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محض0املجلسةاملثيلثةاوملعش0ين

ملتيريخ: االثنين 26 جمادى األولى 1443ه )27 دجنبر2021(.

مل0ئيسة: السيد محمد صباري النائب األول لرئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ثالث ساعات ابتداء من الساعة الثالثة زواال والدقيقة 
الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مألعايل:  لدولا
التالية:

قطاع الصحة والحماية االجتماعية؛ .-

الشباب والثقافة والتواصل؛ .-

االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة؛ .-

النقل واللوجستيك. .-

ملسيدامحاداصبيريارئيساملجلسة:

محادا سيدنيا علىا هللاا وصلىا مل0حيم،ا مل0حانا هللاا بسما
أش0فاممل0سلين.

افتتحت الجلسة.

ملسيداملوزي0امملحترم،

ملسيدمتاملنيئبيتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

مع  انسجاما  وذلك  الشفهية،  األسئلة  حصة  في  مجددا  نلتقي 
املطابقة  واملقتضيات  الدستور  من   100 الفصل  املادة  مقتضيات 
من نظامنا الدا لي، جدول األعمال يتضمن 29 سؤاال موزعة على 
الشباب  االجتماعية؛  والحماية  الصحة  قطاع  التالية:  القطاعات 
والثقافة والتواصل؛ االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة وأ يرا قطاع 

النقل واللوجستيك.

ووفق مقتضيات املادة 149 من النظام الدا لي ملجلسنا املوقر، 
نستمع اجن إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل السيد األمين 

مشكورا.

ملسيداطيرقاملقيىرياأميناملجلسة:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

-مشروع قانون رقم 53.21 يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل 
اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية األشخاص تجاه املعالجة اجلية 

ذات الطابع الشخ�صي املوقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018؛

بشأن  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   56.21 رقم  قانون  -مشروع 
جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  الجوية  الخدمات 

كولومبيا املوقع بالرباط وبوغوطا في 6 أبريل 2021؛

-مشروع قانون رقم 57.21 يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن 
اململكة  بين حكومة  الجنائية  املادة  في  املتبادلة  القضائية  املساعدة 

املغربية واملجر املوقعة بالرباط في 9 يونيو 2021؛

املن�صئ  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   73.21 رقم  قانون  -مشروع 
ملؤسسة التمويل اإلفريقية املعتمد بأبوجا نيجيريا في 28 ماي 2007؛

النهضة  ميثاق  على  بموجبه  يوافق   77.21 رقم  قانون  -مشروع 
الثقافية اإلفريقية املعتمد من قبل الدورة العادية السادسة ملؤتمر 
رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي املنعقدة بالخرطوم جمهورية 

السودان في 24 يناير 2006.

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب رئيس الفريق الحركي 
والسيدات والسادة النواب باقي أعضاء الفريق ب:

-مقترح قانون تنظيمي يق�صي بتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 
يتعلق باملحكمة الدستورية؛

-مقترح قانون يق�صي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل؛

-مقترح قانون يتعلق بحقوق املعارضة البرملانية؛

ومن السيد رئيس الفريق االشتراكي وباقي السيدات والسادة النواب 
أعضاء الفريق توصل مكتب املجلس ب:

-مقترح قانون تنظيمي يق�صي بتغيير وتتميم املادة 19، 21 و22 من 
القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة 

والوضع القانوني ألعضائها؛

-مقترح قانون يتعلق باإلثراء غير املشروع؛

-مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم املادة 32 من القانون 
التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع 

القانوني ألعضائها؛

-مقترح قانون يق�صي بإحداث هيئة قضايا الدولة.

ومن املحكمة الدستورية توصل مكتب املجلس بقرار 21/149 التي 
صرحت بمقتضاه بتجريد السيد نور الدين األزرق من صفة عضو 
باملجلس، وتصرح بشغور املقعد الذي كان يشغله مع دعوة املترشح 
الذي يرد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد آ ر منتخب في 

نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مكتب مجلس النواب من 20 إلى 27 دجنبر 2021: 170 سؤاال شفويا؛ 

130 سؤاال كتابيا و53 جوابا على أسئلة كتابية، شكرا السيد الرئيس.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شك0ماملسيدامألمين،

بداية أ بر السيدات والسادة النواب املحترمين على أن املجلس 
سيعقد جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع 
قانون التصفية رقم 21.23 املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 

2019، وذلك مباشرة بعد حصة لألسئلة الشفهية هاته.

ملسيدمتاوملسيىة،

أود اإلشارة فيما يخص الطلبات املقدمة من لدن السيدات والسادة 

النواب املحترمين، بناء على مقتضيات املادة 152 من النظام الدا لي 

ملجلس النواب، فقد تمت برمجة الطلبات األربع التالية، وهي الطلبات 

بطبيعة الحال التي تفاعلت معها الحكومة:

العالقين  املغاربة  لتمكين  املتخذة  االستعجالية  اإلجراءات   :1

بالخارج من العودة ألرض الوطن من فريق األصالة واملعاصرة؛

املغاربة  إشكاليات  ملعالجة  املتخذة  االستعجالية  اإلجراءات   :2

العالقين بعد اإلغالق الجوي من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛

3: قرار إعادة بعض املواطنات واملواطنين العالقين في بعض الدول 

وفق شروط معينة واستثناء آ رين في دول أ رى من الفريق الحركي؛

في  للبت  املقترحة  والحلول  املتخذة  واإلجراءات  التدابير  -وأ يرا 

وضعية املغاربة العالقين بالخارج بسبب جائحة كورونا عن املجموعة 

النيابية للعدالة والتنمية.

حض0متاملسيدمتاوملسيىة،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اجن  نشرع 

ونستهلها بقطاع الصحة والحماية االجتماعية. نبدأ بسؤال عن رفض 

بطاقة  من  املستفيدين  املر�صى  استقبال  اإلقليمية  املستشفيات 

»راميد« القادمين من أقاليم أ رى للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملنيئباملسيدامحادالعسل:

ما هي األسباب وراء امتناع املستشفيات اإلقليمية عن استقبال 

املر�صى الحاملين بطاقة »راميد« القادمين من األقاليم األ رى؟ وكمثال 

هاد  ترفض  الغرب  أربعاء  بسوق  السكيرج  مستشفى  الوزير  السيد 

املر�صى، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

الحماية  نظام  لتعميم  املصاحبة  إطار اإلجراءات  في  غير كجواب 

االجتماعية، كانت دورية في أيامات مساعدة »راميد« يااله بدا »راميد« 

في 2012 كانت واحد الدورية وزارية تتعلق باحترام مسلك العالجات، 

في 2012 فاش  رج »راميد« كانت ضروري من واحد دورية وزارية اللي 

كتحث على احترام مسلك العالجات باستثناء الحاالت االستعجالية، 

وذلك أوال لتنظيم أمثل للولوج للخدمات الصحية الضرورية، تفادي 

الضغط على املصالح الصحية، وكذلك ضبط اإلنفاق على الخدمات، 

من بعد في 2019 كانت واحد وزير الصحة قام بواحد املنشور عدد 

85 بتاريخ 26 دجنبر بشأن رفع إجبارية املرور باملركز الصحي بالنسبة 

لبعض األمراض املزمنة واملكلفة واللي  ال أن جميع املر�صى يمكن لهم 

يستافدوا من العالجات في جميع األحوال، وهاد املسألة هادي كتولي 

متجاوزة مستقبال في تعميم الصحة التأمين اإلجباري ما غيبقاش هاد 

املشكل ديال »راميد« تيقتاصر على مستشفى وما�صي مستشفى أو جهة 

أو جهة أ رى، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، هل من تعقيب؟ تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحادالعسل:

شك0ماملسيداملوزي0،

ولكن عندنا واحد املراسلة من 2014 كتقولوا لنا بأن هاد مستشفى 

سكيرج راه قريب ليكم، ديوا املر�صى ديالكم يداواوا تماكين، املراسلة ها 

هي عندي السيد الوزير، راه عندك، ولهذا  صكم شوية داملصداقية 

في اإلدارة باش نكونوا، ما يمكنش 10 كلمتر سبيطار قريب لنا ونمشيوا 

احنا 50 كلمتر، وهاد ال�صي اللي كيم�صي لهاد املستشفيات كلهم تقريبا 
راه حالة استعجالية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى  ال  ال  اتفضلوا..  التوقيت،  انتهى  ربما  ال  تعقيب؟  من  هل 

التوقيت السيد الوزير، انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضافي؟ إذن 

نمر اجن للسؤال الثاني عن أوضاع املستشفيات اإلقليمية للسيدات 

التقدم واالشتراكية، فليتفضل  النواب املحترمين من فريق  والسادة 

أحد واضعي السؤال مشكورا.



عدد.141–06.جمادى اج ر.1443  )10.يناير.2022( الجريدة الرسمية للبرملان9166  

ملنيئباملسيداعبداهللااملبوزيديامإلىري�سي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيدامل0ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

السيد الوزير، كما يعلم الجميع أحوال العديد من املستشفيات 
الكفيلة  والوسائل  البشرية  املوارد  في  من  صاص  تعاني  اإلقليمية 
لتقديم  دمات صحية جيدة للمر�صى، لذا نسائل نسائلكم السيد 

الوزير، عن التدابير املتخذة لتجاوز هذه الوضعية؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيىةاملنومبامملحترمين،

واحد  كتعرف  الصحية  املنظومة  حقيقة  أن  عليكم  يخفى  ال 
الضغط كبير مع الظروف ديال الجائحة، وهي دا لة اليوم في إطار ديال 
واحد اإلصالح جذري، إذن الزم ما يكون عندنا واحد الشوية ديال الصبر 
باش انتظروا اشنو هما اإلصالحات اللي غادي يمكن تجيب املنظومة 
الصحية رغم أن في ظروف الجائحة كان تأهيل القطاع، وراه كتشوفوا 
العدد ديال األسرة اللي كانوا تزادوا، كنا في 22.000 صدقنا في 28.000، 
كنا في عدد ديال األسرة ديال اإلنعاش في 684 رجعنا في 5240، يعني 
كاين واحد املجهود كبير اللي غضاف عليها كذلك اإلصالح الجذري ديال 

املنظومة الصحية، واللي غادي يجي بإصالحات جوهرية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب؟ تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداهللااملبوزيديامإلىري�سي:

السؤال  الوزير،  السيد  اإليضاحات.  على  الوزير  السيد  شكرا 
ي كيتحلوا les concours ما كيلتحقوش األطباء 

ّ
املطروح هو عالش مل

ي كيلتحقوا بالوظيفة كيتخالوا 
ّ
بالوظيفة العمومية؟ وعالش األطباء مل

وكيديروا Abandon de poste وتيمشيوا؟ هنا كاين كاين الخلل السيد 
الوزير،  صنا هاد الخلل  صنا نعرفوه.

السيد الوزير، هاد املثال كاين في إقليم تاونات، في إقليم تاونات 
طبيب  كاين  فحالهم،  ومشاوا  سمحوا  العيون،  ديال  أطباء   2 كاين 
العظام، كانوا 2 واحد م�صى بدون سبب ما مريض ما والو راه فدارو 

جالس. السيد الوزير، كاين  صاص كبير في املستشفى اإلقليمي ديال 
تاونات، على سبيل امليدان، كاين في قسم املستعجالت كاين طبيب 
واحد في املستعجالت، املستشفى الكبير في الجهة كاين طبيب واحد، 
وكاين  دامين ب Résidanat، راه األطباء résidants هما اللي كيديروا 

la garde تما في املستعجالت.

السيد الوزير، بغيناكم إلتفاتة لهاد اإلقليم، وما نكرهوش تديرو 
زيارة إلقليم تاونات، وتشوفوا الوضعية عن كثب، وتشوفوا بعينكم 
السيد الوزير، وانتما راه أدرى باللي واقع في إقليم تاونات واملستشفى 

ديال تاونات، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا.

ملنيئباملسيداحايداملدرمق:

كافة  على  تتوفر  ال  املستشفيات  بعض  هناك  الوزير،  السيد 
التجهيزات الخاصة بالفحوصات والتحاليل وغيرها، وهنا على سبيل 
املثال املستشفى اإلقليمي لسانية الرمل بتطوان الذي يعرف توافد 
عدد كبير من املواطنين القادمين من أقاليم أ رى، قصد التطبيب 

واالستشفاء.

وفي هذا الصدد، كنا قد وجهنا إليكم سؤال كتابي يتعلق بالبطء 
في تنفيذ أشغال املستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان، والذي من 
شأنه أن يخفف الضغط على املستشفى اإلقليمي، ويقدم  دمات 
التسريع  نلتمس  وهنا  الجهة،  لهذه  املنتمين  املواطنين  لكافة  صحية 
في إتمام هذا الورش الهام. ونحيطكم علما أيضا السيد الوزير، بأن 
مدينة واد الو التابعة ترابيا إلقليم تطوان، تتوفر على مركز صحي صغير 
يعرف نقص حاد في التجهيزات الضرورية واملوارد البشرية، أضف إلى 
ذلك أن هذه الجماعة محاطة بست جماعات قروية، ثالثة منها بإقليم 
شفشاون، وثالثة بإقليم تطوان، كلهم يقصدون هذا املركز الصحي. 
السيد الوزير، أصبح من الالزم أن تتوفر في واد الو على مستشفى يليق 
بساكنتها وزوارها، ألنها تحولت في العشرية األ يرة من قرية صغيرة إلى 
مدينة كبيرة حظيت بعطف مولوي سامي، وأصبحت مدينة سياحية...

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، نمر اجن للسؤال الثالث.. كاين �صي 
تعقيب إضافي؟ تفضلوا، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملفتيحامهلامكي:

على  شهر،  من  أكثر  كتابيا  راسلتكم  قد  كنت  الوزير،  السيد 
يتطلب  استعجالي  موضوع  في  الدا لة،  بمدينة  الجهوي  املستشفى 
املواطنين  صحة  تهم  التي  األمور  هذه  مثل  في  املطلوب  التفاعل 
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ي نقولوا مستوى كارثي يعني 
ّ
املتعلقة بالتسيير الكارثي. السيد الوزير مل

كارثي. املندوبة ديال الصحة دوزت عندها 14 سنة، 14 سنة وهي في 

املستشفى الجهوي بالدا لة، كنت درت زيارات السيد الوزير، ولكن 

تتلقاوا غير مع املصالح املختصة بكم،  املنتخبين،  ما كتالقاوش مع 

واحنا ما كنشوفوكمش حقيقة وما كنقولوا لكمش على املشاكل ديال 

املواطنين اللي عندنا. املهم السيد الوزير، الرسالة الكتابية راه كاينة 

عندكم وردو الجواب وشوفوا لنا هاد املشكل العويص اللي عندنا في 

املستشفى الجهوي وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضل السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

العرض الصحي ما يمكن ندير املالءمة ديالو إال بخريطة صحية 

جهوية، أي واحد يمكن له يجبد النواقص كاملة، كل واحد ديال الجهة 

ديالو. ولكن املوارد البشرية راه أنتما كتعرفوا شحال كاين ديال النقص 
ديال املوارد البشرية على املستوى الوطني. كل واحد فيكم غادي يبدى 

يقول  صني هنا طبيب داإلنعاش،  صني طبيب ا تصا�صي هنا، 

ما كنقدرش ما كيبقاش. إذن كاين  لل في الجاذبية ديال القطاع أو 

ما  عندنا  اللي  القالل  األطباء  هداك  ألن  الجهة،  ديال  الجاذبية  في 

كيستقروش، ولهذا كاين واحد الخصوصية اليوم ديال القطاع اللي 

بواحد  وغتخرج  الصحية  العمومية  الوظيفة  عليه  تشرف  غادي 

القوانين جد ربما مغرية وغتقدر تحفز القطاع العام، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

للسيدات  بالحماية االجتماعية  املرتبط  الثالث  للسؤال  اجن  نمر 

والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية.

ملنيئباملسيدا وسفابيز د:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيىةاوملسيدمتاملنومبامملحترمين،

السيد الوزير، سؤالنا اليوم يتعلق بما تقومون به من أجل تنزيل 

مشروع الحماية االجتماعية وهو الورش الوطني الكبير الذي نوليه في 
التقدم واالشتراكية أهمية كبرى، وبالنظر إلى ما ينتظر من على مستوى 

تحسين أوضاع ماليين املغاربة؟ وشكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شكرا على هاد السؤال هذا، انتما كتعرفوا الحماية االجتماعية 
االجتماعية،  الصحية  التغطية  تعميم  أساسية:  نقط  بأربعة  كتعلق 
فقدان  عن  التعويضات  العائلية،  التعويضات  عن  التعويض 
الشغل، وكذلك توسيع الرقعة ديال املعاشات بالنسبة للناس اللي ما 
كيستافدوش من املعاش في العمل ديالهم. ولهذا كانت املواكبة ديال 
هاد الورش في إطار ديال إصالح املنظومة وكانت العمل كذلك على: أوال 
إطالق تنزيل ورش تعميم الحماية االجتماعية بتوقيع ثالث إتفاقيات 
إطار أمام صاحب الجاللة، وعارفين عالش كتشمل، كتشمل كذلك 
كتشمل جميع الفئات املهنيين والحرفيين؛ الثانية كان إصدار قانون 
ديال 30.21 والقانون ديال 31.21 اللي كيتعلق بالتأمين اإلجباري عن 
املرض وكذلك إحداث نظام املعاشات؛ وكان ثالثا إدراج فئة أ رى 
من  الل مصادقة الحكومة أ يرا على املراسيم املتعلقة باألشخاص 
وفيهم  التجار،  فيهم  املوحدة:  املهنية  املساهمة  لنظام  الخاضعين 
الصناع، وفيهم الفالحين، وكان أ يرا كذلك زدنا حتى بعض سائقي 
األجرة وهاد العمل غيتواصل كذلك في آ ر سنة 2022 بالفئات املعوزة 
املستفيدة من نظام املساعدة الطبية في متم 2020 غادي يكون تغطية 

شاملة، إن شاء هللا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب السيد النائب؟

ملنيئباملسيدا وسفابيز د:

وهي  بها،  تفضلتم  التي  املعطيات  على  الوزير  السيد  نشكركم 
الورش  هذا  يكتسيها  التي  األهمية  على  التأكد  فيها  نجدد  مناسبة 
الوطني الطموح الذي أطلقه جاللة امللك. بطبيعة الحال نحن ندرك 
الصعوبات التي تواجهكم السيد الوزير في تنزيل هذا الورش، ونحن 
أيضا على ثقة في قدرتكم على تجاوز معيقاته، ففي الجانب الذي يهم 
التغطية الصحية ال بد من استحضار الوضعية العامة التي توجد عليها 
الكثير من املستشفيات، توجد عليها الكثير من املستشفيات. ما معنى 
أن تتوفر املواطن على التغطية الصحية وال يوجد من يتكفل به في 
املستشفيات؟ وهذا هو الحال في بعض املناطق ومنها إقليم الجديدة 
السيد الوزير. السيد الوزير، كيفما كتعرفوا أن اإلقليم ديال الجديدة 
اجن املستشفى اإلقليمي أصبح في وضعية كارثية السيد الوزير؛ ضعف 
وكترتاح  لدارك  كتم�صي  ي 

ّ
مل الوزير  السيد  أنتما  البشرية،  املوارد  في 

وكتركب في الطوموبيل، كاين ناس السيد الوزير اليوم ما القياش باش 
تداوى السيد الوزير، كاين ناس اللي القية مشكل منهم التجار اللي اجن 
اليوم فرضتوا عليهم التغطية الصحية، واجن باقي ما عارفينش حتى 
املساهمة ديالهم على مستوى الضريبة شحال؟ ما عرفوهاش اليوم 
السيد الوزير، عندنا املستشفى املركز ديال بير الجديد السيد الوزير 
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الوزير  السيد  وممرضة  داألطباء،  وثالثة  املمرضات  ديال  ثالثة  فيه 
غيخرجوا في هاد السنة في شهر 12 غادي يخرجوا la retraite، أشنو 

باش غتعوضوهم السيد الوزير؟ كيما قال السيد النائب السيد...

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيبات  من  هل  الوقت.  انتهى  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
بالعالم  الصحة  واقع  الرابع، سؤال عن  للسؤال  نمر  إذن  إضافية؟ 
الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةافيطاةاملكشوتي:

نسائلكم في الفريق الحركي عن واقع وآفاق الصحة بالعالم القروي 
والجبلي.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

هو في إطار املجهودات الرامية إلى الحد من الفوارق االجتماعية 
واملجالية في مجال الصحة، وتعزيز لسياسة القرب، عملت الوزارة على 
غرار كل سنة على تنزيل املخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي 
إلى تعبئة استثمارات مهمة من أجل تقريب الخدمات  والذي يهدف 
الصحية في ساكنة املناطق من ساكنة املناطق النائية بالوسط القروي، 
تم عبر إحداث مراكز للرعاية الصحية وجودة الخدمات. فاليوم كيبلغ 
عدد ديال املؤسسات الصحية في العالم القروي 2088، ووصل وحدات 
الوالدة بالعالم القروي 423 وحدة بنسبة %99 من مجموع الوحدات 
على املستوى الوطني، ويرتكز هاد املخطط على ثالث محاور رئيسية 
الثابتة  الصحية  التغطية  املتنقلة، ودعم  الصحية  بالتغطية  ترتبط 
الكبير  اإلسهام  إلى  إضافة  الصحي  املجال  في  الجماعاتية  واملشاركة 
للوزارة في برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالعالم القروي 
واملناطق الجبلية 2017-2023 الذي تساهم فيه بتمويل مقداره مليار 
درهم، وينطبق هذا الوضع على مستوى األقاليم املشارة في سؤالكم 

السيدة النائبة املحترمة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب السيدة النائبة؟ تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةافيطاةاملكشوتي:

مع األسف السيد الوزير ما ملسناش في الجواب ديالكم ما يبرهن 
بامللموس على إرادة الحكومة لتجاوز اال تالالت اللي كتعرفها الوضعية 
الصحية بالعالم القروي، لذا السيد الوزير ندعوكم إلى القيام بزيارات 

ميدانية باملناطق الجبلية باش توقفوا على حجم اال تالالت وحجم 
املعاناة ديال املواطنين في العالم القروي، غادي تصادموا السيد الوزير 
بواحد الواقع مر السبب ديالو األسا�صي ضعف املوارد البشرية الطبية 
والتمريضية، وقلة التجهيزات وانعدام األدوية بجميع أصنافها، وأحيانا 
السيد الوزير حتى هاديك األدوية اللي كتستعمل في التد الت الطبية 
البسيطة ما كايناش في أغلب املستوصفات البعيدة، واملشكل الكبير هو 
أنه كاين مستشفيات جاهزة ولكن ما زالت مغلقة ما عرفناش عالش 
بحال املستشفى اإلقليمي للدريوش الذي تم استكمال بناؤه منذ أربع 
سنوات، وأزمة الصحة السيد الوزير، كتعمق في الحاالت املستعجلة 
ومنين ما كايلقاش املواطن املريض سيارة اإلسعاف إلغاثته كامرأة حامل 
مثال على وشك الوالدة أو مواطن تعرض للسعة عقرب أو ألزمة قلبية أو 
حادث طارئ،  صوصا مع تدهور الطرقات في موسم الشتاء والثلوج. 
لذا السيد الوزير، سكان املناطق القروية والجبلية أو بمعنى األصح 
إرادة حقيقية وقوية تساهم  العميق محتاجين منكم  املغرب  سكان 
بشكل مستعجل في تحقيق العدالة املجالية في مجال الصحة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم، ال راه من 
املفروض عندما يطرح السؤال من طرف املعارضة التعقيب اإلضافي 

األول كيكون لألغلبية تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداحسيناملتيبي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير املحترم، ال يخفى عليكم أن العالم القروي يعيش 
مأساة من حيث األطر الطبية و اصة األطباء العامون، السيد الوزير، 
إقليم طاطا فيه 20 جماعة ترابية وفيه 7 داألطباء عامون، السيد الوزير 
هاد 7 داألطباء العامون غالبهم في بداية السنة غادي ينتاقلوا غيبقاوا 
3 داألطباء السيد الوزير املحترم، السيد الوزير املحترم، وغالبا هاد 3 
داألطباء غادي يشتغلوا في املستعجالت. لذا السيد الوزير املحترم، واش 
وجدتوا �صي استراتيجية باش تفكوا هاد املعضلة اللي غادي يعيشها هاد 

اإلقليم في بداية السنة؟ وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحادالحاوش:

شك0ماملسيداملوزي0،

في الحقيقة قطاع الصحة فهو مر وكنعرفوه جميع، غادي ننتاقلوا 
من املشاكل اللي كتعانيها من طبيعة الحال املستشفيات وهذا، غنمشيوا 
مباشرة للمسألة ديال املصحات، السيد الوزير، اللي هما أنتما كتعرفوا 
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كاملين ناقشنا هذا املوضوع هذا في الوالية السابقة على منع الشيكات 
الضمانة اللي كيشدوا الشيكات ديال الضمانة من املواطنين، واألسعار 
كل واحد يعطي الثمن ديالو، في نفس العمليات كتلقى كل واحد كيدير 
الثمن اللي بغى هذا مشكل، هذا فشلكم السيد الوزير البد ما تعالجوه 
ألن تيتبين ليا بأنكم  ايفين من املصحات وما قدرتوش تواجهوا هاد 

املشكل هذا. ننتقلوا للمستشفيات على مستوى األقاليم

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، انتهى الوقت، ال دقيقة. هل من تعقيب 
إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

 ،les cliniques غير  نقزتي  القروي،  العالم  على  تكلمتوا  تكلموا 
بأنه  كنعرفوا  واحنا  اليوم،   clinique فيه  قروي  عالم  �صي  مكاينش 
املنظومة الصحية كتعاني نواقص هذا راه منذ األزل هذا إرث كبير، 

يعني اإلصالح ديالو ما كيجيش بسرعة كيجي بتدرج، وهاد ال�صي عالش 

كنقولوا لكم بأنه التصور الجديد اللي غيتعتمد على الخريطة الصحية 

الجهوية وعن العرض الصحي الجهوي اللي غيكون فيه تكامل ما بين 

القطاعين العام والخاص واللي غادي يعتمد على تعريفة مرجعية اللي 

غيخلي كذلك le tiers payant ما غيبقاش هاد املشكل غنتعاملوا به 

حتى في les.cliniques، les.cliniques غيخضعوا للنظام الجديد، هذا 

 اص والبد واحد شوية ديال الصبر.

النقص،  ديال   97.000 املحترم،  النائب  السيد  البشرية  املوارد 

 صك 25 عام باش يمكّنا نتراجعوا وتجيوا وتقولوا ليا أنايا  صني 

دابا جوج د الناس هنا أو ربعة دالناس هنا،  صنا واحد التدرج، اليوم 

كنخرجوا على 1200 طبيب في العام في السنة، كيفاش غادي نقدروا 

نصرفوهم على الخصاص اللي كاين؟  اصنا واحد تصور جديد اللي 

فيه واحد املقاربة جهوية، كل جهة تكون الحاجيات ديالها، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن اجن نمر للسؤال الخامس، سؤال عن النهوض بقطاع الصحة 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملنيئباملسيدا يسينامل0م�سي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، جائحة كورونا كشفات عن ضعف كبير في املنظومة 

الصحية، وعرات على بزاف ديال النواقص في النظام الصحي. السيد 

الوزير، كيف تقيمون هذا الوضع؟ وأشنو هي الحلول ديالكم؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيداملنيئبامملحترم،

قدرات  ولكن  بنواقص  كانت  املنظومة  إكراهات،  كاين  حقيقة 
تحدى الجائحة، قدرات تعطي نتائج جد إيجابية بفضل نساء ورجال 
هاد املنظومة، وبفضل الجميع اللي تشارك. يعني اليوم كنقدروا نقولوا 
بأن عندنا مؤهالت،  صنا نعالجوا هداك الخلل، النواقص اللي كاينة: 
النمرة األولى هي املوارد البشرية، املوارد البشرية راه ما عندناش �صي 
حل من دابا 5 سنين غادي نقول لكم غادي نحلوا املشاكل، كاين  صنا 
نجمعوا ما بين جميع بزاف ديال الحلول، التكوين، التحفيز ديال املوارد 
البشرية يبقاوا في األماكن ديالهم،  صنا كذلك املناطق اللي هي صعيبة 
ونائية  صنا نحفزوا الناس باش نخليوهم يبقاوا فداك املناطق ديالهم، 
الناس اللي عند درنا واحد القانون 33.21 باش الناس اللي بغاوا يد لوا 
للمغرب يلقى أنه عندو اإلمكانيات باش يمكن لو يخدم يزاول في املغرب، 

إيوا هاد ال�صي هذا ديال املوارد البشرية؛

اللي  الطريقة  الحكامة،  في  النظر  إعادة  الحكامة،  صنا  -ثانيا 
كنسيروا بها األمور ما بقاتش هي هديك  صنا والبد مجموعات ترابية 
على املستوى الجهوي  ص يكون ألن كل جهة كتعتمد على املوارد 
ديالها و اص والبد التشارك مع القطاع الخاص والقطاع العام، هاد 

ال�صي  ص يكون على املستوى الجهوي؛

-ثالثا أن  صنا نظام معلوماتي، اليوم ما يمكنش نخدموا بدون 
نظام معلوماتي، إيال ما كانش نظام معلوماتي ما كنعرفوش كيف نديروا 
دابا  كاين  إذن ولكن واش  للمستقبل.  نّضروا  يعني  كاع  يمكّناش  ما 
النتائج؟ واش العرض الصحي اليوم كيعطينا نتائج أحسن من شحال 
هادي؟ راه كنتحسنوا ولكن ما�صي التطلعات اللي بغينا مع التأمين ديال 
الحماية االجتماعية، إن شاء هللا، مع إصالح املنظومة ربما غادي يكون 

عندنا منظومة صحية، إن شاء هللا، قوية في املستقبل إيال تعاونا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب السيد النائب، تفضل.

ملنيئباملسيدا يسينامل0م�سي:

شك0ماملسيداملوزي0،

أنا متافق معاك في بعض األمور، ولكن السيد الوزير الجواب ديالكم 
جا فيه جواب فيه شوية ديال العموميات، أنا السيد الوزير، كنتكلم 
معاك بغيتكم السيد الوزير، تخرجوا شوية من الرسميات وتدوروا 
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وتشوفوا السبيطارات وتشوفوا شنو واقع، ألنه اليوم كتعتبروا السيد 
الوزير، انتما املسؤولين األولين على هاد السبيطارات. ها هو دابا السيد 
الوزير، السوي�صي غير حداك، لبس �صي نهار �صي جالبة وسير بالليل، وهللا 
وما اعطيتي الفلوس لسكيريتي لد لتي للباب، وأنا كنتحمل املسؤولية 
بهاد ال�صي اللي تنقول وعارف آش تنقول، وكيضل التيليفون عندنا ما 
تيسكتش على هاد األمور هادي. إذن اإلدارة راه ديالكم السيد الوزير، 
ما نجيوش نقولوا اليوم راه ما كاينش مشاكل في اإلدارة، هاد ال�صي 
ناهيك هاد ال�صي تنهضر معاك على العاصمة، ناهيك على مناطق أ رى، 
احنا دابا حداكم في سيدي سليمان ساعة على العاصمة، وهللا العظيم 
إيال 7 سنين واحنا كنطلبوا على مستشفى إقليمي وما زال ما بغى يّدار، 
كان واحد الوقت الوزير اللي قبل منكم قال لنا شريوا العقار راه احنا 
 ذيناه دابا راه تيرعاوا فيه البقر. إذن السيد الوزير واليوم كنجيوا 
وكنفرضو على املغاربة أمور ال ما د لش حقا les restaurants ال ما 
تد لش للقهوى إيال ما كانش عندك جواز، ال ها الجرعة الثالثة، آشنو 
اعطيتو للمغاربة en contrepartie ديال هاد ال�صي اللي تتفرضوا عليهم 
اليوم؟ أنا دابا راه غير جاي دابا جاي للبرملان وكنلقى قدام املحاكم عاود 
ثاني حتى املحامين راهم محتجين على هاد الجواز هذا، راه هاد ال�صي 

السيد الوزير ولى تيتسمى سلب ديال الحريات ديال املواطنين، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟

ملنيئباملسيداعبداملسالماملحسنيوي:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

ملسيداملوزي0امملحترم،

كيف يعقل أكبر مشروع أال وهو ميناء املتوسط حيث يضم أكثر من 
5 آالف عامل، وفي مد له مستشفى متوقف منذ عشر سنوات. السيد 
الوزير، ساكنة عمالة فحص أنجرة بدون مستشفى إقليمي، لهذا نطلب 
منكم السيد الوزير، التد ل العادل لساكنة فحص أنجرة تعاني من 
عدم مستشفى إقليمي في املنطقة، وأنا ممثل الساكنة نرى املشاريع 
الكبرى وهلل الحمد تبدأ وتنتهي في الوقت املحدد واملستشفى متوقف 
منذ زوج دالحكومات السابقة وأملنا في هذه الحكومة، وشكرا السيد 

الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداصيلحاأوغبيل:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

الحماية  ديال  املشروع  نجحوا  يمكّنا  باش  الوزير،  السيد 

الطبية  األطر  ديال  التدبير  واحد حسن  يكون  ما  بد  ال  االجتماعية، 
وكذلك التجهيزات ديال املستشفيات. هنا غادي نم�صي معاك السيد 
الوزير إلقليم  نيفرة اللي فيها واحد النقص كبير ومشاوا لنا مجموعة 
من األطباء األ صائيين وما تعوضوش ومشاوا األطباء ديال التخدير يااله 
بقى غير واحد كتناوبوا عليه، وتلقينا أ يرا السيد الوزير ببالغ األ�صى 
والحزن إلغاء واحد املار�صي ديال التجهيز ديال املستشفى اإلقليمي إيال 
كان هاد ال�صي صحيح السيد الوزير، قل لنا عالش وراه احنا باش ما 
نحكروش روسنا ألن غنحسوا بواحد الحكرة كبيرة، إيال كان هاد ال�صي 
غير الكذوب نتمناوا أنكم تسرعوا بإنجاز هاد اإلتفاقية إن شاء هللا، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

بعجالة نجاوب من اج ر، أن بالنسبة إلقليم  نيفرة حقيقة تلغى 
هداك املار�صي تلغى، ولكن نظرا ألن فيه واحد الخلل لكن غيتعاود 
يعني مغاديش غادي يتعاود ألن فيه واحد الترشيد وداك�صي راه حيدناه 
وغيكون إن شاء هللا هذه. بالنسبة للمستشفى ديال إبن سينا ربما هاد 
املعضلة هذه باش نكونوا كنهظروا بطريقة شفافة املعضلة كاينة في 
املغرب جميع في كل األمور واقيال من الشيمات ديال اإلنسان بعض 
 ،Les détails الخطرات أنه ما يمكنش يكون حتى �صي بال ما ند ل في
احنا كنعملوا جادين باش نحسنوا األوضاع، مستشفى إبن سينا غادي 
يعرف واحد الورش جد كبير معلمة عاملية غادي تكون، إن شاء هللا، 
إذن املواكبة ديال تحفيز العنصر البشري باش نحيدوا هداك املسائل 
اللي هي تتهضر عليها باش ند لوا في األنسنة، احنا بغينا املقاربة أن 
مستشفى يولي ما�صي ما عندوش مقاربة أمنية تكون مقاربة إنسانية أكثر 

من اللي هي أمنية، وفي الوقت الراهن التدرج راه مهم.

وبالنسبة لسيدي سليمان راه كانت عندي زيارة لسيدي سليمان، 
واحد  فيه  يكون  وغادي   le terrain واحد  عزلنا  واحد  عندنا  وكان 
الرد  إيال كان هذا هو السؤال كتسنى  القرب، يعني  املستشفى ديال 
ديالي أمام املأل أنا كنقول لك غادي يكون مستشفى في سيدي سليمان، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

واجن نمر إلى السؤال السادس، وهو سؤال مرتبط بطب املستعجالت 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاسعد ةاأمحزون:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.
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ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي0امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

كما  املدن  في  باملغرب  املستعجالت  طب  يواجه  الوزير،  السيد 
في القرى عدة تحديات ومشاكل سواء على مستوى النقص في عدد 
عليه،  بناء  العالج.  وتدبير مجاالت  تنظيم  أو على مستوى  املمارسين 
تحسين  أجل  من  املتخذة  التدابير  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
مستوى  دمات املستعجالت؟ وما هي تصوراتكم من أجل دعم طب 

املستعجالت؟ شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

في  كتنكب  كتجي  اللي  الحكومة  املستعجالت،  ديال  املشكلة 

الورش  واحد  كيكون  ديما  املستعجالت،  على  الصحة  القطاع  إطار 

 la formation ها   ،SAMU ها  املستعجالت  ديال  التصور  وواحد 

des urgentistes ولكن لحد اجن ما قدرناش نجحوا بصفة مطلقة 

فهاد امليدان عرفتوا عالش؟ لحقاش %80 ديال الناس اللي كيجيوا 

 les médecins عالش،  ال�صي  هاد  مستعجالت  ما�صي  للمستعجالت 
اللي كاينين هنا راه كيعرفوها، ألن ما كيلقاوش عناية في أماكن أ رى 

ألن املوارد البشرية اللي قليلة غتكلف بهم ما كتكلفش بهم في املناطق 

ديالهم، ولهذا كنردوا كل �صي للعنصر البشري. أما لو كان يكون عندنا 

ديال  اليوم  عندنا  اللي  التنظيم  هاد  البشرية،  املوارد  من  االكتفاء 

املستعجالت كافي ويوفي بالنسبة للمستعجالت، ولكن هللا غالب العين 

بصيرة واليد قصيرة من ناحية املوارد البشرية ال في طب االستعجال، ال 

في طب اإلنعاش، ال في بعض الجراحات أن 32.000 ديال الخصاص 

 25 اليوم  صنا  نكونوهم  بغينا  إيال  املستدامة  التنمية  على حسب 

عام بهاد الوتيرة اللي كنصوبوا بها 1200 طبيب في العام، بال ما ندوزوا 

لهم concours وما يجيوش، ولكن كاين تصور الدولة عندها تصور، 

الوزارة عندها تصور ديال املسلك ديال املستعجالت، كيفاش يمكّنا 

 triage، le. froid، le.chaud،le.SAMU، transport. inter يخدموا ب

hospitalier هاد ال�صي كله كاين التصور ديالو راه املوارد البشرية هي 

اللي  صها باش تنجحها.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلي السيدة النائبة في إطار التعقيب.

ملنيئبةاملسيدةاسعد ةاأمحزون:

شكرا السيد الوزير على ما ورد في جوابكم، كما ال يخفى عنكم 
فطب املستعجالت يلعب دورا هاما في الحفاظ على أرواح ساكنة العالم 
القروي واملناطق الجبلية كإقليم  نيفرة، وعلى أرواح ساكنة العالم 
القروي والجماعات القروية املنتمية له التي تشكو مراكزها الصحية من 
قلة التجهيزات وغياب األطر الطبية، األمر الذي يضطر مع املواطنين 
للتنقل حوالي 200 إلى 300 كيلومتر في بعض األحيان يكون هذا التنقل 
بسبب حاالت بسيطة تزداد تعقيدا عند الوصول املتأ ر. وللتذكير، 
واالهتمام،  الرعاية  يستحقون  إقليم  نيفرة  جماعات  سكان  فإن 
السيد الوزير، إننا ننتظر منكم تد ال عاجال لحل هذه اإلشكاليات كما 
نتطلع إلى مراكز صحية مجهزة بشريا وماديا. والسيد الوزير، عندي 

ملف جاهز غادي نعطيه لكم، شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداملحسينامل0حوية:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، ال نن�صى أن املجهودات اللي كتقوم بها وزارتكم في 
إبرام  في  املجهود جماعة..  الجماعة واحد  دارت  الصحي  الشأن  هذا 
اتفاقية شراكة مع الوزارة ديالكم اللي على إثرها تم بناء واحد 2 مراكز 
صحية، لألسف هناك مركز صحي اللي تقريبا ما فيهش طبيب تقريبا 
هادي سنتين، لذا نطلب منكم السيد الوزير، التد ل من أجل إنصاف 

الساكنة التي تعاني هاد الفترة هادي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

غير هاد املسألة ديال املوارد البشرية واقيال غنبقاوا نعاودوها كل 
مرة ألن كل واحد غادي يخصو طبيب فهاد املنطقة هذه، عندنا دابا 
واحد  يكون  غادي  الجهوية  إطار  في  الجهوية،  إطار  في  نعملوا  غادي 
البرنامج طبي جهوي اللي غادي يصرف املوارد البشرية ديال كل جهة 
على جميع املناطق في إطار التحرك ديالهم ريثما تكون واحد املالءمة ما 
بين التكوين والخصاص مع التحفيزات، مع الوظيفة العمومية الصحية 
ربما غادي نتجاوزوا هاد النقص هذا بواحد النسبة جد مهمة. ولكن 
اليوم أي واحد يقول  صني طبيب هنا وطبيب هنا، داك �صي اللي كاين 
راه هو اللي كاين، واش دابا  صنا شنا هو الطريقة األمثل باش يمكنا 
ندوزوا هاد الفترة اإلنتقالية اللي هي صعيبة وكل املواطنين نقدموا لهم 

 دمات، وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

واجن نمر إلى السؤال السابع، عن التدابير املتخذة للحد من تداعيات 
موجة البرد القارص على املر�صى والنساء الحوامل باملناطق الجبلية 
والنائية ببالدنا، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 
واملعاصرة فليتفضل أحد النواب أو النائبات املحترمين إللقاء السؤال، 

تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةالوه0ةابوسجيىة:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيداملوزي0،

ملسيىةاملنومبامملحترمون،

السيد الوزير املحترم، أسائلكم اليوم حول التدابير املتخذة للحد 
من تداعيات موجة البرد القارس على املر�صى والنساء الحوامل باملناطق 

الجبلية والنائية ببالدنا، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

هو تنفيذا للتعليمات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا وأيده، الرامية إلى توفير الرعاية الالزمة لساكنة 
اتخذت  الثلجية،  والتساقطات  البرد  موجة  بفعل  املتضررة  املناطق 
وزارة الصحة والحماية االجتماعية كافة اإلجراءات االستباقية والتدابير 
االستعجالية الالزمة بهدف تعزيز التغطية الصحية لفائدة ساكنة هاد 
بالعالم  املجالية واالجتماعية  الفوارق  تقليص  برنامج  كاين  املناطق: 
القروي واملناطق الجبلية 2017-2023، والذي تساهم بتمويل مقدار 
مليار درهم حيث يتم التفعيل السنوي لعملية »رعاية« التي تستهدف 
الساكنة املعرضة ألثار موجة البرد  الل فصل الشتاء على مستوى 29 
إقليم منتمية إلى سبع جهات، ستعمل  لية مركزية بقسم املستعجالت 
واإلسعافات باإلدارة املركزية للوزارة على التتبع والتنسيق مع إصدار 
دورية وزارية لحث املديريات الجهوية والصحية والحماية االجتماعية 
من  العديد  تطبيق  على  االجتماعية  والحماية  للصحة  للجهوية 
اإلجراءات؛ إحداث  لية يقظة إقليمية وتفعيل املخطط االستعجالي 
املتواجدة  باملراكز الصحية   24/24 الحراسة  اإلقليمي؛ تفعيل نظام 
الطبي االستعجالي وتعزيز مصالح  تعبئة مصالح اإلسعاف  باملناطق؛ 
استقبال املستعجالت واملستشفيات املرجعية باملوارد البشرية وتسطير 
وتنفيذ برنامج تنقل الوحدات الطبية إلى الدواوير املهددة بالتساقطات 
الثلجية؛ كذلك التنسيق مع املتطوعين الجماعاتيين قصد إ بار املراكز 
املواطنات  وتحسيس  املستعجلة  الحاالت  في  منهم  األقرب  الصحية 

وكيفية  البرد  موجة  عن  الناجمة  الصحية  األثار  حول  واملواطنين 
الحماية والقيام بحمالت تحسيسية وتفعيل التنسيق مع القطاعات 

املعنية  اصة السلطات املحلية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب السيدة النائبة؟ تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةالوه0ةابوسجيىة:

شك0ماملسيداملوزي0،

السيد الوزير، مع نهاية كل سنة وعند هطول أولى الز ات املطرية، 
يعاني سكان املناطق النائية باملغرب من موجة برد مصحوبة بتساقطات 
ثلجية وفيضانات تعصف بأبنائهم ونسائهم وقراهم، ال�صيء الذي يجعل 
هذه املناطق املهمشة في عزلة شبه تامة. السيد الوزير، ال�صيء الذي 
يجعلنا نطرح إشكال مدى نجاعة اإلجراءات والتدابير املتخذة للحد من 
تداعيات موجة البرد القارس على املر�صى والنساء الحوامل باملناطق 
الجبلية والنائية ببالدنا، بكل صراحة السيد الوزير إن الحقيقة التي 
ال يمكن إ فاؤها تقول أنه أصبح قدر على سكان املناطق املعزولة أن 
يواجهوا كل سنة برودة الطبيعة القاسية وفي اجن نفسه برودة األداء 
الرسمي املجحف في التعامل مع إشكالية فك العزلة من معاناة السكان 
في املناطق الجبلية والنائية، وهنا أ ص بالذكر موجة البرد القارس 
 Monsieur le ،على املر�صى والنساء الحوامل القاطنين بهذه املناطق

Ministre, vous.êtes.médecin.avant.d›être.ministre

النساء الحوامل كتعرفوا السيد الوزير يقدر الوضع ديالهم يمر 
بصعوبات، يعني يقدروا يتعرضوا ل des complications اللي تأدي 
لوفاة مثل l›hémorragie أو ارتفاع الضغط، هذا ما دعت له وزارة 
الصحة والحماية االجتماعية وذلك بإطالق عملية رعاية 2022-2021 
 الل الفترة املمتدة من 15 نوفمبر إلى غاية 30 مارس لتعزيز التكفل 
الصحي لساكنة املناطق املعرضة جثار موجات البرد واملناطق النائية 

بالوسط القروي.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة النائبة املحترمة انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيد الوزير باقي بعض الثواني. إذن نمر اجن للسؤال الثامن 
وهو سؤال عن مآل تسوية ملف فئة املمرضين املجازين من الدولة ذوي 
سنتين من التكوين، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
السيدات  أو  النواب  أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 

النائبات املحترمات، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةانورةاك0وم:

السيد الوزير، عملت وزارتكم على تسوية ملف املمرضين املجازين 
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حيث  التكوين،  من  سنوات  ثالث  قضوا  والذين  الدولة  طرف  من 
استفادوا من الترقية وإعادة الترتيب، في حين ال يزال ملف زمالئهم 
الذين قضوا سنتين من التكوين عالقا بدون تسوية وإعادة الترتيب. 
السيد الوزير، ما هي اإلجراءات االستعجالية املتخذة إلنصاف هذه 

الفئة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضل السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

هاد امللف هذا  ذا بزاف ديال الوقت ياك؟ ولكن شحال من مرة 
حاولنا نحلوه حتى كنوصلوا للمحطة النهائية ومن بعد كيعاود يرجع 
التداول فيه. اليوم كنقول لكم من هاد املنبر، آ ر مرة غنتد ل فيه 
ألنه وصل للمدى األق�صى ديالو، اللي بغيت نقول لكم وصلنا التفاقية 
على أساس أنه هاد الناس هادو اللي هما كيعدوا أقل من 4000 شخص، 
فيهم الفئة اللي في échelle 9ا: 59 واحد؛ في échelle 10ا: 2185؛ وفي 
ديالو مع  النهائية  للصيغة  واللي وصلنا  املقترح   .1570 échelle 11ا: 
وزارة املالية أن الناس اللي في échelle 9 يطلعوا ل échelle 10، واللي في 
 3ans ديال bonification غتعطى ليهم échelle 11 واللي في échelle 10
مع اجثر الرجعي ديال 2017، هذا هو maximum اللي يمكن لهاد يمكن 
ليهم يا دوا وتنظن فيه إنصاف كبير،  ص يتقبل هاد امللف هذا ربما 

راه أن أدينا األمانة وصلناها لبالصتها، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب السيدة النائبة؟ تفضلي.

ملسيدةاملنيئبةانورةاك0وم:

السيد وزير، نفس املمرضين في نفس املصلحة ونفس املستشفى أو 
املركز الصحي، ويؤدون نفس املهام ويتحملون نفس املخاطر الجسيمة، 
لكن في غياب العدالة األجرية واإلنصاف، ذنبهم الوحيد هو أن منظومة 
التكوين كانت مدتها سنتين آنذاك وليس ثالث سنوات كما هو املعمول 

بها حاليا.

السيد الوزير، إبان جائحة كورونا أبانت هذه الفئة على الحس 
الوطني العالي وعن تجربة مهنية كبيرة جدا، جعلتنا نفتخر جميعا بهؤالء 
األبطال الذين كانوا جنود حقيقيين ببدالت بيضاء يواجهون الجائحة 
بشجاعة وقوة وتضحية ال فرق بينهم، بين من تلقى تكوينا من سنتين 
وعززها بعشرات السنين من التجربة امليدانية، وبين من تلقى تكوينا 
من 3 سنوات. لذلك فإننا في الفريق االستقاللي، ندعوكم إلى تجاوز 

املنطق املالي املحاسباتي صرف الذي تعاملت به الحكومة السابقة، 
واالستجابة ملطلب هذه الفئة التي تعاني حيفا حقيقيا، عددا كبيرا منهم 
يغادر املنظومة الصحية سنويا دون أن ينعم بحق الدستور في العدالة 

األجرية.

العام  لالتحاد  التابعة  للصحة  الوطنية  الجامعة  الوزير،  السيد 
للشغالين باملغرب وباقي النقابات القطاعية ملتزمة تتبنى هذا امللف، 
ونحن إلى جانبهم نؤكد لكم شرعية هذا املطلب وقانونيته ونشدد على 
التغطية  بتعميم  القا�صي  امللكي والثوري وغير املسبوق  أن املشروع 

الصحية ال يمكن أن ينجح كامال دون العناية برجال ونساء الصحة...

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد الوزير كاين �صي تعقيب؟

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيدمتاملسيىةاملنومبامملحترمين،

حتى حد ما كيناقش الشرعية ديال هادو واألحقية ديال هاد الناس 
هادو اللي كافحوا وكانوا هما األولين هما األساس في املهن التمريضية، 
حتى حد ما كيناقشها عندهم الحق احنا اللي دافعنا عليهم األولين، 
ليها وصلنا ل اللي وصلنا  واملفاوضات  النقاش  بأن  لكم  كنقول  غير 

 3ans اللي كنوفروا ليهم يعني maximum اليوم هذا هو ،maximum
 avec 10ويتفيرساو من 9 ل de.bonification.échelle 10 échelle 11
rétroactivité ديال 2017، رغم أن املطلب األسا�صي األولى كان قل من 
هكايا وقعوا مفاوضات باش يمكن.. أنا تنظن هذا راه تقدير كبير  صهم 

يتجاوزوا هاد العقبة ويقبلوها ونزيدوا للقدام ان شاء هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

في  بالتأ ر  مرتبط  سؤال  وهو  التاسع،  السؤال  إلى  ننتقل  واجن 
مواعيد التشريح الطبي ملر�صى السرطان، للسيدات والسادة النواب 
النواب  أو  النائبات  أحد  فليتفضل  االشتراكي،  الفريق  املحترمين من 

املحترمين إللقاء السؤال، تفضلوا.

ملسيدةاملنيئبةامليكةاملز نيني:

السيد الوزير، املر�صى بالسرطان ببالدنا يعيشون مسار عالج شاق 
وطويل، ما هي استراتيجيتكم لوضع حد لهذه املعاناة وضمان ولوجهم 

للخدمات الصحية بشكل مستعجل؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.
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ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك0مامل0ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

إن مكافحة داء السرطان وتوفير تحسين ولوج املر�صى إلى الخدمات 
املرتبطة به من وقاية وتشخيص مبكر وتكفل على مستوى عالي من 

الجودة تعد من بين أولويات وزارة الصحة والحماية االجتماعية.

وفي هذا اإلطار، تم وضع وتفعيل املخطط الوطني األول للوقاية 
ومراقبة السرطان 2010-2019 والذي يشمل عدة محاور استراتيجية، 
منها: إنشاء 45 مركز مرجعية للصحة اإلنجابية، 16 آ ر في طور اإلنجاز. 
تقدم هذه املراكز  دمات التشخيص املبكر عن سرطانات الثدي وعنق 
الرحم، وتم اقتناء أزيد من 21 وحدة متنقلة للتصوير اإلشعاعي للثدي؛ 
إنشاء 11 مركز لعالج السرطان باإلضافة إلى مركز األنكولوجيا في طور 
البناء بمدينة وجدة؛ كذلك كما تمت برمجة إنشاء مركزين جديدين 
للوقاية  الثاني  الوطني  املخطط  فيها  بما  وآسفي  الراشيدية  من  بكل 
2020-2029، وقد تم إنشاء قطبين للتميز لعالج  ومراقبة السرطان 
سرطانات النساء بكل من املراكز االستشفائية الجامعية بالرباط والدار 
البيضاء و6 مصالح  اصة لعالج سرطان الدم واألورام لدى األطفال. 

وتعمل كذلك الوزارة حاليا في نطاق املخطط الوطني الثاني الذي يهدف 

إلى تجويد الولوج السريع للتشخيص املبكر للسرطان وتحسين الولوج 

إلى العالجات، وفيما يخص التشريح كما سوف يأتي في السؤال التشريح 

لنفس  تخضع  السرطان  بمر�صى  الخاصة  اال تبارات  فإن  املر�صي 

مسار...

ملسيدارئيساملجلسة:

النائبة  السيدة  تعقيب  من  هل  الوزير،  السيد  التوقيت  انتهى 

املحترمة؟ تفضلوا.

ملنيئبةاملسيدةامليكةاملز نيني:

السيد الوزير، مر�صى السرطان حقهم في الحياة حق دستوري، 

مجانا،  الدواء  وفي  واملستعجل،  الفوري  العالج  في  الحق  لهم  يخول 

 10 إلى  السرطان تصل  بالنسبة ملر�صى  املواعيد  اليوم  لكن لألسف 

أشهر، األدوية غير موجودة على سبيل املثال مركز األنكولوجيا بمدينة 

وجدة، أليس هذا التأ ر سبب أسا�صي في فقدان العشرات من املر�صى 

لحياتهم؟ السيد الوزير، من غير املقبول في مغرب الحماية االجتماعية 

أن نسمع بأدوية مرتفعة الثمن، إذ يستحيل على املريض الذي يعاني 

من الهشاشة والفقر ونزيدوا عليه السرطان. السيد الوزير، اليوم نحن 

في حاجة إلى عدالة مجالية، عدة مناطق في املغرب محرومة كليا من 

مراكز األنكولوجيا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب إضافي؟ تفضلي  النائبة، هل من  السيدة  التوقيت  انتهى 
السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةالوه0ةابوسجيىة:

السيد الوزير املحترم، عندنا centre ديال الكونصير في جهة بني 
مالل- نيفرة centre اللة سلمى، كيف يعقل أن جهة كبيرة وكتعاني 
 les malades والهشاشة،  والفقر   et toutو الجبال  مشاكل  من 
concéreux ما كيلقاوش العالج ديالهم كامل، يعني كيا ذوا العالج 
 les éxamens النص ونص كنصيفطوهم لكازا وال البالصة أ رى؛ ثانيا
 les مكاينينش كاملين. السيد الوزير، أطالبكم أن complémentaires
malades concéreux في جهة بني مالل- نيفرة يلقاوا العالج ديالهم 

التام ainsi que les éxamens complémentaires، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم، آه نقطة 
نظام تفضلوا.

ملنيئباملسيدامصطفىامإلب0مهياي:

السيد الرئيس، نحن في مؤسسة البرملان وأولى أن نحترم اللغتين 
الرسميتين للمملكة املغربية، اللي هي اللغة العربية واللغة األمازيغية، 
رجاء أننا ال نستعمل اللغات األ رى يمكن بعض األحيان واحد املصطلح 
ي كتكرر بزاف فهذا يعد مسا 

ّ
يمكن مكاين مشكل، ولكن املسألة مل

بالسيادة ديال املغرب اللغوية، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير كاين �صي رد. إذن ننتقل اجن للسؤال العاشر وهو سؤال آني عن 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصحي  بالقطاع  النهوض 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد السادة النواب 

أو السيدات النائبات بطرح السؤال، تفضلوا، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداممحاداك0بوب:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

السيد الوزير، على الرغم من الجهود املبذولة للنهوض بالقطاع 
الصحي لبالدنا، ال زالت العديد من املناطق تعرف نقصا و صاصا في 
إلى  الذي يدفعنا  التطبيب والعالج. األمر  االستشفاء واالستفادة من 
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التساؤل عن التدابير االستعجالية التي ستتخذونها للنهوض بالقطاع 
الصحي بمثل هذه املناطق؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

غادي نعاود نكرر اإلجابة ديالي اللي كتعلق بأن الورش ديال املنظومة 
الصحية هو ورش اليوم في طور اإلصالح، واإلصالح ديالو كيرتكز على 
4 ديال املحاور: العنصر البشري؛ الحكامة؛ النظام املعلوماتي وتأهيل 
العرض الصحي ربعة، تأهيل العرض الصحي راه قمنا به منذ الجائحة 
حيث أن تعززت الطاقة اإليوائية واالستشفائية من 22.000 ل28.000؛ 
اإلنعاش مرينا من 684 سرير إلى 5240 سرير؟ وكذلك تعزز العرض 
تأتي، ألن  والبقية  130 سكانير  إلى  99 سكانير  الفحوصات من  ديال 
تأهيل العرض الصحي غيتصرف كل سنة مليار درهم لتأهيل البنايات 
وتأهيل باش يولي املستشفيات العمومية جذابة وتد ل في املنافسة 
على املستوى ديال العرض الصحي، هذا في اإلطار ديال اإلصالح. املوارد 
يكون  وغادي  ديالها،  الخصوصية  ديالها  ا تصاص  عندها  البشرية 
واحد الوظيفة اللي غادي تعطيهم واحد الخصوصية واحد التحفيز، 
الحكامة كذلك حتى هي فيها إعادة النظر بأن غادي يكون مجموعات 
ترابية صحية اللي غتخدم على  ريطة صحية جهوية في تكامل، بحيث 
واملوارد  الجهات  يشمل جميع  غادي  التدريب  ديال  امليدان  أن حتى 
الجهة  منهم  غتستافد  الجامعية  املستشفيات  كيعرفوا  للي  البشرية 
ككل وغادي تكون مواكبة ديال التكوين على حسب الخصوصيات ديال 
الجهة. إذن هذا واحد املنظور جد كامل  صو واحد شوية ديال الوقت 
نتالقاوا  اليوم  أما  ديالو،  الثمرات  يبداوا  عاد  عليه،  غنخذموا  اللي 
اليوم ونتالقاوا غدا وهداك ال�صي، غادي نبداوا نعاودوا نفس املسائل؛ 
هاد  فين غتديرهم،  اإلنعاش  ديال  222 طبيب  الطبيب  الخصاص، 
ال�صي كاين في القطاع العمومي، 485 في القطاع الخصو�صي و222 في 

القطاع العمومي...

ملسيدارئيساملجلسة:

النائب  السيد  تعقيب  من  هل  الوزير،  السيد  التوقيت  انتهى 
املحترم؟ تفضلوا.

ملنيئباملسيداممحاداك0بوب:

في  ا تزاله  يمكن  ال  النائية  باملناطق  الصحي  اصة  القطاع 
إجراءات كيفما كانت آثارها املباشرة أو غير املباشرة، بقدر ما هو مرتبط 

السليم  التنزيل  ضمان  على  قادرة  حقيقية  سياسية  بإرادة  أساسا 
لورش الحماية االجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية األساسية 
والقطيعة مع تجربة نظام »راميد« الذي أبان عن محدوديته في تمكين 
املغاربة بما فيهم ساكنة العالم القروي واملناطق الجبلية من الولوج 
امليسر للخدمات الصحية، بما في ذلك إصالح املنظومة الصحية في 
شموليتها، بما في ذلك البنى التحتية االستشفائية، التجهيزات الطبية 
الضرورية، األدوية، تعميم دور الوالدة، إعادة النظر في املستعجالت 
حتى تكون في مستوى اإلسعافات األولية، العناية باألطر الطبية وشبه 
الطبية وغيرها من متطلبات توسيع قاعدة عرض العالجات. إن النهوض 
بالقطاع الصحي ال يمكن أن يحقق األهداف املتو اة منه، إذا لم يشمل 
العالم القروي واملناطق الجبلية التي ال زالت ساكنتها تعاني من اإلهمال 
واإلقصاء في هذا املجال كما يتجلى ذلك من  الل معاناة املر�صى ابتداء 
من غياب سيارات اإلسعاف إلى فقدان األدوية، و ير مثال على ذلك 

جماعة  بالذكر  وأ ص  لعمالة سال،  التابعة  القروي  العالم  ساكنة 

السهول وجماعة عامر.

السيد الوزير، إننا نسجل بإيجابية حرص الحكومة على الرفع من 

امليزانية الفرعية لوزارة الصحة كمؤشر على إرادة الحكومة القوية في 

النهوض بهذا القطاع االستراتيجي، وكلنا أمل أن تحظى املناطق القروية 

والجبلية...

ملسيدارئيساملجلسة:

إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  التوقيت  انتهى 

إذن نمر اجن للسؤال الحادي عشر، وهو سؤال آني عن تأهيل املراكز 

الصحية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد النواب املحترمين بطرح السؤال، 

تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدامنيراشنتير:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيداملوزي0امملحترم،

يعتبر تأهيل املراكز الصحية دعامة أساسية لتعزيز العرض الصحي 

بما يضمن للمواطن حقه الدستوري في التطبيب والعالج، وفي ظل 

املشاكل التي يعرفها على مستوى البنيات والتجهيزات األساسية واألطر 

الطبية وشبه الطبية وغيرها من متطلبات التطبيب والعالج. فما هي 

التدابير االستعجالية املتخذة لتأهيل هاته املراكز؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.
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ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

تراهن وزارة الصحة والحماية االجتماعية من أجل إصالح املنظومة 
الصحية وتعزيز وتجويد  دمات الرعاية الصحية األولية، ل�صي فقط 
على توسيع شبكة املراكز الصحية وإنما بتحديث وإعادة تأهيل املراكز 
القائمة، والتي يبلغ عددها حاليا 2088 وحدة، مع دعمها باملوارد البشرية 
الالزمة ووسائل العمل الضرورية. لذلك تعمل الوزارة على توسيع نطاق 
استمرارية الخدمة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية األولية؛ 
مواصلة تأهيل 1500 مؤسسة صحية من أجل تجويدها والرفع من 
جاذبيتها؛ مواصلة تفعيل مخططات العمل السنوية لبرنامج تقليص 
الفوارق املجالية بالعالم القروي لسنة 2023-2017، حيث تم إنجاز 

عدة مشاريع أبرزها:

215 عمليات بناء، 417 عملية تأهيل، اقتناء 543 من وسائل التنقل 
املبرمجة، كذلك تجهيز 596 مؤسسة للرعاية الصحية األولية بما فيها 
اقتناء 48 جهاز للفحص بالصدى، إعداد االستراتيجية الوطنية للرعاية 
الصحية كذلك األولية وتفعيلها عن طريق برنامج عمل جهوية، وإعطاء 
املناصب  فتح  من حيث  القروي  بالوسط  الصحية  للمراكز  األولوية 
الجديدة، كذلك تم تعزيز األطر الطبية والتمريضية والتقنية باملراكز 
الصحية في ظروف أزمة كورونا، وإلزامية احترام مسلك العالجات حيث 
سيتم الولوج إلى عرض العالجات على أساس احترام مسلك العالجات 
الذي يبتدئ بإلزامية املرور بمؤسسات الرعاية الصحية األولية أو من 
العام أو من طبيب األسرة، والشروع في تعميم طب األسرة،  طبيب 

وتعزيز كذلك الطب عن بعد la télémédecine، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب السيد النائب املحترم؟ تفضلوا.

ملنيئباملسيدامنيراشنتير:

شك0ماملسيداملوزي0امملحترم،

نسجل بإيجابية إرادتكم القوية من أجل تأهيل هذه املراكز الصحية، 
الحاضر  الضعيفة  الحلقة  الوزير  السيد  القروي  العالم  يبقى  ولكن 
الغائب في ظل في ظل الوضعية الصحية الراهنة املطبوعة بضعف 
الخدمات الصحية وتدنيها بشكل لم يعد مقبوال بعدما التزمت الحكومة 
االجتماعية،  الحماية  وتعميم  االجتماعية،  الدولة  دعائم  بتكريس 
وتنزيل التغطية الصحية الشاملة. لم يعد معقوال السيد الوزير، أن راه 
ساكنة العالم القروي محرومة من اإلسعافات األولية، من التطبيب، 
من األدوية، املرأة الحامل ال بد من مواكبتها أثناء الحمل وبعد الوالدة، 
وال شك أن ساكنة إقليم تازة تعتبر نموذجا حيا لهذه الوضعية الصحية 

باملناطق النائية، وأ ص بالذكر جماعة »بني فراسن«، جماعة »اوالد 
زباير«، جماعة »الربع الفوقي«، جماعة »مغراوة«، جماعة »كلدمان« 

هاد الجماعات السيد الوزير الساكنة ديالها أكثر من 20 ألف نسمة...

ملسيدارئيساملجلسة:

إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  التوقيت  انتهى 
تفضلوا السيد النائب املحترم تفضلوا.

ملنيئباملسيدامىريساملشبشيلي:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيداملوزي0،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

نسائل السيد الوزير املحترم على إقليم صفرو، 18 جماعة قروية 
تعاني بضعف كبير في الصحة ضعف كبير، وإقليم صفرو ككل يعاني 
وال يخفى عليك السيد الوزير وراه سابقا درت ليك مراسلة في قضية 
الصحة ونطلبوا منك السيد الوزير عناية  اصة إلقليم صفرو، وشكرا 

جزيال.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداملسياو:

السيد رئيس  2011 سؤال جواب، الخالصة  الوزير، من  السيد 
الحكومة كانت عندو جرأة باألغلبية ديالو وضعوا املواد البشرية تقريبا 5 
آالف منصب، نزلنا اسيدي ناس التعليم لقاوا مباراة ناس ا رين داروا 
مباراة نزل اسيدي، عمر لنا الخصاص وإيال بقى عاود نشوفوا نفكروا 
فيه. في نفس الوقت الغالف املالي اللي تزاد إضافي يااله اسيدي، ما 
كينش الدواء ما كاين �صي ما كاين �صي يااله أسيدي نزل ألرض ورينا هللا 
يرحم الوالدين، واحنا كنصحوك م�صي غير للمستعجالت اإلسعافات 
األولية وم�صي لنا أسيدي للوالدة، 2 داإلشكاالت إيال استطعنا نعطيوهم 
األولوية كما كانت النية ديال رئيس الحكومة عجل وعطيها األسبقية هللا 

يرحم الوالدين، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

نعم  التعقيب  درتوا  راه  الوزير،  السيد  الوزير،  السيد  تفضلوا 
تعقيب إضافي، بالتي ال�صي الوزير، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامملنعماملفتيحي:

ما كنقصو �صي من املجهودات ديالكم ومن املجهودات اللي كدير 
وزارة الصحة وكذلك من األهمية ديال هاد املراكز الصحية في تقديم 
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العالجات وتوجيه املواطنات واملواطنين باش يتوجهوا للمستشفيات 
املختصة، ولكن عندنا واحد املنطقة بالنسبة إلقليم الدريوش املركز 
ديال بن الطيب أكثر من 50.000 نسمة اللي كتجي ليه وكيجيوا ليه من 
جماعات أ رى ما فيهش طبيب، وهاد املركز تبنى بناوه املحسنين هادي 
أزيد من 30 عام وهو فواحد الوضعية كارثية. كنلتمسوا منكم في غياب 
املستشفى اإلقليمي اللي ما زال ما تفتحش أنه على األقل يتهيأ هاد املركز 
ويتصيفط له طبيب ألن 50.000 نسمة راه محتاجة للرعاية ديالكم 

السيد الوزير، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

كيدافع  واحد  كل  طبيعي  �صيء  ديالكم،  االنشغاالت  كنتفهم  أنا 
على املكان ديالو وكل واحد على الساكنة ديالو، ولكن  صنا نشوفوا 
داك ال�صي في واحد املنظور شامل اللي كيتعلق بالجهة، كيف سبق 
قلت لكم احنا دابا فواحد مفترق الطرق  صنا نساوا الطريقة اللي 
كنا كنخدموا بها وغنخدموا ونشتغلوا بطريقة جديدة على املستوى 
اللي  البشرية  املوارد  املتقدمة كتقت�صي أن جميع  الجهوية  الجهوي، 
عندنا في واحد الجهة  صنا نوظفوها أحسن توظيف، أحسن توظيف 
املراكز  من  كيبدا  اللي  العالج  مسلك  العالج،  ديال  مسلك  باحترام 
الصحية األولية إلى املستشفيات ديال ذات املستوى الثالث اللي هي 
املراكز االستشفائية الجامعية. فهاد التصور هذا آش غادي يوقع؟ كاين 
بزاف ديال املستشفيات اللي كانوا تبناوا وما زال لحد اجن ما عندهمش 
موارد اللي هما قابلين لإلفتتاح ديالهم، كذلك حتى املراكز الصحية، 
ولكن يمكن لهم يتشغلوا باملوارد البشرية اللي حاليا موجودة في إطار 
واحد البرنامج طبي جهوي كيقت�صي واحد النمط متحرك وواحد النمط 
ثابت، على األقل نبداوا في سياسة ديال القرب نقربوا الخدمات احنا 
نمشيوا عند املواطنين واحنا اللي نمشيوا عند املر�صى ما�صي املر�صى 
يبداوا يتنقلوا على حسب املسلك العالجي، اللهم إيال اقت�صى الحال 
أن  صوا يستافد من العالجات ديال املستوى الثالث، فهاد اإلطار هذا 
تنظن أن هداك املركز الصحي إيال  دم في إطار البرنامج الطبي الجهوي 
 les consultations غادي نقدروا نصيفطوا ليه األطباء يبداوا يديروا
ديالهم كل واحد بالنوبة ديالو وراه احنا قربنا الخدمات ديالنا على 

املستوى الجهوي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

واجن ننتقل إلى السؤال الثاني عشر، وهو سؤال آني عن التدابير 

االستباقية لحماية اململكة من متحور »أوميكرون« للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد السادة 

النواب بإلقاء السؤال، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداطيرقاحنيش:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي0امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

تحديات  »أوميكرون«  متحور  يعرفه  الذي  السريع  االنتشار  يثير 
أساسية في سياق تحصين اململكة من أي انتكاسة محتملة،  صوصا 
أن املتحور الجديد بات على مرمى حجر من حدود اململكة، األمر الذي 
االحترازية  والتدابير  اإلجراءات  واستباق  اليقظة  تعزيز  معه  يتعين 
حماية ملا حققته اململكة من نتائج إيجابية في حربها ضد هذا الوباء. 
لذا نسائلكم اليوم السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابير االستباقية 

املتخذة من أجل حماية اململكة من متحور »أوميكرون«؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

املغربية  الصحية  املنظومة  وعلمات  املغرب  علمات  الجائحة  إن 
كيفاش تأقلم مع التدبير ديال هاد الحالة الوبائية، يعني قبل ما يكون 
ومن  »األلفا«  بعد  من  الكالسيكي  كورونا  فيروس  كان  »أوميكرون« 
بعد جا »الدلتا« و«الدلتا« اللي هو أكثر  طورة من »األوميكرون«، 
»األوميكرون« كيختص بسرعة االنتشار ديالو. إذن يعني واش احنا 
من  وال  االستشفائية  الطاقة  ال  الناحية  من  موجودين  موجودين؟ 
املصالح ديال اإلنعاش وال من جميع املستلزمات اللي  اصة، ال قدر 
هللا، أو وقعت انتكاسة، باش نواجهوها. احنا من شحال هادي واحنا 
كنوجدوا ما�صي عاد اليوم، إذن دابا شنو كيبقى؟ كيبقى واحد الدرجة 
داليقظة ألن املغرب ليس في منأى على انتكاسة أ رى، هاد ال�صي اللي 
كنشهدوه في دول العالم اليوم كنشوفوا بأن أوروبا كلها عرفت انتكاسة 
اليوم، املوجة الخامسة، ولكن الحمد هلل، احنا يااله بداوا االرتفاع وفي 
اليد ديالنا أننا اليوم نحاصروها، ألن »األوميكرون« حقيقة معروف 
بخمسة داملرات أسرع سريع االنتشار من »الدلتا«، ولكن إيال التزمنا 
هاد  ألن  ديالنا،  الثالثة  الجرعة  درنا  وسرعنا  الوقائية  باإلجراءات 
الجرعة املعززة كتمكن تمنح لنا %75 من املناعة ضد »أوميكرون«، 
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فبالتالي يمكن نقلصوا من اجثار الجانبية، هو معروف كيقولوا بأن 
سريع اإلنتشار ولكن قليل اإلماتة، ولكن هاد ال�صي كيخلعنا لحقاش 
احنا عندنا واحد الغموض، ما عارفينش على املدى املتوسط اشنو 
ي كنقولوا بأنه قليل الفتك راه 

ّ
يمكن يدير »أومكرون« واحد؛ ثانيا مل

ديال  النسبة  واحد  العدد  واحد  يعطينا  يقدر  املصابين  ديال  العدد 
الفتك، فبالتالي احنا في غنى...

ملسيدارئيساملجلسة:

إطار  في  املحترم  النائب  السيد  الوزير،  السيد  التوقيت  انتهى 
التعقيب، تفضلوا.

ملنيئباملسيداطيرقاحنيش:

شك0ماملسيداملوزي0،

السيد الوزير املحترم، من املعلوم أن بالدنا استطاعت وهلل الحمد، 
أن تحقق في معركتها ضد فيروس »كوفيد19-« جملة من املكتسبات، 
وهي مناسبة نغتنمها من أجل توجيه التحية إلى مختلف األطر املتواجدة 
في الصفوف األمامية ملحاربة هذه الجائحة، كل من موقعه وصفته، 
يعرفه  ما  أمام  أنه  غير  املبذولة.  املجهودات  عن  جميعا  لهم  تقديرا 
العالم واململكة املغربية جزء منه من تطورات مستجدة في التعاطي مع 
الوباء واملتحورات الجديدة،  صوصا »أوميكرون«، يتعين املزيد من 
أفرادا  واملواطنين  املواطنات  الوطنية وتحسيس  اليقظة  نظام  تعزيز 
وجماعات بأهمية التدابير الوقائية والحاجزية من منطلق أن التواصل 

شرط أسا�صي ملواجهة...

ملسيدارئيساملجلسة:

إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  التوقيت  انتهى 
تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةالبنىاملصغيري:

إذن قلت أن التلقيح هو وسيلة ناجعة ملواجهة الوباء، وأن فرض 
الرئيس،  الجواز هو كذلك وسيلة الطمئنان الساكنة. ولكن، السيد 
أال ترون بأن االستمرار في فرض الجواز لولوجية املرافق العمومية، 
كما فرض باملحامون على الصعيد الوطني، املحاميات واملحامون على 
الصعيد الوطني، السيد الوزير، أال ترون بأنه ضرب سافر ملقتضيات 
املادة 120 التي تق�صي بأن حقوق الدفاع هي حقوق مضمونة أمام 
قانون  من   3 املادة  ملقتضيات  بأنها  رق  كذلك  ترون  أال  املحاكم؟ 

الطوارئ 2.20.292 الذي في فقرته األولى فيما يتعلق...؟

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة املحترمة، انتهى التوقيت، هل من 
تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير. إذن نمر اجن للسؤال الثالث 

عشر وهو سؤال آني عن الخصاص في األطر الطبية بالعالم القروي 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدامصطفىاتوتو:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملوزرمءامملحترمين،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

السيد الوزير، تعاني املنظومة الصحية بالعالم القروي نقصا حادا 
في املوارد البشرية، وكذا املعدات والتجهيزات واألدوية. فما هي التدابير 

واإلجراءات الالزمة املزمع اتخاذها؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

تبذل الوزارة، وزارة الصحة والحماية االجتماعية مجهودات كبيرة 
في هذا اإلطار، وفي إطار تنزيل املخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط 
القروي  اصة في الشق املتعلق بسد الحاجيات املتزايدة عن املوارد 

البشرية، وكان منها:

-إعطاء األولوية للمراكز الصحية بالوسط القروي من حيث فتح 
مهنيين   582 تعيين   2020 سنة  تم  الل  فقد  الجديدة،  املناصب 
98 طبيب و484 ممرض وتقني صحي، بحيث  القروي منها  بالوسط 
%40 من عدد املناصب املفتوحة  تتعدى النسبة كل سنة أزيد من 
لألطباء وطنيا، وما يقارب %70 فيما يخص فئة املمرضين، إضافة إلى 
تدابير أ رى تعتبر كحلول مؤقتة بانتداب أطر طبية من القطاع الخاص 
أو القطاع العام للعمل على األقل مرة في األسبوع باملؤسسات الصحية 

القروية املقفلة أو التي ال تتوفر على أطباء عامين؛

-الرفع من عدد طلبة مهن الصحة  اصة في بعض التخصصات 
املستحدثة كالصحة الجماعاتية؛

-الرفع من املناصب املفتوحة للمقيمين والتنسيق مع وزارة التربية 
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل الرفع 
األطباء  من  عدد  أكبر  لتخريج  الطب  لكلية  االستيعابية  الطاقة  من 

العامين؛

-تم تعزيز األطر الطبية والتمريضية والتقنية في ظروف أزمة كورونا 
عبر اللجوء إلى عدة تدابير تدابير أهمها فتح باب التطوع؛
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والشبه  العسكري  والطب  الخاص  القطاع  بخدمات  -االستعانة 
العسكري؛

-استدعاء املتقاعدين؛

الحاالت  تطور  حسب  الصحة  ملهنيي  املؤقت  االنتشار  -إعادة 
الوبائية للجهات؛ كما تواصل الوزارة اتخاذ عدة تدابير مهيكلة في إطار 
البشرية بصفة  املوارد  في  املزمن  النقص  لتجاوز مشكل  استراتيجية 
عامة  اصة ما يتعلق بإعداد واعتماد برنامج  اص للتكوين باملالءمة 
وحسب الحاجيات والخصاص في إطار جهوي؛ كذلك شراء الخدمات 
الصحية وتطوير الطب عن بعد كما تعول الوزارة على التفعيل األمثل 
للبرنامج الطبي الجهوي لتعزيز حركية األطر الصحية واعتماد التشغيل 

الجهوي بالقطاع الصحي ابتداء من تاريخ 6 دجنبر2020.

وبكل هاد التدابير، وصل اليوم مجموع املوارد البشرية املشتغلة 
بالعالم القروي 6629 منهي صحي موزعة ما بين 948 طبيب و5540 

ممرض و141 من األطر التقنية واإلدارية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

ملنيئباملسيدامصطفىاتوتو:

شك0ماملسيداملوزي0،

كل �صي كيطرح هاد السؤال وباغي هاد التشخيص، بغينا اليوم من 
في برنامجها الحكومي،  الحالية واللي رفعت تحديات كبيرة  الحكومة 
نكروش  ما  وبصحتو.  باملواطن  املتعلق  الحيوي  القطاع  نجحوا 
املجهودات اللي تبذالت في هاد الباب، ومع ذلك كتبقى غير كافية في تلبية 
حاجيات املواطن، وغادي نعطيكم أمثلة السيد الوزير، ال يعقل باش 
مستشفى القرب اللي تبرمج هادي 3 سنوات ببلدية »عين بني مطهر« 
ما زال ما  رجش للوجود، مستوصف بلدية »تويسيت« ما فيهش ولو 
سيارة وحدة لإلسعاف، زد على ذلك أن جميع مستوصفات الجماعات 

القروية باإلقليم ما كتوفرش ولو على قابلة وحدة.

السيد الوزير، الهدف ديالنا نتعاونوا باش نجحوا املشروع امللكي 
ديال الحماية االجتماعية، واللي من أولويات شروط إنجاحه هو تقريب 
الصحة من املواطن بمعنى اللي مريض يلقى حداه الطبيب والفرملي 
والراديو والدواء وسرير فاش ينعس، ونخففوا عليه التنقل ونخففوا 

.les CHU الضغط على املستشفيات الجهوية والجامعية

السيد الوزير، تعلمون أن ضحايا األمراض املهنية بإقليم جرادة 
للشركات  سابقا  التابعة  املستشفيات  إغالق  بعد  األمرين  يعانون 
املنجمية، ولذا نطلب منكم العرض الصحي باإلقليم باألقاليم النائية 
الصحية  املستوصفات  وتجهيز  كافية  أطر  وتعيين  القروي  والعالم 
وتزويدها باألدوية. السيد الوزير، كنتمنى منكم تزوروا إقليم جرادة 

باش توقفوا على الوضع الصحي ومعاناة الساكنة عن قرب، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبدامل0حيمابوعزة:

املوارد  انتشار  إلعادة  استعجالي  برنامج  ضرورة  لق  أن  أعتقد 
البشرية، اللي حسب التقارير الوطنية والدولية أكثر من %86 ديال 
املوارد البشرية تتمركز بين محوري القنيطرة والجديدة، فبالتالي إعادة 
املناطق  مستوى  على  هذا  القطاع  هاد  ديال  البشرية  املوارد  انتشار 
الجبلية والنائية أضحى أمرا ضروريا وآنيا، كذلك السيد الوزير املحترم، 
نتساءل عن مستشفى النهار بالجبهة اللي كان ضمن اتفاقية أشرف عليها 

يعني تحت الرعاية السامية ديال سيدنا، في إطار تأهيل الجبهة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي آ ر؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاطيلب،اوزي0املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

بغيت نقول هداك ال�صي عالش كاين البرنامج ديال اإلصالح ديال 
املنظومة جا باش على األقل يعالج هاد املعضلة، ولكن بالنسبة لداك 
القضية ديال 86 % ديال املوارد البشرية اللي كاينة بين الرباط والدار 
البيضاء وقنيطرة ال، كاين 25 % غير باش نصحح ليك املعلومة، 25 % 
اللي كاينة ما بين الرباط والدار البيضاء والقنيطرة. ولكن هاد الخصاص 
راه كاين في املغرب كامل، وا ا دابا املجمل ديال املوارد البشرية كاينة 
اليوم  إذن  عندهم  صاص.  هما  حتى  هذا،  املحور  فهاد  متكتلة 
الخصاص شامل، هداك الخصاص كيفاش ندبروه أحسن تدبير؟ ما 
يمكن لنا ندبروه إال بواحد املنظور جهوي  اص باش يمكّنا نتغلبوا على 
املشاكل في إطار الجهوية، من غير هاد ال�صي مكاينش، زائد هاد ال�صي 

هذا املالءمة، التكوين، التعاقد، الناس ديال األجانب يجيوا يلقاوا...

ملسيدارئيساملجلسة:

على  املحترم  الوزير  السيد  شكرا  الوزير،  السيد  التوقيت  انتهى 
حسن املساهمة في هذه الجلسة. وننتقل اجن إلى قطاع آ ر وهو قطاع 
الشباب والثقافة والتواصل، مرحبا السيد الوزير. إذن السؤال رقم 
14 عن تخليد اليوم العالمي للغة العربية للسيدات والسادة النواب 
أحد  فليتفضل  والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  من  املحترمين 
السيدة  الصوت  النائبة..  السيدة  تفضلي  السؤال مشكورا،  واضعي 

النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاربيعةابولة:

السيد الوزير، دستور اململكة جعل اللغة العربية واألمازيغية لغة 
رسمية للدولة ألنها تعبر عن الهوية ديال املغاربة، ونحن نتابع حجم 
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التشويش والهجمات التي تطال اللغة العربية. لذا نسائلكم عن التدابير 
واإلجراءات التي اتخذتموها من أجل دعم تعلم وتدريس اللغة العربية، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي0ا بنسعيد،ا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك0ماملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيدمتاملنيئبيتاوملنومب،

بوزارة  وباهتمامكم  السؤال  هاد  على  كنشكركم  النائبة  السيدة 
أنه وفقا  الشباب والثقافة والتواصل، وجوابا على سؤالكم أ بركم 
الوطني  باملجلس  املتعلق   04.16 رقم  التنظيمي  القانون  ملقتضيات 
للغات والثقافة املغربية، فقد تم إدراج أكاديمية محمد السادس للغة 
العربية ضمن هذا املجلس، وبالتالي فإن أكاديمية محمد السادس للغة 
العربية سيعاد تنظيمها وفقا ألحكام املادة 11 من القانون التنظيمي 
التنظيمي نجد أن  القانون  12 من هذا  املادة  إلى  املذكور. وبالرجوع 
األكاديمية ستقوم بعدة مهام منها: إعداد توجيهات استراتيجية للدولة 
وتنمية  وتطويرها  حمايتها  وضمان  العربية  باللغة  النهوض  مجال  في 
استعمالها باعتبارها اللغة الرسمية للدولة إلى جانب اللغة األمازيغية 
بطبيعة الحال، وتتبع تنفيذ هذه التوجيهات بالتنسيق مع السلطات 
طبقا  عليها  واملصادقة  دراستها  بعد  املختصة  العمومية  والهيئات 
لهذه  إلى ا تصاصات أ رى  التنظيمي، إضافة  القانون  ألحكام هاد 
األكاديمية تمت اإلشارة إليها بشكل مفصل في نفس هذه املادة. ونظرا 
لكون هذه املؤسسة قد أصبحت منضوية تحت لواء املجلس الوطني 
للغات والثقافة املغربية الذي لم ينصب بعد، فإنه بمجرد تنصيب هذا 
املجلس سيتم تفعيل مقتضيات أكاديمية محمد السادس للغة العربية 
األمر الذي من شأنه أن يعزز الجهود املبذولة حاليا من أجل تدعيم 

واستعمال وتدريس اللغة العربية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلي السيدة النائبة، تعقيب؟ تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةانيى ةاملقنصوري:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

رغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية األولى لبلدنا، إال أن واقع 
األمر يقول أنها تعرف اندحارا وتراجعا يجعلنا ندق ناقوس الخطر، بدءا 
من األقسام التعليمية، والحياة اإلدارية وانتهاء بيافطات الشوارع. حري 
بنا ونحن ننشد نموذجا تنمويا جديدا أن نجعل التقارير أو أن نأ ذ 

الدولي  البنك  الوطنية والدولية بعين االعتبار، آ رها تقرير  التقارير 
لسنة 2021، وكلها تؤكد على ضرورة اعتماد اللغة العربية كوسيلة 
لتسريع وتيرة النمو، هذا األمر يتم والهرولة كبيرة تجعلنا ندهش أمامها، 
هرولة إلى اللغة الفرنسية  لقت نخبا وأجياال تخجل من الحديث بلغتها 
بل وتجهل أبسط قواعدها، أجيال تعيش انهزاما نفسيا وتعرف استالبا 
إلى تفعيل أدوار أكاديمية محمد السادس للغة  حضاريا. نحن ندعو 
العربية وعدم تذويبها في مجلس اللغات، ندعو إلى  لق مراكز ترجمة 
تشبب اللغة وتجعلها تواكب كل جديد. اللغة العربية هوية وحضارة 
وكيان وفلسفة وليست ناقل للمعلومة، هذه اللغة التي ما فتئ املغاربة 
يجتمعون حولها كلغة دينية ووطنية، إننا إذ ندعو إلى اعتمادها في كل 
مناحي الحياة نسلك سبل الدول املتقدمة في ذلك التي اعتمدت لغاتها 
تبقى  أن  لغة األجنبي يجب  أما  نعرفها،  النتائج كما  األصلية فكانت 

بعيدة...

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيد الوزير.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي0ا بنسعيد،ا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

أكاديمية  ا تصاصات  هما  وهادو  متفقين  احنا  النائبة  السيدة 
في  ديالو  الدور  وبالطبع   ،12 املادة  في  العربية  للغة  السادس  محمد 
إطار فاش غتفعل األكاديمية هو هاد ال�صي اللي كتكلمي عليه السيدة 

النائبة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السادة  املحترمين،  النواب  السادة  اسمحتوا  إيال  اسمحتوا،  إيال 
النواب املحترمين إيال اسمحتوا، تفضلوا.. وغي إحتراما إيال اسمحتوا 

رجاء تفضلوا السيد الوزير، كملتوا؟ ال�صي هشام..

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي0ا بنسعيد،ا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

السابقة قدمت  الوالية  في  ملا كانت فريق  راه املجموعة املحترمة 
قانون وتم الرفض من طرف الحكومة السابقة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

.. وراه ما كايناش كذلك املقاطعة إيال اسمحتوا رجاء ألن ما كملتش 
السؤال.. نعم، ما كملش كالمو ألنه النواب تد لوا دون طلب اإلذن، 
إيال اسمحتوا رجاء. نمر اجن إلى سؤال عن  طة الوزارة للنهوض بدور 
الشباب للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 
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لألحرار، فليتفضل أحد السادة والسيدات النائبات بطرح السؤال، 
تفضلوا، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداسعيداملكورش:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيداملوزي0امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

شكلت دور الشباب على الدوام مدرسة حقيقية للتفاعل االجتماعي 
وفضاء  واملنهي  املعرفي  التحصيل  وتحسين  املسؤولية  بروح  والتشبع 
للتكوين والتعلم. لذلك نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما هي  طتكم 
من أجل إعطاء نفس جديد لهذه الدور حتى تتطلع بأدوارها في مجال 

التنشئة والتثقيف والتنشيط؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي0ا بنسعيد،ا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد النائب املحترم شكرا على هاد السؤال، وشكرا للتذكير بأن 
دور الشباب لعبات دور تاريخي في تأطير األجيال السابقة في مختلف 
املجاالت الثقافية، الفنية، املسرحية، السينمائية، الرياضية وكذلك 
السوسيو اقتصادية أعتقد. أوال بعدا أول نقطة  صنا نفعلوها قبل ما 
نتكلموا على أي حاجة هي تأهيل كافة دور الشباب على الصعيد الوطني 
حتى تكون في مستوى انتظارات شباب اليوم، كتعرفوا أن مجموعة من 
دور الشباب اليوم كاينة حاضرة ولكن يعني القدرات ديالهم كتخلعنا 

شخصيا أنا كتخلعني بعدا شخصيا؛

النقطة الثانية تحدي 2022 ممثل في فتح كافة دور الشباب على 
املستوى الوطني، هذا تحدي كبير ألن مجموعة ديال النواب والنائبات 
ومجموعة ديال رؤساء الجماعات ملا يلجأون إلي في الجماعات ديالهم 
يتكلمون على مجموعة ديال يعني دار الشباب ما كايناش أو دار الثقافة 
باش نتكلموا على القطاع كلو، ولألسف عندنا اليوم 100 دار شباب 
مسدودة وكتربط هاد النقطة باإلشكالية الثالثة أو التحدي الثالث هي 
ضعف املوارد البشرية، قبيال وزير الصحة كيتكلم على ضعف املوارد 
البشرية في الصحة فنفس ال�صيء بالنسبة للشباب والثقافة والتواصل، 
فلهذا احنا يعني عازمين أن يكون هناك إما اتفاقيات مع جمعيات وطنية 
أو جمعيات محلية اللي عندها واحد االهتمام بالقضايا ديال الشباب 
وديال الثقافة في العموم، وكذلك الجماعات والجهات باش نمكنوا هاد 
دور الشباب من أطر بالطبع هاد ال�صي في إطر التكوين اللي غيكون من 

طرف الوزارة، شكرا نخلي شوية ديال الوقت.

ملسيدامل0ئيساملجلسة:

تفضلوا، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداسعيداملكورش:

استمعنا بإمعان السيد الوزير إلى كل املعطيات الواردة في جوابكم 
هذا  إن  الشباب،  بدور  للنهوض  الوزارة  بخصوص موضوع مخطط 
املوضوع القديم الجديد موضوع تأطير وحسن توجيه الشباب، والذي 
يحثل مكانة بارزة في تكوين هذه الفئة وتفتق مواهبها تلعب فيه دور 
الشباب دورا أساسيا إن لم نقل محوريا. لكن مع كامل األسف السيد 
الوزير اليوم تعاني هذه الدور من إهمال واضح بل منها من أقفلت 
دور  إقفال  أن  يعلم  وكلنا  من  دماتها،  شبابها  حرمان  وتم  أبوابها 
الشباب أو غيابها و اصة في املدن املتوسطة والصغرى وكذا القرى 
يعرض شبيبتنا إلى كل أنواع املخاطر الفكرية والصحية، ويق�صي بالتالي 
يقين  لذلك نحن على  نفوس شبيبتنا.  في  املضيئة  الشعلة  تلك  على 
السيد الوزير، أن هذه الحكومة التي تحمل نفسا اجتماعيا بامتياز، 
ستعمل بجميع الوسائل على إعادة الروح لهذه الدور، وبالتالي ستعيد 
لها روادها كما ستعيدها بفضل التأطير الجيد إلى سلف عهدها حتى 
تبقى مشتال حقيقيا للمواهب والكفاءات، السيد الوزير، كلنا أمل في 

دعمكم ومساندتكم لشبابنا الذي هو مستقبل الغد، وشكرا.

ملسيدامل0ئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي0ا بنسعيد،ا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

احنا متافقين السيد النائب على الدور اللي كيلعبوا دور الشباب 
وبعض األشياء اللي déja فّعلناها أول منها هي يعني كاين دابا األنترنيت 
 ،la. fibre. optique اللي ما كانش سابقا 460 دار الشباب  في تقريبا 
كذلك كاين هناك استثمارات باش دور الشباب يوليوا يلعبوا كذلك 
الدور ديال تنزيل مواكبة الشباب في تنزيل املشاريع وملا ال غدا يوليوا 
des.petits.incubateurs.start-up، نفس ال�صيء بالنسبة للشراكة اللي 
درناها مع الجامعة امللكية لأللعاب اإللكترونية التي تهدف إلى  لق 
فضاءات إلكترونية بدور الشباب يعني في إطار الخدمات الجديدة اللي 
غادي يقدموها دار الشباب، وهادو بداوا يعني اليوم تقريبا واحد 40 

أعتقد دار الشباب...

ملسيدامل0ئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيد الوزير، اجن ننتقل إلى السؤال 16 وهو سؤال 
عن إعمال العدالة املجالية في املجال الثقافي للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 

تفضلي السيدة النائبة.
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ملنيئبةاملسيدةاكلثومانعيم:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيداملوزي0امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

مجموع  على  الثقافية  التحتية  البنيات  تعميم  برنامج  إطار  في 
لهذه  بالنسبة  املسجلة  للفوارق  التدريجي  والتقليص  الوطني  التراب 
البنيات. نسائلكم السيد الوزير، عن مدى استحضار الحكومة للعدالة 
املجالية، وتوزيع البنيات واملؤسسات والخدمات الثقافية على مستوى 
التراب الوطني؟ وما هي أوجه الشراكات التي تعتزم الوزارة القيام بها 
لتسجيل ثقافة القرب وال سيما مع الجماعات الترابية وباقي القطاعات 
العامة والخاصة لتمكين جميع الفئات االجتماعية من االستفادة من 

الخدمات الثقافية؟

ملسيدامل0ئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي0ا بنسعيد،ا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال اللي عندو أهمية  اصة، 
كنعيشوها  اللي  اإلشكاليات  تعرفوا  باش  األرقام  بعض  غنعطيكم 
في مجال الثقافة؛ جهة طنجة تقريبا كاين 111 مركب ثقافي، الجهة 
الشرقية: 13، جهة فاس-مكناس: 72، جهة الرباط: 40، جهة بني مالل: 
70، جهة الدار البيضاء: 55، جهة مراكش: 16، جهة درعة-تافياللت: 
15، جهة سوس: 73، جهة كلميم: 8 وجهة العيون: 10 وجهة الدا لة: 
5. عالش اعطيت ليكم هاد األرقام؟ باش نعطيكم الحق نعم كاينة 
إشكالية اليوم على الصعيد الترابي، ولكن اللي  صنا اللي بدينا نخدموا 
عليه أشنو هو؟ هو أن اليوم املفهوم ديال دار الشباب ودار الثقافة اليوم 
ولى كيلعبوا نفس الدور تقريبا فعندنا تقريبا أكثر من 300 دار ثقافة 
ي 

ّ
على الصعيد الوطني، و600 دار شباب على الصعيد الوطني. اليوم مل

كنشوفوا حاليا قبل ما نمشيوا في شراكات باش نبنيوا الحيوط وكيفما 
قلت قبيال ما عندناش موارد بشرية، على األقل في الجهات أو في األقاليم 
اللي ما عندناش دار الثقافة نفعلوا هاد الدور يعني في إطار اتفاقية مع 
القطاع ديال الشباب باش املناطق كلها اليوم يوليوا فيها يعني الثقافة 

موجودة ونهبطوا داك املفهوم ديال ثقافة القرب؛

ثانيا في بعض املناطق القروية، يعني نحن في إطار اإلستثمار في ما 
سميناه دار الثقافة هو دار الشباب mobile يعني اللي غيتجولوا عبر 
اإلقليم ألن في بعض املناطق يعني صعيب ّدير بناية واحدة ألن كيكون 
اإلقليم كبير، وإيال بغينا نتقربوا من جميع املواطنات املواطنين ال بد أن 

هاد دار الثقافة هي اللي تم�صي عند املواطنات واملواطنين، ونحن في إطار 
تفعيل هاد اإلستثمار، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاكلثومانعيم:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

وشاف  كاف  منكم جواب  ننتظر  كنا  الوزير،  السيد  األسف  مع 
إلشكالية العدالة املجالية في هذا املوضوع املتعلق باملراكز الثقافية 
في العالم القروي، كذلك كنا ننتظر منكم مخطط عمل الوزارة على 
مدى 5 سنوات املقبلة باألقاليم والجماعات الترابية، فاملراكز الثقافية 

متمركزة جلها في املدن والحواضر وهذا يشكل مساس بجوهر الحق في 

الثقافة للمواطن املغربي، وهل الثقافة واملراكز الثقافية ستظل فقط 

في املدن الكبرى؟ نطالبكم السيد الوزير، بضرورة وضع مخطط محكم 

وعملي لسد العجز الواضح على مستوى الجماعات القروية، وإعطاء 

األولوية للمراكز الثقافية على مستوى املناطق الجبلية والقروية ألن 

هذه املناطق تتوفر على مؤهالت إبداعية وثقافية تحتاج فقط للمواكبة 

الدستوري  املقت�صى  تفصيل  باستعجال  نطالب  ونحن  والتشجيع، 

الفصل 26 الذي نص: »تدعم السلطات العمومية والوسائل املالئمة 

لتنمية اإلبداع الثقافي والفني«، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي0ا بنسعيد،ا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

راه احنا متفقين السيدة النائبة، راه هاد ال�صي اللي قلت لك، راه 

في غياب بنايات كان  صنا نلجأوا ألفكار جديدة، فلهذا درنا دور ثقافة 

متحركة اللي هي غتم�صي عند املواطنات واملواطنين باش تفعل هاد 

املبدأ ديال ثقافة القرب، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

واجن ننتقل إلى األسئلة الثالثة املوالية، السؤال رقم: 17، 18، 19 

وهي كلها أسئلة آنية ولها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بالعمل املسرحي 

ببالدنا، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب املحترمين طرحها دفعة 

واحدة لكي تنال أيضا جوابا واحدا من لدن السيد الوزير. السؤال رقم 

17 للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
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ملنيئباملسيداعبدامملجيداملفي�سياملفه0ي:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، في البداية كنسجلوا بارتياح من  اللكم ومن  الل 
البرنامج الحكومي، الوعي ديال الحكومة بضرورة النهوض بالصناعة 
ديال  املنافسة  من  كيعاني  املسرح  ألنه  املسرحي،  والعمل  الثقافية 
التكنولوجيات الحديثة، ديال التلفزة، ديال األجهزة الذكية  صوصا 
اللي  دالناس  العدد  واحد  بأن  أيضا  كنعرفوا  الجائحة.  في ظل هذه 
نفس  في  آ ر  عمل  في  كيشتغلوا  إما  يا  الحية  الفنون  في  كيشتغلوا 
الوقت، يا إما في التعليم، يا إما في السينما، يا إما حتى في اإلدارة أو 
القطاع الخاص، يا إما  ارج ما عندهمش أجور في القطاع الغير مهيكل. 
إذن أشنو هو املعمول؟ األولويات أوال املوضوع ديال استفادة الفنان من 
الحماية االجتماعية هذا واحد املوضوع اللي هو مهم واللي غادي يمكن 
متد لين آ رين أنه يولجوا لإلستحقاقات االجتماعية، كذلك املوضوع 
ديال امللكية الفكرية هو واحد املوضوع اللي هو أسا�صي واللي عندو عدة 
تحديات ألنه كاين عدم مالءمة اإلطار القانوني الحالي مع التطورات 
ديال القطاع، إذن  اص التسريع في إنتاج واحد الصناعة ثقافية اللي 
هي مبدعة واللي هي كتخلق ثروة اقتصادية، أيضا  ص  لق ثقافة 
ديال املسرح وهنا كاين في الحقيقة وزارة التعليم غادي تلعب واحد 
الدور اللي هو أسا�صي،  ص من السنوات األولى إلى الجامعة وترسيخ 
ديال هاد ديال هاد الثقافة ديال املسرح اللي هي طقوس راه تتم�صي 
أي  الطريقة  بواحد  راسك  وكتيهئ  الطريقة  بواحد  كتلبس  للمسرح 

املسرح هي ثقافة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداهشيماصيب0ي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيداملوزي0امملحترم،

يعاني املسرح املغربي من مشاكل كثيرة على رأسها ضعف التمويل، 
وضعف الدعم املقدم للمسرحيين  اصة على مستوى الجهات أنه 
كاين مجموعة ديال الفرق املسرحية اللي تتعاني نعطيك مثال فرق 
مسرحية في إقليم بني مالل أنه شاركت في مجموعة ديال املحافل سواء 
وطنية والدولية وكانت كتعاني ولو أنه  صوصا أنه املندوبية اإلقليمية 
أجل  من  الكافية  اإلمكانيات  عندهاش  ما  أنه  اإلقليم  مستوى  على 
مواكبة ديال تواجد أو مشاركة ديال هاد الفرق املسرحية في املحافل 
ال سواء الوطنية أو الدولية. بالتالي السيد الوزير، كنطلبوا منكم أنكم 

تا ذوا بعين اإلعتبار هاد املشكل هذا اللي كتعاني الفرق املسرحية 
اإلنتاج  أجل  من  الدعم  فقط  ما�صي  املواكبة،  مستوى  على   اصة 
بوحدو هذا صحيح أن هو دعم اللي هو جد مهم  اصة أنتما راكم 
تبصرتوا لهاد املشكل هذا وعقدتوا شراكة مؤ را مع اإلذاعة الوطنية 
اللي راكم مشكورين على هاد اإللتفاتة اللي هي سابقة من حيث التاريخ 
ديال اإللتفاتة للفرق املسرحية، ولكن أيضا كاين الجانب ديال املواكبة 
ديال فرق أ رى سواء  اصة الفرق الهاوية اللي مع ذلك تبلي الحسن 
في إعطاء صورة اللي جد مشرفة للعمل املسرحي في بالدنا وتيخصها �صي 

شوية ديال الدعم.

السيد الوزير، بالنسبة للدعم اللي رصدتوه بغيت غير نسول واش 
هو غادي يكون في نفس اإلطار ديال التصور ديالكم للدعم السينمائي 
للعمل  بالنسبة  تصور  أول  أنه  األول  ديالكم  بالتصور  كنشيد  ألنه 

...le capitale ديال l›investissement الحكومي اللي كيفكر ب

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال  التوقيت.  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  الوقت  انتهى 
الثالث للسيدات والسادة النواب املحترمين.. السادة أ السادة النواب 

املحترمين، من فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملنيئبةاملسيدةافيطاةا ير:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، في إطار السعي لتعميم الثقافة املسرحية والنهوض 
الوطنية  الشركة  مع  اتفاقية وشراكة  بعقد  الوزير  السيد  قمتم  بها 
لإلذاعة والتلفزة إلنقاذ الركح املغربي من االنهيار، هذا ما أثلج صدر 
بعض الفرق املسرحية علما أن املجموع ديال الفرق املسرحية هو 174 
فرقة مسرحية بين هاوية ومحترفة. السؤال السيد الوزير، ما هي  طة 
الوزارة على املدى البعيد لهيكلة هذا القطاع والنهوض به في شموليته، 
علما أن واحد العدد كبير يعني من املواطنين هذا هو مصدر العيش 

الوحيد ديالهم؟ شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي0ا بنسعيد،ا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيىةاملنومب،املسيدمتاملنيئبيت،

كنشكركم على هذا السؤال اللي عندو أهمية في الحقيقة مهمة جدا 
في ظرف ما نعيشه حاليا، الظروف الصحية اللي كتخلي أن الثقافة 
بصفة عامة تعاني وتعاني جدا، ألن كنساوا بعض املرات بأن املجال 
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الثقافي ليس هو مجال ترفيهي يمكن مجال ترفيهي بالنسبة للمواطنات 
واملواطنين ولكن هو راه عمل هو شغل وهو اقتصاد بالنسبة ملجموعة 
ديال الناس اللي كيعيشوا من هاد العمل الثقافي. واملسرح عندو أهمية 
 اصة أول حاجة اللي  صنا بغينا نفعلوها كيفما تكلم عليها السيد 
النائب املحترم مشكور، هو نرجعوا لثقافة الثقافة راه نسينا ألن هاد 
العامين عشناها شوية  ارج مهم عشنا ظروف  اصة حتى أننا نسينا 
الثقافة. فأول مبادرة درناها غير باش نرجعوا للمفهوم الثقافي للمنزل ديال 
املواطنات واملواطنين هي ديك الشراكة اللي تكلم عليها السيد النائب 
 les professionnels مشكور والسيدة النائبة، أوال هي رسالة موجهة
ديال املسرح بأنه احنا راه ما نسيناهمش واحنا راه معاهم وبالطبع 
غنحاولوا نتجاوبوا مع اإلشكاليات اللي كيعيشوها، وقلناها ونعاودوا 
نقولوها هو استثمار، هو استثمار في الثقافة أوال واستثمار في املواطنات 
املواطنين، ألن الدولة اللي ما كتستثمرش في الثقافة ديالها راه كتخلق 
لراسها مجموعة داإلشكاليات، واملسرح عندو واحد الدور كبير جدا في، 
يعني، بلورة هاد النموذج ديال التنموي أوال اللي كنتكلموا عليه واللي 
 pays.en.voie.de.développement.les.paysتكلمنا عليه، وكذلك هاد

émergeant اللي بغينا نبنيوا لألجيال الصاعدة.

النائبة  تكلمت عليها السيدة  اللي  تكلموا عليها،  اللي  املبادرة  هاد 
والسيد النائب جاءت باش نستاجبوا مع واحد اإلشكالية كيفما قلت 
ديال املسرحيين، ولكن  اصة باش نوصلوا الثقافة عند املواطنات 
واملواطنين في املنازل ديالهم، فإذن ستين مسرحية اللي غنقدروا نتفرجوا 
فيها في القناة الثقافية، وثالثة منهم اللي غيربحوا، يعني، des prix، وأكثر 
من هذا ألول مرة، يعني c›est.une.première.édition اللي بغيناها تكون 
سنويا، إن شاء هللا بإذن هللا،  ارج داك الدعم اللي تكلم عليه السيد 
النائب املحترم، يعني هادي c›est.une.édition.à.part، وفي إطار، يعني، 
تفعيل الصناعة الثقافية اللي بغيناها تولي عادة عندنا، حاولنا نديروا 
شراكات كذلك مع الخواص، عالش؟ هذه رسالة بغينا نوصلوها، املهم، 
ما�صي داك الثمن أو داك le sponsoring اللي غيكون معانا، غير بغينا 
نوصلوا واحد الرسالة أن الثقافة ليست هو مجال فقط جمعوي، إيال 
بغينا ندوزوا للمجال هو le professionnel ديال الثقافة  صنا كذلك 
استثمارات أ رى اللي احنا غاديين فيها، التحدي ديال 2022، كيفما 
قلت قبيال بالنسبة لديور ديال الشباب كذلك الهدف هو يكونوا عندنا 
150 مسرح على الصعيد الوطني، عالش 150 مسرح؟ باش داك الدعم 
للي كنعطيوا للمسرحيين ألن في الحقيقة ملا نراه هو دعم بسيط جدا، 
فاش كنتكلموا على 150.000 درهم أو 200.000 درهم لكل مسرحية 
واملسرحية راه فيها تقريبا 10 دالناس 12 ديال الناس، فإذن هذا  صو 
للعمل  اللي كيلجأوا  باش هادوك األ وات واإل وان  إال ودعم  يكون 
املسرحي يمشيوا به يديروا جوالت ديالهم الوطنية، ألن في األ ير العمل 
املسرحي أو العمل الفني بصفة عامة الجمهور هو اللي كيحكم واش 
مزيان أم ال؟ ليس بالقطاع الحكومي أو بالحكومة بأكملها. فلهذا اليوم 
كنفّعلو هاد املبدأ ديالنا  صنا تكون عندنا 150 مسرح على الصعيد 

 les الوطني، ونمكنهم باإلمكانيات الخاصة بهم، ونعطيوا إمكانيات لهاد
compagnitaire هاد املسرحيات باش يتجولوا على الصعيد الوطني، 
أوال هي ثقافة القرب للي تكلمت عليها السيدة النائبة، كيفاش بغينا 
نفّعلو هاد ثقافة القرب إيال ما كانوش مسارح في الجهات واألقاليم ديال 

اململكة؛

تاليا، النقطة ما قبل األ يرة ايال اسمحتوا ليا، قبيال تكلم االستاذ 
على la protection sociale بالطبع هذا عادي جدا، أكثر من هذا نحن في 
إطار تفعيل واحد املبدأ وتكلمتوا مع السيدة النائبة هو  صنا نتكلموا 
حتى على la mutuelle communautaire ألن مجموعة ديال املشاكل 
اللي كيعانيوا منها املشاكل الصحية أو الكرامة إيال بغينا نحاميوا على 
الكرامة ديال الفنانات والفنانين  صنا نقسموا ما بين اإلستثمار ما بين 
الصناعة الثقافية واملجال اإلجتماعي، املجال اإلجتماعي بغينا نديروه 
فواحد la fondation اللي هي اللي غتولي تكلف وتّجاوب مع اإلشكاليات 
الفنانات والفنانين، باش آنذاك نقدروا  اللي كيعيشوها  اإلجتماعية 
نرجعوا  احنا  بشوية  وبشوية  الثقافية  الصناعة  في  بقوة  نستثمروا 
ديك الثقافة ديال الثقافة اللي هي مرة أ رى مهمة مهمة جدا بالنسبة 

للمجتمع كاملجتمع املغربي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب؟ تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةافيطاةا ير:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

اللي  الدعم  أن  على  يجادل  أن  يمكن  أحد  ال  الوزير،  السيد 
 صصته وزارة الثقافة منذ سنة 1998 شمل املسرح واستكمل فيما 
كيخصنا  اللي  ولكن  إبداعية،  مجاالت  عدة  في  ديالو  الفصول  بعد 
نعرفوا وتيعرف الجميع  صوصا فهاد امليدان أن كتبقى امليزانية غير 
كافية للنهوض بهاد امليدان، واملوضوع، يعني، أو القضية هي مجتمعية، 
يعني، ما كتقتصرش فقط على وزارة الثقافة بل حتى على وزارة التربية 
والتعليم والسياحة والجماعات الترابية، لهذا باش نخرجوا من داك 
النمط ديال الصورة التقليدية على أن الفن هو فقط للتسلية والترفيه، 
من  للرفع  والترويج  بالتسويق  مرتبط  منتوج  كيكون  يعني،  هو،  بل 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، كيستجب لتطلعات املواطنين وفي 

نفس الوقت كيكون كيلبي الحاجيات ديال املهتمين بهاد القطاع.

السيد الوزير، البرنامج الحكومي هو برنامج أمل، واألمل ديالنا فيكم 
كبير إلنقاد هاد الفئة من املواطنين أنهم، يعني، نحّدوا من التهميش 
ديالهم ومن عدم فرص، يعني، تكافؤ الشغل، وهادي مناسبة اليوم أنني 

نشكر الوزارة أنها قامت بالرد السريع واملساعدة

ديال، ما دمنا كنتكلموا اليوم على املسرح، على نجم من نجوم 
املسرح الفنان نور الدين بكر اللي كيمر بواحد األزمة صحية حرجة، 

شكرا السيد الوزير.
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ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي0ا بنسعيد،ا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

غير نقطة بالنسبة للدعم، نعم الدعم على قد الحال وهاد ال�صي 
في  غنستثمروا  فاش  احنايا؟  كنقولوا  أشنو  فلهذا  زمان،  منذ  يعني 
الصناعة الثقافية غيولي حتى الخواص يهتم باملجال الثقافي واملجال 
الفني، فلهذا يعني أملنا كبير باش يكونوا des partenariats يعني يكون 
واحد التنسيق مع الخواص باش يكونوا هاد االستثمارات ألن مرة أ رى 
 il fautإيال بغينا نخرجوا بمفهوم »الجمعوي« ديال العمل الثقافي  صنا
le professionnaliser  اص الخواص يلعب الدور ديالو، ويولي واحد 
الربح كذلك في املجال الفني والثقافي واحنا غاديين فهاد االستثمارات، 

وشكرا السيدة النائبة.

ملسيدارئيساملجلسة:

واجن نمر إلى السؤالين 20 و21 وهما كذلك سؤالين آنيين ولهما 
وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بوضعية األطر املساعدة التابعة لوزارة 
الشباب، لذا أقترح على السيدات والسيدات والسادة النواب طرحهما 
دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد السادة النواب، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملفتيحاملعوني:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

اتخاذها من  اللي كتعتزموا  التدابير  الوزير، نسائلكم عن  السيد 
أجل النهوض بأوضاع فئات األطر املساعدة لوزارة الشباب والثقافة 
والتواصل، اللي كتعاني من هزالة األجور اللي كتقاها مقابل  دمات 
كتسديها لفائدة الشباب واألطفال اللي ما كتعداش األجر ديالها السنوي 
ألف درهم، وهذا ملغ جد زهيد ومخالف للمقتضيات القانونية اللي 

كتلزم املشغلين باعتماد الحد األدنى لألجر.

ملسيدارئيساملجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
االشتراكي، فلتتفضل أو يتفضل أحد السادة النواب بإلقاء السؤال، 

تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاحييةالع0ميش:

السيد الوزير، نسائلكم عن الوضعية اإلدارية والقانونية املالية 
لألطر املساعدة دا ل وزارتكم؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير تفضلوا.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي0ا بنسعيد،ا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

شكرا السيد النائب، وكنشكروكم السيدة النائبة لطرحكم لهذا 
إطار   2010 تقريبا  هناعلى  كنتكلموا  ألنه  مهم جدا  السؤال، سؤال 
مساعد ملدة سنوات وهما  دامين في أندية نسائية أو في les CPE اللي 
تكلمنا عليهم ديك املرة يعني مراكز حماية الطفولة، واللي كيتخلصوا 
درهم   1080 أقول  سنويا  درهم   1200 النائب  السيد  ذكرها  كيفما 
سنويا، يعني حشومة وعار في دولة كاملغرب وتراكمت الحكومات ولم تكن 
هناك أي إرادة سياسية أو حلول باش نفكوا هاد الناس وباش نخليوهم 
يعيشوا بكرامتهم. ولكن، الحمد هلل، جات هاد الحكومة باملفهوم ديالها 
بعض  لفك  حقيقية  حلول  تطرح  باش  اإلجتماعية  الحكومة  ديال 
ألن  دراماتية  هي  الحقيقة  في  اللي  اإلشكالية  هاد  منهم  اإلشكاليات، 
فاش كتكلم معاهم وال شفتوا في األقاليم وفي الجهات اللي كتنتاميوا 
ليها وتكلمتوا معاهم في الحقيقة راه كنقول أنا حشومة وعار. فبتنسيق 
مع وزارة املالية مشكورة، فقد اتخذت قطاع الشباب ترتيبات قبلية 
تتضمن تخصيص غالف مالي يقدر ب90 مليون درهم سنويا من أجل 
تنزيل أحد سيناريوهات املقترحة لتسوية هذا امللف، كاين السيناريو 
األول عالش كاين مجموعة ديال السيناريوهات؟ ألن كنتكلموا على ناس 
اللي فاتوا 40 عام وبالطبع ما يمكنلهمش يتوظفوا باملفهوم التقليدي، 
ولكن مع ذلك الحكومة مسؤولة باش تحمي ليهم الكرامة ديالهم وعلى 

األقل minimum كنقولوا غير minimum حتى احنا دائما.

السيناريو األول هو التعاقد مع جمعيات املجتمع املدني التي تقوم 
 100 النسوية وبالغ عددها حوالي  حاليا بتنشيط مؤسسات األندية 
املؤسسات  هذه  لتدبير  املحلي  الصعيد  على  مناسب  كحل  جمعية 
باإلستعانة باألطر املساعدة للعمل بها؛ كاين السيناريو الثاني هو التعاقد 
 les SDL مع الجهات أو األقاليم التي توجد بها شراكات التنمية املحلية
لتقوم هذه الشركات بتنشيط هذه املؤسسات في إطار شراكة مع قطاع 
الشباب مع االستعانة باألطر املساعدة وكاين سيناريو آ ر هو التعاقد 
مع التنظيمات الجهوية للجماعات املحلية على صعيد الجهات 12 يعهد 
التابعة لقطاع  الثقافي من بين املؤسسات  بالتنشيط السوسيو  إليه 
الشباب باالستعانة باألطر املساعدة التي لديها تجربة هامة وهامة جدا 

فهاد املجال، وشكرا السادة النواب.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تعقيب تفضلوا.
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ملنيئباملسيداعبداملفتيحاملعوني:

السيد الوزير، ال نملك حقيقة أمام ما صرحتم به إال أن نعرب 
عن فخرنا واعتزازنا بالخطوة التي ستقدم عليها وزارة الشباب والثقافة 
على  ونحييكم  الفئة،  هذه  وضعية  تسوية  في  واملتمثلة  والتواصل 
شجاعتكم في التعاطي مع هذا امللف ونثمن قراركم باعتماد الحد األدنى 
لألجور كمقابل شهري وليس سنوي كما كان معمول به في السابق، إذ 
ال يعقل ونحن على أبواب مغرب 2022 أن نجد فئة تتقا�صى ألف درهم 
سنويا، نعم سنويا وليس شهريا علما أن اعتماد هذا األجر الزهيد شهريا 
هو  رق للمقتضيات القانونية، فما بالكم بأن يكون 1080 درهم أجرا 
سنويا مقابل الخدمات التي تسديها هذه األطر لفائدة شريحة واسعة 
من املواطنات واملواطنين، فأنتم بقراركم هذا ستسهمون في تحسين 
تعيش  كانت  التي  األسر  ملئات  واالجتماعية  االقتصادية  الوضعية 

أوضاعا مزرية، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاحييةالع0ميش:

السيد الوزير، مطلبنا احنا كفريق اشتراكي من  الل هاد الجلسة 
هو تسوية ملف األطر املساعدة دا ل قطاع وزارتكم، وذلك من  الل 
وضع مقاربة استثنائية من  الل وضع مشروع قانون بإحداث صندوق 
تحت إشراف وزارتكم مع إنصاف من ال يتوفرون على شواهد تعليمية، 
سن  إلى  وصلوا  ملن  التعويضات  يضمن  قانون  مشروع  وضع  وكذا 
التقاعد عن عدد سنوات العمل دا ل هذه املؤسسات، علما أن هؤالء 
األطر املساعدة تلعب دورا وركيزة أساسية في تسيير هذه املؤسسة في 
دور الشباب، واألندية النسوية، ومراكز التكوين واالستقبال كما أن 
هذه الفئة تتلقى الدعم املادي من الجمعيات والجماعات فقط مع 
بعض املرات ال يتقاضون أجورهم شهور عديدة، واأل طر من ذلك 
حرمانهم االستفادة من صندوق كورونا، صراحة السيد الوزير هؤالء 
األطر املساعدة الذين ال يتقاضون أجور قارة ال هم محسوبون على 
هم  وال  العمومية،  الوظيفة  لقانون  يخضعون  الذين  املوظفين  فئة 

محسوبين على الوظيفة األجراء...

ملسيدارئيساملجلسة:

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

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي0ا بنسعيد،ا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

الحل هو من السيناريوهات اللي تكلمت لك عليهم قبايلة، ألن كيفما 
ذكرتي كاين اللي واصل ل60 عام، كاين اللي عندو 30 عام دالتجربة، 
 les trois كاين اللي عاد بدا. هذه إشكالية قانونية حاولنا نفكوها بهاد
األ وات  هاد  بأن  نلتزم  احنا  وأكثر من هذا  اقترحنا  اللي   scénarios
واإل وان فاش غتصفى الوضعية ديالهم في األسابيع املقبلة باش تكون 
كذلك هناك الحماية االجتماعية ألن ما نساوش كيف ما ذكرتي أن كاين 

هناك بعضهم ناس اللي وصلوا ل60 عام و65 عام...

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، إيال اسمحتوا. إذن شكرا السيد الوزير 
على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل اجن إلى قطاع آ ر وهو 
قطاع االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة. سؤال عن تشجيع االستثمار 
في الطاقات املتجددة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع 

تفضلوا، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامل0حيماومسلم:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيدةاملوزي0ة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

الطاقات  في  االستثمارات  تشجيع  إطار  في  يندرج  السؤال  هاد 
املتجددة، كما تعلمون لقد أطلق املغرب عددا كبيرا من املشاريع املهيكلة 
في مجال الطاقات الجديدة واملتجددة مما يجعله قبلة لالستثمارات 
األجنبية واملحلية،  صوصا فيما يتعلق بالطاقات الشمسية والريحية 
الهيدروجين األ ضر. من  بإنتاج  املتعلقة  تلك  والكهرومائية وكذلك 
هذا املنطلق، نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة، عن الخطة الحكومية 
املزمع اعتمادها فيما يخص تشجيع االستثمارات واالستثمار املنتج في 

الطاقات املتجددة ببالدنا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلي السيدة الوزيرة.

وملتنايةا ملطيقيا مالنتقيلا وزي0ةا بنعلي،ا ليلىا ملسيدةا
مملستدممة:

شك0ماملسيدامل0ئيسامملحترم،

وملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

وكما تعلمون اعتمدت بالدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب جاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا، استراتيجية طاقية تتركز باألساس على 
تطوير الطاقات الجديدة واملتجددة، وتم الرفع ديال الطموحات ديالنا 
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في هاد املجال لتتجاوز القدرة الكهربائية املنشأة من مصادر متجددة إلى 
أكثر من %52 في قبل أفق 2030، وإلى حدود اليوم عندنا 50 مشروع من 
الطاقات املتجددة قيد االستغالل عندها القدرة اإلجمالية ديالها 3950 
ميغاواط وتم إطالق استراتيجية طاقية وطنية سنة 2009 باستثمار 
أكثر من 52 مليار ديال الدرهم. وسنواصل املسيرة ديال البالد ديالنا في 
مجال االنتقال الطاقي لتعزيز املكانة على املستوى الدولي بتوفير فرص 
استثمارية جديدة أوال منها برمجة قدرة إضافية تفوق 4000 ميغاواط 
وبرامج  مبادرات  وإطالق  2025؛  سنة  أفق  في  متجددة  مصادر  من 
جديدة ستمكن من فتح آفاق جديدة لإلستثمار في طاقات متجددة منها 
إنجاز البرنامج اللي يهم قدرة إجمالية 400 ميغاواط من مشاريع الطاقة 
والصغرى؛  املتوسطة  املقاوالت  بهدف دعم  الفوتوضوئية  الشمسية 
نظيفة  كهربائية  بطاقة  الصناعية  املناطق  لتزويد  برنامج  واعتماد 
وتزويد محطات تحلية مياه البحر باللجوء إلى الطاقات املتجددة عالوة 
على الشروع في بلورة  ارطة طريق لتطوير طاقة التيارات البحرية. 
تحسين  بهدف  والتنظيمية  التشريعية  اإلصالحات  نواصلوا  وغادي 
مناخ األعمال في هاد القطاع ونبسطوا ونتم بتبسيط ورقمنة مساطر 
التر يص وتعزيز الشفافية كما تعلمون، وسيتم أيضا ضمان الولوج 
إلى املعلومة املتعلقة بفرص االستثمار فهاد املجال وتشجيع االستثمار 
الالممركز واالندماج الصناعي وتقوية القدرات الوطنية والفتح الفعلي 

للجهد املتوسط فسيتم إصدار...

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيدة الوزيرة، هل من تعقيب؟ تفضلوا السيد 
النائب.

ملنيئباملسيداعبداملسالماومسلم:

في  بها  تفضلتي  اللي  املعطيات  هاد  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
التي  واالستراتيجية  الكبرى  التوجهات  في  قصوى  أهمية  له  موضوع 
تسير عليها بالدنا، االستثمار في الطاقات املتجددة هو استثمار في قطاع 
عليه الطلب على املستوى العالمي والوعي الدولي بالطاقات املتجددة 
والنظيفة، وهذا الوعي الدولي املغرب جزء منه وبالدنا استطعات في 
ظرف وجيز تحت قيادة صاحب الجاللة نصره هللا، من االنخراط فهاد 
الورش بكامل الجرأة والوعي باألهمية ديال الطاقات النظيفة. الحكامة 
في هاد القطاع هي إحدى املفاتيح ديال دعم االستثمار بطبيعة الحال 
إلى جانب تبسيط املساطر وتحديد األولويات ورسم األهداف وكذلك 
تحديد املسؤوليات في تأ ير اإلنجازات، والقطاعات األ رى راها كلها 
مرتبطة بقطاع الطاقة، إيال م�صى مزيان راه دوك االستراتيجيات في 
القطاعات األ رى راه غتم�صي مزيان. وكما تعلمون السيدة الوزيرة، 
أن السيادة الطاقية مطلب وطني وهاد السيادة لن تتحقق إال بتقوية 
القطاع وتسهيل االستثمار في القطاع وهذا بيديكم السيدة الوزيرة، 
ونحن كلنا أمل وثقة في هاد الحكومة ألن مغرب الغد راه غادي نرسموا 

املالمح ديالو اليوم، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداسيدياصيلحامإلىري�سي:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

قلت لك احنا ما يمكنا إال على أننا نثمنوا الدور اللي كتقومي به في 
الوزارة ديال االنتقال الرقمي، ولكن بغينا تكون واحد املقاربة واحد 
املقاربة في تبسيط االستثمار فهاد الجانب ديال االنتقال الرقمي وفي 

نفس الوقت االنتقال الطاقي تغالطتي لي مع الوزيرة أمزور...

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة  إضافي؟  تعقيب  من  هل  النائب،  السيد  التوقيت  انتهى 
الوزيرة انتهى التوقيت ديالكم. إذن ننتقل اجن إلى السؤال رقم 23 عن 
املحطة الحرارية ملدينة املحمدية، للسيدات والسادة النواب املحترمين 
السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من 

مشكورا، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداهشيماآ تامينة:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيدةاملوزي0ة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

تعاني مدينة املحمدية منذ مدة طويلة من إشكالية التلوث الناتج 
نتج عن هذا  وقد  للمدينة،  الحرارية  باملحطة  الفحم  استعمال  عن 
الوضع البيئي الخطير انعكاسات سلبية على صحة الساكنة بشكل عام، 
كما أن مقذوفات هذه املحطة الحرارية بعرض البحر مباشرة يجعل 
من شاطئ مدينة املحمدية أكبر فاجعة بيئية تعرفها املدينة منذ نشأتها. 
وإذا كنا مع تشغيل املحطة الحرارية نظرا لدورها االقتصادي وعلى 
مستوى توفير الطاقة محليا ووطنيا، وكذا على مستوى توفير مناصب 
الشغل، فإننا نسائلكم اليوم، السيدة الوزيرة املحترمة، عن اإلجراءات 
الناتجة عن املحطة مع الدعوة  التلوثات  التي ستتخذونها للحد من 
الستعمال الفحم ذو الجودة العالية الكفيل بالحد من هذا التلوثات، 
انسجاما مع السياسة املولوية الداعية إلى الحفاظ على البيئة والطاقة 
النظيفة الخضراء، وانسجاما مع محاور برنامج الحكومة ومقتضيات 

القانون املالي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

املحترمين،  النواب  السادة  تفضلوا،  الوزيرة،  السيدة  تفضلوا 
تفضلي السيدة الوزيرة.
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وملتنايةا ملطيقيا مالنتقيلا وزي0ةا بنعلي،ا ليلىا ملسيدةا
مملستدممة:

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

انبعاثات  على  الناجم  الجوي  التلوث  ديال  الحد  ديال  املسألة 
املحطات الكهربائية بشكل عام، وطبعا محطة ديال املحمدية بشكل 
 اص، فكما تعلمون هذه الوزارة  اصة بعد التسمية ديالها الجديدة 
للطاقة  اإلنتاجية  للوحدات  البيئي  للتدبير  قصوى  أهمية  كتولي 
الكهربائية وعندنا واحد املبادئ توجيهية في وضع وتنفيذ برامج التجهيز 
الكهربائي وتنفيذ امليثاق ديال البيئة والتنمية املستدامة والتخفيض 
التدريجي ملساهمة الفيول في مزيج الطاقة وتشغيل وصيانة الوحدات 
اللي  ديناها واللي غادي نستمروا في األ د  الصناعية، واإلجراءات 
املحطة  املحروقات، فكتستعمل هاد  تكلمتوا على جودة  أوال  ديالها: 
واحد املحروقات اللي هي موافقة للخصائص التقنية اللي مو�صى بها 
من طرف املصّنع والفيول الصناعي املستعمل مر ص طرف الدولة، 
مسوق من طرف املوزعين املعتمدين حسب املعايير املنظمة للمجال، 
وتتم مراقبة وتتبع جودة املحروقات املستعملة بهاد املحطة من طرف 
مختبرها الحاصل على شهادة ISO9001، والصيانة العامة وإستعمال 
واالستغالل األمثل للمنشئات هاد املحطة الحرارية كتنفق ما يقارب 
في أشغال الصيانة ديال الوحدات  الدرهم سنويا  200 مليون ديال 
الصناعية دياولها، وعمالت تحديث ديال وحدتين مشغلتين بالفحم ما 
بين 2007 و2012 في إطار مشروع ديال استثمار كان ناهز 2 ديال املليار 
ديال الدرهم، وكان شهد فيه واحد الرفع ديال املستوى ديال النجاعة 
ديال التقنية والبيئية، وتم تقليص االنبعاثات الغازية على سبيل املثال 

عندكم أوكسيد األزوت اللي نقص ب%52 والغبار بنسبة 92%.

فيما يخص التدبير البيئي ورصد، نبدا بجودة الهواء، احنا حطينا 
باين لي على ضوء تحليل املعطيات ديال املحطات الثالث اللي كنهضروا 
البرنامج الوطني لرصد جودة  عليها في املحمدية، تم وضعها في إطار 
منتظمة،  بطريقة  كتسجلها  اللي  املعطيات  كنشوفوا  واحنا  الهواء 
فقد تم تسجيل فهاد الفترة املمتدة من فاتح يناير ديال هاد العام إلى 
الطبيعي،  بالغاز  ديال  التزويد  قطع  بعد  2021 و صوصا  نونبر   12
كان فيه بالنسبة للجزيئات العالقة اللي هي PM10 تم تسجيل بعض 

التجاوزات...

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداهشيماآ تامينة:

شك0ماملسيدةاملوزي0ة،

 la protection ils ont بالنسبة ils. ont 9001 غير باش نرجع راه
 .l›environnement, donc. ça. n›a. rien. à. voir بالنسبة   14.001
ديال  للمحطة  بالنسبة  يفهمنا-  باش كل�صي  -غنهضر معاكم  بالنسبة 
 mais on est encore اللي داروا راه احنا عرفناهم les.efforts املحمدية
 ça.c›est في البحر loin.des.normes, les.rejets.direscts.sont.interdis
incroyable باقي كنعيشوه، احنا اش كنتمناوا منكم كيفما الناس كلهم 
واضعين أمل كبير فهاد الحكومة ألنه تعطاوا وعودات اللي ما عمرهم 
 upgrade ما شافوهم، اليوم كنتمناوا منكم باش تعطيونا برنامج ديال
ديال هاد املحطة ديال هاد la centrale اللي غادي يكون réaliste ما 
اللي  واقعي  اعطيونا  مكاينش،  اللي   upgrade �صي  منكم  كنطلبوش 
غنتيقوا فيه واللي غادي ديروه، احنا معروفين كانت مدينتنا كتسمى 
مدينة الزهور والرياضة األنيقة، التلوث ما كيليق ال مع الزهور ال مع 
الرياضة. وغنختم كيفما قال واحد السيد في املحمدية معروف موالي 

العربي هللا يرحمو...

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد  التوقيت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  التوقيت  انتهى 
النائب انتهى التوقيت، انتهى التوقيت السيد النائب املحترم. هل من 
تعقيب إضافي؟ نمر اجن إلى السؤال املوالي وهو سؤال عن قرار إلغاء 
كراء  زانات شركة »السامير« للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداملعيي�سياملف0فير:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

مأل ومتاومإل وةاملنومبامملحترمين،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن آ ر مستجدات ملف »السامير«.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

وملتنايةا ملطيقيا مالنتقيلا وزي0ةا بنعلي،ا ليلىا ملسيدةا
مملستدممة:

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

وشك0ماملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

كما كتعرفوا من بعد ما توقفت بصفة شركة »سامير« في غشت 
2015، هاد امللف كيعرف عدة تطورات وإلى أن آل للقضاء الذي أصدر 
للشركة  القضائية  بالتصفية  حكما   2016 مارس   21 بتاريخ  بشأنه 
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مع اإلذن بإستثمار ديال النشاط ديالها، في 2017 أصدرت املحكمة 
التجارية بالدار البيضاء أمرا قضائيا بتفويت أصول شركة »سامير« بما 
فيها الوحدات اإلنتاجية مع اإلذن للسانديك بتلقي عروض للشراء ديال 
املصفاة، وتقدمت مصالح الدولة بتاريخ ماي 2020 بطلب للمحكمة 
التجارية بالدار البيضاء من أجل كراء هاد الخزانات مملوكة لشركة 
»سامير« وتعزيز املخزون الوطني من املواد البترولية، في ماي 2020 
للسانديك  أمرا قضائيا أذن بموجبه  املنتدب  القا�صي  السيد  أصدر 
بالتصفية القضائية بكراء الخزانات للشركة الدولة املغربية أو ما يمثلها 
وتم التفويض ديال املكتب الوطني للهيدروكربورات واملعادن إلبرام 
عقد الكراء. ولكن املشكل أنه في تاريخ 23 نوفمبر 2021 أصدرت املحكمة 
التجارية حكما قطعيا يق�صي بالعدول على أمر القا�صي املنتدب باإلذن 

للسانديك بإبرام عقد كراء  زانات هاد املصفاة ديال »السامير« لصالح 

الدولة املغربية. فهي طبعا الحكومة حرصت منذ اندالع هذه األزمة على 

أداء أجور املستخدمين ديال الشركة، حيث قامت إدارة الجمارك على 
رفع اليد جزئيا على أموال الشركة باش تمكينها من أداء أجور ديال 

املستخدمين وحفاظا على الحقوق ديال العمال تقوم الشركة بالتصريح 

املنتظم لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بكل األجراء، وطبعا 

حافظت الشركة على الخدمات...

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة الوزيرة انتهى التوقيت، تفضلوا للتعقيب، تفضل السيد 

النائب.

ملنيئباملسيداملعيي�سياملف0فير:

..غير على هاد العرض وهاد الجواب، بال شك نثمن حرص الحكومة 
على تدبير هاد امللف املعقد، وبال شك أن تفعيل مسطرة إيجاد الحلول 

هو يحتاج إلى شجاعة سياسية وجرأة سياسية وهو أمر متوفر في هذه 

الحكومة، وهذه ضمانة أساسية نحو حلحلة هذا امللف. احنا في الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية كنآمنوا بقيمة واستعجالية هاد امللف 

وطي هاد اإلشكال هذا ربما هذا كينسجم مع ثالثة دالنقط أساسية بما 

فيها: وضوح وصرامة الخطب امللكية فيما يتعلق باألمن الطاقي للمملكة 

وللبالد؛ ثانيا من أجل توفير احتياطي استراتيجي في مادة حيوية ترتبط 

أصال وأساسا باألمن الغذائي للمواطن املغربي وفي املاكرو باالقتصاد 

تفعيل  في  املساهمة  في  وأ يرا  وتعقيداته؛  جزئياته  كل  وفي  الوطني 

االستراتيجية الوطنية للطاقة الوطنية اللي انطلقت في 9 مارس 2009. 

لذا بناء على وتأسيسا على هاد ال�صي اللي قلنا السيدة الوزيرة، كنطالبوا 

بتسريع وتيرة الحل وكنقول بأن الزمن عنصر أسا�صي، كنقول عنصر 

أسا�صي من أجل بناء النجاعة التدبيرية في إطار ضمان حلول تعود على 

النفع للمملكة وكذلك للمواطن، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاعيئشةاملكوط:

جاللة امللك شدد على ضرورة تعزيز املخزون االستراتيجي للمواد 
صهاريج  بكراء  االهتمام  إبداء  عدم  الرأي،  إبداء  وعدم  الطاقية 
الدرهم و60 يوم من  10 داملليار ديال  »السامير« ضيع علينا حوالي 
الوزيرة،  السيدة  ذلك؟  في  املصلحة  له  للمحروقات، من  االحتياطي 
بصفة  ديالها  والعمال  إلى حل مشكل »السامير«  ندعوكم  باملناسبة 
نهائية، املواطن حاليا ال زال يتساءل عن مصير 17 مليار ديال الدرهم 

اللي جات في املخرجات ديال املهمة االستطالعية حول املحروقات...

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيدة الوزيرة، 
عندكم األسبقية تفضلوا.. نعم تفضلوا تفضلوا.

ملنيئباملسيدالحسناملسعدي:

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

السيدة الوزيرة، هاد املوضوع ديال املحروقات يعني تعرض ملا يكفي 
من املزايدة، والناس ما كيا ذوش العبرة ما  الوا ما داروا به، ما  الوا 
ما قالوا فيه والنتيجة راه شافها الجميع. هاد املوضوع ديال »السامير« 
موضوع اللي اليوم معروض على القضاء، ومعروض على املحاكم ديال 
اململكة وكيما وضحات السيدة الوزيرة مشكورة في الجواب ديالها أن 
صدرات بحقو أحكام متعددة وامللف غادي في الطريق ديالو واحنا فهاد 
املؤسسة ال بد ما نكونوا حريصين على االحترام ديال كل مؤسسة في 
بالدنا، املؤسسة اليوم ديال املحاكم ديال بالدنا وا ذة الطريق ديالها 
فهاد امللف، لذلك املزايدة فيه مغادي تكون لصالح أي أحد، اللي غادي 
يكون في صالح البالد هو أننا كلنا نتعاونوا جميع باش يتلقى ليه الحل 
املناسب، وكفىن كفى كما قلنا من املزايدة نقلبوا على مواضيع أ رى 

واعطاهم هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

وملتنايةا ملطيقيا مالنتقيلا وزي0ةا بنعلي،ا ليلىا ملسيدةا
مملستدممة:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

الحقوق  على  حفاظا  على  التعقيب  على  نكملوا  باش  طبعا  هو 
ديال العمال، كنأكد عليها أن تقوم الشركة بالتصريح املنتظم لدى 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بكل األجراء وفقا للمقتضيات 
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القانونية والتي بموجبها يستفيد جميع املستخدمين من التعويضات 
العائلية والتعويضات اليومية على املرض والتي يقوم الصندوق املذكور 
بصرفها للمستفيدين، ويستفيد العمال كلهم من التغطية الصحية بما 
في ذلك التأمين اإلجباري والتأمين التكميلي والتأمين عن حوادث الشغل 
واألمراض املهنية، وحافظت الشركة للمستخدمين على  دمات النقل 
ديال املستخدمين وباإلقامة بمراكز االصطياف واالستفادة من األنشطة 
الرياضية والترفيهية التي يوفرها املركب الريا�صي التابع للشركة. ونحن 
نحث على هاد املسألة اللي هضرنا عليها ألنه بما أن امللف ديال الشركة 
القضائية  الجهات  أن  وبما  القضاء،  يدي  بين  هو  »السامير«  ديال 
املختصة أصدرت حكما في امللف يق�صي بالتصفية القضائية للشركة 
وبموجب تقديم عروض لتفويت أصول الشركة للسانديك القضائي، 
فالجميع ملزم بالتقيد بمنطوق الحكم بمن في ذلك الحكومة وبذلك 
يكون مصير الشركة رهين بما سيقرره القضاء من إجراءات في إطار 
مسطرة التصفية القضائية واحنا عندنا طبعا باش نشوفوا في املسألة 

التقنية ديال »السامير«، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

ننتقل اجن إلى سؤال عن تشجيع استعمال الطاقات املتجددة في 
القطاع الفالحي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 
واملعاصرة، فليتفضل أحد السادة أو السيدات النائبات بطرح السؤال 

مشكورا، تفضلوا.

ملنيئباملسيدانوراملد ناملبي�سي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيىةاملبرملينيوناوملسيدمتاملبرملينييت،

نسائلكم السيدة الوزيرة عن التدابير التي ستتخذها وزارتكم قصد 
تشجيع الفالحين على استعمال الطاقة املتجددة.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

وملتنايةا ملطيقيا مالنتقيلا وزي0ةا بنعلي،ا ليلىا ملسيدةا
مملستدممة:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

شك0ماملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

هو طبعا عندنا في اعتماد املقاربة الشاملة ملواكبة تطور استعمال 
الطاقات املتجددة في كل املجاالت بما فيها طبعا املجال الفالحي، كان 
املشاريع  ديال   20 ملواكبة ودعم حوالي  برنامج  ديال  التنفيذ  أطلقنا 

الشمسية موزعة على مختلف جهات  بالطاقة  املاء  نموذجية لضخ 

املياه  مستغلي  وجمعية  الفالحية  التعاونيات  وكيستهدف  اململكة، 

املخصصة ألغراض السقي، وكيساهم هذا في تقييم األثر على البيئة 

طبعا واملوارد املائية. ويوجد في طور املصادقة اليوم اتفاقية ما بين 

القطاعات الوزارية اللي هي معنية، ما�صي غير القطاع ديال الطاقة 

وحتى قطاع الفالحة وقطاع املالية والدا لية والصناعة والتجهيز واملاء 

العتماد برنامج مندمج بوضع آلية التمويل وتعزيز التكوين وتحسين 

املعايير ومراقبة الجودة والكفاءة الطاقية، وطبعا احنا عندنا هداك 

البرنامج ديال تزويد محطة التحلية بمياه البحر بالطاقات املتجددة 

وتم التر يص إلنجاز واحد املشروع للطاقة الريحية بقدرة 40 ميغاواط 

بمدينة الدا لة وسيمكن من سقي حوالي 5000 هكتار منها األرا�صي 

الزراعية اللي عندها واحد املردودية عالية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب، تفضلوا.

ملنيئباملسيدانوراملد ناملبي�سي:

يعد القطاع الفالحي أحد أكثر القطاعات املستهلكة للطاقة، إذ يمثل 

13 % من االستهالك الوطني للطاقة، ويتركز أساسا على مستوى معدات 

الري والجرارات واملحركات، ومع قلة التساقطات وارتفاع أسعار املواد 

البترولة يتزايد -شكرا ال�صي بووانو- استعمال الغاز البوطان املدعم من 
صندوق املقاصة في ضخ مياه السقي وغيره من االستعماالت األ رى 

كما هو الحال في قطاع تربية الدواجن. إن الطاقة الشمسية تكت�صي 

بالنسبة للفالحين لكونها أصبحت تستجيب لحاجياتهم  أهمية كبرى 

سواء بالنسبة لكهرباء املنازل أو لضخ املياه ألغراض السقي الفالحي 

وتربية املوا�صي والدواجن، فضال عن توفير طاقة باملناطق النائية بعيدة 

كل البعد عن الشبكة الكهربائية، إن عمليات ضخ الطاقة يشكل بديال 

للفالحين الصغار الذين يعانون من عبء الطاقة ويعزز في نفس الوقت 

القدرة التنافسية للقطاع من  الل التحكم في تكاليف اإلنتاج، فتقنية 

السقي بالتقطير أو التنقيط باستخدام الطاقة الشمسية من شأنها 

املساهمة بشكل كبير في االستغالل العقالني للثروة املائية الجوفية، 

والبوتان  الكهرباء  استعمال  بتكاليف  مقارنة  مكلفة  أنها  عن  فضال 

والوقود. ونالحظ أيضا، لكن بالرغم...

ملسيدارئيساملجلسة:

إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  التوقيت  انتهى 

السيد النائب املحترم إيال اسمحتوا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 

السيدة الوزيرة.
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وملتنايةا ملطيقيا مالنتقيلا وزي0ةا بنعلي،ا ليلىا ملسيدةا
مملستدممة:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

شك0ماملسيداملنيئبامملحترم،

عليها هي مسألة  تكلمتوا  اللي  االقتصادية  املسألة  هاد  هو طبعا 
الفوتوضوئية  الشمسية  األلواح  أسعار  هي  كتعرفوا  فكما  جوهرية، 
عرفت واحد اإلنخفاض ملحوظ فهاد 5 سنوات املاضية 50 % تقريبا، 

وإرتفعت النسبة طبعا ديال األنظمة املركبة في املجال الفالحي...

ملسيدارئيساملجلسة:

تدبير  عن  سؤال  إلى  اجن  نمر  الوزيرة،  السيدة  التوقيت  انتهى 
النواب  والسادة  للسيدات  الدولية  املعايير  وفق  النفايات  ومعالجة 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد السادة النواب 

إللقاء السؤال، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملومحداشوقي:

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي0ةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

النفايات  بتدبير  املرتبطة  للمشاكل  اليومية  معاينتنا  من  الل 
املنظر  وتأثيرها على  للعيان  الظاهرة  والنواقص  والصناعية،  املنزلية 
العام للمدن، مثل مدينة الدار البيضاء وجبيرتها بصفة  اصة وعلى 
البيئة بصفة عامة. نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة، عن السياسة 
التي اعتمدتموها في مجال تدبير النفايات املنزلية والصناعية؟ وماهي 

سبل معالجتها وطنيا وفق املعايير الدولية املتعارف عليها؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

وملتنايةا ملطيقيا مالنتقيلا وزي0ةا بنعلي،ا ليلىا ملسيدةا
مملستدممة:

شك0ماملسيدامل0ئيسامملحترم،

وشك0ماملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

وشكرا على هاد السؤال اللي هو شامل وأفقي طبعا وباش نداركوا 
فيه التأ ير اللي تسجيل فهاد املجال، التأ ير الهائل اللي تسجل فهاد 
املجال، هو طبعا احنا كنعملوا باش نطلقوا واحد عدة برامج اللي كتهم 
التأهيل البيئي واملحافظة على الثروات الطبيعية ومكافحة التلوث، 

وغنذكر منها 3 ديال البرامج:

-البرنامج األول هو البرنامج الوطني لتدبير النفايات املنزلية، وبلغ 
الحجم ديال االستثمار فيه إلى نهاية 2021 حوالي 21 مليار ديال الدرهم 
اللي ساهمت فيه الوزارة ديالنا 3 د مليار ديال الدرهم، هو املؤشرات 
ديال قطاع تدبير النفايات املنزلية عرفت واحد التطور مهم ولكن غير 
كاف، غير مناسب اللي  صوصا في مجال املطارح اللي كترجع عشوائية 
وكتستمر في واحد.. عندنا مشاريع مبرمجة برسم سنة 2022، عندنا 
14 مطرح عشوائي  صنا نتبعوهم ونديروا  واحد الدعم مالي ديال 
التتبع ديالهم. وفي إطار برنامج توفير املساعدة التقنية الالزمة ملواكبة 
ودعم الجماعات الترابية، ساهمنا فيه واحد املساهمة مالية كان بلغات 
47 مليون ديال الدرهم إلنجاز واحد الدراسة ديال جدوى ملشاريع تدبير 
النفايات وتحضير ملفات طلب العروض املتعلقة بمراكز الطمر وتثمين 
النفايات ومشاريع تأهيل وإغالق املطارح، وطبعا حيث انتما تكلمتوا 
على البرنامج الوطني ملكافحة التلوث الصناعي، احنا عندنا على الصعيد 

الوطني الدعم ديال...

ملسيدارئيساملجلسة:

إطار  في  النائب  السيد  تفضلوا  الوزيرة،  السيدة  التوقيت  انتهى 
التعقيب.

ملنيئباملسيداأحاداب0يجة:

شكرا السيدة الوزيرة على أجوبتكم الصريحة واملقنعة وهذا يدل 
على إملامكم بالقطاع، احنا في الحديث على مدينة الدار البيضاء مجلس 
املدينة اقتنى 35 هكتار تبنات منها 11 كتستقبل 4 طن يوميا، املطلوب 
السيدة الوزيرة املحترمة احنا عارفين بأنه كانت مجهودات ديال الدولة 
كبيرة ال وزارة الدا لية ووزارة البيئة ولكن  صنا ما زال إنشاء املركز 
الدولية  املعايير  نراعيوا  باش  الفرز  وديال  والتثمين  املعالجة  ديال 
الصندوق  أو  ديال  الوطني  البرنامج  االستفادة من  املطلوبة، وكذلك 
الوطني ديال تدبير النفايات املنزلية وما شابهها، باإلضافة إلى أنه ال بد 
وكذلك  والصناعية،  واالقتصادية  والبيئية  االجتماعية  املواكبة  من 
ال بد من السيدة الوزيرة ألن املدا يل أو ال امليزانية ديال الجماعات 
الترابية هي ميزانيات محدودة جدا وإيال ما واكبتناش الوزارة وكان واحد 
التأطير كيما قلنا دابا عام تأطير اجتماعي واقتصادي وهادي راه ما 
يمكنش احنا غادي تكون عندنا هاد املطارح باملواصفات الدولية التي 

نتمناها جميعا، وشكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى  اه  الوزيرة،  السيدة  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل 
التوقيت عندكم السيدة، إذن السيدة الوزيرة شكرا جزيال على حسن 
قطاع  وهو  آ ر  قطاع  إلى  اجن  وننتقل  الجلسة  هذه  في  مساهمتكم 
النقل واللوجستيك. ونبدأ بسؤال عن دعم وتأهيل قطاع نقل البضائع 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد السادة النواب بإلقاء السؤال تفضلوا السيد النائب.



عدد.141–06.جمادى اج ر.1443  )10.يناير.2022( الجريدة الرسمية للبرملان9170  

ملنيئباملسيداعيىلاملدفوف:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم ما هي اإلستراتيجية لوزارتكم فيما يرتبط 
بدعم وتأهيل قطاع نقل البضائع؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليل،اوزي0املنقلاومللولستيك:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

شك0ماملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

تنشكر السيد النائب املحترم على سؤال حول دعم وتأهيل منظومة 
النقل الطرقي للبضائع. في البداية تنبغي نشير إلى أن إصالح وعصرنة 
هذا القطاع تيستلزم العمل املشترك مع املهنيين من أجل تأهيل اإلطار 
املهيكل،  غير  القطاع  نسبة  من  الحد  املهنية،  من  الرفع  التشريعي، 
للشغيلة،  االجتماعية  باألوضاع  النهوض  وكذلك  االستثمار  تشجيع 
من  عدد  شخصيا  ترأست  املهنيين  مع  املشترك  العمل  ملبدأ  تفعيل 
لقاءات  الل األسبوعين املاضيين مع مختلف الفئات العاملة بالقطاع 
باش نوقفوا على املشاكل ديال كل صنف من هاد القطاعات وكذلك 
األولويات اللي  صنا نشتغلوا عليها، غادي يتم أيضا التدقيق  الل 
االجتماعات املرتقب تنظيمها شهر يناير املقبل قصد ترتيب األولويات 
وتحديد برنامج عمل مشترك. من أجل دعم القطاع تتركز الوزارة حاليا 
على تسريع برنامج تجديد الحظيرة بغالف مالي سنوي قدره 250 مليون 
درهم، كذلك برنامج التكوين املجاني بغالف مالي سنوي يناهز 70 مليون 
درهم، كما تعمل الوزارة أيضا على تنزيل القوانين املتعلقة بالحماية 

االجتماعية للعاملين بقطاع النقل الطرقي للبضائع، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد النائب في إطار التعقيب تفضلوا.

ملنيئباملسيداعيىلاملدفوف:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

قطاع  وكان  غير  ديالكم،  الجواب  على  الوزير  السيد  كنشكركم 
النقل الوطني بعدا كيعاني واحد املجموعة ديال املشاكل، منها أساسا 
هو األسطول اللي عندنا واحد األسطول اللي هو قديم وقديم بزاف 
كانتش  ما  السابقة  الحكومات  بأنه  كيعتبروه  القطاع  في  والفاعلين 
أن  والدليل على هذا هو  املوضوع هذا،  لهاد  األهمية  واحد  عاطياه 
الر ص ديال التجديد عندكم في الوزارة ديالكم منذ 2014 وحتى �صي 

جواب ما عندهم، والقانون هنا واضح فهاد اإلطار كيقول بأن التجاوب 
مع الطلبات كيخصو يكون في آجال ديال 45 يوم هادي من ناحية.

في الجواب ديالكم هضرتوا على التشريع، التشريع هذا هو املوضوع 
اللي كيهمني أنا بزاف  صوصا أن مدينة طنجة كيف ما كتعرف هي 
مدينة العبور وأن كاين واحد املجموعة ديال املشاكل مع اللي طالبوا 
املهنيين في الظهير ديال 1974 اللي كايطالبوا باش أنه يتغير ويتما�صى مع 
العصر، الفاعلين كيطالبوا بتحديد املسؤوليات، تحديد املسؤوليات 
 les transiteurs ما بين السائقين، ما بين مول الشركة، وما بين كذلك
وال الزبناء. وفهاد اإلطار هذا، هاد الناس هادو كتعتابر راسها بأنها راه 
ي كطيح �صي 

ّ
مل السراح مؤقت ألن  ديال  في واحد اإلطار  هي  دامة 

شاحنة فيها �صي حملة من املمنوعات كيتعتاقلوا كاملين وهاد املشكل 
كنعانيوا منو بزاف في املدينة ديالنا من جهة؛ ومن جهة يا رى كايخص 
 les ديال  الناحية  في  باملثل  واملعاملة  القانون  تطبيق  الوزير  السيد 
autorisations.de.voyage الر ص ديال السفر، من غير املقبول أن 
قاطرات أجنبية كتد ل للتراب الوطني بدون شاحنة وكتخرج بشاحنات 
مغربية كتستهلك لنا هنايا إذن الر ص ديالنا؛ وأ يرا كنطلبوا مراجعة 

شروط مزاولة هذه املهنة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  التوقيت  انتهى 
تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليل،اوزي0املنقلاومللولستيك:

شكرا السيد النائب، هاد القضايا اللي تكلمتيوا عليها كلها جات في 
االجتماعات مع املهنيين، والهدف ديال االجتماع هو تحديد األولويات 
وغادي انكبوا إن شاء هللا على هاد املشاكل  الل األسابيع املقبلة مع 

املهنيين، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

واجن ننتقل إلى سؤال آ ر عن العراقيل التي تواجه مقاوالت النقل 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  للبضائع،  الدولي  الطرقي 
الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا 

السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملقيىراملطيه0:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيداملوزي0امملحترم،

تواجه املقاوالت املغربية للنقل الطرقي الدولي للبضائع عدة عراقيل 
متمثلة بالخصوص كنذكروها:

-أوال برفض املصالح القنصلية بكل من فرنسا واسبانيا  اصة على 
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الحصول على التأشيرة لفائدة السائقين املهنيين، مما يترتب على هذه 
الوضعية من إ الل بالتزامات هاد املقاولة تجاه الزبناء ديالها واالتجاه 
نحو اإلفالس مع تسريع العاملين بها، ويمس كذلك حتى وضع الصادرات 

املغربية؛

-ثانيا ال يعقل أن يتحمل أصحاب هاد العربات عبء التنقل إلى 
 l›homologation ديال   le centre واإل تبار  للتصدير  الوحيد  املركز 
بالدار البيضاء من كل جهات املغرب الشرق والجنوب الشمال، يعني 
فوقاش غادي تنزلوا الجهوية في هاد اإلطار وتحدثوا مركز في كل الجهات؛

تعرف  حيث  التسجيل،  مراكز  في  الخدمات  تحسين  حول  -ثالثا 
جلها االكتظاظ والتأ ير في الخدمات ونعطيك مثال في مركز التسجيل 
ديال طنجة اللي كيخدم الساكنة ديال العمالتين عمالة طنجة-أصيلة 
وعمالة الفحص أنجرة اللي  صو الدعم باملوظفين الكافيين واملناسبين 

وملا ال...

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليل،اوزي0املنقلاومللولستيك:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيىةاوملسيدمتامناملنومبامملحترمين،

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، سبق أن الوزارة توصلت 
بمجموعة من الطلبات حول املوضوع من قبل الهيئات والجمعيات 
املغربية  السلطات  قامت  الصعوبات  هاد  دراسة  أجل  من  املهنية، 
على مستوى عالي بربط اإلتصال مع التمثيلية الدبلوماسية الفرنسية 
باملغرب اللي اعطات إشارة إيجابية كتصب في اتجاه إيجاد حلول ناجعة 
لهاد املشكل؛ من جهة أ رى ترأست إجتماع مع مهنيي النقل الدولي 
للبضائع يوم 15 دجنبر املا�صي تم من  الله اإلتفاق على منهجية للعمل 

املشترك باش نتجاوزوا العقبات اللي تيتواجه هاد القطاع، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملقيىراملطيه0:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيداملوزي0،

السيد الوزير املحترم، توصلنا بشكاية من عند السائق املنهي على 
حرب الطرقات ما بين مدينة طنجة وأكادير الطريق السيار. اليوم السيد 
الوزير، السائق املنهي ما كيقدرش يوقف في محطة الوقود وال في محطة 
األداء، مع ذلك كاين بعض الباليص اللي في القناطر كيسيبوا الحجر 

على الشاحنات، ولهذا السيد الوزير كنتمناوا تد ل فهاد املوضوع هللا 
يجازيك بخير، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي آ ر؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليل،اوزي0املنقلاومللولستيك:

شك0ماملسيداملنيئب،

احنا  راه  املهنيين  السائقين  ديال  االستراحة  باحات  بخصوص 
الباحات،  هاد  ديال  البرمجة  نشوفوا  أيضا  وغادي  معاهم  اجتمعنا 
بالنسبة للشركة الوطنية للطرق السيارة راها تتسهر على هاد املشكلة 
هادي وتتحمي الطرق السيارة وبالطبع غادي تبقى تتستمر فهاد العمل، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

نمر اجن إلى سؤال آني عن مشاكل النقل بالعالم القروي، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداحسناملبهي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

بالعالم  النقل  بها  التي يمر  السيد الوزير، إن الوضعية الصعبة 
القروي تسائل السياسة القطاعية عن اإلجراءات الكفيلة ملعالجتها 
وتجاوز املشاكل املطروحة بما في ذلك تنظيم النقل السري وتأهيل 

النقل املزدوج، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليل،اوزي0املنقلاومللولستيك:

شك0ماملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

النقل  إصالح  حول  املحترم  النائب  السيد  سؤالكم  على  جوابنا 
بالعالم القروي والجبلي؛ أوال بغيت نشير إلى أن النهوض بالعالم القروي 
للتنمية والتماسك االجتماعي وتقليص  الركائز األساسية  يعد إحدى 
الفوارق املجالية والترابية ببالدنا، على مستوى النقل بالعالم الطرقي 
للنقل، أنجزت  اللجن اإلقليمية  القروي عفوا ومن أجل دعم عمل 
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الوزارة عدة دراسات حول املعطيات املرتبطة بهذا النقل على مستوى 
58 إقليم، هاد اللجنة وتتقوم أيضا اللجنة الوطنية للنقل بالوزارة 
للطلبات  وتتر ص  املزدوج  النقل  مللفات  بالنسبة  األولوية  بإعطاء 
املصادق عليها من طرف اللجن اإلقليمية، تتجدر اإلشارة إلى أن تقريبا 
حوالي 1413 ر صة للنقل املزدوج تستغل حاليا، وأيضا بالنسبة لتنزيل 
الجهوية املتقدمة غادي تقوم الوزارة بتسريع وتيرة العمل من أجل نقل 
اال تصاصات املتعلقة بهاد النقل إلى املجالس الجهوية في إطار دفاتر 

تحمالت  صها يكون معمول بها على الصعيد الوطني، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب املحترم تعقيب.

ملنيئباملسيداحسناملبهي:

شكرا لكم السيد الوزير على تفاعلكم وعلى عزمكم األكيد على 
معالجة إشكالية النقل بالعالم القروي، التي ال زالت تؤرق الساكنة 
التنقل  في ظل غياب ضعف شبكات  أزمة مزمنة  باعتبارها  القروية 
القادرة على فك العزلة عنها وما تشكله من عائق يحول دون تطوير 
أنشطتها االقتصادية الحيوية وضمان الولوج امليسر للمرافق العمومية 
الصحية والتعليمية وغيرها. هذه اإلشكالية التي تقت�صي إرادة جماعية 
والتقائية وتعاون بين مختلف القطاعات املعنية للوصول إلى حلول 
مرضية تستجيب لتطلعات الساكنة وانتظاراتها وفك العزلة وتنشيط 
الحركة االقتصادية وإنعاش الحياة االجتماعية وتعزيز مقومات العيش 
الكريم وتقليص الفوارق االجتماعية والتفاوتات املجالية، حلول قادرة 
في  أبانت عن محدوديتها  التي  الترقيعية  على القطيعة مع اإلجراءات 

معالجة أزمة النقل بالعالم القروي.

والجبلية  القروية  املناطق  تجد ساكنة  ال  عندما  الوزير،  السيد 
وسيلة للتنقل من أجل العالج والتطبيب وقضاء مآربها اإلدارية باملرافق 
الشأن  هو  كما  األسبوعية  باألسواق  اليومية  وحاجياتها  العمومية 
بالنسبة إلقليم اليوسفية، السيد الوزير هناك العديد من الدواوير 
معزولة بسبب انعدام النقل مما يؤدي إلى تزايد النقل غير املنظم، 
وهؤالء هم الذين يقومون بحل مشاكل الساكنة ويعانون مع السلطات 
بحكم أنهم ال يتوفرون على ر ص قانونية، لذلك نرجو منكم العمل 

على تسوية هذه الوضعية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامل0حايناملعا0ي:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيداملوزي0،

نعم هناك مشاكل عديدة ال تعد وال تح�صى فيما يخص مشاكل 
أول  القروي  العالم  أن  جميعا  نعلم  وكما  القروي،  بالعالم  النقل 
املشاكل الرئيسية هو ضعف البنية التحتية، بما أن هناك ضعف البنية 
التحتية جميع وسائل النقل املر صة بما فيها النقل املزدوج ال تصل 
لهذه املناطق القروية الصعبة، لذا جل املواطنين يستعملون السيارة 
الخاصة أو ما يطلق عليها بالنقل السري، وهذه السيارات الخاصة أو 
ما يطلق عليه بالنقل السري ملا تصل ملا تنقل املواطن من أعالي الجبال 
إلى الطرق الرئيسية أو الحضرية أو املراكز الحضرية تتعرض للمخالفات 
الزجرية. ملاذا السيد الوزير، هذه السيارات يتم الحصر وتعطى ليها �صي 
ر ص سنوية أو استثنائية لحل هذه املعضلة؟ و اصة يوم األسبوع 
يوم األسواق في األسبوع و اصة األيام ديال األسواق األسبوعية هناك 
امللجأ  هي   240 أو  ميرسيديس207،  عليهم  يسمى  ما  سيارات  عندنا 
الوحيد لنقل املواطنين إلى املداشر واملأوى ديالهم، إذن السيد الوزير 

إن هناك حلول عاجلة وآنية لحل هذه املشاكل...

ملسيدارئيساملجلسة:

إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  التوقيت  انتهى 
تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدامياوناعايري:

في  متو رين  باقي  األقاليم  بعض  هناك  املحترم،  الوزير  السيد 
التسوية ديال ر ص النقل املزدوج  اصة اإلقليم ديال زاكورة، السيد 
الوزير، هناك ملفات عالقة منذ 2014 ترافعنا عليهم السيد الوزير 
مرارا ولكن باقي هاد ال�صي ما تسوى، كنطالب منك السيد الوزير، باش 

تعطي واحد العناية إلقليم...

ملسيدارئيساملجلسة:

النائب املحترم، التوقيت، تفضلوا السيد  انتهى التوقيت السيد 
الوزير تفضلوا السيد الوزير، نعم.. دابا هاد ال�صي اللي غادي يكون 

بالنسبة la régie، إن شاء هللا، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليل،اوزي0املنقلاومللولستيك:

احنا مادا بينا هاد الناس اللي تينقلوا في القطاع في املجال القروي 
راه  املهيكل  للنظام  يد لوا  باش  الطريقة  املهيكل،  للنظام  يد لوا 
بسيطة ألنه تطلب اإلدالء ببطاقة وطنية، مقتطف من السجل العدلي، 
شهادة السكنى وأيضا اإلمضاء ديال دفتر التحمالت. كاين القضية ديال 
املركبات اللي هي يعني ما كتالءمش لهداك دفتر التحمالت، و صنا 

نشوفوا كيفاش نقدروا نحسنوا من هاد الوضعية هادي، شكرا.

بالنسبة للملفات اللي مازال موضوعة، اللجنة املركزية راه غادي 
نجتمع قريبا وغادي نطرقوا لهاد امللفات العالقة، إن شاء هللا، في أقرب 

وقت، شكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

إذن شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا.

ملجلس  الدا لي  النظام  من   152 املادة  ملقتضيات  إعماال  واجن 
الجلسة  نهاية  في  الكالم  بتناول  املتعلقة  النقطة  إلى  ننتقل  النواب، 
عام  موضوع  في  للتحدث  الشفهية  لألسئلة  املخصصة  األسبوعية 
وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإ بار الرأي العام الوطني به، هناك 
4 طلبات لها وحدة املوضوع األمر يتعلق بالتدابير واإلجراءات املتخذة 
بالخارج بسبب  العالقين  املغاربة  في وضعية  للبت  املقترحة  والحلول 
جائحة كورونا كما أشرنا سابقا في إطار تناول الكالم. الكلمة للمتحدث 
األول عن فريق األصالة واملعاصرة في حدود دقيقتين، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبدامل0حيمابوعزة:

شك0ماملسيدامل0ئيسامملحترم،

الحكومة  اتخذتها  اللي  التدابير  نثمن  أوال  إطار اإلحاطة علما،  في 
املغربية في سبيل يعني حماية املواطنين وصحتهم جراء وباء »كوفيد19-«، 
وقد كان لقرار إغالق الحدود الوطنية آثار سلبية انعكست سلبا على 
بعض املواطنين واملواطنات الذين ضلوا عالقين  ارج تراب اململكة. 
لذا نتساءل عن التدابير واإلجراءات املتخذة واإلجراءات االستعجالية 
لتمكين املغاربة العالقين بالخارج من العودة ألرض الوطن ساملين مع 
مراعاة طبعا لخصوصياتهم ولظروفهم، علما أن هاد القرار ديال العودة 
ديال املغاربة يعني لم يتم تعميمه من مختلف املطارات العاملية، لذا 
نتمنى أن يتم تعميم هاد اإلجراء هذا على مختلف العواصم أو املدن 

اللي متواجدين فيها هاد املغاربة العالقين، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

نمر إلى املتحدث الثاني عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدامنصفاملطوب:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

أوال في البداية نسجل بإيجابية املجهودات املبذولة ملعالجة أزمة 
املغاربة العالقين بالخارج بعد قرار اإللغاء، لكن بغينا نأكدوا أن ما زال 
واحد العدد كبير ديال املغاربة اللي هما عالقين ومن الطلبة اللي عالقين 
 ارج بالدنا، فهنا كنتكلموا على الحكومة أن حكومة اجتماعية وهنا 
جا الدور ديالها أن هي تحاول تا ذ بعض التدابير وبعض الحلول اللي 

ممكن أن هي تخلينا يرجعوا هاد املواطنين لبالدهم. أوال هو باش يمكنا 
نمكنوا هاد الخطوط ديال الطيران أو الرحالت التي كيمشيوا بالعالقين 
اللي كاينين في املغرب للخارج كيف نا ذوهم أن هما يا ذوا العالقين 
اللي كاينين برا يد لوهم للمغرب ألن ال يعقل أن الطيارة كتم�صي عامرة 
بالعالقين اللي كاينين في املغرب وترجع  اوية، هذا اللي كيسبب في 
الغالء ديال التذاكر ألن الرحالت كيمشيوا عامرين وكيجيوا  اويين 
ديال  الشرط  هاد  إلغاء  ثانيا  التذكرة؛  ديال  السعر  واحد  فكيكلف 
الخروج من املغرب في أكتوبر، فكاين عندنا طلبة اللي كاينين سافروا 
أو ال مقيمين اللي في املغرب اللي سافروا في سبتمبر وسافروا في غشت 
ودابا اجن باغيين يد لوا، فما يمكنش  صنا نشوفوا لهم حال باش 
يد لوا لبالدهم، وكذلك احنا مع الد ول لكن باإلجراءات أو بشروط، 
ممكن هاد الناس ند لوهم لبالدهم، ونديروا أسبوع في الفنادق إذا 
كانت غتكلف الدولة واحد املصاريف كبيرة ممكن نخليوها أن هي هاد 
املسافرين أو العالقين هما يأديوا هاد الرسوم ديال الفنادق والتحليل 
ديالهم باش يمكن لهم يد لوا يولجوا لبالدهم، ألنهم في نهاية األمر هما 

مواطنين مغاربة، وشكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة  تفضلي  الحركي،  الفريق  عن  الثالث  للمتحدث  الكلمة 
النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاسكينةالحاوش:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيداملوزي0امملحترم،

تفاديا لتف�صي املتحور الجديد لفيروس كورونا »أوميكرون«، وباش 
نحافظوا على املكاسب اللي راكمها املغرب في محاربة الجائحة، وأيضا 
لحماية صحة املواطنين تم اتخاذ قرار إغالق األجواء الجوية إلى غاية 
31 مارس 2022، وتعليق كافة الرحالت من وإلى تراب اململكة من غير 

بعض الرحالت االستثنائية.

السيد الوزير، كنشكروكم على محاولة حماية املواطنين، ولكن 
كاين بزاف ديال املواطنين اللي عالقين في العديد من دول العالم وفي 
مواقف جد صعبة واللي ما اتخاذ حتى �صي إجراء في حقهم، كاين اللي 
استنفد املوارد املالية وما لقى ما ياكل ال فين يسكن، كاين اللي مجبر 
يلتحق بالعمل ديالو ومهدد بالطرد، كاين الطلبة اللي واحلين باغيين 
يد لوا لبالدهم، كاين الناس اللي عندهم ظروف صحية وال زم يلتحقوا 
باملواعد الطبية ديالهم إلى آ ره... قررت السلطات املغربية تحبس كل 
الرحالت االستثنائية واللي كانت كتعاون الناس العالقين باش يد لوا 
ابتداء من 23 دجنبر 2021. كنساءلوكم السيد الوزير، عن اإلجراءات 
املغربية  السفارات  مع  بالتنسيق  الوطن  ألرض  إلرجاعهم  املتخذة 
والقنصليات بالخارج، وهللا يخليكم نريد منكم تنوير الرأي العام بكل 

اإلجراءات واملعطيات املتعلقة بهذا الجانب، وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة اجن للمتحدث الرابع عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
في حدود دقيقتين، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاسلوداملبرىعي:

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي0امملحترم،

العالم،  بعدد من دول  »أوميكرون«  الجديد  املتحول  بعد ظهور 
 29 اإلثنين  يوم  الجوية  البحرية،  البرية،  الحدود  بإغالق  بلدنا  قام 
novembre على الساعة 11 و50 دقيقة في وجه اجالف من العالقين 
بالخارج، ويتوزع هؤالء بجميع أنحاء العالم. فمنهم من ذهب لقضاء 
عمل، منهم من ذهب للسياحة، منهم من ذهب لقضاء مناسك العمرة 

أو التطبيب، ليتفاجأوا بقرار اإلغالق ودون سابق إنذار.

في هذا الصدد، قامت الحكومة بوضع تدابير إلعادة ثم تراجعت 
سبيل  على  البعض  استثنت  جديدة  إجراءات  وضعت  ثم  ذلك  عن 
املثال الطلبة الذين أكملوا دراستهم كما جاء في تصريح زمالئي قبل 
مني، ثم كذلك كان هناك تصريح آ ر لتدارك هذا األمر. السيد الوزير، 
أمر محمود  الخضراء هو  املنطقة  في  املغرب  استقرار  املحافظة على 
ومطلوب، لكن ماذا ذنب العالقين  ارج وطنهم نتيجة هذه اإلجراءات 
فهم أبناء هذا الوطن، فاملعتمرين مثال ضلوا عرضة للمزايدات من 
العالم  أنحاء  بجميع  فنادقهم.  من  للطرد  أو  األسفار  وكاالت  طرف 
العالقين باملطارات يناشدون املسؤولين للعودة لبالدهم، ولعائالتهم 
الذين فرض عليهم البروتوكول الصحي باإلقامة في الفنادق يحتجون 

ألن الطاقة االستيعابية أكثر...

ملسيدارئيساملجلسة:

نعم  السيد..  تفضلوا  التوقيت،  انتهى  املحترمة  النائبة  السيدة 
تفضلوا تفضلوا السيد الوزير تفضلوا، في حدود 8 دقائق.

رئيسا لددا مملنتدبا ملوزي0ا بي تيس،ا مصطفىا ملسيدا
ملحكومة،امملكلفابيلعالقيتامعاملبرملين،املنيطقامل0سايابيسما

ملحكومة:

سيدنيا علىا وملسالما وملصالةا مل0حيم،ا مل0حانا هللاا بسما
محاداوعلىاآلهاوصحبهاألاعين.

املرتبطة  املعطيات  من  مجموعة  أقدم  سوف  لي  اسمحتوا  إيال 
نذكروا  أوال  النواب:  والسادة  السيدات  بها  تقدم  التي  باإلحاطات 
بالسياق الدولي الذي يعرف وضعا وبائيا أو يعرف تصاعدا ملحوظا 
وسريعا لحالة العدوى جراء انتشار الساللة املتحورة الجديدة املعروفة 
أوميكرون عبر دول العالم، حيث تجاوزت اإلصابات عشرات اجالف 

في بعض دول أوروبا. في مواجهة هذا الوضع، وفي محاولة لوقف زحف 
الفيروس املتحور اتخذت العديد أو اتخذت العديد من دول العالم 
تدابير احترازية تمثلت في إغالق جزئي أو شامل ملجالها الجوي ولعدد 
من املرافق العامة، في عودة جديدة إلى إجراءات العزل الصحي وفرض 
حجر شامل على جميع السكان، كاين دول اجن اللي في هاد األسبوع 
هذا عمالت حجر شامل على السكان بعد أن سجلت معدالت اإلصابة 
اليومية أو عرفت ارتفاعا قياسا في الفترة األ يرة. وفي نفس السياق، 
سارعت دول أ رى إلى الحد من رحالتها الجوية الدولية وإلغاء عدد 
كبير من الرحالت املبرمجة سابقا فهاد week-end هذا، نهاية األسبوع 
املا�صي ألغيت 7000 رحلة، وبذلك د ل العالم في حالة طوارئ عامة 
بموازاة مع  اليومية وذلك  في عدد اإلصابات  الكبير  االرتفاع  ملواجهة 

االنتشار السريع ملتحور »أوميكرون« هذا اجن السياق الدولي.

بالنسبة للسياق الوطني، اتخذت بالدنا مجموعة من اإلجراءات 
القرارات  الجائحة، وكانت  بتوجيهات ملكية سامية، منذ بداية هذه 
متتالية في إطار استراتيجية وطنية استباقية وشاملة ملواجهة جائحة 
كورونا، تمثلت في تلقيح حوالي 23 مواطن مغربي بجرعتين فيما أ ذ 
الجرعة الثالثة املعززة أو أ ذ الجرعة الثالثة املعززة ال يزال جاريا، 
في  تمثلت  ولقد مكنت هذه املجهودات من تحقيق مكتسبات مهمة 
تراجع عدد اإلصابات اليومية إلى ما دون 400 -كنتكلم على األسبوع 
10 حاالت يوميا وأصبح  إلى أقل من  املا�صي- وتراجع عدد الوفيات 
الوضع الصحي متحكما فيه في الوقت اللي دول كثيرة كانت كتعرف أو ال 

بالدنا نيت كانت كتعرف أكثر من 4000 إصابة.

وبالرغم من سياق الجائحة والظروف الصحية التي رافقتها، أبدت 
اململكة املغربية تفهما لحاجة املواطنين سواء دا ل الوطن أو  ارجه 
2021 تنظيم عملية واسعة  إلى التنقل والسفر بحيث تم في صيف 
لعبور أفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج في إطار العناية املولوية 
بأبناء الجالية املغربية، حيث صدر بالغ للديوان امللكي بتاريخ 06-13-
2021، اسمحوا لي كنبدا معاكم باش نذكركم باإلجراءات اللي قامت 
بها الحكومة، حيث أصدر تعليماته السامية للسلطات املعنية وكافة 
بالدهم  عودة  تسهيل  على  العمل  قصد  النقل  مجال  في  املتد لين 
وبأثمنة مناسبة، وفي هذا اإلطار أمر جاللة امللك كل املتد لين في مجال 
النقل  اصة الناقل الوطني الرسمي ومختلف الفاعلين بالنقل البحري 
بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع وتوفير 
العدد الكافي من الرحالت، كما دعا جاللته كل الفاعلين السياحيين 
سواء في مجال النقل أو اإلقامة التخاذ التدابير الالزمة. وتنفيذا لهذه 
التعليمات، تم اعتماد كما قلت أسعار مناسبة حيث تمكن 1.548.939 
إلى  الد ول  من  العبور  من  املقيمين  املغاربة  املواطنين  من  شخص 
أما   ،2021 شتنبر   15 إلى  يونيو   15 بين  ما  الفترة  في  الوطني  التراب 
العربات فقد تم تسجيل د ول 56.679 وحدة، هادو الناس اللي د لوا 
عبر مينائي سيت ومرسيليا وإيطاليا وجينوا. بفضل اإلجراءات والتدابير 
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صاحب  لتوجيهات  وتنفيذا  السنة،  هذه  اتخذت  التي  املسبوقة  غير 

الجاللة نصره هللا، بلغ عدد الوافدين عبر املطارات 1.420.000 فرد 

أي ما يشكل نسبة %91 من مجموع وسائل النقل املستعملة و روج 

1.227.000، وتجدر اإلشارة إلى أن أغلب الرحالت الجوية تم تأمينها من 

طرف الناقلين الوطنيين وعلى الخصوص الناقل الوطني الرسمي، كما 

بلغ عدد الوافدين عبر موانئ اململكة د ول 128.676 فردا. ولإلشارة 

فقد صادق مجلس الحكومة بتاريخ 15 يونيو 2021 على اإلجراءات اللي 

كتعرفوها املرتبطة بالتعويض هذا بالنسبة للعملية األولى.

2021 والقرار ديال التعليق ديال الرحالت  اجن بالنسبة لنوفمبر 

الدولية، بعد قرار السلطات الوطنية تعليق الرحالت الجوية الدولية 

املصالح  تعبئة جميع  تمت   ،2021 نوفمبر   29 منذ  املغرب  اتجاه  في 

املقيمين  املغاربة  املواطنين  من  عدد  ترحيل  أجل  من  واإلمكانيات 

باملغرب والذين سافروا إلى  ارج التراب الوطني لدواع سياحية. وفي هذا 

الصدد وبتنسيق مع السلطات املغربية املختصة  اصة وزارة الشؤون 
الخارجية والدا لية إلى غير ذلك من الوزارات، تم تنظيم جسر جوي 

من 3 دول البرتغال، تركيا واإلمارات، حيث مكنت هذه العملية من 

ترحيل ما بين 1000 و1500 شخص يوميا، باعتماد معايير موضوعية 

بشأن املواطنين املستفيدين، ومكنت في اإلجمال هذه العملية من عودة 

5760 مواطنا مغربيا في الفترة ما بين 15 و22 دجنبر عبر رحالت جوية 

استثنائية، في احترام البروتوكول الخاص معروف فيه PCR إلى غير 

ذلك، والخضوع للحجر الصحي طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة 

لهذا الغرض على نفقة الحكومة املغربية. تم توزيع املواطنين العائدين 

عبر الرحالت االستثنائية بحسب الوحدات الفندقية باملدن إلى ما يلي: 

1937 بأكادير، 1550 بمراكش، 935 بالدار البيضاء، 669 بكل من 

فاس وطنجة، املجموع كان 5760 مواطن.

وتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية، تم بذل مجهودات كبيرة جدا 
أجل ضمان حسن  من  املحكم  اللوجستيكي  التنظيم  املستوى  على 
الناقلة،  العملية وذلك من  الل تعبئة الطائرات  وانسيابية تنظيم 
و إجراء التحليل وتنظيم النقل الدا لي إلى غير ذلك... كما تم بذل 
أن  رغم  املسافرين،  متناول  في  لجعلها  األسعار  يخص  فيما  مجهود 
مجموعة من رحالت العودة كيفما قالت السيدة النائبة املحترمة من 
رحالت العودة انطلقت بطاقة استيعابية جد منخفضة لم تتجاوز في 
بعض األحيان 25 إلى %30، كما أن اإلعالن عن مواعيد الرحالت قبل 
48 ساعة على األقل من انطالقها ساعد العائدين على اتخاذ ترتيبات 
أعاله  إليها  املشار  والتدابير  اإلجراءات  كل  تذاكرهم.  وأ ذ  سفرهم 
تطلب أو تطلب تمويالت مالية مهمة من طرف الحكومة. وعموما فقد 
تم تنفيذ هذه العملية االستثنائية باملرونة الالزمة فيما يخص تطبيق 
التدابير، وإجماال فإن عودة املواطنين العالقين إلى الوطن عرفت نجاحا 
ملحوظا والشكر موصول لجميع املتد لين الذين انخرطوا في إنجاح 
هذه العملية بروح وطنية عالية، وكذلك املواطنين الذين أبانوا عن 
التزام وانخراط كبير في إنجاح هذه العملية في إطار تعبئة قوية ملختلف 
السلطات العمومية، وستظل السلطات العمومية املختصة معبأة من 
أجل مواجهة التحديات املستقبلية في سياق الجائحة و اصة فيما 
يتعلق بإيجاد الحلول املناسبة للوضعيات املختلفة التي قد تفرضها 
تواجدهم  ارج  بمناسبة  املغاربة  املواطنين  على  الوبائية  الوضعية 
التراب الوطني وبما يضمن األمن الصحي لكل املغاربة، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، واجن نمر إلى الجلسة التشريعية، إذنان0فعا
ملجلسة.
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محض0املجلسةامل0مبعةاوملعش0ين

ملتيريخ: االثنين 22 جمادى األولى 1443ه )27 دجنبر2021(.

مل0ئيسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

السادسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وثالثون  ثالثة  ملتوقيت: 
والدقيقة الخامسة مساء.

لدولامألعايل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية 
رقم 23.21 املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2019.

ملسيدارمشيداملطيلبياملعلايارئيسامجلساملنومب،ارئيسا
ملجلسة:

أش0فا علىا وملسالما وملصالةا مل0حيم،ا مل0حانا هللاا بسما
ممل0سليناوعلىاآلهاوصحبهاألاعين.

ملسيدةاوملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 املتعلق بتنفيذ 
قانون املالية للسنة املالية 2019، الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع 

القانون، فليتفضل مشكورا.

ملسيدافوزيالقجع،املوزي0امملنتدبالدداوزي0ةامالقتصيىا
وممليلية،امملكلفابيمليزمنية:

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

قانون  مشروع  املوقر  مجلسكم  أنظار  على  أعرض  أن  يسعدني 
التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2019، الذي تم 
إيداعه بطبيعة الحال لدى مؤسستكم املوقرة وفقا لآلجال املنصوص 
التنظيمي  القانون  65 من  الدستور واملادة  76 من  الفصل  في  عليها 
لقانون املالية، أي قبل نهاية شهر مارس من سنة 2020. واسمحوا 
لي بداية أن أشكر السيدات والسادة النواب املحترمين، على العناية 
التي تم إيالؤها لهذا املشروع وهو ما يؤشر على األهمية التي يحظى 
بها باعتباره آلية أساسية لتقوية الرقابة البعدية للبرملان على املالية 
املسؤولية  ربط  ملبدأ  الحال  بطبيعة  وإعماال  وتنفيذها  العمومية 
باملحاسبة. وفي هذا السياق، ووفقا للتشريعات وما تنص عليه، تم 
إرفاق هذا املشروع بتقرير حول نجاعة األداء وتقرير افتحاص نجاعة 
األداء، وذلك كما قلت تطبيقا ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون 
املالية. وفي هذا الصدد أيضا، واستنادا إلى تقارير افتحاص نجاعة أداء 
القطاعات الوزارية واملؤسسات املرتبطة بها برسم سنة 2019، يمكن 

أن نسجل مجموعة من النقط اإليجابية على الخصوص منها انخراط 
كافة القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية في منهجية نجاعة األداء، 
أو  طط عمل مع تحديد  استراتيجيات  برامجها عن  أغلب  وانبثاق 
األهداف لجل البرامج املفتحصة وربطها بمؤشرات ملدى قياس بلوغها.

كما تم إرفاق هذا املشروع بتقرير حول املوارد املرصدة للجماعات 
الترابية، الذي شكل لسنوات طوال إرادة ورغبة السيدات والسادة 
إلى تقديم وتحليل املوارد املعبأة من  النواب املحترمين، الذي يهدف 
طرف الدولة لفائدة ميزانيات الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات 
برسم سنة 2019، وهو ما يمكن من القيام بقراءة واضحة للعالقة 
املالية القائمة بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية من حيث 
املوارد امليزانياتية املجمعة واملدفوع لها كليا أو جزئيا من طرف الدولة 
املهام  أداء  لتمكينها أي لتمكين هذه الجماعات من  الحال،  بطبيعة 

املسندة إليها على أحسن وجه.

ومن جهة أ رى، وتفعيال لاللتزام الحكومي املتمثل في العمل أساسا 
على إقامة تعاون بناء ومستمر مع املؤسسة التشريعية وتيسير ولوجها 
وضعت  العمومية،  السياسات  بتنفيذ  املتعلقة  املعطيات  ملختلف 
الحكومة بين أيدي السيدات والسادة النواب، أعضاء لجنة مراقبة 
املالية العمومية، مجموعة من الوثائق التكميلية تتضمن مزيدا من 
تنفيذ  بسياق  املتعلقة  املؤشرات  وكذا  واألرقام  اإلضافية  املعطيات 

قانون املالية لسنة 2019.

ملسيدمتاوملسيىة،

يقوم مشروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ مالية 2019 بحصر 
وإثبات املبلغ النهائي للمدا يل املقبوضة والنفقات املنجزة املتعلقة 
بالسنة املالية 2019، وكذا بحصر حساب نتيجة هذه السنة. وبناء 
عليه، يثبت هذا املشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية 2019 
على مستوى كل، عفوا، من امليزانية العامة، والحسابات الخصوصية 
على  جاءت  والتي  مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة  ومرافق  للخزينة، 

الشكل التالي:

أوال: على مستوى امليزانية العامة: بلغت النفقات املنجزة عند نهاية 
السنة 365,65 مليار درهم، فيما يخص املوارد بلغت تقديرات امليزانية 
العامة لسنة 2019 يعني في إطار قانون املالية الذي صوتنا عليه جميعا 
ما قدره 329,62 مليار درهم، وتم تحصيل ما مجموعه 365,96 مليار 
درهم أي بنسبة إنجاز بلغت 111,02، وقد شكلت املوارد العادية نسبة 

71,29 من مجموع املوارد املحصلة؛

بلغت  قد  للخزينة:  الخصوصية  بالحسابات  يتعلق  فيما  ثانيا: 
نفقات  تمثل  حيث  درهم  مليار   90,9 مجموعه  ما  املنجزة  النفقات 
الحسابات املرصدة ألمور  صوصية نسبة 85,62 من مجموع هذه 
النفقات، أما فيما يخص موارد هذه الحسابات، قد حددها قانون 

املالية 2019 في 85,08 مليار درهم وتم تحصيل 101,36 مليار درهم؛
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ثالثا: فيما يخص مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة أو ما يسمى 
بles segmas: فقد سجلت نفقات االستغالل ما مجموعه 2,06 مليار 
درهم، أما موارد االستغالل هذه املرافق فقد بلغت تقديراتها النهائية ما 
مجموعه 4,48 مليار درهم وتم تحصيل 4,68 مليار درهم، في حين بلغت 
نفقات االستثمار لنفس هذه املرافق 1,23 مليار درهم، وباملقابل سجلت 
بطريقة  املسيرة  الدولة  ملرافق  االستثمار  ملوارد  النهائية  التقديرات 

مستقلة 3,63 مليار درهم، وتم تحصيل 3,69 مليار درهم.

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

سنة  الوطني  الل  االقتصادي  النشاط  بأن  التذكير  من  البد 
2019 تأثر من جهة بسوء الظروف املنا ية، ومن محيط  ارجي غير 
مالئم بشكل عام من جهة أ رى، مما أدى إلى تراجع الناتج الدا لي 
الخام، حيث انتقل من معدل النمو 3,2 سنة 2018 إلى 2,5 في 2019 
غير أن القيمة املضافة الغير الفالحية، يعني، à.part الفالحة فاألنشطة 
االقتصادية األ رى عرفت  الل سنة 2019 انتعاشا بلغ 3,9 % مقابل 
2,9 %  الل سنة 2018 أي بارتفاع %1 ما بين السنتين، بينما عرفت 
القيمة املضافة الفالحية انخفاضا بنسبة 8,6–بعد ارتفاع قدره 5,8 

سنة 2019.

وعلى العموم، فإن التوقعات الخاصة بقانون املالية للسنة املالية 
2019 قد تحققت بنسب إجمالية حددت في أوال املوارد: %113، معناه 
2019 الذي تم التصويت عليه  املالية  بالنسبة لتوقعات قانون  أنه 
فقد تمكنا جميعا من تحقيق %13 زائدة بالنسبة للموارد، في حين تم 
التحكم في التكاليف في حدود %98، وكنتيجة لذلك فقد تم حصر عجز 

امليزانية في حدود %3,6 من الناتج الدا لي الخام.

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

تلكم با تصار أهم املعطيات واألرقام التفصيلية ملشروع قانون 
التصفية لسنة 2019، كما أحيطكم علما بأن مصالح وزارة االقتصاد 
واملالية هي اجن بصدد إعداد قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون 
املالية لسنة 2020، والذي سيتم تقديمه، إن شاء هللا، إلى مجلسكم 
املوقر قبل نهاية الربع األول من سنة 2022 تفعيال ملقتضيات القانون 
التنظيمي لقانون املالية، وسنكون بذلك قد احترمنا جميعا اججال التي 
والسالم عليكم  اهتمامكم  لكم حسن  أشكر  القانون،  يحددها هذا 

ورحمة هللا.

ملسيدامل0ئيس:

الكلمة للسيدة مقررة لجنة مراقبة املالية  شكرا السيد الوزير، 
العامة لتقديم تقرير اللجنة في هذا املوضوع السيدة النائبة املحترمة 
أفتح  بالتقرير؟ وزع؟ شكرا.  التقرير؟ توصلتوا  الحناوي. وزع  إكرام 
باب املناقشة العامة النائب املحترم السيد عبد الرحيم واعمر عن فرق 

األغلبية في حدود 10 دقائق.

ملنيئباملسيداعبدامل0حيماومعا0ابيسماف0قامألغلبية:

أش0فا علىا وملسالما وملصالةا مل0حيم،ا مل0حانا هللاا بسما
ممل0سلين.

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي0امملحترم،

زميالتياملنيئبيتامملحترميت،

زمالئياملنومبامملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق األغلبية والفريق الدستوري 
مشروع  على  والتصويت  املناقشة  إطار  في  االجتماعي،  الديمقراطي 
قانون التصفية رقم 23.21 املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 
2019. وبداية، ال يسعنا بهذه املناسبة إال أن نسجل بارتياح كبير املنحى 
والتوجه الذي اتخذته بالدنا في إصالح منظومتنا االقتصادية واملالية 
عميقة  تحوالت  الحقيقة  في  املنظومة  هذه  فقد عرفت  والضريبية، 
التنموي  للنموذج  بالدنا  بتبني  تتويجها مؤ را  تم  إيجابية  وتطورات 
الجديد. وبهذه املناسبة، ننوه ونشيد بالعديد من التقارير والتوصيات 
التي أصدرتها املؤسسات الدستورية، ونذكر منها على وجه الخصوص 
واالجتماعي  االقتصادي  واملجلس  للحسابات،  األعلى  املجلس  تقارير 

والبيئي، وبنك املغرب واملندوبية السامية للتخطيط وغيرها.

قانون  مشروع  مناقشة  بصدد  ونحن  بشكل  اص،  نثمن  كما 
التصفية للسنة املالية 2019 أهمية تقارير املجلس األعلى للحسابات 
قوانين  بتنفيذ  املتعلقة  التقارير  و اصة  مستقلة  دستورية  كهيئة 
مراقبة  لجنة  وكأعضاء  كبرملانيين،  إلينا  بالنسبة  تعتبر  والتي  املالية 
املالية العامة على وجه التحديد، مرجعا وسندا ال غنى عنه في أدائنا 
الوجه األكمل. كما نعبر عن تقديرنا  الرقابي والتشريعي على  لدورنا 
بالتزام الحكومة بإيداع مشروع قانون التصفية في احترام  وترحيبنا 
تام لآلجال املنصوص عليها في الفصل 76 من الدستور واملادة 65 من 
القانون التنظيمي لقانون املالية، ونغتنم هذه املناسبة أيضا لنعبر عن 
اعتزازنا بالتعبئة املستمرة لكل مكونات وقوى البالد الحية تحت القيادة 
الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، ملواجهة الصعوبات 
املرتبطة بمختلف األزمات الصحية واالقتصادية التي يشهدها العالم 
بجائحة  املرتبطة  األزمة  وآثار  تداعيات  رأسها  وعلى  األ يرة  اجونة  في 

»كوفيد«، وباملناسبة هللا يا سيدي ربي يرفعوا علينا.

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

تعتبر مناقشة قانون التصفية محطة دستورية وسياسية بامتياز، 
للحكومة  املالي  النشاط  على  الحقة  رقابة  بممارسة  للبرملان  تسمح 
ومساءلتها على مستوى الحكامة املالية ومنسوب املطابقة بين االلتزام 
والتنفيذ بنفس سيا�صي يجعل السياسات العمومية تحت مجهر التقييم 
لعقلنة النفقات وحسن توزيعها، ال سيما على مستوى الحاجيات اجنية 
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وامللّحة  صوصا القطاعات االجتماعية. فالعبرة من هذا النقاش تكمن 
في مدى تحقيق النجاعة املالية، وتحقيق النتائج انطالقا من األهداف 
املسطرة التي تم على أساسها صرف االعتمادات بهدف االرتقاء في تدبير 
متجدد  منظور  إلى  صرفة  ومحاسباتية  قانونية  مقاربة  من  امليزانية 
العمومية  السياسات  نجاعة  على  بالتركيز  املواطن  يستهدف  دمة 
وتحقيق أهداف التنمية. وهنا نثمن نجاح الحكومة في إعادة النظر 
في طريقة تدبير امليزانية، وأسلوب مراقبتها عبر نمط حديث وعصري 
يعتمد على منهجية حديثة تتخلى عن منطق الوسائل واإلجراءات وتهتم 

بالنتائج ومؤشرات النجاعة في التسيير املالي.

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملحضوراملك0يم،

إن إرفاق مشروع هذا القانون بكل من التقرير حول نجاعة األداء، 
وتقرير افتحاص نجاعة األداء في تجربة حديثة يشهدها البرملان، يعتبر 
بمثابة نقلة نوعية في العمل الرقابي ملجلس النواب، ولبنة من لبنات 
األغلبية  فرق  دا ل  نثمن  اإلطار،  هذا  وفي  الشفافية،  صرح  بناء 
والفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي انكباب القطاعات الوزارية 
واملؤسسات على التحسين املستمر لهيكلة البرامج امليزانياتية للقطاعات 
الوزارية، لتتوافق أكثر مع االستراتيجيات القطاعية ومع مخطط العمل 
حيث  األداء،  نجاعة  مؤشرات  وتحسين  السنوات  متعدد  القطاعي 
بلغ متوسط األهداف حسب البرامج 3,48 علما أن العدد املرجعي 3 

داألهداف.

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

من  العديد  وتحسن  الفرضيات،  أغلب  صدقية  بارتياح  نسجل 
املؤشرات والنتائج اإليجابية املحققة، و اصة انتعاش القيمة الغير 
فالحية، إذ بلغت %3,9 مقابل %2,9  الل سنة 2018 كما جاء في كلمة 
السيد الوزير. وفيما يتعلق بتنفيذ املوارد وتكاليف امليزانية، فقد تم 
تجاوز التوقعات املتعلقة باملوارد في قانون املالية لسنة املالية 2019 
والتي بلغت %113 في ما بلغ تنفيذ التكاليف املتوقعة نسبة 98%، 
ونسجل كذلك األداء الجيد للموارد الضريبية و اصة الضرائب غير 
املباشرة التي ارتفعت بنسبة %2,3 مقارنة مع سنة 2018، وهذا على 
الرغم من تأثر النشاط االقتصادي بسوء الظروف املنا ية وبظرفية 
الناتج  نمو  تراجع  إلى  أدى  محيط  ارجي غير مالئم بشكل عام مما 
الدا لي الخام الذي انتقل من %3,2 في 2018 إلى %2,5ٍ في 2019. 
ومن جهة أ رى، وفيما يتعلق بتطور دين الخزينة فقد واصل مساره 
التصاعدي بنسبة تطور ناهزت %3,4 حيث بلغ دين الخزينة برسم 
سنة 2019: %64,9 من الناتج الدا لي الخام، وهذه نتيجة طبيعية 

لوجود عجز متكرر في امليزانية.

املسجل  التراجع  من  وبالرغم  االعتمادات،  بترحيل  يتعلق  وفيما 
فقد لوحظ تجاوز بعض القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية 

للنسبة املسموح بها، كما ننبه إلى مالحظة املجلس األعلى للحسابات 
فيما يخص االقتطاعات من النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية 
ملختلف الوزارات، حيث سجل غياب الطابع االستعجالي أو الطارئ 
بخصوص بعض املراسيم املتعلقة بهاد االقتطاعات وأن غالبية هاد 
النفقات يمكن إدراجها في البنود املخصصة لها على مستوى امليزانيات 
القطاعية، ومناقشتها حسب طبيعتها دا ل اللجن البرملانية املختصة. 
لذلك، نؤكد على بذل املزيد من الجهود لتجاوز اإلكراهات البنيوية التي 
ال زالت تعاني منها املالية العمومية والتي تحد من وقع السياسات املاكرو 
اقتصادية على إنعاش النشاط االقتصادي، وهو األمر الذي نبه إليه 
التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك املغرب إلى جاللة امللك محمد 
واملالية  والنقدية  االقتصادية  الوضعية  حول  هللا،  نصره  السادس 
برسم سنة 2019، لذلك ندعو إلى تعزيز دور البرملان في تتبع ومراقبة 
تنفيذ امليزانية قبل مناقشة قانون التصفية وتمكين السيدات والسادة 
القانون  لتنفيذ  املواكبة  واإلمكانيات  األدوات  امتالك  من  البرملانيين 
املالي، ونتطلع إلى التزام الحكومة بتقديم التقارير الضرورية املتعلقة 
بالوضعية االقتصادية واالجتماعية. كما نشدد على ضرورة ممارسة 
البرملان لكافة صالحياته في املجال من  الل تمكينه من آلية تتبع تنفيذ 
امليزانية كاإل بار بأسباب تجاوز االعتمادات وكل التدابير املتعلقة بتدبير 
والسالم  للخزينة،  الخصوصية  والحسابات  للدولة  العامة  امليزانية 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدامل0ئيس:

املعارضة  ومجموعة  لفرق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم السيد محمد هيشامي.

ومجاوعةا ف0قا بيسما هيشيميا محادا ملسيدا ملنيئبا
مملعيرضة:

أش0فا علىا وملسالما وملصالةا مل0حيم،ا مل0حانا هللاا بسما
ممل0سلين.

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملوزرمءامملحترمون،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة املعارضة لإلدالء 
بمالحظاتنا وموقفنا من مشروع قانون التصفية رقم 23.21 املتعلق 
بتنفيذ قانون املالية لسنة 2019، ونعتبر بأن مناقشة هذا املشروع 
تعتبر محطة دستورية وديمقراطية هامة، بالنظر لكونها تكرس دورا 
أساسيا للبرملان في مراقبته الالحقة لتنفيذ قوانين املالية، وهي مراقبة 
لتخوض  الضيق  املحاسباتي  املنظور  تتجاوز  سياسية  صبغة  ذات 
في مدى قياس درجة التنفيذ من جهة واألثر املتوخى على املواطنات 
واملواطنين من جهة ثانية. وبصيغة أ رى، مدى تطابق النتائج الفعلية 
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املسجلة من قبل املحاسبين العموميين مع الفرضيات وتقديرات املوارد 
والنفقات لقانون املالية موضوع التصفية، بل إن هذا املشروع يعتبر 
أيضا فرصة مهمة لتحسين طرق التقدير والتنبؤ غداة إعداد قوانين 

املالية الالحقة.

وعلى الرغم، السيد الرئيس، من املجهودات املبذولة و اصة بعد 
دستور 2011 من تقليص آجال إيداع قوانين التصفية على مكتب 
مجلس النواب باألولوية تبعا لإلصالحات األ يرة التي طالت القانون 
التنظيمي لقانون املالية، فإن قانون التصفية الذي يندرج في إطار قوانين 
املالية بحكم التعريف الوارد في القانون التنظيمي اجنف الذكر، تتسم 
إطار قوانين املالية بحكم التعريف الوارد في القانون التنظيمي اجنف 
الذكر، تتسم بطول املدة الفاصلة بين تنفيذ قانون املالية وتقديم 
قانون التصفية في الربع األول من السنة الثانية التي تلي تنفيذ قانون 
املالية املعني، كما حددها القانون التنظيمي ذي الصلة وهذا األمر الذي 
يطرح نقاشا مشروعا ال سيما إذا أ ذنا بعين االعتبار تغيير املكونات 
السياسية التي اعتمدت قانون املالية، واملكونات السياسية التي تراقب 
مستوى تنفيذه، في الوقت الذي نجد فيه أن دوال ديمقراطية وعربية 
أ رى تقدم قوانين التصفية والحسابات الختامية في السنة املوالية 
للسنة املالية املعنية بهذا الحساب، وعالوة على ضعف درجة االهتمام 
بهذا القانون، فإنه ال يوجد أي جزاء قانوني للحكومة في حالة تأ ر 

إيداع مشروع قانون التصفية في اججال املحدد.

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

تتيح  ألنها  فقط  ليس  أساسية  رقابية  محطة  أمام  اليوم  نحن 
التعرف على أوجه االستعمال الحقيقي للترا يص التي منحها البرملان 
من  تمكن  ألنها  ولكن  النهائية،  الحسابات  على  واالطالع  للحكومة، 
املراقبة الناجعة والتقييم الفعال ملجموعة من السياسات العمومية 
املمتدة عبر هذه الوالية أيضا، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو 
واالجتماعية  املجالية  الفوارق  أو  االجتماعية  الحماية  أو  التشغيل 
وغيرها، واألكيد أن مساءلة هذه السياسات بإمكانها أن تضع  ارطة 
الطريق املثلى الكفيلة بتطوير هذه السياسات وفق مبادئ الحكامة 
باملحاسبة.  املسؤولية  وربط  الفضلى  واملمارسة  والشفافية  الجيدة 
واستجابة للمبادئ الدستورية املؤطرة للمالية العمومية، وتعزيز نجاعة 
أداء التدبير العمومي، وتقوية دور البرملان في مراقبة املالية واإلنفاق 
العمومي، فاألكيد، السيد الرئيس، أن قانون املالية لسنة 2019 تأثر 
بالعديد من السياقات الوطنية والدولية رغم تسجيله لنتائج مهمة في 
القيمة املضافة،  مجموعة من القطاعات ذات املساهمة الكبيرة في 
وبالنظر للمالحظات والتوصيات التي أبداها املجلس األعلى للحسابات 
مشكورا من  الل تقريره حول تنفيذ قانون املالية لسنة 2019، وأيضا 
من  الل تقرير نجاعة األداء وباقي التقارير املرفقة بهذا املشروع يتبين 
بأن الحكومة مدعوة إلى التفاعل معها وتجاوز اال تالالت املشار إليها في 
هذا التقرير وتفادي الخطأ في إعداد قوانين املالية الالحقة، ال سيما أن 

الظرفية الحالية واألفق املستقبلي تطغى عليهما التحديات واإلكراهات 
والصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا، كما يتميز هذا األفق بتنزيل 
لإلنسان  تنتصر  التي  املتعددة  بخياراته  الجديد  التنموي  النموذج 
والرأس املال البشري في تشغيله وتعليمه وصحته ورقمنة معامالته إلى 

غيرها...

ملسيدامل0ئيس،

قبل الخوض في بعض املالحظات والتوصيات، ال بد من التذكير 
بأن أي سياسة عمومية ال بد أن تكون مصحوبة باألثر املباشر لإلنفاق 
على املواطنات واملواطنين املغاربة وعلى تنمية بالدنا. وفي هذا الصدد، 
اإلكراهات  من  العديد  لتجاوز  أكثر  لالجتهاد  مدعوة  الحكومة  فإن 
والصعوبات التي تكت�صي صبغة مستمرة و اصة على مستوى املالية 
العمومية كارتفاع الدين العمومي ونسبة العجز وغيرها من املؤشرات 

املالية التي تؤجل التنمية.

ملسيدامل0ئيس،

األعلى  املجلس  أبداها  التي  والتوصيات  املالحظات  بخصوص 
للحسابات بخصوص هذا املشروع، وفي إطار التفاعل والتقاطع معها 
ندعو في فرق ومجموعة املعارضة إلى تقوية االنسجام واالتقائية بين 
البرامج الخاصة بالقطاعات الوزارية، كما ندعو إلى إعداد تقارير نجاعة 
األداء القطاعية مباشرة بعد انتهاء السنة املالية املعنية والحرص على 
أن تتوفر القطاعات الوزارية واملؤسسات املنخرطة في ورش نجاعة 
األداء، في ورش نجاعة األداء على وحدة ملراقبة التسيير وتمكين كل 

القطاعات من التوفر على نظام معلوماتي متطور لتتبع نجاعة األداء.

وفيما يتصل السيد الرئيس، بمشاريع نجاعة األداء، فإننا نؤكد بأن 
املبالغة في عدد األهداف واملؤشرات من شأنه أن يعقد مهمة تتبعها 
األمر الذي ال يتيح قياس التوقعات املرتبطة بها وبالتالي ال بد من عقلنتها 
وتفعيال للمنشور رقم 12.21، مع الدعوة إلى ضرورة تطرق تقارير نجاعة 
األداء ألسباب واإلكراهات التي أدت إلى عدم تحقيق األهداف املسطرة.

وعلى مستوى آ ر، نؤكد على ضرورة إصالح اال تالالت املتعلقة 
بالضرائب حيث أن التزام بعض الخاضعين للضرائب غير كاف، وأيضا 
بالنفقات  املتعلقة  للحسابات  األعلى  املجلس  مع مالحظات  التفاعل 
الجبائية من  الل ضرورة دراسة الجدوى من اإلبقاء عليها أو تعديلها 
أثناء مناقشة مشاريع قوانين املالية السنوية، دون إغفال اإلشارة إلى 
ضرورة تحسين حكامة الحسابات املرصدة ألمور  صوصية ما بين تلك 
التي سجلت مدا يل تفوق حاجياتها، واأل رى التي سجلت عمليات 
مهمة لرفع سقف تحمالتها دون أن تواكبها نفقات تفسر هذه الزيادات.

ملسيدامل0ئيس،

حض0متاملسيىةاوملسيدمت،

قبل الختام نؤكد في فرق ومجموعة املعارضة بأن تكاليف الدين 
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املرتفعة تستدعي تعبئة موارد إضافية تستجيب لتطور نفقات الدولة 
ميزانية  وتأثير هذا األ ير على  للدين  العمومية  السياسة  في  والتفكير 
الدولة ومن تم على التنمية االقتصادية بل وعلى سيادة الدولة، كما 
ندعو إلى العمل على الالممركز القطاعي والتوزيع العادل لالعتمادات 
املالية بين مختلف القطاعات الوزارية، باإلضافة إلى تفعيل الجهوية 

الخاصة على مستوى االستثمار.

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

كخالصة نقول بأن مشاريع قوانين التصفية تشكل ورشا إصالحيا 
استراتيجيا يسائل ما تم تنفيذه، لكنه يستشرف املستقبل أيضا لذلك 
فإن مناقشتها في هذا الحيز الزمني القصير يعتبر غير كاف، ومن تمت 
يتعين أن تأ ذ هذه املشاريع أن تأ ذ هذه مشاريع حيزها من املناقشة 
عليكم  والسالم  جماعي،  بشكل  علينا  املطروح  األمر  وهو  والتقييم 

وشكرا.

ملسيدامل0ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى عملية التصويت:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع؟ إذن إجماع، ال ما كاينش إجماع، شحال؟

املوافقون: 77؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 77؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 77؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 77؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 77؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 77؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 77؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 77؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 77؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 77؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

أعرض للتصويت مشروع قانون القانون برمته كما صادقت عليه 
اللجنة:

املوافقون: 77؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 1.

 23.21 النواب على مشروع قانون التصفية رقم  صادق مجلس 
املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2019، شكرا للجميع،ارفعتا

ملجلسة.
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محض0املجلسةاملخيمسةاوملعش0ين

ملتيريخ: االثنين 30 جمادى األول 1443ه )3 يناير2022(.

مجلس  لرئيس  الثانية  النائبة  الزومي  السيدة  ديجة  مل0ئيسة: 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  و مسون  وستة  ساعتان  ملتوقيت: 
الثالثة زواال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مألعايل:  لدولا
الحكومية التالية:

التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة؛ .-

العدل؛ .-

القطاع املكلف باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛ .-

القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان. .-

ملسيدةا د جةاملزومي،ارئيسةاملجلسة:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

سنة طيبة للجميع ونعلن عن افتتاح الجلسة.

ملسيداملوزي0امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الدا لي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول أعمال اليوم 26 سؤاال شفهيا موزعا على 

القطاعات التالية:

التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة؛ .•

العدل؛ .•

القطاع املكلف باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛ .•

وأ يرا، القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان. .•

واجن أعطي الكلمة للسيد أمين املجلس لتالوة ما جد من مراسالت، 
فليتفضل مشكورا.

ملسيدامحادابوىريقة،اأمينامملجلس:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 27 دجنبر 2021 إلى 3 يناير 2022 بلغ 124 سؤاال 
شفويا، 210 سؤاال كتابيا، 53 جوابا على أسئلة كتابية، تم سحب 3 

ديال األسئلة الشفوية وسؤال كتابي واحد، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شك0ماملسيدامألمين،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  إلى  ننتقل  اجن 
ونستهلها بقطاع التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة، السؤال األول 
عن  طة الوزارة لتجويد أنشطة التعليم األولي، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملنيئبةاملسيدةاثوريةاعفيف:

والوضعية  القروي  العالم  في  األولي،  اصة  التعليم  تعميم  عن 
املادية للمربيات، نسائلكم السيد الوزير؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة للسيد الوزير.

ملسيداشكيبابناو�سى،اوزي0املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل0ييضة:

بسمامل0حانامل0حيم.

أوال الزم نأكد بأن التعليم األولي من املقتضيات التي جاء بها القانون 
البرنامج  أيضا  نص  وقد  والتكوين،  التربية  بمنظومة  املتعلق  اإلطار 
الحكومي على االلتزام بتعميم التعليم األولي لفائدة كل األطفال، ابتداء 

من سن الرابعة، مع إرساء حكامة دائمة وفعالة ملراقبة الجودة.

الجديدة  الهندسة  في  األولي  التعليم  إدراج  فإن  تعلمون،  وكما 
للقطاع،  ير دليل على استحضار هذا البعد في انشغاالت الحكومة. 
وتجدر اإلشارة، أن الحصيلة املرحلية لتعميم وتطوير التعليم األولي قد 
حققت نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل ارتفاع في نسبة التمدرس بهذا 
النوع من التعليم إلى 71 %متم سنة 2021، بما فيها األقسام املمولة 
الجمعيات  التي أحدثتها  الدولة وشركائها، وأيضا األقسام  من طرف 

والقطاع الخاص.

وإيمانا من الوزارة بأن التعميم لن يحقق أهدافه إال إذا كان مقرونا 
بالجودة الالزمة، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق اإلنصاف والحد من 

الفوارق االجتماعية، فإننا ننهج مقاربة تتأسس على أربع مرتكزات:

أوال، بناء وتجهيز أقسام التعليم األولي حسب مواصفات ومعايير 
مضبوطة؛

ثانيا، وضع إطار منهجي جديد للتعليم األولي يعتمد من طرف كل 
بنيات التعليم األولي بكل أنواعه؛

الجمعيات  طرف  من  املقترحين  واملربيين  املربيات  انتقاء  ثالثا، 
املتعاقد معها، املتوفرين على املهارات والكفايات املطلوبة، بناء على 
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معايير تتناسب مع متطلبات التعليم األولي، وتنظيم دورات للتكوين 
األسا�صي واملستمر..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، انتهى، التعقيب.

ملنيئبةاملسيدةاسلوداملبرىعي:

ملسيداملوزي0امملحترم،

التعليم األولي ليس وليد هذا البرنامج الحكومي، فقد تم إطالق 
األولي  للتعليم  الوطنية  الخطة  في   2018 منذ  األولي  التعليم  برنامج 
واللي كان الشعار ديالها »مستقبلنا ال ينتظر« تحت الرعاية السامية 
لصاحب الجاللة، إذا التعليم األولي يعني  ضع للتشخيص من طرف 
امليثاق الوطني للتربية والتعليم، كذلك املخطط االستعجالي، وبالتالي، 
من  الل املقتضيات التي تم استخالصها، فإن تد الت الدولة قد 

انطلقت منذ أمد.

التعليم األولي قلتو أنكم غادي تحققو فيه %100 في أفق 2028، 
فين غادي تكون الحكومة ديالكم في أفق 2028؟ السيد الوزير، هل 
ستحققون العدالة املجالية في مجال التعليم األولي؟ هل سيستفيد 
األولي؟  التعليم  املغرب من عرض  في جبال  والقابعين  البوادي  أبناء 
فعلتم  ماذا  بمستحقاتهم،  باملطالبة  ينادون  املربيات  الوزير،  السيد 
في هذا امللف؟ السيد الوزير، هل ستكون اللغة الفرنسية هي اللغة 
املستعملة في مجال التعليم األولي؟ وكيف ستوحدون العرض في مجال 

التعليم األولي؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، ننتقل، على ما أظن انتهى الوقت، هل هناك 
تعقيبات من الفرق البرملانية األ رى؟ الفريق االستقاللي؟ تفضل.

ملنيئباملسيداأحاداملعيلم:

ملسيدةامل0ئيسة،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيىةاملنومباوملنيئبيتامملحترميت،

ملسيداملوزي0امملحترم،

ننوه باملجهودات املبذولة من طرفكم لتجويد أنشطة التعليم األولي، 
اإلجراءات  اتخاذ جميع  الوزير  السيد  منكم  أطلب  اإلطار،  هذا  وفي 
في هذه األقسام، ألنه ال  بعد  الدراسة عن  نتجنب  االستباقية حتى 
يمكن أن نتصور تعليم أولي عن بعد، فموجة أ رى من هذه اإلجراءات 
ستكون كارثية على األطفال، ألنها ستؤدي إلى فقد األطفال األمان الذي 
توفره املدرسة والتفاعالت الشخصية اليومية مع األصدقاء. إذا السيد 

الوزير، ال نريد أن يكون هذا عام 2022 عاما آ ر من تعطل التعلم، 
نريد أن تكون السنة التي تعطى فيها األسبقية للتعليم وملصالح األطفال، 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداحسناأوم0يبط:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنيئبيتاوملنومب،

ملسيدمناملوزي0من،

للتربية والتكوين  مساؤكم سعيد، السيد الوزير، امليثاق الوطني 
أعطى أهمية كبيرة للتعليم األولي، ونص في إطار الهيكلة ديالو، بدمج 
التعليم األولي مع التعليم االبتدائي لتشكيل صيرورة تربوية منسجمة، 
من 2000 إلى 2018، 18 سنة ثم إقبار هاد املشروع إلى 2018، حيث تم 
إحياء املشروع ديال التعليم األولي اللي بدوره عرف إكراهات ومشاكل 
بالجملة، أهمها هو إسناد أو تفويت هاد املشروع اللي هو مد ل أسا�صي 
إلنجاح هاد املنظومة التربوية وتفويته لجمعيات املجتمع املدني اللي 
كتصرف فيه تصرف استثنائي، ال سيما فيما يخص املوارد البشرية، 

حيث يتم التفويض..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب عن فريق التقدم واالشتراكية، هل من تعقيب 
آ ر؟ إذن ننتقل إلى السؤال الثاني.

ملسيداشكيبابناو�سى،اوزي0املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل0ييضة:

إال اسمحتيو، أنا بغيت غير نأكد بأنه أوال األسبقية للتعليم األولي 
تعطى للعالم القروي وهوامش املدن. ثانيا، بأن دمج التعليم األولي مع 
التعليم االبتدائي من ناحية البيداغوجية هذا حاصل، واحنا تنحاولوا 
باش نجعلوا بأن هاد الدمج يتم بصفة كاملة. ثالثا، تكوين املربيات 
واملربيين، ال من الناحية ديال التكوين األساس وال من الناحية ديال 
التكوين املستمر، هادو من األهداف اللي هي أهداف كنعطيوها واحد 
األولوية  اصة. وأ يرا، املراقبة من طرف الوزارة ديال كل الجمعيات 

اللي هي تتشتغل فهاد امليدان حتى نحافظوا على الجودة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تنزيل  عن  وهو  الثاني  السؤال  إلى  وننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
للسيدات  العلمي  والبحث  والتكوين  بالتربية  املتعلق  اإلطار  القانون 

والسادة النواب املحترمين عن الفريق الحركي.
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ملنيئبةاملسيدةاعزيزةابول0يدة:

ملسيدةامل0ئيسة،

ملسيداملوزي0امملحترم،

يعد تعزيز الرأسمال البشري عامال رئيسيا للتنمية، حيث تم العمل 
على إنجاح إصالح نظام التربية والتكوين، من  الل توسيع العرض 
السامية  امللكية  التوجيهات  تنفيذ  إطار  في  وذلك  جودته،  وتحسين 
والرؤية االستراتيجية 2015-2030، من  الل اعتماد القانون اإلطار 
وفي هذا  العلمي.  والبحث  والتكوين  التربية  بمنظومة  املتعلق   51.17
اإلطار، نسائلكم السيد الوزير، عن املخطط التشريعي لتنزيل القانون 
جودة  تحسين  ملواصلة  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  هي  وما  إطار، 

التكوين وتعزيز جاذبيته؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد الوزير.

ملسيداشكيبابناو�سى،اوزي0املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل0ييضة:

املخطط  واحد  وضع  تم  اإلطار،  القانون  صدور  بعد  فمباشرة 
تشريعي وتنظيمي وعرضه أمام اللجنة الوطنية. ويمكنا نعتبروا بأن هاد 
املخطط هو بمثابة  ارطة الطريق، واحنا تنشتغلوا فهاد اإلطار لتنزيل 
هاد املخطط. ففي هذا السياق، تم إعداد واحد العدد ديال النصوص 
املبرمجة  الل السنة األولى وفق مقاربة تشاركية، حيث تم إصدار 
الوثائق  بعض  واعتماد  الرسمية  بالجريدة  النصوص  من  مجموعة 
الصندوق  إحداث  ب:  تتعلق  قوانين  بثالث  األمر  ويتعلق  املرجعية. 
الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها؛ ومراجعة 
باألعمال  للنهوض  الحالي الخاص بمؤسسة محمد السادس  القانون 
الجهوية  لألكاديمية  النظامية  األطر  إ ضاع  االجتماعية، فضال عن 
للتربية والتكوين لنظام املعاشات املدنية. كما تم إصدار مجموعة من 
النصوص التنظيمية املتعلقة بكل من اللجنة الوطنية ومواكبة إصالح 
منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا مأسسة دروس الدعم 
التربوي والتعلم عن بعد، فضال عن مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة 

للتجديد ومالءمة املناهج والبرامج.

وفي نفس السياق، تم إصدار واحد العدد ديال الوثائق مرجعية 
التربية  ملؤسسة  النموذجي  الدا لي  النظام  تحديد  تروم  أ رى، 
والتعليم، وتوجد اجن مشاريع نصوص أ رى في طور الدراسة، وإبداء 

الرأي من لدن املجلس األعلى للتربية والتكوين.

البرنامج  السؤال، فقد تضمن  الثاني من  الشق  فيما يخص  أما 
في مشروع  تم تضمين بعضها  الذي  التدابير  الحكومي مجموعة من 
قانون املالية لسنة 2020، تروم باألساس تحقيق هدفين أساسيين، 

وهما أوال االستثمار في تكوين الفاعلين التربويين وتأطيرهم عبر إرساء 
التكوين انتقائي ومتجدد لهذه األطر؛ وثانيا، العمل على تعميم التكوين 
املستمر وجعله آلية االرتقاء املستمر باألداء املنهي بهدف تجويد التعلمات 
وتيسير سبل الترقي املنهي، من  الل تنزيل االستراتيجية الوطنية للتكوين 

املستمر.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد الوزير، راه  ذيتي من التعقيب شوية. هل هناك من تعقيب، 
دائما وفق املادة 267 من النظام الدا لي، الفريق الحركي.

ملنيئباملسيداعبداملنبياعيدوىي:

السيد الوزير، انتما اجن مكلفين بواحد القطاع اللي هو هام جدا 
وهو قطاع ديال التعليم، بعد اإلنصات لكم، نسائلكم من جديد السيد 
الوزير: ما مصير القانون اإلطار 17.51 الذي عرض أمام أنظار جاللة 
امللك محمد السادس- نصره هللا- في ماي 2015 وصادق عليه البرملان 
في 20 يوليوز 2019؟ هل ستستمرون في العمل بهذا القانون اإلطار؟ 
لحدود الساعة، لم نلمس أي مؤشرات تؤكد على ذلك أم تم االستغناء 

عن مسار اإلصالح باملشروع واالكتفاء باملوضوع.

السيد الوزير، فال إصالح دون عدالة مجالية لرجل التعليم بالعالم 
للمواطنين  األمازيغية  باللغة  التعليم  حق  يثبت  إصالح  ال  القروي، 
ه 

ّ
الناطقين باللغة األمازيغية بعمق الجبال األطلسية »قف للمعلم وف

التبجيال * كاد املعلم أن يكون رسوال« ال إصالح إال بالعودة إلى فلسفة 
العلوم اإلنسانية، ال إصالح دون النهل من قاموس الحداثة واألديان، 
ألن الدين حداثة عريقة والحداثة مقّدس معاصر. السيد الوزير، إن 

املواطن املغربي كان ينتظر استمرار..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

إطار  في  طبعا   267 املادة  إلى  ننتقل  اجن  النائب،  السيد  شكرا 
التعقيب، الفريق االجتماعي الدستوري، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدانوراملد نامله0و�سي:

ملسيدةامل0ئيسة،

ملسيداملوزي0امملحترم،

في  الحقيقية كما هو مسطر  التنمية  أهداف  أن تحقيق  ال شك 
البرنامج التنموي الجديد، وكسب رهان بناء مغرب الغد، مغرب مؤهل 
معرفيا واقتصاديا، رهين بتكوين رأسمال بشري كفء وبقيمة وجودة 
عملية تعليمية. وفي هذا الصدد، وقصد رفع االرباك املستمر الذي ال 
زالت تتسبب فيه جائحة كورونا، فقد بات من الضروري تسريع التحول 
الرقمي وإدراج التكنولوجيا كمحور التربوية و اصة بالعالم القروي، 
مع الحرص على تمكين الناشئة من منصات رقمية ذات جودة عالية 
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ومجانية من أجل توسيع التكوين في املجال الرقمي، وتعميم الولوج إليها 
لتسهيل عملية التعلم والحد من التفاوتات االجتماعية والسوسيو-
مهارات  وتنمية  شابة،  مواهب  من  جديد  جيل  وتدريب  اقتصادية 
محددة تتما�صى وتحول حاجيات سوق الشغل ببالدنا، وشكرا السيد 

الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب من فريق آ ر، الفريق 
الحركي.

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

مع كامل األسف السيد الوزير، الحكومة تصر على تثبيت مقولة 
»كلما حلت أمة لعنت ما قبلها« هاد القانون اإلطار كان موضوع نقاش 
البرملان،  في  الحزبية  املكونات  ديال جميع  مستفيض عريض وطويل 
مزيان اليوم كتجيوا من بعد كتقولو بأن التسقيف ديال السن ديال 
فيه  كتلغيو  بالغ  وكتخرجو  كتجيو  الجودة،  بهاجس  هو  التوظيف 
املذكرتين الوزاريتين املتعلقتين بتأطير املراقبة املستمرة، علما أن واحد 
مجموعة ديال التالميذ ديال البكالوريا راه كيدوزو final وما كيدوزوش، 
إذا كاين واحد التناقض. السيد الوزير، بغينا نعرفوا أشنو الخلفية اللي 
كتدير هاد القرارات؟ على األقل فاش درتو بيان، شرحوا للرأي العام 
لينا هللا وكيجيب  راه كيجيب  ديالو،  واملسببات  األسباب  اشنو هما 
للشارع والشعب املغربي أن الحكومة كتا ذ القرار عاد كتفكر، مع 
العلم أن طبعا ما كنا ذوا قرار حتى كنشوفوا له الجدوى واألثر ديالو 

وكنشوفوا طبعا اشنوهما التبعات ديالو، شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السؤال  إلى  ننتقل  إذن  تعقيب؟  من  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الثالث، آه السيد الوزير اسمح لي.

ملسيداشكيبابناو�سى،اوزي0املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل0ييضة:

اللي بغيت نأكد عليه هو بأن تنزيل القانون اإلطار راه هو واحد 
تنزيله الفي سنة وال سنتين، ولكن احنا  املسار، راه ما غادي يتمش 
الورقة  هاد  إطارها.  في  تنشتغلوا  اللي  الطريق  ورقة  واحد  وضعنا 
دالطريق دايرة في صلب اهتمامها جودة التعليم، وجودة التعليم تعني 
أوال تعميم التعليم األولي، واحنا تنشتغلوا على هاد الجانب. وجودة 
التعليم تتعني أيضا االهتمام بالجانب البيداغوجي، بما فيه الرقمنة 
كما جاء في تد ل السيد النائب، جودة التعليم تتعني أيضا الهندسة 
اللغوية بما فيها من طبيعة الحال االهتمام باللغة األمازيغية، وجودة 
التعليم تتعني أيضا االهتمام باملوارد البشرية وهذا اللي تنشتغلوا عليه 

في إطار الحوار االجتماعي، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، وننتقل للسؤال الثالث وهو مرتبط بالنقل 
املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  العالم  في  املدر�صي 

فريق التقدم واالشتراكية.

ملنيئبةاملسيدةاف0يدةا نيتي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

في  املدر�صي  النقل  يواجه  كتعرفوا،  املحترم، كيف  الوزير  السيد 
العالم القروي عدة تحديات، والسؤال ديالنا أشنو هو البرنامج ديالكم 

في هذا املجال؟ وشكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة للسيد الوزير.

ملسيداشكيبابناو�سى،اوزي0املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل0ييضة:

من  املدر�صي  النقل  بأن  تنعتبروا  احنا  الحال  بطبيعة  أوال، 
إحدى آليات الدعم االجتماعي التي تساهم في التغلب على املعيقات 
االجتماعية واالقتصادية التي تحول دون تمدرس األطفال املنحدرين 
من األسر الفقيرة واألكثر هشاشة، و اصة بالوسط القروي. فبلغ عدد 
املستفيدين من  دمة النقل املدر�صي حوالي 390 ألف تلميذة وتلميذ، 
أي بزيادة تقدر بحوالي %12 مقارنة مع املعطيات املسجلة  الل املوسم 
ملموسا،  تطورا  املدر�صي  النقل  أسطول  وعرف  الفارط.  الدرا�صي 
بزيادة  أي  حافلة،   6800 حوالي  املدرسية  الحافالت  عدد  بلغ  حيث 
تقدر بحوالي %21 مقارنة مع املوسم الدرا�صي السابق. كما بلغ عدد 
الدراجات الهوائية 4900 دراجة. ويعود هذا التطور في عدد الحافالت 
إلى املجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا املجال وإلى املساهمة الفعالة 
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وال مجالس العماالت واألقاليم وال 
املجالس الجهوية، فضال عن مساهمات مختلف الشركاء، من قطاع 
من  وهذا  حكومية،  غير  ومنظمات  املدني  املجتمع  وجمعيات   اص 

طبيعة الحال تيساعد في أيضا...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، وننتقل إلى تعقيبات الفرق، دائما في إطار تنزيل 
املادة 267، هل هناك من تعقيب؟ الجواب.

ملنيئبةاملسيدةاف0يدةا نيتي:

شك0مالكماملسيدةامل0ئيسة،

السيد الوزير، مقاربة تدبير النقل املدر�صي بالعالم القروي اليوم هي 
غير مجدية، هذا  صو يكون ا تصاص حصري ديال الوزارة ديالكم، 
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واليوم احنا دا لين على منظور وتوجه جديد ملنظومة التربية والتكوين 
وما  صناش فرق بين الوليدات ديال البادية واملدينة. وملي كنتكلموا 
السيد الوزير على العالم القروي، البد نتافقوا باللي عندنا عوالم قروية 
كثيرة، الوضع مثال عندنا في الجهة الشرقية ما�صي هو اللي في الغرب. 
نعطيكم مثال السيد الوزير، عندنا مدرسة تنمالل واملرس بزايو بإقليم 
الناظور كتبعد ب 5 كيلومتر، ومعروفة بالطريق الصعيبة وبانتشار 
الكالب الضالة، وعاد الوليدات كيمشيو في الظالم وكيرجعو في الظالم، 
وهاد ال�صي كيأثر على الحالة النفسية ديالهم، وعالش السيد الوزير ما 
تشركوش معالم القطاع الخاصة بدفتر تحمالت مضبوط في تدبير هذا 

املوضوع؟ وشكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

للفريق  تعقيب  تعقيب؟  من  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
االستقاللي.

ملنيئباملسيداملكبيراقيىة:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

كثيرة،  اصة  إشكاالت  طارح  املدر�صي  النقل  الوزير،  السيد 
على  أحيانا  التعليمية  املؤسسات  فيها  كتبعد  اللي  القروية  باملناطق 
وأعطي  الكيلومترات،  بعشرات  واإلعدادي  االبتدائي  املستوى  تالميذ 
هنا مثال باإلقليم ديال فكيك، فيه منطقة ديال أنباج جماعة بوعنان، 
اللي التالميذ كيمشيوا 30 كيلومتر وعاود كيرجعوا وباألسف ما كاين ال 
إيواء في هاد الوقت ديال البرد وديال الصعوبة ديال التنقل وكذلك حتى 
الحافالت جد محدودة، فكنطلبوا أنه يتوجد حل لهاد التالميذ، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب آ ر؟ فريق التجمع 
الوطني لألحرار، تفضل.

ملنيئباملسيدامملصطفىامل0ىمى:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

بالنقل  كتعلق  اللي  مهمة  نقطة  أيضا  هناك  الوزير  السيد  غير 
املدر�صي، واللي هي ديال بعض الجمعيات اللي كتكون عندها مشاكل 
حقيقية ويمكن نقول تعتيم من طرف بعض املجالس املنتخبة في هاد 
العمل النبيل اللي كتقوم به، وأيضا كاينة مسألة أ رى جد مهمة اللي 
بغيت نطرق لها السيد الوزير واللي هي ديال تسهرو على اإلستفادة 
العادلة واملنصفة بدون تمييز وال محسوبية، ألن هاد العملية هادي 
جد مهمة، وبالتالي أعتقد أن اليوم الزم أن األكاديميات، وبتعليمات 
ديال جمعيات  االستفادة  التوزيع وعلى  تسهر على  منكم،  وتوجهات 
املجتمع املدني اللي كتقوم بواحد العمل جبار مشكورة من هاد املنبر، 

شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب السيد الوزير؟

ملسيداشكيبابناو�سى،اوزي0املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل0ييضة:

أوال، اللي بغيت أنا غير نعترفوا بأن هناك واحد املجهودات اللي 
تدار رغم أنها مازال ضروري باش نمشيوا إلى األمام ونرفعوا من هاد 
ديال  العدد  تيتم بشراكة مع واحد  املدر�صي  النقل  املجهودات، هاد 
الجمعيات، وتنعتبروا بأن تأطير هاد الجمعيات يمكن له يحسن من 
النجاعة ديال هاد النقل املدر�صي، واحنا تنشتغلوا على واحد االتفاقية 
إطار اللي مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي يمكن لها تساعد 
باش نحسنو من هاد التأطير ونحسنو من جودة هاد النقل املدر�صي، 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، وننتقل إلى األسئلة األربعة املوالية يعني الرابع 
والخامس والسادس والسابع، في إطار وحدة املوضوع، ويتعلق األمر 
السيدات  على  أقترح  لذا  األكاديميات،  أطر  مباريات  اجتياز  بشروط 
لدن  من  موحدا  جوابا  لتنال  واحدة  دفعة  طرحها  النواب  والسادة 
السيد الوزير. إذ السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي.

ملنيئبةاملسيدةاملنزهةاأبياك0يم:

ملسيدةامل0ئيسة،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

ملسيداملوزي0،

هاد السؤال طرحناه احنا في الفريق االشتراكي كسؤال آني، يومان 
بالضبط بعد إعالنكم عن مباراة ولوج مراكز تكوين أطر األكاديميات، 
وكان الهدف ديالنا السيد الوزير أنكم تراجعوا على هاد القرارات اللي 
كنعتبروها فجائية، مجحفة، وباأل ص غير مفهومة املقاصد، ويتعلق 
األمر بالضبط بتحديد السن 30 سنة وعدم ارتباط املرشح بأي عقد 
الشغل مع أي جهة كانت. مر السيد الوزير شهر ونصف على سؤالنا، 
وإن كان السؤال فقد راهنيته، فإنه لم يفقد أهميته، وهنا البد نفتحو 
ديال  واإليجابي  الفوري  التفاعل  عدم  على  نتأسفوا  باش  القوس 
الحكومة مع مؤسسة البرملان اللي كيعطل أدوارنا كنواب األمة، ولم يبق 
أمامنا السيد الوزير اليوم إال أن نسائلكم: ما الذي جعلكم تتشبثون 
الحقيقية  الوزير،  السيد  الحقيقية  األسباب  هي  ما  القرارات؟  بهذه 

لتشبثكم بهاد..
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، وننتقل إلى السؤال الثاني في نفس املوضوع 
وهو كذلك آني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملنيئباملسيداأحاداتويزي،ارئيساف0يقامألصيلةاومملعيص0ة:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

ملسيداملوزي0امملحترم،

جديدة  شروط  عن  وزارتكم  إعالن  ضوء  على  الوزير،  السيد 
أي  السن  بتسقيف  املتعلقة  األكاديميات،  صوصا  أطر  لتوظيف 
الحد األق�صى 30 سنة، وكذلك إجراء انتقاء قبلي على أساس املعدالت 
املحصلة في البكالوريا واإلجازة، نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن 

تقييمكم لنتائج املباراة التي تم تنظيمها في هذا املجال وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، وننتقل إلى السؤال الثالث مع السيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار

ملنيئبةاملسيدةاحييةاومنجوح:

ملسيدةامل0ئيسة،

ملسيداملوزي0امملحترم،

أزولافالون،

سعيا لالرتقاء باملنظومة التعليمية، وضعت الوزارة مجموعة من 
التدابير الجديدة في انتقاء الترشح الجتياز مباراة توظيف األطر النظامية 
السيد  نسائلكم  عليه،  بناء  والتكوين.  للتربية  الجهوية  لألكاديميات 
الجديدة  التدابير  ضوء  على  املباراة  هذه  نتائج  عن  املحترم،  الوزير 

املتخذة من قبل الوزارة؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النائبة املحترمة، وننتقل للسؤال السابع في نفس  شكرا السيدة 
املوضوع مع السيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية.

ملنيئباملسيداعبداملعيلياب0وكي:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

األكاديميات  أطر  توظيف  مباريات  أن  شك  ال  الوزير،  السيد 
الجهوية للتربية والتكوين لهذه السنة كانت متميزة، نظرا للنقاشات التي 
صاحبتها بخصوص شروط التقدم لهذه املباريات، وهنا نتساءل السيد 

الوزير، عن مدى تقييمكم لهذه النتائج وإلى أي حد جاءت مستجيبة 
النتظاراتكم؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، واجن الجواب للسيد الوزير املحترم عن هذه 
األسئلة.

ملسيداشكيبابناو�سى،اوزي0املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل0ييضة:

األكاديميات  نظمتها  التي  املباراة  هذه  أن  البداية  في  اإلشارة  أود 
بروح  تميزت  جيدة،  ظروف  في  مرت  قد  والتكوين  للتربية  الجهوية 
املسؤولية واالنضباط والوعي بأهمية هذا االستحقاق، وذلك انطالقا 
من اإلعالن على املباراة يوم 19 نونبر، وصوال إلى تنظيم املداوالت النهائية 
يوم أمس األحد 2 يناير 2022، حيث سيتم اإلعالن عن النتائج النهائية 

من طرف األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين زوال هذا اليوم.

أوال بتخصيص مدة زمنية كافية، شهر  الدورة  تميزت هذه  وقد 
ونصف عوض أقل من شهر في دورة 2020، من أجل ضبط كل العمليات 
املتعلقة بتدبير هذه املباريات، انطالقا من تقديم الترشيحات ودراسة 
امللفات وتنظيم اال تبارات الكتابية والشفوية ثم اإلعالن عن النتائج. 
ثانيا، تم اعتماد انتقاء أولي من أجل ا تيار املترشحات واملترشحين 
دا ل  التأهيلي  التكوين  متابعة  من  تمكنهم  معايير  على  املتوفرين 
املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين، مما أتاح حصر عدد املشاركين 
في اال تبارات الكتابية إلى أكثر من 91 ألف مقابل 186 ألف في السنة 
إعادة  من  انطالقا  محكم  بيداغوجي  تنظيم  اعتماد  ثالثا،  املاضية. 
هيكلة ا تبارات املباراة الكتابية والشفوية وتحيين البطائق الوصفية 
لهذه اال تبارات وتأطير العمليات املتعلقة بإعداد مواضيع اال تبارات 
واملداوالت  الشفوية  املقابالت  وتنظيم  املترشحين  أوراق  وتصحيح 
النهائية. وقد مكنت هذه اإلجراءات من تحسين موثوقية نتائج املباراة 

وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين املترشحات واملترشحين.

ومن أهم  الصات هذه الدورة، يمكن التركيز أساسا على ارتفاع 
البكالوريا  في  ميزة  على  الحاصلين  املباراة  هذه  في  الناجحين  نسبة 
من %43 في دورة 2020 إلى %64  الل هذه الدورة، وبلغت نسبة 
الناجحين الحاصلين على ميزة في البكالوريا أو في اإلجازة أو هما معا 78% 
من عدد الناجحين؛ ثالثا، تم  فض متوسط عمر الناجحين من 28 
سنة في دورة 2020 إلى تقريبا 25 سنة في دورة 2021، مما سيمكن من 
التشبيب التدريجي لألطر التربوية بالقطاع، ويلتحق الناجحون في املباراة 
باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين يوم اإلثنين 10 يناير الجاري من 
أجل االستفادة من تكوين تأهيلي، يمكنهم من االطالع بمهام التدريس 
والدعم التربوي واإلداري واالجتماعي حسب التخصصات، حيث ينظم 
التكوين التأهيلي بالنسبة ألساتذة السلك االبتدائي والثانوي على مدى 
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موسمين تكوينيين، فترة أولى باملراكز املذكورة تخصص لدعم التكوين 
األساس وتطوير الكفايات املهنية الالزمة ملمارسة مهنة التدريس وإجراء 
للتعيين  ضروريا  شرطا  الفترة  هذه  في  النجاح  ويعتبر  عملي.  تدريب 
كمتدرب ابتداء من شهر شتنبر 2022 بإحدى املؤسسات التعليمية، 
بين مؤسسة  بالتناوب  التكوين  الثانية من  السنة  واالستفادة  الل 
وإداري  تربوي  وتأطير  القسم  مسؤولية  تحّمل  وضعية  في  التدريس 
ومصاحبة ميدانية باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين، من أجل 
استكمال التكوين وتحليل املمارسات املهنية قصد تحسينها واالرتقاء 
بجودتها. وتتوج السنة الثانية بتنظيم امتحان الكفاءة التربوية من أجل 

الترسيم.

ن 
ّ
والجدير بالذكر، أن التنظيم املحكم الذي ميز هذه الدورة، مك

من الوقوف على عدد من االستنتاجات والخالصات سيتم استثمارها 
في الدورة املقبلة، من أجل الرفع من نجاعة مباريات التوظيف واالرتقاء 
بجودة التكوين املدرسات واملدرسين، وذلك من  الل التنظيم املبكر 
لهذه املباراة وتمديد الفترة الزمنية املخصصة ملختلف مراحلها من أجل 
ضبطها وتخصيص حيز زمني أطول للتكوين باملراكز الجهوية ملهن التربية 
والتكوين؛ ثانيا، توسيع قاعدة التكوين بمسالك اإلجازة في التربية والرفع 
من جودته، بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، 
في إطار لجنة مشتركة أحدثت لهذا الغرض. وتندرج هذه التدابير في إطار 
الرفع من جودة تكوين األستاذات واألساتذة، بالنظر للدور املحوري 
الذي يحظون به، وما لذلك من أثر بليغ على ضمان جودة التعلمات، 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة اجن للفريق االشتراكي، إن كان متبقيا 
الوقت على ما أظن لم يبق متبقيا، إذا لم يبق وقت بالنسبة للفريق 

االشتراكي، ننتقل إلى فريق األصالة املعاصرة.

ملنيئباملسيداأحاداتويزي،ارئيساف0يقامألصيلةاومملعيص0ة:

مسألة التكوين فهي مسألة أساسية ومحورية بالنسبة لسياسات 
قادها املغرب منذ سنوات، وما بغينا �صي، دا ل حزب األصالة واملعاصرة 
ودا ل أحزاب األغلبية، على أن يكون وضعكم على رأس هاد الوزارة 
هو كيبدلو به السميات، ألن هاد الوزارة يبدلو فيه سميات الوزراء 
بزاف �صي 32 وال كذا و30 وزير من االستقالل لآلن، نريد فعال السيد 
الوزير أن يكون هناك نفس إصالحي فيما يخص هاد املوضوع، ها انتم 
بديتوا، احنا هاد املوضوع ديال هاد املباراة وكيفاش ند لو لها وهاد 
التسقيف، نال ما نال من نقاش عمومي دا ل برملان، دا ل وسائط 
التواصل االجتماعي، دا ل واحد العدد كبير من املؤسسات، املوضوع 
داز الكونكور، نتمنى أنه يكون هناك طبعته الشفافية ألن املوضوع ديال 
هاد ال�صي كولو السيد الوزير، هو فقدان الثقة داملغاربة في السياسات 
فيهم  كيتيقوا  بقاوش  ما   les concours أن  على  املتتالية  الحكومية 

الناس، ألن هذا هو موضوع املشكل داملغرب، ألن كاع السياسات اللي 
كانوا منذ سنوات جعلت املواطن املغربي وجعلت من املغربي اللي غادي 
يم�صي le concours ما كيتيقش، إذا نتمناوا على أن هاد املباراة هادي 
أن تأتي وتعطي هاد النفس ديال الثقة فيما يخص les concours اللي 
كندوزوهم اجن. كذلك إصالح املنظومة ما�صي غي إصالح غادي يكون 
بداية اإلصالح، وعاود قلتوا السيد الوزير على أن اإلصالح له تكلفة، 
اإلصالح واعر، اإلصالح غادي يكونوا اللي كيديروا العصا في الرويضة 

في اإلصالح، هذا معقول، ولكن اإلصالح ما�صي غير في إطار هاد..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا السيد النائب املحترم والكلمة 
ألحد املتد لين من السيدات والسادة النواب عن فريق التجمع الوطني 

لألحرار.

ملنيئبةاملسيدةاحييةاومنجوح:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، لقد فتح نقاش كبير السيد الوزير 
بخصوص قرار الحكومة القا�صي بتسقيف سن الترشح الجتياز مباراة 
سنة،   30 في  والتكوين  للتربية  الجهوية  لألكاديميات  النظامية  األطر 
وتعالت معه العديد من األصوات الرافضة لهاته اإلجراءات، لكن بعد 
اإلعالن عن النتائج املتعلقة بهاته االمتحانات، تأكد بامللموس اإلقبال 
الوزير، وهذا  الكبير لعدد املترشحين واملشاركين كما أوردتم السيد 
يفّند بطبيعة الحال كل التخوفات بشأن اتخاذ هذه التدابير املسطرية 
التي تعطينا أمال كبيرا في استشراف آفاق مستقبلية واعدة ملنظومتنا 
التعليمية، والتي بدون شك ستشكل الخطوة األولى في تحديث وإرساء 
حكامة جيدة لقطاع حيوي بامتياز. إن من ركائز بناء الدولة االجتماعية، 
في شموليتها، تقوية العناية بالعنصر البشري وإعادة االعتبار للمعلم 
واجتماعيا  معرفيا  مؤهل  عمومي  مدّرس  بناء  أن  حيث  واألستاذ، 
إعادة  ولذلك البد من  الحقيقي ألي إصالح،  املد ل  يعتبر  ونفسيا، 

االعتبار إليه وأحياء دوره في البناء.

السيد الوزير املحترم، إن تطوير وتأهيل منظومة التربية والتكوين 
كما تضمنها تقرير لجنة النموذج التنموي، يتأتى من  الل االستثمار 
في التكوين والرفع من القدرات التكوينية والبيداغوجية واملهنية لهيئة 
التدريس، وبالتالي  لق نخبة قادرة على ضمان قيمة مضافة لقطاع 
املادية  أوضاعها  تحسين  على  الحال  بطبيعة  الحرص  مع  التعليم، 
واالجتماعية، وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين والنهل من 

تجارب بعض الدول الرائدة  صوصا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، وننتقل إلى تعقيب الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية.
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ملنيئباملسيداعبداملعيلياب0وكي:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

السيد الوزير، باعتبارنا جزء من الحكومة وهو ما يقت�صي أن نكون 
نعود  لن  بأن  ولكن  الحكومة،  تتخذها  التي  القرارات  مع  متضامنين 
للحديث عن شروط املباريات إلى غير ذلك، ولكن نريد التحدث هنا عن 
مدى يعني حبذا لو تم إعداد دراسة للجدوى للوقوف على مكامن القوة 
والضعف وعلى النجاعة فيما يخص هذا القطاع، مادام األمر يتعلق 
ملبادئ  يخضع  أن  الطبيعي  من  وقطاعية  عمومية  سياسات  بتدابير 
الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة. ومن هذا املنطلق السيد 
سانحة  فرصة  لنا  بالنسبة  تعتبر  عنها  تحدثتم  التي  النتائج  الوزير، 
النموذج  لنجاح  حاسما  محددا  باعتباره  البشري  الرأسمال  لتعزيز 
نراها  التي  املشاريع  هذه  لكل  منطلقا  يعتبر  الذي  الجديد  التنموي 
اليوم في هذه الحكومة. كما تعتبر كذلك مد ال لضمان تكافؤ الفرص 
بين جميع مناطق اململكة،  اصة بعدما أبانت الجائحة عن هشاشة 
سواء  الخصوص،  على  النائية  باملناطق  والتكوين  التربية  منظومة 
من حيث مستوى التمدرس ومعايير الجودة أمام تزايد ظاهرة الهدر 
املدر�صي واالكتظاظ والخصاص املهول في األطر التربوية، بما يتطلبه من 
أجوبة هيكلية لتحقيق نهضة تربوية حقيقية قادرة على تحسين جودة 
التعليم. ونعتبر كذلك أنها فرصة حقيقية لتقوية كفاءات املدّرسين، 
وقد تحدثتم عن هذا من  الل االستثمار األمثل في تكوينهم واالرتقاء 
للمدرسة  االعتبار  إعادة  يضمن  بما  وتأطيرهم،  كفاءاتهم  بمستوى 
واملعرفة.  العلم  مجتمع  وبناء  االجتماعي  لالرتقاء  كقاطرة  العمومية 
ونعتبر كذلك أن هذه الدراسة قد تكون فرصة إلعادة النظر في منظومة 
األجور بالخصوص واملتعلقة بهيئة التدريس كما التزمت بذلك الحكومة 
في برنامجها، في إطار حوار اجتماعي مسؤول، مادام املدرس كما نؤكد 
على ذلك دائما هو الحلقة األقوى في إصالح منظومة التربية والتكوين، 

بما في ذلك التنزيل السليم للقانون اإلطار.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب ألي فريق الزال له وقت في 
التعقيب؟، إذا ننتقل إلى األسئلة الخمسة املوالية أه السيد الوزير، 
ما�صي مشكل و ا ال�صي بووانو مرحبا، و ا السيد الوزير تفضل، حتى 
يهضر هو و ا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب؟ شكون كل �صي دوز 
األسئلة، أنا أعني بأن كل �صي جاوب على السؤال دابا صلحت؟ مزيان، 
تفضل السيد الوزير، سالى كل �صي أنا عندي بالنسبة ليا 4 د الفرق، 
عندي الفريق االشتراكي، فريق األصالة واملعاصرة، فريق التجمع الوطني 
تعقيب ألي فريق  الفريق االستقاللي، وقلت هل هناك من  لألحرار، 
اضافي، تعقيب اضافي ألي فريق الزال له التوقيت؟ أه هاد ال�صي اللي 
قلت، قلت هل هناك من تعقيب إضافي ألي فريق الزال له التوقيت؟ ما 

كاينش، ما عندكمش؟ تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةاربيعةابولة:

السيد الوزير، الشباب كيعرف واحد الحالة ديال التذمر من القرار 
د 

ّ
ديال التسقيف ديال السن اللي درتوا، لألسف، نبهنا لهاد ال�صي وول

واحد الحالة ديال االحتقان في الشارع املغربي، ولألسف تعاملتوا معاه 
بواحد القفز إلى األمام واألذن الصماء إلى غير ذلك، فغير قولولنا شنوا 
45 سنة كان كيجي كيدوز  السابق  في  اللي جبتوه؟  التغيير والجديد 
املباراة، الغالبية ديال الناس اللي كانت كدوز 28 سنة، درتوا دبا 30 
سنة الغالبية اللي دازت 25 سنة، فغير قولوا لنا شنوا هو هاد الجديد؟ 

قولولنا لألسف...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من فريق يريد التعقيب 
اإلضافي إن كان ال زال لديه الوقت في التعقيب اإلضافي؟ إذن ننتقل إلى 

جواب السيد الوزير، السيد الوزير.

ملسيداشكيبابناو�سى،اوزي0املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل0ييضة:

ي تنسجلوا هو كان واحد اإلقبال 
ّ
أن اللي بغيت نأكد عليه، هو بأن مل

جد مهم للمشاركة فهاد املباريات. ثانيا، الزم نأكدوا أيضا بأن االنتقاء 
األولي ساعد باش نضبطوا هاد املباراة وباش نجعلوها واحد املباراة اللي 
هي في واحد اإلطار ديال اإلنصاف وديال العدالة االجتماعية بواحد 
تنظيم جّيد لهاد املباراة. ثالثا، أنا الزم نأكد بأن اللي الحظناه من النتائج 
ديال هاد املباراة، هو أوال تشبيب املشاركين وأيضا الناجحين في هاد 
املباراة، وأيضا النسبة ديال الناجحين اللي هما عندهم واحد امليزة، ال 
في البكالوريا أو في اإلجازة، اللي ارتفع بواحد الطريقة اللي هي جد مهمة. 
وهذا تيعني بأن هناك واحد الكفاءات اللي هي اليوم تم توظيفها فهاد 
اإلطار اللي هو جد إيجابي بالنسبة ملنظومة التربية والتكوين. بطبيعة 
الحال، احنا غادي يتم واحد التقييم اللي هو تقييم شامل، على نتائج 
هاد التقييم، غنشوفوا أيضا شنو هما التدابير باش نحّسنوا هاد املباراة 

في املستقبل وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

يعني  املوالية  الخمسة  األسئلة  إلى  وننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
السؤال الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وهي أسئلة 
كلها آنية ولها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بسير املوسم الدرا�صي في ظل 
تف�صي املتحور الجديد، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها 

دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير.

النواب  والسادة  للسيدات  األول  السؤال  وهو  الثامن  السؤال 
املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحدهم 

أو أحد واضعي السؤال مشكورا.
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ملنيئبةاملسيدةا د جةابوك0ن:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

لفيروس  الجديد  للمتحور  املتسارع  االنتشار  إن  الوزير،  السيد 
كورونا »أوميكرون«  اصة في صفوف في األطفال، يسائل الحكومة عن 
االستراتيجية املعتمدة والتدابير االستعجالية املواكبة املتخذة لحماية 
التالميذ واملؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، واملحافظة على 
سالمتهم وصحتهم وضمان استمرارية الدراسة بشكل عادي ومنتظم في 

أفق إنجاح املوسم الدرا�صي وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، وننتقل إلى السؤال التاسع للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة.

ملنيئباملسيداعايىاملد نامل0يفي:

ملسيدةامل0ئيسة،

ملسيداملوزي0،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

اتخذتها  أو  ستتخذها  التي  التدابير  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 
وزارتكم للوقاية من املوجة الجديدة لفيروس كورونا في الوسط املدر�صي 

بعد العودة من العطلة البينية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، وننتقل إلى السؤال العاشر للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملنيئباملسيداعبدامل0زمقاهيشياي:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

ملسيىةاملوزرمء،

إ ومنياملبرملينيين،

سالماهللااعليكم،

تأمين  أجل  مهمة من  بمجهودات  وزارتكم  قامت  الوزير،  السيد 
مرور املوسم الدرا�صي الحالي في أفضل الظروف، إال أنه في ظل استمرار 
فإننا  »أوميكرون«  الجديد  املتحور  وتف�صي  كورونا  فيروس  جائحة 
نسائل السيد الوزير عن التدابير التي تتخذها الوزارة للوقاية من املوجة 
الجديدة ديال فيروس كورونا في الوسط املدر�صي،  اصة بعد العودة 

من العطلة البينية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الرابع للسيدات والسادة  النائب املحترم، والسؤال  شكرا السيد 
االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  املحترمين  النواب 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاوسيلةاملسيحلي:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

القا�صي  الحكومة  اتخذته  الذي  القرار  على  بناء  الوزير،  سيدي 
بالعودة إلى األقسام الدراسية في موعدها بعد انقضاء العطلة البينية، 
نسائلكم عن التدابير االحترازية التي يتم اتخاذها وتنزيلها، تفاديا إلعادة 
الصحة  على  حفاظا  االنتشار،  السريعة  ومتحوراته  الوباء  انتشار 
والسالمة الجماعية. كما أن طرح فريقنا لهذا املوضوع املتصل بعودة 
التالميذ إلى األقسام الدراسية بعد العطلة املدرسية البينية فرضه 
أجواء  توفير  هو  األول  الهدف  اثنين:  لهدفين  واستحضارنا  حرصنا 
الصحة والسالمة ملواصلة االستفادة الحضورية مما تبقى من السنة 
الدراسية، وهو أكثر بكثير مما م�صى منها، استعدادا الجتياز االمتحانات 
املختلفة، سواء الفصلي أو اإلشهادية، بعد تحصيل درا�صي جّيد وهذه 
الدراسية.  األقسام  في  املباشرة  واملشاركة  بالحضور  تتحقق  الجودة 
وإننا نسجل بإيجابية ما أعلنته الحكومة وما أكدتموه سيدي الوزير من 

استئناف للدراسة بعد انقضاء العطلة البينية.

انطالقا من  وبائية جديدة،  تجنب موجة  فهو  الثاني  الهدف  أما 
املؤسسات التعليمية والتكوينية، حيث صادفت مرحلة العطلة البينية 

موجة انتشار سريع وتصاعدي للمتحور »أوميكرون« الذي

تجاوزت األرقام املسجلة 1000 إصابة في األيام األ يرة. ومع ذلك، 
تبقى األرقام املسجلة في بلدنا أدنى بكثير مقارنة مع مئات اجالف لدى 
بلدان جد متقدمة، والفضل في ذلك يعود للتدابير االحترازية املتخذة 
من سلطاتنا العمومية الساهرة على اتخاذ كل االحتياطات الصحية 
واالجتماعية والتنقلية لتجنب انتشار جديد لهذا املتحور. ومع ذلك، 
فإننا يجب أن نبقى يقظين وحذرين بعد التحاق التالميذ باألقسام 
الدراسية باحترام التدابير الصحية والوقائية والتعاون بين املؤسسات 
التعليمية وأسر التالميذ، مع تعميم التلقيح واكتساب املناعة الجماعية 
ومتحوراته  فيروس  انتشار  إعادة  بؤر  تكوين  من  املجتمع  وتحصين 

املتنقلة.

مختلف  تنفيذ  مواصلة  إلى  ندعو  فريقنا  في  إننا  الوزير،  سيدي 
التدابير الصحية واإلجرائية الوقائية والتحصينية للتحكم الجيد في 
انتشار الوباء الفيرو�صي وضمان استمرارية عجلة الحياة االقتصادية 
والحكامة  بالحكمة  مستوياتها،  جميع  على  والتعليمية  واإلنتاجية 
والنجاعة والتوازن بين تحقيق املنافع ودرء املفاسد، وفي احترام تام 
ودولة  املفعول،  السارية  الصحية  الطوارئ  حالة  التطبيق  لضوابط 
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الحق والقانون واملؤسسات، ومختلف اإلشكاالت التي تترتب عن تطبيق 
هذه املعدالت بالحوار اإليجابي والبناء واملسؤول، وما ذلك بعزيز وال 
مستعص عن املغاربة املتميزين بالتضامن واإل اء والتعاون في مواجهة 
مختلف األزمات والتحديات، وتلكم من  صوصية املغرب واملغاربة عبر 

التاريخ وشكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، والسؤال الخامس للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق االشتراكي.

ملنيئبةاملسيدةاعويشةازلفى:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

نسائلكم السيد الوزير عن الرؤية االستباقية والبرنامج االستعجالي 
الستئناف الدراسة في شكل عادي بعد العطلة البينية،  اصة أمام 
انتشار الفيروس املتحور »أوميكرون« مّما زاد من قلق األسر على املسار 

الدرا�صي ألبنائهم وبناتهم؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، واجن الجواب للسيد الوزير، السيد الوزير 
لكم الجواب، تفضل للمنصة.

ملسيداشكيبابناو�سى،اوزي0املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل0ييضة:

ملسيدةامل0ئيسة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنيئبيتاوملنومبامملحترمون،

بغيت في البداية أوال نشكركم على هاد الفرصة لتقديم مجموعة 
من التوضيحات حول موضوع يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، 
ويتعلق األمر بتدبير الدراسة في ظل املوجة الجديدة لجائحة كورونا، 
و اصة مع املتحور الجديد »أوميكرون« وكما تتبعتم، فقد انطلقت 
الدراسة صباح يومه اإلثنين بعد أن استفاد التالميذ من العطلة البينية 
الثانية طبقا ملا هو محدد في املقرر التنظيمي للسنة الدراسية، وفي ظل 
االرتفاع املتزايد لعدد الحاالت املسجلة ببالدنا في األيام األ يرة وتحسبا 
ملوجة جديدة من اإلصابات وملختلف الوضعيات املحتملة، اعتمدت 
الوزارة مقاربة استباقية لضمان االستمرارية البيداغوجية ترتكز على 

اإلجراءات التالية:

أوال، الرفع من مستوى اليقظة إزاء تطور الحالة الوبائية ببالدنا؛

وثانيا، االستعداد لتنويع الخيارات التربوية بشكل يتالءم واحتماالت 
تطور الوضعية الوبائية بكل جهة.

كما تعلمون، فإن اعتماد التدابير الوقائية هو أفضل وسيلة ملواجهة 
تف�صي الوباء، لذلك ستسهر الوزارة على االلتزام الصارم والدقيق بتدابير 
العمومية  التعليمية  املؤسسات  جميع  طرف  من  الصحية  الوقاية 

والخصوصية، وذلك من  الل:

عليه  املتعارف  الصحي  للبروتوكول  الصارم  التطبيق  أوال، 
باملؤسسات التعليمية؛

ثانيا، إجراء فحوصات دورية للكشف عن الفيروس على مستوى 
والحجرات  للفصول  املنتظمة  التهوية  واعتماد  التالميذ  من  عينة 

الدراسية؛

ثالثا، مواصلة عملية التلقيح في صفوف التلميذات والتالميذ الذين 
تتراوح سنهم بين 12 و17 سنة.

وفي هذا السياق، أدعو مجددا، من هذا املنبر املوقر، كافة مكونات 
املجتمع التربوي إلى االلتزام الواعي واملسؤول بالتدابير الوقائية ومواصلة 
االستفادة من جرعات التلقيح، حيث اتخذت الوزارة ترتيبات لتسهيل 
هذه العملية بتنسيق مع وزارة الصحة وباقي السلطات املعنية. وأذكر 

من بين اإلجراءات كذلك:

املادية  الشروط  توفر  حالة  في  الجسدي  التباعد  احترام  .•
التي تسمح بذلك، مع إمكانية تطبيق هذا املبدأ على جميع الفصول 
الصحية  السلطات  على  الصادرة  التوجيهات  ظل  في  الدراسية، 

واملختصة؛

الوضعية  مؤشرات  املؤشرات  لتطور  اليقظ  التتبع  ثانيا،  .•
الوبائية على مستوى املحلي، والتتبع اليومي لعدد الحاالت املسجلة 

باملؤسسات التعليمية؛

وثالثا، تطبيق مسطرة التدبير للحاالت اإليجابية التي قد يتم  .•
اكتشافها بالوسط املدر�صي بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية. 
فهكذا، وعند تسجيل 3 إصابات أو أكثر في نفس القسم  الل أسبوع 
واحد يتخذ قرار إغالق القسم واعتماد التعليم عن بعد ملدة 7 أيام 
من طرف مدير املؤسسة التعليمية، وفي حالة تسجيل 10 إصابات أو 
أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى املؤسسة، يتخذ قرار إغالق 
املؤسسة واعتماد التعليم عن بعد ملدة 7 أيام بتنسيق مع السلطات 
يتم  بالخدمات  أو مكلف  إداري  أو إطار  املعنية، وعند إصابة أستاذ 
مراقبة  مع  أيام   7 ملدة  املصاب  للشخص  الصحي  بالحجر  التقيد 

املخالطين  الل هذه الفترة.

ملسيدةامل0ئيسة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنيئبيتاوملنومبامملحترمون،

لقد وضعنا كل السيناريوهات املمكنة، أ ذا بعين االعتبار تطور 
الوضعية الوبائية بكل جهة، وبناء على ذلك سيتم تدبير الدراسة وفق 

االحتماالت واألنماط التربوية التالية:
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الوضعية  استقرت  ما 
ّ
كل الحضوري  التعليم  نمط  اعتماد  .•

الوبائية؛

التعلم  بين  يزاوج  الذي  بالتناوب  التربوي  النمط  اعتماد  .•
الحضوري والتعلم الذاتي املؤطر من طرف األساتذة، وذلك في الحاالت 
التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية وتفويج 

التالميذ؛

ثالثا، اعتماد نمط التعليم عن بعد في حالة إغالق الفصل  .•
في  عليه  منصوص  هو  ملا  طبقا  التعليمية،  املؤسسة  أو  الدرا�صي 
البروتوكول الصحي للمؤسسة التعليمية أو في الحاالت الحرجة التي 

تو�صي فيها السلطات املختصة بتعليق الدراسة الحضورية.

يتناسب  الذي  التربوي  النمط  اعتماد  على  الوزارة  وستعمل 
ووضعية كل مؤسسة تعليمية، مع إمكانية تطبيق نفس النمط التربوي 
أو أنماط مختلفة دا ل نفس الجهة أو الجماعة أو اإلقليم، في تناسب 
تام مع مؤشرات الوضعية الوبائية على املستوى املحلي. وسيتم اعتماد 
مبدأ القرب في تدبير الحالة الوبائية، من  الل منح صالحية اعتماد 
واإلقليمية  الجهوية  التربوية  املصالح  إلى  املناسب  التربوي  النمط 
واملحلية، بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والصحية، أ ذا بعين 
االعتبار مؤشرات الوضعية الوبائية املحلية. وأجدد التذكير مرة أ رى 
أنه كلما توفرت الظروف املالئمة سيتم اعتماد التعليم الحضوري، 
باعتباره األسلوب األكثر فعالية، بالنظر لطبيعته التفاعلية املباشرة بين 
املتعلمين ومدرسيهم، وباعتباره الضامن لتكافؤ الفرص بين التالميذ 

املنتسبين ملختلف األوساط املجالية والشرائح االجتماعية.

ملسيدةامل0ئيسة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنيئبيتاوملنومبامملحترمون،

مواكبة لكل هذه االحتماالت، سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير 
التراكمات  باستثمار  التربوي  أنماط  تفعيل  عملية  بتجويد  الكفيلة 
واملكتسبات املحققة وتجربة املوسمين الدراسيين السابقين، و اصة 
من  الل استثمار الرصيد من املوارد الرقمية البيداغوجية املتوفرة، 
وتنويع الوسائط املعتمدة، وإعمال العدة البيداغوجية لنمط التعليم 
الرقمية  بعد، والعمل على تجويد املحتويات  والتعليم عن  بالتناوب 

املتوفرة؛

ثانيا، التركيز  الل فترة التعليم عن بعد أو التناوب على التعلمات 
واملكونات األساسية للمقررات الدراسية للرفع من النجاعة التربوية 

لهذه الدروس؛

ثالثا، تعزيز التدابير الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف 
األوساط املجالية والشرائح االجتماعية والتقليص من الفجوة الرقمية 
بين املتعلمات واملتعلمين. وفي هذا الصدد، تقوم الوزارة، بتنسيق مع 
الفاعلين في مجال  دمات االتصال، من أجل توفير  دمات الربط 

بشبكة اإلنترنيت بأقل تكلفة؛

رابعا، الرفع من مستوى تأطير عملية التعلم الذاتي من طرف هيئة 
التدريس، وذلك بتقديم التوجيهات واإلرشادات الضرورية للمتعلمين 
املحتويات  واستثمار  املنزلية  الحصص  تدبير  كيفية  بخصوص 

البيداغوجية واملشاركة الفعالة في األقسام االفتراضية؛

التربوية ومجالس  واإلدارة  التفتيش  هيئة  أدوار  تفعيل  و امسا، 
نجاعة  من  للرفع  امليدانية  واملواكبة  التأطير  عملية  في  املؤسسة 
االستمرارية البيداغوجية وبلورة األنماط التربوية التي قد يتم اللجوء 

إليها.

و تاما، أهيب بالجميع إلى املزيد من التعبئة الشاملة واملسؤولة من 
أجل ضمان سالمة املجتمع املدر�صي وكذا توفير شروط نجاح استمرارية 
النمط الحضوري الذي يضمن تكافؤ الفرص بين املتعلمات واملتعلمين 
واملسؤولين  الواعي  بااللتزام  وذلك  الجغرافية،  املجاالت  مختلف  في 
بالتدابير الوقائية وتسريع وتيرة االستفادة من التلقيح لتحصين الوسط 

املدر�صي وبالدنا عموما من مخاطر وتداعيات هذه الجائحة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نعطي التعقيب ألحد أعضاء الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية.

ملنيئبةاملسيدةا د جةابوك0ن:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

ملسيداملوزي0،

اإلجراءات  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  في  عاليا  نثمن 
التالميذ  وحماية  التعليمية  املؤسسات  بتحصين  الكفيلة  املتخذة، 
الذي عرف  الجديد  املتحور  السواء من مخاطر هذا  واألساتذة على 
ارتفاعا كبيرا في عدد اإلصابات. في هذا السياق، ال بد من التأكيد على 
ضرورة التعجيل بتطوير التعليم اإللكتروني وتعبئة املوارد الضرورية 
لتعميمه، في أفق إنجاح عملية التحول نحو الرقمنة، بما يقتضيه من 
التعليمي، سواء  العرض  قادر على تحسين  األنترنيت بصبيب  تعميم 
على مستوى الكم والكيف، بعدما أبانت جائحة كورونا على مواطن 
بتنمية  املرتبطة  العمومية  السياسات  تطبع  التي  العميقة  الهشاشة 
الرأسمال البشري ببالدنا أمام عجز نظام التربية والتكوين عن مواجهة 
التي  لتلك  مماثلة  إكراهات  تفرض  أوضاع  مع  والتكيف  الصدمات 
رافقت األزمة الصحية كوفيد 19، واالرتباكات العميقة الحقيقية التي 
عرفها النظام التعليمي، في ظل إجراءات ترقيعية معتمدة، وغياب حلول 
مالئمة لإلكراهات املتعلقة بتطوير وتعميم ربط املؤسسات التعليمية 
باألنترنيت،  اصة بالعالم القروي، كما كشف عن ذلك التقرير العام 

للنموذج التنموي الجديد.

السيد الوزير، إن التعليم عن بعد ال يمكن اعتباره الحل األمثل 
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ملواجهة الصعوبات واإلكراهات التي تطرحها األزمة الصحية بالبالد كما 
أشرت، لكنها قد تشكل دعامة أساسية نحو تعزيز التعليم االلكتروني 
وتقوية أدواته وتعميمه أمام تعذر التعليم الحضوري، في أفق الوصول 
تحقيق  على  القادر  التحول  هذا  التعليمي،  للنظام  عميق  تحول  إلى 
نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري، في إطار 
ملعايير  واالستجابة  والتكيف  الصمود  حيث  من  طموحة  إصالحات 
الجودة، انطالقا من رؤية 2030 وقانون اإلطار املتعلق بالتربية والتكوين 
والبحث العلمي، بما يضمن إعادة االعتبار للمدرسة العمومية وجعلها 

في صلب املشروع املجتمعي املنشود ما دام الرأسمال البشري...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، وننتقل إلى تعقيب مع فريق األصالة 
واملعاصرة.

ملنيئباملسيداعايىاملد نامل0يفي:

الحوار  بروح  تفاعلكم  على  أشكركم  البداية  في  الوزير،  السيد 
اإليجابي وهذا ما يحفزني على اإلشراك إلى اجتي:

املوجة الحالية قد تكون أكثر ضراوة وشاملة حتى بالنسبة للصغار، 
وهذا يعني أن مؤسساتنا التعليمية قد تتحول إلى بؤر ال قدر هللا؛

وصائب،  منطقي  قرار  البينية  العطلة  تمديد  عدم  على  اإلصرار 
لكن إذا وفرنا كل الشروط االحترازية في هاته املؤسسات، وهنا البد 
لتحصين  البينية  العطلة  أيام  االشتغال  تم  فعال  هل  التساؤل:  من 

املؤسسات قبل عودة التالميذ؟

بدون  املغربية  األسر  جميع  تخوف  إليكم  أنقل  الوزير،  السيد 
اإلصابات، هل سيتم  نسبة  تضاعفت  ما  حالة  في  أنه  هو  استثناء، 
أدراك  وما  بعد  عن  الدراسة  وهو  للجدل  املثير  البديل  إلى  اللجوء 
الدراسة عن بعد؟ وهذا يعني ضرورة بذل مجهود أكبر على املستوى 
اللوجيستيكي بإنجاز هذا البديل. وحتى ال نن�صى العالم القروي، هل 
من مقاربة ذات  صوصية منسجمة مع إكراهات املحيطة بالتمدرس 
في زمن الجائحة، وأساسا في املناطق املعزولة،  اصة مع موجة البرد 

القارص في املرتفعات؟

السيد الوزير، هل تستحضر وزارتكم املوقرة الحد من اإلصابات 
في صفوف التالميذ عبر فرد إجبارية تلقيح األطر التربوية واإلدارية في 
املؤسسات حتى ال يتحول هدف نقل املعرفة إلى نقل الفيروس، هكذا 
التعقيب عبارة عن تساؤالت حول  الوزير، فضلت أن يكون  السيد 
اجتي، لعلنا نلتقي مجددا لتعميق مقاربتها، مع تجديد التقدير على ما 

بذلته السلطات لتطويق موجة الوباء وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، واجن التعقيب لفريق التجمع الوطني لألحرار.

ملنيئباملسيداعبدامل0زمقاهيشياي:

ل القرار الحكومي األ ير 
ّ
شكرا السيد الوزير على جوابكم، لقد شك

الرائجة  واأل بار  اإلشاعات  كل  وتفنيد  الدراسة  باستئناف  القا�صي 

الجديد  املتحور  انتشار  بسبب  املدرسية  العطلة  تمديد  بخصوص 

»أوميكرون« دليال واضحا على أن هاد اإلجراءات لم تأت من فراغ، بل 

تم اتخاذها بناء على استشارات ودراسات استباقية مع اللجنة العلمية 

التي تتابع كل التفاصيل واملعطيات بشأن الحالة الوبائية ببالدنا، والتي 

تزايدت وتيرتها  الل األيام األ يرة بعد تسجيل أكثر من 1.500 حالة 
إصابة جديدة يوميا، مما يعطي االنطباع على أن األيام القادمة ستكون 

صعبة،  صوصا إذا علمنا أن الوسط املدر�صي البد له من تحصين 

ومناعة عبر االستمرار من اعتماد البروتوكول الصحي والعالجي واتخاذ 

سلسلة من اإلجراءات التدبيرية على صعيد كافة املؤسسات التعليمية 

بمختلف جهات وأقاليم اململكة. إن هذا القرار السيد الوزير، هو قرار 

د على أيديكم بهذه املناسبة ألننا 
ّ

شجاع اتخذته الحكومة، نحن نش

على يقين من أنكم اتخذتموه بعدما حّصنتم املحيط الدرا�صي بشكل 

عام، متأكدين أيضا بأنكم ستتخذون اإلجراءات الالزمة عند حدوث 

أي متغير.

السيد الوزير، إن تحصين املكتسبات التي حققتها بالدنا في مواجهة 

الجائحة رهين بمدى العناية واالهتمام بأجيال املستقبل من تالميذ 

وتلميذات، وذلك بعد تحقيق مناعة جماعية تراوحت ما بين80 و84% 

بعد تلقي الجرعة من اللقاح املضاد، في انتظار تلقي الجرعة املعززة 

الجائحة،  من عمر  السنتين  هاتين  املعاش  الل  الواقع  إن  الثالثة. 

التي نتمنى أن يرفع هللا عّنا هذا الوباء، يدفعنا إلى تكثيف الجهود فيما 

يتعلق بالدراسة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الديمقراطي  الدستوري  الفريق  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

االجتماعي أظن استنفذ الوقت نشوفوا، مزال.

ملنيئبةاملسيدةاوسيلةاملسيحلي:

سيدي الوزير، قلتم أن سيتم تطبيق بروتوكول صحي، كما أنكم 

تبينوا  لم  لكنكم  املحتملة،  السيناريوهات  من  مجموعة  سطرتم 

لنا كيفاش الوزارة هادي توفر اللوازم الضرورية، سواء للتالميذ أو 

للمدارس، يعني من كمامات وتعقيم، باش ما نوصلوا �صي أو لتفادي 

التعليم عن بعد ألنه أسوء السيناريوهات..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، وننتقل إلى التعقيب مع الفريق االشتراكي.
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ملنيئبةاملسيدةاعويشةازلفى:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

االجتماعية  الحماية  ضمان  تستطيعون  هل  الوزير،  السيد 
مدا التكم  في  أشرتم  الوزير،  السيد  واملتمدرسات؟  للمتمدرسين 
للسيناريوهات، لكنكم لم تشيروا إلى سيناريو تعميم األنترنيت باملجان، 
 اصة لألسر الفقيرة والبوادي، واش عرفتي السيد الوزير باش نجيب 
تعبئة في البادية راه أقرب مركز راه  صني 15 كيلومتر، في املدينة نقدر 

نم�صي نجيبها في أي وقت ولكن في البادية ال.

السيد الوزير، التعليم عن بعد سيناريوه فاشل وبان على أنه زاد 
خ أكثر األبناء ديالنا، اليوم األسر قلقة على هاد املسار الدرا�صي ألبناء 

ّ
كل

ديالهم. السيد الوزير، اليوم %100 من األسر ما بغاتش التعليم عن 
بعد، بغاتو حضوريا. انتوما اليوم قلتوا تطبيق البروتوكول الصحي ما 
بين 12 عام و17 عام، وأقل من 12 عام السيد الوزير فين  ليتوهم؟ 
غادي  كيفاش  اإلكتظاظ  كاين  ا تالط،  كاين  واحد،ة  عندنا صحة 

تواجهوا...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، واجن جواب السيد الوزير.

ملسيداشكيبابناو�سى،اوزي0املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل0ييضة:

تتهم كل  راه  الوقائية  التدابير  بأن  نأكد عليه، هو  بغيت  اللي  أنا 
التالميذ وكتهم كل هيئات التدريس والهيئة التربوية دا ل املؤسسات 
التعليمية، وهادي مناسبة مرة أ رى باش نهيب بجميع األطر التربوية 
وجميع التالميذ باش يحترموا هاد التدابير. أنا كيف ذكرت هاد التعليم 
احنا اللي بغينا نعطيوه األولوية هو التعليم الحضوري، ولكن هذا ما 
تيمنعش باش نهيؤو بطريقة استباقية السيناريوهات اللي يمكن لها 
تعتمد النمط التربوي بالتناوب، وملي تنقولوا بالتناوب هذا ما تيعنيش 
بأن النهار اللي ما غيحضروش غيكون يوم عطلة، هذا تيعني بأن غادي 
يكون تأطير  اص للتالميذ  الل هاد الفترة اللي هما ما غديش يكونوا 
موجودين دا ل القسم، إذا احتجنا باش نمشيوا لهاد النمط. غادي 
يبقى نمط التعليم عن بعد هو آ ر ا تيار ويمكن يكون ضروري نمشيوا 
لو في بعض األماكن، ولكن هذا غادي يكون قرار اللي هو قرار محلي هذا 
اللي يمكن يساعدنا باش نتجنبوا هاد النمط ديال التعليم،  اصة في 
العالم القروي، اللي احنا عارفين بأن عدد الحاالت تيكون فيه عدد اللي 
هو قليل. احنا في نفس الوقت، حاولنا نشتغلوا على الجانب البيداغوجي 

باش كل ذاك املوارد الرقمية اللي تم...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ووفقا للمادة 267 من النظام الدا لي، هل 

هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ما كينش غي باش ما تقولوش 
كذا. إذا نشكر السيد الوزير على املساهمة القيمة وننتقل إلى قطاع 

نبدأ بسؤال يتحدث عن معاناة السجناء مع وثيقة السجل  العدل. 

العدلي بعد اإلفراج عنهم للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة.

ملنيئباملسيدامصطفىامب0مهيايا)نقطةانظيم(:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

السيدة الرئيسة غي إيال سمحتوا، املادة 148 من القانون الدا لي 

كتنص على أن السيدة رئيسة الجلسة تعلن عن افتتاح وعن ا تتام 

ترفع  أن  ويمكنها  الدا لي،  القانون  وتطبيق  سيرها  وحسن  الجلسة 
أيضا الجلسة،  اصة في حالتين: حالة إقامة الصالة وكذلك للتشاور 

إال طلبها �صي واحد من الرؤساء ديال الفرق أو ديال املجموعة، ولذا 

ألتمس منكم السيدة الرئيسة أن نرفع الجلسة ألداء صالة العصر، ألن 

امتداد الجلسة كيم�صي حتى املغرب مادام أن النهار ولى قصير، فرجاء 

أن ترفعوا الجلسة لهذا الغرض شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، املالحظة في محلها نقبلها طبعا، إذن أحد، نعم، نقطة نظام، 

نعم.

ملنيئباملسيدامحاداملسياوا)نقطةانظيم(:

بسماهللاامل0حانامل0حيم،

احنا بعدا في واحد البلد اللي هو الحمد هلل له الحرية الكاملة، وفي 

الّدين ديالنا كذلك حتى هو كيم�صي في هذا السياق، من أراد أن يصلي 

احنا ما نمنعوش �صي واحد، وهادي 12 عام ما عمر اإل وان قالوا  صنا 

نصليوا العصر وال املغرب تا اليوم عاد يقولوا لنا على الصالة، 12 عام 

كنا كنتكلموا على الوقت اللي بغا يصلي، وعاد املسافر عندو الحق يصلي 

بتقصير إما في األول وإما في اللخر وما عندوا تا إشكال، واملسجد كاين بلد 

مسلم، إمارة املؤمنين، اليوم غيجي �صي واحد، يعطينا �صي درس فهاد 

قبة البرملان...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

دابا صالة  طلبتو  نديروها،  حاجة  �صي  طلب  اللي  النائب  السيد 

العصر؟ ال ، ما�صي، ال اسمح لي، إذا طلب مني، إذا طلب مني، ال، غير 

اسمع، إذا طلب مني ذلك، السيد النائب، أنا سمعتك، أنا سمعتك وأنا 

أقول لك ال �صيء قبل صالة العصر، ال �صيء قبل صالة العصر، وأرفع 

الجلسة لصالة العصر.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

نستأنف جلستنا الدستورية بعد أداء صالة العصر تقبلها هللا منا 
جميعا، اجن من فضلكم السادة النواب، السادة النواب من فضلكم 
السؤال عن معاناة السجناء مع وثيقة السجل العدلي بعد اإلفراج عنهم 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتقدم أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملنيئبةاملسيدةاإلهيماملسيقي:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

ملسيدةاملوزي0ة،املسيىةاملوزرمء،

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها من 
أجل تبسيط مسطرة الحصول على وثيقة السجل العدلي، وكذا إعادة 
النظر في صيغته واستخدامه الحالي، صونا ملصلحة السجناء املفرج 
عنهم ومساعدتهم في االندماج في سوق الشغل دون عراقيل مجحفة 

في حقهم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، والجواب للسيد الوزير املحترم.

ملسيداعبدامللطيفاوهبي،اوزي0املعدل:

أش0فا علىا وملسالما ملصالةا مل0حيما مل0حانا هللاا بسما
ممل0سلين،

ملسيدةامل0ئيسة،

الرئيسة  والسيدة  املحترمين،  النواب  السادة  سعيدة  سنة  أوال 
والسادة الحضور،

اسمحوا لي هاد املوضوع ديال السجل العدلي فيه إشكال كبير، أنتم 
تعرفون أن السجل العدلي يقدم دائما في مكان مولد الشخص، وباش 
نسهل عليكم العملية، إيال واحد الشخص مزداد في العيون وكيشتغل 
مثال في وجدة إيال بغا السجل العدلي  صو يم�صي من وجدة حتى لعيون 
باش يحصل عليه، اجن كاينة واحد املركزة إلكترونية ديال السجل 
العدلي، ونحن نشتغل اجن من أجل أنه الشخص إيال قلب على السجل 
العدلي كاينة 2 دالحلول: إما كنصيفطوه للمحكمة أقرب محكمة له، 
إما كنصيفطوه عن طريق البريد بواسطة البريد املضمون مع التوصل 
ديالو باش نضبطوا السرية ديالو باش نضبطوا أن الشخص املعني، 
واجن وضعنا على املستوى الوطني وضعنا سجل عام ديال جميع هاد 
السجالت العدلية اللي كاينة. هاد السجل العدلي فيه واحد املجموعة 

ديال العناصر اللي هي إيجابية جدا، وهي كتسجل فيه جميع السوابق 
ديال الشخص، ولكن القانون كتعرفوا القانون الحالي الغريب األطوار 
أنك كتقدم رد اإلعتبار و صك تسنا التقادم وتقدم التقادم، دابا اجن 
في قانون املسطرة الجنائية الجديد ردينا رد االعتبار يكون آلي تلقائي، 
ند لوا  نبقاوش  ما  باش  البشر  يديروش  ما   l›ordinateur يديروا 
املواطنين فهاد الجزئيات هادو ديال قدم طلب ويديروا عليك بحث إلى 
آ ر املطاف. لذلك هاد األمور احنا غاديين فيها وهاد رد اإلعتبار حيدنا 
منو جميع الشروط املتوفرة وإسنادها بكيفية تلقائية إلى كتابة الضبط 
ومراقبة النيابة العامة، واجن غادي يولي السجل العدلي أنه كيتقرر فيه 
ما هو صحيح وما هو ينطبق عليه القانون وليس ما هو مسجل فقط 
وحتى يجي تيلقى واحد العقوبة من 1986 دازت عليها 40 سنة باقي 
مسجلة له، ما عندها حتى معنى كيخصنا نحسموا هاد املوضوع باش 

نعطيوا فرصة للمواطنين باش يخلقوا حياة جديد، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاإلهيماملسيقي:

نعم السيد الوزير، فإن وثيقة السجل العدلي لها أهميتها في سير 
نظام العدالة الجنائية، إال أنها تخلق طبعا عدة عراقيل وصعوبات أمام 
عملية إعادة إدماج السجناء املفرج عنهم في سوق الشغل، ألن املحكوم 
عليهم وبعد اإلفراج، عنهم وفي أغلب األحيان والحاالت، هم مطالبون 
وملزمون باإلدالء بها للحصول على فرصة الشغل، حيث يجب مرور 
مدة كما قلتم السيد الوزير للحصول على رد االعتبار، وكما نعلم فإن 
االعتبار القانوني هو حّدد له املشرع عدة شروط حسب املادة 688 
من قانون املسطرة الجنائية، ولالستفادة من رد االعتبار أيضا االعتبار 
القضائي هنا وحسب قانون املسطرة الجنائية، يجب توفر مجموعة من 
الشروط املوضوعية والشكلية واملنصوص عليها في املواد من 690 إلى 
املادة 730، مّما فعال يعرقل إندماج املفرج عنهم في الحياة املجتمعية 
الطبيعية، لذا يجب اتخاذ جميع اإلجراءات وجميع التدابير من أجل 
في  النظر  إعادة  وكذا  الوثيقة،  هاته  على  الحصول  تبسيط مسطرة 

استخداماته الحالية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ تنزيال للمادة 267، 
إذن ليس هناك تعقيب إضافي، تعقيب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبي،اوزي0املعدل:

ال هو الوثيقة ديال السجل العدلي ما  صهاش تكون وسيلة لعقاب 
املواطن،  اص تكون وسيلة لتسهيل حياة املواطن، لذلك يجب أن 
يتم التصرف معها بأن تعطي الحقائق كما هي ال كما تدين، ألنه حينما 
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يعاقب الشخص باملتابعة السجنية ما عندها حتى معنى يبقى تابعو هاد 
العقوبة السجنية طول حياتو، صافي أدى الثمن  صنا نقلصو من 
رد االعتبار ونقلصو من املدة ديال التقادم ديال العقوبات باش نخليو 
املواطنين يبني حياة جديدة، أما غادي نبقاو تابعينو ما عندها حتى 

معنى، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، واجن ننتقل إلى السؤال الذي يليه وهو مرتبط 
بالبنية التحتية للمحاكم للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار.

ملنيئباملسيداسيديامب0مهيما يي:

بسماهللاامل0حانامل0حيم،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدامل0ئيسة،

ملسيىةاملوزرمءاملسيدةاملوزي0ة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

بفضل  نوعيا  تطورا  املحاكم  وضعية  عرفت  الوزير،  السيد 
املجهودات التي تم بدلها حيث تحققت كثير من اإلنجازات على مستوى 
البنيات التحتية، إال أن هناك مجهودات كبيرة ال زال يجب القيام بها 
في هذا اإلطار. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات التي 
إتخذتها الوزارة من أجل املزيد من تطوير البنية التحتية للمحاكم؟ 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب للسيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبي،اوزي0املعدل:

ما  أنا  تقليدية،  بطريقة  كنبنيوها  املحاكم  بأن  اللي الحظت  هو 
عرفتش عالش املحاكم ما مفتوحاش بشكل متطور، بشكل، عندنا 
واحد الشكل تقليدي كنعاودو نكرروه فين ما مشينا، في حين أن املحاكم 
باألساس  باألساس وصيانتها  فيها وصيانتها  النظر  إعادة  تقت�صي اجن 
مرتبطة بشكون اللي غيصونها؟ شكون اللي غيتبعها؟ دابا اجن كنوجدو 
واحد القانون واحد التصور حول املدراء الجهويين للعدالة، من ضمنهم 
غادي يكونو ناس مشتغلين فهاد املجال، اجن عندنا الوضعية جيدة 
وصلنا ل�صي %77، كاينة محاكم اللي درناهم مؤسسات كبيرة بحال قصر 
العدالة بالرباط وفاس واللي غيتحلو جديدا، درنا قضاء األسرة جداد في 
الصويرة وطنجة، ودرنا واحد مجموعة، عممنا واحد الفضاء وفرضنا 
باش يكون هذا الفضاء في جميع املحاكم للتكفل بالنساء واألطفال. 

وأعتقد أنه في األسبوعين املقبلين غنعلنو على املباراة ديال املساعدات 
االجتماعيات، غادي نوظفو حوالي 100 من املساعدات االجتماعيات 
باش يتكلفو بالنساء واألطفال، باش نوفرو دا ل هاد املحكمة جميع 
اإلمكانيات وجميع الوسائل اإلنسانية باش اال كان املتهم طفل أو شاهد 
أو �صيء من هذا القبيل أو املرأة عندها وضع  اص يجب أن نتعامل 
معه. اجن كاين 12 بناية انتهت بها األشغال، 8 بنايات قائمة بمواصفات 
حديثة، 14 مشروع في طور البناء، 9 املشاريع في طور الدراسة، 3 
املشاريع في إطار تسوية العقار، 5 مشاريع مبرمجة. بغيت نقول للسيد 
النائب أنه نهار 21 في الشهر غادي نم�صي لطرفاية وبوجدور والحدود 
املغربية غادي نفتحو محكمة في بير كندوز وفي طرفاية غادي نعلنو على 
بداية املحكمة وفي بوجدور غادي نا دو بعين اإلعتبار وغادي نحلو إن 
شاء هللا املحكمة اإلدارية التجارية في العيون باش نشوفو الدا لة باش 

نوفروا نقربوا القضاء من املواطنين وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداسيديامب0مهيما يي:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

العدل  يبذلها قطاع  الوزير، هناك مجهودات كبيرة  السيد  فعال 
في تطوير البنية التحتية من منشآت عمرانية جيدة في مستوى عالي 
يعني  أصبحت  الشكايات  مكننة  يعني  الدولية،  للمعايير  تستجيب 
اإللكترونية إلى غير ذلك، ولكن السيد الوزير، هناك بعض البنيات 
التحتية املنجزة التي ال زالت لم تؤد دورها، مثال في األقاليم الجنوبية، 
كنشكركم السيد الوزير، قلتو غادي تديرو واحد الجولة في األقاليم 
الجنوبية إلعطاء االنطالقة للعديد من املشاريع واإلشراف على فتح 
إنشاءها  تم  الوزير  السيد  مثال  بوجدور  محكمة  جديدة،  محاكم 
10 سنوات وتم اإلعالن عن مرسوم تطبيق املحكمة في  هذه تقريبا 
أبريل2021 وبعد 8 أشهر السيد الوزير املحكمة ، يعني ال زالت ساكنة 
بوجدور متعلقة بمحكمة العيون، كيتنقلوا ذهابا 200 كيلومتر وإيابا 
200 كيلومتر يوميا لقضاء حوائجهم في املحاكم، إذا السيد الوزير، 
بغينا تطبيق املرسوم بتعيين السادة القضاة، السيد الرئيس، السيد 
الوكيل ونوابه في محكمة بوجدور، وتعيين مفوضين قضائيين لتقريب 
اإلدارة من املواطنين باش يكونوا الساكنة يعني تتجنب هذا التنقل 
عرفها  اللي  الكبرى  للمشاريع  نظرا  وكذلك  الطويلة،  املسافة  وهاد 
اإلقليم ومشاريع تنموية أصبح يعرفها اإلقليم، أصبحت يعني تطبيق 
الرئيس في إقليم بوجدور مفروض  املرسوم وتعيين القضاة والسيد 
السيد الوزير، ونتمناو إن شاء هللا أن الجولة تكون قريبا إن شاء هللا 
عندنا ومرحبا بكم في األقاليم الجنوبية ومرحبا بالفكرة ديالكم، إعطاء 
انطالق محكمة في بئر كندوز ألن هادي محكمة غادي تعطي صورة 
جيدة للمملكة املغربية أمام إفريقيا والجارة موريتانيا  صوصا أن بئر 

كندوز قريبة..
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، واجن هل هناك تعقيبات إضافية وفق 
املادة 267؟ الفريق االستقاللي.

ملنيئباملسيدا يلداملشنيق:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

السيد الوزير، كما تعلمون عمالة إنزكان آيت ملول كتعرف واحد 
النمو ديموغرافي مضطرد،  صوصا جماعة آيت ملول اللي كتوصل 
االبتدائية  املحكمة  كذلك  وكتعرفوا  نسمة،  تقريبا  ألف   200 دابا 
بإنزكان كتعرف واحد الضغط كبير، املصالح ديالكم السيد الوزير 
بغينا  ملول،  آيت  بجماعة  ابتدائية  محكمة  إلحداث  املوقع  حددت 
نعرفوا املآل ديال إحداث هاد املحكمة،  صوصا بأن الوعاء العقاري 
دابا راه واجد الوعاء العقاري ومتضمن في تصميم التهيئة ديال مدينة 

آيت ملول، شكرا لكم السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب آ ر إضافي؟ إذن ننتقل 
إلى رد السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبي،اوزي0املعدل:

رموز  من  رمز  هر  منطقة  ف�صي  محكمة  تتكون  حيث  من  هو  ال 
السيادة، جميع املناطق  ص تكون فيها محكمة، سواء قا�صي سواء 
إلى آ ره، مثال في تيسة، في ميسور، في نواحي الحسيمة، كاينة واحد 
املجموعة ديال املحاكم املراكز، اللي غادي في شهر فبراير وغادي نتنقل 
تما باش نطالع عليها وباش نحييها من جديد باش حتى هاد املناطق تكون 
عندهم. بالنسبة ألكادير، لقينا األرض اجن حدا تيكوين هاد األسبوع 
اللي فات مع السيد الوالي، واملشكل اللي كاين غيبقى تيكوين املحكمة 
غتكون قريبة لتيكوين 10 األمتار وتيكوين تابعة للمحكمة االبتدائية 
ديال أكادير، هنا املواطن كيشوف املحكمة قدامو ولكن كيخصو يم�صي 
ألكادير، تنقول لهم أودي احنايا ما ملزمينش بهاد التقسيم اإلداري 
ديال الدا لية، احنا عندنا تقسيم قضائي ديالنا عالش غنسيفط أنا 
املواطن يم�صي حتى لتيكوين واجن كنعالجوا هاد املشكل من الناحية 
القانونية  صها تكون. أنا قلت بأنه املحاكم ما  صناش نقولوا شحال 
عندنا دامللفات باش نديرو محكمة، نقولوا واش عندنا واحد املواطن 
 صو محكمة، أما شحال عندنا من ملفات راه إيال بقيتي كتحسب دايما 

 صنا نحسبوا داك �صي اللي ما درنا ما�صي داك�صي اللي درنا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

عشر  الخامس  املواليين  للسؤالين  وننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
والسادس عشر ولهما وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بوضعية حقوق 

اإلنسان في بالدنا، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها 
أو طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة.

ملنيئباملسيدامحاداملحجيرة:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

السيد الوزير، حقوق اإلنسان شأن طبعا سيادي للدولة املغربية 
وهو مرتبط بمشروع تحديث وعصرنة، وكذا ازدهار الدولة واملجتمع على 
حد سواء، معقول أنه جزء ال يتجزأ من تطوير وتطور املغرب ومكانته، 
وااللتزامات  باملغرب  الحقوقية  الوضعية  بخصوص  نسائلكم  لذا 
بخصوص  بالدنا  قطعته  الذي  واملسار  املغربية  للمملكة  االتفاقية 

مالءمة قوانينها مع االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

يليه من  الذي  السؤال  إلى  وننتقل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملنيئباملسيداملحسينابناملطيب:

أش0فا علىا ملسالما وملصالةا مل0حيما مل0حانا هللاا بسما
ممل0سلين،

ملسيدةامل0ئيسة،

ملسيدةاملوزي0ة،املسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

الديمقراطية وسيادة  البرنامج الحكومي أن  الوزير، اعتبر  السيد 
بين  ومشتركة  أفقية  هي قضايا  والحريات  اإلنسان  القانون وحقوق 
عدد من القطاعات، والتي يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق 
والتقائية ناجعة، وكذلك ال شك أن تخليد الذكرى 73 إلقرار الجمعية 
مناسبة  هي  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  املتحدة  لألمم  العامة 
عليه،  بناء  ببالدنا.  اإلنسان  حقوق  وضعية  على  الضوء  لتسليط 
نسائلكم السيد الوزير، عن تقييمكم للوضع الحقوقي في بالدنا وعن 
املجهودات الحكومية املبذولة من أجل ضمانات فعلية لحقوق اإلنسان 

بكل أجيالها في السياسة العمومية؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم والكلمة للسيد الوزير املحترم.

ملسيداعبدامللطيفاوهبي،اوزي0املعدل:

واحد  دارت  بالدنا  هي  النائبين،  للسادة  بعدا  شكرا  بالدنا،  هي 
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املجموعة ديال التراكمات في مجال حقوق اإلنسان، ابتداء من العدالة 
االنتقالية والتنمية البشرية والدستور الجديد إلى غير ذلك، املجتمع 
مع قضية  والتعامل  اإلنسان  اجن قضية حقوق  وأصبح  تطور  اجن 
حقوق االنسان ال رجعة فيه مطلقا وال يمكن أن نعود إلى الوراء، هناك 
نقاش دستوري، هناك نقاشات حول قضايا معينة، ولكن املغرب يسير 
في هذا االتجاه ويجب أن نسير في هذا االتجاه، غير فقط حقوق اإلنسان 
ليست فيها الحقوق فقط، فيها كذلك الواجبات، واملواطن له واجبات 
واملوظف عليه كمواطن واجبات، واملسؤول كمسؤول عليه واجبات، 
ويجب أن يتم احترام اإلثنين واحترام الحرية الشخصية فيما يخص 
حياته الذاتية. اجن الحياة نتاع املواطن والت مفتوحة على التليفونات 
وعلى التصاور وعلى الفايسبوك إلى آ ره هادي كتفرض نفسها، واش 
نمنعوا وال نحميو هاد الحريات هاد الحق في الحياة الخاصة من طرف 
قوى كتعتبر نفسها أن لها الحق تصور و دير اللي بغات، هناك اشكاالت 
اجن في مجال حقوق كتفرض علينا باش نا ذوا موقف، وهي الدولة 
هي التي تتخذ موقفا تحمي الحريات ولكن كذلك تحمي الحقوق وهاد 
يعرف  غادي  تحدي  أكبر  هي  والحقوق  الحريات  حماية  بين  التوازن 

املغرب في املستقبل القريب، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، واجن التعقيب إلحدى السيدات أو السادة أو 
أحد السادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة.

ملنيئباملسيدامحاداملحجيرة:

شك0ماملسيداملوزي0،

في الحقيقة بالدنا  طت  طوات شجاعة فهاد املسار الحقوقي، 
و ير دليل هو كما قلتم السيد الوزير العدالة اإلنتقالية -وال�صي بووانو 
دايما كيشوش، ال مشكلة ال مشكلة- أقول بأنه ما حققته بالدنا من 
تراكم في هاد الباب يجب دائما أن ندعمه ونسانده، لكن ال حقنا في 
اجونة في السنوات األ يرة هناك تدبدب مثال في بعض املواضيع املتعلقة 
موضوع  أيضا  اإلنسان،  وحقوق  للديمقراطية  الوطنية  بالخطة 
التوثيق، توثيق كل ما له عالقة بحقوق اإلنسان كان فيه واحد النوع 
من الخفوت، بحيث أنه عندما لم يكن التوثيق كيباقى القيل والقال 
وحتى الكالم ماكيكونش يعني في محله في بعض هذه املواضيع، إال أنه 
الحظنا مؤ را هو أنه من  الل إعطاء ا تصاصاتكم السيد الوزير 
للمندوبية الوزارية املكلف بحقوق اإلنسان، الحظنا أن هناك دينامية 
تعرفها املندوبية، طبعا مع االحتفاظ باإلشراف السيا�صي عليها. فضال 
عن ذلك، فإن انتهاكات حقوق اإلنسان لم تعد ذات الطابع ممنهج ألن 

بالدنا ا تارت أن تسلك نهج..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب ألحد أعضاء فريق التجمع الوطني 
لألحرار.

ملنيئباملسيداملحسينابناملطيب:

ملسيدةامل0ئيسة،

السيد الوزير، البد في البداية من التنويه بما حققته بالدنا في مجال 
الحقوق في مجال الحقوق والحريات، سواء على املستوى التشريعي 
أو املؤسساتي واالنخراط في املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان، وبما 
تم القيام به من إنجازات وتراكمات هامة في هذا املجال، واألكيد أن 
هذه مكتسبات والتراكمات اإليجابية التي تم تحقيقها في مجال تعزيز 
الحقوق والحريات، انطالقا من تجربة »اإلنصاف واملصالحة« وصوال 
إلى اإلصالحات الدستورية لسنة 2011، والتي نّصت بكل جرأة على 
دسترة كل الحقوق اإلنسانية والكونية كما هو متعارف عليها دوليا، 
تمثل ثورة ودينامية حقوقية نموذجية ومتميزة. ونحن في فريق التجمع 
الوطني لألحرار، ندعم هذا التطور الهام والتحول الكبير الذي تعرفه 
بالدنا، بما يسهم في تعزيز دولة الحق والقانون وبناء املؤسسات، ونعتبر 
أيضا أن التحديات والرهانات املطروحة بشكل مستمر ودائم على بالدنا 
ينبغي التجاوب معها وتدبيرها بكل حكمة وحكامة، طبعا في إطار ضمان 
االحترام الكامل لحقوق اإلنسان وصون حرياته. وهنا أفتح قوس السيد 
الوزير، ألؤكد أنه إذا كانت بالدنا قد حقق ال�صيء الكثير على مستوى 
الحقوق املدنية والسياسية، فإن الحكومة الحالية، وبالنظر ملا تتمتع به 
من نفس اجتماعي وسعي لتدعيم ركائز الدولة االجتماعية، ينتظر منها 
مجهود كبير فيما يتعلق بالحقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

والبيئية، لذا ملسنا جوابا واضحا من  الل..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، وهل هناك من تعقيب في إطار املادة 
267 على نفس السؤال؟ إذا.

ملسيداعبدامللطيفاوهبي،اوزي0املعدل:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

شك0ماملسيىةاملنومب،

أنا بغيت غير نأكد على نقطتين أساسيتين: أوال أنها املغرب استطاع 
باش يحقق  طوات إيجابية جدا في مجال حقوق اإلنسان و صنا 
نثمنوا هاد املسألة هذه، وبناء عليه راه شحال ما درنا الخطوات ديال 
حقوق اإلنسان في املغرب شحال ما كثرو األعداء ديالك، ألن تتأزمهم 
أو �صيء من هذا القبيل أنك تتجعلهم في املحك ديال املقارنة، فمحيطنا 
الجغرافي ومحيطنا التاريخي كيفرض علينا أنه نعرفوا بأنه راه  طوات 

حقوق اإلنسان سنؤدي عليها الثمن غاليا.

ما  سؤال:  تطرح  كتصبح  اجن  اإلنسان  حقوق  قضايا  أن  ثانيا، 
هي حرية الفرد أمام وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلمكانيات 
التقنية الحديثة اللي والت دا لة في حياتنا كلها؟ وش نشددوا؟ واش 
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نطلقوا؟ هذا كيفرض علينا أن نكون شجاعين في اتخاذ قرارات تضمن 
الحريات الشخصية وكذا الحريات والحقوق أمام الجرائد اإللكترونية 
والفايسبوك إلى غيرها، باش تكون األمور مضبوطة، ما تبقاش الحرية 
ديال الشخص وكرامته وأسرته أنها معرضة لتصرفات. املغرب قدم 
تقارير متعددة في هاد املوضوع هذا، ومنها غادي يقدم تقريرين اجن حول 
أشكال التمييز العنصري والثاني باتفاقيات حماية جميع األشخاص، 
ومنذ 2011 قدمنا 7 دالتقارير، ودرنا تقريرين حول آليات االستعراض 
الدولي الشامل املنبثق عن مجال حقوق اإلنسان، فبالنسبة للحكومة 
العدل كما  لوزارة  تابعة  اللي هي مؤسسة  الوزارية  املندوبية  عندها 
كتعرفوا واللي السيد املندوب الوزاري اجن يقوم بجميع ا تصاصاته 
وسيقوم باألجوبة على جميع التقارير الشاملة وجميع النقاشات التي 

تكون في مجال حقوق اإلنسان.

اللي بغيت نأكد لكم اجن، عندنا برنامج يعينه السيد رئيس الحكومة 
مع الحكومة ديالو حول البرنامج الوطني لحقوق اإلنسان واحد البرنامج 
استراتيجي لحقوق اإلنسان، كذلك الخطة الوطنية التي اعتمدت لدى 
الحكومة السابقة ما زلنا سنعتمدها، سنقوم ببعض التغييرات فيها 
ولكن سنعتمد جلها، لذلك نحن مقبلون على  طوات في مجال حقوق 
نديروها  اإلنسان  صنا  حقوق  مجال  نعتامدو  بغينا  إال  اإلنسان، 
بشكل متوازن كما قلت، هناك دولة، هناك التزامات، هناك حقوق، 
وهناك  الفردية  الحريات  وهناك  هناك ضمانات،  مؤسسات،  هناك 
كذلك مسؤولية اتجاه الشخص اج ر الذي له أسرة وله الفرض وله 
حياته الخاصة الذي يجب أن تحاط بجميع الضمانات. هاد األشياء 
بعين  نا ذوها  غادي  الجنائية،  املسطرة  في  االعتبار  بعين   ذيناها 
االعتبار في القانون الجنائي، واجن الوسائل اللي غادي تجي في املستقبل 
كتفرض علينا نكونو يقظين. املغرب دار  طوات، املحيط ديالو كيرفض 
هاد الخطر بكل وضوح، وكيعتابر أن هاد الخطوات كتهددو هو ألنه 
املواطن ديالو كيتساءل، عالش املغرب وصل لهاد املستوى وهو ما وصل 
له، كذلك هاد ال�صي كيتطلب واحد اإلمكانية املادية للدولة والوظيفية 
للدولة باش يمكن لها تحقق هاد املجال ديال حقوق اإلنسان، وهذا 
كيدير إلتزامات مادية، ولكن أنا كنقولها دائما، إذا غانطلبوا من املواطن 
حقوق غانطلبو كذلك الواجبات، لذلك فخصو يكون عندنا التشريع 
ديالنا الحقوقي فيه كثير من التوازن بين ما هو مطلوب وما هو مطلوب 

من الدولة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، واجن ننتقل إلى السؤال عن املعاناة املأساوية 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  السجينات  ألطفال 

االشتراكي.

ملنيئبةاملسيدةاحنينافط0مس:

ملسيداملوزي0امملحترم،

أطفال السجينات أبرياء مع وقف التنفيذ، يقبعون دا ل السجون 
حيث املعاناة وانعدام األمن النف�صي، نسائلكم السيد الوزير املحترم، 
السجينات،  صوصا  األمهات  احتجاز  عن  البديلة  اإلجراءات  عن 
وأن البنيات التحتية للسجون املغربية غير قادرة على توفير حاجيات 

السجينات املرفقات بأبنائهن أو السجينات الحوامل.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الجواب السيد الوزير املحترم.

ملسيداعبدامللطيفاوهبي،اوزي0املعدل:

هو صعب ال�صي عبد هللا بووانو هو صعب، أن اإلنسان يفتح عينيه 
في السجن، صعب جدا ألنه تيبقى في آ ر املطاف طفل  صو يكون 
في وضع طبيعي وفي جو طبيعي وفي محيط طبيعي، اجن كاين، أنا زرت 
السجن ديال مراكش مع السيد املندوب السامي وشفت روض األطفال 
اللي هو في الحقيقة روض ما بغيتش نقول رائع، ألنه في السجن في آ ر 
املطاف، اجن قبلوا باش أنه السجن أنه هادوك األطفال يمكن لهم 

يكونوا في روض األطفال  ارج السجن بشرط موافقة األم ديالهم. كاينة 

36 غرفة اللي كاينين 2 في السجنين املحليين عين السبع 2 دالنساء 

والوداية بمراكش بطاقة استيعابية 36غرفة.

عدد  بلغ  تتناسب،  تسلية  بوسائل  لألطفال  روض   14 تجهيز  تم 

كتعمل  طفل.  ب92  أم   92 بأطفالهم  املرفقات  السجينات  األمهات 

الحكومة من  الل املندوبية على تقديم برنامج غذائي متوازن، توفير 

راه  ولكن  الترفيه،  مرافق  نحو  لفائدتهم  الطبية،  رجات  الرعاية 

كيوصلوا لواحد السن كيخصوا يخرج من السجن، فين غتديه من 

بعد ما يخرج من السجن؟ وحياتو كلها تربا في ظروف السجن، راه كلها 

كتفرض علينا باش نفكروا وهذا دور املجتمع املدني، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب  املحترمة،  النائبة  للسيدة  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 

للسيد الرئيس.

ملنيئباملسيداعبدامل0حيماشهيد،ارئيساملف0يقامالشترمكيا
)نقطةانظيم(:

ال ما�صي تعقيب غير نقطة نظام، غير نقطة نظام في السير العادي 

ديال، كنتمنى من السادة الوزراء وهما تيجاوبوا السادة النواب أنهم 

يستقبلوهم وهما تيشوفوا فيهم، يتوجهوا لهم بالجواب. مرحبا، قلت 

كنتمنى من السيدة الرئيسة في السير العادي هو أن السادة الوزراء وهما 

تيجاوبوا على األسئلة هو أنهم يتوجهوا بالجواب للسادة النواب اللي 

يجاوبوا عليهم.



9199 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.141–06.جمادى اج ر.1443  )10.يناير.2022( 

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاحنينافط0مس:

ملسيداملوزي0امملحترم،

مهما كانت  طابات أنسنة السجون واقعا بتفاوت بين هذا السجن 
دا ل  األمومة  وممارسة  حرية،  والحرية  السجن سجن  فإن  وذاك، 
أسوار السجن تتطلب إحتياجات  اصة ال تلبيها العديد من املؤسسات 
السجنية،  صوصا وأن واقع السجون باملغرب يتبث قصور القانون 
98.23،  اصة على مستوى الضمانات املمنوحة لألطفال املرافقين 
للمرأة السجينة، تزداد معاناتهم النفسية عند الفصل لكلى الطرفين، 
أو  التسول  في  لفائدة أشخاص قد يستخدمونهم  قانونية  إلعتبارات 
يوضعون لدى جمعيات  يرية، لذا وجب السيد الوزير املحترم، إقرار 
العقوبات البديلة غير السالبة للحرية بحق الحوامل والنساء املوافقات 

باألطفال حسب نوع الخطأ أو الجريمة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب من طرف فريق آ ر؟ 
إذن رد السيد الوزير. إذا ننتقل إلى السؤال الثامن عشر، السؤال آني 
عن تبسيط املساطر أمام مغاربة العالم للمتقاضين للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملنيئباملسيدامحاداملسياو:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

السيد الوزير، فعال كاين واحد الرصيد كبير من املواطنين  ارج 
بعض  معكم  نتقاسموا  بغينا  اليوم  العالم«  »مغاربة  الوطني  التراب 
هما  اللي  املغاربة  وهاد  الوطن،  منها  ارج  كيعانيوا  اللي  اإلشكاالت 
عندهم واحد الوطنية ربما كتفوت علينا كثير، وكيحبوا امللك ديالهم، 
وكيحبوا البالد ديالهم، ولكن اإلدارة ديالنا ما بغاتش تفهم هاد املشاكل 
اللي كيعانيوا منها. اليوم السيد الوزير، نوضعك في الصورة، بحكم 
القرب ديالنا من هاد الجالية وكنتحك معهم بزاف، كاين إشكال األول 
برشلونة  من  كتجي  اإلمضاء  ديال  املراسلة  مدريد  في  قا�صي  عندك 
للمغرب عاد ترجع ملدريد، في الوقت اللي كنقولوا كاينة الرقمنة وكاين 
اإلدارية  املساطر  وتبسيط  للمواطن  اإلدارة  وتقريب  التكنولوجيا، 
تنصيبوا هاد اإلشكاالت. نعم هي تراكمات، وما عندناش شك على أنك 
غادي تغلب على هاد اإلشكاالت. في نفس الوقت، مواطن م�صى هللا اعلم 
آش من طريق م�صى، ملي جبر الفرصة باش يسوي الوضعية ديالو قالوا 
رجع للمغرب جيب لنا حسن السيرة، يا أودي راه تمة با وال  اي قالوا لو 
 صك تجي، جا يجبر راسو عندو 4000 درهم ديال شيك بدون رصيد، 
قالوا لو  صك تقدم للمحكمة تعمل محامي وتخلص املحامي وتخلص 

الغرامة ديال الشيك، وغاتدي معه شهرين ديال الحبس داك حسن 
السيرة أصبحت غير مرغوب فيها، هذا العبث، واش غنبقاو أمام الوضع 
ونتفرجوا فيه كاملين؟ ما جاش الوقت ونتصلحوا مع هاد الناس السيد 

الوزير؟ هللا يكتر  يرك، هذا مشكل بغينا نتغلبوا عليه كاملين.

ثم باإلضافة لهاد اإلشكال هذا السيد الوزير كاين مشكل آ ر، 
واحد آ ر عاود ثاني م�صى وبغى يجي يدي حسن السيرة، قالو له ممنوع 
سير عاود رجع في البحر وشبرو ورجع للبحر وعاد أسيدي ادي هاد 
ديال  والحقوق  اإلشكاالت  حتى  بديلة  العقوبة  واحد  عملو  الورقة، 
اإل وان دالسجل العدلي باش يا دها على عام أو شهر يخلص مثال 100 
ألف درهم، بغى يبقى في العقوبة د 4 سنين باش ما يعاود يكرر هاذ 
الجريمة ما كاين حتى مشكل، احنا غير البرو�صي ديال الطموبيل 700 
درهم تنبقاو نقففو باش ما نديرو�صي مخالفة، إال عملنا واحد املخالفة 
بديلة أكيد غانقلصو من هاد الظواهر وهاد اإلشكاالت، ولكن في نفس 
الوقت غادي يكون فهمنا هاد الناس. كنطلب منك السيد الوزير هاد 
الجالية اللي هي مسكينة تتعاني من هاد الوثائق، بغينا نبسطو لهم 
ونقربو من الهموم ديالهم ونتغلبو عليها كاملين، ألن هذا اإلشكال السيد 
الوزير ديالنا كاملين. بلجيكا أو فرنسا، غادي نقول له شوف نهار األربعاء 

نخرج من الدار، من دابا سيمانة  رج من الدار...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، شكرا السيد النائب املحترم والجواب للسيد 
الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبي،اوزي0املعدل:

ما  أكثر  بهم  نهتمو  و صنا  إ واننا  العالم  مغاربة  الحقيقة  في 
يمكن، اجن تلقينا واحد مجموعة دالبرامج، املنصة الرقمية للخدمات 
أنا نقول لك  إلى غيرها، ولكن  البوابة الوطنية  القانونية القضائية، 
واحد القضية، احنا تكلمنا على العدل، على السجل واحد ساكن في 
وجدة تزاد في العيون  صو يم�صي حتى للعيون، واحد املتقا�صي عندك 
يم�صي  النقض  فيها  يحط  بغى  االستئناف  محكمة  الكبير  القصر  في 
حتى لطنجة أو يجي حتى املذكرة الجوابية حتى للرباط، هاد ال�صي كله 
تيتف�صى غير باملجال الرقمي، احنا املجال الرقمي اجن نهار بدينا بدينا 
هذا هو املوضوع اجن، عّينا مديرة جديدة متبعة معنا، السيدة غيثة 
مزور وزيرة االنتقال الرقمي، مع اللجنة ديالها ومع اللجنة ديالنا تنشتغلو 
تقريبا، كاينة لجنة تتشتغل بوحدها وباستمرار باش نديرو هاد البرامج 
الخارج  في  يطلبو  يمكن  العدلي  السجل  هاد  اإلمكانية،  نعطيو  باش 
واحنا غادي نسيفطوه له عن طريق البريد باإلشعار بالتوصل وانتهى 
املوضوع، أشنا هو املشكل؟ اجن احنا  دامين في هاد املسطرة هذه، 
الحمد هلل، عندنا حتى باش نعرفو الشخص اللي تيطلب لنا واش هو وال 
ما�صي هو، دابا عندنا برنامج إدارة األمن الوطني تتوفر عليه تقد تعطيه 
لنا، احنا تنشتغلو على هاد ال�صي غير عطيونا �صي دالوقت، ألنه لقينا 
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الوزارة ما فيهاش بزاف هاد العمل في التعامل الرقمي، دابا درنا ميزانية 
كبيرة ومنشاغلين في هاد املوضوع، وإن شاء هللا في املستقبل غادي تولي 
املحاكم ما كايناش جلسات، سيفط املذكرة للقا�صي القا�صي تيعطيها 
للطرف أج ر وكتجي الجواب عن طريق وسائل التواصل ديال األنترنيت 
وهاد ال�صي غايكون حتى مع الناس دالخارج مستقبال، هذا الحل الوحيد 

هو هذا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب إضافي في إطار املادة 
االستقبال  بتعثر  مرتبط  آني  وهو   19 السؤال  إلى  ننتقل  إذن  267؟ 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العدل  بقطاع  اإللكتروني 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ملنيئباملسيداعبداهللااملبوزيديامالىري�سي:

أش0فا علىا وملسالما وملصالةا مل0حيما مل0حانا هللاا بسما
ممل0سليناسيدنيامحاداصلىاهللااعليهاوسلم.

ملسيداملوزي0،

ملسيدةامل0ئيسة،

ملسيىةاملنومبامملحترمين،

قطعت وزارة العدل أشواط مهمة في تنزيل مشروع رقمنة املحاكم، 
القضائية  الخدمات  ولوج  لتحسين  الرقمي  التحول  إطار مخطط  في 
ظروف  ظل  في  واإلجراءات،  اصة  املساطر  وتبسيط  العمومية 
اإلجراءات االحترازية والوقائية لكوفيد 19 وفرض إجبارية جواز التلقيح 
الصحي، والحال أن التجربة أثبتت أن التحول الرقمي للعدالة ال يقتصر 
وإنما  فحسب،  العمومية  املؤسسات  دا ل  التكنولوجية  تنزيل  على 
يجب أن يمتد إلى طريقة تطبيقها وأسلوب توظيفها وإلى ضرورة تتبع 
فعاليتها بالنظر لظهور مجموعة من اإلكراهات والصعوبات التقنية. 
املنهي  األداء  على  السلبية  وانعكاساتها  األعطاب  هذه  لتشعب  ونظرا 
للمحامين وباقي املرتفقين، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات 
املتخذة للقطع مع هذه األعطاب التقنية في أفق تحقيق رهان عدالة 

الرقمنة؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، والجواب للسيد الوزير املحترم

ملسيداعبدامللطيفاوهبي،اوزي0املعدل:

السيد النائب املحترم، كيفاش غادي ندير املصالحة بين الرقمنة 
اللي عندي، كيفاش يمكن تشتغل  العدل؟ هذا هو اإلشكال  ووزارة 
وزارة العدل بالرقمنة و اصة كاينة أسرار وكاينة وثائق، كاينة مذكرات، 
الخبراء،  كاين  القضاة،  كاين  املحامون،  كاين  كاين أطراف متعددة، 

كاين املفوضون القضائيون، كاين هاد�صي كلو كتطلب واحد العمل 
وواحد الجهد. احنا اجن وأنا لقيت واحد القضية، راه وزارة العدل 
هي من الوزارات املتأ رة في مجال الرقمنة أو املتشتتة في منتوجات 
الرقمنة، كل محامي يدير البرنامج ديالو، كل إدارة دا ل الوزارة دايرة 
 sage 1 sage برنامج ديالها، كل املحكمة دايرة برنامج ديالها، كاين
2، اجن كنحاولو نجمعو هاد ال�صي كلو باش، احنا في الوزارة اقترحنا 
ليها،  يد لوا  باش  منصة  لهم  غنديرو  احنا  للمحامين  بالنسبة  أنه 
ولكن  صك تجيبهم للمنصة، معناه  صك تدير قوانين اللي تضبط 
هاد املسألة. دابا درنا املسطرة املدنية، درنا املسطرة الجنائية انتهينا 
والجنائية، ألن  املدنية  الرقمنة لإلجراءات  قانون  دابا كنديرو  منهم، 
ملي كتصيفط واحد املذكرة مثال في l›ordinateur عن طريق األنترنيت 
ل�صي قا�صي  صو يكون عندو السند القانوني باش يقبلها وباش تعطيها 
املركز القانوني ديالها، ما�صي غتصيفطها ليه يوجدها ويديرها في امللف، 
ما يمكنلوش، وملن غيعطيها وكيفاش غادي يعطيها؟ هذه مسائل كلها 
كتطلب، قلنا ايال درناها في املسطرة املسطرة صعيب تغيرها كل مرة، 
وهاد ال�صي ديال الرقمنة كيم�صي بسرعة، قلنا نديرو ليها واحد القانون 
 اص بها، درنا مدونة الرقمنة لإلجراءات الجنائية، جمعنا فيها، دابا 
كملناها وغادي نجيبوها مع املسطرة الجنائية. وفي نفس الوقت، احنا 
كنشتغلوا على منصات بين املهندسين كيجتمعو مع كما قلت لكم وزارة 
االنتقال الرقمي، وكيشتغلوا باش يديروا هاد املنصات هادو املتعددة 
باش يتعاملو معها. دابا اجن داروا في الدار البيضاء واحد من املنصة 
ديال املحامين، جاو املحامين كيحتجوا تيقول لك كاين أشياء، هاد 
ال�صي  ص يكون نوع من التشارك مع األطراف الجميع، ويال وفرنا 
مغاربة العالم غادي نوفرو لهم هادواإلمكانيات، املحامون غنسهلو لهم 
عملية الذهاب واإلياب للمحاكم غادي تقالل، والقا�صي حتى هو غادي 
تكون عندو الوسائل كلها ديال، هاد العمل كيحتاج واحد سنوات ولكن 
بدينا فيه اجن وغنمشيو فيه بعيد، وكنتمنى أنه في وقت قريب إن شاء 

هللا غادي نكونوا قد حسمنا هاد املوضوع هذا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، اجن تعقيب للسيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداهللااملبوزيديامإلىري�سي:

للسلطة  املؤسساتية  االستقاللية  بتكريس  يتعلق  األمر  دام  ما 
القضائية، وضمان املحاكمة العادلة وسيادة القانون وحماية الحقوق 
هاد  باعتبار  واملؤسسات،  القانون  دولة  وتعزيز  األساسية  والحريات 
اإلصالح يد ل في صلب املشروع املجتمعي الذي دعا إليه جاللة امللك 
في أكثر من مناسبة، بما يضمن تحسين الخدمات العمومية، من  الل 
والصعوبات  اإلكراهات  تأقلمها مع  القضائية وضمان  اإلدارة  تأهيل 
املطروحة، بما فيها تحديد األمن الصحي بأبعادها الهيكلية والتنظيمية 

والتدبيرية والرقمية.
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إن إصالح القضاء يجب أن يواكب التطور الذي يعرفه املجتمع، 
ويستجيب لتطلعات وانتظارات املواطنين وينسجم مع ميثاق إصالح 
كافة  رقمنة  وتيرة  تسريع  على  العمل  ذلك  في  بما  العدالة،  منظومة 
مسارات الخدمات العمومية املرتبطة بالقضاء، بالنظر ألثرها املباشر 
على أنماط التدبير الجيد، وجودة الخدمات املقدمة للمرتفقين، وذلك 
بهدف تجويد الخدمات املعلوماتية وتطوير منظومتها وآلياتها، بشكل 
يكفل للمرتفقين ممارسة حقهم الدستوري في املعلومة القضائية، وما 
يتفرع عنها من إجراءات، مع الحرص على ضمان استمرار هذه الخدمة 
يؤثر سلبا على مراكز وحقوق  انقطاع قد  العمومية دون حجب وال 

املرتفقين.

السيد الوزير، إن تعزيز الديمقراطية التشاركية وتوسيع نطاقها، 
للبالد،  الدستوري  النظام  عليها  يقوم  التي  األسس  إحدى  باعتبارها 
القضايا  مختلف  في  إعماله  على  بحرصكم  إال  يتحقق  أن  يمكن  ال 

واإلشكاالت ...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب في إطار 
التعقيبات اإلضافية؟ من أي فريق؟ الفريق االستقاللي.

ملنيئبةاملسيدةاميى حةا يير:

ملسيدةامل0ئيسة،

ملسيدةاملوزي0ة،

ملسيداملوزي0امملحترم،

كنشكروكم على هذا التوضيح املهم، االستقبال الرقمي هو مهم 
ن املواطنين من الولوج إلى حقوقهم 

ّ
ومهم جدا السيد الوزير، حتى يمك

وكذلك من الولوج إلى املعلومة. ولكن في ضوء غياب بعض املحاكم في 
بعض الجهات، تيكون هاد الولوج صعيب �صي شوية، مثال جهة بني 
مالل- نيفرة تغيب فيها محكمة إدارية وكذلك محكمة تجارية، وهي 
تغيب  املغرب  في  اللي  القالل  الجهات  الوحيدة وال من  الجهة  يمكن 
فيها هاد املحاكم، donc تيضطروا املواطنين يمشيو ملراكش بالنسبة 
للمحكمة التجارية وال يجيوا للدار البيضاء بالنسبة للمحكمة اإلدارية. 
كنطلبوا منكم السيد الوزير، إعطاء األولوية لهاد املناطق حتى تتمكن 

من أن تستفيد...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبي،اوزي0املعدل:

أنا متفق معك،  ص تكون محكمة إدارية وتجارية في بني مالل، 
نبقاش نحسبو شحال عدد  ما  بني مالل،  في  تكونش  ما  يمكنش  ما 

امللفات، شحال عندنا داملتقاضين، هاد الحساب راه ما  ارجش، هاد 
ال�صي مرتابط باملواطن  اص توفر له ما كنفهمش أنا، اجن درنا دوك 
األقسام املتخصصة درتها رغم أنني غير مقتنع بها بغينا نديرو محكمة 
على األقل على مستوى كل جهة ، كل جهة نديرو على مستواها محكمة 
ابتدائية وإدارية و3 دالجهات نديرو لهم محكمة االستئناف، كاين هاد 
النقاش هذا، أنا بغيت نقول لكم بأن املحاكم الجاية ال ما كانتش فيها 
وسائل التواصل متاع هاد ال�صي ديال االنترنيت راه ما�صي محاكم، راه 
ما يمكنش مستقبال تخيل أن غتكون �صي محكمة وما فيها هاد الوسائل 
العلمية الحديثة، بني حتى تعيى غنعطيكم واحد املثل تتعرف شحال 
تنخسرو ديال الفلوس باش نديرو الحفظ، بينما الحفظ يمكن ديروه 
في واحد CD وتجمع كل �صي املحكمة كلها، فاحنا تنديرو بعض األشياء 
احنا وثناها ودابا كنسيروها دابا الحفظ تنبقاو نبنيو 20-30 مليون 
باش نبنيو املكان دالحفظ ثم تنبدلوه ألنه تيعمر إيوا داك ال�صي غير 
سكاينوه وانتهى املوضوع وكاع ديرو برنامج ب 10 مليون ديال الدرهم 
وغينتهى املوضوع، بدينا في هاد العملية هذه املحكمة اإلدارية دالرباط، 
املحكمة التجارية هي النموذج اللي  ذينا اجن باش تكون في هاد املجال 
هذا، راه املستقبل ديال القضاء والعدالة في املغرب راه هي الرقمنة، 
والعدالة،  القضاء  عالم  إلى  املواطنين  د ول  تسهل  غادي  الرقمنة 
الرقمنة غادي تقلص ب %90 هاد العالقان ديال الفساد اللي تد ل في 

عالقة املواطنين في ما بينهم ، و صكم تعرفو واحد القضية..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونشكركم على مساهمتكم القيمة وننتقل إلى 
قطاع االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، السؤال 20 وهو عن تعزيز قيم 
النواهة في املرافق العمومي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التقدم واالشتراكية.

ملنيئبةاملسيدةامليكةاأ شخوش:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة من 
أجل تعزيز قيم النزاهة في املرفق العمومي؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيدة الوزيرة املحترمة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزي0ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةابيالنتقيلامل0قاياوإصالحامإلىمرة:

ملسيدةامل0ئيسةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

النائبة  السيدة  وتنشكر  الجديدة  امليالدية  بالسنة  بعدا  تنهنيكم 
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املحترمة على هذا السؤال املهم، أوال تنذكر باللي الحكومة تتولي أهمية 
chikaya. قصوى لهاد املوضوع ديال النزاهة، اليوم كاين البوابة ديال
ma اللي يمكن املواطنين يد لو لها على مدار الساعة في أي أيام األسبوع 
باش يدليوا بالشكايات ديالهم، كاين أيضا الرقم كتعرفوه 37.37 اللي 
يمكن املواطنين يتصلوا به باش يواكبهم في هاد إدالء الشكايات ديالهم، 
مهم جدا كاينة مواكبة ميدانية لإلدارات باش يعالجو هاد الشكايات 
اليوم أكثر من 1730 إدارة انخرطوا معنا في هاد الورش وتنوهو هاد 
االنخراط الكبير اللي كاين، أكثر من %85 ديال الشكايات اللي تتوصل 
بها تتم املعالجة ديالهم، املعدل ديال وقت املعالجة هو 20 يوم تقريبا، 
األصل ديال الشكايات هو مليون شكاية وهذا تيعني على أنه املواطنين 
تيستعملوا هاد البوابة، وفهاد اإلطار تنبغي نوضح واحد املوضوع في 
الجلسة السابقة وقع واحد سوء الفهم على أنه الشكايات كلها تتعلق 
بمواضيع الفساد، هاد مليون شكاية متعلقة بأي صعوبات يواجهها 

املواطن مع اإلدارة وما�صي حصريا مواضيع الفساد.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للسيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةامليكةاأ شخوش:

نشكرك السيدة الوزيرة على املعطيات التي تفضلتم بها، عندما 
الدولة  إدارات  بالذات  نقصد  فإننا  العمومي  املرفق  عن  تكلمنا 
والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية ومؤسسات التدبير املفوض، 
يجب أن تعلمي السيدة الوزيرة أن الكثير من املواطنين واملواطنات مازال 
كيتعرضو ملختلف أشكال التماطل والتسويف، ال نفهم بتاتا أن تظل 
مصالح الناس معلقة بدرجة استعداد بعض املسؤولين للعمل يعني هو 
وكانته، السيدة الوزيرة راه كاين اإلدارات ال تزال بعيدة كل البعد عن 
هموم الناس وفي كل مرة كتطلبهم بشواري داألوراق عند إنجاز أبسط 
املساطر بل أكثر من ذلك أن بعض املسؤولين كيفرضو على املواطنين 
يدفعو لهم مقابل واللي هو الرشوة واملواطن البسيط الضعيف اللي ما 
عندوا ما يعطي مسكين راه كيكرفسوه بسير وأجي وتأجيل املواعد ألجل 

غير مسمى.

السيدة الوزيرة، وفي ظل الحديث عن اإلدارة اإللكترونية كنشوفو 
أن الحل أو املخرج من كل هذا هو رقمنة اإلدارة وفتح إمكانية تتبع ما 
اللي  العمومية  الصفقات  مجال  في  وباأل ص  للعموم،  دا لها  يدور 

كتعرف مع كامل األسف ممارسات يندى لها الجبين، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب في إطار تنزيل املادة 267 
النظام الدا لي؟ تفضلي األ ت من األصالة واملعاصرة السيدة  من 

النائبة.

ملنيئبةاملسيدةانجوداككوس:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

ملسيدةاملوزي0ة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

نشكركم السيدة الوزيرة عن كالمكم منذ بداية وانطالقة يعني 
وضع الثقة املولوية فيكم وفي شخصكم من أجل تسيير هاد الوزارة 
واإلشراف على هاد القطاع املهم جدا،  صوصا بأن صاحب الجاللة 
الخدمات،  جميع  ورقمنة  العمومية  اإلدارات  برقمنة  نادى  طاملا  ال 
وبذلك إشرافكم على هاد القطاع وتحديد الرقمنة كآلية محورية في 
واألنجع  الوحيد  السبيل  هو  لنا  بالنسبة  هو  الحكومة،  استراتيجية 
ملحاربة الفساد وللمزيد من من النزاهة هذا ما يمكن لناش أننا نغطيوا 
يعني الشمس بالغربال، أكيد أن املغرب  طى  طوات مهمة في مجال 
مكافحة الفساد أولها يعني االستراتيجية الوطنية للمكافحة الرشوة، 
ثانيها هو تأسيس الهيئة الوطنية للنزاهة وأيضا مكافحة الرشوة، األكيد 
أنه باإلضافة للمجهودات اللي غادي تقوم بها الحكومة ديالكم واللي 
يجب على الرقمنة أنها تخضع لجميع اإلدارات واملؤسسات العمومية، 
وعلينا أن اليوم العصرنة ديال اإلدارة هي أهم سبيل من أجل يعني 

الوصول للهدف األسا�صي اللي كتشرف عليه وزارتكم، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي آ ر؟ 
إذا الرد للسيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزي0ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةابيالنتقيلامل0قاياوإصالحامإلىمرة:

تنآمن أيضا على أنه الرقمنة هي السبيل األمثل باش توقع النزاهة، 
ألن هاد الرقمنة تتبع على أنه املواطن يقدر ملي يدير الطلب ديالو يقدر 
يتبعو، نقدر نعرف فوقاش حطيتو وشحال دالوقت وتكون الشفافية، 
وهنا تنذكر بالقانون 55.19 اللي احنايا من األوراش الكبيرة ديالنا أننا 
نزلوه اللي تينادي على أنه منين يعطي املواطن واحد الطلب كاين واحد 
اججال إيال ما جاوبتوش اإلدارة في القبول معناتو الر�صى، تنخدموا أيضا 
على تبسيط املساطير واملواكبة امليدانية. اإلدارة دارت أشواط كبيرة وما 
زال وهذا بفضل مجهودات وتنوه بأنه كاين األطر اللي  دامين وتيعاونوا 
ونيبغيو يخدموا وتيبغيو يعاونوا املواطنين، ما زال كاين صعوبات واحنا 
إن شاء هللا  دامين للمواكبة ديال هاد اإلدارة باش تزيد تحسن وتكون 

في محل الثقة وفي املواكبة ومحرك للتنمية الوطنية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، واجن ننتقل إلى السؤال 21 عن حصيلة 
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تطبيق القانون رقم 31.13 املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات، 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحدهم مشكورا.

ملنيئباملسيدامحاداوىمين:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

السيدة الوزيرة املحترمة، صدر قانون رقم 31.13 املتعلق بالحق في 
الحصول على املعلومات في الجريدة الرسمية سنة 2018 ونصت املادة 
30 منه على أن يد ل حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره، لذا 
نسائلكم السيدة الوزيرة، عن حصيلة تطبيق هذا القانون بعد مرور 

أكثر من سنتين على د وله حيز التنفيذ؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائب املحترم، الجواب السيدة الوزيرة املحترمة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزي0ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةابيالنتقيلامل0قاياوإصالحامإلىمرة:

ملسيدةامل0ئيسةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

الشكر للسيد النائب املحترم عن فريق األصالة املعاصرة على هذا 
السؤال، الحكومة كتعطي أهمية كبيرة للشفافية حيث هي آلية لتعزيز 
الثقة ما بين املواطن واإلدارة ولتفعيل دولة الحق والقانون، اإلجراء 
األول اللي قامت به الحكومة هو في مجال الحكامة، بحيث تم تعيين 
رئيس وأعضاء اللجنة د الحق في الحصول على املعلومة وعينت اإلدارة 
2016 شخص اللي مهتمين بتلقي ودراسة طلبات املعلومات؛ اإلجراء 
الثاني تيتعلق بالتكوين كثر من ألف موظف اللي استافدوا من هاد 
املعلومة،  على  الحصول  الحق  هذا  في  تكوينية  دورات  على  التكوين 
هاد األشخاص هما كاينين على املجال املركزي والجهوي، كاين أيضا 
واحد البوابة ديال Achafafia.ma اللي يمكن للمواطنين يد لوا لها 
 64% أكثر من  ديال  املعالجة  تم  البوابة  هاد  املعلومة،  يطلبوا  باش 
ديال الطلبات اللي تلقات فيهم من أصل 4 آالف واحنا أيضا تنقومو 
باش يكون النشر االستباقي للمعلومة باش أنه املعلومات تنشر بطريقة 
استباقية فهاد املوقع باش املواطن يصيبها بال ما يحتاج يدير الطلب، 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحاداوىمين:

السيدة الوزيرة، استمعت إلى جوابكم بإمعان، وأعتقد أن ال أحد 

يجادل في أن القانون 31.13 املتعلق بالحق في الحصول على املعلومة 
يكت�صي أهمية بالغة في تعزيز قيم الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة 
الجيدة، وهو التزام دستوري بمقت�صى الفصل 27 من الدستور واملواثيق 
الدولية التي صادق عليها املغرب، لكن السيدة الوزيرة، راه كلنا مغاربة، 
كلنا كنعرفو حقيقة اإلدارة ديالنا، راحنا كنا بين كبار وكبرملانيين ما 
داك  وباألحرى  كنبغيوها  كيما  وبسرعة  بسهولة  املعلومة  كنلقاوش 
املواطن العادي اللي ف�صي دوار وال في �صي مدينة صغيرة، راه املعلومة للي 
تنلقاو بسرعة وبسهولة هي اللي تنلقاو في google أولى في بعض املنصات 
أوال في بعض التطبيقات، ما دون ذلك إما للي تنطلبو إلدارة العمومية راه 
من سابع املستحيالت باش نحصلو عليها بسرعة، إذن السيدة الوزيرة 
بغيت نقول ليك في هاد املجال، أن الحق في الحصول على املعلومة حق 
دستوري مرتبط بامل�صي قدما في تفعيل ورش الرقمنة، ألن الحصول 
على املعلومة والرقمنة وجهان لعملة واحدة، احنا السيدة الوزيرة ما 
كنحملوش املسؤولية ديال تعطيل تنفيذ هاد القانون، عرفناك يا الاله 
راحنا تحملتي املسؤولية ديال هاد القطاع، ولكن اليوم تن احنا واثقين 
من الكفاءات ديال ال املهنية وال العلمية أنك غتنجحي إن شاء هللا فهاد 
القطاع ، ولكن تنبهوك لضرورة حث اإلدارات واملؤسسات العمومية 

على تفعيل املادة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي من طرف 
فريق آ ر؟ هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن الرد للسيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزي0ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةابيالنتقيلامل0قاياوإصالحامإلىمرة:

احنا  دامين مع اإلدارات في مشروع باش يبداو يعطيونا املعلومات 
ونجمعوهم ونديرو لهم النشر االستباقي، الحصول على املعلومة ما�صي 
ساهل، وهذا دايرين مواكبة ميدانية، بحيث اإلدارة  دامة مدة طويلة 
بواحد الطريقة التغيير وهذا احنا  دامين معهم بشوية بشوية، تنتصلو 
معهم مواكبة، كاينة استجابة مزيانة، وإن شاء هللا، ما زالين  دامين 

فهاد الورش ألنه ورش مهم جدا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، مع السؤال 22 وهو سؤال آني عن التحول 
اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الرقمي 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب مشكورا.

ملنيئباملسيداعاللاملعا0موي:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

ملسيدةاملوزي0ةامملحترمة،
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اإلدارة الرقمية لم تعد  يار أصبحت ضرورة كيف عبر عليه الجميع 
وانخرطت فيه بالدنا منذ مدة، وجات الجائحة ديال كوفيد 19 اللي 
برزت مرة أ رى األهمية باش تكون عندنا ثقافة رقمية، وأننا نقللو من 
داك الفجوة الرقمية، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة على مدى تمكن 
املواطن املرتفق من هاد الخدمات وهاد التحول الرقمي من املقاول إلى 

املواطن البسيط العالم القروي؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب للسيدة الوزيرة املحترمة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزي0ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةابيالنتقيلامل0قاياوإصالحامإلىمرة:

ملسيدةامل0ئيسةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

اللي  الجائحة  السؤال،  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  تنشكر 
جات عرفت بقيمة الرقمنة، ألن فاش جات الجائحة بزاف داملجاالت 
وقفوا، الرقمنة ما وقفتش، ما�صي غير ما وقفتش mais هي اللي مكنت 
مجاالت ا رى باش تستمر، في وقت الجائحة الناس مشاو لديورهم، 
الرقمنة بها قدرنا باش قدرو املوظفين ال في القطاع العام وال في القطاع 
الخاص يقدروا يستمرو يخدموا ويعطيوا الخدمات للمواطنين، هذا 
بفضل الرقمنة، تنوه في هاد اإلطار بواحد املجموعة من التطبيقات 
اللي قامت بهم وكالة التنمية الرقمية بحال مكتب الضبط الرقمي، 
الشباك اإللكتروني للمراسالت والحامل اإللكتروني، بفضل الرقمنة 
التالميذ والطلبة استطعوا يكملوا الدراسة ديالهم عن بعد، وفي هاد 
اإلطار الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت عملت مع الشركاء ديالهم باش 
الولوج لهاد املنصات ديال التعليم كانوا بدون تكلفة، كان أيضا البت 
ديال الدروس على التلفاز، في وقت الجائحة أيضا استمرار القضاء عن 
بعد حيت الجلسات تمر عن بعد القضاء موقفش، الجميل على أنه 
هاد املبادرات ما كانتش مقتصرة على القطاع العام بزاف ديال الشباب 
والقطاع الخاص بادروا معنا بأفكار وبتطبيقات اللي عاوناتنا في وقت 
الجائحة التطبيب عن بعد، التجارة اإللكترونية اللي عاونت املواطنين 
يمكملوا في هاد الجائحة، هادي إنجازات كبيرة، املغرب يكون قطع في 
ديك العام ديال الجائحة املغرب راه نجز 10 سنين شنو كان يمكن دير 
الجائحة، واحنا إن شاء هللا في الوزارة ديالنا مازالين مكملين فهذا هذا 
من أهم األوراش عندنا في هذا. بالنسبة للعالم القروي احنا  دامين مع 
الشركاء ديالنا باش نعمموا التغطية داألنترنت، تنخمموا أيضا في بلورة 
واحد البرنامج باش يكون واحد الخدمات عن قرب بالنسبة للناس اللي 
كاينين في املجال القروي هذا عاد مشروع تنخمموا فيه مع الشركاء 
ديالنا، كيفاش نقدروا احنا نمشيوا عند املجلس القروي باش نقدروا 

نعاونوهم في مجال الرقمنة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للفريق االستقاللي.

ملنيئباملسيداعاللاملعا0موي:

طبعا السيدة الوزيرة هادي مناسبة باش نثمنوا كل ما تم تحقيقه 
طبعا فهاد الجائحة وهاد القفزة اللي درنا فهاد الجائحة، وكيف تيعلم 
الجميع فاإلدارة الرقمية هي دعامة أساسية لتخليق الحياة العامة هذا 
استعمال  في  والشطط  التقديرية  السلطة  هوامش  وتقليص  طبيعي 
السلطة في بعض األحيان، محاربة الفساد بما فيها الرشوة وكتساهم 
ال محال في تقليص هوة داك منسوب الثقة اللي ما بين اإلدارة والدولة 
من جهة، وما بين املواطن واملقاول من جهة أ رى، وأيضا كما تتشكل 
واحد الرافعة حقيقية لإلصالح والتغيير اللي كينتظروه املواطنين في 
مختلف مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والتنمية والحقوقية، 
وتبعتيوا معنا كيفاش انتظارات املواطن غير القطاع ديال العدل مثال 
منذ قليل، فالبد من التأكيد هادي فرصة باش نأكدوا على التحول 
تنتكلم على صبيب  وأنا  التحتية  البنية  تأهيل  يمر عبر طبعا  الرقمي 
فك  باش  اململكة،  ديال  املناطق  جميع  يشمل  اللي  صوا  األنترنت 
العدالة  واحد  وهادي  الرقمية،  الهوة  داك  وتقليص  الرقمية  العزلة 
مجالية اللي البد  صنا نخدموا عليها ال بالنسبة للعالم القروي وال 
املناطق النائية ضمانا لهاد العدالة املجالية، وأيضا احنا شفنا كيفاش 
التعليم عن بعد ذكرتيه دابا عاد، ولكن احنا شفناه كيفاش في العالم 
القروي وفي بعض املناطق النائية كيفاش زاد من داك الهوة دالهشاشة 
ديال املنظومة ديال التربية والتكوين فهاد الوسط، والتعجيل بإحداث 
منصة رقمية اللي كتشمل جميع الخدمات واللي تتمكن املواطن من 
ولوج مختلف الخدمات اإلدارية املرتبطة بجانب الحياة اليومية ،إعادة 
النظر في طرق التواصل، تسهيل التواصل مع اإلدارة  دمة ملجتمع أكثر 
شموال ومواساة وتعادلية، إعادة النظر في النصوص التشريعية وهذه 
مسؤوليتنا جميع، طبعا من أجل تحسينها وسد الثغرات اللي كتبان 
في املمارسة، وأ يرا البد نزيدوا في وتيرة تكوين نتاع املوارد البشرية، 
الكفاءات املعنية بهاد امليادين الرقمية واللي ال محال أنها غادي تنخرط 
في تنفيذ هاد الورش االستراتيجي باألبعاد االقتصادية واالجتماعية، 
وغادي تمكنا باش يساهموا بواحد الشكل فعال في تسريع االنتقال إلى 
النموذج التنموي الجديد وغيرها من األوراش اإلصالحية اللي جعلت 
منها الحكومة الحالية أولويتها في تدبير السياسات العمومية والقطاعية، 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب في إطار املادة 267، 
األصالة  من  النائب  السيد  واملعاصرة،  األصالة  من  األخ  تفضل 

واملعاصرة.
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ملنيئباملسيداهشيمامملهيل0ي:

تنزيل  تفائلكم فيما يخص  لكم  الوزيرة كنشكروا  السيدة  شكرا 
الرقمنة، ولكن صراحة في العالم القروي إيال بقينا غاديين بهاد التفاؤل 
ديالكم غادي نزيدوا نقلصوا وغادي نزيدوا نوسعوا الفوارق ما بين 
الحضري وما بين القروي، ما ننساوش بأن بالدنا اليوم كتعيش واحد 
%30 ديال األمية العادية وإيال د لنا األمية الرقمية غنحصلوا على 
في  اللي كنطالبوا به تبسيط املساطر اإلدارية  60-%70، يعني  واحد 
 les manuels des procédures القانون كاين التنزيل 6 شهور، يعني
يوصلوا للجماعة الترابية ويوصلوا لإلدارات، يعرفوا الناس الوثائق اللي 
غتطلب منهم، الرقمنة عندنا فيها 5 سنين في التنزيل هذا واحد، 2 طلبت 
 la منكم في اللجنة السيدة الوزيرة باش نديروا نقننوا العمل اللي تدار في
période ديال كوفيد يعني الناس األميين مساكن ما كيعرفش يستعمل 
هاد ال�صي كيمشيوا عند الدراري كيعطيه 20 درهم، عالش ما نديروا 
تسهيالت وال des.petites.moyens.d›entreprise اللي يحميوا الحق في 
الحصول على املعلومة وتكون عندهم ر ص باش يتمكنوا يديروا هاد 
العمل بمقابل  دمات وتكون منظمة في العالم القروي، يعني نمكنوهم 

من الخدمة الرقمية باش يكونوا يديروا املناولة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب السيدة الوزيرة، آه اسمح لي.

ملنيئباملسيداحايداملدرمق:

السيدة الوزيرة، لدينا اإلطار القانوني رقم 55.19 واملحور الثالث 
في البرنامج الحكومي يخص تعميم رقمنة اإلدارة، السيدة الوزيرة نقر 
بأننا نتوفر على ترسانة قانونية مهمة لكن التنزيل على أرض الواقع شبه 
منعدمة، ال زالت لدينا بعض اإلدارات منعدمة فيها شروط اإلدارة، 
وهنا أستحضر حالة مركز تسجيل السيارات بتطوان الكرواخي الذي 
ال يشرف املوظف وال املواطنين املرتفقين والذي ال يتجاوز مساحته 
وفضائه 120 متر ويقصدونه أكثر من 500 مواطن يوميا من تطوان وواد 
الو وبني حسان، مرتيل، املضيق، الفنيدق، مما يتسبب في اإلزدحام 
والفو�صى ومنظر آ ر حز في نف�صي وهو نجد أمامه أمام هذه البناية 
الشارع  بإطارات حديدية عند ممر  املسيجين  املواطنين  صفوف من 
العام ينتظرون دورهم في منظر حاط بكرامة اإلنسان للمواطن املغربي. 
سنة  تكون  أن   2022 السنة  هذه  مطلع  في  نتمنى  الوزيرة،  السيدة 
تنزيل اإلصالحات الكبرى التي ينتظرها املواطن املغربي وأن تكون سنة 

اإلنجازات الواقعية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب عن الفريق االشتراكي، هل هناك من تعقيب 
آ ر؟ الرد السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزي0ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةابيالنتقيلامل0قاياوإصالحامإلىمرة:

الرقمنة كيفما قال السيد النائب املحترم هو موضوع متكامل  اص 
تكوين املؤهالت على مستوى اإلدارة، الناس اللي غادي يديروا البرمجة، 
تكوين املؤهالت هذا ورش مهم، اإلطار القانوني كاين ترسانة قانونية 
واحنا مازالين  دامين باش نقويوها، البنية التحتية راه كاين واحد 
السؤال غنجاوب بتفاصيل أكثر على العمل ديالنا في تعميم الشبكة د 
األنترنيت، تبسيط املساطير راه جاي سؤال آ ر غهضروا على تبسيط 
املساطير ألن هذا ورش مهم، كيفما قال السيد النائب املحترم على 
بلورة واحد املشروع ما عطيتش  القروي قلت  دامين على  املجال 

تفاصيل أكثر mais منين يجي السؤال نعاود التفاصيل أكثر.

احنا وبغينا نسقوها بطريقة تشاركية  األفكار  ديال  بزاف  كاينين 
كيفاش نزلوهم فكرة باش نمشيو للسوق األسبوعي في املجال القروي 
كاين السوق األسبوعي واش نمشيوا للسوق األسبوعي؟ واش نديروا 
�صي ناس اللي يمشيو للناس للديورهم؟ واش دوك les cybers ودوك 
املقاوالت نديروهم يستافدو الشباب؟ واش الشباب يبدا يم�صي مقاول 
ذاتي؟ كاين بزاف داألفكار، هذا موضوع احنا كنعطيوه أولوية قصوى 
ألن تنآمن بورش كبير كورش الرقمنة  اص املغاربة يستافدوا منوا 
كلهم، اإلدارة، الخدمات العمومية اللي غيستفدوا منها املغاربة كلهم يا 

ما عندنا الش.

 اص هذا موضوع أنا تنعطيه أهمية قصوى، ما بغيتش نجي ونقول 
ال غنديروا مقاوالت، ال غنديروا هذا، ألن هذا موضوع مهم جدا وتيهتم 
للناس في مجال البادية، ما يمكنش أنا في الرباط نقولك في البادية 
شنوا  اصهم الناس؟  صنا ند لوا و نمشيوا امليدان ونتشاوروا مع 
الناس ونشوفوهم اشنو  صهم؟ ونشوفوا مع ال�صي سكوري املقاوالت 
األسبوعية  لألسواق  تيمشيوا  اللي  الناس  وشوفوا  معهم؟  كينديروا 
أنا  ما�صي  القروي؟  للمجال  يصالح  تصور شنوا  نديروا  نقدروا  عاد 
من الرباط بوحدي نقول املجال القروي شنوا  صوا؟ هذه مقاربة.. 
واحنا  دامين فهاد الورش مع الشركاء ديالنا ما بغيتش نعطي تفاصيل 
من جاء السؤال أنعاود نعطيها تعطي أهمية قصوى كينين بزاف ديال 
فيها.  احنا  دامين  املثلى؟  الطريقة  يداروا وشنو هي  يمكن  الحوايج 
كاين اإلدارات اللي ما�صي في املستوى، كاين اللي ضبطوا وكاين دار ليه 
مجهودات ومزال تنديروا املواكبة لإلدارات باش يزيدو يخدموا فهاد 

امليدان، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، واجن ننتقل إلى السؤال 23 وهو آني عن 
تعدد املساطر اإلدارية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي.
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ملنيئباملسيداملش0قيوياملزني دي:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

السيدة الوزيرة، ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها من أجل تبسيط 
املساطر اإلدارية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزي0ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةابيالنتقيلامل0قاياوإصالحامإلىمرة:

ملسيدةامل0ئيسةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

شكرا السيد النائب على هذا السؤال املهم، الوزارة ديالنا قامت 

بمجموعة ديال اإلجراءات للتنزيل القانون 55.19 على أرض الواقع، أوال 

تم جرد ودراسات 3 آالف و832 مسطرة اللي تد ل ضمن ا تصاص 

idarati. 2700 مسطرة منشورة اليوم في موقع اإلدارات العمومية، 

ma يمكن تد لو تشوفوها، 800 مسطرة وجدناها ما عندهاش سند 

قانوني وتم الحذف ديالها، وفي هذا الصدد تنبغي نوه بإنخراط اإلدارات 

العمومية معنا فهاد الورش، احنا اليوم كنخدموا باش نبسطو هاد 

املساطر و تنقومو أيضا بحمالت تحسيسية وتكوينية لإلدارات باش هاد 

القانون يتفعل يولي حقيقة بالنسبة للمواطنين.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب للسيد النائب.

ملنيئباملسيداملش0قيوياملزني دي:

شكرا السيدة الوزيرة، وأنا استمع إلى جوابكم السيدة الوزيرة، 

اإلجراءات والتدابير التي اتخذتموها يعتقد املستمع أن األمور حلت، 

لكن السيدة الوزيرة أحيلكم على، يعني، إشكالية تقع يوميا، السيدة 

الوزيرة، هناك إدارات التزمت بقراراتكم وهناك إدارات أ رى لم تلتزم، 

وهنا الضحية املرتفق، تخيلوا معي السيدة الوزيرة إدارتين متقاربتين 

فيما بينهما بعضهم البعض الل تفصلهم إال بعض األمتار، إدارة ترفض 

منح مرتفق وثيقة معينة واإلدارة أ رى تطلبها، ويتيه هذا املرتفق وهذا 

املواطن بين اإلدارتين، السيدة الوزيرة، رغم اإلجراءات، رغم وجود 

قانون 55.19 الذي ينص على تبسيط املساطر، فال زالت كذلك بعض 

الوثائق التي أكل عليها الدهر وشرب، كيف يعقل أن نطلب من املرتفقين 

شهادة الحياة وهو حي يرزق؟ وكيم�صي كيف نطلب من..؟

ملسيدةارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن الرد 
للسيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزي0ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةابيالنتقيلامل0قاياوإصالحامإلىمرة:

احنا الوزارة اليوم ديالنا تدارت دراسة باش نعرفو املناطق اللي 
فيها، املناطق اإلدارات..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

اإل وان هللا يخليكم، السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزي0ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةابيالنتقيلامل0قاياوإصالحامإلىمرة:

احنا اليوم واعيين، كاين اإلدارات للي انخرطو وكاين االدارات للي ما 
زال  صهم املواكبة، اليوم دايرين دراسة باش نعرفو فين املناطق للي 
شوية تيخصها املواكبة أوال، وثانيا احنا  دامين في املواكبة امليدانية 
لإلدارات دورات تحسيسية ودورات تكوينية، هذا ورش صعيب باش 
تجي وتنّزل الطريقة اللي  دامين بها الناس وتبداها هذا ورش صعيب 
واحنا  دامين فيه، واعيين بللي صعيب وواعيين باللي ما زال تيخصو 

يدار، هذا من أهم األوراش..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، واجن مع سؤال آني عن تقليص الفجوة 
الرقمية بالعالم القروي واملناطق الجبلية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق الحركي.

ملنيئباملسيدارشيداطيبياعلوي:

شك0ماملسيدامل0ئيسة،

ملسيدةاملوزي0ةامملحترمة،

الوزيرة عن  السيدة  نسائلكم  الرقمية،  الفجوة  تقليص  إطار  في 
التدابير التي ستقومون بها من أجل الرفع من جودة شبكة األنترنيت 

بالعالم القروي واملناطق الجبلية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب للسيدة الوزيرة املحترمة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزي0ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةابيالنتقيلامل0قاياوإصالحامإلىمرة:

ملسيدةامل0ئيسةامملحترمة،
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ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

تنشكر السيد النائب املحترم على هذا السؤال املهم، أوال تنبغي 
األنترنيت،  التغطية  فهاد  املغرب  اللي قطعها  الكبيرة  باألشواط  ننوه 
باش تعرفوا أن املغرب اليوم بطريقة منتظمة عندو وحدة من املراتب 
الثالث األولى على الصعيد اإلفريقي من حيث الجودة والتغطية ديال 
مليون   33 هم  األنترنيت  في  دمة  املشاركين  عدد  اليوم  االنترنيت، 
و860 ألف مشترك، في الخدمات األلياف البصرية للي عندها جودة 
عالية عندنا 330 ألف و185 مشترك، وكاين نمو سنوي ديال 81.91% 
ما  احنا  ال،  بالطبع  كافي؟  ال�صي  هاد  واش  سريع،  النمو  واحد  كاين 
القروية والجبلية تنذكر على وجه  للمناطق  بالنسبة  زالين  دامين، 
الخصوص باملخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا 2018-

2023 اللي الهدف ديالو هو توفير التغطية ل 10 آالف و740 منطقة، 
اليوم تم التغطية ديال 7450 منطقة منها، وما زال املنطقات اال رين 
في إطار العامين الجاية إن شاء هللا غيتم التغطية ديالها إيال كان �صي 
منطقة محددة عندك السؤال ديالها املرجو االتصال بالوزارة ديالنا، 
كاين أيضا �صي مناطق اللي تيصعب التغطية ديالها بتغطية أرضية كاين 
مبادرة vsat اللي تتستهدف باش تغطية هاد املناطق عن طريق األقمار 
االصطناعية، وهذا مشروع ممول من طرف صندوق الخدمة األساسية 

للمواصالت، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النائبة  أو  املحترم  النائب  السيد  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
املحترمة من الفريق الحركي.

ملنيئبةاملسيدةالطيفةاأعبوث:

ملسالماعليكماملسيدةاملوزي0ةامملحترمة،

اإلشكاليات  هذه  حول  ومقنعا  شافيا  جوابا  منكم  ننتظر  كنا 
 صوصا في تلبية حاجيات الساكنة فيما يتعلق بجودة تغطية شبكة 
ألن  التأجيل،  يتطلب  وال  األولوية  يكت�صي صبغة  املوضوع  اإلنترنت، 
كل املرافق اإلدارية واملؤسسات التعليمية مطالبة باالعتماد على آلية 
الرقمنة سواء في العالم الحضري أو القروي، ولكن اإلشكالية تطرح 
بشكل كبير في البادية والجبل بشكل  اص، وال نعتقد بأن الوصول إلى 
هدف محو الفوارق املجالية سيتحقق في غياب عدالة رقمية، وألعطيكم 
مثاال واضحا عن غياب هذه العدالة الرقمية أعطيكم مثاال بسلسلة 
جبال الريف وال سيما بإقليم الحسيمة بصفة أ ص جماعة إيساكن 
احمد  الغاية سواحل وجماعة موالي  عبد  كتامة وجماعة  وجماعة 
الشريف وجماعة تامساوت، لهذا نطالبكم السيدة الوزيرة باإلسراع في 
إيجاد حلول مناسبة لتغطية شبكة اإلنترنت بجميع الجماعات القروية 
الجبلية على مستوى اململكة املغربية، ولدينا اليقين السيدة الوزيرة في 
تلبية هذه الطلبات في أقرب األوقات مع اإلسراع كذلك في رقمنة اإلدارة 

إدارة الجماعات الترابية بهذه املناطق الجبلية القروية ما دام أنها تندرج 
ضمن ا تصاصاتكم، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي في إطار 
املادة 267 من النظام الدا لي؟ إذن رد السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزي0ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةابيالنتقيلامل0قاياوإصالحامإلىمرة:

احنا  ذينا هاد املناطق قيدناهم وإن شاء هللا نخدموا عليهم باش 
تم التغطية ديالهم في أقرب اججال املمكنة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، والسؤال األ ير معكم هو سؤال آني عن 
النواب  والسادة  للسيدات  اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  تبسيط 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة.

ملنيئباملسيداعزيزامللبير:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

املتعلق  القانون  تنزيل  في  الحاصل  التقدم  عن  للحكومة  سؤال 
لتحسين  رافعة  يشكل  الذي  اإلدارية،  واإلجراءات  املساطر  بتبسيط 
جودة الخدمات املقدمة للمواطن واملقاول ولتعزيز الثقة بين اإلدارة 

واملرتفق، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، فلتتفضل السيدة الوزيرة للرد عليه.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزي0ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةابيالنتقيلامل0قاياوإصالحامإلىمرة:

ملسيدةامل0ئيسةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

في  شرت  كما  السؤال،  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  تنشكر 
السؤال السابق على هاد املوضوع، تم جرد ونشر املساطر في موقع 
إدارتي، احنا دابا  دامين باش نبسطوا هاد املساطر في قدر اإلمكان، 
التنمية  وكالة  به  تتقوم  اللي  قوي  املشروع  بواحد  نوه  أيضا  نبغي 
الرقمية l›ADD، هاد املشروع عبارة عن منصة إلكترونية غتمكن من 
تبادل املعلومات بشكل آني ما بين اإلدارات العمومية، مين غيتفعل 
وغيتعمم هاد املشروع املواطن ما غاديش يبقى يحتاج يم�صي يجيب 
�صي ورقة اللي كاينة عند إدارة أ رى، راه املواطنين غادي تسهال عليه 
املأمورية. احنا أيضا  دامين باش نديروا حمالت تحسيسية وتكوينية 
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من أجل إدارة التغيير، الهدف هو نجندوا واحد 10 آالف موظف اللي 
غتشملوا هاد املواكبة، هاد ال�صي كلو غادي نبنيوا عليه باش نديروا 
رقمنة سليمة للمساطر اللي غادي تسمح للمواطن الولوج للخدمات 
العمومية بطريقة سهلة وسريعة. ونبغي نذكر بللي هذا راه ورش كبير 
وما�صي ساهل واحنا  دامين عليه مع الشركاء ديالنا، ألن عندو أهمية 

قصوى بالنسبة للمواطنين للثقة ديالهم واالقتصاد الوطني، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للسيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعزيزامللبير:

السيدة الوزيرة، إذن نجاوبكم على موقع إدارتي، حمالت تحسيسية، 
املغرب  يعمل  املواطنين  لتحقيق  للصعوبة  نظرا  موظف،  آالف   10
استثمار،  و لق  املقاولة  وتشجيع  جاذبية  تحسين  أجل  من  جاهدا 
 55.19 وفي هذا السياق يندرج مشروع قانون تبسيط املساطر رقم 
ويجب تنزيلها على أرض الواقع حتى ال يبقى حبرا على ورق، اقتراح ربما 
 وصصة بعد العقول في بعض املوظفين أو  لق إدارة  اصة ملراقبة 
وتفعلة بعض عقول املوظفين، فهاد القانون يجب بسطه وتطبيقه من 
طرف كل اإلدارات املغربية حتى يستفيد بلدنا من فترة اإلقالع وينتعش 
اإلقتصاد بخلق املقاوالت وفرص الشغل، فالبد من تسهيل وتبسيط 
 tramismoné.savoire.donnée.la.valeur.du و اصة التسريع تطبيق
 le.temps.il.est.plus.chère.que.le.capitale.. ألن temps au temps
يعني إعطاء القيمة للوقت الوقت أغلى من املواد املادية، إذن ومحاربة 
من أجل تشجيع االستثمارات ومحاربة البيروقراطية الساحقة القاتلة، 
لكن ال زالت بعض اإلدارات العمومية تطالب املواطنين بوثائق كثيرة، 
الشروط التعجيزية أو على طريقة طلع تاكل الكرموس هبط شكون 

قالها ليك، ال حول وال قوة إال باهلل سبحانه وتعالى.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من من فضلكم من فضلكم 
السادة والسيدات النواب، هل هناك من تعقيب؟ انتهى الوقت السيد 
النائب السيد النائب، السيد النائب، السيد النائب، السيد النائب، 
السيد النائب اسمح لي السيد النائب راه كاينة �صي حاجة التوقيت 
ال اسمح لي السيد النائب هللا يخليك هل هناك من تعقيب إضافي في 
إطار التعقيبات اإلضافية؟ إذن الجواب للسيدة الوزيرة. من فضلكم 
السيدات والسادة النواب ساعدوا على جو من الهدوء تفضلي السيد 

الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزي0ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةابيالنتقيلامل0قاياوإصالحامإلىمرة:

تنزيل القانون 55.19 هو من أولى األولويات ديال الوزارة ديالنا هذا 
ورش عاطينوا أهمية كبيرة ونازلين للميدان تنتصلوا باإلدارات كلهم 
و دامين معاهم وهما تجاوبوا معنا و دامين، هذا من أولى األولويات 

ديالي، ألن  اصو ينزل أن القانون جاء بعد  طاب صاحب الجاللة باش 
تكون اإلدارة هي الرافعة ديال التنمية واحنا  دامين ومن األولويات 

ديالنا ألن مهم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا للسيدة الوزيرة على مساهمتها القيمة، وننتقل إلى القطاع 
املكلف بالعالقات مع البرملان، السؤال 26 بالسؤال عن معايير منح 
الدعم للجمعيات املجتمع املدني للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملنيئباملسيدا وسفاشيري:

تينايرتاملسيدةامل0ئيسةاشك0مالك،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

أ تاياى تساي،اأزولافالون،اأسوكيسانبيركياإغوىمن،

كنعرفوا جميعا الدور ديال جمعيات املجتمع املدني واألدوار اللي 
كتلعبها في الدفع بعجلة التنمية في بالدنا إلى األمام. نسائلكم السيد 
الوزير، عن معايير املنح وال املعايير كيفاش كتقدموا لهاد الجمعيات؟ 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير املحترم.

ملسيدامصطفىابي تيساملوزي0امملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفابيلعالقيتامعاملبرملين،املنيطقامل0سايابيسماملحكومة:

شك0ماملسيدامل0ئيسة،

طبعا الشكر موصول للسيد النائب املحترم على طرح هاد السؤال 
هذا، بخصوص اإلطار أو ال املعايير اللي كتحدد يعني كيف يتم منح املنح 
اللي كيتكلم   2011 ديال سنة  الدستور  كاين  في األصل  للجمعيات؟ 
على القيم ديال النزاهة والحكامة الجيدة وإقرار الشفافية وأيضا ربط 
58  اصة  ديال  الظهير  ديال  املقتضيات  ثم  باملحاسبة،  املسؤولية 
بعض البنود منو، لكن لألسف كيبقى املنشور ديال الوزير األول تحت 
عدد 7-2003 بمعنى أنه منشور قديم جدا منذ سنة 2003  اصة أن 
بالدنا عرفت واحد املجموعة ديال التحوالت وعلى رأسها يعني األهمية 
التي أصبح أو ال أصبحنا نوليها للمجتمع املدني، لكن برغم من ذلك هاد 
املنشور فيه مجموعة ديال اإلجراءات  اصة حينما يتجاوز الدعم أو 
املنحة 50 ألف درهم كإلزامية اإلعالن عن طلبات العروض إلى غير 

ذلك، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب املحترم
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ملنيئباملسيدا وسفاشيري:

للجواب  استمعنا  الحقيقة  في  املحترم  الوزير  السيد  لك  تنميرت 
نفتخر  األحرار  الوطني  التجمع  ديال  كفريق  واحنا  بإمعان،  ديالكم 
باألدوار الطالئعية اللي قامت بها جمعيات املجتمع املدني ومازال كتقوم 
بها وبان الدور ديالها في املرحلة ديال كوفيد، ولكن لألسف يعني عشنا 
في  تا  الثقة  الحقيقة كتفقد  في  اللي  املمارسات  املجموعة من  واحد 
الجمعيات أنها تزيد للقدام ملي كنشوفوا بأن يعني واحد املجموعة من 
املؤسسات وال مجموعة من الجمعيات كتستافد من الدعم وجمعيات 
أ رى ما كتستافدش، وأنا يعني شاب ما كنهضرش عن فراغ أنا شاب 
إبن العمل الجمعوي كبرت في الجمعيات في إقليم ورززات وشفت عن 
قرب املعاناة ديال الجمعيات وكيفاش أنه يعني كان كيتم يعني امليز بين 

الجمعيات وما كتستفدش جمعيات أ رى؛

إذن كاين جمعيات جادة ونشيطة، بحال مثال عندنا في جهة درعة 
تافياللت يعني كنلقاوا الجمعيات النشيطة كاينة في العالم القروي، 
ولكن الجمعيات اللي كتستافد كاينة في املدينة وعالش ألنها عندها 
انتماء سيا�صي معين، فمؤسف جدا أنه يكون اإلنتماء السيا�صي هو 
واحد املعيار من املعايير ديال اإلستفادة ديال الجمعيات اللي كتقوم 
بواحد العمل اللي هو اجتماعي، إذن ما يمكنش أن جمعيات تق�صى 
عالش ألن ما عندهاش توجه سيا�صي ديال السيد اللي غيعطيها املنحة، 
إذن كنتمنى أن هاد املمارسات هادو السيد الوزير الحكومة جديدة 

أنكم تقطعوا معها ونشوفوا واحد الشفافية في املنح ديال الجمعيات.

الدور  العالم القروي عندها واحد  في  الوزير، الجمعيات  السيد 
كبير يعني حفرت اجبار، بنات املراكز، دوزات الطرقان بوسائل اللي هي 
بسيطة أنا عشت هاد القضية هادي في إقليم ورزازات مثال في الجماعة 
يعني هاد  إيغرام وسروا و زامة وترميكت،  وفي  أمرزكان  ديال  ديال 
الجمعيات هادو غير من ال �صيء استطاعوا أنهم يحققوا أشياء، دعم 
هاد الجمعيات غيزيد بها لألمام وغيساهموا في  لق أيضا فرص الشغل 
وغيساهموا كذلك في مشاريع مدرة للد ل وتكوين األطر وفي مختلف 
شرائح املجتمع، وكذلك يعني غادي يساهموا في تنزيل البرنامج الحكومي 

الغني.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

إطار  في  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيدة  شكرا 
التعقيبات اإلضافية فريق األصالة واملعاصرة.

ملنيئباملسيداأحاداتويزيارئيساف0يقامالصيلةاومملعيص0ة:

شك0ماملسيدةامل0ئيسة،

شك0ماملسيداملوزي0،

وبالتالي  كخيار  التشاركية  الديمقراطية  إ تار  املغرب  الواقع  في 

املوضوع  التشاركية أسا�صي، ولكن  الديمقراطية  دور جمعيات فهاد 
اإلشكالية فين كاينة؟ كاينة في تسييس واحد العدد كبير من الجماعيات 
فيما يخص إمدادية الدعم، إذن العمل اللي عليكم اجن املجهود اللي 
غادي نديروه مجموعين هو أن ندعم الجمعيات ألنه ال يمكن أن نتكلم 
عن طفرة ديال الحقوقية وال في جميع املجاالت، الدور دالجمعيات 
أسا�صي ولكن الدعم يجب أن يكون مبنيا على أسس، وبالتالي ما�صي غير 
الدعم الدا لي كاين الدعم كاين الحكومة كتدعم، الجهات كيدعموا، 
املجالس كيدعموا الخارج كيدعم، وبالتالي البد أن نعطي قيمة كبيرة 

جدا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا السيد النائب املحترم هل هناك 
من تعقيب إضافي؟ إذن الرد للسيد الوزير.

ملسيدامصطفىابي تيساملوزي0امملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفابيلعالقيتامعاملبرملين،املنيطقامل0سايابيسماملحكومة:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

شك0ماملسيد ناملنيئبين،

يعني على املعلومات اللي ثرتوا في التعقيب ديالكم، ونبغي نأكد بأنه 
من ناحية بالدنا كتعطي دعم كبير للجمعيات، األرقام اللي كتصدر في 
التقارير  اصة التقرير ديال الشراكة ما بين الجمعيات والدولة يعني 
رقم كبير جدا ومهم، لكن على مستوى اإلطار التشريعي وهذا هو اللي 
مهم، على مستوى اإلطار التشريعي كيف ما قلت باقي املنشور ديال 
السيد الوزير األول هو اللي كيحدد املعايير وتيحدد املعايير املرتبطة 
حينما يكون املبلغ 50 ألف درهم أو يتجاوزه، تبذل مجهود على مستوى 

واحد الدليل ديال املساطر ديال الجمعيات لكنه يبقى غير كافي؛

اليوم نحن نشتغل على االستراتيجية في القطاع اللي كيدبر اجن 
هاد املوضوع هذا، واالستراتيجية في إطار تشريعي وقانوني ومحور مهم 
القطاع ديالنا  في الحقيقة ما�صي فقط ديال  اللي  جدا من الشراكة 
بوحدو، لكن معنا شركاء آ رين أيضا معنيين بهاد املوضوع. العنوان 
البارز هو الدمقرطة ديال الولوج للدعم العمومي، هذا هو العنوان 
األكبر ثم كيفاش نوفروا واحد املجموعة ديال املساطر، ألن كيف ما 
قلت وسأعيد أن أقولها دا ل هاد املجلس املوقر وسأكررها مرارا وتكرار 
هناك فرص مهمة في الشراكة مع املجتمع املدني، املجتمع املدني يقوم 
بأدوار طالئعية مهمة جدا يجب فقط أن نمنحه ذلك اإلطار التشريعي 

لكي نستفيد من العطاء ديالو في التنمية ديال بالدنا، شكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع 
األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، وأعلن عنارفعاملجلسة.


	محضر الجلسة الثالثة والعشرين
	-	النقل واللوجستيك.
	-	الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛
	-	قطاع الصحة والحماية الاجتماعية؛
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطاعات التالية:
	-	الشباب والثقافة والتواصل؛

	محضر الجلسة الرابعة والعشرين
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2019.

	محضر الجلسة الخامسة والعشرين
	-	القطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
	-	القطاع المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛
	-	التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية:
	-	العدل؛


