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محضرا و لس7ا وتاسع7ال ألربعين

 وتاريخ: االثنين 27 ذو القعدة 1443ه)27 يونيو 2022(.

مجلس  لرئيس  السادسة  النائبة  تهامي  نادية  السيدة   ورئاس7: 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وتسعة  ساعتان   وت قيت: 
الثالثة زواال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدللا ألعمال: 
التالية:

-التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة؛

الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  -الوزارة 
وإصالح اإلدارة؛

-العدل؛

- الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان.

 وسيدةانادي7اتهامي،ارئيس7ا و لس7:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين.

افتتحت الجلسة.

 وسيد نا و 7ير ن،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي ويتضمن جدول األعمال اليوم 29 سؤاال شفهيا موزعا على 

القطاعات التالية:

- التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة؛

- القطاع املكلف باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛

- العدل؛

- وأخيرا القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان.

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

مشكورا.

 وسيدامحمداب دريق7،اأمينا مل لس:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

بمشاريع  الحـــــــكومة  رئيس  السيد  من  املجلــــــــــس  مكتب  توصل 

القوانين التالية:

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   41.21 رقم  قانون  - مشروع 
20.13 املتعلق بمجلس املنافسة؛

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   40.21 رقم  قانون  - مشروع 
104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة؛

30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  - مشروع قانون رقم 
1958 /24 فبراير  1377 املوافق ل  1.58.008 الصادر في 4 شعبان 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية؛

- مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية؛

 52.09 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   85.21 رقم  قانون  - مشروع 
املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مكتب املجلس من 20 إلى 27 يونيو 2022، 70 سؤاال شفويا، 146 
سؤاال كتابيا، 52 جوابا على األسئلة الكتابية، تم سحب سؤال شفوي 

واحد، شكرا السيدة الرئيسة.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكر ا وسيدا ألمين،

املجلس  أن  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  أخبر  بداية   

سيعقد جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع 
والحقوق  املؤلف  لحقوق  املغربي  باملكتب  يتعلق   25.19 رقم  قانون 

املجاورة، وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية هاته.

حضر تا وسيد تال وسادةا ون  ب،

 نخبركم بأن الرئاسة توصلت بمراسلتين من السيد الوزير املنتدب 

لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان، يخبر فيها بما يلي:

- أوال : طلب السيد وزير العدل والتماسه إعادة ترتيب األسئلة 

الشفهية املوجهة إليه في آخر الجلسة.

- ثانيا : فيما يخص املادة 152 التحدث في موضوع عام وطارئ يخبر 

السيد الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية 

يتعذر عليه التفاعل مع الطلبات في موضوع قرار الحكومة الذي يق�ضي 

باستثناء املعامالت املنجزة عن طريق املنصات اإللكترونية من اإلعفاء 

من الرسوم الجمركية.

حضر تا وسيد تال وسادة،

 نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا، 

ونستهلها بقطاع التربية الوطنية، تفضل السيد الرئيس.
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 ونائبا وسيدا دريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركي:

شكر ا وسيدةا ورئيس7ا ملحترم7،

طلبت الكلمة في إطار املادة 152 كيف تفضلتوا قبل قليل، والحال 
أن هاد املادة 152 تهم املسائل الطارئة، كيف جاء على لسانكم السيد 
املالية فيه  الوزير طبعا لعل االعتذار خير إن شاء هللا إال أن قطاع 
وزيرين، ثم يحضر معنا هاد الجلسة السيد الوزير املكلف بالعالقات 
مع البرملان املحترم اللي من األدوار اللي عندو هو النيابة على الزمالء إذا 
كان الزما، وحيث أن املوضوع يكت�ضي أهمية آنية ومستعجلة جدا نرجو 
من السيد الوزير أن يتفضل وأن يقدم الجواب إن شاء هللا عند نهاية 

هاد الجلسة، شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكر ا وسيدا ورئيس،

حضر تا وسيد تال وسادة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 

ونستهلها بقطاع التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة، ب 3 أسئلة 1 

و2 و3 لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بتطوير وتأهيل البنيات التحتية 

للقطاع الريا�ضي وإحداث مالعب القرب بالعالم القروي، لذا أقترح على 

السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من 

لدن السيد الوزير. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين 

واضعي  أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من 

السؤال مشكورا.

 ونائبا وسيدا ملصطفىا وقاسمي:

شكرا، اإلجراءات املتخذة من أجل تأهيل البنية التحتية الرياضية 

ودعم ممارسة الرياضة؟

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 

واضعي  أحد  فليتفضل  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين 

السؤال مشكورا.

 ونائبا وسيداحاتمابنارقي7:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

نتساءل معكم  القروي  بالعالم  القرب  برنامج مالعب  بخصوص 

السيد الوزير وال نسائلكم أين وصل هذا البرنامج لتمكين شباب العالم 

القروي من مالعب القرب؟

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

النواب  للسيدات والسادة  الثالث  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

 ونائبا وسيداحسانا وتابي:

شكر ا وسيدةا ورئيس7ا ملحترم7.

 وسيدا و 7يرا ملحترم،

 وسادةا ون  با ملحترمين،

التحتية  البنيات  إنجاز  بمواصلة  برنامجها  في  الحكومة  التزمت 
الرياضية بما فيها بناء وتجهيز مراكز سوسيو رياضية للقرب في إطار 
االستراتيجي املتعلقة برياضة العموم، وبما أن قطاع التعليم ال يتزامن 
في  الكثير  أعطيتم  املحترم  الوزير  السيد  فإنكم  الرياضة  قطاع  مع 
إصالح منظومة التعليم األولية وكذلك إصالح قطاع الرياضة وهذا 
هذا  على  مشكورين  جد  وأنتم  الحالي،  الواقع  في  اآلن  نلمسه  �ضيء 
العمل الجبار املتواصل، وكل هذا ال يمنعنا أن السيد الوزير املحترم أن 
نسائلكم عن برنامج عمل وزارتكم لتعميم مالعب القرب على املناطق 
واألقاليم القروية والنائية؟ مثل رأي إقليم طاطا وزاكورة وأسا الزاك 
وغيرها التي تعتبر كلها أقاليم قروية ونائية و.. في آن واحد وبصفة خاصة 

لكونها تفتقد ملثل هذه املالعب، وشكرا السيد الرئيس.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير تفضل.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

النواب على هاد األسئلة ونعبر على  أوال بغيت نشكر كل السادة 
األهمية اللي تتعطيها الوزارة للبنايات التحتية الرياضية، تتوفر بالدنا 
على واحد الشبكة مهمة من املنشآت الرياضية اللي بغيت نأكد هو 
منها ما هو عندو واحد الصبغة اللي هي وطنية والتدبير ديالو تيتم إما 
من طرف شركة اللي هي سونارجيس إما في إطار مرافق الدولة اللي هي 
مسيرة بصورة مستقلة. باإلضافة هناك مراكز إجتماعية رياضية ال من 

الصنف أ-ب-س التي يدبرها قطاع الشباب.

وأخيرا هناك مرافق القرب التي تسهر عليها على تدبيرها الجماعات 
الترابية، فاحنا واعيين بأن هاد املرافق الرياضية هو مطلب جد مهم 
من طرف الجمعيات الرياضية ومن طرف الساكنة، وباش نتجاوبوا مع 
هاد املطالب تنحاولوا نقوموا بواحد املقاربة اللي هي مقاربة تشاركية 
مع الجماعات الترابية والسلطات العمومية، وبعض األحيان مع أيضا 
ديال  النوع  واحد  نخلقوا  باش  معنية  هي  اللي  الرياضية  الجامعات 
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اإللتقائية ديال التدخالت ديال كل الفاعلين وأيضا نحاولو كل ما يمكن 
تكون واحد النجاعة في تنشيط هاد الفضاءات وأيضا النجاعة اللي 
داخلة في إطار هاد اإللتقائية داخلة في إطار واحد العدد ديال الشراكات 

اللي احنا تم التوقيع عليها في إطار برامج التأهيل الحضري للمدن.

فيما يخص برنامج مالعب القرب هناك برمجة 814 ملعب، انتهت 
في  هي  اللي  املالعب  ديال   206 حاليا  يوجد  ملعب،   24 ب  األشغال 
طور اإلنجاز وهناك صفقات اللي هي تتهم 202 ملعب اللي هي في طور 
املصادقة والباقي احنا راه مبرمج باش خالل السنة املقبلة تنطلق أيضا 
نبرمجوه في املستقبل، هاد البرنامج ديال مالعب القرب هناك ثالث 
معايير اللي هي باش االستفادة منه: أوال األولوية معطية للجماعات اللي 
عندها واحد الطابع قروي أو هوامش املدن، من طبيعة الحال هناك 
أيضا معيار ديال الكثافة السكانية وهناك أيضا محور ديال املوضوع 
الظروف  هاد  توفروا  ما  كل  وتنحاولوا  العقاري،  الوعاء  توفير  ديال 
وأيضا تنحاولوا كل ما يمكن نجعلوا بأن هاد البرنامج في التدبير ديالو 
نلقاوا حلول مبتكرة في تدبير هاد املنشآت الرياضية نلقاوا حلول مبتكرة 
مع الجماعات الترابية اللي هي معنية، ألن إيال راه هيئنا واحد املرافق 
رياضية وفي التشغيل ديالها ما تمكناش من التشغيل ديالها املناسب، 
في الحقيقة ما غنكونوش وصلنا لألهداف اللي هي مبتغى، بغيت فهاد 
السياق غير نذكر بأن دمج قطاع الرياضة مع التربية الوطنية والتعليم 
اإللتقائية  بتحقيق  أيضا  سيسمح  واحد  حكومي  قطاع  في  األولي 
واالندماج في تنفيذ البرامج، ألن هذا كيمكن له يساعد باش املرافق 
الرياضية اللي هي موجودة داخل املدارس يمكن لها تستعمل في األحياء 
املعنية، ونفس الوقت املدارس يمكن لها تستغل بعض مالعب القرب 

اللي هي موجودة قريبة لهاد املؤسسات التعليمية، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب عن 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 ونائبا وسيدا ملصطفىا وقاسمي:

شكرا على اإلجابة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة، 
أما  التغيير  واحد  وكاين  تنمية  هناك  كاين  التعليم  فيما يخص  ربما 
إلى املستوى املطلوب،  الرياضة ال زالت األمور ال ترقى  بالصراحة في 
هاد  اللي  إقليم سطات  البروج  مدينة  املثال  على سبيل  وسأعطيك 
الجماعة اللي هي املدينة اللي تتوفر على 25 ألف نسمة، وال زالت تفتقر 
12 جماعة  اللي هي محور ديال  بهاد املدينة، هاد املدينة  إلى ملعب 
وامللعب اللي فيها ما زال على املستوى اللي كان فيه في الستينات، وهاد 
امللعب ما هو إال ملعب عريق وله فريق عريق كذلك، وهاد الفريق هذا 
اللي كنتكلم عليه السيد الوزير بالبروج هذا خرجو منه العب في املنتخب 
الوطني اللي هو النيبت كانت البداية ديالو بالبروج ولألسف هاد امللعب 
ال زال كحوش ال يصلح ل�ضيء ال يصلح لكرة القدم إال ال باقي أي حاجة 

يصلح لها ولكن لكرة القدم ما يصالحش لها، كذلك مدينة سطات اللي 
فيها أكثر من 200 ألف نسمة وبها قاعة مغطاة واحدة وتفتقر إلى عدد 
من مالعب القرب، هاد القاعة املغطاة السيد الوزير اللي كتلعب فيها 
أكثر من 20 فريق، مع العلم أحد هاد الفرق اللي خدات5 دالبطوالت 
وخدات 3 ديال كأس العرش، ولكن لألسف قاعة وحدة مغطاة اللي 
مازال اآلن هي اللي كاينة في هاد املدينة وكتناوب عليها واحد العدد ديال 
الفرق، ناهيك عن مالعب القرب اللي كنتكلم وكنقولك مدينة سطات 
اللي هي املدينة راه تتعرفوها السيد الوزير كذلك واحد االتفاقية شراكة 
اللي ما بين املجالس اإلقليمية والوزارة اللي كانت االتفاقية دارت في 29 

ملعب..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، تعقيب فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ونائبا وسيداحاتمابنارقي7:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

السيد الوزير، أوال تنهّنيو املنتخب الوطني اللي وصل نهاية ديال 
رة، تنشكركم السيد الوزير في البداية على رّدكم وال نشّك 

ّ
الكرة املصغ

السيد الوزير في تمكين العالم القروي من هذه املالعب، خصوصا أن 
ت شعار الدولة اإلجتماعية، والدولة اإلجتماعية لن يكون 

ّ
الحكومة تبن

 بعد تكون عدالة مجالية بين يعني على جميع املغاربة بين 
ّ
لها معنى إال

املدن والقرى، أوالد البادية السيد الوزير خّصهم يستاهلو يكون عندهم 
مالعب القرب، ما يمكنش أوالد البادية في 2022 ومازال ما عندهومش 
مالعب ديال القرب، على سبيل املثال إقليم القنيطرة كنشوفو جماعات 
أوالد سالمة، سيدي  املناصرة،  منصور،  امحمد  بلمنصور،  مكران، 
عالل التازي كلهم تيتجهو إلى مدينة القنيطرة باش يلعبو في املالعب 
ديال القرب. السيد الوزير، مالعب القرب ليست مجرد بنايات، مالعب 
القرب بل هي داللة على تطور املنظر الحضري وجماليته، وعلى تمكين 
السكان من الحفاظ على قدرتهم العقلية والجسدية، السيد الوزير، 
العالم القروي الذي تحرم فئة كبيرة من شبابه وأطفاله من الحق في 
الوزير،  الرياضية. السيد  التجهيزات  الرياضة والترفيه بسبب نقص 
كيما شرتي في العرض ديالكم حتى احنا مستعدين كرؤساء جماعات 
املصالح  والتعاون مع  االلتزام  املستويات على  ومنتخبون على جميع 
الخارجية، من أجل التنزيل السليم ملا التزمتم به وندعو إلى حوار بين 
املؤسسات املنتخبة ومصالحكم الخارجية، بتنسيق تام مع السلطات 

الترابية من أجل إنجاح هذا البرنامج، وشكرا السيد الوزير.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

تفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
السيد النائب.
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 ونائبا وسيدامحمدا وذ يرة:

شكر ا وسيدا ورئيس7،

القروي والجبلي صبرو على صعوبة  العالم  أبناء  الوزير،  السيد 
التنقل للمدرسة وال الدراسة واالستفادة من املستشفيات العمومية إلى 
آخره، لكن الرياضة كحق دستوري جا الوقت باش نصفو هاذ املناطق 
املثال  تاونات على سبيل  إقليم  الكثير  اللي عانت  القروية والجبلية، 
49 جماعة وال ملعب للقرب واحد جا عن طريق هاذ الوزارة، لذلك 
الجماعات الترابية مستعدة لهاذ اتفاقيات الشراكة وبغينا نجحو فهاذ 
الورش ألن ما عندناش الحق نفشلو فيه، حاجة أخرى املالعب الكبرى 
في الجماعات الكبرى كاينة فيها بعض املمارسات بعيدة عن الحكامة 
الوزير،  السيد  عام  بشكل  الرياضة  ديال  امللف  هاذ  بغينا  الجّيدة، 
يتفتح باش الرياضة اللي جاو منها أبطال دارو إشعاع كبير للمغرب على 
املستوى الدولي، نعطيو فرصة أيضا باش يبانو أبطال آخرين يرفعو 

الراية.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

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

 ونائبا وسيداأحمدا7 ه :

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

السيد الوزير، ما يمكنش نسمع هاذ املوضوع ديال مالعب القرب 
مش فيه، هاذ املوضوع اللي كيهم عدد كبير من املغاربة وخاصة 

ّ
وما تكل

الشباب، هوكيطرح إشكاليات كبيرة كيعاني منها سكان بعض األقاليم، 
ما بغيتش نوصفها بأقاليم مهّمشة نموذج إقليم سيدي إفني، السيد 
الوزير، خّصكم تعرفو أن إقليم سيدي إفني وال ملعب معشوشب، 6 
ديال الفرق تتمارس في البطولة أو في العصبة األغلبية ديال هاذ الفرق 
السيد الوزير كتستقبل مباراة ديالها خارج اإلقليم، نتمنى منكم السيد 

الوزير، أنه تكون التفاتة لهاذ االقليم، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

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

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

يخص  فيما  الخصاص  بأن  واعي  أنا  عليه  نأكد  بغيت  ي 
ّ
الل أنا 

التجهيزات التحتية الرياضية هو خصاص اللي ما زال مهم، إيال خذيت 
متيو على املشاريع في إقليم السطات هناك 29 ملعب 

ّ
كأمثلة أنتما تكل

للقرب، اللي هي مبرمجة واللي تتغطي واحد العدد كبير ديال الجماعات 

القروية، إيال بغيت نأخذ غير أيضا املشاريع اللي هي تتسّيرها الوزارة 
املشاريع الرياضية، تنلقى واحد العدد ديال املالعب اللي هي إما من 
صنف E أو من صنف F أو مسبح نصف أوملبي أو قاعة رياضية مغطاة، 
بأن  واعي  أنا  الحال  تيبقى من طبيعة  بأن هناك مجهود  تيعني  هذا 
الحاجيات ما زالة مهمة، نفس ال�ضيء إيال خدينا إقليم القنيطرة اللي 
تمت برمجة فيه واحد 22 ملعب ملعب للقرب اللي هي مبرمجة، واحد 
املجهود أيضا تيدار في إقليم طاطا رغم أن احنا باغيين أنا واعي بأن 
خص هاد املجهود نرفعوا منو، وأيضا في إقليم إيفني وكانت مبرمجة 
باش تكون واحد الزيارة محليا ال إلقليم طاطا وال إقليم إيفني اللي يمكن 
تكون مناسبة باش نتفقدوا كيفاش ندعموا هاد القطاع الريا�ضي في 

املنطقة؟ شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

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

من فريق التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةامريمالحساة:

القروي  بالعالم  الدراسية  الحجرات  الوزير، عن وضعية  السيد 
والجبلي نسائلكم؟ وما هي اإلجراءات التي ستتخذونها لتوفير حجرات 

تليق بالتحصيل في املدرسة العمومية؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

الجواب السيد الوزير.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

هاد موضوع تأهيل املؤسسات التعليمية هو وخاصة املؤسسات اللي 
هي موجودة في العالم القروي واللي احنا تنحاولوا يكون واحد التمييز 
إيجابي اللي تيعنيها، أنا اللي بغيت نأكد عليه هو كان واحد املجهود اللي 
هو جد مهم خالل هاد السنة املاضية راه تم أوال بناء واحد العدد ديال 
الحجرات جديدة، وتم أيضا ترميم أو تأهيل واحد العدد ديال األقسام 
الدراسية، امليزانية اللي هي ترصدات لهاد الغالف املالي اللي ترصد خالل 
سنة 2022 هو 2،6 مليار ديال الدرهم، و تنحاولوا كل ما يمكن باش أوال 
نعطيو األهمية للبرنامج تعويض الحجرات اللي هي بناء مفكك، هناك 
والصرف  والكهرباء  باملاء  وربطها  التعليمية  الفضاءات  تأهيل  أيضا 
الصحي، هناك أيضا واحد تنحاولوا كل ما يمكن نوضعوا واحد النظام 
ديال الصيانة الوقائية، تيبقى بأن الحاجيات أيضا هنا مهمة و تنحاولوا 
املجالية  الفوارق  من  تقليص  برنامج  نستغلوا  أوال  التقائية  إطار  في 
واإلجتماعية بالعالم القروي باش نساعدوا باش نعرفوا الوتيرة، وفي 

نفس الوقت عدد من الشراكات على الصعيد املحلي.
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 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةامريمالحساة:

قروي  عالم  أشمن  على  عرفتش  ما  الوزير  السيد  صراحة  بكل 
كتكلم؟ واش العالم القروي اللي كنعيش فيه أنا؟ وال �ضي عالم قروي 
آخر؟ أنا كنترأس جماعة قروية 0 إصالح اللي دار للمدارس العمومية 
السيد الوزير، واش هاد الناس مامن حقهمش أنهم حتى هما يقراو 
في حجرات دراسية كتليق بهم؟ قلتي حاليا بأن 2 داملليار، احنا دورنا 
السنة ما زال ما تدار والو، أنا مافهمتش هاد األرقام اآلن اللي عطيتها فين 
هي على أرض الواقع؟ أنا حاليا ما كنشوف حتى �ضي حاجة، ال سيما أنا 
كنمثل واحد اإلقليم مثال إقليم بني مالل اللي غادي نقول ليك تقريبا 
60 وال %70 كله مجال قروي وجبلي اللي ما تدار فيه والو، وبالتالي 
منين كتجيو اليوم كتعطيونا اليوم أرقام راه هادي مستفزة لينا احنايا 
اللي كنمثلوا هاد الناس، باش نجي نقوليهم أودي غادي يجيو يسمعوك 
يقولوا أو دار هاد ال�ضي وفين هو على أرض الواقع السيد الوزير؟ فين هو 
أرض الواقع؟ جيتوا اليوم قولتوا لينا احنا حكومة إجتماعية أولويتنا 
التعليمة، أش درتوا؟ حاليا التنظير والواقع �ضيء آخر، كأنكم تنظرون 
في واحد الواد والتطبيق في واد آخر، كان تقولوا لهاد الوليدات بأنهم ما 
كيستحقوش أنهم يقراو في ظروف جيدة، كتقولوا ليهم بأنكم فرق كبير 
بينكم وبين أبناء املدن، حشومة السيد الوزير، داخل هاد القبة كاملين 
اللي عندهم عالقة بالعالم القروي كيشوفوا الحالة املزرية وال إنسانية 
لبعض املؤسسات التعليمية واللي ما كتليقش بجودة التعليم واللي ما 
كتليقش كذلك بطموحات النموذج التنموي اللي كنتو مشرفين عليه 

السيد الوزير.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ جواب السيد 
الوزير فيما تبقى من الوقت، انتهى الوقت السيد الوزير، السؤالين 
املواليين 5 و6 لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر، شوية دالهدوء هللا 
األمر  ويتعلق  املوضوع  لهما وحدة  5 و6  املواليين  السؤالين  يخليكم 
على  أقترح  لذا  القروي،  بالعالم  املدرسية  التحتية  البنيات  بتأهيل 
السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من 
لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 ونائبا وسيدامصطفىات ت :

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

السيد الوزير، عن تأهيل البنيات التحتية لقطاع التربية الوطنية 
بالعالم القروي نسائلكم؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 ونائبا وسيدا ملفضلا وطاهري:

التزمت الحكومة في برنامجها بتأهيل البنية التحتية املدرسية من 
أجل تحسين جاذبية املؤسسات التعليمية العمومية والعناية بفضائها، 
يدعو  الذي  األمر  والجودة.  إنصاف  مدرسة  مرتكزات  إرساء  أفق  في 
البنية  لتأهيل  املواكبة  والتدابير  الحكومة  برنامج عمل  للتساؤل عن 

التحتية املدرسية؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

بغيت نأكد بأن خالل سنة 2021 تم إنجاز واحد العدد ديال العملية 

للشرب،  الصالح  باملاء  585 مؤسسة  تزويد  كأمثلة  نعطي  دالتأهيل 

تزويد 814 مؤسسة تعليمية بالكهرباء، توفير سياج ل 1600 مؤسسة، 

بناء مرافق صحية 700 مؤسسة، تعويض 2816 حجرة دراسية مبنية 

باملفكك، نفس عندي برنامج اللي هو ديال هاد السنة سنة 2022 واللي 

الغالف املالي املخصص إليه 2.5 مليار، فيه أيضا واحد العدد ديال 

العمليات ديال تأهيل املؤسسات تيبقى أنا مستعد باش نعطي الالئحة 

أنا تنتفهم بأن البعض يمكن تيعتابر بأن ما  مؤسسة بمؤسسة ألن 

مسش واحد الجماعة معينة أو واحد املؤسسة معينة، احنا في املغرب 

كاين 11 ألف مؤسسة مدرسية وكاين 13 ألف فرعية، إذن راه ما�ضي من 

املستحيل باش نمسو أو باش نقيسوا في كل سنة جميع هاد املؤسسات، 

ولكن هناك برامج وأنا مستاعد باش نعطي التفاصيل ديال هاد البرامج 

مؤسسة بمؤسسة واشنو دار في كل هاد املؤسسات باش يكونوا السادة 

النواب والسيدات النائبات على علم، دخلنا في واحد العمل في إطار 

برنامج حكومي أوراش تم إدراج واحد العدد ديال العمليات، أيضا ديال 

اللي احنا اعتبرناه برنامج تدخل استعجالي لتأهيل املؤسسات التعليمية 

وأيضا الداخليات واللي انطلق هاد السنة 2022 وغادي يستمر حتى 

لسنة 2023 واألمل ديالنا هو باش يكون عندو واحد األثر جد إيجابي في 

هاد العملية في ظروف دراسة التالميذ، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب عن 
فريق التجمع الوطني لألحرار.



9859 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1490–007ذو الحجة14430  )007يوليوز20220( 

 ونائبا وسيدامصطفىات ت :

بها  تقومون  التي  املجهودات  من  فبالرغم  الوزير،  السيد  شكرا 
إلصالح قطاع التعليم وإنقاذ املدرسة املغربية وبالرغم من امليزانية التي 
تخصصها الدولة لهذا القطاع ال زالت أغلب مؤسساتنا التعليمية تعاني 
وتفتقد إلى أبسط الضروريات وخاصة في املناطق النائية، فكثيرة هي 
الفرعيات واملجموعات املدرسية الغير املرتبطة بشبكة املاء والكهرباء 
والحجرات الدراسية التي تعرف االكتظاظ بحيث يتم التدريس فيها 
لثالث مستويات أو أكثر فال يمكن الحديث عن جودة التعليم دون أن 
يتم تحسين مقراته وتوفير املالعب الرياضية وفضاءات الترفيه وكذا 
املكتبات والقاعات املتعددة الوسائط، والكالم عن املرافق والتجهيزات 
بإقليم جرادة  التعليمية  املؤسسات  في  الخصاص  لذكر  يجرنا حتما 
وخاصة بكل من جماعة كنفودا وجماعة اوالد غزيل وجماعة تيولي، 
حيث بات من الضروري إحداث ثانويات تأهيلية بها مصحوبة في قدر 
النقل  تعزيز أسطول  الحديث عن  إغفال  بداخليات دون  املستطاع 

املدر�ضي بباقي جماعات جهة الشرق وباقي ربوع اململكة.

منظومتنا  إنجاح  من  جميعا  نتمكن  لكي  املحترم،  الوزير  السيد 
عيشهم  وبظروف  باألساتذة  اإلعتناء  على  العمل  من  البد  التعليمية 
فال يمكن أن ننتظر من مدرسات ومدرسين يعيشون ظروفا قاسية 
ما  الوزير،  السيد  املطلوب،  الوجه  يؤدو مهماهم على  أن  وشحيحة 
اللي  فكيك  وإقليم  إلقليم جرادة  ميدانية  زيارة  �ضي  منكم  كرهناش 
كيعانيوا نفس املعاناة اللي كتعاني منها اللي كيعاني منها إقليم جرادة، 

وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، تعقيب الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 ونائبا وسيدا ملفضلا وطاهري:

املعتمدة  الجديدة  الطريق  خريطة  نثمن  إذ  إننا  الوزير،  السيد 
إلصالح منظومة التربية الوطنية 2022-2026 فإننا نتطلع إلى تأهيل 
وتحديث البنية التحتية املدرسية وإنجاح تحدي مدرسة الجودة وجعل 
املدرسة العمومية أداة لبناء مستقبل يتمتع فيه أبناء هاد الوطن بنفس 
والتفاوتات  االجتماعية  الفوارق  وتقليص  والنجاعة  التمدرس  فرص 
املجالية خاصة بالنسبة للعالم القروي الذي الزالت جل مؤسساته 
التعليمية تفتقد ملتطلبات بناء مدرسة جيدة من حيث البنايات التي 
ال زالت أغلبها من البناء املفكك واملرافق الرياضية والصحية وأدوات 
العمل الضرورية والداخلية واملطاعم املدرسية، وكذا الخصاص على 
مستوى النقل املدر�ضي وغيرها من املقومات الالزمة لتحقيق التحول 
العميق للنظام التربوي الكفيل بتحسين جاذبية املؤسسة التعليمية 
تشكل فيه املدرسة العمومية النواة الصلبة ملشروع املجتمع وتطوير 
الرأسمال البشري باعتباره الدعامة األساسية لتعزيز الدولة االجتماعية 

بعدما أبان نظام التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا عن أزمة تعليمية 
حقيقية في الوسط القروي في غياب البنية التحتية الرقمية كما هو 

الوضع بالنسبة إلقليم تاونات.

املدارس  ديك  ديال  مهم  الدور  بواحد  قمت  الوزير،  السيد 
الثمن شوية ضعيف  كنشكروك عليها على حساب ديك املرة ولكن 
30 ألف درهم اللي عطيت للمديرين مازال خاص كاينة املدرسة اللي 
كتساوي حتى ل 200 ألف درهم، 300 ألف درهم، وانت عطيتيهم 30 

ألف درهم، بغينا الزيادة في املدارس في األقاليم، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

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

 ونائبا وسيداعبدا و  حدا وشافقي:

شكرا السيد الوزير على املجهودات اللي كتقوم بها في مجال تأهيل 
املدرسة العمومية، عندكم تحديات كبيرة، لكن رغم األرقام اللي ذكرتو 
العمومية  املدرسة  ديال  الطموحات  على  بعيدة  تبقى  الوزير  السيد 
خصوصا وأن اليوم ايال كنمشيوا لواحد مجموعة ديال املؤسسات 
التعليمية اللي بعيدة نعطيك مثال على إقليم مراكش، الجماعة ديال 
سعادة، االوداية، السويهلة، أكفاي، آيت يمور وسيد الزوين تفتقد 
التحتية  البنية  املناطق  أن  املرافق خصوصا  ديال  املجموعة  لواحد 
ديال املالعب ديال املرافق الصحية واحد املجموع ديال املطاعم ديال 
السياجات وواحد املجموعة ديال اإلمكانيات اللي كان خصكم السيد 
للقطاع  تلتافتو  أنكم  باس  فيها  وما  االهتمام  تتوليوها  أنكم  الوزير 
الخاص ألنه القطاع الخاص حتى هو تيساهم في هاد العملية، واليوم 
كاين واحد املؤسسة تعليمية في أبواب مراكش كتنتاظر منكم الترخيص 
السيد الوزير موالها تيطلع ويهبط غادي توظف 140 إطار وغادي تقري 
1800 تلميذ واليوم كتطلع على وثيقة إدارية واملوسم الدرا�ضي قريب 

ومازال ما بداتش، شكرا السيد الوزير.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي، رد السيد الوزير فيما تبقى من 
الوقت.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

أوال شكرا على الدعوة لزيارة واحد العدد ديال األقاليم وأنتم على 
علم بأن األسبقية في هاد الزيارة تتعطى للعالم القروي وأنا مستعد 
باش خالل مواكبة مع الدخول املدر�ضي املقبل تكون زيارات ال لألقاليم 
اللي هي موجودة في شرق اململكة وال أقاليم نائية أخرى، بغيت نأكد بأن 
من طبيعة الحال موضوع الجودة مرتبط بتأهيل املؤسسات وتوسيع 
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العرض املدر�ضي، ولكن مرتبط أيضا باالهتمام بهيئة التدريس وهذا 
هو اللي تنحاولو نقوموا به من خالل اللقاءات اللي تتم مع كل النقابات 
اللي هي أكثر تمثيلية، وخالل االشتغال حول النظام األسا�ضي ديال هاذ 
الهيأة، ومن طبيعة الحال إيال كانوا هناك ملفات ديال االستثمار فهاذ 
القطاع احنا مستعدين باش ندرسوها، وأنا مستعد باش نشوف هاذ 

امللف اللي أنتما شرتيو لو، شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، السؤالين املواليين7 و 8 لهما وحدة املوضوع، 
ويتعلق األمر بمحاربة الهدر املدر�ضي بالعالم القروي، لذا أقترح على 
السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من 
لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 ونائبا وسيدامنيراشنتير:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

التمدرس  الوزير، رغم املجهودات املبذولة لتعميم  شكرا السيد 
ومحاربة الهدر املدر�ضي إال أن هذه الظاهرة ال زالت مستمرة، وتدعو 
للقلق وخاصة في صفوف الفتيات في العالم القروي، لذا نسائلكم عن 

التدابير االستعجالية ملحاربة هذه املعضلة؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ونائبا وسيداعبدا وسالما وحسنالي:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدا و 7يرا ملحترم،

 وسادةال وسيد تا ون  با ملحترمين،

بناء على التقرير األخير الصادر عن املجلس األعلى للحسابات برسم 
املنظومة  يعتري  الذي  الخلل  والذي وقف عند مكان   ،2020-2019
التعليمية ببالدنا، وعلى رأسها إشكالية الهدر أو االنقطاع الدرا�ضي في 
صفوف تالميذ وتلميذات العالم القروي، نسائلكم السيد الوزير عن 
القروي ضمانا  بالعالم  املدر�ضي  الهدر  نزيف  لوقف  املتخذة  التدابير 

للعدالة املجالية في مجال التعليم؟ وشكرا السيد الرئيس.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير عن السؤالين.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

أوال غير اللي بغيت نأكد بأن معدل الهدر املدر�ضي على املستوى 
إلى  تيوصل  العام  القطاع  في  الثالث،  التعليمية  األسالك  في  الوطني 
%5.3، وهذا تيعني حوالي 331 ألف ديال تلميذة وتلميذ اللي تينقطعو 
عن الدراسة سنويا، ومن طبيعة الحال احنا هاذ النسبة ما تنعتبروهاش 
هاذ  تحسين  هو  الطريق  خارطة  ديال  األهداف  من  مرضية،  نسبة 
الوضعية ونخّفضو من نسبة الهدر املدر�ضي. والعالم القروي من طبيعة 
الحال هاذ النسبة تتوصل إلى %5.9، والوزارة خذات واحد العدد ديال 

التدابير ملحاربة الهدر املدر�ضي:

أوال: تعميم التعليم األولي، ألنه كنعتبروه هاذي وسيلة أيضا للحد 
من االنقطاع عن الدراسة في سن مبكر؛

ثانيا: توسيع العرض املدر�ضي نظرا لالهتمام باملدارس الجمعاتية؛

ثالثا: مواصلة توسيع تغطية الوسط القروي بمؤسسات التعليم 
اإلعدادي، كنحاولو كل ما يمكن يكون هاذ التعليم اإلعدادي موجود في 
كل الجماعات القروية، وأيضا تعزيز خدمات الدعم االجتماعي وهنا بال 
ر بأن هناك مبادرة ملكية مليون محفظة، 

ّ
ما ندخل للتفاصيل غير نذك

هناك تعزيز خدمات النقل املدر�ضي، هناك برنامج تيسير، هناك أيضا 
توسيع قاعدة املستفيدين من الداخليات، وتنشتغلو أيضا على تعميم 
أو توسيع مجال مرا كز مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد، حيث 
وصلنا اليوم إلى 142 مركز اللي تتستقبل تقريبا واحد 11 ألف متعلم 
ومتعلمة يستفيدون من تأهيل تربوي منهي، وفي األخير تنحاولو كل ما 
يمكن تكون واحد املقاربة أيضا وقائية من خالل تعزيز الدعم املدر�ضي، 
ومن خالل أيضا تنظيم حمالت تحسيسية في إطار واحد العملية اللي 
هي من طفل إلى طفل، اللي تتحاول كلما األطفال يواكبو البعض منهم 
اللي هما من املمكن أن يكونو معنيين من هاذ املوضوع ديال الهدر 

املدر�ضي، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 ونائبا وسيدامنيراشنتير:

الشك أنكم السيد الوزير، هاد السؤال تحط أكثر من مرة فهاد 
القبة ولكن اإلشكالية أن الهدر املدر�ضي الزال يراوح مكانه، إن هذه 
الظاهرة تعتبر أحد األمراض الفتاكة في املنظومة التعليمية وال ترقى 
وتعيق تقدم املدرسة املغربية باش نتخلصوا من هاد اآلخر البد إعادة 
الثقة بين األسر املغربية واملدرسة العمومية املغربية، البد من الجاذبية 
إلى القسم والجاذبية إلى القسم ال تتأتى إال بإصالح املرافق، االستثمار 
داملؤسسات التعليمية، أنا زرت السيد الوزير، أحد املدارس بإقليم 
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تازة لم يعد مقبول باش ما نجبروش املرافق الصحية تنعدم لم يعد 
مقبول في 2022 نشوفوا البنات ديالنا كيخرجو يقضيو الحوائج ديالهم 
الوظيفي  والسكن  لألستاذ  الوظيفي  السكن  عن  ناهيك  العراء،  في 
للمؤطر وللمدير اللي كيشاركوا فهاد املنظومة وهاد الجاذبية، مجموعة 
من اإلعداديات باإلقليم تفتقر للداخليات، تفتقر للمطاعم، ومن هنا 
ما يمكناش نشيدوا يمكنا نشيدوا السيد الوزير بواحد برنامج مطاعم 
التعميم ديالو على جميع املؤسسات حسب  اللي درتوا ولكن خاص 
تصريحكم السيد الوزير 331 ألف تلميذ وتلميذة يغادر املدرسة في 
إقليم تازة على سبيل الحصر 4 آالف تلميذ تغادر املدرسة، هاد التالميذ 
أين يلجؤون سيلجؤون السيد الوزير إلى اإلنحراف إلى التفكير في الهجرة 

السرية إلى التفكير في الهجرة..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، تعقيب فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ونائبا وسيداعبدا وسالما وحسنالي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى كل املعطيات التي تفضلتم 
لذكرها، حقيقة أن ظاهرة الهدر املدر�ضي بالعالم القروي ال زالت تعتبر 
إحدى املشاكل البنيوية الكبرى التي تعيق املنظومة التعليمية ببالدنا، 
معوزة  أسر  من  املنحدرين  والتلميذات  التالميذ  صفوف  في  خاصة 
وفقيرة وتلك التي تعيش حالة هشاشة في مداشر دواوير معزولة، نحن 
نعلم السيد الوزير أن الحكومة تبذل قصار جهدها الحتضان اآلثار 
السلبية واملباشر لهاته اإلشكالية املجتمعية من خالل رسم خريطة 
طريق تعيد املدرسة العمومية مكانتها وهيبتها باعتبار إصالح منظومة 
بمفهومها  االجتماعية  الدولة  ركائز  في صلب  يدخل  والتكوين  التربية 
مدارس  تواجد  زلنا نسجل لألسف  ال  الوزير،  السيد  نعم  الشامل، 
وبنايات مفككة لحاجة إلى مرافق صحية ناهيك عن بعد املسافة التي 
يقطعها التلميذات والتالميذ لاللتحاق بهذه املؤسسات ما يساهم في 
االنقطاع عن الدراسة خصوصا في صفوف اإلناث، البد السيد الوزير 
مضاعفة الجهود من أجل توفير وسائل النقل املدر�ضي والقدرة الالزمة 
وتغطية املناطق النائية املعزولة بشبكة املاء والكهرباء إلى غيرها من 
الوسائل املادية واللوجيستيكية. أملنا كبير ومعقود فيكم السيد الوزير 

في إيجاد حلول معقولة..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا.

 ونائبا وسيداحسنا وبهي:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

السيد الوزير، اليوم كناقشو مشكل اللي كيعاني منه قطاع التعليم 
في املغرب أال وهو مشكل الهدر املدر�ضي إقليم اليوسفية من بين األقاليم 

اللي كتعاني هاد املشكل السيد الوزير، تكلمتوا على تعميم التعليم 
األولي هذه مبادرة ملكية محمودة، واش في خباركم السيد الوزير هاد 
الوليدات اللي كيقراو في التعليم األولس كيمشيو بين 2 كيلومتر و 3 
كنتكلم في العالم القروي ما عندهمش وسيلة باش يمشيو، ال يعقل 
السيد الوزير أن املؤسسة تعليمية في اإلعدادي فيها ألف تلميذ كتكون 
فيها 600 ممنوحة يعني منحة ديال اإلطعام واألكل واملبيت إلى غير ذلك، 
فاش كيتحولو للتعليم الثانوي كتحيدو لهم املنحة وخصوصا الفتاة، 
هاد ال�ضي كيدل على ما كايناش هناك إستراتيجية هاد ال�ضي كنقولو 
احنا السيد الوزير باش ما نوقعوش في تفس املشاكل اللي وقعنا فيها في 

املوسم الدرا�ضي الفارط. وشكرا السيد الوزير.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

تفضلي  املعارضة  النائب  السيد  تفضل  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة النائبة أعتذر.

 ونائب7ا وسيدةا وبات لاأبال�سي:

السيد الوزير، أكيد أن هنا جهود كبيرة بذلت في هذا املجال إال أنها 
متفاوتة حسب الجهات نموذجا جهة كلميم واد نون ال زال الخصاص 
مهول بهذه الجهة، عندنا مشكل في النقل املدر�ضي ال يعقل أنه املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية تشري وسيلة نقل التالميذ وما يستافدوش 
منها، نموذجا جماعة طانطان. عندنا ضرورة تعميم املدارس الجمعاتية 

ألن عندنا ظاهرة الرحل..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا ولطيفا وزعيم:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وسيدةا ورئيس7،

إخ  نياأخ  تيا ون  ب،

 وسادةا و 7ر ء،

فالحقيقة، كتلعب دور الطالب والطالبة السيد الوزير دور مهم في 
محاربة الهدر املدر�ضي بالعالم القروي. وال سيما الفتاة القروية. ولكن 
السيد الوزير، بكل أسف كتبقى الوزارة ديالكم، وزارة التربية الوطنية 
جمعيات،  كيسيروها  اللي  والطالبة  الطالب  دور  تمويل  عن  غائبة 
لوال املبادرة الوطنية للتنمية البشرية والدعم ديال الجماعات وديال 
التعاون الوطني اللي كيبقى ضعيف جدا وكتبقى هاد الجمعيات كتعاني 
وهاد الوليدات واحد ميزانيات جد جد جد هزيلة، واللي ما كتمكنهاش 

باش تقوم بالدور ديالها على أحسن دور.
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السيد الوزير، كنتمناوا باش العهد ديالكم تنصف الفتاة القروية، 
يتنصف العالم القروي كيف جا، والرغبة ديالكم لزيارة هاد املناطق 

وتمول وزارة التربية الوطنية دور الطالب والطالبة باملغرب، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا ورحمانا وعمري:

 وسيدا ورئيس7،

 وسيدينا و 7يرين،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

نعم السيد الوزير، هناك جهود جبارة تقوم بها وزارتكم، إال أنه 
العالم القروي مازالت ظاهرة الهدر املدر�ضي متفشية، هذه الظاهرة 
السيد الوزير، نحن في فريق التجمع الوطني لألحرار، نقترح عليكم 
بعض االقتراحات ال بد السيد الوزير من بناء جميع املرافق الصحية 
على جميع املراكز الدراسية املركزية و كذلك الحجرات، كذلك اقترحنا 
أيضا هو إصالح وترميم جميع الطرق واملسالك املؤدية لهذه الحجرات 
النقل املدر�ضي على جميع  الوزير، تعميم  واملركزيات، كذلك السيد 
اإلعدادي  وال  االبتدائي  وال  األولي  التعليم  مستوى  ال  املستويات، 

والثانوي، وشكرا السيد الوزير.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

السيد  جواب  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

أنا بغيت نأكد بأن من األهداف األساسية ديال خارقة مشروع، 
باش  املدر�ضي، وحاولنا  الهدر  نقصو من  الطريق هو كيفاش  خارطة 
نديرو أهداف محددة، نديرو برنامج عمل اللي هو مرتبط باش نوصلو 
لهاد األهداف، تيبقى بأنه املوضوع ما مرتبطش غير باملرافق أو غير 
خصنا  ضروري  مازال  هو  اللي  املجهود  رغم  األساسية،  بالتجهيزات 
نقومو به في هاد امليدان، تيبقى أيضا هناك واحد العدد ديال الخدمات 
البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  منهم  الشركاء،  بهم  تيقومو  اللي 
منهم املجالس اإلقليمية، أو املجالس الترابية املوجودة على الصعيد 
املجالي، واللي تيلعبو واحد الدور جد مهم باش نقصوا من هاد اآلفة 
تكلمتيو على  املدر�ضي،  النقل  تكلمتو على  انتما  املدر�ضي،  الهدر  ديال 
دور الطالب والطالبة، هادو من املواضيع اللي احنا اآلن، بمشاركة مع 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هناك دراسة باش نشوفو كيفاش 
نحسنو تدبير هاد املرافق، فالحقيقة كان واحد املجهود اللي هو جبار في 

االستثمار، كيفاش نرفعو من املستوى ديال اإللتقائية ما بين تدخل كل 
األطراف اللي هي معنية، كيفاش نرفعو من املستوى ديال التعبئة ديال 
كل األطراف اللي هي معنية، راه إيال بغينا نتغلبو على اإلكراهات ديال 
املدرسة، راه ما يمكن نتغلبو عليها غير باليد فاليد مع الجميع، ألن رغم 
املجهودات اللي تتقوم بها الدولة، وانتما شفتو بأن الغالف املالي ديال 
الدولة ارتفع %6 هاد السنة، ولكن تيبقى هذا غير كافي باش نلقاوحلول 
لكل هاد اإلكراهات، إيال ما اشتغلناش بااللتقائية الضرورية وبتعبئة 

كل األطراف اللي هي معنية.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن السياسة الرياضية ببالدنا 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال، تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاحنانافطر س:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات التي ستعتمدها وزارتكم 

للنهوض بقطاع الرياضة عموما؟

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

تفضلوا السيد الوزير.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

في الحقيقة هاد املوضوع كان موضوع ديال اجتماع لجنة التعليم 

والثقافة واالتصال بمجلسكم املوقر، وهنا كان عرض وتقديم خالل 4 

ديال السوايع للسياسة املتبعة في هاد القطاع، أنا اللي بغيت نأكد ومن 

خالل هاد السياسة طرقنا لواحد العدد ديال املواضيع ال في ما يخص 
رياضة النخبة ال الرياضة القاعدية، ال الرياضة املدرسية، ال البنيات 

النهوض  واحد  يكون  باش  الحال  بطبيعة  كله  ال�ضي  وهاد  التحتية، 

برياضة بالدنا اللي احنا تنعتبرو الرياضة من ركائز التنمية ووسيلة أيضا 

لإلدماج االجتماعي ومدخال أيضا للتربية على القيم واملبادئ الكونية، 

ومن طبيعة الحال هاد العرض اللي تم اللي هو تيدخل في التفاصيل راه 

موجود يمكن لنا نوزعوه على كل السيدات والسادة النواب املحترمين. 

اللي باش لتنزيل هاد السياسة الرياضية، أنا بغيت نأكد مرة أخرى بأن 

دمج الرياضة والتربية الوطنية والتعليم األولي في قطاع حكومي واحد هو 

تيسمح من النوع من اإللتقائية واالندماج في تنفيذ البرامج التي تستهدف 

االرتقاء بالرياضة ال في ميدان البنيات التحتية وأيضا في ميدان املوارد 

البشرية..
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 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاحنانافطر س:

السيد الوزير املحترم، كيف يعقل أن يتم إلحاق قطاع بهذه الحمولة 
بوزارة ال تستطع حل مشاكلها؟ وكيف يعقل أن يتم حسب قطاع بهذا 
الحجم في برنامج موجه لتالميذ الثانوي في إطار مسلك دراسة رياضة 
وبشروط تعجيزية أمام مواهب أخرى؟ السيد الوزير يتم رصد اعتمادات 
مالية ضخمة لرياضة ال تحقق أية نتائج ويتم رصد اعتمادات مالية 
ضعيفة لرياضة تحقق نتائج مبهرة كرياضة ذوي االحتياجات الخاصة 
مثال، هنا هذا يعكس سياسة الدولة العامة ويطرح مشكل النجاعة 
والحكامة وعدم تطبيق مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، السيد الوزير 
املحترم، هذا القطاع يشكو من غياب للتخطيط املمتد وعدم استثمار 
النتائج الجيدة وعدم تدبير أزمة سوء النتائج، عدم فعالية املقاربة 
األمنية، االفتقار للمؤهلين النفسيين وقلة عدد املؤطرين املؤهلين، عدم 
االهتمام بالباحثين في املجال الريا�ضي، وعدم االهتمام بدوريات األحياء 
باقي  وإهمال  تمويل  نسبة  القدم ألعلى  كرة  احتكار  الشوارع،  والعبي 
الرياضات. السيد الوزير املحترم، بما أنكم مسؤولون عن القطاعين 
معا فالبد من إعادة النظر في بيداغوجية تدريس مادة التربية البدنية 
في املدرسة العمومية ويجب االهتمام بالبنيات التحتية واملالعب التي 

تنعدم تماما في املدارس وخاصة بالعالم القروي.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

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

 ونائبا وسيدا دريسا وشر يبي:

السيد الوزير، الرياضة في املغرب كتموت السيد الوزير، ما يكونش 
الرياضة،  ديال  املشاكل  على  كتغطي  اللي  الشجرة  ديك  هي  الكرة 
الرياضة تحتاج إلى مساعدة، السياسة الرياضية في املغرب مع األسف 
رغم الدراسات اللي حطيتيوا باقي ما كنلمسوهاش في أرض الواقع، 
السياسة  القرب،  هي فقط مالعب  الرياضية  السياسة  تكونش  فما 
فقط  بقينا  إيال  كوزارة  ديالكم  التوجيهات  تحط  خاصها  الرياضية 
كنتكلو على الجامعات راه ما غنوصلوش لهاد ال�ضي اللي احنا بغينا، 
كاين جامعات اللي فعال فيها الناس اللي في املستوى وغايزيدو بها للقدام 
وغينهضو برياضة في داك الطرف اللي كيتعلق بهم هم لكن مع األسف 
فين اليوم بعض الرياضات الل يكان املغرب رائد فيها كألعاب القوى، 
ككرة السلة، مع األسف ما بقيناش باينين فهاد الرياضات، فمعالي 
الوزير خصنا نحسوا فعال في أرض الواقع بهاد السياسة اللي أنتوما 
جايين بها، احنا عندنا كامل الثقة فيكم السيد الوزير، احنا عارفين 

بأن املستوى ديالكمvous êtes un homme de dossier وكنتمناوا هاد 
الكفاءة ديالك في امليدان الريا�ضي أيضا تكون باينة ونزيدوا بالرياضة في 

املغرب للقدام، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا، تفضل السيد الوزير للرد.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

غير باش نأكد بأن بطبيعة الحال هو ما تنوقفوش في التجهيزات 
األساسية، احنا السياسة الرياضية تهتم بالبشر كيفاش نميوا النتائج، 
وهذا داخل في إطار داك التعاقد اللي باغيين نحسنوا التنزيل ديالو مع 
الجامعات اللي هي معنية، ولكن في نفس الوقت تنحاولوا نوسعوا مجال 
ديال األنشطة اللي هي أنشطة الرياضة املدرسية، أنشطة اللي هي في 
األحياء واللي هي موجهة للعموم، واللي يمكن تجعل بأن تكون اإلطار 

مناسب باش تخرج واحد النخبة جديدة فهاد العدد ديال الرياضات.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

املدر�ضي  النقل  ملف  حول  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ونائبا وسيدا وتهامياعكبي:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

 وسادةا و 7ر ء،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

من أجل تشجيع التمدرس في العالم القروي ببالدنا ومحاربة الهدر 
املدر�ضي، نسائلكم السيد الوزير هل من إجراءات جديدة بخصوص 

النقل املدر�ضي بالعالم القروي؟ شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير للجواب.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

بغيت نأكد أوال األهمية ديال املوضوع ديال النقل املدر�ضي فيما 
يخص محاربة الهدر املدر�ضي خاصة بالوسط الوسط القروي، بغيت 
أيضا نذكر بأن النقل املدر�ضي أصبح من االختصاصات الذاتية ديال 
إلى  املوسم هذا وصل عدد املستفيدين  العماالت واألقاليم، وخالل 
أكثر من 442 ألف مستفيد وتقريبا من طبيعة الحال األكثرية منهم في 
العالم القروي. احنا اآلن مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنشتغلوا 
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فيما  أوال  املدر�ضي،  النقل  ديال  الحالة  لتحسين  الدراسة  على واحد 
يخص تدبير هاد املرافق، ثانيا أيضا فيما يخص توسيع العرض فهاد 
امليدان، ولكن من طبيعة الحال هذا تنشتغلوا مع شركاء آخرين اللي 
يمكن يساعدونا باش نرفعوا من ونتجاوبوا مع انتظارات املواطنين فهاد 

املوضوع، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيدا وتهامياعكبي:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

املقدمة  املعطيات  ولكل  الوزير  السيد  باهتمام  لكم  استمعنا 
بخصوص هاد املوضوع الهام، وبهذه املناسبة نشد على أياديكم على 
املدرسة  لتجويد  ومبادرات  به من مجهودات  وتقومون  ما قمتم  كل 
العمومية بصفة عامة وبالعالم القروي بصفة خاصة، على التوجيهات 
امللكية السامية لصاحب الجاللة نصره هللا، لكن السيد الوزير البد أن 
نتحدث لكم بكل صدق وصراحة وأقول لكم بأن النقل املدر�ضي بالعالم 
النبيل  بالهدف  تعصف  قد  كبيرة  وإكراهات  مشاكل  يعيش  القروي 
التي أن�ضئ من أجله. إن كل األطراف التي لها عالقة بهاد امللف الخاص 
الجماعات الترابية ورؤساء مجالس العماالت األقاليم وال الجمعيات 
املتطوعة وال السائقين وال املرافقين وال جميع املهنيين في هذا األساس، 
ولألسف هؤالء األطر ليس لهم قانون يحميهم السيد الوزير، بأي خطأ 
إذا وقعت �ضي حاجة هللا يستر، لهذا طرحنا لهاد املشكل جاء بناء على 
رغبتنا في دق ناقوس الخطر واملساهمة في إنجاح الورش املتعلق بوقف 
الهدر املدر�ضي وتجويد املدرسة ببالدنا، لذلك ندعوكم السيد الوزير 
إلى االنكباب على هاد امللف الشائك واملعقد وسنكون معكم وبجانبكم 
من أجل الوصول إلى الحلول الناجعة والعملية بتشاور مع كل األطراف 
إلنقاذ هاد الورش الهام، أما ترك األمور على ما هي عليه سوف ال تكون 
ال في مصلحة التالميذ وال في القضاء على الهدر املدر�ضي، وشكرا السيد 

الوزير.

 وسيدارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 
الوزير، ليس لديكم جواب، السؤال املوالي عن التوجيه من التعليم 
الثانوي إلى الجامعي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

الحركي، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدارشيداطيبياعل ي:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

 وسيدا و 7يرا ملحترم،

حول آلية التوجيه من التعليم الثانوي إلى الجامعي نسائلكم السيد 
الوزير؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

اللي بغيت نأكد عليه، هو بأن هذا الورش ديال التوجيه هو تنعتبروه 
ورش مهم واللي خذينا فيه واحد العدد ديال التدابير:

أوال، وضع واحد التصور شامل لنظام التوجيه املدر�ضي اللي تيتركز 
على محورية املشروع الشخ�ضي للمتعلم منذ املرحلة ديال التعليم 

االبتدائي إلى غاية التكوين املنهي والتعليم العالي؛

في  املدر�ضي  الوسط  املواكبة داخل  ديال  أنواع  أربع  إرساء  ثانيا، 
إطار تكامل األدوار ما بين املستشارين في التوجيه التربوي عبر مواكبة 
التربوية وبيداغوجية، وأطر  تخصصية، هيئة التدريس عبر املواكبة 
اإلدارة التربوية عبر مواكبة إدارية واألسر عبر مواكبة اجتماعية، هذا 
تنحاولو كل ما يمكن تكون التقائية ما بين هاد املتدخلين في موضوع 

التوجيه؛

االرتقاء بوظيفة التوجيه باملؤسسات التعليمية من خالل إدماج 
مكون التوجيه املدر�ضي واملنهي في مشروع املؤسسة؛

رابعا، الرفع من عدد املستشارين في التوجيه التربوي اللي انتقلنا 
من 30 مستشار سنويا إلى 350 مستشار سنويا، اآلن اللي تيتم توظيفهم 

في هاد االتجاه؛

وأخيرا، إطالق واحد املنصة رقمية لتدبير مسطرة التوجيه املدر�ضي 
واملنهي عبر منظومة مسار لفائدة جميع مستويات التوجيه، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدا دريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركي:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

السيد الوزير، نظرا ملا يعلمه الجميع في التكوين والكفاءة ديالكم 
كنا تننتظرو باش األمور تم�ضي بواحد الطريقة اخرى السيد الوزير، 
بعيدا عن كل مزايدة وبصدق، أنا تمنيت لو كان سمعت الجواب ديالكم 
باش  يكفي  ما  واملؤهالت  الكفاءة  من  لكم  الوزير،  السيد  ورقة  بال 
تجاوبوا بشكل مباشر، املشكل شنا هو؟ راه نفس األجوبة تتجي تقريبا 
ف وليني 

ّ
لنفس األسئلة، صحيح أن العدد اللي تكلمتو عليه غادي يضا

اإلشكال هو أعمق، ملاذا؟ ألن التوجيه يجب أن يرتكز على حاجة الدولة 
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االقتصادية، إذن كاين حضور قوي للتوجيه نتاع الدولة في هاد االتجاه، 
التوجيه له عالقة بالشغل، التوجيه يجب أن يكون صحيح كما جاء 
على لسانكم ، فيعني، في املرحلة اإلعدادية ، والحال أن اليوم التوجيه 
راه تيصب دائما وال زال في اتجاه املؤسسات اللي عندها االستقطاب 
املفتوح وهاد االستقطاب املفتوح هو راه طريق للبطالة ليس إال، ألن 
مع األسف هاد الشباب ديالنا والو تيمشيوا للمؤسسات ألنهم تيظن أنه 
غادي يوصلوا للشغل، والحال أن هاد مؤسسات االستقطاب املفتوح 
راه تتوجه فقط للوظيفة العمومية وإمكانيات الدولة ال تسمح لتوظيف 
كل املواطنين املغاربة، فأولياء اآلباء، السيد الوزير، في حاجة للطمأنة 
ونتمناو باش تطمأنهم هللا يجازيكم بخير من خالل الجواب ديالكم أو 

التعقيب ديالكم، شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك تعقيبات إضافية، تفضل السيد 
الوزير للرد.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

من طبيعة الحال التوجيه عندو عالقة مع ما يجري ال في التعليم 

التكوين املنهي أو في التعليم العالي، احنا على مستوى التربية الوطنية 
تنحاولو كل ما يمكن؛ أوال باش نواكبو ونساعدو داك التلميذ باش يكون 

االختيار ديالو اختيار اللي تيتجاوب مع املشروع ديالو الشخ�ضي، ولكن 

في نفس الوقت اللي تياخذ بعين االعتبار املؤهالت ديال هاد التلميذ 

باش ما ياخذش واحد االتجاه واللي ما ينجحش فيه.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تعميم الربط بشبكة املاء 

والكهرباء للمؤسسات املدرسية بالوسط القروي للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبداهللاا وعمري:

 وسيدةا ورئيس7ا ملحترم7،

 وسيدا و 7يرا ملحترم،

أهم  اهتمامات  صلب  ضمن  القروي  بالوسط  التمدرس  يندرج 

التحسن  فرغم  ببالدنا،  املعتمدة  والتكوين  التربية  استراتيجيات 

امللموس الذي سجلته الحصيلة للتمدرس بالوسط القروي إلى اآلن 

ظروف التمدرس تظل دون مستوى التطلعات، لذا نسائلكم من تعميم 

الربط بشبكة املاء والكهرباء باملؤسسات املدرسية بالوسط القروي؟ 

وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير للرد.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

أنا ما يمكن لي غي نأكد مرة أخرى كما أشرت في الجواب على السؤال 
اللي تم من قبل بأن االهتمام ديال املنظومة بهاد موضوع ديال الربط 
العالم  في  إكراهات  هناك  الحال  والكهرباء، من طبيعة  املاء  بشبكة 
القروي كاين مناطق راه املاء ما موجودش وما يمكن هاد الربط ما 
يمكنلوش يتم اآلن، احنا تنحاولوا كل ما يمكن باش برنامج التقليص 
من الفوارق اإلجتماعية واملجالية باش يكون نوع ديال اإللتقائية، باش 
في نفس الوقت نجهزوا ونربطوا هاد املدارس بالكهرباء وباملاء وفي نفس 
الوقت هذا يتم مباشرة مع برامج أخرى، ومن طبيعة الحال غادي يبقى 

هذا من األولويات اللي احنا تنشتغلوا عليها في املستقبل إن شاء هللا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

 ونائبا وسيداعبداهللاا وعمري:

شكر ا وسيدا و 7يرا ملحترم،

األعلى  للمجلس  األول  للرئيس  االستعجالية  املذكرة  كشفت 
-2016 املدر�ضي ملوسم  الدخول  للحسابات حول ظروف تيهيء وسير 

املاء  بشبكة  موصولة  غير  تعليمية  مؤسسات  استغالل  عن   2017
والكهرباء وال تتوفر فيها الشروط املالئمة للتمدرس، وبعد م�ضي أكثر 
من 5 سنوات يعود املجلس األعلى للحسابات نفس املالحظة، حيث 
2019-2020 أن مجموعة كبيرة  كشف التقرير السنوي برسم سنة 
من املؤسسات التعليمية بالوسط القروي لم يتم ربطها بشبكة توزيع 
الدرا�ضي  املاء والكهرباء والصرف الصحي، فحسب معطيات املوسم 
2018-2019 فإنه من أصل 17 ألف و705 مؤسسة بالوسط القروي 
تظل 4997 غير موصولة بشبكة الكهرباء و7262 مرتبطة بشبكة املاء 
عملية  زالت  ال  حيث  الصحي،  الصرف  بشبكة  مرتبطة  غير  و8255 
الربط بشبكات املاء والكهرباء باملؤسسات املدرسية القروية خاصة 
الفرعية تعرف تعثرا كبيرا بربط املاء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء 

مما ينعكس سلبا على جاذبية املؤسسات.

تعاني  الرشيدية  إقليم  املثال  الوزير املحترم، فعلى سبيل  السيد 
الربط  عدم  من  نموذجا  الريصاني  بمنطقة  املدارس  من  مجموعة 
بشبكة املاء والكهرباء كمجموعة مدارس تكرومت وفرعية سيسر دمين 

درقاوة و..

الجبارة  املجهودات  على  نشكروكم  بغينا  املحترم،  الوزير  السيد 
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التي تقوم بها، ولكن جهة درعة تافياللت ما زالت تعاني الكثير في الهدر 
املدر�ضي وهذا يرجع إلى أن املدارس ال تتوفر فيها الكهرباء املاء وهاد..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

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

 ونائبا وسيدا دريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركي:

أن ال تتوفر املدارس على الكهرباء قد يفهم ولكن مدارس ال تتوفر 
على املاء هذا أمر غير معقول، وال يمكن أن ننصت وال يمكن أن نسمع 
وال يمكن أن نقبل أن الحكومة تدفع بإكراهات، الحكومة هي أصال تتجي 
للتسيير وتدبير وحل املشاكل، إذن صحيح خاص واحد الوقت املادي 
ونتفهم ذلك، دابا مع األسف السيد الوزير راه احنا وصلنا للعطلة 
غندخلوا septembre راه يكون داز عام، %20 من الوقت اللي عندكم 
وطبعا العام اللخر راه تيم�ضي ألنه تيكون تحضير لالنتخابات، إذا راه 
مشات %40 نقولوا بعدا من العمر دالعمل دالحكومة، فاملرجو املرجوا 
املرجوا أن نجد حل مهما كان الثمن، ألن املشكل اللي كاين الحكومة 
رافعة شعار نتاع التقشف وشعار ديال الدولة االجتماعية، التقشف ما 
كاينش ألن تدار هدايا والالئحة طويلة والدولة االجتماعية أساسها هو 

الربط تاع املؤسسات التعليم..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  الرئيس،  السيد  شكرا، شكرا 
السيد الوزير لرد.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

غير تنستعجب بأن السيد النائب بحال إيال عاد تيظهر لو بأن هناك 
مشاكل املاء في العالم القروي، هذا موضوع معروف وكاين ندرة املاء في 
العالم القروي وكاين واحد العدد ديال املناطق اللي هي ما مرتبطاش 
بشبكة املاء الصالح للشرب، ولهذا احنا تنحاولوا كل ما يمكن بعض 
أحيان يكونواles citernes ويكونوا حلول مناسبة، كل ما توفر الظروف 
باش نقوموا بهاد العملية، احنا واعيين بأن من طبيعة الحال هادوا من 
املرافق اللي يمكن ليها تساعد باش يكون ظروف ديال املدرسة أحسن، 

وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول تأهيل املطاعم املدرسية 
واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا بر هيمي:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

التدابير واإلجراءات املتخذة  الوزير املحترم، نسائلكم عن  السيد 
للتأهيل املطاعم املدرسية، والرفع من معايير الجودة الغذائية؟

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

املطاعم املدرسية هي من طبيعة الحال تتساهم أيضا في توسيع 
تمدرس ديال التالميذ، فعدد املستفيدين واملستفيدات من املطاعم 
املدرسية خالل هاد املوسم الدرا�ضي وصل تقريبا مليون و345 ألف 
مستفيد و%95 منهم في العالم القروي، احنا من طبيعة الحال هناك 
القيمة  أوال، مراجعة  اتخذها:  تم  اللي  اإلجراءات  ديال  العدد  واحد 
األيام  عدد  من  رفع  املدرسية،  للمطاعم  املخصصة  للمنح  اليومية 
الفعلية للتغذية خالل السنة الدراسية، وأيضا تعميم نموذج تدبيري 
جديد لنظام املطعمة بجميع األكاديميات انطالقا من املوسم الدرا�ضي، 
وهاد النمط التدبيري كانت تجربة في مجموعة من املناطق اللي بينات 
النظام  توفير واحد  يكون  باش  تيساعد  ديالو حيث  اإليجابيات  على 
غدائي صحي ومتوازن، تيتم أيضا ترشيد املوارد البشرية ألنه تيساعد 
باش نخصصوا هاد املوارد للمراقبة ديال الجودة، والوقوف أيضا على 

شروط السالمة والوقاية الصحية، شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا بر هيمي:

 وسيدا و 7يرا ملحترم،

نثمن عاليا اإلجراءات املتخذة لتعميم النظام املطعمة باملطاعم 
الحالي  املدر�ضي  اإلطعام  واقع  أن  بكل أسف  لكن نسجل  املدرسية، 
يعاني من عدة اختالالت منها: عدم توفر 566 إعدادية بالوسط القروي 
على داخليات، تجاوز الطاقة اإليوائية في 212 داخلية، عدم التوفر 
أماكن مخصصة للمطاعم املدرسية ب7023 مؤسسة تعليمية حيث 
الدراسية  الحجرات  داخل  أو  الطلق  الهواء  في  الوجبات  توزيع  يتم 
لفائدة 457 ألف تلميذ وتلميذة، عدم تعميم مطاعم مدرسية على 
جميع املؤسسات التعليمية بالوسط القروي، ضعف استغالل الطاقة 
اإليوائية ب246 داخلية منها وحدات ال تستغل إال بنسبة %4 من طاقتها 
االستيعابية كما هو الحال مثل في إقليم بركان بإعدادية الخوارزمي 
بركادة والقدس والفهرية، ابو الخير والليمون وبركان وفي نفس ال�ضيء 
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ينطبق على تافوغالت والعتامنة ومداغ وأغبال وإعدادية عثمان بن 
عفان..

السيد الوزير املحترم، كيف يعقل مدارس تغفل النشاط العلمي 
للتغذية السلمية واملتوازنة وقيمة املنحات املخصصة لإلطعام املدر�ضي 
ديال عماين، حيث تتكون وجبة اإلطعام املدر�ضي عبارة عن بسكوست 
وشكالط وندرس له السكر مضر للصحة ونرفع شعار جودة التعليم، 
االجتماعي  الدعم  تقوية  بضرورة  نو�ضي  املحترم  الوزير  السيد  لذا 
لفائدة التمدرس وتعميم مطاعم مدر�ضي على كل املؤسسات التعليمية 
بالوسط القروي وتحسين جودة هذه الخدمة والحرص على ضمان 

استدامتها، والسالم عليكم.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير، 
ليس لديكم رد. السؤال املوالي عن وضعية مربيات ومربي التعليم األولي 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا وركاني:

السيد الوزير، سؤالي حول وضعية مربيات ومربي التعليم األولي 
نسائلكم السيد الوزير؟

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

األولي  التعليم  جودة  في  واملربيين  املربيات  دور  الحال  بطبيعة 
هو دور أسا�ضي، وبغيت غي هنا نذكر بأن هاد املربيات واملربيين تيتم 
التعليم  اللي هي مكلفة بتسيير أقسام  تشغيلهم من قبل الجمعيات 
األولي العمومي، والتي تربطهم بهم عالقة تعاقدية منظمة بمقتضيات 
اتفاقيات  بتوقيع  الوزارة  قامت  األخيرة  الفترة  الشغل. خالل  قانون 
إطار للشراكة مع بعض الجمعيات أو بعض املؤسسات اللي هي عندها 
إمكانات تدبيرية لتتناسب مع معايير االلتزام بالجودة، ويتم بمقتضاها 
تكليف هذه الجمعيات ال بتسيير حصة محددة من األقسام الجديدة 
ما�ضي األقسام اللي هي موجودة التي تيتم فتحها في كل موسم من قبل 
األكاديميات الجهوية، وهذا املثال كانت واحد العدد ديال املؤسسات 
األقسام،  تدبير  جودة  نحسنوا  باش  االتفاقيات  فهاد  انخرطنا  اللي 
وهنا  واملربيين،  للمربيات  واملستمر  األساس  بالتكوين  االرتقاء  وأيضا 
بغيت نأكد بأن كل املربيات واملربيين اللي تيمارسوا نشاطهم باألقسام 
اللي تم فتحها من قبل في املواسم السابقة ال يشملهم هاد اإلجراء، بل 
يستمرون في االشتغال مع الجمعيات املتعاقدة معها وفق عقود الشغل 

التي وقعت معهم، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا وركاني:

السيد الوزير، مسؤولية الحكومة أكبر مما تفضلتم بتقديمه من 
بيانات، مسؤولية الحكومة تكمن في معالجة الوضعية املتأزمة التي 
بعدم  نفسها  واملواطنين  املواطنات  من  واسعة  شريحة  فيها  وجدت 
راكمت سنوات طويلة من التجربة واملمارسة، فإن هذا القرار تم اتخاذه 
التي  الشريحة  هذه  حياة  على  السلبية  ألثارها  بدراسة  القيام  دون 
انخرطت بعزيمة قوية من أجل املساهمة في دعم املنظومة الوطنية 
للتربية والتعليم، وربطت مسارها املنهي بعملها الدؤوب لتشجيع مرحلة 
التعليم األولي وخدمة السياسة القطاعية في هذا املجال، وبنت حياتها 
ومستقبلها على هذا األساس دون أن تفكر يوما في أنها ستجد نفسها 
الشريحة  هذه  إنصاف  ضرورة  يعني  وهذا  الوضعية،  هذه  مثل  في 
الحماية  تعميم  نحو  الحثيث  الحكومة  سعي  إطار  في  االجتماعية 
البعد االجتماعي مدلوله  وبناء دولة االجتماعية وإعطاء  االجتماعية 
الحقيقي في السياسات العمومية والقطاعية، بما يضمن لهاد الفئات 
العريضة حقها الدستوري في مقومات العيش الكريم وحماية أسرها 

من التشرد، شكرا السيد الوزير.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

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

 ونائبا وسيدافيصلا وزره ني:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

السيد الوزير املحترم، كيف ما جاء على لسان األخ ديالنا غادي 
نساندوه في املربيات اللي كانوا قبل من هاد املربيات اللي والت كتختارهم 
عريضة  فئة  الفئة  هاد  الباكالوريا،  عندهومش  ما  ألن   l›ANAPEC
وتشردات، السيد الوزير احنا كنطلبوا منك من هاد املؤسسة باش 
كانت هزات كريديات وعندهم  لهم �ضي حل ألن فئة عريضة  يتلقى 
مشاكل عويصة وما يمكنش يتقصاوا هكاك هباء منثورا. السيد الوزير 
هاد اإلختيار ديال l›ANAPEC راه غير ليه جدوى، ألن خص االختيار 
يكون من البالد اللي غيقّريو فيها، ألن املعلمات اللي كيقريو ب 56 ألف 
ريال ما يمكنش يجي لواحد الدوار اللي غيركب واحد 3 وال 4 مرات، 
كيخسر واحد 20 30 حتى ل 40 درهم هي هاديك الفلوس اللي كياخد، 

هنا كنطلبو من السيد الوزير باش..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، رد السيد الوزير.
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 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

اللي  املربيات  كيهم  االتفاق  هاد  غير،  تيهم  قلت هذا  أوال، كيف 
هما غادي يتم توظيفهم في املستقبل، ألن كل اللي هاد املربيات اللي 
هما داخلين في إطار االتفاق مع l›ANAPEC يمكن يكونوا عندهم غير 
الباك، وما�ضي ضروري يكون عندهم  الباك، عندهم  املستوى ديال 
إجازة وال هذا، أخذا بعين اإلعتبار باش يكونوا نلقاوا األطر محليا اللي 
يمكن تواكب هاد، من طبيعة الحال، هناك انتقاء ديال هاد املربيات 
هاد  يؤطرو  لهم  يمكن  تتجعلهم  اللي  املعايير  بعض  هاد  على حسب 
األطفال اللي هما عندهم السن ديال 4 السنوات أو 5 سنوات. فيما 
ديال   l›abelisation واحد  نديرو  باش  تنحاولو  احنا  اآلخرين  يخص 
هاد الجمعيات وديال ديال كيفاش تيقوموا بالدور ديالهم على حسب 
باش  الجمعيات،  هاد  مواكبة  يتم  غادي  التقييم  هاد  ديال  النتائج 

نحسنو املستوى..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن املشاورات الوطنية األخيرة 
بشأن تجويد املدرسة العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، تفضل السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاخدلجا وسال�سي:

شكرا السيد الوزير، احنا في الفريق االشتراكي نحبد دائما منطق 
املشاورات، ومع ذلك نسائلكم اليوم ما جدوى املشاورات املفتوحة 
مجددا من أجل تجويد املدرسة العمومية؟ ما كاينش القانون اإلطار 
51.17؟ هل أنزلنا كل مقتضياته التنظيمية من أجل تفعيل ذلك؟ ما 
كايناش كل التقارير والتوصيات الصادرة عن املجلس األعلى للتعليم؟ 
ما كاينش البرنامج الحكومي والبرنامج القطاعي اللي تقدمتو به خالل 
هاد السنة؟ واش ما كاينش النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر في 
الحقيقة عملية تشاورية بمقت�ضى قرار ملكي؟ وتشاورية على مستوى 
التراب الوطني والذي نادى ووعد بنهضة تربوية، من بعد هاد ال�ضي كل 
كنقولو، ملاذا هذا الهدر الزمني؟ ملاذا هذا الهدر البيداغوجي؟ ملاذا لم 
تقولوا لدينا الجرأة الكافية ملباشرة إصالح حقيقي للمدرسة العمومية؟ 
تى �ضي واحد ما يقول لنا اليوم دولة اجتماعية في غياب الجرأة في مقاربة 
العمومي والخاص، وإيال  العمومية كمدرسة وطنية بشقيها  املدرسة 
كاين �ضي حاجة اليوم السيد الوزير، إيال كان �ضي قرار حقيقي للنهوض 
الفرقاء  إلى  واإلنصات  كبيرة  بجدية  االنتباه  فيجب  التعليم  بمسألة 
االجتماعيين من أجل تجويد الوضعية املادية والتكوينية لرجال ونساء 

التعليم، فهؤالء هم قادة وهم صناع الجودة بامتياز، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

ماي  في شهر  انطلقت  املشاورات  هاد  بأن  نذكر  غير  بغيت  أوال، 
وغتكمل في آخر شهر يونيو، إذن هذا احنا اعتبرناه داخل في إطار مقاربة 
تشاركية، احنا اعتبرنا بأن هذا تيفسح املجال لكل املتدخلين والشركاء 
باش يعبروا باش ينخرطوا في خريطة الطريق اللي هي الرامية لتنزيل هاد 
الورش ذات األولوية وتدقيق أيضا التدابير التي تم وضعها الستشراف 
خريطة  بأن  أيضا  نذكر  بغيت  غير  العمومية،  املدرسة  مستقبل 
الطريق 2022-2026 هي ما�ضي إصالح جديد، هي تتنخرط وتتما�ضى 
مع مقتضيات القانون القانون اإلطار، هي آلية ألجرأة وتفعيل وترتيب 
األولويات ومن أجل تركيز االهتمام على الجودة وتحقيق هاد تكافؤ 
الفرص داخل املنظومة التعليمية، إذن كل ما جعلنا واحنا تنشتغلوا 
مع كل الشركاء، ملي تنقول كل الشركاء بما فيهم التالميذ بما فيهم 
األساتذة، بما فيهم املفتشين واملديرين ديال سميتو بما فيهم األولياء 
ديال األسر اللي هي معنية بما فيهم املنتخبين، ولحد اآلن قمنا تقريبا 
6 آالف ورشة عمل، اللي انخرط فيها أزيد من 78 ألف مشارك وأيضا 
في املنصة الرقمية عرفت تقريبا 21 ألف ديال األجوبة حول االستمارة 

األسئلة املرتبطة بتجويد..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير لم يتبقى لكم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداعزيزاوشهب:

شكرا السيد الوزير، احنا كنثمنوا هاد املجهودات اللي كتقوموا بها 
وهاد املقاربة التشاركية والتواصل ديالكم الدائم مع أولياء واألباء ديال 
التالميذ، في إطار التواصل ديالكم السيد الوزير بغينا نعرفوا منكم 
بصريح العبارة هاد القضية ديال األداء ديال األجر الشهري ديال شهر 7 
لفائدة املدارس الخصوصية، أنتم كنعرفوا مكره أخاك ال بطل، أغلبية 
داالباء واألولياء ديال التالميذ كيظطروا يمشيو للمداريس الخصوصية 
راه عافيين لعدة أسباب، ولهذا ما بغيناش نزيدوا نكويوهم بهاد األداء 
ديال شهر 7، علما أن أغلب املستويات التعليمية كلها سالت، شكرا 

السيد الوزير.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

السيد  جواب  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير.

 وسيداشكيبابنم �سىال7يرا وتربي7ا و طني7ال وتعليما أللليا
ل ورياض7:

أنا حول هذا املوضوع غير بغيت نأكد بأن تم واحد العدد ديال 
االجتماعات ال مع القطاع الخصو�ضي وال مع جمعيات األباء واألولياء 



9869 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1490–007ذو الحجة14430  )007يوليوز20220( 

باش نلقاو حلول وباش نقاربوا وجهات النظر ديال كل األطراف اللي هي 
معنية حول هاد املوضوع، والزم ناخذوا بعين االعتبار بأن في الحقيقة 
راه السنة الدراسية انطلقت متأخرة وتستمر جزء من شهر يوليوز، 

ولكن احنا دفعنا وشجعنا باش يكون باش يكون حلول..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

وتعاونكم  مساهمتكم  على حسن  نشكرك  الوزير،  السيد  شكرا 
في هذه الجلسة، ننتقل إلى القطاع املكلف باالنتقال الرقمي وإصالح 
اإلدارة، بسؤال عن محاربة الرشوة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاسل ىا وبردعي:

والصفقات  اإلدارات  في  الرشوة  موضوع  حول  الوزيرة،  السيدة 
العمومية موضوع يؤرق املغاربة، ما هي استراتيجيتكم ملحاربة هذه 

اآلفة؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة.

رئيسا وحك م7ا ودىا مزلرا و 7يرةا ملنتدب7ا غيث7ا  وسيدةا
 ملكلف7اباالنتقالا ورقميالإصالحا إلد رة:

 وسيدةا ورئيس7ا ملحترم7،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

تنشكر السيدة النائبة على هذا السؤال املهم، كما تتعرفوا وزارة 
االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة تتواصل تنزيل عدد ديال املشاريع اللي 
جايين في استراتيجية ديال محاربة الرشوة، من أهم هاد املشاريع هو 
للنزاهة  الوطنية  بالهيئة  املتعلق   46.19 القانون  إصدار  قانون  كاين 
والوقاية من الرشوة واملحاربة ديالها اللي هو أعطى واحد الصالحيات 
كبيرة لهاد الهيئة وعزز بشكل كبير اإلطار املؤسساتي ملحاربة الرشوة. 
حدتثوا  اللي  رشوة  عن  للتبليغ  املباشر  الخط  بآليات  أيضا  تنشيد 
رئاسة النيابة العامة، هذا الخط بالفضل ديالو كل أسبوع تقريبا توقع 
التوقيف ديال جوج دالحاالت ديال الرشوة بمختلف مناطق اململكة، 

donc جوج حاالت كل أسبوع تيتوقفوا في القطاع العام والخاص.

الصفقات  على  سؤال  كان  اللي  العمومية  للصفقات  بالنسبة 
منذ  مستمرة  بصفة  ديالو  التجديد  تم  القانوني  اإلطار  العمومية، 
الدستور 2011 باش ينسجم مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 
جاء فيه عدد من اإلجراءات على سبيل املثال كاين تعزيز الشفافية عبر 
نشر عدد من املعلومات بحال الكلفة التقديرية، بحال معلومات على 
املتنافسين، كما تم تعزيز اإلطار املعلوماتي والرقمنة ديال هاد الصفقات 
على مستوى املراحل ديالها باش ينقص اإلحتكاك مع العنصر البشري 

وبالتالي تعزيز الشفافية فهاد املجال، شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةانعيم7ا وفتحالي:

transparency املغرب راسالتكم  الوزيرة، جمعية  شكرا السيدة 
وبينات بأن املغرب تراجع في مؤشر مدركات الفساد، هاد التراجع السيدة 
الوزيرة مقلق بالنسبة لبالدنا خصوصا إذا علمنا أن البرنامج الحكومي 
لم يلتزم صراحة بمحاربة الرشوة، ولم يضع مخططات وآليات لتتبع 
هاد القضاء على الرشوة بل ليس هناك قانون لتضارب املصالح، واملثير 
أيضا هو سحب قانون اإلثراء غير املشروع من املؤسسة التشريعية، 
باإلضافة إلى حل اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد، وأيضا نسمع تصريح 

لوزير العدل حول جمعيات لحماية املال العام.

السيدة الوزيرة، الرقمنة جيد ولكن فينا هو التدبير ديال الصفقات 
العمومية؟ فينا هو التيسير ديال الولوج إلى املعلومة ومتابعة مراحل 
الترخيص؟ أين قانون حماية الضحايا واملبلغين والشهود؟ أين حصيلة 

ووقع االستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها؟

العمومية،  الصفقات  في  مستشرية  الرشوة  الوزيرة،  السيدة 
السيدة الوزيرة املواطن كيتسنا فينا هو التقرير فين وصلتوا في التقرير 
ديال الصفقة ديال كوفيد 3 داملليار ديال الدرهم السيد الوزيرة، كلنا 

اسمعنا بالهشتاج ديال أبعدوا شركاتكم عن الجماعات.

 Morocco السيدة الوزيرة ما هو جوابكم حول ما سمعناه حول
Tech؟ السيدة الوزيرة الحكومة بوضع إجراءات عملية لكي تتابع تنزيل 
هاد كل ما يتعلق بإبعاد الرشوة عن املواطن، وكذلك لكي ال نفاجأ 

بتراجع أكثر. املواطن يكفيه اللي فيه فيما يتعلق باملعيشة ديالو.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

السيدة  رد  تعقيبات إضافية؟  النائبة، هل هناك  السيدة  شكرا 
الوزيرة ما بقاش الوقت شكرا، السؤال املوالي حول برامج إصالح اإلدارة 
للسيدات  اإلدارات  بين  وااللتقائية  الداخلية  الرقابة  آليات  وتفعيل 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل 

السيد النائب.

 ونائبا وسيدا وحسينابنا وطيب:

 وسيدةا ورئيس7،

 وسيدةا و 7يرةا ملحترم7،

الرهانات  أحد  يشكل  اإلدارة  إصالح  أن  أحد  على  يخفى  ال  كما 
املفروضة فهاد الوقت ديالنا الحالي، وكذلك مطلبا ملحا من متطلبات 
تحقيق التنمية املستدامة وكذلك، ال يمكن من دونه أن نحقق الفاعلية 
والنجاعة للسياسات العمومية املنشودة خدمة للمواطن واالستجابة 
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لحاجياته الحقيقية، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة ما هي استراتيجية 
القدرات  برامج  تخص  التي  النتائج  هي  وما  الشأن؟  هذا  في  الوزارة 
التدبيرية وتفعيل آليات الرقابة الداخلية وتكريس مبدأ تضافر الجهود 

وااللتقائية بين اإلدارات؟ وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.

رئيسا وحك م7ا ودىا مزلرا و 7يرةا ملنتدب7ا غيث7ا  وسيدةا
 ملكلف7اباالنتقالا ورقميالإصالحا إلد رة:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال املهم، إصالح اإلدارة عندو 
واحد املكانة مهمة في النموذج التنموي الجديد وفي البرنامج الحكومي، 
ألن إصالح اإلدارة يمكن لو يعطي واحد الثقة ما بين املواطن واإلدارة 
مع املستثمرين واإلدارة، وبالتالي يعزز بزاف دالحوايج في املغرب. فهاد 
اإلطار كاين القانون رقم 54.19 اللي هو بمثابة مليثاق املرافق العمومية 
اللي تيدعي للحكامة الجيدة والتدبير العمومي، احنا خدامين على إصالح 
اإلدارة في إطار الوظيفة العمومية راه كان الحوار االجتماعي اللي جاب 
عدد من املخرجات، كما خدامين على الرقمنة باش تكون واحد الخدمات 
بسيطة ومبسطة، كاين واحد السؤال آخر على الرقمنة دابا نتكلموا 
عليه بأكثر التفاصيل. بالنسبة للدور دالرقابة كاين تنذكر بالدور اللي 
تتلعبوا املفتشيات العامة اللي عندها مهام ديال ديال تفتيش ومراقبة 
املصالح املمركزة والالممركزة ومهمة التنسيق والتواصل مع عدد من 

املؤسسات بحال مؤسسة الوسيط وبحال املجلس األعلى للحسابات.

الوزارة ديالنا أيضا عندها واحد الطابق أفقي ألن احنا منتدبين 
عند رئيس الحكومة عندنا واحد الطابق أفقي اللي تيجعلنا نسقوا مع 
جميع الوزارات والشركاء ديالنا، وتنعقدوا اجتماعات وتنسيقات مع 
البشرية، نظم  املوارد  العمومي، شبكة مديري  التواصل  مثال شبكة 
املعلومات، النوع االجتماعي، الكتاب العامون تنتالقو بصفة مستمرة 
باش نوحدو الرؤى، باش نتافقوا على القوانين باش تكون واحد تقارب 
وتشاركية كل �ضي يم�ضي في إطار واحد مثال في 12 ماي عقدنا واحد 
االجتماع مع الكتاب العامون باش نهضرو على االنتقال الرقمي دابة 
حاليا كاين واحد الدورة تكوينية في مجال التواصل الرقمي على جميع 

اإلدارات، فهذا التناسق وهاد ال�ضي تنديرو بطريقة مستمرة.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيدا وحسينابنا وطيب:

شكرا السيدة الوزيرة على تجاوبك، األمر بغينا إدارة اللي كتراعي 
حاجيات املواطنين، إدارة كتراعي املرفق العام، إدارة ، إدارة متطورة 
متجددة برؤية، برؤية راه كتساير املتغيرات املتسارعة اللي كيشهدها 

ذكاء  عالي عندنا  ديالو  املنسوب  ديالو  الذكاء  املواطن  اليوم  العالم، 
مغربي جماعي منسوب عالي، املواطن كيستحضر دائما أن اإلدارة في 
خدمته، اليوم ما بغيناش فحال األمس القريب املواطن يجي يعاقبنا 
ويجي يشهر الورقة الحمراء في وجهنا، احنا اليوم بغينا هاد التراكمات 
ديال نواقص ديال اإلدارة بغينا فهاد في هاد الفترة نزولوها، وفهاد الفترة 
بغينا نحصلوا على نتائج اللي كتر�ضي املواطن وكتر�ضي الجميع، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 
الوزيرة، انتهى الوقت السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن استراتيجية 
إصالح اإلدارة وإجراءات التنزيل للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاوطيف7اأعب ث:

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن استراتيجية الحكومة إلصالح اإلدارة 
املواطنون  يالقيها  التي  املعاناة  االعتبار  بعين  التنزيل آخذا  وإجراءات 

واملستثمرون على حد سواء إزاء بعض العراقيل اإلدارية؟ شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة.

رئيسا وحك م7ا ودىا مزلرا و 7يرةا ملنتدب7ا غيث7ا  وسيدةا
 ملكلف7اباالنتقالا ورقميالإصالحا إلد رة:

السؤال سبق هضرنا  السؤال،  هذا  على  النائبة  السيدة  تنشكر 
على واحد األشياء في إصالح اإلدارة، ما غنبغيش نعاودها mais كيف 
هضرت السيدة على االستقبال نبغي كاين ميثاق املرافق العمومية كاين 
عدد اإلصالحات اللي هضرنا عليها في السؤال السابق، ولكن بغيت نهضر 
مثال على االستقبال، إذن هضرتي على استقبال الوزارة ديالنا تتقوم 
بتجهيز عدد ديال وحدات االستقبال في مختلف املرافق العمومية وهاد 
الوزارة  لتحسين االستقبال، مثال  الوطني  البرنامج  إطار  في  ال�ضي جا 
قامت بتجهيز فضاء االستقبال في القنصلية العامة للمملكة املغربية 
بالجزيرة الخضراء بشراكة مع وزارة الخارجية، فواحد مركز االستقبال 
مع مركز تسجيل السيارات بالرباط بشراكة مع وزارة التجهيز، فضاءات 
االستقبال باملوقع النموذجي لرئاسة النيابة العامة بالرباط، وقع واحد 
التأهيل مع 3 املواقع نموذجية باملستشفى اإلقليمي بالجديدة، وكاين 
وحدين آخرين أكثر، أيضا اإلستقبال خدامين على االستقبال عن طريق 
الرقمنة، ألن بال ما يحتاج يتنقل شخصيا لإلدارة يمكن يكون االستقبال 
virtuel أنه تستقبلو اإلدارة في دارو من تلفون ديالو، هاد ال�ضي تيسهل 

املأمورية بشكل كثير.

بالنسبة ملوضوع التواصل اللي تا هو تكلمت عليه السيدة النائبة، 
كاين مركز االتصال التابع للوزارة 37-37 اللي تمت املعالجة من فاتح 
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يناير 2020 اليوم تمت املعالجة أكثر من 53 حاجة كيطلبوها استفسار 
او ال سؤال اللي طلبوه املواطنين، كاين أيضا بوابة ديال الشكاية اللي 
يمكن املواطنين يدليو به بشكاية بأي حاجة تتعلق باإلدارة، ونسبة 

املعالجة راها اليوم..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةافاطم7اياسين:

شكرا السيدة الوزيرة، الصراحة الجواب ديالكم تضمن العديد من 
التسهيالت للمرتفقين في اإلدارة، ولكن راه كاين بزاف دالحوايج اللي باقي 
كيحيلو أن املرتفق يكون يلقى هاديك الخدمات اللي كيتمناها يلقاها 
في اإلدارة، مثال التفعيل الحقيقي للقانون املتعلق بتبسيط املساطر، 
باقي كنلقاوا السيدة الوزيرة في اإلدارة باقي كيطالبو بتصحيح اإلمضاء، 
املطابقة لألصل رغم أن القانون راه تجاوزها، باقي الطامة الكبرى أننا 
كنطالبو بشهادة الحياة رغم أن املرتفق واقف بشحمه ولحمه في اإلدارة 
وكنطالبوه بشهادة الحياة، باإلضافة إلى شواهد أخرى تم الحسم فيها 

بالبطاقة اإللكترونية، يعني التفعيل في واد والقانون في واد آخر؛

فيما  الفرص  وتكافؤ  العدالة  كايناش  ما  الوزيرة،  السيدة  -ثانيا 
يخص املوارد البشرية، الكل كيعرف أن في الوقت اللي كنلقاو في واحد 
اإلدارة واحد العدد كبير من املوظفين األشباح، وهاد املوضوع اللي ولى 
كل �ضي كيهضر عليه وراسلناكم السيدة الوزيرة، باش تأخذوا اإلجراءات 
الالزمة فيه، كنلقاو أن هناك إدارات أخرى في املناطق القروية والنائية 
اللي ما فيهاش موارد بشرية، يعني كاين واحد املنطقة فيها واحد العدد 
اللي هو كبير وأشباح، أو واحد العدد اللي محتاج لهاد املوظفين وما 

القيهمش في مناطق قروية؛

-ثالثا السيدة الوزيرة، الحوار االجتماعي اللي خرج بصفر مكسب 
وهنا  طبعا  املادي  واملستوى  املادي،  املستوى  ناحية  من  للموظف، 
نتساءل متى ستفتحون ملف األجور؟ ال سيما فهاد املرحلة اللي احنا في 

الوباء والغالء وكل �ضي كيعرف الوضعية اللي كيعيشها..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تعقيب إضافي، 
تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي7:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

السيدة الوزيرة، اإلصالح ديال اإلدارة عندو ثالثة ديال املداخل 
أساسية هي: التخليق ديال اإلدارة والرقمنة والالتمركز ديال اإلدارة، 
التمركز ديال اإلدارة السيدة الوزيرة، زعما صعيب نهضر ألن وزاراتكم 

في  كل�ضي ممركز  إقليمية وال جهوية،  ما عندهاش ولو مديرية  اليوم 
هاد  نهائيا  عندكمش  ما  التنزيل  على  مسؤولين  اللي  وأنتما  الرباط، 

املقاربة الجهوية اإلقليمية.

بالنسبة للرقمنة السيدة الوزيرة، الرقمنة املوقع ديالكم في املوقع 
ديالكم ما محينش من 2015، إيال دخلتي لو دابا ما محينش من 2015، 
 2018 ديال  الوطنية  الخطة  فيه   2011 ديال  االجتماعي  الحوار  في 
و2020 آش كتهضري على الرقمنة؟ آشمن شباك؟ أو آشمن نافذة ديال 

الشكايات؟ واملوقع ما محينش وكتهضري على الشكايات..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

السيدة  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل  الرئيس،  السيد  شكرا 
الوزيرة.

رئيسا وحك م7ا ودىا مزلرا و 7يرةا ملنتدب7ا غيث7ا  وسيدةا
 ملكلف7اباالنتقالا ورقميالإصالحا إلد رة:

الحوار االجتماعي، الحوار االجتماعي حتى مجال الدخل كان واحد 
اإلنجازات بالنسبة للمواطنين ألن هضرنا على الرفع من الحد األدنى 
لألجور، كاين قانون املؤسسات قانون باش نديرو مؤسسات اجتماعية، 
مؤسسات اجتماعية هي تتعاون في عدد ديال السكن، في الصحة، في 
التعليم، في االصطياف ديال املوظفين غيستافدو منو 10 آالف موظف، 
راه احنا بدينا ناقشو فهاد القانون في مجلس املستشارين، إن شاء هللا، 
على القريب العاجل نجيبوه حتى على هاد الغرفة، هاد ال�ضي غيساهم. 
بالنسبة للموقع ديال الشكايات، »chikaya.ma« راه تيجاوب على 85% 

من أصل مليون شكاية اللي تتوصل بها اللي تتوصل بها.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن الحفاظ على السيادة 
الرقمية لبلدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدامحمداش كي:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

السيدة الوزيرة، املغرب كما العديد من الدول إختار تنزيل دعائم 
اإلدارة الحديثة معتمدا كما هو معروف على الرقمنة، غير أن الحفاظ 
على السيادة الرقمية السيدة الوزيرة، للبلدان بات يشكل هاجسا يعني 
في املنظومة الدولية ككل. وبناء عليه، فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة 
لبالدنا  الرقمية  السيادة  لتحقيق  الحكومة  مقاربة  على  املحترمة، 

وللحفاظ عليها؟ شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة.
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رئيسا وحك م7ا ودىا مزلرا و 7يرةا ملنتدب7ا غيث7ا  وسيدةا
 ملكلف7اباالنتقالا ورقميالإصالحا إلد رة:

تنشكر السيد النائب على هاد السؤال، كيما كتعرفو في السنوات 
األخيرة املغرب اندمج في الرقمنة عدد من املعامالت ديالنا، التعليم 
ديالنا، التعامالت ديالنا كاينة في املجال الرقمي، ولهذا النموذج التنموي 
الجديد تيأكد على األهمية ديال السيادة اإلقليمية ألن هذا مجال ولى 
مهم. في هاد اإلطار املغرب عندو ترسانة قانونية، عندو عدد من القوانين 
ومرسومو  السيبراني  باألمن  املتعلق  القانون  على  نركز  املجال  فهاد 
التطبيقي، هاد القانون تيهضر على حماية املعلومات والبنيات التحتية 
ذات األهمية الحيوية، وتيقول باللي املعطيات الحساسة ديال الوطن 
خصها تكون عندها اإليواء في التراب الوطني باش نحافظوا على السيادة 
الرقمية ديالنا. اليوم املغرب عندو عدد من املراكز ديال إيواء املعلومات 
وعدد من التطبيقات واملعطيات الحساسة، اليوم تيكون اإليواء ديالها 
في التراب الوطني، واحنا مازالين خدامين باش يكونوا مراكز أكثر وذات 
جودة مهمة، ونزيدوا يكونوا تطبيقات خرين اللي يكونوا عندهم اإليواء 
فهاد، ونبغي نذكر على أنه يكونوا عندهم التراب الوطني مهم، ولكن 
اإللكترونية،  الهجمات  من  عليهم  الدفاع  يكون  أننا  املهم  من  أيضا 
حيت وخا يكونوا في التراب الوطني إيال جا �ضي واحدمن برا وولج لهاد 
املعلومات عن بعد راه ما بقات سيادة، واملغرب فهاد اإلطار عندو عدد 
من الترسانة القانونية وكاينة املديرية العامة ألمن نظم املعلومات اللي 
عندها واحد مركز املراقبة والرصد، وتتعمل مع اإلدارات بشكل مستمر 
وبشكل قريب وتتعاونهم باش تحميهم من هاد الهجمات اإللكترونية، 
الحوادث  إدارة  خالل  من  والتحذيرات  التنبيهات  تصدير  خالل  من 

وتحليل الحوادث ودعم االستجابة لهادو في هاد املجال، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد الرئيس تفضل.

 ونائبا وسيدامحمداش كي:

شكرا السيدة الوزيرة على هاد املعلومات واملعطيات اللي قدمتوا، 
ولكن السيدة الوزيرة بغيت نلفت االنتباه إلى أن اإلدارات العمومية 
بعض اإلدارات العمومية تتقوم برقمنة وتخزين معطياتها لدى شركات 
مفوضة عندها الخوادم املعلوماتية ديالها les serveurs أو ال مراكز 
الرقمية ديال  في الخارج، مما يطرح بشدة مشكل السيادة  البيانات 
بالدنا، هاد الخوادم أو مراكز البيانات قد تتعرض كما قلتم للهجمات 
السيبرانية أو للتجسس، وهاد امللفات املخزنة معطياتها غالبا ما تتكون 
الشركات،  ديال  األساسية  القوانين  امللكية،  شهادات  مثال  حساسة 
خرائط مسحية، بيانات مصرفية، وضعيات ضريبية إلى آخره، وهادي 
عمومية.  وشركات  خاصة  اآلن شركات  نفس  في  تخصص  معلومات 
ونحيلكم السيدة الوزيرة للحادث اللي وقع في مارس 2021 في فرنسا 

ملا وقع واحد الحادث حريق اللي يعني les serveurs ديال واحد الشركة 
مفوض لها تطبيق رخص أنه يكون التخزين في فرنسا وبزاف داملعطيات 
تم اإلتالف ديالها، إذن السيدة الوزيرة اليوم أصبح من الضروري كما 
قلتم أن يتم العمل على تخزين جميع البيانات اإليواء ديالها خاصة 
داملؤسسات العمومية على خوادم وطنية يتم إنشاءها في املغرب، وهنا 
والبد يعني نوهوا ببعض املجهودات ديال بعض يعني نقولوا التالميذ 

املجتهدين في اإلدارة.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 
الوزيرة.

رئيسا وحك م7ا ودىا مزلرا و 7يرةا ملنتدب7ا غيث7ا  وسيدةا
 ملكلف7اباالنتقالا ورقميالإصالحا إلد رة:

كما قلت مسبقا كاين اليوم مراكز اإليواء واحنا خدامين على باش 
نزيدوا نطوروها ونزيدوا من الجودة ديالها ومن العدد ديالها، وخدامين 

باش يكونوا هاد البيانات كاينة في أرض الوطن، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن املشاكل املرتبطة بالتحول 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الرقمي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداحسنا ويمني:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

 وسيدةا و 7يرة،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

املغرب  تبناه  الذي  الرقمي  التحول  تعترض  التي  املشاكل  في ظل 
الولوج ملختلف  في صعوبة  تتجلى  والتي  العام،  املرفق  لتدبير  كنمط 
املنصات الرقمية وتأخر في املواعيد واآلجال، نسائلكم السيدة الوزيرة 
إلى  املرتفقين  لتجاوز هاد املشاكل وتيسير ولوج  التدابير املتخذة  عن 

الخدمات العمومية؟

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.

رئيسا وحك م7ا ودىا مزلرا و 7يرةا ملنتدب7ا غيث7ا  وسيدةا
 ملكلف7اباالنتقالا ورقميالإصالحا إلد رة:

شكرا السيد النائب على هذا السؤال املهم، اإلدارة الرقمية هي 
واحد الورش استراتيجي في املغرب النموذج التنموي الجديد والبرنامج 
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الحكومي اعطاهم واحد األهمية كبيرة الوزارة ديالنا تتقوم على هاد 
الورش وتتسهر عليه، وكاين فهاد اإلطار واحد الترسانة قانونية مهمة 
تيحث  العمومية  املرافق  بميثاق  املتعلق   54.19 رقم  القانون  مثال 

على تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية والرقمنة ديالها، كاين أيضا 

القانون رقم 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية من 

خالل تفعيله قامت الوزارة ديالنا مع عدد من الشركاء ديالها باش يوقع 

واحد العمل كبير اللي وقع باش يوقع جرد ونشر 2700 مسطرة إدارية في 

موقع إدارتي اليوم املواطن يمكن يدخل لهاد املوقع ويشوف كل املسطرة 

شنو هم االوراق اللي خصو وأشنوهما اآلجاالت؟ هذا هو الحاجة كبيرة 

اللي دارت في مجال الشفافية وكانت تلقات أول مرة في املغرب، كاين 

أيضا L ADD اللي واحد الوكالة دالتنمية الرقمية اللي تتواكب هي أيضا 

عدد من اإلدارات مع الشركاء ديالها ومع الشركات الناشئة تم تطوير 

عدد من بالتطبيقات اللي تيستافدو منها اليوم أكثر من 2000 إدارة، 

مؤخرا كانت طلقات باش املواطنين يقدرو يعرفو راسهم لإلدارة وما 

يحتاجوش يتنقلو شخصيا وهاد ال�ضي غاينقص من عدد التنقالت اللي 

غادي يديروها املواطنين لإلدارة، الوزارة ديالنا تتقوم أيضا باملواكبة 

ديال عدد من املشاريع الكبار ديال املغرب بحال البرنامج ديال وزارة 

العدل ووزارة الصحة في مجال الرقمنة.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيداحسنا ويمني:

الرقمي  التحول  يشكل  أن  املفروض  من  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

دعامة أساسية لتجويد الخدمات اإلدارية كأداة للرفع من منسوب 

الثقة بين املواطن واإلدارة لكن الواقع امللموس أبى عن مجموعة من 

االختالالت واإلكراهات التي تحول دون تحقيق األهداف املتوخاة من 

التحول الرقمي و التي تتمثل أساسا في الصعوبات التي تواجه املرتفقين 

هاد  مختلفة،  بمبررات  اإللكترونية  املنصات  مختلف  إلى  الولوج  في 

الواقع الذي ال يرقى إلى طموحاتنا املنشودة ويحتم علينا إعادة النظر 

الرقمي من خالل تطوير وتبسيط  للتحول  املعتمدة  في االستراتيجية 

حتى  الوطني  التراب  كافة  لتشمل  نطاقها  وتوسيع  الرقمية  املنصات 

أساس  على  الرقمية  الخدمات  إلى  الولوج  املواطنين  لجميع  يتسنى 
اإلطار  استعمال  وتيرة  تسريع  ينبغي  كما  الفرص،  وتكافؤ  املساواة 
التقنية  الوسائل  تعزيز  وكذا  الرقمي  الورش  بهذا  املرتبط  القانوني 
املوضوعة رهن إشارة الوحدات اإلدارية وال سيما الجماعات الترابية 
التي تفتقد إلى املهارات واألدوات الالزمة للرقمنة مثل .. بشبكة اإلنترنيت 
كما هو الشأن بالنسبة لبعض الجماعات على مستوى عمالة مكناس، 

وشكرا السيدة الوزيرة.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 
الوزيرة في ما تبقى، انتهى الوقت السيدة الوزيرة، نعتذر، السؤالين 
املواليين 21 و 22 وهم سؤالين آنيين لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر 
باستراتيجية التشجيع واستقطاب االستثمارات في القطاع الرقمي، لذا 
أقترح على السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا 
والسادة  للسيدات  األول  السؤال  الوزيرة،  السيدة  لدن  من  موحدا 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

 ونائبا وسيداعمادا ودينا وريفي:

 وسيدةا ورئيس7،

 وسيدةا و 7يرة،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

يقت�ضي التنزيل السليم والفعال للتحول الرقمي عدة تدابير جريئة 
فما هي الخطوات امليدانية امللموسة التي اتخذتها وزارتكم؟ وما هو 
التقدم املنجز فعال في استقطاب املستثمرين الدوليين لتعزيز التحول 

الرقمي في أفق موقع غيابي لبالدنا؟

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
املحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

 ونائبا وسيداعبدا وكريماأمين:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

السيدة الوزيرة،

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم السيدة الوزيرة عن استراتيجية 
الحكومة في تشجيع واستقطاب االستثمارات في املجال الرقمي؟

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، الجواب السيدة الوزيرة.

رئيسا وحك م7ا ودىا مزلرا و 7يرةا ملنتدب7ا غيث7ا  وسيدةا
 ملكلف7اباالنتقالا ورقميالإصالحا إلد رة:

باللي  ر 
ّ
نذك نبغي  املهم،  السؤال  هاذ  على  النواب  السادة  شكرا 

املغرب اليوم هو واحد من ثالث الجهات األولى في إفريقيا من ناحية 
120 ألف شخص  أكثر من  ل 

ّ
تيشغ القطاع  ، هاذ  الخدمات  ترحيل 

خصوصا الشباب، هاذ االستثمارات كاين مستثمرين مغاربة كاين أيضا 
اليابان، إسبانيا  مستثمرين أجانب من فرنسا من أمريكا من كندا، 
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التفاهم  التوقيع على واحد مذكرة  الهند وتّم  في  والهند، مؤخرا كّنا 
باش شركة HCL الهندية العاملية تجي تستثمر وتخلق فرص الشغل في 
املغرب، هي بدات اليوم املركز راه بدا يستقطب الناس، هاذ الشركة 
ديال HCL هي و احد الشركة عندها أكثر من 11 مليار ديال الدوالر رقم 
املعامالت ديالها، وهاذ السوق الهندية راه هي أكبر سوق في العالم في 
ترحيل الخدمات، عندها أكثر من %52 ديال رقم املعامالت العاملية، 
وجات تستثمر في املغرب ألن شافت هاذ املؤهالت الكبيرة اللي كاينة في 
املغرب، قبل من هاذ ال�ضي كانت هنايا الرئيسة التنفيذية ديال شركة 
oracle العاملية، هاذ شركة oracle تأسست في السبعينات وهي ثاني 
شركة عاملية في مجال البرمجيات من ناحية املدخول، جات تدير في 
املغرب مختبر ديال البحث العلمي 1 من 6 في العالم جات تديرو في 
املغرب، ألنها تتآمن باملؤهالت ديالها وباملواكبة اللي تتديرها املغرب، 
قبل من هاذ ال�ضي سنينا على مذكرة التفاهم با�ضي يتحدثو أكثر من 
5 آالف فرص الشغل في مجال ترحيل الخدمات في املغرب في مختلف 
مجال  وفي  البيضاء،  الدار  أكادير،  الرباط،  فاس،  اململكة  مناطق 
االستثمارات يعني كنخدمو مع املستثمرين وكاين أيضا تنوفرو لهم أشنو 
خاصهم، أهم حاجة تيسّولونا عليها املستثمرين في مجال الرقمنة هي 
املكّون والعنصر البشري، اليوم في العالم كلو راه هاذ العنصر البشري 
بو عليه املستثمرين املغرب اليوم عندو عنصر بشري مؤهل، واحنا 

ّ
تيقل

خّدامين باش نزيدو تكوين فهاذ العنصر البشري عاد نهار السبت هاذي 
يومين كنت في الجهة الشرقية ومضينا على مذكرة التفاهم باش نخلقو 
واحد مركز ديال التكوين في مجال البرمجة، اللي غيكون مفتوح قّدام 
الدراسة  عن  منقطع  اللي  الشباب  قّدام  وحتى  تيقراو  اللي  الشباب 
واحد  نعطيوه  غادي  املجتمع،  هامش  على  يمكن  تيشوفوه  والناس 
ي عندو إن شاء هللا 

ّ
 سنتين ونصف غادي يول

ّ
التكوين مدة سنتين وال

واحد فرص الشغل تقريبا مضمونة وبدخل مهم، وأيضا هاذ الناس اللي 
بو 

ّ
يكونو مؤّهلين غادي يزيدو يجلبو املستثمرين حيث املستثمرين تيقل

عليهم، وما بغيناش غير املستثمرين الكبار واألجانب بغينا حتى الشباب 
ديالنا يستثمر في مجال الرقمنة بغيناه يدير شركات ناشئة، وفهاذ اإلطار 
هاذي يومين الّنيت كنت في مدينة بركان ومضينا على مذكرة تفاهم 
باش يوقع واحد التجهيز وتكون واحد املواكبة ديال الشركات الناشئة 
م شباب هاذ املنطقة، اللي إن شاء هللا 

ّ
في مجال الرقمنة مفتوحة قدا

هما  وحتى  ويعاونونا  بابتكارات  ناشئة  شركات  ويطّورو  يديرو  غادي 
غيزيدو في االقتصاد ديال البالد، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب فريق األصالة واملعاصرة.

 ونائبا وسيداعمادا ودينا وريفي:

السيدة الوزيرة املحترمة، أول �ضئ تنشكرك على وضوح الجواب 
نوعية  من  خاصة  للتفاؤل،  تدعو  معطيات  من  حمله  وما  ديالك 

رائدة كيما  تمت مع مؤسسات عاملية  اللي  االستراتيجية  االتفاقيات 
قلتي دبا، كما نبارك توجهكم على املستوى الوطني مع التركيز على البعد 
السيدة  النموذج  هاذ  نموذجا،  الشرقية  الجهة  خالل  من  الجهوي 
الوزيرة، الذي يتعين استعجاال أن يشمل باقي الجهات وفي مقدمتها جهة 
الرباط -سال -القنيطرة، مع التركيز خاصة على مدينة سال، سال املدينة 
املليونية مدينة اللي هي كيما تنقولو عدد السكان هي الثانية في اململكة 
مع تحديث السكان، الذي يتوفر على كفاءات عالية في مجال رهانات 
الللي أنتما كتشتغلو عليها، السيدة الوزيرة، إن نشعر بدون مجاملة بأن 
برنامجكم فيه الكثير من التناغم مع معطيات النموذج التنموي، الذي 
يعد ميثاق املغرب 2035، وبالتالي فإن الصيغة في هاذ التنزيل يقت�ضي 

في عملكم األخذ بما يلي:

أوال: �ضيء تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص؛

مع  مالءمته  مع  الوطني  والتنظيمي  التشريعي  اإلطار  تطوير  ثانيا: 
املعايير والرهانات الدولية؛

ثالثا: دعم التكوين في التخصصات التكنولوجية ومواكبة اإلدارة 
واملقاوالت وفتح قنوات التواصل مع مغاربة العالم ذوي الخبرة في هذا 

املجال؛

التطورات  مع  السريع  والتكيف  االستباق  بروح  التحلي  وأخيرا 
املتسارعة للقطاع من خالل توفير املناخ املالئم ليس فقط على مستوى 
تأهيل العنصر البشري والبنيات التحتية، لكن أيضا على مستوى األمن 
املعلوماتي من خالل مواجهة الجريمة اإللكتروني.، وكوني مأكدة السيدة 
الوزيرة بأننا احنا كممثلين للمغاربة سنظل نواكبكم بما يعكس صداء 

الشارع املغربي..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

الديمقراطي  الدستوري  الفريق  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
االجتماعي.

 ونائبا وسيداعبدا وكريماأمين:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

 وسيدةا و 7يرةا ملحترم7،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

انطالقا من التزامات الحكومة بتفعيل النموذج التنموي الجديد، 
الرقمنة  اعتماد  أهمها  من  الرافعات  من  مجموعة  يتضمن  الذي 
كرافعة علمية للتحول وتسريع ولوج لكافة شرائح املجتمع إلى عالم 
رقمي، وتوفير الفرصة وإمكانيات استثمارية في هذا املجال الواعد أمام 
الخريجين والشباب حاملي املشاريع ذات حمولة رقمية وتكنولوجية 
ومقدم للخدمات اإللكترونية، وال إنجازات املعامالت املطلوبة وتحديد 

ومواعيد الزيارات والتصاريح واستخراج نماذج مطبوعة وتعبئتها.
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السيدة الوزيرة، في فريقنا هذا نعتبر أن هذا القطاع بمثابة قاطرة 
ومحرك لقيادة هذا التحول املنشود وتطهيره ومواكبة الفاعلين ورواد 
عالم الرقمنة بتوفير شروط وآليات الحكامة الخاصة باالنتقال الرقمي، 
وفتح آفاق االستثمار واستقطاب املقاوالت املتخصصة في هذا املجال، 
ونطالب السيدة الوزيرة من الزيادة في نقص في عدد من األقاليم من 
صبيب في هاد الرقمنة حتى يتمكن جميع الشباب وجميع املقاوالت من..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيدة الوزيرة 
فيما تبقى من الوقت ما بقاش عندك الوقت، إذن نشكر السيدة الوزيرة 
على حسن املساهمة ديالها والتعاون ديالها في هذه الجلسة، وننتقل إلى 
قطاع آخر القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان، بسؤال عن إنصاف 
وتحسين الوضعية املادية واالجتماعية ملوظفي إدارة السجون وإعادة 
االشتراكي،  الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  اإلدماج 

تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداحميدا ودر ق:

واالجتماعية  املادية  الوضعية  وتحسين  إنصاف  حول  نسائلكم 
ملوظفي إدارة السجون وإعادة اإلدماج؟

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

 وسيدامصطفىابايتاسا و 7يرا ملنتدباودىارئيسا وحك م7،ا
 ملكلفاباوعالقاتامعا وبرملان،ا وناطقا ورسمياباسما وحك م7:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

شكرا السيد النائب على طرحكم هذا السؤال املهم، بداية البد 
من التذكير باملهام التي تقوم بها أو يقوم بها موظفي إدارة السجون 
عموما، والتي تختلف في الشكل وفي املوضوع وفي املضمون على مختلف 
القطاعات األخرى لالعتبارات كثيرة، كون أن هاد املوظفون يزاولون 
مهامهم في ظروف صعبة محفوفة باملخاطر، أيضا في مجال مغلق ال�ضيء 
الذي يفرض ضغطا نفسيا، باإلضافة لالحتكاك اليومي مع السجناء 
على اختالف وضعيتهم الجنائية، باإلضافة إلى الحركية الدائمة داخل 
هذه املؤسسات السجنية لتأمين مختلف الخدمات، وعلى هاد األساس 
قامت املندوبية العامة على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات ومن التدابير 

اللي منها:

أوال، تعميم الترقية االستثنائية عن طريق منح األقدمية اعتبارية 
ملدة 18 شهر على حوالي %90 من مجموع موظفي املندوبية العامة، 
بتنظيم  للموظفين  واألسري  املنهي  االستقرار  بتحقيق  االلتزام  ثانية 
القانونية  الحماية  توفير  مواصلة  سنة،  كل  انتقاليتين  حركتين 

ودعم  النف�ضي،  الدعم  عفوا  وتقديم  املواكبة  مواصلة  للموظفين، 
األعمال والخدمات واألنشطة االجتماعية لفائدة املوظفين.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيداحميدا ودر ق:

ال يخفى عليكم السيد الوزير املحترم، الدور الكبير الذي يقومون 
موظفو إدارة السجون واملخاطر التي تهددهم في سبيل أمن وحراسة 
وسالمة وتنظيم أزيد من 90 ألف سجين داخل املؤسسات السجنية، 
وهو ما يتطلب توفير الحماية القانونية لهم، وإعطائهم الصفة الضبطية. 
السيد الوزير، أكثر من 11 ألف من موظفي إدارة السجون يطالبون 
وإدماج  واالجتماعية،  املادية  وضعيتهم  وتحسين  بإنصافهم  وبإلحاح 
الوظيفي،  السالح  حمل  عن  والتعويض  العليا،  الشواهد  أصحاب 
وإصالح نظام الترقي كباقي القطاعات األمنية. واليوم الكل يجمع على 
أن العمل بالسجون فيه مخاطر متعددة، فال يمكن مقارنته مع العمل 
بباقي القطاعات األخرى نظرا لخصوصيته وطبيعته داخل فضاء مغلق.

تستدعي  باملغرب  القديمة  السجون  بعض  حالة  الوزير،  السيد 
املثال  سبيل  على  أستحضر  وهنا  وترميمها،  لصيانتها  عاجل  تدخل 
السجن املحلي بتطوان »باب النوادر« الذي تم إغالقه أكثر من 15 
سنة، وهنا أتساءل عن مآل هذه البناية التي هي اآلن آيلة للسقوط 

علما أنها تتواجد في القلب النابض ملدينة تطوان وتشمل على مساحة 

شاسعة جدا، وهنا ألتمس منكم التدخل بإعادة اشتغال واستغالل 

هذا القضاء سواء في املجال الثقافي أو السياحي وغير ذلك...

السيد الوزير، إن تنزيل كل البرامج اإلصالحية والتربوية يبدأ بإصالح 

وضعية موظفي إدارة السجون الذين يعانون في صمت خلف األسوار، 

وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

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

السيد الوزير.

 وسيدامصطفىابايتاسا و 7يرا ملنتدباودىارئيسا وحك م7،ا
 ملكلفاباوعالقاتامعا وبرملان،ا وناطقا ورسمياباسما وحك م7:

شكرا السيد النائب، بالطبع الوظائف التي تقوم بها هاد الفئة من 

املوظفين هي معقدة كيفما قلتي، واملندوبية العامة تعمل على إقرار مزيد 

من يعني االمتيازات لهؤالء املوظفين عبر إقرار مشروع مرسوم ملراجعة 

قيمة  من  أيضا  والرفع  املناصب  عدد  من  الرفع  األسا�ضي،  النظام 

التعويض على املسؤولية، شكرا.
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 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن أوجه دعم الشراكة بين 
الدولة واملجتمع املدني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداوحسنا وسعدي:

واملجتمع  الدولة  بين  الشراكة  أوجه  عن  املحترم،  الوزير  السيد 
املدني نسائلكم؟

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 وسيدامصطفىابايتاسا و 7يرا ملنتدباودىارئيسا وحك م7،ا
 ملكلفاباوعالقاتامعا وبرملان،ا وناطقا ورسمياباسما وحك م7:

شكرا السيد النائب، بالفعل أوجه الشراكة بين الدولة واملجتمع 
املدني هي متعددة، والوزارة كما سبق لي أن تقدمت في أمام، يعني، في 
هذه القبة املحترمة تحدثت عن االستراتيجية الجديدة ديال املجتمع 
املدني وتكلمت على أهم يعني العناوين الكبرى ديالها، إن على مستوى 
التشخيص أو ال على مستوى الدراسة واالستئناس بالتجارب الدولية 
إلى غير ذلك من النقط. احنا اآلن بدينا نفذو هاد االستراتيجية الجديدة 
عبر مشروعين اثنين هما اللي مدرجين فهاد السنة ديال 2022، واألفق 
ديالها، إن شاء هللا، هو 2026، الهدف منها هو تعزيز األدوار التي يقوم 
بها املجتمع املدني، الهدف منها هو أنه تكون واحد اآللية ديال التنسيق 
على مستوى التدخل الحكومي لكي نعرف بالضبط من يتدخل في هذا 
املجال، وأيضا لنتحكم أيضا في الشراكة خاصة الشراكة املالية وفي 

الدعم العمومي الذي يمنح لهاته الجمعيات.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيداوحسنا وسعدي:

السيد الوزير املحترم، نثمن عاليا املعطيات التي جاءت في جوابكم، 
تعلمون وأنتم ابن مدينة سيدي إفني وإقليم سيدي إفني وجمعوي 
قبل أن تكون وزيرا، تعلمون جيدا األدوار الكبيرة التي يقوم بها املجتمع 
املدني وتقوم بها الجمعيات، كتعرفو بأن الجمعيات حلت مكان الدولة 
أحيانا في تنفيذ مجموعة من البرامج، وتنفيذ مجموعة من األوراش 
القطاع عاش  أن هاد  املحترم،  الوزير  السيد  تعلمون  التنموية. كما 
ي 

ّ
لألسف الشديد واحد البلوكاج، واحد الركود من 2013 لليوم، مل

سمعنا على الحوار الوطني من أجل املجتمع املدني، ومع دابا خرجات 
املخرجات ديالو من 2019 لليوم ما ّدار والو فهاد املجال هذا، واألمل 

لتحريك  ديالكم  الوزارة  وعلى  عليكم  معقود  املحترم،  الوزير  السيد 
يعني هاد امللف، واليوم نستبشر خيرا بهاد االستراتيجية، اليوم السيد 
الوزير، احنا معولين على الجمعيات باش ينجحو لينا أوراش، ولكن 
واش هاد الجمعيات كاملين مؤهلين؟ ال، لألسف الشديد الناس اللي 
كيديرو  كانوا  الجمعيات،  بالصة  األنشطة  كيديرو  كانوا  سبقوكم 
االنتقائية في الدعم، ما أهلوش ما اشتغلوش باش يأهلو هاد الجمعيات 
باش يكونو اليوم قادرين يلعبو األدوار اللي تحدث عليها الدستور ديال 
ويساهموا  التشاركية  املقاربة  ديال  الدور  هداك  يلعبو   2011 سنة 
بالعوارض ويساهمو بامللتمسات، اليوم هاد الجمعيات اللي كنطلبو 
منهم هاد األمور هادي لألسف الشديد تدفع ثمن السياسات السابقة 
لذلك األمل معقود عليكم السيد الوزير وأكيد أننا غادي نواكبوا هاد 

االستراتيجية باش نجحوها جميع، شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

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

 ونائبا وسيداصاوحا إلدري�سي:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

السيد الوزير املحترم، بغيت نعطيك واحد التعقيب بسيط وأنت 
السمارة  إقليم  في  هادفة  جمعيات  الوزير،  السيد  العارفين،  سيد 
في  الصحي كتعاون  في اإلطار  الرياضة كتشتغل كتعاون  في  كتشتغل 
مجموعة ديال األنشطة كتعاون واحد اإلكراهات مادية كبيرة تقريبا 
السنة الثالثة أو السنة الرابعة، جهد الدعم اللي كتلقاه كتلقاه من 
الجماعة الترابية وكان واحد القطاع الخاص مو كاين واللي كاين وهو 
على أنه الجماعات كتعاون هاد الجمعيات وتقريبا مدة الدعم 3 سنوات 
أو 4 دازت إذن بغيناكم السيد الوزير تدفعو بهذا القطاع للقدام واحنا 
املنطقة،  إبن  الرحيم وأنت  الرحمن  الثقة فيكم إن شاء هللا  عندنا 

وشكرا السيد الوزير املحترم.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

 وسيدامصطفىابايتاسا و 7يرا ملنتدباودىارئيسا وحك م7،ا
 ملكلفاباوعالقاتامعا وبرملان،ا وناطقا ورسمياباسما وحك م7:

شكرا السيدين النائبين على التعقيبات ديالكم اللي كتبين إلى حد 
كبير يعني الضبط ديالكم لهاد امللف اللي كيرتبط بجمعيات املجتمع 
املدني، جمعيات املجتمع املدني في بالدنا قامت وال زالت تقوم بأدوار 
مكان  بمهام  تقوم  كثيرة  أحيانا  كالمكم،  في  جاء  وهذا  جدا  مهمة 
املتدخل العمومي في مجاالت عديدة ومختلفة واملجهود الذي تقوم به 
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الجمعيات العمومية الجمعيات املدنية لألسف في املغرب ما عندناش 
والحجم  املجتمع  في  ديالو  األثر  نرصدو  نقدرو  اللي  الدراسات  واحد 
ديال اإلمكانيات املالية لي كيدخلو بها ما عدا تلك املرتبطة بالشراكة 
متوفرة واحنا اآلن بصدد اإلعداد للتقرير ديال الشراكة اللي تقريبا في 
اللمسات األخيرة ديالو، لكن حتى القراءة ديال التقرير بهاد الطريقة 
باش كنجزوه ما كتعطيناش واحد الصورة واضحة على املجتمع املدني 
ومساهمته هاد ال�ضي كنشتاغلو، عليه كنشتاغلو عليه باش نعرفو أوال 
اإلمكانيات املوجودة عند الجمعيات في مجال التشغيل الجمعوي باش 
ندرسو كيفاش ندعمو هاد الجمعيات هادي على املستوى الضريبي، 
استفادتها من الخدمات ديال الرقمنة إلى غير ذلك من املشاريع ومن 
األفكار املوجودة فهاد االستراتيجية واللي كتقاطع طبعا مع الكالم ديال 
السيد النائب صالح من فريق األصالة واملعاصرة اللي ربما غنلقاوها 
تتكرر في مجموعة من األقاليم وفي مجموعة من الجهات، الهدف ديال 
الوزارة اآلن هو أنه تشتغل بشكل أفق نقويو القدرات ديال الجمعيات، 
ندعمو القدرة ديالها على الولوج للدعم العمومي، نعطيو اإلمكانيات 
ديال دمقرطة الدعم العمومي وسهولة الولوج إليه بشكل مشترك وهذا 
ربما غيتوضح أكثر في �ضي اجتماع ديال اللجنة اللي نبسطو فيه العناوين 

كلها ويكون نقاش دقيق حول مختلف هذه القضايا، شكرا لكم.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول مراجعة اإلطار القانوني 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  للجمعيات  املنظم 

األصالة واملعاصرة، تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدامحمداصباري:

السيد الوزير، دستور اململكة في الفصل 12 ينص على أنه تؤسس 
جمعيات املجتمع املدني بكل حرية، الديمقراطية التشاركية اختيار 
ورافعة من رافعات التنمية شأنها في ذلك شأن الديمقراطية التمثيلية، 
ظهير الحريات العامة في الفصل الثاني ينص على أنه يجوز تأسيس 
الجمعيات بكل حرية وبدون إذن، بمعنى أننا اخترنا هذا النظام، ولكن 
اإلدارة،  معها  تتعاطى  التي  والطريقة   5 الفصل  مقتضيات  لألسف 
القواد  من  مجموعة  لألسف  جعلت  استثنائيا،  الوضع  هذا  جعلت 
والباشوات لألسف الشديد يريدون ارجاعنا للوراء، في كل مرة نريد أن 
نخطو خطوات إلى األمام لألسف يعيدوننا إلى الوراء ملاذا؟ في التلكؤ في 
وقت تسلم التصريح، علما أن الفصل 5 واضح وصريح على أن التصريح 
نجد  لألسف  ولكن  امللف،  وضع  وعند  وحاال  فورا  يسلم  أن  يتعين 
العديد من الجمعيات تجد العديد من العراقيل للحصول على هذا 
الوصل، وحتى الوصل النهائي بعد انتظار 60 يوما أيضا ال تحصل عليه، 
وهذا يطرح أمامها مشاكل جمة من أجل ممارسة مهامها املنصوص 
عليها في نظامها وقانونها األسا�ضي، ملاذا؟ ألن املؤسسات ال تريد التعاطي 
والتعامل مع جمعية ال تتوفر على ذلك الترخيص، جمعية كذلك ال 

يمكن أن تتعامل معها قاعة الحتضان أشغالها، لذلك يتعين أن نقر على 
أن هاد الوضع يتعين أن نتجاوزه وأن نقر مقتضيات تشريعية رادعة 
وصريحة حتى تمنع هاد التالعب للجهات اإلدارية بالتصريح وكذلك 

بالوصل النهائي، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الرئيس، تفضل السيد الوزير للجواب.

 وسيدامصطفىابايتاسا و 7يرا ملنتدباودىارئيسا وحك م7،ا
 ملكلفاباوعالقاتامعا وبرملان،ا وناطقا ورسمياباسما وحك م7:

شكرا السيد النائب املحترم على طرحكم هذا السؤال، في الحقيقة 
للجمعيات،  القانوني  اإلطار  على  كينصب  به  توصلت  اللي  السؤال 
اإلطار القانوني للجمعيات اآلن في صيغتو الحالية يضم حوالي 9 ديال 
الحياة  متابعة  ديال  املصطلح  في  عليه  يطلق  ملا  قانونية،  النصوص 
الجمعوية هي البيئة القانونية للحياة الجمعوية، من بين القوانين اللي 
واللي باملناسبة هي كاينة في الشق الثاني من الفصل 12 اللي تفضلتي 
السيد النائب املحترم بتقديمه هو القانون املرتبط بالتشاور العمومي 
واللي كنشتغلوا عليه أيضا باملناسبة، فقط بغيت فقط نأكد على واحد 
املسألة أساسية، القوانين اآلن املوجودة واللي كتطبق في يعني في تدبير 
هاد امللف ديال املجتمع املدني كلها في غالبيتها تمت مراجعتها سنوات 
اللي   58 ديال  الظهير  فيه  بما   2011 ديال  الدستور  إقرار  يعني  قبل 
تكلمتي عليه، هناك قوانين جديدة نشتغل عليها، فيها هذا ديال السجل 
ديال جمعيات املجتمع املدني، فيها التشاور العمومي اللي غادي يعطي 
اإلمكانيات لجمعيات املجتمع املدني أن يتم استشارتها والتشاور معها 
فيما يتعلق بالسياسات العمومية إقرارها، تنفيذها وتتبعها وتقييمها، 
وأيضا هناك قوانين أخرى اللي ما�ضي هي قوانين ولكن مراسيم أو ال 
إعادة النظر مثال في املنشور ديال الشراكة إلى غير ذلك. هذه الوزارة تولي 
هذا املوضوع أهمية قصوى، وأيضا البد ما نأكد مرة أخرى على أن عدد 
الجمعيات املدنية العاملة في بالدنا هي عديدة ومتعددة، والدليل هو أنه 
ال أعتقد �ضي واحد داخل هذه القاعة اآلن من نواب أو من وزراء ما�ضي 
منتمي إلى جمعية أو 2 ديال الجمعيات. فهاد الدينامية اآلن املوجودة في 
الحياة الجمعوية هي موجودة بفضل هذه القوانين، لكن إن كان األمر 
يتطلب أن نعيد النظر في بعض املقتضيات فالحكومة يعني سوف تعالج 

هاد املوضوع في إطار تشاوري مفتوح طبعا، شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

تعقيب  هناك  هل  الوقت،  انتهى  تعقيب،  الوزير،  السيد  شكرا 
إضافي؟ ليس هناك تعقيب إضافي، إذن شكرا للسيد الوزير على حسن 
التعاون ومساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل إلى القطاع األخير املبرمج 
وهو قطاع العدل، بسؤال عن مراجعة مدونة األسرة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.
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 ونائب7ا وسيدةاوبنىا وصغيري:

السيد الوزير ما هي مقاربتكم بشأن مراجعة مدونة األسرة؟

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

 وسيداعبدا ولطيفالهبيال7يرا وعدل:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال املباشر، على كل موضوع 
بعد  متعددة  وفيه مالحظات  متعددة  إشكاالت  يطرح  األسرة  مدونة 
حوالي 17 إلى 20 سنة من املصادقة على هذا القانون، وأنتم تعرفون 
أن هذا القانون تم وفقا للتوافق بين الجهات الدينية املتخصصة وبين 
املدني وحضور  املتخصصة، ثم حضور املجتمع  التشريعية  الجهات 
امللك  السياسية كذلك وكل ذلك تم تحت إشراف جاللة  التمثيلية 
شخصيا، ألنه يدخل في املجال الديني ومن اختصاص.. جاللته إضافة 
إلى النقاش القانوني، ال يمكن تعديل قانون مدونة األسرة إال في إطار 
إشراف  وتحت  التوافقية  الطريقة  هذه  على  بناء  وإال  املسار،  هذا 
جاللته، لذلك نحن نناقش هذه املواضيع ونناقش هذه القضايا ولكن 
يبقى التفكير ووجوب تغيير هذه األمور ما هي املسطرة وكيف سيتم ذلك 
وفقا للتوافقات التي يشرف عليها جاللة امللك أو قد تتم وفقا ملساطر 
أخرى أنا ال أعرف بالضبط ما هو ماذا سيتم ولكنه املوضوع يناقش من 
الناحية القضائية ويناقش من الناحية السياسية ومن الناحية الفكرية 
ولكن حتى ال أكون ليس هناك اآلن أي قرار في هذا املوضوع بالنسبة 

للتهديدات ديال مدونة األسرة، شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير التعقيب السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاوبنىا وصغيري:

السيد الوزير، زواج القاصرات الذي يشكل أكثر من %7 من حاالت 
الزواج باملغرب وإفراط القضاء في قبول طلبات املتعلقة به، حرمان 
املرأة من التعويض عن املتعة عند تقدمها بطلب التطليق للشقاق، 
صعوبة مسطرة التكافل العائلي، عدم تفعيل نظام الكد والسعاية، 
عدم أهلية املرأة ملمارسة حقوق طفلها دون إذن الزوج، غياب مسطرة 
الوكالة في ملفات التطليق للشقاق على األقل بالنسبة املغاربة املقيمين 
باألجانب، تحديد السن احتفاظ املطلقة بطفلها عند زواجها الثاني، 
توقف املشاريع املعلن عنها من طرف وزارتكم خاصة النموذج املرجعي 
املرجعي  الدليل  الزواج،  فترة  خالل  املكتسبة  املمتلكات  القتسام 
لتقدير النفقة والعمل املنزلي، عدم تحيين ومالءمة مدونة األسرة مع 
مستجدات الوثيقة الدستورية واتفاقيات الدولية اللي صادق عليها 

املغرب، املتغيرات السوسيو ثقافية، هاد املواضيع وغيرها كثير يتطلب 
تدخلكم الفوري السيد الوزير ملراجعة مدونة األسرة بجرأة سياسية 
تطلق النقاش العمومي بشأنها ألن الحكومة السياسية ال تخاف من 

إحداث اإلصالحات التي تضمن للمرأة املساواة دون التمييز.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ السيد الوزير فيما 
تبقى من الوقت.

 وسيداعبدا ولطيفالهبيال7يرا وعدل:

الجرأة تقت�ضي إعمال قرار التصورات شخصية وذاتية وانتمائية 
للحزب األحزاب تنتمي إليها ومشروع برنامجنا الحكومي تحت رئاسة 
في  تتم  التي  التوافقات  احترم  كذلك  ولكن  الحكومة  رئيس  السيد 

مجاالت حساسة، شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تنفيذ األحكام القضائية 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي.

 ونائب7ا وسيدةاخديج7ال وباشا:

شكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير عن تنفيذ األحكام القضائية 
وخصوصا اإلدارية منها، وشكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

 وسيداعبدا ولطيفالهبيال7يرا وعدل:

اسمحوا  الرئيسة،  السيدة  النائبة،  السيدة  شكرا  لي،  اسمحوا 
جوابا  له  أجد  لم  سؤاال  أطرح  القضائية  األحكام  تنفيذ  موضوع 
اختصاص من اختصاص السلطة القضائية ألن القضاء يبت في جميع 
التنفيذ،  وقف  التنفيذ،  صعوبة  سواء  التنفيذ  تهم  التي  املنازعات 
إجراءات هو اإلدارة القضائية تقوم بإجراءات حينما يكون هناك إخالل 
في مسطرة التنفيذ سنحاسبهم من وسنكلم من؟ نحن في إطار اللجنة 
املشتركة التي تنعقد بين السلطة القضائية واإلدارة القضائية نناقش 
للتوافق حول أين  هذا املوضوع ونتحدث عن املوضوع لنجد مجاال 
يقف التخطيط واالختصاصات القضائية في مجال التنفيذ وأين تبتدأ 
االختصاصات اإلدارة القضائية، حينما يرفض عوض قضائي القيام 
بإجراءات التنفيذ، مسؤولية من؟ رئيس املحكمة بصفته قاضيا أو 
بصفته مسؤوال إداريا، رئيس كتابة الضبط أو بصفته مسؤول إداريا 
وحينما يأمر بالتنفيذ أال يتدخل في مجال اختصاص القا�ضي الذي له 
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سلطة مراقبة اإلجراءات القانونية فيما يخص التنفيذ، ولكن رغم ذلك 
نحن في قانون املسطرة املدنية سنعالجها املشروع الذي سيأتيكم اآلن 
أمام األمانة العامة للحكومة وتأكدوا بأن االختصاصات التي لدى قضاء 
التنفيذ سنقويها وسنعطيها تلك الداللة القضائية وسنتركه للمجال 
اإلداري اختصاصه كذلك وسنحاول أن نتوافق حول هذا املوضوع 
وأعتقد أنه يجب أن نحسم في هذا املوضوع حتى يبقى هذا الخلط، هذا 

الخلط هو الذي يعرقل التنفيذ.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

السيد الوزير، التعقيب السيد النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاخديج7ال وباشا:

املصادقة على هذا املشروع الجديد الذي هو قانون املسطرة املدنية 
الحال هو علينا أن نعطي املجال الطبيعي لتنفيذ هذه األحكام حتى ال 
تبقى حبيسة رفوف املحاكم وعلى عتبة اإلدارات، خصوصا أن ما هي 
الجدوى في أن يجتهد القا�ضي اإلداري بإيجاد الحلول الناجعة للقضايا 
املعروضة عليه إذا كان مصير أحكامه هو املوت، فاحترام الدولة في ما 
يصدر عن السلطة القضائية من أحكام وقرارات هو تعبير عن مدى 
تقدمها وتطورها، إذن فكيف لدولة الحق والقانون أن تعطل تنفيذ 
األحكام ، خصوصا اإلدارية منها بسبب التذرع بالطعن بالنقض الذي 
ال يوقف التنفيذ، وكذلك باالحتجاج باستعمال عبارة النظام العام، 
وكذلك بنقص االعتمادات املالية وهو ما يتعلق أساسا بمبدأ سنوية 
امليزانية املعمول به في املغرب، والذي يجب أن يتضمن ما يستفسر عنه 
من أحكام القضاء من مبالغ مالية وخرقه يعتبر، ويمكن اعتباره شطط 
في استعمال السلطة وموجب للتعويض خصوصا وأن الدولة يفترض 
فيها مالءمة الذمة، وكذلك إعمال املادة 9 التي تثير السنوات األخيرة 
نقاشا من قانون املالية 2020، بحيث أن صدرت مجموعة من األوامر 
في هذا الباب والتي تق�ضي برفض تصحيح دعاوي الحجز استنادا على 

هذه املادة خصوصا أن القانون..

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

السيد  إضافي؟ جواب  تعقيب  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
الوزير، انتهى الوقت السيد الوزير، السؤال املوالي هو سؤال آني حول 
الخريطة القضائية الجديدة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاحنانا تركين:

شكر اوكما وسيدةا ورئيس7،

معالي الوزير، بدخول املرسوم القا�ضي بتغيير الخريطة القضائية 
ببالدنا حيز النفاذ ابتداء من يناير 2018 ظهرت مجموعة من اإلشكاالت 
املتعلقة أساسا بنقص املوارد البشرية ، أضف إلى ذلك النقص في 

البنيات والتجهيزات األساسية الالزمة للمحاكم الحديثة، كما أنه من 
بين خالصات الحوار الوطني حول عدالة معطى مفاده غياب انسجام 
تام بين الخريطة القضائية ونظيرتها اإلدارية باململكة، كما أن العديد 
من املحاكم املحدثة سواء منها االبتدائية أو االستئنافية أحدثت وفقا 
ملعايير ال تتناسب ال مع اإلنتاج القضائي وال تدبير مرفق العدالة وقربه 
من املتقاضين. لكل ذلك أسائلكم السيد الوزير عن تصوركم للخريطة 
القضائية الجديدة لتجاوز مخلفات املا�ضي التي كانت لألسف تحول 

دون الوصول إلى العدالة؟ شكرا لكم.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

 وسيداعبدا ولطيفالهبيال7يرا وعدل:

غادي نعطيك واحد النموذج السيدة النائبة املحترمة تطرح علي 
البارح، نهار الجمعة، جرسيف 80 كيلومتر على تازة وتنتمي إلى جهة وجدة، 
وتستأنف األحكام أمام محكمة خصهم يمشيوا 200 وال 250 كيلومتر 
وتيخليو حداهم محكمة االستئناف في تازة، اشنا هو القرار اللي غادي 
ناخذ؟ احنا درنا خريطة ودرنا معطيات، خصكم تعرفوا وزير العدل 
ما بقاش كيقرر وحدو، وزير العدل عندو السلطة القضائية خصو 
يتشاور معها، طرحنا املوضوع على السلطة القضائية وكناقشوها، اللي 
مهم تكون محاكم إدارية ومحاكم..، اتفقنا محكمة إدارية في كل جهة، 
محكمة استيناف ثالثة الجهات بالنسبة للمحاكم اإلدارية والتجارية 
كذلك، العيون والداخلة تكون فيهم محاكم ابتدائية إدارية تجارية، 
ألن املحاكم ترمز للسيادة، وهاد الخريطة اللي غادي نخرجو كيبقى 
عندنا سؤال جوهري، واش نخضعو للتقسيم الجهوي ديال اململكة 
ألنه راه الوكيل العام إيال ما احترم التقسيم تيولي عندو 2 املخاطبين 
في الشرطة القضائية والي األمن هنا ووالي األمن هنا، كي غيدير؟ لهذا 
هاد املوضوع كاناقشوه اآلن، كنحاولو نخرجو واش وزارة العدل خصها 
تمرد على التوزيع الجغرافي اللي دارتو وزارة الداخلية واللي دارتوا الدولة 
أو خص نخضعو ايال خضعنا غتجي واحد املدينة قريبة لواحد مدينة 
أخرى ولكن عندها االستئناف فواحد املدينة بعيدة، ديال هاد ال�ضي 
كناقشوه، باش نشوفو املعطيات كلها ونتخذو واللي مهم هي محاكم 

القرب، ألن هي القريبة للنساء واألطفال إلى آخره، شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاحنانا تركين:

بها على  تقومون  التي  املجهودات  كافة  نثمن  الوزير، نحن  معالي 
رأس وزارة العدل، اإلشكال مطروح بالنسبة للخريطة القضائية، وهذا 
العدالة  للتفكير في إعداد ميثاق إصالح منظومة  ما رصدته حلقات 

والصعوبة في التوفيق بين عدة إكراهات:
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التكيف  ثانيا  العدالة املجالية؛  القرب وتفعيل مبدأ  أوال، عامل 
مع التقطيع اإلداري واالنفتاح على الجهوية املتقدمة باعتبارها اختيار 
دستوري ال رجعة فيه، ثم األخذ بعين االعتبار معايير الجودة واحترام 
املرتفقين ثم حجم الطلب القضائي. الحديث اليوم عن خريطة قضائية 
تتسم بكل هاته الصفات وكذلك تحترم املعايير الكونية والدستورية، لن 
يتأتى دون إعطاء أهمية للموارد البشرية من أطر وموظفين من خالل 
تمكينهم من التكوين املتين، وإمدادهم بوسائل العمل الضرورية حتى 

يتسنى لهم أداء رسالة العدالة على أتم وجه، شكرا لكم.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

السيد  إضافي؟ جواب  تعقيب  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
الوزير فيما تبقى من الوقت.

 وسيداعبدا ولطيفالهبيال7يرا وعدل:

الخريطة  ديال  املوضوع  هاذ  نحسمو  غادي  املقبلة  األسابيع  في 
القضائية، ونجيبوا ليكم لجنة باش تعطيو رأيكم قبل ما نصدروه، 
ولكن ما�ضي كل واحد غيدافع على الدائرة ديالو ألن ما غنلقاوش الحل، 
وبغيت نقول للنائبة املحترمة لو كون كان العمل التشريعي بحال الطب 

يحّل املشكل ديال دكتورة بقرار طبي ماذا بيا، ولكن الغالب هللا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي سؤال آني عن الصعوبات التي 
ال زالت تعرفها بعض مناطق اململكة لولوج مرفق العدالة، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة، من فضلك 
السيد رجاءا رجاء السيد الرئيس الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وقادرابرلكي:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

لتقريب  املتخذة  اإلجراءات  حول  سؤالنا  املحترم،  الوزير  السيد 
القضاء من املتقاضين في مختلف مناطق اململكة، وتمكينهم من الولوج 

امليسر للخدمات وتسريع وتيرة إحداث املحاكم وتأهيلها؟ شكرا.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

 وسيداعبدا ولطيفالهبيال7يرا وعدل:

نا 19 املشروع لحد 
ّ

شكرا، دبا املشاريع اللي كتعرفها وزارة العدل دش
اآلن، 13 املشروع تم انتهاء األشغال بها خصنا ندشنوها، 46 مشروع 
في طور اإلنجاز و192 مشروع في طور الدراسة، درنا إحداث محاكم 
الوجاهة وتجهيزها على مستوى عدة محاكم، إحداث فضاءات زرقاء 

خاصة باألطفال، إحداث خاليا التكفل بالنساء واألطفال، إحداث مركز 
على مستوى وزارة العدل، تدعيم املحاكم باملساعدين واملساعدات 
استعمال  إقرار  األسا�ضي،  للتكوين  برنامج  وتخصيص  االجتماعيات، 
اللغة األمازيغية في املحاكم وإحداث منصة إلكترونية للتواصل، تفعيل 
دور املحكمة الرقمية، فتح املجال من القضايا، تيسير ولوج األشخاص، 
بغينا نديرو األنسنة ديال املحاكم، محاكم ما بقاش تيم�ضي لها موظف 
عندو إما املعتقلين إما عندو الشرطة إما، اآلن بدينا كنهتمو شيئا ما 
أو ال خص يكون مكتب صحي ألن عندك موظفين وعندك معتقلين، 
إيال غير طاح واحد خص اللي يعالجو، درنا اآلن مخطط باش نديرو 
روض األطفال باش املوظفة تجيب الطفل ديالها إلى آخره ويتعالج تما، 
درنا واحد النداء درناه في وزارة العدل وقبلو غادي نعلنو عليه باللغة 
األمازيغية وباللغة العربية والفرنسية واإلنجليزية باش نسّهلو للناس فيه 
لو في اختصاص السلطة 

ّ
نوع من اإلرشاد القانوني، ألن ما بغيناش ندخ

القضائية دائما كنحتاطو درنا اإلرشاد القانوني، غير أن املساطر دبا اآلن 
احنا كنتافقو مع األخت مع السيدة الوزيرة غيثة اللي عندها الصندوق 
ديال األمازيغية باش نوفرو بعض السيارات للمساعدات االجتماعيات 
وبعض املوظفين اللي غادي يلعبو دور مؤقت فهاذ املرحلة ديال مغاربة 
العالم، اللي كيتكلمو اللغات األجنبية و اللي كيتكلمو اللغة األمازيغية 
باش يكونو في املحاكم باش يساعدهم في تسهيل املساطر ديالهم، هاذي 

ال�ضي اللي قدرنا نديرو.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وقادرابرلكي:

شكرا السيد الوزير، احنا نتابع بدينامية ما تقومون به في االرتقاء 
بمنظومة العدالة، وكذلك من خالل الرفع من مستوى البنية التحتية 
للمحاكم وتقريب القضاة و القضاء من املتقاضين وعقلنة الخريطة 
القضائية، وهو ما يضمن لكل مواطن بطبيعة الحال حقه الدستوري 
إحداث  أن  نظن  الوزير،  السيد  العادلة،  واملحاكمة  التقا�ضي  في 
املحاكم هو في صلب السياسات القطاعية من أجل تسريع وتيرة اإلنتاج 
حتى ال تضيع حقوق املواطنين، ونحن نعلم أن املواطنين حينما تكون 
املؤسسات بعيدة عن مقر سكناهم، فبالتالي هناك مجهود في الزمن 
وكذلك مجهود ماّدي وصعوبات ماّدية كتواجه املواطنين باش يولجو 
لهاذ املؤسسات هاذي، ونحن كذلك نثمن تجاوبكم معنا من خالل نحن 
نتم إحدى املراكز القضائية بإقليم 

ّ
في األسبوع املا�ضي رأينا أنكم دش

أزيالل، ولكن كذلك نريد ونطلب منكم كما سبق أن قمنا بذلك في 
سؤال كتابي. لتأهيل مركز القا�ضي املقيم بدمنات إلى محكمة بدائية، 
يتم تسريع هذا  املبدئية على ذلك ونتمنى أن  تلقينا موافقتكم  وقد 

املشروع ليخرج إلى حيز الوجود، وشكرا.
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 وسيدةارئيس7ا و لس7:

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

 ونائبا وسيدا وحسنابنلفقيه:

شكر ا وسيدةا ورئيس7،

السيد الوزير، في إطار تقريب اإلدارة باملواطنين وكذلك العدالة 
إدارية ومحكمة  إحداث محكمة  إلى  الوزير  السيد  ندعوكم  املجالية 
تجارية في إقليم الرشيدية اللي كتعرفوا أنه والت جهة قائمة بذاتها، وهي 
جاية في واحدهي بعيدة بالصة بعيدة، إذن تنطلبوكم السيد الوزير باش 

تحقوا لنا هاد املبتغى، وشكرا جزيال.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 وسيداعبدا ولطيفالهبيال7يرا وعدل:

االبتدائية،  املحكمة  حول  الدراسة  بدينا  احنا  لدمنات  بالنسبة 
وكاين هناك قرار حتى على مستوى السلطة القضائية كان نقاش معهم 
غالبا  للرشيدية  بالنسبة  دمنات،  محكمة  ديال  املوضوع  هاد  حول 
الرشيدية كتعرف الرشيدية تابعة تابعة فين الرشيدية من الناحية 

القضائية تابعة ال كاين مكناس وورززات، فاس وهاديك مكناس واحد 
الخليط في حين كان خصنا نجمعوهم ونديروا ليهم املحكمة اإلدارية 
والتجارية بشكل مشترك ويكون االستئناف فواحد البالصة، ما�ضي يكون 
االستئناف واحدة في فاس واحدة في مكناس، كاين شوية دالخلل اللي 
خصوا يتعالج، شوف راه املحاكم محتاجة باش يكون قرب املواطنين 
واحنا 2 ديال القضايا اآلن في الوزارة، كتبنا للسلطة القضائية قلنا لهم 
أوال إعطاء اإلذن بالزواج لألجانب اللي كيجيوا في القرى وخصوا اإلذن 
خصوا يسافر باش يجيب اإلذن بالزواج وهللا يحسن العوان، فقلنا لهم 
هاداك القا�ضي املقيم اإلذن بالزواج، كاينة غير واحد النقطة أخيرة 
بغيت نحسم بها وهي عالش كنديوا ملفات ديال جنحي العادي حتى 
للمدينة، فهادوك محاكم القرب نبتوا ما دام ما كاين اعتقال ما كاين 
قا�ضي نديرهم، فهادوا قرارات اتخذناها والسلطة القضائية وافقات 
عليها ها احنا غاديين وهذا قرار ديال الجمعية العامة ديال املحاكم 

ما�ضي قرار وزاري وال قرار.

 وسيدةارئيس7ا و لس7:

شكرا السيد الوزير، شكرا على التعاون ديالك والتفاعل ديالكم، 
املساهمة ديالكم في هذه الجلسة، بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع 
األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، شكرا للجميع ولحسن إصغائكم، 
على  والتصويت  بالدراسة  الخاصة  التشريعية  الجلسة  إلى  ونمر 

النصوص الجاهزة، رفعتا و لس7.
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محضرا و لس7ا وخمسين

 وتاريخ: االثنين 27 ذو القعدة 1443ه)27 يونيو 2022(.

 ورئاس7: السيد محمد صباري النائب األول لرئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وخمسة  ساعة   وت قيت: 
الخامسة زواال والدقيقة السابعة والثالثون.

جدللا ألعمال: جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على 
مشروع القانون رقم 25.19 املتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف 

والحقوق املجاورة.

 وسيدامحمداصباريا ونائبا ألللاورئيسامجلسا ون  ب،ا
رئيسا و لس7:

محمدا سيدناا علىا هللاا لصلىا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
أشرفا ملرسلين.

تخصص  تشريعية  جلسة  هي  املخصصة،  الجلسة  هذه  نفتتح 
للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 25.19 املتعلق باملكتب 
املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. توصلت الرئاسة بإنابة تفيد 
على أن السيد وزير العدل سيتولى النيابة عن السيد وزير الشباب 
الوزير  السيد  تفضلوا  املشروع،  هذا  تقديم  في  والتواصل  والثقافة 

املحترم.

نياب7اعنا وسيدا ل7يرا وعدلا لهبي،ا عبدا ولطيفا  وسيدا
محمدامهديابنسعيد،ال7يرا وشباب،ال وثقاف7ال وت  صل:

أشرفا علىا ل وصالةا وسالما هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 7ير،

 وسادةا ورؤساء،

 وسادةا وبرملانيينال وبرملانيات،

كما يعلم الجميع لم يصل هذا القانون لهذه املرحلة سوى بعد شهور 
وأسابيع من النقاش املستفيض، وفي بعض األحيان املشحون جدا، 
ولكن رغم كل هذا كانت لهاته الحكومة الشجاعة واإلرادة السياسية 
لتمريره وال دليل أكبر على ذلك سوى دفعها بمناقشة القانون املنظم 
للمكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة أسبوعا فقط بعد 
املصادقة على قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة التي أدخلت ألول 
مرة حق التتبع وحق االستنساخ والتصوير ليستفيد منها الفنانون، وهي 

قوانين بقيت موضوعة في الرفوف منذ ثالث سنوات.

إن دفعنا باملناقشة واملصادقة على القانونين حول حقوق املؤلفين 
خالل ظرف ستة أشهر فقط يبقى أكبر دليل على اهتمامنا وإيماننا 
بأهمية تطوير الثقافة من مجال الدعم إلى مجال الصناعة، وإعطاء 
املؤلفين حقوقهم وفتح باب التوزيع العادل والشفاف لهذه الحقوق 
يبقى أحد أهم املشاريع التي وضعناها في صلب رؤيتنا الشاملة إلصالح 
القطاع إلى جانب تحسين الوضع االجتماعي، وتطوير البنى التحتية، 

وخلق فرص الشغل، والرفع من جودة التكوينات.

القانون  مشروع  تسحب  أن  الحالية  الحكومة  بإمكان  كان  لقد 
وتعيد صياغته بطريقة أخرى لحسابات سياسية طاملا عانينا معها ملا 
كان بعضنا في املعارضة، ولكننا اليوم في موقع املسؤولية نبحث عن 
املصلحة العامة ومصلحة الفنانين واملبدعين والقطاع عموما، وهو ما 
اقت�ضى منا إعادة هيكلة املكتب وفق قواعد وأسس شفافة وواضحة، 
ولهذا رفضنا فكرة السحب، وإعادة الصياغة، ملا سيكون لها من ضياع 
وإهدار للوقت والزمن، وهو ما يعني مزيدا من الحيف والظلم للفنانين 

في مختلف املجاالت.

القيام  بإمكانه  يعد  لم  حاليا  املؤلف  لحقوق  املغربي  املكتب  إن 
بأدواره الكافية لحماية حقوق الفنانين بالشكل املطلوب، بحيث أن 
كما  كافية،  غير  وصايته  تحت  املوضوعة  والبشرية  املادية  الوسائل 
أن القوانين املؤطرة له ووضعيته القانونية تجعله في مشاكل قانونية 
وقضائية مع عديد من املؤسسات والهيئات التي يجب أن يستخلص 

منها حقوق املؤلفين.

وتقوية  تعزيز  إلى  يرمي  أيديكم  بين  املوضوع  املشروع  فإن  ولهذا 
املهام املمنوحة للمكتب املغربي للحقوق املؤلف خاصة فيما يتعلق 
بتمكينه من اآلليات التي تسمح له بمواجهة التغييرات والتحديات التي 
يعرفها هذا القطاع على املستوى الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة 
طرق التدبير، طرق تدبيره وإدارته وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في 
تدبير التحصيالت والتوزيعات، إضافة إلى اإلسهام في النهوض بأوضاع 
املبدعين املادية واملعنوية، وإنجاز مخططات التكوين املستمر لفائدة 
وقع  التي  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  وتنفيذ  البشرية،  املوارد 
عليها املغرب في هذا املجال. لم يكن للمكتب املرور من وضعية قانونية 
بذلك،  البعض  كما طلب  إلى مؤسسة عمومية  وغير واضحة  مبهمة 
فاملكتب اليوم ال يتوفر أبدا على املعايير الذي يحددها القانون الخاص 
باملؤسسات العمومية ألن عمله ليس استراتيجيا بالنسبة للدولة، وما 
يجب القيام به هو التطوير منه حتى يصبح استراتيجيا ورافعا هاما من 
الصناعة الثقافية التي نسعى لتنزيلها، وهذا فقد ارتقينا به اليوم من 

مجرد مكتب تابع لقطاع التواصل إلى هيئة للتدبير الجماعي.

يجب  ال  اليوم،  نقترحه  الذي  الجديدة  القانوني  الوضع  هذا  إن 
االستخفاف أبدا بأهميته أو التنزيل من قيمته، ألنه اقت�ضى مشاورات 
طويلة ونقاشات عميقة قضتها أطر الوزارة مع األمانة العامة للحكومة 
للوصول لهذا الحل الوسط، ونؤكد أن هذا الوضع القانوني الجيد هو 
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بمثابة مرحلة انتقالية لوضع قانوني أفضل حينما يثبت املكتب أنه قادر 
أن يكون مؤسسة عمومية استراتيجية في مجال الثقافة والتواصل.

ولهذا قد أكدنا غير ما مرة أنه ال يمكن أن نتحول من مكتب عادي 
إلى مؤسسة عمومية تقوم على اختيار كل أعضاء مجلسها اإلداري عبر 
االنتخاب، فهذا قد يجعل هذه التجربة تموت قبل البداية ملا يمكن أن 
تشكله اللوبيات التي تحاول الهيمنة على املكتب من خطر عليه، ولهذا 
اخترنا أن يكون هناك أعضاء معينون، وآخرون منتخبون، وستكون 
التجربة الجديدة هي الحكم التي سيحدد ما إذا كنا قادرين على تحويل 
وضع املكتب إلى مؤسسة عمومية ذات مجلس إداري منتخب كامال أم 

ال.

إن كل املشاريع اإلصالحية الكبرى للبالد بقيادة صاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا، وفي مختلف املجاالت، لم تكن أبدا 
ُم االختالالت،  ّوِ

َ
ق

ُ
تقطع مع املا�ضي، بل تأخذ األفضل منه وتصلحه وت

وهذا هو منطق الدولة في عملها، ومنطق الحكومة كذلك، فنحن لم 
نقطع مع املا�ضي يوم تم إنجازه، ولكن سنصلح اختالالت ونصححها 

بعد بضع سنوات وسنقوم بتقييم الحصيلة وفقا ملبدأ الديمومة.

وقبل الختام، ال يمكن أن أمر دون أن أشكر أطر الوزارة على عملهم 
في  انخراطهم  على  الفنانين  كل  ونشكر  السنوات،  هذه  طيلة  الجبار 
النقاش وفتحه على اإلعالم والرأي العام الوطني حتى تصبح الثقافة 
موضوع اهتمام للجميع، وبطبيعة الحال كل الفرقاء السياسيين مهما 
كانت مواقفهم واختياراتهم على مشاركتهم الفعالة واإليجابية سواء عبر 
تقديم مقترحاتهم وتعديالتهم أو فتح باب النقاش مع املعنيين باألمر. 
وال يسعنا سوى أن نتمنى أن يستمر هذا النقاش الفعال واإليجابي 
مستقبال، وأن ال يكون مرتبطا بقلب ما، فالوصول للصناعة الثقافية 
يحتاج قبل كل �ضيء فتح باب النقاش واملقترحات للجميع، كما تقتضيه 
قوانين  أسمى  الدستور  عليها  ينص  والتي  التشاركية  ديمقراطياتنا 

اململكة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدارئيسا و لس7:

أعتقد على أن تقرير اللجنة قد تم توزيعه أليس كذلك؟ إذن ال 
وسيلة  املحترمة  النائبة  للسيدة  الشكر  بجزيل  نتقدم  أن  إال  يسعنا 
الساحلي على التقرير وعلى املجهود املبذول في ذلك، لذلك اآلن سنتولى 
فتح باب املناقشة العامة، ونبدأ بفريق التجمع الوطني لألحرار، الكلمة 

للسيد النائب املحترم يوسف شيري، في حدود 10 دقائق.

 ونائبا وسيداي سفاشيري:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين.

أيتمااديتسمااأ7للاربيافاللن،

ألالا وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدا و 7يرا ملحترم،

 وسادةا و 7ر ء،

 وسيد تال وسادةا و 7ر ءال ون  با ملحترم ن،

أنا سعيد اليوم بتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار، 
املغربي لحقوق  باملكتب  املتعلق   25.19 قانون رقم  ملناقشة مشروع 
املؤلف والحقوق املجاورة. في البداية، ال بد أن نؤكد بأن الجميع داخل 
القبة سواء األغلبية أو املعارضة اتفق على القيمة الرمزية االجتماعية، 
داخل  خاصة  فئة  كيستهدف  اللي  املشروع  لهذا  اإلبداعية  األدبية، 
املجتمع أال وهي فئة املثقفين والفنانين والكتاب واملؤلفين، وهو ما جعل 
مجلس النواب يتعامل بصيغة استثنائية مع هذا املشروع، حيث انتفى 
أثناء مناقشة التصويت والتصويت عليه داخل لجنة التعليم والثقافة 
واالتصال اللي أنا عضو فيها، انتفى منطق األغلبية واملعارضة، وغابت 
املناسبة كنحيي جميع أعضاء  الحسابات السياسية الضيقة، وبهاد 
اللجنة اللي بذلوا مجهود كبير واعطاو مقترحات اللي هي قيمة وكبيرة 
بزاف. فتح املجال أمام الحوار البناء والتوافق املسؤول ولغة اإلجماع 
الوطني اللي كتليق بمشروع ينظم حقوق نخبة الفكر والفن واإلبداع 
كحزب  وال  كفريق  علينا  تسجل  عمر  ما  والتاريخ،  ولألمانة  ببالدنا، 
التجمع الوطني لألحرار أننا في يوم من األيام، أو في لحظة من لحظات 
املسطرة التشريعية لهذا املشروع عنصر إرباك أو تعطيل، بل العكس 
كنا دائما وكان الفريق ديالنا دائما حريص على وبكل الطرق املمكنة 
ي من فضيلة اإلنصات  ِ

ّ
أنه يفتح الباب على مصراعيه للتوافق وأن ُيَعل

والحوار املباشر مع من يهمهم األمر. فال معنى ألي تشريع ما كيستاجبش 
للحاجيات وإنتظارات من ينظم شؤونهم، صحيح أنه صعيب أننا نوصلو 
ل�ضي قانون اللي هو مثالي ير�ضي الجميع بنسبة مطلقة، لكن هذا ال يمنع 
أننا نديرو مجهود وأننا نسعاو في هذا املشروع إلى بلوغ أق�ضى ما يمكن 
بلوغه لتحقيق املطالب، ولكن هاد املطالب تكون واقعية، وتكون قابلة 
للتطبيق، اللي بطبيعة الحال طالب بها املعنيون باملشروع. وبدون شك 
إذا ظهرت خالل املمارسة والتطبيق بعض املشاكل أو األعطاب من هنا 
لقدام ضروري أنه املشرع غيتدخل مرة أخرى وكل ما اقتضت الضرورة 
ذلك إلصالح أي خلل أو قصور يمس بمقاصد القانون سواء بالتعديل 

أو التثمين أو املراجعة الشاملة.

حضر تا وسيد تال وسادة،

تنزيل  فهو  خاصة،  قيمة  له  يدينا  بين  اللي  اليوم  املشروع  هذا 
فعلي للتوجيهات امللكية الداعية إلى تثمين الثقافة والفن، وتنزيل أهل 
أحكام  مع  يتالءم  نص  وهو  يستحقونها،  التي  املنزلة  واإلبداع  الفكر 
الثقافية.  التعبيرات  وصيانة  اإلبداع  حماية  يضمن  الذي  الدستور 
كل هاته املقاصد ال يمكن تحقيقها دون نظام قانوني جديد يحقق 
أوال قفزة نوعية للمكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، 
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ويمنحه وضعا اعتباريا يتمتع فيه باالستقالل املالي ويمكنه من تسخير 
كل اآلليات التي تساعده، ليس فقط من أجل ضمان وصون امللكية 
الفكرية للمؤلف، ولكن أيضا بغاية تقوية دور هذا املكتب في الدفاع 
على املوروث الثقافي والفني للبالد، خاصة أمام تزايد واحد املوجة ديال 
التطاول على الحقوق الفكرية للمبدعين املغاربة، بل إن هذا التطاول 
تجاوز حدود السلوك الفردي املعزول لينتقل إلى مس دول للحقوق 
ما  ذلك  على  دليل  وخير  أخرى،  دول  ومنتوجات  إلبداعات  الفكرية 
تقوم به فقط الدولة املجاورة يوميا ودون استحياء من اعتداء سافل 
على منتوجات ارتبطت بعراقة وأصالة الحضارة املغربية ثقافة وفنا، 
ونسبها إليها دون وجه حق، نعطيكم مثال، غير في الكسكس املغربي، في 
السيتكومات، في املالبس التقليدية، في األعمال التراث والفنية، وأخيرا 
مؤخرا سمعتو بأنه تم استغالل واحد الصورة ديال املرأة من تازناخت 
من إقليم ورززات دوزات الحياة ديالها كاملة في الزربية وهي تبارك 
هللا فنانة، واستعملوها للترويج ملعارضهم التراثية، هذا عيب وعار وما 
غاديش نسكتو عليه، وهاد القانون غادي يحمي بحال هاد الناس هادو.

حضر تا وسيد تال وسادة،

بصيغته  املجاورة  والحقوق  املؤلف  لحقوق  املغربي  املكتب  إن 

الحالية، لم يكن ليستطيع مواجهة التحديات الكبيرة في املحافظة على 

التراث واألدب والفن املغربي أمام التحديات الجديدة، بما فيها اليوم 

كتشوفو أنه كاين واحد التحدي ديال الثورة الرقمية وخيار العصرنة 

في تحصيل وتوزيع الحقوق، ما يمكنش لينا نبقاو ديما احنا راه الوقت 

كتبدل خصنا حتى احنا نتبدلو معاها، راه كاينة التكنولوجيا الحديثة 

وخصنا نستغلوها أحسن استغالل. باإلضافة إلى ذلك ما نتج عن تلك 

الثورة الرقمية من اعتداءات خطيرة على حقوق املؤلف، وهاد ال�ضي 

كلكم كتشوفوه بشكل يومي وكلنا كنعانيو منو. كل هذا يفرض الحاجة 

إلى تمكين املكتب املغربي من آليات جديدة تجعله يتما�ضى مع التطورات 

الحديثة التي تسمح للفنانين واملبدعين واملؤلفين من االستفادة بشكل 

أفضل من جهة، والحفاظ على التراث الفني والثقافي املغربي من جهة 

أخرى.

حاضرة  كانت  املؤسسات،  وحكامة  الشفافية،  مبدأ  إعمال  إن 

بقوة في نسج مفاصل هذا املشروع، وهاد ال�ضي حضرنا ليه كاملين من 

بداية مناقشة هذا املشروع داخل لجنة التعليم والثقافة واالتصال. 

ومن املؤكد أن إفراد النص لباب خاص بقواعد تدبير حقوق املؤلفين 
والحقوق املجاورة ينظم آليات استخالص وتوزيع هذه الحقوق على 
ذويها، باإلضافة إلى باب خاص بالتنظيم واملراقبة املالية، والتنصيص 
على ميزانية االستثمار والتسيير والتدبير الجماعي، كل هاد األمور غتزيد 
من منسوب الثقة في هاته املؤسسة وسط مرتفقيها وغتقوي من مبدأ 
هي  اللي  القواعد  من  مجموعة  على  بناء  باملحاسبة  املسؤولية  ربط 

قانونية واضحة.

حضر تا وسيد تال وسادة،

لفائدة  اجتماعي  صندوق  بإحداث  جاء  اللي  املشروع  نص  هاد 
املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة، باش يمكنهم من نظام التغطية 
االجتماعية، وهاد ال�ضي غير بوحدو كافي أننا نقولوا بأننا نجحنا في مهمتنا 
التشريعية املوكولة إلينا بأحكام الدستور، فال يخفى عنكم، وأنا دائما 
ي كنقولها هاد املعاناة االجتماعية، املعاناة االجتماعية التي 

ّ
كنتأثر مل

يعانيها املؤلف والتي جعلت الكثير منهم ينهون مشوارهم املنهي بشكل 
مأساوي وغير، ويعني، هاد الشكل املأساوي كتكون فيه واحد الغياب 
ديال أي شكل من أشكال الحماية االجتماعية، وكنعولو على تنظيم 
املجاورة  والحقوق  املؤلف  لحقوق  املغربي  للمكتب  الجديد  القانون 
أنه يوضع حد لسنوات طوال من معاناة عدد كبير من املشتغلين في 
التأليف، فما يمكن حتى واحد فينا اليوم يقبل يشوف واحد الفنان 
مريض وكيتسنى اللي يعاونو، وال يشوف �ضي واحد كيجمع في مجموعة 
الواتساب باش يجمعو الفلوس لواحد الفنان، واحد الوجه معروف 
أنه يدير عملية جراحية، حشومة وعيب كيبقى فينا الحال وكنتأثرو 
بهاد ال�ضيء، اليوم آن األوان أننا نسدو مثل هاد املواقف هادي بطريقة 
قانونية. فال خير في قانون، بل ال خير في مؤسسة تشريعية برمتها اللي 
كتبقى عاجزة على وضع واحد القانون اللي يخلي الفنان وحيدا يواجه 
قدره، الش كيصالح هاد البرملان؟ والش كتصالح هاد القوانين؟ إيال 
ما قديناش احنا نخرجو واحد القانون اللي يخرج هاد الفنان من هاد 
املعاناة، إيال ما قدرناش نخرجو قانون اللي يحمي الفنان من دواير 

الزمان.

من هذا املنطلق السيدات والسادة، من هذا املنطلق االجتماعي 
واملنهي والحضاري، قررنا وقرر فريق التجمع الوطني لألحرار التصويت 
باإليجاب على هذا املشروع وكله أمل في أن يحقق للمؤلفين طموحاتهم، 
ويساعدهم على خلق التوازن املطلوب بين الوضع االعتباري والرمزي 
من جهة، وبين الوضع االجتماعي واملادي للمبدع واملؤلف من جهة ثانية. 
بالعربية تاعرابت بغينا اليوم نخرجو واحد القانون اللي يحمي الكرامة 
وسيسجل  كاملين،  الفضل  ليكم  يرجع  وغادي  املغربي  الفنان  ديال 
التاريخ بأنكم أخرجتم قانونا لم يتجرأ أحد على إخراجه إلى حيز الوجود 

تنميرت نون، والسالم عليكم.

 وسيدارئيسا و لس7:

للنائبة  الكلمة  أعطي  واآلن  واآلن،  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترمة السيدة نادية بزندفة عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي 

السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةانادي7ابزندف7:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 7ير،
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 وسيد تال وسادةا ون  ب،ا ونائباتا ملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة، من أجل 
مناقشة مشروع قانون 25.19 املتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف 
والحقوق املجاورة. هذا مشروع القانون اللي كيجي شهرين فقط من 
والحقوق  املؤلف  بحقوق  املتعلق   66.19 قانون  على  املصادقة  بعد 
املجاورة، واللي جاء تتميما للقانون 2.00، هاد مشاريع قوانين كتجي في 
إطار استكمال خطة إصالح مجال امللكية الفكرية، ملاذا؟ لضمان تدبير 
أنجع لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. هذا مشروع القانون أتاح لنا 
واحد الفرصة داخل هاد القبة أنه تفتح واحد النقاش عميق، واللي 
انخرطنا فيه جميع أغلبية ومعارضة، وهادي فرصة أننا نشيدو بالحس 
الجماعي وباإلجماع وبالتوافق اللي مشينا فيه كاملين باش أنه نستكملو 
وانخرطو جميع في ورش الحماية االجتماعية اللي أطلقه سيدنا نصره 
هللا، وهادي مناسبة أننا نتمناو ليه الشفاء العاجل، انخرطنا جميع، 
فتحنا الحوار، فتحنا النقاش باش أنه نحرصو أننا نخرجو واحد القانون 
اللي ممكن أنه يضمن حقوق املبدعين واملؤلفين ال ل�ضيء سوى ألنهم 
ناخبين صوتوا علينا، وفي إطار استكمال ورش الحماية االجتماعية 

خاصنا نعطيوهم واحد القانون جيد ألبعد الحدود.

هذا النقاش كيجي في إطار، عالش هاد النقاش هذا كامل، ألنه 
منذ  كان  واللي  املجاورة،  والحقوق  املؤلف  لحقوق  املغربي  املكتب 
1964 كيعيش واحد الوضعية قانونية هشة وعليه عدة مؤاخذات، 
وهاد املؤاخذات كنلقاوها خصوصا في تقرير املجلس األعلى للحسابات 
الوزارة  ديال  بالجرأة  نشيدو  أننا  مناسبة  وهادي   ،2014 ديال سنة 
ديالكم وشجاعتكم في أنكم احلتو هاد املشروع القانون، وكنسجلو 
أيضا بإيجابية انفتاحكم على كافة املكونات؛ مكونات املجلس، الفرقاء 
االجتماعيين إلى غير ذلك... من خالل فتح هذا الحوار والنقاش حول 
الثقافي  للجسم  فيها من مصلحة  ملا  التشريعية،  املبادرة  أهمية هذه 

ببالدنا.

احنا كمؤسسة تشريعية أعطينا لهاد املشروع داخل لجنة التعليم 
والثقافة واالتصال الحيز الزمني الكافي، جميع الفرقاء انخرطو اخذاو 
الوقت ديالهم، نزلو التعديالت ديالهم باش ممكن أننا نمشيو أبعد ما 
يمكن في تجويد هذا النص القانوني. كيف قلت أنه الوظيفة ديال املكتب 
املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة كانت وظيفة اللي هي غير 
مكتملة باعتبار غياب نص قانوني واضح ومؤطر، املكتب املغربي لحقوق 
املؤلفين كان يعاني من ضعف الحكامة، يعاني من قلة املوارد البشرية، 
إضافة لبعض االختالالت في مسألة استخالص املستحقات الواجب 
تأديتها، عدم تنفيذ املكتب للبرامج ديالو كاملة، وجانب آخر هو أنه كانت 
ارتفاع في تكلفة التسيير مقارنة مع نوعية وجودة الخدمات املقدمة، 
وهاد ال�ضي أثر سلبا على وضعية الفنانين واملبدعين، ألنه الوظيفة ديال 
هاد املكتب باألساس اللي كانت هي استخالص املستحقات، فبالتالي ما 
كانش واحد النوع ديال الثقة فهاد املكتب، ولهذا كانت هاد املستحقات 

ت أنه فئة من الفنانين كانوا 
ّ
التي يتم استخالصها، كانت قليلة واللي خال

كيلقاو صعوبة في االستفادة من املستحقات ديالهم من خالل املكتب 
اللي كيف قلنا أنه كان كيعاني من عدة نقائص.

مشروع القانون اليوم 25.19، كنعتبروه فرصة مواتية أنه نرقاو 
واملؤلفين،  واملبدعين  للفنانين  واالجتماعية  االقتصادية  بالوضعية 
من خالل أنه كنهضرو اآلن على هيئة للتدبير الجماعي، واللي الهاجس 
ديال هاد مشروع القانون هو إقرار الحكامة والتدبير العقالني عبر عدة 

إجراءات من بينها:

املؤلف  لحقوق  املغربي  للمكتب  املمنوحة  املهام  وتقوية  تعزيز   -
خصوصا فيما يتعلق بتمكينه من اآلليات اللي غادي تسمح له أنه 

يواجه التغيرات الوطنية واللي كيعرفها القطاع وطنيا ودوليا؛

- مسألة ديال ترسيخ الشفافية والحكامة، اللي غادي تمكن املكتب 
أنه يترفع الحجم ديال اإلستخالصات ديالو باعتبار أنه غادي يكتسب 
واحد النوع ديال الثقة من خالل هاد املشروع القانون إضافة أنه من 
خالل هاد مشروع القانون ممكن أنه حاليا غادي نشوفو أنه غادي يتم 
عصرنة طرق تدبير املكتب املغربي لحقوق املؤلف، أنه وكيف ذكرت 
سابقا غادي نتمكنو من النهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية 
للمبدعين الفنانين واملثقفين بصفة عامة، أنه ممكن أنه غادي يمكّنا 
من تنفيذ االتفاقيات كيف كتعرفو أنه كيكونو اتفاقيات دولية اللي 
كتكون ما بين الوزارة وما بين الفاعلين الدوليين، وباعتبار أنه الدستور 
كينص على سمو االتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، فهنايا 
هاد املكتب غادي يتمكن من أنه يم�ضي في عملية تنفيذ االتفاقيات 

الدولية املبرمة.

يتخذها  غادي  اللي  اإلجراءات  عندنا  نواقص  كاينين  أنه  شفنا 
املكتب عبر مشروع القانون الحالي للنهوض بوضعية املثقفين واملبدعين 
والفنانين، لهذا نرى داخل حزب األصالة واملعاصرة داخل فريق األصالة 
واملعاصرة، أن مشروع القانون يتضمن ما يكفي من اإلجراءات والتدابير 
املكتب  هذا  وضعية  وتصحيح  تقويم  على  نتكلمو  أنه  ممكن  باش 
كيتمتع  اللي  إدارة  مجلس  مع  الحكامة خصوصا  آليات  إحداث  عبر 
باالختصاصات الالزمة برئاسة السلطة الحكومية، وإلى جانب مجلس 
التوجيه والتتبع. إضافة لذلك، هنا كنتحدثو على التنصيص على تأدية 
املكتب للمبالغ املستحقة ألصحاب الحقوق داخل آجال شهرين كيف 
عندنا دابا حاليا في مشروع القانون، فبالتالي غادي تكون التسوية ديال 
الوضعية تسوية اللي هي آنية وفورية ما غاديش يكون فيها انتظارية 
بالنسبة للمستفيدين، وغيرها من اإلجراءات اللي كتدل على أنه أنكم 
أخذتم بعين االعتبار توصيات املجلس األعلى للحسابات، قدمنا من 
وتمحيصه  النص  تجويد  أجل  من  تعديالت  األغلبية  داخل  موقعنا 

والحكومة مشكورة تجاوبت معها.

ولهذا، ومن أجل كل ما سبق، فإننا في فريق األصالة واملعاصرة 
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قررنا التصويت باملوافقة على مشروع قانون 25.19 املتعلق باملكتب 
راسخا  إيمانا  نؤمن  ألننا  املجاورة،  والحقوق  املؤلف  لحقوق  املغربي 
بأن هاد مشروع القانون هو مدخل رئي�ضي لإلجابة على عدة إشكاالت 
اللي كيعاني منها قطاع حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة، وبال ما نزيد 
نوصف ألنه الزميل ديالي في التجمع الوطني لألحرار تحدث باستفاضة 
على الوضعية الهشة اللي كيعانيو منها فئة عريضة من املبدعين ومن 
الفنانين، واحنا كمشرعين كنبقاو دائما على أهبة االستعداد باش أنه 
هاد مشروع القانون، هاد القانون أننا نبقاو كنعدلوه وقت ما بانت لنا 
فيه إمكانيات ديال التعديل أو كانت أحد البنود ما حققاتش األهداف 

املرجوة منها، وأشكركم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، ونعطي الكلمة اآلن للسيد النائب 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  عن  الفرفار  العيا�ضي  السيد  املحترم، 

والتعادلية، تفضل ال�ضي الفرفار.

 ونائبا وسيدا وعيا�سيا وفرفار:

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 7ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  أتشرف 
والتعادلية، من أجل مناقشة مشروع قانون 25.19 املتعلق باملكتب 
في ست  سيكون  تدخلي  املجاورة،  والحقوق  املؤلف  لحقوق  املغربي 

لحظات أساسية:

فيها  نسجل  وأساسية،  حاسمة  لحظة  واآلن  هنا  اليوم  -أوال، 
كمؤسسة عريقة للتشريع أننا ننحاز للفن وللفنانين، وننحاز للقضايا 
الجوهرية لهذا الوطن، هي لحظة لالعتراف بما قدمه وما يقدمه رجال 
الفن ونساء الفن لهذا الوطن اعتبارا أن الفن هو بوابة إن لم أقل هو 

دعامة لبناء الهوية املغربية الفسيفسائية؛

-ثانيا، نسجل الخروج من حالة التردد، وهي شهادة ينبغي أن تسجل 
للحكومة أنها قررت أن تخرج هذا، أن ال تكون أيديها مرتعشة، وأن تخرج 
هذا املشروع إلى الوجود إنصافا للفن والفنانين. نسجل كذلك إيجابية 
وجدية السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومعه كافة أطر الوزارة 
على التعامل بالجدية الالزمة والجرأة وقيمة املنتوج الذي قدم، أسجل 
كذلك الحس اإليجابي واملواطن والنقاشات الفعالة والعميقة والحادة 
لجنة  ومناقشات  مداوالت  داخل  للوطن  االنتصار  قاعدة  على  لكن 

التعليم والثقافة واالتصال؛

والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  رؤية   
ْ
ْبِسط

ُ
أ هنا  -ثالثا، 

حينما صادقنا وانحزنا لهذا املشروع لم يكن انحيازا عاطفيا بدعوى أننا 

ننتمي لهذه الحكومة، دعوني أقول بكل موضوعية أن انحيازنا وتصويتنا 
باإليجاب هو تصويت موضوعي، مبرر موضوعيا، وهناك وسأشرح اآلن 

األسس املوضوعية لهذا التصويت لصالح هذا املشروع :

-1 تفعيل الرؤية امللكية، جاللة امللك ينتصر للفن ويؤكد في خطبه 
السامية أننا مطالبين جميعا ترسيخ املسؤولية الجماعية لحشد كل 

الطاقات من أجل الدفاع عن الفنون وخلق بيئة تشجع اإلبداع؛

-2 التما�ضي والتماهي مع الدستور املغربي، املواد أو الفصول 5، 
25، 26 تؤكد ضرورة ترسيخ املسؤولية الجماعية من أجل دعم الفن 

واإلبداع الثقافي وتطوير املجاالت املرتبطة به؛

-3 ونحن في الفريق االستقاللي ندافع عن املشروع، ال بد أن نكون 
الدولية  واالتفاقيات  واملعاهدات  املواثيق  كل  مع  ونتفاعل  نتجاوب 
األدبية؛  املصنفات  بحماية  املتعلقة   1886 »برن«  اتفاقية  من  بدءا 
ثانيا اتفاقية »بيجين« املرتبطة باألداء السمعي البصري؛ رابعا اتفاقية 
الخاصة عبر  اإلعاقات  إلى ذوي  انتصرت  والتي  »مراكش« األساسية 
اتفاقية ما سمي بتيسير النفاذ إلى املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص 
املكفوفين أو اللي عندهم إعاقات بصرية؛ وأخيرا تطبيق القانون أو 
الذي صودق عليه في هذه القبة املوقرة 66.19 املتعلق بحقوق امللكية 

الفكرية والحقوق املجاورة، كما تم تعديله وتغييره؛

-4 الوضعية اللي كيعيشها املكتب، ودعوني أقول بصدق شديد 
حالة من الغموض أو حالة ملتبسة لهذا املكتب موجود قانون واقعيا 
لكن غير مؤطر قانونيا، هذا الفراغ كان ال بد للمشرع أن يتدخل واآلن 
يتدخل من أجل تصحيح هذا االختالل أو هذا الفراغ، قد نتفهم أن 
البعض كان ال يريد إخراج هذا املشروع لحساسية مفرطة ربما على 
الفن، نتفهم هذا املعطى لكن ليس مبررا أن نعاقب أو أن نتغافل أو 
أن نتجاهل أو أال ننتصر للفن والفنانين ولعموم الشعب املغربي. إيال 
التقرير  املكتب،  هذا  حول  املؤسساتية  املوضوعية،  للتقارير  رجعنا 
االقتصاد  وزارة  ديال  التقارير  للحسابات،  األعلى  املجلس  ديال 
واملالية، النقاشات والخصومات والدعاوي والتوتر الواقع بين أعضاء 
أجل  من  نتدخل  أن  ينبغي  كان  أنه  يكشف  املكتب  هذا  ومنخرطي 
تصحيح االختالل، ما خاصش نحكي بأنه التقارير ربحا للوقت التقارير 
اللي كيعيشها هاد  العامة  راها موجودة تكشف الحالة أو الوضعية 
املكتب، وبالتالي كنقول بأن التشريع مطالب بالضرورة القصوى أن 
يتدخل حينما يكون اختالل ما، ليس فقط مللء الفراغ ولكن لتجويد 
املمارسة، 11 اختالل رصدهم املجلس األعلى للحسابات في هاد املكتب 
اللي كان كيسير ربما في غياب إطار قانوني صلب كيمنح ليه الصالحية 
وكيمنح ليه األهلية والصفة قصد استخالص الواجب، وقصد توزيع 
العائد، وقصد التقا�ضي في الحاالت اللي كانت املؤسسات املتعاقدة 
ال تفي بالتزاماتها، هنا كان هاد املكتب كيعيش حالة ما غنقولش من 
القصور ولكن حاجة من الالفعالية والالنجاعة، وبالتالي حينما قررنا 
أن نخوض في هذا النقاش فكان من أجل البحث عن النجاعة والبحث 
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عن الفعالية. كثير املالحظات املرصودة اللي كتكشف بأنه التدخل عدم 
التدخل كان نوعا من االستخفاف، وكان نوع من هدر الزمن التنموي، 
ألنه اللي كيتعبر الفن مجرد ترف خاطئ، الفن اآلن هو طريق للتنمية إن 
لم أقل هو التنمية، دوستويفسكي قال أن الفن ليس فقط هو سلعة 
وإنما هو من سينقذ العالم، ما نعيشه اليوم، ما نعيشه اليوم من محنة 
وجودية مرتبطة بهذا االكتساح الغير املبرر من روتيني اليومي وما شابه 

ألن الفن يعيش حصارا داخليا، ولألسف نمارس عليه حصارا خارجيا.

في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، حينما قررنا أننا نخوض 
ونناقش ونترافع وندافع ونتدافع من أجل هذا املشروع ليس فقط لفعل 
انتخابي، ولكن من أجل الفن ألنه مقوم أسا�ضي، دعوني أقول، مؤخرا 
الفن ديالنا  أنه أحد الرموز ديالنا تسرق،  عشنا واحد الحالة ديال 
كيتسرق، قد نتفهم أن األشياء الجميلة هي التي تسرق، األشياء الثمينة 
هي التي تسرق، لكن لن ندعهم يسرقون جمالنا وفننا، إذن مهمتنا اآلن 
وأنا أشكر كل اإلخوان في اللجنة، واألعضاء اآلن اللي غنصوتو أننا اآلن 
الفن سندافع  أننا حراس  الفن،  أننا حراس  نجسد مرحلة فاصلة، 
عن الفن وسندافع عن الفنانين من أجل بناء صحيح، نكونو شوية 
واقعيين، اآلن هاد املشروع كيعطينا هيئة ذات تدبير جماعي ال ترقى إلى 
مؤسسة عمومية، في حزب االستقالل نؤمن بمبدأ التدرج، نؤمن بمبدأ 
التراكب اإليجابي، نعيشو التجربة، نقيموها، نشوفو النتائج ديالها ومن 

بعد الطريق ما زال أمامنا إذن الوصول إلى تحويل املكتب...

 وسيدارئيسا و لس7:

انتهى التوقيت السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت، شكرا السيد 
النائب املحترم، شكرا. اآلن نعطي الكلمة للسيد النائب املحترم عمر 
عنان عن الفريق االشتراكي، تفضلوا ال�ضي عمر، تفضلوا السيد النائب.

 وسيداعمراعنان:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 7ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي في إطار املناقشة 
باملكتب املغربي لحقوق  املتعلق   25.19 القانون رقم  العامة ملشروع 
املؤلف والحقوق املجاورة، وهو املشروع الذي أثار العديد من املالحظات 
والتفاعالت، وكان محطة نقاش عمومي شاركنا فيه كمعارضة برملانية 
من أجل تطوير تصوره ومقتضياته. وكان الهاجس األسا�ضي في هذا 
النقاش يتمثل في إيجاد الصيغة املثلى لالستجابة لتطلعات املؤلفين 
والفنانين واملبدعين من جهة، ومن جهة ثانية مواكبة التحوالت التي 

عرفها املشهد الثقافي في عصر الثورة الرقمية.

إن إصالح املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة أمر 
ضروري لعدة اعتبارات من بينها:

-1 مرور عقود من الزمن على عمل املؤسسة املعنية بما يستدعي 
القيام بتقييم موضوعي للمرحلة السابقة؛

-2 التحديات التي تفرضها املستجدات الراهنة وتطلب االلتزامات 
القانونية الدولية فيما يتعلق بتكريس ضمانات لذوي الحقوق في مجال 
التأليف واإلبداع، وليس ألن اإلصالح أمر ضروري، فمعناه بأن نسمح 
بأية مقاربة متسرعة ومرتجلة للقيام به مما قد يزيغ به عن املسار 
الصحيح، بل يتعين علينا أن نؤسس إلصالح مدروس ومستدام يقطع 
مع االضطراب التشريعي الذي طبع تنظيم اإلطار املؤسساتي لتدبير 

حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة.

لقد أكدنا في الفريق االشتراكي، من موقعنا في املعارضة على ضرورة 
الثقافة  قضايا  حول  العمومي  السيا�ضي  النقاش  مساحة  توسيع 
والفن واإلبداع، وصيانة الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمثقفين 
والفنانين واملبدعين، وكنا واضحين منذ إيداع مشروع القانون لدى 
ذي  املوضوع  هذا  مع  التعاطي  أهمية  على  بتأكيدنا  النواب  مجلس 
الخصوصية بنوع من التريث والحكمة، وبمقاربة تشاركية حقيقية توفر 
شروط اإلجماع والتوافق ألن املجال الثقافي الوطني في نظرنا هو املرآة 
العاكسة للوحدة املتنوعة، وللهوية املنفتحة. كما أكدنا على ضرورة 
إعتماد مقاربة مبتكرة في املراجعة الشاملة لإلطار القانوني للمكتب 
املغربي ألن التشريع لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة يتجاوز الحدود 
الوطنية ويشمل تأطير الفعل واالستهالك الثقافيين ضمن سياق دولي 
القانوني، إذ على  إلى الخبرة واالبتكار في املجال  عام يقت�ضي اللجوء 
ما  وهو  الرائدة،  الدولية  املمارسات  على صعيد  أو  الوطني  الصعيد 
أبرزته أشغال اليوم الدرا�ضي الذي نظمته فرق ومجموعة املعارضة 
يوم األربعاء 11 ماي 2022 بمقر املجلس، حول مشروع القانون تحت 
شعار: »من أجل قانون منصف وعادل«، والذي خلص إلى أن التشريع 
ليس هدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة إلقرار آليات نزيهة تمكن من حماية 

الوضعية االعتبارية واملادية للمثقف والفنان.

إنها املقاربة التشاركية املبتكرة التي تبينت أهميتها القصوى أثناء 
النواب  بمجلس  واملعارضة  األغلبية  فرق  بها  قامت  التي  املشاورات 
النقابية  الهيئات  وممثلي  الوزير،  السيد  بين  النظر  وجهات  لتقريب 
واملهنية، األمر الذي جعلنا في الفريق االشتراكي نعتبر مشروع القانون 
خطوة أولى تلزمها خطوات مستقبلية أخرى تعمل على تطوير املنظومة 
املؤسساتية لتدبير حقوق املؤلف والحقوق املجاورة. ولذلك، عرضنا في 
فرق ومجموعة املعارضة مجموعة من التعديالت التي نراها أساسية 
لتجويد مقتضيات مشروع القانون، والتي كانت موضوع مناقشة داخل 
لجنة التعليم والثقافة واالتصال، وقد اعتبرنا في تعديالتنا أن حقوق 
املؤلف والحقوق املجاورة أحد أهم املداخل الحقيقية التي تمكن من 
ترسيخ البعد املنهي في املمارسة الثقافية والفنية واإلبداعية، وصيانة 
واملبدعين،  والفنانين  للمثقفين  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق 
وأكدنا على ضرورة القيام بإصالح كلي للمنظومة في شموليتها من أجل 
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مواكبة التحوالت الدولية املتسارعة في املجاالت اإلبداعية والقانونية 
النزاهة  على  تؤكد  التي  الدستورية  املقتضيات  وتفعيل  والرقمية، 
والديمقراطية واالستقاللية في الفعل الثقافي والفني. وقد كان الهدف 
من تعديالت املعارضة املساهمة في توفير الضمانات الضرورية للنجاعة 
للمستحقات،  العقالني  والتوزيع  الحقوق  استخالص  في  والفعالية 
إلى العمل  وضمان الحضور التحكيمي والرقابي للدولة، كما هدفت 
على تحديث هياكل املكتب املغربي وتجديد وظائفه وتقوية حكامته، 
وعصرنة طرق تدبيرها بما يمكن من توفير اآلليات الضرورية للتسيير 
ومعالجة  التحكيم  الجيدة وضمان مختلف سبل  والرقابة  العقالني 
النزاعات، وقد كنا واعيين بأهمية الظرفية التاريخية التي يمر منها املجال 
الثقافي والفني موازاة مع اللحظة التأسيسية للنموذج التنموي الجديد، 
وتجديد األدوار الحمائية واالجتماعية للدولة والسهر على تسيير وتنظيم 

الولوج إلى مختلف الخدمات الثقافية والفنية واإلبداعية.

 وسيدا ورئيس،

لقد قمنا كمعارضة بناءة ومسؤولة، بالتفاعل الالزم مع مشروع 
هذا القانون شعورا منا بضرورة خلق األجواء الصحيحة للتوافق حول 
قضايا الشأن الثقافي وصيانة حقوق اإلبداع واإلنتاج الفني والفكري، 
متكامل  تصور  إلى  تستند  التعديالت  من  مهمة  بمجموعة  وتقدمنا 
ملنظومة تدبير حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، وكنا منفتحين لحظة 
تقديمها داخل اللجنة ورغم رفض الحكومة للعديد من هذه التعديالت 
وانحصار التوافق في تعديالت محدودة تم التصويت عليها باإلجماع 
كما عدلتها اللجنة. وإن كنا في الفريق االشتراكي نعترض على العديد 
من الجوانب املتعلقة بهذا املشروع، فإننا نعبر عن مساندتنا إلصالح 
املكلفة  املؤسسة  أداء  تطوير  أجل  من  مواصلته  ضرورة  على  ونلح 
بتدبير حقوق املؤلف والحقوق املجاورة وخدمة لقضايا اإلبداع والفن 

والثقافة، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب املحترم، ونعطي الكلمة اآلن للسيدة النائبة 
املحترمة السيدة فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي.

 ونائب7ا وسيدةافاطم7ا وكش تي:

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 7ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترمين،

وجهة  إلبداء  الحركي،  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
باملكتب  املتعلق   25.19 رقم  القانون  مشروع  من  وموقفنا  نظرنا 
املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. وفي هذا الصدد، ال بد من 
اإلشارة إلى أن هذا املشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات امللكية 

السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، فيما يتعلق بتثمين 
الثقافة والفن كدعامتين أساسيتين للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
وترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيالت والتوزيعات، إضافة 
إلى اإلسهام في النهوض بأوضاع املبدعين املادية واملعنوية خاصة وأن 
املغرب صادق على مجموعة من االتفاقيات واملعاهدات الدولية بصفته 
عضوا في املنظمة العاملية للملكية الفكرية. ونعتبر في الفريق الحركي، 
املجاورة  والحقوق  املؤلف  لحقوق  املغربي  املكتب  تأهيل  إعادة  بأن 
يعتبر من األولويات وذلك في سياق استراتيجية حماية حقوق املؤلفين 
اللوجستيكي،  أو  القانوني،  املستوى  على  سواء  املجاورة  والحقوق 
وتأطيرا  تكوينا  البشرية  باملوارد  العناية  أو على مستوى  التدبيري،  أو 
وتحفيزا، حيث سيحظى هذا املكتب ألول مرة في تاريخه بوضع قانوني 
يجعل منه شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، ويتمتع باالستقالل 
املالي مما سيمكنه من تعزيز وتقوية املهام املوكولة إليه، وعصرنة طرق 
تدبيره وإدارته، وبالتالي ال يمكننا من حيث املبدأ إال أن نكون مع توسيع 
الترسانة القانونية لتشمل املنظومة اإلبداعية ككل وتنمية الصناعات 
الثقافية، ولكن على أساس أن يكون هذا النص جامعا مانعا وذا أثر 

حقيقي على املهنيين.

 وسيدا ورئيس،

إن مطالب املؤلفين واملبدعين حاضرة دائما في أدبياتنا في الحركة 
تحملنا  غداة  املطالب  هذه  مع  إيجابا  حزبنا  تفاعل  وقد  الشعبية، 
لحقيبة وزارة الثقافة واالتصال، والدليل أن هذا املكتب أصبحت له 
موارد مهمة خارج منحة الدولة. وبنفس االهتمام نصطف اليوم إلى 
جانب املبدعين واملثقفين من موقعنا في املعارضة، إيمانا منا باألهمية 
وكتجسيد  جهة،  من  كصناعة  واإلبداع  والفن  الثقافة  تشكلها  التي 
أو  العربية،  منها  سواء  الروافد  املتعددة  واللغوية  الثقافية  لهويتنا 
األمازيغية، أو الحسانية، أو العبرية، أو األندلسية، أو اإلفريقية أو غيرها 
من جهة أخرى، وبالتالي ال يمكننا إال أن نصطف إلى جانب املبدعين 
نعتبر  اإلطار،  هذا  وفي  للمجتمع.  الحقيقية  املرآة  يجسدون  الذين 
في الفريق الحركي بأن األمر ينقسم إلى شقين: الشق املتعلق باإلبداع 
أيضا على  التقليد والقرصنة، والحفاظ  ويتعين صونه وحمايته من 
استدامته ألن باستدامته سنضمن االستمرارية لتراثنا الالمادي الذي 
تتميز به بالدنا منذ قرون؛ والشق الثاني يتعلق بحقوق هؤالء املبدعين 
الفنانين تتطلب أن  أو االجتماعية، فحماية حرية  املادية  منها  سواء 
يكون لهم وضع مادي واجتماعي محترم، كما تتطلب في املقابل محاربة 
القرصنة والتصدي لكل تشويه مقصود لإلبداعات الفنية والثقافية 
الوطنية التي عرفت وتيرة متصاعدة، ال سيما عن طريق التكنولوجيات 

الحديثة من خالل استغالل املصنفات املحمية.

سيديا ورئيس،

ال بد أن نستحضر بأن وضعية كل الفعاليات الثقافية واإلبداعية 
والفنية ال تختلف حاليا عن وضعية كل املتضررين من جائحة كورونا، 
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بدون مواكبة ومصاحبة  املبدعين ملصيرهم  ترك هؤالء  فإن  وبالتالي 
من الحكومة ال يؤثر فقط على وضعهم االجتماعي، بل يؤثر أيضا على 
استمرارية وديمومة هذا الرصيد الثقافي والفني الغني الذي يميز بالدنا، 
وحضارتنا، وثقافتنا العريقة املتعددة الروافد، فال بد أن تتوازى حماية 
التأليف واإلبداع مع حماية الفنان نفسه، حتى ال يبقى الفن رديفا 
للفقر، وحتى يتم تشجيع املواهب على االنخراط في مجال الفن وحماية 

التراث الوطني بمختلف أشكاله وأصنافه.

ومن هذا املنطلق، فإن األمر في تقديرينا يتجاوز مجرد تعديالت جزئية 
على نصوص قانونية، بل إن االهتمام بهذا الجانب يتطلب إرادة قوية 
واستراتيجية واضحة للرفع من الشأن الثقافي من جهة ودعم املثقفين 
والفنانين واملبدعين من جهة أخرى، وال سيما حمايتهم من القرصنة. 
وفي هذا اإلطار، نطرح التساؤل عن خطة الحكومة التي لم نرى لها أية 
معالم لحدود اآلن من أجل مواجهة حمالت القرصنة التي تتعرض لها 
التحف الفنية والثقافية الوطنية، سواء في املوسيقى، أو الثقافة، أو 
الصناعة التقليدية أو غيرها... علما أن النموذج التنموي الجديد انتبه 
إلى هذا األمر حينما أكد على ضرورة املحافظة على املوروث الوطني 
والذاكرة الجماعية وتثمينها وتعزيز إشعاع التاريخ والثقافة املغربية على 
املستوى الدولي، ونعتقد بأن الحكومة مطالبة بالتصدي لكل أشكال 
االستغالل بما في ذلك التحسيس باالنتماء التاريخي لهذا الثرات املغربي.

سيديا ورئيس،

لقد اعتبرنا بأن هذا النص التشريعي يشكل من حيث املبدأ قيمة 
مضافة للحقل الثقافي، لكننا كنا نتمنى أن يحظى بأكبر قدر من املشاركة 
املسبقة في اإلعداد من قبل املثقفين، واملبدعين، والفنانين واملؤلفين 
بمختلف أطيافهم، والهيئات التي ينتمون إليها. وفي هذا اإلطار، يندرج 
مناه كفرق واملجموعة املعارضة، واملراسالت 

ّ
اليوم الدرا�ضي الذي نظ

التي وجهناها تبعا...

 وسيدارئيسا و لس7:

السيدة النائبة املحترمة، انتهى التوقيت، انتهى التوقيت السيدة 
النائبة املحترمة. واآلن نعطي الكلمة للنائبة املحترمة السيدة وسيلة 
تفضلي  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  عن  الساحلي 

السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةالسيل7ا وساحلي:

شكر اسيديا ورئيس،

سيديا و 7ير،

 وسادةال وسيد تا ونائباتال ون  با ملحترم ن،

لي الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق الدستوري الديمقراطي 
االجتماعي، ملناقشة مشروع قانون رقم 25.19 املتعلق باملكتب املغربي 

لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.

 وسيدا ورئيس،

يأتي هذا املشروع قانون في إطار التوجيهات امللكية السامية، الرامية 
إلى تثمين الثقافة والفن واإلبداع باعتبارها قاطرة للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية، خصوصا وأن بالدنا قطعت أشواطا كبيرة في وضع أسس 
النهوض بالقطاع الثقافي واإلبداعي، حتى يكون مواكبا لكل التحوالت 
مكانة  الثقافة  مجال  اململكة  دستور  بوأ  كما  العالم.  يشهدها  التي 
املنصوص  الثقافية  والتعبيرات  اإلبداع  أهمية حماية  بنفس  متميزة 
عليها في العديد من فصوله، لذلك كان ال بد من حماية وصيانة هذا 
املجال، والنهوض بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، وأن يواكبه تطور 
على املستوى التشريعي، خصوصا أن هذا املجال عرف في السنوات 
املستويين  على  السريعة  والتحوالت  التطورات  من  مجموعة  األخيرة 
الوطني والدولي. لذلك كان ال بد من سد الفراغات القانونية التي من 
شأنها أن تحّد من تطور هذا املجال، حتى يستجيب لتطلعات املبدعين 
ويتالءم مع مقتضيات االتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها بالدنا، 
إليها أو املصادقة عليها، ويواكب التطورات الحاصلة  إما باالنضمام 
في املجال التكنولوجي والرقمي كرافعة جديدة لنشر وتعميم اإلبداع 
والتواصل الفني. ورغم أننا صادقنا على مشروع قانون 66.19 القا�ضي 
والحقوق  املؤلف  بحقوق  املتعلق   2.00 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 
املجاورة، والذي كان من أهم مقتضياته حماية حقوق املؤلف في البيئة 
الرقمية وحمايتها من االستغالل، فإنه بات من املفروض إعادة النظر في 

هذا القطاع كمنظومة متكاملة.

وبناء عليه، فإننا في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، نثمن 
هذا املشروع قانون الذي جاء ليتّمم إصالح هذا القطاع ويعيد االعتبار 
للقيمة الفكرية واإلبداعية والفنية لحامليها ومبدعيها، ويضمن حقوق 
املؤلف والحقوق املجاورة ببالدنا، من خالل تمكينه من وضع قانوني 
باالستقالل  يتمتع  العام،  للقانون  اعتباري خاضع  في شكل شخص 
املادي وإعادة النظر في تكوين هذا املكتب وتمكينه من اآلليات الداعمة 
وتشجيع  والدولي،  الوطني  املستويين  على  التحديات  جميع  ملواجهة 
حركة اإلبداع والتأليف الفكري والفني. كما نثمن املستجدات التي جاء 
بها املشروع قانون خصوصا املتعلقة بإحداث مجلس إدارة، ومجلس 
التوجيه والتتبع، وإحداث صندوق اجتماعي لفائدة املؤلفين وأصحاب 
الحقوق املجاورة وذلك بهدف تمكينهم من نظام للتغطية االجتماعية 
ومواكبة ظروفهم االجتماعية والصحية وحفظ كرامتهم، واالعتراف 

بمجهودهم ودورهم في الحياة الثقافية والفكرية والفنية.

سيديا ورئيس،

إننا في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، ننوه باألهداف 
والغايات التي جاء من أجلها مشروع القانون 25.19 والتي من شأنها توفير 
حماية أكبر لحقوق امللكية الفكرية من خالل إدراج مقتضيات وأحكام 
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جديدة تحفظ الحياة االجتماعية للمبدعين، وترد االعتبار لهم، وتحمي 
حقوقهم من االستغالل غير الشرعي. لذلك فهو مشروع قانون من شأنه 
أن يضبط مجال حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، ويعمل على تجويد 
طرق تدبيره وإدارته، ويرسخ الحكامة في تدبير التحصيالت والتوزيعات 
بكل شفافية. وأخذا بعين االعتبار لهذه املكتسبات اإلضافية، فإننا في 

فريقنا نرحب بها ونصوت باإليجاب على هذا املشروع قانون، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نعطي الكلمة اآلن للسيدة النائبة 
إكرام الحناوي من فريق التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاإكر ما وحنالي:

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 7ير،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

حرصنا في فريق التقدم واالشتراكية على أن يأخذ مشروع القانون 
مساره  املجاورة  والحقوق  املؤلف  لحقوق  املغربي  باملكتب  املتعلق 
اإليجابية  والتدابير  باإلجراءات  ونوهنا  والطبيعي،  العادي  التشريعي 
الواردة فيه والتي تخدم مصلحة اإلبداع انطالقا من قناعتنا املبدئية 
واإلبداعية  والثقافية،  الفنية،  اإلنتاجات  تثمين  بضرورة  والقيمية 
بمختلف  والفنانين  واملفكرين،  املبدعين،  حقوق  صيانة  وبضرورة 
أصنافهم وتوجهاتهم سواء املادية أو املعنوية من خالل توسيع هوامش 
الحرية واإلبداع بدون قيود أو شروط. وهذا املشروع بطبيعة الحال 
املجاورة،  والحقوق  الفكرية  امللكية  حقوق  ملنظومة  استكماال  يأتي 
بعدما تمت املصادقة على القانون املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق 
املجاورة، وهذه مناسبة إلثارة التفكير بشكل جماعي في إعداد مدونة 
خاصة بحقوق املؤلفين والحقوق املجاورة وحقوق اإلبداع بشكل عام.

ونحن في فريق التقدم واالشتراكية، كان موقفنا املبدئي هو تثمين 
فلسفة هذا املشروع قانون، والذي يهدف إلى تحويل املكتب املغربي 
تتمتع  الجماعي  للتدبير  هيئة  إلى  املجاورة  والحقوق  املؤلفين  لحقوق 
باالستقالل املالي واإلداري، وفي ذلك ضمانات قوية ليتمكن املكتب من 
القيام باملهام املنوطة به وال سيما فيما يتعلق بضمان حقوق املؤلفين 
تهدف  التي  القانونية  املراجعة  هذه  مستحقاتهم.  واملبدعين وضمان 
كذلك بطبيعة الحال إلى إعادة تأهيل املكتب، يجب أن تتم مواكبتها 
على املستوى القانوني، واللوجستيكي، وعلى املستوى التدبيري والعناية 
باملوارد البشرية من خالل تحفيزها وتكوينها بما يساير ملحاحية صون 

وحفظ حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة.

وكما يعلم الجميع، فإن مسألة تدبير هذه الحقوق فيها اختالف 
املؤسساتية  بالخصوصيات  رهينة  فهي  الدولي،  الصعيد  على  كبير 

واالقتصادية، والثقافية، واالجتماعية والقانونية لكل بلد، فهناك عدة 
تجارب مقارنة يتم اللجوء فيها إلى الشركات الخاصة والتي تعتبرها هي 
النموذج املالئم بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي يتم تدبيرها، وهي في حد 
ذاتها مصالح خاصة للمؤلفين. في حين أنه في بعض التجارب األخرى، 
تتخذ هذه الهيئات طابعا شبه عمومي وتساهم الدولة في تأطير عمل 
فإن  التجارب  من  اآلخر  الصنف  أما  مباشرة،  بصورة  الهيئات  هذه 
معظم هذه الهيئات تخول نظام املؤسسة العمومية ويمكن اعتباره 
النموذج األكثر مالءمة مع عدة معطيات فيما يخص حماية حقوق 
املؤلفين. وعموما سيكون لهذا القانون دور هام في جبر الضرر الذي 
يلحق باملؤلفين وذوي الحقوق املجاورة خاصة في ظل تصاعد أعمال 
القرصنة واالنتشار املتصاعد لعمليات استنساخ املصنفات سواء من 
طرف الخواص ألغراض االستعمال الشخ�ضي أو االتجار الغير املشروع. 
لذلك، فإننا في فريق التقدم واالشتراكية نعتبر بأن هذا القانون ستكون 
له قيمة مضافة لتعزيز منظومة حقوق امللكية الفكرية خاصة وأن 
بالدنا تتوفر على تجربة وتراكم مهمين في هذا املجال وتستجيب على 
األقل للحد األدنى من املعايير املتعارف عليها عامليا، ويتم العمل بها في 

الكثير من املنظومات القانونية ذات الصلة.

 وسيدا و 7يرا ملحترم،

انخرطنا معكم كمعارضة بناءة ومسؤولة، في إخراج هذا القانون 
إلى حيز الوجود، بالرغم من تسجيلنا للعديد من املقتضيات التي كانت 
وأن  التشريعية  للمسطرة  قبل خضوعه  شاملة  مراجعة  إلى  بحاجة 
مع  ومشاورات  نقاش  وفتح  والتقنية،  السياسية،  ملستكم  يتضمن 
املعنيين واملهنيين. وانخرطنا انطالقا من التزامكم السيد الوزير املحترم، 
بخلق إطار قانوني ومؤسساتي خاص يهدف إلى التنظيم الذاتي للمهنة 
كما هو الشأن بالنسبة للعديد من املهن، والتي تعتبر تجارب ناجحة كما 
هو الشأن بالنسبة للتنظيم املنهي للصحافة، وانخرطنا كذلك من أجل 
إيقاف نزيف مختلف األضرار املادية واملعنوية التي تلحق بذوي الحقوق 
من مؤلفين وفناني األداء ومنتجين على حد سواء في غياب آليات ناجحة 
اإلشهار،  على  والتحايل  والتحريف  القرصنة  من  لحمايتهم  وفعالة 
أو عدم أخذ اإلذن من صاحب العمل أو من ذويه. ونتمنى صادقين 
أن تكون هذه املبادرة التشريعية، مبادرة لرد االعتبار إليهم من خالل 
اإلدارية، ومن خالل  املساطر  وتبسيط  والتسيير  التدبير  في  إشراكهم 
كذلك تسريع وتيرة تنفيذ التزامات املكتب تجاه مختلف املستفيدين 
من خدماته، وتوفير فرص االستثمار في مجاالت اإلبداع ذات الصلة، 
وذلك حرصا على حماية اإلبداع الفني، والفكري، والسينمائي والثقافي، 

والسالم عليكم وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، واآلن أعطي الكلمة للسيد النائب 
والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  عن  اجنين  ابراهيم  املحترم 

تفضلوا السيد النائب.
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 ونائبا وسيدا بر هيما جنين:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 7يرا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يشرفني بداية أن أتناول الكلمة باسم مجموعة العدالة والتنمية 
للمساهمة في مناقشة مشروع القانون 25.19 املتعلق باملكتب املغربي 
ملجموعة  استكماال  يأتي  والذي  املجاورة،  والحقوق  املؤلف  لحقوق 
وهمت  األخيرة،  العشرية  خالل  بالدنا  عرفتها  التي  اإلصالحات  من 
إصالح القطاع الفني بشكل عام، والتي شكلت إحدى األولويات التي 
ما فتئت مجموعة العدالة والتنمية تحرص عليها وتضعها من ضمن 
أولوياتها، وذلك حرصا منها على االرتقاء بأوضاع الفن والفنانين وحماية 
إبداعاتهم من كل أشكال الترامي واالحتكار، وضمان استقالل املبادرة 
الفنية وإبعادها عن كل استغالل سياسوي سيحكم عليها باالنحصار، 
والتراجع، واالندثار كيفما كان حتى يظل الفن ملكا لجميع املغاربة بدون 

تمييز.

إننا نعتبر أن الشأن الفني يجب أن يحظى بكامل الدعم والتشجيع، 
حتى يؤدي رسالته على أحسن وجه، ويساهم في نشر الوعي وفي التنشئة 
دولة  وتكريس  والديمقراطية  املواطنة  قيم  على  والتربية  االجتماعية 
الحق والقانون، وذلك في قالب فني يقرب املشاهد من املرامي الحقيقية 
للعمل الفني والتي تتجاوز الجانب الفرجوي إلى الجانب الرسالي فيه، 
كل هذا يحتاج إلى دعم ومواكبة كبيرين، وهو ما تسعى إليه املجموعة 
النيابية وقبلها فريق العدالة والتنمية، والذي اتخذ العديد من املبادرات 
خالل السنوات األخيرة سواء من خالل تنظيم أيام دراسية، أو التفاعل 
مع مبادرات تشريعية، أو تنظيم استقباالت للعديد من الهيئات الفنية 
والنقابية بمختلف أطيافها، واالستماع لكافة الفرقاء في املجال الفني 
وذلك في أفق بناء رؤية استراتيجية واضحة تؤطر العمل الفني ببالدنا 

بالتعاون مع كافة الشركاء واملهنيين.

كثيرة  إصالح  محطات  الفني  القطاع  إصالح  ورش  عرف  لقد 
القانونية  النصوص  من  مجموعة  مراجعة  األمر  وتطلب  ومتفرقة، 
للفن  األسمى  الغاية  ولتحقيق  للمتغيرات،  استجابة  أخرى  وإعداد 
طاملا وصفت  والتي  القانونية  للترسانة  الحالية  الوضعية  عن  بعيدا 
بالترهل والضعف واالرتجالية في كثير من األحيان على مستوى التنزيل، 
هذا  إتمام  في  بفعالية  االنخراط  الفاعلين  كل  على  لزاما  كان  لقد 
الورش واملساهمة في تأهيل الترسانة القانونية للفنان حتى تواكب كل 
التحوالت التي عرفتها الساحة الفنية خالل العشرية األخيرة، باعتباره 
بنية االستقبال األساسية والتي بدونها ال يمكن ضمان التنزيل األفضل 
ملنظومة اإلصالح. لذا فإن مساهمتنا في مناقشة هذا املشروع، ودفاعا 
عن مقتضياته، أملته الرغبة الكبيرة من أجل تجاوز كافة املعيقات 
لتنزيل هذا الورش اإلصالحي الهام، والذي يهم وضعية الفنانين ببالدنا 

والتي تحتاج إلى عناية خاصة تستوجب تعاون كافة الفرقاء من أجل 
تحسين شروط املمارسة الفنية ببالدنا.

إن هذا املسار التشريعي، بدأ من سنوات حيث تم تنظيم عدة أيام 
دراسية لعل آخرها يوم درا�ضي في بداية سنة 2020، حول الحماية 
القانونية لحقوق املؤلف والفنان، والذي عرف مشاركة العديد من 
الفنانين، وخرج باملكتب املغربي لحقوق املؤلفين والذي عرف نقاشات 
كبيرة آنذاك تمحورت في مجملها حول ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية 
في دراسة هذا النص، وهو ما سعينا إلى تحقيقه من خالل عقد لقاء 
درا�ضي بمعية فرق املعارضة حضره أزيد من 300 فنان من مختلف 
وتوسيع  النقاش  تعميق  بهدف  وذلك  الفنية،  والتخصصات  الفئات 
إلى صيغة توافقية تجّنبنا مزيدا من االختالف  االستشارة والوصول 

حول مضامين هذا النص التشريعي الهام.

 وسيدا ورئيس،

بعد هذا املسار الطويل الذي عرفته مناقشة هذا النص التشريعي 
الفرق  كافة  من طرف  املقدمة  التعديالت  على  االطالع  وبعد  الهام، 
على  الحرص  اعتقادنا  حسب  األساس  في  حكمها  والتي  البرملانية، 
املصلحة الفضلى للفنانين، انخرطنا بكل إيجابية في اللقاءات التشاورية 
التي تم عقدها من أجل تقريب وجهات النظر حول مقتضيات هذا 
النص التشريعي، آثرنا وبكل قناعة وبعد تقديم تعديالتنا حول مشروع 
القانون بمعية فرق املعارضة أن نصوت باإليجاب على هذا النص، رغم 

رفض مجموعة من التعديالت التي قدمناها في اللجنة املختصة.

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 7يرا ملحترم،

إن دور الفنان دور محوري وأكبر من مجرد تحسين وضعية اجتماعية 
على أهميتها، لكن تفكيرنا مستقبال يجب أن يتجاوز هذا املستوى إلى 
تطوير األداء والرسالة الفنية بعد تجاوز كل هذه اإلشكاالت الخاصة، 
ورغبة مّنا في تجويد وتطوير أداء املكتب املغربي لحقوق املؤلف وتطويره 
والتنمية،  العدالة  مجموعة  في  فإننا  اإلصالح،  مسلسل  يخدم  بما 
وبالرغم من كل هذه املالحظات والتي ال زلنا نعتقد بوجاهتها، وأمام 
دفعات السيد الوزير املحترم، فإننا سنصوت باإليجاب لصالح هذا 
النص ربحا للزمن التشريعي واإلسراع بإخراجه إلى حيز الوجود، متمنين 
أن يتم تدارك مالحظاتنا مستقبال والتي نعتقد جازمين أنها مالحظات 
جوهرية تعالج مجموعة من اإلشكاالت في عمقها بما يخدم الفنانين، 

ويساهم في تطوير عمل املكتب بشكل، والسالم عليكم ورحمة هللا.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب املحترم، واآلن نمر إلى عملية التصويت على 
مشروع القانون.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون؟

املمتنعون؟

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:ِ االجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: االجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

واآلن أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه 
اللجنة: اإلجماع.

على  صادق  قد  النواب  مجلس  املجلس،  يكون  وبذلك  وبذلك، 

املؤلف  لحقوق  املغربي  باملكتب  املتعلق   25.19 رقم  قانون  مشروع 

والحقوق املجاورة. توصلنا بطلبين في إطار مقتضيات الفقرة الثانية 

من الفصل 153 من النظام الداخلي، السيد إدريس السنتي�ضي رئيس 

الفريق الحركي بمجلس النواب يريد طلب شرح التصويت. إيال اسمحتوا 

السادة النواب، تفضل 5 دقائق أق�ضى تقدير، نعم تفضل، السادة 

النواب.

 ونائبا وسيداإدريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركي:

املعذرة،

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 7يرا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ألجالء،

في الواقع طبعا كما يعرف الجميع الثقافة واإلبداع والفن هي مسألة 

هوية بعدا وال مزايدة فيها، ثانيا لم يكن لي أن أتناول الكلمة لوال ما جاء 

من نقاش وسجلت باستغراب وبأسف كبيرين كون يعني �ضي جهات 

معينة تقوم بمزايدات، وأن الفريق املحترم والثاني لم يقم بمزايدة، 
أقول نيابة عن الفرق داملعارضة أننا لم نقم بعد بمزايدات ملاذا؟ ألننا 
صوتنا باإلجماع على جل القوانين اللي تمت في هاد املجلس، من غير 

قانون املالية، فكيف، فكيف لنا أن نقول، نعم، نعم، فكيف...
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 وسيدارئيسا و لس7:

السيد الرئيس، إيال اسمحتوا، إيال اسمحتوا رجاء، اإلطار القانوني 
لشرح التصويت هو مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 153.

 ونائبا وسيداإدريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركي:

أنا فيهم، أنا فيهم.

 وسيدارئيسا و لس7:

ال يمكن الخروج عن املأذون فيه..

 ونائبا وسيداإدريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركي:

أنا ما خرجت والو..

 وسيدارئيسا و لس7:

املأذون فيه هو شرح وتبرير التصويت وليس التعقيب.

 ونائبا وسيداإدريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركي:

أنا ما خرجت والو السيد..

 وسيدارئيسا و لس7:

شرح  حدود  في  نبقاو  ال  اسمحتوا،  إال  رجاء  التعقيب،  ليس  ال 
التصويت فقط.

 ونائبا وسيداإدريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركي:

نعم، إذن كباقي مشاريع القوانين السيد الرئيس املحترم، صوتنا 
بإيجاب عالش؟ ألن أوال هاد القانون موضوع املناقشة هو وضع سابقا 
في عهد هيئة محترمة معروفة واللي جابت هاد القانون؛ ثانيا جرات ما 
في جهدها باش يتم املصادقة عليه قبل من هاد الوقت؛ ثالثا من بعد 
ما بدات واحد العدد ديال أكاد أقول مهم ضغوط معينة، كاع باش 
نكونو واضحين، ملناقشة املوضوع فتحنا باب النقاش بل مشينا أبعد في 
فرق املعارضة درنا واحد اللقاء درا�ضي اللي حضروه 360 مبدع وفنان 
وكل واحد ادلى بدلوه وبدا برأيو إلى آخره، وهذا طبيعي جدا، وباملناسبة 
أشكر جزيل الشكر األخ والزميل ال�ضي أحمد التويزي على حضورو لهاد 
اللقاء اللي سمعنا فيه هداك �ضي اللي تقال وهذا هو الواجب ديالنا، 
بعد ذلك استفسرنا السيد الوزير املحترم، حول ما جاء من اقتراحات 
وتعديالت على النص اللي كان بين يدينا، كان طبيعي توصلنا بالجواب 
والجواب كان مقنعا، ولوال هداك الجواب اللي كان مقنع ملا يعني قبلنا 
باش نسحبو مؤخرا التعديالت اللي تقدمنا بها، ثم تم لقاء على مستوى 
املجلس حضروه النواب أغلبية ومعارضة ملناقشة نفس املوضوع مع 
املعنيين باألمر، وهادي تعد سابقة أن أغلبية ومعارضة تجتمع مع واحد 

املجموعة نتاع املعنيين باألمر اللي كيجيو مرة أخرى وتيحاولو يفسروا 
هداك �ضي اللي عندهم، اللي يمكن كذلك نسجلو وهو راه مفيد جدا، 
هو التزام السيد الوزير بالرجوع من بعد املمارسة إذا كان ال بد أن 
نعدل ما يجب تعديله فهاد املوضوع، وهذا تيدل على أن كاين تعامل، 
طبعا هاد التعامل اإليجابي راه ما�ضي ب�ضي حس إنتخابوي، راه ما زال 
االنتخابات بعيدة واحنا من حيث سمعنا للطرف واآلخر وحاولنا نتعاونو 
ودائما تنتعاونو راه بقناعة املعارضة اليوم، معارضة مواطنة مسؤولة 
لن تتزايد نهائيا ملا فيه املصلحة دالبالد، طبعا كاين معاهدات دولية، 
وكاين اعتبارات عدة للتصويت باإليجاب. إذن صوتنا باإليجاب بقناعة، 
وال لالستغراب، ويعني أؤكد على أن هاد القناعة نابعة من كون الفنان 
والفنانة واملبدع واملبدعة هما في حاجة للدعم، واليني هاد الدعم راه ما 
يمكنش يّدار بال ما ناخذو بعين االعتبار مصلحة اآلخر، هاد املوضوع اللي 
تناقشو كاين معاهدات دولية، كاين اتفاقيات، ثم كانت مقاربة تشاركية 
مدة  منذ  والجمعيات  النقابات  عبر  يعني  والفنانين  الفنانات  كل  مع 
طويلة، فكاين اللي ما بقاش را�ضي واحد الجزء منهم على التعديالت ال 
بأس لقد تقدمنا ونحن على أتم االستعداد كيف جاء كذلك على لسان 
ليس  تعديله، هذا  يمكن  ما  لتعديل  االستعداد  اإلخوان على  بعض 
بقرآن منزل، هذاراه قانون إذن إيال احتاج من هنا واحد 3 شهور، أو 
6، أو ال أكثر إعادة النظر، إن شاء هللا، نرجعو عاوتاني عندكم ونعيدو 

النظر وأكيد أن كل �ضي غادي يصوت، شكرا باإليجاب طبعا.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا، شكرا السيد الرئيس على االلتزام بالوقت، إيال اسمحتوا 
رجاء كاين طلب آخر ديال تناول الكلمة لشرح موجب التصويت، السيد 
الرئيس رئيس فريق التقدم واالشتراكية ال�ضي الحموني، تفضل ال�ضي 

رشيد، تفضل السيد الرئيس، تفضل.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي7:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 7يرا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

في الحقيقة ما كناش كاع يعني عندنا رغبة في تفسير التصويت، 
الرئيس،  السيد  سبق  كيفما  األمور  بعض  نوضحو  بغينا  غير  ولكن 
وما نعاودش داك �ضي اللي قال، ألن هاد مشروع قانون يعني راه من 
الحكومة السابقة، وكان حزب التقدم واالشتراكية السيد الوزير، اللي 
كان وزير الثقافة يعني هو اللي كان تم اإلعداد ديال هاد القانون، باش 
حتى �ضي واحد ما يبقى يتزايد ويقول أن هاد القانون جبتو وبغيت أنا 
نحارب به، هاد ال�ضي راه احنا متفقين عليه ومن قبل، واحنا ما عّمر 
حزب التقدم واالشتراكية كنا ضد هاد القانون، ألن هاد املغالطات أن 
داك ال�ضي اللي ّدار راه فيه عرقلة، بالعكس من بعد اليوم الدرا�ضي تبين 
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بأن هادوك الفنانة املداخالت ديالهم قالك راه ما تمش التشاور معانا، 
وصيفطنا  والثقافة،  الشباب  ديال  الوزير  للسيد  مراسلة  صيفطنا 
مراسلة ديال السيد رئيس الحكومة، قلنا لو بأن راه الفنانين قاليك 
ما كانش مشاورات، السيد الوزير تجاهل املراسلة ديالنا، احنا قلنا لو 
جاوبنا اعطينا الكرونولوجيا ديال املشاورات منذ الحكومة السابقة، 
 قلنا ما يمكنش ندير حوار غي جاوبنا، ما تمش يعني التفاعل مع 

ّ
أو ال

مراسلة فيها 4 ديال الفرق، كان التصويت غيكون نهار الثالثاء من بعد 
نهار اإلثنين بمبادرة ديال السيد الرئيس فريق ديال األصالة واملعاصرة 
ي كيكون 

ّ
مشكور، وهاد ال�ضي اللي خصو يّدار، والتقاليد ديال البرملان مل

مشكل في القانون كيتم االتصال مع رؤساء الفرق وكنلقاو حل، دار 
املبادرة وجلسنا مع السيد الوزير واعتذر السيد الوزير، ألن ما تمش 
التجاوب قالك كيعتذر، وقبلنا العذر ديالو وقلنا لو احنا اإلشكال ديالنا 
 ال؟ واعطانا الكرونولوجيا ديال 

ّ
هو غير نعرفو واش كانت مشاورات وال

املشاورات، وكان اجتماع ما بين فرق األغلبية واملعارضة مع الفنانين 
ودازت األمور. أنا غير هاد النقطة بغيت نوضحها بأننا ويمكن إيال رجعتو 
للقوانين اللي كان بها باإلجماع كتصوت املعارضة هو خير دليل بأننا 

معارضة اللي في مصلحة املواطن غادي نكونو معاها، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد الرئيس املحترم، إيال اسمحتوا رجاء، إيال اسمحتوا 
السيد الرئيس أحمد تويزي يطلب كذلك الكلمة، تفضل.

 ونائبا وسيداأحمدات يزيارئيسافريقا ألصاو7ال ملعاصرة:

أنا خذيت الكلمة ليس لشرح التصويت، وإنما ما غنزيد �ضي كثير 
على ما قال السيد الرئيس السنتي�ضي وال السيد الرئيس فريق التقدم 
املشروع  هاد  على  املوافقة  كرونولوجيا  يخص  فيما  واالشتراكية 
قانون، اللي هو ربح للبرملان املغربي، وربح لهاد الطبقة اللي كلنا أغلبية 

ومعارضة واعيين بالدفاع عنها. وبغيت غير نشكر أوال فرق األغلبية وال 
فرق املعارضة بالخصوص عندما لّبوا الدعوة لالجتماع بالسيد الوزير، 
ألن املراسلة اللي كانت عند السيد الوزير عندما تكلمنا معه، اللي ما 
كاينش باش يجاوب هنايا، ولهذا بغيت نقول لكم عالش تقالت، على أنه 
مراسالت تمت مراسلة رئيس الحكومة، ومراسلة الوزير، ومراسلة �ضي 
حد آخر يمكن ياك؟ ورئيس مجلس النواب، وبالتالي هو ارتآى على أنه 
مشات لرئيس الحكومة وبالتالي لم يستطع داك ال�ضي عالش ناقشناه 
ي كنا مجموعين في ديك القاعة على أنه هذا هو املوضوع. وكذلك 

ّ
مل

النقاشات اللي كانت طرات على مستوى اليوم الدرا�ضي اللي كنتو دارتو 
الفنانين  400 ديال   

ّ
300 وال اللي فيه واحد  اللي كان مهم  املعارضة 

واملبدعين والكتاب إلى آخره...، وكان نقاش كبير جدا وجل الفرق اللي 
اللي كانوا دارو  الناس  البرملان استقبلت جزء من هاد  ممثلة داخل 
داك اليوم الدرا�ضي واستمعنا لهم، ولكن في الواقع املطالب ديالهم من 
الصعب اآلن كما اتفقنا كلنا أن نصل إليها اليوم، ولكن بداية يمكن كما 
قالوا، كما قال ال�ضي السنتي�ضي وال السيد رئيس الفريق ديال التقدم 
واالشتراكية على أن البرملان أن القانون ما�ضي قرآن منزل، يمكن غدا أو 
بعد غد إيال شفنا أن مادة من املواد إمكانية تعديلها واإلتيان بها للبرملان 
غادي نجيبوها للبرملان ونعدلوها، ولكن هذا ربح لنا جميعا، وكنظن حتى 
�ضي واحد ما غيتزايد، حتى �ضي واحد ما يم�ضي يتزايد على هاد املوضوع ال 
أغلبية وال معارضة، هذا ربح لهاد البرملان وربح لهاد الشريحة الواسعة 
من املغاربة اللي كنا شفنا املعاناة ديالهم أثناء »كوفيد«، نتمناو على أن 
هاد الصندوق هذا املكتب هذا يحّل بعض اإلشكاليات املرتبطة بالحالة 
ديالهم وانخراطهم داخل الورش الكبير لجاللة امللك، اللي هو التغطية 

الشاملة االجتماعية، وشكرا لكم.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد الرئيس، رفعتا و لس7.
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محضرا و لس7ا وحادي7ال وخمسين

 وتاريخ: االثنين 4 ذو الحجة 1443ه )4 يوليوز 2022(.

مجلس  لرئيس  السابع  النائب  عمر  بن  حسن  السيد   ورئاس7: 
النواب.

 وت قيت: ساعتان وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زواال 
والدقيقة السادسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدللا ألعمال: 
التالية:

-الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛

-السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛ 
-االقتصاد واملالية؛

-الصناعة والتجارة.

 وسيداحسنابناعمر،ارئيسا و لس7:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين.

افتتحت الجلسة،

 وسيدةا و 7يرةا ملحترم7،

 وسيدا و 7يرا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي ويتضمن جدول أعمال اليوم 29 سؤاال شفهيا موزعا على 

القطاعات التالية:

والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة   -
والتضامني،  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة 

االقتصاد واملالية، وأخيرا قطاع الصناعة والتجارة.

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

مشكورا.

 وسيدامحمداب دريق7،اأمينا مل لس:

شكر ا وسيدا ورئيس،

ومحمد  براس  فاضل  النواب  السادة  من  املجلس  مكتب  توصل 
لعسل ومحمود اعبا وعبد الغني مخداد وباقي أعضاء الفريق االشتراكي 

بمقترحات القوانين التالية:

- مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتتميم وتغيير املادتين 98 و162 من 
القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات.

- مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتتميم وتغيير املادتين 141 و93 من 
القانون التنظيمي رقم 112.14 املتعلق بالعماالت واألقاليم.

- مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتتميم وتغيير املادتين 149 و92 من 
القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات.

ومن السيدات والسادة النواب عويشة زلفى ومحمد أبركان ومليكة 
زخنيني ونور الدين آيت الحاج وباقي أعضاء الفريق االشتراكي توصل 

مكتب املجلس بمقترحات القوانين التالية:

- مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة 8 من القانون رقم 49.16 
التجاري أو  العقارات واملحالت املخصصة لالستعمال  املتعلق بكراء 

الصناعي أو الحرفي.

- مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 67.12 املتعلق بتنظيم 
العالقات التعاقدية بين املكري واملكتري للمحالت املتعددة السكنى أو 

االستعمال املنهي.

قانون  من   430 الفصل  وتتميم  تغيير  إلى  يرمي  قانون  مقترح   -
املسطرة املدنية.

كما توصل مكتب املجلس من السيدات والسادة النواب عتيقة 
القادر البوصيري وباقي  جبرو ولطيفة الشريف ومجيدة شهيد وعبد 

أعضاء الفريق االشتراكي بمقترحات القوانين التالية:

- مقترح قانون يرمي إلى تتميم املادة 3 من القانون رقم 18.12 يتعلق 
بالتعويض عن حوادث الشغل.

- مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادة 152 من مدونة األسرة.

- مقترح قانون يتعلق بقواعد ومبادئ تنظيم النقل الطبي.

رقم  بالقرار  الدستورية  املحكمة  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
22/188 والذي تصرح بمقتضاه بإلغاء انتخاب السيدين عبد الحق 
شفيق وإسماعيل بنبي عضوين بمجلس النواب عن الدائرة االنتخابية 

املحلية عين الشق، عمالة مقاطعة عين الشق.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 27 يونيو إلى 4 يوليوز 2022، 82 سؤاال شفويا و122 

سؤاال كتابيا تم سحب 4 أسئلة شفوية. شكرا السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس7:

حضر تا وسيد تال وسادةا ون  ب،

 قبل الشروع في جدول أعمالنا، أود أن أخبركم أن رئاسة املجلس 
توصلت من السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات 
مع البرملان برسالة تلتمس فيها السيدة وزيرة االقتصاد واملالية ترتيب 
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األسئلة الشفهية املوجهة إليها في أول جلسة وذلك الرتباطاتها بالتزامات 
حكومية طارئة، وطلبا أيضا من السيد وزير الصناعة والتجارة تقدم 
أيضا  نظرا  واملالية  االقتصاد  نهاية قطاع  بعد  إليه  املوجهة  األسئلة 

اللتزامات طارئة.

حضر تا وسيد تال وسادة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع   
ونستهلها بقطاع االقتصاد واملالية بسؤال حول تحسين مناخ األعمال 
على املستوى الجهوي، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة فليتفضل السيد النائب أو النائبة لطرح السؤال.

 ونائبا وسيداعبدا ورحيماب عزة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، تعاني أغلب جهات اململكة من صعوبات 
كبيرة على مستوى عوامل الجذب واستقطاب االستثمارات، هاد الواقع 
هذا يكرس مجموعة من التفاوتات على مستوى جهات اململكة وكذلك 
على مستوى الجهات يعني أقاليم املشكلة للجهات يعني في حد ذاتها. 
السيدة الوزيرة، ما هي اإلجراءات اللي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل 

تحسين مناخ األعمال على املستوى الجهوي؟

 وسيدارئيسا و لس7:

جواب السيدة الوزيرة.

 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد النائب املحترم، كما ذكرتو التشجيع وتحسين مناخ األعمال 
على املستوى الجهوي هي من أولويات الحكومة ألن االستثمار هو تحدي 
كبير للنمو باملجتمع واالقتصاد املغربي، هناك عدة مبادرات نذكر منها 
أوال: إصالح املراكز الجهوية لالستثمار اللي والت عندها واحد الوقع 
مهم جدا وبتمديد املسؤوليات ديالها والحكومة غتأدي في اإلمكانية 
اللي املعطية لهاد املراكز، كذلك امليثاق ديال االستثمار الجديد اللي 
غادي يعطي تحفيزات مهمة من أجل االستثمار في املناطق النائية أو 
الجهات اللي في حاجة لالستثمارات أكبر، نذكر كذلك بالالتمركز وكذلك 
الجهوية املتقدمة للحكومة باشرت بمبادرات مهمة جدا باش التسريع 
لهاد السياسة ديال الالتمركز والجهوية املتقدمة باش نكونو أقرب من 
الواقع ديال جميع األقاليم والجهات واملدن، كذلك اللي بغيت نشير ليه 
هو أن مجهودات أخرى كتصّب فهاذ االتجاه، أوال االستثمار العمومي 
في  زال  ما  اللي  في مناطق  اليوم  التحتية كيجي  البنيات  في  خصوصا 
ر على سبيل املثال امليناء ديال الناظور 

ّ
حاجة الستثمارات كبرى، نذك

أو امليناء ديال الداخلة اللي غيكون عندهم أهمية كبيرة كذلك في تنمية 
يعني جهات مختلفة للمملكة، مبادرة يمكن أخرى مهمة هي الصفقات 

التحفيزات  واحد  يعطي  غادي  الجديد  املرسوم  فاليوم  العمومية 
لتشغيل اليد العاملة فهاذ الورشات..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا ورحيماب عزة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

بها  قامت  اللي  اإلجراءات  مختلف  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
بوأت  اللي  اإلجراءات  بمختلف  اإلشادة  من  البّد  وكذلك  الحكومة، 
االقتصاد الوطني يعني مكانة مهمة وكذلك يعني تشجيع االستثمار، 
 أن السيدة الوزير املحترمة، نريد من هاذ الحكومة أنه يكون عندها 

ّ
إال

إجراءات أكثر فعالية، ألن ال تهّمنا األرقام فقط بل نبغي أو نبتغي مغربا 
يسير بسرعة واحدة، سرعة موحدة نشاهد عواصم الجهات تسير بسرعة 
املدن والحواضر العاملية الكبرى، لكن الهوامش ديال هاذ الجهات تعاني 
الفقر، تعاني الهشاشة، تعاني مجموعة من االختالالت البنيوية، واللي 
البّد إضافة لهاذ ما ذكرتو من إصالحات سواء على مستوى املجالس 
الجهوية لالستثمار، وال على مستوى تبسيط ديال واحد املجموعة ديال 
املساطر وكذلك ميثاق االستثمار، فال بّد ما الحكومة تقوم بمجهود 
استثنائي بالخصوص في املناطق النائية، وكنتحّدث على مناطق اللي 
 أن الغياب ديال تدخل 

ّ
عندها إمكانيات يعني تزخر بإمكانيات هائلة، إال

ديال الدولة باش يشجع املستثمرين بما فيها تبسيط املساطر، بما فيها 
أيضا تخصيص العقار العمومي لالستثمارات هاذ ال�ضي هذا كل باش.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، وفقا للمادة 267 من النظام الداخلي، هل 
املوالي، سؤال حول  السؤال  إلى  نمر  إذن  إضافي؟  تعقيب  هناك من 
للسيدات  املضافة،  القيمة  على  الضريبة  من  املقاوالت  مستحقات 
والسادة النواب من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل السيد 

النائب املحترم.

 ونائبا وسيدا وحسينابنا وطيب:

بسماهللا.

القيمة  على  الضريبة  قيمة  من  املقاوالت  مستحقات  بلغت  لقد 
يتم  لم  والتي  الدرهم  مليار   13  ،2021 نونبر  غاية شهر  إلى  املضافة 
املقاولة  هاذ  تنصيب  حين  خيرا  املقاولون  استبشر  لقد  استرجاعها، 
حيث صّرح الرئيس عزيز أخّنوش أنه على استعداد للتعجيل بأداء هذه 
املستحقات واملتأخرات، وهذا ما تم ولكن بنسبة معينة وقد انضافت 
إلى املبلغ مبالغ أخرى، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات التي 
تنوي الحكومة القيام بها، وكذا البرنامج أو اآللية التي ستعتمدها لتيسير 

هذه العملية؟ وشكرا.
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 وسيدارئيسا و لس7:

جواب السيدة الوزيرة.

 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

 13 ديال  املبلغ  فهاذ  املحترم على سؤالكم،  النائب  السيد  شكرا 

رتو به كيتعلق بطلبات استرداد متأخرات الضريبة 
ّ
مليار اللي كيما ذك

املعالجة ديال هاذ  2021، وتمت  بتاريخ دجنبر  القيمة املضافة  على 

املبلغ مباشرة ابتداء من شهر دجنبر وتمت تقريبا في شهر ماي مائة في 

املائة، من أجل تنفيذ هاذ االلتزام قمنا بدعوة لالتحاد العام ملقاوالت 

املغرب باش يكون تحسيس يساعدونا في تنزيل هاذ العملية، اللي نقّد 

والصغيرة  الصغيرة  للشركات  األولوية  عطات 
ّ
ت كذلك  هي  لكم  نقول 

ي كانوا كيعانيو من السيولة وكان البد بعد األزمة 
ّ
جدا، ألنهم هما الل

واالنتعاش االقتصادي تكون هاذ املبادرة اللي نجحت فيها الحكومة، 

بالرغم من واحد الظرفية ديال األزمة والضغط على ميزانية الدولة، 

ف الجهود في املستقبل فهاد االتجاه، 
ّ
وإدارة الضرائب معبأة باش تكث

وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيدا وحسينابنا وطيب:

يسعنا  لألحرار، ال  الوطني  التجمع  فريق  في  نحن  الحال  بطبيعة 

على  أنها أصرت  الحكومة خصوصا  ونشكو عمل  عاليا  نثمن  أن  إال 

االلتزام بالوعود ديالها للمقاوالت، وهذا في ظل هاد الظرفية الراهنة 

اللي كل �ضي تيعرفها واللي كنأكد عليها هي ظرفية دولية وطنية اللي 

بدات بشح األمطار وندرة وارتفاع أسعار املواد الخام والطاقية، كذلك 

الحرب األوكرانية-الروسية وكذلك حصيلة األمس القريب واللي كان 

وما  غتنجز  كانت  املهيكلة  املشاريع  ديال  العدد  واحد  الضروري  من 

تنجزوش، وهذا كله عالش كنقولو كاملة باش نعرفو نقاربو مقاربة أننا 

نشجعو ونحفزو الحكومة باش تستمر فهاد املوضوع ألنها ملتزمة باش 

تنزل جميع البرامج اللي التزمت بها، ولكن من هاد املنبر كنستغل الفرصة 

باش نقول للسيدة الوزيرة ما كرهناش توعدنا ب�ضي برنامج آخر لتسريع 

هاد اآللية ديال ضخ هاد القيمة املضافة وباش تسترجعها الحكومة ألن 

هي املتنفس لها وكذلك األوكسجين لها ألن اليوم..

 وسيدارئيسا و لس7:

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

الوزيرة.

 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد النائب املحترم، متفقة معكم بأن الحكومة وإدارة الضرائب 
خصها تبقى مواصلة هاد املجهود، ولكن اللي بغيت نقول هي أن إدارة 
كنشوفو  لألسف  زال  ما  ولكن  شغلها  عمالت  والحكومة  الضرائب 
التداول مع الفاتورات الصورية أو ال الوهمية اللي كتنقص من مداخل 
الضرائب وكتضر بالتنافسية ديال االقتصاد، وبالتالي إدارة الضرائب 
راه كتعمل شغلها وغتضاعف الجهود ولكن املجهود ما غيكونش غير 
من طرف واحد وخاصنا جميعا نعالجو هاد املشكل ديال الفاتورات 

الصورية وغادي تكون إن شاء هللا تدابير خاصة في هاد اإلطار..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، سؤال عن الحد من االرتفاع املفرط ألسعار 
املحروقات للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، 

فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة.

 ونائب7ا وسيدةاعائش7ا وكرجي:

عن االرتفاع املهول ألسعار املحروقات نسائلكم؟

 وسيدارئيسا و لس7:

جواب السيدة الوزيرة.

 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، ارتفاع أسعار املحروقات واقع اللي 

كنعيشوه جميع تقريبا %70 سنة على سنة وناتج على أزمات متتالية، 

اللوجيستيك،  ديال  األسعار  وفي  العالمي  اإلنتاج  في  كذلك  نقص 

الحكومة واعية بهاد املشكل اللي كيضر به االقتصاد وكذلك املواطنين 
وكاين مبادرات مختلفة لتفادي هذا املشكل، نذكر باملجهود في صندوق 

املقاصة 16 مليار تقريبا في آخر هاد السنة وكذلك فيما يخص أسعار 

يخص  فيما  الكبير.  الضغط  من  بالرغم  بقات  اللي  واملاء  الكهرباء 

النقل  دعم  هو  اختاريناه  اللي  فالسيناريو  خاص  بشكل  املحروقات 

تقريبا 180 ألف عربة اللي استفدات خالل ثالثة أشهر وابتداءا من هاد 

الشهر رفعنا ب %40 الدعم اللي غنوصلوه تقريبا أكثر من 2 داملليار، 

ألن النقل هو اللي عندو واحد هو اللي مكنا باش نساعدو املواطنين 

خصوصا في نقل البضائع وأهم دليل على ذلك هو أن نسبة التضخم في 

املغرب بقات واحد النسبة ال بأس بها..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.
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 ونائب7ا وسيدةاعائش7ا وكرجي:

السيدة الوزيرة، وأنا جاية في الطاك�ضي طرح عليا السائق واحد 
السؤال وبغيت نوصلو لكم عالش ثمن اللتر في تونس ما تيتجاوزش 
8.27 دراهم وفي مصر 5.12 دراهم وفي موريتانيا 11 دراهم وفي الكوت 
ديفوار 9.92 دراهم وفي السينغال 12 دراهم ما ذكرناش ليبيا والدول 
البيترولية، ولكن األكيد أن الحكومات ديال الدول اللي ذكرنا لقات 
حلول باش ذاك السائق اللي في القاهرة وال في تونس ما يبقاش غير 

خدام على املازوط والروسيطا.

السيدة الوزيرة، بغينا الجرأة في القرارات هللا يخليكم وخصوصا 
تلك القرارات اللي مرتبطة بالدعم واإلعفاءات الضريبية، واش الحكومة 
اإلسبانية منين نقصات الضريبة على القيمة املضافة على الكهرباء من 
%21 ل 5 في أقل من سنة ما عندهاش اإلكراهات اللي عندنا وال أكثر. 
السيدة الوزيرة، املغاربة اليوم محتاجين شوية ديال التضامن شوية 
ديال التضامن منكم ومن شركات املحروقات، شوية ديال الرأفة بداك 
السائق اللي في سوق األربعاء وفي حد البراديا وفي املغرب كله اللي ما 
لقاش باش يدخل لبالده وال اوالده دالحة و2 خبزات وبال ما نزيد نهضر ال 
على الحولي وال على مصروفاتو. السيدة الوزيرة احنا محتاجين حكومة 
تكون قادة بشغالها، حكومة تعرف تشتغل في األزمات ألن في األزمات 

تعرف الحكومات وكذلك في األزمات..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ بالتي، هل 
هناك من تعقيب إضافي؟ نشوفو األغلبية من بعد ما كاينش تفضلوا 

السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وصماداخناني:

شكرا، السيدة الوزيرة نذكركم بأن وزيرة الطاقة سبق وأن صرحت 
هنا  الدخل وسأنقل  املفروضة على  الضريبة  نقص  إمكانية  باقتراح 
حرفيا تصريح السيدة الوزيرة حيث قالت: هذا القرار يستدعي إعادة 
النظر في السياسة الضريبية على الدخل بطريقة شمولية كما فعل 
دول أجنبية، فعال إيال كنتو حكومة منسجمة كما تدعون، عالش ما 
تجلسوش فيما بعضكم وتعطيو للشعب املغربي اقتراح حكومي وعملي 
ومدروس وجماعي موحد؟ الحكومة اليوم كتخير الشعب املغربي بين 
دعم املحروقات وبين الصحة وبين التعليم والبنية التحتية، إذن فنحن 
واستفزازهم  املغاربة  تحدي  على  تتجرأ  املغرب  بتاريخ  حكومة  أمام 
واملزايدة عليهم، وفي الواقع احنا دابا ال هذه وال هذه، ال دعم املحروقات 
ال مستشفى شفناه تزاد وال تصلح وال مدرسة تصلحات وال طرقان تزادو.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة.

 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

شكرا، ما يمكناش نقارنو غير في واحد املعطى واحد مع دول..

 وسيدارئيسا و لس7:

أستسمح السيدة الوزيرة، أستسمح كاين تعقيب آخر، تفضلوا 
السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاعائش7ا وك ط:

تترفعوها داخليا ملي  الوزيرة، األسعار ملي كترتفع دوليا  السيدة 
كتنخافض ما كتخفضوهاش كإجراء ضد هاد الغالء ديال األسعار 
اقترحنا باش تمشيو للضرائب تخفضوهم ما درتوهاش، اقترحنا باش 
تعطيوا الدعم املباشر للمواطنين ما درتوهاش، مشيتو دعمتو واحد 
الفئة ديال املهنيين اللي األثر ديال هاد الدعم ما عنده حتى أثر على 

القدرة الشرائية ديال املواطنين.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا أستسمح، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدا دريسا وشر يبي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، احنا عارفين، بأن فعال كاين مشكل ديال ارتفاع 
األسعار في املغرب، وكلنا عارفين األسباب ديالو وكلنا عارفين البرنامج 
الحكومي اللي خذاه املصادقة واملوافقة ديال صاحب الجاللة وديال 
السيد  الثمن  في  ما كنزيدوش  احنا  ديالنا  املغربي، املخطط  الشعب 
الوزير، ارتفاع األسعار ما�ضي دور الحكومة خاصها هي فعال توقف باش 

ما يطلعش بزاف، ولكن احنا ما كنزيدو ما كنقصو، .. خليني نكمل..

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا  يكمل  حتى  خليو  يخليكم  هللا  يخليكم  هللا  النائبة،  السيدة 
يخليكم، السادة النواب من فضلكم من فضلكم حتى يكمل السيد 
النائب من فضلكم، السيدة النائبة السيدة النائبة من فضلكم خليه 
يتكلم بالتي هللا يخليكم خليوه، واصلو واصلو السيد النائب تكلمو 

السيد النائب تكلمو.

 ونائبا وسيدا دريسا وشر يبي:

فعال السيدة الوزيرة، البرنامج ديالنا اللي خذا اللي عطانا اليوم 
الفرصة باش نقودو هاد الحكومة، األهداف ديالو باينة واحنا خدامين 
فيهم، فعال السيدة الوزيرة خاصنا نوقفو على األسعار باش ما يطلعوش 
احنا  الوزيرة،  السيدة  ولكن،  يتمسش،  ما  املغربي  املستهلك  باش 
عارفين كاين ظروف، ولكن احنا بغينا بأن هاد البرنامج ديالنا اللي اخد 

املصادقة واملوافقة هو اللي خصو يطبق، وشكرا.
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 وسيدارئيسا و لس7:

في  واش  الرئيس،  السيد  يخليك  هللا  الوزيرة،  السيدة  تفضلوا 
التسيير؟ من فضلكم، تفضلوا، تفضلوا السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدال وزينا)نقط7انظام(:

السيد الرئيس، يمكن أن نتفق ويمكن أن نختلف، ولكن ما ال يمكن 
أن نختلف حوله هو أن سيدنا ديال املغاربة كاملين، أغلبية ومعارضة، 

ال يعقل أن النواب اليوم كيجيبوا واحد املشروع واحد البرنامج،..

 وسيدارئيسا و لس7:

شوف،..

 ونائبا وسيدامحمدال وزينا)نقط7انظام(:

عليه  وكيقولوا صادق  القبة  عليه  كتصادق  اللي  البرنامج  واحد 
سيدنا، هاد الكالم..

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا يخليكم، هللا يخليكم، هللا يخليكم..

 ونائبا وسيدامحمدال وزينا)نقط7انظام(:

هاد الكالم..

 وسيدارئيسا و لس7:

السيد..، هللا يخليكم، هللا يخليكم، هللا يخليكم، السيد الرئيس، 
السيد النائب، السيد النائب، هللا يخليكم، السيد النائب هللا يخليكم، 
فقي التسيير، بقاو في التسيير، هللا يخليكم، ال ، ال ، هللا يخليكم، شكرا، 
شكرا، هللا يخليكم، هللا يخليكم ، هللا يخليكم، واخا، شكرا، السيد 

الرئيس، تفضلوا، هللا يخليك، في التسيير، هللا يخليك السيد الرئيس.

النائب السيد إدريس السنتي�ضي رئيس الفريق الحركي )نقطة نظام(:

الكالم ديالي موجه لكم السيد الرئيس،..

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا يخليك السيد النائب..

 ونائبا وسيداإدريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركيا)نقط7ا
نظام(:

كالمي موجه لكم، السيد الرئيس،..

 وسيدارئيسا و لس7:

ما  النائب،  السيد  يخليك  هللا  اشنو؟  يخليك  هللا  لينا،  اسمح 

اعطيتكش الكلمة، ما اعطيتكش الكلمة السيد النائب، ما اعطيتكش 
الكلمة،  ما اعطيتكش  النائب،  السيد  تدفعنيش نطبق،  ما  الكلمة، 

تفضل السيد الرئيس، تفضل.

 ونائبا وسيداإدريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركيا)نقط7ا
نظام(:

السيد الرئيس، الكلمة ديالي جاية في إطار تسيير الجلسة..

 وسيدارئيسا و لس7:

نعم أ�ضي...

 ونائبا وسيداإدريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركيا)نقط7ا
نظام(:

أطلب ، أطلب منكم أن يسحب، السيد النائب املحترم، إقحام 
ينصرو  هللا  سيدنا  الحكومي،  البرنامج  موضوع  في  الجاللة  صاحب 
هو أكبر من الجميع وبعيد على البرنامج وال يتحمل املسؤولية دغالء 

املعيشة، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلي السيدة الوزيرة.

 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسادةال وسيد تا ون  با ملحترم ن،

مللي كان قانون تسنى مع ...

 وسيدارئيسا و لس7:

من فضلكم، تصنتوا للسيدة الوزيرة، من فضلكم، من فضلكم، 
السيد النائب، السيد النائب، هللا يخليك، تفضلوا تفضلوا السيدة 

الوزيرة ، تفضلوا.

 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

ملي كنقارنو نفسنا، نقارنو نفسنا ب ما�ضي غير معطى واحد ديال 
هاد األسعار اللي تكلمتي عليهم السيدة النائبة، ناخد غير املثال ديال 
مصر، التضخم وصل %15 ايال قارنا مع اقل في املائة من 5، ما نجيوش 

بحال الواحد ونقارنو..

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا يخليك السيد الوزيرة، ايال يمكن لك تقربي من امليكرو باش 
يسمعوا..
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 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

ما يمكن لناش نقارنو نفسنا غير في حاجة وحدة، الحكومة معبأة 

الدعم  لهذا  نجيو  يمكناش  ما  األزمة،  لهاد  السالم  التدبير  وعندها 

املحروقات، فايت لي قلتها في هذا املجلس، ألن هداك املجهود اللي غادي 

يم�ضي لهاد الدعم ما غيكفيش املواطن وما�ضي في االستطاعة ديال 

امليزانية، ألن األوراش الهيكلية اللي كنشتغلو عليها، وما يمكنش نقولو 

ما كنشتغلوش عليها، وكلها اللي جات في البرنامج الحكومي، راه احنا 

مستمرين فيها، ما يمكن لناش نرهنوها هذا اختيار عملناه في الدولة 

االجتماعية، مانجيوش اليوم نقولو الدولة االجتماعية ما�ضي مهمة، 

الحكومة بادرت بكل ما خصها تعملوا، وهاد االستهداف ديال النقل هو 

استهداف سالم، ألن نقل البضائع هو اللي عندو واحد الضغط كبير على 

األسعار، واحنا متحكمين فيه اليوم، كذلك فيما يخص املواطنين اللي 

ما كايمتالكوش سيارات للنقل، وأحسن اإلشارة لذلك هو أن التوازنات 

املالية محافظين عليها وغادي تمكننا من املصداقية ديال املالية في هاد 

البالد باش نبقاو مباشرين بأوراش هيكلية مهمة، وما كايناش رؤية في 

هاد األسعار ديال املحروقات عامليا، وبالتالي خاصنا نبقاو مستمرين في 

مجهودات معقولة، باش نبقاو محافظين على االنتعاش االقتصادي 

اللي هو واجب لينا باش نخرجو من هاد األزمات، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

املحروقات  أسعار  عن  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية هللا يخليك السيد الرئيس، تفضلوا تفضلوا، نقطة نظام 

غير في التسيير، في التسيير ما كاين مشكل تفضلوا.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي7ا
)نقط7انظام(:

شكر ا وسيدا ورئيس،

إطار  في   267 املادة  في  الداخلي  النظام  إطار  في  الرئيس،  السيد 

التعقيبات اإلضافية وأنتم السيد الرئيس يعني في األول عطيتوا يعني 

على  وكينص  أسبقية  عطيتوا  املعارضة  من  السؤال  كان  األسبقية 

النظام الداخلي لألغلبية، كان حتى واحد من األغلبية مطلب تعقيب 

من  إضافي  تعقيب  كيتاخذ  للمعارضة  تعطات  فاش  به  إذا  إضافي، 

األغلبية للرد على التعقيب، املرجو تطبيق املادة 267 باش ما يتكررش 

هاد النقاش، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا، تفضلوا تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاس مي7اقديري:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

شكر ا وسيدا ورئيس،

بدورنا السيدة الوزيرة، نالحظ في الفريق االستقاللي بأن ارتفاع 
القدرة  على  السلبية  وتأثيراته  تصاعدي  بشكل  املحروقات  أسعار 
االستعجالية  اإلجراءات  عن  للتساؤل  يدعو  للمواطنين،  الشرائية 

املتخذة ملعالجة هذه الوضعية التي تؤرق األسر املغربية؟

 وسيدارئيسا و لس7:

جواب السيدة الوزيرة.

 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، كما فات لي ذكرت فإن هذا اتفاقا 
مع سؤالكم كاين ضغط كبير على أسعار..

 وسيدارئيسا و لس7:

الصوت السيدة الوزيرة هللا يخليك.

 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

كاين ضغط كبير اللي جا ناتج على أسعار املحروقات على االقتصاد 
وعلى املواطنين بصفة عامة، ناتج على عدد من اإلكراهات اللي جات 
ارتفاعات األسعار سنة على سنة  %70 ديال  عامليا تقريبا كما قلت 
ونزيدوا على ذلك ارتفاع أسعار يمكن أكبر فيما يخص الغاز والفيول، 
وبالتالي فكان البد من مجهود خاص باش نحافظوا على القدرة الشرائية 

للمواطنين، أوال العدد ديال املواد اللي خاضعة للصندوق..

 وسيدارئيسا و لس7:

من فضلكم السيدة الوزيرة النائبات والنواب كيطلبوا غير الصوت 
إيال يمكن لكم.

 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

إيوا املاسك املاسك راه الزم علينا.

 وسيدارئيسا و لس7:

ال ال تفضلي السيدة الوزيرة تفضلي واصلي السيدة الوزيرة.

 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

اإلجراءات املهمة اللي قامت بها الحكومة أوال قنينة الغاز 140 درهم 
100 درهم تقريبا اللي كتدعمها الحكومة، الكهرباء واملاء هاديك خصني 
والبد نلح عليها وتكون مفهومة من الجميع ملي كنقارنوا بدول أخرى 
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إليجاد التدابير ألن كاين حرية في األسعار وارتفاع في أسعار الكهرباء 
واملاء، واليوم ما كاينش هاد االرتفاع وهذا نا�ضئ على أن الحكومة هي 
اللي كتمول، ونرجع لدعم ديال قطاع النقل اللي هو مجهود كبير أكثر 
من 2 داملليار، فابتداء من يوليوز غيكون ارتفاع ديال %40 أخذا بعين 

اإلعتبار هاد الرفع في أسعار ديال املحروقات، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

السيدة النائبة، التعقيب.

 ونائب7ا وسيدةاس مي7اقديري:

الرامية  الفريق االستقاللي نقدر كل جهود الحكومة  في  أننا  نشير 
إلى التخفيف من حدة الوضعية الصعبة التي تعيشها األسر املغربية 
بأن  واعون  وإننا  املحروقات،  أسعار  في  املتصاعد  االرتفاع  نتيجة 
املتشعبة  املتسارعة  الدولية  باألوضاع  مرتبطة  هي  االرتفاعات  هذه 
واملتفاقمة، ولكن وألن أولويات الحكومة هي تعزيز الدولة االجتماعية 
وفي إطار تطبيق مبادئ التضامن والتآزر والتكافل، فالبد علينا كحكومة 
وكبرملان أن نقدم حلوال بديلة ملواجهة هذه األزمة الدولية، كتسقيف 
املعنية،  للشركات  بالنسبة  الربح  وتقليص هامش  املحروقات  أسعار 
لفترة  ولو  املضافة  والقيمة  االستيراد  على  الضريبية  الرسوم  وإلغاء 
محددة على غرار ما قامت به بعض دول العالم، وإعادة التفكير وملا ال في 
تشغيل شركة ال سامير كحل جذري سيمكن من إنعاش اقتصاد البالد 

بشكل هام.

السيدة الوزيرة، كلنا أمل وكلنا ثقة بأن الحكومة قادرة على دراسة 
وجاليتنا  عطلة  موسم  في  وأننا  سيما  ال  االقتراحات،  هذه  وتطبيق 
املغربية العزيزة التي لم تطأ أرض وطنها ألكثر من عامين بسبب الجائحة 
هي وافدة ال محالة بشكل كبير، فعلينا تيسير أمور استقبالها وكذلك 

إلقامتها في وطنها األم، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ نقطة نظام، السيد النائب تفضل.

 ونائبا وسيداعبدا ونبياعيدلديا)نقط7انظام(:

 وسيدا ورئيس،

سبق وطلبنا كمعارضة أن تسحب إقحام اسم صاحب الجاللة في 
فشل البرنامج الحكومي، وأنت كترأس هاد الجلسة كنعاود نأكدوا أننا 
هنا ال نعارض برامج صاحب الجاللة، احنا هنا كنعارضوا البرنامج اللي 

نزالتو الحكومة وفشلت في الوفاء به أمام املواطنين.

 وسيدارئيسا و لس7:

تبقى من..،  الوزيرة فيما  السيدة  تعقيب إضافي؟  هل هناك من 

إذن نمر إلى السؤال املوالي عن التصدي للممارسات املنافية لقواعد 
املنافسة في تدبير السوق الداخلية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التقدم واالشتراكية.

 ونائب7ا وسيدةافريدةاخنيتي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة، القدرة الشرائية ديال األسر املغربية وصلت إلى 
التصدي  تاخذوها من أجل  اللي غادي  التدابير  الحضيض، فما هي 

للممارسات املنافية لقواعد املنافسة؟

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيدة الوزيرة؟

 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، فعندنا ترسانة قانونية اللي كتمكنا 
من الحرص على وفي القوانين ديال املنافسة والتوازن بين الفاعلين 
االقتصاديين، وبالطبع الوقت اللي كتكون �ضي أزمة يمكن يكون بعض 
على  تيكون ضغط  ملي  أخرى خصوصا  أوقات  من  أكثر  االختالالت 
التخزين على تمويل البضائع وعلى جودة البضائع، وبالتالي كاين واحد 
املجهود كثيف من طرف الحكومة، فاللجن املحلية عمالت بتكثيف 
األعمال ديالها على الصعيد املحلي خالل ستة أشهر األولى من هاد 
السنة، تقريبا أكثر من 6 آالف و400 ديال املخالفات، مراقبة 204 ألف 
نقطة بيع وحجز أكثر من 800 طن ديال املواد غير الصالحة لالستهالك.

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةافريدةاخنيتي:

السيدة الوزيرة، بالدنا اختارت نهج املبادرة الحرة وهذا االختيار 
خاص يؤدي إلى تنافسية األسعار بما يعود بالنفع على املواطن، لكن 
يكون  الخصوصية  الخدمات  وتقديم  والتوزيع  اإلنتاج  أن  بشرط 
كتسود فيهم قيم النزاهة واالستقامة والشفافية، ولكن إلى ما كانش 
فهاد القطاع الخاص قادر يتملك هاد القيم فهنا كيجي دور الحكومة، 
وإيال الحكومة كانت ما قادراش تحمي املواطن من جشع اللوبيات فليس 
من حقها أن تنعت نفسها بأنها حكومة الدولة االجتماعية، والحمد هلل 
الحكومة ما محتاجاش إلى آليات جديدة بل فقط خصها تتحلى بالحزم 
في تطبيق قانون حرية األسعار واملنافسة، حيث القانون السيدة الوزيرة 
كيعطيكم إمكانية التدخل للحد من ارتفاع األسعار في هذه الظروف 
االستثنائية ولكن لألسف ما قمتوش بهاد الخطوة، والقانون كيعطيكم 
صالحية تقومو بمراقبة األعمال املدبرة أو االتفاقيات أو التحالفات أو 
التفاهمات أو االدخار السري للسلع اللي كتعرقل املنافسة الشريفة 
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من  وعدد  التأمينات  وقطاع  املحروقات  قطاع  مثال  ولكن  والنزيهة، 
القطاعات فيها األسعار بحال بحال تقريبا وأنتم كتفرجوا لحد اآلن على 
معاناة املواطن، ولكن هذه أيضا مناسبة باش نحييو املقاوالت املواطنة 

واملسؤولة ملا معنياش بكالمنا هذا.

 وسيدارئيسا و لس7:

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

 وسيدةانادي7افتاحا وعل يال7يرةا القتصادال ملاوي7:

بالفعل كيما  كاينة  القوانين  النائبة املحترمة  السيدة  كما ذكرت 
قلتي وكتطبق من طرف الحكومة وكذلك من طرف مجلس املنافسة، 
فاختيارنا هو اختيار ديال التنافسية الشاملة في السوق، وفي هاد الوقت 
ديال األزمة كان تضاعف الجهود باش يكون املراقبة ديال احترام ديال 

هاد التوازن بين الفاعلين االقتصاديين أهم دليل على ذلك..

 وسيدارئيسا و لس7:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  شكرا  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الجلسة، ننتقل اآلن إلى قطاع الصناعة والتجارة، تفضلوا.

 ونائبا وسيدا دريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركيا)نقط7ا
نظام(:

357 من النظام  شكرا السيد الرئيس مرة أخرى، وطبقا للمادة 
مصادقة  بخصوص  جاء  ما  بسحب  التصريح  منكم  أرجو  الداخلي 
صاحب الجاللة على البرنامج الحكومي وموضوع األسعار من محضر 

الجلسة، شكرا لكم السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا، إذن بسؤال عن خلق، ال أنا ما كنذكرش شنوا قال السيد 
الرئيس بكل صراحة، احنا غاديين نقولوا قلتي لنا بأنه غادي نسحبوا 
من سميتو غادي نشوفوا وغادي يتخاذ القرار، إذن بسؤال عن خلق 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  إضافية  بنك  بريد  وكاالت 
الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، يتفضل السيد النائب، آ 
السيد النائب ما عطيتكش الكلمة آلخر مرة، ما عطيتكش الكلمة، أخذ 

الكلمة كيعطيها رئيس الجلسة آلخر مرة، تفضلوا السيد النائب.

 ونائبا وسيداحسناعاريف:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير املحترم، تعتبر وكاالت بريد بنك من الوكاالت التي تقدم 
املالية  الخدمات  نشاط  تحقيق  في  تساهم  ومتنوعة  جليلة  خدمات 
وتوسيع نطاقه لفائدة جميع املغاربة، وتتوفر شبكة البريد بنك على أزيد 

من 2000 وكالة تغطي مجموعة من التراب الوطني لكنها تظل غير كافية 
الوزير  السيد  نسائلكم  لذا  لزبنائها،  تقدمها  التي  بالخدمات  مقارنة 
املحترم عن استراتيجية وزارتكم في خلق وكاالت بنكية إضافية ببعض 

التجمعات السكنية؟ وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

جواب السيد الوزير.

 وسيدارياضامزلرال7يرا وصناع7ال وتجارة:

بسماهللاا ورحمنا ورحيم.

شكر ا وسيدا ورئيس،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، البريد بنك تخلقات سنة 

2010 ضمن مجموعة بريد املغرب، وهي الهدف ديالها هو الشمول املالي 

وإدماج كل املغاربة في القطاع املالي، وكما صرحتم عندها 2000 وكالة 

في كل أنحاء اململكة وألف شباك أوتوماتيكي، واليوم كل سنة كتحين 

استراتيجية توزيع هاد الوكاالت على التراب الوطني حسب التحوالت 

السوسيو االقتصادية وكتحين وكاالت جديدة في هاد السياق.

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيداحسناعاريف:

شكر ا وسيدا ورئيس،

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، أعطت سياسة القرب التي 

تنهجها بالدنا منذ عقود بدينامية اقتصادية واجتماعية مهمة، وتماشيا 

مع هذا التحول الرقمي باإلدارة العمومية والخاصة، أعادت بريد بنك 

هيكلة شبكة وكاالتها وتوسعت في مجال اختصاصاتها ملسايرة النمو 

الديموغرافي واالقتصادي واالجتماعي للمملكة، خاصة املدن الجديدة 

التي عرفت إيواء مدن الصفيح وأخرى عرفت توسعا عمرانيا ملحوظا، 

لذلك نطالب في فريقنا الدستوري االجتماعي الديمقراطي بإدماج عدد 

من املدن في خريطة توزيع وكاالت جديدة لبريد بنك، والتي يعاني سكانها 

من التنقل إلى مدن مجاورة جلهم من كبار السن وذوي االحتياجات 

الخاصة، للتخفيف عن صعوبة االرتفاق وحدة االكتظاظ التي تعرفها 

تلك الوكاالت خاصة في املناسبات ونهاية كل شهر، وإشراك البريد بنك 

في عدد من الخدمات الجديدة، ونذكر على سبيل املثال ال الحصر في 

 2010 مدينة عين عودة الذي أتشرف برئاسة مجلسها، فمنذ سنة 

واملدينة في تزايد مستمر بعدد السكان وكنا دائما نطالب اإلدارة املركزية 

بأن تفتح وكالة أخرى أو..
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 وسيدارئيسا و لس7:

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

 ونائبا وسيدامحماديات حت ح:

شكرا السيد الوزير، قلتوا بأنه بريد املغرب كيزيد يوسع الوكاالت 
املراكز  على  تركزوا  الوزير  السيد  منكم  وكنطلبوا  مهم،  وهذا  ديالو 
القروية باش ساكنة العالم القروي ما تضطرش تنقل للمدن باش 
كنعرفوا  وأننا  كيقدمها، وخاصة  اللي  الخدمات  أبسط  تستافد من 
أن فئات كبيرة خاصة األرامل واملتقاعدين كيحصلوا على املعاشات 
ديالهم، وبالتالي التنقل ديالهم للمدن كيكلفهم ال�ضيء الكثير. أيضا 
بغيت نذكركم السيد الوزير بأن جماعة بني سيدال بإقليم الناظور منذ 
السبعينات عندها وكالة البريد، ولكن مؤخرا السنة املاضية بالضبط 
تسدات ومازال مغلقة والساكنة كتضطر تنقل لجماعة ازغنغن وهذا 
كيكلفكهم، والساكنة هاد اإلغالق سبب لها واحد الغضب وخرجوا 
األسبوع املا�ضي لالحتجاج على هاد اإلغالق وكذلك للمطالبة بإعادة 

الفتح، لذلك نطالبكم السيد الوزير بإعادة فتح هاد الوكالة، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدارياضامزلرال7يرا وصناع7ال وتجارة:

املعطيات  يعطيونا  النواب  كل  يمكنا  االستراتيجية  وهاد  شكرا، 
ديالهم إيال كانت �ضي معطيات خاطئة بالنسبة لتحيين االستراتيجية 
احنا يمكن لنا نتناقشوا فيها، عين عودة راه كنقلبوا على وكالة ثانية 
وكنقلبوا على املقر ديال الوكالة الثانية، وبالنسبة بني سيدال كانت 
مهددة باإلنهيار داك ال�ضي عالش تسدات وكيقلبوا على مقر أيضا باش 

يفتحوا وكالة جديدة.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن تشجيع إنجاز املشاريع الصناعية 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني األحرار، 

فليتفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيداسيديا بر هيماخي:

 وسيدا و 7ير،

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

السيد الوزير، في ظل هذه األزمة املالية التي يعرفها العالم وأسعار 

املحروقات املرتفعة، هل ال ترون أن في التعجيل بمخطط االستثمار في 
الصناعات أنه حل المتصاص البطالة في جهات اململكة؟ وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

جواب السيد الوزير.

 وسيدارياضامزلرال7يرا وصناع7ال وتجارة:

جهات  كل  في  مشروع صناعي   1095 على  كنتوفرو  اليوم  عندنا 
اململكة اللي غيمكننا من خلق 254 ألف منصب شغل.

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيداسيديا بر هيماخي:

عهد  في  سابقا  الصناعية  القطاعات  في  لالستثمار  ..مخططات 
الحكومات السابقة واللي أعطت نتائج بفضل حكمة الوزراء السابقين 
برنامج  الحكومة  في هذه  نريد  ولكن  القطاع،  هاد  متوالين على  اللي 
واضح لالستثمار في القطاع الصناعي في الجهة 12 اململكة، خصوصا 
الجهات الجنوبية والجهة الشرقية، كتعرفوا أن في الجهات الجنوبية 
هناك تأخر في القطاع الخاص نتيجة البعد ونتيجة عدة عوامل، واللي 
كنطلبو منكم السيد الوزير بلورة برنامج واضح لتشجيع االستثمار في 
القطاع الصناعي، خصوصا أن كاين مركب صناعي للفوسفاط سيكون 
في العيون، واللي بدا امليناء التصدير في اإلنجاز وصل واحد الشوط ديال 
%30، هناك كذلك االستثمار في قطاع الصيد البحري، ولكن هاد ال�ضي 
ما كيتواكبو السيد الوزير اإلدارة الترابية ديالكم اللي هناك مديريات 
مندوبيات ديال التجارة والصناعة على مستوى األقاليم اللي ال زالت ال 
 Maroc تؤدي دور التأطير في املجال الصناعي، كذلك الوكالة الوطنية
PME لتشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة بغينا التمثيلية ديالها على 
مستوى التراب الوطني وخصوصا املناطق الجنوبية، األقاليم الجنوبية، 
السيد الوزير، كتعرف مشاريع في إطار النموذج التنموي الجديد الكبير 
اللي أعطى انطالقته جاللة امللك، واللي وصل أشواط كبيرة في املجال 
االجتماعي في املجال البنية التحتية، ولكن في املجال الصناعي ال زال 

ضعيفا، وبغيناكم السيد الوزير التعجيل بمخططات استثمارية..

 وسيدارئيسا و لس7:

وشكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ بالتي بالتي 
السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وحياحرط ن:

تعقيب في نفس الدقيقة، السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن مصير 
اتفاقية شراكة تربط جماعة طرفاية بوزارة الصناعة، خصوصا أن 
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الوزير السابق في الحكومة السابقة كان اعطانا وعد في قبة البرملان على 
أنه سوف يتم إحداث منطقة صناعية مساحتها اإلجمالية 70 هكتار، 
هي اآلن واجدة خصوصا وأن مدينة طرفاية تتوفر على ميناء كبير قابل 
للعمل في األيام القريبة القادمة، إن شاء هللا ربنا، وبالتالي نبغيو من وزير 
الصناعة على أنه يلتزم لنا يعود التزام حقيقي ورسمي حول إحداث هاد 

املنطقة الصناعية بهذه املدينة، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيد الرئيس، نقطة نظام ياك السيد الرئيس؟

فريقا وتقدما رئيسا حم نيا رشيدا  ونائبا وسيدا
ل الشتر كي7)نقط7انظام(:

نقطة نظام السيد الرئيس، كانت عندي غير وحدة دابا والت جوج 
من بعد التعقيب اإلضافي، ألن في املادة 267 التعقيب اإلضافي خصو 
يكون في نفس السؤال، وما يكونش خارج على السؤال، نقطة نظام األولى 
اللي كنت غناخد، الجلسة اليوم غير دستورية، األمناء ما كاينينش، انت 
السيد الرئيس شكون غادي يحرر املحضر ديال هاد الجلسة، املرجو 
املناداة على األمين باش يكون حاضر باش تكون الجلسة دستورية، 

وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدارياضامزلرال7يرا وصناع7ال وتجارة:

شكرا السادة النواب على التعقيبات ديالكم، آش غنقول لكم، هللا 
يعطينا الحكمة ديال وزراء الصناعة السابقين، واحنا كنحاولوا نكونوا 
في املستوى، بالنسبة للمنطقة الشرقية واملناطق الجنوبية هما اللي 
عندهم نوع من األولوية في البنية التحتية كما تعلم املنطقة الشرقية 
غتعرف غيكون فيها من أكبر املوانئ ديال املغرب اللي غيكون جاهز في 
نهاية 2023 وال في بداية 2024 وكنجهزوها منطقة صناعية ديال 1500 
هكتار إضافة على ذلك في املنطقة الشرقية عندنا اليوم 87 مشروع 
صناعي من أجل خلق 27 ألف منصب شغل اللي كنشتغلو عليها اليوم 
إضافة على داك �ضي اللي غيجي بامليناء الجديد وباين عندنا مؤشرات على 
مستثمرين كبار اللي غيشغلو عدد من الكفاءات املغربية فهاد املنطقة 
لك  غنجي  العيون  على  الجنوبية هضرتي  املناطق  بالنسبة  الشرقية 
لطرفاية كنهضر أيضا على الداخلة اللي غتعرف حتى هي من أكبر املوانئ 
ديال املغرب ومنطقة صناعية اللي هي مهمة هي بوابة افريقيا ومنطقة 
وبالنسبة  املغربية  الكفاءات  من  عدد  غتشغل  اللي  كبيرة  صناعية 
للمنطقة الصناعية ديال طرفاية عطينا االتفاق الرسمي وكتابيا باش 
الوزارات تساهم في خلق أول شطر ديال هاد املنطقة الصناعية ديال 
15 هكتار كنتسناوكم انتموما املجالس اإلقليمية واملجالس الجهوية 

تعطيو املساهمة ديالكم باش نبداو في األشغال.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا سؤال آني عن تعزيز السيادة الصناعية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

السيد النائب املحترم ال.

 ونائبا وسيداهشاما وحيد:

شكر ا وسيدا ورئيس،

إلى  الرامية  السامية  امللكية  التوجيهات  إطار  في  الوزير،  السيد 
تعزيز األمن االستراتيجي التزمت الحكومة في برنامجها بتقوية السيادة 
الصناعية حتى تستجيب لألولويات الوطنية لتعويض عفوا الواردات 
برنامج محدد  الحكومة  في مختلف املجالت االستراتيجية. فهل لدى 

األهداف واآلليات لتعزيز سيادة الصناعة؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

جواب السيد الوزير.

 وسيدارياضامزلرال7يرا وصناع7ال وتجارة:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، ألن الحكومة عندها برنامج 
مسطر ومعلن من أجل تعزيز السيادة الصناعية والهدف ديالو كان 
الواردات  استبدال  بين  درهم  مليار   51 بتقريبا  السيادة  هاد  تعزيز 
والصادرات، اليوم وصلنا في البرنامج الحكومي بمشاريع اللي غيستبدلو 
الواردات إن شاء هللا أكثر من 65 مليار درهم والصادرات ديالها كتجاوز 

70 مليار ديال الدرهم.

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب السيد النائب، إال يمكن لكم توقفو السيد النائب.

 ونائبا وسيداهشاما وحيد:

شكرا السيد الوزير، تسريع هاد السيادة الصناعية بالنظر إلينا 
كاين 3 دالنقط أوال هو املعاملة باملثل ولو الحماية كيما كان قالها لنا 
والبد  العمومية  الصفقات  ثانيا  القادمة،  الحصة  في  الوزير  السيد 
خاصو  العمومي  الدعم  وثالثا  املغربي  املنتوج  يستعملوا  ما  خاصها 

يتوجه للمنتوج املغربي، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا وقادرا وطاهر:

شكر ا وسيدا ورئيس،
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على  القدرة  هي  الصناعية  السيادة  فعال  املحترم،  الوزير  السيد 
اإلنتاج والقدرة على تقليص الواردات متافقين، ولكن ما كتشوفش 
معايا بأن هاد السياق الطاقية إيال ما مشاش االنتقال التكنولوجي راه 
غتبقى محددة ألن هاد الشركات واملقاوالت األجنبية اللي كتدخل املغرب 
راه ما ما كتهمهاش النقل ديال التكنولوجية النقل ديال التكنولوجيا 
كتبقى عندها ما يمكنش تعطيه البالد، إذن كنلحو السيد الوزير باش 
إيال كنا باغيين سيادة صناعية حقيقي ونبقاوش في زمن ديال املناولة 
خصنا ندوزو االنتقال التكنولوجي وبغيناك تعمل واحد التعاون مع 
الجامعات املغربية واملراكز ديال البحث واملقاوالت باش نمشيو االنتقال 
التكنولوجي اللي هو الضامن الحقيقي للسيادة الصناعية ديال املغرب، 

وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدارياضامزلرال7يرا وصناع7ال وتجارة:

شكرا السادة النواب على التعقيب، أنا أشاطر السيد النائب الرأي 
هاد  وغيدخل  غيجيو  العمومية  الصفقات  ديال  جديد  مرسوم  بأن 
املنتوج الوطني أو املنتوج املحلي في الصفقات العمومية، وفي الدعم 
أيضا العمومي راه داخل في اتفاقية االستثمار، هاد ال�ضي، بالنسبة 
اتفاقية  عندنا  واليوم  املناولة،  فات  هادي  املغرب شحال  للمناولة، 
مع الجامعات باش نكونوا 100 ألف مهندس، 100 ألف مهندس اللي 
غيشتغلوا في الصناعة وغيشتغلوا في اإلبتكار، اليوم صناعة السيارات، 
السيد النائب املحترم، عندنا 7000 مهندس، وغندخلو 2000 غير في 
صناعة السيارات إضافيين لتصميم السيارات، donc املغرب كان في 

املناولة، دخل في اإلنتاجية واليوم دخل في االبتكار والتصميم.

 وسيدارئيسا و لس7:

إذن، شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  قطاع  إلى  اآلن  وننتقل 
واملياه والغابات، بسؤال عن تأهيل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي، فليتفضل السيد النائب املحترم.

 ونائبا وسيدافيصلا وزره ني:

شكر ا وسيدا ورئيس،

سؤالنا السيد الوزير املحترم، حول تأهيل قطاع الصيد الساحلي 
والتقليدي؟ وشكرا السيد الوزير.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

بفضل استراتيجية أليوتيس شهد قطاع الصيد البحري خصوصا 
الساحلي والتقليدي خالل 12 سنة املاضية واحد اإلقالع تنموي جد مهم 
عبر إنجاز برامج مهمة نذكر بعض منها: أوال تنزيل 20 مخطط تهم تهيئة 
وتدبير مختلف املصايد الوطنية وإنشاء ثالثة ديال املحميات بحرية، 
دعم البحث العلمي ب 1.55 مليار ديال الدرهم لتطوير إمكانيات نتاعو، 
تأهيل 938 قارب صيد تقليدي وعصرنة 189 مركب صيد ساحلي، 
وضع نظام رصد وتتبع سفن الصيد الساحلي عبر األقمار االصطناعية، 
تجهيز حوالي 14 ألف قارب صيد تقليدي بصناديق عازلة للحرارة، إنجاز 
45 قرية للصيادين ونقط التفريغ املجهزة، إنجاز 11 سوق للسمك، 
الصناديق  استعمال  تعميم  الجملة،  أسواق   10 وبناء  األولي،  البيع 

البالستيكية املوحدة وإنشاء معامل الثلج، وعلى الصعيد االجتماعي 

تعميم التغطية االجتماعية والصحية وتعميم التأمين الصحي، تجهيز 

6000 قارب بأجهزة إرسال اإلغاثة، تجهيز جميع القوارب بصدريات 

النجاة، دعم 78 تعاونية بمبلغ ديال 75 مليون ديال الدرهم.

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيدافيصلا وزره ني:

الوزير  السيد  ديالو،  اإليضاحات  هاد  على  الوزير  السيد  شكرا 

املحترم، هاد التأهيل، احنا كنطلب التأهيل ديال الدعم ديال الغازوال 

وال ليصانص بالنسبة للقطاع ديال الصيد البحري على غرار القطاع 

ربطوا،  راهم  البالكوات  فيهم  األغلبية  البحارة  دابا  النقل، ألن  ديال 

عالش؟ ألن كاين الغالء ديال الغازوال وكيخرج ما كيجيبش الحوت، 

وفي األخير كيوليوا البالكوات عليها عدد ديال الديون؛

املنارات  ديال  التعميم  كنطلبوا  هاد  هاد  أ  الوزير  السيد  ثانيا- 

الالسلكية اللي كتسمى راديو فيليز، التعميم على املغرب كلو باش هاد 

البحارة يكونوا عندهم االطمئنان في الصيد؛

ثالثا- تجهيزات، تسريع ومواصلة بناء قرى الصيد على غرار أن عندنا 

واحد قرية الصيد بالبدوزة بإقليم آسفي لحد اآلن كان عندكم انتما 

اللي كنتو شارفين على القطاع، وإذا به دابا م�ضى لوزارة التجهيز احنا 

كنطلبو من هنا باش اإلخوان يقولوا لنا فين وصل هاد املشروع، وشكرا 

السيد الوزير.
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 وسيدارئيسا و لس7:

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

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

فغي بغيت نقول للسيد النائب املحترم بأنه االستثمار هو مستمر 
في إطار الشطر الثاني ديال أليوتيس اللي غادي يجي فهاد 10 سنوات 

املقبلة.

 وسيدارئيسا و لس7:

املوضوع  لها وحدة  املوالية  الستة  األسئلة  الوزير،  للسيد  شكرا 
ويتعلق األمر بحصيلة املوسم الفالحي الحالي وأسعار بيع األضاحي هذه 
السنة، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة 
لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، اسمح لنا في التسيير السيد 

النائب ياك السيد النائب، تفضلوا.

 ونائبا وسيداعبدا ورحيمال عمرلا)نقط7انظام(:

السيد الرئيس، ما عرفتش أنا فين كاينة وحدة املوضوع ما بين 
حصيلة املوسم الفالحي مع األضحية، راه 6 هادو كاين واحد السؤال 

حصيلة املوسم الفالحي، كاين أسعار بيع األضاحي.

 وسيدارئيسا و لس7:

االسيد النائب ما داخلش في التسيير، هللا يخليك ماداخلش دابا 
نقطة نظام ما�ضي في التسيير هللا يخليكم، ال ما�ضي في التسيير، شنو 
النائب؟  السيد  إيوا شنو  الجلسة؟  هاد  ديال  الجلسة؟  ديال  تسيير 

تفضلوا السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي7ا
)نقط7انظام(:

السيد الرئيس، جميع األسئلة اللي كتكون عندها وحدة املوضوع 
كيتم التنسيق مسبقا مع الفرق.

 وسيدارئيسا و لس7:

أييه.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي7ا
)نقط7انظام(:

هاد األسئلة ما تخبرناش نهائيا كفرق، ولهذا هاد القرار ما عرفناش 
شكون داروا، ومن حق أي فريق يتشبث إيال بغا السؤال خارج وما تمش 

االستشارة ديالنا كرؤساء الفرق، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

السيد الرئيس، أنا ما كنظنش ما يكونش التاصلوا برؤساء الفرق، 
تا واحد ما فخباروا؟ واش حتى �ضي نائب ما فخباروا؟ تا�ضي رئيس ما 

فخباروا؟ غا باش نتافقوا، تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدامحمدات يزيارئيسافريقا ألصاو7ال ملعاصرةا
)نقط7انظام(:

كاين 2 داألسئلة عندهم وحدة املوضوع، عندهم 4 األسئلة عندهم 
مباشرة،  الخطأ  تصحح  يمكن  لجنة  كرئيس  أنت  املوضوع،  وحدة 
وعندك هاد الحق، وعندك هاد الحق باش يمكن تصلح هاد الخطا 

.point

 وسيدارئيسا و لس7:

غير هو السيد الرئيس أنا ما عنديش هنا األسئلة دابا، ال بالتي إذن 
خصنا ناخذوا الوقت باش نشوفهم، ها واحد الدقيقة غا بشوية عليا 
إينا سؤال؟  النائب؟  السيد  قلتوا  أشنو  النواب،  السادة  بشوية  غا 

تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدامحمدال وزينا)نقط7انظام(:

إيال اسمحتي السيد الرئيس ما نعقدوش األمور أكثر، كما تقدموا 
وحدة  فيها  كلها  ما�ضي  املقترحة  املواضيع  بأن  تبين  النواب  السادة 

املوضوع ما يمنع أننا نديروا كل سؤال على حدة.

 وسيدارئيسا و لس7:

أنا متفق.

 ونائبا وسيدامحمدال وزينا)نقط7انظام(:

صافي سالينا، شكرا السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس7:

أنا كنقاد فيها دابا هذا هو الطلب ياك؟ غير باش نعرف األسئلة اللي 
فيهم متافقين، تفضل السيد الرئيس.

رئيسا مل م ع7ا ونيابي7ا ب ل ن ا هللاا عبدا  ونائبا وسيدا
ولعد و7ال وتنمي7ا)نقط7انظام(:

السيد الرئيس، هاد جدول األعمال اللي كيتعطى لنا هذا تخدم عليه 
تقريبا ب 97، وفكل سطر اللي كاينة فهاد الجدولة كيكون فيه نقاش 
أوال على حساب األسبقية  ترتب  الداخلي، فاألسئلة  النظام  ودخلت 
بالرقم ديالها، وكيمكن وكنحيدوا من الرقم إذا كانت وحدة املوضوع، 
دابا اآلن عندنا أسئلة اللي كتحمل رقم ديال 2000 والصرف وكاين 
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األسئلة ديال 3000 وكاين األسئلة ديال 4000، هاذ ال�ضي اللي قالو لك 
السيدات والسادة النواب هذا كيرجع ليك، ألن أنت كتجي لهنا كتقولنا 
 ما 

ّ
أقترح عليكم وحدة املوضوع، كنقولو لك احنا كرؤساء مّتفقين وال

مّتفقينش دابا السيد الرئيس، اللي عندك هنا كاآلتي: عندك السؤال 
األول داز السؤال الثاني.

 وسيدارئيسا و لس7:

دبا احنا متفقين السيد الرئيس.

رئيسا مل م ع7ا ونيابي7ا ب ل ن ا هللاا عبدا  ونائبا وسيدا
ولعد و7ال وتنمي7ا)نقط7انظام(:

 السيد الرئيس، باقي ما متفقينش عندك دابا حصيلة املوسم 
ّ
ال

يو األخر ما غيبقاوش 
ّ
الفالحي راه عندك جوج جوج، هاذو كلهم را غيول

في األرقام اللي فيها اآلن، لذلك أقترح عليك السيد الرئيس، يا إما أن 
تعتمد الترتيب ديال األسبقية ديال طرح السؤال والرقم ديالو، وإما أن 
ترجع لعنوان العناوين اللي هي متشابهة أن تقدمها باش نتقدمو، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

؟ صافي، تفضل.
ّ
شكرا، السيد الرئيس طلبتو الكلمة وال

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجريا)نقط7انظام(:

هو السيد الرئيس، اتخاذ قرار بوحدة املوضوع كيتم على صعيد 
املكتب وتتخبر به الحكومة، يعني دابا خصكم تطلبو رأي الحكومة واش 
 كتخبر به الحكومة طبقا للنظام الداخلي..

ّ
مستعدة تغّير الرأي ديالها، ال

 وسيدارئيسا و لس7:

يكم دبا أنا 
ّ
ه إذن إذن .. هللا يخل

ّ
السيد الوزير، ياك متفقين؟ يا ال

أنا كيف قال السيد الرئيس اقترحت عليكم ياك ؟ اقترحت عليكم بأنه 
نطرحوها دفعة واحدة، إذن بما أنه كاين جوج كاين املوسم الفالحي 
وكاين أسعار بيع األضاحي هذه السنة، متفقين الرؤساء؟ إذن غنم�ضي 
موقف   

ّ
ال  ،8 السؤال  لطرح  والتنمية  للعدالة  النيابية  للمجموعة 

 تفضل السيد الرئيس تفضل.
ّ
الحكومة..، ال

 ونائبا وسيدا دريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركيا)نقط7ا
نظام(:

اآلني  كاين  ثم  املواضيع  ديال  جوج  كاين  جدا  بسيط  املوضوع 
والعادي في األسئلة، دابا إيال تفضلت الحكومة غتجاوب على سؤال 
سؤال خاصة على هاذ املواضيع ال تحتاج لهذاك التحضير والجواب 
املكتوب، فيعني لنتقدم إن شاء هللا حتى نتمكن من معرفة موقف 

الحكومة من هاذ املوضوع.

 وسيدارئيسا و لس7:

 دبا غنتافقو السيد السيد 
ّ
تفضلوا السيد الوزير. دبا كنقترحوال

النائب  السيد  ال�ضي،  املرونة وذاك  الرئيس، باش تكون شوية ديال 
كيتكلم كيقوليك السيد املهاجري كيقولك بأنه خصنا ناخذو الرأي ديال 
الحكومة، أنا متفق معك السيد الرئيس شوف شوف دبا الغلط وقع 
و الرؤساء 

ّ
وتجمعو املواضيع ياك؟ وهللا يخليك واش يتكلمي كل �ضي؟ خل

غنتافقو هللا يخليكم راه كل فريق فيه رئيس كل فريق فيه رئيس هللا 
يخليكم السيدات والسادة النواب وال واش إذن نمشيو سؤال بسؤال، 
املجموعة  من  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  نمشيو  تفضلوا 

النيابية للعدالة والتنمية، تفضل السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاسل ىا وبردعي:

جاوبتوناش،  ما  األسمدة  على  سولناكم  املحترم،  الوزير  السيد 
سولناكم على األعالف ما جاوبتوناش، سولناكم على دعم الفالحين 
الصغار هادي 5 شهور ما جاوبتوناش، النتيجة هي هادي، غالء مهول في 

األسعار ضد املاشية وكذلك التباين بين األسواق، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

فالغالء اللي حصل في األعالف واللي حصل في املدخالت الفالحية 
كاين جوج ديال.

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا يخليكم السيدات والسادة النواب.

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

كاين املواد اللي هي مستوردة اللي طبعا كان فيها زيادة في األثمنة 
وهاد ال�ضي كنعرفوه ألن كاين عندها أسباب وأسباب اللي هي خارجية 
وأسباب اللي هي ديال الطاقة خصوصا، بالنسبة للمواد اللي مستهلكة 
واللي مصنعة محليا ما كانش فيها يعني واحد التغير اللي كبير واألسمدة 
راه جاوبناكم بأنه األسمدة الفوسفاطية ما طراش عليها تغيير وكاين 
الكمية وكذلك املحافظة على األثمنة، فيما يخص األسمدة املستوردة 
اللي هي أزوتية اللي هي اللي حصل فيها ونتمناو من هللا كنتبعو دابا 
التطور نتمناو إن شاء هللا في املوسم املقبل اللي احنا كنحضرو لو باش 

تكون الوضعية أحسن.
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 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةانعيم7ا وفتحالي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، 154 مليار ديال املغرب األخضر ها هي النتيجة ديالها 
كنعيشوها اليوم، ها هو الفشل ديال هاد املخطط كنعانيو منو اليوم، 
ال دعم، ال استقرار، ال شغل، خالفا للتوجيهات امللكية السامية، السيد 
الوزير منين سولناكم على الدعم ديال الفالحة قلتو 10 داملليار، ما 
كايناش 10 داملليار، 6 داملليار داوها األبناك، 1.2 داها التأمين، 3 فقط 
4 د القناطر ديال الشعير اللي وصالت للفالحا بثمن منخفض وبشكل غير 
متكافئ، هاد القطاع كيعرف واحد الريع كبير، جوعتو الفالحا الصغار 
وغنيتو وعلفتو الفالحا الكبار، كنقولو بالشلحة أعطيو للذين..، هاد 
ال�ضي غير معقول السيد الوزير، نقولو أن راه كاين واحد 800 الدرهم 
ديال الثمن ديال األضاحي ما يمكنش يكون فهاد الثمن فهاد الوقت اللي 
وبهاد الشكل اللي كيعيشو الفالحا والكسابا مربي املوا�ضي، نطلب منكم 
السيد الوزير هل التحقتم باألسواق لتقفوا على وضعية أثمنة األضاحي 
وأين توجد هاته األثمنة حتى يتمكن املواطن من شراء األضاحي بالثمن 

الذي تقولونه.

 وسيدارئيسا و لس7:

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

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

مخطط املغرب األخضر، هو اللي خال البالد ديالنا تمول بصفة 
مستمرة وما كاينش املغاربة يديرو الصف على املواد الفالحية، والجيل 
األخضر غادي يكمل هاد ال�ضي وخصكم تشوفو املحيط ديالنا وتشوفو 
على الصعيد العالمي وغادي تلقاو األسئلة لهاد ال�ضي أما هو املخطط 
راه  األخضر  الجيل  وكذلك  األخضر  املخطط  ديال  املخطط  الفالحي 
%70 ديال املجهود ديالو غادي مزيان الفالح الصغير واحد 15 الفالح 
الصغير والفالح املتوسط وهاد ال�ضي هي الصراحة وهي الحقيقة واللي 

خصنا ما نبقاوش نتالعبو بها، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا، بالتي السيد الوزير هللا يخليك بالتي غير بالتي السيد الوزير 
، ابالتي ابالتي نتافقوا ابالتي السيد الوزير ابالتي 

ّ
غادي نعطيك الكلمة

السيد الوزير السادة النواب هللا يخليك بالتي بالتي السيد الوزير، هللا 
يخليكم بالتي بالتي السيد الوزير ابالتي ابالتي، السيد الرئيس السيد 

الرئيس غير بالتي السيد الوزير ابالتي السيد الوزير السيد الوزير بالتي 
هللا يخليك ابالتي ابالتي، السيد الرئيس الال احنا غاديين غير بشوية، 
يخليكم،  الرؤساء هللا  السادة  يخليكم  يخليك هللا  يخليكم هللا  هللا 
السيد الرئيس ايال بغيتي هللا يخليكم هللا يخليكم السادة الرؤساء هاد 
ال�ضي اللي بغيت نقوليك السيد الرئيس هللا يخليكم السادة النواب، 
اعطينا �ضي مادة اللي كتقول ما كايناش عطينا �ضي نورنا السيد الرئيس 

تفضل، تفضل السيد الرئيس.

رئيسا مل م ع7ا ونيابي7ا ب ل ن ا هللاا عبدا  ونائبا وسيدا
ولعد و7ال وتنمي7ا)نقط7انظام(:

السيد الرئيس، كاين أوال قرار ديال املجلس الدستوري حين تدخلنا 
املجلس  قرار  فكان  بالحكومة،  تتعلق  جوانب  بعض  وحددنا  نحن 
الدستوري في 2013/2014 بأنه النظام الداخلي ما يمكن لوش نهائيا أن 
يتدخل في أعمال الحكومة، اشنو غادير وشنوا ما غاديرش؟ كتحضر في 
ندوة الرؤساء وكتحدد تما في الجدولة كتحدد الترتيب ديالها، غير ذلك 
السيد الرئيس احنا كمجلس ألن هذا النظام الداخلي ألعضاء مجلس 
النواب وليس ألعضاء وما�ضي ملجلس النواب وللحكومة، ولذلك كاين 
اختالف ما بين هذا النظام الداخلي ملجلس النواب والنظام الداخلي 
ما  كنقولوا  ال�ضي  هاد  الرئيس  السيد  ثالثا  ثم  املستشارين،  ملجلس 
كاينش في النظام الداخلي اللي عندوا يقولوا لنا أما غطلب منا باش 
السيد الوزير بغا ياخذ تدخل طلبها منا كرؤساء الفرق نقولكم نقولوا 
رأينا، أما تعطيه أنت وبعض اإلخوان يؤيدوا ويقولك كاينة في النظام 
الداخلي ما كايناش، أنا كنقولك السيد الرئيس، وزراء سبقوا هنا لم 
يأخذوا من سعد الدين العلمي هللا يذكروا بخير إلى اآلن، فلذلك احنا 
كنقول هذا النظام الداخلي، بغيتوا تعطيوه باألريحية ديال املجلس ال 

مانع لدينا، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

دابا بالتي هللا يخليك السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس، تفضل 
السيد الرئيس، غير بالتي هللا يخليكم تصنتوا للسيد الرئيس، تفضل 

السيد الرئيس ال�ضي املهاجري هللا يخليك السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداأحمدات يزيارئيسافريقا ألصاو7ال ملعاصرةا
)نقط7انظام(:

هاد النظام الداخلي ينظم األعمال داملجلس متافق معاك ولكن 
ينظم كذلك واحد العدد داملواد يتكلم على الحكومة فيما يخص الرد 
فيما يخص واحد، إذن ما�ضي فيه غير أعضاء عالقة بنا وبيهم، اسمح لي 
ما تقطعنيش هللا ير�ضي عليك ما تقطعنيش، عدد من املواد تتكلم عن 
الوزير يتكلم، إذن كيتكلم حتى على الوزراء هنا، وبالتالي ها األولى ثانيا ما 
هو دور أشنا هو الدور ديال الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان؟ واش 
با يجي يكعد هنا يتصنط يم�ضي لداروا يتفرج في التلفيزيون؟ ال يمكن 

تكلموا واعطيني ما يفيد هنا..
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 وسيدارئيسا و لس7:

بالتي السيد النائب.

 ونائبا وسيداأحمدات يزيارئيسافريقا ألصاو7ال ملعاصرةا
)نقط7انظام(:

اعطيني ما يفيد هنا..

 وسيدارئيسا و لس7:

السيد  تفضلوا  الرئيس،  السيد  شكرا  يخليكم،  بالتي هللا  بالتي 
الرئيس، بالتي ال�ضي بووانو نتصنتو للسيد الرئيس.

 ونائبا وسيدا دريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركيا)نقط7ا
نظام(:

تيتبعونا طبعا هذه ظاهرة صحية أن  املواطنين  الرئيس،  السيد 
نناقش جوانب قانونية، النظام الداخلي وضع وتمت املصادقة عليه 
من طرف املحكمة الدستورية، وهو ينظم أعمال املجلس ليس إال طبعا، 
السيد وزير العالقات مع البرملان يحضر ليمثل الحكومة في الجلسة 
ما�ضي باش يبان فقط، احنا اللي تنطلبو به هو تطبيق النظام الداخلي 
وطبعا الغاية من هاد الجلسات األسبوعية هي تنوير الرأي العام بكل 
املستجدات بناءا على أسئلة السيدات والسادة النواب، إيال كان هاد 
السيد الوزير ما يفيد وال بأس أن يتناول الكلمة واليني هذا ما موجودش 

في النظام الداخلي واملهم هو أن نيسر أن نيسر.

 وسيدارئيسا و لس7:

بيناتنا  نتافقو  غنتافقو  اتفقو  الرؤساء  السادة  فهمت،  اللي  دابا 
متافقين باش نربحو الوقت هللا يخليك، السيد النائب يا هللا تفضل 

تفضل غير بالتي.

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجريا)نقط7انظام(:

شكر ا وسيدا ورئيس،

هو فكرة نبقى خالف على هاد املادة، ولكن التذكير باملواقف البد 
منه ألن الوزير السابق في العالقات مع البرملان هدد باالستقالة من 
السيد  الجلسة وجلسنا عند  الكلمة ورفعنا  يتناول  لم  إن  الحكومة 
رئيس مجلس النواب وتوافقنا باش نعطيو الكلمة للحكومة والتذكير 
باملواقف راه مزيان، الحزب اللي كيقول لنا ما عمر ما تكلم تم التهديد 

باالنسحاب من الحكومة إن لم يتناول الكلمة.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا تفضلوا غير بالتي السيد الرئيس هللا يخليكم هللا يخليكم، 
غير بالتي ال�ضي والزين هللا يخليك تفضل السيد النائب، السيد النائب 

تفضلوا هللا يخليكم وغير بالتي هللا يخليكم ال�ضي والزين من فضلك، 
تفضل السيد النائب هللا يخليك السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداي سفاشيريا)نقط7انظام(:

 وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  ب،

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

احنا ما مختالفينش اليوم بأنه احنا كلنا عندنا الهدف أنه نيسرو 
وتم�ضي الجلسة ونجحوا فهاد الجلسة ديالنا، إذن هللا يخليكم احنا 
كنشوفوا اليوم بأنه غير كنضيعو في الوقت احنا راه متافقين في املبدأ، 
إيال كانت القاعة القاعة موافقة، السيد الوزير ربما غادي يكون هو 

املفتاح ديال هاد العرقلة اللي عندنا اليوم وغايلقى واحد الحل.

 وسيدارئيسا و لس7:

ال�ضي والزين،  الرئيس، هللا يخليكم وهللا يخليكم  تفضل السيد 
تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي7ا
)نقط7انظام(:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا يخليك السيد النائب، والسيد النائب هللا يخليك خذيتي الكلمة 
هللا يخليك السيد تفضل تفضل، السيد النائب ال بالتي غير جلس 
النائب،  السيد  من فضلك  تصنت  تصنت  واخا  واخا  الكلمة  نعطي 
من فضلكم السادة النواب هللا يخليكم، الهدوء الهدوء جلس السيد 
النائب السيد النائب تفضل السيد الرئيس تتفضل السيد الرئيس هللا 

يخليكم الهدوء، تفضل.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي7ا
)نقط7انظام(:

 وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا يخليك السيد النائب.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي7ا
)نقط7انظام(:

السيد الرئيس، أنت رئيس اليوم كترأس الجلسة رئيس الجميع، أول 
حاجة هي كاملين خاص االحترام ديال األخالقيات والسلوك ما تعطى 
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الكلمة إال بإذن السيد الرئيس، بطبيعة الحال النظام الداخلي كينظم 
حتى هاد نقط نظام، اليوم هاد النقاش الصحي وما يمكن لنا نستافدوا 

ما�ضي بالغوات.

 وسيدارئيسا و لس7:

مزيان متافقين.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي7ا
)نقط7انظام(:

ألن كاين فراغ فهاد النظام الداخلي كاين فراغ ونقر أنه كاين فراغ، 
ما كيقول ال واش نعطيوا الحكومة ال واش ما كعطيوش للحكومة، هذا 

فراغ.

 وسيدارئيسا و لس7:

هاد �ضي اللي كاين.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي7ا
)نقط7انظام(:

ولكن اليوم هداك كان مشكل داخلي ديالنا ديال مجلس النواب، 
ألن في املادة 262 يحدد مكتب املجلس جدول أعمال األسئلة األسبوعية 
والذي يتضمن كليا وجزئيا األسئلة الشفوية واآلنية، املكتب كيحدد 
الحكومة توصلت  الحكومة والقطاعات،  بتنسيق مع  الحال  بطبيعة 
بواحد البرنامج اليوم فاش جينا كانت مالحظة وأنت في الكلمة ديالك 
السيد الرئيس املحترم قلتي غادي نقترح عليكم، بعض رؤساء الفرق 
وال بعض النواب ما وافقوش، واملادة 282 كترتب القطاعات تنازليا 
حسب عدد األسئلة الواردة، ترتب األسئلة داخل القطاع بحسب وحدة 

املوضوع وقائمة على حسب العدد ديال..

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا يخليكم الهدوء.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي7ا
)نقط7انظام(:

املشكل محلول. السيد الرئيس غتم�ضي بالترتيب ديال األسئلة ال 
داعي لهاد النقاش.

 وسيدارئيسا و لس7:

دابا هاد النقاش، غنم�ضي بالترتيب ولكن.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي7ا
)نقط7انظام(:

الحكومة هي بعيدة على هاد النقاش.

 وسيدارئيسا و لس7:

السيد الرئيس شكرا، السيد الرئيس ما غنعطيش كلمة اآلن ما 
غنعطي الكلمة لحتى �ضي واحد، هللا يخليكم السادة الرؤساء راه تكلموا 
واحد  يقول  الوزير  للسيد  الكلمة  متفقين غنعطيوا  ياك  بأنه  فهمن 

الكلمة ومن بعد غنبقاوا غاديين في الترتيب، تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدامصطفىابايتاسا و 7يرا ملنتدباودىارئيسا وحك م7،ا
 ملكلفاباوعالقاتامعا وبرملان،ا وناطقا ورسمياباسما وحك م7:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا يخليكم.

 وسيدامصطفىابايتاسا و 7يرا ملنتدباودىارئيسا وحك م7،ا
 ملكلفاباوعالقاتامعا وبرملان،ا وناطقا ورسمياباسما وحك م7:

شكر ا وسيدا ورئيس،

طبعا ال يمكن في دولة ديمقراطية بدستور متقدم هو الدستور ديال 
2011، بممارسة ديمقراطية وبرملانية تمتد أكثر إلى أكثر من 80 سنة أن 
يمنع وزير في الحديث في قضايا تهم الحكومة، وهذا وقع غير ما مرة، لكن 
في كل مرة كنت أرى بأنه من غير الالزم التوسع في بعض القضايا التي 
تهم السادة والسيدات النواب، وما تحدث به السيد النائب املهاجري 
مشكورا وذكرنا به هو أن ما وقع في الوالية السابقة وأنا أعرف عددا 
كبيرا من السيدات والسادة النواب الحاضرون في هذه الجلسة عاشوا 
معنا ما وقع وما وقع أيضا في مكتب السيد رئيس مجلس النواب، ال 
يمكن بأي شكل من أشكال أن نقبل أن نمنع وزيرا من الحديث، ثم 
حينما نأخذ جميع القرارات قرارات املحكمة الدستورية وأنا ما فيها 
املحكمة  كاينة  يوم  لكن  الدستوري،  باملجلس  املراجع  نعطيوا  باس 
هي  جديدة  دستورية  وثيقة  على  بناء  واضحة  بقرارات  الدستورية 
الدستور ديال 2011، ما أقرت به هذه املحكمة الدستورية املحترمة في 
عدد من القرارات وهو التوازن والتكامل والتعاون بين السلطتين، حينما 
نثير قضايا تهم الحكومة والحكومة جالسة وأنا أحرص كل الحرص 
على الحضور في كل جلسة دستورية، في الغرفة الثانية لي الحق أن 
أتناول الكلمة وأن أتفاعل مع السيدات والسادة النواب ولو تفاعلت 
في الجلسة السابقة مع السيد النائب املحترم لكنا تجاوزنا سوء فهم 
عميق، والسيد النائب املحترم تحدث معك فيه لو كان لي حق الكالم 
داخل هذه الجلسة، لكن لألسف ال يمكن القبول بأن يحضر الوزير 
املعني من أجل الحضور فقط دون أن يكون له الحق في توضيح بعض 
القضايا التي ما�ضي بالضرورة هي قضايا خالف أو تدافع أو تشابك، بل 

على العكس هي قضايا تخدم الرأي العام وتنور الرأي العام.

عودة إلى موضوع الجلسة ديال اليوم، السيد الرئيس املحترم احنا 
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توصلنا بواحد جدول األعمال أصدره البرملان املغربي اللي احنا فيه 
الوزير  السيد  ديالو،  املصداقية  على  ونحرص جميعا  اليوم جميعا 
الدستور  عليه  ينص  كما  كيفما  األعمال  جدول  بهاد  توصل  حينما 
والقرارات مرة أخرى داملحكمة الدستورية، اشتغل على هاد الجواب 
هذا وكان من األفيد ومن املفيد للمواطنين املغاربة اليوم هو يسمعوا 
الجواب في 8 ديال الدقائق أو ال في 10 ديال الدقايق، لذلك فأنا من 
أجل مصداقية هذه املؤسسة والوثائق التي تصدر عنها ويتابعها الرأي 
العام والجامعة املغربية ومختلف املؤسسات أن نلتزم بما ورد في جدول 
األعمال وأنتم من يقرر في نهاية املطاف، نحن ال نقرر، الحكومة ال تقرر 
في جدول األعمال، ال تتدخل في جدول األعمال، هذه وثيقة صنعتموها 
إليها، فأنا مرة أخرى عندي رجاء السيد  أنتم وبالتالي نحن ننضبط 
الرئيس املحترم هو أن نلتزم بهذه الوثيقة ولكم في أن تفعلوا في املناسبات 

السابقة ما شئتم، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

دابا ال ال باش ما نجاوبوش هللا يخليك راه، أشنو هو اللي ما يمكنش 
السيد الرئيس؟ باقي ما كاين والو هللا يخليك السيد الرئيس اسمع ليا 

تفضلوا.

 ونائبا وسيدارشيداحم نيارئيسافريقا وتقدمال الشتر كي7ا
)نقط7انظام(:

السيد الرئيس، ما يمكنش نقبلو بأن السيد الوزير يتهم بأننا بغينا 
ما تكونش مصداقية، احنا في األول شرحنا بكل بساطة بأن هذا شأن 
داخلي ديال البرملان، وفي الكلمة ديالكم قلتو غادي نقترح عليكم هذا 
اإلقتراح ال يضرب في املصداقية، هذا النظام الداخلي يقترح السيد 
 تهمتي 

ّ
الرئيس، السيد الوزير، ما يمكنش تهمنا بأن هاذيك الوثيقة ال

س العمل ديال هاذ املؤسسة، هذاك شأن داخلي السيد 
ّ
بأن احنا نبخ

الرئيس قّدم لجميع النواب أغلبية ومعارضة كيطلب لهم اإلذن.

 وسيدارئيسا و لس7:

السيد  شكرا  النائب  السيد  يخليك  هللا  الرئيس،  السيد  شكرا 
الوزير، من فضلك السيد الوزيرمن فضلك غنستمرو من فضلكم 
يك، أنا اقترحت السادة 

ّ
يك السيد الوزير هللا يخل

ّ
من فضلكم هللا يخل

الرؤساء ما قبولش غانمشيو سؤال بسؤال وبغينا الحكومة تعامل معنا 
 بغيناكم تفاعلو معنا، وبغينا الحكومة تفّهم بأنه أنا كرئيس جلسة 

ّ
ال

كنقترح السادة الرؤساء ما قبلوش بأنه نديرو وحدة املوضوع، كيشوفو 
بأنه كان غلط غادي نصّححوه في املستقبل، ولكن غنمرو هللا يخليكم 
األصالة  فريق  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  للسؤال 
يكم وقع غلط غادي 

ّ
يخل الوزير هللا  السيد  يكم 

ّ
يخل واملعاصرة، هللا 

ا ما قبلوش تفضلوا السيد 
ّ
نصّححوه كنطلبو منكم إيه، ولكن كنقترح ملـــ

السيد النائب هللا يخليكم من فضلكم الهدوء الهدوء هللا يخليك السيد 

الرئيس نستمرو هاذي الرابعة ونصف وهللا يخليكم السادة النواب من 
فضلكم، بالتي بالتي تفضل السيد الرئيس.

 ونائبا وسيدا وحسينابنا وطيبا)نقط7انظام(ا:

مو بعضيتنا، 
ّ
في إطار نقطة نظام وكيما تقال احنا هنا ما�ضي كنعل

ر، ولكن 
ّ
واحنا ما�ضي هنا باش عاديك نقولو لبعضيتنا شنو ممكن يدا

اإلختالف رحمة بينتنا وهاذ اإلختالالت خصنا نجّودو املقترح بينتنا، 
باش نبقاو في صلب املوضوع كاين سؤالين في وحدة املوضوع وكاين 3 

في وحدة املوضوع نتفق على هذا، وما نمشيو�ضي واحد واحد على األقل 

كاين السؤال 3 و7 وكاين السؤال 4 و5 و6 واحنا متفقين.

 وسيدارئيسا و لس7:

السادة  الرؤساء  السادة  آ  يكم 
ّ
يخل يخليكم هللا  وهللا  هو؟  شنو 

يك ال�ضي أوزيرن تصنت هللا 
ّ
تي ال�ضي والزين هللا يخل

ّ
الرؤساء غي بال

يخليك هللا يخليك، السادة الرؤساء غنعطيك الكلمة السادة الرؤساء 

هللا يخليكم واش متفقين نديرو 2 مواضيع ونيسرو متفقين؟ متفقين؟ 

تي هللا يخليكم وهللا يخليك هللا يخليك السيد والزين الرئيس 
ّ
إذن بال

يك السيد النائب آ السيد النائب ال�ضي 
ّ
تفضل السيد الرئيس، هللا يخل

السعدي هللا يخليك غي جلسو هللا يخليك جلس ال�ضي شيري جلس 

تي السيد 
ّ
تي األخت بال

ّ
يكم اإلخوان تفضل آ بال

ّ
يك، هللا يخل

ّ
هللا يخل

الرئيس السيد الرئيس عندو أسبقية، السيد الرئيس هللا يخليك ال�ضي 

السعدي، هللا يخليكم أ�ضي والزين ال�ضي والزين ..... من فضلك ال�ضي 

يك السيد النائب السيد النائب، هللا 
ّ
السعدي ال�ضي السعدي هللا يخل

النائبة من فضلكم  وا  يخليكم  الرئيس، هللا  السيد  تفضل  يكم 
ّ
يخل

تي هللا 
ّ
تي بال

ّ
يك الهدوء هللا يخليك بال

ّ
الهدوء السيدة النائبة، هللا يخل

يخليك، تفضل السيد الرئيس هو اللي عندو الكلمة ال�ضي والزين من 

فضلك تفضل.

 ونائبا وسيدا دريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركيا)نقط7ا
نظام(:

الرئيس  السيد  الجلسة  ضبط  املرجو  املحترم،  الرئيس  السيد 

املحترم، ثم للفرق النيابية مسؤولين كل فريق راه عندو واحد الناطق 
رسمي باإلسم ديالو أو من ينوب عنه، إذن املرجو منكم السيد الرئيس 

املحترم أن ال يتناول الجميع الكلمة في إطار نقط نظام وهكذا ال ال بالتي 

ال بالتي عافاك ال و غير نكمل.

 وسيدارئيسا و لس7:

متافقين هللا يخليك السيدة النائبة، هللا يخليكم، تفضل السيد 

الرئيس.
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 ونائبا وسيدا دريسا وسنتي�سيارئيسا وفريقا وحركيا)نقط7ا
نظام(:

هللا يخليكم، ثانيا املوضوع ال يحتاج لهاد الحديث والكالم كلو ألن 
كل فريق من حقو باش يتناول الكلمة ويطرح السؤال بالشكل اللي هو 
باغي يطرحوا وكذلك من الزاوية اللي باغي يتناولها، وباغيين نسمعوا 
الجواب دالسيد الوزير على كل موضوع على حدة، طبعا كل الفرق راها 
ممثلة في املكتب ديال املجلس، دابا إيال تم االتفاق على وحدة املوضوع 
في املكتب داملجلس نثير االنتباه ديالكم وعبركم املكتب باش تم املعالجة 
بواحد الشكل اللي كيعطي الحق فهاد ال�ضي، ثم نحن على بعد أيام من 
تعديل النظام الداخلي وإن شاء هللا هاد ال�ضي كلو غادي يتعدل، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلي السيدة النائبة، ال ال ما عطيتكش الكلمة السيدة النائبة، 
تافقنا بأنه الرؤساء هما اللي كياخذوا نقط نظام، هما اللي عندهم 
األسبقية ال صافي تكلمتوا، هللا يخليك مازال املهاجري عطيتك الكلمة 
الرئيس  السيد  آ  تكلم،  اللي  هو  ديالكم  قالها  الرئيس  السيد  ها هو 
هللا يخليكم ما عطيش هللا يخليكم أنا هو رئيس الجلسة غنستمروا، 
السؤال الثاني ما عطيكش الكلمة هللا يخليك، هللا يخليكم نستمروا 
غنمشيوا هللا يخليكم بما أن دابا العملية دابا العملية صعيبة السيد 
الوزير ألنه بدينا وعطينا للمجموعة وتكلمات، السيد النائب تفضلوا، 
آ السيد النائب ما عطيكش الكلمة األخت، ما عطيكش الكلمة تكلم 
انتهينا  الكلمة األخت،  النائب طرحوا السؤال، ما عطيكش  آ السيد 

نواصلوا.

 ونائبا وسيداعبدا ورحيمال عمرل:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيد الرئيس.

 ونائبا وسيداأحمدات يزيارئيسافريقا ألصاو7ال ملعاصرةا
)نقط7انظام(:

أنا كنطلب من السيد الرئيس نرفعوا الجلسة واحد 5 دقايق وال 10 
دقايق، اسمح لي نرفعوا الجلسة واحد 5 دقايق ونتالقاوا كرؤساء فرق 

ونذاكروا على �ضي حاجة ونطبقوها ونوضوا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضل السيد بووانو.

رئيسا مل م ع7ا ونيابي7ا ب ل ن ا هللاا عبدا  ونائبا وسيدا
ولعد و7ال وتنمي7ا)نقط7انظام(:

للنظام  الجلسة طبقا  برفع  الرئيس طلب  السيد  الرئيس  السيد 
منكم  غنطلب  كنت  املستوى  لهاد  غنم�ضي  كنتش  ما  أنا  الداخلي 
الفرق وكرؤساء  تكلمنا كرؤساء  احنا  الرئيس ألننا  السيد  ونترجاكم 
املجموعات، السيدة النائبة غير منتسبة، طلبت الكلمة كان خصك 

تعطيوها السيد الرئيس باألريحية ديالكم.

 وسيدارئيسا و لس7:

آ شكون هي؟ شكون هي؟

رئيسا مل م ع7ا ونيابي7ا ب ل ن ا هللاا عبدا  ونائبا وسيدا
ولعد و7ال وتنمي7ا)نقط7انظام(:

راه هي راه هي السيدة النائبة.

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا يخليك، هللا يخليك آ �ضي بوانو ما تكونش محامي على اآلخرين، 
هللا يخليك.

رئيسا مل م ع7ا ونيابي7ا ب ل ن ا هللاا عبدا  ونائبا وسيدا
ولعد و7ال وتنمي7ا)نقط7انظام(:

ال السيد الرئيس، النظام الداخلي.

 وسيدارئيسا و لس7:

أنا ما عرفتهاش هي شكون هي؟ هللا يخليك.

رئيسا مل م ع7ا ونيابي7ا ب ل ن ا هللاا عبدا  ونائبا وسيدا
ولعد و7ال وتنمي7ا)نقط7انظام(:

النظام الداخلي كيفاش ما عرفتيهاش؟ راه نائبة آ صاحبي، كيفاش 
ما عرفتيهاش؟

 وسيدارئيسا و لس7:

ما عرفتهاش فين.

رئيسا مل م ع7ا ونيابي7ا ب ل ن ا هللاا عبدا  ونائبا وسيدا
ولعد و7ال وتنمي7ا)نقط7انظام(:

راه ما�ضي مع الفريق الحركي آ السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس7:

راه اسمعتها دابا قالوها ليا.
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رئيسا مل م ع7ا ونيابي7ا ب ل ن ا هللاا عبدا  ونائبا وسيدا
ولعد و7ال وتنمي7ا)نقط7انظام(:

واحنا كنقولوها لك، هللا يهديك.

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا يخليكم دابا احنا..

رئيسا مل م ع7ا ونيابي7ا ب ل ن ا هللاا عبدا  ونائبا وسيدا
ولعد و7ال وتنمي7ا)نقط7انظام(:

عندك 2 خيارات راه طلب لك رفع الجلسة.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلي السيدة النائبة تفضلي.

 ونائب7ا وسيدةافاطم7ا وتامنيا)نقط7انظام(:

شكر ا وسيدا ورئيس،

وهذا تيجي أيضا في إطار اإلقصاء اللي كيتعرضوا النواب والنائبات.

 وسيدارئيسا و لس7:

ما كاينش إقصاء السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةافاطم7ا وتامنيا)نقط7انظام(:

غير املنتسبين.

 وسيدارئيسا و لس7:

وا تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةافاطم7ا وتامنيا)نقط7انظام(:

طيب شكرا، أنا نقطة نظام تخص التسيير السيد الرئيس أنتم من 
يسير هذه الجلسة ومع األسف نحن ننصت أنصتنا وننصت للجميع 
في إطار احترام جميع اآلراء رغم أن هناك ممارسات وحركات اللي غير 
الئقة، ربما انتما ما الحظتوهاش من املفروض تالحظوها السيد الرئيس 
التسيير  على  تكونو حرصين  واملفروض  الجلسة  تترأسون  باعتباركم 
الصحي لهذه الجلسة اللي كيتبعوها املغاربة، ولكن مع األسف هناك 
حركات ما شفتوهاش، أنا نقطة نظام تتعلق بتسيير الجلسة حتى ال 
تتحول األغلبية إلى احتكار وهيمنة للرأي، ألن هناك رأي مخالف البد 
أن يحترم، وبالتالي درتوا التقدير ديالكم بناءا على مجموعة ديال نقط 
نظام اللي تقدمو بها السادة النواب كنظن من بعد من بعد حتى ال 
يتحول النقاش إلى نقاش قانوني املفروض يكون في ندوة الرؤساء فيما 

يتعلق بالجانب القانوني..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا، تفضل السيد الرئيس، هللا يخليكم األخوات واإلخواني، بما 
أن كنشوف أنا الرؤساء غادي نرفعو 5 دقايق وغنستاشرو مع الرؤساء 

هللا يخليكم.

 وسيدارئيسا و لس7:

 وسيد تال وسادةا ون  باهللاايخليكما وتحق اباوقاع7.

 وسادةا ورؤساء،

إذن سنستمر، إذن االتفاق اللي وقع مع السادة السيدات والسادة 
النواب هللا يخليكم السادة الرؤساء هو سيتم طرح األسئلة غاتكون 
والشق  الفالحي  املوسم  ديال  الشق  في شقين  ولكن  املوضوع  وحدة 
الجواب خمسة  باش  أسئلة   6 املوضوع غيتم وضع  ديال، ال وحدة 
أسئلة والجواب السيد الوزير حتى هو غايكون فيه شقين مرة واحدة 
املوسم الفالحي ثم األضحية، تفضلوا السيد النائب من فريق األصالة 

واملعاصرة.

 ونائبا وسيداعبدا ورحيمال عمرل:

أشرفا علىا ل وسالما ل وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بسما
 ملرسلين.

 وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسادةا و 7ر ءا ملحترمين،

7ميالتي،ا7مالئيا ون  با ملحترمين،

السيد الوزير، البد قبل السؤال أن نشكركم على املجهودات اللي 
كتقوموا بها في وزارة الفالحة ال دابا وال ملي كنتو كاتب عام للوزارة 
وكان السيد رئيس الحكومة وزير الفالحة، البد ما نشكروكم على هاد 
املجهودات الجبارة وخصوصا ما قمتم به في املدة األخيرة في مخطط 
املغرب األخضر، السيد الوزير، في ظل قلة التساقطات املطرية في هاد 
السنة هادي نسائلكم السيد الوزير عن املوسم الفالحي الحالي؟ وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

سؤال من فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ونائبا وسيدا ملصطفىا ورد د:

شكر ا وسيدا ورئيس،

الحالي  الفالحي  املوسم  نهاية  ونحن على مشارف  الوزير،  السيد 
والذي يتزامن مع حلول عيد األضحى املبارك نسائلكم السيد الوزير 
عن تقييمكم لحصيلة هاد املوسم؟ وكذلك عن التدابير التي قامت بها 
وزارتكم في مواكبة الفالحين خالل هذه املرحلة االستثنائية؟ وكذلك ما 
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هي اإلجراءات املتخذة من أجل مرور عيد األضحى في أحسن الظروف؟ 
الجودة  شروط  سيما  ال  وأيضا  املتوفر  بالعرض  يتعلق  فيما  سواء 

والسالمة الصحية للقطيع. وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

سؤال آني من فريق التقدم واالشتراكية.

 ونائبا وسيداي سفابيزيد:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، اشنا هي اإلجراءات ديالكم من أجل دعم الكسابة 
ومراقبة السوق من املضاربات بهدف التحكم في أسعار بيع األضاحي؟ 

وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

سؤال آني من الفريق الحركي.

 ونائب7ا وسيدةاسكين7اوحم ش:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، األثمنة ديال أضحية العيد مرتفعة جدا بشكل ال 
يطاق خاصة بالنسبة للطبقات الهشة واملتوسطة فماذا أنتم فاعلون 

لشراء أضحية العيد ب 800 درهم كما سبق وصرحتم؟

 وسيدارئيسا و لس7:

سؤال آني من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 ونائبا وسيداحسنا وبهي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

تدبير  أجل  من  املتخذة  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
عملية عيد األضحى في ظل االرتفاع الذي تعرفه مختلف املواد؟ وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيد الوزير، جواب السيد الوزير باملنصة.

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

ففيما يخص الحصيلة ديال هاد املوسم الفالحي أوال خصني نذكر 
بأنه املوسم الفالحي اللي عرف واحد الظروف مناخية جد صعبة ولم 

نعرف الحدة ديالها منذ هادي تقريبا 40 سنة، واحنا طبعا كنعملو على 
زوج ديال الجبهات:

- أوال: تدبير الظرفية عبر توفير كل اإلمكانيات املتاحة لتوفير الظروف 
املواتية واآلليات الكفيلة لدعم املنتجين؛

- ثانيا: مواصلة ديال تنزيل البرامج املهيكلة واالستراتيجية عبر إنجاز 
املشاريع املقررة في استراتيجية الجيل األخضر.

فاملشكل التحدي األول واملهم هو املاء فهاد يعني ماء السقي حظي 
الجيل  واآلن  األخضر،  املغرب  مخطط  في  مركزية  األولوية  بواحد 
األخضر ضمن البرامج اإلصالحية األفقية واملهيكلة والرامية إلى اقتصاد 
والتهيئة  السدود  سافلة  في  املسقية  املساحات  وتوسيع  السقي  ماء 
استراتيجية  وتهدف  واملتوسط،  الصغير  السقي  في  الهيدروفالحية 
الجيل األخضر إلى تحقيق مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030 
إن شاء هللا في املجموع على مليون و600 ألف هكتار اللي كتوفر عليه 
بالدنا، ونسعى من جهة أخرى إلى إتمام وتسريع إنجاز مشاريع عصرنة 
شبكات الري بدوائر الري الكبير ومشاريع توسيع املساحات املسقية 
بسافلة السدود املنجزة أو التي توجد قيد اإلنجاز، وكذلك كنعملو على 
مضاعفة النجاعة املائية وخصوصا فهاد السنة واملتمثلة في إشكالية 
الضياع املسجل في قنوات إمداد املاياه من السدود خصوصا أن هاد 

الضياع كيتجاوز 50 حتى ل %60 في بعض املناطق.

والبد من التذكير بأن القطاع الفالحي ال يستفيد من الحصص 
املائية إال بعد تلبية مجموع حاجيات القطاعات األخرى وخاصة مياه 
الشرب وهاد ال�ضي كيوضع كيجعل القطاع الفالحي يعني كقطاع اللي 
كيتحمل في النهاية العبء ديال العجز املائي، والبد جميعا كل واحد 
من املوقع ديالو باش نوجدو حلول غير تقليدية وحلول غير ظرفية لهاد 
اإلشكالية وفي هاد اإلطار اتجهت الوزارة لتحلية ماء البحر فبدينا شرعنا 
باستعمال ديال اشتوكة آيت باها ديال تحلية ماء البحر باش نسقيو 
15 ألف هكتار في هاد الصيف وكذلك مد مدينة أكادير باملاء الشروب 
منذ يناير، وكذلك شرعنا منذ أسبوعين في تنزيل مشروع تحلية ماء 
البحر في جهة الداخلة واد الذهب إلنشاء محيط فالحي على مساحة 
5000 هكتار ومد مدينة الداخلة باملاء الصالح للشرب، ومن جهة أخرى 
طلقنا الدراسة لتحضير مشروع تحلية ماء البحر في جهة كلميم واد نون 
اللي كذلك خلق واحد املحيط ديال 5000 هكتار وكذلك املاء الشروب 

ملدينة كلميم.

وفي ظل هذا يعني الظرفية اللي كيتميز بها هاد املوسم تم االعتماد 
ديال عدة تدابير استباقية واللي كنتبعو فيها بصفة دقيقة تطور الوضعية 
املائية على مستوى جميع األحواض فكنعطيو األولوية للمحافظة على 
الزراعات الدائمة والزراعات الصناعية والبذور املختارة واالقتصار 
على سقي األشجار فقط في حالة العجز الحاد في املواد املائية، تعبئة 
اللي كتسمح فيها  املناطق  في  اآلبار  موارد مائية إضافية خاصة مياه 
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الفرشة بذلك، وكذلك عدة إجراءات فيما يخص التأقلم مع التغيرات 
املناخية في هاذ السنة بدينا في تشجيع ودعم الزراعات ذات قدرة على 
مقاومة التغيرات املناخية، كاألشجار ديال الخروب والكّبار والزيتون 
واألركان والصّبار واللوز وغيرها، كذلك تطوير واستعمال أصناف نباتية 
محسنة وراثيا فيما يخص الحبوب والقطاني واألعالف، مواصلة دعم 

التأمين الفالحي وكذلك تشجيع تكنولوجيا البذر املباشر.

ع أن 32 
ّ
فيما يخص يعني الحصيلة ديال الحبوب فكيما كان متوق

مليون ديال القنطار، وفي اآلخر ديال الشهر إن شاء هللا غتكون عندنا 
من  الوطني  اإلنتاج  تجميع  تشجيع  أجل  ومن  النهائية،  اإلحصائيات 
الحبوب تم وضع نظام تسويق تحفيزي: أوال: ثمن مرجعي ديال 300 
درهم عوض 280 درهم؛ ثانيا: تخصيص 30 درهم للقنطار كمنحة 
جزافية لكميات القمح الطري من اإلنتاج الوطني املجمعة خالل الفترة 
ما بين فاتح يونيو إلى31 يوليوز، تحديد منحة للتخزين في حدود 2.5 
خمسة درهم للقنطار لكل 15 اليوم، تخصيص طلبات العروض األولى 
الدقيق  إلنتاج  املوجه  الطري،  بالقمح  الصناعية  املطاحن  لتزويد 

املدعم حصريا للمحصول الوطني.

بالنسبة للزراعات السكرية من املتوقع باش يوصل اإلنتاج 340 
ألف طن من السكر األبيض مقارنة مع 388 ألف طن انخفاض يعني 

فهاذ اإلنتاج بسبب انخفاض املساحة.

والورديات  الزيتون  وأشجار  والحوامض  للخضروات  وبالنسبة 
والنخيل فاآلفاق هي جد جيدة، فمثال بالنسبة للطماطم غادي نوصلو 
ل 1.2 مليون طن البطاطس 1.05 مليون طن، البصل 300 طن، وكذلك 
تمت البرمجة ديال 30 ألف هكتار من الخضروات الصيفية لتغطية 
حاجيات االستهالك الداخلي لفصل الخريف، وتم لحد اآلن إنجاز ديال 

6200 هكتار من هاذ املساحة املرتقبة.

حجم  بلغ  يوليوز  فاتح  غاية  إلى  فإن  الصادرات،  مستوى  وعلى 
740 ألف طن بنسبة زيادة ناهزت%41 مقارنة  صادرات الحوامض 
 les باملوسم الفالحي السابق، ومنها %85 من الحوامض الصغيرة يعني
لتتجاوز   21% بنسبة  clémentines، وارتفعت صادرات الخضروات 

الكميات املصدرة 1.6 مليون طن منها %40 من الطماطم.

إيال اسمحتو االستعدادات نمر للشق الثاني االستعداد لعيد األضحى 
املبارك، فبدينا استعدادا لهاذ الحدث برنامج منذ بداية السنة وعندو 
عدة يعني جوانب، أوال انطلق برنامج تسجيل وحدات تربية وتسمين 
املوا�ضي منذ فاتح يناير، حيث تم تسجيل 242 ألف وحدة لتسمين 
األغنام واملاعز املخصصة للعيد، ترقيم األغنام واملاعز املعدة للعيد 
تحت إشراف ONCA منذ فاتح أبريل املا�ضي، وإلى حدود اليوم تم ترقيم 
7.2 مليون رأس من األغنام واملاعز بمجموع التراب الوطني، وتتم هذه 
العملية باملجان لفائدة جميع املربيين واملسمنين، يبلغ العرض املرتقب 
من األغنام واملاعز لعيد األضحى أكثر من 8 ماليين رأس ويقّدر الطلب 

بحوالي 5.6 مليون رأس، منها 5.1 مليون رأس من األغنام و500 ألف من 
املاعز، وبالتالي فإن العرض يغطي الطلب بكثير، باإلضافة إلى عملية 
والتتبع، مراقبة جودة  املراقبة  بتعزيز عمليات  املكتب  يقوم  الترقيم 
مياه شرب األضاحي واألعالف للماشية واألدوية املستعملة في الضيعات 
 عبر 

ّ
ووحدات التسمين، مراقبة تنقالت فضالت الدجاج التي ال تتم إال

 ONSSA ترخيص من املصالح البيطرية للمكتب وفي هذا اإلطار قام
بحوالي 3000 عملية مراقبة تم من خاللها تسجيل عدة خروقات وتم 
القضائية،  للمسطرة  العامة  للنيابة  ترسالت  محاضر  تحرير  بشأنها 
وتستمر هاد املراقبة إلى حدود يوم العيد حيث سيتم القيام بمداومة 
من طرف 460 طبيب بيطري وتقني وتقوم الوزارة بتعاون مع السلطات 
املحلية بتتبع تمويل مختلف األسواق عن قرب وكذا الحالة الصحية 
للقطيع  فقط  وسيسمح   ONSSA ديال  املصالح  طرف  من  للقطيع 
الحامل للحلقات بالدخول إلى أسواق املاشية، ومن أجل دعم البنية 

اللوجيستيكية لتسويق القطيع وتوجيه املستهلكين تعمل الوزارة..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد متافقين ابغيتو تزيدو؟ اللي 
بغيتو ال بزاف كمل الجملة.

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

فعملنا 30 سوق على صعيد اململكة، فين كاين الخصاص كيكون 
بالعيد واللي كتسمح للمستهلك باش يتوجه  اللي هي خاصة  أسواق 
كلمة-  -في  الوسطاء.  يكونوش  ما  باش  املاشية  ديال  املربيين  وكذلك 
اللي كاينة في األسواق يعني  فاألثمان األثمان خصنا نشوفو األثمان 
ديال مرجان واألسواق األخرى ونشوفو األثمان اللي كاينة في أسواق 
ديال املاشية. احنا ما كرهناش هذاك الكساب بعد 3 سنين ينتعش 
شوية فهاد العيد، ألن بكل صراحة ولكن باش نقول لكم بأن األثمان 
هي مقارنة كنقارنوها بالسنة املاضية وثالث سنوات اللي دازت ما كاينش 

تغيرات وكاين يعني كل.. يعني كل واحد اللي قد عليه

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد الوزير، نقطة نظام، تفضل.

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجريا)نقط7انظام(:

السيد الرئيس، سحب كلمة مؤسسة تجارية من محضر اللجنة، 
شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيد النائب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 
النائب.
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 ونائبا وسيداعبدا ورحيمال عمرل:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، في الواقع السيد الوزير ما 
يمكنش يختلفوا، ال نختلف فيما يخص قلة الشتا أثرات على الفالحة، 
ومن هذا املنطلق السيد الوزير غادي نهضرو واحد الشوية على الجيل 
وهللا  ينصرو  سيدنا هللا  أنظار  أمام  تعرض  اللي  مشكورين  األخضر 
يشافيه ويعافيه، هاد الجيل األخضر أنا بغيت نهضر على الشق املتعلق 
 Goûte à goûte الشق السيد الوزير املتعلق ب Goûte à goûte ب
مازال ما تفتحش أنا كنهضر على إقليم قلعة السراغنة، الفالحة ديال 
منطقة السراغنة ومنطقة زمران اللي كيتشكاو وكيمشيو باش يحطو 
هاد امللفات إال أنهم تيقولو لهم راه مازال ما، لهذا كنطلبو منكم السيد 
الوزير باش تسرعو باش امللفات ألن كنعرفو Goûte à goûte الدعم ديال 
الفالح ندرة املياه وكيف جا في املخطط ديال املغرب األخضر األول، لهذا 
كنطلبو منكم باش تسربيو هاد القضية، كذلك كنطلبو منكم السيد 
الوزير الرفع من الحصة ديال الشعير لإلقليم ،اإلقليم خصو الشعير 
بزاف، هللا يكثر خيركم باملناسبة كنطلبوا منكم باش ترفعو شوية من 
هاد الحصة، كذلك املاء ديال السقي املاء ديال السقي كنلتمسو منكم 

السيد الوزير باش تدخلو لدى املصالح املختصة باش..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، نمر لتعقيب فريق التقدم واالشتراكية، تفضل 
السيد النائب.

 ونائبا وسيداي سفابيزيد:

بزاف،  الظرفية صعيبة  أن  يعرف  الجميع  الوزير،  السيد  شكرا 
الجفاف وغالء األسعار واملحروقات كاينين ولكن اللي ما كاينش السيد 
الشرائية  القدرة  نزيف  لوقف  الحكومة  ديال  التدخل  هو  الوزير 
للمواطن، نحن على بعد أيام فقط من عيد األضحى املبارك هللا يدخلو 
على كافة املغاربة بالخير والبركة والسالمة ولكن السيد الوزير يمكن 
توقفو على  باش  األثمنة  تعرفو  باش  لألسواق  بزيارة  تقومو  خصكم 
أسعار الحولي ألن الكلمة اللي تكلمتي عليها السيد الوزير على أساس أن 
الحولي هاد العام بقات في األثمنة ديالو ما يمكنش ألنه اليوم كنشوفو 
كاين واحد التغيير في األثمان ما بين ألف درهم حتى ل 1500 درهم 
في الحولي السيد الوزير، واملواطن يختنق كل يوم والعيد اللي خص 
يكون منبع ديال الفرح على املغاربة رجع اليوم عند أرباب األسر مصدر 
ألم السيد الوزير والسبب املباشر ديال هاد ال�ضي هو تضاعف أسعار 
الشمندر والنخالة والزرع والبال والفول والفصة، وهاد ال�ضي السيد 
املستوردة، األعالف  املواد  ديال  ما قدرتوش تضبطو األسعار  الوزير 
املستوردة من برا ما عرفناش اليوم كيفاش الشمندر في األمس القريب 
كان 2 دراهم واليوم وال ب 5 دراهم، واش الوزارة ديالكم ما عندهاش 
آليات باش تضبط هاد األثمنة على املستوى الخارجي مع األسعار ديال 

املحروقات اليوم؟ واش ما قدرتوش تضبطو السيد الوزير هاد األثمنة 
هذه؟ ألن بزاف هاد ال�ضي اليوم السيد الوزير كنشوف بأن هاد الناس 

البياعة والشراية في هاد املواد داألعالف راه حرام هاد ال�ضي راه وال..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، تعقيب من الفريق الحركي.

 ونائبا وسيدامحمدال وزين:

شكر ا وسيدا ورئيس،

في الحقيقة قوة الهم كتضحك كاين �ضي حكومات اللي كتب عليهم 

هللا السعد كيكونو مسعودين وكيدخلو السعادة على املواطنين اللي 

صوتو عليهم، هاد الحكومة كتب عليها هللا الغالء والوباء وشح السماء، 

هللا يدير تاويل الخير وصافي، كيف كيقولو الحنة حرشة والنكافة عمشة 

والعروسة فيها بوتفتاف، هذا هو حالنا معكم اليوم.

السيد الوزير هاد ال�ضي اللي قلتي اليوم هو بلغة شكسبير أو بتعبير 

لهم  تقول  ما�ضي  كيتسناو  املغاربة  طحن،  بال  جعجعة  هو  شكسبير 

الحوالة فيهم خرصة صفرا وال الرقم التسلسلي وال العرض أكثر من 

الطلب، أييه العرض أكثر من الطلب ولكن العرض أيضا أكثر من الجيب 

ديال املستضعف ديال املغربي اللي مقهور، خصو يخلص الضو، خصو 

يخلص املا، خصو الكرا، املازوط راك عرفتو األثمنة ديالو، العطلة، 

العيد الكبير، وعاد الدخول املدر�ضي اللي راكم بشرتونا بزيادة 30% 

يعني كاين إشكال، املشكل السيد الوزير هي املغاربة اليوم كانو تيتسناو 

وانتما الدولة االجتماعية كانوا تيتسناو شنو هم التدابير اللي غادي 

تخففو عليها بهم، قلتو كاين حولي ديال 800 درهم واملغاربة خرجة نكتة 

مشاو للسوق تيقلبو عليه قالو واش تاكلوه هنا وال تديوه في امليكة، بما 

أنكم دوزتو 15 عام على رأس هاد الوزارة، ديرو لنا نا فين غادي يمشيو 

هاد املغاربة وغيلقاو هاد الحوالة ديال 800 درهم، درتو منصة رقمية 

سميتوها my anoc market باإلنجليزية وهذه أيضا فضيحة أخرى ما 

خرجوش تصاوبو حتى منصة تعطيوها هوية وتعطيوها طابع مغربي، 
إيال عندكم عقدة داإلنجليزية سيرو تعلموها، ولكن باش تبقى وتكون 

يعني أسماء نطلع أنا للجبل ونهضر مع محمد وسعيد نقول له سير قلب 

على my anoc market فهذا نوع من العبث، بمعنى أن الحكومة اسمح 

لي بدعتي في العناوين ولكن خدعكم اإلبداع في املضامين وبالتالي تتبقى 

الحكومة بدون مضمون سيا�ضي لألسف، هللا دير تاويل الخير.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، تعقيب للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
تفضلوا السيد النائب.
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 ونائبا وسيداحسنا وبهي:

شكر ا وسيدا ورئيس،

نشكركم السيد الوزير على هاد التوضيحات التي من شأنها تنوير 
من  ديالهم  بخصوص حماية  املواطنين  وطمأنة  الوطني  العام  الرأي 
املضاربين والوسطاء الذين يستغلون الفرص للتالعب باألسعار ولكن 
إذا لم يتم تشديد املراقبة بمختلف األسواق والفضاءات في ظل وضعية 
إجتماعية صعبة تتمثل في تدني القدرة الشرائية للمواطنين أمام سنة 
فالحية مطبوعة بالجفاف، كذلك االرتفاع بشكل غير مسبوق في مختلف 
املواد األساسية بما فيها أساسا املحروقات عالوة على استمرار تداعيات 
جائحة كورونا، وكذلك ضمان سالمة األضاحي من خالل ضبط عملية 
التتبع واملواكبة واملراقبة بشكل ال يترك مجال االستهتار بأضحية العيد 
واملس بصحة املواطنين، كذلك ضمان األمن الصحي باحترام اإلجراءات 
االحترازية ملواجهة مخاطر جائحة كورونا بعدما عرفت ارتفاعا ملحوظا 
في عدد اإلصابات وذلك تفاديا لتكرار مآ�ضي عيد األضحى للسنة املاضية، 
وتعتبر ساكنة إقليم اليوسفية نموذجا ملعاناة الساكنة من غالء أثمان 
األضحية بالنظر لوضعيتها االجتماعية املتأزمة التي تقت�ضي التدخل 

لحماية الساكنة من التالعب باألسعار بهذه املناسبة، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب من فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ونائبا وسيدا ملصطفىا ورد د:

شكر ا وسيدا ورئيس،

أنا بدوري بغيت نحييكم السيد الوزير على العرض القيم وأيضا عن 
النتائج الجد إيجابية اللي تتعلق باملخطط األخضر والحمد هلل الذي كان 
في امتحان عسير واالمتحان العسير اللي هو جائحة كورونا واللي ما زالت 
مستمرة والحمد هلل، املغرب اآلن ال نستورد فواكه على عكس بعض 
الدول املجاورة والحمد هلل وبالتالي السيد الوزير املجهود املتميز الذي 
يقوم به قطاعكم تحت إشراف السيد رئيس الحكومة تنفيذا للتوجهات 
امللكية بخصوص تنزيل برنامج محاربة الجفاف اللي ترصدات له 10 
ماليير درهم والحمد هلل هذا عنوان جد مهم ديال هاد السنة اللي هو 
عنوان الجفاف وقلة األمطار اللي هما بيد هللا سبحانه وتعالى، وبالتالي 
كاينة أيضا مسألة ديال ارتفاع األسعار، وما إدراك ما ارتفاع األسعار اللي 
مرتبطة أيضا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا أو في أوروبا وجزء من العالم 
معني بهاد الحرب، وبالتالي، السيد الوزير، أنا، إضافة، بغيت نطلب 
منكم بالرغم من املجهودات كلها اللي تبدلت، الحمد هلل، والفالحين، 

بطبيعة الحال، دائما..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ وخا بالتي، ألنه.. 

من املعارضة، ال، ال ال، ملا كتديرها كيقول ال، حتى كنديروها وكيقولوا 
ليك ال، واش كاين �ضي؟ بالتي، بالتي السيد النائب، تعقيب إضافي؟ 

تفضلوا السيد النائب.

 ونائبا وسيداعبدا ونبياعيدلدي:

السيد الوزير، أنتم على الرأس ديال هاد الوزارة 15 سنة، واليوم 
تتقول لنا كاين إقالع اللي وقع هادي 12 سنة فهاد الوزارة هادي، وفي 
نفس الوقت تتقولوا أن املشكل تخلف فهاد العشر سنوات اللي دازت 
من قبل، بغينا واحد البوصلة ديال تقييم املواقف ديالكم الحكومية، 
15 سنة ديال  كاينش إقالع؟ واش هاد  ما  كاين إقالع وال  واش اآلن 
يليق  الذي  للمغربي  الحولي  اليوم  توفر  استطاعت  املخطط األخضر 
بكرامة املغربي؟ ما�ضي حوالي ديال 800 درهم، املخطط األخضر واش 
وفر لنا اآلن الحولي الذي يقدمه املغربي قربانا إلى هللا عز وجل؟ ما�ضي 
الحولي ديال 800 درهم اللي ما وازن�ضي تا 12 كيلو، ما وصلو ال علف ال 
حتى �ضي حاجة، الحولي اللي بغينا، السيد الوزير، حولي يليق بكرامة 
املغربي ما�ضي الحولي اللي كتسّوق لو في الفضاء العام كذبا وبهتانا أنه 
داير 800 درهم، ال يوجد حولي في املغرب يليق بكرامة املغربي ب800 
الرونو، الحولي دابا اآلن  درهم، والحولي دابا راه داير قرونو وسايق 

كيغني األغنية ديال ميلود ملغاري..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد النائب املحترم، تفضلوا، هللا 
يخليكم، تفضلوا السيد النائب، تفضلوا السيد النائب، تفضلوا.

 ونائبا وسيدا وعيا�سيا وفرفار:

 وسيدا ورئيس،

 وسيدا و 7ير،

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا يخليكم اإلخوة، تفضل، أ السيدة النائبة هللا يخليك، تفضل 
السيد النائب.

 ونائبا وسيدا وعيا�سيا وفرفار:

السيد الوزير، اليوم النقاش ديال أضاحي العيد بين الثمن ومن 
يدفع الثمن، هناك من يناقش ثمن األضاحي في سياق ملتهب، ولكن 
بشكل واقعي وهناك من يناقش من يدفع الثمن، ما فاجأني وما آملني 
حقيقة أن البعض أراد أن ينتقم من العالم القروي، اإلنسان القروي 
املسكين املرابط املجاهد في األرض يتسنى هاد اللحظة باش يبيع داك 
الخروف في جبر الضرر كنجيو دابا وكنبغيو نبداو نتحاسبوا معاه، اللي 
بغى يتحاسب مع �ضي واحد ما يتحاسبش على حساب العالم القروي ، 
الفالح راه ديال اللحظة الوحيدة مسكين باش يبقى شاد في أرضه وفي 
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بالدو وماسك على الجمر، أنا غادي نقول عيد األضحى هو تقرب إلى هللا.

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا يخليكم..

 ونائبا وسيدا وعيا�سيا وفرفار:

عيد األضحى هو تقرب إلى هللا، واللي بغى يتقرب إلى هللا ما�ضي على 
حساب البسطاء والفالحين واملساكين، هللا قال: العبادة ب...ال يكلف هللا 
نفسا إال وسعها، أنا ما كندافعش على الحكومة، أنا كندافع على العالم 
القروي، أنا ولد العالم القروي ، عفاكم كلكم دايرين الكرافاطات، 
العالم القروي يكون فعال انتخابيا، اليوم كتقاسموا معه وكتحاكموا 

فيه، وشكرا السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا، شكرا، هللا يخليكم، تعقيب؟ تعقيب؟ هللا يخليكم، تعقيب؟ 
تعقيب إضافي؟ السيد النائب بالتي هللا يخليك، نشوف...بالتي السيد 
النائب، هللا يخليك السيد النائب، بالتي، من فضلكم، هل هناك؟ 
أ�ضي  تفضل  اإلخوان؟  ياك  املعارضة  من  كاينش  ما  إضافي،  تعقيب 

مهاجري، تفضل أ�ضي املهاجري.

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجري:

السيد الوزير، فعال نبهنا الحكومة في بداية السنة بارتفاع أسعار 
املواد الفالحية، أسعار األعالف، وهاد ال�ضي اللي كيقول السيد النائب 
نبهوكم  وكنعاودو  تمارة،  في  واملواطن  تمارة  في  الفالح  اليوم حقيقي، 
السيد الوزير راه اليوم الدجاج كيتباع ب 12 درهم في الفيرمة وطايح 
على الناس ب 16 درهم، راه املشكل هي من سالسل اإلنتاج غادي يوقع 
فيها مشكل، الفالح إيال باع الخروف رخيص هاد العام راه ما غيديرش 
لنا الكسيبة ديال العيد الجاي يعني غياكل العصا غادي يخسر نظرا 
الرتفاع األعالف، اليوم كنقول لك راه الدجاج الرومي عوتاني فيه نفس 
املشكل الناس كيبيعوا ب 4 الدراهم de moins ديال الخطية العام 
الجاي راه ما غيعمرش، احنا غادي نصبروا املغاربة لبعضيتنا، ولكن 
الحكومة خصها تدخل في سالسل اإلنتاج باش نلقاوا حل للسنة املقبلة 

أما دابا اللي عطا هللا عطاه، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

السيد  الجواب،  الوزير  السيد  تفضلوا  تعقيب؟  من  هناك  هل 
الوزير.

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

فأوال هاد ال�ضي ديال األسواق راه كنقولكم أنا األسواق كنعرفها 

وكنم�ضي لها وتقريبا كل أسبوع كنم�ضي لواحد الجهة وكنم�ضي لألسواق، 
donc كنعرفها مزيان، donc اللي كنقول لكم راه هي الحقيقة، ربما كاين 
الوسطاء اللي كيلعبوا واحد الدور فهاد ال�ضي، ربما كاين هادوك الناس 
اللي كيسمنوا واللي خرجوا في الفيسبوك هاد ال�ضي احنا كاع كنعرفوه، 
 donc ،ولكن راه كنقول لك نصاب، هداك الثمن يم�ضي لعند الكساب
غير خصنا نكونوا واقعيين الوفرة كاينة أكثر من 8 داملليون ديال الرأس 
والطلب كنعرفوه ما كيفوتش 5، 5.6 في أحسن هذا، donc ما خصناش 
يعني تزايدات فهاد ال�ضي، احنا جميع اآلليات اللي كانت ممكنة باش 
ندخلوا بها باش ندعموا بها راه الدارت طول السنة وكتعرفوها وكان 
 .stable يكون  القطيع  هاد  خلى  اللي  ال�ضي  وهاد  استثنائي،  برنامج 
وبالنسبة للسالمة الصحية راه كاين واحد الصرامة وراه كل كتوقع 
واحد الحادثة راه كنخرجوا داك ال�ضي باش كيكون اإلعالم وراه كتبعوه. 
بالنسبة للقضية ديال الحكومة ولهذا أنا غادي نجاوب السيد النائب 
كيفاش  الظرفية  هاد  في  الحكومة  هاد  لوال  السؤال،  بواحد  املحترم 

غادي تكون الحالة؟ السالم عليكم.

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا  يخليكم،  هللا  املوالي  للسؤال  غنمروا  الوزير،  السيد  شكرا 
يخليكم سؤال عن دعم القطاع الفالحي للسيدات والسادة النواب 
السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  فريق  من  املحترمين 
النائب، هللا يخليك بالتي السيد النائب، كنطلب من la régie صافي 

صحوا ليا شكرا تفضل.

 ونائبا وسيداعزيزا وفيدي:

 وسيدا ورئيس،

االقتصادية  القطاعات  أكثر  الفالحة  يعتبر قطاع  الوزير،  السيد 
تضررا، لذا نسائلكم عن اإلجراءات االستعجالية املتخذة لدعم على 

الفالح؟

 وسيدارئيسا و لس7:

جاوب السيد الوزير.

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

طبعا وضعت الوزارة مجموعة من اإلجراءات املهمة للرفع من اإلنتاج 
الفالحي سواء على العالية ديال سالسل اإلنتاج، التهيئة الهيدروفالحية، 
تجهيز الضيعات الفالحية، السقي التكميلي، غرس األشجار، استكمال 
البذور املختارة، إنجاز التحاليل املخبرية، الرفع من تنافسية املنتوجات 
الفالحية ب.. ديال سالسل اإلنتاج، من خالل رصد واحد الدعم جد 
مهم للتثمين عبر إنشاء وتجهيز وحدات ديال تثمين املنتوجات الفالحية، 
املاشية  تربية  معدات  الضيعات،  تجهيزات  دعم  الحيواني،  اإلنتاج 
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ومراكز جمع الحليب، كذلك بلغت اإلعانات املمنوحة هاد السنة هادي 
اآلن 4 داملليار ديال الدراهم، تدابير وإجراءات لضمان التزويد الكافي 
واملنتظم بمدخالت اإلنتاج، دعم ثمن البذور وفهاد السنة هادي غادي 
للبذور  بالنسبة  الدرهم  ديال  مليون   315 ديال  الدعم  واحد  تكون 
املختارة، استقرار بالنسبة لألسمدة الفوسفاطية، دعم تسويق املنتوج 

الوطني ب 30 درهم للقنطار.

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيداعزيزا وفيدي:

 وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، نسجل بإيجابية ما تقوم به الحكومة من مجهودات 
لترجمة التوجهات امللكية السامية التي تجسد العناية الخاصة التي 
يوليها عاهل البالد للفالحة وللفالح ولساكنة العالم القروي بما فيها 
تدخل  تعزيز  إلى  الحكومة  نحث  فإننا  االستعجالي،  البرنامج  تنزيل 
الدولة لدعم الفالح خاصة الصغير واملتوسط باعتباره األكثر تضررا 
من مخلفات الجفاف واالرتفاع الصاروخي ألسعار املحروقات، خاصة 
فيما يتعلق بتكاليف اإلنتاج بما فيها أساسا البذور واألسمدة واملبيدات 
والتمويالت الفالحية والغازوال املستعمل في األنشطة الفالحية على 
غرار مهنيي النقل وغيرها من التكاليف، خاصة عندما يتعلق بساكنة 
الوحيد لعيشها ومصدر  لها املورد  بالنسبة  الفالحية  تظل األنشطة 
دخلها األسا�ضي، سواء تعلق األمر بالزراعات الفالحية أو بتربية املوا�ضي. 
إن تطوير القطاع الفالحي لضمان السيادة الغذائية وتحقيق االكتفاء 
الذاتي يعتبر كل ال يتجزأ، بما في ذلك خلق جيل جديد من املقاولين 

الفالحين الشباب الذين يمثلون أكثر..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
فيما تبقى من الوقت.

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

فاستراتيجية الجيل األخضر فيها عدة يعني تدابير ومشاريع يعني 
جديدة،  آليات  وعندنا  الفالحة  ديال  الشرائح  كل  ديال  االستهداف 
وبهاد املناسبة راه هاد ال�ضي ديال goutte à goutte احنا غاديين، كاين 

مراسيم اللي كانت خصها تخرج غادي تخرج فهاد الشهر إن شاء هللا.

 وسيدارئيسا و لس7:

الغابات  إذن سؤال حول ظاهرة استنزاف  الوزير،  السيد  شكرا 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا ح يط:

السيد الوزير املحترم، ما أعدت وزارتكم للتخفيف أو للحد من 
ظاهرة استنزاف املجال الغابوي سواء كان عن طريق عوامل طبيعية 

أو بشرية؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكر ا وسيدا ونائبا ملحترم،

طلقها  اللي  املغرب  غابات  استراتيجية  تنزيل  في  فالوزارة شرعت 
سيدنا هللا ينصرو في فبراير 2020، وهاد االستراتيجية جات لإلجابة 
عن التحديات التي تواجهها الغابة املغربية والستجابة التطلعات ديال 
القطاع والساكنة والفرقاء كذلك املؤسساتيين، وقامت الوزارة بتعزيز 
الحماية للغابات وفق مقاربة جديدة كترتكز على 5 ديال التوجهات: 
جعل الغابات مجاال للتنمية؛ ضمان التدبير املستدام للثروة الغابوية؛ 
اإلنتاجية  القدرات  تقوية  املستعملين؛  مع  تشاركية  مقاربة  اعتماد 

للغابات؛ حماية التراث الطبيعي.

كما تعتمد هاد املقاربة على 2 ديال املحاور أساسيين:

املحور األول: هي مقاربة تنموية تشاركية مع ذوي الحقوق، تقوم 
على إنجاز مشاريع مندمجة مجالية لفائدة الساكنة املحلية، فضال عن 

تأطيرهم وتنظيمهم في إطار جمعيات رعوية وتعاونيات غابوية.

املحور الثاني: مقاربة زجرية تستهدف العصابات املنظمة التي تنشط 
في مجال قطع وتخزين وتهريب املواد الغابوية ذات مصدر غير قانوني، 
وفق استراتيجية مشتركة مع السلطات املعنية، ومن جهة أخرى نعمل 
اآلن على تحيين ومراجعة شاملة لعدة قوانين للمحافظة على الغابات 
وتنميتها املستدامة، ويهدف إلى تحيين اإلطار التشريعي والتنظيمي اللي 

كاين حاليا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب للسيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا ح يط:

شكرا السيد الوزير املحترم على هاد اإليضاحات، نحن في فريق 
التجمع الوطني لألحرار نثمن عاليا املجهودات التي تقومون بها للنهوض 
بهذا القطاع الحيوي، ومن خاللكم أشكر السيد مدير الوكالة بالنيابة 
وكل األطر والتقنيين والفرسان واألعوان العاملين بهذا القطاع مركزيا، 

جهويا، إقليميا ومحليا.

السيد الوزير، للنهوض بهذا القطاع يجب تحسين وضعية العاملين 
بهذا القطاع على اختالف مراتبهم ماديا ولوجستيكيا، وأن نوفر لهم 
املجال  على  سلبا  ذلك  فسينعكس  وإال  والعمل،  لالشتغال  اآلليات 

الغابوي.
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باستراتيجية  املتعلقة  الدراسات  أكدت  املحترم،  الوزير  السيد 
الجاللة  صاحب  انطالقتها  أعطى  التي   2030-2020 املغرب  غابات 
امللك محمد السادس نصره هللا في 13 فبراير 2020 بأكادير، تدهور 
الغطاء الغابوي الوطني على مساحة تناهز17 ألف هكتار سنويا بسبب 
مجموعة من العوامل الطبيعية كانت أو بشرية، وبالتالي فإن األدوار 
التي تلعبها غابات املغرب أصبحت في تراجع خطير مما يهدد التوازنات 
اإليكولوجية والسوسيو اقتصادية لهذا املجال. ونظرا لإلرتباط الوثيق 
الغابوية املحيطة  باملجاالت  الجبلية ببالدنا  القروي واملناطق  للعالم 
بها، وفي ظل التغيرات املناخية التي أصبحت تتميز بقساوتها وتشكل 
عائقا حقيقيا أمام تنمية هذه املناطق، ونظرا لإلكراهات والتحديات 

االقتصادية التي تواجه املغرب والتي تعيق ضخ إنتاجية.

 وسيدارئيسا و لس7:

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

 ونائبا وسيداأحمدات يزيارئيسافريقا ألصاو7ال ملعاصرة:

..خصنا نخليوها لألجيال اآلتية، الغابة اآلن عليها ضغط التغيرات 
املناخية وضغط البشر، أنا.. الكلمة البارح شفت واحد الفيديو كيدور 

الغابة ديال تونفيت ما عرفت كاع فين  غتكون شفتوه فيما يخص 

جات، جات في le moyen atlas وواحد زعما داك كارثة، هادوك الناس 

نفتحوا تحقيق فهداك  اللي، كيخص  الناس  في حق هادوك  جريمة 

الفيديو اللي فيه أشجار ديال األرز اللي عندهم 100 سنة كيقطعوهم 

بواحد النوع ديال الفو�ضى اللي خطيرة جدا، تمناوا أنه تفتحوا تحقيق 

فهداك املوضوع ديال تونفيت، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

فغير اللي بغيت نقول بأنه غابات املغرب كانت واحد الفرصة إلعادة 

الهيكلة وإلعادة الحكامة ديال هاد القطاع كولو وباملقاربة ديالو كذلك، 

وهاد �ضي ديال الفيديو احنا غاديين احنا فتحنا واحد التحقيق واحنا 

كنشوفوا شنو هو les origines ديالو.

 وسيدارئيسا و لس7:

للسيدات  للحبوب  الفالحية  التعاونيات  مآل  عن  سؤال  شكرا، 

والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا وب عمري:

شكر ا وسيدا ورئيس،

les SCAM؟  للحبوب  الفالحية  التعاونيات  مآل  الوزير،  السيد 
شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

جواب السيد الوزير.

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

فبعدا بغيت نقول بأن بالدنا عندها واحد الطاقة ديال التخزين 
ديال   5% منها فاقت  مليون قنطار،   46 ديال  املجموع  في  اإلجمالية 
التعاونيات والباقي عند القطاع الخاص، واليوم عندنا حاليا 11 تعاونية 
ديال les SCAM وهي موزعة على التراب الوطني ومنها فقط 3 اللي هي 
باقية نشيطة، وهي التعاونية ديال مكناس والشاوية والجديدة لكن 
ومن  بالقروض  التعاونيات  يعني  هاد  استافدت  لقد  بشكل محدود. 
تحفيزات تسويق الحبوب، لكن بسبب سنوات من سوء التدبير والتأخر 
في سوق  التحوالت  ديالها ومواكبة  بالحكامة  املتعلقة  في اإلصالحات 
الحبوب، أصبحت نسبة كبيرة منها ديال هاد التعاونيات في وضعية 
تجعلها غير قادرة على التدخل في التسويق ديال اإلنتاج الوطني بشكل 
 bien sûr فعال. ففيما يخص اإلعادة ديال التشغيل ديالها فهذا يعود
قبل كل �ضيء للمتعاونين ويجب إعادة النظر جذريا في الحكامة والتدبير، 
والوزارة هي مستعدة واحنا كيتاصلوا بيا اإلخوان ديال les SCAM باش 
املواكبة ديالهم وكل املبادرة اللي هي جدية، وسنعمل على إعادة تأهيلها 
في إطار هيكلة سلسلة الحبوب وتأهيلها اللي كنخدموا عليه، باش تكون 

عندنا واحد العقدة دالبرنامج مع املهنيين فيه..

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا وب عمري:

شكرا السيد الوزير، غير في التعاونيات الفالحية كيكتعرف السيد 
الوزير les SCAM أنهم كانوا كيلعبوا واحد الدور مهم في بالدنا، وكان 
واحد الدور اللي هي لصالح الفالح، لألسف أن هاد السياسات املتخذة 
ضد الفالح املغربي أنا كنقول عامة أنها هرست هاد les SCAM، وخالتنا 
عرضة للسوق الحر والسوق الحر كتعرف حتى األثمنة اللي كديرها 
الدولة ما كيوصلوش ليها املرجعية أما هاد ..les كانت في الثمن املرجعي 
كتنقص واحد 5 حتى ل10 للفالح على حساب الجودة ديال الحبوب 
التخزين  ديال  مهمة  بمهام  تتقوم  كانت  التخزين  في  وحتى  ديالوا، 
 prime de وكتعرفوا السيد الوزير وأنت أدرى منا في هاد املسألة أن
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stockage هما كيكون ديك Les primes ديالهم موضوعيين وقادرين، 
مزيود  راه  للخواص  دبا  كيعطيو  اللي   prime de stockage هاد  أما 
فيهم بزال واللي الدولة كضيع فيهم فلوس بزاف، وهاد الشركات هاد 
التعاونيات l›escamer عندهم كانوا ناشئنهم الفالحة ومساهمين فيهم 
فالحة وعندهم أراض عندهم ممتلكات ديالهم، اللي كنطلبوا بأن أوالد 
الفالح يعاودوا يرجعوا ويدخول لهاد l›escamer هذا بموضوع قانون 
واللي من حقهم، وهاد املشاكل اللي عندهم حتى مع القرض الفالحي أن 
توقفوا عليها وتحلوها باش يعاودوا يقوموا بالدور ديالهم الفعال اللي 

خصهم يقوموا به، وكتعرف السيد الوزير أن احنا غير مقبلين على..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير في 
بعض ثواني.

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

غير بغيت أنا متافق مع السيد النائب املحترم، ولكن راه كانت عدة 
محاوالت باش نحلوا هاد اإلشكالية ديالهم ال مع القرض الفالحي وهذا، 

ولكن ما كانش واحد التجاوب من عندهم فداك �ضي اللي..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا الوزير، سؤال حول دعم الفالحين املتضررين من الجفاف 
املعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا شرلرل:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير، تنعرفوا هاد السنة هادي قلة األمطار قلة التساقطات 
الفالح،  وبالتالي على مدخول  الفالحي  أثرت بشكل كبير على املوسم 
امللكية  التعليمات  عاليا  كنتمنوا  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  نحن 
املتعلقة باتخاذ تدابير مستعجلة واستعجالية لدعم الفالحين من خالل 
تخصيص 10 داملليار ديال الدرهم، اليوم السيد الوزير نثمنوا أيضا 
السيد  نسولوكم  بغينا  الحكومة.  وجداتوا  اللي  االستعجالي  البرنامج 

الوزير عن تقدم عملية ديال الدعم ديال الفالحين؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

جواب السيد الوزير.

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

شكر ا وسيدا ونائبا ملحترم،

فمنذ البداية ديال املوسم كان هناك يعني عدة مناطق اللي كانت 
متضررة فكان هناك تدخل وكانت عمليات ديال توزيع الشعير املدعم 
خصوصا، ومن بعد تفاقمت األوضاع على الصعيد الوطني فكان يعني 
تنزيل البرنامج االستعجالي تبعا للتوجيهات امللكية السامية، فبالنسبة 
ديال حماية الرصيد النباتي وتدبير ندرة املياه كان هناك سقي األشجار 
في إطار الفالحة التضامنية ب120 مليون ديال الدرهم، حماية الرصيد 
الحيواني، اقتناء 6.2 مليون قنطار من الشعير املدعم في املجموع يعني 
من األول ديال السنة، ووزع منها 4.4 مليون قنطار ألكثر من 1000 
مستفيد، اقتناع 1.62 مليون قنطار من األعالف املركبة تم توزيع 1.2 
مليون قنطار منها فائدة 185 ألف مستفيد، توريد املاشية 200 مليون 
ديال الدرهم، تعزيز السالمة الصحية 500 مليون ديال الدرهم، تعزيز 
تسريع أجرأة تعويضات التأمين الفالحي اليوم وصلنا ل 924 مليون 
712 جماعة  ديال الدرهم كتعويضات ل973 ألف هكتار اللي كتهم 

منكوبة، وكذلك فيما يخص مجموعة القرض الفالحي كانت معالجات 

ديال 7أالف و63 ملف بواحد الغالف مالي اللي ديال 6،7 مليار ديال 

الدرهم ومنها 5،5 تم املنح ديالها.

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدا شرلرل:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم اللي فعال من خالل االطالع 

محليا وفي املناطق اللي كنعيشوا فيها بأنه الدعم ديال الشعير وعمليات 

أخرى وصالت للمناطق الجبلية واملناطق القروية، لكن السيد الوزير 

احنا كنطمحوا أيضا أنه تضاعف الجهود خاصة في املجال ديال تربية 

املوا�ضي، ألن هناك مناطق اللي كتعاني جدا خاصة في املجال ديال الكأل، 

وهنا الزم نثمنوا أيضا املبادرة اللي تتقوم بها الوزارة فيما يخص دعم 

واحد املجموعة ديال السالالت اللي عندها األصل ديال املغرب كساللة 

وملاس زعير اللي فعال وجدت الوزارة واحد البرنامج ديال الدعم ديال هاد 

الساللة هادي، اللي كنتمناوا في املستقبل يعني يم�ضي في االتجاه ديال 

تثمين ديال هاد املنتوج اللي هو منتوج أصيل ديال املغرب، واللي خصنا 

ندعموه باش هادوك الكسابة ألن هادوك الكسابة ما كيشتغلوا غير 

في هاد املجال هذا، كيخصنا ندعموهم باش نساهموا أوال في التثبيت 

ديالهم في املناطق ديالهم من خالل عدة برامج وتنظن بأنه كاينة هناك 

فيدرالية اللي يعني كتشتغل.

 وسيدارئيسا و لس7:

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

املعارضة، هللا يخليكم، تفضل السيد النائب.
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 ونائبا وسيدان را وديناقشيبل:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير استبشر الفالحون خيرا بوعودكم بخصوص دعمهم 
بالتزامات تعاضدية la MAMDA، وذلك خالل الخطة الرابعة لدعم 
الفالحين املتضررين من الجفاف، إال أنها لم توفي بوعودها وتخلت عن 
الفالح وتركته غارقا وسط الديون وسراب التعويضات، كما هو حال 
فالحو قرية أبا محمد بإقليم تاونات الذين يعانون من الظرفية الصعبة 
التي فرضها الجفاف والتي جعلتهم عاجزين عن استقبال موسم فالحي 
جديد، خاصة وأن املنطقة تعرف بإنتاج الحبوب كالقمح الطري الذي 
يعول عليه في املوسم املقبل. لذا السيد الوزير ماذا أعددتم لهؤالء 
وعودكم  وعن  أبريل  شهر  بين  التنقل  من  يعانون  الذين  الفالحين 
بحصولهم على التعويضات في شهر يونيو، علما أنه كانوا يعولون عليها 

من أجل مصاريف عيد األضحى، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمداصباري:

عالقة باملوضوع استبشر الفالحو والكسابة خاصة في جهة كلميم 
واد نون كباقي جهات اململكة خيرا بهاد األمر امللكي بدعم الفالح، ولكن 
لألسف الفالح بين ما كان ينتظر حفنة شعير فوجئ بأن خصو يعمر 
هاد املطبوع كلو باللغة الفرنسية، هذا فالح وهذا كساب ومعمرين لو 
واحد املطبوع ما يعمروه طلبة الجامعة، ثانيا كيتفاجأ بدل ما يحصل 
على الشعير كيجيوه آش كتجيه مراسالت من عند الصندوق الوطني 
الوثيقة  واآلن  يخلص،  انخارط وخصو  راه  باللي  االجتماعي  للضمان 
الثانية اللي عطاوه ديال اللغة العربية هي هاد الوثيقة، هادي وثيقة 
عند  يم�ضي  وخصو  الكساب،  الدواء  ديال  قرعة  على  يحصل  باش 
السلطة املحلية ويم�ضي عند رئيس الجماعة املحلية ويم�ضي عند رئيس 
الغرف الفالحية، لذلك رجاء راه سيروا سير ضعفائكم راعوا املصالح 
والحقوق ديال الكسابة والفالحة كذلك الضعفاء، وبسطوا املساطر 

اإلدارية باش يحصلوا هاد الناس على هاد الحقوق، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

السيد  بالتي  السيد،  تفضلوا  أستسمح  الوزير،  السيد  تفضلوا 
الوزير السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب.

 ونائبا وسيدا محمداكرب ب:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيد الوزير كما تعرفون بأن األثر ديال الجفاف يعني عاد غيبان 
صحيح في املوسم القادم، ألن هاد املوسم الحالي كان الفالح خازن شوية 

تبينة، شوية عليفة، ولكن دابا املوسم يعني القادم هو اللي غيبان األثر 
ديال يعني الجفاف بحدة وخاصة على الفالحة الصغار، هاد الجفاف 
السيد الوزير اللي مقرون بهاد الغالء ديال املواد األولية منها األسمدة، 
اللي  الدعم  هاد  رغم  يعني  الوزير  السيد  لهذا  ذلك،  غير  إلى  لنكري 
قدماتوا الحكومة مشكورة فهو تيبقى غير كافي إيال بغينا نساعدوا هاد 
الطبقة من هاد الفالحة الصغار، باش يمكن يستمروا اللي هما واحد 
العريضة يعني واسعة، لهذا كنطلبوا كما جاء على لسان السيد النائب 
راه بعض املرات ما�ضي الدعم املادي راه حتى املساطر اإلدارية كتقهر 
هاد الفالحة البسطاء، فإيال شفنا يعني البرنامج ديال الجيل األخضر 
راه الفالحة الصغار راه ما استافدوش ألن ما كيقدرش يكون امللف 
ديالو، وهاد الجيل األخضر البرنامج اللي كنطلبوا منكم تسرعوا بالتنزيل 
ديالو، ولكن تبسيط املساطر اإلدارية لهاد الفالحة الصغار حتى يمكن 

يستافدوا إن شاء هللا ونحافظوا على هاد الطبقة، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيد الوزير.

 وسيدامحمداصديقيال7يرا وفالح7ال وصيدا وبحريال وتنمي7ا
 وقرلي7ال ملياهال وغابات:

ملف  ليا  عطي  ملف  كاين  إيال   la MAMDA ديال  ال�ضي  هداك 

بالضبط، ألنه اليوم تصرفات 924 مليون ديال الدرهم على املجموعة 

ديال مليار ديال الدرهم donc ما بقاش وهادوك الجماعات اللي بقاو 

ما كانش فيهم يعني الضياع كلو، ثانية بالنسبة للسالالت أنا متافق مع 

السيد النائب املحترم فهي هاد املحافظة على السالالت املحلية داخلة 

في إطار الهيكلة ديال السلسلة ديال اإلنتاج الحيواني بصفة عامة واحنا 

غادي نخدموا عليها وراه عندنا يعني واحد البرنامج جد طموح بالنسبة 

املهنيين. فيما يخص هاد  نعقدوها مع  اللي غادي  دالبرنامج  للعقدة 

ال�ضي ديال السيد النائب املحترم ربما كان تم خطأ ولكن تعميم الحماية 

االجتماعية كان يعني مسطرة أخرى وربما تما كان على الصعيد املحلي.

 وسيدارئيسا و لس7:

إذن شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  القطاع  إلى  اآلن  ننتقل 

وحدة  لها  أسئلة  ب6  الوزيرة  السيدة  مرحبا  والتضامني  االجتماعي 

واالستعدادات  الداخلية  السياحة  بتشجيع  األمر  ويتعلق  املوضوع، 

املتخذة الستقبال املوسم السياحي، لذا أقترح على السيدات والسادة 

الوزيرة،  لتنال جوابا موحدا من لدن السيدة  النواب طرحها دفعة 

السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب أو السيدة النائبة.
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 ونائب7ا وسيداكليل7اب نعيالت:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدةا و 7يرةا ملحترم7،

وعليه  القروي،  املجال  في  للتنمية  رافعة  القروية  السياحة  تعد 
نسائلكم عن سياستكم العمومية في هذا املجال؟ وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضل  السيدات والسادة 
السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاعزيزةاب جريدة:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيدةا و 7يرة،

تعيش السياحة الوطنية أزمة غير مسبوقة ترتبت عنها عدة تداعيات 
اقتصادية واجتماعية، وتتجلى مظاهر وتجليات هذه األزمة في معاناة 
ووكاالت  التقليدية  والصناعة  بالسياحة  املرتبطة  واملهن  القطاعات 

والفنادق  السياحيين  واملرشدين  والجوي  السياحي  والنقل  األسفار 

واملآوي السياحية واملطاعم، وباقي األنشطة ذات ..

 وسيدارئيسا و لس7:

هللا يخليكم من فضلكم من فضلكم هللا يخليكم الهدوء السيد 

النائب.

 ونائب7ا وسيدةاعزيزةاب جريدة:

نعاود السؤال السيد الرئيس؟

 وسيدارئيسا و لس7:

سمعتوا؟  الوزيرة  السيدة  املهم؟  هي  الوزيرة  سمعاتوا  واش  ال 

.. donc سمعتي السيدة الوزيرة؟ أه

 ونائب7ا وسيدةاعزيزةاب جريدة:

عدة  عنها  ترتبت  مسبوقة  غير  أزمة  الوطنية  السياحة  تعيش 

تداعيات اقتصادية واجتماعية وتتجلى مظاهر وتجليات هذه األزمة 

التقليدية  الصناعة  بالسياحة:  املرتبطة  القطاعات واملهن  في معاناة 

وكالة األسفار والنقل السياحي والجوي واملرشدين السياحيين والفنادق 

واملآوي السياحية واملطاعم وباقي األنشطة ذات الصلة، بناء على ما 

سلف نسائلكم السيدة الوزيرة عن خطة الحكومة لإلنقاذ وإنعاش 

الوطنية والقطاعات واملهن املرتبطة بها؟ وشكر؟

 وسيدارئيسا و لس7:

للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ونائب7ا وسيدةا7ينبا وسيم :

السيدة الوزيرة، عن الخطوات التي اتخذتموها أو تلك التي تعتزمون 
اتخاذها لدعم املقاولة السياحية؟ وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة.

 ونائب7ا وسيدةا يماناملالي:

عن تجويد العرض السياحي الداخلي السيدة الوزيرة نسائلكم؟ 
وشكرا؟

 وسيدارئيسا و لس7:

واملعاصرة،  األصالة  فريق  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداعزيزا ولبار:

شكر ا وسيدا ورئيس،

من  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكن  الوزيرة،  السيدة 
طرف الحكومة ألجل تنزيل الدعم املخصص للمؤسسات السياحية 
املتضررة من جائحة كورونا؟ والتي بقيت لحد اآلن بدون جدوى؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

سؤال آني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 
الوطني لألحرار، تفضل السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةامريما ورميلي:

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم عن اإلجراءات التي تم اتخاذها 
إلنجاح املوسم السياحي الحالي وإنعاش هاد القطاع؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيدة الوزيرة للمنصة.

ل وصناع7ا ل7يرةا وسياح7ا عم را فاطم7ا وزهر ءا  وسيدةا
 وتقليدي7ال القتصادا الجتماعيال وتضامني:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

شكر ا وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،
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في البداية الحمد هلل على االنتعاش اللي كيعرف قطاع السياحة 
ببالدنا، فمباشرة بعد فتح الحدود الحظنا هاذ االنتعاش وهو متواصل 
ر 

ّ
و كيتحّسن يوم بعد يوم، نقّدم لكم بعض األرقام املعبرة اللي كتبش

بالخير، تضاعف عدد السياح اللي جاو لبالدنا ب 4 مرات ونصف في 5 
شهور األولى من السنة ليصل إلى 2.3 مليون مقارنة مع 2021، هذا العدد 
تيمثل %52من عدد السياح في 2019، كذلك تم تسجيل مداخيل من 
العملة الصعبة تصل حسب األرقام األولية إلى 20 مليار درهم بالنسبة 
لنفس املدة بارتفاع قدره %173 مقارنة مع 2021، وبالتالي استطعنا 
استرجاع %71 من القيمة املسّجلة في 2019، وهذه نسبة جد مهمة مع 
العلم أنه في شهر يناير وفي أول فبراير كانت الحدود مازال مسدود ة، وعلى 
صعيد الجهات تضاعف عدد ليالي املبيت في مؤسسات اإليواء السياحي 
ب 3 ديال املرات في جتهي مراكش وأكادير وتضاعف ب 2 في عدة جهات 
أخرى مثل جهة طنجة ،الرشيدية، الداخلة، الرباط والدار البيضاء، 
واستطعنا استرجاع معدل مائة في املائة من ليالي املبيت بالنسبة لجهة 
لجهة   66% والشرق،  مالل  بني  في   76% الداخلة،  في  العيون،86% 
طنجة، ويتم تحقيق هاذ األداء اإليجابي بفضل حكمة اللي تعامل بها 
املغرب مع األزمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة نصره هللا، 
نت املغرب من الحفاظ على جاذبيته ومصداقيته، كما أن جميع 

ّ
اللي مك

املتدخلين بما فيهم املهنيين انخرطوا في هاذ التوجه اإليجابي، والحظنا 
أن املرافق السياحية كتسترجع نشاطها الكامل بالرغم من طول مدة 
األزمة، و لتأمين أكبر عدد من املقاعد للسياح الوافدين على بالدنا، 
اشتغلنا على شراكات مع شركات الطيران ومنظمي األسفار العامليين 
وكذلك عبر من املنصات الرقمية، حيث أمّنا 2 مليون ليلة مبيت عبر 
مليون   4.25 التقليدية،  الحجوزات  عبر  ألف سائح  األنترنيت و360 
احتساب  دون  بالدنا،  إلى  القادمة  الجوية  الرحالت  متن  على  مقعد 
السياح الذين يفضلون دخول البالد عبر املوانئ، ونتيجة لذلك تم إعادة 
املغرب لقائمة الوجهات الرئيسية في برامج منظمي األسفار العامليين 
وسّجلنا معدل مأل للمقاعد الجوية بحوالي %75 بحلول ماي 2022، 
وكما تعلمون تحسين الربط الجوي ضروري بالنسبة للسياحة املغربية، 
وبفضل جهود املكتب الوطني املغربي للسياحة مع شركات الطيران.. 
وغيرها، عندنا اآلن طاقة استيعابية تفوق ما تم تسجيله في 2019، 
والعمل مستمر في هذا املجال من خالل تعزيز الخطوط الجوية الحالية 
والرفع من الرحالت األسبوعية، وفتح خطوط جديدة لفك العزلة عن 
املناطق السياحية النامية، كما أننا أشرفنا على عقد شراكة بين املكتب 
الوطني املغربي للسياحة والخطوط امللكية املغربية، لتنسيق الجهود 
وتعزيز الترويج للوجهة وجلب أكبر عدد من السياح، كما نقوم بحمالت 
املستوى  للمغرب على  السياحية  املؤهالت  لتسويق  ترويجية واسعة 

العالمي، حيث أطلق املكتب الوطني املغربي للسياحة عدة حمالت:

للسياح  املصدرة  األسواق  بمختلف  رقمية  ترويجية  حملة  أوال: 
واستعمال وسائل التواصل االجتماعي كتيكتوك وأنستغرام؛

ثانيا: حملة ترويجية بالنسبة للسياحة الوطنية نتلقاو في بالدنا اللي 
كتهدف إلى تشجيع املغاربة على اكتشاف املؤهالت والثروات السياحية 

التي تزخر بها بالدهم؛

ثالثا: إطالق عالمة جديدة املغرب أرض األنوار خالل شهر أبريل اللي 
كتهدف للترويج للسياحة املغربية على املستوى العالمي، عبر قنوات 
التواصل الرئيسية خصوصا القنوات الرقمية وفي شاشات عمالقة 
بعواصم األسواق الكبرى املعنية، وقد تم إطالق هاد الحملة في 20 دولة 
في نفس الوقت وستهدف هذه الحملة السياح اللي عندهم اهتمام بالفن 
والتجارب الثقافية والطبيعية والتراث والشواطئ واألنشطة الترفيهية، 
وكنبغي نشير ألمر مهم كذلك اللي هو اليوم اعتماد التأشيرة اإللكترونية 
لولوج املغرب من قبل مواطني بعض البلدان الراغبين في زيارة اململكة 
ابتداء من 10 يوليوز 2022، حيث سيصبح بإمكانهم إتمام اإلجراءات 
عبر اإلنترنيت على أن يحصلوا على تأشيراتهم عبر البريد إلكتروني في وقت 
قصير، وهو ال�ضيء اللي غادي يمكن املكتب الوطني املغربي للسياحة من 

توسيع قائمة الدول املستهدفة. ويهم هاد األمر 3 أصناف من السياح:

االتحاد  بمنطقة  املقيمين  اإلقامة  بطائق  حاملي  السياح  أوال- 
األوروبي، الواليات املتحدة األمريكية، أستراليا، كندا، اململكة املتحدة، 
اليابان، النورفيج، سويسرا وزيالندا الجديدة، وهاد النوع من السياح 

مهم نظرا للعدد الكبير ديال األجانب املقيمين في هاد الدول.

 ،Schengen بمنطقة  الخاصة  التأشيرة  حاملي  السياح  ثانيا- 
الواليات املتحدة األمريكية، أستراليا، كندا، اململكة املتحدة، إيرلندا، 

وزيالندا الجديدة.

ثالثا- مواطني بعض الدول محددة كإسرائيل والتايالند في انتظار 
إضافة بلدان أخرى بشكل تدريجي، وهاد اإلجراء غادي يمكن كذلك 
عدد كبير من السياح األجانب اللي كيزوروا أوروبا من االستمرار للمغرب.

لهاد  واجدين  نكونوا  باش  نشتغلوا  كتجعلنا  كلها  املعطيات  هاد 
بتأهيل  نقوموا  ديالنا، وخصنا  السياحة  كتعرفوا  اللي  املهم  التطور 
األجنبي  الزبون  متطلبات  على  باألساس  معتمدين  السياحي  العرض 
إنجازات  على  وقفنا  بها،  قمنا  اللي  امليدانية  الزيارات  وفي  واملغربي. 
معمارية مهمة وفي البنيات التحتية ولكن مازال قدامنا عمل الكبير 
باش نجعلوا منها منتوج سياحي متكامل، وبهاد الخصوص كنعطيوا 
وكنشتغلوا  مهمة،  كرافضة  الثقافية  السياحة  لتنمية  كبيرة  أهمية 
الثقافية  واملرافق  العتيقة  املدن  املغرب خاصة  تثمين مؤهالت  على 
النعام،  برج  بطوطة،  ابن  متحف  مثل  ومتاحف  العرض  وفضاءات 
القصبة بطنجة، متحف العيون، النجارين والبطحاء بفاس وغيرها. 
وبما أن كل جهات اململكة عندها مؤهالت هامة سرعنا في العمل مع 
املكتب الوطني املغربي للسياحة إلبراز هاد املؤهالت سياحيا وجعلها 
محطات جلب للسياح املغاربة واألجانب والرفع من مدة اإلقامة، وهذا 
لتعميم االستفادة من االنتعاش السياحي في جميع أنحاء املغرب وليس 
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فقط الوجهات السياحية املعروفة، كما تقوم الوزارة بتنمية السياحة 
الطبيعية واإليكولوجية وفي الهواء الطلق اللي كتمكن السياح من عيش 
تجارب وإمكانية مزاولة مجموعة من األنشطة الرياضية والثقافية، وهنا 
كنخص بالذكر املشروع الهام اللي عندنا حاليا بشراكة مع مؤسسات 
UTOPIA اللي كيتعلق بإنشاء شبكة للقرى السياحية البيئية العائلية، 
البيئة ومسابح وعرض  وكضم هاد القرى منازل من الخشب تحترم 
ترفيهي على مستوى عدة منتزهات وطنية في املغرب، وأول مشروع غادي 
يكون في وملاس وغادي نسهروا باش يكون ثمن هاد املنتوج مناسب لألسر 
املغربية. وكنقوموا باملوازاة بتكثيف العرض السياحي العائلي خاصة 
النوادي الفندقية في العديد من املدن كمشروع كبير بمدينة الداخلة، 
اللي غادي يكون مسير من طرف أشخاص عندهم تجربة وخبرة كبيرة. 
ومن املحاور الرئيسية املكملة للعرض السياحي، عندنا تحسين جودة 

الخدمات والتنشيط وهي األمور اللي كنشتغلوا عليها حاليا.

واحد النقطة مهمة اللي بغيت نشير ليها هي أننا كنهتموا كثيرا بأفراد 
الجالية املغربية املقيمة في الخارج، ألنهم حقا متعلقين جدا ببالدهم 
ولكن عندهم متطلبات ال تقل عن متطلبات الزبون األجنبي. وبخصوص 
عملية مرحبا لهاد السنة كل املؤشرات تدل على أن عدد مغاربة العالم 
الذين سيتوافدون على املغرب خالل العطلة الصيفية، سيكون مهم 
جدا خاصة بعد سنتين من األزمة الصحية، كما أن الحكومة بتنسيق 
رت عدد كبير من املقاعد ألفراد الجالية املغربية 

ّ
مع جميع الشركات وف

اللي  الدول  مع  والبحري  الجوي  الربط  وقوة  بالدهم،  يزورو  باش 
متواجدين بها، فيما يخص الجانب الخاص ملواكبة الفنادق في عملية 
الصيانة والتجديد والتكوين وغيرها، اعطينا املوافقة على الدعم ل 
ي الحمد 

ّ
ي بغيت نأكد عليها والل

ّ
737 مؤسسة لإليواء السياحي، والل

واسمحوا  ناجحة،  العملية  هذه  أن  املرقمة  اإلحصائيات  بيناتو  هلل 
لي نذكر ببعض املعطيات أوال: اعتمدنا على الرقمنة في جميع مراحل 
هاذ البرنامج مما ضمن الشفافية الالزمة، ثانيا: الطلبات اللي توصلنا 
بها خّصت مختلف جهات اململكة وجات متناسبة مع أهمية الوجهات 
السياحية، وكذلك خّصت جميع فئات مؤسسات اإليواء السياحي من 
ثالثا:  القروية،  واملالجئ  السياحية  واإلقامات  الضيافة  ودور  فنادق 
مبالغ الدعم تراوحت بين 7 مليون ديال الدرهم و2500 درهم، وهو 
دليل على أن املقاوالت الصغرى استفادت كذلك من هذا الدعم، شكرا 

السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس7:

السيدة  تفضلي  لألحرار،  الوطني  التجمع  لفريق  تعقيب  شكرا، 
النائبة.

 ونائب7ا وسيدةاكليل7اب نعيالت:

السيدة الوزيرة املحترمة شكرا لكم على جوابكم وعلى املعطيات 
م 

ّ
املهمة اللي فيه، كتعرفو بأن العالم العربي عرف تحوالت كبيرة، وقدا

 الطلب مستعجل باش 
ّ
هاذ التحوالت اللي وقعت السياحة القروية وال

بالسياحة  النهوض  القرية،  لسكان  اقتصادي  كبديل  دورها  تلعب 
اللي  الجميل  املعمار  على  املحافظة  معناه  الوزيرة،  السيدة  القروية 
النهوض  التقليدية،  الضيافة  دور  في  فيه  وكايباتو  املغاربة  كيزوروه 
بالسياحة القروية معناه الحفاظ على املعارف وعلى العادات والحفاظ 
على أحواش في واحة طاطا وتموايت في األطلس والطقطوقة الجبلية في 
الريف والهول في الصحراء، النهوض بالسياحة القروية معناه الحفاظ 
على الزراعات املعيشية، النهوض بالسياحة القروية معناه الحفاظ 
على الزربية في تازناخت وتملحافت في تافراوت وعدد ديال النقوش 
الصخرية واملسارات الطبيعية قرب األنهار، النهوض بهاذ القطاع كيعني 
أيضا وهذا هو املهم إنقاذ أزيد من13 مليون مغربي ومغربية من سكان 
القرية، ألن دينامية سياحية مزيانة كتعني فرص شغل أكثر وناتج داخلي 
ي كنقولو السياحة القروية راه 

ّ
أكبر وبنيات تحتية أوفر، إذن احنا مل

كنحّسنو املعيشة ديال الناس و كنحافظو على واحد من أهم املالمح 
إلى جعل  الوزيرة  السيدة  أدعوك  هذا  لكل  املغرب،  ديال  الحضرية 
السياحة القروية على رأس أجندات السياسة العمومية، وما كرهناش 
السيدة الوزيرة، تنزلي عندنا للجنوب تشوفي الجمالية ديال ماسة وروعة 
إذاوكنيضيف وتاكموت وتسينت وتافراوت، وجميع القرى الجميلة اللي 
عندنا في الجنوب وتشوفي كذلك جمالية االبتسامة العريضة اللي كاينة 

على وجوه الناس الطيبين تما وشكرا ليك.

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب للفريق الحركي.

 ونائب7ا وسيدةاوطيف7ا عب ث:

ولكن بصراحة السيدة الوزيرة ما ملسنا حتى �ضي خطة واضحة 
للنهوض فهاذ القطاع املهم، ما شفنا �ضي اجتهاد فهاذ الحكومة باش 
10 ديال  الوافدين، فالرقم دائما كيبقى هو  السياح  ترفع من عدد 
املليون اللي من ضمنهم الجالية املغربية، اللي نصهم كنعرفوهم كيجيو 
 عند العائالت ديالهم، ما نحسبهومش 

ّ
للبيوت عندهم بيوت ديالهم أو ال

ي إسبانيا اللي قريبة منا كتسّجل تقريبا 
ّ
هما كسياح، فهاذ الوقت الل

80 مليون سائح في العام، فمثال الحسيمة اللي عندها مؤهالت طبيعية 
هامة كجبل تدغين خارج من االهتمام ديال الحكومة، وكيبقى التركيز 
فقط على املدن السياحية التقليدية اللي دائما كنذكروها، أما السياحة 
الداخلية حتى هي غائبة عن االهتمام ديال الحكومة وما كتفكروش 
فيها حتى تكون أزمة سياحية عاملية، واليوم كنطرحو السؤال كيفاش 
غتشجعو هاذ السياحة الداخلية فاملغاربة كيعانيو من غالء أسعار 
واملحروقات والفنادق؟ وما عارفناش شنو الخطة ديال الوزارة باش 
فالتحسيس واإلشهار ضعيف جدا؟  القطاع  فهاذ  التنافسية  توجهو 
بغينا نعرفو السيدة الوزيرة الحصيلة ديال 2 ديال املليار اللي تعطت 

للسياحة ال سيما أن..
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 وسيدارئيسا و لس7:

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

 ونائب7ا وسيدةا7ينبا وسيم :

كنشكروكم السيدة الوزيرة وكنشكروا من خاللكم الحكومة الدعم 
اللي قدمتوا لقطاع السياحة واللي وصل 200 مليار ديال السنتيم، واللي 
على إثرو قدرنا ترجعوا الروح للقطاع وتنهضوا بالقطاع، خاصة أنه 
الظرف في الجائحة واإلجراءات االحترازية. احنا اليوم السيدة الوزيرة 
ما كنبخصوش من املجهودات اللي تدارت، ولكن مني كنقولوا القطاع 
السياحي راه كنقولوا واحد écosystème اللي تابعو وخدام معاه وفك، 
مثال مني كنقولوا الصانع التقليدي فراه احنا كنقولوا مثال مني كنقولوا 
الصانع التقليدي كنهضروا تقريبا على 6 ديال املليون ديال األسر اللي 
كتعيش من الصناعة التقليدية، وناهيك عن األسر اللي كتعيش في 
املناطق الجبلية، باش يكون عندنا واحد الزخم من أجل إقالع حقيقي 
معارض  تنظموا  أنكم  الوزيرة  السيدة  كتفكروش  ما  واش  للقطاع، 
للصناع التقليديين، التعاونيات، الحرفيين وكذلك دور الصانع اللي 
من هاد املنبر كنحييهم عاليا على املجهود خاصة الناس اللي كيديروا 

مجهودات ذاتية ديالهم، وكنطلب منكم الدعم لهم السيدة الوزيرة.

فاعلية  أكثر  وتكونوا  نجاعة  أكثر  تكونوا  باش  الوزيرة،  السيدة 
خصكم تاخذوا بعين اإلعتبار املديونية، خاصة بوسائل اشتغال شركات 
السياحة، اللي هما اليوم مهددين بحجز وسائل النقل السياحي ديالهم.

السيدة الوزيرة، الحمد هلل احنا في فصل الصيف ومقبلين على 
دخول الجالية املغربية وكذلك توافد السياح األجانب اللي على اثرو 
غيخلي السياحة الداخلية تنتاعش، بغيناكم السيدة الوزيرة تستغلوا 
هاد العوامل هادي كاملة باش نهضوا بهاد القطاع ونزيدوا به للقدام 

باش نتجاوزوا تبعات األزمة.

السيدة الوزيرة احنا..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، السيدة النائبة من فريق األصالة واملعاصرة 
وال السيد النائب السيد النائب األول، السيد النائب واقيلة طرحات 

قبل منك.

 ونائبا وسيداعزيزا ولبار:

آه اسمح لي اسمح لي السيد الرئيس.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلي السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةا يماناملالي:

ديالكم،  والجهود  التوضيحات  هاد  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
إقليم  على  نهضر  و  املجالية  العدالة  مبدأ  أن  على  نتسائل  وكنرجع 
ورزازات بوابة الصحراء، ألنه اللي هضر على ورززات فهضر على تنغير 
قصبات  من  كبيرة  مؤهالت  فيها  اللي  املنطقة  هاد  أيضا،  وزاكورة 
وواحات ومناطق جبلية رائعة، وقصر آيت بن حدو اللي تصنف تراث 
عالمي لليونسكو، مع ذلك تعاني من ضعف كبير لالستثمار السياحي، 
وكنعرفوا املشكل أنه كنعرفوا فين كاين الخلل السيدة الوزيرة، كاين 
في برامج التنمية السياحية الفاشلة اللي كانت تعطات ألقاليم الجنوب 
الشرقي ألنه ال تنمية لألسف، كاين في مشكل العزلة طريق تيشكة 8 
سنين وهي كتصاوب ولحد الساعة كلها أوراش، كاين في قلة الرحالت 
الجوية، وهاد�ضي عشتوه معنا السيدة الوزيرة منين جيتوا وناقشناه 
معكم، كيف يعقل وجهة اللي كنراهنوا عليها على العاملية فيها خط واحد 
دولي مع الدار البيضاء وفي تواقيت غير معقولة ديال نصاصات الليل، 
أو ال باش تم�ضي لورززات خصك تدوز على زاكورة ودوز 4 دالسوايع 
دوليتين  فقط  رحلتين  عندنا  إلسطنبول،  غادي  بحال  الطائرة  ديال 
السيدة  هذا  السياحة  ديال  تشجيع  آشمن  األسبوع،  في  باريس  مع 
الوزيرة ؟ واش عندكم �ضي تصور للفنادق املسدودة سنين هادي واللي 
كتشكل القلب ديال ورززات واملنطقة الفندقية، واللي كتأثر سلبا على 
االستثمار وعلى الجاذبية ديال ورززات كوجهة سياحية، واش ما�ضي 
حان الوقت باش تديروا سياسة عمومية شاملة مع القطاعات األخرى 
للنهوض بالسياحة، ألنه كتحقق تنمية وآالف فرص الشغل لجهة درعة 

تافياللت ككل، وشكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا، تعقيب للسيد النائب من فريق األصالة واملعاصرة.

 ونائبا وسيداعزيزا ولبار:

الحكومة  هاته  على  ورفقا  الوزيرة  السيدة  اجتهادكن  على  نثمن 
وبكوني في األغلبية، البد أن أدلي بما يلي:

برنامج فرصة هو مبادرة مهمة جدا ولكن هناك عدد من االختالالت 
اللي عرفتها:

أوال- تكلفة 2 مليار و300 مليون سنتيم خصصت كعمولة للتسويق 
والترويج، وهذا تبذير مجاني للمال العام لكون البرنامج مسوق راسو 

براسو ما يحتاجش التسويق.

باقية   2021 7 و8 لسنة  بأداء أجور األجراء شهر  ثانيا- اإلسراع 
معلقة، وكذلك شهر أبريل 2022؛

ثالثا: la smig وما أدراك البد من اإلسراع بأداء املبالغ املتفق عليها 
مع املؤسسات السياحية في أقرب وقت عوض التماطل في هاد الشأن 
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وضمانات  والبنكية  اإلدارية  العراقيل  تطبيق  بعض  شهور   4 طوال 
خيالية وتعجيزية؛

رابعا: إعادة النظر في قرار تقليص املخصصات املرصدة للمؤسسات 
برسم   40% بحوالي  البيضاء  والدار  والصويرة  بمراكش  السياحية 
برنامج الدعم السياحي 2 مليار درهم، وذلك بحجة ارتفاع الطلب أكثر 
 la smig اللي عطاو لهاد La commission من العدد املرصود يعني داك
اللي تقريبا 300 مليار كانت تعطى لهاد املدن باش يمكن يحققوا األمور 
ديالهم، اياه اياه ألن االعتماد على %10 من رقم املعامالت ل2016 19 
كانت لصالح اللوبيات الكبار كما فصلتها وزارتكم معهم والضحية هي 
املقاولة الصغرى واملتوسطة كعادة الحكومة السابقة وخاصة الحالية، 

أما من شأن املكتب الوطني..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، تعقيب، تعقيب من الفريق التجمع الوطني 
لألحرار، تفضل السيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةامريما ورميلي:

شكرا السيدة الوزيرة على هاد املعطيات الواضحة التي تشعرنا 
بالحقيقة بتفاؤل ملستقبل هاد القطاع، هاد القطاع اللي هو قطاع 
حيوي اللي كيدخل لينا أو ال اللي دخل لينا في سنة 2019، 78 مليار 
العملة الصعبة وهادي د2019 هي حقيقة السنة  الدرهم من  ديال 
املرجعية، هاد الدينامية اللي كنشوفوها جميع لم تأتي من فراغ بل من 
مجهودات كبيرة ديال الوزارة ديالكم لتسويق العرض السياحي املغربي 
اللي شفناها  انطالقة  اللي هي قوية،  االنطالقة  وإعطاء واحد  دوليا 
احنا في مدينة مراكش اللي استضفت مهرجانات دولية، وسمحوا ليا 
ومؤتمرات قيمة لها بعد إفريقي وعالمي ومشاهير من كرة القدم، وهذا 
نوع من الدبلوماسية الدبلوماسية السياسية أو السياحية اللي التي 
نحييها، وبهاد املناسبة باسم التجمع الوطني لألحرار كنحييو تنوجهوا 
واحد التحية خاصة للمقاوالت السياحية بجميع أصنافها من أرباب 
الفنادق واملطاعم السياحية والنقل السياحي ووكالة األسفار ووكالة 
هاد  في  كيشتغلوا  اللي  األسر  وجميع  التقليديين  والصناع  التنشيط 
القطاع كنحييوهم على الصبر ديالهم والوطنية العالية اللي بينوها في 
مواجهة هاد األزمة وباش تبقى السياحة واقفة على رجليها، اليوم إننا في 
الحقيقة إننا في حاجة إلى املقاوالت الوطنية ومواطنة وباملقابل السيدة 
الوزيرة كنتسناو مازال احنا كنتسناو منكم الدعم لهاد املقاوالت ألنه في 

الحقيقة املخطط االستعجالي ما استفدت منو..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ املعارضة نشوفوا 
واش كاين �ضي واحد من املعارضة ما كاينش، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيداهشاما ملهاجري:

والجبلي  القروي  العالم  في  السياحة  تشجيع  الوزيرة،  السيدة 
نعطيكم  والتنظيمات،  التشريعات  ديال  مجموعة  تواكبوا  خاصها 
على سبيل املثال املدار ديال انبدور، اسيف املال، اميندونيت في اتجاه 
البالطو في الحوز، درنا مجهودات في البنية التحتية كمجالس مع وزارة 
التجهيز، ولكن في انتظار جلب االستثمارات الخاصة باش يكونوا عندنا 
فنادق ومؤسسات فندقية خاصكم تلقاوا لينا �ضي حل السيدة الوزيرة 
االسرى  التراخيص  في   ،des bivouacs وضع  أجل  من  الترخيص  في 
باغيا تستقبل أجنبي في الدار ديالها وملا ال يعني واحد السيد عندوا 4 
ديال البيوت وباغي يستقبل األجنبي ويوريه الطبيعة ديالنا، اليوم كاين 
فراغ كاين فراغ تنظيمي وتشريعي في هاد الباب، في انتظار تكون عند 
مؤسسات فندقية خاصنا تعاونونا بالتشريع والتنظيم باش هاد األسر 

تخلق واحد النوع ديال الثروة داخل املنطقة باش نشجعوا..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد النائب.

 ونائبا وسيدارشيداعدنان:

السيدة الوزيرة، بالنسبة لدعم املقاوالت السياحية راه البد من 
اتخاذ بعض اإلجراءات االستباقية، اللي هي أوال مراعاة ألثمنة التذاكر 

ديال السفر ألن الغالء ديالهم ما كيجع�ضي السياحة.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

ل وصناع7ا ل7يرةا وسياح7ا عم را فاطم7ا وزهر ءا  وسيدةا
 وتقليدي7ال القتصادا الجتماعيال وتضامني:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

يني 
ّ
أسئلة مهمة اللي طرحتوها عليا يمكن الوقت ما غاديش يخل

نجاوب على كل �ضي، ولكن أنا اللي بغيت نقول هو األرقام كتبّين بأن 
غتساعد  اتخذنا  اللي  واإلجراءات  انتعاش،  كيعرف  السياحة  قطاع 
من  بالعديد  والحظنا  وقت،  أقرب  في  الكامل  نشاطه  استرجاع  على 
املدن انتعاش القطاعات األخرى املرتبطة بالسياحة كاملطاعم واملتاجر 
واملرافق الترفيهية وغيرها مع استعادة اليد العاملة لنشاطها، كما عبأنا 
لي املهنيين من 

ّ
املندوبين الجهويين واإلقليميين التابعين للوزارة وممث

أجل الحرص على استقبال السياح املغاربة واألجانب وأفراد الجالية 
املغربية، في أحسن الظروف من طرف أرباب الفنادق وتمكينهم من 
خدمات السياحية ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة، ولكن ملعالجة 
املوارد  بتكوين  األمر  تعلق  سواء  مستدامة  بصفة  األخرى  الجوانب 
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البشرية أو جودة الخدمات أو األثمنة أو العرض السياحي أو الترويج، 
 بالعمل 

ّ
عندنا مقاربة تشاركية ألننا واعيين بأن تطوير القطاع ممكن إال

املشترك لجميع املتدخلين وخاصة املهنيين، وفي هاذ اإلطار كنشتغلو 
كذلك على املدى املتوسط والطويل لتمكين بالدنا من الوصول إلى 26 
مليون سائح في أفق 2030، ومن ناحية أخرى بالنسبة ملواكبة الفنادق 
في عملية الصيانة والتجديد والتكوين، فقد قمنا بالتقسيم الجهوي 
بالنسبة  جهة،  بكل  الخاصة  الفندقية  السعة  على حسب  ملساعدة 
للجهات التي يتجاوز مجموع طلبات الدعم امليزانية املخصصة لها فقد 
تم تلبية جميع هذه الطلبات بنسبة مائة في املائة، أما بالنسبة للجهات 
األخرى فقد تم منح جميع املساعدات وفقا ملعادلة وتوزيع وطني يسمح 
بتلبية احتياجات جميع الجهات واملناطق وفق روح تضامنية، إضافة 
تلبية جميع  تّم  الصغيرة فقد  إلى ذلك من أجل تشجيع املؤسسات 
طلبات الحصول على املنح أقل من 500 ألف درهم بنسبة مائة في املائة.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال املوالي سؤال عن االقتصاد 
الفريق  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التضامني،  االجتماعي 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 ونائب7ا وسيدةامرلىا ألنصاري:

لتحسين  أساسية  دعامة  التضامني  االجتماعي  االقتصاد  يشكل 
وضعية الفئات الهشة وضمان انخراطها في الدورة االقتصادية وإنعاش 
الحياة االجتماعية، فهل لدى الحكومة خطة محددة األهداف واآلليات 

للنهوض باالقتصاد االجتماعي التضامني؟

 وسيدارئيسا و لس7:

جواب السيدة الوزيرة.

ل وصناع7ا ل7يرةا وسياح7ا عم را فاطم7ا وزهر ءا  وسيدةا
 وتقليدي7ال القتصادا الجتماعيال وتضامني:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

االقتصاد االجتماعي والتضامني عندو دور مهم في إحداث مناصب 
شغل جديدة، وخلق الثروات وتنظيم القطاع الغير مهيكل واإلدماج 
االقتصادي واالجتماعي والتنمية املجالية، وهاذ القطاع عرف تطور 
مهم في بالدنا وبلغ عدد التعاونيات أكثر من 47 ألف تعاونية وعدد 
استراتيجية  وترتكز  ومتعاونة،  متعاون  ألف   650 حوالي  املتعاونين 

الوزارة في هذا القطاع على 3 محاور أساسية هي:

التعاونيات  بمواكبة  كنقومو  املناسبة،  التمويالت  توفير  أوال: 
املعنّية،  البنكية  املؤسسات  مع  بتنسيق  القروض  على  للحصول 

ووضعنا بوابة خاصة الستقبال التعاونيات الراغبة في االستفادة من 
خدمات التمويل انطالقة؛

التعاونيات  كنواكبو  القطاع  في  الفاعلين  ودعم  مواكبة  ثانيا: 
الكبرى،  التجارية  املحالت  من  وبمجموعة  اإللكتروني  التسويق  في 
وكنواصلو تنفيذ برنامج مرافقة بشراكة مع مؤسسة املجّمع الشريف 
للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ابن جرير، 
وتمويل  لدعم  الخاص  القطاع  مع  بشراكة  تحفيزية  جوائز  وكنظمو 
»الجيل  وجائزة  املتعاونة«  »اللة  جائزة  والشباب  النساء  مشاريع 
املتضامن« وجائزة موازرة وثالثا تكوين املوارد البشرية وتأهيلها وفرنا 
التكوين عند بعد للتعاونيات واستفادت منها أزيد من 4 آالف تعاونية 

وأزيد من 16 ألف و600 مشارك 600 حصة تكوين، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب للسيدة النائبة.

 ونائب7ا وسيدةامرلىا ألنصاري:

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  في  نعتبر  الوزيرة،  السيدة 
أن االقتصاد التضامني ركيزة من ركائز الدولة االجتماعية وأن إطالق 
دينامية جديدة لالقتصاد االجتماعي التضامني وجعله دعامة أساسية 
رهين  واالجتماعية  االقتصادية  بأبعادها  املستدامة  البشرية  للتنمية 
مجاالت  وتوسيع  وتحديثها  االجتماعي  االقتصاد  منظومة  بتطوير 
تدخالتها ودعم مختلف مؤسساتها من تعاونيات وجمعيات ومقاوالت 
اجتماعية والنهوض بها من أجل تنمية روح التعاون والقطع مع املنظور 
الكالسيكي لالقتصاد االجتماعي الذي الزالت تسيطر عليه األنشطة 
املعيشية ذات القيمة املضافة الضعيفة وإنتاجية منخفضة وتحويله 
إلى قطاع اقتصادي قائم الذات يتميز بالدينامية التي تقتضيها متطلبات 
األنشطة االقتصادية القائمة على االبتكار وخلق فرص الشغل يصبح 
معها مساهما رائدا في االرتقاء التنموي بمختلف مناطق اململكة، بما 
يقت�ضي ذلك من إصدار قانون إطار مالئم يضع املبادئ توجيه لهذا 
القطاع، في إطار مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد 
املنظور املشترك لهذه املنظومة ودورها الجديد في التنمية ووضع آليات 
االقتصادي من  النسيج  تعزيز هذا  بهدف  والتمويل  واملواكبة  للتتبع 
املجاالت  في مختلف  املبتكرين  الفاعلين  بروز جيل جديد من  خالل 
املرتبطة به وتمكين الفئات الهشة من مدخول شهري يحفظ كرامتهم، 
انسجاما مع توجيهات صاحب الجاللة حفظه هللا وتوجهات النموذج 

التنموي الجديد.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن أظن بأنه 
ما بقاش الوقت السيدة الوزيرة وla régie تتشوف التوقيت، ساالت 
ياك نمرو للسؤال املوالي سؤال عن اإلجراءات املواكبة لدعم تسويق 
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منتوجات الصناعة التقليدية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدانجيبا وخاودي:

بإعداد  برنامجها  في  الحكومة  التزمت  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
استراتيجية قطاعية لتطوير الصناعة التقليدية 2021-2030 بهدف 
التقليديين  الصناع  ظروف  وتحسين  القطاع  تنمية  دينامية  تعزيز 
يدعو  الذي  األمر  كورونا  أزمة  عن  الناتجة  السلبية  اآلثار  ومواجهة 
اإلجراءات  هي  وما  القطاعية،  االستراتيجية  هاد  مآل  عن  للتساؤل 
الكفيلة  االستعجالية  التدابير  كذلك  تنفيذها؟  في  املتخذة  املواكبة 
بدعم الصناعة التقليدية وتخفيف من الظروف االجتماعية الصعبة 

التي ال يزال يعاني منها الصناع التقليديين؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

ل وصناع7ا ل7يرةا وسياح7ا عم را فاطم7ا وزهر ءا  وسيدةا
 وتقليدي7ال القتصادا الجتماعيال وتضامني:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

تأثر قطاع الصناعة التقليدية باألزمة الصحية وباألخص الصناعة 
التقليدية الفنية ألنها كتعتمد بزاف على السياح األجانب مع العلم أنها 
كتمثل %18 من اليد العاملة في القطاع، والحمد هلل هاد القطاع رجعات 
النشاط السياحي وعرفت الصادرات  عافيتو خصوصا مع استئناف 
الصناعة التقليدية إلى متم شهر ماي املنصرم ارتفاعا بنسبة 30% 
مقارنة مع نفس الفترة من 2021، وملواكبة املهنيين فيما يخص ترويج 
لتسويق  »أغداي«  كبرى  بحملة  قمنا  التقليدية  الصناعة  منتوجات 
املنتوج املغربي في العديد من املدن املغربية باملراكز التجارية الكبرى 
وكنشتغلو باش نعممو هاد العملية، باملوازاة مع هذا تمت مواصلة تنزيل 
االتفاقيات املتعلقة بالتسويق اإللكتروني مع املنصات في املجال باش 
في املستقبل ما تأترش الصناعة التقليدية خاصة الفنية من تقلبات 
السياحة وضعنا برنامج لتعزيز الصادرات، كما قمنا بتنسيق مع غرف 
الصناعة التقليدية بوضع منهجية جديدة لترويج املنتوجات ووضعنا 
اتفاقيات الجهوية مع كل غرف تم توقيعها يوم 14 يونيو2022 إلعطاء 
دفعة قوية لترويج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية عبر مختلف 
للصناعة  الوطني  لألسبوع  جديد  تصور  على  كنشتغلو  كما  الجهات 
التقليدية لتمكين أكبر عدد من الصناع التقليديين من االستفادة منه 

مع إدخال بعد دولي لتعزيز الرفع من الصادرات.

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدانجيبا وخاودي:

التقليدية  السيدة الوزيرة، إن سياسات إنعاش قطاع الصناعة 
التي اعتمدتها الحكومة ال يمكن أن تتحقق األهداف املتوخاة منها إال 
من خالل تقديم الدعم الالزم لهذا القطاع باعتباره قطاعا استراتيجيا 
متعدد األنشطة قادرا على خلق قيمة مضافة حقيقية وفرص الشغل 
واسعة ال�ضيء الذي يستوجب إعادة هيكلة القطاع وعصرنته وتدبيره 
والرفع من إنتاجيته في أفق بناء مغرب اإلدماج وذلك من خالل تثمين 
الصناعة  وجعل  االبتكار  وتعزيز  لقدراته  وتثمين  البشري  الرأسمال 
والحضاري  التاريخي  التراث  على  للحفاظ  أساسا  دعامة  التقليدية 
وترسيخ دولة اجتماعية كما هو الوضع بالنسبة للعاصمة السياحية 
وتمكينهم  الالزمة  للعناية  التقليديون  صناعها  يحتاج  التي  مراكش 
االستمرار في أنشطتهم تحسين خدماته باعتبارهم جنود الخفاء لتحقيق 

التنمية املنشودة، شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيدة الوزيرة 
فيما تبقى من الوقت.

ل وصناع7ا ل7يرةا وسياح7ا عم را فاطم7ا وزهر ءا  وسيدةا
 وتقليدي7ال القتصادا الجتماعيال وتضامني:

كما قلت في الجواب اتخذنا عدة إجراءات فيما يخص التسويق 
وملعالجة املشاكل التي يعرفها القطاع بطريقة جدية سواء كانت مرتبطة 

بالتسويق أو اإلنتاج أو التكوين أو التمويل وغيرها.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا، سؤال عن خطة الحكومة إلنعاش السياحة خالل موسم 
الصيف السيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي.

 ونائبا وسيدان را وديناآيتا وحاج:

شكر ا وسيدا ورئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، كنتساءل النواب من طرح هاد السؤال 
ولكن كنسحبو من خالل العرض ديالكم تستنبط واحد الكلمة مهمة 
جاء على لسان السيد الوزير وأنكم قمتم في املخطط ديالكم بتشجيع 
السياحة القروية وهذا بيت القصيد، أرجوكم السيدة الوزيرة أن هاد 
املواطن  كبيرة  اإلفادة  فيه  القروية  السياحة  ديال تشجيع  املخطط 
البدوي خاصة وأنه اآلن كنعرفو كاين واحد الندرة ديال املياه، وبالتالي 
هذه ندرة املياه كتبعد لنا مناصب الشغل وعليه فإن أي إجراء أو مرفق 
سياحي تدار في هاذ القرية من شأنو أنه غادي يخدم اليد العاملة ثم 
كيف قال ال�ضي املهاجري السيد النائب بأنه كنطلبو منكم ترخصوا 
لبعض الدور من أجل استقبال بعض السواح من أجل باش يدخلوا 
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ويشوفوا كيفاش كيعيشوا املغاربة كيفاش كياكلو، ما بقاش السائح 
أملاني أو ياباني أو صيني كيبغي يشوف املآثر التاريخية أو الفنية أو كذا، 
بقدر ما كيجي كيبغي يشوف األسرة ديال واحد البالد كيف مشيوا 
عاحنا لدول أخرى كنبغي نشوفوا ديك الدولة كيفاش كيعيش املواطن 
ديالها املأكول ديالو امللبس ديالو العادات كيفاش كيجلس مع وليداتو، 
هاد ال�ضي هذا هو النوع ديال السياحة اللي بغينا منكم السيدة الوزيرة، 
وكنشكرك وكنقول مثال بحال قلعة السراغنة كتمكر منها 3 الوديان، 

واد الخضر، واد تساوت..

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، شكرا جواب السيدة الوزيرة.

ل وصناع7ا ل7يرةا وسياح7ا عم را فاطم7ا وزهر ءا  وسيدةا
 وتقليدي7ال القتصادا الجتماعيال وتضامني:

شكر ا وسيدا ورئيس،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

كما قلت في الجواب األول، إلنعاش السياحة خالل موسم الصيف 
اشتغلنا بتنسيق مع املكتب الوطني املغربي للسياحة على جوج ديال 
الواجهات، أوال قمنا بحملة الترويجي لتسويق مؤهالت سياحية للمغرب 
على املستوى العالمي، وطلقنا عالمة جديدة املغرب أرض األنوار خالل 
شهر أبريل املنصرم لترويج السياحة املغربية على املستوى العالمي، 
كما قامنا بحمالت ترويجيه رقمية بمختلف األسواق املصدرة للسياح، 
بالنسبة للسياحة الوطنية  التواصل االجتماعية،  واستعملنا وسائل 
طلقنا عالمة جديدة نتلقاو في بالدنا، الهدف منها تشجيع السياح املغاربة 
وكذلك مغاربة العالم على اكتشاف املؤهالت والثروات السياحية التي 
تزخر بها بالدنا والجانب الثاني اللي اشتغلنا عليه هو تأمين أكبر عدد من 
املقاعد للسياح من خالل عقد شراكات مع شركات الطيران، منظمي 
األسفار العامليين وكذلك عبر املنصات الرقمية. وقد أمنا 2 مليون ليلة 
مبيت و360 ألف سائح عبر الحجوزات التقليدية وأكثر من 4 داملليون 
احتساب  دون  املغرب  إلى  القادمة  الجوية  الرحالت  متن  على  مقعد 
الربط  تحسين  على  كما عملنا  املوانئ،  عبر  يتوافدون  الذي  السياح 
الجوي وعندنا اآلن طاقة استيعابية تفوق ما تم تسجيله في 2019، 
كما عقد املكتب الوطني املغربي للسياحة شراكة مع شركة الخطوط 

امللكية املغربية.

 وسيدارئيسا و لس7:

إلى  نمر  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
السؤال املوالي سؤال حول عدم وفاء بعض وكاالت األسفار بالتزاماتها 
اتجاه املعتمرين للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدابنعطي7:

شكر ا وسيدا ورئيس،

األسفار  وكاالت  بعض  وفاء  عدم  حول  سؤالنا  الوزيرة  السيدة 
عن  نسائلكن  لذا   ،2022 رمضان  خالل  املعتمرين  تجاه  بالتزاماتها 
اإلجراءات والتدابير املتخذة إللزام وكاالت األسفار بالوفاء بتعهداتها إزاء 

املعتمرين ال سيما بجودة الخدمات املطلوبة؟ شكرا.

 وسيدارئيسا و لس7:

جواب السيدة الوزيرة.

ل وصناع7ا ل7يرةا وسياح7ا عم را فاطم7ا وزهر ءا  وسيدةا
 وتقليدي7ال القتصادا الجتماعيال وتضامني:

شكر ا وسيدا ورئيسا ملحترم،

 وسيد تال وسادةا ون  با ملحترم ن،

والصناعة  السياحة  وزارة  بها  تقوم  التي  اإلجراءات  إطار  في 
الفيدراليات  مع  بتعاون  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 
تأطير  أجل  املغربية من  األسفار  لوكالة  الجهوية  للجمعيات  الوطنية 
النشاط السياحي ومراقبة جودة الخدمات، قمنا بمعالجة مجموعة 
من الشكايات املقدمة ضد عدد من وكاالت األسفار من طرف اللجنة 
التقنية االستشارية لوكالة األسفار، بعد دراسة هذه الشكايات قررت 
اللجنة العقوبات التالية طبقا ملقتضيات القانون رقم 31.96 املتعلق 
بالنظام األسا�ضي لوكالة األسفار؛ السحب النهائي لرخصة وكيل أسفار 
ل 3 وكاالت بالدار البيضاء وبتطوان؛ السحب املؤقت ملدة 3 شهور 
لرخصة وكيل أسفار لوكالتين بالصخيرات وسال؛ توجيه إنذار ل 9 وكالة 

أسفار بالدار البيضاء وأصيال وأكادير والرباط وتزنيت.

الطلب  لتقديم  مؤهلة  تعد  لم  الوكاالت  هذه  أن  اإلشارة  وتجدر 
لتنظيم عملية الحج خالل 3 سنوات املقبلة، كما قمنا بإصدار بالغ 
لتحسيس الزبناء بضرورة إعطاء األهمية للعقود التي تضمن حقوقهم 

مع وكاالت األسفار.

 وسيدارئيسا و لس7:

تعقيب السيد النائب.

 ونائبا وسيدامحمدابنعطي7:

 وسيدا ورئيس،

تعرضوا  الوزيرة  السيدة  املواطنين  من  أعداد  الوزيرة،  السيدة 
اللي  الوكالة  البيضاء  الدار  مدينة  كنموذج  ربما  واالحتيال  للنصب 
نصبت على الناس دات ليهم الفلوس ديالهم. السيدة الوزيرة واحد 
اللجنة كتم�ضي للمراقبة كتم�ضي للحج، العمرة هاد السنة مشات 35 
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ألف والحج غادي غير 5 آالف، أنا ما عرفتش السيدة الوزيرة عالش هاد 

اللجنة كتم�ضي غير على الحج، وكتعرف املعتمرين اليوم راه 3 داملرات 

وال 4 على الحج ما كتمشيش هاد اللجنة تراقب، وفي نفس الوقت هاد 

اللجنة مطعون في الصدقية ديالها، ألن يعني تتكون من املديرية ديال 

الوكاالت، كيف هي  لهاد  الترخيص  تعطي  اللي هي  والتطوير  التقنين 

خصم وحكم في نفس الوقت؟ يعني حاميها حراميها عندهم عالقات مع 

دوك الوكاالت، والوكاالت السيدة الوزيرة وكنت شاهد عيان في الديار 

املقدسة هاد السنة غيروا للناس املنتوج، املنتوج السياحي رجعوا لهم 

منتوج اقتصادي، غيروا لهم الرحالت خلص 2000 درهم على الرحالت 
الجوية املباشرة والت غير مباشرة، مشاوا لبعض املطارات في الدول 

العربية جلست 12 ساعة وجالس داك املعتمر اللي عندو 60 سنة و70 

سنة جالس في املطار، كان خصهم يكريوا لهم الفنادق كما دارت بعض 

الوكاالت. كاين تغيير الغرف، مخلص ثالثية مشا لسداسية وخماسية 

هادي وكاالت دارتها في الجهة ديال بني مالل، وأنا السيدة الوزيرة لقيت 

عوتاني  املسألة  واحد  كاين  �ضي.  وداك  تما  الصداع  كتنوض  الناس 

املسافة تيقولوا ليه آسيدي املسافة اللي عتكون عندك عا 600 مترو 

700 تيلقى 2000 مترو.

 وسيدارئيسا و لس7:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيدة الوزيرة 
فيما تبقى من الوقت إيال بقى �ضي وقت، تفضلوا.

ل وصناع7ا ل7يرةا وسياح7ا عم را فاطم7ا وزهر ءا  وسيدةا
 وتقليدي7ال القتصادا الجتماعيال وتضامني:

فيما يخص عدم احترام بعض وكاالت األسفار ما التزاماتها فالوزارة 
للقانون، ولإلشارة فاملرسوم  ستأخذ جميع اإلجراءات اإلدارية طبقا 
الجديد لوكاالت األسفار سيمكن من تحسين عملية املراقبة والتتبع 
لتحسين  وذلك  الخارجية،  للمصالح  اختصاصات  عدة  وتفويض 
الخدمات، وكنأكد أن وكاالت األسفار كيعطيو أهمية لجودة الخدمات 

وطريقة التعامل مع الزبناء، ولكن كاين دائما الحاالت الخاصة..

 وسيدارئيسا و لس7:

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

للجميع وإلى حسن إصغائكم، رفعتا و لس7.
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