ظرفية، وبالنسبة لألسمدة 
للفوسفاط  الشريف  املكتب  راه  قلت  اللي  بحال  للفوسفور  املركبة 
مشكورا حاول باش يبقى على نفس األثمنة ديال السنة املاضية، ألن 
أوال كان عندو املخزون وحتى الناس اللي كيركبوا املصنعين ديال هاد 
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األسمدة راه كيتعامل معهم باش ما يطلعوش فيها األسمدة كاين واحد 
اإلرتفاع طفيف ولكن هي مستقرة. بالنسبة للبذور ما كاينش هناك كاين 
ربما واحد 3 درهم وال 4 درهم ديال الزيادة في القنطار الواحد ما كاينش 

يعني الزيادة فهاد ال�سي..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملزهرمءاب ت :

الفالح كايبدا املوسم الفالحي وهو تحت ضغط جائحة كورونا، تحت 
ضغط غالء املعيشة وكيلقى راسوا أمام مشاكل تأخر التساقطات، 
زيادات غير مسبوق في أسعار األسمدة والبذور وصالت %60 في بعض 
في  عليه  زدتوا  وانتم  العلف  ديال  الدعم  كيتسنى  الفالح  األصناف، 
النكري وفي الزريعة وكيشريها وهو مضطر حيث ما عندوش البديل، 
عندها  الفوسفاطية،  األسمدة  في سوق  الريادة  عندها  ديالنا  البالد 
املخطط األخضر الذي كلف الدولة املاليير من الدراهم، قلتم الظرفية 
العاملية، ملاذا لم تتخذوا أي إجراء استباقي لضمان استقرار األسعار؟ 
املواد  أسعار  تسقيف  تستطعوا  ولم  للمباريات  الولوج  سقفتم سن 
الضرورية في الفالحة، ملاذا تأخرت حكومتكم في صرف الدعم للفالحين 
للمقاولة  يدخل  باش  الشباب  تشجعوا  غادي  كيفاش  السنة؟  هذه 
الفالحية؟ وأول ما يواجههم هو غالء األسعار، أين هي مالمح الدولة 
اإلجتماعية التي تحدثت عنها حكومتكم؟ إن كانت الزيادة في األسعار 
بهاد الطريقة كتعني الزيادة في كلفة اإلنتاج، كتعني تقليص هامش الربح 
واملتضرر هو الفالح البسيط، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة املغربية 
نحو إحدى طبقة فالحية متوسطة، شنوا خليتوا للفالحين الصغار في 
مختلف أقاليم املغرب؟ بحال بركان وجرسيف وتاوريرت وزيد وزيد، 
أين أنتم من وعودكم املقدمة خالل جلسة مجلس املستشارين الشهر 
املنصرم؟ السيد الوزير، الحكامة في تدبير القطاع تستلزم سياسات 
واضحة املعالم بدل إجراءات معزولة ال تمس للتنمية بصلة، لذا أصبح 
من الواجب والضروري تقييم ونجاعة هذه السياسة ومعها املخطط 

األخضر وتصحيح إختالالتها للنهوض بوضعية الفالح، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ سؤال يتعلق بفك العزلة عن ساكنة 
املناطق الجبلية ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيدامحادامشر ر :

شكرماملسيدةاملرئيسة،

عدة  من  تعاني  الوزير  السيد  الجبلية  املناطق  الوزير،  السيد 
نواقص، فك العزلة يعتبر إحدى الركائز األساسية لتنمية هذه املناطق، 

كنعتبروها  اللي  الحكومة  هذه  عهد  في  ونحن  الوزير  السيد  اليوم 
أمل ديال املغاربة كاملين، العالم الجبلي يحتاج إلى معالجة خاصة، 
يحتاج إلى نوع من جبر الضرر، يحتاج إلى نوع من رد االعتبار، نوع من 
اإلنصاف، وبالتالي كنسألوكم السيد الوزير ما هي استراتيجية الحكومة 

لفك العزلة عن املناطق الجبلية؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير املحترم.

ملسيدامحاداصديقيا زيراملفالحةا ملصيداملبحريا ملتدايةا
ملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيدةاملرئيسةامملحت5مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

فاالستراتيجية لفك العزلة هي كتعتمد أساسا على البرنامج الوطني 
واملناطق  القروي  بالوسط  واالجتماعية  املجالية  الفوارق  لتقليص 
الجبلية، واللي تمت البلورة ديالو لفترة 2017-2023 تنفيذا للتعليمات 
امللكية السامية لصاحب الجاللة نصره هللا، هو برنامج متعدد األطراف 
يعتمد على حكامة خاصة حيث يتم برمجة املشاريع بناء على املقترحات 
واللي  الجبلية  واملناطق  القروي  املجال  لتنمية  الجهوية  اللجن  ديال 
كيرأسوها السادة الوالة، واملصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية 
اللي كترأسها وزارة الفالحة. تعرف تنزيل املشاريع يعني ديال هاد البرنامج 
تقدما مهما جدا على أرض الواقع، وبلغت امليزانية ديال املشاريع املبرمجة 
بين 2017-2021 34 مليار درهم ومنها 13.66 مليار درهم ممولة من 
صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية بمساهمة 4 قطاعات وزارية 
وهي الفالحة والتجهيز والصحة والتعليم، وتم تخصيص %72 من هذه 
االستثمارات لفائدة املناطق الجبلية، فبالنسبة لإلنجازات عندنا هناك 
بالنسبة لفك العزلة الطرق القروية لحد اآلن تمت إنجاز ديال 15 ألف 
و446 كيلومتر من الطرق واملسالك القروية وإنجاز 146 منشأة فنية، 

وإنجازات كبيرة كذلك في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيدامحادامشر ر :

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، كنظن بأن اليوم عندنا 
حكومة قوية حكومة منسجمة البد أنها تبدع مجموعة من الحلول، 
تنقترح عليكم السيد الوزير تفكروا في إحداث أو إنشاء وكالة لتنمية 
تنزيل  في  تعاون  غادي  اللي  اآلليات  من  تعتبر  ألنها  الجبلية،  املناطق 
السياسات العمومية وفي اإللتقائية ديال البرامج، وتنعتبروا أيضا بأن 
هاد الوكالة هادي على غرار وكالة التنمية الفالحية مثال غادي تقدر 
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تبت الساكنة في املناطق ديالها، تخلق فرص ديال الشغل ولو موسمية 
السيد الوزير باش نحاربوا الهجرة، اليوم املشاكل اللي كتعيشها املدينة 
السبب ديالها هو عدم اإلهتمام بالعالم القروي وتنظن هذا ورش كبير 
الحكومة إن شاء هللا غادي تنجح فيه، وتنتمناوا لكم التوفيق، والسالم 

عليكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ سؤال عن إمكانية الجيل األخضر 
لفائدة الشباب بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداسعيدامنايلي:

السيد الوزير من خاللكم بغينا نعرفوا مخطط الجيل األخضر آش 
غادي يعطي لشباب العالم القروي؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيدامحاداصديقيا زيراملفالحةا ملصيداملبحريا ملتدايةا
ملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيدةاملرئيسةامملحت5مة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

فتشجيع وجذب الشباب لإلستثمار في األنشطة الفالحية واملجال 
األخضر،  الجيل  استراتيجية  صلب  في  جوهري  محور  هو  القروي 
ويضع األساس األول للجيل األخضر العنصر البشري في قلب املعادلة 
ديال التنمية، من خالل خلق وتوسيع الطبقة الوسطى الفالحية عبر 
إفراز جيل جديد من الفالحين واملقاولين الشباب في القطاع الفالحي، 
إطالق جيل جديد من التنظيمات الفالحية وهاد ال�سي كلو كيتطلب 
طبعا آليات جديدة للمواكبة، واعتمدت الوزارة واحد املقاربة من أجل 
إنعاش الشغل وتشجيع إنشاء املقاولة بالعالم القروي لفائدة الشباب 
وإدماجهم في التنمية بناء على عروض مختلفة تجمع بين املواكبة املالية 
واملواكبة التقنية للمشاريع، عبر إنشاء نظام الشباك الوحيد الخاص 
بالشباب حاملي املشاريع، واحنا في طور يعني التنزيل ديالو وهما املراكز 

الجهوية ملقاولين الفالحين الشباب بشراكة مع يعني القرض الفالحي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير املحترم، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداسعيدامنايلي:

السيد الوزير شكرا على هاد التنوير، ولكن قبل ما نتكلموا على 

مخطط الجيل األخضر البد لإلشارة إلى املخطط األخضر، ال يختلف 
إثنان أن املخطط األخضر أدى الدور ديالو وهذا ظهر جليا أثناء جائحة 
الحكومة  على  كان  أنه  غير  موجود،  �سي  كل  الحمد هلل  كان  كورونا 
قبل ما تم�سي للجيل األخضر أن تقوم بواحد التقييم لهاد املخطط 
األخضر باش تعرف ما له وما عليه، ألن احنا عندنا عدة مؤاخذات على 
املخطط األخضر أنه اهتم بالفالح الكبير وقدم له جميع املساعدات، 
احنا هادو فالحا وخا الفالحا الكبار مغاربة هادو خوتنا ونتمناوا لهم 
النجاح والتوفيق، ولكن هملتوا إلى حد ما الفالح الصغير، عندنا واحد 
وجهة نظر أنه الفالح الصغير إيال بغيتوا تخلقوا واحد الطبقة وسطى 
من  مجموعة  خاص  الشباب،  ديال  الصغرى  املقاوالت  وتشجعوا 
اإلجراءات، اإلجراء األول هو املواكبة والتكوين، ثانيا التمويالت تكون 
بشروط بسيطة وبواحد الفائدة اللي قليلة، مثال نعطيك واحد املثل في 

إقليم سطات دائرة البروج ودائرة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيداي سيناعوك ش :

شكرماملسيدةاملرئيسة،

أعتقد أن مخطط املغرب األخضر في الصراحة ليس في حاجة إلى 
تقييم ألن أكبر امتحان وأكبر تقييم هي مواجهته لجائحة كوفيد، والوفرة 
ديال املنتوجات الغذائية والفالحية اللي كانت في السوق املغربي. ثانيا 
ما نبقاوش نديروا املزايدة بالفالح الصغير، اليوم إيال نجح مخطط 
املغرب األخضر نجح بفضل الفالحة الصغار اللي ما خصناش نبقاوا 
نديروا بهم املزايدات، ومن هاد قبة البرملان خصنا نتحيوهم ونصفقوا 
على املجهودات ديالهم اليومية اللي تيقوموا بها، ولهذا والبد من زيدوا 
نشجعوهم طبعا ولكن راه ما نساوش أن %85 من املنتوجات املغربية 

راه تينتجها الفالح الصغير، إذن كفى من املزايدات، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدامحاداصديقيا زيراملفالحةا ملصيداملبحريا ملتدايةا
ملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيدمتا ملس نةاملدومب،

فمخطط املغرب األخضر تم يعني التقييم ديالو وتقدم في اللجنة 
ديال البرملان من طرف السيد رئيس الحكومة وزير آنذاك، وتقدم كذلك 
وهاد التقييم الدار مع املهنيين، وبناء على هذا التقييم تمت البلورة 
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ديال الجيل األخضر لتعزيز املكتسبات وليعني مواجهة التحديات اللي 
ظهرات خالل يعني مخطط املغرب األخضر.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل 
غير  املنتجات  استيراد  تشجيع  بسؤال  والتجارة  الصناعة  قطاع  إلى 
مكتملة التصنيع للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداعبداملحقاملشفيق:

ملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، كما ترون أن املغرب انفتح على التجارة الحرة أدت إلى 
فقدان مكانة الوحدات الصناعية، واش الحكومة انكبت على تشجيع 
استيراد املنتوج الغير املكتمل من أجل إرجاع هاد الوحدات الصناعية 

إلى مكانتها األصلية؟ شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداري ضامز را زيراملصد عةا ملتج رة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، البد من التأكيد أن هذه 

الوزارة تولي أهمية كبرى لدعم ومواكبة إنتاج واستهالك املنتوج الوطني، 

وهو ما يتجلى من خالل السياسة ابتدال الواردات وخطة اإلنعاش 

الصناعي 2021-2023 الرامية إلى ترويج صنع في املغرب بالسوق املحلي 

والدولي، ولكن من أجل تقليل التكلفة وتقوية التنافسية ديال اإلنتاج 

الوطني، عملت الوزارة خالل السنوات األخيرة بالتعاون مع القطاعات 

الوزارية املعنية وإدارة الجمارك والضرائب الغير املباشرة على تشجيع 

استيراد املواد األولية واملواد النصف املصنعة، وتتمثل التدابير املتخذة 

املنتوجات نصف  الجمركية منخفضة على واردات  الرسوم  لتطبيق 

الصناعية وغير املصنعة محليا فيما يلي: إعفاء من رسوم االستيراد 

بموجب اتفاقية التبادل الحر؛ تطبيق رسوم االستيراد تتراوح ما بين 2.5 

و 17.5 % بدال من40 % اعتمادا على طبيعة املنتوج ودرجة التحويل 

وتوافر املنتوج على السوق املحلي، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملحقاملشفيق:

السيد الوزير، في الدول اآلسيوية واألوروبية، الوحدات الصناعية 
%50 منها كتعطي منتوج مكتمل، الوحدات األخرى كتركز على املنتوج 
 la productionو La.production.finiالغير املكتمل زعما كيدير املونطاج
semi-fini، إذن هنا بالنسبة لكم السيد الوزير احنا بغيناكم ديروا 
اتفاقيات ذكية مع بعض الدول األوروبية من أجل استيراد هاد املنتوج 
الغير املكتمل باش نخليوا هاد الوحدات الصناعية يمشيو في املنتوج 
البرنامج  عندنا  ما�سي  راه  يواكبوا،  ليهم  يمكن  باش  الحالي  الصناعي 
الحكومي غانعطيو الدعم لهاد املقاوالت، إيال عطيناهم غير الفلوس 
الفلوس غادي يمشيو هكاك، إذن لحقاش هاد  ومسايرناهمش، راه 
املغرب  انفتاح  ومع  الفلوس  عندهم  كانوا  راه  الصناعية  الوحدات 

للتجارة الحرة راه..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
سطات  إقليم  اململكة  بأقاليم  الصناعة  قطاع  إنعاش  عن  سؤال 
الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  نموذجا، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، عفوا تفضل السيد الوزير.

ملسيداري ضامز را زيراملصد عةا ملتج رة:

تعقيب السيد النائب، غير بغيت نجاوبك بأن املنظومات الصناعية 
املغربية مبنية على الصناعات اللي كتدير املنتوج املتكامل والصناعات 
اللي كتدير املنتوج النصف مصنع، بحال دبا في السيارات عندنا 250 

مصنع منها 2 اللي كتدير املنتوج الكامل، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السؤال، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداهيش مي:

التدابير املتخذة  السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات؟ ما هي 
إلنعاش قطاع الصناعة بأقاليم اململكة؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداري ضامز را زيراملصد عةا ملتج رة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، أود التذكير أن هذه الوزارة 
قامت على الصعيد الوطني بتوفير عرض من العقار الصناعي مجهز أو 
في طور التجهيز مجموع مساحته 2100 هكتار من أصل 10 آالف هكتار 
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في السنوات األخيرة، كما عملت على إعادة تأهيل أزيد من 840 هكتار، 
وتحسين  الصناعية،  التحتية  البنيات  من  العديد  تجهيزات  وتعزيز 
الولوج، وإنشاء محطات ملعالجة املياه الصرف الصحي، وتعزيز الطاقة 
مناطق  عدة  وجاذبية  تنافسية  تحسين  قصد  آخره،  إلى  الكهربائية 

صناعية في مختلف جهات اململكة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحاداهيش مي:

قطاع  يعرف  املحترم،  الوزير  السيد  جوابكم  في  جاء  ما  عكس 

باململكة،  الصناعية  املناطق  مستوى  على  اختالالت  عدة  الصناعة 

فعلى سبيل املثال إقليم سطات كنموذج بحكم املوقع االستراتيجي اللي 

كيتواجد فيه بالقرب من العاصمة االقتصادية ومطار محمد الخامس، 

ظل يعاني اإلهمال الكارثي للوضع الصناعي مما أدى إلى إغالق العديد 

من الشركات وإفالسها، كذا طمس املنطقة الصناعية سيتا مزامزة، 

عدم إخراج املناطق الصناعية البن أحمد إلى حيز الوجود، لهذا نطلب 

املواقف إلحياء  تدارك  أجل  من  ميدانية  بزيارة  الوزير  السيد  منكم 

اإلقليم والعمل على جلب االستثمارات العمومية والخاصة لتشجيع 

املستثمرين، أين هي املساهمة لتجهيز املناطق الصناعية من أجل خلق 

فرص الشغل للشباب املعطل؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير في ما تبقى من الوقت.

ملسيداري ضامز را زيراملصد عةا ملتج رة:

تم  ملنطقة سطات  بالنسبة  التعقيب،  على  النائب  السيد  شكرا 

إنشاء منطقة صناعية سيتابارك على مساحة 19 هكتار اللي هي خلقت 

أزيد من 1300 منصب شغل، بالنسبة ملشروع املنطقة الصناعية ديال 

ابن أحمد قامت هذه الوزارة بإنجاز دراسة جدولية إلنشاء هاد املشروع 

2020، كما قامت بمراسلة املجلس الجماعي البن احمد سنة  سنة 

2021 قصد إخبارها باستعداد الوزارة للمساهمة في تمويل املشروع 

شريطة تسوية الوضعية القانونية للعقار وتعبئة باقي الشركاء الالزمين 

لتمويل املشروع.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

سؤال عن دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةاسحرامبد ح:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

ملسيداملوزيرامملحت5م،

الفقري  العمود  تعتبر  التي  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  تعرف 

لالقتصاد الوطني مجموعة من املشاكل واإلكراهات نتيجة تداعيات 

جائحة كورونا االجتماعية واالقتصادية التي جعلتها معرضة لإلفالس، 

فهل لدى الوزارة استراتيجية محددة لدعم املستثمرين في املقاوالت 

الصغرى واملتوسطة األكثر تضررا؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداري ضامز را زيراملصد عةا ملتج رة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال، بداية ال بد من التذكير أن 

مجال دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة يشمل ميادين متعددة منها 

املتعلقة بإجراءات اللجنة اليقظة االقتصادية كوفيد، وكذا اإلجراءات 

وعليه  وغيرها،  األعمال  ومناخ  األداء  وأجل  والضريبية  الجمركية 

للتأكيد فإن هذه الوزارة من خالل الوكالة الوطنية للنهوض باملقاولة 

الصغرى واملتوسطة تهتم بمجال مواكبة املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

الصناعية، وبهذا الخصوص وضعت الحكومة آليات متعددة ملواكبة 

ودعم املقاوالت من أجل تحسين إنتاجها وقدرتها التنافسية وجعلها 

تحتل مكانة مهمة في إحداث مناصب شغل جديدة، وفي هذا اإلطار 

تم اعتماد البرامج التالية: برنامج استثمار الذي يتعلق بدعم مشاريع 

االستثمار املقاوالت الصغرى واملتوسطة الصناعية، وتستفيد مشاريع 

االستثمارية املتواجدة داخل األقاليم والعماالت خارج املحور األطل�سي 

طنجة الدار البيضاء من دعم إضافي يعني %30 ودعم إضافي ديال 5% 

يبلغ %5؛ برنامج مواكبة الذي يوفر دعما يغطي تكاليف الخبرة والدعم 

التقني للمقاوالت الصناعية الصغرى واملتوسطة؛ برنامج تطوير األخضر 

الذي يستهدف دعم املقاوالت الصناعية الصغرى واملتوسطة من أجل 

إنتاج خال من الكربون؛ برنامج تطوير املقاولة الناشئة الذي يهدف إلى 

مواكبة دعم حاملي مشاريع املقاوالت الناشئة الصناعية من مرحلة 

الفكرة إلى مرحلة التصنيع.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.
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ملد ئبةاملسيدةاسحرامبد ح:

الوزير  السيد  بإيجابية  نسجل  عفوا،  السيد،  بإيجابية  نسجل 
املحترم هذا التوجه الجديد القائم على جعل املقاوالت الصغيرة جدا 
مع  انسجاما  القطاعية  السياسات  صلب  في  واملتوسطة  والصغرى 
املقاوالت من  الذي جعل من دعم هذه  الحكومي  البرنامج  مضامين 
أولويات العمل الحكومي لتجاوز الصعوبات واإلكراهات التي تواجهها، 
مادام إنعاش االقتصاد الوطني يمر حتما عبر تعزيز الدعم املقدم لهذه 
ضرورة  الوزير  السيد  يعني  وهذا  إنعاشها،  خطة  وتفعيل  املقاوالت 
على  لتنفيذها سواء  املواكبة  اإلجراءات  تنزيل  على  الشديد  الحرص 
مستوى الدعم أو التمويل أو التتبع أو املواكبة أو التأطير أو التأهيل، في 
أفق إعطاء نفس قوي لهذه املقاوالت ودينامية جديدة ألنشطتها حتى 
تتمكن من االندماج الفاعل في االقتصاد الوطني، كما أن إنعاش هذه 
املقاوالت السيد الوزير وتعزيز قدراتها اإلنتاجية مرتبط أساسا بتفعيل 
األفضلية الوطنية لتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية، وكذا تسريع 
آجال أداء مستحقاتها بالنسبة للدولة والجماعات الترابية واملؤسسات 
تجاوز  من  فعال  املقاوالت  هذه  تتمكن  حتى  العمومية،  واملقاوالت 

الصعوبات املالية التي توجهها وتساهم في إنعاش االقتصاد.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت، شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
رد السيد الوزير. سؤال آني عن تطوير التجارة اإللكترونية باملغرب 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيدامحاداعي ش:

السيد الوزير، نسائلكم عن خطة من أجل دعم التعامل الرقمي 
ببالدنا خاصة وأن التوجه العالمي يؤشر إلى ذلك؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير املحترم.

ملسيداري ضامز را زيراملصد عةا ملتج رة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، وكما في علمكم شهد قطاع 
التجارة اإللكترونية على الصعيد العالمي نمو سريع خالل السنوات 
األخيرة ال سيما خالل األزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد19-، 
 2020 العالم سنة  في  اإللكترونية  التجارة  بلغ مجموع مبيعات  وقد 
4.2 ترليون دوالر أمريكي مسجال ارتفاعا بنسبة %24 مقارنة مع سنة 
2019، وبهذا الخصوص شهدت التجارة اإللكترونية ببالدنا منذ ظهور 

جائحة كورونا تطور ملحوظ وإقبال كبير من طرف املستهلكين، حيث 
بلغ حجم التجارة اإللكترونية سنة 2020 نحو 6 املالير ديال الدرهم 
مسجال ارتفاعا بنسبة %25 مقارنة مع سنة 2019. ساهم قطاع التجارة 
الداخلي  الناتج  من   0.6% بنسبة  املغربي  االقتصاد  في  اإللكترونية 
الخام، بلغ عدد املعامالت الدفع عبر اإلنترنيت عن طريق البطاقات 
البنكية املغربية واألجنبية 14.3 مليون معاملة، ساعدت عدة عوامل 
في تطور التجارة اإللكترونية ببالدنا من بينها معدل انتشار اإلنترنت في 
املغرب يقدر بنسبة %83 سنة 2020، %77 من األفراد الذين لديهم 
هاتف محمول يمتلكون هاتف ذكي جيل جديد من املستهلك، البد من 
التأكيد أن للتجارة اإللكترونية مزايا كثيرة منها خلق فرص الشغل في 
األنشطة املتعلقة باالتصاالت والتكنولوجيات وأيضا باللوجيستيك، 
اإلنترنت،  على  تواجدها  بفضل  الشركات  معامالت  رقم  من  الرفع 
االنفتاح على األسواق الوطنية والدولية حيت تتيح التجارة اإللكترونية 

للتجار والشركات إمكانية الوصول ألسواق جديدة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحاداعي ش:

نشكركم السيد الوزير على ما جئتم به في جوابكم من معطيات 
أجل  من  الوزارة  استراتيجية  نجاعة  على  يدل  الذي  ال�سيء  وأرقام 
التجارة اإللكترونية، من ما مكن بالدنا من احتالل مرتبة متقدمة في 
واملؤسسات  الهيئات  من  العديد  باعتراف  والدولي  اإلقليمي  محيطها 
الجديد  الجيل  من  والدولية، حيث ظهرت شركات جديدة  الوطنية 
الذي يقدم خدمات للمواطنين عن بعد، وهنا البد التذكير من ضرورة 
تحصين هاته املكتسبات بضمان حقوق الزبناء واملتعاملين إلكترونيا 

من بعض الشوائب التي يشهدها هذا القطاع الواعد.

وفي هذا اإلطار نلتمس منكم أيضا املزيد من الشروط التعاقدية 
الضامنة للتجارة الرقمية خاصة بالنسبة للمواقع اإللكترونية واملزيد 
الرقمي  التعامل  مجال  في  والخبرات  التجارب  تبادل  دعم  من  أيضا 
أثير  أن  دون  الفرصة  تفوتني  ال  الوزير،  السيد  املستهلك،  وحماية 
انتباهكم إلى وضعية التجار باألقاليم الجنوبية وخاصة بالذكر ممار�سي 
التجارة باملعبر الحدودي الكركرات بوابة إفريقيا الذي يعرف رواجا 
كبيرا إلى أن تجار هذا املعبر يتفاجؤون ببعض القرارات الفجائية رغم 
أنهم ليسوا ضد تطبيق القانون، وليسوا ضد عقلنة ممارسة عمليات 
التجارة من استيراد وتصدير، السيد الوزير، نطلب منكم فتح حوار مع 
هذه الفئة من التجار من أجل حل مشاكلهم في إطار القانون وأخد بعين 

االعتبار خصوصيات املنطقة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير.
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ملسيداري ضامز را زيراملصد عةا ملتج رة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

التجارة  لتحسين  بالنسبة  التعقيب،  على  النائب  السيد  شكرا 
اإللكترونية ووضع بعض القوانين، وضعنا إطار قانوني مالئم للتجارة 
اإللكترونية ال سيما مدونة التجارة قانون رقم 5.95، حماية املستهلك 
قانون 31.08، األداء اإللكتروني بقانون رقم 103.12، قانون رقم 25 
املتعلق باألمن السيبراني، وضع منظومة التجارة اإللكترونية من خالل 
خلق بيئة محفزة إلنشاء منظومة للتجارة اإللكترونية وذلك عن طريق 

تطوير شراكات مع قاطرات وطنية رائدة في مجال التجارة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير شكرا، سؤال آني عن معايير إحداث 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصناعية  املناطق 

التقدم واالشتراكية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيدامحاداعومن:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

 136 إنشاء  على  ستعمل  أنها  الحكومة  كشفت  الوزير،  السيد 
منطقة صناعية في كل أقاليم اململكة، وأن %70 من هاد املناطق تم 
توفير العقار الخاص بها، لذا نسائلكم عن املعايير املعتمدة لتنزيل هذه 

الوعود؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداري ضامز را زيراملصد عةا ملتج رة:

شكرماملسيداملرئيسة،

ملس نةا ملسيدمتاملدومبامملحت5مون،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، وجوابا على سؤالكم أحيطكم 
علما أن هذه الوزارة تسعى جاهدة لتوفير فضاءات استقبال صناعية 
وفق معايير تستجيب ملتطلبات الجودة واالستمالة من أجل تشجيع 

االستثمارات الصناعية، تتجلى هذه املعايير في:

سياسة  من  نابعا  منطقة صناعية  خلق  مشروع  يكون  أن  أوال- 
الدولة الصناعية؛

ثانيا- أن يكون املشروع في إطار مبادرات الفاعلين املحليين؛

ثالثا- أن يكون املشروع في إطار مبادرات الجمعيات املهنية والقطاع 
الخاص؛

ويجب في مرحلة اإلنجاز:

أوال- توفر الدراسات األولية تبين جدوى من خلق منطقة صناعية؛

ثانيا- توفر العقار الصناعي مناسب؛

ثالثا- تحديد املهيء أو املطور؛

رابعا- توفير التمويالت الالزمة؛

خامسا- تعبئة الشركاء املحليين على وجه الخصوص.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداعومن:

السيد الوزير، ما يمكن أن نسجله هو أنه بالرغم من املجهودات 
املبذولة هناك قصور على مستوى عدد املناطق فضاءات االستقبال 
الصناعية واستحضار مقتضيات حماية البيئة، كما نسجل تفاوتات 
بنيوية على املستوى االجتماعي واملجالي بحيث أن أربع جهات تسيطر 
على ما يزيد من %76 من االستثمارات وهي نفسها تنتج حوالي %60 من 
الثروة الوطنية، نسجل أيضا اللجوء املفرط إلى أرا�سي امللك العمومي 
وهذا مفهوم ، كما أن هناك مناطق وفضاءات صناعية موجودة ألكثر 
من 30 سنة دون االستثمار فيها واستعمالها، كما أن هناك اليوم، السيد 
الوزير، أحياء ومناطق صناعية أصبحت مخربة ولنا خير دليل على ذلك 
الحي الصناعي الرحبة بسال، وهناك أحياء صناعية تحولت إلى أحياء 
سكنية أو العكس، كما نثير معكم الفرق الكبير بين األهداف االجتماعية 
واالقتصادية املحققة وتلك املتوقعة سواء على مستوى فرص الشغل 
أو على مستوى تحسين ظروف عيش األسر، أو على مستوى العدالة 

املجالية واالجتماعية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رة:

شكرا السيد النائب على التعقيب، أوال بالنسبة لخلق فرص الشغل 
كان الهدف خلق 500 ألف فرصة شغل تخلقات 565 ألف فرصة شغل، 
على العدالة املجالية عندك الحق كاين توازن ما بين ما يريده املستثمر 
واستراتيجية الدولة، وهاد التوازن كنحاولوا نواكبوه باش نوصلوا لهاد 

العدالة املجالية ويوصلوا االستثمارات في كل أنحاء اململكة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

سؤال آني عن غالء العقار املخصص لالستثمار الصناعي للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.
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ملد ئباملسيدارفيقامجعيط:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيدمتاملد ئب تا ملدومبامملحت5مين،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن استراتيجية الوزارة بخصوص 
مناسبة  بأثمنة  الصناعية  للمناطق  املخصص  العقار  وتعبئة  توفير 

وتنافسية؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رة:

شكرماملسيدةاملوزيرة،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، وفي الحقيقة الدولة كتعطي 
كل الدعم باش توفر مناطق صناعية بأثمنة مناسبة، أوال كاينة مساهمة 
كبيرة ديال الدولة باش تقلص التكلفة ديال املتر املربع، كتعرفوا بأن 
التكلفة األرا�سي وتكلفة التجهيز تفوق 400 إلى 500 درهم للمتر املربع 
تيزنيت  في  دابا  بحال  الدولة كتساهم وكاين مناطق صناعية  وكتجي 
اللي كتوصل لـ250 أو ال 260 درهم للمتر. املشكل هو ثمن العقار كما 
تعلمون في بعض املناطق كمناطق وال جهة الدار البيضاء اللي هو جد 
مرتفع، ورغم مساهمة الدولة كيبقى الثمن ديال العقار الصناعي حتى 
هو مرتفع. ولكن هذا كيعاون باش نوصلوا للعدالة املجالية ويمشيوا 

املستثمرين لباليص آخرين.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدارفيقامجعيط:

شكرماملسيداملرئيس،

نحن ال ننكر املجهودات التي تقوم بها الدولة في مجال تحسين مناخ 
االستثمارات والقطاع الخاص الصناعي. السيد الوزير كيما كان معلوم 
تنجزت  كانت  اللي  الناظور  بإقليم  ديال سلوان  الصناعية  بالحظيرة 
قبل بعشر سنوات هادي اللي كان فيها املشاريع متوقفة بعد التدخل 
ديال عمالة اإلقليم وكذا املجهودات الجبارة ديال مجلس الجهة اللي 
دعمت هاد املشروع هذا اللي خرج اللي أعطى واحد التنافسية كبيرة 
هنا باش املستثمرين يستاطعوا ياخذوا بعض العقارات باش يديروا 
االستثمارات ديالهم. السيد الوزير، كيما كنعرفوا بأن الوعاء العقاري 
باملنطقة باإلقليم ديال الناظور أنها جات في الحدود املعابر الحدودية 
وعندنا احنا واحد البطالة كبيرة في املنطقة، هذا اللي تيدعوا باش 

تعاونوا معانا في اإلقليم ألن عندنا واحد العدد ديال األسواق اللي هي 
صغيرة ومنين كانت تتجيب السلع من برا واليوم ما عندهم ما يبيعوا 
في األسواق في املحالت ديالهم. لهذا تنطالبوكم السيد الوزير، باش 
غادي تلقاوا لنا بعض العقارات في اإلقليم وال في الجهة باش نخرجوا 
هاد املحالت التجارية اللي كانوا نديروا فيها واحد املنشآت إنتاجية اللي 
غادي تقدر واحد الشباب واحد اليد العاملة اللي غادي تعطيها لنا في 

املنطقة. السيد الوزير، السيد الوزير كيما تتعرفوا بأن..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب على التعقيب ديالك..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

 آه كاين اسمح لي..

ملد ئباملسيدامحاداملحا ني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،

زمالئياملدومبا ملد ئب ت،

السيد الوزير، غالء األثمنة ديال البقع األرضية باملناطق الصناعية 
ال تشجع على االستثمار، وذلك راجع لعدة أسباب؛ ما هو مفتعل، 
السيد  نطالبكم  املتدخلين.  كثرة  عن  ناتج  هو  وما  قانوني،  هو  وما 
الوزير، البحث عن الحلول الناجعة والعاجلة لتوفير مناطق صناعية 
بمواصفات عاملية وأسعار معقولة في جميع جهات اململكة وذلك من 
أجل جلب االستثمار منها الوطني واألجنبي، مع التسريع بإخراج إلى حيز 
الوجود مجموعة من املناطق الصناعية وأخص بالذكر كل من وزان، 

والعرائش، ومارتيل والفنيدق، والسالم عليكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ الرد السيد الوزير املحترم.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

 ملسيداملد ئبا ملسيدمناملد ئب نامملحت5م ن،

هو  لكم  نقول  لي  يمكن  اللي  الناظور  ومنطقة  لسلوان  بالنسبة 
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هاد املنطقة عندها مستقبل واعد في الصناعة بالنسبة للميناء اللي 
غيتوجد سنة 2024، غتكون عندها منطقة تسريع صناعي اللي كتضم 
أكثر من 600 هكتار، ومنطقة سلوان حتى هي غتستافد من هاد الرواج 
وغتولي شبه وال شبيهة ملنطقة الشمالية اللي كتشوفوها وتطوان اللي 

كنشوفوا فيها اآلن.

املناطق  النائب  السيد  ليا  اسمح  ليا،  اسمح  للغالء  بالنسبة 
الصناعية متوفرة في جل اململكة املغربية بأثمنة مناسبة واملستثمرين 
راضيين على هاد األثمنة، بعض األماكن اللي ما ّدارتش بشراكة مع 
الدولة كان فيها املضاربة واآلن شروط ديال إعادة التأهيل هاد املناطق 
اللي ما تصاوباتش مع الدولة هي أنها الواحد اللي ما طورش مشروع في 

األرض الصناعية ديالو خاصوا يرجعها.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

سؤال آني عن التجارة الرقمية للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيدانوراملديناآيتاملح ج:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير املحترم، كنعرفوا جميع على أنه هادي واحد املدة 
ديال تقريبا عشر سنوات بزغت بعض األنشطة لم تكن في الحسبان، 
ومنها التجارة الرقمية، التجارة الرقمية اليوم كنعرفوا أن مجموعة من 
املواطنين يشتغلون ويقومون بعملية البيع والشراء بواسطة هاد اآللية 
اللي سهالت مجموعة ديال األمور، ولكن كل املشتغلين بها ال يشعرون 
باألمن واألمان خاصة وأنهم في حالة ما إذا انخرطوا في إحدى عمليات 
البيع والشراء يصعب عليهم الخروج منها، وكذلك أنهم يتعرضون لبعض 
العمليات عمليات النصب. أسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات 
به؟  املشتغلين  ولحماية  الصناعي  القطاع  هذا  لتطوير  اتخذتم  التي 

وكذلك ما هي اآلليات..؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصد عةا ملتج رة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب املحترم على سؤالكم على هذا السؤال، وفي إطار 
اإلجراءات املتخذة في الجانب املتعلق بتسريع الثقة في املستهلك في هذا 
النوع من التجارة ومحاربة حاالت النصب والغش، نذكر باإلجراءات 
التالية: الضمانات القانونية الواردة في القانون رقم 31.08 حول حماية 
املستهلك والتي من شأنها ضمان حقوق املستهلك؛ تعزيز ثقة املستهلك 

في مجال التجارة اإللكترونية، قامت الوزارة بإنشاء خلية ملراقبة املواقع 
التجارية اإللكترونية في ظل مقتضيات القانون رقم 31.08 القا�سي 
بتحديد التدابير لحماية املستهلك وذلك قصد حماية املستهلكين الذين 
يلجأون للشراء عبر اإلنترنت من املمارسات التي من شأنها أن تضللهم، 
www.khidmat-« كما يتم استقبال شكايات املستهلكين عبر البوابة
حماية  لجمعيات  املقدم  السنوي  املالي  الدعم  almostahlik.ma«؛ 

املستهلك وتحسيسه ومواكبته في معالجة الشكايات تتوفر هذه...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل 

إلى قطاع آخر قطاع مبرمج وهو قطاع اإلدماج االقتصادي واملقاولة 

وحدة  لهما  املواليين  السؤالين  والكفاءات،  والتشغيل  الصغرى 

املوضوع، ويتعلق األمر بتف�سي ظاهرة البطالة ببالدنا لذا أقترح على 

السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من 

لدن السيد الوزير. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةاحد نافطرمس:

السيد الوزير، نسائلكم ما هي خطة عمل وزارتكم للحد من تف�سي 

ظاهرة البطالة خاصة في صفوف في حاملي الشواهد العليا، خصوصا 

وأن عدد املناصب أصبحت قليلة جدا في قطاع الوظيفة العمومية؟ 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 

السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 

مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةام نيحةاخيي5:

السيد الوزير، تعاني بعض مناطق اململكة من ارتفاع مهول في نسبة 

البطالة في ظل ظروف اقتصادية جد صعبة، لم يجد معها الشباب 

كبديل سوى الهجرة السرية إلى الخارج. لهذا نسائلكم السيد الوزير، 

عن اإلجراءات املتخذة إلعطاء األولوية لهاته املناطق في جميع برامج 

التشغيل بما فيها برنامج 250 ألف فرصة شغل، وكذا التدابير املواكبة 

املتخذة لتسريع وتيرة تنفيذ هاد البرنامج؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضل.
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ملسيدايونساسكوري،ا زيرامإلنم جامالقتص نيا مملق  لةا
ملصغرد،ا ملشغلا ملكف ءمت:

شكرماملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مين،

ملسيدةاملرئيسة،

خالل  من  فعال  ألنه  السؤال  هذا  على  أشكركم  أن  أريد  أوال  ال 

الجوالت التي قمنا بها في مختلف الجهات توصلنا إلى أن الحالة هي في 

الحقيقة صعبة جدا في بعض الجهات وال سيما تلك التي تعاني، يعني، 

من واحد ضعف إما في البنيات أو في االستثمار وما إلى ذلك وانعكاس هاد 

ال�سي على التشغيل. إيال الحظتوا األسبوع املا�سي قمنا باإلشراف على 

إمضاء 8 ديال االتفاقيات ديال التشغيل مع الوكالة الوطنية إلنعاش 

التشغيل والكفاءات، هاد 8 ديال االتفاقيات كتشغل 6 آالف منصب 

شغل مباشر، غادي يبداو، إن شاء هللا، ابتداء من السنة املقبلة. باش 

قدينا نديروا هاد ال�سي كان واحد العمل مهم وكبير وكان واحد التضافر 

املستثمرين  وال سيما  املشغلين  مع  كنتكلموا  ي 
ّ
مل الجهود، ألن  ديال 

كيقولوا لك هللا يخليكم ما تجيونيش كوزارة وزارة في الحكومة أجيوني 

مجموعين، اعطيوني برنامج متكامل، خدمنا مع السيد الوزير ها هو ما 
زال جالس هنا ديال الصناعة، خدمنا مع الوزيرة ديال التعمير، خدمنا 

مع رئيس الجهة بعض الجهات ال سيما الجهة ديال الرباط باش درنا 

واحد املنطقة ديال تسريع صناعي في بوقنادل راه قدمها السيد الوزير، 

واحنا كوزارة ديال التشغيل عبأنا الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 

والكفاءات بواحد امليزانية مهمة في إطار برنامج متكامل باش نقدروا 

نشجعوا هاد الشركات باش ينخرطوا في هاد التشغيل املباشر ديال 6 

آالف منصب شغل، 8 ديال املقاوالت، وجاب هللا التيسير. إذن عندنا 

مقاربة دابا جديدة ديال القطاع العام والقطاع الخاص كيفاش غادي 

نخدموا حيث كيقول لك ما تبقاوش تعطيونا هادوك الشباك الوطني 

ونبقاوا نهضروا مع األنترنيت، كيقولك هللا يخليكم كلفوا الناس اللي 
عندكم باش يخدموا معانا منطقة منطقة باش يواكبوا االحتياجات 
ديالنا، هاد ال�سي فيه Peugeot، فيه la Lydec وفيه Jumia فيه واحد 
العدد ديال الشركات اللي سنينا معاها. هاد ال�سي بطبيعة الحال ما 
غيكفيش احنا ما زال غنزيدوا نستمروا فهاد العمل، والبطالة معضلة 
تمس جميع األسر بدون استثناء، وغنتضامنوا فيها، إن شاء هللا، واحنا 
واقفين على هاد األمر. بغيت نزيدكم على أنه يعني الهدف ديالنا هو أن 
البرنامج ديال »أوراش« اللي فيه 250 ألف فرصة شغل واخا مؤقتة 
غيعطي واحد الدفعة كبيرة خصوصا فهاد املناطق هادي اللي محتاجة 
اليوم، والجوالت أكدات أنه بطبيعة الحال كاين مناطق كتحتاج أكثر 
تقدير  أق�سى  4 على  إلى  3 داألسابيع  أنه  بكثير من أخرى، وأعدكم 
غنعاود نرجع ونعطيكم التفاصيل ديال البرنامج ألنه غينطلق فعليا، 

إن شاء هللا، في يناير، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من الفريق االشتراكي.

ملد ئبةاملسيدةاعتيبقةاج 5 :

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، السؤال ديالنا كاين كيندرج في إطار عطالة الخريجين 
املاستر، والدكتوراه واإلجازة. لألسف هناك استراتيجيات بالنسبة لهاد 
التشغيل وبالنسبة لهاد الفئة ما عندناش واحد اإلحصاء كان يكون 
عندنا واحد اإلحصاء متكامل كل سنة باش نعرفوا شنا هي النسبة 
اللي غيمكلها يمكن للحكومة تمتصها عالش ؟ ألن إيال مشينا أن ارتفاع 
الطلب على الشغل في صفوف الخريجين مع وضع ارتفاع الطلب على 
الشغل دون اإليفاء بالغرض اللي طرحاه الحكومة، كذلك إال لحظنا 
نسبة النمو راه قليلة بالنسبة المتصاص هاد العطلة هذه، ثانيا هناك 
استراتيجية وطنية للشغل اللي كانت كان الهدف ديالها 70 ألف منصب 
شغل لكن لألسف الحكومة جابت لنا 26 ألف منصب شغل وهذا 

صعيب أنه يمتص لنا العطالة النقطة الثانية هي املقاوالت الصغرى..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب  النائبة،  السيدة  الوقت  انتهى 
النواب الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ملد ئبةاملسيدةام نيحةاخيي5:

بالفعل السيد الوزير، نسجل بإيجابية وارتياحية البرامج املعتمدة 
نتيجة  الجهات  بعض  في  تفاقمت  اللي  البطالة  ظاهرة  هاد  ملواجهة 
السياسات وبرامج حكومية سابقة أبانت عن عقمها، في هذا السياق 
الذي  خنيفرة  مالل-  بني  جهة  شباب  من  نموذج  إلى  اإلشارة  يكفي 
وجد نفسه غارقا في بحر البطالة نتيجة غياب مقومات ودعائم مناخ 
االستثمار بالجهة واملتمثلة أساسا في غياب البنيات التحتية املشجعة 
على االستثمار والتشغيل وتحفيز التشغيل الذاتي وخلق املقاولة وكذلك 
نتيجة الجفاف وتداعيات كوفيد 19، نخبركم السيد الوزير أن املنطقة 
فيها كل بيت عاطل على األقل عاطل واحد ينتظر بصيص أمل لفرصة 
عمل لعلها تأتي يوما ما، هاد الشباب يجدون أنفسهم يركبون قوارب 
املوت في اتجاه أوروبا كلنا نتذكر السيد الوزير فاجعة 26 غشت املا�سي 
راح  30 شخص  من  أكثر  يحمل  البحر  في عرض  قارب  انقالب  حين 
ضحيتها 18 شاب وشابة من مدينة قصبة تادلة والنواحي، نحن نعلم 
السيد الوزير أنكم ياهلل جيتو هللا يعاونكم وكلنا ثقة فيكم ألجل هذا 

نطلب منكم السيد الوزير..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل 
السيد النائب.
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ملد ئباملسيدامحا نياتوحتوح:

ملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، كيما كتعرفوا جائحة كورونا كان عندها واحد التأثير 
على مجموعة ديال القطاعات خاصة على القطاع الغير املهيكل وهاد 
التأثير كيختلف من منطقة أخرى في جهة الشرق وإقليم الناظور على 
وجه الخصوص بعد إغالق املعبر الحدودي الوهمي مليلية، على إثره 
فقد واحد اآلالف ديال الشباب فقدو العمل ديالهم وبالتالي أصبحت 
ألن  حقيقية  ومعاناة  صعوبات  وتواجه  تعيش  األسر  من  مجموعة 
مصدر العيش ديالها توقف، وباعتبار السيد الوزير أن هاد الحكومة 
عندها واحد البرنامج اجتماعي مهم كنعرف بأن األمل كبير، وفي هاد 
اإلطار السيد الوزير كنلتمسوا منكم في إطار برنامج أوراش تعطي واحد 
األهمية لهاد املنطقة اللي يمكن نعتبروها أكثر تضررا لهاد الجائحة، 
ثم كذلك نسائلكم عن البرنامج اللي تتعتزم الحكومة القيام به فهاد 
املنطقة إلعادة بناء االقتصاد املنطقة اللي كان مبني على القطاع الغير 
املهيكل وتعويضو باالقتصاد املوفر لفرص الشغل القار وتضمن العيش 

الكريم للمواطنين، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير املحترم.

ملسيدايونساسكوري،ا زيرامإلنم جامالقتص نيا مملق  لةا
ملصغرد،ا ملشغلا ملكف ءمت:

شكرماملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مين،

الناس  في صفوف  العاطلين  كاين  فعال كتمسوا جوهر اإلشكال، 

اللي عندهم الديبلوم هادو خصهم برامج هيكلية ديال التشغيل كتمر 

عليهم  سنينا  اللي  االتفاقيات  املناطق  وفي  الجهات  في  اإلستثمار  عبر 

 l›article السيدات والسادة النواب األسبوع املا�سي كان فيهم واحد

جديد آش كيقول؟ كيقول أنه ولو أن التشغيل كيكون في واحد املنطقة 

من املناطق ولكن املقابالت les entretiens خصهم يداروا في جميع 

مناطق املغرب باش نقربوا هاد الخدمة ديال الوساطة في التشغيل 

من العاطالت والعاطلين اللي كاينين في مناطق بعيدة وما عندهمش 

حتى التكاليف باش يسافرو باش يقدرو يديرو هاد املقابالت، بالنسبة 

لبرنامج أوراش أعدكم وهاد ال�سي درناه وراه زرنا ال املنطقة ديال بني 

مالل وال املنطقة الشرقية ومناطق أخرى داملغرب راه درنا 10 دالجهات 
باش يكون إن شاء هللا واحد العدالة مجالية واحد الدعم قوي وقوي 

جدا وراه اتفقنا في هاد ال�سي مع السادة العمال والوالة واملنتخبين و 

بإذن هللا 3-4 أسابيع على أق�سى تقدير نعطيوكم التفاصيل ديال هاد 

ال�سي وغينطلق هاد ال�سي فعليا بإذن هللا، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

وحدة  أيضا  لها  آنية  أسئلة  وهي  املوالية  األربعة  األسئلة  شكرا، 
السيدات  على  أقترح  لذا  الذاتي،  بالتشغيل  األمر  ويتعلق  املوضوع 
لدن  من  موحدا  جوابا  لتنال  واحدة  دفعة  طرحها  النواب  والسادة 
السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

ملد ئباملسيداعبداملعزيزالشهب:

ملسيدةاملرئيسة،

ديال  الكبير  اإلشكال  أحد  على  يخفى  ال  اليوم  الوزير،  السيد 
التشغيل، األسر املغربية كلها كتعاني، ما كاين �سي حد اليوم ف�سي عائلة 
مغربية فاألسر املغربية ما عندهاش �سي حد اللي كيعاني من البطالة، 
ولهذا نحن نعتبر الفريق االستقاللي أن التشغيل الذاتي وتأهيل املقاولة 
الذاتية مدخل أسا�سي ديال معالجة هاد اإلشكال بصفة عامة، لذا 
هاد  لتفعيل  العملية  الواقعية  والحلول  اإلجراءات  هي  ما  نسائلكم 

التأهيل املقاوالت الذاتية؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري 

مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةاحكياةاسح قي:

شكرماملسيداملرئيسةامملحت5مة،

ملسيداملوزيرامملحت5م،

في  متواصلة  الدولة جهودا  تبذل  عفوا  تمت  الذي  الدولة  تبذل 
التشجيع والدفع باملبادرات الذاتية لفائدة حاملي املشاريع واملقاوالت 
املبادرات  هذه  إلنجاز  مهمة  مالية  موارد  وتخصص  جدا  الصغيرة 
الشبابية، لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم عن حجم وآفاق التشغيل 

الذاتي واإلشكاليات التي تعترض هذا الورش التشغيلي؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئبةاملسيدةابديعةاملفياللي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، ما هو برنامجكم إلحداث فرص الشغل والنهوض 
بريادة األعمال باملنطقة الشرقية؟ وشكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الرابع  السؤال 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداح تمابنارقية:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي تم اتخاذها من أجل مواكبة 
حاملي املشاريع والنهوض باملقاولة الصغرى؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير املحترم على هذه األسئلة، تفضل السيد الوزير.

ملسيدايونساسكوري،ا زيرامإلنم جامالقتص نيا مملق  لةا
ملصغرد،ا ملشغلا ملكف ءمت:

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومب،

السؤال الذي طرحتموه هو سؤال مهم وأسا�سي ألنه يمكننا كما قال 
السيد النائب، من مقاربة إشكالية التشغيل من املجال ديالو الثاني أال 
وهو ريادة األعمال والتشغيل الذاتي، كيفما كتعرفوا ما�سي كل �سي بغى 
يخدم كأجير، وما�سي كل �سي يمكن لو يخدم كأجير، إذن بالدنا في إطار 
التوجهات ديال النموذج التنموي الجديد عندنا آفاق حقيقية وواعدة 
لعشرات اآلالف من الشباب ومن املواطنات واملواطنين املغاربة باش 
حتى هما يبنيوا املستقبل ديالهم ويديروا الشركات أو املقاوالت ديالهم 
ويخدموا ويخّدموا معهم الناس، أول إطار قانوني باش نهضرو على هاد 
املوضوع هو l auto entrepreneur، اشنوا كان املشكل فهاد اإلتجاه؟ 
هو أنه العدد ديال الناس اللي صرحوا بنفسهم كمقاولين ذاتيين هو 
تقريبا 320 أو 330 ألف، ولكن الناس اللي فعال كيصرحوا تقريبا 10 حتى 
ل%15 ديال هاد العدد، هاد ال�سي قبل مجيء الحكومة الحالية، بمجرد 
ما جات هاد الحكومة أول إجراء دارتو هو اإلعالن عن تعميم التغطية 
الصحية والحماية االجتماعية لهاته الفئة من املواطنات واملواطنين، 
النتيجة ديال هاد ال�سي هو أن التصريح شهر 10 وفي شهر 11 هو 80 ألف 
واحد صرح، عرفتوا شحال كان مصريحين، يعني، اللي كيستافدوا، 
كانوا في ملي بدا نظام املقاول الذاتي إلى حد اليوم ما فايتينش 50 ألف، 
80 ألف صرحوا في شهرين فقط، من هاد 80 ألف، 30 ألف خلصوا، 
فهذا العمل اللي دارت به الحكومة عمل أسا�سي اللي كيعطي لهاد الفئة 
الواسعة واملهمة من املواطنات املواطنين واحد اإلمكانية أنهم حتى هما 
ينوضوا يشمروا على ذراعهم ويخدموا ولكن عارفين أن الدولة املغربية 
ديالهم بفضل التعليمات ديال سيدنا هللا ينصرو، ما غتخالش عليهم 

وغتعطيهم اإلمكانيات باش يعيشوا واحد الحياة كريمة، كريمة يعني 
كيفما  االجتماعية  والحماية  الصحية  التغطية  عندك  تتكون  منين 
كتعرفوا غيدوز هاد ال�سي عبر مراحل ابتداء من فبراير 2022، إن شاء 
ي كنجيوا للقضية األخرى حيث هاد ال�سي 

ّ
هللا، هادي وحدة؛ دابا مل

الذي  الحكومة  به  اللي جات  الجوهري  ديال اإلصالح  البداية  هادي 
سوف يستمر عبر إصالحات أخرى غتكون، إن شاء هللا، في سنة 2022 
وفي قانون املالية املقبل، ألن هاد الفئة هادي عندها اليوم التسقيف 
ديال رقم املعامالت ديالها، خاصنا نزيدوا نرفعوه شوية باش نقدروا 
ي يخدم يخدم معاه الناس وإيال مسك عليه هللا يدير واحد 

ّ
اإلنسان مل

رقم املعامالت أكبر. إذن حتى هادي احنا انكبينا عليها دابا؛

-ثالثا كاين القضية ديال أنه هاد املشغل هاد املقاول الذاتي ما 
كيمكنلو �سي في القانون الحالي يخدم معاه �سي واحد، حتى هادي خصنا 
نحلوها عالش؟ ألن اإلنسان إيال توسع، وكبر، وخدم معاه، وجاب لو 
هللا البركة فهاديك البيعة وشرية ديالو وال في هاديك املقاولة ديالو، راه 
إيال شغل معاه 2 أو 3 راه يمكن يزيد شوية لقدام، وهاد ال�سي ّدار في دول 
أخرى، مكاين حتى �سي سبب باش ما نديروهش في بالدنا، هادي وحدة؛

هو  النواب،  والسادة  السيدات  ليها  اشرتم  اللي  الثانية  الحاجة 
املواكبة والتمويل، دابا عندنا واحد العدد، راكم سمعتوا من البدو 
ديال هاد العشية من الثالثة لحد اآلن كان واحد العدد داألسئلة لعدد 
ديال السادة الوزراء، كيقولوا حتى هما في القطاعات ديالهم تيحاولوا 
ي درنا شفنا هاد 

ّ
يواكبوا بعض املقاولين في بعض املجاالت، احنا مل

املوضوع أوال اليوم الحكومة قررت أنها تكون واحد الوزارة تعنى بهذا 
األمر، واحد املخاطب ديال هاد الشرائح الواسعة من املقاولين الذاتيين 
واملقاولة الصغرى وال سيما املقاولة الصغرى جدا، لقينا كاين عدد 
ديال البرامج، فيها تمويالت ال يستهان بها، ولكن متشتتة كنقول لكم 
الحقيقة، متشتتة، وكاين جهات: الجهة الشرقية، الجهة ديال بني مالل، 
جهة ديال إقليم سوس، واد نون عدد ديال الجهات كيديروا واحد 
املجهود، ولكن غير كافي عالش؟ ألن الدولة ما وقفاتش بجانبهم، إيوا 
اليوم الدولة غادي تجي وتوقف بجانبهم، كاين برنامج »فرصة« 1,25 
مليار ديال الدرهم، 1,25 مليار في سنة 2022 فقط راه احنا خدامين 
عليه في إطار واحد اللجنة دارها لنا السيد رئيس الحكومة، فيه واحد 
العدد ديال القطاعات باش نعطيكم، إن شاء هللا، في أقرب اآلجال 
واحد التصور متكامل فهاد املجال باش نتغلبوا على إشكالية التمويل، 
باش ما يدوزوش كلهم من املسطرة العادية داإلنتقاء اللي كتكون في 
األبناك، ألن اللي محتاج 100 ألف درهم و80 ألف درهم ما خاصوش 
يدوز من واحد scoring ديال �سي واحد اللي محتاج ملليون ديال الدرهم 
و800 ألف درهم أو أكثر، ونفس جديد برنامج »انطالقة« مع السيدة 
وزيرة املالية، احنا راه خدامين على هاد ال�سي باش نعطيوا واحد القفزة 
نوعية فهاد ال�سي، شحال كنديروا داملواكبة ديال هاد الناس كلهم 
فهاد البرامج اليوم؟ كنديروا تقريبا 3 آالف املواكبة القبلية فيها الوكالة 
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الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات »l›ANAPEC«، واملواكبة البعدية 
حتى هي فيها »l›ANAPEC« وفيها »l›OFPPT« وكاين عدد ديال املتدخلين 
الخواص في إطار هاد البرامج، وأول حاجة غادي نوقفوا هاد الخدمة 
الشراكات  وقوة  التدخالت،  وقوة  البرامج،  قوة  فيها  اللي  العشوائية 
وغادي نجمعوا هاد الناس كلهم في بداية يناير، إن شاء هللا، باش نحطوا 
أحسن طرق واملسارات ديال املواكبة، ونديروا واحد االلتزام كحكومة 
مع الجهات، ومع األقاليم باش نعاونوا بواحد الشكل مهم، واد نون مثال 
لقيت فيها كل عام، هادي خمس سنين الجهة ديال إقليم كلميم-واد 
نون، عاد كنا فيها هاد األسبوع، 5 داملليون ديال الدرهم في العام، واش 
كظنوا ب5 داملليون ديال الدرهم في العام غنديروا التشغيل الذاتي 
لواحد املنطقة املساحة ديالها قد بالد؟ غير في برنامج »أوراش« بوحدو 
ألن راه مرتبط بالناس اللي غيخدموا، راه تقريبا أكثر من 100 مليون 
ديال الدرهم غتكون لهاد الجهة هادي. إذن احنا راه معبأين، وإن شاء 
هللا، بإذن هللا، بالتعبئة ديالكم جميعا وبدون استثناء غنوصلوا لواحد 

الجزء كبير من األهداف وهللا ولي التوفيق، وشكرا السيدات والسادة 

النواب.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا الكلمة ألحد السيدات والسادة النواب من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية.

ملد ئباملسيداعبداملعزيزالشهب:

شكرا السيد الوزير، اطمأنو السيد الوزير احنا عندنا كامل الثقة 

فهاد الحكومة وثايقين فيكم وفي العمل اللي كتقومو به، أن غير نبغي 
ربما عندي مجموعة داملالحظات انتما تكلمتو عليها في الجواب ديالكم 

السيد الوزير أنا غير نبغي نقول واحد القضية، اليوم كيما قلتو بالحرف 

عندنا واحد مجموعة دالبرامج هاد البرامج إضافة للعمل اللي كتقوموا 

به ضروري السيد الوزير خص واحد الوقفة ديال هاد التقييم ديال 

هاد البرامج وتكلمتوا على برنامج »انطالقة« راه ما كاينش مشكل اآلن 

برنامج مهم بتعليمات ديال جاللة امللك هادي سنتين %25 ديال امللفات 

كلها كترفض ربما السبب الرئي�سي كما قلتوه هي املواكبة، ولكن كاين 

واحد اإلشكال كبير السيد الوزير هللا يجازيكم بخير بغيتكم تنتابهو له 

هو املشكل داألبناك، واش األبناك عندها ما يكفي من األطر والكفاءات 

باش تدير لنا هاد la selection دهاد امللفات؟ كذلك أن هاد امللفات اللي 

كتحال على األبناك السيد الوزير كاين بعض امللفات اللي كتجاوز السنة 

هاد الشاب كيبقى معلق واش غياخذ السلف وال ما ياخذوش على األقل 

واحد الحملة تواصلية مع الشباب ربما الوقت غايدهمني كذلك السيد 

الوزير هاد القضية داملواكبة فهي مهمة جدا برنامج »فرصة« اإلشكال 

ما�سي مشكل ديال البرامج أوال االستراتيجيات..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النواب  والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

ملد ئبةاملسيدةاحكياةاسح قي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، نؤكد مرة أخرى أن الشباب اليوم من حيث مستوى 
العراقيل واملعيقات  في الحياة النشيطة يعرف العديد من  االندماج 
للشباب  املوجهة  الخدمات  جودة  ضعف  في  تتجلى  التي  الهيكلية 
ما  إلى  يضاف  وإدماجهم  الستقبالهم  املواتية  الفضاءات  ومحدودية 
تفاقم  إلى  يؤدي  مما  الشغل  لولوج سوق  العملية  الصعوبات  سبق 
معدل البطالة لدى الشباب سنة بعد سنة، أما نسبة الشباب الذين ال 
يتابعون دراستهم وال يستفيدون من التكوينات املتعلقة بسوق الشغل 
تشكل أعلى نسبة حاليا، إن هذا الوضع املتأزم يشغل بال مختلف 
األسر املغربية بحيث يرتفع معدل البطالة لدى حاملي الشواهد مقارنة 
مع الفئات األخرى النشيطة من %16.7 سنة 2010 إلى %18.5 سنة 

.2020

من  مجموعة  الجديد  التنموي  النموذج  يقدم  الوزير،  السيد 
دعامات واعدة واستراتيجية لتلبية انتظارات الشباب وتطلعاتهم تنتظر 
الذاتية  املبادرات  موضوع  إلى  وبالعودة  والتفعيل  بالتنزيل  التعجيل 
للتشغيل لدى الشباب وأرباب املقاوالت الصغيرة جدا فإن فريقنا يقترح 
على القطاع الو�سي إعداد بنك للمشاريع املدروسة واملطلوبة في السوق 
ال سيما في املجاالت ذات اإلشعاع املستقبلي كالصناعات السينمائية 
التكنولوجي  والقطاع  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  واإلبداعية 
والرقمي والذكاء االصطناعي، هذا باإلضافة إلى إعداد وتأهيل الشباب 
الكتساب املهارات التدبيرية والحس باملسؤولية واالستقاللية والتنمية 
الرأسمال الذاتي والثقة في النفس وذلك باملواكبة املستمرة لحاملي 
املشاريع وتدارك أي خلل أو انحراف لديهم في الوقت املناسب إلنقاذ 

مشاريعهم في الفشل وتزويدا لهم بأدوات اليقظة التدبيرية .

السيد الوزير، إن شبابنا بقدر ما يحتاج إلى الدعم املالي لالنطالقة 
يحتاج أيضا وبنفس األهمية إلى املواكبة والرعاية وتنمية قدرتهم على 
واتخاذ  الصائب  والتصرف  التدبيرية  والتحديات  املخاطر  مواجهة 
القرارات كما نلح على أهمية إعداد فضاءات للنقاش والحوار وإشاعة 
لدى  الجيدة  والتجارب  املتميزة  النماذج  وإبراز  الناجح  التدبير  ثقافة 
الذاتي  الذين حققوا طموحهم من خالل مشاريع التشغيل  الشباب 
في  الشباب  الرقمية كرافع إلدماج  التكنولوجيا  واملقاوالتي وتوظيف 
الحياة النشيطة بمحتويات مهنية ورقمية حديثة تالئم ميوالت الشباب 
وتعاطيهم مع املعطى التكنولوجي والرقمي اعتبارا لقابلية االستثمار في 
هذه املجاالت الناجحة، باإلضافة إلى الفرص التي توفرها الشراكة بين 
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القطاع العام والخاص وإعمال تخصيص حصص للمقاوالت الصغيرة 
تشجيعا  وذلك  املناولة  وعقود  العمومية  الصفقات  في  واملتوسطة 

وإدماجا لهذا النسيج املقاوالتي جهويا ووطنيا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئبةاملسيدةابديعةاملفياللي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، املنطقة الشرقية هي منطقة حدودية كانت تتعتمد 
على اقتصاد الحدود وكاين إلى يومنا هذا وكاين توجه الحكومة إلى هيكلة 
هاد االقتصاد، إال أن فرص اإلدماج في سوق الشغل كتبقى منعدمة 
مقارنة مع مناطق أخرى باملغرب وذلك النعدام املشاريع االقتصادية 
واالجتماعية في املنطقة الشرقية، الشباب عندنا في املنطقة راهم ما 
لقاو فين يخدمو ما كاين فين يخدمو، رجعات عندنا العطالة القاعدة 
والشغل هو االستثناء، لذا نهيب بكم السيد الوزير تخصيص حصة 
كبيرة من برامجكم فرصة وبرنامج انطالقة وكذلك برنامج أوراش لهاته 

املنطقة املتضررة إن لم أقل املنكوبة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من فريق التجمع الوطني 
لألحرار.

ملد ئباملسيداح تمابنارقية:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

بإمعان  استمعنا  لقد  املحترم على جوابكم،  الوزير  السيد  شكرا 
لكل التدابير واإلجراءات الحكومية الجديدة التي ستقدمون عليها على 
مستوى التشغيل الذاتي ودعم املقاولة الصغرى جدا والناشئة من 
خالل إطالق برنامج »فرصة« وبرنامج »أوراش« والتي ترتجم بامللموس 
التوجيهات الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي خصوصا من الجانب 
املرتبط بالتمويل وتعزيز الدعم وتفعيل خطة اإلنعاش التي أعلن عنها 

صاحب الجاللة في خطاب العرش األخير.

إن ما وصلنا إليه اليوم السيد الوزير، فيما يتعلق بدعم وتأهيل 
من  العديد  على  أساسا  يرتكز  جدا  والصغيرة  الصغرى  املقاوالت 
التراكمات السابقة، وبالتالي فمثل هاد املبادرات من شأنها أن تعطي 
شحنة  وتمنحهم  واملقاوالت  املبادرات  حاملي  املغربي  للشباب  األمل 
إضافية بالثقة في النفس واإليمان بقدرتهم وطاقاتهم لخضوعهم غمار 
األفراد  إيجابية لصالح  نتائج  تحقيق  وبالتالي  الذاتية،  املقاولة  عالم 
والجماعة، األمر الذي سيكون له بدون شك وقع إيجابي على منظومتنا 

املجتمعية ككل.

في هذا الصدد، السيد الوزير، البد من التذكير بأن فريق التجمع 
الوطني األحرار كان سباقا إلى الدعوة إلحداث نظام للمقاولة الذاتية 
من خالل تقديمه مقترح قانون يحمل إسم »بداية« سنة 2012 والذي 
جاء في سياق وطني متسن بتنامي معضلة البطالة واستفحال ظاهرة 
القطاع الغير مهيكل وتعدد املتدخلين في مسار املقاولة وتأسيسها هذا 
املقترح قانون الذي حظي بتفاعل إيجابي من لدن الحكومة السابقة 
واملجهود  اليوم  يطرحه  الذي  السؤال  الوزير  السيد  ولكن  آنذاك، 
الذي يجب على الحكومة أن تبذله في هذا االتجاه هو مواكبة هذه 
املال والتجارة  املقاوالت الصغيرة جدا وعدم تركها ملصيرها في عالم 
املتميز باملنافسة الشرسة، كما شار السيد النائب املحترم لألسف عدم 
تجاوب األبناك مع التوجيهات امللكية الداعية إلى دعم وتحفيز املقاولة 
جدا  الصغيرة  املقاوالت  مواكبة  إلى  الحكومة  ندعو  فإننا  الصغرى، 
واحتضانهم وتأطير توجيهاتهم، إذ ال يكفي السيد الوزير دعوتهم إلى خلق 
املقاوالت الصغرى بقدر ما يظل الرهان األكبر هو ضمان الحياة لهاته 
املقاوالت حتى ال تموت في مهدها وكذا تحقيق العدالة االجتماعية في 

تدبير هذا الورش البالغ األهمية، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

مالقتص نيا مملق  لةا مإلنم جا يونساسكوريا زيرا ملسيدا
ملصغرد،ا ملشغلا ملكف ءمت:

شكرا السيدات والسادة النواب املحترمين، هو االقتراحات ديالكم 
اقتراحات وجيهة، الحق يقال، وباش نضمنوها بواحد الشكل عملي احنا 
دابا خدامين فهاد األوراش هادي كلها، خدامين أوال على املواكبة من 
خالل ما يسمى باملنصات ديال املواكبة، ألن ملي درنا الجولة في الجهات 
لقينا أنه كل جهة جهة وعدد ديال األقاليم عندهم عدد ديال املنصات 
les.plates.formes هاد املنصات كيديروا واحد املجهود ال يستهان به 
في عدد من الجهات ولكن هما عندهم املحدودية في اإلمكانيات وما 
لقاوش السند من طرف الحكومة، اليوم هادي والت أولوية بحال دابا في 
اإلقليم ديال بوعرفة وفكيك مثال لقينا أنه كاين في تندرار دارو مشاريع 
دارو في بوعرفة دارو في تنسيت دارو في واحد العدد املقاوالت 42 زائد 
31 مشروع اللي داروهم في العامين األخيرة، ولكن بميزانيات داك ال�سي 
�سي  ويعطي  يدير مجهود  كيحاول  اإلقليمي  املجلس  الحال،  قد  على 
بركة ومجلس الجهة حتى هو كيدير واحد املجهود واألقاليم محتاجة 
هاد املناطق الحدودية كلها وشفنا املحبس كذلك في الجنوب وشفنا 
في الشمال في املنطقة هادو كلهم مناطق محتاجين، فاحنا كنتدخلوا 
بواحد الشكل قوي قوي ما قوي غير هللا عز وجل، باش نكونوا بجانب 

هاد الجهات وبجانب هاد األقاليم:

أوال كنظمو هاد ال�سي ديال املواكبة باش تكون قبلية وبعدية، ألن 
البعدية هي اللي كتعطينا النتيجة، وكاين واحد املواكبة وحدة أخرى 
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�سي واحد ملي كيدير املقاولة ديالوا كيحتاج للرخص اإلدارية ديال عدد 
املصالح الخارجية إيال ما كانوش مجموعين في واحد اللجنة إقليمية ما 
عمرو ما ياخذ دوك الرخص في الوقت، باش ما يتعطلش وباش يقدر 
فالبرامج  املصاريف،  أنواع  تمول جميع  األبناك ال  ثانيا  يكون منتج، 
الحكومية جات باش تكون مكملة باش واحد العدد داملصاريف اللي 
أنت محتاجها دابا وما تقدرش تعطي la facture خاصك تخدم الناس 
تكلمنا  اللي  الشرف  قروض  تعطي  باش  جات  الحكومة  تبدا،  باش 
عليهم في البرنامج ديال فرصة وتعاون حتى في أوراش، وشكر جزيال على 

أسئلتكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت، شكرا السيد الوزير، بهذا نكون قد استوفينا طرح 
جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا ونمر إلى الجلسة التشريعية، 

تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملصاداحيكرا)نقطةانظ م(:

نقطة نظام كتعلق بجدول أعمال هذه الجلسة، بطبيعة الحال 
انتما كتعرفوا السيدة الرئيسة بأنه جدول أعمال كيضمن األسئلة ديال 
السيدات والسادة النواب وأجوبة الحكومة. ولكن باإلضافة إلى ذلك، 
النظام الداخلي ينص، في إطار املادة 152، على إمكانية تناول الكلمة 

وتنص الفقرة األخيرة من املادة 152 على أنه »إذا تعذر برمجة طلبات 

التحدث في موضوع عام وطارئ في األسبوع األول من الطلب تبرمج هذه 

بالحصة  املرتبطة  املقتضيات  مراعاة  مع  املوالي،  األسبوع  في  األخيرة 

الزمنية اإلجمالية املخصصة لهذه الطلبات« لألسف الشديد السيدة 

النواب  مجلس  رئيس  السيد  تبلغوا  من خاللكم  نبغيوكم  الرئيسة، 

وأعضاء املكتب أنه راه تم اإلخالل بهاد املقت�سى، ألنه هاد املقت�سى 

دبرمجة تناول الكلمة في إطار املادة 152 غي احنا كمجموعة نيابية على 
األقل قبل أسبوعين لحد اآلن عندنا 4 دالطلبات في هاد املوضوع دون 

أن تتم برمجتها.

لذلك أرجو، من خالل اجتماعكم في املكتب، تدارك هاد األمر، 

ويمكن السيد رئيس الفريق الحركي في الجلسة السابقة كان أثار هاد 

وتم  تستدركوا  الجلسة  هاد  في  أنه  كنتمناوا  وكنا  إليه  ونبه  املشكل 

البرمجة ديالها، لذلك أرجو تدارك هاد األمر في الجلسة املقبلة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد النائب، األسئلة التي تم التوصل بها لم تتوفر فيها شروط 

الجلسة  إلى  نمر  وبالتالي  عام وطارئ،  بأنه  تتوفر شرط  لم  الطلبات 

الجاهزة،  النصوص  على  والتصويت  بالدراسة  الخاصة  التشريعية 
شكرا على حسن تعاونكم، ورفعتاملجلسة.
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محضراملجلسةاملث نيةا ملعشرين

ملت ريخ: االثنين 15 جمادى األولى 1443ه )20 دجنبر2021(.

ملرئ سة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

الخامسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وثالثون  خمسة  ملتوقيت: 
والدقيقة الثالثة واألربعين مساء.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  مجعا 0:  جد 0ا
التالية:

مشروع قانون رقم 12.21 يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار  .-
للتعاون في ميداني الطاقة واملعادن بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية التشاد املوقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020؛

عام  بروتوكول  على  بموجبه  يوافق   21.21 قانون  مشروع  .-
1988 املتعلق باالتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 معتمدة 

بلندن في 11 نوفمبر 1988؛

النظام  على  بموجبه  يوافق   25.21 رقم  قانون  مشروع   .-
األسا�سي للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء 
بكوناكري  املنعقدة   40 دورته  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  خارجية 

غينيا من 9 إلى 12 ديسمبر 2013؛

مشروع قانون رقم 42.21 يوافق بموجبه على اتفاقية تحرير  .-
التجارة في الخدمات بين الدول العربية؛

التعاون  اتفاق  45.21 يوافق بموجبه على  - مشروع قانون رقم 
العسكري بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا املوقع 

بالرباط في 5 ماي 2021؛

األمم  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   47.21 رقم  قانون  مشروع   -
املتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية املنبثقة من الوساطة املعتمدة 

بنيويورك في 20 ديسمبر 2018؛

- مشروع قانون رقم 49.21 يوافق بموجبه على ميثاق الشباب 
اإلفريقي املعتمد ببانجول غامبيا في 2 يونيو 2006؛

- مشروع قانون رقم 52.21 يوافق بموجبه على اتفاقية االتحاد 
اإلفريقي بشأن أمن الفضاء اإللكتروني وحماية البيانات ذات الطابع 

الشخ�سي املعتمد بمالبو غينيا االستوائية في27 يونيو 2014؛

االتفاقية  بموجبه على  يوافق   62.20 رقم  قانون  -. مشروع 
املتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية واملناطق 
والوسطى  الغربية  إفريقيا  بمنطقة  األطل�سي  للساحل  الساحلية 
والجنوبية، اتفاقية أبيدجان املعتمدة بأبيدجان في 23 مارس 1981 
الوقاية من  في ميدان  بالتعاون  املتعلق  بها  امللحق  البروتوكول  وعلى 

التلوث في الحاالت الصعبة، املعتمد بأبيدجان في 23 مارس 1981 كما 
تم تعديله في 2011، وعلى البروتوكول اإلضافي املتعلق بالتلوث الناجم 
عن املصادر واألنشطة البرية املعتمد بغران باسام الكوديفوار في 12 
يونيو 2012، وعلى البرتوكول اإلضافي املتعلق بالقواعد واملعايير البيئية 
املطبقة في مجال التنقيب واستغالل النفط والغاز في البحر املعتمد 
بأبيدجان في 2 يوليو 2019، وعلى البروتوكول اإلضافي املتعلق بالتدبير 

املندمج للمناطق الساحلية املعتمد بأبيدجان في 2 يونيو 2019.

ملسيدارمشيداملط لبياملعلايارئيسامجلساملدومب،ارئيسا
ملجلسة:

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

ملسيديناملوزيرين،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على:

12.21 يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار  - مشروع قانون رقم 
للتعاون في ميداني الطاقة واملعادن بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية التشاد املوقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020؛

- مشروع قانون 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 
معتمدة   1966 لعام  التحميل  لخطوط  الدولية  باالتفاقية  املتعلق 

بلندن في 11 نوفمبر 1988؛

- مشروع قانون رقم 25.21 يوافق بموجبه على النظام األسا�سي 
للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء خارجية 
منظمة التعاون اإلسالمي في دورته 40 املنعقدة بكوناكري غينيا من 9 

إلى 12 ديسمبر 2013؛

اتفاقية تحرير  42.21 يوافق بموجبه على  - مشروع قانون رقم 
التجارة في الخدمات بين الدول العربية؛

التعاون  اتفاق  45.21 يوافق بموجبه على  - مشروع قانون رقم 
العسكري بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا املوقع 

بالرباط في 5 ماي 2021؛

األمم  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   47.21 رقم  قانون  مشروع   -
املتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية املنبثقة من الوساطة املعتمدة 

بنيويورك في 20 ديسمبر 2018؛

- مشروع قانون رقم 49.21 يوافق بموجبه على ميثاق الشباب 
اإلفريقي املعتمد ببانجول غامبيا في 2 يونيو 2006؛

- مشروع قانون رقم 52.21 يوافق بموجبه على اتفاقية االتحاد 
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اإلفريقي بشأن أمن الفضاء اإللكتروني وحماية البيانات ذات الطابع 
الشخ�سي املعتمد بمالبو غينيا االستوائية في27 يونيو 2014؛

- مشروع قانون رقم 62.20 يوافق بموجبه على االتفاقية املتعلقة 
واملناطق  البحرية  البيئة  وتنمية  وتدبير  حماية  مجال  في  بالتعاون 
والوسطى  الغربية  إفريقيا  بمنطقة  األطل�سي  للساحل  الساحلية 
والجنوبية، اتفاقية أبيدجان املعتمدة بأبيدجان في 23 مارس 1981 
الوقاية من  في ميدان  بالتعاون  املتعلق  بها  امللحق  البروتوكول  وعلى 
التلوث في الحاالت الصعبة، املعتمد بأبيدجان في 23 مارس 1981 كما 
تم تعديله في 2011، وعلى البروتوكول اإلضافي املتعلق بالتلوث الناجم 
عن املصادر واألنشطة البرية املعتمد بغران باسام الكوديفوار في 12 
يونيو 2012، وعلى البرتوكول اإلضافي املتعلق بالقواعد واملعايير البيئية 
املطبقة في مجال التنقيب واستغالل النفط والغاز في البحر املعتمد 
بأبيدجان في 2 يوليو 2019، وعلى البروتوكول اإلضافي املتعلق بالتدبير 

املندمج للمناطق الساحلية املعتمد بأبيدجان في 2 يونيو 2019.

الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشاريع القوانين التسعة دفعة واحدة.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملدتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 5مل ن،املد طقاملرساياب سماملحكومةا
ني بةاعناملسيدان صرابوريطة،ا زيراملشؤ ناملخ رجيةا ملتع  نا

مالفريقيا مملغ ربةامملقيايناب لخ رج:

شكرماملسيداملرئيسامملحت5م،

حضرمتاملسيداملوزير،

حضرمتاملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

أتشرف بأن أستعرض أمامكم أو أمام مجلسكم املوقر نيابة عن 
زميلي السيد وزير الخارجية والتعاون اإلفريقي ومغاربة العالم واملغاربة 
املقيمين بالخارج، االتفاقيات الدولية التي هي موضوع مشاريع قوانين 
تندرج هذه  للمصادقة.  الدستورية  املسطرة  إطار  في  للموافقة عليها 
االتفاقيات في سياق تفعيل التوجيهات امللكية السامية بشأن توسيع 
الشقيقة  الدول  مع  تعاونها  مجاالت  وتنويع  اململكة  شراكات  شبكة 
والصديقة واملنظمات اإلقليمية والدولية. وتشمل النصوص املعروضة 
على أنظاركم اتفاقيتين ثنائيتين مع كل من جمهورية التشاد وجمهورية 
اإلفريقي،  اإلطار  في  معتمدة  منها   3 إقليمية،  اتفاقيات   5 صربيا، 
واتفاقيتان معتمدتان في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 

اإلسالمي على التوالي، وأخيرا اتفاقيتان تهمان العمل متعدد األطراف.

ملسيداملرئيسامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

على املستوى الثنائي تهم االتفاقيتان املعروضتان تعزيز التعاون 
مع بلدين تشهد عالقات اململكة معهما دينامية تطور نوعي، االتفاق 

األول وقع بالرباط في 26 أكتوبر2020 مع جمهورية التشاد، ويتعلق 
بالتعاون في ميداني الطاقة واملعادن، ويهدف هذا االتفاق إلى وضع إطار 
الطاقية  والنجاعة  املتجددة  والطاقات  الكهرباء  في مجاالت  للتعاون 
والهيدروكربونات وقطاع املعادن عبر تبادل الزيارات والخبرة والتجارب، 
وكذا تطوير العالقات بين الفاعلين في كال البلدين في املجاالت ذات 
الصلة، وتكثيف التشاور من خالل لجنة مشتركة لإلشراف على تنفيذ 
االتفاق يعهد لها باملوافقة ومراقبة جميع األنشطة التي يتم إنجازها في 

هذا اإلطار؛

أما االتفاق الثاني، فموقع مع جمهورية صربيا بالرباط في 5 ماي 
2021 ويخص التعاون العسكري، يهدف هذا االتفاق إلى وضع إطار 
قانوني للتعاون في مجاالت التكوين والتدريب وصناعة الدفاع والدعم 
والخبرات  التجارب  وتبادل  السيبراني،  والدفاع  واألمني  اللوجستيكي 
العسكري  والتاريخ  السالم  العسكرية وكذا عمليات حفظ  والصحة 

واملحفوظات.

على الصعيد اإلقليمي تتضمن االتفاقيات املعروضة على موافقة 
تهم املجال اإلفريقي واتفاقيتان  3 منها  5 نصوص،  مجلسكم املوقر 
معتمدتان في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي 

ويتعلق األمر ب:

أوال- ميثاق الشباب اإلفريقي املعتمد في 2 يوليو 2006 من طرف 
غامبيا،  ببانجول  املنعقد  اإلفريقي  لالتفاق  السابعة  العادية  القمة 
وتشجيع  الشباب  وحريات  حقوق  تكريس  على  امليثاق  هذا  وينص 
بناء  برامج  وتعزيز  للشباب،  وطني  وبرنامج  للشباب  وطنية  سياسة 
القدرات للقيادات الشابة في أفريقيا وزيادة فرص التبادل حول مسائل 
تنمية الشباب وتسهيل اإلجراءات املتعلقة بالتطوير من خالل التعليم 

والتدريب وتنمية املهارات؛

اإللكتروني  الفضاء  أمن  بشأن  اإلفريقي  االتحاد  اتفاقية  ثانيا- 
وحماية البيانات ذات الطابع الشخ�سي املعتمدة بماالبو في27 يونيو 
23 لالتحاد اإلفريقي، وتهدف االتفاقية  العادية  القمة  2014 خالل 
إلى وضع مبادئ إطار قانوني لحماية البيانات ذات الطابع الشخ�سي، 
ملكافحة  والتنظيمية  التشريعية  للتدابير  اإلقليمية  املواءمة  وتعزيز 
الجريمة اإللكترونية، وإنشاء املؤسسات الكفيلة بمكافحتها، ويندرج 
انضمام اململكة إلى هذا االتفاق في إطار انخراطها في املجهودات القارية 
للنهوض بفضاء رقمي إفريقي متطور وموثوق، خاصة في أفق تفعيل 

منطقة التبادل الحر اإلفريقية؛

بالتعاون  املتعلقة   1981 مارس  ل23  أبيدجان  اتفاقية  ثالثا- 
الساحلية  واملناطق  البحرية  البيئة  وتنمية  وتدبير  حماية  مجال  في 
للساحل األطل�سي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية، وكذا 
بروتوكوالتها اإلضافية، ويندرج انضمام بالدنا لهذه االتفاقية في إطار 
األهمية التي توليها اململكة تنفيذا للتعليمات امللكية السامية للمحافظة 
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الواجهة  وتثمين  ملواردها  املستدام  واالستعمال  البحرية  البيئة  على 
الوقاية من  التعاون من أجل  األطلسية، حيث تنص االتفاقية على 
التلوث البحري، وإدراج مقتضيات بشأن الحساسية الخاصة للبيئة 
كما  الوطنية،  التشريعات  بشأن ضمن  مقتضيات  وإدراج  البحرية، 
يحدد االتفاق جوانب التدبير املندمج للمناطق الساحلية بهدف الوقاية 
والحد من تآكلها، ويحث الدول األطراف على اتخاذ تدابير مالئمة بصفة 

فردية أو جماعية لحماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛

وتتضمن اتفاقية أبيدجان 4 بروتوكوالت هي كذلك معروضة على 
بالتعاون في ميدان  2011 املتعلق  البرملانية، وهي بروتوكول  املوافقة 
الوقاية من التلوث في الحاالت الصعبة، والبروتوكول اإلضافي ل2012 
والبروتوكول  البرية،  واألنشطة  املصادر  الناجم عن  بالتلوث  املتعلق 
البيئية املطبقة على  بالقواعد واملعايير  2019 املتعلق  اإلضافي لسنة 
أنشطة التنقيب واستغالل النفط والغاز في البحر، وأخيرا البروتوكول 

اإلضافي ل2019 املتعلق بالتدبير املندمج للمناطق الساحلية؛

حضرات  املوقر،  مجلسكم  على  معروض  العربي  الصعيد  وعلى 
السيدات والسادة النواب املحترمون، نص اتفاقية تحرير التجارة في 
العربية املعتمدة من قبل املجلس االقتصادي  الدول  بين  الخدمات 
واالجتماعي لجامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 1485 بتاريخ 18 
شتنبر 2003، ورقم 2143 بتاريخ 24 غشت 2017، ويهدف االتفاق إلى 
إنشاء منطقة تجارية حرة في الخدمات بين الدول العربية من خالل 
وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية، 
والنهوض ببيئة مالئمة لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، ويشكل 
انضمام بالدنا إلى هذه االتفاقية أو بالدنا إلى هذه االتفاقية خطوة 
الفاعلين  أمام  إضافية  وفرص  اململكة  في  الخدمات  لقطاع  داعمة 

الوطنيين لالنفتاح على السوق العربية؛

أما على مستوى التعاون اإلسالمي، فقد وقعت اململكة املغربية في 
25 فبراير 2021 على النظام األسا�سي للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي 
املعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي في 
دورته 40 املنعقدة بكوناكري من 9 إلى 12 دجنبر 2013. ويتيح االتفاق 
لبالدنا االنضمام لهذه املؤسسة املتخصصة التابعة ملنظمة التعاون 
السلطان،  نور  استانا  الكازاخستانية  العاصمة  ومقرها  اإلسالمي 
واالستفادة من خدماتها سواء في إطار تمويل مشاريع وبحوث في املجال 
الفالحي أو في مجال إدخال التكنولوجيا وأساليب ونماذج جديدة في 

هذا القطاع الحيوي ببالدنا؛

وأخيرا على املستوى متعدد األطراف معروض أيضا على موافقة 
اتفاقات  بشأن  املتحدة  األمم  اتفاقية  أوال  اتفاقان:  املوقر  مجلسكم 
التسوية الدولية املنبثقة من الوساطة املعتمدة بنيويورك في 20 دجنبر 
2018 واملعروفة باتفاقية سنغافورة، وتنضاف هذه االتفاقية ملنظومة 
إنفاذ التسويات التجارية الدولية تكميال التفاقية نيويورك لسنة 1958 
بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها، واتفاقية الهاي 

لهذه  املغرب  انضمام  اتفاقات املحكمة، ويندرج  2005 بشأن  لسنة 
االتفاقية في إطار مساعيه الستقطاب وتشجيع االستثمارات األجنبية بما 
في ذلك عن طريق تكريس الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات التجارية 
الدولية، يتم اللجوء إليها ربحا للوقت والتكلفة وتخفيف الضغط على 
املحاكم التجارية؛ ثانيا بروتوكول عام 1988 املتعلق باالتفاقية الدولية 
لخطوط تحميل لعام 1966 املعتمد بلندن في 3 فبراير 2000، ويندرج 
انضمام املغرب لهذا البروتوكول في سياق مالءمة التشريعات الوطنية 
على  البروتوكول  ينص  الدولية، حيث  البحرية  املنظمة  مع ضوابط 
مجموعة من التعديالت واإلضافات على مواد اتفاقية 1966 والقواعد 
املتضمنة فيها والخرائط الدائمة واملؤقتة امللحقة بها بما يسهم في تعزيز 
السالمة البحرية ومجال تدبير وتوحيد مسطرة املعاينات، شكرا السيد 

الرئيس، شكرا حضرات السيدات والسادة النواب املحترمون.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد الوزير، السيدة املقررة وزع املحضر؟ وزع املحضر، 
إذن التقرير..واخا أودي ال�سي عبد هللا.. إذن نمر إلى مناقشة مشروع 
مداخلة  مداخلتان  هناك  العمومية،  بالجلسة  الخمس  االتفاقيات 
عن فرق األغلبية للنائب املحترم السيد هشام آيت مانة في حدود 10 

دقائق، فليتفضل مشكورا.

ملد ئباملسيداهش ماآيتام نةاب سمافرقامجغلبية:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مين،

يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم فرق األغلبية والفريق الدستوري 
الديمقراطي االجتماعي في إطار مناقشة مجموعة من املشاريع قوانين 
خاللها  من  نستحضر  مناسبة  وهي  اتفاقيات،  على  بموجبها  يوافق 
القيادة  تحت  املغربية  لدبلوماسيتنا  واملستجدة  الجديدة  الدينامية 
الرشيدة واملتبصرة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس أدام هللا 
عزه ونصره، وهي الدينامية التي أعادت للمملكة املغربية توهجها وبوأها 

املكانة التي تستحق بين األمم والشعوب.

إن االتفاقيات املعروضة أمامنا اليوم تنقسم إلى 3 أنواع: اتفاقيتان 
اتفاقيات إقليمية واتفاقية متعددة األطراف، وهي كلها  ثنائيتان و5 
الشركاء،  مختلف  مع  الدبلوماسية  مسيرتنا  لتعزيز  تأتي  اتفاقيات 
فاالتفاقيات كما عبرتم عن ذلك السيد الوزير ليست هدفا بحد ذاتها 
وإنما هي آلية دبلوماسية تعكس توجهات السياسة الخارجية لبالدنا. 
نعم إن التوجه الدبلوما�سي لبالدنا وهو توجه يحكم الوفاء للمبادئ 
املغربية التاريخية املبنية على الصدق وااللتزام بالعهود وتغليب املصالح 

املشتركة للشعوب في إطار مبدأ رابح/رابح.
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واالجتماعي  الديمقراطي  الدستوري  والفريق  األغلبية  فرق  إن 
بمجلس النواب وهي تناقش هذه املشاريع قوانين، تسجل اعتزازها الكبير 
أنه إلى جانب البعد اإلفريقي الذي كان حاضرا بقوة خالل السنوات 
األخيرة، فقد انضاف اليوم إلى رصيدنا الدبلوما�سي بعد آخر أال وهو 
يوافق   62.20 رقم  قانون  وذلك من خالل مشروع  األطل�سي،  البعد 
بموجبه على اتفاقيات متعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية 
البيئة بالبحر واملناطق الساحلية للساحل األطل�سي باملنطقة اإلفريقية 
الغربية والوسطى والجنوبية )اتفاقية أبيدجان( املعتمد بأبيدجان في 
تاريخ 23 مارس 1981، وعلى البروتوكول امللحق بها املتعلق بالتعاون في 
ميدان الوقاية من التلوث في الحاالت الصعبة املعتمد بأبيدجان في 23 
مارس 1981، كما تم تعديله في 2011، وعلى البروتوكول اإلضافي املتعلق 
باسام  بغران  املعتمد  البرية  واألنشطة  املصادر  الناجم عن  بالتلوث 
املتعلق  اإلضافي  البروتوكول  2012، وعلى  يونيو   12 في  )الكوديفوار( 
بالقواعد واملعايير البيئية املطبقة في مجال التنقيب والستغالل النفط 
والغاز في البحر املعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019، وعلى البروتوكول 
اإلضافي املتعلق بالتدبير املندمج للمناطق الساحلية املعتمد بأبيدجان 

في 2 يوليو 2019.

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مون،

إن البعد األطل�سي في سياستنا الخارجية ال بد أن نوليه مزيدا من 
واألخرى  جهة  من  االقتصادية  لالعتبارات  بالنظر  واالهتمام  العناية 
تتعلق أساسا بالحفاظ على مصالحنا االستراتيجية في مقدمتها قضيتنا 
الجيو  باملتغيرات  الوزير  السيد  علم  على  وأنتم  الوطنية،  الوحدة 
في  وبالضبط  الالتينية،  أمريكا  بلدان  تعرفها بعض  التي  استراتيجية 
بلدان يجب أن تبقى بفضل توجيهات صاحب الجاللة، مناصرة لقضيتنا 
الوطنية األولى والتي نتمنى صادقين أن تستثمر الدبلوماسية املغربية 
هذا النوع من االتفاقيات لخدمة قضيتنا والدفاع عن مقدساتنا ونعزز 

املزيد من االتفاقيات.

املعروضة  االتفاقيات  في  املتضمن  اإلفريقي  البعد  وبخصوص 
 29.21 رقم  قانون  بمشروع  األمر  يتعلق  اليوم،  واملصادقة  للنقاش 
يوافق بموجبه على ميثاق الشباب اإلفريقي واملعتمد ببانجول )غامبيا( 
في 2 يوليو 2006؛ مشروع قانون 12.21 يوافق بموجبه على االتفاق 
إطار للتعاون في ميادين الطاقة واملعادن بين حكومة اململكة املغربية 
وحكومة جمهورية التشاد املوقع في الرباط في 26 أكتوبر2020؛ مشروع 
قانون رقم 52.51 يوافق بموجبه على اتفاقيات االتحاد اإلفريقي بشأن 
أمن الفضاء اإللكتروني وحماية بيانات ذات الطابع الشخ�سي املعتمدة 
بمالبو غينيا االستوائية في 26 يوليوز 2014. أقول فهو بعد واضح يندرج 
في إطار سياسة بالدنا الخارجية اتجاه إفريقيا ويعززها ويكرس مساراتها 

االنفتاح  بهذا  فخرنا  نجدد  ما  بقدر  مناسبة  وهي  توجهاتها،  ويرسخ 
وهذه العودة عودة املغرب إلى إفريقيا وإلى لعب دوره التاريخي كجسر 
للتواصل بقدر ما نتطلع إلى بذل املزيد من الجهد لتعزيز هذه املكتسبات 

الدبلوماسية القوية، وتمتين عرى األخوة واملصير املشترك.

ملسيداملوزير،

الديمقراطي  الدستوري  والفريق  األغلبية  فرق  فإن  الختام،  في 
هذه  على  طبعا  باإليجاب  تصادق  وهي  النواب  بمجلس  االجتماعي 
لتعزيز مكانة  لها ولغيرها  التفعيل األمثل  يتم  لتأمل أن  االتفاقيات، 
بلدنا وإشعاعها، متمنيا لكم املزيد من التألق والنجاح في مهامكم تحت 
القيادة املتبصرة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 

وأيده، شكرا.

ملسيداملرئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، فرق ومجموعة املعارضة، املتدخل 
السيد الرئيس ال�سي عبد الرحيم شهيد، تفضل.

فرقا مجاوعةا ب سما شهيدا ملرحيما عبدا ملسيدا ملد ئبا
مملع رضة:

ملسيداملرئيسامملحت5م،

ملسيداملوزيرامملحت5م،

ملسيدمتا ملس نةاملدومبامملحت5مين،

في البداية أود أن آخذ الكلمة باسم فرق املعارضة األربع؛ الفريق 
االشتراكي، الفريق الحركي، فريق التقدم واالشتراكية، وكذلك املجموعة 
النيابية لحزب العدالة والتنمية، في البداية السيد الوزير، نود أن ننوه 
باملجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الخارجية في الدفاع عن مصالح 
األخيرة  السنوات  هذه  في  والتي  الدبلوماسية،  الجهود  وفي  املغرب 
الوطنية  لقضيتنا  هامة  اختراقات  تحقق  أن  خاللها  من  استطاعت 
األولى ثم تعزيز تواجد املغرب بإفريقيا، تعزيز عالقاته اإلقليمية جنوب-
جنوب وصوال في املراحل األخيرة إلى تعزيز تواجده في املنطقة الكركرات 
والتي حسمت بمستويات متعددة قضيتنا الوطنية األولى. أيضا نثمن 
بشكل كبير العودة إلى إفريقيا بعد عودة اململكة إلى املنتظم اإلفريقي 
االقتصادية  أبعادها  في  املبادرات ذات رمزية كبيرة  الكثير من  تبعتها 
والسياسية واالجتماعية والشبابية والرياضية والتي تعزز مكانة املغرب 

وتواجده داخل إفريقيا.

االتفاقيات التسع املعروضة أمامنا في أبعادها الثالث سواء الثنائية 
أو متعددة األطراف أو اإلقليمية كلها تنحى في هذا املنحى تعزيز مصالح 
الخارجية  للسياسة  الجديدة  التوجهات  تعزيز  مصالح  تعزيز  بالدنا، 
لبالدنا، قلت على مستويات متعددة فهو توجه أوال نحو إفريقيا وفي 
هذا الباب تأتي 4 اتفاقيات، اتفاقيات لها الكثير من الرمزية: االتفاقية 
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املرتبطة بتوقيع ميثاق الشباب اإلفريقي تكمن أهميتها الكبيرة أيضا 
ورمزيتها في كونها اختارت بعد التوقيع أن يكون مقرا لها مدينة الرباط 
عاصمة اململكة املغربية في أفق أن يكون لها مقر بالصحراء، وهو �سيء 
هام فيه الكثير من الرمزية والكثير من العمل الدؤوب للدبلوماسية 

املغربية، وال يمكن لفرق املعارضة إال أن تصفق له؛

االتفاقية الثانية التي لها الكثير من األهمية وهو املرتبطة بحماية 
البيئة البحرية في املحيط األطل�سي، هاد االتفاقية وكما سجلنا في خالل 
املناقشة داخل لجنة الخارجية، الذهاب نحو املحيط األطل�سي والتوجه 
نحو 22 عاصمة إفريقية موجودة على املحيط األطل�سي، توجه نحو دول 
أمريكا الالتينية ال يمكن إال أن يعزز السياسة الخارجية لبالدنا، وأن 
يخلق فضاء رحبا جديدا في سياستنا الخارجية فضاء ما زال به الكثير 
من الفراغ، ويحتمل مبادرات إمكانية مبادرات متعددة، ويمكن لبلدنا 
أن تلعب فيها دورا كبير في إطار سياسة جنوب-جنوب وبالخصوص مع 

إفريقيا ومع أمريكا الالتينية؛

في  املوجودة  وهي  الرمزية  من  الكثير  لها  أخرى  بالنسبة التفاقية 
عمق أوروبا مع دولة صربيا، وفي مجال التسلح نعتقد أن هناك مصالح 
جد مشتركة مع هذه الدولة، ومواقفها املشرفة في قضيتنا الوطنية في 
قلب أوروبا يجعل هذه االتفاقية تعزز هذه العالقة فيما بيننا. لهذه 
االعتبارات كلها والتي تشملها االتفاقيات األخرى املتعددة األطراف فإن 
فرق املعارضة بطبيعة الحال ستصوت كما صوتت في لجنة الخارجية 

لهذه الفرق.

لدينا إضافة وتوصيات للسيد وزير الخارجية وأيضا للسيد رئيس 
مجلس النواب، حيث أن أعضاء مجلس النواب هم سفراء دائمون 
للقضية الوطنية وللدبلوماسية املغربية، وحيث أن أغلب البرملانيون يا 
إما البرملان يمارس السياسة الدبلوماسية املوازية وعبر السيد الرئيس 
ومكتبه عبر الشعب، ولكن كل النواب يتواجدون دائما في منتديات 
متعددة ومتنوعة سواء بعالقتهم املباشرة أو بدعواتهم املباشرة الخاصة 
أو من خالل عالقتهم الحزبية، فإن األمر يتطلب تزويدهم بكافة املعارف 
املمكنة سواء في مسار الدبلوماسية وبالخصوص في الشراكات التي يتم 
توقيعها داخل البرملان، لهذا نقترح عليكم السيد الوزير تنظيم موعد 
سنوي يمكن أن نسميه منتدى الدبلوماسية املوازية، هو لقاء سنوي 
من خالله الوزارة تعطي كل املعطيات وتحين كل معطياتها بخصوص 
الشراكة وبخصوص املبادرات الدبلوماسية املغربية حتى يتمكن السادة 
النواب والسيدات النائبات من لعب أدوارهم كاملة. نغتنم الفرصة 
أيضا لنشكر مرة أخرى السيد وزير الخارجية على ديناميته املعهودة في 

كل األقطاب خدمة للقضية الوطنية، وشكرا لكم.

ملسيداملرئيس:

شكرماملسيداملرئيس،

ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  أعرض  التصويت  عملية  إلى  نمر 

القانون رقم 21.12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة أو صادقت 
عليها اللجنة املادة الفريدة، لكن سنصادق على مشروع القانون:

مملومفقون:امإلجا ع.

يوافق   21.12 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  ص نق 
بموجبه على االتفاق اإلطار للتعاون في ميداني الطاقة واملعادن بين 
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية التشاد املوقع بالرباط في 26 

أكتوبر 2020؛

نمر إلى عملية التصويت ثانيا أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع 
القانون الثاني رقم 21.21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

مملومفقون:اإجا ع.

يوافق   21.21 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  ص نق 
بموجبه على بروتوكول عام 1988 املتعلق باالتفاقية الدولية لخطوط 

التحميل لعام 1966 املعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988؛

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون الثالث رقم 25.21 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

مملومفقون:اإجا ع.

يوافق   25.21 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  ص نق 
بموجبه على النظام األسا�سي للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي الذي 
دورته  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  خارجية  وزراء  مجلس  اعتمده 

األربعين املنعقدة بكوناكري غينيا من 09 إلى 12 ديسمبر 2013؛

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون الرابع رقم 42.21 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

مملومفقون:اإجا ع.

يوافق   42.21 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  ص نق 
بموجبه على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية؛

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون الخامس رقم 45.21 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

مملومفقون:اإجا ع.

يوافق   45.21 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  ص نق 
املغربية  اململكة  حكومة  بين  العسكري  التعاون  اتفاق  على  بموجبه 

وحكومة جمهورية صربيا املوقع بالرباط في 05 ماي 2021؛

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون السادس رقم 47.21 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

مملومفقون:اإجا ع.

ص نق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه 
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على اتفاقية األمم املتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية املنبثقة من 
الوساطة املعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018؛

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون السابع رقم 49.21 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

مملومفقون:اإجا ع.

يوافق   49.21 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  ص نق 
بموجبه على ميثاق الشباب اإلفريقي املعتمد ببانجول غامبيا في 02 

يوليو 2006؛

 52.21 الثامن  القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  أعرض 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

مملومفقون:اإجا ع.

ص نق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 52.21 يوافق بموجبه 
على اتفاقية االتحاد اإلفريقي بشأن أمن الفضاء اإللكتروني وحماية 
البيانات ذات الطابع الشخ�سي املعتمدة بماالبو غينيا االستوائية في 

27 يونيو 2014؛

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون التاسع رقم 62.20 

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

مملومفقون:اإجا ع.

يوافق   62.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  ص نق 

بموجبه على االتفاقية املتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية 

البيئة البحرية واملناطق الساحلية للساحل األطل�سي بمنطقة إفريقيا 

بأبيدجان  املعتمدة  أبيدجان  اتفاقية  والجنوبية  والوسطى  الغربية 

في 23 مارس 1981، وعلى البروتوكول امللحق بها املتعلق بالتعاون في 

ميدان الوقاية من التلوث في الحاالت الصعبة املعتمد بأبيدجان في 

23 مارس 1981، كما تم تعديله في 2011، وعلى البرتوكول اإلضافي 

املتعلق بالتلوث الناجم عن املصادر واألنشطة البرية املعتمد بغران 

باسام الكوديفوار في 12 يونيو 2012، وعلى البرتوكول اإلضافي املتعلق 

بالقواعد واملعايير البيئية املطبقة في مجال التنقيب واستغالل النفط 
والغاز في البحر املعتمد بأبيدجان في 02 يوليو 2019، وعلى البرتوكول 

اإلضافي املتعلق بالتدبير املندمج للمناطق الساحلية املعتمد بأبيدجان 
في 02 يوليو 2019. شكرا لكم، رفعتاملجلسة.
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