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محض5املجلسةاملسيىسةاوملعش5ين

ملتيريخ: االثنين 7 جمادى الثانية 1443ه )10 يناير 2022(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  اشطيبي،  ادريس  السيد  مل5ئيسة: 
النواب.

والدقيقة  زواال  الثانية  الساعة  من  ابتداء  ساعتان  ملتوقيت: 
الثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مألعايل:  لدولا
التالية:

-االقتصاد واملالية؛

-الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالستثمار والتقائية 
وتقييم السياسات العمومية؛

-اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات

-وزارة الصناعة والتجارة.

ملسيدامىريسامشطيبيارئيساملجلسة:

أش5فا علىا وملسالما وملصالةا مل5حيما مل5حانا هللاا بسما
ممل5سلين.

افتتحت الجلسة.

ملسيدةاملوزي5ةاوملسيداملوزي5،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

تخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل الحكومي 
ويتضمن جدول أعمال اليوم، -تفضلوا األخوات واإلخوان-، 28 سؤاال 

شفهيا موزعة على 4 قطاعات وزارية.

واآلن أعطي الكلمة للسيدة أمينة املجلس املحترمة لتالوة املراسالت 
الواردة على الرئاسة، تفضلي السيدة األمينة. هذا قرار املكتب ورؤساء 
الفرق ألن البث سينقطع في الساعة الرابعة والنصف أظن، هذا هو 

السبب، أنا ما بغيتش ندخل ال في.. تفضلي السيدة األمينة.

ملسيدةاإلهيماملسيقياأمينةامملجلس:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

قد توصل مكتب املجلس من السيد النائب رشيد حموني رئيس 
فريق التقدم واالشتراكية بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول الشركة 
املغربية لصناعة التكرير سامير لحساب الدولة، مقترح قانون يتعلق 
بتنظيم أسعار املحروقات، ومقترح قانون يق�صي بتغيير وتتميم ظهير 9 
رمضان 1331 املوافق ل 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون االلتزامات 

والعقود كما وقع تغييره وتتميمه، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة األمينة املحترمة، إيال اسمحتوا أذكر بعض السيدات 
والسادة النواب املحترمين الذين ربما لم ينتبهوا إلى أن هناك مقاعد 
مخصصة للجلوس وأخرى يجب أن تبقى فارغة حفاظا على التباعد. 
لذا أرجو احترام التوزيع، أسميه إذا- من فضلكم- التوزيع الجلوس 
كما أعدته اإلدارة الصحية ملجلسنا املوقر حتى إذا لم نتمكن اليوم 

فمستقبال يجب احترام هذا التوزيع الجلو�صي.

إذن حضرات السيدات والسادة النواب نشرع اآلن في بسط األسئلة 
الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع االقتصاد واملالية، 
االستهالك  الواسعة  املواد  أسعار  في  املتوالية  الزيادات  عن  سؤال 
للوحدة  الفريق االستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية، تفضل أو تفضلي، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداملطيبي:

بسماهللاامل5حانامل5حيم.

ملسيدامل5ئيس،

ملسيدةاملوزي5ةامملحترمة،

بشكل  متوالية  زيادات  االستهالك  الواسعة  املواد  أسعار  تعرف 
تصاعدي مستمر أثر على املستوى العام للمعيشة في ظل جائحة كوفيد 
األسباب  عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم  الشرائية،  القدرة  وتدني   19

الحقيقية والتدابير املتخذة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة الوزيرة أهال وسهال ومرحبا، تفضلي.

ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

يمكن لنا نأكدو بأن العوامل اللي أدات لهاد االرتفاع في بعض املواد 
للنشاط  العودة  الدولي بخصوص  السياق  ناتجة على  هي  األساسية 
االقتصادي بعد سنتين من الجائحة، وكذلك بعض االضطرابات في 
السلسالت اللوجيستيكية، بالرغم من ذلك نقدوا نقولوا بأن بالدنا 
الحمد هلل تمكنات من توفير السلع أوال وبقات وتم تحقيق استقرار 
كبير في معظم مستوى األسعار ديال هاد املواد، مع اإلشارة والتذكير 
بأن املواد املدعمة ما وقع فيها حتى تغيير وفيها استقرار اللي مضمون 
من خالل صندوق املقاصة، الصندوق اللي خصصات له الحكومة في 
قانون امليزانية ديال 2022 أكثر من 16 مليار ديال الدرهم، التمويل هو 
كذلك من أولويات الحكومة تفعيال للتوجيهات امللكية السامية الواردة 
في خطاب ديال أكتوبر الفتتاح هاد الدورة ديال البرملان باش يكون توفير 
املخزون االستراتيجي في التغذية وكذلك في الصحة و في الطاقة، وللحد 

من هاد التقلبات اخذات الحكومة مجموعة من التدابير:
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-أوال: تعليق الرسوم الجمركية اللي خاصة بالقمح الصلب والطري 
منذ نونبر 2021؛

نحافظوا  باش  للمستوردين  إضافي  التعويض  واحد  -تخصيص 
على هاد األسعار واالستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات 

القطاني. شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداملطيبي:

الحال  بطبيعة  ديالكم،  الجواب  على  شكرا  الوزيرة،  السيدة 
كنتفهموا كل ما جاء في الجواب في السياق الدولي والجائحة وبطبيعة 
الحال االضطرابات االقتصادية إلى آخره، لكن السيدة الوزيرة نتمناوا 
التدخل ديال الحكومة بشكل جدي وسريع للحد من تف�صي هذه الزيادة 
الفقيرة  التي تمس معيشة الطبقة  املهولة املستمرة خاصة في املواد 
اللحوم  الخضر،  القطاني،  السكر،  الزيوت،  واملتوسطة،  والدنيا 

الحمراء، البيضاء، إلى آخره.

منكمش،  الحال  بطبيعة  االقتصادي  الوضع  الوزيرة،  السيدة 
القدرة  وتدني  الجائحة  تف�صي  ظل  في  صعبة  االجتماعية  الوضعية 
الغذائي  األمن  الوزيرة  السيدة  الشغل،  فرص  وضعف  الشرائية 
مسؤولية جسيمة يجب أن تواجهها الحكومة بكل اإلجراءات الحازمة، 
في الجواب  النظر ووسائل الدعم كما جاء  املراقبة الصارمة، إعادة 

ديالكم.

السيدة الوزيرة، ال شك أن التنزيل السليم للدولة االجتماعية يمر 
حتما عبر تحسين معيشة املواطنين وصحتهم ومن تم فالحكومة اآلن 
ملزمة بشأن تدبير واضح ألسعار املحروقات باعتبارها املؤثر الرئي�صي في 
األسعار، وكذلك تحسين أسعار املواد العضوية الفوسفاطية كمنتج 
األمور  من  كلفة  األقل  الفالحي  اإلنتاج  على  يساعد  أن  يجب  وطني 
ل فيها الحكومة كذلك كما جاء في الجواب 

ّ
األساسية اللي كيخص تتدخ

ديالكم السيدة الوزيرة وهي الرسوم الجمركية، كتعرفي السيدة الوزيرة 
...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، ردكم السيدة الوزيرة على التعقيب في بعض 
الثواني.

ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

بالطبع هاد القضية ديال األسعار كتعتاني بها الحكومة واللجنة 
البين وزاراتية كتشتغل بطريقة منتظمة، تكلمتوا على املواد الغذائية 
فالتموين موجود ونقد نذكر بعض املواد كالطماطم اللي نقصت ب 

%14 أو البطاطس...

ملسيدارئيساملجلسة:

الثاني سؤال عن  السؤال  الوقت،  انتهى  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
 19 كوفيد  بجائحة  املتعثرة  االقتصادية  القطاعات  وإنعاش  مواكبة 
تفضلوا  الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدانبيلاملد ش:

نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات التي ستتخذونها ملواكبة 
وإنعاش القطاعات االقتصادية املتأثرة بجائحة كوفيد 19 وانتشالها 

من وضعيتها الحالية؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

ملسيدامل5ئيس،

ملسيداملنيئبامملحترم،

يمكن دقيقتين ما غتكفيناش باش نتكلموا على جميع اإلجراءات، 
القطاعات  جميع  نقولو  نقدو  بها  تضرروا  الجائحة  هاد  بالطبع 
االقتصادية واالجتماعية، ولكن البعض منها أكثر من اآلخر، وبالتالي 
الحكومة معبأة باش مجموعة ديال اإلجراءات أولها وأهمها هو الحفاظ 
على مناصب الشغل والعمل على تكريس حماية اجتماعية شاملة، 
االقتصادي،  اإلنعاش  ميثاق  في  الواردة  التدابير  تنزيل  بعجالة  نذكر 
الحماية االجتماعية تطرقنا لها في فرص مختلفة، كذلك مواصلة دعم 
املقاوالت، خصوصا املقاوالت الصغرى واملتوسطة، نذكر ضمان إقالع 
تقريبا 50 ألف مقاولة اللي استفادت منها بواحد املبلغ كيفوت 45 مليار 
درهم، كذلك تحفيز االستثمار الخاص والرفع من تنافسية املقاوالت، 
خصوصا بالتفعيل في املستقبل القريب ديال صندوق محمد السادس 
القطاعية  االستراتيجيات  من  مجموعة  إطالق  وكذلك  لالستثمار، 
كالسياحة  أخرى  بقطاعات  وبرامج خاصة  األخضر  الجيل  خصوصا 

والصناعة التقليدية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد الرئيس املحترم.

ملنيئباملسيدامىريساملسنتي�سيارئيساملف5يقاملح5كي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيدة الوزيرة، هاد ال�صي اللي تكلمتوا عليه هو تيتعلق بمخططات 
طويلة األمد، والحال أن املقاوالت منها اللي في اإلنعاش ومنها اللي راكم 



عدد.142–21.جمادى اآلخر.1443  )25.يناير.2022( الجريدة الرسمية للبرملان21ج9  

ديالنا  اإلقتصاد  يمكن  واش  ديالها،  الوفاة  بشهادة  بعدا  صرحتوا 
بعيدين على كل مزايدة و100 يوم إلى غير ذلك، هاد ال�صي نوصلو لو 
في وقت الحق، ولكن دابا املواطن البسيط في حاجة للشغل، ما كاينش 
هاد ال�صي اللي قلتوا عليه و50 ألف وهذا راه ما زال ما كاين منها والو، 
هذا واقع وكل �صي عارفوا ، ثم القدرة الشرائية تضررت بواحد الشكل 
قوي، عندكم القانون التنظيمي 113.13 القانون التنظيمي للمالية اللي 
تيسمح لكم باش تاخذوا تدابير استعجالية واحنا في حالة، يعني، دابا 
استعجال قصوى، احنا ما كرهناش وال الشعب املغربي كينتظر باش 
يسمع من عندكم، يعني، شنو هما التدابير اللي تدارت، دابا تيطلبوا من 
الناس باش يخلصوا الضرائب، واش من ضرائب غادي يخلصوا على 
النفايات هما ما خرجوا نفايات، على البنايات والبنيات واقفين إلى غير 
ذلك، األبناك بقوة اللي تخلعت وقفات كل �صي، راه ما كاين �صي حاجة 
دابا اللي تتفك املشاكل نتاع املواطنين، خلق فرص الشغل في الحقيقة 
راه ما كاينش دابا، هذا واقع، إذن احنا اللي بغينا نسمعو عندكم هو أن 
بالنسبة لهاد وكاالت األسفار هاد املطاعم، الصناعة التقليدية إلى غير 
ذلك السياحة، اعلنتوا على إغالق الحدود، يعني، احنا ماشين واحنا 
تنزيروا وهاد ال�صي راه الناس ما يمكن لهمش يستمروا فيه، فاملرجو 

منكم هو أن تنفذوا...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، الرد السيدة الوزيرة على التعقيب.

ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

السيد النائب املحترم، ما نقدوش نقولوا بأن هاد ال�صي كل �صي على 
املدى الطويل، فملي كنتكلمو على ضمان relance هاد الناس استفادوا 
منهم، كذلك قطاع السياحة كانت فيه واحد الدعم، هو بالطبع هاد 
ال�صي طال ملي كانcontrat programme كنا كنظنو األزمة غتظل 6 
شهور أو عام هاد �صي طال ويمكن خص نعاودوا النظر، وكذلك البرامج 
ديال أوراش وفرصة غادي تفعل في أقرب وقت، وبالتالي ما نقدوش 
نقولوا بأن كنخدموا غير على املدى الطويل، كنخذوا على املدى القصير 

واملتوسط واملدى الطويل، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال الثالث سؤال مرتبط بإمكانيات تنويع القدرات اإلنتاجية 
النواب  والسادة  للسيدات  تنافسيته،  من  والرفع  الوطني  لالقتصاد 
الرئيس  السيد  تفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين 

املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداشوكي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

عندو  الوطني  االقتصاد  أن  فيه  شك  ال  مما  الوزيرة،  السيدة 

من املؤهالت والقدرات اللي جعلوا قادر على تنويع القدرة اإلنتاجية 
االستراتيجية  للخيارات  الحال  بطبيعة  استشراف  في  والتصديرية، 
الوطنية، وكذلك أيضا للمستجدات الدولية، لذلك نسائلكم السيدة 
أجل مساعدة  اللي غتخذوها من  اإلجراءات  أشنو هما  الوزيرة على 

االقتصاد الوطني على تنويع قدراته اإلنتاجية وجعله أكثر تنافسية.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة تفضلي.

ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

شك5ماملسيداملنيئبامملحترم،

وتقدم  تطور  املاضيين  العقدين  املغربي عرف خالل  فاالقتصاد 
إيجابي بفضل مسلسل متواصل من اإلصالحات، والحكومة كتواصل 
هاد املجهودات من أجل تطوير هاد املكاسب وبناء قاعدة إنتاجية قوية 
متنوعة، فعلى مستوى قطاع الفالحة إطالق استراتيجية فالحية ديال 
الجيل األخطر بين 2020 و2030 كتطمح إلى إدراج التغيرات املناخية 
كأولوية في بلورة هاد السياسات الفالحية، وكذا إبقاء طبقة وسطى من 
الفالحين وجيل جديد من املقاولين الشباب بفضل تعبئة مليون هكتار 

من أرا�صي الجموع.

فيما يخص قطاع الصناعة الحكومة غتفعل خطة لتطوير هاد 
القطاع لخلق مناصب الشغل وخطة اللي غتسمح لينا بتعزيز التنافسية 
ديال املغرب على الصعيد العالمي، وغادي نوليوا اهتمام خاص بتشجيع 
وسم صنع في املغرب، فالتشجيع على باش نصنعوا مواد محليا بأكثر من 
43 مليار درهم، واليوم كنشوفوا واحد اإلقبال كبير اللي غادي نفوتوا 
هاد الرقم، كذلك على مستوى السياحة والصناعة التقليدية خطة 
وتثمين  بالقطاع  الفاعلين مهتمين  نبقاوا هاد  منها هو  الغاية  إنعاش 
املنتوج هادي فيما يخص القطاعات، هاد الدينامية القطاعية كذلك 

غادي تواكبها إجراءات أخرى أفقية نذكر منها:

- مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس لالستثمار اللي يرصد له 
15 مليار درهم؛

الفرصة  برنامج  إحداث  عبر  املقاوالت  ديال  املبادرات  تشجيع   -
لتمويل تقريبا 50 ألف مشروع؛

- مواصلة برنامج انطالقة، ويمكن تجويد كذلك انطالقة شفنا 
وكذلك  البرنامج،  هاد  على  ندخلوها  نقدر  اللي  التحسينات  بعض 
التفعيل األمثل آللية األفضلية الوطنية واعتماد ميثاق االستثمار اللي 

غيرجع لو إن شاء هللا السيد الوزير، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد الرئيس، تفضل.
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ملنيئباملسيدامحاداشوكي:

شكرا السيدة الوزيرة، بغيت فهاد التعقيب ديالي إيال اسمحتوا لي 
أنني الناخذ 3 ديال األبعاد:

احنا  العمومية،  السياسات  ديال  اإللتقائية  هو  األول،  البعد 
تنثمنوا هاد التنزيل والتسريع ديال هاد السياسات القطاعية كلها اللي 
ذكرتوا، ولكن كاين بزاف ديال اإللتقائية ألن كاين حتى من غير الفالحة 
والصناعة كاين السياسة الطاقية وكاين أيضا سياسة االستثمار العام 
لنا واحد اإللتقائية فهاد  تبان  وكاين السياحة أيضا، إذن كيخصنا 

السياسات كلها.

ثانيا، كاين النقطة الثانية واللي مهمة في تنويع االقتصاد الوطني هو 
التنويع املجالي، خصنا أن التنويع يكون تيشمل جميع املجاالت. السيدة 
الوزيرة يعني بغيتكم توصلوا للحكومة أنه غير مقبول، غير مقبول أنه 
اللي ما فيهش وحدة  إقليم بوملان  تنغير وال  إقليم  إقليم بحال  يكون 

صناعية وحدة، إذن التنويع الجغرافي ديال االقتصاد الزم، الزم يكون.

البعد الثالث السيدة الوزيرة، هو االستباقية واالستشراف ديال 
الثورات االقتصادية اللي تتكون في العالم، احنا شفنا أن يعني الثورة 
ديال »دوت كوم« وديال االتصال والثورة ديال الرقمية واللي خلقات 
العديد من الثورات في العالم كامل واملغرب ما استفدش منها، وكاين 
ثورات اقتصادية حتى هي جاية منها الذكاء االصطناعي واللي ما بغيناش 
أن املغرب ما يستافدش منها، إذن السيدة الوزيرة خص يكون عند 
على  للمستجدات  االستشراف  وواحد  االستباقية  واحد  الحكومة 

الصعيد الدولي، وشكرا لكم .

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال الرابع عن سياسة املنافسة وآثارها على األسعار 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة الرئيسة.

ملنيئبةاملسيدةالطيفةالبليح:

نسائلكم السيدة الوزيرة عن سياسة الحكومة في مجال املنافسة 
وتتبع تطور األسعار ومراقبتها؟

ملسيدارئيساملجلسة:

رد السيد الوزيرة.

ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

واملنافسة  األسعار  فسياسة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
كيأطرها قانونين: القانون 114.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة 
و20.13 اللي كيتعلق بمجلس املنافسة، الحكومة طبعا تدخل من أجل 

تقنين األسعار بعد استشارة ديال مجلس املنافسة وهاد الفئة كتخص 
21 خدمة أو مادة نذكر منها املواد املدعمة السكر والقمح وغاز البوطان، 
الطرقي  والنقل  الحضري،  النقل  وكذلك  املدرسية،  الكتب  األدوية، 

للمسافرين.

فيما يخص املواد والخدمات اللي محرر األسعار ديالها، فالقانون 
كينص على مقتضيات كتسمح للحكومة بالتأطير والتتبع بحيث كيمكن 
الجائحة  أثناء هاد  اللي كان  التدابير وداك�صي  اتخاذ بعض  للحكومة 
 GEL و  كالكمامات  املواد  لبعض  أشهر   6 خالل  استثنائية  بصفة 

HYDRO-ALCOOLIQUE شكرا .

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةالطيفةالبليح:

احنايا عندنا  ولكن  ديالكم،  الجواب  الوزيرة على  السيدة  شكرا 

جوج ديال اإلشكاليات: اإلشكالية األولى وهي البنية التنافسية لبعض 

كان  اللي  املائدة  زيت  املثال سوق  سبيل  على  كناخذ  هنا  األسواق، 

املوضوع ديال تقرير مجلس املنافسة، ولإلشارة فقط بأن هذا التقرير 

خير دليل على أن األسعار ارتفعات قبل ما تجي هاد الحكومة، وما�صي 

حتى جات الحكومة كما يحاول البعض أن يروج لها، من خالل هاد 

التقطنا جوج ديال اإلشارات في هاد التقرير، أوال أن العرض والطلب 

ديال زيت املائدة كيعرف جوج ديال الشركات اللي كيحصلوا على 80% 

من حصة هاد السوق يعزى ذلك إلى غياب الفاعلين االقتصاديين ما 

كاينش بزاف عندنا جوج شركات اللي كتزود %80 من الحصة داملغاربة 

كاملين، اإلشارة الثانية اللي التقطناها كذلك من هاد التقرير وهي كل 

الحاجيات ديال املغرب من املواد األولية كيتم االستيراد ديالها بنسبة 

%99 من املواد األولية، إذن بهاد التركيبة وهاد البنيات الغير تنافسية 

فهاد السوق، كيفاش يمكنا نحصلوا على األمن الغذائي اللي تكلم عليه 

صاحب الجاللة بدورة أكتوبر أثناء اإلفتتاح؟

هناك إشكالية ثاينة السيدة الوزيرة هي إشكاليات املراقبة، صحيح 

أن الدستور جا كيدافع على حرية املبادرة، صحيح أن هناك ترسانة 

قانونية كتحمي حرية األسعار واملنافسة، ولكن هناك بعض الدكاكين 

نكولوها اللي كيعرفوها املغاربة كاملين اللي استغلوا تحت ذريعة بأن 

املواد كلها إرتفعت زادوا في جميع املواد، وفهاد اإلطار كنطالبو منكم على 

أن الحكومة تستعمل جميع آليات املراقبة للحد من هاد املمارسات، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، رد السيدة الوزيرة.
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ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

الخالصات ديال مجلس املنافسة كتعد على الحكومة وكنشتغلوا 
بها فيما يخص إما املراقبة أو الترسانة القانونية إيال كان خصها تجود، 
وكذلك بأن هاديك اللجنة بين الوزارية كتحرص على مراقبة ميدانية 
في جميع جهات اململكة باش نراقبو هاد األسعار، خاصة ديال الزيوت، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

املنتوجات  وتشجيع  الوطنية  األفضلية  عن  الخامس  السؤال 
املغربية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحايىياتوحتوح:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيدة الوزيرة عن اإلجراءات والتدابير الحكومية املتخذة لتطبيق 
األفضلية الوطنية وتشجيع املنتوجات املغربية نسائلكم؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

والتحديات  لإلنتظارات  فاستحضارا  املحترم،  النائب  السيد 
امللك  جاللة  أطلقها  التي  الوطني  االقتصاد  إنعاش  بخطة  املتعلقة 
نصره هللا، فإنه تم اتخاذ عدة تدابير باش ندعموا األفضلية الوطنية 
ونشجعو املنتوجات املغربية، على مستوى اإلدارات والجماعات الترابية 
فاملرسوم رقم 2.12.349 ديال تاريخ 20 مارس املتعلق بالصفقات كما 
تم تغييره تضمن عدة إجراءات تكرس لحماية وتقوية نظام األفضلية 
الوطنية، ونذكر على سبيل املثال األفضلية للعروض املقدمة من قبل 
املقاوالت الوطنية، التعاونيات واتحاد التعاونيات واملقاول الذاتي، مما 
كيقدموا مقاوالت أجنبية بتعهدات للصفقات، وباإلضافة إلى نسبة 
مئوية ما تتعداش %15 إلى مبالغ العروض املالية املقدمة من طرف 
اللي   2016 اللي صدر في   2.14 هاد املقاوالت، كذلك نذكر باملرسوم 
أكد على أن املواد واملنتجات مطابقة للمواصفات التقنية أو للمعايير 
املغربية املعتمدة أو عن انعدامها مطابقة للمعايير الدولية، على مستوى 
االقتصاد  وزير  ديال  دورية  كاينة  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 
تتعلق   2021 سبتمبر   24 في  اللي صدرات  اإلداري  واإلصالح  واملالية 
بإعداد مشاريع امليزانيات املؤسسات اللي شجعاتهم ميزانية 2022 باش 
املنتوج  املغربية وتشجيع  للمقاوالت  تعطي بصفة واضحة األفضلية 
املحلي، وبقى املستوى الجمركي كذلك رفع الرسوم على الواردات التي 
من شأنها أن تعيق تطور الصناعات املحلية أو مراجعة هاد املرسوم 

وحصرها في مستويات أدنى بين 10 و5.2؛

وتقوية  األفضلية  هاد  تعزيز  ضرورة  على  الجائحة  أبانت  وأخيرا 
التدابير باش نشجعوا املنتوج والصناعات داخل اململكة. شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحايىياتوحتوح:

اللي  املجهودات  على  الوزيرة على جوابكم وشكرا  السيدة  شكرا 
التوجه ديال بالدنا ملنح األفضلية  بها، طبعا احنا كنثمنوا  كتقوموا 
للمنتوجات املغربية في الصفقات العمومية، ولكن اليوم هاد األفضلية 
ديال  االقتصادي  الوضع  أن  فأكيد  أخرى،  قطاعات  تتشمل  بدات 
جائحة كورونا وما رافقه من تقليص حجم املعامالت التجارية وكذلك 
التصدير واالستيراد أبان بامللموس بأن هاد الورش خاص تعطى له 
األهمية الكاملة، وفعال بالدنا تبنات منظومة متكاملة من التشجيعات 
االقتصادية واملالية، وأيضا أخذت مجموعة من التدابير واإلجراءات 
الجمركية والجبائية اللي كتوفر الظروف ديال املنافسة وتحقيق الجودة 
وكذلك لحماية االقتصاد املغربي، لكن السيدة الوزيرة بغيت تنتابهوا 
املستوردة، سواء  املنتوجات  بكثرة  كتميز  كانت  اللي  املناطق  لبعض 
االستيراد القانوني أو التهريب، وهنا غادي نرجع لجهة الشرق وإقليم 
الناظور على وجه الخصوص، فبعد ما تغلقات مليلية خلق واحد األزمة 
في املنتوجات وكذلك في ارتفاع نسبة البطالة، واحنا طبعا يعني واعيين 
بالتأثير ديال التهريب على االقتصاد الوطني، ولكن البد أن نقول ونقر 
وبكل صراحة أن التهريب كان كيوفر فرص العمل وكيوفر الدخل للكثير 
من األسر، وبالتالي السيدة الوزيرة البد أنكم خصكم تشجعوا االستثمار 
املنتوجات  وتنتج  تصنع  باش  املقاوالت  وتدعموا  الناظور  منطقة  في 
املغربية اللي غتكون بديلة لداك املنتوجات اللي كانت كتدخل من برا، 
وكذلك باش توفر لنا فرص العمل لهاد الناس اللي فقدوا العمل ديالهم 
اللي كانوا كيمتاهنوا طبعا التهريب، إذن السيدة الوزيرة باش نحميوا 
االقتصاد الوطني البد أنه خصكم تراجعوا بعد االتفاقية ديال التبادل 
الحر اللي مع األسف كانت كتخدم بعض املصالح الحزبية الضيقة على 
 
ّ
حساب االقتصاد الوطني وعلى حساب التجار الصغار، فهاد ال�صي وال
كيهدد بفضل االمتيازات اللي تمنحات في هاد االتفاقيات ملجموعة من 

التجار..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، رد السيدة الوزيرة على التعقيب في 
بعض الثواني ...أظن.

ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

لهاد  حلول  نلقاو  بأن خصنا  متافقين  احنا  النائب  للسيد  نقول 
الناس اللي يمكن ضاعت في هاد الدخل ولكن..



27ج9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.142–21.جمادى اآلخر.1443  )25.يناير.2022( 

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال السادس املتعلق، شكرا السيدة الوزيرة، السؤال 
االقتصادي  النمو  وتيرة  تباطؤ  إشكالية  بمعالجة  متعلق  السادس 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداأى بابنبرمهيم:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

السيدة الوزير، شاهد االقتصاد املغربي خالل سنة 2020 انكماشا 
شأنه في ذلك شأن باقي الدول بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا 
التي أدت إلى تعطيل عجلة السياحة وتعليق جزئي ألنشطة مصانع إنتاج 
وتجميع السيارات وإيقاف نشاط عدد من الفضاءات، وقد كان متوقعا 
حسب الدراسات أن تستمر معاناة االقتصاد املغربي من املتاعب خالل 
سنة 2021-2022 كما يتوقع أن ال يسترجع االقتصاد الوطني عافيته 

قبل سنة 2023.

وبناءا عليه، أسألكم السيدة الوزيرة عن التدابير املتخذة ملعالجة 
إشكالية تباطؤ وتيرة النمو االقتصادي؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

السيد النائب املحترم، هو بالفعل كيما ذكرتوا االقتصاد العالمي 
الوطني تضرر من هاد الجائحة، ولكن يمكن لي غير باش نوضحوا ما 
كان  بأن  ذكرتو  االقتصادي،  النمو  في  تباطؤ  على  نتكلموا  نقدروش 
انكماش غير مسبوق في 2020، ناقص6.3 ولكن ابتداء من سنة 2021 
كاين رجوع للنشاط االقتصادي اللي متوقع يفوت %6 لهاد السنة، 
بالطبع باقي بعض القطاعات متضررة من هاد الجائحة، في ما يخص 
سنة 2022 كيما جا في قانون املالية املرتقب هو نمو الناتج الداخلي 
الخام ب %3.2 اللي نقد نقول لكم هو أن الطموح دالحكومة هو أن 
موعد  في  نكونوا  باش  أكبر  اقتصادي  نمو  لنسبة  تدريجيا  نوصلوا 
توصيات النموذج التنموي الجديد، فابتداء من هاد السنة ومن أجل 
تشجيع النمو االقتصادي كاين مبادرات مختلفة فايت لنا تكلمنا عليهم، 
نذكر بأن كاين واحد املجهود استثنائي في استثمارات الدولة بما فيها 
تفعيل صندوق محمد السادس لالستثمار وغيكون املبلغ اإلجمالي ديال 

235 مليار درهم.

إيال اسمحتي لي نذكر غير ببعض اإلجراءات: أوال تتميم تحسين مناخ 
املتعلق باإلصالح  القانون اإلطار كذلك  تنزيل   ،2025-2021 األعمال 

الضريبية، وكذلك  لإلمكانات  أكبر  تعبئة  يهدف  اإلجباري ألنه غادي 
تحقيق العدالة الجبائية، مواصلة االستثمار في البنية التحتية مع أخذ 
بعين االعتبار كل التحديات فيما يخص تحول الطاقة وكذلك املشاكل 

اللوجيستيكية، ونذكر كذلك مواصلة تنفيذ خارطة الطريق من أجل 

التكوين املنهي ألن كذلك..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيداأى بابنبرمهيم:

شكرا السيدة الوزيرة على الجواب ديالكم، احنا في نفس السياق 

كنا طلبنا منكم دراسة في لجنة املالية في أكتوبر حول النمو االقتصادي، 

تحليل النمو االقتصادي، العجز ديال امليزانية وبغينا تحليل كيخص 

ما هو هيكلي وما هو ظرفي، كنشكركم قمتوا بهاد الدراسة شفناها في 

شهر نونبر وهاد الدراسة موجودة على Site du ministère، هاد الدراسة 

 tous ce qui est كتمكنا باش نعرفوا ما هي قدرة الضوابط التلقائية

stabilisateur automatique على التخفيف من آثار كورونا، كنشكركم 

على هاد العمل وعلى تفاعلكم السيدة الوزيرة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال السابع، سؤال عن العمالت املشفرة للسيدات والسادة 

النائبة  السيدة  تفضلي  االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب 

املحترمة، تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةاسلوداملدمنيتي:

ملسيدامل5ئيس،

ملسيدةاملوزي5ة،

ملسيىةاوملسيدمتاملنومب،

في إطار التطور التكنولوجي الرقمي الذي يعرفه العالم في مجال 

وواقعي  واضح  أصبح  الذي  األمر  وهاد  املشفرة،  بالعمالت  التداول 

في بالدنا بقوة، ومع العلم أن العديد من الدول األوروبية واآلسيوية 

الوزيرة  العمالت، السيدة  بهذه  بالتعاون  واألمريكية أصبحت تسمح 

في رأيكم هل من املعقول أن يظل املغرب في منأى عن هذه التطورات 

والتعامل بالعمالت املشفرة؟ وهل لديكم رؤية في هذا املجال من أجل 

األخذ باالحتياطات الالزمة؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.
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ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

بيان  إصدار  تم  بأنه  نذكروا  أوال  البد  املحترمة،  النائبة  السيدة 
املغربية  والهيئة  املغرب  وبنك  واملالية  االقتصاد  وزارة  بين  مشترك 
باستخدام  املرتبطة  أوال  باملخاطر  ينذر   2017 في  الرساميل  لسوق 
العمالت املشفرة بما في ذلك املتعلقة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب، 
املشفرة،  العمالت  استخدام  ضد  تحذير  بمثابة  البيان  هاد  ويعتبر 
وليس حضرا وذلك نظرا للمخاطر التي تحيط باستعمال هاد العمالت، 
وكذلك االمتثال للتوصيات ديال مجموعة gafi اللي بالدنا معبأة باش 

تكون حريصة على االمتثال بهاد التوصيات.

فيما يتعلق بمنظور الحكومة بخصوص الحاجة إلى إطار قانوني 
الوزارة  بأن  اإلشارة  فينبغي  العمالت،  هاد  مع  التعامل  هاد  كينظم 
كتعمل مع الشركاء ديالها بنك املغرب وكذلك الشركاء الدوليين من 

أجل تدارس الجدوى من هاد اإلطار ويكون عندنا إطار لليقظة...

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاسلوداملدمنيتي:

شكرا السيدة الوزيرة، غير إيال قلنا بأ ال يمكن أن نغطي الشمس 

بالغربال إذا قلنا أن املغرب يحتل املرتبة الثانية بين الدول العربية 
في مجال التعامل بالعمالت املشفرة وكذلك املرتبة 24 على املستوى 

العالمي، لإلشارة فمنذ البيان ديال 2017 كان واحد االرتفاع مهول في 

التعامل بهاد العمالت إذا قلنا أن املغرب هناك 900 ألف مستخدم في 

هذا املجال، إذن أال ترون من املفروض أن يكون هناك عملية تحسيسية 

ألن كنعرفوا ألن هذه األموال ليس لها رقيب وال نعرف مصدرها...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، سؤال عن تحسين آجال األداء للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ملنيئباملسيدامحاداملحيفظ:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيدة الوزيرة، التزمت الحكومة في برنامجها بتقليص آجال أداء 

اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية بالنسبة 

للمقاوالت الصغيرة جدا واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة على الخصوص 

لتجاوز الصعوبات واإلكراهات التي تواجهها في ظل تداعيات جائحة 

هذه  لدعم  التوجه  هذا  لتفعيل  املواكبة  اإلجراءات  هي  ما  كورونا، 

املقاوالت؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

بالتوجيهات  بالتذكير  لي  اسمح  أوال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
امللكية السامية اللي وردات في خطاب 20 غشت 2018 واللي دعت 
من  بذمتهم  ما  ألداء  الترابية  الجماعات  وكذلك  العمومية  اإلدارات 
املستحقات ديال املقاوالت، وكذلك التوجيهات امللكية السامية خالل 
املجلس الوزاري اللي انعقد في نفس السنة في أكتوبر، ومنذ سنة 2018 
 l›observatoire تم اتخاذ العديد من التدابير، خاصة تفعيل املرصد
ديال آجال األداء والذي يرأسه الوزير املكلف باملالية، فضال عن دعم 
املؤسسات واملقاوالت العمومية من خالل تسريع صرف إعانات امليزانية 
العامة للدولة، وتسديد رصيد الدين املتراكم املتعلق بالضريبة على 
القيمة املضافة، كذلك ملعالجة إشكالية آجال األداء داخل القطاع 
الخاص تمت صياغة مشروع تعديل مدونة التجارة والهدف منه هو 
يكون واحد النظام ديال الغرامات ألن املشكل الكبير ديال األداء هو 
بين الشركات، خصوصا كذلك القطاع الخاص. شكرا السيد النائب 

املحترم.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم

ملنيئباملسيدامحاداملحيفظ:

شكرا السيدة الوزيرة، الكل يتفق على بأن املقاوالت تشكل أهم 
وحدة في النسق االقتصادي وذلك نظرا ملا تخلقه من فرص الشغل، 
وكذلك هي في أمس الحاجة من أجل امتصاص جيوش العطالة في هاد 
الوقت هذا، ناهيك باإلضافة على ما توفره من موارد جبائية بالنسبة 
التفاعل  عاليا كذلك  تنسجلوا  الوزيرة  السيدة  ولكن  الدولة،  ملالية 
تؤرق  ظلت  التي  املزمنة  اإلشكالية  هذه  ملعالجة  للحكومة  اإليجابي 
املقاولة املغربية وأدت ببعضها لإلفالس، وذلك من خالل سن مجموعة 
بمدونة  املتعلق  القانون  في مسودة مشروع  القوانين وخصوصا  من 
التجارة كذلك اللي تيضمن واحد العقوبة زجرية بالنسبة آلجال األداء 
الترابية وكذلك اإلدارات  بالنسبة للمؤسسات العمومية والجماعات 
اللي ما تتحترمش أجل األداء، انسجاما مع التوجهات امللكية السامية 
 2018 امللك والشعب سنة  لثورة   65 الذكرى  في خطاب  وخصوصا 
عندما دعا جاللة امللك اإلدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أن 
تقوم بأداء ما دمتها من مستحقات تجاه املقاولة ذلك أي تأخر قد يؤدي 

إلى إفالس..

ملسيدارئيساملجلسة:

رد السيدة الوزيرة على التعقيب، ال ما كاينش تعقيب اضافي.
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ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

السيد النائب بغيتك تذكر بأن بعض األرقام فاملؤسسات واملقاوالت 
العمومية قامت بواحد املجهود كبير فهاد اآلجال إلى قارنا 2018 وسنة 
2021 هاد األجل كان في 56 يوم واليوم أصبح في 40 يوم، أو بالنسبة 
لإلدارات أصبح 19 اليوم، كذلك التفعيل ديال هاد املشروع القانون 
اللي تكلمتي عليه حتى هو غيكون مهم جدا، ونذكر باملجهود اللي صرح 

به السيد رئيس الحكومة ...

ملسيدارئيساملجلسة:

للسيدات  الدقيق  أسعار  في  املهول  االرتفاع  عن  سؤال  شكرا، 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

ملنيئباملسيداعبداملنوراملحسنيوي:

السيدة الوزيرة، ما هي اإلجراءات التي ستتخذها وزارتكم ملواجهة 
أسعار الدقيق ببالدنا للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

السيد النائب املحترم، كان الجواب على األسعار بشكل أفقي في 
أول سؤال، ولكن إيال سمحتوا لي نطرقوا للدقيق، ففيما يخص تكوين 
مخزون كاف من الحبوب والدقيق، مكنت اإلجراءات اللي تاخذناها من 
طرف الحكومة على صعيد التزود من السوق الوطني أو السوق الدولي 
من توفير مخزون بلغ منتصف شهر دجنبر 19 ديال مليون قنطار، منها 
12 مليون قنطار من القمح اللين و3 مليون قنطار من القمح الصلب، 
وهي كمية كافية السيد النائب املحترم باش تلبي حاجيات املطاحن 
الصناعية ملا يزيد عن 3 أشهر، مع العلم أن الوتيرة ديال االستيراد 
في  ذكرت  ما  كيف  الجمركية  الرسوم  استيفاء  وقف  منذ  ارتفعت 
novembre 2021، ومن شأن هذا االرتفاع أن يعزز مستوى املخزون 
الوطني، وللحد من وقع تقلبات األسعار الدولية واملضاربات في األسعار 
الداخلية قامت الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح 
الصلب و الطري ابتداء من فاتح نونبر، مع دعم أسعار القمح اللين عند 

االستيراد، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

ملنيئباملسيداعبداملنوراملحسنيوي:

السيدة الوزيرة، ماهي التبريرات اليوم اللي عندنا منتوجات القمح 
الصلب اللي ارتفعات تقريبا املنتوج ديال السميدة من 4 دراهم و 80 

اليوم وصالت تقريبا 11 درهم ، عندنا املنتوجات القمح ديال املحصول 
الوطني اليوم اللي كانت كتكون 3 الدرهم ونصف اليوم صبحات ب7 
الدرهم، عندنا واحد املجموعة ديال االرتفاعات واحد املجموعة من 
املضاربات ألن اليوم في ظل أسبوع كتلقى االرتفاع بين 3 و4 داملرات 
في األسبوع ، اليوم املواطن هاد اإلرتفاع أصبح غير مقبول وغير مبررة، 
زيادة على ذلك أن اليوم املخابز كيتشكاوا من هاد املنتوج ديال القمح 
الطري اللي أصبح اليوم منتوج اللي كيتقداوه املخابز منتوج اللي دون 
الجودة، وهذا اللي كايبلع منوا وال كيشبهوا أنه اصبح أنه ليس الدقيق 

وانما راه اصبح الكبص...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، رد السيدة الوزيرة على التعقيب. إذن نمر للسؤال العاشر 
سؤال آني حول إقصاء مجموعة من الجرائد الورقية واإللكترونية من 
نشر اإلعالنات اإلدارية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

الحركي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداهيشيمي:

الئحة  تحديد  في  املعتمدة  املعايير  عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم 
الجرائد واملواقع اإلليكترونية التي يمكنها نشر اإلعالنات اإلدارية؟ وما 
هي األسباب وراء إقصاء عدة جرائد عريقة كنموذج جريدة الحركة؟ 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

ملسيداملنيئبامملحترم،

للجميع هاد املوضوع باش ما يكون  هادي فرصة باش نوضحوا 
فيه حتى لبس، فاألمر كيتعلق بكل بساطة باإلعالنات اللي عندها طابع 
مالي والصيغة االقتصادية وباألساس هاديك اللي عندها عالقة بسوق 
اإلعالنات  أو  اإلدارية  اإلعالنات  باقي  على  كنتكلموش  ما  الرساميل، 
القضائية طبقا للقانون 44.12 الهدف من هاد القرار اللي وقعناه في 
باش  املعلومات  لهاد  املالئم  النشر  ديال  الالئحة  تحديث  الوزارة هو 
نعطيو هاد املعلومة للمدخرين والناس اللي كتولج لهاد السوق ديال 
أي  تق�صي  أنها  ديالها  الغرض  كانش  ما  الالئحة  وفهاد  الرساميل، 
جريدة وكنعاود نأكد كتعلق إال باملعلومات ذات الطابع املالي والصبغة 

اإلقتصادي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

التعقيب السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس.
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ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيدةاملوزي5ةامملحترمة،

تمخض الجبل فولد فأرا، بالدارجة كيما قالوا املغاربة زمان الفقيه 
دحمان كيقرا البرا 7 أيام قاليهم الخط عيان، هذا ما ينطبق لألسف 
على الحكومة حكومة النائبة املوقرة، ألنه كتبث في إطاللتنا الجديدة 
أنها خارج الزمن اإلعالمي، وعوض االتصال تفضل االنفصال بانفصال 
قراراتها العشوائية، اإلعالم هو الحلقة الضعيفة في نموذجنا التنموي 
الجديد وهو شريك أسا�صي ملواكبة التنزيل، كنجيوا اليوم عوض أن 
الحكومة تعطينا واحد املخطط شامل لتحفيز ولتحويل هاد اإلعالم 
لواحد الفضاء حقيقي للنقاش العمومي، كتطلع لينا بواحد املقاربة 
معايير  يعني  وبدون  وجه حق  بدون  لهذا  وحيد  لهذا  إنتقائية عطي 
واضحة، املعايير اللي تقدمتي بها السيدة الوزيرة ما وضحاش ألن كان 
إيال بغينا نوضحوا اكثر كانت تكون طلبات عروض باش ديك ساعة 
نحددوا املعايير على املنابر اللي وقع عليها االختيار ولكن إيال جينا فقط 
كنقول احنا كنديروا هاد املقاربة فقط للجرائد اللي عندها بعد إعالمي 
بعد مالي عفوا فهاد ال�صي غير مقنعة، وبالتالي كنبقاوا دائما كتحدد 
يعرف  ما  أو  األمام  إلى  والهروب  والعشوائية  النزوة  ديالنا  القرارات 
بالسياسة النعامة فهنيئا لكم بهذه السياسة سياسة الهروب إلى األمام 

والسياسة كم حاجة قضيناها بتركها، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

رد السيدة الوزيرة على التعقيب.

ملسيدةانيى ةافتيحاملعلوياوزي5ةامالقتصيىاوممليلية:

السيد النائب املحترم، نعاود نذكر بأن القانون واضح واملسطرة 
طبقات وما�صي أول مرة وما كانش الغرض نقصيو أي احد، هو كانت 
فرصة باش نفهموا بأن يمكن بعض وسائل اإلعالم ما كانتش عارفة 
املسطرة وهادي فرصة يمكن باش نجودوا هاد املسطرة وتكلمنا و كان 
عندنا نقاش مع الهيئات املعنية وغايكون عندنا إن شاء هللا فرصة باش 
يكون التحيين ديال هاد القرار باش ما يكون اإلقصاء ديال حتى واحد 
ويكون تكافؤ الفرص، ونعاود نذكر بأن القانون طبق وما عندنا حتى 
 siteصي طلب في الوزارة اللي جانا وما بيناش الطلب ديال أي جريدة أو�

.électronique

ملسيدارئيساملجلسة:

القطاع  إلى  وننتقل  املساهمة  على حسن  الوزيرة  السيدة  شكرا 
املكلف باالستثمار واإللتقائية وتقييم السياسات العمومية، السؤال 
األول في هذا القطاع سؤال عن اإلجراءات الكفيلة بتحفيز مغاربة العالم 
على االستثمار بوطنهم للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةامليكةالحيين:

ملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5،

ملنومبامملحترمين،

عفوا  الكفيلة  االستراتيجية  عن  املحترم  الوزير  السيد  نسألكم 
املهم بغيت نسول الوزير على السهوالت اللي غايكون لهاد املستثمرين 
كايكونوا  اللي  السؤوالت  هما  وشكون  دالعالم؟  املغاربة  العالم  من 

التسئيالت اللي كايكونوا باش نعاونوا هاد الناس املستثمرين على برا؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الوزير  السيد  بكم، جوابكم  أهال ومرحبا  الوزير،  السيد  جواب 
املحترم.

ملسيدامحسناليزولياملوزي5امملنتدبالددارئيساملحكومةا
مملكلفابيالستثايراوماللتقيئيةاوتقييماملسييسيتاملعاومية:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شك5ماملسيدةاملنيئبةامملحترمة،

هذا موضوع مهم، وأوال خصنا نشوفوا شنو هما التحويالت ديال 
املغاربة املقيمين بالخارج اللي كانت في 2020 100 مليار ديال الدرهم، 
70 مليار ديال الدرهم وصدقت في 2021 100 مليار ديال الدرهم، ورغم 
100 مليار ديال العملة الصعبة، وعالش  هاد الجائحة ديال كورونا 
مشات  التحويالت  هاد  ديال   10% ألن  التحويالت،  هاد  على  تنهضر 
لإلستثمار هنا في املغرب، وهاد %10 فيها تقريبا واحد إذا 10 مليار فيها 8 
داملليار مشات للعقار، وتقريبا واحد 2 ديال املليار اللي مشت للقطاعات 
املنتجة، هاد ال�صي خصنا نشوفو كيفاش غنزيدو في هاد 10 داملليار 
تولي 20 مليار وال 30 مليار إن شاء هللا، وما بينها متبقاش غير %20 اللي 
 MDM. Invest غتم�صي للقطاعات املنتجة، وكاين واحد اآللة سميتها
هي واحد، هي واحد الصندوق مولتو la ccg للي والت تمويلكم وهداك، 
 ccg هداك صندوق تيظهر لي ما زال ما عطاتش النتيجة وغنخدمو مع
باش، إن شاء هللا، نعطيو الفرصة لهاد املغاربة املقيمين بالخارج باش 

يجيو يستثمروا هنا في املغرب، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةامليكةالحيين:

شكرا السيد الوزير املحترم، احنا عارفين كلنا بأن صاحب الجاللة 
محمد السادس نصره هللا، اعطى واحد اإلهتمام خاص للمغاربة ديال 
5 ماليين  تقريبا  راه  املغربي،  املجتمع  في  داخلين  نيت  العالم، وهادو 
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شخص اللي على برا، أنا واحدة منهم ومستثمرة، هاد اإلهتمام ترجم 
من قبل الحكومة بإستراتيجية وطنية ودولية.

إجراءات  ديال  التبسيط  واحد  منكم  كنتظروا  الوزير،  السيد 
 guichet إدارية، هذا هو املشكل الكبير، خلق في 2002 الشباك الوحيد
unique، ولكن خدموا ولكن محتاج واحد األداة تشكيل وفيما يخص 
للنجاح،  نوصلوهم  حتى  النهاية  إلى  البداية  من  املستثمرين  مرافقة 
إن شاء هللا، املستثمرين محتاجين أنشطة محلية مثال االرض، ثمن 
األرض طلع، نص داملبلغ باش يستثمروا كيم�صي لهم في األرض، كيخص 

ضروري واحد الثمن مناسب..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تعقيب، ردكم على التعقيب السيد 
الوزير، في بعض الثواني.

ملسيدامحسناليزولياملوزي5امملنتدبالددارئيساملحكومةا
مملكلفابيالستثايراوماللتقيئيةاوتقييماملسييسيتاملعاومية:

بعجالة السيد الرئيس، شكرا السيدة النائبة املحترمة، هنا كاين 
واحد املنصة ديالCRI-invest كيمشيو لها املغاربة املقيمين بالخارج، 

وإن شاء هللا، غير تيدخل ديرو امللف ديالهم لهاد املنصة...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، األسئلة السبع املوالية 12 13 14 15 16 17 

و18 لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بالنهوض باالستثمار ببالدنا، لذا 

أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا 

موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب 

السيدة  تفضلي  والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  املحترمين عن 

النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةانيى ةاملقنصوري:

السيد الوزير املحترم، ال زلنا نعمل بامليثاق القديم ل 1995 ديال 

تجويده  على  عملت  قد  السابقة  الحكومة  أن  العلم  مع  االستثمار 

وتجديده، كما دعا صاحب الجاللة في خطاب العرش لسنة 2018 إلى 

ضرورة اإلسراع بإخراج هذا القانون الجديد، لذا نسائلكم اليوم عن 

األسباب التي تؤخر عرضه على البرملان إلى اليوم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السؤال الثاني وهو آني للسيدات والسادة النواب املحترمين 

النائب  السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من 

املحترم.

ملنيئباملسيداملحسنابنلفقيه:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

السيد  الوطني  االقتصاد  كيعيشها  اللي  الصعيبة  للظروف  نظرا 
الوزير عن  السيد  نسائلكم  كورونا،  تداعيات جائحة  في ظل  الوزير 
برنامج عمل الحكومة واإلجراءات املواكبة املتخذة لتعزيز االستثمار 
إنعاش  وتيرة  تسريع  يضمن  بما  بالبالد،  واألجنبي  الوطني  الخاص 

االقتصاد الوطني، إنعاش االقتصاد الوطني؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال الثالث وهو آني كذلك للسيدات والسادة النواب املحترمين 
النائبة املحترمة،  من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة 

تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةازينةاشيهيم:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5امملحترم،

من ضمن األولويات التي تم تسطيرها على ضوء البرنامج املرجعية 

العمل على  التنموي الجديد  للبرنامج الحكومي والنموذج  التشاركية 

تقوية وتعزيز االستثمار كآلية وركيزة أساسية لنمو اقتصادي قوي شامل 

ومستدام، نسائلكم السيد الوزير املحترم عن اإلجراءات والتدابير التي 

تعتزمون اتخاذها من أجل تقوية االستثمار، تحصين االقتصاد الوطني 

والرفع من تنافسيته؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال الرابع وهو آني كذلك للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة.

ملنيئباملسيدا ليداحيتاي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

ال شك أن بالدنا تشكو من قلة االستثمارات خالل السنوات األخيرة 

والتنمية  النمو  على  سلبا  انعكس  الذي  األمر  كورونا،  األزمة  بسبب 

وفرص الشغل، ولهذا يجب اتخاذ تدابير استعجالية تحفيزية من أجل 

اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  وعليه  باالستثمار،  النهوض 

والتدابير املتخذة من طرف الحكومة من أجل تقوية وتعزيز االستثمار؟
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ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال الخامس وهو كذلك آني وأظن هنا تجاوز للنظام الداخلي 
ما  في كل جلسة  التجاوز ألن  يكونوا غير سؤالين، وهاد  ألن خصهم 
يفوقش العدد، السؤال الخامس للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

ملنيئباملسيداملعبيساملومغيري:

أش5فا علىا ملسالما وملصالةا مل5حيما مل5حانا هللاا بسما
ممل5سلين،

السيد الوزير، من املسلم به أن تداعيات جائحة كورونا أثرت وتؤثر 
سلبا على النسيج االقتصادي الوطني، وتعمل على انحصار وثيرة وحجم 
ملواكبة  املتبناة  االستعجالية  التدابير  هي  فما  بلدنا،  في  االستثمارات 
دخول  بعد  خاصة  للشغل؟  فرصا  تخلق  التي  املنتجة  االستثمارات 

القانون املالي لسنة 2022 حيز التنفيذ.

ملسيدارئيساملجلسة:

النواب  والسادة  للسيدات  كذلك  آني  وهو  السادس  السؤال 

النائبة  السيدة  تفضلي  واالشتراكية،  التقدم  فريق  من  املحترمين 

املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاإك5مماملحنيوي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السؤال ديالنا، السيد الوزير، كيتعلق باإلجراءات اللي كتقوم بها 

من أجل تشجيع االستثمار وتدليل الصعوبات والعراقيل اللي كتواجه 

املستثمرين؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السؤال السابع، وهو كذلك آني للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداملبوعا5ي:

ملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، التدابير واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير 

االستثمار وتعزيز الطلب الخارجي املوجه إلى بالدنا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير عن كل هذه األسئلة، تفضلوا، تفضلوا.

ملسيدامحسناليزولياملوزي5امملنتدبالددارئيساملحكومةا
مملكلفابيالستثايراوماللتقيئيةاوتقييماملسييسيتاملعاومية:

أش5فا علىا وملسالما وملصالةا مل5حيم،ا مل5حانا هللاا بسما
ممل5سلين.

ملسيدامل5ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

بداية، أنا جد سعيد بحضوري اليوم أمامكم في هاد املجلس املوقر، 
وأتقدم بجزيل الشكر للسيدات والسادة النواب املحترمون الذي تفاعلوا 
بأسئلة  العمومية  السياسات  وتقييم  والتقائيتها  االستثمار  وزارة  مع 
العمل حول مسار ميثاق االستثمار،  محورية ومهمة، تجعلنا نجدد 
كذلك حول تحسين مناخ األعمال والنهوض باالقتصاد الوطني وغيرها.

السيدات والسادة النواب املحترمون،

إن وزارتنا تشتغل حتى تجعل االستثمار في قلب نظام االنتعاش 
لصاحب  السامية  التوجيهات  مع  انسجاما  واالجتماعي  االقتصادي 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، يجب أن نعلم جميعا أن بالدنا 
تعرف نسبة مرتفعة في معدل االستثمار والتي تعتبر من أعلى املعدالت 
في العالم حيث تصل إلى نسبة %30 من الناتج الداخلي الخام، بينما 
املتوسط العالمي محدد في %20 وهو ما ساهم في تحقيق قفزة نوعية 
وميناء  البراق  السيار  الطريق  التحتية كشبكات  البنية  مستوى  على 
طنجة املتوسط، هذه التحوالت مكنت من جلب املزيد من االستثمارات 
األجنبية املباشرة وساهمت في خلق بيئة صناعية وطنية في مجاالت 
مهمة كالطيران والسيارات، غير أن مجموع االستثمار ال يساهم فيه 

القطاع الخاص إال بنسبة الثلث.

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

خلق  في  سيساهم  الذي  االقتصادي  اإلقالع  أهداف  تحقيق  إن 
مناصب الشغل وزيادة القيمة املضافة ببالدنا يقتدي منا االشتغال 
بين  الحالي  التوزيع  عكس  أوال  تستهدف  جديدة،  استراتيجية  وفق 
االستثمار العام والخاص عبر تحفيز االستثمار الخاص ألجل الوصول 
في أفق 2035 إلى تحقيق االستثمار الخاص ملعدل الثلثين من مجموع 
االستثمار كما هو مو�صى به في النموذج التنموي الجديد، من جهة ثانية 
الحفاظ على الدينامية اإليجابية لالستثمار األجنبي املباشر وتحفيزه، 
وأخيرا توجيه االستثمارات نحو األولويات االستراتيجية للبالد خاصة 
منها خلق فرص، الشغل رفع القيمة املضافة، تحقيق العدالة املجالية 

في توزيع االستثمار وتحقيق السيادة الوطنية.

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

يجب أن تعلموا أن املغرب حقق خالل 20 سنة املاضية مجموعة 
من اإلنجازات في مجال تحسين مناخ األعمال تحت القيادة الرشيدة 
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لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، وهي اإلنجازات التي 
ساهمت في جعل املغرب وجهة استثمارية معترف بها عامليا، وألجل تحقيق 
املزيد من التقدم في هذا املجال والنهوض به البد من رفع التحديات 
املعروفة خاصة منها ما يتعلق بالعقار، باملساطر اإلدارية، كلفة الطاقة، 
والنقل،  اللوجيستيك  التحتية،  البنية  التمويل،  البشري،  الرأسمال 
مسؤولية  ذات  شاملة  إشكاالت  وهي  وغيرها،  العمومية  الصفقات 
مشتركة تتدخل فيها عفوا تتدخل فيها العديد من العناصر واألطراف، 
االتقائية  وزارتنا لضمان  به  الذي ستقوم  الدور  أهمية  تتجلى  وهنا 
الغاية  لهذه  األعمال.  مناخ  الفاعلين ألجل تحسين  األطراف  بين كل 
النواب املحترمون إن تحقيقنا لألهداف املحددة  السيدات والسادة 
فيما يخص تحسين مناخ األعمال سيكون عبر مجموعة من اآلليات 
التي نشتغل عليها من ضمنها تعديل اإلطار التشريعي والتنظيمي لتعبئة 
العقار، تطوير املناطق الصناعية ذات املعايير الدولية على مستوى كل 
الجهات، تبسيط إجراءات إعداد ومراجعة وثائق التعمير بما يضمن 
إدماج البعد االقتصادي، مراجعة وتفعيل القانون رقم 09.13 متعلق 
بتبسيط  املتعلقة  اإلصالحات  بتنفيذ  التعجيل  املتجددة،  بالطاقات 
املساطر واإلجراءات اإلدارية من بينها القانون التنظيمي رقم 111.14 
متعلق بالجهات، القانون 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات 
اإلدارية، القانون 18.47 الخاص بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار، 
كما  اإلداري،  لالتمركز  وطني  ميثاق  بمثابة   2.17.618 رقم  املرسوم 
سنواصل االشتغال في إطار تنسيق مع اللجنة الوطنية ملناخ األعمال، 

والتي تمكنت من تحديد العراقيل واملداخل األساسية ملعالجتها.

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

إضافة إلى اإلجراءات التي تشتغل عليها، التي نشتغل عليها فيما 
نشتغل  الذي  الجديد  االستثمار  ميثاق  فإن  األعمال  مناخ  يخص 
عليه سيعطي دفعة قوية لالستثمار ببالدنا، بالنظر ملا سيتضمنه من 
مقتضيات جد مهمة لتحفيز االستثمار، وهو امليثاق الذي قمنا بإعداده 
وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات املعنية، وقد أخذنا بعين 
االعتبار اإلكراهات التي تعرضت لها محاولة السابقة التي بلغت 65 
القراءة  واضحة سهلة  بمضامين  أوال  تتميز  إلى صيغة  لنصل  صيغة 
من  للدعم  بنظام جديد  ثانيا  وتتميز  املستثمرين،  من طرف  خاصة 
أجل تعزيز حوافز االستثمار حتى يجعل العرض املغربي أكثر تنافسية؛ 
وكذلك تتميز ثالثا بتوسيع قاعدة املستفيدين من نظام الدعم املوجه 
تتميز،  املتوسطة والصغرى؛ كما  املقاوالت  للمستثمرين حتى يشمل 
الجاللة  لصاحب  االستراتيجية  التوجيهات  مع  قوي  بانسجام  رابعا، 
التنموي  النموذج  توصيات  وكذا  نصره هللا،  السادس  محمد  امللك 

الجديد، وطبعا مقتضيات البرنامج الحكومي من حيث:

الشغل  لفرص  الشغل،  لفرص  املدرة  املشاريع  على  التركيز  أوال: 
عفوا؛

توزيع  في  املجالية  العدالة  تحقيق  االعتبار  بعين  األخذ  ثانيا: 
االستثمارات؛

ثالثا: تشجيع االستثمار في القطاعات التي تم تحديدها كقطاعات 
مستقبلية من بينها الطاقات املتجددة، الصناعة وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصال واالتصاالت؛

في الختام السيدات والسادة النواب املحترمون، أود أن أحيطكم 
علما أن في هاد الوزارة لدينا رؤية واضحة وخطة عمل دقيقة التي 
بدأنا في تطبيقها من خالل عقد أربع اجتماعات للجنة االستثمار تحت 
رئاسة السيد رئيس الحكومة، أدت هذه االجتماعات إلى املوافقة على 
أكثر من 30 مشروع بقيمة 20 مليار ديال الدرهم، والتي ستساهم في 
إحداث أكثر من 11300 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وقد تم 
ذلك في أقل من شهرين بمساهمة الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات 
والصادرات التي نشتغل معها بتنسيق دائم من أجل جلب املستثمرين 
وتحفيز االستثمار، وكنتمناو التوفيق للجميع، إن شاء هللا، شكرا السيد 

الرئيس املحترم، شكرا السيدات والسادة النواب املحترمون.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن التعقيب للسيد النائب من املجموعة 
النيابية للعدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبداملصاداحيك5:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

على كل حال وصلتوا ل 65 صيغة، لعل القادم خير، امليثاق ديال 
االستثمار السيد الوزير هو من التشريعات املهيكلة على مستوى تحفيز 
االستثمار بما له من انعكاس مباشر على مستوى التنمية االقتصادية 
ما  احنا  لألسف  التأخر  هاد  التشغيل،  مستوى  وعلى  واالجتماعية، 
فهمناش األسباب ديالو، ولكن معكم نعاودو نأكدو بأنه لم يعد مقبوال 
مزيد من التأخر، املغاربة يتطلعون إلى ميثاق االستثمار وأن يحال بشكل 
مستعجل على أنظار البرملان، من جهة ملواصلة املجهودات اللي بدالتها 
اللي  التحديات  ملواجهة  وأيضا  األخيرة،  سنوات  العشر  خالل  بالدنا 

كتفرضها طبيعة املرحلة.

السيد الوزير املحترم، ننتظر هذا امليثاق باش يشكل واحد االنطالقة 
جديدة وتحفيز جديد لالستثمار بطبيعة الحال ببالدنا، ونرجو أن يكون 
وثيقة تتضمن عددا من املقتضيات التي تمكن من تحفيز فعلي وحقيقي 
لالستثمار وأن يقوي التنافسية االقتصادية على أساس من النزاهة 
والشفافية وتكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة املجالية وملا ال إحداث 
قطب استثماري على مستوى كل جهة على األقل تماشيا مع متطلبات 

الجهوية املتقدمة، إقرار قواعد..

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  تعقيب  شكرا، 
السيد النائب.
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ملنيئباملسيداملحسنابنلفقيه:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

في  الحكومة  بها  كتقوم  اللي  الكبيرة  املجهودات  بإيجابية  نسجل 
مجال االستثمار، ولكن احنا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
كنشوفو بأنه هناك عدة إصالحات اللي خصنا نقومو بها باش ممكن، 
باش يمكن نشجع االستثمار أكثر من بينها إصالح ميثاق االستثمار ، 
التعجيل بتفعيل إصالح املراكز الجهوية لالستثمار، التعجيل بإحداث 
جيل جديد من املخططات القطاعية، تعزيز آليات الضمان وتمويل 
املقاوالت، التعجيل بتنزيل اإلصالح الجبائي ، تسريع وتيرة استكمال 
إصالح منظومة العدالة، إقرار حكامة اقتصادية قادرة على إزالة من 
دعم  اإلدارية،  املساطر  تبسيط  وتحديثها،  اإلدارة  إصالح  الحواجز، 
اللجنة الوطنية ملناخ األعمال. كما، السيد الوزير، كنقولوا أنه ضروري 
خص العدالة املجالية ألنه االستثمار كنلقاوه محصور ما بين القنيطرة 
والدار البيضاء وطنجة، alors que املناطق األخرى أو الجهات األخرى 

كتعاني، رغم أنه هناك فرص واعدة لالستثمار وهنا باملناسبة..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة 
املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةازينةاشيهيم:

املعطيات  وعلى  ديالكم،  الرد  على  املحترم  الوزير  السيد  شكرا 
واألرقام للي مديتونا بها، احنا كفريق التجمع الوطني لألحرار كنفتخرو 
بالعمل اللي قام به الوزير موالي حفيظ العلمي في الحكومة السابقة 
بشأن اإلستثمار وبشأن الشراكات اللي تجلبت تحت الرعاية السامية 
لصاحب الجاللة، وكنتشيد أيضا بكل االستثمارات الجديدة كالجيل 
األخضر، وإستراتيجية التسريع الصناعي وكنحيوا بدورنا الحكومة اللي 
استطعات أنها تصرف مبلغ 13 مليار درهم ديال الضريبة على القيمة 
املضافة في شهر أبريل، القيمة املضافة la.TVA للي كانت واحلة هادي 
تدعم  غادي  الحكومة  بللي  وكنتمناو  الشركات،  هاد  ورطات  سنين 
قطاعات استمثرت فيها البالد ديالنا واللي في ظل هذه الجائحة كتعاني 
واللي  االجتماعي،  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  كقطاع 
احنا في الجهة ديال فاس مكناس كنعانيو من الركود ديالها، و كنعرفو 
بللي بالدنا عندها موقع استراتيجي جغرافي هام وعندنا يد عاملة مؤهلة، 
وبنى تحتية واستقرار، وكنتمناوا بللي هاد املعطيات وهاد العوامل اللي 
غتدفعنا إلى تنويع مصادرنا والبحث على شركاء من مختلف القارات، 

وأيضا نذكرو االجتماعات اللي قامت بها لجنة االستثمار مؤخرا...

ملسيدارئيساملجلسة:

التعقيب، فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدا ليداحيتاي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السيد الوزير على جوابكم الواضح واملقنع، يبدو لي أن السيد 
بأفكار مبتكرة،  التسريع في وضع األولويات  أنه من الضروري  الوزير 

سهلة التنزيل وفعالة:

أوال- إخراج ميثاق االستثمار إلى الوجود على مدى 25 و30 سنة 
يكون هو خارطة الطريق ديال االستثمار ديالنا، وخيط رابط ما بين 
القطاعات وما بين الجهات، وتنعرفو بأن ثالثة الجهات تيستحوذو على 

أكثر من %70 من االستثمار العمومي؛

ثانيا- إيجاد حلول وتسهيالت مبتكرة ملشكل العقار، العقار الصناعي 
والتجاري واللوجيستيكي؛

ثالثا- تسهيل مساطر الولوج إلى الرأسمال؛

رابعا- العمل على تسهيل قانون الشغل من أجل ضمان وتحسين 
مرونة الشغل؛

وخامسا وأخيرا وليس بأخير، إخراج قانون اإلضراب إلى الوجود، 
الشغل،  قانون  مرونة  الشغل،  قانون  بأن  الوزير،  السيد  تنعرفو، 
قانون اإلضراب أحسن من تسهيل الولوج إلى االستثمار، وشكرا السيد 

الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضل  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  تعقيب  إذن 
آ�صي.

ملنيئباملسيداملعبيساملومغيري:

ما متفقينش معاك على املقارنة اللي جات في التدخل ديالكم، قلتي 
بأن%60 من الناتج الداخلي الخام مخصصة لالستثمار مقارنة مع عدد 
الدول عدد البلدان %30، ولكن كان واجب نقارنوا الناتج الداخلي 
الخام ديالنا معهم هادي اللي ضرورية، راه حين تحدث السيد الوزير 
عن االستثمار يجب أن نثير عددا من املشاكل والتحديات التي يعاني 
كلفة  ارتفاع  مقدمتها  وفي  الوطني  االقتصاد  الوطني،  االقتصاد  منها 
الطاقة وعدم استقرار البنية التشريعية اللي املؤطرة لالقتصاد امليثاق 
االستثمار، وضعف البنية التحتية في جل الجهات وكذا غياب إعفاءات 
ضريبية مالئمة، وحتى يتسنى لنا إدراك الوضعية الحقيقية القتصاد 
بالدنا علينا أن نقوم بمقارنة عدد الشركات واملصانع واملؤسسات التي 
أغلقت أو نقلت استثماراتها إلى الخارج بنظيرتها التي شرعت في بسط 
استثماراتها من جهة هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإننا نتساءل السيد 
الوزير عن ماهية العدالة املجالية في توزيع الثروات خصوصا ونحن 
نستحضر الوضعية الراهنة، حيث تستحوذ مدينة الدار البيضاء على 
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%60 من االستثمارات الصناعية الوطنية %57 من التصدير الصناعي 
الوطني، وتهيمن على %40 من املعدل الخام لإلنتاج الوطني، ومع ذلك 
ومع ذلك ورغم تأثير تداعيات األزمة الصحية وتراجع أنشطة العديد من 
القطاعات كالسياحة والنقل وغيرهما ال زال بلدنا يتوفر على إمكانيات 
باستقرارها  تتميز  هلل  والحمد  فبلدنا  للثقة،  جاذب  وإشعاع  وفرص 
املؤسساتي  والتناوب  الديمقراطية  العملية  تحصنه  الذي  السيا�صي 
والذي تعزز في االنتخابات األخيرة التي شهد الجميع بنزاهتها، باإلضافة 
إلى الدبلوماسية النشيطة والفعالة والحكيمة والرشيدة بقيادة وتوجيه 
من صاحب الجاللة نصره هللا وأيده، والتي تستهدف حماية مصالحنا 
وتنويع شراكتنا االقتصادية والصناعية، وال يفوتنا كذلك كما جاء في 

التدخل نتاع السادة النواب، أن ننوه بتحويالت جاليتنا ببالد املهجر.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب فريق التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة 
املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاإك5مماملحنيوي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

البد نأكدوا على أن االستثمار يعكس سالمة األوضاع االقتصادية في 
بالدنا وفي هذا الصدد كنالحظوا محدودية اإلنجاز مللي كنتكلموا على 
االستثمار العمومي اللي ال يتجاوز %70 أحسن الحاالت وهادي النقطة 
وكنسجلوا  الخاص  القطاع  باستثمار  تتعلق  الثانية  النقطة  األولى؛ 
أيضا مع األسف غياب أيت حوافز له في القانون املالي الحالي؛ النقطة 
الثالثة وتتعلق بالنظام الجبائي، البنية التحتية، الطاقة، نظام اإلدارة، 
القضاء، ومع األسف كنسجلوا التخلف على هذا املستوى بشكل ال 
يشجع نهائيا على االستثمار وباألخص في املناطق النائية املقصية أصال 
من جهود التنمية الوطنية، ويكفي أنكم تشوفوا حالة الطرق باش 
تفهموا هاد �صي ما تخوف منه هو أن تتحول خططكم السيد الوزير إلى 
مجرد إعالن للنوايا وبغينا نقولوا لكم بأن املغاربة عياوا من خطابات 

النوايا التي ال تؤدي مع األسف إلى أي �صيء، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

آخر تعقيب للفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداملبوعا5ي:

ملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، في التعقيب واالستثمارات احنا شنا في القانون املالي 
البالد، كنشوفوا كفريق  استثمار  في  التغييرات  ديال  بزاف  ما جاش 
اشتراكي أن كاين واحد أعمال التمييز بيروقراطية فهاد االستثمارات 
يقوم  القضاء خصوا  القضاء،  كاين قضية  املغرب،  في بالدنا  عندنا 

املساطر  تسهيل  بالدنا.  في  الثقة  املستثمرين  تيسترجعوا  بدورو حتى 
واملساطر عندنا كتغير ما بين إقليم وإقليم عندنا هاد القوانين بحال 
بزاف  مهم  والوقت  الوقت  ديال  املشاكل  عندها  بقانون،  إقليم  كل 
للمستثمرين باش يديروا بالدنا واحنا كنشوفوا أن من 2008 ل 2020 
تقريبا بزاف ديال املستثمرين اللي غادروا بالدنا من دون اللي دخلوا 

بزاف داملستثمرين..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الرد السيد الوزير املحترم على جميع التعقيبات.

ملسيدامحسناليزولياملوزي5امملنتدبالددارئيساملحكومةا
مملكلفابيالستثايراوماللتقيئيةاوتقييماملسييسيتاملعاومية:

ملسيدامل5ئيسامملحترم،

أسئلة  هاد  على  املحترمون  النواب  والسادة  السيدات  شكرا 
والتدخالت كيغناخذوها بعين اإلعتبار، هاد الوزارة يا هللا تخلقات نهار 
الخميس اللي فات ياهلل عطاونا عقد االزدياد ديالها ألن داز املرسوم في 
املجلس الحكومي وعطينا واحد النظرة شمولية على هاد امليثاق ديال 
االستثمار اللي تتهضروا عليه وغنقدموها قريبا في هاد املجلس الحكومة 
ألن  جميع  وناقشوه  ويجيوا  الوزاري  للمجلس  غيطلع  شاء هللا  وإن 
غناخذوا من طبيعة الحال بعين االعتبار هاد التدخالت ديالكم، واحد 
التدخل كان على الصياغة 65، الصراحة تعطل 10 سنين، وواحد 
سمعت كاين بزاف ديال التدخالت على العدالة املجالية من طبيعة 
الحال هادي واحد النقطة مهمة غاناخدوها أيضا بعين االعتبار، وراه 
إن شاء هللا  عندكم  وغانرجعوا  االستثمار  ديال  امليثاق  فهاد  درناها 

ونعطيكم بعض املعلومات على هاد امليثاق، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير على مساهمتكم القيمة، ننتقل إلى القطاع 
املكلف باإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، 
األسئلة 3 املوالية 19، 20، 21 لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر بالتكوين 
املنهي ببالدنا، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة 
واحدة لتنال جوابا واحدا موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةا يسايناملغور:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابير واإلجراءات املزمع اتخاذها من 
أجل تأهيل منظومة التكوين املنهي؟ وكذلك املستمر وجعله يتما�صى مع 

حاجيات ومتطلبات سوق الشغل؟ شكرا.



عدد.142–21.جمادى اآلخر.1443  )25.يناير.2022( الجريدة الرسمية للبرملان26ج9  

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيداسعيدامتغالست:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، في إطار مالءمة عروض التكوين املنهي مع متطلبات 
سوق الشغل، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتطوير 
الشغل؟  متطلبات سوق  مع  لتتالءم  املنهي  التكوين  وتجويد عروض 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق األصالة 
واملعاصرة، وحدة املوضوع وسؤالين، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدارحواملهيلع:

تنظن السؤال ديالنا ما عندوش عالقة مباشرة مع االخرين.

ملسيدارئيساملجلسة:

ال ملي كتجي وحدة السيد النائب املحترم وحدة املوضوع وسؤالين 
تفضل.

ملنيئباملسيدارحواملهيلع:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

وسيلة  وهو  املستمر  التكوين  يهم  ديالنا  السؤال  الوزير،  السيد 
سيما  ال  املقاوالت،  لدى  والتقنية  اإلدارية  املهارات  لتطوير  أساسية 
النظام  هذا  آليات  القروي،  املقاول  منهم  الذاتي  واملقاول  الصغرى 
دورات  من  مستمرة  بصفة  االستفادة  من  البشرية  املوارد  ستمكن 
تكوينية بغية الترقية االجتماعية واملهنية والرفع من قدرات املقاوالت 

وتحسين إنتاجيتها وتقوية تنافسيتها.

السيد الوزير، هذا القانون 60.17، لكن تنزيله على أرض الواقع هذا 
�صيء آخر، لذا وبسؤالنا نطلب منكم بل نحثكم على اإلسراع في التنزيل 
التنظيمية  النصوص  بإخراج  القانون  واألمثل ملضامين هذا  السريع 
وإحداث مجلس إداري وبنية إدارية دائمة متكلفة، مكلفة بتدبير هذا 
النظام، أكيد السيد الوزير أن هناك صعوبات وعقبات، لكن لدينا 
الثقة الكاملة في عزمكم على مواصلة دعم مختلف املقاوالت، وأؤكد 

مرة على املقاول القروي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير، أهال وسهال ومرحبا، تفضلوا.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي5ا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمت:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

أشكركم على هذا السؤال املهم اللي فيه شقين في الحقيقة، فيه 
شق يتعلق بالتكوين املنهي في شقه األسا�صي والشق اآلخر ديال التكوين 
املستمر، كما تعلمون كاين هناك خارطة طريق وطنية أعطى االنطالقة 

ديالها سيدنا هللا ينصره في 2018، اللي فيها واحد العدد ديال املحاور:

املحور األول هو تأهيل، عفوا، تأهيل العرض، هذا العرض اشنو 
فيه، فيه واحد العدد ديال القطاعات ديال التكوين، كاين 14، فيه 
واحد العدد ديال الشعب ديال التكوين، كاين 350، ملي جينا كنشوفو 
هاد 350 ديال الشعب، لقينا أنه فيهم واحد 113 ديال الشعب متجاوزة 
أكل عليها الدهر وشرب، وبالتالي عملنا على توقيفها، كاين واحد 152 
ديال الشعب ديال التكوين اللي هي جديدة ما كانتش موجودة نهائيا، 
كاين واحد 158 ديال الشعب اللي وقع فيها إعادة النظر، وكاين 40 
ديال الشعب اللي بقات كما هي، هاد ال�صي عاد غادي يتفّعل إنطالقا، 

إن شاء هللا من الدخول املقبل؛

الحاجة الثانية، هي القضية ديال العرض البيداغوجي، ألن واخا 
الناس حتى هي فيها  عندك الشعب خص الطريقة باش تتقري هاد 
ديال  القضية   les soft skils كتعرفوها،  األمور  ديال  العدد  واحد 
اللغات، القضية ديال design فين كاين، القضية ديال واحد العدد 
ديال األمور تا هي تم إدماجها فهاد العمل املهم واألسا�صي والجوهري للي 
تدار، كاين القضية األخرى أو الركيزة األخرى في القضية ديال التكوين 
هي خصنا مؤسسات من جيل جديد، كاين هاد املشروع امللكي الكبير 
للي سميتو مدن املهن والكفاءات اللي كاينين في الجهات ب 12 من 
املرتقب أنهم غادي ياخذوا 34 ألف متدرب ومتدربة واللي فيهم اإلدماج 
بواحد الشكل مثالي ديال هاد املقاربات الجديدة كلها، واللي، الحمد 
هلل، غاديين في تقدم مهم ديال األشغال هاد ال�صي يا الاله انطلق تقريبا 
ما كاملش دابا سنتين، وكاين كيفاش غادي نعاونوا les nites الناس 
اللي ما عندهم حتى �صي حاجة واللي ما عندوش واحد التأهيل كبير، 
ما يسمى بالتكوين التأهيلي واللي خصوا إعادة هيكلة كاملة ودرنا عمل 
في هذا املجال وغادي يكون النتائج ديالوا تدريجيا في القريب العاجل، 
والحاجة االخرة في القضية ديال التكوين األسا�صي هي القضية ديال هاد 
التكوين املنهي كلو الجاذبية ديالو، وباش تقدر تكون عندو جاذبية خصنا 
نعتانيو بواحد القضية أساسية أال وهي قضية التوجيه، ألنه اإلنسان 
االختيار،  عندوش  ما  حيتاش  غير  الحاجة  واحد  يدير  خصوش  ما 
 les. filièresما يسمى ب فيها  يكون  قناعة، خصو  يديرها عن  خصو 
d›excelences، وخاص املواطنين واملواطنات والشباب ونتوجهو حتى 
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لآلباء ما�صي غير الناس اللي تيقراو، إذن كاين مجهود كبير في هاد اإلتجاه 
واإلعمال ديالو غادي يبدا إن شاء هللا بشكل تدريجي ابتداءا من هاد 
الدخول املقبل، دابا في القضية ديال التكوين املستمر اللي تكلمتوا 
عليه، فعال كاين هنا مشكل، هاد التكوين املستمر وقعوا فيه إصالحات، 
امليزانية ديالو السنوية اللي محطوطة وما كتستعملش لألسف الشديد 
هو 700 مليون ديال الدرهم، كتستعمل منها فقط ايال تستعملت 230 
مليون ديال الدرهم، املقاوالت اللي كتستفد فقط 1300 مقاولة في 
 ،illigible ،العام، %0.65 فقط من املقاوالت اللي عندها الحق، يعني
وزيد على هاد ال�صي كتعرفوا أن املقاوالت اللي محتاجة لهاد التكوين هي 
املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا اللي عندها العدد ديال الناس اللي 
 les salaires خدامين فيها ما تيتجاوزشاي 3 واللي الكتلة الشهرية ديال
راه 8000 درهم، املقاولة كلها، هاد الناس ما عندهم تا�صي حل اليوم 
ألن هدا امليكانيزم فيه عطب عطب وطال الزمان ديالو هاد العطب هذا، 
احنا بدينا العمل ديالو بدينا العمل فهاد املجال مع جميع الشركاء على 
أساس أنه بإذن هللا في األشهر القليلة املقبلة، ألنه وخا كاين القانون 
راه تكلم عليه السيد النائب مشكور والنصوص التطبيقية فيها شوية 
ديال اإلختالف ما بين الفاعلين، الحكامة ديال هاد �صي كاين دابة واحد 
الطريقة ديال املعالجة ديال املوضوع احنا بصدد اإلتفاق عليها، باش 
نخرجوه هاد �صي من القوقعة ديالو واستافدوا املقاوالت ال سيما فهاد 
الفترة هادي اللي تتعرف بالجائحة واللي محتاجة فيها هاد التكوين، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةا يسايناملغور:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

وكذلك  ديالكم  الجواب  على  كنشكروك  املحترم  الوزير  السيد 
على التوضيحات اللي تفضلتوا بها، وكنحييوكم على الحماس ديالكم 
وكذلك على التطلعات ديالكم لإلرتقاء بمنظومة التكوين املنهي واملستمر 
من أجل أنه يتما�صى مع متطلبات وحاجيات سوق الشغل. لكن السيد 
الوزير أنتوما كتعرفوا واحنا كذلك العالقة الوطيدة اللي كتربط ما 
بين التكوين وما بين سوق الشغل، وكيف ما عرفتوا بأنه خالل جائحة 
كورونا برزات واحد العبقرية مغربية التي أبدعت وأنتجت في عز األزمة، 
ثم أن بالدنا كتميز بواحد اإلمكانيات كبيرة جدا وفرص هائلة من قبيل 
اعتماد مدن املهن والكفاءات في جميع ربوع اململكة، واللي غادي تمكنا 
من تأهيل اليد العاملة اللي تكون مكونة ومؤطرة، وكذلك باش تزيد بها 
للقدام وهاد ال�صي هو اللي غادي يخلي املستثمرين وأصحاب املشاريع 
أنهم يبحثوا على هاد العبقرية املغربية، اللي أنا كنعتبرها صراحة هي 

واحد املحرك أسا�صي من أجل إنعاش االقتصاد الوطني.

السيد الوزير، اليوم مستقبل املغرب يكمن في جودة التكوين عبر 
اليوم  املغرب  رأسمال  ألنه  آلياته،  تطوير  وكذلك  وتحديثه  عصرنته 
هو الشباب هو الشباب ديال املغرب، الشباب املكون واملدرب وكذلك 
الشباب الواعي، لكن السيد الوزير هاد الشاب ما يمكن لو يكون مدرب 
ومكون وواعي إال إذا وفرنا له واحد املعارف وواحد الخبرات اللي كتالئم 
مع سوق الشغل، ألنه ما يمكن اليوم واحد الشاب اللي كيم�صي يتكون 
أو ال يقرا وياخذ واحد الديبلوم في آخر التكوين ديالو ويقولوا له سير 
تبخر به، ما يمشيش يبخر به، هاد �صي كيسائلنا اليوم على جدوى 
وجوب هاد التخصصات وهاد الشعب اللي ما بقاتش كتوكل طرف ديال 
الخبز. ومن خاللكم السيد الوزير كناشدوا الحكومة أنها تعيد النظر 
فهاد املنظومة ديال التكوين املنهي وكذلك التكوين املستمر باش تكون 
كتالئم مع سوق الشغل، ألنه احنا بغيناها تكون واحد املنظومة اللي هي 
قوية وكتعطينا كفاءات وكتعطينا يد عاملة شابة واعية قادرة، وقادرة 
كذلك أنها تواكب التحول اللي كيعرفوا سوق الشغل خاصة بعد ظهور 

بعض املهن الجديدة.

السيد وزير الشباب، كيشوفوا فيكم وفي الحكومة األمل، راه 10 
سنين وهما عايشين في الظالم، راه معولين على هللا وعليكم، واحنا 
جميع  في  لكم  مدعمين  لكم  مساندين  دائما  تلقاونا  غادي  كذلك 

املبادرات ديالكم وهللا ولي التوفيق، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداسعيدامتغالست:

شكرا السيد الوزير على التوضيحات، نظرا للتطور الحثيث ملختلف 
قطاعات اإلنتاج داخل النسيج االقتصادي الوطني، أصبح لزاما على 
قطاع التكوين املنهي مواكبة هذا التطور من خالل تقديم عرض تكويني 
يواكب احتياجات سوق الشغل الوطنية، لذا يجب السيد الوزير تنويع 
ومالءمة التكوينات التي يقدمها قطاع التكوين املنهي للتطورات التي 
يعرفها املحيط االقتصادي واالجتماعي عبر إحداث آليات مؤسساتية 
الكفايات  وتطوير  الشغل،  سوق  وحاجيات  الجديدة  املهن  لرصد 
الحياتية والذاتية للطلبة، إعادة النظر في تخصصات التكوين املنهي 
وتحيينها باستمرار خاصة بعد قرار الوزارة الوصية على هذا القطاع 
والتي  املنهي،  التكوين  برنامج  109 شعبة من  بحذف  القا�صي  سابقا 
لم تعد لها القابلية والجاذبية للتشغيل مع االحتفاظ ب %15 فقط 
املهن  مدن  برنامج  بتنزيل  واإلسراع  القائمة،  التكوينات  مجموع  من 
والكفاءات الذي يعد خريطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين املنهي، 
باإلضافة إلى إحداث مؤسسات ومراكز التكوين املنهي في املناطق الجبلية 
والقروية البعيدة على عواصم الجهات التي يتم فيها إحداث مدن املهن 
والكفاءات. السيد الوزير، راه ما يمكنش باش يداروا هاد املراكز في 
جميع الجماعات، ولكن على األقل إيال كانوا كل 5 دالجماعات مقاربين 

وال 6 يدار فيهم هاد املركز وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير ردكم على التعقيبات، تفضلوا، آه تعقيب من نفس 
الفريق، تفضلوا.

ملنيئباملسيدارحواملهيلع:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، بقى فيا شوية الحال ألن ما سمعتش من الكلمة 
ديالكم على �صي حاجة على املقاول القروي، ألنهم هما من الفالح، 
الكساب، امليكانيسان، هما في الواقع ما عندهمش دوك الوثائق اللي 
تبين ليهم بأنهم هما راه مقاول وهذا هو خص �صي حل ما بينات هاد 

الفئة اللي عندها الوراق و اللي ما عندهاش، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا ردكم السيد الوزير على التعقيبات الثالث.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي5ا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمت:

شك5ماملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

غانبدا بالسيد النائب اللي بقى فيه الحال ما يبقاش فيك الحال 
ألن عندنا واحد البرنامج خاص بالنسبة للتكوين في العالم القروي اللي 
سميتو var ولكن ما�صي ال var ديال كرة القدم هذا var ديال التكوين 
يعني واحد الوحدات متنقلة غادي تم�صي للعالم القروي باش تقرب 
التكوين لساكنة القروية بما فيها املقاولين القروين، علما أنه املواكبة د 
املقاولين بصفة عامة واملقاولين القروين بصفة خاصة غادي تكون في 

برنامج بوحدو اللي احنا تنوجدوه.

بالنسبة للسيدات والسادة النواب، فعال مالءمة التكوين مع سوق 
الشغل مهم كيكون أوال عبر الحكامة يعني ملي كيكونوا الناس تيكونوا 
خص القطاع الخاص يكون موجود في الصيرورة في املسلسل ديال تكو 
ين باش ما�صي حتى كايخرج تيكون داير théorie بزاف ومادوزش الوقت 
املقاولة أو في الجمعية أو في التعاونية، وهنا كاين alternance التناوب 
وكاين التمرس املنهي اللي خصنا نعطيوهم واحد الدفعة كبيرة واحنا 
خدامين في هاد االتجاه، ثانيا األنماط ديال التكوين يعني والبيداغوجية 
مهن  مدن  كاين  راه  الجديد  الجيل  من  واملؤسسات  التكوين  ديال 
وكفاءات ولكن كاين أيضا عدد كبير نتاع املعاهد من الجيل الجديد 
كلها كنحولوا ندخلوا فيها هاد األنماط الجديدو ولكن كيبقى خصنا 
ندير واحد املجهود كبير ديال املكونين في حد ذاتهم وديال الكلفة ديال 
التكوين اللي مازال احنا خدامين عليها باش نديروا واحد اإلطار وطني 
اللي غادي يواكب هاد الجودة ديال التكوين باش الناس مللي يتخرجوا 

يكونوا عمليين وما يمشيو�صي لchômage كيفما قلتوا..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال مرتبط بظاهرة البطالة في صفوف الشباب خريجي 
املعاهد للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداممبيركاحاية:

شك5ماملسيداملوزي5

ملسيدامل5ئيس،

الشباب  في صفوف  البطالة  تزايد معدل  في ظل  الوزير،  السيد 
الوزير عن  العليا. نسائلكم السيد  حاملي الشواهد وخريجي املعاهد 
استراتيجية الوزارة الحكومة في مجال إدماج هاد الخريجين في سوق 

الشغل؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير جوابكم.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي5ا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمت:

شكرا السيد النائب وسؤالك في محله ألن كيف قلتي استراتيجية 
الحكومة بطبيعة الحال الوزارة جزء من الحكومة وعندنا استراتيجية 
متكاملة فهاد االتجاه، أوال كيفما تتعرفوا التشغيل بالنسبة لحاملي 
املكلف  الوزير  السيد  األولى،  بالدرجة  اإلستثمار  عبر  يأتي  الشواهد 
بااللتقائية دالسياسات العمومية واالستثمار عطى واحد العرض في 
هاد املجال منذ قليل وتكلم على أنه غير في هاد الشهرين اآلخرين في 4 
وال 5 داإلجتماعات اللي دارتها اللجنة ديال االستثمار، تمت املصادقة 
على عدد كبير من االتفاقيات اللي عطات 11 ألف منصب شغل هاو 
وزير الصناعة معنا ألن واحد العدد كبير من هاد االستثمارات كاينة في 
القطاع ديالوا، إذن هادي مسألة أساسية ومهمة هي اللي كتعطي هاد 
التشغيل اللي غايكون فهاد املستوى، إذن كاين واحد التسريع كاين 
 la relance واحد التزام ديال السيد رئيس الحكومة والحكومة كلها باش
كتدار عبر اإلستثمار وعبر تسهيل املساطر وعبر اإلجتماعات وعبر ديال 
5 ديال  هاد اللجنة ديال اإلستثمار اللي تنقولكم غيرفي شهرين درنا 

االجتماع.

الحاجة الثانية كاين ما يسمى بالوساطة في التشغيل، وهنا درنا 
واحد املجهود مهم، أنا كنت علمت ربما أسبوعين أو ثالثة في هاد القبة 
بالذات على أننا سنينا 8 ديال إتفاقيات عطات 6 آالف منصب شغل 
مباشر من غير هاد �صي اللي جا في اللجنة ديال االستثمار مع واحد 
العدد ديال املتدخلين شنوا الهدف؟ الهدف هو أنه احنا املستثمرين 
أش تيقولنا؟ كيقولك هللا يخليك بغينا واحد املواكبة اللي كتجاوب 
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على الحاجيات ديالنا ما بغيناش تكون عندكم واحد البرامج وطنية 
عندها واحد الطابع يعني عمومي كتعالج القطاعات كلها بنفس اإلتجاه 
التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  من  طلبتوا  اللي  هو  العمل  وهاد 
والكفاءات اللي ترأست le conseil d›administration ديالها وقلت لهم 
هللا يخليكم عندنا دبا واحد 3 دالبرامج عندهم واحد الفعالية ديالهم 
إدماج وتأهيل وتحفيز هللا يخليكم دابا خصني برامج عندها عالقة مع 
le territoire املجال الترابي وعندها عالقة ثانيا مع القطاعات، منين م 
غندعم �صي القطاع الرقمي بحال اللي غادي ندعم القطاع الفالحي أو 
القطاع الصناعي وحت في القطاع الصناعي كاين قطاعات وقطاعات 
متعددةـ إذن هاد االستهداف في السياسة هو اللي احنا تنخدموا عليه 
على ضوء واحد التقييم ديال البرامج اللي دارت لحد اآلن باش نديروا 

برامج من جيل جديد في األشهر القليلة املقبلة بإذن هللا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيداممبيركاحاية:

شكرا السيد وزير على هذه املعطيات، بطبيعة الحال هذا السؤال 
فين تحط ، تحط على أساس أنه املعدل ديال الشباب ما يمكنش 
الشباب اللي يم�صي يقرا يتخرج من معاهد عليا ويتخرج من جامعات 
يبقى مشومر 10 سنين أخرى هاد ال�صي ما�صي معقول السيد الوزير، 
احنا بغيناكم السيد الوزير البرامج اللي ذكرتي وبغيناكم ديرو قطيعة مع 
البرامج السابقة اللي ما ملست الطموحات ديال الشباب وما ساعداتش 
الشباب باش تنخارط في سوق الشغل وبغينا نأكدو عليك البرامج اللي 
غاتعملو عليها بغيناكم تعملو على برامج حقيقية وتوصلو فيها املساطر 
الحكومة  رئيس  اللي  االجتماعية،  للدولة  الحقيقي  املفهوم  وتعكسو 
كينادي بها هذا هو اللي بغينا نوصلوكم السيد الوزير راه الشباب حاملي 
الشباب دابا راه جالسين قدام الجهات وقدام الواليات، جالسين في 
الطرقان إذن البرامج غادي تعطو االنطالقة ديالها السيد الوزير خصها 
تكون برامج حقيقية تالمس تطلعات وطموحات ديال الشباب في إطار 
السلم االجتماعي، في إطار دولة الحق والقانون، في إطار حفظ كرامة 
املواطن املغربي اللي جا في البرنامج الحكومي، السيد الوزير، هذا هو 
الهدف من هاد ال�صي انتما ياهلل تكلمتو على التكوين مزيان ولكن التكوين 
خص يكون مالئم لسوق الشغل والشاب إيال كرد الشواهد ديالو وتخرج 
التخصص ديالو خص يلقى الصناديق كتدعموا في مجال التخصص 
ديالو، هذا هو الهدف الدولة ما تتوظف حد، التوظيف ما تلى كاين، 

وبالتالي خاص دعم املبادرة الحرة السيد الوزير، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير في بضع ثواني.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي5ا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمت:

شكرا السيد النائب على هاد القضية، كاين 2 داألمور أساسية 
في  داخل  ألن  الذاتي  التشغيل  هي  القضية  بعجالة  نزيدها  غادي 
متكامل  حكومي  برنامج  وكاين  الشواهد  وحاملي  دالشباب  التشغيل 

سميتو الفرصة في هاد املجال.

ملسيدارئيساملجلسة:

23 سؤال عن التوزيع الجغرافي ملناصب الشغل  شكرا، السؤال 
واالشتراكية،  التقدم  فريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعدياشج5ي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، التزمتم من خالل البرنامج الحكومي في إحداث مليون 
منصب شغل على مدى خمس سنوات، في هذا اإلطار نسائلكم السيد 
أجل ضمان  من  اتخاذها  الحكومة  تنوي  التي  اإلجراءات  الوزير عن 
واألقاليم؟  والعماالت  الجهات  على  املناصب  لهذه  الجغرافي  التوزيع 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي5ا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمت:

شكرا السيد النائب على هذا السؤال املهم واألسا�صي، والذي أنتم 
تعلمون بطبيعة الحال على أنه املهم في املناصب ديال الشغل هو أنه 
بواحد  كيم�صي  كله  املغرب  يكون  باش  مجالية  العدالة  واحد  تكون 
السرعة تتالءم مع الحظوظ ديال الجميع ونعطيوا الحقوق للجميع في 
إطار ترسيخ دولة إجتماعية، بالنسبة للقضية ديال التوطين الجغرافي 

ملناصب الشغل بطبيعة الحال احنا الجواب ديالنا هو كالتالي:

-أوال: من خالل ميثاق اإلستثمار نعالج قضية العدالة املجالية باش 
ملي يجيوا االستثمارات نشجعوا الجهات األقل يعني حظا في التاريخ 
ديالها وفي البنية التحتية ديالها باش حتى هي تولج لهاد االستثمار وهذا 

تعهد قالوا السيد الوزير املكلف باإلستثمار.

-ثانيا: بالنسبة للوزارات اللي القطاعات ديالها تتنتج استثمارات أو 
تتوجه استثمارات في هاد املجال كاين عدد من اإلتفاقيات دارت وكتغطي 
التراب الوطني كله من ضمن هاد القطاعات في املجال الصناعي 17 ألف 
منصب شغل باإلضافة لهاديك 11 ألف اللي تكلمنا عليها، هاد ال�صي غير 
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في هاد شهرين ملي دارو واللي كتشمل جل التراث الوطني والعمل ديالنا 
هو كذلك العمل ديال الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات راه 
درنا واحد التوجيه مهم جدا باش املباريات يوالو يدارو على املستوى 
اإلقليمي باش نقربوا هاد األمور من املواطنين ما يجيو شاي ياخذو 

.les entretiens الكلفة ديال السفر باش يجيو حتى للرباط باش يديوز

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد النائب تفضلوا.

ملنيئباملسيداعدياشج5ي:

شكرا على الجواب وعلى املعطيات، تعلمون وجاء هذا في جوابكم 
السيد الوزير أن املصدر األسا�صي لفرص الشغل هو االستثمار وتعلمون 
كذلك بأن جاذبية االستثمار يعني راه كتركز أساسا على واحد العدد 
ديال التجهيزات األساسية، على الجودة ديالها وعلى القرب ديالها هاد 
التجهيزات اللي كتمثل أساسا في الطرق في املوانئ في الجودة ديالها ما 
كتوفرش في جميع الجهات مثال ناخذوا درعة تافياللت أو بعض األقاليم 
ديال الجهة ديال بني مالل خنيفرة أو فاس بوملان اللي ما كتوفرش فيها 
التجهيزات، فإلى يعني ما اعتمدنا على معايير أخرى كالتحفيز الجبائي 
مثال ويعني التسهيالت فيما يخص اقتناء العقار فما يمكن �صي أنه نهضو 

بهاد األقاليم ما يمكن �صي أنه غادي نخلقوا فرص الشغل وبالتالي..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا سؤال عن استراتيجية الوزارة في مجال التشغيل للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

السيد النائب املحترم تفضلوا.

ملنيئباملسيداإسايعيلابنبي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

بتسريع وتيرة اإلنعاش االقتصادي  برنامجها  في  الحكومة  التزمت 
مليون  إحداث  واضحة،  وأرقام  واضحة  بأهداف  وذلك  والتشغيل، 
منصب شغل خالل هذه الوالية ورفع نسبة نشاط النساء من %20 إلى 
%30 وهذا ما يدفعنا السيد الوزير للتساؤل عن استراتيجية الحكومة 
برنامج واضح ومرقم؟  لنا  بالتشغيل وهل ستقدمون  في هذا املجال 
وهل لدى الحكومة تشخيص وتقييم دقيقين للحالة الحالية وإلى أين 

سنذهب؟ وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير الجواب.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي5ا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمت:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السيد النائب هو في القضية ديال التشغيل ديما كانت في 
البالد واحد العدد ديال البرامج ديال التشغيل أو استراتيجيات ديال 
التشغيل، نحن اليوم بصدد إعداد تقييم لالستراتيجية الوطنية ديال 
التشغيل اللي كانت قبل، ولألسف ما وصالتش لألهداف ديالها حتى 
قبل ما تجي الجائحة ديال كوفيد، بطبيعة الحال مين جات الجائحة 
اللي  املرحلة  واحد  في  اليوم  احنا  أكثر  تعقدات  األمور  كوفيد  ديال 
كنشوفوا فيها كيفاش أنه االقتصاد الوطني غادي يعرف واحد اإلقالع 
اللي غادي يواكب إن شاء هللا بإذن هللا الرفع ديال هاد الوباء وبالتالي 
العمل اللي كنديروه فيه شقين، كاين الشق األول ما يسمى بالعمل 
التفاعلي les politiques proactive ما غنبقاوش نتسناوا حتى يكون 
اإلقالع االقتصادي وحتى يكون جميع القطاعات غادية كما يرام باش 
عاد نتكلفوا باألمور، اهنا درنا برامج راكم تتعرفوها وغانرجعو عندكم 
عليها في القريب العاجل إن شاء هللا ودرنا جوالت جهوية 12 جهة باش 
درنا التشخيص ووجدنا امليكانيزمات ديالهم وال سيما البرنامج ديال 
أوراش، بالنسبة للسياسات الهيكلية ديال التشغيل اللي كتكلموا عليها 
انتما بطبيعة الحال الهدف عندنا واحد امليثاق الوطني للتشغيل احنا 
ومن  الشغل  ديال  املدونة  ديالو ومن ضمنها  الرافعات  دابا  كنوجدو 
 les. tensions ,les. foyers. sociaux ضمنها اإلستثمار ومن ضمنها أنه
حتى هما يهبطو ألن ما بغيناش فقط نخلقو مناصب شغل جديدة بغينا 
املناصب اللي كاينة اليوم والحقوق املكتسبة ديال الناس ما تضيعش 
ألن كاين ناس كيفقدوا الوظائف ديالهم ألن كاين ضغط قوي على 
مستوى االقتصاد، وبالتالي هاد l›intermédiation اللي تنديرو احنا 
تنحاولو نشطوا فيها اآلن وأعلن لكم أن الوزارة سوف تطلق عما قريب 
إن شاء هللا واحد le centre de veille واحد املركز اللي الهدف ديالو 
في هاد املجال باش ما نفقدوش  التوتر  البؤر ديال  هو غيتبع جميع 
الناس والوظائف ديالهم وهنا حصيلة جد مشرفة غير في هاد الشهرين 

األخيرين في هاد املجال إن شاء هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداإسايعيلابنبي:

شكرا السيد الوزير، وكنشكروكم بزاف على الجواب ديالكم اللي 
كنبغي نأكد عليه هي أن أزمة البطالة هي أزمة بنيوية والحلول ديالها 
خصها تكون حلول بنيوية ومندمجة ويجب انخراط الجميع حكومة، 
برملان، نقابات ديال العمال، نقابات ديال الباطرونا، األبناك اللي ما 
يبقاش يديرو غير الحساب وتولي عندهم سياسة اقتصادية وإجتماعية 
والنظام التعليمي، السيد الوزير، السلم اإلجتماعي السلم اإلجتماعي 
اللي كان خدام في الستينات والسبعينات تعطل السيد الوزير وواجبنا 
جميعا حكومة وبرملان أننا نصلحوا نصلحوه ألن هاد السلم اإلجتماعي 
هو اللي مكن بزاف ديال الناس منا اللي جايين من الطبقات الفقيرة 

واملتوسطة.
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ملسيدارئيساملجلسة:

آخر سؤال في هذا القطاع سؤال متعلق بتأخر األبناك في دراسة 
طلبات إستفادة الشباب من البرنامج املندمج للدعم والتمويل املقاوالتي 
تفضلوا  اإلشتراكي،  الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداملحسنالشك5:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، تنساءلوكم اليوم على املجهودات اللي غتبذلوها من 
أجل اإلسراع دراسة هاد امللفات في األبناك علما أن السيد والي بنك 
املغرب صرح بأن أكثر من الثلث ديال هاد الطلبات كتواجه بالرفض إذن 

شناهما املجهودات ديالكم من أجل مواكبة هاد املستثمرين الشباب؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيد الوزير تفضلوا.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي5ا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمت:

شكرا السيد النائب، هاد �صي اللي قلتوا كاين ودار اجتماع بقيادة 

اللي هي الصندوق املركزي للضمان مع  املالية مع تمويل كوم  وزارة 

األبناك باش نشوفوا عالش كاينة هاد الرفض، وكاين واحد العدد ديال 

األسباب من ضمن األسباب هو كتكون امللفات ما مهيكالش مزيان وهاد 

�صي ألن ما كاينش واحد العرض ديال الحكومة قوي في مجال مواكبة 

هاد حاملي املشاريع باش يصاوبوا هاد امللفات ديالهم وكاين برنامج 

فرصة اللي هذا هو الهدف ديالوا اللي رصدات له الحكومة مليار فاصلة 
250 مليون ديال الدرهم لهاد االتجاه باش يكون واحد العرض قوي 

وقوي جدا، ثانيا من ضمن األمور اللي كيحتاجوها املقاوالت الناشئة في 

 la facture البداية ديالهم بالخصوص ما�صي التمويل اللي كتعطي عليه

تمويل ديال أمور غير ملموسة وهاد األمور غير ملموسة ما كاينش �صي 

صيغة ما كتعطيش ديال التمويل عن طريق األبناك والتالي القروض 

ديال الشرف وما إلى ذلك من املواكبات اللي دارتها الحكومة في هاد 

البرنامج إن شاء هللا اللي احنا خدامين عليه كحكومة كلنا هو اللي غادي 

يجاوب بواحد الشكل على هاد املوضوع هذا، وثم باش نختم على أنه 

كاين عمل قوي غادي يدار باش يتعطى نفس لبرنامج انطالقة وفقا 

للتوجيهات ديال سيدنا هللا ينصرو باش نحققو األهداف اللي بغاوها 

الشباب ديالنا والحكومة في خدمتهم..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضل تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

ملنيئباملسيداملحسنالشك5:

بأن  قلتو  كيما  نلحو  كنبغيو  كذلك  احنا  الوزير،  السيد  شكرا 
الشباب  هاد  ديال  واملصاحبة  املواكبة  هو  املحطة  هاد  في  األسا�صي 
الكافي من أجل إعداد  التكوين  حاملي املشاريع أحيانا ما عندهمش 
les businesses plans وبرامج العمل إلخ، أكيد أنكم انتما من خالل 
وكالة التشغيل أو ال من خالل مجموعة داملؤسسات ديالكم يمكن لكم 

تشتغلوا في هاد اإلتجاه، يجب كذلك حث األبناك من خالل بنك املغرب 

أو املجموعة البنكية إلى آخره على التعامل خاصة أن هاد القروض 

كذلك  والعمل  أكثر،  ضمانات  يطلبو  محتاجينش  ما  مضمونة،  هي 

مع املراكز الجهوية لإلستثمار من أجل إنجاح هاد البرنامج اللي هو في 

الحقيقة برنامج املغاربة كاملين وكنطمحوا أنه يخلق فرص اإلستثمار 

فرص الشغل كنا كنتظروا أنه يخلق أكثر من 27 ألف فرصة كنتمناو 

له النجاح ولكن املجهود فهاد املواكبة واملصاحبة كيبقى أمر ضروري، 

شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

على  الوزير  السيد  شكرا  إذن  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

مساهمتكم املفيدة والقيمة، وننتقل إلى آخر قطاع مبرمج وهو قطاع 

الصناعة والتجارة إذن هناك ثالث أسئلة 26-27-28 التي تندرج في 

هذا القطاع لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بالتجارة الداخلية، لذا 

واحدة،  دفعة  طرحها  النواب  والسادة  السيدات  عن  عليكم  أقترح 

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األول  السؤال  إذن 

االستقاللي للوحدة والتعادلية السيد النائب املحترم تفضلوا.

ملنيئباملسيدامحادانجيباملخيلدي:

ملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

من  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  هي  ما  املحترم،  الوزير  السيد 

طرف وزارتكم من أجل تأهيل التجارة الداخلية في ظل الجائحة؟ وما 

الشرائية  القدرة  حماية  أجل  من  املسطرة  املستقبلية  برامجكم  هي 

املواد  املستمر ألسعار  التصاعد  في ظل  املستهلك  للمواطنين وحماية 

الغذائية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

النواب املحترمين من  آني للسيدات والسادة  الثاني وهو  السؤال 

فريق األصالة واملعاصرة.
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ملنيئباملسيداعبداملومحداشوقي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

السيد الوزير، تزامنا مع مخلفات الجائحة التي ضربت العالم ككل 
وأثرت بشكل سلبي على الوضع االقتصادي ببالدنا وما رافق ذلك من 
كسل تجاري مرتبط في شق كبير من السوق العاملية وتأثر ذلك على 
ارتفاع األسعار، ال�صيء الذي أضعف القدرة الشرائية للمستهلك وساهم 
أيضا في تراجع كثير من التجار عن مزاولة مهنتهم املعتادة نتيجة ارتفاع 
األسعار..، نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من 
طرف الحكومة ألجل إنعاش قطاع التجارة لحماية التاجر والحفاظ على 

القدرة الشرائية املستهلك وضمان توازن السوق؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األخير،  السؤال 
التجمع الوطني لألحرار.

ملنيئباملسيداملتهيمياملوزمنياملتهيمي:

ملسيدامل5ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

العديد من اإلشكاالت  لبالدنا  الداخلية  التجارة  املنظومة  تعيش 
لها  يتعرض  الذي  الشرسة والغير متكافئة  املنافسة  أبرزها  املؤرقة، 
التجار الصغار من طرف املتاجر الكبرى، لهذا نسائلكم السيد الوزير 
الصغار  التجار  ومواكبة  حماية  أجل  من  الوزارة  خطة  عن  املحترم 

قانونيا وتنظيميا؟ شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيد الوزير، تفضلوا أهال ومرحبا تفضلوا إيال بغيتوا 
ربما.

ملسيدارييضامزوراوزي5املصنيعةاوملتجيرة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

شكرا السادة النواب على هذا السؤال اللي هو مهم ومهم جدا، 
بحيث أن التجارة هو قطاع مهم ومحوري ومهيكل بالنسبة للبالد والتاجر 
الصغير كما كنعرفو جميع هو اللي كيمول املغاربة، كيعيش املغرب كل 
�صي كيعرف الكناش كل �صي كيعرف الكارني والتاجر الصغير عنده دور 
اجتماعي جد مهم، دابا كنهضروا عليه كما هو كيلعب دور أسا�صي في 

الحياة اليومية ديال املواطن وكيعرف حقيقة منافسة قوية من طرف 
التاجر الكبير، أشنا هي االستراتيجية ديال الوزارة بالنسبة لهاد ال�صي؟ 
اليوم التاجر الصغير كيمثل %85 من التجارة في البالد يعني التجارة 
الكبرى ما عرفاتش هاد اإلزدهار اللي كنا كنستناوه ديال غيوصل ل 
%50 %60 التاجر الصغير باقي محافظ على املكانة ديالو ولكن عنده 
مشاكل عنده مشاكل حيث هو كيستافد غير من هداك �صي اللي كيجيب 
له الكارني غير كيكون عند املواطن شوية دالفلوس كيم�صي للمحالت 
أخرى، غير كيوحل بعد سيمانة أسبوع في الشهر كم�صي يرجع للكارني 
وهذا مشكل، االستراتيجية بالنسبة لهاد �صي عندنا 3 أو 4 داملحاور 
يعني  الكبير  التاجر  مع  الصغير  التاجر  هاد  ندمجو  هو  األول  املحور 
الربح كيفما تتعرفو في التجارة في الشرا، هاد التاجر خصو يكون عنده 
اإلمكانية حتى هو يشتري البضاعة ديالو بنفس السعر اللي كيشريوه هاد 
املجموعات الكبرى، وكنشتغلوا على منصات اللي غنجمعو فيها التجار 
واللي غانمكنوهم باش يقتانيو السلعة ديالهم بثمن مناسب هذا هو 
األول؛ املحور الثاني هو أننا نديروا التخطيط، احنا راه كنخدموا على 
قانون اللي غيجي غيخطط الخريطة التجارية باش التاجر الصغير يلقى 
بالصتو بالنسبة لألمكنة والتجارة الكبرى واملساحات الكبرى نبعدوهم 
شوية ونقننو اتساعات االنفتاح ديال هاد التجار باش نخليوه للمجال 
يعني شوية هو اللي يزيد يخدم شوية في الليل باش حتى هو يروج الحركة 
وعنده اإلمكانية باش يروج الحركة؛ املحور الثالث هو التمويل التمويل 
ديال التاجر الصغير تتعرفو التاجر الصغير كل بيسري وال حانوت وال 
بقال عندو 20-30 مليون خارجة، واخا واحل واخا ما بقاش كيربح ما 
يمكنلوش يسد املحال وال يدير محل آخر حيث خصو يبقى يروج واخا 
بالخسارة، إذن خصنا نلقاو له الحل باش يدخل ديك 20-30 مليون 
ديالو وإيال بغى يعاود الهيكلة ديال الحانوت ديالو بدعم من الحكومة، 
يم�صي  أو  آخر  نشاط  يدير  أخرى  يدير حاجة   spécialiser يولي  باش 
ألماكن أخرى يزاول فيها التجارة اللي ما كاينش فيها داك نفس املنافسة، 
هذا هو املحور الثالث اللي مرتبط بالتمويل، واملحور الرابع هو الرقمنة 
والتجهيز ديال هاد التجار باش حتى هما ما يبقاوش كيستافد غير من 
املحور الجغرافي ديال القرب ويخرجو يوليو يوزعو السلعة ديالهم في كل 

األماكن، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا.

ملنيئباملسيدامحادانجيباملخيلدي:

السيد الوزير املحترم، إن الخطة الجديدة التي تقدمتم بها في تطوير 
قطاع التجارة الداخلية يمكن اعتبارها دعامة أساسية لتأهيل آلية 
التوزيع والتسويق، وكما في علمكم السيد الوزير أن جائحة كورونا 
بشكل  أثر  مما  القطاع  بهذا  مرتبطة  وإكراهات  أبانت عن صعوبات 
مباشر على الحياة اليومية للمواطنين من حيث جودة الخدمات املقدمة 
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لهم خصوصا املواد الواسعة االستهالك وبأثمان معقولة تالئم قدرتها 
الشرائية وأذكر بالخصوص املناطق النائية التي عانت وال زالت تعاني من 
مشاكل التوزيع والتسويق مما ترتب عنها ندرة املواد االستهالكية وبأسعار 
مرتفعة، ومن أجل إعادة هيكلة قطاع اللوجيستيك وتحديثه وتحسين 
أدائه وتخفيض تكاليفه، البد من دعم التجارة الداخلية وتطوير آلياتها 
وذلك السيد الوزير بتنسيق بين مختلف الجهات املعنية، حتى يتسنى 
له أن يلعب دورا مهما ومنتظما بصفة كلية مع املناطق ومراكز اإلنتاج، 
التسويق الجديدة  الوزير، أال نن�صى انسجام أساليب  ويجب السيد 
يجب أن يأخذ بعين االعتبار القضاء نهائيا على تعدد الوسطاء الذي 
يستغلون الظروف من أجل رفع االستهالك للمواد االستهالكية وبالتالي 

ضرب األمن الغذائي للمواطنين.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملومحداشوقي:

شكرا السيد الوزير على التوضيح، ونعرف جميعا أن هذا إرث ليس 
وليد اليوم بل ديال عشر سنوات مضت، لذلك يبقى إنعاش التجارة 
الداخلية باململكة رهين بجدية قراراتكم وكفيل بضمان استقرار السوق 
وتفعيل مخطط قادر على القضاء على االقتصاد الغير املهيكل الذي 
يكلف ضررا كبيرا بميزانية الدولة ويضر بالتاجر الصغير واملتوسط الذي 
يجد نفسه محاصرا بين متاجر ذات املساحات الكبرى التي أصبحت 
تغزو السوق عفوا تغزو مختلف األحياء باملدن الكبرى والصغرى، بل 
وبعض النوعيات من هذه املسحات التي طفت على السطح بمساعدات 
من دولتهم األم والتي أصبحت تتزايد يوما بعد اآلخر من جهة ومن جهة 
أخرى انتشار تجارة غير مهيكلة تزامنا مع تداعيات الجائحة، اآلن الكل 
مطالب بإيجاد صيغة لحماية التاجر الصغير واملتوسط ومنحه فرصة 

للبحث عن اكتفائه الذاتي الذي يبحث عنه منذ زمان، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

النائب  السيد  تفضلوا  لألحرار،  الوطني  التجمع  الفريق  تعقيب 
املحترم.

ملنيئباملسيداملتهيمياملوزمنياملتهيمي:

توضيحات  من  به  جئتم  ما  على  الوزير  السيد  نشكركم  بداية 
من  املزيد  بذل  على  الحكومي  والعزم  العناية  على  تدل  ومعطيات 
امللكي  الورش  من  استفادتها  آخرها  الصغار،  التجار  بفئة  االهتمام 
للحماية االجتماعية الذي سينهي إحساسها باإلقصاء ومما الشك فيه 
وهذا محط إجماع أن هاد الفئة تعاني من تدهور األوضاع االجتماعية 
في فترة  أثر الجائحة خاصة  واملالية ناهيك عن استمرارها في تحمل 
الحجر الصحي، حيث كانت قد ساهمت بشكل فاعل في تحقيق األمن 

الغذائي عبر توفير املنتجات الالزمة لخدمة املاليين من املغاربة الذي لم 
يحسو بأي نقص آنذاك ولم يتوقف التاجر الصغير عند هاد الحد من 
التضحيات الجسام في تدبير مرحلة الحجر الصحي وما بعدها بل ساهم 
من خالل ويساهم من خالل كناش الكريدي الذي يضع له رهن إشارة 
األسر للتخفيف من آثار األزمة االجتماعية واالقتصادية، لكن باملقابل 
السيد الوزير لم نستطع بعد كل هذه التضحيات الذي قام بها التاجر 
الصغير في زمن الحزة أو األزمة من حمايته من املنافسة الغير متكافئة 
من  اآلالف  مئات  عن  نتحدث  أننا  علما  التجارية،  املنظومة  داخل 
املواطنين كما قلتم السيد الوزير%85 من التجار ديالنا وكل واحد منهم 
يذكر أهمية مول الحانوت لكن رغم ذلك فهو ينتمي إلى ما يقال أبطال 
بال أمجاد أو لنقل أبطال بال عناية وإهتمام الزمين، في املقابل السيد 
الوزير هناك انتشار واسع وملفت للمساحات التجارية املتوسطة داخل 
األحياء واألزقة ملاركة تجارية معينة تهدد بزوال واندثار مول الحانوت 
اجتماعية  مؤسسة  باعتباره  التجاري  النمط  هاد  كزوال  وبالتالي 

واقتصادية في اآلني ذاته، لذلك نطالب منك السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، ردكم على التعقيبات الثالث السيد الوزير.

ملسيدارييضامزوراوزي5املصنيعةاوملتجيرة:

شكرا على التعقيبات ومتافق عليها مائة باملائة، بالنسبة للتغطية 
االجتماعية اللي هو ورش ملكي ضخم، كما كتعلموا الحكومة نزالت 
املراسيم الالزمة ابتداءا من هاد الشهر والو كيستافدو التجار من داك 
اللي عندهم املحاسبة، فاتح  املساهمة املهنية املوحدة وفاتح مارس 
فبراير اللي عندهم املحاسبة وفاتح مارس املقاول الذاتي إن شاء هللا، 
وعندنا اشتغال مع النقابات والجمعيات اللي كتمثل التجار باش نسرعو 
في تنزيل التعويض العائلي والتقاعد إن شاء هللا طبقا للمخطط امللكي 
والقانون اإلطار ديال التغطية االجتماعية، بالنسبة للجائحة حتى أنا 
تنهنأ وكنفتاخر بالدور اللي لعبوه التجار بحيث أن املغرب مقارنة مع 
بلدان عظمى ما خص املواطن املغربي حتى �صي حاجة خالل الجائحة 
والتجار لعبو فيها دور كبير وعملوا تضحيات كبيرة، كما كتعلموا هاد 
الوزارة دارت 12 مناظرة في 12 جهات باش ترتب األولويات ومنتدى 
وطني باش ترتب األولويات مع التجار، خرجنا ب 1500 توصية واحنا 
تنزلوا وحدة بوحدة اللي هي مكونة أساسية ديال االستراتيجية دالوزارة 

لتشجيع التجارة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم، وختاما حظ موفق 
على  جميعا  لكم  وشكرا  الكرام،  للمتابعين  وشكرا  الوطني،  لفريقنا 

مساهمتكم وتفهمكم، ورفعتاملجلسة.



عدد.142–21.جمادى اآلخر.1443  )25.يناير.2022( الجريدة الرسمية للبرملان1جج9  

محض5املجلسةاملسيبعةاوملعش5ين

ملتيريخ: االثنين 14 جمادى اآلخرة 1443ه)17 يناير2022(.

مل5ئيسة: السيد محمد والزين النائب الرابع لرئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ثالث ساعات وثمان دقائق ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الثالثة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مألعايل:  لدولا
التالية:

التجهيز واملاء؛

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛

الشباب والثقافة والتواصل؛

النقل واللوجستيك.

ملسيدامحاداوملزينارئيساملجلسة:

بسماهللاامل5حانامل5حيم،اوملصالةاوملسالماعلىارسولاهللاا
وآلهاوصحبهاألاعين.

افتتحت الجلسة،

ملسيداملوزي5امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامألفيضل،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
موزع  شفهيا  سؤاال   27 اليوم  األعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي 
على القطاعات التالية: التجهيز واملاء؛ إعداد التراب الوطني والتعمير 
واإلسكان وسياسة املدينة؛ السيد النائب املحترم، السيدات والسادة 
املوالي هو الشباب والثقافة والتواصل  القطاع  إيال سمحتوا  النواب 

وأخيرا وليس آخرا قطاع النقل واللوجيستيك.

وفق املادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر نستمعوا إيال 
أمين  السيد  فليتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  للمراسالت  اسمحتوا 

املجلس لتالوتها مشكورا.

ملسيداطيرقاقد 5ياأمينامملجلس:

شكرا السيد الرئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

-مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفالحي؛

للطاقة  الذاتي  باإلنتاج  يتعلق   82.21 رقم  قانون  -مشروع 
الكهربائية؛

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 3 إلى 17 يناير بلغ 266 سؤاال شفويا، 335 سؤاال 
كتابيا، 305 جوابا على األسئلة الكتابية، تم سحب سؤالين شفويين 
وتم سحب سؤالين كتابيين، كما تم تحويل سؤال شفوي واحد إلى 

سؤال كتابي، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شك5ماملسيدامألمينامملحترم،

حض5متاملسيدمتاوملسيىة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ومعنا  بيننا  الوزير  بالسيد  ونرحب  واملاء،  التجهيز  بقطاع  ونستهلها 
بالسؤال األول عن سبل إنجاح البرنامج الوطني للتزويد باملاء الصالح 

للشرب ومياه السقي للسيدات والسادة النواب

املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، وقبل أن يتقدم السيد 
النائب أو النائبة املحترمة لطرح السؤال، هناك نقطة نظام على ما يبدو 

تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدارشيداحاونيارئيساف5يقاملتقدماومالشترمكيةا
)نقطةانظيم(:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

تفاعال مع يعني تاله السيد األمين على عدد األسئلة الكتابية التي تمت 
اإلجابة عليها في إطار النظام الداخلي ننبه الحكومة في هاد نقطة نظام 
للعدم والتأخر التأخر في األجوبة بالنسبة لألسئلة الكتابية من ناحية 
العدد ما كتوصلش حتى 10 %، املسألة الثانية ومن ناحية املضمون 
األجوبة ديال الحكومة يعني كتجاوبنا بشكل عام، خصوصا أن األسئلة 
الكتابية عندها طابع محلي، املرجو تنبيه الحكومة باش تبذل مجهود 
الثانية  في األجوبة والتجاوب مع السيدات والسادة النواب، املسألة 
وهو التفاعل ديال الحكومة مع طلبات ديال السادة والسيدات النواب 
والفرق البرملانية مع انعقاد ديال اللجن ما كاينش تجاوب مع الطلبات 
ديال النواب، وكذلك بالنسبة لإل حاطات هذه اآلليات ديال الرقابة 
اللي عندنا إيال تحيد لنا هاد ال�صي اشنو غادي نديروا البرملان عندوا هاد 
اآللية دالرقابة املرجو تنبيه الحكومة عن طريق املجلس من أجل بناء 

الثقة ما بين املؤسستين، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الرئيس نقطة نظام تفضل.

ملف5يقامالشترمكيا ملنيئباملسيداعبدامل5حيماشهيدارئيسا
)نقطةانظيم(:

دائما السيد الرئيس في إطار نقطة نظام نود في فرق املعارضة أن 
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نطلب في إطار السير العادي أن املقترحات القوانين كما ينص النظام 
وثيقة الدستور الفصل82 من الدستور على أن تعرض ..

ملسيدارئيساملجلسة:

�صي  الرئيس  السيد  رئيس،  السيد  النائب،  السيد  سمحتي  إيال 
مضيان إيال سمحتي، تفضل السيد الرئيس.

ملف5يقامالشترمكيا ملنيئباملسيداعبدامل5حيماشهيدارئيسا
)نقطةانظيم(:

قلت املقترحات القوانين أيضا لحدود اآلن وبعد 3 أشهر من عمر 
البرملان لم يعرض أي مقترح قانون كما ينص على ذلك الدستور، املرجو 
من رئاسة مجلس النواب التعاطي ألن آليات التشريع ركن أسا�صي من 
عمل البرملان، املسألة الثانية هي جلسة املساءلة الشهرية ينص النظام 
في  مرة  الحكومة  رئيس  السيد  الحكومة  رئيس  الداخلي على حضور 

الشهر على األقل، اآلن نحن في ثالث واليات وحضر مرة واحدة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اشنو داك �صي واش نقطة نظام؟

ملنيئباملسيدانوراملد نامضيينارئيساملف5يقامالستقالليا
للوحدةاوملتعيىليةا)نقطةانظيم(:

نقطة نظام في تسيير الجلسة أما املسائل األخرى عندها اآلليات 
ديالها..

ملسيدارئيساملجلسة:

ال السيد الرئيس، عفاك، ال بالتي السيد الرئيس، السيد الرئيس، 
السيد الرئيس سمح لي ال بالتي، بالتي السيد النائب، السيد الرئيس، 
راه سجلنا في هاد الجلسة مداخالت ديالكم السيد الرئيس في النظام 
الداخلي، سجلناها إذن ما كنهضروش على السابق هاد ال�صي راه سجلناه 
وجرات به العادة، ملا يتعلق األمر بالتذكير بالنظام الداخلي كدخل في 
نقطة نظام شكرا، طبعا أنا غير تفاعال مع اإلخوان طبعا النقطة اللي 
تفضلتوا بها هي غادي تكون حاضرة في جدول أعمال املكتب غدا إن 
شاء هللا، املسألة ديال مشاريع القوانين أعتقد أن يمكن اليوم نقولوا 
بأن تم التصويت تقريبا على واحد 12 مشروع قانون اللي تم التصويت 
عليها، غدا إن شاء هللا غادي ندوزوا 5 ديال اإلتفاقيات أيضا وكاين 3 
داملشاريع أخرى اللي مبرمجة هاد األسبوع وهي في مراحل متقدمة، أنا 
متافق معاك يمكن ما زال خصنا نرفعوا الوتيرة، املقترحات وخا، على 
كل هاد النقاط غادي تكون حاضرة في جدول أعمال املكتب غدا إن 
شاء هللا وغادي نرجعوا ليها وغادي نوقفوا ليها. وقفنا في بسط السؤال 

ألحد تفضل السيد النائب تفضل عفوا.

ملنيئباملسيداعبداملنبياعيدوىيا)نقطةانظيم(:

األسئلة في إطار الرقابة ديالنا كنواب ديال األمة واحنا كنمثلوا الدور 
ديال املعارضة، األسئلة ديالنا التي ترتبط بالتواجد اإلقليمي والدفاع 
كنوجهوها  ديالنا  اإلنتخابية  الدائرة  في  اإلقليمية  قضايا  على  ديالنا 
للسادة الوزراء لحدود الساعة أزيد من 3 أشهر لم نتلقى جوابا عنها 
واحد، أين رئيس الحكومة؟ أيضا لم نره الجلسة الشهرية والقانون 
سياسته  ليقدم  التشريعية  املؤسسة  أمام  يمثل  أن  عليه  يفرض 
قادرة  قوية  حكومة  نريد  الرئيس  السيد  حكومة  نريد  القطاعية، 
مقتدرة، حكومة جّش عّش هّش بّش ال نريد حكومة كّش مّش نّش، 

شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضل السيد رئيس

ملوطنيا ملتجاعا ف5يقا رئيسا غييثا محادا ملسيدا ملنيئبا
لألح5مرا)نقطةانظيم(:

ملسيدامل5ئيسامملحترم،

ما  ال�صي  هاد  بكل صراحة  يعني  كثير  املزايدات  كاينة  كنظن  أنا 
خصوش يكون فهاد، اتفقنا في إطار اإلجتماع ديال رؤساء الفروق بأن 
السيد رئيس الحكومة غادي يجي في املساءلة الشهرية في 29 فهاد الشهر 

ما نبقاوش نتزايدوا ونزيدوا في الهضرة الخاوية هاكداك، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد رئيس، ال ال ال أرجو أرجوك ال�صي عبد النبي ال�صي 
عبد النبي أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك ال�صي عبد النبي ال�صي عبد 
النبي ال�صي عبد النبي أرجوك تفضل السيد النائب تفضل ال�صي غيات 
السيد الرئيس أ السيد الرئيس ال�صي عبد النبي وا ال�صي عيدودي وا 
ال�صي عيدودي هللا يهديك ، تفضل السيد النائب املحترم تفضل السيد 
النائب املحترم راه درنا هاكا وهاكا تفضل هاكا وهاكا عطينا للمعارضة 
ما�صي  تفضل  تفضل  لألغلبية  ونرجعوا  للمعارضة  نرجعوا  االغلبية 
النظام الداخلي هذا هذا غير توازن غير توازن عرفي غير توازن عرفي، 
تفضل السيد النائب تفضل هز صبعوا قبل منك تفضل السيد النائب 

تفضل تفضل.

ملنيئباملسيدامحاداماللا)نقطةانظيم(:

السيد الرئيس فقط إيال سمحتي السيد الرئيس أن طلبت الكلمة 
قبل السيد الرئيس السيد الرئيس املرجو السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

يا هللا حتى تساليو حتى تساليو.
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ملنيئباملسيدامحاداماللا)نقطةانظيم(:

السيد الرئيس اعطيتيني الكلمة.

ملسيدارئيساملجلسة:

دليل على  الصوت  ارتفاع  الصوت  ارتفاع  راه  واش غانتفاهموا؟ 
ضعف الحجة دبا غير نتصنتوا لبعضياتنا وغانصلحوا األمور غابشوية 
وخا وخا واش غانتفاهموا؟ واش غنتفاهموا؟ وال غانبقاو غير نغوتوا؟ 
وخليونا غير نتصنتوا لبعضياتنا خليونا غير نتصنتوا لبعضياتنا، السيد 
الرئيس راه عطيت الكلمة للسيد النائب حتى وقف حتى وقف احتراما 
له النظام الداخلي باين حتى وقف عاد هزيتي صبعك حتى وقف أنا اللي 
كنشوف القاعة أنا اللي كنشوف القاعة ما�صي انتما أنا اللي كنشوف 
السيد  ال  وحدة،  في جهة  غير  كتشوفوا  جالسين  راكم  أنتما  القاعة 
الرئيس ما فيهاش املعارضة واألغلبية يا سيدي النائب املحترم الرئاسة 
تسهر على حسن تسيير وتنظيم الجلسة حيدوا هاد املنطق داألغلبية 

وداملعارضة، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداماللا)نقطةانظيم(:

السيد الرئيس عندي فقط نقطة نظام تقنية، السيد الرئيس ملي 
تيتحدث أي نائب وال نائبة يعني املرجو السيد الرئيس أن يتم يعني في 
إطار بالطبع الحق في املعلومة أن يبان اإلسم ديال النائب ثم الفريق 
املنتمي له، ألن هنا غيكون لبس حتى فهاد نقط نظام السيد الرئيس 

فرجاء أن يتم تصحيح هاد الوضع.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضل السيد الرئيس املحترم لك الكلمة.

ملنيئباملسيداأحاداتويزيارئيساف5يقامألصيلةاومملعيص5ةا
)نقطةانظيم(:

احنا ما قلنا ليكش أنت راك رئيس الجلسة، رئيس الجلسة ما فيهش 
ال معارضة وال اغلبية هو رئيس الكل.

ملسيدارئيساملجلسة:

ياك متافقين، شكرا تفضل.

ملنيئباملسيداأحاداتويزيارئيساف5يقامألصيلةاومملعيص5ةا
)نقطةانظيم(:

هو  اللي  هذا  الداخلي  القانون  تطبيق  على  الحرص  يجب  ولكن 
الفيصل.

ملسيدارئيساملجلسة:

ال ال كنطبق كنطبق وخاصك تساعدني في التطبيق ديالوا،

ملنيئباملسيداأحاداتويزيارئيساف5يقامألصيلةاومملعيص5ةا
)نقطةانظيم(:

مزيان، احنا كنساعدوك في هاد املوضوع، احنا ما عندنا مشكل.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضل.

ملنيئباملسيداأحاداتويزيارئيساف5يقامألصيلةاومملعيص5ةا
)نقطةانظيم(:

أما فيما يخص املوضوع ديال األسئلة الشهرية املطروحة للسيد 
رئيس الحكومة فيما يخص الجلسات العامة هذا مقت�صى دستوري 
البد منوا، ثم أن هاد املوضوع هذا متروك لينا احنا كبرملان باش احنا 

اللي ما�صي رئيس الحكومة احنا وقت ما قلنا لرئيس الحكومة يقد يجي 

من غدا، ولكن احنا كمؤسسة تشريعية خصنا نوجدوا وخصنا نطلبوا 

نديروا هاد اآلليات وهاد جلسة، احنا اللي خصنا نديروا الجلسة، إذا 

إيال بغينا نديروا �صي حل نديروه لروسنا كبرملان، أما فيما يخص احنا 

املكتب والرئيس واملكتب واملكتب ممثلين فيه جميع الفرق البرملانية، 

إذن هما اللي خصهم يضبطوا هاد الجلسة هادي اللي غادي يجي فيها 
رئيس الحكومة ها األولى.

ثانيا فيما يخص األسئلة الشفهية ما�صي في املوقع ديال املعارضة وال 

أغلبية هادي مسألة عادية، جميع التجارب الديمقراطي اللي شفناهم 

والبرملانات اللي دازوا العدد الكبير ديال األسئلة الكتابية كبير، إذن ما 

يمكن �صي نبداو نذكروا..

ملسيدارئيساملجلسة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

بلغات الرسالة شكرا، كن غير صبرتوا كنت غادي نجاوب بالصتكم 

السيد  ولكن ملي جاوبتوا هانتما عفيتوني جزاكم هللا خيرا، تفضل 

النائب دائما في إطار نقطة نظام ياك تفضل.

ملنيئباملسيدامحاداحدمىيا)نقطةانظيم(:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الرئيس، بدلتوا ما بين وزير وما بين رئيس جلسة تغير في تسير 

الجلسة خص يكون منصف وكعادتنا في هذه القاعة أن يكون تدخل 

رؤساء الفرق يكفيها تدخل أن نسقط في إطار..

ملسيدارئيساملجلسة:

راه جاوبنا على هاد النقطة السيد الرئيس جاوبنا جاوبنا .
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ملنيئباملسيدامحاداحدمىيا)نقطةانظيم(:

ما تقاطعنيش السيد الرئيس خليني نتكلم.

ملسيدارئيساملجلسة:

ودبا سمح ليا ودبا هادي كيما قال السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحاداحدمىيا)نقطةانظيم(:

ال خصني نتكلم السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

هادي كيما قال السيد النائب..

ملنيئباملسيدامحاداحدمىيا)نقطةانظيم(:

..يجب احترام املواطنين..

ملسيدارئيساملجلسة:

النائب املحترم  الرئيس هللا ير�صي عليك السيد  راه قالها السيد 

والسيد النائب وراك كتكرر الكالم اللي قالوا ال الرئيس ديالك راه ال�صي 

غياث هضرو قال نفس الكالم وصافي وهللا يهديك وهللا يهديك والتسيير 

ديال الجلسة راه مسؤولية ديالنا كاملين وراه ما�صي غير دالرئيس وهللا 

النائب هللا  السيد  ير�صي عليك  الوقت هللا  لينا  يهديك وراه كضيع 

ير�صي عليك خلي نطرحو السؤال، االسادة السيد النائب من الفريق 

ديال االحرار تفضل لبسط السؤال تفضل السيد النائب املحترم تفضل 

تفضل السيد النائب تفضل تفضل السيد النائب تفضل ارجوك ارجوك 

ما نعطيوش الفرصة للسيد النائب يبسط السؤال ديالوا تفضل بالتي 

بالتي السيد النائب عفوا باقي باقي ياهلل باقي ما بداش راه وقف وعاود 

قاليه السيد الرئيس جلس تفضلي تفضلي أشوف اإلخوان السيدات 

والسادة النواب األفاضل هادي جلسة دستورية راه يمكن نختلفوا 

ويمكن نتافقوا ولكن اللي مانختافوش عليه هو أن النجاح ديالها راه 

مسؤولية ديالنا كاملين أرجوكم أرجوكم تفضلي السيدة النائبة .

ملنيئبةاملسيدةافيطاةاملتيمنيا)نقطةانظيم(:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

سرد  يعني  تم  املجلس  مكتب  على  الواردة  للمراسالت  بالنسبة 

مجموعة من املراسالت وقد تم وضع مقترح قانون يحمل رقم 252 

بتاريخ 8ـ  1 2022 لم يتم سرده ضمن هذه املراسالت، كاين هناك أيضا 

نقطة نظام تتعلق ببرمجة األسئلة الشفهية والتي تغيب فيها أو يغير 

فيها النواب غير املنتسبين وكأنمه غير محسوب يعني على هاد املجلس 

في الوقت اللي كينص الدستور في الفصل ديالوا على حقوق املعارضة 

وحقوق غير املنتسبين، وهناك مجموعة من املواد في النظام الداخلي 

إذا كان التمثيل النسبي كيعطيوهم 0 زمان فبرمجوهم ب 0 زمان، 
وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضل السيد النائب املحترم لبسط السؤال.

ملنيئباملسيداملتهيمياملعكبي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملوزرمءامملحترمون،

سيدمتي،املسيىةاملنومبامملحترمين،

البرنامج الوطني لتزويد املاء العالم القروي باملاء الصالح  يشكل 
للشرب ومياه السقي للفترة ما بين 2020 و2027 إحدى البرامج الكبرى 
واملهيكلة على املدى القصير واملتوسط بغية ضمان املائي ببالدنا. لذلك 
نسائلكم السيد الوزير، عن هذا البرنامج الوطني وأين وصل في التنزيل؟ 

وشكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

بسماهللاامل5حانامل5حيم.

ملسيدامل5ئيس،

وفي  السؤال،  املحترم على هاد  النائب  السيد  أن أشكر  أوال  أريد 
الواقع كما تعلمون فجاللة امللك أعطى انطالقة في يناير 2020 على 
واحد البرنامج مهم ديال التزويد باملاء الصالح للشرب وكذا بالنسبة 
للسقي في فترات 20-2027، وفي هذا اإلطار انطلقت العديد من األشغال 
خصوصا كذلك بالنسبة لتزويد املاء الصالح الشرب بالنسبة للعالم 
القروي، هاد البرنامج فيه واحد 8 مليار و700 مليون درهم لتعميم 
الولوج املاء الصالح الشرب بالنسبة للعالم القروي، وفهاد اإلطار يمكن 

القول بأن فهاد السنتين تم إنجاز%30 من هاد البرنامج، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب لكم السيد النائب املحترم، 
تفضلوا.

ملنيئباملسيداملتهيمياملعكبي:

استمعنا لكم بعناية واهتمام بالغين لكل األرقام واملعطيات التي 
الصدد  هذا  وفي  الهام،  الوطني  البرنامج  هاد  بخصوص  قدمتموها 
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الدولة  به  قامت  ملا  لألحرار  الوطني  التجمع  كفريق  نشيد  أن  بد  ال 
بخصوص البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي باملاء الشروب بدعم 
وتوجيهات ملكية سامية منذ إعطاء انطالقته سنة 1995، لكن رغم 
والجماعات  املناطق  بعض  هناك  أن  نسجل  فإننا  املجهودات  هاد 
في السنين األخيرة لم تستفد من هذا البرنامج، وأخص بالذكر بعض 
الجماعات من إقليم موالي يعقوب، حيث يعود إنجاز شبكة توزيع املاء 
الشروب فيه إلى بداية التسعينات عبر تزويد بعض الدواوير بالنافورات 
العمومية ال�صيء الذي لم يعد يتالءم مع احتياجات اإلقليم حاليا نظرا 
لتزايد عدد السكان، وكذا اتساع النفوذ الجغرافي لإلقليم. وفي الختام 
ال يسعنا إال أن نوجه دعوتنا للحكومة الجديدة في شخصكم السيد 
الوزير لتعملوا أكثر من أجل دعم اإلقليم واملناطق ببالدنا الذي تعرف 
خصاصا كبيرا في ميدان التجهيز الساكنة القروية بربط املاء املهيئة 
وضعفا في االستثمارات العمومية والنقص في املوارد املائية من حيث 
الصالح  املاء  على  للحصول  الصعبة  الظروف  وكذا  والجودة،  الكم 
للشرب بصفة عامة واالستجابة لساكنة إقليم موالي يعقوب بصفة 

خاصة بخصوص هاد املادة الحيوية، وشكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحادالحاوش:

احنا كنعرفوا جميع بأن العالم مهدد بندرة املاء، املشكل السيد 
الوزير هو أن اليوم فبالدنا كاين مناطق، مناطق جبلية وقروية وكذلك 
مجموعة من املدن اللي كتعاني، فليس بناء بعيدا عن العاصمة هناك 
إقليم الخميسات اللي ربما كيشوف املاء في القوادس غير في الشتا، أما 
في الصيف راهم ال حول وال قوة لهم ، هاد املشكلة السيد الوزير، كذلك 
في مجموعة من الجماعات كاملعازيز للي خرجت تعبر عن استنكارها ملا 
تعيشه من هاد النقص، وأضيف على ذلك كذلك املسألة ديال الصرف 
الصحي اللي ما زالين اليوم كيعيشوا ودارين املطامر في وسط املراح 
ديالهم، هذا مشكل السيد الوزير ف 2022 ما يمكنش نبقاو نسمعو 
على بالدنا هاد ال�صي هذا، هادي أمور اللي كتضمن العيش الكريم 
شكرا  هادي،  الحالة  فهاد  كيعيشوا  كنشوفوهم  واحنا  للمواطنين 

السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، باقي، عفوا عفوا السيد الوزير، عفوا، 
تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداملحسيناأزوكيغ:

في الطريقة ديال االستغالل غير  بالدنا من طبيعة الحال مشت 

التقليدي ديال املياه املستعملة، ومن ضمنها هاد، يعني، مجموعة من 
املناطق خصوصا مثال بشتوكة آيت بها، كاينة تحلية، يعني، مياه البحر 
إال أن اإلشكال ما�صي في التزويد أقاليم أخرى بهاد املادة، ولكن هو أنه 
الجماعة اللي تتستوطن هاد املحطة هادي مقسية من املاء الصالح 
للشرب وكذلك الجماعات املجاورة بلفاع سيدي واساي ماسة وآيت 
ملك وبالتالي فاملطلوب من السيد الوزير أنه لتصحيح هاد الوضعية، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي آخر في املوضوع؟ ال 
يبدو، لكم الكلمة السيد الوزير.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شكرا على هاد األسئلة وعلى هاد النقط اللي طرحتيو، وهي مهمة 
جدا ألن تطرح في الواقع الهدف األسا�صي ديال كل هاد السياسة التي 
املاء  وضمان  واملواطنين  املواطنات  خدمة  وهي  الحكومة،  بها  تقوم 
الصالح للشرب بالنسبة لهاد الفئات العريضة، وبالتالي فتفاعال مع ما 

جئتم به:

استعجالي  البرنامج  واحد  وضعات  الحكومة  أننا  هو  األول  األمر 
ملواجهة هاد اإلشكاليات، وهذا البرنامج فيه 3 املليار ديال الدرهم، وهم 

أحواض أهم األحواض املائية املتضررة من إشكالية ندرة املاء؛

النقطة الثانية وهو أننا كذلك اعتبرنا أنه من الضروري أن يكون 
هنالك عمل مهم في إطار تزويد املناطق القروية باملاء الصالح للشرب، 
وفي هاد اإلطار بالنسبة للمناطق ديال اشتوكة آيت باها وال بالنسبة 
ملوالي يعقوب وبالنسبة للخمسيات فدرنا واحد البرنامج باش نشوفو 
الكيفية باش يمكن لنا نستدركوا هاد النقص اللي كاين ونضمنوا كذلك 
تزويد املاء الصالح الشرب بالنسبة للساكنة القروية انتم عارفين بأن 

الربط ما كيتجاوز %40 بالنسبة للساكنة القروية؛

النقطة الثالثة، مرتبطة كذلك بالتطهير، وهنا يمكن لي نقول بأن 
عندنا إشكال بأن هاد النسبة ما تتفوت %10 بالنسبة للعالم القروي 
األولوية  اعطينا  وبالتالي  خاص  املجهود  واحد  تيطلب  وهذا  ككل، 
لتزويد املدارس وتزويد املساجد باملاء الصالح للشرب باش أننا نقلصو 
في  للفتيات  بالنسبة  املدر�صي  الهدر  من  للمدارس  بالنسبة  خصوصا 
العالم القروي، في نفس الوقت كذلك أننا وضعنا واحد الخطة مع 
وزارة الداخلية باش يكون واحد البرنامج مندمج باش يمكن لنا نطوروا 

في هاد املجال، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إذا سمحتم للسؤال الثاني حول الحاجة 
إلى خلق املزيد من املسالك الطرقية في إطار فك العزلة عن ساكنة 
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العالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 
الوطني لألحرار، فليتفضل، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداوحيداحكيم:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5،املسيدةاملوزي5ة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

السيد الوزير، سوف أكون مقتضبا في هذا السؤال، ففي إطار 
السياسة الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية ببالدنا يظل العالم القروي 
في حاجة ماسة إلى خلق وتشييد مجموعة من املسالك الطرقية، وذلك 
في ظل الدينامية الديموغرافية والسكانية والتحوالت االجتماعية التي 
الوزير، نسائلكم  العديد من مناطق وقرى اململكة، السيد  تشهدها 
عن السياسة الحكومية املتعلقة بخلق وتشييد مسالك طرقية جديدة 
العالم  ساكنة  عن  العزلة  فك  إطار  في  املتهالكة  بالقديمة  واالعتناء 

القروي؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الجواب السيد الوزير.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

الرئيس،  السيد  السؤال،  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
فبالنسبة لهاد النقطة بالذات فكما تعلمون كانت هنالك العديد من 
البرامج لفك العزلة على العالم القروي، يمكن لنا نقولو وهذا األمر 
انطلق ابتداء من 95، كان البرنامج األولي اللي كان فيه 11 ألف كيلومتر، 
ثم البرنامج الثاني اللي كان فيه 15800 كيلومتر، ومن بعد كاين هاد 
البرنامج الجديد ديال تقليص الفوارق املجالية بالنسبة للعالم القروي، 
العالم  في  بالنسبة للمسالك الطرقية  النسبة كبيرة  واللي فيها واحد 
القروي، اليوم يمكن لنا نقولو بأن مّرينا من نسبة ديال %30 اللي 
كانت في بالنسبة ل 95 إلى %79.3 بالنسبة للوضع الحالي، وتدار واحد 
البرنامج بحال اللي قلنا جديد اللي هو مرتبط بتقليص الفوارق املجالية 
اللي تم البرمجة ديالو انطلقت األشغال وانتهت كذلك األشغال ديال 17 
ألف كيلومتر، وبالتالي هذا �صيء مهم اللي تيخصنا نسجلوه، ولكن رغم 
ذلك ضروري التأكيد على جوج داألمور؛ األمر األول وهو أن هاد البرامج 
التي تم تحديدها فتدارت حسب األولويات الضرورية ودار في إطار لجنة 
إقليمية ثم جهوية ثم وطنية، وتم إشراك الجميع من أجل وضع هاد 
البرنامج؛ ثانيا بقات واحد اإلشكالية اللي هي مطروحة هي اإلشكالية 
الطرق  بصيانة  تقوم  فهي  الوزارة  تعلمون  كما  ألن  الصيانة  ديال 
املصنفة، بالنسبة للطرق غير املصنفة وهي تدخل في إطار هاد الطرق 
القروية فاإلشكالية ال زالت مطروحة، وبالتالي على الصعيد الحكومي 

فنشتغل على تجاوز هذا اإلشكال، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، السيد النائب، تفضلوا.

ملنيئباملسيداوحيداحكيم:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

الحقيقة  في  واللي  اللي قدمتو،  اإلجابة  الوزير على  السيد  شكرا 
حيدت على واحد املجموعة ديال الجمل اللي كان من املفروض أنني 
نطرحها، ولكن املالحظ السيد الوزير أن هذه البرامج التي تمت اإلشارة 
إليها لم تستفد منه أو منها العديد من املناطق التي هي في أمس الحاجة 
ملثل هذه البرامج، خاصة في السنوات األخيرة، صحيح أن في السنوات 
األخيرة تمت هذه العملية، ولكن هناك جماعات كثيرة على سبيل املثال 
ال على سبيل الحصر، ناخذو جهة فاس مكناس الذي أمثلها وأمثل 
إقليم الحاجب وعلى رأسها بحال اللي قلت هاد الجماعات ومناطق 
نائية تابعة لهذه األقاليم مع العلم بأنه تم اعتماد عدة مؤشرات، هذه 

املؤشرات في تحديد األولويات من قبيل:

-1نسبة الساكنة القروية املعزولة حسب آخر معطيات اإلحصاء 

العام للسكان والسكنى؛

-2 نسبة الساكنة القروية الفقيرة أو في وضعية هشة حسب آخر 

معطيات الفقر والهشاشة؛

-3معدل املرافق السوسيو اقتصادية؛

-4 معدل طول الطرق املصنفة بالنسبة لكل ألف كيلومتر مربع؛

من  نسمة  ألف  لكل  بالنسبة  املصنفة  الطرق  طول  معدل   5-

الساكنة؛

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 

إضافي دائما في املوضوع؟ ال يبدو، لكم الكلمة السيد الوزير، لكم الرد.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

النائب املحترم فأنا معاك بأن من الضروري أن  بالنسبة للسيد 
يكون هنالك عمل من أجل أوال العمل بهذه األولويات، وكما تعلمون 

فسنويا تتحدد ما هي الطرق التي سيتم برمجتها على الصعيد اإلقليمي، 

وتؤخذ بهذه املعايير، وأظن أن من الضروري إدراج معايير أخرى كذلك 

كالولوج إلى األسواق كالولوج كذلك إلى املدارس بالنسبة باش نضمنو 

النقل املدر�صي كاملسالك..
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، نمر للسؤال املوالي وهو سؤال 
مرتبط باالستنزاف املفرط للفرشة املائية للسيدات والسادة النواب 
النائب  السيد  الكلمة  لك  واالشتراكية،  التقدم  فريق  من  املحترمين 

املحترم.

ملنيئباملسيدارشيداحاونيارئيساف5يقاملتقدماومالشترمكية:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

في  املواطنين  استقرار  أبدا  نتصور  أن  يمكن  ال  الوزير،  السيد 
مناطقهم دون أمن مائي، السيد الوزير، عدد كبير من األقاليم اليوم 
كيعرف واحد النقص حاد من ماء السقي واملاء الصالح للشرب. ولهذا 
نسائلكم اليوم حول التدابير االستعجالية اللي تقوم بها الحكومة من 

أجل توفير املاء للمواطنين واملواطنات؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

طرف  من  املبذولة  للمجهودات  بالنسبة  املحترم،  النائب  السيد 
املاء  بتزويد  الخاص  البرنامج  وتيرة  تسريع  معلوم  فكاين  الحكومة 
الصالح الشرب والسقي 2020-2027، وفي هاد اإلطار بغيت نركز على 
واحد النقطة أساسية وهو الحفاظ على الفرشة املائية بل األكثر من 
ذلك تطعيم الفرشة املائية من خالل السدود التلية، يمكن نقول لكم 
بأن أوال احنا حتى اليوم بدات فقط ثالثة ديال عقود الفرشة، احنا دابا 
في هاد السنة، إن شاء هللا، غنديرو 6 آخرين وفي املناطق األكثر تضررا، 
انتم عارفين بأن أخيرا وقعنا على الفرشة املائية لعقد الفرشة بالنسبة 
لبرشيد اللي تيتناقص الفرشة املائية ب2 داألمتار كل سنة، وكذلك 
الشأن بالنسبة ملنطقة الحوز، وكذلك الشأن بالنسبة للمنطقة ديال 

الرشيدية اللي احنا تنشتغلو عليها، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيدارشيداحاونيارئيساف5يقاملتقدماومالشترمكية:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، انت كتعرف بأن املغرب من بين الدول اللي كتسم 
بمحدودية ديال املوارد املائية واملوقع الجغرافي ديال املغرب، اليوم احنا 

كنبهوكم من داخل البرملان، ألن ما بغيناش من هنا 3 اشهر وال 4 اشهر 
في شهر 5 نلقاو مسيرة العطش في األقاليم، ما بغيناش نلقاو الوقفات 
االحتجاجية، ألن اليوم عدد من األقاليم اليوم عندها االحتياط ديال 
3 شهور للماء الصالح للشرب، وننبهكم، السيد الوزير، اليوم الفالحة 
كتستهلك أكثر من %80 من املاء، اليوم خاص إعادة النظر في الزراعات 
اللي كتسهلك املاء، اليوم الفرشة املائية السنوية عندها 4 مليار متر 
مكعب، احنا كنستهلكو 5 داملليار، يعني، كاين واحد العجز ديال مليار 
التسريع  بغيناكم  ولهذا  ديالو،  التجدد  كيتمش  ما  اللي  مكعب  متر 
 le بالسدود التلية، هاديك املياه اللي كتم�صي البحر السدود التلية ألن
compactage والتراب هاد ال�صي خص تتاخذوه بعين اإلعتبار بشكل 

استعجالي من أجل ما نوقعوش تتوصل للمرحلة الخطر، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيبات إضافية في املوضوع؟ هل 
هناك من تعقيب إضافي؟ ال يبدو. لكم الكلمة السيد الوزير.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، راه إيال كانت عندكم غيرة على أنه 
على بالدنا باش ما نطيحوش فهاد اإلشكالية يمكن لي نقول لكم بأن 
الحكومة تشتغل فهاد اإلطار، يمكن لي نقول لكم كذلك بأنه كنا تنديرو 
8 ديال السدود تلية سنويا قررنا نديرو 120 سد من هنا ل2023 تلي، 
باش نمشيو في إطار اللي تفضلتيو به السيد النائب املحترم ألن تنعتبرو 
هادي من بين األمور األساسية اللي غتساعدنا باش نحلو هاد اإلشكالية 
زيادة على البرامج ديال تحلية املياه باش نضبطو كذلك التغذية كذلك 
بالنسبة للمواطنات واملواطنين، وكذلك  وتوفير املاء الصالح للشرب 

بالنسبة للسقي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال الرابع وهو سؤال متعلق 
بإصالح وتوسيع الشبكة الطرقية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، لك الكلمة السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ملنيئباملسيدامحاوىاعبي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

لتنفيذ  العملية  اإلجراءات  عن  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم 
برنامج توسيع وإصالح الشبكة الطرقية سواء على الصعيد الوطني أو 

الجهوي؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الوزير.
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ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شكرا السيد النائب املحترم، فكما تعلمون الشبكة الطرقية اليوم 
فهي فيها 57300 كيلومتر والوزارة وضعت واحد املخطط من أجل في 
أفق 2035 باش يتم كذلك توسيع وتطوير هذه الشبكة، هاد الشبكة 
فيها الطرق الوطنية واملصنفة فيها الطرق كذلك الجهوية وفيها كذلك 
القروية، والهدف  الطرق  بالطبع  فيها  منها وداخلة  الجماعية  الطرق 
و اللي تنشتغلو عليه هو 2 داألمور أساسية: العمل على 

ّ
من هاد األمر كل

توسيع هاد الشبكة الطرقية من جهة، باش نفكو العزلة على العالم 
القروي؛ وثانيا، العمل كذلك على صيانة هذه الطرق، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، السيد النائب املحترم لكم التعقيب 
تفضلوا.

ملنيئباملسيدامحاوىاعبي:

أيضا  نود  إجابتكم  على  عطفا  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
االستيضاح منكم بخصوص موقع الشبكة الطرقية بأقاليمنا الجنوبية 
من االستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية ال سيما أن القطاع الحكومي 
املكلف أطلق في مرحلة سابقة استراتيجية جديدة متعلقة بالفترة بين 
2017 و2026، والتي تتما�صى أهدافها مع العشرية للسالمة الطرقية، 
لذا نذكركم السيد الوزير املحترم بتنامي معاناة ساكنة جهة كلميم واد 
النون والتي تتفاقم مع ظهور عدة معضالت ومشاكل طرقية تمتد على 
طول جغرافية الجهة، وكلما توغلنا جنوبا إال وأصبحت الحاجة ملحة 
أكثر لتوسيع الشبكة الطرقية املصنفة على الخصوص، حيث نذكركم 
السيد الوزير املحترم على سبيل املثال املشاكل املرتبطة بمجموعة من 
املسالك الطرقية املصنفة بإقليم أسا الزاك، منها الطريق الرابطة بين 
عوينة الهنا وإدلوين مرورا بالعويتكات، ربط اإلقليم بالطريق السريع 
عبر عوينة تيغمان، ربط إقليم أسا الزاك والسمارة عبر الطريق الوطنية 
رقم 17 التي تربط املركز الحدودي املحبس بجديرية والفارسية، السيد 
العرض  وتوسيع  تحسين  على  بالسهر  معنيون  أنتم  املحترم،  الوزير 

الطرقي ومؤشرات السالمة..

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيداهشيماسعنين:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، ما يمكن لنا إال نثمنو املجهودات اللي كتقوموا بها 
منذ توليكم املسؤولية داخل الوزارة، السيد الوزير، اليوم إقليم آسفي 

اللي اليوم ما استفدش من برنامج الطرق منذ سنوات، واليوم كنحشم 
نتكلمو على اتفاقية 6 في العمر ديالها 9 سنوات من 2013 السيد الوزير 
وسألت déja ست سنوات دابا وتوقعت من طرف جميع الشركاء واليوم 
توقعت في 2019 ولحد اآلن ما زال ما خرجاتش لحيز الوجود واللي فيها 
طرق مهمة كالطريق الجهوية 301 ما بين آسفي والواليدية والطريق 
الجهوية على الساحل آسفي الصويرة والطريق الوطنية 205 آسفي 
سبت جزولة للي ولى الحوادث يوميا فيها، كذلك نلتمس منكم السيد 
الوزير املحترم تاخذ بعين اإلعتبار الطريق الوطنية A7 اللي كتربط ما 
بين آسفي ومراكش اللي ولى اليوم آسفي قطب صناعي وواجهة بحرية 
قوية واليوم جا معزول على األقاليم ديال الجهة، شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب، تفضل.

ملنيئباملسيداحسيناملتيبي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5امملحترم،

القناطر  بعض  إصالح  إعادة  مآل  حول  الوزير  السيد  نسائلكم 
بإقليم طاطا وبالضبط على الطريق الوطني رقم 17 التي انهارت منذ 
فيضان 2014 وإلى حد اآلن لم يتم إعادة بنائها، وفيه ما هو على شكل 
اتفاقية شراكة ما بين الوزارة والشركاء وما هو تحت مسؤولية الوزارة، 
هذه القناطر تسبب في انقطاعات متكررة أيام التساقطات املطرية على 

هذا على نفس الطريق، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضل 
سيدي.

ملنيئباملسيدالحسناملعاوى:

السيد الوزير، احنا عندنا ملتمس للسيد الوزير فيما يتعلق أنه 
تعطيوا التعليمات ديالكم في إقليم الحاجب في إنجاز مجموعة ديال 

املشاريع ديال الطرق:

عين  البدال  بين  كتربط  اللي   716 الجهوية  الطريق  هناك  أوال، 
تاوجطات واللي كيستافد منها مجموعة ديال الجماعات منها القصير، 
 وكذلك الطريق 

ّ
عين تاوجطات بيطيط، بودربالة وآيت نعمان وآيت حزال

7050 اللي هي تقريبا هادي 50 سنة ما تصاوبت اللي كتستفد منها 
مجموعة ديال املراكز الفوارات وآيت حرز هللا وسوق الكور والقصير، 
وكذلك كاين الطريق الرابطة بين أكوراي و بين آيت يعزم، ثم جهة 
جيّري ثم آيت يعزم، البد السيد الرئيس املحترم غي واحد نفتح القوس 
باش نثير انتباه أنه البلدية ديال أكوراي، يعني، عندها حاليا اإلشكال 
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ديال املاء، كاين نقص، بالنسبة للناس ديال l›ONEP هداك الخزان ما 
بقاش كافي، يا هللا 4 سوايع اللي كيشربوا الناس، فبالتالي السيد السيد 

الرئيس املحترم..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الكلمة السيد الوزير.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيسامملحترم،

فأوال بغيت نشكر السادة النواب على األسئلة اللي طرحوا وعلى 

هاد التفاعل كذلك اإليجابي، وفي نفس الوقت هاد البعد البناء اللي 

ماشين فيه واللي هو في الواقع تيبين بأن هنالك رغبة حقيقية باش أننا 

نحلو اإلشكاليات املطروحة بالنسبة لبالدنا فهاد املجال ديال الطرق، 

أنا بغيت أوال نأكد بالنسبة للمناطق الجنوبية وبالنسبة للجهة ديال 

كلميم واد نون بأن هنالك عمل مهم اللي هو اللي غيدار، إن شاء هللا، 

واتفقنا على باش تدار واحد شراكة مع الجهة باش نحددو ما هي أهم 

األولويات وكيفية كذلك العمل على تطوير الشبكة الطرقية في املنطقة، 
زيادة على الطريق األساسية اللي اعطى انطالقتها جاللة امللك محمد 

السادس أيده هللا اللي تتربط ما بين تيزنيت والداخلة، واللي، إن شاء 

هللا، راه ماشية مزيان ونزيدو نطورو، إن شاء هللا وصلت %60 ديال 

اإلنجاز وغنزيدو نحّسنو الوتيرة ديال اإلنجاز ديالها؛

بالنسبة آلسفي، فهذا كذلك من بين األمور اللي اتفقنا عليه وهو 

العمل على إعادة، العمل على تفعيل كل االتفاقيات التي تم وضعها 

وبرمجتها باش أننا نطبقوها على أرض الواقع، خصوصا أن اإلمكانيات 

املالية فهي متوفرة بحكم أن هنالك التوقيعات الالزمة، واحنا كوزارة 

ما يمكن لنا إال نقومو بالواجب ديالنا ونطبقو هاد االتفاقيات، كذلك 

بالنسبة للحاجب؛

النواب  للسادة  كذلك  نقولها  نأكدها،  بغيت  اللي  أخيرة  نقطة 

البرملانيين وكذلك رؤساء الجماعات بأن احنا كوزارة مستعدين كذلك 
نوفرو  أننا  املحلية  الجماعات  مع  تدارت  اللي  الشراكة  إطار  في  أننا 

املعدات الضرورية واآلليات باش أننا نقوم بصيانة هذه الطرق، أو أننا 

نكونو كذلك السائقين ديال الجماعة باش يقوموا بذلك، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، ونمر إلى السؤال الخامس دائما في نفس 

القطاع وهو سؤال متعلق بالحفاظ على جودة املياه وعقلنة استعمالها 

للسيدات والسادة املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل 

أحد، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاحنينامملي�سي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

على  للحفاظ  وزارتكم  استراتيجية  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
جودة املياه، وكذا اإلجراءات والتدابير املتخذة لعقلنة استعمالها وعدم 

تبديرها؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير لكم الجواب.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

الرئيس، فبالنسبة  النائبة املحترمة، شكرا السيد  شكرا السيدة 
لهاد النقطة بالذات، فكما تعلمون قانون املاء كان واضح في هذا اإلطار 
وبالتالي  املؤدي،  امللوث  هو  اللي  أسا�صي  هو  اللي  املبدأ  واحد  وجاب 
فالحكومة ككل والوزارة على الخصوص قامت بوضع استراتيجية من 
أجل ضمان جودة املياه وال بالنسبة ، وكذلك العمل على مواجهة تلوث 
املياه، وفي هاد اإلطار هاد التلوث فهو، يعني، ما هو مرتبط باألعمال 
املنزلية وما هو مرتبط بما هو صناعي وما هو مرتبط كذلك بالقطاعات 
تقوم  فهي  املائي  الحوض  فوكالة  اإلطار  هذا  وفي  األخرى،  اإلنتاجية 
بتشجيع كل ما، كل القطاعات التي تريد أن تشتغل من أجل تجاوز 
إشكالية التلوث، وفهاد اإلطار فتدارت العديد من اإلعانات واالتفاقات 
مع عديد من القطاعات بحال القطاع ديال السكر إلى آخره باش أنه 
نقللو من هاد اإلشكالية ديال التلوث ديال املياه، وفي نفس الوقت الدور 
ديالنا كذلك أننا نتبعو جودة املياه ال املياه الجوفية كذلك ألن عندنا مع 
األسف بدات تبان امللوحة في العديد من املناطق واللي تيخصنا نحاولوا 
نكونو ما أمكن أننا نتجاوزوها، وفي نفس الوقت كذلك نضمنو أنه املاء 
الصالح للشرب املوجه للمواطنات واملواطنين أنه يكون في جودة عالية، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا للتعقيب السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاحنينامملي�سي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم القيم، نحن اليوم أمام معادلة 
جد صعبة تتمثل في قلة التساقطات وتراجع حقينة السدود بمختلف 
جهات اململكة، وبالتالي فبالدنا اليوم مهددة بالجفاف بسبب ندرة املياه 
وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، إلى جانب االستنزاف الكبير 
للموارد املائية وهو األمر الذي ينطبق على منطقة تارودانت، والتي تعد 
من أهم املناطق الفالحية بجهة سوس ماسة إال أنها أصبحت تعاني من 
خصاص كبير في هذه املادة الحيوية خصوصا باملناطق الجبلية، وذلك 
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نتيجة توالي سنوات الجفاف في هذا الصدد ولتحسين العرض النهائي 
للمنطقة يجب التعجيل بتنزيل البرنامج الجهوي للماء الصالح للشرب 
والسقي 2020-2027 خصوصا إنجاز السدود التلية على روافد واد 
سوس، وباألخص واد بني محمد وواد الركيطة حيث ستساهم هذه 
السدود في توفير مياه السقي والشرب لفائدة الساكنة القروية بهذه 
املناطق وتحسين ظروف عيشها، كما نطالبكم بالعمل على استفادة 
ساكنة تارودانت في أقرب اآلجال من مياه سد املختار السو�صي املتواجد 
بجماعة أوزيوة، حيث أن هذه الساكنة تعاني من شح في مياه الشرب 
لضمان  هيكلية  حلول  إيجاد  يتطلب  الوضع  هذا  السقي  مياه  وفي 
استعمال عقالني لهذه املادة الحيوية سواء في املناطق املذكورة أو على 
الصعيد الوطني، بالعمل على الحفاظ على املياه الجوفية وتعبئة املوارد 
غير التقليدية ، خاصة عن طريق تحلية مياه البحر لضمان مورد إضافي 
باملياه  العزيز  لتزويد مختلف املدن والقرى وكافة أرجاء هذا الوطن 

الصالحة للشرب، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

في  إضافي  تعقيب  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال يبدو، السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

الوزارة  بأن  نأكد  نبغي  أوال  أنا  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
فنحن  تعلمون  وكما  تارودانت،  في  الوضعية  تحسين  على  تشتغل 
انطلقنا في تعلية سد املختار السو�صي باش يمكن لنا نضمنو أنه تكون 
عندو واحد الحقينة أكبر، وبالتالي نضمنو املاء الصالح للشرب في هذا 
اإلطار، كذلك تم في اشتوكة آيت باها وهذا �صيء مهم جدا وهو تحلية 
املياه اللي غتنطلق، إن شاء هللا، في األيام املقبلة وغيتم إستعمالها للماء 
الصالح الشرب، وبالتالي اللي مهم وهو أنه السد ديال أولوز اللي غيتم..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، مع األسف انتهى الوقت، نمر للسؤال املوالي 
وهو سؤال عن صيانة وتوسيع شبكة الطرق القروية للسيدات والسادة 
السيد  الكلمة  لكم  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائب املحترم، تفضلوا.

ملنيئباملسيدا وسفامل5ويجل:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

يرتبط  فيما  الحكومة  استراتيجية  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 
بصيانة وتوسيع شبكة الطرق القروية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيسامملحترم،

ر بأن بالنسبة للوزارة والحكومة 
ّ
فبالنسبة للطرق أوال بغيت نذك

فعندنا اليوم %46 ديال امليزانية ديال الوزارة تتم�صي للصيانة، وكما 
سبق لي أنا ذكرت الطرق القروية فهي تدخل في إطار الشراكة اللي 
القيام  على  نساعدوها  يمكنا  باش  الجماعات  مع  بها  نقوموا  يمكن 
بهذه الصيانة ولكن على الجماعات املحلية أن تقوم بتصنيفها كطرق 
جماعية باش يمكن لها تدخل في إطار هاد الشراكات، والنقطة الثالثة 
وهو أنه اليوم نحن كذلك في إطار الحكومة الجديدة قررنا مع وزير 
الفالحة والصيد البحري في إطار الصندوق ديال التنمية القروية وفي 
إطار البرنامج ديال تقليص الفوارق املجالية باش أننا نخصصوا واحد 
النسبة مهمة من هذه امليزانية لضمان صيانة الطرق القروية ألن تبين 
من خالل التجربة بأن العديد من هذه الطرق يتم تشييدها ولكن بعد 4 
سنوات فهي تتال�صى والتالي تتخلق مشاكل كثيرة ولذلك من الضروري 

أن نقوم ببرنامج خاص في هذا اإلطار، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب لكم السيد النائب املحترم، 
تفضلوا.

ملنيئباملسيدا وسفامل5ويجل:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، لكن السيد الوزير البد من اإلشارة 
إلى أن بالدنا وهلل الحمد وبفضل توجيهات صاحب الجاللة نصره هللا قد 
حققت تقدما ملموسا وقفزة نوعية في البنية التحتية للطرق بالعالم 
واالجتماعية،  املجالية  الفوارق  تقليص  برنامج  خالل  من  القروي 
عملية  برمجة  من  الوزير  السيد  البد  املكتسب  هذا  على  وللحفاظ 
الصيانة لهذه الطرق خاصة املسالك الجديدة والطرق التي تم فتحها، 
كما نود السيد الوزير اإلشارة إلى أن الوزارة تعرف بعض البطء في تنفيذ 
عملية الصيانة والتوسعة في مسالك طرقية هامة والتي توجد في أغلب 
األحيان في حالة جد متردية يصعب أو يستحيل معها تنقل الساكنة 
مثال على ذلك السيد الوزير إقليم اليوسفية الطريق اإلقليمية 23.41 
اللي كتربط ما بين الطريق الوطنية رقم 7 وسيدي الشيكر التي تم فتح 
األظرفة الخاص بها سنة 2020 والطريق اإلقليمية 2723 الرابطة بين 
الطريق الوطنية رقم 7 وإيغود والتي تم فتح األظرفة الخاص بها شهر 
التعثر الكبير الذي  بالرغم من  5-2021 هادي املقاطع السيد الوزير 
عرفته االتفاقية الخاصة بهم منذ سنة 2013 إال أن عملية اإلنجاز لم 
تبدأ بعد، مثال آخر السيد الوزير الطريق اإلقليمية 3323 الرابطة 
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بين الطريق الوطنية 7 وحد البخاتي واملضمنة في نفس االتفاقية لم 
يصادق بعد عن الدراسة الخاصة بها، لذا نطالبكم بالتسريع في إطالق 
عملية اإلنجاز ألن هاته الطرق كانت قد وصلت إلى حالة جد مزرية عند 
إبرام االتفاقية سنة 2013 فما بالك بالحالة التي أصبحت عليها اليوم، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداأحادازمهو:

شكرا، السيد الوزير كلنا كنعرفو األهمية ديال الطرق واألثر اإليجابي 
ديالها على التنمية االقتصادية واالجتماعية وفك العزلة، لذا يجب 
فتح طرق ومسالك جيدة ويجب أيضا إنقاذ الرصيد الطرق اللي عندنا 
في بالدنا وإعادة تأهيل الطرق اإلقليمية املصنفة، ألن أغلبية الطرق 
اإلقليمية املصنفة اللي في العرض ديالها 4 مترو اليوم مهددة باالندثار 

والنموذج في إقليم سيدي إفني الطريق اإلقليمية 1920 الرابطة بين..

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد النائب إيال اسمحتي غير بالشوية باش نسمعو مزيان، السيد 
الوزير يسمع مزيان.

ملنيئباملسيداأحادازمهو:

الطريق  فاس،  من  زغويا  بين  الرابطة   1920 اإلقليمية  الطريق 
اإلقليمية الرابطة بين الخصاص وسيدي امبارك، الطريق اإلقليمية 
أوبلعيد، والطريق اإلقليمية  بين آيت رخا وسيدي عبد هللا  الرابطة 
الرابطة بين آيت رخوا والناظور إلى غير ذلك، املحاور الطرقية الرصيد 

ديال املغاربة كاملين يجب املحافظة عليها، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في 
املوضوع؟ تعقيب إضافي آخر ال يبدو، تفضلوا السيد الوزير لكم الكلمة.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

التعقيبات  هاد  على  أخرى  مرة  نشكركم  بغيت  النواب  السادة 
والنقط اللي طرحتيوا أن يمكن لي نأكد لكم بأن من بين األمور اللي 
تنشتغلوا عليها في إطار هاد البرنامج السنوي وهو تفعيل كل االتفاقيات، 
أجل  من  إبرامها  تم  التي  االتفاقيات  كل  بتسريع  غانقومو  وبالتالي 
تنفيذها على أرض الواقع والعمل كذلك على توسيع برنامج الصيانة 
بحال اللي قلت اللي هو تيعبأ %45 من امليزانية ديال الوزارة ألن تنعتبروا 

بأن الصيانة فهي بين األمور األساسية اللي تيخصنا نطوروها، وكذلك 
واحد األمر اللي ضروري الواحد يأكد عليه وهو املنشآت كذلك، ما 
ننساوهمش تنتكلمو كثير على الطرق وتنساو كذلك القناطر واملنشآت 
اللي هي أساسية واللي هي تتشكل كذلك وتتعرف عدة مشاكل، وبالتالي 
بغينا نعطيو كذلك واحد القيمة خاصة للمنشآت باش يتم الصيانة 

ديالها كذلك باش نضمنو االستمرارية ديال السير في بالدنا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال املوالي متعلق بتزويد 
العالم القروي باملاء الشروب وتطهير السائل للسيدات والسادة النواب 
النائبة املحترمة، لك  السيدة  الحركي، تفضلي  الفريق  املحترمين من 

الكلمة.

ملنيئبةاملسيدةافدودامحسناملحييني:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

نسائلكم، السيد الوزير، عن برنامج التزويد الجماعي باملاء الصالح 

للشرب وشبكة التطهير السائل لفائدة العالم القروي، وما هي املشاريع 

املستقبلية لتعميم البرنامج األنف الذكر على الدواوير التابعة للمراكز 

هاد  بعد  يشملها  لم  التي  القروي،  الطابع  ذات  الترابية  والجماعات 

البرنامج وفق عدالة مجالية تراعي خصوصية كل منطقة؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، لكم السيد الوزير.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

بالذات،  النقطة  لهاد  فبالنسبة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

كما تعلمون، في البرنامج الحكومي تم التأكيد على العمل على تقليص 

الفوارق املجالية، وبالتالي إعطاء عناية خاصة للعالم القروي والعمل 
على تزويد العالم القروي باملاء الشروب، وفهاد اإلطار فمن بين األمور 

اللي تم التأكيد عليه وهو العمل على تسريع وتيرة البرنامج 20-27 في 

للعالم القروي؛ النقطة  بالنسبة  التزويد املاء الشروب  املجال ديال 

الثانية، كذلك وهو العمل على تقوية تطوير التطهير السائل اللي فيه 

الداخلية فهاد اإلطار؛ وثالثا، كذلك  برنامج خاص كذلك مع وزارة 

العمل على إعطاء األولوية للمناطق والدواوير األكثر تضررا، وفي هاد 

اإلطار فالبرنامج فيه واحد 7200 دوار اللي غيستفد من هاد األمور اللي 

يمكن نقول لكم بأن فقط بالنسبة لسنة 2022، إن شاء هللا، عندنا 

واحد أكثر من 250 دوار اللي غيستفدوا من تزويد املاء الصالح للشرب، 

شكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلي  النائبة،  للسيدة  التعقيب  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةافيطاةا يسين:

ملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، كلنا كنعرفو أننا احنا اليوم في فصل الشتاء واألمطار 
ما كايناش، يعني اللي كنتسناو منكم السيد الوزير برنامج استعجالي 
واستثنائي، البرنامج االستعجالي عالش؟ ألننا احناي باإلضافة 2000 
برنامج 2020-2027، كنعرفوا أنه كاين القانون 95.10 اللي كيعطيكم 
صالحيات واسعة باش تحققوا هاد األمن املائي في التراب الوطني ككل، 
ولكن خصنا نعطيو األولوية للقرى واألماكن األكثر تضررا اللي هضرتو 
عليها السيد الوزير، من األماكن األكثر تضررا هي منطقة درعة تافياللت 
وأزمة  فيها  دازت  اللي  األزمة  كيعرف  �صي  كل  للي  زاكورة  وخصوصا 
العطش اللي دازت فيها، كنا كنتمناو، السيد الوزير، أننا نكونو من هاد 
%30 اللي درتوا فيها، اللي هضرتو على أنها تنجزات، برنامج 20-27 ألننا 
نحن عشنا هاد األزمة من قبل، يعني خصنا نكونو احنا من األولويات 
ديال هاد البرنامج، لكن ، السيد الوزير، احنا املشكل باملجهودات ديال 
السلطات تحل املشكل ، ولكن من هنا لشهر 6 إيال ما تدخلتوش، السيد 
الوزير، غنرجعو لنقطة الصفر، ما غنلقاو ما نشربو ال احنا ال معازنا ال 
بقرنا ال والو، غتبقى منطقة زاكورة منطقة مهجورة ما ساكن فيها حتى 
�صي واحد، تكلمتو أيضا السيد الوزير على إعطاء األولوية للسدود، مع 
أنه احنا عندنا سدود كاينة الدراسات ديالها، بحال سد ديال بوتيوس 
منطقة الفايجة، املخطط ديالو كل �صي واجد، ما كيخصو إال اإلمضاء 

السيد الوزير وإعطاء اإلنطالقة لهاد املشروع هذا..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
السيد  الكلمة  لكم  املوضوع،  في  إضافي  تعقيب  املوضوع؟  في  إضافي 

الوزير.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيسامملحترم،

شك5ماملسيدةاملنيئبةامملحترمة،

بالنسبة  خاص  استعجالي  برنامج  وضعنا  نحن  تعلمون  فكما 
هاد  نواجه  أننا  األكثر تضررا  املناطق  أن  باش  املاء  ديال  لإلشكالية 
فكما  زاكورة  ملنطقة  بالنسبة  وثانيا  األمر،  فهاد  انطلقنا  اإلشكالية، 
تعلمون نشتغل كذلك على جوج ديال األمور اللي هي أساسية، تكلمتيو 
األستاذة على السدود التلية اللي احنا، إن شاء هللا، كنحاولوا نفّعلو كل 

ما أمكن في أقرب وقت ممكن هاد السدود ومن جهة أخرى كذلك كاين 
تدبير الفرشة املائية انتما عارفين املشاكل اللي هي مطروحة بالنسبة 
لزاكورة و تنعتبروا بأن من الضروري أن نقوم بوضع عقد الفرشة باش 
يكون هنالك التدبير املندمج ديال هاد الفرشة املائية مع كل الفعاليات 
بالنسبة  للشرب  الصالح  املاء  وضمان  االستمرارية  نضمنوا  باش 

للمواطن، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال متعلق 
بتنزيل البرنامج الوطني لتزويد املاء الشروب للسيدات والسادة النواب 

األفاضل من الفريق االشتراكي، لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعا5امعنين:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، لقد مرت سنتين كاملتين من الشروع في إنجاز البرنامج 
الذي  البرنامج   27-20 الشرقي  واملاء  الشروب  باملاء  للتزويد  الوطني 
يندرج في إطار السياسة االستباقية التي ينهجها جاللة امللك حفظه هللا، 
سياسة قوامها التعبئة القصوى والتدبير املحكم للموارد املائية، سبق 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أن قدم تنبيها حول الوضعية 
الكارثية للموارد املائية باملغرب وحسب املعطيات املتوفرة املغرب دخل 
مرحلة مقلقة فيما يتعلق بكمية املاء املتوفرة لكل فرد في السنة ال 
تتجاوز 500 متر مكعب في السنة واملعدل دولي للتأمين املائي هو ألف متر 
مكعب في السنة ونحن في نصف هاد الكيمية ونحن في ربع الكيمية التي 
كنا عليها منذ 60 سنة وهذا وضعية جد مقلقة وخصاص كبير خصوصا 
في املناطق الصحراوية واملناطق التي تعاني الجفاف كاملناطق الشرقية. 

السيد الوزير، ما مآل

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هاد السؤال، وعلى اإلشكالية 
الحقيقية اللي طرحتيوا اللي هي عندها واحد األهمية قصوى، أنا فقط 
باش نتفاعل مع السؤال ديالك اللي حول مآل ماذا تم إنجازه في إطار 
البرنامج 20-27 فيمكن لي نقولكم بأن أوال في املجال ديال السدود تم 
إطالق 11 سد منذ سنة 2020 باش أنه يتم إنجازه إن شاء هللا خالل 
هاد الفترة بواحد تكلفة مالية ديال 15 مليار ديال الدرهم، ثانيا كذلك 
درنا الشروع في برنامج ديال تحلية املياه تكلمنا على اشتوكة آيت باها 
اللي تم اإلنطالقة ديالو واللي إن شاء هللا غايتفاعل في األسابيع املقبلة 
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كاين كذلك الداخلة اللي إن شاء هللا اللي فيه 30 مليون متر مكعب واللي 
غاتنطالق األشغال ديالوا قريبا، وكاين الدار البيضاء والدار البيضاء 
فيه 300 مليون متر مكعب اللي إن شاء هللا غايدار في إطار شراكة ما 
بين القطاع العام والقطاع الخاص وغايتم إطالق هاد الشراكة ابتداءا 
من شهر فبراير املقبل باش نعرفو شكون هما الناس اللي مستعدين أنهم 

ينخرطو معنا باش ننجزو هاد البرنامج املهم.

ملسيدارئيساملجلسة:

بقاش  ما  النائب،  للسيد  تعقيب  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
الوقت، السيد النائب ما بقاش الوقت، تعقيب إضافي إذن تعقيبات 

إضافية في املوضوع.

ملنيئباملسيداعا5امعنين:

هي  وما  املشروع؟  إنجاز  في  تعثرات  هناك  هل  الوزير،  السيد 
حقيقة توقف بعض الصفقات العمومية الخاصة بتزويد املاء؟ ما هي 
اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل وضع حد لالستهالك املفرط 
للماء واعتماد سلوكيات مراعية للبيئة؟ نحن في الفريق االشتراكي نرى 

أن تحقيق األمن املائي يعد أولوية باعتباره عامال أساسيا الستدامة 

نموذجنا التنموي املنشود.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في 

املوضوع دائما؟ ال يبدو السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شك5ماملسيداملنيئبامملحترم،

فبالنسبة للجانب املرتبط باالقتصاد في املاء فنشتغل على برنامج 

العديد من  إلى مراجعة  تيهدف أساسا  املائية واللي  بالنجاعة  خاص 

االستعماالت ال في املجال الفالحي مع العملية ديال التنقيط، ولكن 

كذلك واختيار بعض املنتوجات في هاد اإلطار وال ما هو مرتبط كذلك 

بالفرشة املائية والعمل على تدبيرها بكيفية مندمجة، وال ما هو مرتبط 

كذلك في االقتصاد في املاء في املجال ديال الصناعة والسياحة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال املوالي وهو متعلق حول 

االستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، لكم الكلمة 

السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةا د جةاوملبيشي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5امملحترم،

كما تعلمون على أن املغرب تبنى مخططا استراتيجيا لقطاع املوانئ، 
فيه كل مقومات اإلطار املالئم ملواكبة التطور الذي انخرطت فيه بالدنا، 
لذا نسائلكم السيد الوزير عن مآل تنزيل هذه االستراتيجية واستكمالها 

في أفق سنة 2030؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، جوابكم السيد الوزير.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شك5ماملسيدةاملنيئبةامملحترمة،

فكما تفضلتم الحكومة لها برنامج ديال املوانئ في أفق 2030، وفي 
الواقع هاد البرنامج فيه 4 ديال الركائز: الركيزة األولى، وهو بناء موانئ 
جديدة، وهنا كاين معلوم ميناء دالناظور غرب املتوسط اللي وصل ل 
%65؛ هنالك كذلك ميناء جديد الداخلة األطل�صي اللي عاد انطلقت 
األشغال ديالو في أكتوبر املا�صي؛ وهناك كذلك امليناء الطاقي بالجرف 
األصفر اللي احنا باقي ما انطلق، وهنالك بالنسبة للتوسعات فهنالك 
ميناء ديال أكادير وامليناء ديال طرفاية اللي كذلك تيتم االشتغال عليه 
خصوصا بالنسبة ألكادير؛ النقطة الركيزة الثالثة وهو إدماج املوانئ في 
محيطها الحضري وهنا تنتكلمو أساسا على انفتاح ميناء الدار البيضاء 
البواخر؛  بالصناعة ديال  اللي هو خاص كذلك  على املدينة وامليناء 

وأخيرا ما هو مرتبط بإصالح وبناء السفن، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، دوركم السيدة النائبة للتعقيب.

ملنيئبةاملسيدةاوسيلةاملسيحلي:

شك5ماسيديامل5ئيس،

السيد الوزير، بداية ال بد من التذكير بما حققه املغرب من إنجازات 
املوانئ  شبكة  ثبلغ  إذا  وحجما،  كما  مهم  مينائي  رصيد  من  وشيده 
الحديثة 43 ميناء موزعة على ثالث أصناف، 22 ميناء للصيد البحري، 
14 ميناء تجاري متعدد املهام، 7 موانئ ترفيهية، وتهدف االستراتيجية 
شاملة  مينائية  سياسة  على  التوفر   2030 أفق  في  للموانئ  الوطنية 
تقوم على تشييد البنية التحتية واملرافق املينائية باملواصفات الدولية 
بفضل  تحقق  كله  وهذا  االستغالل،  حيث  من  املستدامة  واملعايير 
التوجيهات امللكية الرشيدة حيث أعاد للمغرب مجده البحري التاريخي؛
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ثانيا، ال بد من األخذ بعين االعتبار حداثة تحملكم السيد الوزير 
استمرارية  صادف  أيضا  والذي  الحيوي،  القطاع  هذا  مسؤولية 
تداعيات جائحة كوفيد 19 واملتحورات ديالو املقلقة للي أثرت سلبا 
على الرواج املينائي، يعني، بنسب متباينة من ميناء إلى آخر، إال أنه 
بالرغم من ذلك فإن تنزيل االستراتيجية املينائية في أفق 2030 قائمة 
ومستمرة من خالل صيانة املنشآت املينائية وتأهيل العديد من املوانئ، 
ومواصلة تشييد املوانئ الجديدة، كيفما قلتي ميناء الداخلة األطل�صي، 
ميناء الناظور غرب املتوسط، امليناء الجديد للفوسفاط بالعيون، وفي 
نفس اإلطار نذكركم، سيدي الوزير بمآل تنفيذ مشروع امليناء بدوزة 
بإقليم آسفي التي تمت برمجته سنة 2014 للصيد التقليدي لتعزيز 
شبكة املوانئ النشيطة، كامليناء الجديد آلسفي وميناء آسفي املدينة، 
وهو مشروع سيستفيد منه اإلقليم الذي يتوفر على مؤهالت مهنية 
أيضا  املشروع سيشمل  وثقافية بحرية خاصة وأن هذا  واجتماعية 
الصيد الساحلي، كما نعلمكم أننا توصلنا، السيد الوزير، بجواب من 
وزارة الصيد البحري بضم هاد املشروع ضمن البرنامج املزمع إنجازها 

بتنسيق بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ووزارة الفالحة 

والصيد البحري والتنمية القروية، هذا كما جاء في جوابكم، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

في  تعقيب إضافي  املحترمة، هل هناك من  النائبة  السيدة  شكرا 

املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملحياح5طون:

ميناء  أن وضعية  إلى  انتباهكم  أثير  املحترم،  التجهيز  وزير  السيد 

طرفاية هي وضعية خطيرة وكارثية للغاية بسبب اإلهمال والتهميش الذي 

أطال هذا امليناء، هذا امليناء الذي ضخت فيه الدولة بطبيعة الحال في 

حكومة ما سابقة أكثر من 600 مليون درهم هو اليوم غير مشغل وغير 

مرقم وال يوجد في قائمة املوانئ املغربية ذلك أن الرمال تحيط به من كل 

جانب ومن كل جهة، نفس السؤال السيد الوزير املحترم نوجهوه لوزير 

النقل حول فتح الخط البحري الرابط بين طرفاية وجزر الكناري هذا 

الخط اللي دارت فيه وزارة النقل بعض البنود التعجيزية اليوم واقف 
وكنطلبو من السيد الوزير على أنه يعجل فتح الخط البحري لي كتعول 

عليه الساكنة وتعول عليه الجهة وتعول عليه أبناء الجالية األقاليم 

الوزراء  السادة  منكم  نطلب  وبالتالي  بالخارج.  املتواجدة  الجنوبية 

املحترمون زيارة ملدينة طرفاية من أجل الوقوف على هذه اإلكراهات 

وحلها في عين املكان، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي في املوضوع تفضلوا.

ملنيئباملسيدافيصلاملزرهوني:

ملسيدامل5ئيس،

تعطيونا  باش  الوزير  السيد  نذكروكم  بغينا  غير  الوزير،  السيد 
التاريخ، ألن امليناء كان مبرمج بغينا نعرفو التاريخ أشنا هو التاريخ اللي 

معدل، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، تعقيب إضافي آخر في املوضوع 
دائما، تفضلوا السيد الوزير لكم الكلمة.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

أنا فقط  الهامة،  التدخالت  على  النواب  والسادة  السيدة  شكرا 
بغيت نأكد بأن أوال بالنسبة لهاد املوانئ كما تعلمون الهدف األسا�صي 
وهو أن نعمل على تحسين املردودية ديالهم ويكون عندهم واحد الوقع 
إيجابي على التنمية في هاد املناطق اللي هي معنية بها، وبالتالي فنشتغل 
على تفعيلها وتطويرها والعمل على تحسين فعاليتها وجلب االستثمارات 
الضرورية في هذا املجال، بالنسبة آلسفي كما تعلمون هنالك امليناء اللي 
هو الجديد ديال السوائب اللي هو اليوم تيشتغل الحمد هلل وتجاوزنا 
للجانب ديال الصيد  بالنسبة  اللي كانت مطروحة،  هاد اإلشكاليات 
البحري فتنشتغلوا مع الوزارة املعنية باش نشوفوا ما يمكن القيام 
به فهاد اإلطار، وبالنسبة لطرفاية فكما تفضل السيد النائب املحترم 
فتكلفة مالية ديال641 مليون ديال الدرهم وبالطبع ماللي تيدار هاد 
االستثمار فيمكن له إال يشتاغل وبالتالي فسنعمل على البحث في هذا 
املوضوع من أجل حل هذه اإلشكالية، أما بالنسبة اللي بغيت نأكد 
واحد  غاتلعب  واللي  أساسية  هي  اللي  داملوانئ  عندنا جوج  أنه  وهو 
الدور أسا�صي بالنسبة للتنمية على الصعيد الجهوي عندنا امليناء ديال 
الناظور غرب املتوسط اللي إن شاء هللا غيكون هو املحرك بحال اللي 
كان طنجة املتوسط بالنسبة لألقاليم الشرقية و غيعطي واحد الدفعة 
قوية من أجل التنمية املندمجة، وبالتالي يمكن لي نأكد لكم أن كاين 
العديد من طلبات االستثمار في املنطقة ألنه كاين هاد امليناء إن شاء 
هللا وغانديرو لو كذلك واحد الطريق السيار اللي غيم�صي من جرسيف 
للناظور باش نضمنوا على االستمرارية ونزيدوا نوسعوا الدائرة اللي 
غتستافد من هاد امليناء، وعندنا ميناء ديال الداخلة واألطل�صي اللي هو 
كذلك غايكون واحد غايلعب واحد الدور ديال بوابة إلفريقيا جنوب 
الصحراء وبهاد الكيفية فهو غنخلقوا كذلك العديد من فرص الشغل 

وفرص التنمية في هاد األقاليم العزيزة علينا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال العاشر ودائما في نفس 
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القطاع عن برنامج تقوية الشبكة الطرقية وصيانتها للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار لك الكلمة السيدة 

النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاليلىاىمهي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير املحترم، في إطار دعم أوراش البنية التحتية أسائلك 
الطرقية وصيانتها  الشبكة  تقوية  برنامج  الوزير عن حصيلة  السيد 

ببالدنا؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيسامملحترم،

لي  السؤال، فكما سبق  هاد  املحترمة على  النائبة  السيدة  شكرا 
أنا ذكرت فاليوم يمكن نقولوا بأن هنالك إرادة قوية من أجل تطوير 
الشبكة الطرقية ودرنا واحد البرنامج اللي هو في أفق 2035 من أجل 
تطوير وتقوية هذه الشبكة الطرقية في بالدنا، واليوم الحكومة فهي 
هاد  أن  وهو  نأكد  بغيت  اللي   ،2040 أفق  في  مخطط  على  تشتغل 
املخطط الجديد اللي إن شاء هللا انطلقنا فيه واللي غايتم إن شاء هللا 
إعداده خالل هاد سنة 2022 بغينا نديروه مع الجهات، ألن تنعتبروا 
بأن الجهات هي اللي عندها التصور ديال التنمية املندمجة داخل الجهة 
وفي نفس الوقت كذلك تدخل البرامج واملخططات الجهوية تدخل في 
إطار إعداد التراب الجهوي، وبهاد الكيفية غيمكنا نضمنوا أوال أن هاد 
الطرق فهي غتدخل في إطار هاد التصور وغنضمنو كذلك أن غيكون 
بالنسبة  واالجتماعي  االقتصادي  الصعيد  على  مردودية  أكبر  عندها 
للجهات وغتنخارط في إطار هاد االستراتيجية وبالطبع داخل هاد األمر 
ضروري أن نعمل على صيانة هذه الطرق ولذلك %45 ديال امليزانية 

ديالنا تتم�صي فقط لصيانة الطرق، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، السيدة النائبة لكم التعقيب.

ملنيئبةاملسيدةاليلىاىمهي:

شكرا السيد الوزير على ما جاء في معرض إجابتك ولكن في الحقيقة 
السيد الوزير لسان الحال والواقع في جهة العيون الساقية الحمراء 
يقول كما يقول املثل دار لقمان على حالها السيد الوزير، هنا أحدثك 
عن الطريق الرابطة بالضبط بين مدينة السمارة ومدينة العيون هذه 
الطريق باتت تعرف لدى ساكنة جهة العيون الساقية الحمراء بطريق 

شبابنا  أرواح  من  الكثير  وأزهقت  أودت  ألنها  الوزير،  السيد  املوت، 
ونسائنا وأطفالنا، السيد الوزير، أيضا الطريق الرابطة بين جماعة 
أخفنير وجماعة العيون قبل يومين، السيد الوزير، عرفت حادثة سير 
مروعة راح ضحيتها أربع شبان في ريعان شبابهم، السيد الوزير، واثنان 

حالتهم حرجة في املستشفى الجهوي بجهة العيون.

في الحقيقة، السيد الوزير، من املؤسف ومن املخجل في مغرب 
التطور، مغرب التقدم، مغرب االزدهار، مغرب األوراش امللكية الكبرى 
لصاحب الجاللة وال زلنا نعاني من طرق هشة وضعيفة، الطرق السيد 
الوزير اللي كنعرفوا جميعا أن األقاليم الجنوبية يعني أكرم عليها جاللة 
امللك بنموذج تنموي جديد، وكنعرفوا جميعا املبلغ اإلجمالي ديال هاد 
في  تضخ  التي  الضخمة  امليزانيات  ونعرف  الجديد  التنموي  النموذج 
الجماعات الترابية ومع ذلك السيد الوزير الطرق هشة جدا وضعيفة، 
أدعوك السيد الوزير ألن تقوم بزيارة عاجلة وترى هاد املقاطع الطرقية 
التي ذكرت لك وأتمنى أن تكون زيارتك مستعجلة قبل أن يضعون على 
الطرق مساحيق التجميل، وكنعرفوا جميعا أن مشكلة التجميل غير 
مؤقت وصافي كيم�صي التجميل وكيبدا الواقع يبان، كذلك السيد الوزير 
أتمنى أن تكون هناك مراقبة ألنني يعني حاولت أن أفكر وأرى املشكل 
كايناش  ما  األول  الجانب  الوزير،  السيد  جانبين  في  املشكل  فلقيت 
املراقبة واملتابعة السيد الوزير واللي غلط واللي ما دارش الخدمة ديالو 
يتحاسب هاد ال�صي اللي كنعرفو، واملسألة الثانية السيد الوزير أن 

تكون يعني زيارة حقيقية يعني حينما تأتي وترى رداءة هاد الطرق..

ملسيدارئيساملجلسة:

في  تعقيب إضافي  املحترمة، هل هناك من  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ تعقيبات إضافية في املوضوع ال يبدو سنعود إليك، السيد 

الوزير لكم الكلمة.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أنا اللي يمكن لي نأكد لكم السيدة 
النائبة املحترمة، وراه تفضلتيوا بهاذ الكلمة بأن جاللة امللك أعطى 
األولوية لهاد املناطق الجنوبية ودار نموذج تنموي جديد، وهنالك عناية 

خاصة في هاد اإلطار..

ملسيدارئيساملجلسة:

بالتي السيد الوزير ال�صي مضيان تتشوش على الوزير والسيد األمين 
العام، تفضل السيد الوزير.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شكرا إذن وبالتالي فأستاذة ملي تفضلتيوا وقلتيو لنا بأن بالنسبة 
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للطريق ديال العيون والسمارة احنا أوال عندنا واحد البرنامج خاص في 
هاد اإلطار ويمكن لي نأكد لكم بأن إن شاء هللا هي طريق الحياة وليست 
طريق املوت كما تفضلتي، نقطة ثالثة كذلك اللي هي مهمة وهو احنا ما 
يمكنا إال نفعلوا مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة وبالتالي املراقبة إن شاء 
هللا غتم وغنم�صي إن شاء هللا عن قريب للمنطقة وغتكون فرصة لزيارة 

ولتطوير هذه الشبكة مستقبال، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن إلى السؤال املوالي دائما في 
نفس القطاع وهو سؤال عن خطر ندرة املياه للسيدات والسادة النواب 
النائب  السيد  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين 

املحترم لكم الكلمة.

ملنيئباملسيداأحاداملعيلم:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير أمام العجز املسجل في املخزون املائي اللي كتعرفوا 
العديد من املناطق بسبب تعرفو التقلبات الجوية وتزايد الطلب على 
املاء، نتساءل السيد الوزير املحترم عن االستراتيجية املعتمدة ملواجهة 

هذه الوضعية وضمان األمن املائي؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شك5ماملسيداملنيئبامملحترم،

معرض  املغرب  تعلمون،  فكما  بالذات،  النقطة  لهاد  فبالنسبة 
اليوم  املبذولة،  املجهودات  رغم  املياه  ندرة  ديال  حقيقية  إلشكالية 
عندنا واحد 148 سد، عندنا كذلك 135 سد تدارت كذلك العديد من 
اإلنجازات في مجال التزويد باملاء الصالح للشرب بالنسبة للمواطنات 
واملواطنين وبالنسبة كذلك ربط العالم القروي كذلك باملاء الشروب، 
وهو  تعلمون  فكما  األولى  اإلشكالية  إشكالية،  فهنالك  ذلك  فرغم 
التساقطات املطرية اللي عرفت واحد التراجع كبير والواردات املائية 
اللي جعلت أن اليوم فاحنا في 500 متر مكعب لكل مواطن، وهذا خلق 
إشكال، ولكن اللي أهم وهو عندنا واحد التباين كبير، ألن بحال املنطقة 
لكل شخص،  مكعب  متر   800 إلى   700 إلى   600 فتنفوتو  اللوكوس 
وبالنسبة للمناطق الجنوبية فهي 200 متر مكعب لكل شخص، إذن 
للمياه؛  بالنسبة  كاينة  اللي  الفوارق  ديال  حقيقي  إشكال  طرح  هذا 
%7 من  املائية  الواردات  %57 ديال  الثانية، وهو أن عندنا  النقطة 
املساحة ديال الوطن، كلها مركزة، إذن هذا تيخلق هاديك التفاوتات 

للي هي تنتكلموا عليها؛ ثالثا، وهو أنه اللي وقع وهو وقع استغالل كذلك 
مفرط للفرشة املائية للي جعل أنه، ال قدر هللا، إذا كان عندنا واحد 
سنتين ديال الجفاف غتكون عندنا إشكالية ديال تزويد املاء الشروب 
بالنسبة للمواطنين، وبالتالي فاعتبرنا أن من الضروري أن يكون هنالك 
برنامج، كاين معلوم البرنامج اللي اعطى انطالقته جاللة امللك 27-20 
فيه السدود، فيه االقتصاد في املاء إلى آخره، وبغينا ودرنا كذلك برنامج 
استعجالي بالنسبة لألحواض املائية أكثر تضررا بحال ملوية، بحال أم 
الربيع، وبحال كذلك ديال تانسيفت، وعندنا إشكالية وسوس ماسة 
معلوم، وعندنا إشكالية أخرى وهو أننا بغينا نحسنو من الفعالية ديال 
املجهودات املبذولة، بغينا نقطة وهو أنه عندنا %40 إلى %60 ديال املاء 
تتم�صي غير في القنوات ألنهم تيسيلو، وبالتالي عندنا واحد التراجع كبير 

فهاد اإلطار، وبالتالي احنا درنا واحد..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، التعقيب لكم السيد النائب 
املحترم، تفضلوا.

ملنيئباملسيداأحاداملعيلم:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، ننوه بهاد االستراتيجية، واحنا ثقتنا فيكم كبيرة بزاف 
في هاد بأنكم غادي توجدوا الحلول في هذا املوضوع، السيد الوزير، فعال 
كيما قلتو اآلن بعض املناطق الجنوبية كتعاني جهة الداخلة واد الذهب 
تحلية،  ديال  املحطة  واحد  عندها  اآلن  الداخلة  املثال،  سبيل  على 
املحطة الحالية فيها واحد العجز ديال %40، أضف إلى ذلك واحد 40% 
أخرى تضيع في القنوات ديال إيصال املاء، إذن السيد الوزير كيما قلت 
لكم أننا في حاجة ماسة لتنزيل داك املشروع ديال تحلية مياه البحر اللي 
منصوص عليه في البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي 
2020-2027، ألن بعض األحياء كبرى مثل حي السالم، حي الوحدة، 
حي املسيرة، هادو أحياء ذات كثافة سكانية عالية، وكتعاني 4 ايام وهي 
محرومة من املاء، املاء اللي هو حق دستوري للمواطن، املواطنين اآلن 
في حاجة ماسة السيد الوزير ملاء الشرب، وهاديك املحطة بخصوص، 
كذلك مناطق الصيد البحري كاين بعض املناطق اللي في قرى الصيد 
5 قرى..، العين البيضا كذلك املهيريز، هادو مناطق كلها ال تتوفر على 
ماء الشرب، وهذا حق مواطن هما عندهم واحد الدور اإلقتصادي 
كبير، لذلك هللا يجازيكم بخير السيد الوزير نعجلو باش نوصلو لهم 
املاء، كذلك بعض الجماعات اللي كاينين في جهة الداخلة واد الدهب، 
كمركز أوسرد ذات طابع تاريخي من 1999 وهم في انتظار واحد املحطة 
ديال تحلية املياه، ألن عندها واحد كيما قلت لكم واحد الطابع تاريخي 
هاديك املنطقة، كذلك منطقة بير كندوز كنعرفوا بأن بير كندوز حاليا 
واحد اإلقليم اللي هو فواحد التصاعد اقتصادي وجد مهم بالنسبة لنا 
ألنه خص هاديك املحطة تزاد مثال هاديك املحطة يتزاد املنتوج ديالها 
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ويوصل  الكركرات  ديال  الحدودية  املنطقة  للكركرات  حتى  ويوصل 
للمناطق اللي هي مجاورة، كذلك الداخلة راه عندنا بعض املناطق اللي 

هي بعض الوحدات السياحية اللي هي في النواحي..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ آه شكرا إيال سمحتوا السيدات والسادة مع البعد 
ما كنشوفوش إيال وقفتو وهزيتو يديكم غاتكونو باينين أكثر، شكرا 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاثوريةاعفيف:

السيد الوزير، كنطلبو هللا سبحانه وتعالى يغيثنا، كما جا في الرد 
ديالكم توالي سنوات الجفاف أثر على مخزون املاء واليوم املخزون داملاء 
في مجموعة ديال الجهات راه بلغ اللون البرتقالي مما أثر على الحقينة 
ديال السدود الكبرى راه كاين اللي وصالت مثال سد بين الويدان أقل 
من %14 والخطر الكبير هو تحسب وقوع أزمات في التزود باملاء الشروب 
درعة  خنيفرة،  مالل-  بني  -ماسة،  سوس  الجهات  من  مجموعة  في 
-تافياللت، مما يستوجب وضع مخطط استعجالي ومن مثل تعميم 
تحلية ماء البحر الذي صار خيارا إستراتيجيا في املدن الساحلية. أما 
فيما يخص ماء السقي نتفهم قرار توقيف سقي املزروعات املوسمية، 

لكن السيد الوزير املزروعات املتعددة السنوات وجب..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت. سؤال دائما له تعقيب 
إضافي ماكينش؟ غنرجعوا للسيد الوزير تفضلوا السيد الوزير، وفيما 

تبقى من الوقت.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

أنا فقط بالنسبة للجانب ديال بالنسبة للداخلة بحال اللي تفضل 
غايتم  املياه  تحلية  في  إن شاء هللا  فغنسرعو  املحترم  النائب  السيد 
الحكومة  في داخل  تنشتغلوا  الفالحي ولكن  الصعيد  استغاللها على 
باش أنه يتم كذلك استغالله بالنسبة للماء الصالح للشرب، وبالنسبة 
للنقطة اللي طرحات السيدة النائبة املحترمة فهاد البرنامج االستعجالي 
إن شاء هللا راه احنا اشتغلنا عليه ووضعنا خريطة طريق إن شاء هللا 
غايدار تحلية املياه بالنسبة للناظور، غايدار تحلية املياه كذلك بالنسبة 
آلسفي، غايدار تحلية املياه بالنسبة لسيدي إفني، في العديد من املدن 

الساحلية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال 12 وهو السؤال األخير 

للسيدات  الطرق  بعض  بمآل  متعلق  للصالة  الجلسة  نرفع  أن  قبل 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

لكم الكلمة السيد النائب املحترم تفضلوا.

ملنيئباملسيدابوشعيباطه:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، نتساءل عن مآل األوراش الطرقية التي تعرف تعثرا 
في إنجازها؟ وما هي اإلجراءات املتخذة لتسريع وتيرة إنجاز هذه املشاريع 
التي ستستغرقها  الزمنية  املدة  هي  وما  بها؟  األشغال  ومتى ستنطلق 

عملية اإلنجاز؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال،..

ملسيدارئيساملجلسة:

إيال اسمحتي السيد الوزير، السيدات والسادة النواب راه غادي 
كيغادرو،  شفتهم  السؤال  بعد  من  مباشرة  للصالة  الجلسة  نرفعوا 

تفضل.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

إذن بالنسبة للسؤال ديالكم فهذا سؤال مهم جدا اللي يمكن لي 
نأكد لكم وهو أن هنالك الطرق اللي هي مبرمجة من طرف الوزارة واللي 
هي محددة في الزمان واملكان وكيفية إنجازها، هنالك كذلك الطرق 
اللي تدخل في إطار شراكة مع الجماعات املحلية ومع الجهات واللي هي 

كذلك عملنا على تسريع وتيرة إنجازها، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، السيد النائب للتعقيب لكم الكلمة.

ملنيئباملسيدابوشعيباطه:

بتنوير  الكفيلة  التوضيحات  هذه  على  نشكركم  الوزير،  السيد 
الرأي العام بخصوص األوراش الطرقية املتعثرة بما فيها مسار املشروع 
الطرقي الرابط بين العاصمة االقتصادية واملطار الدولي الذي يدخل 
في إطار األوراش الكبرى املرتبطة بالبنيات التحتية التي تشكل الدعامة 
األساسية لتسريع وتيرة النمو اإلقتصادي وتحقيق التنمية املندمجة 

واملستدامة.
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السيد الوزير، إن حرصكم الشديد على تتبع ومواكبة األوراش 
الطرقية املتعثرة وتفاعلكم اإليجابي مع هذه األوراش الطرقية الهامة 
نؤكد إيراداتكم القوية إلعطاء دينامية جديدة للسياسات القطاعية 
األمر  يتعلق  عندما  وانتظاراتهم،  املواطنين  لتطلعات  تستجيب  حتى 
وتخفيف  الوطنية  الطرقية  الشبكة  تحسين  في  سيساهم  بمشروع 
مدينة  تربط  التي  مثل  الوطنية  الطرق  بعض  تعرفه  الذي  الضغط 
بوسكورة  مدينة  عبر  الخامس  محمد  بمطار  الكبرى  البيضاء  الدار 
والتي أصبحت طاقتها االستيعابية غير كافية ملواجهة متطلبات وتيرة 
يشكله من مخاطر على  وما  الطرقي  املحور  لهذا  املكثف  االستعمال 
السالمة الطرقية خاصة وأن املشروع الطرقي الجديد سيشكل أيضا 
قيمة مضافة ملدينة بوسكورة التي تتطلع لتصبح إحدى املدن الرائدة 

في بالدنا بفضل املؤهالت الطبيعية التي تتوفر عليها، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
تعقيبات إضافية في املوضوع؟ لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدانزمراب5كةاوزي5املتجهيزاوممليء:

شك5ماملسيدامل5ئيسامملحترم،

شكرا السيد النائب املحترم، فبالنسبة للطرق اللي تكلمتي عليها 
واللي عندها واحد األهمية قصوى ألن ما بين الدار البيضاء واملطار واللي 
عارفين االكتظاظ اللي كاين هناك فيمكن لي نأكد لكم بأن تم التوقيع 
على اتفاقية شراكة مع الجهة اللي من أجل وكذلك مع املكتب ديال 
املطارات باش يمكنا ننجزوا هاد الطريق ونقلصوا من الضغط على 
هاد الساكنة وعلى كذلك الساكنة في هذه املناطق بالنسبة لبوسكورة 
وبالنسبة ملجاطية إلى آخره وبهاد الكيفية إن شاء هللا غنضمنوا أن هاد 

اإلشكالية ما غتبقاش مطروحة بحال اللي كانت في املا�صي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، وشكرا أيضا على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، وأرفع الجلسة للصالة ل 10 دقائق كاملة وغير ناقصة وغير 

زائدة. رفعت الجلسة.

ملسيدارئيساملجلسة:

بسماهللاامل5حانامل5حيم.

مفتتحتاملجلسة،

لنستأنف أشغال جدول أعمالنا لجلسة اليوم، ونرحب بالسيدة 
الوزيرة في حضورها األول وأكيد النوعي كذلك متمنين لها كل التوفيق 
والنجاح، إذن السؤال األول في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 
تشجيع  في  الحضرية  الوكاالت  دور  عن  املدينة  وسياسة  واإلسكان 

االستثمار وتحقيق التنمية املحلية للسيدات والسادة النواب األفاضل 
من فريق التجمع الوطني لألحرار، لكم الكلمة ال�صي الصديقي املحترم.

ملنيئباملسيدا ليلاملصد قي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيدةاملوزي5ةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

من املؤكد وكما تعلمون السيدة الوزيرة أن السياسة الحكومية 
تهدف باألساس إلى جعل التعمير في خدمة االستثمار، وبالتالي نسائلكم 
عن األدوار التي تقوم بها الوكاالت الحضرية لتنزيل هذه السياسة، وهل 
تفكرون يعني في إطالق جيل جديد من الوكاالت الحضرية لتشجيع 

االستثمار الذي يخلق فرص الشغل؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا.

ملترمبا إعدمىا وزي5ةا مملنصوريا ملزه5مءا فيطاةا ملسيدةا
ملوطنياوملتعايراومإلسكيناوسييسةامملد نة:

بسماهللاامل5حانامل5حيم.

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شك5ماعلىاملترحيباى يلكماملسيدامل5ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، بغيت في البداية نأكد على 
الحقيقة  وفي  الحضرية،  الوكاالت  به  تيقوموا  اللي  األسا�صي  الدور 
عندهم هما 2 داألدوار: دور عملياتي ودور إستراتيجي. هاد الوكاالت 
الحضرية تيدرسوا فوق من 100 ألف ملف سنويا، %80 منهم مشاريع 
صغرى و%20 منهم مشاريع كبرى أو مشاريع اإلستثمار، وفي إطار سياسة 
واحد  خذينا  الشغل  فرص  وخلق  اإلستثمار  تشجيع  ديال  الحكومة 
املجموعة ديال التدابير واإلجراءات اللي لحد الساعة إيجابية جدا، 
منهم أوال الدورية الوزارية ديال 6 دجنبر 2021 اللي تنطلبوا من الوكاالت 
الحضرية إعادة النظر والقراءة في واحد املجموعة ديال املشاريع اللي 
ترفضات في 2021 واللي عندهم إشكاليات فقط إدارية، واملبلغ ديال 
27 مليار ديال االستثمار، هاد االستثمار اللي غادي يخلق أكيد فرص 
الشغل، كذلك طلبنا من الوكاالت الحضرية باش يعمموا الدراسات 
القبلية ملواكبة العمل مع املستثمرين واملهنيين ويسهلوا عليهم مأمورية 
الترخيص. ثالثا طلبنا من وزارة الداخلية باش نشتغلوا في جانبها باش 
نحسنوا األداء ديال منصة رخص اللي هي منصة إيجابية ولكن باقي 
تتعاني من بعض املشاكل التقنية وخاصة فيما يخص ضبط اآلجال. 
فيما يخص البعد االستراتيجي أو التخطيط ديال الوكاالت الحضرية، 
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لحد الساعة عندنا واحد التراب اللي مغطي %80 من وثائق التعمير، 
باقي اإلشكالية ديال املدن الكبرى غير املغطاة وأكيد بينا نخلقوا واحد 
الجيل جديد من وثائق التعمير اللي غتكون فيهم أكثر مرونة داخل كناش 
التحمالت ديالهم، واللي يسمحوا هاد اإلستثمار اللي تنطمحوا لبالدنا، 
وكاين واحد التصور كذلك فيما يخص الوكاالت الحضرية باش نمشيوا 
لوكاالت حضرية ديال 12 جهة، 12 وكاالت كبرى اللي يمكن لها تقوم 

بدورها االستراتيجي ديال التخطيط شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

النائب  السيد  لكم  التعقيب  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  شكرا 
تفضلوا.

ملنيئباملسيدا ليلاملصد قي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السيدة الوزيرة على التفاعل اإليجابي، فعال احنا كنقدروا 
يعني املجهودات اللي كتقوم بها هاد الوكاالت الحضرية، ولكن السيدة 
الوزيرة فأنتما كترأسوا يعني إحدى املدن الكبرى وتعلمون دور يعني 
التعمير في اإلستثمار لتأهيل هاد املدن إقتصاديا وسياحيا واجتماعيا، 
أصبح  الوكاالت  دور  أن  الوزيرة  السيدة  اليوم  كتشوفوش  ما  واش 
بوثائق  الكمية  والتغطية  الحضري  التدبير  في  يعني  تقليدي ومحدود 
التعمير، وكذلك الرقابة التقنية في دراسة املشاريع، ألن املشرع أعطى 
السيدة  ولذا  الترخيص،  وفي  املشاريع  دراسة  في  امللزم  الرأي  هداك 
الوزيرة كنطلبوا منكم يعني تشرفوا على تبسيط بعض املساطر الخاصة 
في دراسة املشاريع االستثمارية. فعال كما قلتوا السيدة الوزيرة ننوه 
بالدورية اللي اصدرتوا مؤخرا اللي في الحقيقة درسات واحد مجموعة 
دامللفات اللي كانت مرفوضة، والحمد هلل يعني دارت واحد التفاعل 
إيجابي وخرجات واحد املجموعة ديال املشاريع اللي كانت عالقة. كيما 
الوكاالت  اليوم من  الوزيرة خصنا جيل جديد  السيدة  قلتوا كذلك 
الذاتية،  البشرية  باملوارد  التصاميم ولكن  إنجاز  في  لتبدع  الحضرية 
وقادرة على التنزيل ديالها يعني والتنفيذ ديال هاد التصاميم واملشاريع 
السيدة  تقتصرش  وما  ومقاوالتي،  استثماري  بمنطق  بها  جات  اللي 
الوزيرة في العمل ديالها مع مكاتب الدراسات اللي كتبقى يعني كالسيكية 
وتقنية في التصاميم اللي كدير، وكذلك السيدة الوزيرة بغيناكم يعني 
بغينا الوكاالت الحضرية يلعبوا واحد الدور محوري في تنزيل مخرجات 
في  التعمير واإلستثمار، ويساهم  في مجال  الجديد  التنموي  النموذج 
واحد اإلقالع اقتصادي حقيقي، وكنوهوكم كذلك يعني ب اليوم أنكم 
فكرتوا تديروا وكاالت جهوية اللي خصها يعني ومن هنا تشرف والدير 
بالتعمير، وتكون كتواكب  تعميرية جهوية خاصة  مخططات مديرية 
املراكز ديال االستثمار الجهوية، خاصة اليوم السيدة الوزيرة كتعرفوا 

أن التنمية واالستثمار فاملستقبل ديالو هو في الجهات وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيدامنصفاملطوب:

ملسيدامل5ئيس،

ملسيدةاملوزي5ةامملحترمة،

ملسيداملوزي5امملحترم،

ملسيدمتاملسيىةاملنومب،

أوال السيدة الوزيرة نشيد بالعمل اللي قمتي به في هاد املدة القصيرة 
اللي توليتي هاد الوزارة، ولكن بغيت نوصلك واحد النقطة اللي هي 
مهمة السيدة الوزيرة هو أن الوكالة الحضرية التابعة إلقليم تطوان 

اللي هي البيبان يمكن اإلدارة الوحيدة اللي بابها مسدودة على الجميع.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، لألسف انتهى الوقت، هل هناك من 
تعقيب إضافي آخر في املوضوع؟ راه وخا انتهى الوقت السيد النائب زعما 
راه خلينا بعض ثواني زعمة باش تمرر الرسالة، ما كاينش تعقيب اضافي 

نعود ليك السيدة الوزيرة تفضلي.

ملترمبا إعدمىا وزي5ةا مملنصوريا ملزه5مءا فيطاةا ملسيدةا
ملوطنياوملتعايراومإلسكيناوسييسةامملد نة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

أعتذر السيد النائب من منطقة تطوان نتكلموا في املوضوع من 
بعد، اللي بغيت نأكد هو أن كاين ضغط كبيرة على الوكاالت الحضرية، 
اللي كيف قلت ليكم في داك التدبير اليومي ديالها، أوال في قطاع التعمير 
ما�صي هي واحد متدخل، كاين واحد املجموعة تاع املتدخلين اللي تيكون 
واحد الضغط في داك تدبير امللفات، فلذلك كان هاد التصور وكاين 
هاد التصور اللي خدامين كنشتغلوا عليه باش نوضعوا وكاالت حضرية 
بكل معنى الكلمة لتكون صاحبة التخطيط وما باقيش تفوض الكتابة، 

وازعمة دير معانا املزيان النهار األول هذا..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا ما�صي أنا السيدة الوزيرة، بغيت ندير معاك مزيان السيدة 
الوزيرة ولكن الوقت ما كيديرش معانا مزيان، ال يرحم، نمر للسؤال 
املوالي وهو سؤال مرتبط بتنفيذ مشاريع السكن االقتصادي واالجتماعي 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية، لكم 

الكلمة السيد املحترم.
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ملنيئباملسيداعبداملصادا نيني:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

سؤالي لكم السيدة الوزيرة مرتبط بوتيرة تنفيذ مشاريع السكن 
االقتصادي واالجتماعي في ظل هذا الركوض اللي كيعرفوا سوق العقار 
في بالدنا، لذلك أشنو هي التدابير اللي غادي تقوموا به باش هاد القطاع 

ينتعش؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب لكم السيد الوزيرة.

ملترمبا إعدمىا وزي5ةا مملنصوريا ملزه5مءا فيطاةا ملسيدةا
ملوطنياوملتعايراومإلسكيناوسييسةامملد نة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

نأكد  بغيت  ديالكم،  السؤال  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
بأن مع األسف جائحة كورونا أثرات على اإلقتصاد ككل وعلى قطاع 
السكن خاصة، وباش نعطي واحد املؤشر ما بين 2019 و2020 كاين 
كاين   donc انطلقت  اللي  ديال األوراش   50% ديال  التقليص  واحد 
تأطير، كاين واحد اإلقالع خفيف في 2021 ولكن مازال ما عندنا بعد 
نظر باش ندير واحد التقييم ديال هاد الجائحة خاصة احنا باقي داخل 
األزمة، تيعرف الجميع بأن االتفاقية ديال السكن االجتماعي انتهى في 
دجنبر 2020 ولكن األوراش باقى غتستمر حتى ل2026، وكاين واحد 
غادي يتنتج إن شاء هللا فوق من 100 ألف وحدة اللي غادي تجاوب مع 
طلب السوق، في نفس الوقت درنا دراسة داخل الوزارة اللي تتبين لينا 
بأن الطلب ديال املغاربة 2 داملليون دالوحدات %73 من هاد الطلب 
مرتبط بالطبقة الوسطى واألكثر هشاشة، فلذلك احنا كوزارة ما يمكن 
ليناش نبقاوا بعاد من هاد املوضوع وخصنا نديروا جميع اإلجراءات 
ونتجوا برنامج جديد باش نقربوا ما بين الطلب والعرض، ولذلك غادي 
نعتمدوا على 2 داألسس األول هو تنزيل النموذج التنموي الجديد اللي 
تيو�صي: أوال الدعم املباشر للمواطنين، التمازج االجتماعي، وتحسين 
الجودة ديال البناء. وكذلك غادي نعتمدوا على املشاورات اللي انطلقنا 
فيها مع جميع املهنيين باش إن شاء هللا يكون واحد البرنامج فعال، ما 
بغيناش نزربوا به كنفضلوا املشاورة باش ما نطيحوش فداك اإلكراه 
ديال البرنامج اللي كنا درنا ديال السكن ديال الطبقة الوسطى واللي كان 

فاشل مع األسف، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا للسيد الوزير املحترمة، التعقيب لكم السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملصادا نيني:

بها،  تفضلتوا  اللي  املعطيات  هاد  على  الوزيرة  السيدة  نشكركم 

والحقيقة عارفينها املغاربة بأن هاد القطاع تلقى ضربة موجعة بسبب 
جائحة كورونا، الخطير في األمر أن هاد الوضع أثر في الدورة اإلقتصادية 
بصفة عامة خصوصا قطاع التشغيل وفقدان مجموعة من مناصب 
الشغل وأيضا القطاع املالي وهذا تيعني أن األبناك والقطاع الصناعي 
اللي عندو عالقة بالبناء بحال صناعة اإلسمنت والحديد وغيرها، هاد 
األمر السيدة الوزيرة أصبح اليوم مخيفة وهو أن الوضع غادي وكيدهور 
واملنعشون العقاريون ما بقاوش عارفين فين غادية هاد األمور في ظل 
أنها  املبادرات ملن شأنها  اتخاذها ملجموع من  الحكومة وعدم  صمت 
تنعش قطاع العقار من األزمة اللي كيعرفها اليوم، وباش نكون صريحين 
مع املغاربة السيدة الوزيرة اليوم خاص نلمسوا طبيعة القرارات اللي 
غادي اتخذها الحكومة ديالكم، الضحية األولى السيدة الوزيرة هو 
املواطن البسيط اللي مع األسف ما كيلقاش �صي فرصة مشجعة للتوفر 
على السكن، ولذلك كنقولولكم السيدة الوزيرة واحنا كنقدروا بشكل 
املغاربة كينتظروا منكم  بالشجاعة ألن  ديالكم، تحالو  الكفاءة  كبير 

ال�صيء الكثير، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي في املوضوع، تفضل 
السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداأحاداملعبيىي:

ملسيدامل5ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي5ةامملحترمة،

كما تفضلتم في الجواب ديالكم بأن اتفاقية الشراكة مع املنعشين 
منذ  توقفات  االجتماعي  أو  االقتصادي  السكن  مجال  في  العقاريين 
2020، وكيما كتعرفوا أنه كاين واحد اإلقبال وواحد الخصاص كبير 
فهاد املنتوج ديال السكن االجتماعي، وكانت تدارت واحد الدراسة كيما 
قلتوا من أجل التقييم ديال املنتوج اللي موجه للطبقات الضعيفة 
ديال  عنها،  أعلنتم  التي  الدراسة  مصير  ما  الوزيرة  السيدة  والهشة. 
وتقييكم  الوزارة  للشأن  تدبيركم  خالل  ومن  االقتصادي؟  السكن 
للبرنامج السكن االجتماعي، هل ستستمرون في نفس املنتوج أم هناك 
القروي  بالعالم  السكن  لتشجيع  تصوركم  هو  ما  ثم  آخر؟  منتوج 

واملناطق الجبلية؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الكلمة السيدة الوزيرة.

ملترمبا إعدمىا وزي5ةا مملنصوريا ملزه5مءا فيطاةا ملسيدةا
ملوطنياوملتعايراومإلسكيناوسييسةامملد نة:

شكرا السيد النائب املحترم، كن على يقين بأن كن ما كانتش الجرأة 
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الكافية ما غاديش نكون واقفة قدامكم اليوم وما غير باش نشتاغلوا 
فوق  كيشغل  كنعرفوه  اللي  القطاع خاصة  هاد  في  جريئين  ونكونوا 
من مليون تاع املغاربة واللي كيساهم في امليزانية الدولة بواحد الرقم 
مهم جدا، فيما يخص التصور كيفما قلت ليكم احنا في واحد املرحلة 
ديال ما�صي تاع التشخيص ولكن تاع املشاورات انطلقنا في املشاورات 
وما بغيناش نحسموا هاد املوضوع قبل من وقيتوا تنشوفوا أشنا هو 
بالضبط البرنامج اللي غادي يكون إيجابي وفعال واللي غادي يتجاوب 
مع اإلنتظارات تاع املغاربة. وفي هذا اإلطار تنشتغلوا وقريبا إن شاء هللا 
راه غادي نجي أمام هاد املجلس املوقر ونعرض عليكم املقترحات إن شاء 

هللا دياول..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال 
متعلق بمعاناة ساكنة العالم القروي في مجال البناء السيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداملعزري:

ملسيدامل5ئيس،

السيدة الوزيرة، ما هي التدابير املتخذة لتبسيط املساطير الخاصة 
بالبناء بالوسط القروي؟ بما يضمن للساكنة القروية حقها الدستوري 

في السكن الالئق؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيدة الوزيرة املحترمة.

ملترمبا إعدمىا وزي5ةا مملنصوريا ملزه5مءا فيطاةا ملسيدةا
ملوطنياوملتعايراومإلسكيناوسييسةامملد نة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على السؤال ديالكم، في البداية بغيت 
اللي  تراخيص  هي  القانون  تيفرضها  اللي  التراخيص  هاد  بأن  نقول 
تتحمي السالمة ديال املواطنين، واللي في نفس الوقت اللي تتسمح واحد 
الحفاظ على االنسجام املجالي والترابي ديالنا، في سنة 2020 توصلنا 21 
ألف طلب ترخيص %63 منهم خداو املوافقة ومن أصل هاد 72%-63% 
منهم كانوا في مساحة أقل من ألف مترو اللي مابقاش داك الضرر ديال 
هكتار اللي كنا تنعرفوا، في نفس الوقت عرفنا بأن هاد األرقام ما تتبينش 
الواقع وعرفنا بأن كاين بنايات كثيرة في العالم القروي اللي ما عندهاش 
تراخيص وفي الحقيقة هاد ال�صي تيأملنا ألن تنعرفوا بأن تتهدد السالمة 
ديال املواطنين ولكن تنقبل بأن واحد املواطن اللي في واحد الجبل وال 
واحد الجماعة ترابية بعيدة من املركز كيصعاب عليه باش يم�صي وياخد 

البالن ويجي ويجيب دوك الوثائق كلها ويرجع باملركوب باش يوضع، ولكن 
فهاد اإلطار الوزارة خذات واحد املجموعة ديال التدابير واإلجراءات 
مثل تحديد مدارات الدواوير الغير مغطى بوثائق التعمير، كذلك تعميم 
دد  تجزئة  إحداث  وتشجيع  القروية  الجماعات  على  التعمير  وثائق 
التجهيز املحدود أو التدريجي وكذلك املساعدة التقنية واملعمارية. من 
بعد التقييم ديالنا تبين لينا بأن هاد اإلجراءات اللي هي مهمة اللي هي 
مهمة وغيرات الوضع مازال ماتتفعل بنفس الوثيرة في جميع األقاليم، 
فلذلك الوزارة انطلقت في واحد العملية ديال التحسيس مع الوكاالت 
الحضرية باش أوال نفسروا هاد اإلجراءات، ثانيا نفعلوا القانون 55.19 
اللي مرتابط باملساطر، وفي نفس الوقت تتشتغل الوزارة وانتهينا في هاد 
العمل واحد األرضية للمزيد من تبسيط املساطر واللي تنتسنى تخضع 
للمناقشة مع وزارة الداخلية حيث كيف تتعرفوا في هاد القطاع ديال 
التعمير ما�صي كنشتغلوا بوحدنا كوزارة ولكن مع الشركاء ديالنا وكذلك 
مع املهنيين، وهاد األرضية غير توجد أنا السيد الرئيس راه مستعدة نجي 

نعرضها عليكم في اللجنة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، التعقيب لكم السيد نائب تفضلوا.

ملنيئباملسيدامحاداملعزري:

ملسيدامل5ئيس،

الجماعية،  املسؤولية  تحملتوا  ليكم  سبق  الوزيرة  السيد  فعال 
وأظن كتتحسوا باملعاناة ديالنا يعني رؤساء الجماعات القروية وما زال 
تتحملوا املسؤولية كيما قال الصديق ديالي، اللي صبحوا عاجزين على 
تلبية طلب ديال الساكنة دالعالم القروي. السيدة الوزيرة، هنا كيما 
قلتي واحد زعما خففتوا من الشروط التعجيزية من ألف متر والت مثال 
أو من هكتار والت مثال.. أاللة راه كاين مثال بعض الدواوير اللي تيكون 
سياسة  على  نحافضوا  واللي خصنا  سكانية  كثافة  مجموعين  فيهم 
600 متر هو  500 متر وعندو  القرب كمدارس كمستوصفات وعندو 
باغي يبني واحد 100 متر للولد ديالوا وال لألخ ديالوا هنا.. ما يمكن لكش 
تبني، وهذا هو اإلشكال اللي كاين بالنسبة للعالم القروي، إذن أنا بغيت 
نوضح للسيدة الوزيرة بأن فهاد النقطة هادي فين غادي يم�صي هاد، 

واش غنشجعوا على الهجرة القروية؟

السيدة الوزيرة، فهاد السؤال هذا عفوا هاد السؤال هذا سبقلوا 
تطرح في عدة مرات على الوزراء السابقين والوزيرات السابقات، وراه 
ما لقاوش الحل ديالوا نهائيا، ألن كيما قلتي رغم أن هاد %72 اللي قلتي 
ديال الرخص اللي تعطات تعطات في اللي محدود اللي عندو هكتار اللي 
عندو 2 اللي عندو 3، بينما الحاالت الصغيرة اللي باقة معلقة راه باقي 

مشكل كبير تيعانيو منو.

الدوار  املدار واحد  في  تنلقاو  املرات  بعد  تنجيو  الوزيرة،  السيدة 
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تقسم على 2 وال مدار حضاري ومدار قروي، وهنا تيلقى راسوا ما هو 
مدار حضاري ما هو مدار قروي لهذا خصو..، ما يخفاش عليكم السيدة 
الوزيرة تنتمنى هاد اإلشكال يتحل على يديكم وسبق لينا أنكم أكدتوها 
يعني  ديالكم  السؤال  ديال  الجواب  للسؤال  بالنسبة  يعني  اآلن،  دبا 
راه بزاف دامللفات اللي حليتوا، ونزيد نأكدها ليكم تيقولوا اسم على 
مسمى، حنا عندنا وكالة حضارية نتمناو السيدة الوزيرة تخلق وكالة 
في شكل  الحضري  القروي، ألن  دالعالم  بالساكنة  غتهم  اللي  قروية 

والقروي في شكل آخر، شكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

املوضوع؟  في  اإلضافية  تعقيبات  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
نرجعوا ليك السيدة الوزيرة تفضلي، أه انتهى الوقت عفوا شكرا ، 
إذن نمر للسؤال املوالي وهو سؤال خاص بمكافحة السكن الغير الالئق 
تفضلي  الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيدة النائبة املحترمة لبسط السؤال.

ملنيئبةاملسيدةاعزيزةابول5يدة:

شك5ماملسيدةاملوزي5ة،

شك5ماملسيداملوزي5،

ملسيداملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

على الرغم من املجهودات املبذولة في مجال مكافحة السكن الغير 
الالئق، فإن حجم هذا السكن الزال مرتفعا، وال سيما السكن الصفيحي 
والسكن العشوائي. األمر الذي يسائل الحكومة عن البرامج املعتمدة 
ملكافحة السكن الغير الالئق، بما في ذلك السيدة الوزيرة توفير العقار 
وتمكين املستفيدين من تحفيزات تمويلية للولوج إلى سكن الئق؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، املحترمة السيدة الوزيرة.

ملترمبا إعدمىا وزي5ةا مملنصوريا ملزه5مءا فيطاةا ملسيدةا
ملوطنياوملتعايراومإلسكيناوسييسةامملد نة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، كايبان ليا 2 دقايق باش نهضروا 
على إشكالية السكن الغير الالئق صعيبة، ولكن غير للتذكير تتعرفوا 
الساعة  ولحد   2004 في  انطلق  اللي  صفيح  بدون  برنامج  كاين  بأن 
استافدوا فوق من 300 ألف أسرة بواحد الغالف مالي ديال 40 مليار 
واللي ساهمات فيه الوزارة ديالنا ب10 داملليار، ورغم ذلك ورغم ذلك 
باقيوا وكان غير فقط تقدير ألن اشكال في اإلحصاء 150 ألف أسرة 
اليوم اللي باقي كتعاني من هاد اإلشكال ديال السكن في الصفيح، هاد 
البرنامج يعاني من عدة إكراهات كيتنعرفوا بأن كاين انتشار مستمر 

ديال السكن الصفيحي اللي ما كيسمح لينا باش نضبطوا اإلحصاء، 
كذلك كاين واحد النقص في العقار خاصة في املدن الكبرى، كاين كذلك 
ضعف القدرة الشرائية لسكان وهاد �صي اللي كيجعل واحد البطء في 
هاد البرنامج خاصة، الحلول املقترحة مشينا في واحد التصور جديد 
واحد املقاربة جديدة ألن وصلنا حدنا نجزنا ولكن وصلنا حدنا: أوال 
اإلعتماد على التكنولوجيات الجديدة لضبط اإلحصاء، هذه مفروضة 
ما يمكن ليناش باقي داك اإلحصاء التقليدي الداخلي اللي تيولي تيتغير 
مع الوقت، ثانيا: إعادة اإلسكان في عين املكان أو املحيط في حدود 
املمكن وهادي باش نجحوها ما يمكن لينا غير التعزيز الشراكة بين 
القطاع الخاص والقطاع العام، كذلك إشراك فاعلين جدد خصوصا 
الجهات. فيما يخص الدور املهددة باالنهيار اللي هو سؤال غادي يجي 
اللي  الوطنية  الوكالة  نعتمدو على  الفكرة هي  نجاوبكم عليه  وغادي 

صادق عليها هاد املجلس في 2019، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب للسيدة النائبة من الفريق 
الحركي تفضلي السيد النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاكلثومانعيم:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

تدابير  عن  اإلعالن  منكم  ننتظر  كنا  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
استعجالية وآنية تستجيب إلنتظارات وحاجيات املواطنين بخصوص 
السكن الغير الالئق، ولكن تفاجأنا بأن الجواب كان عاما وفضفاضا 
على  كبيرة  أخطار  يمثل  الالئق  غير  السكن  موضوع  وأن  وخصوصا 

سكانها بشكل أسا�صي وعلى املجتمع بشكل عام، ويتطلب..

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضل السيدة النائبة، أرجوكم، تفضل السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاكلثومانعيم:

وأن املوضوع السكن الغير الالئق يمثل أخطر كبير على سكنها بشكل 
العاجل ومقاربة  التدخل  أسا�صي وعلى املجتمع بشكل عام ويتطلب 

تشاركية.

السيدة الوزيرة املحترمة، البد من تذكيركم بمشكل برنامج القضاء 
على دور الصفيح والسكن العشوائي بسيدي بنور خصوصا دوار القرية 
والذي عرف منذ 2004 مشاكل كثيرة في اإلنجاز والعديد من االختالالت 
التي ساهمت في تزايد أعداد القاطنين بأحياء الصفيح وهو ما أدى إلى 
ظروف عيش قاسية لهؤالء السكان القاطنين مع تسجيل تزايد األسر 
الصفيحية والعشوائية بشكل مخيف، لهذا ندعوكم السيدة الوزيرة 
بهذا  املعنيين  السكان  مع  تشاركية  مقاربة  واعتماد  السريع  للتدخل 
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املشروع مع التأكيد على ضرورة تبسيط املساطر واإلجراءات املرتبطة 
بالتعمير والسكن في العالم القروي والجبلي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيداأحاداب5يجة:

شك5ماملسيدامل5ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي5ةامملحترمة،

ملسيداملوزي5امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

مما ال شك فيه وأكيد بأن الدولة قامت باستثمارات مهمة جدا 
منذ بداية القرن وعبأت أرصدة عقارية مهمة، إال أن اإلشكال ال زال 
أمام سيدنا هللا ينصروا  التي وقعت  في االتفاقيات  مطروحا خاصة 
2006 و2007 التي ال زالت بعض املشاريع ديالها لم تنفذ إلى حد اآلن 
وأخص كريان الرحامنة بالدار البيضاء بسيدي مومن، في املكانسة، 

في الهراويين، لذلك السيدة الوزيرة، بحكم النجاح ديالكم والكفاءة 

ديالكم على مستوى تدبير الشأن املحلي نوصيكم باعتماد مقاربة محلية 

محضة عن طريق الجماعة واإلقليم وتعبئة األرصدة العقارية املحلية 

واملوارد البشرية املحلية وكذلك املواكبة والتأطير ديال الوزارة البد منو 

ولكن املقاربة املحلية املحضة ألنه املتدخلين املحليين هما اللي تيعرفوا 

مزيان اإلشكالية ديال السكن الغير الالئق، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي آخر في املوضوع؟ ال 

يبدوا، تفضلوا السيدة الوزيرة ما تبقى لكم من الوقت.

ملترمبا إعدمىا وزي5ةا مملنصوريا ملزه5مءا فيطاةا ملسيدةا
ملوطنياوملتعايراومإلسكيناوسييسةامملد نة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السيدة النائبة، شكرا السيد النائب، أوال ما�صي في عادتي 

باش ندير الفضفضة والكالم الفارغ وخاصة كيما قالوا اإلخوان أنا 

وخاصة  والضغوطات،  اإلشكاليات؟  هما  أشنا  وتنعرف  تراب  تندبر 

حزبكم راه دبر هاد القطاع منذ سنوات وكنا كنتمناو باش آنذاك يحل 

لينا مشكل الصفيح، ولكن اللي تيمكن ليا نأكد ليكم السيدة النائبة هي 

اإلرادة السياسية كاينة واالشتغال كاين والرؤية كاينة وغادي نفعلوها 

في جانب الشركاء ديالنا املحليين من جهات وجماعات ترابية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

نعم، ال أرجوكم، أرجوكم، أرجوكم، أرجوكم، أرجوكم هاد املوضوع 
الئق  جواب  كتجاوب  الوزيرة  السيدة  هادي  شحال  فيه  هضرنا 
التصفيق ما كاتغيروا والوا ما كيغير والوا التصفيق شفتي كالم السيدة 
الوزيرة أعلى من التصفيق ديالكم هذا غير كالم خاوي إوا أنبقاو نعاودوا 
ونعاودوا ال يستقيم ال يستقيم ال يستقيم كنهضر على الجلسة كنهضر 
على الجلسة وأنا اش واقف هنا أش تندير؟ باش كنهضر على الجلسة 
أنا ما�صي في مسرح هنا السيدة الوزيرة جاوبات هاد العادة أنت كقيدوم 
خاصك تسهر على هاد �صي أنت كقيدوم تسهر على هاد ال�صيء أش كندير 
أنا هنا؟ أنا كنسير وأنت كتشوش أنا كنسير الجلسة وأنت كتشوش 
املوالي  للسؤال  أندوزوا  عليها،  كتشوش  وأنت  فيها  كنسير  أنا  عليها، 
بالصتك  وجلس  لدبا،  حتى  ما�صي  كتشوش  وأنت  ومقبيلة  كتشوش 
ما�صي معارضة هادي، أنا مسؤول على التسيير ديال الجلسة وهادوك 
الحركات البهلوانية راه قديمة ا�صي، تفضل، احترم جلسة دستورية، 
هاد  كافية من  الوزيرة  السيدة  الدستورية، جاوبات  الجلسة  احترم 
الحركات املجانبة للصواب وللمنطق، أندوزو للسؤال املوالي، غندوزوا 
للسؤال املوالي غندوزوا للسؤال املوالي أالالال دبا شوف راه قلتها قبيال، 
راه قلت ليك ارتفاع الصوت دليل على ضعف الحجة، اواخا اشوف 
ابقى تغوت حتى لغدا، غير بشوية عليك، غير بشوية عليك، بقى تغوت 
حتى لغدا راه ال تغير �صيءا، الال أرجوكم أرجوكم أرجوكم أرجوكم، هادي 
راه جلسة دستورية، السيدة الوزيرة جاوبات جواب الئق، التصفيقات 
مجانبة للصواب، وال ما كتزيد ما كتنقض جلس ا�صي عبد النبي ا�صي 
عبد النبي وخا غوات غوات وخا ياهلل ياهلل احتى تساليو حتى تساليو 
باملنطق،  صرخ  صافي،  صافي  هذا  هذا  صافي،  غوت  ياهلل  زيد  ياهلل 
صرخ باملنطق، صرخ باملنطق، صرخ باملنطق ياهلل حتى تساليو، حتى 
تساليو، حتى تساليو، حتى تساليو، حتى تساليو، راه املغاربة كيشوفوا 
فيكم السيدات والسادة النواب األفاضل راه املغاربة كيشوفوا فيكم 
وكيشوفوا املستوى داملمثلين ديالهم اسمحوا لي اسمحوا لي ما�صي هذا 
هو املستوى ديال الجلسة الدستورية شوف راه غادي تبقى تغوتوا حتى 
لغدا راه لن تغيروا في األمر �صيءا لن تغيروا في األمر �صيء، ندوزوا للسؤال 
املوالي، شكرا إذن السؤال عن استفادة األحياء املفتقر إلى التجهيزات 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم  األساسية 
الفريق اإلشتراكي لك الكلمة السيد النائب املحترم، تفضل وقف احتراما 
للسيد النائب اللي وقف ياخذ الكلمة غير خليوه تفضل، ودبا ال دبا كاين 
مشكل وا السيد الرئيس اللي طلب الكلمة ما عندوش مشكل وكالقاو 
مشكل مع ناس آخرين دبا غير شرحوا ليا كيفاش انفهم ها املسألة 
هادي؟ ال يعقل وبراكة من املزايدات املجانية باركة هللا ير�صي عليكم 
جلسة دستورية راه املغاربة كيشوفوا فينا ما�صي هدا هو املستوى ديال 
السيد  راه صورة وحدة تفضل  كاملين  ديالنا  الشعب  ديال  املمثلين 

النائب.
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ملنيئباملسيدافيضلاب5مس:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيدة الوزيرة، إذا كان الكل يجمع على معاناة العالم القروي من 
ضعف البنيات التحتية األساسية من طرقات وتطهير للسائل والربط 
بشبكة املاء والكهرباء، فإننا نتساءل عن التدابير املجمع اتخاذها للحد 

من انعكاساتها على املعيش اليومي للمواطنين؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة لكم الكلمة.

ملترمبا إعدمىا وزي5ةا مملنصوريا ملزه5مءا فيطاةا ملسيدةا
ملوطنياوملتعايراومإلسكيناوسييسةامملد نة:

شكرا السيد النائب على السؤال ديالكم، بغيت نقول فيما يخص 
اللي استفدت من  الترابية  اللي كتعاني وهذا الجماعات  هاد األحياء 
الخدمات األساسية، ولكن مع األسف ما زال ما تمكنات باش تعطي 
العيش الكريم اللي تنطمحوا املغاربة ديالنا فهاد اإلطار بغيت نقول 
ليكم بأن املقاربة الجديدة ديال سياسة املدينة هي نفتحوا على جميع 
الجهة،  أو مجالس  اإلقليمية  املجالس  الترابية من خالل  الجماعات 
شريطة يكون واحد البرنامج مندمج اللي غادي يخلق دينامية جديدة 
التنمية املستدامة، فهاد  اقتصادية واجتماعية وكذلك يخلق واحد 
يديروا  باش  الترابية  الجماعات  دور  هذا  بأن  كنعتبروا  احنا  اإلطار 
هاد البرامج برامج عملية واللي احنا كوزارة مستعدين ينخرطوا فيها 

ونساهموا في جانبكم، شكرا السيد النائب.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، التعقيب لكم السيد النائب املحترم 
تفضلوا.

ملنيئباملسيدافيضلاب5مس:

صحيح إذا كان البعض يعتبر أن مهام وزارتكم تقنية ففي تقديرنا لها 
انعكاس مباشر على التنمية املحلية والوضعية االجتماعية للمواطنين، 
الكفيل  هو  الصاعدة  باملراكز  املطلوبة  وبالسرعة  والنهوض  ال  كيف 
الوحيد بالتنمية وجلب االستثمار ومحاربة الهجرة نحو املدن املجاورة 
بدل العكس، وأذكر هنا جماعة والد عيش التي تقع في مدخل مدينة بني 

مالل والتي تفتقر إلى أهم املنشآت األساسية التطهير السائل.

العالم  في حق  التعمير بصفة عامة مجحفا  قانون  أن  نعتبر  إننا 
القروي والجبلي، وعلى سبيل املثال كيف ال والربط باملاء والكهرباء 
مشروط بإكمال البناء حسب التصاميم ال ذنب للمواطن سوى أن 
إمكانياته املادية محدودة، وهنا نحيطكم على صعوبة شق الطرقات 
نظرا لغالء العقار في نزع امللكية وتطهير السائل، وشكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ال يبدو نرجعو ليك السيدة 

الوزيرة تفضلي.

ملترمبا إعدمىا وزي5ةا مملنصوريا ملزه5مءا فيطاةا ملسيدةا
ملوطنياوملتعايراومإلسكيناوسييسةامملد نة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

اللي بغيت نقول هو غادي انطلقوا في واحد البرنامج جديد اللي 
ترابية  180 جماعة  كيهم  اللي  ديالوا  التشخيص  كنديروا  دابا  احنا 
للحد الساعة ما زال ما استافدات إال ب %4 من صندوق التضامن 
واالندماج الحضري وهاد الجماعات هما أكبر هشاشة وهذا كالم ديال 

hcp هو اللي عطانا هاد التصنيف ديال..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، وراه درنا معاك مزيان راه 20 ثانية، 
للسقوط  اآليلة  الدور  املوالي هو سؤال عن وضعية  السؤال  إلى  نمر 
للعدالة  النيابية  املجموعة  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات 

والتنمية، فليتفضل السيد النائب املحترم لبسط السؤال.

ملنيئباملسيدامب5مهيماملنين:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، ما هي اإلجراءات والتدابير االستعجالية 
التي ستتخذها الحكومة من أجل معالجة وضعية ساكنة املنازل اآليلة 

للسقوط؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزيرة.

ملترمبا إعدمىا وزي5ةا مملنصوريا ملزه5مءا فيطاةا ملسيدةا
ملوطنياوملتعايراومإلسكيناوسييسةامملد نة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، على السؤال ديالكم، أنا اللي بغيت 
نذكر فهاد املسألة ديال الدور املهددة بالسقوط هي ظاهرة دينامية اللي 
خصنا نواكبوها %80 منها كاينة في املجال الحضري و%42 من هاد 
%80 في املدن العتيقة، كاين إكراهات كبرى الصعوبة ديال اإلحصاء 
النقص في الخبرة الصعوبة ديال التمويل بنسبة املستفيدين كذلك 
الوضعية القانونية املعقدة لألغلبية هذه املنازل، وتنعرفوا بأن في املدن 
العتيقة كاين مشاكل قانونية ها الكاري، ها الوراثة، هاد املشاكل اللي 
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تنعانيو واللي تيعطلوا هاد التنفيذ ديال البرنامج، كاين كذلك ونعترفوا 
به بأن كاين غياب االستباقية وتحديد األولويات، فلذلك احنا كنعتبروا 
بأن الحلول أوال حل ديال الحكامة املتدخلين كثار وما كاين حتى �صي 
التقائية فلذلك احنا غادي نشجعوا كوزارة هاد اإللتقائية وخاصة في 
تفعيل هاد 6 اتفاقية للمدن الكبرى اللي معنية بهاد الظاهرة وغادي 
نفعلوها ونفعلوها في أقرب وقت في إطار هاد اإللتقائية، كذلك وتيبان 
الوطنية  الوكالة  املرة  الحل هو هذا ولألول مرة لألول  بأن جزء من 
تعطاوها اإلمكانيات املادية والبشرية باش تولي هي حاملة املشروع، 
تعقد  الشهر  الرؤية، حاملة االستراتيجية، وغادي خالل هاد  حاملة 
وكذلك  استراتيجية  علينا  تعرض  غادي  اللي  ديالها  اإلداري  املجلس 
خلق مرصد وطني للدور املهددة بالسقوط والتمشيط وإجراء الخبرة 
لهذه املنازل باش يديروا ليها واحد التصنيف على األقل نعرفوا أشنا هي 
اللي أكثر خطورة واألقل الخطورة، ألن لحد الساعة ما زال ما عندنا هاد 
الرؤية وما حدنا ما عندنا هاد الرؤية ما غاديش يمكن لينا نفعلوا هاد 

البرنامج كيف تنطمحوا اسميتوا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، التعقيب للسيدة النائبة تفضل.

ملنيئبةاملسيدةاعيئشةاملكوط:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيدة الوزيرة، املحافظة على املدن العتيقة وعلى أرواح وممتلكات 
السكان الدور اآليلة للسقوط هي من مسؤوليتكم وأنتم املشرف األول 
على هذا القطاع، أمام استفحال هاد الظاهرة وعدم تراجعها واحنا 
لسنا ببعيدين عن الفواجع ديال أحياء الدار البيضاء، ووفاءا منكم 
لوعودكم االنتخابية تنقول لك السيدة الوزيرة واش ما حانش الوقت 
باش توقفوا على الدور املحدود للوكالة الوطنية للتجديد الحضري؟ 
وعلى مدى نجاعية استراتيجيتها في أفق 2030؟ وكذلك السيدة الوزيرة 
واحد العدد من املشاريع ديال إعادة اإلسكان هي متعثرة وحتى اللي تم 
اإلنجاز ديالها تم اإلنجاز ديالها في الهوامش ديال املدن اللي ما كتوفرش 
على املرافق الضرورية وال على مناطق لألنشطة االقتصادية مما ال 
يوفر فرص الشغل ألرباب األسر ديال هاد الساكنة، هاد ال�صي تيعمق 
الهشاشة عند هاد األسر وتيجعل أن املستفيدين املحتملين كيفقدوا 
الثقة في املتدخلين املحليين ويرفضون التعاون ومنهم من يرفض إخالء 
السكن رغم الخطر املهدد. في األخير السيدة الوزيرة اللجن اإلقليمية 
يجب تدعيمها ألنه كاين واحد البطء في التدخل ديالها وكاين إشكال 
عقاري حقيقي يجب الوقوف عليه وإيجاد حل جذرية لهذا املشكل، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نمر للتعقيبات اإلضافية هل هناك 

من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال يبدو، السيدة الوزيرة، إذن نمر إلى 
السؤال املوالي وهو سؤال آني عن تحيين وتعميم وتطوير وثائق التعمير 
واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

سيدي هشام تفضل.

ملنيئباملسيداهشيمامملهيل5ي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيدة الوزيرة، سؤالنا حول وثائق التعمير ربما تناقش سنوات 
في هاد القبة وفي اللجنة وغالبا ما كتكون أجوبة الحكومة عبارة عن 
إحصائيات وتعميم وثائق التعمير وتبسيط املساطر واملساعدة التقنية 
في العالم القروي، ولكن هاد �صي كايبان ليا غير في البرملان وفي التلفزة، 
على أرض الواقع كنكتشفوا الحقيقة اللي هي املساطر غادية وكتعقد 
األمور غادية وكتفلس، البناء العشوائي كيتزاد، التجزيء السري مازال 
عندنا في البالد البراكة اعترفتوا بأنه مازال تولد فهاد البالد، لدرجة نقدر 
بأنهم الفساد والخروقات فهاد املنظومة  الوزيرة  نقول لكم السيدة 
والت بحال هاد فيروس كورونا فيها متحورات فيها دلتا فيها هذا ولحد 
اآلن ما زال ما لقيناش �صي حكومة تلقى لينا �صي vaccin لهاد الخروقات 

لهاد الفساد في هاد املنظومة، كنتمنى من هللا يجيب التسير هللا على 

يديك السيدة الوزيرة.

كاينة سياسة عمومية  الوزيرة واش  السيدة  ليكم  ولكن سؤالنا 

حقيقية في هاد الحكومة؟ باش تربط جميع املتدخلين بهاد القطاع، 

احنا كنعرفوا كفاءتكم السيدة الوزيرة إيال قالوا مرأة وقادة رئيسة 

برملانية دوزتي جميع هاد ال�صي اللي كنتكلموا عليه عارفه، ولكن باقي 

لقاوا  املتدخلين خص تكون سياسة عمومية حقيقية باش نخرجوا 

السيدة  احنا كنشوفهم  ديالها  املخلفات  ألنه  املنظومة،  لهاد  الدواء 

الوزيرة في املدن ديالنا، مازال ما قدرناش نضبطوا هاد املنظومة تطوير 

وثائق التعمير في العالم القروي نفس اإلشكاالت كيما قالوا السيدات 

والسادة النواب ملي كانجيو لذاك الحي داك الدوار ديال 100 متر 200 

متر ما زال ما لقيناش لو الحل، ولهذا فين وصالت املناظرة اللي واعدتنا 

بها السيدة الوزيرة في اللجنة؟ باش يكونوا باقي الشركاء، سواء وزارة 

الداخلية، سواءا الضومين، سواءا األوقاف، سواءا للتراب، ألنه إيال ما 

سويناش الوضعية العقارية هاد �صي كل غادي يبقى كالم فارغ واملواطن 

البسيط ما غاديش يتلقى الحل والخروقات غتبدا والفساد غادي يبقى 

ألن باش ما احنا كنزيروا الناس دوك اللوبيات الكبار راه غادي يلقاو 

الحلول واللي مستفدين وشكون اللي كيأدي في آخير؟ هو fsh أنتما اللي 

كاتجيو تعاودوا ديروا إعادة الهيكلة وأنتما اللي ...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة.
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ملترمبا إعدمىا وزي5ةا مملنصوريا ملزه5مءا فيطاةا ملسيدةا
ملوطنياوملتعايراومإلسكيناوسييسةامملد نة:

شكرا للسيد النائب املحترم، على السؤال ديالك وعلى قراءة السؤال 
ديالك، فعال غادي نعطيك وخا هكاك بعض األرقام ألن من املفروض 
نعطيك بعض األرقام خاصة فاش إيال كانت إيجابية، التراب مغطي ب 
%80 من وثائق التعمير من أصل ألف و530، ألف و202 عندهم وثائق 
التعمير، ولكن الغريب في األمر وأنا متافقة معاك راه ما غاديش نغطيو 
الشمس بالغربال، هذا واقع هاد القطاع التعمير صعيب وصعيب جدا 
والدليل على ذلك هو رغم هاد التغطية ديال %80 املدن الكبرى اللي 
عليها ضغط معماري ثقيل جدا هما أقطاب االستثمار ما زال ما عندهم 
وثائق وهاد ال�صي منذ سنوات وهذا دليل بأن إما كاين غياب بإرادة تاع 
تفعيل هاد الوثائق، ولكن كن على يقين وكنتمى تنتمنى من عند سيدي 
ربي نكون أنا هي le vaccin ديال هاد اإلشكال، اإلرادة السياسية، ما 

تصفقوش غادي يكفر عليكم الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا على التنبيه، شكرا، شكرا تفضلي.

ملترمبا إعدمىا وزي5ةا مملنصوريا ملزه5مءا فيطاةا ملسيدةا
ملوطنياوملتعايراومإلسكيناوسييسةامملد نة:

وبا�صي نقول ليكم انطلقنا في تسريع إنتاج تصاميم التهيئة في ظرف 3 
اشهر السيد النائب، وفي الحقيقة أنا تنفتخر بذلك كخدمة للمواطنين 
ما�صي فقط كوعود انتخابية بل كالتزام نتاع مواطنة مع املواطنين 17 
وثيقة اللي خرجات في هاد 7 السنوات، فهاد 3 اشهر، رغم اإلكراهات 
املسطرية، واش تتعرفوا بأن وثيقة وثيقة التعمير باش تصادق عليها 
خصك 113 توقيع؟ 113 توقيع، واملهلة ديال املصادقة ديالها 6 سنوات 
في الوقيتة هاد الوثيقة العمر ديالها عشر سنوات، ما كنجيوا نكملو 
التخطيط حتى تنديرو واحد الوثيقة للي ما عندها حتى عالقة بالواقع، 
والحمد هلل، بالدنا غادية فواحد النمو اللي مستوى مرتفع خاصة مع 
هاد الحكومة، إن شاء هللا، غادي يكون أكثر وأكثر، إن شاء هللا، ازدهار 
املواطنين واملواطنات، فاإلشكال الحقيقي إشكال مسطري، املناظرة 
احنا كنشتغلو نتمناو هللا يرفع هاد الضرر وهاد الوباء علينا باش يمكن 
لينا نمشيو في هاد املناظرة، ولكن راه فتحنا أوراش مع مهنيين ومع 

املختصين..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي في 
املوضوع؟ تفضل السيد الرئيس املحترم، تعقيب إضافي؟ ال ال عقبت 
عليك انت، انت تسالى لك الوقت، السيد عندو الحق السيد الرئيس في 
التعقيب اإلضافي، ال ال اسمحو لي اسمحوا لي، رجعوا للنظام الداخلي، 

تفضل السيد الرئيس، تفضل.

ملوطنيا ملتجاعا ف5يقا رئيسا غييثا محادا ملسيدا ملنيئبا
لألح5مر:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيدة الوزيرة أوال بغيت نهنيك بالثقة املولوية السامية، من نهار 
نقر  ديالك،  التحركات  تنشوفو  واحنا  الوزيرة  السيدة  وزيرة  تعينتي 
اليوم بأن هاد القطاع حيوي عندو مسؤول وال أتكلم من فراغ، عندنا 
كامل الثقة في الكفاءة ديالك، وخاصة عندنا كامل الثقة في الجرأة في 
اتخاذ القرار ديالك، كاين واحد املجموعة ديال امللفات اليوم عالقة في 
الوكاالت الحضرية، بغيتك السيدة الوزيرة ديري واحد الجرد وتنزلي 
على هادوك امللفات، ألن غادة تنف�صي على االستثمار في مجموعة ديال 

املدن في بالدنا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، هناك من تعقيب إضافي آخر في املوضوع؟ 
سيدي هشام فاش تدوخ ما تدوخنيش معك، مقبول، تفضلي السيدة، 

واش تعقيب إضافي؟ واش في التسيير؟ في التسيير؟ تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةامليكةاملز نينيا)نقطةانظيم(.

السيد الرئيس، ربما قلتي بلي املغاربة كيشوفونا وهاد املهازل اللي 
كيشوفوها املغاربة في التعليقات خارج السياق خصنا نعرفو بلى البرملان 

قناة لتصريف املطالب ديال الناس.

ملسيدارئيساملجلسة:

ال ال ، قلنا تجاوزنا السيدة..

ملنيئبةاملسيدةامليكةاملز نينيا)نقطةانظيم(.

ال ما تجاوزناش.

ملسيدارئيساملجلسة:

ما�صي في التسيير هادي.

ملنيئبةاملسيدةامليكةاملز نينيا)نقطةانظيم(.

ال اسمح لي، في التسيير..

ملسيدارئيساملجلسة:

ال ال غادي نوقفك، غادي نوقفك، غادي نضطر، عفوا، عفوا، 
غادي نضطر نوقفك، نقطة هضرنا فيها ، تجاوزناها، ما يمكنش نعاودو 
الوقت،  من  تبقى  فيما  تفضلي  الوزيرة،  السيدة  شكرا  لها.  نرجعو 
عفوا السيدة النائبة املحترمة، هللا ير�صي عليكم نكونو شوية، شوية 

داملعقول.
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ملترمبا إعدمىا وزي5ةا مملنصوريا ملزه5مءا فيطاةا ملسيدةا
ملوطنياوملتعايراومإلسكيناوسييسةامملد نة:

الشهادة  على  النائب  السيد  شكرا  الرئيس،  للسيد  نقول  بغيت 
ديالك وتنتمنى باش نكون في حسن ظن سيدنا هللا ينصره، وفي حسن 

املغاربة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

في  جدا  القيمة  مساهمتكم  على  وشكرا  الوزيرة  السيدة  شكرا 
هذه الجلسة، ونشكرك على الجرأة املعهودة فيك في انتظار، إن شاء 
هللا، قرارات جريئة لقطاعكم، إن شاء هللا، وبحول هللا، شكرا مرة 
أخرى السيدة الوزيرة، وننتقل إلى القطاع املكلف بالشباب والثقافة 
والتواصل، ونرحب بالسيد الوزير بيننا، ونمر مباشرة إلى سؤال عن 
والسادة  للسيدات  بالدنا  في  الفنية  والتظاهرات  األنشطة  استئناف 
النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةا دوجاملسال�سي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، هاد السؤال كنا في الواقع طرحناه في سياق مختلف، 
سياق انخفاض تحسن الحالة الوبائية، اليوم نعيش تناميا في وضعيتنا 

الوبائية، لهذا ال بد من التذكير بمجموعة من االشياء:

أوال، ننتظر أن تكون هنالك في هذا الزمن ديال التريث والتفكير أن 
تكون هنالك إشارات، أن تكون هنالك قرارات قوية في اتجاه دعم كل 
الروافد الثقافية في بالدنا، وعلى مستوى كل الجهات عبر مسارح جهوية 
مثال، عبر إعادة النظر في إعادة توظيف قاعات السينما املغلقة واملهملة 
الثقافية  الصناعة  عن  نتكلم  أن  يجب  الوزير،  السيد  اليوم  مثال، 
باعتبارها رافعة االقتصاد املغربي، بغينا اليوم نحققو تنمية الثقافة 
باش غدا نحققو ثقافة التنمية، باش تولي الثقافة كتنفق على مجاالتها 
وكتنفق على العاملين والعامالت فيها، باش نجنبوهم هشاشة األوضاع 
وذل السؤال، أنا أدرك تماما السيد الوزير بأن مسؤولية الثقافة ليست 
مسؤولية قطاع واحد، لهذا أقول مرارا اجتهدوا لو سمحتم في تفعيل 

مختلف..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، عفوا انتهى الوقت، السيد الوزير املحترم 
لكم الكلمة.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي5ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك5ماملسيدامل5ئيسامملحترم،

السيدة النائبة، نحاول نجاوب بالنسبة للسؤال اللي وصلني للوزارة، 
بالطبع كاين هناك تغيرات بالنسبة إلشكالية الوباء، أما بالنسبة للبنيات 
التحتية وبالنسبة للمسارح والسينما اللي تكلمتي عليهم في السؤال اللي 
وصلنا للوزارة السيدة النائبة، فقد كان هناك واحد ما�صي وعد، بل كان 
هناك واحد القرار اللي خذيناه جميع في اللجنة آنذاك فاش كنا كناقشو 
املالية هو أن يكون عندنا 150 قاعة مسرحية وسينمائية من هنا أواخر 
2022، لحد اآلن، لحد اآلن كاينين 79 قاعة موجودة، وكاين يعني في 
أجل ديال 22، 45 وحدة أخرى غتكون موجودة، يعني 124 هادي قاعة 
عليه  تكلمنا  اللي  ال�صي  داك  ليهم  أو سينمائية، وغنضيفو  مسرحية 
آنذاك في اللجنة إما قاعات الشباب أو قاعات الثقافة اللي غنمكنوهم 
يو إما قاعات ثقافية قاعات مسرحية أو قاعات للسينما أو 

ّ
باش يول

حتى قاعات للموسيقى باش نوصلو لداك العدد ديال 150 اللي تكلمنا 
عليه، دابا السؤال اللي كيبقى مطروح، ها هما القاعات موجودين، دابا 
احنا حاليا كنفكروا كيفاش، يعني، يكونوا ناشطين ليس فقط قاعات 
مسدودة، اليوم خص يكون التنشيط الثقافي والفني بصفة عامة وهاد 
ال�صي اللي غنخدمو عليه، إن شاء هللا، باش نستغلو مع ذلك هذا الوباء 

باش..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تعقيب 
بغينا  في املوضوع، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ما كاينش،  إضافي 
نرجعو لك السيد الوزير ولكن استهلكت ما تبقى من الوقت غادي نمرو 
للسؤال املوالي، وهو سؤال عن برنامج مبادرة الحكومة على مستوى 
اإلعالم املغربي وطنيا وجهويا للسيدات والسادة املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدا وسفاشيري:

تنايرتاملسيدامل5ئيس،

تنايرتاملسيداملوزي5،

ملسيدمتاوملسيىةامملحترمون،

أوال لغدا ونيغ اسكاس امباركي، سنة أمازيغية سعيدة 2972، إن 
شاء هللا، تدخل علينا بالخير وبالهنا. السيد الوزير اسمح لي بعد ننوهك 
على الدينامية الشبابية اللي خلقتي داخل هاد الوزارة، وراك غادي في 
النهج الصحيح وحنا معك، إن شاء هللا، هللا يوفقك في العمل ديالك، 
بغيت نسولكم السيد الوزير على برامج ومبادرات الحكومة في دعم 

اإلعالم املغربي وطنيا ومحليا وجهوية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد وزير تفضلوا.
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وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي5ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

مجال  كيهم  اللي  السؤال  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
أسا�صي في بالدنا، وكما أقول دائما ألن الصحافة خدمة عمومية ودورها 
يبقى هام داخل املجتمع وما عاشته خالل هاد الجائحة جعل الحكومة 
تفكر في تصور جديد لدعم الصحافة، هاد التصور نعتبره احنا استثمار 
في الحقيق وليس بدعم، وهو ما نشتغل عليه حاليا بمقاربة تشاركية مع 
الفاعلين والهيئات املهنية سواء عبر مختلف اللقاءات التي عقدت منذ 
أول أيامنا على رأس هاد القطاع أو خالل اللقاء التشاوري املنعقد خالل 
هاد الشهر وهو اللقاء الذي خرج بتصورات وأفكار جديدة نشتغل عليها 
حاليا إلخراج املشروع الجديد برؤية استثمارية تعزز حضور الصحافة 
الوطنية والجهوية داخل املجتمع املغربي، الهدف اليوم هو تقوية دور 
الصحافة وجعل هذه املهنة في املكانة العالية مع التفكير في النموذج 
باملقاولة  جبائي خاص  نظام  من  بداية  اإلعالمية،  للمقاولة  الجديد 
والتحوالت  الرقمي  االنتقال  تواكب  املغربية  الصحافة  إلى  اإلعالمية 
التكنولوجية خصوصا الصحافة املكتوبة، وانتم عارفين اإلشكاليات 
كتعاني منها دابا، وأعتقد أن السيد املحترم أن بالدنا تعيش على واقع 
مبادرات مبتكرة في مجال االنتقال الرقمي، ومن الضروري أن تكون 
الصحافة جزء من هذه املبادرات، فقط أريد أن أشير أن تصورنا اليوم 
للصحافة واملقاولة الصحافية ال ينبني على حلول ظرفية وإنما تفكير في 
تصور شامل ال يقتصر على املقاولة فقط وإنما يمتد إلى الصحافيات 
والصحافيين وتحسين أوضاعهم املادية واالجتماعية وهو ما سيشتغل 
عليه وفق نفس املقاربة وإشراك جميع الفاعلين في هذا القطاع، وشكرا 

السيد النائب.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب لكم السيد النائب.

ملنيئباملسيدا وسفاشيري:

اللي  واملعطيات  لألرقام  استمعنا  املحترم،  الوزير  السيد  تنميرت 
قدمتوها بخصوص هاد املوضوع الهام واالستراتيجي وكنوهو بالدعم 
ديال الدولة لهاد القطاع خاصة في ظل في ظروف ديال جائحة كورونا 
وبتعليمات من صاحب الجاللة نصره هللا وآخرها أنها تعطات 350 
مليون ديال الدرهم للمقاوالت كأجور للصحفيين املهنيين، لكن املالحظ 
السيد الوزير أنه ما زال إلى حد اآلن واحد املجموعة من املقاوالت اللي 
كتعاني واحد األزمة اللي هي كبيرة جدا وقطاع اإلشهار مثال نزل ألقل 
%32 منهم والو كيتوجهو  %40 واحد العدد داملستشهرين يعني  من 
لإلعالم الرقمي، لذلك السيد الوزير أنا كندعوكم إلى اإلهتمام باإلعالم 
اإللكتروني واإلعالم الجهوي عالش؟ ألن مثال احنا عندنا في جهة درعة 
اإلعالم  ولكن  كنتسناوها  مازال  إذاعة جهوية  ما عندناش  تافياللت 

اإللكتروني قام بواحد الدور اللي هو كبير جدا خاصة في الظرف ديال 
جائحة كورونا هو اللي قالم بالتحسيس ديال املواطنات واملواطنين إلى 
جانب السلطات املحلية مشكورة وراكم شفتو مثال في إقليم ورززات 
اإلنضباط ديال الساكنة واالحترام ديالهم لشروط السالمة الصحية 
آنذاك، ذلك راجع إلى التوعية ديال هاد املواقع اإللكترونية، وكاين 
اإلعالميين اللي خالوا الوقع في قلوب املغاربة كلكم غاتعقلو على هاد 
الجملة، نهاية النشرة إلى اللقاء رحم هللا الزميل ديالنا صالح الدين 

الغماري.

السيد الوزير، اإلعالم األمازيغي عنده واحد الدور كبير ولعل نجاح 
قناة تمازيغت هو أكبر دليل كنتمناو أنكم تهتموا أكثر باإلنتاج األمازيغي 
محتاجة  بالدنا  املغربي،  اإلعالم  في  األمازيغية  حضور  على  وتحرصو 
لصحفيين مهنيين اللي حاربو التظليل واألخبار الكاذبة، اللي حافظو 
على ديك الهيبة ديال الصحافة اللي كانت عندها وبغيناها مازال تبقى، 
بالدنا محتاجة ملقاولة صحافية اللي هي جددت املصداقية ملواجهة كل 

التحديات..

ملسيدارئيساملجلسة:

التعقيبات  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اإلضافية هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال يبدو، نرجعو لك 

السيد الوزير املحترم تفضل فيما تبقى من الوقت.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي5ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد النائب، احنا متافقين أن الصحافة الجهوية عندها دور مهم 
جدا في الوضع اللي كنعيشوه حاليا ولهذا كما قلت قبايلة ما يمكناش 
ناخذو �صي قرار بوحدنا، آمنا باملقاربة التشاركية وهاد ال�صي اللي غاديين 
فيه، تدار لقاء أولي غايكون هناك لقاء ثاني وثالث اللي نواعدكم من 
هنا لشهر 3 بإذن هللا مع الشركاء ألن ما يمكناش نخدمو بدون شركاء 
مع الشركاء ديالنا غانقدمو االستراتيجية اللي بغينا نخدمو بها على هاد 
10 سنين أو 15 عام املقبلة، ليس بحلول الظرفية الحالية فقط بل 
حلول حقيقية باش ندعمو ديك الصحافة املسؤولة ديك الصحافة 
املعقولة وكذلك املهنة ديال الصحافة، هاد الصحافة هي بمهنة ما�صي 
أي واحد يمكن له يكون صحفي كيف ما الطب كيف ما مجموعة ديال 
املهن أخرى، فهذا هو التوجه اللي غاديين عليه إن شاء هللا وفي األسابيع 
املقبلة غنقدمو استراتيجية شاملة بإشراك الحلفاء ديالنا والشركاء 

ديالنا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن إلى السؤال املوالي وهو سؤال 



عدد.142–21.جمادى اآلخر.1443  )25.يناير.2022( الجريدة الرسمية للبرملان62ج9  

للسيدات  الوطنية  السينمائية  بالصناعة  النهوض  بسبل  متعلقة 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاحنينامت5كين:

شك5مالكماملسيدامل5ئيس،

معالي الوزير، تعرف الصناعة السينمائية الوطنية عدة إكراهات 
وتحديات وقد ازدادت مشاكل هذا القطاع حدة مع تداعيات جائحة 
كورونا التي أدت إلى إغالق دور السينما لفترة طويلة وكذلك توقف 
التدابير واإلجراءات  الوزير، ما هي جملة  السيد  السينمائي،  اإلنتاج 
التي تعتزمون القيام بها اليوم إلعطاء دفعة والنهوض بقطاع الصناعة 

السينمائية الوطنية في بالدنا ككل؟ شكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير تفضلوا.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي5ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السادة النائبة على هذا السؤال املهم، ملا نتكلمو على الصناعة 
السينمائية، لألسف  الصناعة  بالطبع كنتكلمو كذلك على  الثقافية 
السينمائية ضعيف ضعيف جدا  الصناعة  أو  السينما  اليوم سوق 
كنتكلموا على 25 مركب ثقافي على الصعيد الوطني وما يمكناش بهاد 25 
مركب فقط يمكن نتكلموا على واحد اإلنتاج حقيقي، فلهذا الحكومة 
حاليا كيف ما ذكرت في السؤال األول هادوك 150 قاعة سينمائية أو 
مسرحية داخلين فهاد اإلطار باش نمكنوا املنتجين واملستثمرين نكبرو 
السوق ديال املجال السينمائي، أكثر من هذا حاليا نحن في نقاش مع 
واحد املستثمر اللي في األسابيع املقبلة إن شاء هللا إيال األمور دازت 
على ما يرام غيتم االستثمار في 25 مركب سينمائي جديد ديال يعني 
هذا املستثمر الخواص عالش عالش كنذكر هاد النقطة؟ هاد النقطة 
مهمة بالنسبة ليا ألن كتبين ملا نقوم بسياسات عمومية في إطار اإلنتاج 
امليدان  بهاد  كيهتم  فلوسو  كيستثمر  اللي  املستثمر  حتى  السينمائي 
وهذا ما، هاد ال�صي اللي كاين دابا حاليا باش نمكنو املغرب، إن شاء 
هللا، من هنا لنهاية 2022 من أكثر من 200، إن شاء هللا، أو 250 قاعة 
يو ينتجو 

ّ
سينمائية للمنتجين السينمائيين باش يقدروا ديك الساعة يول

ليس فقط بمفهوم الدعم ل كيجي من CCM بل كذلك من فلوسهم 
ومن، يعني، من كشركة عادية، كشركات أخرى اللي كيخدمو في ميادين 

أخرى، وشكرا السيد النائبة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب لكم السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاحنينامت5كين:

التي  املجهودات  جملة  نثمن  نحن  الوزير،  السيد  لكم  شكرا 
تقومون بها على رأس قطاع الثقافة. السيد الوزير، النهوض بالصناعة 
السينمائية الوطنية يتطلب وضع استراتيجية محكمة، ولن يتأتى ذلك 

دون التركيز على نقاط أساسية أهمها:

يتعلق  فيما  سواء  الوطني  السينمائي  اإلنتاج  دعم  من  الرفع 
الوثائقية؛  األفالم  وكذلك  والقصيرة،  الطويلة  السينمائية  باألفالم 
تشجيع ودعم شركات اإلنتاج الحديثة النشأة؛ تشجيع تصوير األفالم 
السينمائية سواء منها الوطنية أو األجنبية في مختلف ربوع اململكة من 
خالل تسهيل مسطرة الحصول على رخص التصوير؛ ثم إنشاء املزيد 
من دور السينما، وهنا أعطي مثال مدينة ورززات التي تشكل لوحدها 
نصف مداخيل الدولة من الصناعة السينمائية األجنبية لكنها لألسف 
املزيد من  إحداث  التركيز على  األخير  وفي  للسينما؛  دار  تتوفر على  ال 
املهرجانات السينمائية ذات الطابع الدولي، وهنا أعطي مثال املهرجان 
الدولي للفيلم بمراكش الذي كان يعطي إشعاعا دوليا كبيرا للمدينة 

لكنه توقف لألسف بفعل إكراهات الجائحة؛

السيد الوزير، أال تفكرون اليوم في ظل غياب رؤية واضحة لتطور 
الحالة الوبائية على املستوى الدولي إليجاد بدائل لهاته املهرجانات ذات 

الطابع واإلشعاع الدولي؟ شكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

في  تعقيب إضافي  املحترمة، هل هناك من  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ لكم الكلمة السيد الوزير، تفضلوا.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي5ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شكرا السيدة النائبة، بالنسبة للمهرجانات يصعب علي نتكلم على 
املهرجانات في ظل ما نعيشه اليوم، ألن املهرجان، كنتكلمو على ضيوف 
بالطبع وطنيا ولكن كذلك أجانب، في غياب، يعني، واحد رؤية شاملة 
فهاد املجال ما يمكن لناش..on ne peux pas s›engager نتأوكاجاو 
في �صي حاجة اللي ما زال، ولكن بالنسبة للسينما الدولية، أذكر فقط 
بأن حاليا نحن في تفعيل قرار جديد مع وزارة املالية هو غندوزو داك 
 la production %20 لإلستثمار الدولي، يعني،  الدعم للي كان ديال 
internationale اللي كتجي للمغرب غندوزوه من 20 ل %30 اللي هاد 
القرار غينعكس ، يعني، اإلستثمار الدولي لكان في مليار ديال الدرهم 
سابقا يمكن يوصل حاليا ل 3 مليار ديال الدرهم بالطبع هاد ال�صي 

مناصب شغل غيجيب في املناطق املعنية باألمر خاصة...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، مع األسف انتهى الوقت، نمر إلى، 10 ديال 
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الثواني السيد الوزير، راه هذا كرم حاتمي في البرملان، راك عرفتي النظام 
الداخلي هنا حاسم، نمر للسؤال املوالي وهو سؤال عن التدابير املتخذة 
إلنعاش القطاع الثقافي ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم لكم 

الكلمة.

ملنيئباملسيدامصطفىاملشنتوف:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

كاملة  صورة  في  ووضعنم  اطلعتم  أنكم  شك  ال  الوزير،  السيد 
في بالدنا، أسائلكم، يعني، واستحضارا  الذي يسجل  الثقافي  للوضع 
اتخاذها  تنوون  التي  والتدابير  تصوراتكم  هي  ما  الجائحة،  لظروف 

لتجويد املشهد الثقافي ببالدنا؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي5ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السيد النائب على هذا السؤال املهم، في الحقيقة أنا غنستغل 
اللي باش نقدم لكم مجموعة ديال  الفرصة ديال هاد السؤال  هاد 
التدابير للنهوض بالصناعة الثقافية للي قدمناها خالل هاد 100 يوم 

منذ تعيين هاد الحكومة:

أولها كيفما تكلمنا عليها آنذاك ديك املرة املسرح يتحرك، واستثمار 
60 مسرحية وبثها على la SNRT، اإلفتتاح 150 قاعة عرض للي تكلمنا 
عدة  على  بالحصول  واملسرحيات  األفالم  املنتجين  لتمكين  عليهم 

الفضاءات واإلمكانيات للدخل، هنا كنتكلمو على الصناعة الثقافية؛

إنشاء LabelMaroc لجرد وتثمين التراث املغربي املادي والالمادي؛

لها  والترويج  وترميمها  التاريخية  املعالم  تأهيل  وإعادة  الحماية 
داخليا ما نسميه بالسياحة الثقافية والدولية مع اليونيسكو بالطبع؛

اإلستدراجية لتسويق الكتاب لدى األطفال لتشجيعهم على القراءة 
واملطالعة لالستثمار في األجيال الصاعدة في األخير؛ إنشاء مكاتب القرب 
في األحياء والجماعات لتشجيع القراءات وخلق فرص للربح للكتاب 

والناشرين؛

إعادة تأهيل دور الشباب والثقافة.

 LES. STUDIOS .LES. INCUBATEURSعلى املرة  ديك  تكلمنا 
GEMING. املوسيقى، املسرح، القاعات للعرض، االنفتاح على األلعاب 
اإللكترونية والبرمجة املعلوماتية بشراكة مع الجماعة امللكية لخلق 

فضاءات في 100 دور الشباب خالل 2022 داك �صي اللي ما كملتش 
قبايالت يعني الصناعة السينمائية للدولة لي غادوز من 20 ل 30% 
للدعم، حل إشكالية املوارد البشرية بشراكات مع الجهات الجماعات 
ملا كنفتحو مجموعة  قبايلة ألن  تكلمنا عليها  املدني كذلك  واملجتمع 
ديال القاعات كتبقى املوارد البشرية ناقصة داخل هاد القطاع لهذا 
قررنا باش يكون هناك على األقل شراكات مع مجموعة ديال الجماعات 
الترابية اللي قبلو بهاد االقتراح والتنسيق الكامل بين الوزارة والجهات 
والجماعات لتوحيد االسترتيجية املتعلقو باألنشطة الثقافية والفنية 
وراه احنا بدينا مع مجموعة درؤساء الجهات في هاد املجال، وشكرا 

السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، لكم التعقيب السيد النائب تفضلوا.

ملنيئباملسيدامصطفىاملشنتوف:

السيد الوزير، إذا اسمحتي لي في هاد القبة املحترمة، ال يسمح املجال 
التعريف بالفلسفة الثقافية ولكن في الواقع هاد السؤال وطرحته في 
بعده الوطني وإيال اسمحتي لي ال بد نمزجو شوية باألمثلة ألنه هي اللي 
احنا  الحقيقة  في  اللي  بالدنا،  في  الثقافي  املشهد  كتحكم بشكل عام 
كنتمناوه يرتقي ملستويات أفضل وهنا فهاد اإلطار هذا البد نسجلو بكل 
ارتياح الرغبة اللي أبنتم عليها في بداية مشواركم الحكومي وانسجاما 
مع البرنامج الحكومي اللي هو كيتضمن واحد العدد ديال اإلجراءات 
والتدابير مهمة إلخراج الوضع الثقافي من وضعية الركود، ولكن السيد 
ما  اليد  واحد  تتصفقش  ما  اليد  واحد  هو  نقول  بغيت  اللي  الوزير 
تصفقش احنا يمكن نبقو نظرو هنا في الرباط في مقر الوزارة ولكن ملا 
تنجيوا ننجزو املشاريع الثقافية راه تنزلوها في األقاليم إلخ مع من، هنا 
غادي نعطيك مثال في الوقت اللي كيف انتقلت الوزارة لكن ما�صي في 
العهد ديالكم وهادي مناسبة باش نثير أنه باعتبار أنني كنت مسؤول 
إقليمي وحاولت سنتين وأنا تنطلب نشوف غير وزير الثقافة السابق 

وهللا ما شفته، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الشاشة  قدامك  راه  باقي  وال  الوقت  كنقول ساال  اللي  أنا  ما�صي 
والتوقيت واضح، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ هل هناك 

من تعقيب؟ ما كاينش، آه عفوا تفضلي السيدة النائبة تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةا دوجاملسال�سي:

ملسيداملوزي5امملحترم،

اليوم بزاف كانت عندنا واحد القلق حول ما يسمى بأزمة النص 
الجميل اللي كيتحول إلى كتابة سينمائية هنا عندي مقترح يريث يكون 
فيه استجابة، لدينا كتابات جميلة جدا في األدب املغربي نعطيك مثال 
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 LA.BOITE.A ،قصة املعلم علي لعبد كريم غالب، أحمد الصفريوي
MERVEILLE، ثم هنالك لعبة النسيان هذه كتب رائعة جدا، ملاذا ال 
تخصصون السيد الوزير جائزة ألفضل تحويل سينمائي وهذا نحقق 
فائدتين فائدة ثقافية إمتاعية جميلة جدا ونبيع ثقافتنا السياحية 

بالخارج ونبيعها بشرف وإبداع، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، لكم الكلمة السيد الوزير املحترم 
تفضلوا.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي5ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

نحن  املعارضة  مقترحات  مع  تتفاعل  الحكومة  بأن  تعرفو  باش 
مع هاد الفكرة السيدة النائبة ومرحبا بك في الوزارة باش نفعلو هاد 
املقترح في القريب وقتاش ما بغيتي السيدة النائبة، أما بالنسبة للتفاعل 
ديالكم السيد النائب املحترم فقط أذكر أنا مع الكالم اللي كتقول يد 
وحدة ما غتصفقش لهذا أول حاجة قمنا بها ليس فقط بقاوا في املكتب 
ديالنا في الرباط بل لقاءات يعني كاين مجموعة ديال اللقاءات عبر 
اململكة املغربية وما زال غيكونوا لقاءات أخرى باش ما كيبقاش فقط في 
التقارير الكتابية اللي كيعاودو لنا املسؤولين في قطاع الشباب التواصل 
أو الثاقفة بل ما كاينش ما أحسن ما نشوفو بعيننا وأكثر من هذا ملا يكون 
هناك زيارات محلية فاش كي كيكونوا حلول آنداك محلية في إشراك 
الفاعلين املحليين وهاد ال�صي اللي كنفعلوه حاليا، لهذا إن شاء هللا بإذن 
هللا هاد ال�صي اللي تكلمتي عليه السيد النائب املحترم غانجحوه ألن 
النجاح معكم مع النواب في األقاليم والجماعات مع رؤساء الجماعات 
 surtout مع رؤساء الجهات، ما كاينش �صي واحد يقدر يخدم بوحدو

فهاد املجال، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، وشكرا أيضا على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة، ننتقل إذا سمحتم إلى قطاع مبرمج آخر وهو قطاع 
النقل واللوجستيك ونرحب بالسيد الوزير معنا وبيننا، ونمر مباشرة إلى 
السؤال األول في القطاع وهو سؤال عن ظاهرة النقل السري باملغرب 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبداهللااملطييع:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

العالم  في  وخاصة  واملواطنين  املواطنات  بل  تؤرق  ظاهرة  هناك 
القروي وهي ظاهرة النقل السري، هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة 
بشكل ملفت في األوساط القروية والحضرية أيضا، ويعود هذا االنتشار 
واملناطق  القروي  بالعالم  املواصالت  انعدام  أهمها  أسباب  عدة  إلى 
الجبلية. وحيث أن هذا النوع من النقل يعد مصدر عيش العديد من 
األسر ويساهم في فك العزلة، وكذلك دعم النقل املرخص له. ولهذا 
نسائل نسائلكم السيد الوزير املحترم، أوال عن إمكانية تأهيل وتقنين 
وشكرا  القروية،  باملناطق  العمومي  النقل  توفير  ثانيا  القطاع؛  هذا 

السيد الوزير املحترم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الجواب السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدامحاداعبداملجليل،اوزي5املنقلاومللولستيك:

شك5ماملسيدامل5ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

جوابا على سؤالكم السيد النائب املحترم املرتبط بظاهرة النقل 
السري ببالدنا، أود أوال أن أشير إلى أن الحكومة جعلت من النهوض 
بالعالم القروي إحدى الروافد األساسية للتنمية لبالدنا، وباش نظموا 
النقل في العالم القروي تتبنى الوزارة دفتر التحمالت من أجل استغالل 
خدمات النقل املزدوج كيحدد شروط استغالل هاد النوع من الخدمات 

وتيتوخى توفير شروط السالمة والجودة لساكنة العالم القروي.

في نفس اإلطار قامت الوزارة سابقا بإنجاز دراسات القرب بمعية 
الدراسات  هاد  إقليم،   58 همت  كما  املحلية  واملجالس  السلطات 
مكنت من تحديد املعطيات املتعلقة بدواعي تنقالت املواطنين بالعالم 
القروي، وأيضا وسائل النقل املتوفرة وكذا الحاجيات املستقبلية لكل 
جماعة قروية، وتتشكل هاد املعطيات أرضية للجن اإلقليمية للنقل 
وملصالح الوزارة لدراسة طلبات الحصول على رخص النقل املزدوج، 
وغادي تواصل الوزارة مواكبة األقاليم املعنية بهاد النوع من النقل 
من أجل اإلستيجاب لطلب وتوفير خدمات نقلية تتما�صى مع حاجيات 

النقل لساكنة العالم القروي.

وتنزيال للجهوية املتقدمة غتقوم الوزارة بتسريع وتيرة العمل من أجل 
نقل االختصاصات املتعلقة بهذا النمط النقلي إلى املجالس الجهوية في 
إطار رؤية متوافق حولها باش نوفروا نقل يستجيب لتطلعات املواطنين 
وندمجوا الراغبين في ممارسة هاد النوع من النشاط في القطاع املنظم، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب للسيد النائب.
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ملنيئباملسيداعبداهللااملطييع:

شك5ماملسيداملوزي5امملحترم،

نحن كمنتخبون وكنسيروا الجماعات القروية نتواصل بشكل يومي 
بشكايات املواطنات واملواطنين بخصوص النقل بالعالم القروي، مثال 
خالل األسواق األسبوعية، التنقل إلى اإلدارات العمومية ذهابا وإيابا 
لقضاء األغراض، املستوصفات وما إلى ذلك، قلتي السيد الوزير النقل 
املزدوج بالنسبة للنقل املزدوج الطريقة للحصول على رخصة معقدة 
كنطلبوا تبسيط املسطرة، أن واحد العدد ديال الناس كيمشيوا يطلبوا 
ي كيلقاوا هاديك الالئحة اللي ديال اللي كيطلبوا لهم 

ّ
النقل املزدوج مل

كيرجعوا لور، أما بالنسبة لألعياد الدينية واألعياد الوطنية وكذلك 
ما  الوزير،  السيد  األجرة  لسيارات  بالنسبة  العطل حدث وال حرج، 
كتقومش بواحد الدور اللي خص تقوم بها العالم القروي يعني فهاد 
مثال  األجرة  سيارات  كتلقى  املناسبات  ديال  ليك  قلت  اللي  األوقات 
نعطيك مثل بين أكادير والصويرة إيال بغيتي تم�صي إلمسوان وال تمنارت 
هي وسط الطريق خصك تخلص التسعيرة ديال يا إما أكادير يا إما 
الصويرة، وهنا كنطلبوا السيد الوزير، باإلضافة إلى تبسيط املسطرة 

للحصول على رخص النقل املزدوج..

ملسيدارئيساملجلسة:

إلى  نمر  الوقت،  انتهى  األسف  مع  املحترم  النائب  السيد  شكرا 

التعقيبات اإلضافية، واش كاين �صي تعقيب إضافي في املوضوع؟ ما 

كاينش، ما تبقى، كاين، كاينا آه، عفوا، وهز يديك اصاحبي �صي خطرة 
راه ما كتبانش لي، تفضل.

ملنيئباملسيدامحاداوىمين:

السيد الوزير، إيال بغينا السيد الوزير نقضيو على النقل السري 

املحطة  راه  الطرقية،  املحطة  ديال  الخدمات  تحسين  أوال  علينا 

الطرقية في هاد املدن، السيد الوزير، وأنتم تعلمون في حالة كارثية، ما 
كتحترمش أدنى حق اإلنسان، املحطة الطرقية مثال في انزكان آيت ملول 

عندكم اإلحصائيات السيد الوزير اطلعوا عليها راه واحد العدد ديال 

الحافالت اللي تيدخل املحطة الطرقية ديال إنزكان آيت ملول، ال أظن 

أنه كتدخلوا �صي مدينة أخرى من غير الدار البيضاء، ولكن مع ذلك 

فإن املحطة الطرقية ديال إنزكان كتبقى في وضعية كارثية، أنا بغيت 

ننبهكم غير هاد السيد القضية السيد الوزير باش تحّسنو �صي شوية في 

املحطات الطرقية وخاصة في املدن الكبرى، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

�صي  كاين  ما  الوزير،  الكلمة  لكم  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

تعقيب آخر؟ ال أظن، تفضلوا السيد الوزير، لكم الكلمة.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي5املنقلاومللولستيك:

شكرا سيدي، غير باش نقول بالزربة، القضية ديال الطلبات اللي 
كنتلقاوها بالنسبة للنقل املزدوج تدوز على اللجن اإلقليمية، داك ال�صي 
اللي مطلوب لهم بسيط، وعادة ملي كتوصل للرباط كيتوافق عليها، 
إذن املشكل حقيقة هي في تبني واحد الطريقة ديال العمل باش نحددو 
اشنا هو اللي محتاجين هادوك الناس وكيفاش في املحل وال في الجماعة 
املناسبة  الحلول  نلقاو  نقدروش  ما  املناسبة،  الحلول  نلقاو  نقدروا 
انطالقا من الرباط؛ بالنسبة للقضية ديال املحطات الطرقية كيف 
كتعرفوا هي من مسؤولية الجماعات وتنظن بأن الوزارة مستعدة باش 
تواكب وتساعد املدن والجماعات في حل املشاكل ديال هاد املحطة، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

سؤال  هو  املوالي  السؤال  إلى  نمر  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
النواب  والسادة  للسيدات  أكادير  مراكش  السككي  الخط  إنجاز  عن 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبداملعزيزاملبهجة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5امملحترم،

ملسيىةاملنومباوملنيئبيتامملحترمون،

إن طول انتظار إنجاز الخط السككي مراكش أكادير يسائلكم السيد 
الوزير عن أسباب هذا التأخر في إنجازه؟ وما هو الزمن املحدد إلنجازه؟ 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الجواب لكم السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي5املنقلاومللولستيك:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

أشكر السيد النائب املحترم على هاد السؤال، البداية تنبغي نأكد 
أن وزارة النقل واللوجستيك تتولي اهتمام بالغ ملوضوع توسيع شبكة 
السكك الحديدية ببالدنا، بخصوص إنجاز الخط السككي بين مدينتي 
ر أن املكتب الوطني للسكك الحديدية كان 

ّ
مراكش وأكادير تنبغي نذك

قام بواحد الدراسة باش يعدد مخطط جد مهم على املدى املتوسط 
بالشبكة  الوطني  التراب  لكافة  التغطية  هو  منو  الهدف  والبعيد، 
السككية، هاد املخطط اللي اعطاتو الدراسة كيشمل إحداث 1300 
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كلم جديدة من الخطوط الفائقة السرعة، 3800 كيلومتر من الخطوط 
الكالسيكية اللي غادي يمكنوا من ربط 43 مدينة عوض 23 حاليا 
بالقطار، الربط السككي بين مراكش وأكادير من أولويات هاد املخطط 
الطموح الذي من شأنه بالطبع يعزز التكامل الجهوي على الصعيد 
الوطني، في هذا الصدد أنجز املكتب الوطني للسكك الحديدية مختلف 
الدراسات األولية املتعلقة باملشروع خاصة منها دراسة البنية التحتية 
والهندسة املدنية وأيضا أشغال املسح الطبوغرافي، غير أن إنجاز هاد 
درهم  مليار   50 تتقارب  مهمة  مالية  اعتمادات  تعبئة  ب 

ّ
تيطل الخط 

وتبقى البرمجة الزمنية ديال املشروع مرتبطة بإيجاد الحلول املناسبة 
األخير  في  املتدخلين،  جميع  جهود  بتظافر  وذلك  املشروع،  لتمويل 
تنبغي نأكد أن الوزارة واملكتب معبئين من أجل دراسة كل اإلمكانيات 

املتاحة لتمويل هذا املشروع املهيكل بما فيه الشراكة بين القطاع العام 

والقطاع الخاص، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب للسيد النائب، تفضلوا.

ملنيئباملسيداعبداملعزيزاملبهجة:

شكرا السيد الوزير على بعض التوضيحات، ولكن اللي بغيت نأكد 

ليك هو احنا في جهة سوس ماسة راه في أول الثمانينيات 1980 كانت 

أول دراسة على تيزي نتاست وعلى اوالد برحيل و كنتسناوا على إقليم 

تارودانت و كانوا الناس كيتمنعوا من البني مدة 20 سنة تيقولوا لهم 

هنا راه خاص مشروع السكك الحديدية، واليوم احنا في 2022 يعني 

42 عام وباقي هاد الخط ما تنجز اللي هو كيهم 4 ديال الجهات راه ما�صي 

جهة سوس-ماسة، راه حيث تنقولوا الخط السككي مراكش-أكادير راه 

كنقولوا 4 ديال الجهات؛ جهة كلميم واد نون، وجهة الداخلة وادي 

الذهب، وجهة العيون وجهة سوس-ماسة، ألن املواطن اللي كيجي من 

الداخلة كيلقى التران في أكادير راه بالتالي نقصتي عليه واحد العبء 

ديال إيال جاي للدار البيضاء وال الرباط ديال 900 أو ال 800 كلمتر ديال 

املسافة. لهذا كيستوجب احنا في في جهة سوس-ماسة كنا اجتمعنا مع 

املكتب الوطني للسكك الحديدية في 2014 وقال لنا هاد املشروع غادي 

يخرج للوجود قبل من 2025، احنا اليوم في 2022 وباقي يااله الدراسة 

طوبوغرافية، يعني كاين واحد التأخر ديال اإلنجاز كبير السيد الوزير، 

لجهة  مهم  هو  اللي  الهيكلي  املشروع  هاد  أنه  منكم  كنطالبوا  واحنا 

سوس-ماسة أنه يخرج للوجود، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاإلهيماملسيقي:

الوتيرة  في  هناك ضعف  بأنه  كنالحظوا  زالين  ما  الوزير،  السيد 
ديال إنجاز املخطط املديري للخطوط الفائقة السرعة، باإلضافة إلى 
املخطط اللي جا فيه املحور األطل�صي كاين محور آخر اللي كيربط ما بين 
الرباط-فاس-وجدة كذلك، وكنتمناوا منكم السيد الوزير، التفاتة لهاد 
القطبين ديال فاس-الرباط ألنه فعال فاس-الرباط كيحتاج منا واحد 

الخط فائق السرعة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

في  آخر  إضافي  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع في نفس القطاع ال يبدو، السيد الوزير عنكد ما ضيف؟ شكرا 
إذن غادي نمروا للسؤال املوالي وهو سؤال عن إصالح قطاع النقل 
بالعالم القروي والجبلي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبداهللااملعا5ي:

شك5ماملسيدامل5ئيسامملحترم،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن مقاربتكم لتصحيح االختالالت 
التي يعرفها النقل بالعالم القروي والجبلي من حيث البنيات الطرقية 

وتدابير قطاع النقل لوضع حد ملعاناتهم؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

عناصر  لبسط  الكلمة  لكم  الوزير  السيد  النائب،  السيد  شكرا 
اإلجابة.

ملسيدامحاداعبداملجليل،اوزي5املنقلاومللولستيك:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

شكرا السيد النائب املحترم على السؤال حول إصالح النقل بالعالم 
القروي والجبلي، أحيطكم علما بأن الحكومات املتتالية اعطات أهمية 
والتماسك  املحلية  التنمية  أجل  من  القروي  بالعالم  للنقل  بالغة 
االجتماعي وتقليص الفوارق، وقد تم اعتماد عدد من املبادرات منذ سنة 
1986 من أجل إصالح قطاع النقل بالعالم القروي نقدروا نذكروا منها: 
وضع دفتر للتحمالت من أجل استغالل خدمات النقل املزدوج بالعالم 
القروي؛ إنجاز دراسات بمعية السلطات واملجالس املحلية في 58 إقليم 
لتحديد معطيات حركية النقل بالعالم القروي الحاجيات املستقبلية 
لتمكين من تحديد املعطيات الالزمة بهدف وضع مخططات هاد النمط 
من النقل على مستوى جميع األقاليم؛ كما سهرت أيضا اللجنة الوطنية 
للنقل وال زالت تسهر على إعطاء األولوية لقطاع النقل بالعالم القروي 
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املساطر  وتبسيط  الرخص  ملفات  دراسات  تسريع  من خالل  وذلك 
اإلدارية وعلى سبيل املثال عالجت اللجنة 165 ملف سنة 2021؛ تم 
أيضا إعطاء عناية خاصة للنقل القروي في إطار برنامج تجديد حظيرة 
املركبات حيث تم مثال سنة 2019 إدراج منحة للتجديد يمكن أن تصل 
إلى 180 ألف درهم في حالة اقتناء مركبة جديدة. غير أن هاد اإلجراءات 
لم تمكن من إصالح هاد القطاع الذي ال زال يعاني من ظاهرة النقل غير 
املنظم والذي ال يوفر الشروط الالزمة للجودة والسالمة، ويرجع ذلك في 
نظري أساسا إلى أن هذا النوع من النقل له طابع محلي بامتياز، والدليل 
على ذلك أن القانون جعله من االختصاصات الذاتية للجهات وسنسهر 
كوزارة على مواكبة الجهات فيما يخص نقل هذا االختصاص ووضع 

تصور جديد لتأهيل النقل بالعالم القروي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب لكم السيد النائب تفضلوا.

ملنيئباملسيداعبداهللااملعا5ي:

ال زالت ساكنة املناطق القروية والجبلية بإقليم الراشيدية تعاني 
من خصاص وعجز بنيوي بسبب ضعف البنيات الطرقية وعدم توفيرها 
اليومية  حاجياتهم  قضاء  من  لتمكينها  املناسبة  النقل  وسائل  على 
والولوج إلى املرافق العمومية كاملدارس واملراكز الصحية وغيرها، السيد 
الوزير املحترم، أضحى الزما أن نستحضر كل األبعاد للنهوض بالنقل 

بالعالم القروي والجبلي بإقليم الراشيدية من خالل:

إقليم  ساكنة  عن  العزلة  وفك  التحتية  البنية  تحسين  -أوال: 
الرشيدية، نؤكد على تأهيل وإصالح الطريق املهترية كالطريق الرابطة 
الوطنية  الطريق  وإصالح  السياحية  ومرزوكة  الريصاني  مدينة  بين 

الرابطة بين مدينة الريصاني والراشيدية؛

واللوجيستيكي  البشري  القطاع  وتأهيل  الحكامة  تعزيز  -ثانيا: 
والخدماتي؛

-التخفيض من واجبات التأمين بالنسبة لسيارات األجرة بالعالم 
القروي والجبلي بإقليم الراشيدية حيث يؤدون ما بين 8 آالف و13 ألف 

درهم مما يثقل كاهلهم وينعكس سلبا على قدرتهم الشرائية؛

-إعفائهم من الواجبات الضريبية على السيارات؛

-تغطية النقل املزدوج ليشمل جميع خطوط االستفادة من جميع 
القصور والقرى بجهة درعة تافياللت؛

-تقنين وضعية ممتنهي النقل السري في املناطق القروية والجبلية 
بإقليم الراشيدية ومنحهم الدعم لتجديد مركباتهم تتالءم مع دفتر 

التحمالت؛

-التسريع بنقل اختصاصات منح رخص النقل املزدوج إلى املجالس 
الترابية. شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ بالتي إيال سمحتي بالتي السيد الرئيس إيال اسمحتي سؤال 
كان ياك بحال بحال ملي ناض السيد النائب ناض السيد الرئيس عاود 

ثاني بأن تفضل تفضل.

ملنيئباملسيداأحاداتويزيارئيساف5يقامألصيلةاومملعيص5ة:

باءت  ما  اإلصالح  كثيرة  محاوالت  هناك  أن  القروي  العالم  في 
بالفشل، نتمناو في حكومتكم أنتم على رأس هاد القطاع أنكم تصلحو 
هذا القطاع، ما�صي غير القطاع دالنقل اللي هو مزدوج اللي هو قانوني 
هناك النقل اللي ما�صي قانوني واحد عنده 4/4 كيم�صي للجبل هذه 
خدمة عمومية كيقوم بها داك السيد كيوحل مع الدرك مه هذا والناس 
بالتالي خصنا  اللي راكبين كيركبة في خطر اللي ما مسوريينش، إذن 
نلقاو �صي حل لهاد الناس اللي يعندهم هاد النقل السري اللي في الجبل 
واللي ما عندوش رخصة نديرو له �صي تخريجة باش يمكن نحميو دوك 
الناس اللي كيهز ونحميوه حتى هو اللي كيهز دوك الناس اللي كيقوم 
بواحد العملية اللي هي أساسية بالنسبة للمواطن اللي ساكنين في دوك 

الجماعات القروية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم، تفضل السيد النائب. واقيال السيد 
النائب الشاشة تشير أن الوقت انتهى عفوا عفوا السيد الوزير عندكم 
�صي، إذن نمر للسؤال املوالي والسؤال عن تسريع وتيرة إنجاز برنامج 
النواب  والسادة  للسيدات  الطرقي  النقل  مركبات  حظيرة  تسجيل 
النائب  السيد  فليتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين 

املحترم لكم الكلمة.

ملنيئباملسيدامحاداملبرني�سي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5،

إ ومنياأ ومتياملنومبامملحترمين،

يتعلق  املبذولة فيما  الحكومة  الوزير عن جهود  السيد  نسائلكم 
بتسريع وتيرة إنجاز برامج تحديث حظيرة مركبات النقل الطرقي؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكر السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليل،اوزي5املنقلاومللولستيك:

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،



عدد.142–21.جمادى اآلخر.1443  )25.يناير.2022( الجريدة الرسمية للبرملان68ج9  

شكرا السيد النائب على طرح هاد السؤال املهم املرتبط بتسريع 
وتيرة إنجاز برنامج تجديد حظيرة مركبة النقل الطرقي، للتذكير فقد 
أعدت الوزارة ابتداء من سنة 2008 وإلى غاية سنة 2018 برامج تهدف 
إلى تجديد األسطول من خالل منح لتكسير العربات التي يفوق عمرها 
20 سنة واقتناء عربات جديدة وتجاوبا مع رغبة املهنيين في مواصلة هاد 
البرنامج عملت الوزارة سنة 2019 على توسيعه ليشمل املركبات التي 
يفوق عمرها 15 سنة وكذا الرفع من قيمة املنح وذلك إلى غاية 2023 
وخاص املزيد من املرونة والفعالية، تم نقل البرنامج إلى الوكالة الوطنية 
للسالمة الطرقية سنة 2020 التي قامت إلى غاية دجنبر 2021 ملعالجة 
حوالي 2000 ملف بغالف قدره بغالف مالي قدره 300 مليون درهم وفي 
إطار مواصلة تبسيط املساطر غادي يتم بالتنسيق مع املهنيين دراسة 
إجراءات وتدابير عملية جديدة من شأنها تسريع وتيرة دراسة امللفات 
املرتبطة بهذا البرنامج ومن بينها على سبيل املثال وضع نظام معلوماتي 
لفائدة املستفيدين لتتبع مراحل معالجة ملفاتهم وإشراك الشركات 

املعتمدة وأيضا شركات التمويل في هذه العملية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

ملنيئباملسيدامحاداملبرني�سي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

الشك أن انتشار جائحة كورونا قد سبب في تفاقم الوضعية املالية 
املتأزمة للشركات الصغرى واملتوسطة والعاملة في مجال اللوجيستيك 
هذه  معامالت  وتراجع  الديون  تراكم  نتيجة  وذلك  البضائع  وشحن 
الوزارة  تسديد  عدم  إلى  إضافة  األخيرة،  السنوات  خالل  املقاوالت 
للمستفيدين  الشاحنة  حظيرة  تجديد  للمستحقات،  بالنقل  املكلفة 

من هذا البرنامج ليزيد من تعميق أزمة الوضعية املادية للمهنيين الذين 

وجدوا أنفسهم مهددين بمتابعة قضائية بسبب تقديم شيكات على 

سبيل الضمان أمال منهم في تسريع وتيرة الحصول على شاحنات جديدة 

عوض األسطول املتهالك، علما أن اإلحصائيات الوطنية تشير إلى أن 
حظيرة الشاحنات تعاني من االهتراء، حيث أن 16 ألف عربة يتجاوز 

عمرها 40 ساعة و65 ألف عربة يتجاوز عمرها 20 سنة فبالدنا تحتاج 

إلى تجديد %60 من األسطول حتى تتما�صى مع املعايير املعلوم بها دوليا. 

السيد الوزير، مهنيو قطاع نقل البضائع يشكون من بطء اإلجراءات 

الشاحنات  منح كسر  تسليم  أو  االستبدال  الخاصة ملساطر  اإلدارية 

املستهدفة في برنامج تجديد الحظيرة حيث تتجاوز مدة دراسة امللفات 

من أجل تسليم املنح ما يزيد عن..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي في 

املوضوع؟ ال يبدو آه عندك؟  تفضلوا.

ملنيئباملسيداحسيناب5كيني:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5...

ملسيدارئيساملجلسة:

ما�صي أنا، ما�صي أنا، أنا غير كنصر على ضبط الوقت، الشاشة هي 

اللي التوقيت راه واضح. إذا نشكرك السيد الوزير على حسن مساهمتك 

وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، 
شكرا على حسن تعاونكم ورفعتاملجلسة.
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محض5املجلسةاملثيمنةاوملعش5ين

ملتيريخ: االثنين 21 جمادى اآلخرة 1443ه )24 يناير2022(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  جودار  محمد  السيد  مل5ئيسة: 
النواب.

الثالثة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وخمسون  ساعتان  ملتوقيت: 
زواال والدقيقة الثانية والخمسين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مألعايل:  لدولا
التالية:

- التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.

- التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة.

- الشؤون الخارجية والتعاون االفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.

- قطاع العدل.

ملسيدامحادالوىمرارئيساملجلسة:

أش5فا علىا وملسالما وملصالةا مل5حيما مل5حانا هللاا بسما
ممل5سلين.

افتتحت الجلسة،

ملسيدمناملوزي5منامملحترمين،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

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

القطاعات التالية:

- التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار؛

- التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة؛

- الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج؛

- وقطاع العدل؛

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

مشكورا، تفضلوا السيد األمين.

ملسيدامحادابوىريقةاأمينامملجلس:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة طبقا ملقتضيات 

املادة 177 من النظام الداخلي بمراسلة تتعلق بسحب مشاريع القوانين 
التالية:

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   46.20 رقم  القانون  أوال، مشروع   -
33.13 املتعلق باملناجم؛

- ثانيا، مشروع القانون رقم 03.19 املتعلق باالحتالل املؤقت للملك 
العمومي للدولة؛

- ثالثا، مشروع قانون 88.12 املتعلق بتنظيم مهنة وكيل األعمال 
محرر العقود الثابتة التاريخ؛

- رابعا، مشروع القانون رقم 19.18 املتعلق بتنظيم مهنة الوكيل 
في بالجمرك.

إدريس  املحترم  النائب  السيد  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
النواب  والسادة  السيدات  وباقي  الحركي  الفريق  رئيس  السنتي�صي 

املوقعين من أعضاء الفريق ب:

- مقترح قانون يق�صي بإحداث املجلس الوطني االستشاري للصحة؛

- مقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية املناطق الجبلية؛

كما توصل مكتب املجلس من السيدة النائبة فاطمة التامني بمقترح 
قانون يتعلق بتفويت أصول شركة »سامير« لحساب الدولة املغربية.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 17 إلى 24 يناير 2022 بلغ 127 سؤاال شفويا، 166 
سؤاال كتابيا، 134 جوابا على أسئلة كتابية، تم سحب سؤال كتابي 

واحد، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شك5ماملسيدامألمين،

بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس سيعقد 
جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص 
التشريعية الجاهزة وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية هاته، 
كما أحيط السيدات والسادة النواب املحترمين علما أن رئاسة املجلس 
توصلت برسالة من السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف 
بالعالقات مع البرملان، يخبر فيها بطلب وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج تأخير األسئلة املوجهة إليه إلى آخر 

الجلسة.

حض5متاملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، وفي هذا الباب 
أخبر أن السيد وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  السيد  عن  سينوب  والكفاءات 

واالبتكار في هذه الجلسة في إطار التضامن الحكومي.
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السؤال األول عن توسيع قاعدة األحياء الجامعية في ظل تزايد عدد 
الحاصلين على شهادة البكالوريا للسيدات والسادة النواب املحترمين 
النواب عن  للوحدة والتعادلية، تفضل أحد  الفريق االستقاللي  عن 

الفريق االستقاللي، السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملحليمامملنصوري:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

والتدابير  الحكومة  عمل  برنامج  عن  نتساءل  الوزير،  السيد 
املواكبة من أجل توسيع قاعدة األحياء الجامعية لتصبح معها قادرة 
على استيعاب جميع الطلبة الراغبين في اإليواء، تجاوزا للصعوبات 
التعليم  في  التمدرس  معدل  تزايد  أمام  يواجهونها  التي  واإلكراهات 

العالي، شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 
مشكورين.

ملسيدا ونساسكوري،اوزي5امإلىميجامالقتصيىياومملقيولةا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمتانييبةاعناملسيداعبدامللطيفا

ميرموياوزي5املتعليماملعيلياوملبحثاملعلاياومالبتكير:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شك5ماملسيداملنيئب،

أنوب اليوم عن السيد الوزير ألنه أصيب بكوفيد، والحمد هلل هو 
الوضعية ديالو مزيانة وقريب يتعافى، ولكن منين دار test هاد الصباح 
بالنسبة  بالصتو.  نجاوب  غادي  فالتالي  إيجابي،  مازال  راسو  لقى 
لسؤالكم -يا ربي آمين- بالنسبة لسؤالكم، شكرا السيد الرئيس، السيد 
الوزير، السيدات والسادة النواب، بغيت نأكد ليكم على أن السكن 
الجامعي هو من أولويات الوزارة ديال التعليم العالي والهدف هو بطبيعة 
الحال تيسير الولوج للتعليم العالي في واحد الظروف مواتية، العرض 
ديال السكن الجامعي فيه 24 حي جامعي بواحد الطاقة استيعابية 
ديال 54.000 سرير برسم املوسم الجامعي الحالي، 7 % تزادوا بالنسبة 
للسنة املاضية، ولكن بما أنه كاينة الجائحة الطاقة الحقيقية يعني اللي 
استعملت نقصات ب30 % لتصل إلى 38.000 سرير فقط، وقد تم 
تخصيص 17.000 سرير لالستجابة لطلبات تجديد السكن من طرف 

الطلبة القدامى.

بالنسبة للطلبة الجدد فعال يعني لم يتم االستجابة إال إلى 21.000 
طلب بنسبة 40 % من العدد اإلجمالي ديال الطلبات اللي بلغات هاد 
العام 52.000 طلب، ولكن راه كانت واحد التوسعة، كاين حي جامعي 
الجامعي  الحي  ملحقة  تطوان-املضيق ب1100 سرير،  في  كلو  جديد 
بالراشيدية 1000 سرير، الحي الجامعي ألكادير تيليال 1400 سرير هذا 

مبرمج االفتتاح ديالو إن شاء هللا في فبراير 2022. ولكن الوزارة أيضا 
دارت التوسعة ديال بنيات االستقبال من خالل املكتب الوطني لألعمال 
الجامعية االجتماعية والثقافية، برمجات واحد العدد ديال املشاريع 
الهدف منها هي ترفع من الطاقة االستيعابية لألحياء الجامعية، كاين 
عدد ديال البرامج يعني كثيرة، وعندي واحد العدد هنا ديال األرقام اللي 
كتبين على املجهود املهم، استكملت مشاريع في طور اإلنجاز واحد الطاقة 
استيعابية ديال 4550 سرير همت الناضور، تازة، القنيطرة، املحمدية، 
تمت الدراسات من أجل بناء أو توسعة أحياء جامعية باش توفر 3000 
سرير واحد آخر و48، الحي الجامعي للحسيمة، الحي الجامعي سطات، 

الحسيمة راه 1400 سرير، سطات 408، الحي الجامعي ديال مكناس 

400 وما إلى ذلك...

ملسيدارئيساملجلسة:

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

تفضلوا.

ملنيئباملسيداعبداملحليمامملنصوري:

السيد الوزير، ال يمكننا إال أن نثمن هذه الخطوات التي تجسد إرادة 

الحكومة القوية في جعل األحياء الجامعية في صلب إصالح منظومة 

التعليم العالي والبحث العلمي.

السيد الوزير، ال شك أنكم وإن كنتم ال زلتم في بداية مهمتكم كوزير 

قد قمتم بمجهودات تبين رغبتكم األكيدة في إصالح قطاع التعليم 

العالي وتطويره وتجويد ما يرتبط به من بحث علمي وابتكار.

السيد الوزير، نحن ندرك أن املشاريع املقدمة هنا بالغة األهمية 
وتقدم رؤية شاملة للمستقبل، لكننا ندرك أيضا أن األمر سيستغرق 

بعض الوقت حتى تؤتي ثمارها، ففي إقليمنا بالرحامنة حيث اإلنجازات 

التي تحققت في امتحان البكالوريا شريفة للغاية، نالحظ أن عددا كبيرا 

الظروف  بسبب  العالي  التعليم  مواصلة  يستطيعون  ال  الطالب  من 

الهدر الجامعي، حيث  إلى  الكبرى، وهذا ما يؤدي  في املدن  املعيشية 

كشفت بعض الدراسات أن أكثر من ثلث الطلبة امللتحقين باملؤسسات 

للطلبة  بالنسبة  خاصة  تعليمهم،  ممارسة  يكملون  ال  الجامعية 

املنحدرين من األقاليم القروية، ولذا أقترح السيد الوزير أن تدرسوا 

إذا لم إيال ما درستوش هاد األمر سياسة أخرى موازية تتمثل في تقريب 

املدارس العليا والجامعات من الطالب، وهذا...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.
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ملنيئبةاملسيدةافيطاةاسيدة:

شك5ماملسيدامل5ئيسامملحترم،

السيد الوزير، الكبرى التي تقوم بها الكلية املتعددة التخصصات 
بالسمارة، نطلب منكم السيد الوزير العمل على ما يلي:

أوال، إحداث حي جامعي؛

تثبيت شعبة الشريعة والقانون؛

خلق ماستر املهن القانونية والقضائية؛

توسيع العرض البيداغوجي؛

وفتح مختبر الدكتوراه؛

خلق مناصب إدارية، خصوصا من أبناء املنطقة، ألن اإلقليم يتوفر 
على العديد من الكفاءات مؤهلة لهذا الغرض، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

كاينش  ما  الوزير،  السيد  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل  شكرا، 
الوقت، ولكن..

ملسيدا ونساسكوري،اوزي5امإلىميجامالقتصيىياومملقيولةا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمتانييبةاعناملسيداعبدامللطيفا

ميرموياوزي5املتعليماملعيلياوملبحثاملعلاياومالبتكير:

على أية حال شكرا السيدة النائبة على هذا التدقيق فيما يخص 
السمارة، وأنا بغيت غير نقول أنه كاين واحد العدد ديال املشاريع اللي 
هي مبرمجة في إطار خطة العمل ديال الوزارة؛ ثانيا كاين كذلك الوزارة 
بغات تشجع، يعني، الشراكات فهاد املجال باش اللي ما قداتش تديروا 

هي مباشرة تديروا بشراكة مع القطاع الخاص، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن ضعف املناصب املالية املحدثة الخاصة 
املناصب  مع  مقارنة  الوطني  املستوى  على  املوظفين  غير  بالدكاترة 
املخصصة للدكاترة املوظفين للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

الفريق االشتراكي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاعويشةازلفى:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

نسائلكم السيد الوزير، يعني، كيف تفسرون تراجع وقلة املناصب 
التحويلية الخاصة باملعطلين الدكاترة مقارنة مع املوظفين الحاصلين 

على شهادة الدكتوراه الخاصة باملناصب التحويلية؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

ملسيدا ونساسكوري،اوزي5امإلىميجامالقتصيىياومملقيولةا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمتانييبةاعناملسيداعبدامللطيفا

ميرموياوزي5املتعليماملعيلياوملبحثاملعلاياومالبتكير:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

أوال، أود أشكركم وجوابا على سؤالكم حول كيفية إدماج الدكاترة 
املعطلين والحد من ارتفاع البطالة، بغيت نقول لكم أن عدد املناصب 
املالية املحدثة في الحقيقة ما وقعش فيها تراجع، كان فيها 400 برسم 
سنة 2017 وانتقلت ل700 في السنوات اللي جات من بعد، وصالت 
هذه  رفع  على  نعمل  وسوف  الحالية،  املالية  السنة  برسم   800 ل 
املناصب إن شاء هللا، خالل الفترة القادمة لالستجابة ملتطلبات التأطير 
البيداغوجي ولدعم أنشطة البحث العلمي واالبتكار، ألن الجامعة دائما 
محتاجة لهاد املناصب في إطار اإلصالح الشمولي للمنظومة اللي الوزارة 

تتوجدها، وزارة التعليم العالي.

املناصب ديال التحويل اللي كتكلموا عليها هي تعد آلية استثنائية 
تم استعمالها منذ سنة 2012، ولكن لم تخول مناصب التحويل برسم 
سنتي 2013 و2014، ما اعطاتش اإلسهام في تغطية الخصاص أمام 
الطلب املتزايد على التعليم العالي، وخاصة املؤسسات ذات االستقطاب 
والشريكة  الخاصة  الجامعات  تشجيع  على  تعمل  الوزارة  املفتوح، 
الستقطاب حملة الدكتوراه حسب حاجياتها، التوظيف ما غيكونش 

كلو بطبيعة الحال في الجامعات العمومية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاعويشةازلفى:

السيد الوزير، لألسف يعني ال يعقل أنه خالل سنوات مضت جميع 
املباريات كتكون مفتوحة في وجه املوظفين الحاصلين على الدكتوراه 
ويتم إقصاء املعطلين، بل الخطير في األمر أن مجموعة من الدكاترة اليوم 
اللي ما حاصلينش على الدكتوراه معطلين تجاوزوا سن الوظيفة، فما 
هو الحل وما هو البديل لهاد الفئة اللي هي تكونات وقرات محاصالش 
على الدكتوراه ولكن لألسف تجاوزت هاد السن؟ كذلك السيد الوزير، 
نطالب ملاذا هاد امليز؟ ملاذا ال تكون مباراة موحدة، عالش كتحدوا 800 
منصب 700 تحويلية و800 محدثة، ملاذا أن يكون هناك مباراة واحدة 
يعني خاصة بهاد الفئة حاملي شهادة الدكتوراه؟ ثم كذلك الشغل هو 
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حق كيضمنوا الدستور، هو أحد املداخل األساسية لتثبيت وتفعيل 
الدولة االجتماعية اللي هي الشعار ديالكم، لكن في واقع الحال....

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ ما 
كاينش تعقيب إضافي. إذن نمر إلى السؤال املوالي، سؤال عن فرض 
واجبات مالية كبيرة على الطلبة املوظفين واملأجورين املسجلين بسلك 
الدكتوراه لجامعة محمد الخامس بالرباط للسيدات والسادة النواب 
أحد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  عن  املحترمين 

النواب مشكورين، السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةا د جةاملزومي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

نطلب الشفاء للسيد الوزير وأن يصبح سلبيا مع كوفيد إيجابيا مع 
أسئلتنا إن شاء هللا، السيد الوزير جامعة محمد الخامس وحدها دون 
غيرها فرضت مجموعة من اإلجراءات املالية على طالبي ومسجلين في 
سلك الدكتوراه واملاستر واإلجازة. ترى ملاذا هي وحدها؟ وكيف يمكن أن 

نسوي مع جميع الطلبة املنخرطين في جميع الجامعات باملغرب؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيسة، تفضل السيد الوزير.

ملسيدا ونساسكوري،اوزي5امإلىميجامالقتصيىياومملقيولةا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمتانييبةاعناملسيداعبدامللطيفا

ميرموياوزي5املتعليماملعيلياوملبحثاملعلاياومالبتكير:

شكرا جزيال على طرح هاد السؤال، السيدة النائبة املحترمة بغيت 
نحيطكم علما أن إقرار تكوينات الدكتوراه في إطار التوقيت امليسر 
يصبو إلى تحقيق غايتين: أوال إتاحة الفرصة لهاد الناس اللي خدامين في 
اإلدارات باش يقدروا يطوروا املسار ديالهم أو في املقاوالت واإلدارات باش 
يطوروا املسار ديالهم الجامعي، ولكن في نفس الوقت باش يستمروا في 
العمل ديالهم، النسبة ديالهم تقريبا راه 40 % من مجموع التسجيالت 
القبلية بسلك الدكتوراه فهاد املوسم األخيرة 2021-2022. دابا هاد 
الرسوم ديال التسجيل على الطلبة املوظفين بسلك الدكتوراه لجامعة 
محمد الخامس اللي ذكرتوا قد تم بناء على واحد القرار ديال مجلس 
الجامعة في 2016 -وأدرج هاد املقرر-، أدرج هاد املقرر إمكانية دعم 
الفئات املحدودة الدخل من املوظفين واملأجورين الراغبين في استكمال 
دراستهم في الجامعة، بمعنى كاين واحد اللجنة كتدرس الناس اللي ما 
عندهمش اإلمكانيات باش يخلصوا هاد ال�صي، ألن هاد ال�صي يعني كاين 
واحد اإلجراء خاص بالناس اللي ما عندهمش اإلمكانيات باش يخلصوا 
هاد يعني هاد املساهمة هادي، وأكثر من ذلك الناس اللي خدامين في 
اإلدارات أو في املقاوالت إيال بغاوا اإلدارات ديالهم وال املقاوالت ديالهم 

يخلصوا عليهم حتى هاد اإلجراء هذا ممكن، يعني اإلنسان كتعرفوا 
اللي غيدير الدكتوراه مغيديرهاشاي وهو مخبي كيديرها واإلدارة ديالو 
تعاونوا وتشجعوا وتخلص عليه حتى هاد ال�صي مدرج فهاد القرار هذا 

اللي تكلمت لكم عليه.

دابا العائد املالي، هاد الفلوس هادو اللي تيدخلوا فين تيمشيوا؟ 
باش نشوفوا زعما التوظيف ديالهم، املستخلص من هاد العملية ديال 
توظيفه  يتم  الدكتوراه  بسلك  واملأجورين  املوظفين  ديال  التسجيل 
أساسا من أجل تغطية النفقات املرتبطة بتأهيلهم الجامعي، كتعرفوا 
الدكتوراه باش تكون عندها واحد الجودة كيكون واحد العداد ديال 
التكوينات من غير هداك التأطير اللي كيكون ما بين األستاذ وما بين 
الطالب، الباحث، وهاد التكوينات هادو راه عندهم ميزانية ومصروف 
وباش يكونوا في مستوى عالي راه تيتخلصوا يعني خارج الكتلة العادية 
 les études هادوك  آخره...  إلى  خبراء  كيكونوا  اللي  األجور  ديال 
quantitatives و qualitatives واحد العدد ديال األمور كيكون فهاد 
املجال. فبالتالي هاد امليزانية هادي راه تخصص باش تجود املستوى 

ديال يعني ديال التعليم في هذا املجال، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، أحد النواب، السيدة النائبة تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةا د جةاملزومي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شك5ماملسيداملوزي5،

في الحقيقة انتصرت املحكمة اإلدارية لهؤالء في 2016، ولم تنفذ 
الجامعة قرارا قضائيا يجب علينا أن نحترمه أوال، ثانيا هناك أناس لهم 
دخل محدود ويريدون أن يتابعوا دراستهم، ومتابعة الدراسة السيد 
الوزير ليست ترفا، بل هي طموح لكل شخص ومن حقه أن ينمي قدراته 
الرقمنة وعن  الكفاءة وعن  تتحدثون عن  وأنتم  وكفاءاتها، ال سيما 
مجموعة من األشياء التي تدخل في إطار الدولة االجتماعية التي نحن 
ندافع عنها كحكومة وكأغلبية، إذن من مدخل أسا�صي من أساسيات 
الدولة االجتماعية هي أن نعطي فرصة لتثمين املورد البشري الذي 
أصبح اآلن الفتا أنه يجب أن نستثمر في العنصر البشري، وال يمكن أن 
تنمي هذه الجامعة دون غيرها مداخيلها من خالل هذه اإلجراءات، كاين 
اللي عندو السلم 6 السيد الوزير وما عندو ما يعطي 10 آالف درهم، 
كاين اللي عندو 7 وباغي يقرا من حقو يقرا، إذن أنتما ما تخافوش من 
الشواهد تقولوا ما بقيتوش كترقيوا بالشواهد، إذن هاد الشهادة فقط 
لتنمية القدرات، إذن ليس من حق أي أحد أن يصادر هذا املطلب الذي 
أصبح ملحا ونطالب به جميعا من أجل السير ومن أجل فهم التحوالت 
العوملة  في مجتمع  التي تعيشها جميع املجتمعات، ال سيما  العميقة 
والرقمنة وغير ذلك من الشعارات التي نرفعها، لذا السيد الوزير أطلب 

من الحكومة أن تأخذ هذا امللتمس وأن...
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ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب  من  هل  التوقيت،  انتهى  شكرا  النائبة،  السيدة  شكرا 
إضافي؟ ليس هناك من تعقيب إضافي، السيد الوزير ما بقاش لكم 
الوقت 3 الثواني donc إذن نمر. نمر إلى السؤال املوالي عن مآل مشروع 
الكلية متعددة التخصصات بإقليم ميدلت للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن الفريق الحركي، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدارشيداطيبياعلوي:

شك5ماملسيدامل5ئيسامملحترم،

السيد الوزير املحترم، كما تعلمون وافقت الحكومة السابقة على 
أفق  في  والخميسات  زاكورة  تنغير،  بكل من ميدلت،  كليات  إحداث 
إحداث قطب جامعي بالجهات املعنية، وصادقت الجامعات املعنية على 
ذلك، بل أبرمت مجالس الجهة والجهات الترابية اتفاقيات للمساهمة 
في إنجازها، وجاء هذا القرار بفضل املجهودات اللي قمنا بها بمعية 
السيد عامل اإلقليم واللي توجت بزيارات متعددة من طرف السيد 
الوزير التعليم السابق السيد سعيد أمزازي لإلقليم، وكذلك السيد 
عزيز أخنوش اللي كان وزير دالفالحة وعطى املصادقة ديالو على تفويت 
العقار في الحكومة السابقة اللي هو دابا رئيس الحكومة، إال أننا فوجئنا 
نسائلكم  وعليه  الحالية،  الحكومة  برنامج  في  املشاريع  هذه  بتغييب 
حول مآل املشاريع التي تدخل في صميم العدالة املجالية، شكرا السيد 

الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدا ونساسكوري،اوزي5امإلىميجامالقتصيىياومملقيولةا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمتانييبةاعناملسيداعبدامللطيفا

ميرموياوزي5املتعليماملعيلياوملبحثاملعلاياومالبتكير:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

السيد النائب املحترم بالعكس ما كاين تا �صي تغييب ديال العدالة 
فقط  كاين  للحكومة،  بالنسبة  االجتماعية  الدولة  ديال  وال  املجالية 
أنه هاد وراك قلتيها قطب جامعي خص يكون مبني على واحد األسس 
مدروسة، وهاد �صي للوزارة منكبة عليه حاليا كتعد واحد املخطط 
وفق  الجامعية  التكوينات  لعرض   un schéma directeur مديري 
واحد املقاربة استشرافيه ترتكز على رصد الحاجيات ديال القطاعات 
اإلنتاجية من حيث الرأسمال البشري، باش القطاعات اإلنتاجية هي 
اللي تعطينا الخريطة ديالنا في مجال التكوين. وهاد املخطط اللي الوزارة 
خدامة عليه اآلن ما تنساوش الوزارة بدات منذ أشهر قليلة فقط، هو 

يمكن من وضع املعايير، بعدا آ شنا هي املعايير اللي على أساسها يتم 
تحديد نوعية املؤسسات التي يجب إحداثها، وطبيعة املسالك ديال 
التكوين اللي خصها تكون في كل جهة، أخذا بعين االعتبار الخصوصيات 
والحاجيات االقتصادية واالجتماعية والبيئية بكل التراب في هاد املجال.

للتربية  األعلى  املجلس  داروا  اللي  التقرير  أن  اإلشارة  وتجدر  هذا 
والتكوين والبحث العلمي بخصوص الكليات املتعددة التخصصات، 
سلط الضوء على مجموعة من النواقص التي يجب تداركها من أجل 
الرقي بمنظومة التعليم العالي، وباش تكون هاد املنظومة في املستوى 
جدا،  حاضرة  هي  العدالية  املجالة  يعني  وبالعكس  كنتوخاوه،  اللي 
وغادي تبان إن شاء هللا ملي غادي يخرج هاد املخطط املديري عما 

قريب إن شاء هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحادالحاوش:

شك5ماملسيداملوزي5،

لألسف الشديد أن هاد الجواب ديالكم فيه ارتجالية وفيه البناء 
العشوائي، ألن هاد القرار هذا كيظهر ليا بأن ما اتخاذش هكاك راه 
التخاذ وكانوا فيه شركاء السيد الوزير، وكانوا فيه مجالس الجامعات 
واملجالس اإلقليمية والجهات وكانوا فيه مساهمين، فما يمكنش ما 
بين صباح وعشية يجي وزير وياخذ هاد القرار، هذا قرار اللي déjà فيه 
اتفاقيات تسنات وفيه حتى األقساط الدفعات وحتى الوعاء العقاري، 
فمثال الخميسات وميدلت اللي كنتكلموا عليها راه فيها طالبات وطلبة 
اللي ما كيمشيوش يكملوا الدراسة ديالهم، فهاد األمور اللي كتكلموا 
عليها ما كنحرموش اللي عندو الفلوس يم�صي يكمل الدراسة ديالو في 
الرباط وال في ميريكان، احنا كنتكلموا على واحد الفئة اللي ما يمكنش 

تكمل الدراسة ديالها....

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيداحسناملبهي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير إقليم اليوسفية يعتبر من بين األقاليم املحدثة داخل 
جهة مراكش آسفي، فعهد الحكومة السابقة تم برمجة جل األقاليم 
املنتمية للجهة من أجل إحداث نواة جامعية باستثناء إقليم اليوسفية، 
كما هو معلوم كاين واحد املجموعة ديال الطلبة السيد الوزير اللي 
كيعانيوا من جراء التنقل إلى أقاليم أخرى وبالضبط إلى مدينة آسفي 
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أومراكش، تم إقصاء هاد اإلقليم ما عرفناش السبب عالش، لذلك 
كنلتمس منكم السيد الوزير العمل على حل هذا املشكل، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة من 
الفريق الدستوري.

ملنيئبةاملسيدةا د جةاوملبيشي:

ملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5امملحترم،

غنتمن ما جاء على لسان السيد النائب املحترم فيما يخص النواة 
أرض  على  اتفاقية  كانت  بالفعل  اللي  الخميسات،  إلقليم  الجامعية 
الجامعة ومجلس جهة  وبين  وزارتكم  بين  ما  ثالثية  اتفاقية  الواقع، 
الرباط سال القنيطرة، وبحيث أن حتى الوعاء العقاري تم املعاينة ديالو 
وتم تخصيص مبلغ ديالو، وبالتالي احنا من اللي كنرجعوا إلحصائيات 
تلميذ   4537 فهو  البكالوريا  على  حصلوا  اللي  التالميذ  عدد  ديال 
وتلميذة، منهم 2577 من اإلناث، إذن السيد الوزير إيال ما خذيناهش 
الجامعية  النواة  هاد  الواقع  ألرض  وخرجنا  خصوصا  اإلقليم  هاد 
فغنكونوا أمام الهدر الجامعي، خصوصا أن إقليم الخميسات هو إقليم 

قروي بامتياز وبالتالي..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير 
تفضلوا للرد على التعقيبات.

ملسيدا ونساسكوري،اوزي5امإلىميجامالقتصيىياومملقيولةا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمتانييبةاعناملسيداعبدامللطيفا

ميرموياوزي5املتعليماملعيلياوملبحثاملعلاياومالبتكير:

شكرا على تفاعل السيدات والسادة النواب مع هاد السؤال املهم 
ما  يعني  ديالهم،  واألقاليم  ديالهم  املناطق  على  الكبيرة  الغيرة  وعلى 
غندخلش أنا في واحد يعني نقاش، بغيت واحد النقاش يكون بناء، هادو 
كلهم وليدات املغاربة في جميع التراب الوطني، كل ما هنالك على أنه راه 
كان واحد املدة كافية باش تفعل واحد العدد ديال األمور واللي واحد 
العدد األمور راه ما تفعالت في املا�صي، اآلن الوزير يقول أنه كاين واحد 
مخطط مديري غادي يخرج للوجود وما كاين تا �صي حاجة اللي يرجع 
فيها الكالم، ألنه هاد الحكومة راه جات باش الدير الفعالية وإيال كان 
�صي خدمة تدارت مزيانة باش تخرجها للوجود، وإيال كان �صي خدامة ما 
صلحشاي راه غتقولها ما صلح �صي وغتقول ها عالش، ولكن املغاربة راه 
وليداتنا كاملين واألقاليم كلهم سواسية والعدالة املجالية مهمة واحنا 

في خدمة املواطنات واملواطنين بالسرعة وبالفعالية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

املوالي عن خلق جامعات متعددة  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
النواب  والسادة  للسيدات  اململكة  جهات  ببعض  االختصاصات 
النائب  السيد  تفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  عن  املحترمين 

املحترم.

ملنيئباملسيداعديا زو:

شك5ماملسيدامل5ئيسامملحترم،

شك5ماملسيداملوزي5،

التي يراهن عليها املغرب إنجاز الورشات  ما بين األوراش الكبرى 
الحكومية  السياسة  مع  وتماشيا  اإلطار  هاد  وفي  املتقدمة،  الجهوية 
الرامية إلى النهوض بمنظومة التعليم العالي على مستوى تعزيز البنيات 
التحتية ال زالت العديد من جهات اململكة في أمس الحاجة لخلق وتشييد 
على  إيجابي  وقع  من  لها  سيكون  ملا  التخصصات  متعددة  جامعات 
مستوى الدراسة والتحصيل بالنسبة للطلبة املنحدرين عن العديد من 

األقاليم ومدن قروية بالخصوص.

بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير املحترم عن التدابير واإلجراءات 
التي ستتخذونها من أجل خلق مزيد من الجامعات املتعددة التخصصات 

لتشمل باقي جهات اململكة كجهة درعة تافياللت.؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

ملسيدا ونساسكوري،اوزي5امإلىميجامالقتصيىياومملقيولةا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمتانييبةاعناملسيداعبدامللطيفا

ميرموياوزي5املتعليماملعيلياوملبحثاملعلاياومالبتكير:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيىةاملنومب،

شكرا السيد النائب الذي طرح هذا السؤال وعلى العمل املهم اللي 
كيقوم به في املنطقة ديالو مثل كل النواب، أود أن أقول في البداية 
أن هاد الجامعات هي أساسا كتكون متعددة التخصصات وفي بعض 
الحاالت يمكن أن تكون مختصة، وذلك طبقا ملقتضيات املادة 6 من 
القانون املنظم للتعليم العالي، بالدنا فيها اليوم 23 جامعة منها 12 
جامعة عمومية و5 ديال الجامعات في إطار الشراكة ما بين القطاع 
جامعة  إلى  باإلضافة  خاصة،  جامعات  و5  العام  والقطاع  الخاص 
القرويين بطبيعة الحال، العرض التكويني ديال هاد الجامعات كيغطي 
كيكون  بها  خاصة  جامعة  فيهاش  ما  اللي  البالصة  الجهات،  جميع 
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فيها مؤسسات جامعية، يعني الهدف هو تكون بطبيعة الحال واحد 
املؤسسات باش ما نتجوش يعني البطالة باش نتجوا الناس اللي غادي 

يقدروا يخدموا، إذن خص يكون العرض مناسب.

وفي هاد اإلطار الوزارة كتنكب حاليا، حاليا على تطوير عرض ديال 
التعليم العالي تتمثل بالخصوص في إعداد هاد املخطط املديري اللي 
تكلمنا عليه مع السيدات والسادة النواب في السؤال السابق أيضا في 
أفق 2030، تماشيا مع ما جاء به النموذج التنموي، مخطط مديري أوال 
وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، إذن الوزارة قررت تدير واحد العدد 
ديال املناظرات جهوية وتعقد لقاءات تشاورية مع الفاعلين، وشكون 
هما الفاعلين؟ ما�صي فقط الناس اللي كيقريوا وال الناس اللي كاي، أيضا 
الناس اللي كيشغلوا، وأنا متأكد على أنكم واعون وعندكم واحد الحس 
ديال املسؤولية باش ملي يكون عندنا واحد القطب جامعي وواحد 
العدد ديال االختصاصات تكون في االتجاه اللي بغاتو الجهة واللي بغاتو 
املقاولة واللي بغاه النشاط االقتصادي باش وليداتنا ملي يقراو يقدروا 
يخدموا في املنطقة ديالهم أو في منطقة قريبة، تحقيقا للتنمية واإلدماج 

االقتصادي في هاد املجال، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، فريق التجمع 
الوطني لألحرار.

ملنيئباملسيداعديا زو:

جامعة  إحداث  املجالية  العدالة  تفرض  الوزير،  السيد  شكرا 
مستقلة بكلياتها ومعاهدها املتخصصة بجهة درعة تافياللت، ولهذا 

نطالبكم السيد الوزير املحترم بما يلي:

- إعالن إحداث جامعة مستقلة في جهة درعة تافياللت في أقرب 
اآلجال؛

- الشروع في اتخاذ اإلجراءات اإلدارية وإنجاز الدراسات التقنية 
الالزمة إلنجاز هذا الصرح العلمي الهام؛

- إحداث كلية الطب للصيدلية بجهة درعة تافياللت؛

- بناء نواة جامعية بتنغير واألقسام التحضيرية بموداندات وميدلت 
وزاكورة وإحداث معاهد متخصصة بالهندسة بجميع فروعها تتما�صى 
التي  مع املؤهالت السياحية والطاقية واملعدنية والفالحية والسينما 

تزخر بها الجهة؛

- إحداث األحياء الجامعية بمختلف أقاليم الجهة؛

- إحداث تخصصات جديدة بكلية ورززات؛

-بناء أحياء جامعية بجميع الكليات لجهة درعة تافياللت.

السيد الوزير املحترم، بغينا الناس الطلبة ديال جهة درعة تافياللت 
ما يبقاوش مشتتين في....

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضل السيد النائب املحترم عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

ملنيئباملسيداصيلحاأوغبيل:

من  اململكة  ديال  األقاليم  من  مجموعة  كتعاني  الوزير،  السيد 
غياب نواة جامعية في األقاليم اللي كتعرف واحد النسبة كبيرة ديال 
النجاح وواحد الكم هائل ديال النجاح في البكالوريا نعطيك مثال إقليم 
خنيفرة، اللي ال كان غادي في اتجاه باش الدار لو واحد النواة جامعية 
�صي،  كل  ريكلنا  اتفاقيات،  درنا  العقاري،  الوعاء  واقتنينا  بخنيفرة، 
فإذا به كنتفاجأو بأنها الحق ديالنا تسرق منا وم�صى لبالصة أخرى، ما 
غاديش نقول فين م�صى، ولكن راه الناس الطلبة في خنيفرة ووالديهم 
راه ما كيقدروش يقريوا والدهم في مكناس وال بني مالل، راه أخيرا ، 
أقسم باهلل الخميس اللي داز إيال واحد باع الدابة ديالو باش يعطيها 
للدّري يم�صي يكري باش يقرا، ولهذا كنطلبو منك السيد الوزير رجعوا 

لنا حقنا هللا يرحم لكم الوالدين، وهللا يشافي الوزير، إيال رّجع..

ملسيدارئيساملجلسة:

بزاف، هللا   la barre عليتي  شكرا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
يشافيه، هللا يشافي الوزير وجميع املر�صى املغاربة، إذن هل من تعقيب 

إضافي آخر؟ السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدا ونساسكوري،اوزي5امإلىميجامالقتصيىياومملقيولةا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمتانييبةاعناملسيداعبدامللطيفا

ميرموياوزي5املتعليماملعيلياوملبحثاملعلاياومالبتكير:

ديالكم،  بالدعوات  محظوظ  العالي  التعليم  ديال  الوزير  شكرا، 
والخصوصية ديال هاد الجلسة هادي هي واحد الجلسة عندها واحد 
الطابع خاص ألن فيها عدد من األسئلة املحلية اللي ما فيها ال معارضة ال 
أغلبية، كل �صي بحال بحال، كل �صي كيدافع على املنطقة ديالو، وهاد 
ال�صي كيشرف املغاربة وكيشرف الدور ديال البرملانيين اللي انتميت لهم 
في واحد الوقت واللي فعال كيشرف التمثيلية ديالكم للتراب الوطني 
معارضة وأغلبية. رجوعا إلى سؤالكم أنا كيفما قلت أنه إما كتكون 
واحد الجامعة متعددة االختصاصات كتعرفوا عندها واحد الكلفة، 
عندها واحد االستثمار، عندها واحد، إما كتكون مؤسسات جامعية 
تعنى بعدد من الشعب واملسالك اللي خاصة بهداك التراب واللي عندها 
السيد  اليقين، أن  ليا  أنا  كاينة،  اللي  بالدينامية االقتصادية  عالقة 
الوزير هو واعي بهاد األمر، ما تكلم على هاد املخطط املديري إال وأنه يريد 
أنه يدخل فيه جميع املعايير، باش كيفما ما بغيتوش املنطقة ديالكم 
واإلقليم ديالكم يتق�صى كيفما قلتوا، أقاليم أخرى حتى هي ما تقصاش 
كيفما قالوا السادة النواب، ونحرصوا على واحد العدالة مجالية في 
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إطار من الوضوح وفي إطار من الشفافية وفي إطار من الفعالية، خدمة 
للمواطنات واملواطنين وهللا ولي التوفيق.

ملسيدارئيساملجلسة:

املنظام اإلداري  تفعيل  املوالي عن  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
للجامعات واملؤسسات الجامعية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن الفريق االشتراكي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةامليكةاملز نيني:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

السيد الوزير، أخرجت وزارة التعليم العالي إلى حيز الوجود املنظام 
اإلداري للجماعات واملؤسسات الجامعية بقرار مشترك مع وزارة املالية 
واالقتصاد وإصالح اإلدارة حينها، وهذا القرار الذي استبشر به خيرا 
إداريو وتقنيو قطاع التعليم العالي، لكن هذا املنظام يعرف تعثرا من 
الجامعية  املؤسسات  بإحجام عدد من  يترجم  ما  التنزيل وهو  حيث 
على تفعيله وتفعيل مؤسسات أخرى بشكل جزئي.. وهذا ما يدفعنا 
لنسائلكم، ما أسباب هذا التعثر أوال؟ ما التدابير املتخذة لتجاوز هذا 

التعثرات ثانيا؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدا ونساسكوري،اوزي5امإلىميجامالقتصيىياومملقيولةا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمتانييبةاعناملسيداعبدامللطيفا

ميرموياوزي5املتعليماملعيلياوملبحثاملعلاياومالبتكير:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

في  املهم ألنه كيدخل  السؤال  النائبة تنشكرك على هاد  السيدة 
إطار املنظام اإلداري l›organigramme ديال الجامعات كيعطي واحد 
التنظيم محكم اللي كيأدي بيعني، املقروئية، املسؤوليات، الفعالية في 
العمل، التخصص في العمل، أؤكد لكم أن الوزارة تولي أهمية بالغة 
لتنزيل هاد املنظام نظرا ألهميته في تجويد التدبير اإلداري واملالي والرفع 
 laمن الشفافية، خير دليل على ذلك أنه فور التأشير على املقرر املشترك
décision conjointe املتعلق باملنظام اإلداري للجامعات واملؤسسات 
الجامعية، الوزارة قامت في املصالح املركزية ديالها بتنظيم لقاءات مع 
الجامعات خصصت لإلملام باملضمون ديال هاد املنظام واستشراف 
اآلليات والطرق ديال التنزيل ديالو، ألن عندو واحد الكلفة، عندو واحد 
الوقت ديالو خصو باش يدار، وكيفما قلتوا أنه فعال كان هنالك ، يعني، 
التنزيل ديالو ما�صي بنفس الوتيرة في جميع الجامعات، هاد ال�صي راجع 

أساسا أنه من اللي جا »كوفيد« يعني األولويات ديال هاد الجامعات 
تحوالت إلى أمور أكثر أولوية راكم عرفتوا املرحلة للي دزنا منها في بالدنا، 

وعلى أية حال التنزيل ديال هاد ال�صي غادي بواحد الوتيرة أخرى...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةامليكةاملز نيني:

إذن السيد الوزير، ما يمكن لنا إال نثمنو مواصلتكم لتنزيل هاد 
املنظام ألن السؤال اللي كان طرح ربما هل سيتم التراجع، ثانيا أن األمر 
يتعلق بسنة 2020 على بعد سنتين احنا كنعرفو أنه األطر نتاع التعليم 
العالي هي من األطر للي كتضطالع بمهام كبيرة واستثنائية على مدار 
السنة، ولكن ال تتمتع بالتحفيزات التي يتمتع بها موظفو القطاعات 

األخرى.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضافي؟ ليس 
هناك تعقيب إضافي، السؤالين املواليين رقم 7 و8 هما سؤالين لهما 
بالجامعات  املشينة  املمارسات  ببعض  األمر  ويتعلق  املوضوع  وحدة 
دفعة  طرحهما  النواب  والسادة  السيدات  على  أقترح  لذا  املغربية، 

واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير.

السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع 
الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداملحسينابناملطيب:

السيد الوزير، برزت اليوم واحد الظاهرة اللي هي غريبة على املجتمع 
املغربي والهوية ديالو، هي ممارسات مشينة اللي تمارس بمؤسسات 
النخبة واللي سبق رئيس الحكومة باش وقف واحد العميد ديال الكلية 
عن العمل ديالو، فعليه نسائلكم السيد الوزير عن التعهدات العملية 

ملعالجة هذه الظاهرة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  شكرا، 
املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةافيطاةاملزه5مءابيتي:

يعرف  ما  املحك  الجامعات أصبحت على  الوزير، سمعة  السيد 
بقضايا الجنس مقابل النقط في تزايد مستمر، ما هي إجراءاتكم لوقف 
املغربية؟  بجامعاتنا  واألخالقيات  القيم  ميثاق  وإلرساء  العبث  هذا 

وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدا ونساسكوري،اوزي5امإلىميجامالقتصيىياومملقيولةا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمتانييبةاعناملسيداعبدامللطيفا

ميرموياوزي5املتعليماملعيلياوملبحثاملعلاياومالبتكير:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

أوال بغيت نقول لكم أن هاد املوضوع هذا هو موضوع ديال املجتمع 
كلو، ثانيا بغيت نقول لكم أن هاد املوضوع هذا ما فيهش التسامح 
صفر تسامح، ثالثا بغيت نقولكم على أن هاد املوضوع تأخذه الوزارة 
هاد  األسباب.  من  ملجموعة  جدي  بشكل  والحكومة  جدي  بشكل 
األسئلة ديالكم تهم تخليق الحياة الجامعية وحماية كرامة الطالبات 
والطلبة من بعض السلوكيات التي تتنافى مع املبادئ والقيم التي تتميز 
التي  األخيرة  األحداث  أن  على  نشير  بغيت  الجامعية،  مؤسساتنا  بها 
عرفتها بعض املؤسسات الجامعية تبقى على العموم حاالت ما يمكن 
�صي نعموها على التراب الوطني كلو، ولكنها حاالت ممنوع أنها تكون 
وما خصناش نتسامحوا معها. بغيت نقول أيضا على أنه األسرة ديال 
التعليم العالي راه أسرة نبيلة ونزيهة وعطات عدد ديال الناس وعطات 
عدد ديال الدكاترة وعطات عدد ديال األساتذة من الطراز العالي في 
املغرب، قراونا وقراوا وليداتنا وقراوا حتى آباءنا في بعضهم، وكيحق 
لنا أننا نفخروا بهم ولكن مرة أخرى 0 تسامح مع هاد الظاهرة، وبغيت 
نقول أيضا على أنه الوزارة غير عرفات بهاد الحدث وبهاد األحداث في 
إحدى الجامعات بالخصوص، قامت باتخاذ التدابير الالزمة عبر إجراء 
تحقيق وبحث دقيق مع كافة األطراف املعنية الضحايا واملشتكى بهم، 
باإلضافة إلى الجهات املسؤولة داخل املؤسسات الجامعية، كل هذا 
يتم في إطار احترام اختصاصات القضاء، ملي كيدخل القضاء بطبيعة 
الحال فالجامعة كتلتزم بمدأ الحياد حتى ال تؤثر على سير القضية. 
سياسة الوزارة في التعليم العالي اتجاه التحرش الجن�صي نقولها واتجاه 
لألخالقيات هي سياسة واضحة وشفافة،  املنافية  السلوكيات  كافة 
تنبني كيفما قلت لكم على عدم التسامح مطلقا مع كل األفعال التي 
تخل بالسير العادي للمنظومة وتضرب بعرض الحائط مبدأ الشفافية 
وتكافؤ الفرص، هاد اإلنسان اللي كيكون الضحية كيكون في واحد 
الوضع ديال الضعف، وكيكون محتاج باش ينجح وباش هذا، ممنوع 
هاد �صي نسمحوا به. وعمليا، عمليا الوزارة دارت واحد اللجنة كتألف 
من ممثلين عن املجتمع املدني ألن قضية مجتمعية ال يمكن أن تحل 
بالزجر فقط، علما أن الزجر مهم وأسا�صي، ودارت فيها كذلك ممثلي 
العالي  التعليم  وأساتذة  باألمر  املعنية  الدستورية  املؤسسات  بعض 

ومسؤولين بالوزارة بمشاركة بعض الطالبات ضحايا ديال هاد الظاهرة 
املشينة. هاد اللجنة غتقدم املقترحات ديالها في أقرب اآلجال إن شاء هللا 
باش توجد الحلول الناجعة وقابلة للتطبيق، تنضاف إلى ما تم اتخاذه 
من طرف الجامعات إلى حد اآلن، الرقم األخضر، الخاليا ديال االستماع 
وديال املواكبة، هذا الرقم األخضر هو مفتوح في وجه كافة األطراف 
االختالالت  جميع  عن  للتبليغ  ومتاح  واإلداريين،  واألساتذة  الطلبة 
ما�صي غير االختالالت ديال التحرش الجن�صي. الوزارة عندها اليقين بأن 
املقاربة الزجرية كيفما قلت لكم ما كفياش، وهي غتعمل بكل عزم على 
تكريس ثقافة الال عنف وتشجيع الحوار وقيم النزاهة وروح املسؤولية 
باش تكون الجامعة ديالنا إن شاء هللا في املستوى اللي كنطمحوا له كله، 
وتضامنا كله مع كل ضحية في هاد املجال، ومرة أخرى كلنا حتى واحد 

فينا ما يسمح بهاد املمارسات املشينة. وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات السادة النواب عن 
فريق التجمع الوطني لألحرار تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاسلاىابنعزيز:

شكرا السيد الوزير، ملي تنسمعوا أن رئيس الحكومة تيعفي عميد 
الكلية هذه رسالة السيد الوزير، ملي تنسمعو أن وزير التعليم العالي 
تيوقف مدير مؤسسة ديال التعليم العالي فهذه رسالة كذلك تتبين لنا 
كيفاش هاد الحكومة تتعامل مع قضايا مجتمعية اليوم تتضر املغاربة 
وتتضر وليدات املغاربة، وفي هاد اإلطار تنبغي نشكرك السيد الوزير على 
اإليضاحات اللي تقدمتوا بها فهاد املوضوع، هو في الحقيقة املوضوع 
باإلستقاللية ديال  نوه  تنبغي  قانوني وهنا  الشق األول  عندو شقين: 
القضاء في التعامل ديالو مع مثل هاد املسائل، والشق الثاني مؤسساتي 
وسردتو السيد الوزير مجموعة من اإلجراءات اللي قامت بها الوزارة 
ومازال غاتقوم بها الوزارة فهاد اإلطار، وإيال اسمحتو السيد الوزير 
ما غاديش نتكلم على هاد املسألة كظاهرة في ظل غياب إحصائيات 
ودراسات على االبتزاز الجن�صي داخل مؤسسات التعليم العالي ببالدنا، 
على العموم هاد اإلجراءات هي مطمئنة للمغاربة، لكن نبغي نأكد على 
داخل  استثناء  السلوكات هي  هاد  ومهمة جدا،  مهمة  النقطة  واحد 
الجامعة املغربية ما يمكنش اليوم نساو الدور املهم ديال األستاذ الجامعي 
املغربي، الجامعة املغربية أنتجت عقول أنتجت كفاءات يشاد بها ما�صي 
غير في املغرب حتى في املحافل الدولية ما يمكنش اليوم نجيوا نتكلموا 
بلغة ديال التعميم، هاد الكفاءات اليوم اللي كونهم هو األستاذ الجامعي 
اللي اليوم مع األسف تيضرر من التصريحات اللي دارت في بعض وسائل 
اإلعالم وأقول البعض اللي تكلمات بلغة التعميم، هاد األستاذ الجامعي 
راه اإلبنة ديالو تتقرى في الجامعة األخت ديالو تتقرا قرات في الجامعة، 
فبالتالي اليوم عندنا تقريبا ما يناهز 16 أستاذ جامعي ما يمكنش نعممو 
االستثناء، ونبغي نأكد كذلك واحد النقطة أخرى هي أن جسم األساتذة 
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الجماعيين داخل املغرب هم أول املساندين والداعمين للضحايا ديال 
االبتزاز الجن�صي ألن هاد املسألة تتمسهم هم أوال كأساتذة، واحنا داخل 
فريق التجمع الوطني األحرار كنجددو التضامن ديالنا مع ضحايا االبتزاو 
الجن�صي ما�صي فقط داخل الجامعات، ولكن في أي مكان وتحت أي 

ظرف من الظروف، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تعقيب ألحد النواب عن الفريق 
النيابي للعدالة والتنمية.

ملنيئبةاملسيدةاهندابنينيامل5طل:

الشكر السيد الوزير، استمعنا بإمعان إلى جوابكم، فعال هادي حالة 
تتبقى استثنائية وشادة، ولكن السؤال املطروح هو أن يكون هاد األمر 
فمؤسسة تعليمية جامعية وهي فضاء ديال العلم وفضاء ديال األخالق 
وفضاء ديال القيم، فهذا أمر يعني كنرفضوه ويجب هاد القيم وهاد 
األخالق يجب أن نحصنها ويجب أن نورثها لألجيال القادمة، هذا أمر 
خطير، اليوم كنعيشوا واحد الظاهرة مرضية مشينة وخطيرة تستغل 
فيها السلطة بشكل فج تضعف الثقة في املؤسسة الجامعية، تتمس 
بسمعة يعني مجموعة من املدارس التعليم العالي التي أصبح مجرد 
ذكر إسمها يعني أمرا يثير الريب والشك في بناتنا اللي هما بنات املغاربة، 
فعال هاد املمارسات كتمس بالكرامة ديال البنات ديالنا، أصبحت تمس 
بكرامتهم بشكل فج تتكرس عندهم عدم الشعور باألمان داخل الحرم 
وليداتنا  نصيفطو  غانبداو  نفسية  بأي  كآباء  كاملين  احنا  الجامعي، 
وبناتنا للمؤسسات الجامعية في ظل هاد الظروف هادي، فعال هادي 
فئة شادة وكيفما ذكرنا ال تمت باألستاذ الجامعي املغربي بصلة واللي هو 
كيحمل رسالة كبيرة بطبيعة الحال، واحنا ما كنقبلوش أن األمر يتحول 
إلى مناسبة للتنقيص من السمعة ديالو وازدراء املكانة ديالو، ولكن 
احنا خصنا تدابير وقائية قبل وقوع الضرر ما�صي حتى يوقع الضرر، 
اللجان ديال التحقيق مشكلة من طرف الوزارة تبقى مجرد آلية اتخذت 
إجراءات وإحالة امللفات القضاء إلى آخره، ولكن خصها تكون أوال أكثر 

حيادية، ثانيا خصها كنتاظروا مازال اإلعالن عن التقارير.

ملسيدارئيساملجلسة:

التوقيت، هل من تعقيب  انتهى  النائبة املحترمة،  شكرا السيدة 
إضافي؟ تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداأحاداتويزيارئيساف5يقامألصيلةاومملعيص5ة:

نحن كذلك في األصالة واملعاصرة نتأسف، نتأسف ملا وصل إليه 
االستثناء هو هذا،  الواقع  في  املغربية،  الجامعات  في  املكونين  بعض 
ال يجب أن نعمم هاد الحاالت الفاسدة على مستوى الجامعة، ألن 
الجامعة املغربية هي اللي كونات األطر اآلن التي تسير بالدنا، وكذلك البد 

من أن نثني ونشكر السيد وزير التعليم العالي على التفاعل ديالو السريع 
فيما يخص هاد الظاهرة وفتح تحقيق بواحد السرعة اللي هي كبيرة 
جدا، ال نسمح ألنفسنا كبرملان سواء كنا في املعارضة أو األغلبية باش 
هاد املمارسات املشينة التي تقع داخل جامعاتنا وتؤثر على سمعتها أمام 
الرأي العام، ما�صي غير هاد �صي ديال التحرش الجن�صي، هناك مسائل 
أخرى التحرش املادي بالنسبة للماستر والفساد اللي كنسمعوه، وبالتالي 
لنا اليقين وكنطلبوا من السيد الوزير على أنه غاتكون الصرامة كبيرة 
جدا فيما يخص هاد les mauvais herbes اللي كاينين في الجامعات 
نحيدوهم، وهللا يسمح لدوك الناس اللي كانوا السبب في إدخال بعض 
الناس لهاد الحرم الجامعي اللي أصبح، اللي كان في الواقع كان، اللي 
كون أطر مغربية، اآلن تنسمعوا عليها هاد الهضرة اللي هي ال تشرفنا 

كمغرب وال تشرفنا كجامعة مغربية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةام5يماوحسية:

أننا  باش  فيه  والنبش  تعميقه  يجب  جرح  هذا  الوزير،  السيد 
نداويوه، ظاهرة التحرش الجن�صي هو واقع مسكوت عنه يمكن واقعة 
سطات عرات على هاد الواقع، ولكن ما نساوش بأن طالبات توقفت 
الدراسة ديالهم فقط ألن كانت لديهن الجرأة أنهم يقولوا ال، الطالبات 
الشريفات العفيفات تصداو ملثل هاد املمارسات اللي تعرضوا لها من 
طرف األساتذة ديالهم، السيد الوزير، لألسف الطالب الجامعي هو 
الحلقة الضعيفة داخل هاد املنظومة، فما بالكم بطالبة أنثى تعرضت 
للتحرش دائما ينظر لها بأصابع االتهام، دائما ينظر لها بأن هي اللي قلبات 
عليها، لألسف هذا حال النساء املعنفات وحال النساء اللي كيتعرضوا 

للتحرش في املغرب والفاعل دائما يبرأ، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الرئيس.

ملنيئباملسيدانوراملد نامضيينارئيساملف5يقامالستقالليا
للوحدةاوملتعيىلية:

شكرا السيد الرئيس، غير فقط هذه الحالة هي حاالت معزولة في 
بعض الكليات وبعض الجامعات وبعض اإلدارات وبعض املؤسسات 
العامة والخاصة في الوطن وخارج الوطن، يجب أن ال نعممها، التعليم 
العالي أعطى أطرا هاد الناس كلهم قراوهم أساتذة ديال الكليات، فلذلك 
هذه الظاهرة يجب أن تعالج بهدوء و ليس بهذا التطبيل الذي حدث 
والذي مس فيها التعليم العالي والجامعة املغربية والتي تم االنتقاص من 
قيمة شواهدها ال داخليا وال في الخارج، هللا يخليكم ما نعطيوش هاد 

الظاهرة املعزولة املرضية أكثر مما تستحق، وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا للرد على التعقيبات.

ملسيدا ونساسكوري،اوزي5امإلىميجامالقتصيىياومملقيولةا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمتانييبةاعناملسيداعبدامللطيفا

ميرموياوزي5املتعليماملعيلياوملبحثاملعلاياومالبتكير:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

يقول هللا تعالى في كتابه الكريم »وع�صى أن تكرهوا شيئا ويجعل هللا 
فيه خيرا كثيرا« فربما أنه حتى واحد ما بغى هاد �صي الوالدو، حتى واحد 
ما بغى هاد �صي يوقع وحتى واحد ما كيقبل هاد �صي يوقع، وما خصناش 
نتسامحو فيه، وكيفما ذكرت، السيد الوزير كذلك طلب باش يتعفى 
العميد ديال الكلية األولى اللي بان فيها املوضوع، العمل ديال السيد 
كبرملانيين  كاملين  ديالنا  العمل  املجال،  هاد  في  مهم  الحكومة  رئيس 
وشكرا لكم من خالل أسئلتكم مهم فهاد املجال لتسليط الضوء على 
مثل هاد القضايا، كنظن هناك إجماع اليوم على أن الجامعة كمؤسسة 
وطنية محترمة أنتجت النخب املغربية ال يمكن لنا أننا نلطخوا الصورة 
ديالها أو السمعة ديالها ألنها جامعة تستحق كل التنويه واألطر ديالنا 
اللي كيقريو يستحقون كل التنويه، أظن أنه ثانيا هنالك إجماع من 
لدن الجميع على أنه وجب حماية الطالبة والطالب في هذا املسار أوال 
باش يقول الحاجة إلى وقعات وما يخفاش، ثانيا باش الحقوق ديالهم 
اتخاذ، وباملناسبة هاد الحقوق ال يمكن أن تؤخذ فقط عبر القانون 
ألن اللي تمس في كرامتو وال في شخصيتو راه واخا تعطيه القانون وخا 
تعطيه الجزاء سوف لن يعوضه ذلك ألنه تمس، وبالتالي حتى املواكبة 
واالستماع ونعاودو نأهلو ونعطيوا لهاد الناس مكانتهم بواحد الشكل 
عليكم  نكذبش  ما  الوزير  السيد  أنا  مطلوبة،  مسائل  هي  استثنائي 
اتصلت به ألن هاد السؤال بالخصوص شفتوني في األسئلة األخرى كنت 
تنقرا عليكم األجوبة وخا راني عارف شوية آش واقع في الوزارة ولكن هذا 
اتصلت به، وخذيت من عندو التزام وكأنك أنت تتكلم السيد الوزير، 
التزام ال رجعة فيه فيه جوج حويجات: أوال هاد العملية اللي دار كوزير 
مسؤول على القطاع وكانت عنده الشجاعة باش دارها أنا نقولها ودارها 
في الحين وبصمت؛ ثانيا وهي مسألة أساسية غادي تجي من بعد هاد�صي 
خصوا بعض اإلصالحات باش يتعالج كيما كنقولوا من األساس ديالو 
في واحد العدد ديال املساطر اللي تيكونوا في وسط الجامعات، والسيد 
الوزير قال ليا راني خدام على هاد�صي بصمت وغادي نعاود نرجع عند 
نواب األمة حتى أشاركهم في اإلجراءات البعيدة األمد ما�صي فقط باش 
نسكتوا يعني الساحة ال، ال، بعيدة األمد ألن هادو وليداتنا كاملين اللي 

الحكومة تعتزم إطالقها في القريب العاجل بإذن هللا، نعطيوه الفرصة 
ها هو غادي يرجع لنا باإلصالحات وفداك الوقت نديروا التعليقات 

ديالنا عليهم والسالم عليكم ورحمة هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي وهو آني عن مستجدات ملف 
فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املعطلين  الدكاترة 
األصالة واملعاصرة، تفضلوا أحد النواب مشكورين، السيدة النائبة 

املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةانجوداككوس:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شك5ماملسيداملوزي5،

نتمنى جميعا الشفاء للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

واالبتكار، ومن حسن حظنا أن الوزير الذي ينوب عنه في هذه الجلسة 

االقتصادي  واإلدماج  التشغيل  وزير  سيد  أنه  الشفهية  لألسئلة 

والكفاءات، والذي جزء من السؤال ديالنا هو يهمه أيضا في مجال 

في  نجيب  طالب  أي  حلم  أن  الوزير  السيد  تعلمون  كما  الكفاءات. 

الجامعة املغربية هو أن يحصل تعليمه العالي إلى منتهاه وهو شهادة 

الدكتوراه  شهادة  حاملي  من  وهائل  كبير  عدد  واليوم  الدكتوراه، 

يعتبرون معطلين، معطلين ليس يعني اختياريا ولكن معطلين إجباريا، 

نظرا لسياسات الحكومات السابقة التي أقصتهم من إحراز يعني فرصة 

ديالهم في تحقيق واحد الحلم اللي هو حلم ديال جميع يعني محبي 

التعليم العالي والبحث العلمي أال وهو التدريس بالجامعات املغربية، 

واللي نفتخر جميعا وأعي ما أقول يعني حتى أنتوما السيد الوزير والسيد 

يعني  املغربية،  والجامعة  العمومية  املدرسة  يعني  أبناء  التعليم  وزير 

شرف لنا أننا نكونوا أبناء هاد الجامعة ونكونوا الزلنا يعني نبحث ونتعلم 

على أيدي أساتذة الجامعة املغربية لنحصل شواهد الدكتوراه وأق�صى 

أحالمنا هو التعليم داخل هذه الجامعات.

اليوم الحاصلين على شهادة الدكتوراه كيعقدوا عليهم األمل ما�صي 

فقط يعني الحكومة املغربية اللي كتعقد عليهم فقط األمل، ولكن حتى 

العائالت ديالهم كيبانوا أمامها يعني حصلوا على أعلى درجات الشرف 

وأنبل يعني شواهد اللي هي شهادة الدكتوراه من أجل التدريس داخل 

لفتح  امللف  الوزير عن مستجدات هاد  السيد  الجامعات، نسائلكم 

فرص لهاد حاملي الشهادات كيخرجوا من صنف ومن خانة املعطلين، 

وأنهم اليوم يدمجوا وتستافد الدولة من االستثمار اللي أدات فحقهم، 

األوراش  في  ديالهم  والعلمية  األكاديمية  الخبرات  من  تستافد  أنها 

االقتصادية واالستثمارية اللي طلقاتها بالدنا والحكومة الحالية، وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت، السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدا ونساسكوري،اوزي5امإلىميجامالقتصيىياومملقيولةا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمتانييبةاعناملسيداعبدامللطيفا

ميرموياوزي5املتعليماملعيلياوملبحثاملعلاياومالبتكير:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هذا السؤال املهم واألسا�صي، 
وقبل ما نجوابك كوزير في الحكومة غنجوابك ككنت حتى أنا طالب في 
سلك الدكتوراه، وخذيت هاد الدكتوراه وعارفش أشنا هي كما تنقولوا 
بالدارجة املغربية تمارا اللي كتدوز عليك باش تاخد الدكتوراه ديالك. 
قليل فين كناخذوا الدكتوراه على 3 سنين واحنا عارفين عالش، ألنه 
خص واحد العمل خص واحد الكد، واألساتذة الجامعيين اللي قراونا 
هللا يجازيهم بخير كانوا ديما في املستوى وكيبغيونا نديروا أحسن ما 
عندنا، وفعال اإلنسان ملي كيدير هاد العمل بهاد الجد وبهاد اإلخالص 
خص مللي ياخد هاد الدبلوم املهم اللي كتعتز به أكثر من ديبلومات 
أخرين، ألن درتي فيه واحد املجهود وفواحد الوقت من حياتك اللي 
التاخد  كنتي ربما مزوج، كانوا عندك ربما دراري، كان، راه صعيب 
الدكتوراه على كبرك، ألن ما تتاخذهاش على صغرك بحال اللي كتاخد 
الباك وبحال اللي كتاخد دبلوم الدراسات الجامعية عندك غير القراية 
في الحياة ما عندكش �صي حاجة أخرى، فهذا تنقول لكم باش تعرفوا 
أن الحكومة كتحس بهاد الفئة املهمة من الدكاترة اللي خدموا واللي 
داروا مجهود، بطبيعة الحال املناصب املحدثة في القطاع العام وقع 
فيها تطوير كيفا قلت لكم 700 منصب اللي كانت قبل ووصلنا دابا ل 
800 منصب علما أنه كان300 و500 منصب ما بين 2012 و2017، هاد 

�صي غيبقى غير كافي بطبيعة الحال.

الوزارة ديال التعليم العالي كتنخرط أوال أنها الدير واحد املراجعة 
شاملة لسلك الدكتوراه، باش يكونوا عندنا واحد املسالك من مستوى 
البحث وطنيا ودوليا،  التكنولوجيا، منفتحة على  عالي منفتحة على 
ياك كلكم كتبغيوا البحث العلمي وتكون واحد الحركية واحد البرامج 
حركية مهمة، واحد الجيل يكتسب مهارات جديدة تواكب تطورات 
العصر، وفي هاد اإلطار كذلك الوزارة بغات تشجع كذلك الجامعات 
الخاصة اللي كاينة والجامعات اللي كاينة بشراكة باش حتي هي تاخذ 
هاد الدكاترة في إطار هاد املجهود الجماعي، فيه العمومي وفيه الخاص.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى التوقيت هل من تعقيب إضافي؟ إذن نمر 
إلى السؤال املوالي وهو سؤال آني عن تفعيل املقاربة التشاركية بين وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار والجماعات الترابية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

النائب املحترم، مشكورا.

ملنيئباملسيدارضومنابوكطي ة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شك5ماملسيداملوزي5امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

السيد الوزير، نسائلكم عن تصوركم لتفعيل املقاربة التشاركية 
بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار والجماعات الترابية 
التربية  بمنظومة  املتعلق  رقم51.17  اإلطار  القانون  عليها  ينص  كما 

والتكوين والبحث العلمي؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ملسيدا ونساسكوري،اوزي5امإلىميجامالقتصيىياومملقيولةا
ملصغ5د،اوملشغلاوملكفيءمتانييبةاعناملسيداعبدامللطيفا

ميرموياوزي5املتعليماملعيلياوملبحثاملعلاياومالبتكير:

ألنه  مهم  سؤال  هو  السؤال  هاد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تكون ما  اللي خصها  الشراكة  ديال  كيوضع األصبع على اإلمكانيات 
بين الجامعات والوزارة ديال التعليم العالي وما بين املستوى الترابي، 
بغيت نقولكم على أنه التفعيل ديال املقاربة التشاركية بين الوزارة 
والجماعات الترابية كاين هنالك واحد خريطة الطريق اللي دابا السيد 
الوزير كيوضع اللمسات األخيرة عليها، وبهاد الصدد دار واحد العدد 
ديال اللقاءات منها اللقاء املهم اللي كان مع جمعيات رؤساء الجهات اللي 
كتعرفوا هي جمعية نشيطة جدا باش يشوفوا السبل الكفيلة بإرساء 
هاد الشركات ما بين الجامعات والجهة، وتكون ولكن واحد الشراكة من 
الجيل الجديد كتستاجب للتحديات، ألن التحديات ديال الجهة بحكم 
االختصاصات ديالها هي تحديات تنموية، تحديات اقتصادية، وكذلك 
منها  أحسن  ما  كاين  ما  وبالتالي  التشغيل،  ديال  االختصاص  عندها 
كمستوى ترابي من أجل االتقائية ديال هاد السياسة العمومية، وعمليا 
كاين لقاء تشاوري اللي غادي يكون في إطار املناظرة الجهوية اللي تمت 
البرمجة ديالها من طرف الوزارة خالل شهر مارس القادم، إذن غادي 
 املوائد املستديرة 

ّ
تبدا دابا واحد املوجه ديال اللقاءات التشاورية وال

كتجمع ما بين كل املتدخلين، الجامعة، كل جهة، الشركاء االقتصاديين 
واالجتماعيين، الفعاليات ديال املجتمع املدني وذلك قصد بلورة رؤية 
موحدة، وأنا غانزيد حتى الوزارة ديال التشغيل واملقاولة الصغرى حتى 
أنا غانطلبها من الوزير ندخل فهاد السلسلة أو هاد املسلسل التشاوري 
عالش؟ باش نوجدو الكفاءات وفق واحد املقاربة اللي قريبة لسوق 
الشغل، وغاتمكن هاد املقاربة إن شاء هللا من ترسيخ دور الجامعة 
داخل املجاالت الترابية، خاص العرض التكويني ديالها يكون ذو جودة 
ويستجيب ملتطلبات كل جهة من حيث تطوير الرأسمال البشري، ولكن 
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ما نساوش كذلك البحث العلمي، راه تكلموا عليه السيدات والسادة 
النواب اللي تكلموا على املناطق ديالهم واألقاليم ديالهم وكاين بعض 
الخصوصيات في بعض الصناعات أو املعادن اللي خصها واحد االهتمام 

خاص. وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا تعقيب أحد النواب عن فريق األصالة 
واملعاصرة، السيد النائب.

ملنيئباملسيدارضومنابوكطي ة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

كما  وبوزارتكم،  التجربة  هذه  في  الوزير  السيد  بكم  مرحبا  إذن 
الترابية  والجماعات  قطاعكم  بين  الشراكة  أصبحت  فقد  تعلمون 
بمنظومة  املتعلق  اإلطار  القانون  بموجب  ملزمة  قانونية  آلية  اليوم 
التربية والتكوين، وهو أمر يتما�صى مع تطلعات وانتظارات الساكنة في 
األقاليم األقل اندماجا، والتي من شأنها تخويل تمييز إيجابي لفائدة 
هذه األقاليم واملناطق التي تشكو من العجز والخصاص، إرساء شبكة 
وطنية متجددة للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث 
العلمي، وضع خريطة وطنية استشرافية للتعليم العالي، إقامة أقطاب 

جامعية موضوعاتية تراعي الخصوصية املحلية.

السيد الوزير املحترم، نحيطكم نعطيكم املثال الحي ألهمية تفعيل 
هذه اآللية بإقليم جرادة الذي يعاني من الهشاشة االجتماعية والعجز 
والخصاص، بل الغياب التام ملؤسسات التعليم العالي وهذا يسائل 
سياسة الدولة في تفعيل سياسة الالمركزية وال تمركز في تدبير املنظومة 
على املستوى الترابي، مما يضع مبدأ تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص 

دون أي شكل من أشكال التمييز على املحك.

السيد الوزير املحترم، إن من شأن تنزيل آليات الشراكة املساهمة 
الفعالة في تحقيق التنمية املجالية في األقاليم املهمشة كما هو الحال 
بالنسبة إلينا في أقاليم جرادة وفكيك وبوعرفة ليس فقط من خالل....

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 
املوالي، بهذا نكون قد أنهينا قطاع التعليم العالي نشكر السيد الوزير 
على حسن املساهمة في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع التربية الوطنية 
باملؤسسات  االكتظاظ  ظاهرة  بسؤال عن  والرياضة  األولي  والتعليم 
التعليمية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداحسناملياني:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

التعليمية  املؤسسات  بعض  تعرفها  التي  االكتظاظ  ظاهرة  إن 
وخاصة بالعالم القروي والشبه القروي تعد عائق أمام التالميذ واألطر 
التربوية، لذا نسائلكم السيد الوزير هل لدى الحكومة برنامج محدد 
األهداف واآلليات ملعالجة هاد الوضعية؟ وما هي اإلجراءات املواكبة 

لتجاوز هذه الظاهرة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ملسيداشكيبابناو�سىاوزي5املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل5ييضة:

شكرا السيد الرئيس، وشكرا السيد النائب املحترم على سؤالكم، 
باألقسام  االكتظاظ  من  التقليص  الحال  بطبيعة  أن  اإلشارة  والبد 
الدراسية هو من املداخل األساسية لتحقيق جودة التعلمات، وفهاد 

اإلطار خذات الوزارة واحد العدد ديال التدبير:

أوال، التدابير اللي هي متعلقة بتوفير املوارد البشرية الالزمة من هيئة 
التدريس، حيث تم التحاق 15 ألف أستاذ بمقرات عملهم بداية هذا 
املوسم، ونفس العدد في املوسم املقبل، مع الحرص على استغالل أمثل 

للموارد البشرية وإسناد حصص كاملة لألساتذة،

ديال  العدد  واحد  بإحداث  التربوي  العرض  توسيع  هناك  ثانيا، 
هي  اللي  الحالية  املؤسسات  مجموع  اليوم  اللي  جديدة  املؤسسات 
توسيع  األخيرة  السنوات  الخمس  خالل  تم  و   11700 هي  موجودة 
العرض املدر�صي بواحد 850 مؤسسة أي بمعدل 170 مؤسسة سنويا، 
ورغم هاد املجهود تيبقى نسبة االكتظاظ هي نقصات نسبيا، حيث 
التعليم من خالل هاد املوسم الدرا�صي بالتعليم االبتدائي عدد األقسام 
اللي هي عندها أكثر من 40 تلميذ هي بالتعليم اإلبتدائي %6، بالتعليم 
اإلعدادي %11، وبالتعليم الثانوي التأهيلي %12، واحنا عندنا برنامج 
باش تدريجيا نقصوا من هاد النسبة في املستقبل، ال زم أيضا نشير بأن 
هاد اإلكتظاظ ببعض األحيان راه مرتابط بالحركية السكانية وبالجانب 
الديموغرافي اللي تنالحظوه في بعض املناطق اللي تيجعل بأن يمكن 

نلقاو أقسام اللي هي فيها عدد قليل ديال التالميذ وأقسام اللي فيها...

ملسيدارئيساملجلسة:

النائب  السيد  لكم  الكلمة  الوقت،  انتهى  الوزير  السيد  شكرا 
املحترم، تفضلوا.

ملنيئباملسيداحسناملياني:

إننا نسجل بإيجابية التوجهات الجديدة التي تدخل في إطار تنزيل 
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إصالح منظومة التربية والتكوين من أجل معالجة إشكالية االكتظاظ 
لتالميذ  بالنسبة  خاصة  املدر�صي،  للهدر  أساسيا  عامال  يشكل  الذي 
العالم القروي، السيد الوزير، إن توطيد الدولة االجتماعية يمر عبر 
النموذج  لنجاح  أساسيا  محددا  باعتباره  البشري  الرأسمال  تعزيز 
بما  عالية  ذي جودة  تعليم  بناء  من خالل  وذلك  الجديد،  التنموي 
يضمن املساواة وتكافؤ الفرص، وما يقضيه ذلك من نهضة حقيقية 
ملنظومة التربية قادرة على الرفع من قدرات النظام التعليمي وتدليل 
الصعاب التي تواجه املدرس، بما فيها أساسا ظاهرة االكتظاظ والتي 

أخذت طابعا مزمنا في نظامنا التعليمي.

السيد الوزير، إننا نتطلع إلى إرساء مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص 
والجودة التي تضمن لجميع املتعلمات واملتعلمين حقهم الدستوري في 
الحصول على تعليم عصري، وذلك من خالل توسيع العرض املدر�صي 
وتأهيل البنيات التحتية وتعزيز املواد البشرية ملواجهة الخصاص الذي 
تعرفه املنظومة التربوية في مختلف هذه املجاالت، وخاصة بالنسبة 
االكتظاظ  ظاهرة  من  غيرها  من  أكثر  تعاني  التي  القروية  للمناطق 
وخاصة  مكناس،  بإقليم  الوضع  هو  كما  املدر�صي  الهدر  وإشكالية 
بالجماعات الترابية التابعة لهاد اإلقليم مثال مدرسة الحاج قدور وأم 
الجعط يعني فرعية النعيجي ويسالن الدخيسة وبوفكران وعين جمعة 
وعين كرمة وواد الرمان وواد الجديدة وطبعا بعض األحياء في وسط 

املدينة وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا للسيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 
والسادة  للسيدات  التربوية  اإلدارة  بمرسومي  مرتبط  سؤال  املوالي 
النواب املحترمين عن فريق التقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

ملنيئباملسيداحسناأوم5بيط:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

عتم إلى جانب النقابات التعليمية الخمس األكثر 
ّ
السيد الوزير، وق

تمثيلية على محضر اتفاق مرحلي، يروم إرساء منهجية الحوار القطاعي 
وكذا تسوية مجموعة من امللفات أو بعض امللفات الخاصة بمجموعة 
من الفئات التعليمية، من بينها السيد الوزير ملف مرسومي اإلدارة 
التربوية اللي هو مطلب منذ 2006 وتم تقبيعه منذ سنتين في رفوف 

الوزارة قبل أن تفرجوا عنه مشكورين السيد الوزير.

السيد الوزير، باملقابل، أريد مساءلتكم على مجموعة من النقط 
وزير  السيد  وأريد جوابا  الباب،  في هذا  الوزارة  بمقترحات  الخاصة 
محددا ودقيقا، تفاديا للبس وأيضا ألي تأويل. السيد الوزير، تم فتح 
مسلكين تربويين فقط في وجه هيئة التدريس هذا ربما يعني غيخلف 
داإلقتصاد،  األخرى، ملحقين  الفئات  إقصاء مجموعة من  يعني  لنا 

ملحقين تربويين، مستشاري التقييد والتوجيه وما إلى ذلك من الفئات 
التي لها اهتمام بهذا يعني الولوج إلى املسالك التربوية.

النقطة الثانية السيد الوزير، هو 15 سنة السيد الوزير، مؤخرا تم 
تسقيف يعني التوظيف في التعليم في 30 سنة بغاية تشبيب املنظومة 
التربوية، واآلن نرى بأن 15 سنة األقدمية لهيئة التدريس والفئات اللي 

ممكن أن توجه للمسلك أنها 15 سنة األقدمية وبالتالي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا للسيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير للرد.

ملسيداشكيبابناو�سىاوزي5املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل5ييضة:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، أوال الزم نذكر ونحيي 
الحوار القطاعي اللي من خالله تم التوقيع على هذا اإلتفاق املرحلي 
واللي حاول يعالج واحد العدد ديال امللفات ومن بينها امللف ديال اإلدارة 
التربوية، من طبيعة الحال في عالجات هاد امللف هناك شروط، هناك 
أوال احنا حاولنا كل ما يمكن نستاجبوا لواحد العدد ديال اإلنتظارات 
ديال هاد الفئات، حيث سيتم تعيين خريجي مسلك اإلدارة التربوية اللي 
هما ديال أفواج 2015-2020 في الدرجة األولى ديال السلم 11، في إطار 
متصرف تربوي؛ غادي يتم تعيين خريجي مسلك اإلدارة التربوية ديال 
أفواج 2020-2022 في الدرجة األولى سلم 11 من إطار متصرف تربوي 
ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛ غادي يتم أيضا تعيين املزاولين املتوفرين 
على األقدمية ديال أربع سنوات على األقل من ممارسة اإلدارة التربوية 
ابتداء من فاتح شتنبر  املوازية لدرجاتهم األصلية، وذلك  الدرجة  في 
2016. من طبيعة الحال هناك شروط اللي هي بقات موجودة من بين 

هاد الشروط، خص يكون حصر اجتياز مباراة ألطر الهيئة...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى 
النواب  والسادة  للسيدات  األولي  التعليم  تعميم  املوالي عن  السؤال 

املحترمين عن الفريق الحركي، تفضل السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةازينباأمه5وق:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

ملسيداملوزي5امملحترم،

يعد التعليم األولي أحد رهانات إصالح منظومة التربية والتكوين 
ورافعة أساسية للجودة ومجاال لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص. كما 
2018-2028 يعد  البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي  أن 
ترجمة وتفعيال ملقتضيات الرؤية االستراتيجية 2015-2030، والذي 
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جاء ملعالجة االختالالت ومكامن النقص. وفي هذا اإلطار نسائلكم السيد 
الوزير، ما هي اإلجراءات والتدابير املتخذة لتأهيل قطاع التعليم األولي 
وتعميمه على صعيد الجهات؟ وما هو تقييم البرنامج الوطني لتعميم 
وتطوير التعليم األولي منذ اعتماده، خصوصا باملناطق القروية والشبه 

القروية كنموذج إقليم خنيفرة وغيرها؟ وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

ملسيداشكيبابناو�سىاوزي5املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل5ييضة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هاد السؤال، أنا اللي بغيت نأكد 
عليه هو أن التعليم األولي هو من املقتضيات اللي جات ال في القانون 
كلهم  اللي  الحكومي  البرنامج  في  وال  التنموي  النموذج  في  وال  اإلطار 
اعتبروها من األولويات. وفي هاد اإلطار، احنا الحصيلة املرحلية ديال 
عملية التعميم اللي انطلقت منذ سنة 2018 احنا وصلنا تقريبا واحد 
النسبة ديال %91 اآلن اللي في 2021، هادي فيها األقسام اللي هي ممولة 
من طرف الدولة وأيضا أقسام اللي هي حددثها ال الجمعيات وال القطاع 
الخاص، وهذا تيعني بأن التعليم الغير املهيكل نقص لواحد املستوى 
ديال %37. من طبيعة الحال، خالل األربع سنوات املقبلة، احنا الهدف 
عندنا هو باش هاد التعميم الغير املهيكل نقضيو عليه تماما، فالسياسة 

اللي هي متبعة هي مبنية على 4 ديال املرتكزات:

-أوال: بناء وتجهيز أقسام التعليم األولي حسب واحد املواصفات 
ومعايير اللي هي مضبوطة؛

- ثانيا: وضع واحد اإلطار منهجي جديد للتعليم األولي يعتمد من 
طرف كل بنيات التعليم األولي بكل أنواعه؛

الجمعيات  طرف  من  املقترحين  واملربيين  املربيات  انتقاء  ثالثا:   -
املتعاقد معها واملتوفرين على املهارات والكفايات املطلوبة، مع تمكينهم 

من التكوينات، ال التكوين األساس وال التكوين املستمر؛

- رابعا: اعتماد آليات للحكامة في تدبير العالقة مع الشركاء وذلك 
بتبسيط املساطر وأيضا التدابير ديال املراقبة واملعايير للتقديم

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة للتعقيب.

ملنيئبةاملسيدةافيطاةاملكشوتي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5امملحترم،

من خالل تشخيص واقع التعليم األولي ببالدنا، كان عندنا خمس 
مشاكل كبرى اللي كيعاني منها هذا القطاع:

العالم  في  األولي  التعليم  على  لإلقبال  الضعيفة  النسبة  أوال:   -
القروي والجبلي؛

العمل  وظروف  األولي  للتعليم  املالئمة  الفضاءات  غياب  ثانيا:   -
الغير الالئقة اللي كتأثر على جودة العمل بالنسبة للمربيات واملربيين، 
جمعيات  مع  محددة  إذعان  عقود  وفق  كيشتغلوا  أنهم  وخصوصا 

برواتب هزيلة وبتكوين قصير املدة؛

- ثالثا: مشكل الكفاءة على مستوى املوارد البشرية؛

- رابعا: مشكل تنقل املربيات واملربيين من مساكنهم...

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب  من  هل  الوقت.  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
إضافي؟ انتما طارحي السؤال نشوفو واش كاين �صي فريق آخر عاد باش 

نرجع عندك، إذن ما كاين حتى حد تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

100 يوم فقط وكلها معاناة مع حكومة الكفاءات، برنامج »األمل« 
أصبح برنامج األلم، مازال ما نجحناش وتوفقنا أننا نحركو فيكم الكبدة 
على املغاربة، هضرنا معكم باألمازيغية ما فهمتوهاش، هضرنا معكم 
بالعربية لقيناكم ما قارينهاش، بقى لنا نهضرو معكم غير بالبشتونية 
أو األردية، مثل هاد الحكومة هي مثل واحد األعرابي اللي كان ربى واحد 
الذئب وهو شبل صغير وحن فيه وملا كبر أول حاجة دار هو أكل له دوك 
الخرفان دوك الشويهات ديالو قال له »نشأت عندي وأكلت شويتهي 
فما أدراك أنا آباك ذئب« هذا هو حال املغاربة اليوم مع هاد الحكومة، 
استأمنوها على أغراضهم واليوم كتاكل في تغرادهم، كما قالوا املغاربة 
زمان: »جبتي الهدية وعينيك فيها، قعدتي معنا وجلستي تاكل فيها«، 

شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير نمر، إذن نمر إلى السؤال 
املوالي عن استراتيجية الحكومة للنهوض بالقطاع الريا�صي للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

الفريق االستقاللي السيد الرئيس.

ملنيئباملسيداعبداملحكيمابوعزةابنعبداهللا:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

للنهوض  القطاعية  االستراتيجية  عن  الوزير  السيد  نتساءل 
باملجال الريا�صي بمختلف مكوناته، بما فيها أساسا الرياضة املدرسية 
والجماعية، في أفق بناء منظومة رياضية متكاملة قادرة على تعزيز مكانة 
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املغرب في عالم الرياضة من حيث مستوى املشاركة الوازنة والحضور 
القوي للرياضيين.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداشكيبابناو�سىاوزي5املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل5ييضة:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، أوال بغيت غير نأكد 
بأن من طبيعة الحال الرياضة هي من أولويات هاد الحكومة، ألنها 
احنا تنعتبروا بأن هي حاضنة أساسية للقيم، هي تساعد على اإلدماج 
االجتماعي، هي تحافظ على صحة املواطنات واملواطنين وتلعب دور 
استثنائيا في إشعاع البلد، وتعمل الوزارة على تنزيل التصريح الحكومي، 

من خالل التركيز على 3 ديال املحاور:

والرياضة  القاعدية  الرياضية  املمارسة  توسيع  هو  األول  املحور 
للجميع بتعاون مع الجماعات الترابية عبر توسيع شبكة مالعب القرب، 
من خالل تجهيز هاد املالعب في بعض املناطق، حول أيضا التدبير األمثل 
الجمعيات  ودفع  االعتماد  متوفرة، حول  هي  اللي  الرياضية  للبنيات 

الرياضية املحلية قصد تنشيط التجهيزات الرياضية للقرب.

املحور الثاني هو تعزيز الرياضة املدرسية عبر توسيع قاعدة ممارسة 
الرياضة البدنية داخل املؤسسة التعليمية ودعم الجمعيات الرياضية 

املدرسية وتحفيزها، وتقوية مسالك الرياضة والدراسة في كل الجهات.

واملحور الثالث هو العناية الكبيرة لرياضة النخبة، وذلك من خالل:

وضع معايير لترتيب وتصنيف ومواكبة الجامعات الرياضية؛ .•

العمل على مواكبة الرياضة على مستوى الهيكلة القانونية  .•
واملؤسساتية وتوفير املوارد البشرية؛

دعم املشاركة في التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية؛ .•

إيالء واحد العناية خاصة باملوضوع اللي هو خاص بتكوين  .•
التقنيين وهاد القطاع لتأطير رياضة النخبة، وأيضا في مجال التدبير 

الريا�صي.

ومن بطبيعة الحال تتبقى موضوع ديال تعبئة املوارد املالية هو من 
املواضيع اللي هو مهمة، حيث خالل هاد السنة تم..

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيداعبداملحكيمابوعزةابنعبداهللا:

نسجل بإيجابية التوجهات الجديدة التي جاء بها البرنامج الحكومي، 

ترصيد  في  الحثيث  سعيها  على  خالله  من  الحكومة  أكدت  عندما 
االستراتيجيات الخاصة بالرياضة، وبلورتها لسياسة عمومية رياضية 
تستجيب للحاجيات والقدرات، ووضع آليات لتنزيلها حتى تشكل رافعة 
قادرة  ومندمجة  متكاملة  مقاربة شمولية  إطار  في  للتنمية،  أساسية 
على تطوير الرياضة املغربية، بما يضمن حضورها الوزان في مختلف 
التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية في الساحة الرياضية الدولية.

إن هذه الرؤية الجديدة ال يمكن تحقيق األهداف املتوخاة منها إال 
من خالل سياسات قطاعية جديدة تستهدف جعل املجال الريا�صي في 
صلب السياسات العمومية بدل أن تظل على هامشها، وكذلك إعطاء 
املؤسسات  وتمكين  والجامعية،  املدرسية  للرياضة  جديدة  دينامية 
التعليمية من الفضاءات الرياضية الالزمة لتطوير املهارات؛ املزيد من 
تعزيز  القرب. يجب  برياضة األحياء وتثمينها وتعميم مالعب  العناية 
بما  املعنية،  القطاعات  مختلف  بين  والتكامل  والتعاون  اإللتقائية 
فيها أساسا الجماعات الترابية التي من الواجب عليها أن تنخرط في 
هذه الرؤية الجديدة لتصبح شريكا حقيقيا للرقي باملجال الريا�صي، 
وأهم �صيء هو توسيع مجال الفضاءات الرياضية على الصعيد الترابي 
لتحقيق عدالة مجالية رياضية تمكن من خلق تكافؤ الفرص لجميع 
املواهب الرياضية بمختلف أنحاء املغرب، والخصاص الذي يعيشه 
الالزمة  والعناية  اإللتفات  على  أيضا  ونؤكد  كمثال،  بركان  إقليم 
والضرورية بالرياضة الخاصة باألشخاص في وضعية إعاقة، بالنظر 

لدورها اإلشعاعي الساحة الرياضية القارية والدولية.

السيد الوزير، يجب إعادة النظر في املنظومة القانونية الرياضية 
الرؤية  متطلبات  ملواكبة  تعد صالحة  ولم  متجاوزة  أصبحت  بعدما 

الحكومية الجديدة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ 
نمر إلى السؤال املوالي عن دعم الرياضة املدرسية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاحييةاومنجوج:

السيد الوزير، أنت وأنا من الناس اللي اجتازوا البكالوريا وكانت 
فيه مادة الرياضة عندها نقطة إقصائية، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه 
الرياضة املدرسية، باعتبارها دعامة أساسية للرياضة الوطنية وكونها 
واحد الفضاء ديال التنقيب واكتشاف املواهب الواعدة وصقل مهارتها 
باش أنها تلتحق باألندية الرياضية، باإلضافة إلى أن الرياضة املدرسية 
تساهم في زرع القيم لدى الناشئة كقيم الرواح الجماعية واملنافسة 
السلوكي.  االنحراف  أنواع  كل  أيضا كتحصنهم من  وكونها  الشريفة، 
لدعم  واستراتيجيتكم  برامجكم  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  لذلك 

الرياضة املدرسية وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ملسيداشكيبابناو�سىاوزي5املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل5ييضة:

في  جاء  كما  الحال،  طبيعة  من  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
سؤالكم، الرياضة املدرسية هي تتساعد على التربية على القيم، هي 
تتساعد أيضا على التفتح وبناء شخصية التلميذ، هي أيضا تتساعد 
الوطنية.  الرياضة  تنمية  على  قادرين  رياضيين  أبطال  نكونوا  باش 
وانطالقا من هاد املنطق، تتحرص الوزارة أوال على تشجيع ممارسة 
وتحفيز  املتواجدة،  الرياضية  الفضاءات  داخل  الرياضية  األنشطة 
بارزة  مكانة  والرياضية  البدنية  التربية  ومنح  الرياضية  الجمعيات 
في البرامج املدرسية. وتم فهاد اإلطار أوال سيتم تفعيل أدوار الجمعية 
الرياضية املدرسية وتعميم إحداثها على مستوى كل مؤسسة تعليمية 
عمومية أو خصوصية، إذ تعتبر النواة التنظيمية والقانونية ملمارسة 
حصص وأنشطة الرياضة املدرسية في إطار الرياضة للجميع ورياضة 

النخبة.

في  وطنية  بطولة   42 الدراسية  السنة  هاد  برمجة  تمت  وقد 
الرياضات األكثر ممارسة في املؤسسات، وسيتم أيضا إرساء مسالك 
رياضة ودراسة، ويخص هاد املسارات تتخص 44 مؤسسة موزعة على 
كل جهات اململكة، أيضا تم إحداث مراكز رياضية بمؤسسات التعليم 
الثانوي واإلعدادي بالوسطين ال الحضري وال القروي، واللي هي مفتوحة 
في وجه التلميذات والتالميذ ديال مؤسسات التعليم االبتدائي باملجالين 
ال القروي وال الحضري حتى يتوفر لهم البنية التحتية باش يمارسوا هاد 
الرياضة، وعدد هاد املراكز اليوم وصل إلى 160 مركز وتيستافدوا منو 

تقريبا 37 ألف تلميذ وتلميذة.

ملسيدارئيساملجلسة:

النواب  الكلمة ألحد  أعطي  التوقيت،  انتهى  الوزير  السيد  شكرا 
السيدة النائبة، تفضلوا.

ملنيئبةاملسيدةاحييةاومنجوج:

شكرا السيد الوزير على التوضيحات واملعطيات اللي قدمتيها لنا، 
الستينات  خالل  املدرسية  الرياضة  كانت  فقد  الوزير،  السيد  فعال 
اللي  املغاربة  لألبطال  حقيقي  مشتل  املا�صي  القرن  من  والثمانينات 
الدولي، لكن  الصعيد  الصعيد اإلقليمي وعلى  املغرب على  كيشرفوا 
لألسف الشديد، أن هاد الدور هذا تراجع لعدة أسباب منها اللي هو 
أن  بحيث  التعليمية،  املؤسسات  في  التحتية  البنى  هو  املهم  السبب 
مجموعة ديال املدارس، االبتدائية خصوصا، راه كتفتقر للمالعب، 
باإلضافة إلى أن اإلعداديات يعني التجهيزات الرياضية اللي فيها ناقصة. 

كنشكروك السيد الوزير على هاد التوضيحات فيما يخص الجمعية 
الرياضية، ألن بالفعل خصهم الّتفعيل، تفعيل ديال الجمعية الرياضية. 
وبالرجوع السيد الوزير للبرنامج الحكومي والعرض اللي قدمتوه، خالل 
نثمن  فنحن   ،2022 سنة  برسم  القطاع  ديال  امليزانية  يعني  تقديم 
املدرسية،  للرياضة  توليوها  غادي  اللي  العناية  اعتزاز  بكل  ونسجل 
ونتمنى صادقين أن يحمل إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية 
أن يحمل في طياته نهضة حقيقية للرياضة املدرسية، وهذا طبعا وفق 
إلى  املوجهة  الرسالة  الجاللة، من خالل  امللكية لصاحب  التوجهات 
املشاركين في املناظرة الوطنية اللي تم العقد ديالها في الصخيرات يومي 
24 و25 أكتوبر 2008، بحيث أنها كتعتبر واحد خارطة الطريق لوضع 

يعني الرياضة املدرسية على السكة الصحيحة.

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى 
السؤال املوالي عن النقل املدر�صي بالعالم القروي واملناطق الجبلية 
تفضل  االشتراكي،  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداملش5قيوياملزني دي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، مع كل األسف نحن في القرن 21 وما زالنا كنتكلموا 
على الهدر املدر�صي واالنقطاع عن الدراسة في صفوف وليداتنا، وخاصة 
في العالم القروي واملناطق النائية، ورغم أن املجهودات اللي بذلتها 
تبقى دائما دون املردودية ودون  إذ  التدابير  في مجموعة من  الوزارة 

االستشراف املستقبلي وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيداشكيبابناو�سىاوزي5املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل5ييضة:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، من طبيعة الحال 
النقل املدر�صي هو جد مهم بالنسبة ملحاربة الهدر املدر�صي، وحتى احنا 
تنعتبروه من اآلليات ديال الدعم االجتماعي اللي هي ضروري، فخالل 
املوسم الحالي تقريبا 400 ألف تلميذ تيستافدوا من النقل املدر�صي، 
الحافالت  خذينا  إيال  املا�صي.  املوسم  مع  مقارنة   12% بزيادة  وهذا 
املدرسية، عدد هاد الحافالت تيوصل تقريبا ل 6300 حافلة اليوم، 
وهذا عدد الحافالت هناك واحد الزيادة ديال تقريبا %21 إيال قارناها 
مع السنة املاضية. وفي نفس الوقت أيضا، هناك واحد العدد ديال 
الدراجات الهوائية اللي هو تقريبا 4900 دراجة اللي هي متوفرة للتالميذ 
تيتم بشراكة ال مع  املجهود  املدر�صي. هاد  النقل  في  باش تساعدهم 

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وال مع مجالس العماالت.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب املحترم عن 
الفريق االشتراكي.

ملنيئباملسيداملش5قيوياملزني دي:

شك5ماملسيداملوزي5،

رغم اإلجراءات والتدابير اللي قلتم السيد الوزير، ومن بينها النقل 
هو  املدر�صي  النقل  تيبقى  ديالنا،  السؤال  موضوع  هو  اللي  املدر�صي 
اإلقليمية  للمجالس  فوضتوها  اللي  اإلقليمية  املجالس  اختصاص 
لتدبيرها، واملجالس اإلقليمية ملي فوضتوا لها يعني تدبير النقل املدر�صي 
ما فوضتوش لها االعتمادات املالية، أو املجلس اإلقليمي باش تا هو 
يتهرب من هاد�صي فوضوا للجمعيات، والجميع يتم تدبيره بشكل غير 
عقالني وال يراعي السالمة ديال وليداتنا وبنياتنا، مما يعرض، خاصة 
اللي   mini-bus كنلقاوا  الجائحة،  ديال  الظرفية  فهاد  نعيش  واحنا 
كيحملوا فوق العدد القانوني، وهذا كيعرض سالمتهم وسالمة األسر 

ديالهم، ناهيك عن االستمرارية والديمومة ألنه..

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيدامصطفىامإلب5مهياي:

القروي  العالم  في  املدر�صي  النقل  وقلة  انعدام  الوزير،  السيد 
هو واحد املشكل وطني وهو السبب الرئي�صي بالنسبة للهدر وخاصة 
للفتيات، أنا بغيت نعطيك 2 ديال املؤشرات السيد الوزير، بإقليم 
القنيطرة اللي عندو طابع قروي، اللول 2 ديال حوادث السير اللي وحدة 
أدات بالروح ديال واحد الطفل هادي شهرين بإقليم الزغراين بجماعة 
املكرن، والثانية هادي أسبوع مازال الطفلة راها تنعس في مستشفى 
اإلدري�صي مصابة بكسور، بسبب أن هاد األطفال كيقطعوا 6 كيلومتر 

باش يوصلوا املدرسة ذهابا وإيابا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت. هل من تعقيب إضافي 
آخر؟ تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاملنزهةاأبيك5يم:

صحيح السيد الوزير أن النقل املدر�صي من االختصاصات الذاتية 
ديال مجالس الجماعات واألقاليم حسب القانون التنظيمي 14.112، 
لكن السيد الوزير هادي خدمة موازية ومكّملة للمنظومة التربوية، وما 
يمكنش الوزارة تستمر في الحياد ديالها اتجاه هذا القطاع، وأن تغض 

الطرف عن املشاكل والهشاشة اللي كيعيشها القطاع رغم املجهودات 
تتحمل  أن  الوزير  السيد  األوان  آن  املدني.  املجتمع  ديال  املشكورة 
الوزارة مسؤوليتها فهاد املجال، وأن تعمل على مأسسة القطاع، من 
خالل إحداث مرفق جماعي تحت إسم »النقل املدر�صي العمومي« على 
غرار النقل الحضري والنقل بين الجماعات لكي نتفادى التوقف، باش 
تضمن االستمرارية ديال الخدمة وتعبأ املوارد املالية الكافية، وتبحث 
على الصيغ التعاقدية السليمة مع أطراف اللي غادي تضمن السيد 
الوزير االستمرارية ديال هاد القطاع في تأدية الخدمات ديالو لفائدة 

جميع الفئات االجتماعية بدون استثناء وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير.

ملسيداشكيبابناو�سىاوزي5املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل5ييضة:

أنا غي اللي بغيت نأكد عليه بأن هاد املرفق ما يمكن التسيير ديالو 
يتم غير الصعيد املحلي، ما يمكنش نعتبروه بأن يمكن التسيير ديالو 
ديال  العدد  واحد  على  اشتغلنا  احنا  ولهذا  املركزي،  الصعيد  على 
التدابير أوال باش نرفعوا من اتفاقيات الشراكة مع كل األطراف اللي 
هي معنية، وثانيا أيضا باش نوضعوا نماذج للتدبير السليم لهاد املرفق 
على الصعيد املحلي، من بطبيعة الحال باحترام الجانب ديال السالمة 

الطرقية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن وضعية الحجرات الدراسية 
الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم 

االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداسعيدامنايلي:

السيد الوزير، بالرغم من املجهودات اللي بذلتوها في إطار الحجرات 
الدراسية بالعالم القروي، ما زالت هاد الحجرات تعرف عدة اختالالت:

أوال، انتشار ظاهرة البناء املفكك اللي كيشكل واحد األثر سلبي على 
األساتذة وعلى الوليدات، لذا كنطالبوا بتعويضوا بالبناء الصلب؛

ثانيا ظاهرة االكتظاظ، حيث بعض األقسام كتفوق فيها كثر من 40 
تلميذ، ال�صي اللي كيجعل املستوى كيكون ضعيف جدا؛

ثالثا، انعدام األسوار بالنسبة لألقسام اللي كيسهل انتهاك الحرمة 
ديالها من طرف اإلنسان والحيوان؛

كيجعل  اللي  ال�صي  املراحيض،  العمومية خاصة  املرافق  انعدام 
الفتاة القروية كتغادر املدرسة بشكل مبكر وهذا كيشجع الهدر املدر�صي؛
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ما  اللي  ال�صي  والكهرباء،  املسالك  التحتية خاصة  البنية  انعدام 
كيشجعش على عرض صحي بالعالم القروي، لذا كنطالبوا...

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيداشكيبابناو�سىاوزي5املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل5ييضة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

أنا اللي بغيت نأكد عليه هو بأن من طبيعة الحال هاد املوضوع ديال 
تأهيل املؤسسات املدرسية، خاصة بالنسبة للعالم القروي واملناطق 
التربوية  املنظومة  داخل  إيجابي  التمييز  بواحد  تيحظى  هو  النائية، 
وداخل الوزارة. احنا تقريبا هاد العملية ديال التأهيل %95 ديال املوارد 
املالية تتخصص لهاد املناطق، احنا إال خدينا عدد اإلنجازات اللي تمت 

خالل غير هاد السنة املاضية، هناك:

تزويد 585 مؤسسة تعليمية باملاء الصالح للشرب؛

واحد العدد ديال املؤسسات التعليمية تم ربطها بالكهرباء؛

كاين توفير سياج لتقريبا 1692 مؤسسة تعليمية؛

كاين هناك بناء املرافق الصحية ل 734 مؤسسة تعليمية؛

كاين تعويض 2816 حجرة دراسية اللي هي مبنية باملفكك، تعويضها 

كامال، هاد العملية غتستمر..

ملسيدارئيساملجلسة:

املوالي  السؤال  إلى  نمر  إذن  التوقيت،  انتهى  الوزير  السيد  شكرا 

التعليم  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بإدماج  خاص  سؤال 

لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبدامل5حاينارمبح:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

جائحة كوفيد بّينت أهمية تقنيات املعلومات واالتصال في التعليم، 

يعني أشنو الوزارة موجدة فهاد املجال حتى يعني تكّون، أشنو موجدة 

الوزارة باش تطور هاد التقنيات في مجال التعليم في املغرب؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

ملسيداشكيبابناو�سىاوزي5املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل5ييضة:

شك5ماملسيداملنيئبامملحترم،

اللي بغيت نأكد عليه هو بأن هاد اإلجراء كانت حافز لتطوير التعليم 
الرقمي ومأسسته، ويمكنا نعتبروا بأنه اليوم هو يمكن يكون آلية موازية 
للتعليم الحضوري، فخالل غي السنة املاضية أو السنتين املاضيتين، 
تم تجهيز أزيد من 600 مؤسسة تعليمية بقاعات متعددة الوسائط، 
كما تم تجهيز املؤسسات التعليمية بأزيد من 9000 حقيبة متعددة 
الوسائط، وتم ربط أزيد من %90 من املؤسسات التعليمية اللي ربطها 
بشبكة األنترنت، وتم أيضا توفير واحد 400 مورد رقمي على البوابتين 
ديال  العدد  تنظيم واحد  أيضا  وتم  تيس«،  و«تعليم  تيس«  »تالميذ 
التكوينات الحضورية أو تكوينات عن بعد لفائدة األطر التربوية، وتم 
أيضا إحداث 92 مختبر على املستوى الجهوي واإلقليمي قصد االبتكار 

وإنتاج املوارد الرقمية.

واحنا اليوم تنشتغلوا على كيفاش هاد اآلليات الرقمية أيضا يمكنا 
نستعملوها باش نسهلوا واحد العدد ديال الخدمات، منها الخدمات 
املدر�صي،  التوجيه  ديال  اللي هي  الخدمات  التسجيل،  ديال  اللي هي 
الخدمات اللي هي متعلقة بطلب املنح، الخدمات أيضا اللي هي متعلقة 

بمسار عبر املوبيل، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ملنيئباملسيداعبدامل5حاينارمبح:

شك5ماملسيداملوزي5،

دابا جميع األبناء ديال املغاربة، والتالميذ بشكل خاص، يستعملون 
األنترنت، يستعملون وسائل التواصل االجتماعي ويستعملون وسائل 
اإلتصال، يعني كتلقاواهم كلهم األغلبية ديالهم منكبين على الهواتف 
ديالهم وكيتابعوا معلومات مختلفة، أشنو وجدنا احنا لهاد وليداتنا 
كاينة  اللي  ديالهم  املتابعة  باش  اإلجتماعي  التواصل  وسائل  هاد  في 
بشكل دائم يستفادوا منها ويستغلوها بشكل جيد؟ أشنوا عطيناهم 
كمحتوى؟ واش كنراقبوا داك املحتوى اللي كيتابعوه التالميذ ديالنا 
والطلبة ديالنا؟ واش هيأنا مدرسة افتراضية les.E-school في مواقع 
التواصل االجتماعي وفي مواقع اإلنترنت باش نمكنوا وليداتنا، عوض 
اللي غادي تفيدهم  يمشيوا ل�صي مواقع ما هياش، يمشيوا للمواقع 
وتحقق املبتغى ديال التكوين ديالهم؟ واش وجدنا مواقع اللي غادي 
تخلي األستاذ يتواصل مع التلميذ بشكل مستمر ويتابعو ويتبادل معه 
معلومات؟ واش وّجدنا مواقع اللي كتستفد من التجارب ديال العالم 
في مجال التربية والتكوين واملناهج العاملية اللي ممكن نتيحوها عبر 
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اإلنترنت بشكل سهل وبشكل مبسط وبشكل بسيط، وتوصل للطلبة 
والتالميذ واألساتذة باش األساتذة يعيشوا تكوين مستمر بشكل دائم 
والتالميذ يلقاوا املبتغى ديالهم فبرامج أخرى وفي برامج موازية وبرامج 
عاملية، ويستافدوا من تجارب العالم ومن مناهج العالم في مجال التربية 

والتكوين؟ عندنا إمكانيات...

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب  من  هل  التوقيت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
إضافي؟ السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيداشكيبابناو�سىاوزي5املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل5ييضة:

غير اللي بغيت نأكد عليه، هو من طبيعة الحال هذا املسار هذا 
املسلسل ديال اللي احنا باغين نرفعو من التجهيزات اللي هي موجودة، 
باغين نرفعو من املحتوى، وباغين نرفعو من التكوين اللي متعلق بهاد 
اآلليات، وهذا كله متوجه نحو الجودة وتحسين الجودة ديال املدارس 

العمومية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن تخفيف وزن املحفظة املدرسية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

ملسيدامل5ئيس،

إ ومنياأ ومتياملنومب،

ملسيداملوزي5،

يشكو عدد كبير من آباء وأولياء التالميذ من تزايد ديال وزن املحفظة 
ديال التالميذ، ما يؤثر سلبا على الصحة ديالهم وباألخص على العمود 

الفقري، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ملسيداشكيبابناو�سىاوزي5املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل5ييضة:

شك5ماملسيداملنيئبامملحترم،

أنا اللي بغيت نأكد عليه، هو بأن من طبيعة الحال مراجعة البرامج 
البيداغوجية هم من األوراش في تتشتغل  والكتب املدرسية والعدة 
عليهم الوزارة باش تواكب، ال التطورات املتسارعة وحاجيات املدرسة 

املغربية. كما نسعى تدريجيا إلى تعزيز الرقمنة وتقليص الدعائم كلها 
الورقية، وهذا مسلسل اللي احنا كنشتغلو عليه مع األطراف اللي هي 

معنية.

وحفاظا أيضا على صحة التالميذ والتخفيف من النفقات ديال 
التمدرس، أصدرت الوزارة واحد املذكرة في الحقيقة في سنة 2006، 
ولكن بشأن الكتب واألدوات املدرسية، والتي هاد املذكرة هي ما زال 
معمول به مفعول وتنذكرو بها كل سنة، ومن الضوابط اللي وضعتها 

هاد املذكرة:

أوال، مطالبة املتعلمات واملتعلمين بإقتناء الكتب املدرسية مصادق 
عليها من لدن الوزارة دون غيرها؛

ثانيا، اقتناء املتعلمين لكتاب واحد فقط في كل مادة دراسية؛

في  للمتعلمين  املحلية  والخصوصيات  الظروف  استحضار  ثالثا، 
اقتناء األدوات املدرسية والتعامل معها بمرونة.

في هاد املجال، من  الحال دور األسر أسا�صي  وتيبقى من طبيعة 
الحقيبة املدرسية، حسب  في مراقبة مضمون وزن  خالل املساهمة 
التي  الدراسية  املقررات  وطبيعة  نوع  تحدد  التي  الزمن  استعماالت 
سيحتاجها الطفل كل اليوم، واللي معمول به واللي احنا تنأكدو عليه، 

املعايير الدولية هي تتنص على عدم تجاوز %10 من وزن التلميذ في...

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

السيد الوزير، في الحقيقة بديتوا بواحد العمل جبار وكبير في إطار 
اإلصالح ديال املنظومة ديال التعليم، وفي إطار التنزيل ديال املشروع 
اتفقوا عليه بواحد الحوار مثمر مع  للمغاربة كلهم  التنموي الجديد 
ديال  الوزن  هذا  إطار  وفي  النقابات،  سيما  وال  القطاع  في  فاعلين 
املحفظة اللي كيأثر سلبيا على الصحة ديال التالميذ، وملي كنقولو تأثير 
على العمود الفقري ديالهم راه الجسم السليم في العقل السليم كاين 

واحد العالقة جدلية كبيرة.

العمل  بواحد  بادرتو  ديالكم،  الجواب  الوزير، من خالل  السيد 
إصالحي في هذا اإلتجاه، ولكن ما زال املحفظة اآلن 11 كيلو عند التالميذ 
في التعليم اإلبتدائي، وهذا ما يمكن لو إال يزيد يعمق في هاد املشكل. 
اإللكترونية،  األلواح  بأن  الرقمنة،  بأن  قلتوا  كيف  الوزير،  السيد 
بأن خلق برامج تطبيقية يمكن لها تحل هاد املشكل، كذلك الخزانة 
في املدارس باش يبقاوا هاديك الكتب في املدارس، السيد الوزير، في 
إطار املستجدات ديال البيداغوجية اآلن اللي عاطية النجاعة، كاين 
األبحاث، التركيز لهاد الوليدات على األبحاث وعلى مشاريع في عوض 
ما نعطيوهم غير ما يحفظوا ونلقنوهم بطريقة اللي عفا عليها الزمن، 

نعلموهم كيفاش يبدعو...
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ إذن 
نمر للسؤال املوالي عن تعميم تجربة املدارس الجماعاتية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

النائب.

ملنيئباملسيداعبدامل5حيمابوعزة:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5امملحترم،

تعتبر التجربة ديال املدارس الجماعاتية تجربة مهمة نجزتها بالدنا، 
وهي آلية ملحاربة الهدر املدر�صي، خصوصا في العالم القروي، وكذلك 
لتشجيع تمدرس الفتاة عموما بالعالم القروي. هاد التجربة اليوم، رغم 
ما تعرف من نواقص، إال أن الطلب ال زال متزايدا عليها، فبغينا نعرفو 
السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات اللي غتقوم بها وزارتكم قصد 

تعميم هذه التجربة؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيداشكيبابناو�سىاوزي5املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل5ييضة:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، أنا اللي بغيت نأكد 
عليه هو بأن األولوية، من خالل البرنامج الحكومي، تعطات لتوسيع 
إحداث هاد املدارس الجماعاتية اللي في إطار واحد املقاربة اللي هي 
مبنية على إعطاء التمييز اإليجابي لفائدة األوساط، ال القروية وال شبه 
الحضرية، ومن طبيعة الحال هاد النموذج ديال املدارس الجماعاتية 
الهدف منو هو القضاء التدريجي على املدارس الفرعية وعقلنة التدبير 
املوارد البشرية، وتوفير الشروط املالئمة ال للتمدرس بالجودة الكافية، 
فالعدد اإلجمالي ديال هاد املدارس الجماعاتية وصل إلى 226 مدرسة 
جماعاتية خالل هاد املوسم، وتيستافدوا منو تقريبا واحد 60 ألف 
تلميذ. وخالل هاد املوسم غادي يتم فتح 18 مدرسة جماعاتية إضافية، 
وأعطينا االنطالقة ديال بناء واحد 28 مدرسة جماعاتية، واحنا عندنا 
واحد البرنامج اللي احنا تنشتغلو عليه ديال إحداث أو بناء 150 مدرسة 
جماعاتية خالل الثالث السنوات املقبلة، بواحد الكلفة مالية ديال 2 
مليار ديال الدرهم. بطبيعة الحال هذا تيعني أيضا خصنا نشتغلو على 
واحد التوطين أنجع ديال هاد املدارس الترابية، باش نوصلو لألهداف 

اللي هي بغيناها وراء إحداث هاد املدارس، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد النائب املحترم تفضلوا للتعقيب.

ملنيئباملسيداعبدامل5حيمابوعزة:

فيما يخص  بها  تقدمتم  التي  املعطيات  الوزير على  السيد  شكرا 
تعميم هذه التجربة، إال أن السيد الوزير ما يزيد على 10 سنوات منذ 
2009، منذ تبني هذه االستراتيجية، في تعميم أو في بناء عدد من املدارس 
الجماعاتية، ال بد ما نوقفو واحد الوقفة للتأمل وتشخيص هاد العشر 
سنوات من هاد التجربة، واش فعال مدارس الجماعاتية حققت ما 
كان متوخى منها؟ هل فعال قضت على الفرعيات؟ فالفرعيات ال زالت 
تشتغل، وكذلك عدد من املدارس الجماعاتية املرافق املتواجدة بها، 
يعني، كتعرف جمود تام كاملكتبات وبعض الفضاءات األخرى كقاعات 
املداومة وقاعات اإلعالميات، وكذلك املالعب الرياضية. عندي مقترح 
السيد الوزير، كنتمنى أنكم تاخذوه بعين اإلعتبار، ليس في أننا نوسعو 
البنايات فقط أو نزيدو البنايات، وإنما ال بد من اعتماد آلية النقل 
املدر�صي أو مرفق النقل املدر�صي كآلية مهمة، ألن العدد ديال اآلباء 
واألمهات كيرفضوا أنهم يكونوا وليداتهم اللي 7 سنوات 8 سنوات أنهم 

يباتو خارج...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت؟ هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيداشكيبابناو�سىاوزي5املتربيةاملوطنيةاوملتعليمامألوليا
ومل5ييضة:

بغيت نأكد بأن من طبيعة الحال احنا تنديروا الربط ما بين املدارس 
الجماعاتية والنقل املدر�صي، ألن بعض األحيان منين تكون ذاك طفل 
عندو 6 سنين أو 7 سنين أو 8 سنين من األحسن يبقى مع األسرة ديالو، 

والنقل املدر�صي تساعدو في عوض ما يكون...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املساهمة في هذه، نرفع 
الجلسة 10 دقائق ألداء الصالة، موعدنا على الساعة 5.

ملسيدارئيساملجلسة:

ملسيداملوزي5،

ملسيد ناملوزي5ين،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

عن  سؤال  في  العدل  بقطاع  الشفهية  األسئلة  جلسة  نستأنف 
قضائيا،  عليها  املحجوز  الصناعية  والبنايات  العقارات  وضعية 
للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الوطني لألحرار، 
أحد النواب عن التجمع الوطني األحرار، السيد النائب موجود، تفضل.



عدد.142–21.جمادى اآلخر.1443  )25.يناير.2022( الجريدة الرسمية للبرملان95ج9  

ملنيئباملسيداعالءاملد ناملبح5موي:

ملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5،

رغم املجهودات التي تقوم بها الحكومة باش تجيب االستثمارات، 
كاينين بعض املشاكل واملساطر التي ال تساهم في الشكل املطلوب في 
هذا التوجه، وأخص بالذكر الحجز ديال البنايات، وخاصة البنايات 
ديال املصانع اللي كتبقى هاد الحجز ملدة طويلة وبعض املرات حتى 
الوزير  السيد  أديروا  عليها، شنوا  وهي محجوز  20 سنة  العشرات، 

ملعالجة هاد الظاهرة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا  الوزير  السيد  لكم  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مشكورين.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي5املعدل:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شك5ماملسيداملنيئبامملحترم،

في بعض األحيان كتكون  الحقيقة املوضوع ديال املحجوزات  في 
السبب ديال الحجز إما خالفات بين الشركاء، إما كتكون وفقا ملقتضيات 
املادة 489 و490 من قانون املسطرة املدنية اللي كتحدد هاد اإلجراءات، 
حاولنا من بعد ذلك اإلجراء التحفظات تكديرها البنوك إلى آخره، في 
إطار املقتضيات املادة 428 من قانون املسطرة املدنية، حاولنا اآلن أننا 
نغيروا هاد األمور هادي ونديروا أنه قا�صي التنفيذ يتبع هاد اإلجراءات. 
ولكن ما�صي هذا هو الحل، كيبقى الحل األسا�صي اللي درنا اآلن واللي 
املؤسسة  املقبلة، هو درنا واحد  في األسابيع  أيديكم  بين  يجي  غادي 
ديال املصادرات والتنفيذ هاد املؤسسة تقوم، ألن املشكل أش كيوقع؟ 
كيوقفوا اآلالت وتيمشيوا يحجزوا بعض الخطرات الشاحنات، قلنا 
معندها حتى معنى تحجز الشاحنة وهاد الشاحنة عندها ديون وكتبقى 
واقفة، هو ما تيخلص الديون واملحكمة ما كتدي املبالغ املستحقة 
لألطراف، قلنا اآلن غادي نطلبوا من وزارة النقل دير االعتراض باش 
وهو  كتشتاغل،  الشاحنة  تبقى  ولكن  الشاحنة  هاديك  مايبيعش 
كيتلقى املبالغ وكيشتاغل بدوك املبالغ ويم�صي يخلص الديون اللي عند 
بال مايوقفوا الشاحنة نهائيا حتى كضيع، ودرنا هاد املؤسسة سميتها 
»مؤسسة تتبع املصادرات وبيع املحجوزات« اللي غادي تولي هي اللي 
كتبيع وهي اللي كتّبع ودرناها في جدول اإلجراء راه غادي توصلكم وغادي 
تشوفوها آنذاك وغادي تكون تسهل هاد العملية باش متوقف اإل إنتاج، 
كذلك في املعامل منوقفوش باقي اإلنتاج بل العكس أننا نعطيو فرصة 
أنها تشتاغل، مع أننا نديروا واحد اإلعتراض باش مايتم البيع ديالها إلى 

حين أن يصدر حكم نهائي ونعرفوا املآل ديالها، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحترم، تفضلوا للتعقيب.

ملنيئباملسيداعالءاملد ناملبح5موي:

شكرا السيد الوزير شكرا على هذا التوضيح، هو فعال كنفهمو بللي 
املحكمة كدير الحجز باش ايال كانو �صي ديون كيتخلصوا وأمورات، 
ولكن املشكلة هي املسطرة طويلة، وملي كتجي مثال 10 سنين 20 عام 
راه ديك البناية خصوصا البنايات الصناعية اللي مواليها داروا فيها 
ماليين الدراهم اللي استثمرت، كتبقى ضايعة وكتال�صى وكتشوه األحياء 
البنايات ما كيستافد منها حتى �صي واحد، مثال ال  الصناعية، وهاد 
جماعة، ال وزارة، ال مستثمرين، ال شباب حاملي املشاريع، مثال إيال 
شفتي في إقليم سطات %50 ديال املعامل املحجوزة كلها هادي عندها 
أكثر من 20 سنة وهي محجوز عليها، نفس ال�صيء في الخميسات، في 
سال، في الرباط، أنا متأكد بأن في جميع األحياء الصناعية باملغرب كاين 
نفس الحالة، املشكل الثاني السيد الوزير هي هاد املعامل كتباع، ملي 
كتباع في املزاد العلني كتباع لألشخاص اللي كيفكروا غير في الربح، ما 
كيفكروش يديروا، يخدموا الناس وال يديروا �صي عمل صناعي، كيوليوا 
عندنا أحياء صناعية بدون صناعة، إلى شتي مثال في الخميسات مثال 
كاينين أحياء صناعية الناس ساكنين في االحياء الصناعية، واخا الحجز 
وخا كل �صي ساكنين فيهم، لهذا السيد الوزير خصنا نشوفو �صي حلول 
مالئمة للنهوض بهاد املشكلة، خصوصا واحنا كنطلبوا االستثمارات 
واملستثمرين يجيوا يستثمروا في البالد، والدولة كتدير أموال طائلة في 
األحياء الصناعية وكاينين أحياء صناعية اللي فيها محالت هادي 20 

عام، 30 عام وهي مسدودة وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ إذن تفضل 
السيد  بالالتي  واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترم  النائب  السيد 

الوزير.

ملنيئباملسيدامحاداصبيري:

على أي السيد وزير العدل املحترم، تابعنا كما تابع الرأي العام 
الوطني والدولي بارتياح كبير تقديمكم ملشروع املحكمتين املتخصصتين 
بمدينة العيون، ومجموعة أيضا من املرافق القضائية، والتي نتمنى 
أيضا أن تنال جهة كلميم واد النون حضها منها، كما أيضا أسألكم عن 

حصيلة تفعيل وزارتكم ملقتضيات اإلفراج املقّيد، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا.
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ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي5املعدل:

إدارية  محكمة  الداخلة  في  كذلك  درنا  العيون،  في  فقط  ما�صي 
األرض  خدينا  راه  االستيناف  محكمة  نبنيو  وغادي  تجارية  ومحكمة 
البارح وغنديروا محكمة االسيناف في العيون، أكثر من هاكا درناه في بير 
الكندوز وغادي نديرو في آسا الزاك غادي نحلو...، ما يمكنش الداخلة 
فيها القنصليات اللي داروها السيد وزير الخارجية مع 6 دول وما فيهاش 
املوضوع، خصنا  فهاد  الخارجية  تغلبناش وزارة  ما  املحاكم، خصنا 

نغلبوها ونديرو جميع املحاكم حتى احنا تما باش نتنافسو معهم.

بالنسبة لإلفراج، بالنسبة لإلفراج املقيد هاد األسبوع اللي فات 
كانت اللجنة اجتمعت من جديد على أن غادي نخرجو هاد العشية 
هادي هاد الليلة هادي ان شاء هللا، هللا يفرج عليهم 13 شخص راه 
مسطرة  على  بناء  شخص   13 على  نفرجو  غادي  املسطرة،  معقدة 
اإلفراج املقيد، املشكل اللي عندنا، ال املحامي، ال املعتقلين، ال العائالت 
ديالهم تيقدموا لنا طلبات، خصهم يقدموا لنا طلبات، باش يمكن لنا 
ندرسوهم وايال كانت اإلمكانية ديال اإلفراج املقيد اللي عندو وتتوفر 
فيه الشروط عالش ما نطلقوه؟ ما دام القانون تينص عليها تنديروها 
ونفرجو على اوالد الناس، ألنه اللي أدى الثمن على الجريمة اللي ارتكب 
خصنا نتجاوزوا هاد ال�صي يبني مستقبل جديد ونمشيو في اتجاه جديد، 
لهذا كنطلب من املحامين ومن العائالت ومن املعتقلين أنه يتقدموا 
بالطلبات باش يمكن لنا ندرسوا الطلبات، دابا عندنا 30 طلب، دوزنا 
 15 وصلنا ل 30 واحد للي فرجنا عليهم 

ّ
فيهم تقريبا 13 مرة اللي فاتت وال

فهاد الشهرين هذا، فاحنا منفتحين تنتظروكم، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي وهو سؤال آني عن مصير مشروع 
قانون املسطرة املدنية واملقاربة التشاركية املعتمدة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاقلوبافيطح:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداوزي5املعدلامملحترم،

نسائلكم عن مصير مشروع قانون املسطرة املدنية في ظل املقاربة 
التشاركية، وما إذا كان من شأن هاته املقاربة أن تساهم في تجويد 
النص القانوني، وأن تساعد في بلورة مشروع قانون متكامل يستجيب 

النتظارات املواطنين وتطلعات الهيئات املهنية ذات الصلة؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي5املعدل:

غير باملناسبة إلى باش نكمل التدخل ديالي آنذاك ثم نجاوب، إيال 
امرأة كاينة في بير الكندوز وبغات دير طلب ديال النفقة خصها تم�صي 
280 كيلومتر وترجع 280 كيلومتر، بمعنى خصها تضرب 560 كيلومتر 
باش دير طلب ديال النفقة اللي يمكن نعطيوها فيه 1000درهم وال 500 
درهم، هاد �صي عالش خصنا هاد املحاكم دالقرب اللي درنا ال في طرفاية 

وال في بوجدور وال ... راه لخدمة املواطن باألساس.

السؤال اللي طرحتوا فعال املسطرة املدنية حيث انتاهينا منوا، احنا 
دبا تنتاقشوا مع املؤسسات ديال الدولة ومع املؤسسات االجتماعية، 
واملؤسسات ألنه مرتبط بواحد املجموعة ديال املؤسسات حتى السادة 
القضاة عطيناها املجلس األعلى للسلطة القضائية، بعض املؤسسات، 
بعض الجمعيات القضائية بغات باش نطلبوا ليها الرأي ديالها، ولكن 
أنا بالنسبة ليا املخاطب ديال وزير العدل هو رئيس السلطة القضائية 
ما عنديش �صي مخاطب أخر، ورئيس السلطة القضائية بغا يتداول مع 
الجمعيات القضائية هداك شغلوا، أنا ما تندخلوش في الشغل ديالو، 
ولكن املخاطب ديالي األسا�صي واملؤسساتي و الدستوري هو الرئيس 
املنتدب للسلطة القضائية، من حيث جيت للوزارة لقيت 42 صيغة 
ديال قانون املسطرة املدنية، 42 صيغة، كل مرة يديروا صيغة، وقفنا 
هاد �صي قلنا نوقفوا هاد �صي، دبا حسمنا بداك �صي اللي كاين أخر صيغة 
وقدمناها اآلن للمؤسسة بما فيها األمانة العامة للحكومة والوزارات 
واملحامون والسيد الرئيس املنتدب للسلطة القضائية، كنتسناو اآلراء 
ديالهم وغادي نخرجوها ونجيبوها ليكم أنتم هما املشرعين أنتم اللي 

غادي يكون عندكم القرار، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاقلوبافيطح:

شكرا السيد الوزير على الجواب. السيد الوزير، ال شك أن ملراجعة 
قانون املسطرة املدنية أهمية خاصة ضمن النسق الحقوق والتشريعي 
ببالدنا، خصوصا وأن هذا القانون يعتبر أم القوانين وكذلك املرجع 
في ما لم يرد فيه النص الخاص، لذا يتعين أن يعكس عمق  العام 

التحوالت االقتصادية واالجتماعية والرقمية التي تمر بها بالدنا.

السيد الوزير، إننا في فريق األصالة واملعاصرة ننوه بمجهوداتكم 
وعزمكم على مراجعات مجموعة من القوانين، قانون املسطرة الجنائية، 
حبيسة  ظلت  القوانين  هذه  وأن  املدنية، خصوصا  املسطرة  قانون 
الرفوف لسنوات، كما أننا ننوه السيد الوزير باملقاربة التشاركية والتي 
تجسدت واقعيا في إحالته على مجموعة من الهيئات، وكذا املتدخلين 

والشركاء في ميدان العدالة لتقديم مقترحاتهم داخل أجل معين.
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السيد الوزير، ندعوكم من هنا إلى التفاعل بإيجابية مع مقترحات 
جميع املتدخلين حتى نساهم في بلورة قانون متكامل يعكس إيجابا عمق 

التحوالت والتحديات لبالدنا.

السيد الوزير، إن صياغة مشروع قانون املسطرة املدنية يقت�صي 
القانونية  للمهن  املنظمة  القوانين  من  مجموعة  تعديل  بالضرورة 
والقضائية، كمهنة التوثيق ومهنة املحاماة لالرتباط الوثيق بينها وكذا 

للتقاطع الحاصل في ما بينها...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكر، شكرا، انتهى الوقت السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب 
إضافي؟ هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الرئيس ال بالتي السيد 

الوزير، هناك تعقيب إضافي فريق األصالة واملعاصرة.

ملنيئباملسيداهشيمامملهيل5ي:

اإلفراج  ديال  لينا  اللي عطيتيه  الرقم  الوزير، بخصوص  السيد 
املقيد لألسف بزاف ديال املغاربة كيسحابوا واش هاد �صي فيه باك 
صاحبي وفيه تدخالت، بغيناكم طمأنوا الرأي العام السيد الوزير بأنكم 
جيتوا تمارسوا حق عند املواطن، �صي حاجة كاينة في القانون ويتبلغ 
والزوجات  واألمهات  العدد  يرتفع  باش  حقهم  من  هذا  بأن  الجميع 

يديروا محامون ويخدموا امللفات ديالهم ويطبق القانون، وشكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

عن  للرد  تفضلوا  الوزير  السيد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
التعقيب.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي5املعدل:

أوال حول قانون املسطرة املدنية كاين فيها واحد املجموعة ديال 
التعديالت جديدة، تعديالت خففنا من اآلجاالت وخففنا من املساطير 
ودرنا قانون ديال الرقمنة باش تولي مجموعة نتاع اإلجراءات تتم عن 
املدنية  املسطرة  قبل  معقدة  اللي  كان  اإلجراءات  دوك  كذلك  بعد، 
جمعنها باش يمكن لينا نديروا، سهلنا، وكما قال أحد الخبراء عندنا في 
وزارة العدل نرفع العانة عن الناس، كاع األمور اللي يمكن تتعب للناس 
حيدناها وحاولنا نسهلوا املساطر ديالها وباش ما نطولوش في املساطر، 
حاولنا واحد املجموعة نتاع اإلجراءات نقلصوها واألجاالت نقلصوها 
باش نسهعلو على الناس، ألنه ما قيمة الحكم اللي كنشدوا من بعد 20 
سنة معندو حتى قيمة، من بعد 20 سنة في املحاكم في األخر نشد واحد 
الحكم كنرج نفدو كلقى هداك اللي أنا كنداعى معاه مات وماتوا أوالدوا 

وماتت العائلة ديالو كلها مابقى والوأو �صيء من هذا القبيل.

ثم بالنسبة لهاد املوضوع ديال إفراج املقيد، كاينة لجنة مكونة 
من 7 ديال املؤسسات وكتشتاغل عليه وكايخدوا قرار بعيدا عني أنا، 

أنا تنتلقى الطلبات وتنحيلها عليهم هم تيبتوا فيها، حتى واحد ما عنده 
عالقة هاديك اللجنة وسرية وتتشتاغل بوحدها، شطرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير ونشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة، 
نمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
واملغاربة املقيمين بالخارج، األسئلة الخمس املوالية رقم 23-22-21-

24-25 لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بتجويد الخدمات القنصلية 
والسادة  السيدات  أقترح على  لذا  بالخارج،  املقيمين  املغاربة  لفائدة 
لتنال جوابا موحدا من لدن  النواب املحترمين طرحها دفعة واحدة 

السيد الوزير.

السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع 
الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامىريساملش5م بي:

ملسيدامل5ئيس،

معيلياملوزي5،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

السيد الوزير، 5 داملليون ديال املغاربة كيعيشوا في املهجر ما كاينش 
عائلة وحدة في املغرب اللي ما عندهاش فرد من عائلتها ساكن في دول 
أجنبية، معالي الوزير هاد5 مليون ديال املواطنين املغاربة أو الجالية 
املغربية كما تسمى، الرابط الوحيد اللي عندو مع اإلدارة املغربية هي 
القنصلية، معالي الوزير ما خصناش نتجاهلو وال نغطيو بأن هاد الناس 
عالقتهم مع هاد اإلدارة مع القنصلية كاين مشاكل وخطاب صاحب 
الجاللة في2015 شار لهاد املشاكل اللي كيعيشوها، معالي الوزير في 
وفي ضوء خطاب  هو مشروع ضخم،  اللي  الحكومي  املشروع  ضوء 
صاحب الجاللة بغينا نعرفوا وهاد املشروع الحكومي كيشير وكينص 
باش  للمواطنين  املقدمة  والقانونية  اإلدارية  الخدمات  تحسين  على 
يفكوا املشاكل ديال املواطنين، ففي ضوء هاد ال�صي كله احنا مابغيناش 
املواطن املغربي اللي هو متواجد في الدول األوربية وال اإلفريقية وعربية 
وغيرها ما يكونش من�صي معالي سعادة الوزير، حيث هاد املواطن املغربي 
فين ما كان كيبقى مغربي وكيستاهل األحسن، معالي الوزير احنا عارفين 
بأن باش نتمكنو وباش on met à niveau ces consulats يجب تأهيل 
مراكز القنصليات باش نحسنوا ظروف االستقبال، باش نكونو نسهلو 
املساطر اإلدارية، تكون الرقمنة موجودة في القنصليات، كاين مشكل 
كبير متاع الحالة املدنية، القانون متاع 2002 اللي املواطن املغاربة في 
الخارج تيشكيو منه بزاف، فعلى ضوء هاد�صي معالي الوزير بغينا نعرفو 
أشنو هو التصور الحكومي بالنسبة لالرتقاء بجودة الخدمات املقدمة 
للمواطن املغربي في الخارج وكيفاش نقدو نفكو ونتجاوزو املشاكل اللي 
كيعيشوها وهاد املشاكل اللي اليوم رائجة أمام القنصليات؟ وشكرا 

معالي الوزير.
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ملسيدارئيساملجلسة:

والسادة  للسيدات  الكلمة  أعطي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة وهو سؤال آني، تفضلوا 

أحد النواب، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداسيدياصيلحامإلىري�سي:

بسماهللاامل5حانامل5حيم.

ملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

مع  تعامالتهم  في  الصعوبات  من  العديد  العام  مغاربة  تعترض 
منها  تعاني  التي  املشاكل  أبرز  وتتجلى  بالخارج،  القنصلية  املصالح 
قنصلياتنا بالخارج في ضعف املوارد البشرية والتجهيزات وغيرها من 
الصعوبات التي تحول دون قضاء حوائج مغاربة العالم ألغراضهم في 

ظروف مالئمة.

وعليه، نسائلكم السيد الوزير املحترم عن التدابير التي تعتزمون 
القيام بها من أجل تجويد الخدمات بهذه القنصليات اللي عندها دور 

كبير بالنسبة للناس ديال الجالية؟ وشكرا السيد الوزير املحترم.

ملسيدارئيساملجلسة:

كذلك  آني  وهو  الثالث  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للوحدة  الفريق االستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداحسيناب5كيني:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيداملوزي5امملحترم،

يعني ما نكررش آش تقال فهاد القبة هادي، ربما كانت واحد اللجنة 
إستطالعية في 2018 وكتشرف عليها أنت معالي الوزير اللي هي لجنة 
عالية املهام دوزت 15 يوم في الخارج بعض القنصليات األوروبية كلها، 
فين هو هاد املشروع اللي شرفتوا عليه انتما في 2018، دابا غادي نعاودو 
السؤال اللي كنقولو اليوم كنعاودوه وصافي وهنا جميع األنواع ديال 
األحزاب السياسة خرجات لبرا وتصنتات للمواطن ولكن مازال ما شفنا 

حتى حاجة. شكرا معالي الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

آني  كذلك  وهو  الرابع  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
التقدم واالشتراكية،  النواب املحترمين عن فريق  للسيدات والسادة 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاف5يدةا نيتي:

شكرا السيد الرئيس، بدورنا نسائلكم السيد الوزير على ما تقومون 
به من أجل تجويد الخدمات القنصلية لفائدة مغاربة العالم؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال الخامس وهو آني كذلك للسيدات والسادة النواب 
تفضلوا  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  عن  املحترمين 

السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاحكياةاسحيقي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير املحترم، اعتمدت الحكومة خطة لتطوير الخدمات 
وتجويدها لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج من خالل تبسيط املساطر 
واعتماد التدبير الرقمي وتحسين ظروف االستقبال بالقنصليات، لذا 
هذه  تنزيل  مستوى  في  الحاصل  التقدم  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 

الخطة املتجاوبة مع انتظارات مغاربة الخارج؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير تفضلوا لإلجابة على 
كل األسئلة.

وملتعيونا ملخيرليةا ملشؤونا وزي5ا بوريطةا نيص5ا ملسيدا
مإلف5يقياومملغيربةامملقياينابيلخيرج:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا للفرق البرملانية ومن خاللها السيدات والسادة النواب على 
هاد األسئلة، هي فرصة لنتقاسم املجهودات اللي كتقوم بها الوزارة 
اللي  الخارج  في  املغربية  للجالية  القنصلية وذلك  لتحسين الخدمات 
كتحظى بواحد الرعاية خاصة من جاللة امللك وذكرتو الخطاب ديال 
ظروف  تحسين  يتم  بأن  امللك  جاللة  مطالبة  فيه  كان  اللي   2015
الجالية  الجالية،  هاد  مصالح  على  والحفاظ  والخدمات  اإلستقبال 
عندها يعني مجموعة داملشاغل كاين اللي هو مرتابط بالحفاظ على 
الهوية املغربية، كاين اللي مرتابط بالحفاظ على املصالح ديالهم، كاين 
اللي مرتابط بتعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية، وكاين اللي مرتابط 
بالخدمات اإلدارية القنصلية اللي هي موضوعة هاد األسئلة هذه، اليوم 
الجالية اللي مسجلة في املراكز القنصلية تقريبا واحد 5 دمليون و300 
ألف، وإيال زدنا اللي ما مسجلينش يمكن تكون أكثر من 6 مليون مواطن 

مغربي اللي موجود اليوم في الخارج.

العمل ديال تحسين الخدمات القنصلية كيهم 4 ديال املحاور:

- املحور األول: هو كيفاش يكون ظروف االستقبال تكون مزيانة، 
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أوال تكون قنصليات قريبة وتكون قنصليات في بنايات مزيانة، اليوم 
كاين عندنا 56 قنصلية، فتحنا في السنوات األخيرة هاد 3 سنين األخيرة 
فتحنا 3 فتحنا في نابولي، فتحنا في مورسيا وفتحنا في طورنطو في كندا، 
كاين معايير باش نفتحوا القنصليات، ولكن الوقت اليوم باش أننا ما�صي 
غير نبقاو نزيدوا نحلوا، يمكن خصنا إعادة النظر في الخريطة القنصلية 
باش تبع هاد التواجد ديال املغاربة، لهذا الهدف ما�صي هو أننا نزيدوا 
نحلوا القنصليات يمكن كاين واحد العمل اللي غيكون في الضواحي 
ديال باريس اللي خص يتعاد فيه النظر، يمكن في كاليسيا في اسبانيا 
يمكن في شمال إيطاليا، يمكن في دول الخليج ويمكن في إفريقيا، ولكن 
الهدف ما�صي هو فتح قنصليات ألن ما عمرنا غادي نقدروا نساليو من 
هاد�صي هذا، يمكن لنا إعادة النظر في الخريطة القنصلية باش تكون 
عندنا قنصليات اللي قريبة شوية، من ناحية أخرى كاين البنايات، 
البنايات درنا واحد املجهود كبير باش أننا يتم تحسين هاد البنايات 
واشرينا تقريبا واحد 6 جداد وغيرنا القنصليات في مجموعة داملراكز 9، 
غيرنا في الجزيرة الخضراء، في برشلونة، في مارساي، في وهران، في ليل، 
في رين، في مدريد، في أمستردام، وفي باريس. وأهلنا 3 داملصالح قنصلية 
في الدنمارك وفي مصر والسعودية، و 5 دالقنصليات جداد اللي شرينا في 
هاد السنوات األخيرة، شرينا في أنفيرس في بلجيكا وفي بولونيا في إيطاليا 
وغير مونبوليي وبلباو باش تكون البنايات في املستوى املطلوب، إذن هذا 
املحور األول هو كيفاش يكون بعدا بنايات متوفرة وتكون قنصليات 
قريبة في إطار خريطة قنصلية اللي كتاخذ بعين االعتبار هاد تواجد 

الجالية.

النقطة الثانية، املحور الثاني هو الرقمنة وتطوير اآلداء القنصلي، 
ألن واخا ما عمر القنصلية ما غتكون حدا الدار ديال املغربي القاطن 
بالخارج، لهذا الحل هو في la numérisation درنا consula.ma اللي 
هو واحد le site دبا اللي وصل ل6 داملليون و300 ألف يعني زائر، درنا 
الدليل للقنصلية املوحد باش املغاربة مايلقاش بأن الشروط ديال �صي 
واثيقة كتغير من قنصلية لقنصلية، ودرناه public يعني رهن إشارة 
الجميع باش يشوف بأن الوثائق املطلوبة ما كيفرضهاش داك املوظف، 
ولكن هي مفروضة من قبل اإلدارة وهي بالنسبة للجميع، درنا ازدياد 
اللي هو ديال عقد االزدياد يكون عن بعد، كانت املشاكل الكبيرة مرتبطة 
القانون الجديد دالحالة املدنية غايسهل  بالحالة املدنية، اليوم مع 
علينا كثير حتى بالنسبة للجالية، واآلن من 2019 بدينا بأخد املواعيد 
عن بعد، عن طريق واحدla plateforme جديدة اللي لحد الساعة 
زاروها مليون و 370 ألف اللي خداو بها مواعيد عن بعد بال ما يجيو 

للقنصلية وهذا كيسهل وكيربح الوقت للمغاربة.

األسا�صي اليوم اللي باغيين نمشيو فيه بالدرجة األولى هي البطاقة 
الوطنية والباسبور حتى هو يكون عن بعد، كانشتاغلوا مع الداخلية 
ومع إدارة األمن الوطني باش أننا غادي نبداو في األسابيع املقبلة في 20 
مصلحة قنصلية أن البطاقة الوطنية تكون عن بعد، وغادي نعمموها 

فيما بعد باش بحال بالنسبة للعقد اإلزدياد، املغربي مايبقاش يم�صي 
للقنصلية باش يبقى يطلب la carte nationale يكون كل�صي يتم عن 

بعد.

املحور الثالث هو خدمات القرب اللي كنديروها ب2 ديال الطرق، 
يا إما داك القنصليات املتجولة اللي كتم�صي عند املغاربة، وإما ذاك 
األبواب املفتوحة اللي كنديروها في les.week-end باش املغاربة منين 
كيكون عندهم الوقت يمكن ليهم يجيو les consulats ويديروا هاد�صي 
هذا، درنا غير في هاد السنة 610 دالقنصليات متنقلة و باب مفتوح 
وخاصة بالنسبة للدول األوروبية، الجائحة ما خالتناش نستمروا فيها 
بشكل كبير جائحة كورونا، ولكن هذا كذلك من األهداف اللي غادي 
بعض  ال  أو  املوانئ  سواء  العبور  مناطق  في  قنصليات  ودرنا  تكون، 
املطارات باش أن مجموعة دالوثائق املغربي يقدر يحصل عليه في أثناء 

السفر ديالو.

املحور الرابع هو األعمال اإلجتماعية ديال القرب سواء فيما يتعلق 
بزيارة املغاربة اللي كيقضيو عقوبات سجنية، أو فيما يتعلق بترحيل 
السنتين  فهاد  وضعية صعبة،  في  يوجدون  الذين  املواطنين  وإجالء 
األخيرتين كانت تقريبا واحد ألف زيارة سجنية للمغاربة اللي موجودين في 
السجون، وكانت كذلك ترحيل وإجالء املواطنين، خاصة اللي كيكونوا 
في ظروف صعبة، استمر تنفيذ البرنامج الدعم املدر�صي لفائدة األطفال 
املنحدرين من األسر املعوزة ببعض البلدان وغيرها، أنا بغيت نقصد 
هو أن ما عمر هاد �صي اللي غادي يدار ما عمروا ما يكون كافي، ألن بحال 
اللي قال اإلخوان املغاربة كايعيشوا في واحد اللي في الخارج كايعيشوا 
في واحد املناخ كيشوفوا إدارات كيف تتعمل معاهم، فالتحدي اللي 
عند القنصليات هي أنها تكون على األقل فهاد املستوى وأنها ما تخليش 
املغربي يحس بالفرق مابين اإلدارة ديال بلد اإلقامة واإلدارة دالبلد 
ديالو، األكيد كاين عمل وغادي نستمروا فيه، كانت لجنة قنصلية 
دارت مجموعة داملالحظات اللي كانت مشات من البرملان، واتفقنا مع 
الناس ديال لجنة الخارجية على أننا نديروا فريق مشترك ملتابعة تنفيد 
داك التوصيات 13 اللي كانت خرجات من هاد ال�صي هذا، شكرا السيد 

الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى التعقيبات فيما تبقى من الوقت، فريق 
ثانية، فريق   15 بقات  الوقت  مابقاش  نمر  لألحرار،  الوطني  التجمع 

األصالة واملعاصرة.

ملنيئباملسيداسيدياصيلحامإلىري�سي:

شكرا السيد الوزير املحترم، ال يسعنا أوال سوى أن نقف وقفة تقدير 
ملغاربة العالم وننوه بارتباطهم الوثيق ببلدهم األم وبدورهم االستثماري 
في بلدهم األم، فمغاربة العالم وصلت تحويالتهم املالية إلى 100 مليار 
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درهم وهو رقم قيا�صي رغم ظروف الجائحة التي أدت إلى فقدان املاليين 
منهم ملناصب الشغل بمختلف دول العالم، مقابل هذا السخاء وهذا 
على العطاء وهذا الحب الغير املشروط من طرف مغاربة العالم يجب 
الحرص على إيالئهم املزيد من االهتمام والعناية أكثر بأمورهم، سواء 
داخل وخارج أرض الوطن من خالل االهتمام بهم وبجودة الخدمات 

املقدمة لهم.

تشوب  التي  النواقص  من  الكثير  هناك  املحترم،  الوزير  السيد 
الخدمات املقدمة لفائدة مغاربة العالم، ويرجع ذلك إلى النقص الحاد 
في املوارد البشرية مقارنة مع عدد املرتفقين الذين يتوافدون بشكل 
يومي عن املراكز القنصلية، بحيث هناك مراكز تستقبل مئات املرتفقين 
بشكل يومي، في حين أنها ال تتوفر إال سوى على موظف واحد مكلف 
باالستقبال والتوجيه، وهو ما يؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات 
املقدمة لهؤالء املرتفقين رغم حرصكم الشديد على تطبيق ميثاق قيم 

الدبلوما�صي املغربي، تعدد مهام املوارد البشرية....

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت، نمر إلى الفريق املوالي 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداحسيناب5كيني:

معالي الوزير، إال بغيتي الشغل يم�صي كيفما بغات األمة والجالية 
 les املغربية اللي كنعرفوها غير في العملة الصعبة، نقتارح عليك نديرو
caravanes وهي كيف ما قال السيد وزير العدل دابا مصالح القرب 
caravane ما غادي تسوى حتى حاجة، يعني غادي يكون بثمن ناقص 
بالجالية في الدواوير ديالها في األماكن ديالها وخاصة  وغادي تكبروا 
غادي يكون واحد 4 داألشخاص من البرملان أو من لجنة الخارجية اللي 
تجيب  تكون  اللي غادي  اللجنة  واحد  ونديرو  الكفاءات،  يستقطبوا 
هاد  نخدموا  باش  الهدف  هو  هذا  اإلجتماعية،  واملصالح  اإلستثمار 
أنا  اللي عندهم االوراق،  الجالية دابا خلينا هادو  الجالية هذه، راه 
كنهضر معك كنبسط اللي ما عندوش االوراق كيموت في الزنقة وتيبقى 
في الثالجة، وهذا حرام إكرام امليت إال دفنه، احنا ما كنقدوش حتى 
ندفنوه وكيبقاو يجمعوا لو باش يجيبوه في الطيارة حتى للمغرب، وهذا 
حرام دولة متقدمة فيها أمير املؤمنين وكيبقى املغربي ديالنا مرمي في 
الزنقة وكيدار في الثالجة سنين حتى كيدفنوه تماك مع الناس األوروبيين، 
وهذا حرام لينا احنا كبرملانيين وكممثلي األمة كنشوفوا في هاد الجالية 
اللي كنشوفو فيها هاد العام حولت 86 مليار، مهما الجائحة اللي كاينة، 
ولهذا السيد الوزير هاد تشري في القنصليات وتزيد في القنصليات هذا 
ما كيهمش، كيهم عطينا شوية دالوقت نعطيوك الحلول وباش نشاركو 
الجالية ونشوفو معها املعابر الجاية إن شاء هللا باش تكون في املستوى 
وتحب بالدها، راه االوالد اللي طالعين اليوم تيتسناو اآلباء ديالهم يموتوا 

ويبيعوا األمالك اللي هنا في املغرب ويرجعوها ألوروبا...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت، أعطي الكلمة ألحد 
نواب فريق التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاف5يدةاحنيتي:

لينا،  اللي قدمتوها  املعطيات  الوزير على  السيد  بداية نشكركم 
وهي مناسبة ننوه فيها بأدائكم الدبلوما�صي واالنتصارات التي حققها 
املغرب بفضل توجيهات جاللة امللك على الساحة اإلقليمية واألوروبية. 
وبالعودة إلى املوضوع اللي كناقشوه اليوم السيد الوزير البد أن نؤكد 
على حب وارتباط مغاربة العالم بوطنهم وهذا كيخصنا نجتاهدو من 
لهم.  القنصلية  خدمات  تحسين  كيتطلب  اللي  األمر  خدمتهم،  أجل 
وعالقة بموضوع إغالق الحدود فإننا ندعو الحكومة أن تكون شجاعة 
وتفتح الحدود وهذا أجمل هدية نقدرو نقدموها للمغاربة بآالف املغاربة 
العالقين في الخارج وهم اليوم في ظروف جد صعبة، كاين السيد الوزير 
اللي كيبات في الشوارع، كاين اللي كيطلب باش ياكل، وكاين اللي ماتو 
املا�صي راجعت  نهاية األسبوع  األهالي ديالهم وما قدوش يشوفوهم، 
بعض الدول األوربية التدابير التي إتخذتها ملواجهة أوميكرون وخاصكم 
تمشيوا في هاد االتجاه وتخففوا تعقيدات السفر من وإلى بالدنا على 

الجميع، ما�صي فقط...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أعطي الكلمة للفريق الدستوري 
الديمقراطي االجتماعي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاحكياةاسحيقي:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

نشكركم السيد الوزير على تفاعلكم اإليجابي والعناية املتميزة التي 
تولونها لخطة تطوير وتجويد الخدمات القنصلية تعميما لورش إصالح 
اإلدارة املغربية وكذلك عن العمل الديبلوما�صي النشيط الجاد واملثمر 
الذي يبذله قطاع الخارجية والتعاون من حيث يشهد تحوال نوعيا في 
عقيدة  من  املتريث  باالنتقال  وذلك  الوطنية،  الدبلوماسية  العقيدة 
تحصين  إلى  الهادف  االستراتيجي  واملتوقع  الردع  عقيدة  إلى  الدفاع 
الترابية  وحدتنا  بقضية  املتعلقة  وامليدانية  السياسية  مكتسباتنا 

ومصالحنا االستراتيجية.

وتعزيزا لهذا التوجه تستحق جاليتنا املقيمة بالخارج نقلة نوعية 
في تدبير شؤون ومصالح أفرادها اليومية عبر مجموعة من االقتراحات 

يساهم بها فريقنا الدستوري الديمقراطي االجتماعي، وتتمثل في:

واملدن  البلدان  مختلف  في  الئقة  قنصلية  فضاءات  تعميم   -
الرئيسية التي تتواجد فيها الجالية املغربية؛
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الجديد  املغربي  للنموذج  عاكسة  كواجهة  جذابة  فضاءات   -
وأنسلة  الخدمات  وجودة  االستقبال  حسن  خالل  من  والصاعد، 
أفراد  وحاجيات  متطلبات  مع  والسريع  امليسر  والتعاطي  العالقات 
الجالية وقضاياهم اليومية، سواء حضوريا أو عن بعد عبر التكنولوجيا 
وتقليصا  للوقت  وربحا  القنصليات  مقر  عن  للبعد  مراعاة  الرقمية 
للفجوة الرقمية بين أسلوب اشتغال قنصلياتنا وأسلوب إدارة بلدان 

اإلقامة.

 6 الذي يالمس  وتنامي عددها  إن حجم جاليتنا  الوزير،  السيد 
واقتصاديا  وحضوريا  ثقافيا  بها  تحظى  التي  واألهمية  نسمة  ماليين 

واجتماعيا، تفرض علينا مواكبة مستمرة ومتطورة من خالل:

- شبكة من القنصليات النشيطة التي تضم مختلف التمثيليات 
القطاعية للمساهمة في التأطير والدعم والتعبئة املمنهجة ،وذلك من 
خالل التشبيك مع الجمعيات املحلية ملغاربة العالم والرفع من قدراتها 
لتتمكن من الدفاع والترافع عن مصالح مغاربة العالم أمام املصالح 

املعنية في بلدان اإلقامة؛

- فتح قنوات االتصال والتعبئة مع كفاءات مغاربة العالم بهدف 
إشراكهم وإدماجها في البرامج واملشاريع التنموية الترابية داخل الوطن 

وتسويق النموذج املغربي وتحصين مكتسباتنا؛

- تحفيز أجيال مغاربة العالم لزيارة بلدهم األم وتكثيف األنشطة 
الجاذبة للسياحة عبر الثقافة وزرع الثقة في النموذج املغربي؛

- إشراك املنعشين واملنتجين والنشطاء االقتصاديين واملاليين في 
هذا البرنامج والترويج الجيد للمنتوج الوطني؛

- تخصيص برامج اجتماعية لفائدة الفئات الهشة والذين هم في 
وضعية صعبة خارج الوطن واملسنين منهم.

ونؤكد على أن الهدف من هذا التحول أو التجويد هو تعزيز الثقة 
وتغذية الوشائج اإلنسانية في نفوس أفراد الجالية واستدامة الروابط 
مع الوطن األم، عبر الخدمة الجيدة والتواصل املثمر واملواكبة الدائمة 

والثقافة الذكية. وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضل  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السيد النائب املحترم عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملنيئباملسيدامحاداملسياو:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

السيد الوزير، تحسب لكم التطور اإليجابي ديال السفارة أو ديال 
القنصلية أو ديال وزارة الخارجية، املغاربة راضيين على العمل ديالكم، 
سيدنا را�صي عليكم ونحن كبرملانيين جميعا قسما باهلل الخطوات اللي 

عملتي ثابتة وأحسنت الصواب ألن رفعتوا لنا الراس ديالنا في السما، 
الكل اآلن يتكلم عن الخطوات ديالكم هذا بدون نقاش.

اليوم هللا يرحم الوالدين ثالثة دالنقط غانطرحهم عليك: حسن 
السيرة، شهادة العزوبة، الحالة املدنية، ما عندها حتى معنى، عندي 
مشكل في برشلونة رسلوني للمغرب ملي تم�صي للمغرب خاص اإلحضار 
داملعني باألمر في املحكمة، عبر الرقمنة القا�صي دمدريد مع القا�صي 
داملغرب ويشتاغلوا نعم أسيدي ديك الحكم ويطيوها ملواله تما.عالش 
جاي هو، هو اللي خصو شهادة العزوبة احنا عارفينه ما مزوجش م�صى 
مسكين بأي طريقة م�صى بغى يتمتع بديك االستقرار وجبار الشغل وهذا، 
قال أجي منين غايجي صعوبة باش يرجع، كذلك الشهادة ديال حسن 
السيرة السيد الوزير، حسن السيرة خصها تعطى للقنصلية مطلوب 
الكارط ناصيونال، ال أجي تشدها...هللا يرحم الوالدين بغينا هاد اإلشكال 
في أقرب وقت وتفعلوا التوصيات اللي قامت بها اللجنة االستطالعية 
ديال بالدنا ديال البرملانيين املحترمين اللي كانت فيها الشمولية ديال 
احنا  راه  الوالدين،  يرحم  بالدنا، هللا  ديال  الجالية  ديال  اإلكراهات 
فرحانين وعاجبنا الحال زيدو القدام واحنا معك، وهللا العظيم أول مرة 
تنصيبو وزارة بحال هاد املستوى وانت من الوزارات اللي محظوظين 

عندنا وزراء مزيانين وانت منهم، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي، هل من تعقيب إضافي 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  املحترمة  النائبة  السيدة  تفضلوا  آخر؟ 

والتعادلية.

ملنيئبةاملسيدةام5ودامألنصيري:

ملسيداملوزي5امملحترم،

ملسيدامل5ئيس،

إ ومنياأ ومتياملنومبامملحترمون،

كنشكروكم السيد الوزير على هذه املعلومات القيمة وعلى العمل 
الجبار اللي كتقوم به الدبلوماسية املغربية على جميع املستويات في ظل 

التوجيهات السامية لصاحب الجاللة...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضافي آخر؟ 
أعطي الكلمة للسيد الوزير للرد على جميع التعقيبات، تفضلوا السيد 

الوزير مشكورين.

وملتعيونا ملخيرليةا ملشؤونا وزي5ا بوريطةا نيص5ا ملسيدا
مإلف5يقياومملغيربةامملقياينابيلخيرج:

شك5ماملسيدامل5ئيس،
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ملسيدارئيساملجلسة:

كاين تعقيب إضافي آخر؟ ما يمكنش يكون جوج تعقيبات إضافية، 
تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير.

مايمكنش يكونوا 2 تعقيبات إضافية لنفس الفريق، تفضلوا السيد 
الوزير.

وملتعيونا ملخيرليةا ملشؤونا وزي5ا بوريطةا نيص5ا ملسيدا
مإلف5يقياومملغيربةامملقياينابيلخيرج:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

شكرا السيدات والسادة النواب على املالحظات واالقتراحات، اللي 
يكون يعني درت 3 وال 4 د املالحظات:

املالحظة األولى هي أنا ما يكون عندكم أدنى شك في أن يعني الرغبة 
أكيدة لتنفيذ تعليمات جاللة امللك فيما يخص قطاع الجالية، يعني ما 
كاينش اللي خصوا يدار راه غادي لتحسين هاد الخدمات هادي، وإيال 

كاين اقتراحات فغادي ناخذوها بجدية ألن ما كاينش زعمة ...

هذا  بالتحويالت،  بشحال  مرتابطاش  ما  ديالي  الثانية  املالحظة 
حقهم سواءا كان تحويالت مليار وال كانت 80 مليار وال 50 مليار، يعني 
هذا كواجب ألن القنصلية مفتوحة الهدف ديالها هو تقديم خدمات 
ديك  نسدوا  مكانتش صالحة خصنا  إلى  وإيال  املستوى،  في  قنصلية 

القنصلية، فهادي بهاد الوضوح.

معمرنا  محدودة،  لألسف  البشرية  املوارد  هي  الثالثة  النقطة 
غانقدروا نعطيو للقنصليات مايكفي، اليوم يعني في وزارة اللي تقريبا 
 60% عندها  والداخل،  الخارج  بين  ما  موظف  و400  ألفين  عندها 
داملظفين برا وياهلل %40 اللي لداخل، في داك%60 اللي برا الثلثين راهم 
في القنصلي، يعندنا في القنصليات أكثر من اللي عندنا في السفارات، إيال 
زدنا عليهم املصالح القنصلية اللي كاينة في كل سفارة فالعمل القنصلي 

كياخد جزء كبير من املوارد البشرية ديال الخارجية.

الحل ما�صي في املوارد البشرية، الحل في املسطرة والحل في العصرنة: 
املسطرة وعندكم مسؤولية ال بغيت نقول منين كايدوز قانون الحالة 
كادار  كيما  القوانين  الجالية، واش  في  يدوز فكروا  منين  املدنية وال 
كتاخذ بعين اإلعتبار هاد 6 داملليون؟ لقيناها في الحالة املدنية اليوم، 
داملليون،   6 داك  على  الطبق  يمكنلهاش  ما  املقتضيات  ديال  بزاف 
وصدقنا دبا احنا اليوم كنكتبوا لوزارة الداخلية وكيتفهموا معنا باش 
لقاوا بعض الدوريات املشتركة لتحسين، يعني في التشريع ندخلوا هاد 
.la ديال هاد  fiche 6 د مليون راهم جزء ونفكروا إلى كانت بالنسبة

السجل العدلي وال شهادة أي مسألة اللي اليوم كيشرعها املغرب، سواء 
في تبسيط املساطر وال في املسائل القانونية يقول كاين 6 داملليون ديال 
املغاربة كيفاش يمكن تعطى لهم بعض التدابير اإلستثنائية اللي تسهل 
علينا هذا؟ هادي النقطة األولى، والثانية هي العصرنة إيال ما كانتش 
العصرنة راه وخا نعياو مانديروا في املوارد البشرية، النقطة األخيرة هي 
القنصليات املتنقلة متافقين عليها وبغينا نديروها بحال اللي قلتي ما�صي 
فقط للخدمات، ولكن كذلك ألن مهم اليوم أن املغرب يستفاد من 
الكفاءات اللي عندو في الخارج، وما يمكن لينا نعرفوها إال عن طريقة 
هاد القنصليات وهاد الجمعيات، فهادي غادي نمشيوا فيها الجائحة 
ماخالتناش نمشيو فيها بزاف، ولكن كونوا متأكدين بأنها غادي تكون 
باش أننا بدل ما نحلوا القنصليات أننا نستعملوا املوارد اللي عندنا 

بشكل أفضل باش نوصلوا الخدمات للمواطنين، وشكرا.

فتح الحدود يمكن كلمة وال 2 يعندي هادي مسألة راها خاضعة 
للنقاش يمكن نكون، ولكن اليوم خصنا نكونوا كل دولة كاتاخد التدابير 
 le بالنظر للوضعية اللي عندها، شنوا عندنا احنا اليوم؟ عندنا يمكن
pique de la contamination احنا كنخرجوا منو، ولكن األرقام باقى 
شوية كاتخلع، مللي كنشوف األرقام ديال اليوم عندنا 4 أالف حالة في 
اليوم، كنا كنزيدوا باملئات كنزيدوا باألالف، في الشهر اللي فات ماتت 
عندنا 19 هاد الشهر هذا احنا وصلنا لتقريبا لواحد 97 اللي ماتت في 
شهر واحد و ما زال ما ساليناش، la.réanimation، janvier كنا كنزيدوا 
 la réanimation ب 97 في الشهر دابا اليوم احنا في 600 واحد اللي في
doncكاين وضع اللي بطبيعة الحال مهم أننا ننفتحوا هاد الحدود، 
ولكن املهم كذلك أننا نشوفوا التطور دالوضعية يمكن le pique ديال
 réanimation ديال le pique غنخرجوا منو، ولكن la contamination
راه مزال، وخصنا نشوفوا فين غادي، ثانيا خصنا نشوفوا الدول اللي 
حالت شنو هو األثار اللي غايوقع ليها، احنا كنشوفوا دول حالت هادي 
أسبوع وال أسبوعين بدات كاتراجع بشوية، ولكن الهدف واضح هو أن 
يتم فتح الحدود ولكن بتوفير كل الشروط الضرورية للصحة الناس الي 

غتدخل ولصحة املواطنين املغاربة اللي هنا، و شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير كنشكروكم على حسن املساهمة، كنشكروا 
السيد الوزير اللي مكلف بالعالقات مع البرملان اللي واكبنا طيلة الجلسة، 
بهذا نكونوا قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول األعمال، 
بالدراسة والتصويت  الخاصة  التشريعية  الجلسة  إلى  نمر بعد قليل 
على النصوص الجاهزة والتي سيترأسها السيد رئيس املجلس، رفعتا

ملجلسة.
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محض5املجلسةاملتيسعةاوملعش5ين

ملتيريخ: االثنين 21 جمادى اآلخرة 1443ه)24 يناير2022(.

مل5ئيسة: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: عشرة دقائق ابتداء من الساعة الخامسة زواال والدقيقة 
الثالثة والخمسين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  مألعايل:  لدولا
التالية:

بروتوكول  على  بموجبه  يوافق   53.21 رقم  قانون  مشروع  .•
اتجاه  األشخاص  لحماية   108 رقم  أوروبا  مجلس  اتفاقية  تعديل 
املعالجة اآللية املعطيات ذات الطابع الشخ�صي املوقعة بستراسبورغ 

في 10 أكتوبر 2018.

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

كولومبيا( املوقع بالرباط وبوغوطا في 6 أبريل 2021.

مشروع قانون رقم57.21 يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن  .•
املغربية  اململكة  بين  الجنائية  املادة  في  املتبادلة  القضائية  املساعدة 

واملجر املوقع في 9 يونيو 2021.

مشروع قانون رقم 73.21 يوافق بموجبه على االتفاق املن�صئ  .•
ملؤسسة التمويل األفريقية، املعتمد بأبوجا )نيجيريا( في 28 ماي 2007.

مشروع قانون رقم 77.21 يوافق بموجبه على ميثاق النهضة  .•
الثقافية األفريقية، املعتمد من قبل الدورة العادية السادسة ملؤتمر 
رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، املنعقدة بالخرطوم )جمهورية 

السودان( في 24 يناير 2006.

ملسيدارمشيداملطيلبياملعلايارئيسامجلساملنومب،ارئيسا
ملجلسة:

أش5فا علىا وملسالما وملصالةا مل5حيم،ا مل5حانا هللاا بسما
ممل5سليناوعلىاآلهاوصحبهاألاعين.

ملسيد ناملوزي5ين،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على:

- مشروع قانون رقم 53.21 يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل 
املعالجة  اتجاه  األشخاص  لحماية   108 رقم  أوروبا  مجلس  اتفاقية 
 10 اآللية املعطيات ذات الطابع الشخ�صي املوقعة بستراسبورغ في 

أكتوبر 2018.

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

كولومبيا( املوقع بالرباط وبوغوطا في 6 أبريل 2021.

- مشروع قانون رقم57.21 يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن 
املغربية  اململكة  بين  الجنائية  املادة  في  املتبادلة  القضائية  املساعدة 

واملجر املوقع في 9 يونيو 2021.

- مشروع قانون رقم 73.21 يوافق بموجبه على االتفاق املن�صئ 
ملؤسسة التمويل األفريقية، املعتمد بأبوجا )نيجيريا( في 28 ماي 2007.

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

السودان( في 24 يناير 2006.

دفعة  الخمس  القوانين  مشاريع  لتقديم  الوزير  للسيد  الكلمة 
واحدة، تفضل السيد الوزير فين ما بغيتي.

وملتعيونا ملخيرليةا ملشؤونا وزي5ا بوريطةا نيص5ا ملسيدا
مالف5يقياومملغيربةامملقياينابيلخيرج:

شك5ماملسيدامل5ئيس،

ملسيدامل5ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

أتشرف بأن أستعرض أمامكم حزمة من خمس اتفاقيات دولية في 
سياق املسطرة الدستورية املصادق عليها، وتندرج هاد االتفاقيات في 
إطار وفاء بالدنا بالتزاماتها الدولية وتفعيل التوجيهات امللكية السامية 
التعاون والشراكة التي تجمع املغرب بعدد من  بشأن توطيد عالقة 

الدول الصديقة والشقيقة، وتهم النصوص املعروضة:

- 2 اتفاقيات ثنائية مع هنغارية وكولومبيا؛

- 3 د االتفاقيات متعددة األطراف: اثنان منها في املجال اإلفريقي 
واتفاقية في املجال األوروبي.

املادة  في  املتبادلة  القضائية  املساعدة  بشأن  هو  األول  االتفاق 
الجنائية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة املجر، يندرج هذا االتفاق 
في سياق تعزيز دينامية العالقات الثنائية مع هاد البلد، وينص االتفاق 
على التزام الطرفين بمنح بعضهما البعض أوسع نطاق من املساعدة 

القضائية في املسطرة الجنائية؛

االتفاق الثاني يهم الخدمات الجوية مع كولومبيا وتم التوقيع عليه 
في 6 أبريل 2021 ويهدف إلى وضع اإلطار القانوني لتسيير شبكة النقل 
الجوي بين املغرب وكولومبيا، وينص االتفاق على منح كل طرف املتعاقد 
الطرف املتعاقد اآلخر الحقوق الالزمة من أجل تشغيل خدمات جوية 

دولية على الطريق املحددة.
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أما االتفاقات املتعددة األطراف فهما اثنان يهمان جانب املجال 
اإلفريقي ويتعلق األمر بميثاق النهضة الثقافية اإلفريقية الذي اعتمد 
الخرطوم،  في  اإلفريقي  لالتحاد  السادسة  العادية  القمة  طرف  من 
ويندرج انضمام بلدنا إلى هاد امليثاق في إطار التحاقها باملواثيق املبرمة 
أسرتها  إلى  املغربية  اململكة  عودة  عقب  اإلفريقي  االتحاد  إطار  في 
املؤسساتية اإلفريقية، كما يجسد رغبة اململكة في اإلسهام في تكريس 
التنوع الثقافي كعامل من عوامل اإلثراء املتبادل بين الشعوب والدول 

اإلفريقية وتثمين الهوية املغربية كرافض

للهوية القارية اإلفريقية، وينص امليثاق على التزام الدول اإلفريقية 
التعاون  والثقافة وتشجيع  التعليم  في  كالحق  املبادئ  بمجموعة من 
الثقافي بين الدول، وسيكون بطبيعة الحال انضمام اململكة مقرون 
بإعالن تفسيري يشدد على أن انضمام اململكة إلى هاد امليثاق ال يمكن 
أن يؤول بأي حال من األحوال كاعتراف بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان 

غير معترف به من قبل اململكة املغربية.

االتفاق الثاني اإلفريقي فكيهم االتفاق ملؤسسة التمويل اإلفريقية، 
اإلفريقية  املالية  للمؤسسات  التمويل  إعادة  إلى  املؤسسة  وتهدف 
تشجيع  تروم  التي  واملالية  املصرفية  األنشطة  جميع  في  واالنخراط 
عضويتها  اإلفريقية  التمويل  مؤسسة  وتفتح  إفريقيا،  في  االستثمار 
للدول اإلفريقية ممثلة ببنوكها املركزية وللمؤسسات املالية اإلفريقية 
اإلفريقية  املالية  واملؤسسات  وللبنوك  اإلقليمية  والغير  واإلقليمية 
واملستثمرين من القطاع الخاص، تتكون املؤسسة من 33 دولة ويوجد 
مقرها بالكوس كما يخول لها نصها التأسي�صي إنشاء مكاتب محلية أو 

تمثيليات في دول أخرى يختارها مجلس اإلدارة.

مجلس  موافقة  على  املعروض  الثالث  األطراف  املتعدد  االتفاق 
لحماية  أوروبا  مجلس  اتفاقية  تعديل  بروتوكول  هو  املوقر،  النواب 
األشخاص اتجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخ�صي، تم 
اعتماده في ستراسبورغ في 2018 وكان املغرب قد صادق على االتفاق 
بروتوكول  إلى  االنضمام  ويندرج   ،2019 في   108 اتفاق  هو  اللي  األم 
املغربية  اململكة  تربط  التي  الجوار  شراكة  تفعيل  إطار  في  التعديلي 
بمجلس أوروبا وترصيدها لتجويد التشجيعات التشريعات الوطنية في 
مجال حماية املعطيات الشخصية ومالءمتها مع أرقى املعايير الدولية، 
يطرحها  التي  الجديدة  التحديات  معالجة  البروتوكول  هاد  ويروم 
الحقوق  حماية  لضمان  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
قائمة  البروتوكول  ويوسع  األشخاص،  لجميع  األساسية  والحريات 
املتعلقة  املعطيات  الجينية،  املعطيات  لتشمل  الحساسة  املعطيات 
باملخالفات واملعطيات البيومترية، وتطبق مبادئ حماية املعطيات على 
جميع عمليات املعالجة بما في ذلك املعطيات املتعلقة باملصلحة العامة.

في الختام أود أن أشير إلى أن هاد االتفاقيات املعروضة على موافقة 
مجلسكم املوقر ال تكمن فقط في مقتضياتها واألطراف املبرمة معها، 
بل تنبع أيضا أهميتها في كون كل واحدة من هاد االتفاقيات تشكل لبنة 

جديدة تنضاف إلى صرح منظومة تعاقدية توسع اململكة من خاللها 
شبكة عالقاتها وتفتح من خاللها آفاق جديدة إلغناء مضامين تعاونها، 
ومن هنا يتجلى أن الوتيرة املتصاعدة للتعاقدات االتفاقية التي انخرط 
فيها املغرب خالل السنوات األخيرة ما هي إال ترجمة فعلية للدينامية 
التي تشهدها السياسة الخارجية للمملكة وتجسيدا للزخم الذي يعطيه 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا للعمل الخارجي، من 
خالل تتبع جاللته املباشر وتوجيهاته السامية الدقيقة لترسيخ تموقع 
إيجابي للمملكة بطريقة منهجية، وبطول نفس بما يجعل املغرب شريك 
يحظى بثقة ومصداقية لدى مختلف الفاعلين الدوليين من حكومات 

ومنظمات دولية. وشكرا.

ملسيدامل5ئيس:

شكرا السيد الوزير، وزع التقرير، نمر إلى عملية التصويت أعرض 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون األول رقم 53.21 للتصويت كما 

صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: إلايع

يوافق  رقم53.21  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية 
الشخ�صي  الطابع  ذات  املعطيات  اآللية  املعالجة  اتجاه  األشخاص 

املوقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018 .

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون الثاني رقم 56.21 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إلايع

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 56.21 يوافق بموجبه 
املغربية  اململكة  حكومة  بين  الجوية  الخدمات  بشأن  االتفاق  على 

وحكومة جمهورية كولومبيا املوقع بالرباط وبوغوطا في 6 أبريل 2021

أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون الثالث رقم 57.21 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إلايع

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 57.21 يوافق بموجبه 
على االتفاقية بشأن املساعدة القضائية املتبادلة في املادة الجنائية بين 

اململكة املغربية واملجر املوقع في9 يونيو2021.

رقم73.21  الرابع  القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  أعرض 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إلايع

يوافق   73.21 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
املعتمد  اإلفريقية  التمويل  ملؤسسات  املن�صئ  االتفاق  على  بموجبه 

بأبودجان نجيريا في 28 ماي2007.
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أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون الخامس رقم 77.21 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إلايع

يوافق   77.21 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على ميثاق النهضة الثقافية اإلفريقية املعتمد من قبل الدورة 

اإلفريقي  االتحاد  الدول وحكومات  لرؤساء  السادسة ملؤتمر  العادية 

املنعقدة بالخرطوم جمهورية السودان في 24 يناير 2006.

شكرا  التشريعية  العامة  الجلسة  أشغال  أنهينا  قد  نكون  وبهذا 

للجميع، رفعتاملجلسة.
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