
صفحة

السنة األولى0-0عدد1510  018حم 100000 )088غ 080008(

ISSN 2458 - 5629

من الدستور  68 تدرج في النشرة محاضر مناقشات مجلس النواب برمتها عمال بأحكام الفصل 

المملكة المغربية

نشرة مداوالت مجلس النواب
املدة النيابية 2021–2026–السنة التشريعية األولى : دورة أبريل 2022

فهرست

)دورة أبريل 2022(

محضر الجلسة الرابعة والخمسين ليوم االثنين 25 ذو الحجة 1443ه)25 
 ......................................................................................... 10006يوليوز 2022(.

جدول األعمال: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات التالية:
التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة؛ .•

الوزراة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح  .•
اإلدارة؛
العدل؛ .•

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان. .•
محضر الجلسة الخامسة والخمسين ليوم االثنين 25 ذو الحجة 1443ه )25 

 ......................................................................................... 10045يوليوز 2022(.

النصوص  على  والتصويت  للدراسة  تخصص  جلسة  األعمال:  جدول 
التشريعية التالية:

مشروع قانون التصفية رقم 20.22 املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة  .-
املالية 2020؛

-مشروع قانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 
الصادر في 4 شعبان1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�سي 

العام للوظيفة العمومية.
محضر الجلسة السادسة والخمسين ليوم االثنين 25 ذو الحجة 1443ه )25 

 ......................................................................................... 10051يوليوز 2022(.

على  والتصويت  للدراسة  تخصص  تشريعية  جلسة  األعمال:  جدول 

النصوص التشريعية التالية:

-مقترح قانون يرمي إلى إضافة املادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 املتعلق 

باملاء؛

-مقترح قانون يق�سي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض باألعمال 

االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان اإلدارات العمومية؛

مجلس  أعضاء  معاشات  نظام  وتصفية  بإلغاء  يق�سي  قانون  -مقترح 

املستشارين.

محضر الجلسة السابعة والخمسين ليوم الثالثاء 26 ذو الحجة 1443ه )26 

 ......................................................................................... 10058يوليوز 2022(.

على  والتصويت  للدراسة  تخصص  تشريعية  جلسة  األعمال:  جدول 

النصوص التشريعية التالية:

 104.12 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�سي   40.21 رقم  قانون  -مشروع 

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة؛

-مشروع قانون رقم 41.21 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 املتعلق 

بمجلس املنافسة؛

-مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية؛

املتعلق   52.09 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   85.21 رقم  قانون  -مشروع 

بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية.

محضر الجلسة الثامنة والخمسين ليوم الثالثاء 26 ذي الحجة 1443ه )26 

 ......................................................................................... 10074يوليوز 2022(.

من  األولى  التشريعية  السنة  من  الثانية  الدورة  اختتام  األعمال:  جدول 

الوالية التشريعية الحادية عشرة 2026-2021.

صفحة



عدد.151–10.محرم.1444  )08.غشت.2022( الجريدة الرسمية للبرملان18886  

حمض  الجلسة ال ابعة والخمسين

التاريخ: االثنين 25 ذو الحجة 1443ه)25 يوليوز 2022(.

ال ئاسة: السيد محمد صباري، النائب األول لرئيس مجلس النواب.

التوقي8: ثالثة ساعات وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  األعمال:  جدول 
التالية:

التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة؛ .•

الوزراة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي  .•
وإصالح اإلدارة؛

العدل؛ .•

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

السيد حممد صباري، رئيس الجلسة:

حممد  سيدنا  على  هللا  وصلى  ال حيم،  ال حمن  هللا  بسم 
أش ف امل سلين.

نفتتح هذه الجلسة،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب املحترحين،

بمقتضيات  وعمال  الدستور  من   100 الفصل  ملقتضيات  طبقا 
لألسئلة  الجلسة  هذه  نخصص  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي  النظام 
الشفهية ملراقبة العمل الحكومي. ويتضمن جدول األعمال 30 سؤاال 
شفهيا موزعة على القطاعات التالية: التربية الوطنية والتعليم األولي 
العدل  اإلدارة؛  الرقمي وإصالح  باإلنتقال  املكلف  القطاع  والرياضة؛ 

وأخيرا القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان.

ونبدأ، وفقا ملقتضيات املادة 149 من نظامنا الداخلي، باإلستماع 
إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة املكتب 

بتالوة املراسالت، تفضلي السيدة األمينة.

السيدة إلها0 الساقي، أحينة املجلس:

شك ا السيد ال ئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بـ:

-مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق اإلستثمار؛

اتفاقية مجلس  يوافق بموجبه على   78.21 -مشروع قانون رقم 
بماكولين  املعتمدة  الرياضية  باملسابقات  التالعب  بشأن  أوروبا 
املغربية  اململكة  2014 واملوقعة من طرف  18 سبتمبر  في  )سويسرا( 

بستراسبورغ في 20 سبتمبر 2021؛

-مشروع قانون رقم 24.22 يوافق بموجبه على اإلتفاقية األفريقية 
بكامباال  املعتمد  الفني  للتعاون  إفريقي  برنامج  إنشاء  عن  املشتركة 

)أوغندا( في فاتح أغسطس 1975؛

-مشروع قانون رقم 02.22 يوافق بموجبه على االتفاقية اإلقليمية 
املعّدلة الخاصة باإلعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته 
العلمية وسائر مؤهالته األكاديمية في دول إفريقية املعتمدة بأديس أبابا 
)إثيوبيا( في 12 ديسمبر 2014، واملوقعة من طرف اململكة املغربية في 

15 نوفمبر 2019؛

-مشروع قانون رقم 88.21 يوافق بموجبه على اإلتفاق بين حكومة 
اململكة املغربية واإلتحاد اإلفريقي للشباب بشأن إحداث مقر اإلتحاد 

اإلفريقي للشباب باملغرب املوقع بالرباط في 11 نونبر 2021؛

-مشروع قانون رقم 75.21 يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن 
إنشاء املنظمة الدولية للمساعدات املالحية البحرية املعتمدة بباريس 
في 27 يناير 2021 واملوقعة من طرف اململكة املغربية في 13 يوليوز 

2021؛

بشأن  اإلتفاق  على  بموجبه  يوافق   25.22 رقم  قانون  -مشروع 
جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  الجوية  الخدمات 

الفلبين املوقع بالرباط في17 مارس2022؛

بشأن  اإلتفاق  على  بموجبه  يوافق   18.22 رقم  قانون  -مشروع 
التعاون اإلقتصادي والتجاري بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

دولة إسرائيل املوقع بالرباط في 21 فبراير 2022؛

بين  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   31.22 رقم  قانون  مشروع   -
لتفادي  املتحدة  القمر  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة 
اإلزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش 

الضريبيين املوقعة بالداخلة في 31 مارس 2022؛

بين  اإلتفاق  على  بموجبه  يوافق   32.22 رقم  قانون  مشروع   -
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية القمر املتحدة بشأن تشجيع 

والحماية املتبادلة لالستثمارات املوقع بالداخلة في 31 مارس 2022؛

- مشروع قانون رقم 100.21 يوافق بموجبه على اإلتفاق اإلطار 
للتعاون في مجال اللوجيستيك بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية التشاد املوقع بالرباط في 10 ديسمبر2022؛

- مشروع قانون رقم 101.21 يوافق بموجبه على اإلتفاق بشأن 
بين حكومة  والعبور  والبضائع  للمسافرين  الطرق  عبر  الدولي  النقل 
اململكة املغربية وحكومة جمهورية التشاد املوقع بالرباط في 10 ديسمبر 

2021؛
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وأجزائها  النارية  باألسلحة  يتعلق   86.21 رقم  قانون  مشروع   -
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.

عبد  النواب:  والسادة  السيدات  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
ماجدة شهيد، عبد  الشريف،  لطيفة  الرحيم شهيد، عتيقة جبرو، 

القادر البوصيري وباقي أعضاء الفريق اإلشتراكي ب:

- مقترح قانون يتعلق بتغيير القانون رقم 12.08 املتعلق بالهيئة 
الوطنية للطبيبات واألطباء؛

القانون رقم  20 من  املادة  بتغيير وتتميم  - مقترح قانون يق�سي 
70.03 بمثابة مدونة األسرة؛

- مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املادة 8 من القانون رقم 10.03 
املتعلق بالولوجيات؛

ومن السيدات والسادة النواب: عبد الرحيم شهيد ، عويشة زلفي، 
محمد أبركان، مليكة الزخنيني، نور الدين آيت الحاج وباقي أعضاء 

الفريق اإلشتراكي، توصل مكتب املجلس بمقترحات القوانين التالية:

- مقترح قانون يق�سي بتعديل وتتميم الفصل الخامس من الظهير 
الشريف بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛

- مقترح قانون يق�سي بتعديل املادة 40 من القانون رقم 22.01 
املتعلق باملسطرة الجنائية؛

القانون  من   486 الفصل  وتتميم  بتغيير  يق�سي  قانون  مقترح   -
الجنائي؛

- مقترح قانون يق�سي بتغيير املادتين 2 و4 من القانون رقم 83.17 
التكافل  صندوق  من  االستفادة  ومساطر  شروط  بتحديد  املتعلق 

العائلي؛

- مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املواد 6 و10 و23 من القانون 
7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباإلحتالل املؤقت؛

القانون  من   453 الفصل  وتتميم  بتغيير  يق�سي  قانون  مقترح   -
الجنائي؛

- مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم الفصل 10 من قانون الجنسية 
املغربية؛

كما توصل مكتب املجلس من السادة النواب: عبد الرحيم شهيد، 
وباقي  الغني مخداد  عبا، عبد  العسل، محمد  براص، محمد  فاضل 

أعضاء الفريق اإلشتراكي ب:

- مقترح قانون بتغيير املادة 2 من القانون رقم 39.08 املتعلق بمدونة 
الحقوق العينية؛

- مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املادة 49 من القانون التنظيمي 
رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية؛

كما توصل مكتب املجلس من السادة النواب :عبد الرحيم شهيد، 
نزهة أباكريم، خدوج الساللي وعمر أعنان من الفريق اإلشتراكي بمقترح 
قانون يق�سي بتغيير املواد 9 و17 من القانون رقم 05.00 بشأن النظام 

األسا�سي للتعليم األولي .

كما توصل مكتب املجلس من السادة النواب: عبد الرحيم شهيد، 
املهدي  العرايش،  حياة  الحسناوي،  النور  عبد  الزنايدي،  الشرقاوي 

العالوي من الفريق اإلشتراكي ب :

-مقترح قانون بتغيير املادة 326 من القانون رقم 15.95 املتعلق 
بمدونة التجارة.

كما توصل مكتب املجلس من السادة النواب : عبد الرحيم شهيد، 
سلوى الدمناتي، لحسن لشكر وعبد القادر طاهر من الفريق االشتراكي 
 127.12 رقم  القانون  من   103 املادة  بتعديل  يق�سي  قانون  بمقترح 
املهنية  املنظمة  وبإحداث  معتمد،  محاسب  مهنة  بتنظيم  املتعلق 

للمحاسبين املعتمدين.

وباقي  عمر حجيرة  النائب  السيد  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
القوانين  بمقترحات  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  أعضاء 

التالية:

األسا�سي  النظام  من   4 املادة  بتتميم  يق�سي  قانون  مقترح  .•
العام للوظيفة العمومية؛

مقترح قانون بتتميم الفصل 44 من النظام األسا�سي العام  .•
للوظيفة العمومية؛

مقترح قانون بتتميم املادة 11 من قانون الجنسية املغربية؛ .•

مقترح قانون بتغيير وتتميم املواد 23 و36 من القانون رقم  .•
37.99 املتعلق بالحالة املدنية؛

مقترح قانون يق�سي بتتميم املادة 4 من القانون رقم 07.00  .•
القا�سي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

القوانين  بمقترحات  املجلس  مكتب  توصل  الحركي  الفريق  ومن 
التالية:

مقترح قانون يق�سي بتتميم املادتين 7 و18 من القانون رقم  .•
08.28 املتعلق بمهنة املحاماة، تقدم به السيد النائب إدريس السنتي�سي 

رئيس الفريق وباقي نائبات ونواب الفريق؛

من  مكرر   85 الفصل  وتتميم  بتغيير  يق�سي  قانون  مقترح  .•
قانون اإللتزامات والعقود، تقدم به السيد النائب إدريس السنتي�سي 

رئيس الفريق وباقي نائبات ونواب الفريق؛

مقترح قانون يق�سي بتتميم القانون رقم 15.91 املتعلق بمنع  .•
التدخين واإلشهار والدعاية للتبغ في بعض األماكن، تقدم به السيد 

النائب إدريس السنتي�سي رئيس الفريق وباقي نائبات ونواب الفريق؛
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والسيجارة  الشيشة  استهالك  بمنع  يق�سي  قانون  مقترح  .•
اإللكترونية في بعض األماكن، تقدم به السيد النائب إدريس السنتي�سي 

رئيس الفريق وباقي نائبات ونواب الفريق؛

املتعلق   80.14 القانون  بتتميم  يق�سي  قانون  مقترح  .•
باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي األخرى، تقدم به السيد 

النائب إدريس السنتي�سي رئيس الفريق وباقي نائبات ونواب الفريق؛

مقترح قانون تنظيمي بتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14  .•
املتعلق بالجماعات، تقدم به السيد النائب إدريس السنتي�سي رئيس 

الفريق وباقي نائبات ونواب الفريق؛

مقترح قانون تنظيمي بتتميم القانون التنظيمي رقم 112.14  .•
املتعلق بالعماالت واألقاليم، تقدم به السيد النائب إدريس السنتي�سي 

رئيس الفريق وباقي نائبات ونواب الفريق؛

مقترح قانون يق�سي بتتميم املادة 62 من القانون رقم 25.90  .•
املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، 
تقدم به السيد النائب إدريس السنتي�سي رئيس الفريق وباقي نائبات 

ونواب الفريق؛

مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي  .•
رقم 111.14 املتعلق بالجهات، تقدم به السيد النائب إدريس السنتي�سي 

رئيس الفريق وباقي النائبات والنواب الفريق؛

املتعلق   88.09 رقم  القانون  بتتميم  يق�سي  قانون  مقترح  .•
بالقواعد املحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تقدم به السيد 

النائب إدريس السنتي�سي رئيس الفريق وباقي نائبات ونواب الفريق.

كما توصل مكتب املجلس من مجلس املستشارين بمقترح قانون 
يق�سي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض باألعمال اإلجتماعية 

لفائدة موظفي وأعوان اإلدارات العمومية.

كما توصل مكتب املجلس بمراسلة من رئيس فريق التجمع الوطني 
وتنظيم  بإحداث  يتعلق  قانون  مقترح  سحب  فيها  يطلب  لألحرار، 

مجموعة املعهد العالي الدولي للسياحة، سبق للفريق أن تقدم بها.

بمراسلة  الفريق اإلشتراكي  رئيس  املجلس من  كما توصل مكتب 
يطلب فيها سحب مقترح قانون يرمي إلى تتميم املادة 3 من القانون رقم 
12.18، يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، سبق للفريق أن تقدم 

بها.

ومن املحكمة الدستورية توصل مكتب املجلس ب:

القرار رقم 22/190 والذي تق�سي بمقتضاه إلغاء انتخاب السيدين:

عبد املنعم الفتاحي ومصطفى الخلفيوي عضوين بمجلس النواب 
عن الدائرة اإلنتخابية املحلية الدريوش-إقليم الدريوش؛

القرار رقم 22/193 والذي تق�سي بمقت�سى إلغاء انتخاب السيدين:

عن  النواب،  بمجلس  عضوين  الجغاوي  وعلي  البرني�سي  محمد 
الدائرة اإلنتخابية املحلية جرسيف-إقليم جرسيف.

أما بخصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية 
التي توصل بها مجلس النواب من 18 إلى 25 يوليوز 2022، فقد توصلت 
رئاسة مجلس النواب ب: 26 سؤاال شفويا؛ 237 سؤاال كتابيا؛ 145 

جوابا على أسئلة كتابية، كما تم سحب سؤالين كتابيين.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شك ا السيدة أحينة املجلس،

بداية، أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس سيعقد 
النصوص  على  والتصويت  للدراسة  ستخصص  تشريعية  جلسة 
الشفهية  األسئلة  حصة  بعد  مباشرة  وذلك  الجاهزة،  التشريعية 
لهذه الجلسة. ويوم غد إن شاء هللا الثالثاء على الساعة 10 صباحا، 
والتصويت على  للدراسة  النواب جلسة ستخصص  سيعقد مجلس 
تخصص  عمومية  جلسة  مباشرة  تليها  الجاهزة،  القوانين  مشاريع 
إلختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2021-2022 من الوالية 

التشريعية 2026-2021.

كما أود اإلشارة، حضرات السيدات والسادة املحترمين، فيما يخص 
طلبات تناول الكلمة من لدن السيدات والسادة النواب، انسجاما مع 
مقتضيات املادة 152 من نظامنا الداخلي، فقد تمت برمجة الطلبات 

التالية:

رشيد  السيد  به  تقدم  التي  الغابات  حرائق  حاالت  تنامي  .•
الحموني رئيس فريق التقدم واإلشتراكية؛

أسباب وتداعيات حرائق الغابات التي عرفتها بعض مناطق  .•
اململكة الذي تقدم به السيد النائب إدريس السنتي�سي رئيس الفريق 

الحركي؛

أسباب وتداعيات حرائق الغابات التي عرفتها بعض مناطق  .•
ودعمها  الساكنة  إلسعاف  املتخذة  اإلستعجالية  والتدابير  اململكة، 
وتعويضها على األضرار الجسيمة التي أصابتها، والذي تقدم به السيد 

النائب عمر حجيرة عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؛

تنامي حاالت حرائق الغابات الذي تقدم به السيد النائب نور  .•
الدين الهرو�سي عن الفريق الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي.

حضرات السيدات والسادة النواب،

قبل الشروع في جدول أعمالنا، أود إخباركم على أن رئاسة املجلس 
توصلت من لدن السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف 
بالعالقات مع البرملان، برسالة يلتمس فيها من خاللها السيد وزير العدل 
تقديم األسئلة الشفهية املوجهة إليه في بداية الجلسة، وكذلك تطلب 



18889 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.151–10.محرم.1444  )08.غشت.2022( 

باإلنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة  السيدة  فيها 
الرقمي وإصالح اإلدارة، ترتيب األسئلة املوجهة إليها في آخر الجلسة 

وذلك إلرتباطات حكومية طارئة.

حض ات السيدات والسادة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع العدل، تفضلوا السيد، نقطة نظام؟ تفضل.

النيابية  املجموعة  رئيس  بووانو،  عبد هللا  السيد  النائب 
للعدالة والتنمية )نقطة نظا0(:

شك ا السيد ال ئيس،

نقطة نظام في إطار طبعا الفصل 100 من الدستور واملواد من 278 
حتى ل 283 من النظام الداخلي، وبناء على قرار املجلس الدستوري في 
هذا الشأن، أننا رئيس الحكومة خصو يحضر كل شهر، وأثرنا املوضوع 
في 13 يونيو مع السيد رئيس الجلسة آنذاك اللي هو رئيس مجلس النواب 
ووعدنا خيرا. اليوم هناك توجه نحو خرق الدستور، عالش كنقول هاد 
الكالم؟ ألنه من بداية هاته الحكومة إلى اآلن عقدت 4 جلسات: في 
الدورة الخريفية، كان في نونبر وفي يناير، وفي الدورة الربيعية كان أبريل 
وفي يونيو، بمعنى هذا توجه وتأويل غير ديمقراطي يناقض الدستور 
الدستوري  املجلس  ديال  القرار  ويناقض  الداخلي  النظام  ويناقض 
جلسة كل شهر لكل املجلس، طبعا الشروط إال توفرت أنا متأكد بأن 

عندنا العشرات من األسئلة.

السيد رئيس الجلسة:

تفضل  التوقيت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  التوقيت  انتهى 
تفضل السيد النائب.

النائب السيدعبد النبي العيدودي )نقطة نظا0(:

ليس  الجلسة،  رئيس  السيد  فيكم  كنخاطب  السياق،  نفس  في 
الرئيس فقط للجلسة، بل أنت رجل قانون ومن حماة طبعا تطبيق 
أنت  عندك  راه  يديكم،  بين  القانوني  النص  وتمسكون  القانون، 
تتصفحه، حول الجلسة الشهرية. اليوم نريد أن نرفع النقاش عاليا، 
كيف يمكننا أننا نعرفو هاد النقاش إذا لم يحضر السيد رئيس الحكومة 
إلى هذه املنصة لكي يقدم األجوبة حول األسئلة الحارقة اآلن التي تشغل 
»الهاشتاغ«  ديال  بمصطلحات  نشتغل  أن  يمكن  ال  العام؟  الفضاء 
و«إرحل« و«dégage«، نريد من رئيس الحكومة أن يأتي ليتفاعل مع 
املؤسسات ويكون رجل مؤسساتي ويجيب عند بداية كل شهر داخل 
هذه املؤسسة املباركة وفي املؤسسة األخرى، ينبغي أن ال ينفلت من 
مساءلته الشهرية ونحن هنا حماة للقانون وصّناع له، شكرا السيد 

الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

تفضل السيد النائب.

النائب السيد حوالي ه ا0 املهاج ي )نقطة نظا0(:

السيد رئيس، ربما انعقدت ندوة الرؤساء هاد الصباح، فيها رؤساء 
الفرق واملجموعة النيابية، فيها مكتب مجلس النواب، رئيس مجلس 
النواب، ممثل الحكومة، تناول هاد املوضوع ما خصناش نبينوه أمام 
املغاربة بأنه احنا استدعينا السيد رئيس الحكومة وما جاش. املكتب 
سيد نفسه، يبرمج األسئلة، ما خصناش نبينو بأنه احنا ضعاف ما 
وفي  املعارضة  في  نكونوا  واخا  الحكومة،  رئيس  نستدعيو  قادرينش 
الحكومة،  قيمة  من  ما�سي  البرملان  قيمة  من  كطيحو  راه  األغلبية، 

وسمحو ليا.

السيد رئيس الجلسة:

إيال اسمحتو، إيال اسمحتو، تفضل السيد الرئيس، تفضل.

النائب السيد إدريس السنتي�سي، رئيس الف يق الح كي:

زميلي املحترم، البرملان هو أعلى مؤسسة دستورية، كيفاش غادي 
به؟ هذا كالم غير مقبول  البرملان ونطيحو  يمكن نجيو احنا لوسط 
وغير مسؤول، كذلك وجهنا طلبات لعقد اإلجتماع بمواضيع محددة 
وقانونية، فكيف يعقل أن نسمع من أحد النواب أننا لم نوّجه الطلبات 
للسيد رئيس الحكومة، نعتبر أن السيد رئيس الحكومة يمكن عندو 
صعوبات للحضور، يمكن غايب حجتو معاه، ولكن من الصعب جدا 

باش نمشيو ملقولة نتاع »أجي يا ولية ورجعي عيبك ليا« شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضل السيد الرئيس، راه كاين السيد الرئيس راه قبل منك.

النائب السيد حممد التويزي )نقطة نظا0(:

لم أرد أن أخوض في هذا املوضوع، ألن هاد املؤسسة تسير بشكل 
جماعي، املكتب ممثل فيه جميع الفرق وتوصل بالرسائل، إال توصل 
فيما يخص رسائل تهم هاد السياسة اللي خصنا نساءلو فيها الحكومة 
املكتب هو الذي يقرر، لم يقرر جميع الفرق، إذن ما�سي رئيس الحكومة 
مع  عندنا مشكل  يكون  غادي  عندنا مشكل  إيال  اللي عندو مشكل، 
املكتب ديالنا الذي لم يستطع أو ما دارش باش يمكن يعيط على رئيس 
الحكومة باش يجي، هذا هو املوضوع، إذن املشكل ما�سي هو هذا، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس، بالتي السيد الرئيس، بالتي 
السيد  تفضل..  بالتي  تفضل  الرئيس،  السيد  بالتي  الرئيس،  السيد 
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النائب املحترم، إيال اسمحتو، إيال اسمحتو اعطيناكم الكلمة، تفضل 
السيد النائب بنسليمان، تفضل.

النائب السيد يونس بنسليمان )نقطة نظا0(:

شك ا السيد ال ئيس،

غير احنا دائما نستند إلى الدستور ونستند إلى النظام الداخلي، 
التسيير ليس  أنه  في نقط نظام على أساس  تناول  الداخلي  والنظام 
إخبارات للمكتب، فرجاء باش نحترمو نفوسنا ونحترمو النص القانوني، 
نقتصرو على نقط نظام فيما يتعلق بالجلسة. أما فيما يتعلق بالحضور 
الدائم للسيد رئيس الحكومة، ما من مرة احنا دابا في نهاية الوالية 
التشريعية ومواضيع اللي كانت ديال السياسة العمومية وجاء وأفاض 
فيها الكثير وشرح للمغاربة وشرح لنا املواقف ديال الحكومة، وبالتالي 
نجيو حتى آلخر جلسة باش نسجلو بعض النقاط اللي هي تمس باملجلس 
ي تنقراو النظام 

ّ
وبمكتب املجلس أكثر من تتمس برئيس الحكومة، ألنه مل

الداخلي وتنقراو برمجة الجلسات، راه اللي مسؤول عليها هو املجلس 
واملكتب ديال املجلس، وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

األستاذ إيال اسمحتي، تفضل، إيال اسمحتو، إيال اسمحتو رجاء، 
السيد الرئيس تفضلوا، حموني، تفضل.

النائب السيد رشيد حموني، رئيس ف يق التقد0 واالشتراكية 
)نقطة نظا0(:

شك ا السيد ال ئيس املحتر0،

أعتقد السيد الرئيس، ديما كنسجلو هاد املالحظات ديال بعض 
السادة النواب اللي كيجاوبو النواب، أعتقد بأنكم السيد الرئيس أهل 
باش تجاوبو على نقط نظام، ألن نقط نظام داخلة في إطار النظام 
الداخلي، وهي موجهة للمكتب. صحيح املكتب موجه من جميع الفرق 
ال وكان على األقل يساينو حتى يكون الجواب ديالكم. املسألة الثانية، 
س من عمل السيد 

ّ
س من عمل البرملان أو نبخ

ّ
باش يتقال بأن اليوم نبخ

رئيس الحكومة هاد�سي ما تقالش وما يبقاش �سي واحد يقولنا ما ال 
نقول..

السيد رئيس الجلسة:

ها انتما تتجاوبو السيد الرئيس..

النائب السيد رشيد حموني، رئيس ف يق التقد0 واالشتراكية 
)نقطة نظا0(:

املسألة الثانية، ال نجاوب، ألن توجهات لنا بعض املالحظات ،املسألة 
النظام الداخلي وفي الدستور،  في  2 دالنقط نظام  الثانية أن كانت 

غانعطيوكم انتما الكلمة وغاتجاوبو عليها ال داعي لهاد النقاش باش 
واحد يبقى يرد على واحد، شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

تفضل السيد الرئيس،السيد الرئيس ال�سي التويزي تفضل السيد 
الرئيس.

النائب السيدعبد ال حيم شهيد )نقطة نظا0(:

مسألة  نسجلو  اإلشتراكي  الفريق  في  أيضا  بودنا  الرئيس،  السيد 
مهمة للغاية، هو أن الحضور ديال رئيس الحكومة كينص عليه النظام 
الداخلي واملجلس الدستوري أيضا في الحكم ديالو الحضور للمساءلة 
الشهرية، إثارة نقطة نظام اليوم وكيما كانتيروها ومرة أخرى الغاية 
منها آش وهو تجويد عمل األداء الحكومي وتجويد األداء ديال البرملان، 
الحضور للمساءلة الشهرية كينتظروه جميع املغاربة وكاين بالنسبة 
لنا يكون ألن جميع الفرق توجهات باألسئلة ديالها وغير مقبول اليوم 
يتقال بأن راه التأويل بأن البرملان إال قلنا يجي رئيس الحكومة وما جا 
راه بالعكس غايكون تبخيس العمل البرملاني إال البرملان أشار بأن رئيس 
الحكومة كان خصو يجي وما جاش، رئيس الحكومة غايجي 2 داملرات 

ينتظرها  حارقة  وأسئلة  أشهر   4 ديال  التشريعية  الوالية  في  فقط 

املواطنون غير مقبول، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد.

النائب السيد عم  احجيرة )نقطة نظا0(:

بسم هللا ال حمن ال حيم.

السيد الرئيس، أوال ملي كيكون نقاش بحال هاد النوع والبد يكون 

اختالف في وجهات النظر، ماللي كيكون اختالف في وجهات النظر ما�سي 

وال بد �سي كيجاوب على �سي، ألن هذا موضوع ما عندوش عالقة مع 

تدبير الجلسة، وبالتالي كاين الرأي والرأي املخالف، ولهذا إيال قلنا رأي 

مخالف ما�سي معنيتها أننا نجيب على �سي حد. أنا في نظري، املجلس 

سيد نفسه وعنده رئيس وعنده مكتب ويجتمع، كلنا كنا غادي نوضو 

ونقولو اللهم هذا منكر لو كان الوزير رئيس الحكومة رفض أنه يجي 

للبرملان، الحالة ماكايناش، وبالتالي خص املكتب يجتمع ويبرمج ويدير 

في جدول األعمال ديالو مساءلة رئيس الحكومة، وال أشك وال أظن أنه 
رئيس الحكومة ما غاديش يستاجب للطلب وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الرئيس.
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الوطني  التجمع  ف يق  رئيس  غياث  حممد  السيد  النائب 
لألح ار )نقطة نظا0(:

شكرا السيد الرئيس، مع احترامي لإلخوة الرؤساء واملتدخلين فهاد 
امللف، إال كاين اليوم �سي انتقادات خاص اإلنتقادات لنا احنا، ألن 
اليوم ال أظن بأن السيد الرئيس الحكومة توصل باش يكون في املساءلة 
الشهرية وما جاش، أنا كنظن السيد الرئيس وكنتمنى منك أنك توضح 

لنا هاد ال�سي وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة زينة إدحلي )نقطة نظا0(:

بسم هللا ال حمن ال حيم.

الفصل 100 من الدستور الفقرة األخيرة كتقول »تقدم األجوبة على 
األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة« وبالتالي، 
حضور رئيس الحكومة مرتبط إال كان سؤال يتعلق بالسياسة العامة 
ما�سي السياسات العمومية، وبالتالي فإنه املكتب ما توصلش بسؤال 
يتعلق بالسياسة العامة، حضور رئيس الحكومة يتعلق إال كان املوضوع 
فيه  ب�سي سؤال  توصلناش  ما  اآلن  ولحد  العامة،  بالسياسة  يتعلق 

السياسة العامة.

السيد رئيس الجلسة:

إال سمحتو، إال سمحتو، رجاء، تفضل.

النائب السيد عبد الصمد حيك  )نقطة نظا0(:

شك ا السيد ال ئيس،

أوال كنتكلمو في هاد نقطة نظام تتعلق بالسير ديال هاد الجلسة، 
السير ديال هاد الجلسة يتعلق أساسا بجدول األعمال، هاد اإلختصاص 
لتحديد جدول األعمال موكول طبقا للنظام الداخلي للمكتب، إذا من 
هاد الزاوية كنثيرو نقطة نظام، هذه املسألة األولى. املسألة الثانية، 
الرؤساء،  ندوة  باختصاصات  الذي نتحدث فيه  باملوضوع  ال عالقة 
ندوة الرؤساء جهاز كيجتامع من أجل تنظيم املناقشة ديال النصوص 
املعروضة في الجلسة العامة. هاد املوضوع ديال السياسة العامة ديال 
الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة املتعلقة بالسياسة العامة أوال األسئلة 
موجودة، األسئلة موجودة وفي األجل الدستوري اللي كينص على 30 

يوم مستوفي وزيادة، يفترض أنه املكتب كيحدد جدول األعمال...

السيد رئيس الجلسة:

إنتهى التوقيت السيد النائب، إنتهى التوقيت، ال بركة هشام، ال 
اعطيناكم، اعطيناكم نقطة نظام، إيال اسمحتو، إيال اسمحتو، ال 

مغاديش تجاوب على راسك، تفضل السيمو، تفضل.

النائب السيد حممد السيمو )نقطة نظا0(::

شك ا السيد ال ئيس،

لألسف كنت كنتاظر اليوم السادة النواب غيديرو قراءة الفاتحة 
على الشهداء اللي ماتوا فهاد الحرائق...

السيد رئيس الجلسة:

إيال اسمحتو، رجاء، إيال اسمحتو رجاء، ال غادي نضطر نقاطعك، 
غادي نضطر نقاطعك، غادي نضطر نقاطعك، ال إيال اسمحتو، رجاء، 
املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  رجاء.  اسمحتو  إال  ال  شوف، 
الوقت الذي طرحت فيه نقطة نظام أحترم في السيد رئيس املجموعة 
النيابية أنه أشار إلى مقتضيات قانونية، لذلك لم أشأ أن أقاطعه ألنه 
وبالنظام  بالدستور  يتعلق  وفيما  املوضوع  في صميم  تدخل  بالفعل 

الداخلي، هذا أوال.

ثانيا، بالنسبة لنا هل كل الفرق ممثلة في مكتب مجلس النواب؟ 
هل أحد من الفرق كيفما كان وضع سؤاال حول ما إذا كان السيد رئيس 
الحكومة قد طلب منه الحضور أم ال ورفض الحضور لألجوبة؟ ال �سيء 
من ذلك، لذلك السيد رئيس الحكومة لم يتوصل أصال بأي استدعاء في 
هذا الشأن. ملاذا؟ ملاذا؟ رجاء، ألن مكتب املجلس هو الذي اتخذ القرار، 
مكتب املجلس يتولى مراعاة عما إذا كانت الشروط املنصوص عليها في 
مقتضيات الفصل 100 من الدستور متوافرة من عدمها. األسئلة التي 
طرحت على مكتب املجلس، وبعد التداول فيها، ارتأى على أن كل األسئلة 
ال تتعلق بالسياسة العامة، وبالتالي ال تصلح موضوعا الستدعاء السيد 
رئيس الحكومة للجواب عليها. لذلك رجاء، لذلك رجاء، ال، تفضل، ال إال 
اسمحتو، ال إال اسمحتو، إال اسمحتو، إذا هذا قرار ديال املكتب، هذا 
قرار ديال املكتب وبالتالي إال كانت �سي مسؤولية فهي مسؤولية املكتب 
وليست مسؤولية رئاسة الحكومة، باش نكونوا واضحين. إذا حضرات 
السيدات والسادة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة، ال راه كاين نقطة 

نظام، تفضلي السيدة الرئيسة.

النائبة السيدة نادية تهاحي )نقطة نظا0(:

السيد الرئيس، قلتي لي بأن حتى �سي واحد في املكتب أنه طلب يعني 
املجيء والحضور ديال السيد رئيس الحكومة في األسئلة الشهرية، أنا 
طلبت أول وحدة طلبت أن فوقاش غادي يجي السيد رئيس الحكومة...

السيد رئيس الجلسة:

إال  املكتب، ال  في  أنت عضو  إيال اسمحتي..  الرئيسة  السيدة  ..ال 
اسمحتي، ال رجاء، رجاء، إال اسمحتي رجاء، رجاء إال اسمحتو رجاء، 
إيال اسمحتو رجاء.. إيال اسمحتو موالي هشام.. إيال اسمحتو، رجاء، 
األستاذة، السيدة النائبة املحترمة، إال اسمحتو رجاء، أنا عندما.. شوف.. 
إال اسمحتو رجاء، إيال اسمحتو. السيدة النائبة أنتم عضو في املكتب، 
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والقرار اتخذه املكتب، القرار اتخذه املكتب، القرار اتخذه املكتب، أنا 
عندما قلت أي واحد أقصد الغير اللي مكاينينش في املكتب، أما انتم 
عضو في املكتب واتخذتو القرار.. لذلك، لذلك، لذلك إال اسمحتو اآلن، 
إال اسمحتو اآلن سنشرع في بسط األسئلة الشفهية إيال اسمحتو رجاء.. 
تفضلوا السيد الرئيس، ال راه كاين الرئيس كاين ال�سي غياث.. موالي 

هشام ما عندكمش الكلمة.

الوطني  التجمع  ف يق  رئيس  غيات  حممد  السيد  النائب 
لألح ار )نقطة نظا0(:

السيد الرئيس، نسجل بكل أسف خرق سافر لسرية اإلجتماعات 
ديال مكتب املجلس، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

إال اسمحتو رجاء، ال�سي اشطيبي، تفضل. آ السيد النائب املحترم 
تفضل، تفضل السيد النائب تفضل، تفضل، ألنه خطير هاذ ال�سي، 

خطير هذا.

النائب السيد إدريس ال طيبي )نقطة نظا0(:

رائحة  منه  تشتم  بدأت  املكتب  لقرارات  واملمنهج  املستمر  النقد 
الوقاحة والبؤس والبؤس، الوقاحة والبؤس، ملاذا الوقاحة؟ الوقاحة 
وباستمرار  تحاول  أن  هو  الوقاحة  نهضر،  يني 

ّ
خل تحاول،  أن  وهو 

لة، اتخذها رئيس مجلسنا 
ّ
التشكيك في قرارات مدروسة بعناية ومعل

لون حوالي %96 من 
ّ
املحترم الذي يمثل املجلس، وبمعية 13 عضوا يمث

السيدات والسادة النواب املحترمين، هذه...

السيد رئيس الجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب، انتهى التوقيت، إذن إال اسمحتو 
رجاء، إذن حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين، نشرع اآلن في 
ها بقطاع العدل. 

ّ
بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونستهل

املنظمات  بعض  ممارسات  حول  سؤال  رجاء،  اسمحتو  إال  سؤال، 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األجنبية،  الحقوقية 
النواب،  الوطني لألحرار، فليتفضل أحد السيدات والسادة  التجمع 
إال سمحتو رجاء، إال سمحتوا إال سمحتو رجاء رجاء السيد الرئيس 

وتنحترموكم رجاء...

النائب السيد حاتم بن رقية:

السيد ال ئيس،

تتخذونها  التي  واإلجراءات  التدابير  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 
ملواجهة املغالطات التي تقوم بها بعض املنظمات الحقوقية األجنبية 

ضد البالد؟

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

السيد عبد اللطيف وهبي وزي  العدل :

شك ا السيد ال ئيس،

السادة الوزراء،

السادة النواب،

اسمحوا لي، وفعال تصلنا التقارير حول املغرب في قضايا حقوق 
اإلنسان، وطبيعي جدا ألنه املغرب مصادق على حزمة ديال االتفاقيات 
ويتبنى مجموعة من القضايا الحقوقية، فطبيعي جدا تجي هاذ التقارير 
هاذي. وكيفما كانت هاذ التقارير نتعامل معها، من خالل مندوبية حقوق 
اإلنسان، ال باألجوبة املباشرة أو بالرّد على كل ما نراه. في جميع األحوال، 
املغرب كيقبل املالحظات ديال جميع املنظمات، اللي كيرفض املغرب 
أنها تستغل بسوء نية لتصفية حسابات سياسية أو حسابات تهم وضعه 
اإلستراتيجي أو تهم حدوده الوطنية، لذلك نحن التقارير ال تستفزنا في 
�سيء. فإذا كان هناك �سيء إيجابي نجيب عليه بشكل إيجابي، إذا كان 
انتقادات نتحّمل املسؤولية فيها، وجود انزالقات حاجة طبيعية أمام 
غ املنظمات 

ّ
دولة تتبنى كثير من مبادئ حقوق اإلنسان، نصّححها ونبل

الدولية بتصحيحها، وذلك ال يستفزنا في �سيء، ولكن ماذا نريد؟ نريد 
من املنظمات الدولية أن تكون موضوعية في انتقاداتها، ألنه في جميع 

األحوال نريد أن نطّور بلدنا نحو مجال حقوقي أفضل، شكرا.

السيد رئيس الجلسة :

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

النائب السيد حاتم بن رقية:

السيد الوزير املحترم، نشكركم على املعطيات التي ذكرتم ونقول 
بأن املغرب يرحب دائما ويتفاعل مع التقارير املنصفة واملوضوعية، 
التي تقّيم أداء بالدنا وفق معايير دولية، ولكن أن تقوم بعض املنظمات 
الدولية املتحّيزة وعددها محدود باملناسبة، بالعمل على إصدار تقارير 
مختلطة،  معطيات  على  بناء  بالدنا  اتجاه  منصفة،  وغير  دقيقة  غير 
فاألمر يقت�سي من الحكومة والبرملان الرد بقوة ومسؤولية، فنحن دولة 
مؤسسات ودولة ذات سيادة وال تخضع لوصاية أي كان، وهي دولة 
تحترم استقالل مؤسساتها القضائية في إصدار أحكامها، وال يمكن أن 
نقبل بأن تتحول بعض التقارير املتحّيزة واملتحاملة إلى وسيلة للضغط 

واالبتزاز لتحقيق أجندات مشبوهة، كما قلتم السيد الوزير.

السيد الوزير املحترم، كما تعلمون، التقارير الدولية لها تأثير على 
منظومة  تفعيل  يتم  لم  وإذا  املجاالت.  من  في عدد  املغرب  تصنيف 
بعض  ستؤثر  فال شك  املجال،  هذا  في  الحكومي  والتنسيق  اليقظة 



18813 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.151–10.محرم.1444  )08.غشت.2022( 

التقارير املتحاملة التي تحمل في ثناياها نزعة عدائية مليئة باألحكام 
إلى  لالنحياز  تميل  بحيث  متوازنة،  غير  أنها  كما  الجاهزة.  واإلتهامات 
بعض الجهات على تصنيف بالدنا ال سيما في مجال حقوق اإلنسان 

ومحاربة الفساد والتنمية البشرية.

ومن هنا، نطالبكم السيد الوزير، بمزيد من العمل على تفعيل عمل 
اللجنة بين الحكومية التي تهتم بدراسة مختلف التقارير الدولية التي 
تجعل من املغرب موضوعا لها، باإلضافة إلى تنوير الرأي العام الوطني 
والدولي حول حقيقة املغالطات التي تتضمنها بعض التقارير وخلفياتها 

وتبرز املعلومات الصحيحة للواقع الراهن الذي تعيشه بالدنا، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

267 ؟ تفضلوا السيد  هل من تعقيب في إطار مقتضيات املادة 
الوزير، آه معذرة تفضلو السيد النائب.

النائب السيد عبد ال حيم شهيد رئيس الف يق االشتراكي:

قدمتو،  اللي  املعطيات  على  كنشكروكم  املحترم،  الوزير  السيد 
كنعتاقدو بأن هاد املوضوع موضوع راهن ومهم، وكيجي أيضا في إطار 
تقديم اململكة التقرير ديالها لالستعراض الدولي الشامل في جنيف، 
فقط العالقة مع املنظمات الحقوقية الدولية كما قلتو يجب أن يستمر 
وأن يبقى باب بالدنا مفتوحا ملا فيه املصلحة العليا لبلدنا، كل هذه 
املنظمات يجب أن نيسر العالقات معها، بالخصوص عبر املنظمات 
الوطنية )املجلس الوطني لحقوق اإلنسان( أغلب هذه املنظمات تأخذ 
معطياتها من طرف املنظمات املحلية الحقوقية، وننصح ونطلب من 
الحكومة أن تعمل على تنظيم لقاءات دولية مع املنظمات الوطنية 
ألن أغلب التقارير ديالها عندما تكون لدى الحكومة تكون مناسبة للرد 
عليها. املنظمات الدولية ليست بالضرورة خصما لنا، ألن يجب أن ننتبه 
إلى هاد اإلحساس الدائم بأنها، قبل أيام إحدى املنظمات املعروفة دوليا 
أصدرت تقريرا واضحا ضد فرنسا وهي دولة عظمى، فبالتالي سيكون 
مهما أن تكون لدينا العّدة لربط العالقة وليست عالقات عدائية، كلما 
كانت عالقاتنا جيدة وميسرة واالستباق كلما سارعنا بتقديم التقارير..

السيد رئيس الجلسة:

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

السيد عبد اللطيف وهبي، وزي  العدل:

هو أبدا احنا عمرنا اعتبرنا �سي منظمة عدوة لنا، احنا كنشوفو 
التقرير، احنا عالقتنا هي التقرير وما تصدره ونتعامل مع التقرير، في 
بعض األحيان كيكون إيجابي وفيه انتقادات طبيعي جدا، نحن دولة 
إال تعرضنا النتقادات هذا طبيعي جدا. املسألة األخرى، إذا كان فيه 
معطيات غير صحيحة السيد الرئيس نرد عليها بكل أريحية، وسواء 

كان املعلومات من هنا ومن هنا، احنا بالنسبة لنا نكون موضوعيين ال 
اتجاه التقرير وال اتجاه أنفسنا، ألنه إيال كانت عندنا انزالقات وال كانت 
عندنا كذا كنتعاملو معها، وخاصة بأنه كنديرو واحد الجواب تشاركي 
في جميع مؤسسات الدولة وكناقشو وما عندناش إشكال. اإلشكال فين 
عندنا ؟ أن هناك منظمات توظف، فقط غير تيخرج �سي تقرير يشيد 
ببعض الخطوات اللي كيديرها املغرب كتخرج واحد املجموعة ديال 
التقارير من جهات مختلفة للهجوم على املغرب، كنقولو راه كاين فيها 
التوظيف السيا�سي وهاد التوظيف هدا كنتعاملو معه، كنتعاملو معه 
عليه في التقرير الدولي اللي غايقدم املغرب في جنيف عن طريق وزارة 
العدل غادي نجاوبو جميع التنظيمات، ما عندنا إشكال. بالعكس، 
املغرب بحكم بأنه تبنى وتأهل في مجال حقوق اإلنسان راه كيدافع 
بكل واقعية وبكل وضوح، وخاصة بعد هاد الحكومة الجديدة، كنقراو 
التقارير وكنشوفو أشنا هي النقط اللي توجهات لنا وتنحاولو نبحثو 
أجوبة  فيها  وكنوجدو  ما صحيحاش،  النقط صحيحة وال  هاد  واش 
وإال كانت صحيحة كنحاولو نعدلو، فعالش هاد األسباب ديال هداك 
الخلل اللي وقع وداك االنزالق اللي وقع، ال في إطار النصوص القانونية 
وال في إطار، كثير من األشياء اللي غادي نغيرو اآلن فقانون املسطرة 
ناتجة عن التقارير اللي تتعطيها لنا املنظمات اللي عندها املوضوعية 
وعندها املصداقية، ونعتقد بأن الدولة القوية هي التي تتحمل وتقبل 

باإلنتقادات القوية للمنظمات الحقوقية، شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:

حاالت  تنامي  عن  الثاني  للسؤال  نمر  اآلن  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلستيالء على عقارات الغير للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة ف يدة خنيتي:

شك ا السيد ال ئيس،

التي  املبادرات  طبيعة  هي  الوزير،  السيد  اليوم  إليكم  سؤالنا 
ستقومون بها لحماية امللكية العقارية؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

السيد عبد اللطيف وهبي وزي  العدل:

شكرا السيدة النائبة على هاذ املوضوع، هاذ املوضوع ديال االستيالء 
السابقة  الحكومات  في  العدل وحتى  الغير خذاتو وزارة  على عقارات 
الحكومة  إطار  في  تعديلها  تم  القوانين  عّدلنا  كبيرة،  الجدية  بواحد 
السابقة، كذلك وضعت لجنة بوزارة على العدل تتّبع هاذ امللفات اللي 
فيهم ما يسمى استيالء على عقارات الغير، ودرنا على املستوى التنظيمي 
تم إحصاء جميع العقارات التي لها وضعية خاصة، أي أنها مهملة أو 
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منسية، لقينا في املغرب حوالي 4037 عقار مهمل، فكلهم تم ضبطهم 
وتم إحصائهم وتوضعو تحت املراقبة. غير كيجي �سي تصرف قانوني ف�سي 
عقار من هاذ العقارات، وإال الكمبيوتر يعلن على حالة التأهب القصوى، 
ألن كنعرفو شكون اللي كيتعامل مع هاذ العقارات وكيفاش كيتعامل 
معها، ودرناه في إطار برنامج وصدرنا مجموعة انتاع املراسيم والقوانين 
باش نضبطو هاذ املسألة. هناك مواجهة عنيفة مع هاذ االستيالء على 
عقار الغير، كان في السابق األرا�سي ديال الناس املوجودين خارج املغرب 
أو الذين رحلوا على املغرب بدات في واحد املرحلة بسيطة بدينا كنشوفو 
أن في املغرب بدات تتخلق وثائق إلنسان موجود في دارو حتى كيتفاجأ 
بأنه كاين إجراءات. ضغطنا على جميع املؤسسات باش تكون األمور 
مضبوطة أكثر، واآلن احنايا غاديين فهاذ اإلتجاه أي ملف فيه شبهة 
لو فورا، وكنتّبعو امللف وكنشوفو 

ّ
االستيالء على عقارات الغير كندخ

شنا هي األسباب ديالو وشنا هي الخلفيات ديالو، ألننا بغينا نوضعو حد 
نهائي لهاذ االستيالء على العقار ألنه الدولة مسؤولة على ضمان حق 

امللكية وعقارات الغير.

السيد رئيس الجلسة :

إطار  في  النائبة  السيدة  تفضلي  الوزير،  السيد  التوقيت  انتهى 

التعقيب.

النائبة السيدة ف يدة خنيتي:

نشكركم السيد الوزير على املعطيات اللي قدمتوها لينا، املوضوع 

اللي تناقشوه اليوم موضوع خطير يضع األمن القانوني للملكية العقارية 

كتستغل  التي  األطراف  على  الخناق  تشديد  ب 
ّ
ويتطل الجد،  محمل 

الثغرات القانونية واإلدارية ألغراض خبيثة. وفي هذا الصدد، البّد من 

التنويه بالتعديالت التي هّمت مدونة الحقوق العينية، ونعتقد أن ذلك 

غير كاف في ظل استمرار تناسل شكايات املواطنين، الذين تم اإلستيالء 

على حقوقهم العقارية. املثال الذي نسوقه أمامكم السيد الوزير، هو 

من إقليم الناظور وخاصة بأوالد ستوت، حيث تم اإلستيالء على مئات 

التي تستغّل  الهكتارات بجرة قلم، ويجب الضرب على يد الشبكات 

لروح  فظيع  ضرب  في  ملكيتهم،  على  لإلستيالء  املواطنين  هشاشة 

الفصل 35 من الدستور اللي كيضمن حق امللكية.

و يخافو ينعسو ويصبحو ويلقاو األرا�سي 
ّ
السيد الوزير، املغاربة وال

و عايشين في رعب 
ّ
ديالهم مشات، وخاصة املغاربة اللي في الخارج اللي وال

خايفين على املمتلكات ديالهم في أرض الوطن. مسؤوليتكم اليوم السيد 

الوزير، هي ضمان األمن العقاري للمغاربة، واإلنسان في نهاية املطاف 

كيموت غير على أرضو وعلى أوالدو، واملغاربة باغيين يعيشو مطمئنين 

على ممتلكاتهم وعلى أوالدهم، وهاذ ال�سي ديال لوبيات العقار يجب أن 

ف فورا وكفى من العبث بالحقوق ديال الناس وشكرا.
ّ
يتوق

السيد رئيس الجلسة :

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة حورية ديدي:

الرسالة  على  بناء  إجراءات  عدة  اتخاذ  تم  فعال  الوزير،  السيد 
امللكية فهاذ املوضوع، تم عقل العقار وتمت مراجعة املادة 2 من مدونة 
الرئيس،  السيد  خروقات  عدة  هناك  الزال  ولكن  العينية،  الحقوق 
واملادة 2 في حد ذاتها كتخلق واحد اإلشكال كبير من ناحية التطبيق 
السيد الوزير، فلهذا كنقولو بأننا البّد من أخذ احتياطات أخرى فيما 
يتعلق بتحقيق األمن العقاري بهدف خدمة اإلستثمار، وهذا هو الهدف 
السيد الوزير، وهو أننا املستثمر اللي يدخل يكون في مأمن من أن يكون 

هناك استيالء على العقارات وشكرا.

السيد رئيس الجلسة :

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير في حدود ما تبقى من 
الوقت.

السيد عبد اللطيف وهبي، وزي  العدل:

اسمحو لي، أنتم ممثلي األمة، إال بان لكم �سي استيالء في العقار اكتبو 
ليا ونصيفطها للجنة أنا موجود، ديرو شغلكم كتبونا تقرير سيفطونا 
داخل  حتى  الجواب  لكم  ونجيب  موجود،  وأنا  العدل  لوزارة  كذا 
املجلس، ومسؤوليتكم هو الحفاظ على االستقرار في البالد، وامللكية 
جزء من االستقرار في البالد، كتبو لينا واحنا نديرو البحث وكاينة لجنة 
في وزارة العدل متبعة هاذ املوضوع هذا ونديرو العمل ديالنا كاملين 

ونتعاونوا، شكرا.

السيد رئيس الجلسة :

السؤال املوالي عن تأهيل املنظومة القضائية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فلتتفضل 

إحدى النائبات أوالسادة النواب املحترمين، تفضل السيد النائب.

النائب السيد حممد إدحو�سى:

السيد ال ئيس املحتر0،

السيد الوزي  املحتر0،

إن إصالح املنظومة القضائية يعني ال يحقق األهداف املتوخاة إال 
من خالل تأهيل هذه األهداف وتطويرها وتحديثها بمختلف أبعادها 
التقا�سي  بحماية  الكفيلة  والعملية  واإلدارية  والتنظيمية  القانونية 
الوزير  السيد  العادلة.  والحريات واملحاكمة  الحقوق  وكذلك حماية 
املحترم، بحكم تجربتكم وخبرتكم في هاد الباب، أسائلكم هل للحكومة 

برنامج محدد األهداف وكذا اآلليات لتطوير هذه املنظومة؟ وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

السيد عبد اللطيف وهبي، وزي  العدل:

السيد النائب املحترم، لو كان عندي وقت كبير لو كان شرحت لك 
هاد�سي كله اللي كنديرو، انتم كتعرفو قانون التحكيم والوساطة اآلن 
راه صدر في الجريدة الرسمية، التنظيم القضائي راه صدر في الجريدة 
الرسمية، قانون املسطرة املدنية انتهينا منه، في شهر أكتوبر إن شاء هللا 
يكون بين يديكم وكملناه مع األمانة العامة للحكومة، درنا زوج تعديالت 
القضائية راه غادي يوصلكم كذلك،  للسلطة  التنظيمي  القانون  في 
درنا قانون الرقمنة راه هو في األمانة العامة للحكومة ساليناه، قانون 
املسطرة الجنائية في األمانة العامة للحكومة كنتاظرو تجاوبنا ساليناه 
إلى غير ذلك، اآلن حتى على مستوى القضاة اآلن دوزنا امتحان، 250 
قا�سي دخلو وفي شهر 9 بالضبط غادي يكون امتحان باش نوظفوا 250 
قا�سي آخر و200 موظف آخر باش نوصلو تقريبا لواحد ل 1000 أو 
1200 توظيف ديال، فهاد�سي كله درناه ولكن هناك تغييرات واملشكل 
اللي عندي ما�سي هو هذا املشكل، املشكل هو أنه داك�سي 50 حتى 70% 
ديال اإلجراءات اللي كانت في املسطرة املدنية واملسطرة الجنائية كلها 
مرقمنة، هل هناك قدرة عند الجهاز القضائي كله اإلدارة باش يواكبوه 
ما عندنا حل، غادي نديروه غايتفرض على كل�سي باش نقطعو هديك 
العالقة بين البشر واملحكمة يولي ordinateur اللي يديرها، ألن غير 
تيتالقى البشر تيبدا الفساد، غير تفرق البشر ودوز كل�سي عن طريق 
الرقمنة تينقص الفساد ب %90، كنسعاو في هاد اإلتجاه ونشوفوا على 

هللا، هللا يجيب اللي فيها الخير.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد حممد إدحو�سى:

شكرا السيد الوزير، هاد املجهودات والديناميكية وهاد الحركية 
في العمل ديالكم، بغينا منكم السيد الوزير املزيد من األعمال ألنه هاد 
املنظومة هي أساس يعني اإلقتصاد واالستثمار وضد الفساد، بغينا 
لتوفير  يعني قضائية  املنصة  إحداث  وكذا  الرقمنة،  بوتيرة  التسريع 
خدمات للمواطن وكذلك التقليص من الهدر القضائي، وكذلك فيما 
يتعلق بالتأهيل والزمن القضائي، وكذلك الحق في الولوج في البت في 
القضايا، وكذلك تنفيذ األحكام، هاد األمور كلها هي السيد الوزير لها 
دور أسا�سي للرفع من األداء وكذلك لتحصين يعني املؤسسة القضائية 

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي ؟ بالتي نشوفو املعارضة هي األولى، تفضل.

النائب السيد يونس بنسليمان:

شك ا السيد ال ئيس،

فيما يتعلق بتأهيل املنظومة القضائية نعلم أنه بذلت جهود كبيرة 
على مستوى البنايات وعلى مستوى التأهيل اإلداري ومن حيث التجهيز 
والرقمنة إلى غير ذلك، كذلك تبدل الوزارة مجهودات من حيث تكوين 
القضاة والعدد ديالهم من أجل توظيف عدد كاف. الحمد هلل املغرب 
منذ فجر االستقالل اكتسب القضاء املغربي واحد املهنية كبيرة أّهلته 
إلى أن يحصل على استقالله التام، سواء القضاء الواقف أو الجاهز. 
واليوم بعض الحاالت املعزولة لن تمس باستقالل القضاء وبما راكمه 
من تجربة، وبالتالي من واجبنا اليوم أن نؤكد أن القضاء املغربي له من 
املهنية ومن اإلحترافية ما يمكنه من ضمان حقوق الجميع سواء أجانب 
أو مغاربة، وأن املشرع حتى هو رهن إشارة اإلجتهادات القضائية من 

أجل سد الخصاص فيما يتعلق بالنص التشريعي وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر ؟ تفضلوا السيد الوزير.

السيد عبد اللطيف وهبي، وزي  العدل:

إضافة للنصوص اللي قلت، قانون هيئة املحامين راه انتهينا منه 
وغادي نفتحو حوار دابا اآلن، بداية من آخر هاد األسبوع غادي يكون 
عندنا لقاء مع جمعية هيئة املحامين ومع نقابات املحامين باش نشوفو 
معهم قانون مهنة املحاماة واللي فيه تغييرات كبيرة؛ قانون العدول 
انتهينا منه من بعد مفاوضات دامت 6 شهور أو 5 أشهر مع العدول، 
كذلك املفوضين القضائيين عاودنا هيئنا القانون ديالهم واتفقنا عليه 
واآلن راه م�سى لألمانة العامة للحكومة، وهذا غادي يغير املنظومة كلها، 
مثال املفوضين القضائيين درنا لهم حتى الكاميرات بحال الشرطة باش 
ما يجيش غدا �سي واحد ينكر أنه توصل باستدعاء أو �سيء من هاد 
القبيل، هو إال ما طورنا العدالة وأعدنا النظر في البنايات ما يمكنش 
تكون واحد املحكمة في واحد البالصة ومحكمة اإلستئناف في واحد 
بالصة أخرى، يجب إعادة النظر فهاد�سي، في مراكش عندنا مشكل، 
في الدار البيضاء عندنا مشكل، في فاس البناية غادي تحل في شهر 9 
وفي مكناس كذلك، الرباط غادي تحل في شهر 9 انتهينا منها دابا كينقلو 
وهي بنايات ضخمة جدا، %88 من املحاكم فيها اآلن ما يسمى ب«خاليا 
العنف ضد النساء« اآلن درنا 4 ديال les crèches في املحاكم للحضانة 
باش األمهات املوظفات في املحاكم يحطو األبناء ديالهم، احنا غاديين، 

خصنا شوية دامليزانية هللا يهديهم علينا.

السيد رئيس الجلسة:

سؤال عن مراجعة العقوبات بما يتالءم ونوعية الجريمة، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.
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النائب السيد املصطفى جداد:

الجنائية  املسطرة  قانون  مشروع  إعداد  إطار  في  الوزير،  السيد 
ما  العقوبات  ملراجعات  تتخذونها  التي  التدابير  حول  اليوم  نسائلكم 

يتالءم ونوعية الجريمة؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

السيد عبد اللطيف وهبي، وزي  العدل:

واش  اإلعدام  عقوبة  أوالها  مشكل،  طارحة  كلها  العقوبات  هي 

نخليوها وال نحيدوها وال ناقشوها، وال آش غانديرو فيها؟ ثانيا العقوبات 

في  فيه  غاتربي  آش  عامين  كيدير  للسجن  تتديه  واحد  السجنية، 

عامين؟ إعادة تأهيل التربية آش غاتربي واحد في عامين وال نديرو له 

 bracelet éléctronique شفنا 15 شركة ديال bracelet éléctronique

ودابا كيوجدو لنا تقرير حول شكون الشركة وما هي األحسن وما هي 

األخير؟ وبعد ناخذو القرار. التعويض املالي، واحد محكوم بسنة إيال 

فداك�سي  الدولة  يعوض  يمكن  السجن  من  أشهر   3 أشهرأو   6 دوز 

اللي بقى له بال ما يدوز السجن والدولة تكون عندها مداخيل، ديك 

الوقت اللي غانصرفو عليه احنا هو غادي يصرف على الدولة، مثال 

بالنسبة للمدمنين هاد ال�سي كله دخلناه في القانون الجنائي ألن بغينا 

السجن ليس الحل الوحيد للعقاب، والسجن ال يعطي دائما حلوال، 

خصنا نقلبو على حلول أخرى اللي غادي نشوفو، واحد إيال درتي له 

bracelet éléctronique وكيم�سي من الدار دياله للخدمة فقط أو واحد 

 bracelet الطفل اللي دار جريمة الشغب أو �سي حاجة مقابل دير له

ل�سي  يم�سي  يقدرش  وما  للمدرسة  الدار  من  كيم�سي   éléctronique

بالصة أخرى راه ضمانة أساسية أحسن ما تديه للسجن وتسد عليه. 

هاد األمور كلها تنشوفوها، ثانيا ما يمكنش تخلي للقا�سي أنه كل من 

30 عام وتعطي  10 سنين حتى ل  ارتكب كذا فعل كذا يعاقب من 

للقا�سي 20 عام ديال الخيار ما كايناش تتقلص من هادوك العقوبات، 

ثانيا العقوبات القاسية جدا خصنا نعيدو فيها النظر ونبسطوها أكثر، 

ثم كاينة وضعية الطفل وكاينة وضعية املرأة خصها اتخاذ بعين االعتبار 

حتى إمتى نمشيو وإمتى، ثم كاينة �سي مساطر تثير كثيرا من االستفزاز، 

مثال تنضبطو �سي واحد الخيانة الزوجة تنعلنوها للعالم كامل، عالش؟ 

استروا إال قدرتو تستروا �سي حاجة ستروها عالش مالنا على هاد ال�سي 

كله ونقلبو على حلول أخرى، تنقلبو على الحل، واش غادي تقبلو على 

هاد الحل حيث صوتو في البرملان أو ال هذا مشكلتكم.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلو السيد النائب، في إطار التعقيب.

النائب السيد املصطفى جداد:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزير، تكت�سي مراجعة القانون الجنائي وقانون املسطرة 
الجنائية أهمية بالغة في نسقنا التشريعي والحقوقي، لذلك نتطلع السيد 
الوزير إلى أن تشكل هذه املراجعة الشاملة فرصة إلعادة النظر في جميع 
املقتضيات، أبرزها جعل العقوبات متالئمة معنوية الجرائم، لذلك 
ففي القانون الجنائي الحالي تمة نوعين من العقوبات، إما عقوبات 
مخففة اتجاه جرائم تستدعي التشديد أو عقوبات مشددة في جرائم 
النظر  وإعادة  مراجعة  يتطلب  الذي  األمر  وهو  التخفيف،  تستدعي 
شاملتين بما يجعل العقوبات تتالءم مع الجريمة وخطورتها وتأثيرها 
الواسع على املجتمع. نسوق في هذا الباب مثال يتعلق باإلتجار الغير 
املشروع في املخدرات اللي تيعاقب عليها القانون الجنائي، لكن يجب 
التشديد في العقوبة كلما تعلق األمر ببيعها لألطفال أو القاصرين أو في 

أبواب املؤسسات التعليمية.

من جهة أخرى، يكت�سي موضوع مراجعة القانون الجنائي وقانون 
املسطرة الجنائية بوصفه فرصة لتضمين القانون الجنائي مجموعة 
من العقوبات البديلة التي من شأنها التخفيف من الضغط الحاصل 
على املؤسسات السجنية، فهي تعود بالنفع على السجين وعلى محيطه 
االجتماعي على الّسواء، لذلك نتطلع إلى أن يتضمن مشروع القانون 
الجنائي، في صيغته الجديدة املرتقبة، مقتضيات مرتبطة بالعقوبات 

البديلة، وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير، في إطار التعقيب.

السيد عبد اللطيف وهبي، وزي  العدل:

غير نفهموا واحد القضية، راه العقاب في القانون الجنائي ما�سي 
انتقام، راه هو غير إعادة تأهيل والتربية، فإال كان �سي حاجة مفيدة هو 
نأهلوا الناس ونربيوهم في املدد اللي معقولة، أما غير ندي واحد للحبس 
في جميع  نتيجة  ما كتعطيش  راه  ولكن  راه هي ساهلة،  ونسد عليه 
األحوال، الدّري اللي كيدير الشغب تمة وكتديه للحبس، احسن تدير 
ليه bracelet electronique وما تخليهش يشوف املاتش دالكرة املقبل، 
غادي يكون فيه العذاب أكثر من إال ديتيه للسجن وتضيعو في السنة 

الدراسية إلى آخره، هادي أمور كناقشوها ألنه كاينة هناك...

السيد رئيس الجلسة:

نشكركم  الوزير  السيد  إذا  شكرا.  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
املوالي  القطاع  إلى  وننتقل  الجلسة،  هذه  في  على حسن مساهمتكم 
ونبدأ بسؤالين  والرياض.  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وهو قطاع 
املدارس  من  اإلستفادة  بتعميم  األمر  ويتعلق  املوضوع،  وحدة  لهما 
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الجماعاتية بمختلف مناطق اململكة واإلرتقاء بهذه التجربة، لذا سيتم 
طرح السؤالين دفعة واحدة. السؤال األول للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضلوا، تفضل السيد النائب.

النائب السيد حممد السيمو:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزي  املحتر0،

السادة الحضور،

السيد الوزير، سجلنا بإيجابية تطور في املنظومة التربوية، وهادي 
تحسب لكم السيد الوزير، ألنكم اآلن وضعتو يديكم على الجرح ديال 
هاد القطاع، ألن العالم القروي السيد الوزير يعاني كثيرا من الهدر 
املدر�سي، واحنا في فريق التجمع الوطني األحرار أدركنا هذا بكل وعي 
على أن هذا األمر خصو التنزيل ديالو في أقرب وقت ممكن، وهذا من 
في  الحكومة أعطت دعم إضافي  الحكومة.  السيد رئيس  اإلهتمامات 
هاد املنظومة، أعطت دعم إضافي في املوارد البشرية، اآلن 250 مدرسة 
هذا  وتجويد  التطوير  في  كاين  أنه مؤشر  على  يدل  وهذا  جماعاتية، 

القطاع السيد الوزير.

اللي كنطلبو منكم السيد الوزير، هو فقط تكون واحد الدراسة 
ودار  الشباب  دار  ديال  العدد  واحد  التجارب  من  استفدنا  مدققة، 
الصانع ودار األمومة راهم مسدودين، بغينا مدرسة جماعاتية تستهدف 
يعني شني عملتوها من أجل، في العالم القروي السيد الوزير، خصها 
النائية: مدرسة في  الناس كيعانيو في املناطق  اللي  تكون في البالصة 
موالي عبد السالم، مدرسة في غمارة، مدرسة في الخماس، مدرسة في 
بن يسف، يعني في أماكن اللي خصنا نستدركو هاد الهدر املدر�سي السيد 
الوزير، وأكيد عندنا كل الثقة ألنك رجل عندك قدرة ومحترف وغتعطي 
في هذا القطاع، ما فيها�سي الشك. في نفس الوقت السيد الوزير، نطلب 
منكم هللا يجازيكم بخير، الشركاء املجلس اإلقليمي والشركاء األخرين، 
إقليم  نموذج  وعندكم  املواكبة  والنقل،  الداخلي  الوطنية،  املبادرة 

العرائش...

السيد رئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، السيد النائب املحترم، انتهى التوقيت، 
أيضا  آني  سؤال  وهو  الثاني  السؤال  النائب.  السيد  التوقيت  انتهى 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد إسماعيل البقالي:

شك ا السيد ال ئيس،

الوزير، حول تعميم وتطوير وتأهيل املدارس الجماعاتية  السيد 
نسائلكم.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

السيد شكيب بن حو�سى وزي  التربية الوطنية والتعليم األولي 
وال ياضة:

شك ا للسيدات والسادة النواب املحترحين،

أنا بغيت أوال غير نذكر بأن توطين وإحداث مدارس جماعاتية هو 
تيهدف باألساس املناطق القروية والجبلية، في إطار مقاربة ديال التمييز 
التدريجي  القضاء  بأن  نذكرو  والزم  األوساط،  هذا  لفائدة  اإليجابي 
الشروط  البشرية وتوفير  املوارد  تدبير  الفرعية وعقلنة  املدارس  على 
املالئمة باش نقصو من الهدر املدر�سي وباش نحسنو أيضا الجودة ديال 
التعلمات هما اللي جعلوا باش نمشيو في هاد النموذج ديال املدارس 
الجماعاتية. هو لحد اآلن عندنا تقريبا 226 مدرسة جماعاتية، واللي هو 
مبرمج هو تقريبا واحد 250 مدرسة جماعاتية خالل 5 سنوات املقبلة 
بواحد التمويل ال على الصعيد الوطني وال على الصعيد الدولي، وهاد 
املدارس الجمعاتية اآلن تتهم تقريبا واحد 60 ألف ديال التالميذ، أنا 
اللي بغيت نأكد عليه هو هاد املدارس الجماعاتية وهاد النموذج إيال 

بغينا نجحوا فيه راه في الحقيقة هناك واحد العدد ديال الشروط:

أوال، خصنا واحد التوطين جيد ديال هاد املدارس املحل املكان فين 
غنبتيوا هاد املدارس يتوفر على بعض الظروف منها البنيات التحتية 

الضرورية من مسالك، من ربط بشبكة املاء والكهرباء والتطهير.

النقطة الثانية اللي هي أيضا مهمة هي اإلعتماد في تدبير هاد سميتو 
بدعم كبير وانخراط ديال الشركاء املحليين، راه ما يمكنش نديروا هاد 

املدارس وتنجح إيال ما كانش هاد الدعم.

ثالثا، هو توفير واحد العدد ديال الخدمات، ومن هاد الخدمات 
واحد  فيها  أيضا  وهادي  أساسية  هي  املدر�سي  النقل  ديال  الخدمة 
الشراكة مع املجالس اإلقليمية اللي هي ضرورية من طبيعة الحال، 
واحنا أعطينا انطالقة ديال واحد الدراسة ديال تقييم هاد النموذج 
باش نستافدوا من كل هاد التجارب اللي درنا لحد اآلن، وباش نحسنوا 
هاد النموذج بمعايير بناء وإحداث هاد املدارس الجماعاتية في املستقبل 

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

النائب السيد إسماعيل البقالي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، وكما جاء في الجواب ديالكم، إن 
اختيار سياسة إنشاء املدارس الجماعاتية منذ 2009 بعد ما قدمت 
املناطق  في  للتعليم  قوية  دفع  القروي  الوسط  في  الفرعية  املدارس 
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محدودية  عن  أبانت  الفرعية  املدارس  هاد  لألسف  ولكن  النائية، 
في إعطاء تعليم حقيقي وتعليم الئق لألطفال في القرى وفي البوادي، 
مما بلور فكرة إحداث مدارس جماعاتية في املناطق القروية والنائية، 
وبالفعل تم إنشاء مجموعة ديال املدارس الجماعاتية في انتظار تعميمها 
الجماعاتية  املدارس  هاته  والجبلية.  القروية  الجماعات  جميع  على 
أظهرت مجموعة ديال اإلختالالت والنواقص التي لم تمكنها من الوصول 
إلى األهداف املنشودة. ومن هذه النواقص وكما جاء في جوابكم، هو 
عدم تمكينها من املوارد املالية واللوجيستيكية والديداكتيكية الالزمة 
مثل إنشاء املكتبات، تعميم اإلنترنت، قاعات متعددة األنشطة، كذلك 
يجب أن يكون عندها أسطول حقيقي ديال النقل املدر�سي، ألن هاد 
املدارس الجماعاتية هي بعيدة عن القرى وعن األطفال اللي كيلقاوا 
صعوبة في التنقل خصوصا األطفال ذوي السن الصغير. كما أن يجب 
فتح وتجويد الداخليات خصوصا لألطفال كبار السن، وكذلك تعزيز 

هذه املدارس الجماعاتية بأطر إدارية وتربوية كفأة قادرة على مواكبة 

هذا الورش، وإحداث أنشطة موازية تساهم في جذب هاد األطفال 

للمدارس الجماعاتية. كما ال يجب أن نن�سى أن الدعم اإلجتماعي هو 

في  التالميذ  منها  تعاني  التي  الالمساواة  للتخفيف من  ركيزة أساسية 

املناطق النائية وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير في إطار 

التعقيب.

السيد شكيب بنمو�سى، وزي  التربية الوطنية والتعليم االولي 
وال ياضة:

يمكن غينأكد مرة أخرى بأن احنا فيما يخص الدعم، ال في املوارد 

البشرية وال الدعم املادي، راه يمكنا نوفروه، اللي ما تنتمكنوش منو 

هو كيفاش نحسنوا الجودة ديال النقل املدر�سي، وكيفاش نجعلوا هاد 

النقل املدر�سي تينخارط في التقائية مع هاد املدارس، ولهذا هناك واحد 

التجارب اللي احنا تنقوموا بتعاون مع الجماعات الترابية اللي غتوجه 

لهاد املوضوع، خصوصا واحنا عندنا أمل باش النتائج يمكن لها تساعد 

باش نرفعوا من الجودة ديال هاد الخدمات، واللي تعطي ديك الساعة 

تجعل هاد املدارس الجماعاتية توصل لألهداف اللي هي متوخاة منها 

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السؤال املوالي عن اإلرتقاء بالتعليم األولي وتسريع وتيرة تعميمه، 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد سعيد لكورش:

السيد ال ئيس،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

السيد الوزير، في إطار تنزيل القانون اإلطار 51.17 املتعلق بمنظومة 
التربية والتكوين، وسعيا لإلرتقاء بالتعليم األولي وتسريع وتيرة تعميمه، 
من خالل توفير بنايات مادية مجهزة وذات جودة عالية، وكذا توفير 
املواكبة عبر تكوين مستمر لكل املربيات واملربيين، فإننا نسائلكم السيد 
الوزير عن اإلجراءات التي تم اتخاذها في هذا اإلطار بشكل عام، وعن 

وضعية العالم القروي بشكل خاص.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

السيد شكيب بنمو�سى، وزي  التربية الوطنية والتعليم االولي 
وال ياضة:

أنا هاد املوضوع احنا بغينا التعميم ديال التعليم األولي بالجودة 
اعتبرنا  واحنا  خصوصيات،  عندو  األولي  التعليم  وهاد  الضرورية، 
باش نواجهوا هاد الخصوصيات راه خصنا ضروري باش نجعلوا هاد 
التعليم األولي تعليم محلي، ال على مستوى الدواوير وال على مستوى 
األحياء، وهذا تيعني بأن احنا في حاجة إلى شراكة مع عدد، ال مع املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية وال مع عدد ديال الجمعيات اللي يمكن لهم 
يعطيوا هاد الخدمات ديال القرب، واللي في نفس الوقت يمكن لهم 
يساعدوا باش يكون واحد التوظيف ديال مربيات ومربيين اللي عندهم 
الشروط ديال الكفاءة، وعندهم أيضا الشروط اللي هي ما مرتبطاش 
ضرورا غي باملستوى الدرا�سي، ولكن مرتبطة بمؤهالت اللي تتجعلهم 
يمكن لهم يواكبوا هاد التعليم األولي. ولكن هذا ما تيعنيش بأن الدولة 
راها، هناك مراقبة، هناك مواكبة ديال تكوين هاد املربيات، وغير خالل 
هاد الفترة اليوم كاين تقريبا 6 آالف ديال املربيين واملربيات اللي في إطار 
واحد اإلتفاقية اللي تمت مع la fondation ديال la promotion ديال 
préscolaire اللي هما في طور التكوين، باش يدخلوا لألقسام ديال 

خالل سبتمبر املقبل وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد النائب، في إطار التعقيب.

النائب السيد سعيد لكورش:

شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى كل املعطيات التي قدمتم 
تتوفر  الحمد  وهلل  بالدنا  الوزير،  السيد  املوضوع.  هذا  بخصوص 
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على خزان بشري جد مهم، والبد من استثماره لتدعيم ركائز الدولة 
في  نعتبر  ونحن  الجديد.  التنموي  النموذج  تنزيل  وإنجاح  اإلجتماعية 
فريق التجمع الوطني لألحرار، أن التعليم وخاصة التعليم األولي، هو 
القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي مشروع إصالحي، بالنظر 
ملا يتيحه األطفال من مهارات معرفيه ونفسية في سن مبكر، تساعدهم 
على اإلندماج السلس في عالم املعرفة. لذلك، فإننا السيد الوزير نقدر 
مسؤولية  توليكم  منذ  بها  تقومون  التي  واملتواصلة  الحتيثة  الجهود 
شؤون هذا القطاع من أجل تعميم التعليم األولي، سواء من خالل 

توسيع العرض التربوي أو عبر ضمان جودة هذا التعليم.

أود باملناسبة السيد الوزير، أن أثير معكم بعض اإلكراهات املرتبطة 
بتدبير هذا امللف، وهي تلك املتعلقة بالوسط القروي الذي يعرف نقصا 
في البنايات التحتية والتجهيزات األساسية وضعف نسبة الولوج لهذا 
التعليم، ونقصا في شبكة النقل املدر�سي، وهو ما ال يمكن من تحقيق 
تكافؤ الفرص مقارنة بالوسط الحضري، واألكيد أن رهان الوزارة فيما 

يرتبط بإحداث أقسام جديدة..

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب السيد احممد ك بوب:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزير، رغم هاد املجهودات اللي كتقوم بها يعني الوزارة 
القروي  العالم  في  يعني  األولي  التعليم  تعميم  ديالكم مشكورة، فإن 
بالخصوص يعني الزال يعرف يعني نقصا كبيرا، وخاصة السيد الوزير 
وأنتوما ربطتوا يعني التعليم األولي يعني ببناء يعني أقسام داخل يعني 
املؤسسات اإلبتدائية املوجودة في العالم القروي. هاد العالم القروي 
السيد الوزير اللي هو كيعرف حتى نقصان حتى يعني في الفرعيات وفي 
اإلبتدائيات، وكنزيدوا كنوطنوا هاد األقسام في هاد املدارس اإلبتدائية. 
لهذا السيد الوزير، يجب التفكير يعني في محالت أو في مؤسسات أخرى 

لتقريب هاد التعليم األولي من األطفال وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

السيد شكيب بنمو�سى، وزي  التربية الوطنية والتعليم االولي 
وال ياضة:

أنا اللي بغيت نأكد عليه هو بأن احنا هاد الربط ما�سي ضروري باش 
يكونوا األقسام ديال التعليم األولي في املدارس اإلبتدائية، ألن وهذا اللي 
تيتم في الحقيقة مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واحد العدد ديال 

األقسام تتم في الدواوير أو في بعض املناطق اللي هي ما فيهاش مدارس 
ابتدائية، واحنا تنسهروا باش هاد األقسام تم بنفس املستوى ديال 
الجودة، وهذا اللي تيجعل بأن تنشتغلوا مع شركاء اللي هما الجمعيات 
في تدبير هاد األقسام، ألن يمكن لو يساعدنا باش نبقاو فهاد القرب، وفي 
نفس الوقت يكون عندنا توظيف هاد املربيات يكون توظيف اللي هو 

محلي بأشخاص اللي هما عندهم املهارات الضرورية.

السيد رئيس الجلسة:

أيضا،  املوضوع  وحدة  لهما  والخامس  الرابع  املواليين  السؤالين 
ويتعلق األمر بحصيلة تفعيل القانون اإلطار51.17 املتعلق بمنظومة 
التربية والتكوين والبحث العلمي واآلفاق املرتقبة، لذا سيتم طرحهما 
دفعة واحدة. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة هند ال طل بناني:

السيد الوزير، عن حصيلة تفعيل القانون اإلطار املتعلق بمنظومة 
التربية والتكوين والبحث العلمي نسائلكم، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
الحركي، تفضل السيد النائب.

النائب السيد عم  الباز:

نسائلكم السيد الوزير عن حصيلة تنزيل قانون اإلطار رقم 51.17 
وأهدافه اإلستراتيجية وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

السيد شكيب بنمو�سى، وزي  التربية الوطنية والتعليم االولي 
وال ياضة:

أنا بغيت نأكد في البداية بأن قانون اإلطار هو يعتبر بمثابة تعاقد وطني 
ويلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته، ومن طبيعة الحال هو 
اللي غادي يضمن لنا اإلستدامة ديال إصالح منظومة التربية والتكوين. 
بغيت أيضا نأكد بأن الوزارة حريصة على التنزيل الناجع ألحكام هاد 
القانون اإلطار، فتم إعداد واحد املخطط تشريعي وتنظيمي اللي فيه 
واحد املجموعة ديال النصوص القانونية، alors كاين واحد الدفعة 
األولى اللي هي من املشاريع والنصوص اللي هي تمت في الحقيقة خالل 
الحكومة السابقة، واللي تم من خاللها واحد العدد ديال النصوص، أنا 

نعطي غي البعض منها:

التربية  بمنظومة  بالنهوض  الخاص  الصندوق  واحد  إحداث   -
والتكوين وتحسين جودتها؛
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- مراجعة القانون الحالي الخاص بمؤسسة محمد السادس للنهوض 
باألعمال اإلجتماعية؛

- نظام املعاشات املدنية فيما يخص أطر األكاديميات؛

- أيضا واحد العدد ديال النصوص التنظيمية فيما يخص اللجنة 
الوطنية لتتبع ومواكبة إصالح املنظومة؛

- مأسسة دروس الدعم التربوي والتعلم عن بعد؛

- مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة لتجديد ومالءمة املناهج والبرامج؛

- قواعد اللي تتحدد أدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ.

واحنا اآلن في نفس الوقت تنشتغلوا على واحد الدفعة الثانية من 
بينها نعطي غي بعض األمثلة، فيها سجل  النصوص التشريعية، من 
وطني موحد للمتعلمات واملتعلمين، فيها تنظيم التوجيه املدر�سي واملنهي 
واإلرشاد الجامعي، فيها تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم املدر�سي 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، وهناك نصوص أخرى 
نصوص قوانين اللي احنا تنشتغلوا عليها اللي هي اآلن تحت الدرس، وإن 
شاء هللا في الشهور املقبلة راها غيتم تقديمها للمصادقة باش تقدم 

للمجلس، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلي السيدة النائبة، في إطار التعقيب، كاين تعقيب؟ تفضلي، 
تفضل السيد النائب، املعذرة.

النائب السيد إب اهيم أجنين:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزي  املحتر0،

يعني بهاد القانون اإلطار 51.17 أصبحت بالدنا تتوفر على خارطة 
طريق واضحة، وهي من الوضوح بما يكفي لتحديد أولويات املرحلة من 
أجل إنجاح هذا اإلصالح التربوي وتحقيق أهدافه في اآلجال املحددة، 
يعني اآلجال واحد العدد خصها تنجز في 3 سنوات. في اإلتجاه املعاكس، 
الحكومة اليوم ترتكب نفس الخطأ وتكرس نفس املسار الذي ال ينتهي، 
والذين نبه إليه جاللة امللك ديال اإلصالح وإصالح اإلصالح الذي ال 
ينتهي، الحكومة اليوم أطلقت ورش ديال املشاورات الجديدة ال معنى 
له في ظل وجود القانون اإلطار، وإال فما محل وعالقة هذه املشاورات 
املخطط  تنزيل  من  انتهينا  نكونو  املفروض  3 سنوات  مرور  بعد  به؟ 
التشريعي والتنظيمي وهو إجراء قطعت فيه الحكومة السابقة أشواط 
فت العمل في هاذين املجالين، وبقات 

ّ
مهمة، والحال أن هذه الحكومة وق

مجموعة من التدابير واإلجراءات والتشريعات التي انتهت آجالها دون 
فت العمل نهائيا بالقانون اإلطار لحد 

ّ
أن تنجز، وبهذا تكون الحكومة وق

الساعة. املشاريع املنبثقة عن القانون اإلطار واللي العدد ديالها 18، 

منذ ذهاب الحكومة السابقة وهي اآلن تطرح عالمة استفهام، هذا فيه 
هذر مالي وهذر ديال الزمن، وغادي يعاود يكرس نفس األخطاء وتبقى 
املنظومة تعاني، ألن هذه الحكومة لم تحافظ على مبدأ استمرارية 
السياسات العمومية، فجل املقتضيات املنبثقة عن القانون اإلطار 
لم يتم تنزيلها، وهذا فيه طبعا إخالال ألن القانون اإلطار ملزم للجميع، 

ونص قانوني متعاقد عليه، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا، تفضل السيد الرئيس.

النائب السيد ادريس السنتي�سي، رئيس الف يق الح كي:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزي  املحتر0،

القانون اإلطار حدد 6 سنين لتنزيل املقتضيات اللي جا بيها، 3 سنين 
ها هي دازت، أمامنا 3 سنين أخرى، يعني أن الوقت ضيق جدا للتنزيل 
يعني الدقيق اللي املفروض يجي وفقا للتوجيه امللكي السامي بخصوص 
هاد غياب اإلستقرار على مستوى القطاع نتاع التعليم: 30 وزير، 15 
إصالح منذ اإلستقالل، وهادو كلهم جاو على شكل إما إصالحات هيكلية 
بالنسبة ليعني تنظيم األكاديميات وغيرها أو إجرائية بالنسبة للبرنامج 
اإلستعجالي، واالخرة هي اإلستراتيجية، وهذا إذا القانون اإلطار اللي حدد 
كل املسارات والقوانين واملراسيم اللي كان املفروض تجي، داز هاد العام 
تنتساءلو،  بدينا  السؤال، ألننا  ماشفناهاش. وبصراحة احنا طرحنا 
البرنامج الحكومي لم يأت ولو مرة وحدة بهاد املوضوع نتاع البرنامج، 
ثم من خالل هاد السنة كذلك ما كانش بل بالعكس كانت لقاءات 
تشاورية إلى غير ذلك، فكان عندنا خوف من أن نسقط دائما في نفس 
املسألة، غنساو هداك ال�سي اللي دار وندوزو لعمل آخر، فتنتمناوه طبعا 
خير. هاد ال�سي اللي سمعنا قبل قليل يطمئن، ولكن سمحوا لي السيد 
الوزير، ربما راه غير كافي، نتمناو باش الدخول املدر�سي يكون مختلف 

على السنوات اللي سبقت، خاصة من بعد هاد السنوات العجاف...

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب  من  هل  التوقيت،  انتهى  الرئيس،  السيد  التوقت  انتهى 
إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

السيد شكيب بنمو�سى، وزي  التربية الوطنية والتعليم االولي 
وال ياضة:

أوال، غنأكد بأن املرجعية اللي هي مشتركة هي القانون اإلطار. ثانيا، 
القانون اإلطار راه ما ربطش األولويات بالوسائل، ال املادية وال البشرية 
اللي هي موجودة، ولهذا كان من الضروري، من خالل خارطة الطريق، 
نشتغلو على تنزيل القانون اإلطار، اشنو هو ممكن في إطار اإللتزامات 
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ديال الحكومة وفي إطار اإلمكانات اللي هي متوفرة. ولهذا هاد خارطة 
الطريق اللي تم فتح املشاورات حولها هي اخذت 10 أسابيع، واحنا 
النتائج خالل شهر شتنبر.  تقديم  يتم  املشاورات وغادي  انتهينا هاد 
ولكن اللي تنالحظو بعدا أوال، شارك فيها أكثر من 100.000 ديال ال 
التالميذ وال هيئة التدريس وال أيضا الشركاء، وثانيا تم واحد اإلغناء 
مهم ديال التنزيل واللي احنا تنعتبرو بأن هذا غادي يسهل التنزيل ديال 
خارطة الطريق وغادي يسهل فيما بعد باش نتقدمو في إصالح املنظومة 

التربوية وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

املدرسية،  الرياضة  تأهيل  عن  السادس  السؤال  إلى  اآلن  ننتقل 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد عم  األزرق:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن التصور الحكومي بخصوص 
النهوض وتأهيل الرياضة املدرسية الوطنية وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

السيد شكيب بنمو�سى، وزي  التربية الوطنية والتعليم االولي 
وال ياضة:

وباغيين  عليها  نركزوا  باغيين  تنعتبروها  املدرسية  الرياضة  احنا 
ومن خالل أوال نخصوا لها الوقت الكافي في البرامج الدراسية، نرفعوا في 
نفس الوقت من عدد املدرسين املوظفين واألساتذة ديال التربية البدنية 
ونعتبروها كاستثمار في املستقبل. واحنا اشتغلنا على واحد العدد ديال 
املحاور، محور اللي هو مرتبط بكيفاش نعمموا الجمعيات الرياضية 
اللي هو متعلق  املحور  ديالها. واحد  األنشطة  املدرسية ونرفعوا من 
باملسارات مسالك رياضة ودراسة اللي اليوم كاين تقريبا واحد 3000 
ديال التالميذ اللي هوما تيتبعوا هاد املسارات. املحور الثالث هو إحداث 
الوقت نجعلوا واحد  الرياضية، وفي نفس  املراكز  العدد ديال  واحد 
التعليمية وتجهيزات  اللي هي داخل املؤسسة  بين املراكز  التكامل ما 
القرب اللي هي موجودة. والنقطة الرابعة هي كيفاش نعززوا التنشيط 
الريا�سي. وبغيت هنا نأكد بأن خالل هاد املوسم راه تم تنظيم 44 بطولة 
وطنية، اللي هي اهتمت بواحد العدد ديال الرياضات، ال على الصعيد 
املحلي وال اإلقليمي وال الجهوي، وفي األخير على الصعيد الوطني، وهذا 
في الحقيقة جعل بأن هاد الرياضة املدرسية وصلت للنتائج اللي هي 

البعض منها متميزة وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

النائب السيد عم  األزرق:

املجهود  التوضيحات حول  على  املحترم  الوزير  السيد  تنشكركم 
والتدابير الحكومية فيما يتعلق بالرياضة املدرسية ودورها في التربية 
واكتشاف املواهب واألبطال في كافة الرياضات، وما تيخفاش عليكم 
السيد الوزير، أن حاليا كاينين ألعاب أوملبية منعدمة عندنا، كالقفز 
الطولي، الجمباز وال javelot اللي مني كنا تنقراوا في املدرسة الحكومية 
كان عندنا هاد األلعاب، ال�سيء اللي كان تيمكن من تنقيب وتكوين 
املواهب. وعلى سبيل املثال، ثانوية األيوبي بمدينة سال اللي كان فيها 
امللعب،  فيها جزء صغير من  بقى  األلعاب األوملبية، واللي حاليا  كاع 
وما كرهناش املدارس اللي فيها تجهيزات واملالعب تنفاتح على املحيط 
الخارجي بشراكة مع املجتمع املدني، اللي تيلعب واحد الدور في تكوين 
وكذلك  املنتخبة،  املجالس  مع  الشراكة  إلى جلب  باإلضافة  وتأطير، 
أكاديمي  التكوين  واحد  عندهم  يكون  الرياضة خص  ديال  األساتذة 
في جميع األلعاب األوملبية، وملا ال تنظيم بطوالت ومنافسات مدرسية 

جهوية ووطنية.

السيد الوزير، بما أنكم وزير للرياضة وللتعليم كذلك، فاملدارس 
اللي ما تتوفرش على املرافق الرياضية خص تستغل املالعب الرياضية 
القروي.  العالم  في  خاصة  املحلية،  للجماعات  وال  للوزارة  التابعة 
واللي قلنا على الرياضة، خص يواكبو الصحة املدرسية اللي فقدات 
الزيارات اللي كانت كتنظم حول صحة الفم واألسنان وصحة العيون 
ومراقبة التطعيم. والحكومة الحالية خذات على عاتقها إنجاز مشروع 
إستراتيجي ملستقبل بالدنا وهو بناء ركائز الدولة اإلجتماعية، واحنا في 
فريق التجمع الوطني لألحرار على وعي تام بأهمية هذا الرهان، واحنا 
جاهزين للمساهمة في هاد املسار، وحتما الرياضة املدرسية جزء من 

هذا املشروع الطموح وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد عبد الواحد ال افقي:

التعليمية  املؤسسات  معظم  أن  فيه  مما الشك  الوزير،  السيد 
العمومية كتحتوي على واحد املجموعة ديال املرافق، مع األسف هاد 
املرافق كتبقى مسدودة طيلة أيام يعني األسبوع في املساء وفي أيام العطل 
األسبوعية وكذلك العطل يعني ديال العطل الصيفية، مثال ما فيها باس 
السيد الوزير، أنكم تشوفوا �سي مقاربة جديدة مع جمعيات املجتمع 
املدني أو الجمعيات الرياضية، سواء املدرسية أو خارج من املدرسة، 
اللي تبقى تشغل هاد املرافق لتخفيف الضغط عن مالعب القرب ديال 
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يعني ديال اللي سواء تشغلها املجالس املنتخبة أو اللي كتشغلها يعني 
الوزارة الوصية وشكرا جزيال السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

السيد شكيب بنمو�سى، وزي  التربية الوطنية والتعليم االولي 
وال ياضة:

احنا تنشتغلوا على إطار للشراكة باش نمشيوا فهاد اإلتجاه ديال 
فتح هاد املالعب اللي هي موجودة داخل املؤسسات التعليمية، هناك 
إكراهات اللي هي متعلقة بالحراسة، متعلقة بالتأمين، متعلقة ببعض 
زعما مواضيع، ولكن احنا تنشوفوا كيفاش نلقاو ليها الحلول املناسبة، 
باش نجعلوا بشراكة مع بعض الجمعيات اللي هي جادة، نفتحوا املجال 

باش هاد املالعب يمكن ليها تشتغل ال في املساء أو آخر األسبوع، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

للدخول  للتحضير  الوزارة  إستراتيجية  إلى سؤال عن  اآلن  ننتقل 
املدر�سي املقبل 2023-2022 للسيدة النائبة املحترمة فاطمة التامني، 

تفضلي السيدة النائبة.

النائبة السيدة فاطمة التاحني:

املقبل  الدرا�سي  للموسم  التحضير  عن  الوزير،  السيد  شكرا 
نسائلكم؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

االولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  بنمو�سى،  شكيب  السيد 
والرياضة:

احنا بدينا في الحقيقة هادي واحد عدد ديال الشهور تيهئ الدخول 
املدر�سي املقبل، فيما يخص ال التجهيزات األساسية وال تأهيل العدد 
ديال املؤسسات، ولكن في نفس الوقت تنشتغلوا وتنحاولوا نجعلوا هذا 
الدخول املدر�سي، أوال كيفاش نوسعوا مجال تمدرس التالميذ باش 
نقصوا من الهذر املدر�سي، كيفاش أيضا نركزوا على اإلجراءات اللي 
هي يمكن ليها تساعد باش نرفعوا من الجودة ديال التعلمات األساس. 
أوال، من خالل الولوج لترشيد وتدبير املوارد البشرية باش نقصوا أيضا 
من اإلكتظاظ اللي تتعرفوا بعض األقسام، أيضا كيفاش نرفعوا من 
التواصل اإليجابي مع أسرة وأولية التالميذ، كيفاش نحسنوا ونجودوا 
وأيضا  املستهدفين،  لفائدة  اإلجتماعي  الدعم  الخدمات  ديال  عدد 
كيفاش نشتغلوا على جوانب اللي هي عندها عالقة بالحكامة بتفعيل 
مجالس املؤسسة، وكيفاش نشتغلوا على مشروع املؤسسة اللي يمكن 

الدخول  في  املؤسسة  هاد  داخل  إيجابية  الديناميكية  واحد  يخلق 
املدر�سي املقبل.

السيد رئيس الجلسة:

إطار  في  النائبة  السيدة  تفضلوا  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
التعقيب.

النائبة السيدة فاطمة التاحني:

السيد الوزير، دخول مدر�سي آمن يعني بالعناصر اللي ذكرتوا املرتكز 
األسا�سي ديالو هو املوارد البشرية، هو ليس بالعملية التقنية وبالتالي 
قطاعي،  حوار  كاين  اليوم  شاملة.  ومقارنة  ونجاعة  إلرادة  كيحتاج 
خص العمل على اإلنجاح ديالو بإخراج نظام أسا�سي اللي كيجاوب 
على انتظارات جميع الفئات، نظام أسا�سي اللي يكون عادل ومنصف 
ومحفز، بما في ذلك إدماج أساتذة التعاقد وإحداث مناصب ممركزة 
في امليزانية العامة وما�سي اإللتفاف على هاد املطلب. كاين أيضا الحاجة 
القسم، ولكن  في  التالميذ  املؤطرة لعدد  للمذكرات  الفعلي  للتطبيق 
ما�سي يعني بعدم تكرار كيما بعض املذكرة اللي كتكون ارتجالية، أيضا 
تكثيف العمل باملدارس الجماعاتية ولكن توفير موارد مالية وبشرية؛ 
كاين الحاجة إلى ضمان النقل املدر�سي راكم تحدثوا عليه سابقا في 
العالم القروي للحد من الهدر املدر�سي؛ أيضا هناك حاجة إلى هيكة 
التعليم األولي وإدماجه فعليا في التعليم اإلبتدائيل أنه ال يمكن الرهان 
النهوض  في  أسا�سي  مرتكز  غنعتبروه  إال  الهشاشة،  فيه  قطاع  على 

بالتعليم ينبغي إدماجه وهيكلته في التعليم اإلبتدائي وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة املحترمة انتهى التوقيت، هل من 
تعقيب إضافي؟ أعتقد انتهى التوقيت السيد الوزير، بالنسبة لألسئلة 
9 املوالية 8و9و10و11و12، 13، 14، 15، 16، كلها أسئلة آنية ولها 
وحدة املوضوع، ويتعلق األمر باإلرتقاء بمهنة التدريس والظروف التي 
لذا   ،2022-2021 الدرا�سي  للموسم  البكالوريا  امتحانات  فيها  مرت 
سيتم طرحها دفعة واحدة، ونبدأ بالسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق الحركي، تفضلوا السيدة النائبة.

النائبة السيدة عزيزة بوج يدة:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها 
لإلرتقاء بمهن التدريس، نسائلكم؟

السيد رئيس الجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال 
األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.
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النائب السيد عبد ال حيم واعم و:

أش ف  على  والسال0  والصالة  ال حيم  ال حمن  هللا  بسم 
امل سلين،

السيد ال ئيس املحتر0،

السادة الوزراء املحترحين،

زحيالتي زحالئي النواب املحترحين،

في فريق األصالة واملعاصرة نسائلكم عن  الوزير املحترم،  السيد 
التدابير واإلجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإلرتقاء بمعنى التدريس 

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
اإلشتراكي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

النائبة السيدة خدوج السال�سي:

شكرا السيد الوزير، لن أكلمكم اليوم عن عدد اإلصالحات اللي 
عرفها التعليم وعن عدم التقييم ديال بعض اإلنجازات منها، اليوم 
التعليم  في  الجودة  بلي  النهار  لنا واحد  بلي قلت  جيت فقط نذكرك 
كيحققوها نساء ورجال التعليم بنسبة %80. اليوم كنسولكم، اشنو 
هي اإلجراءات اللي خذينا باش تحقق نسبة %80؟ عندنا تكوين مستمر 
ومنتظم ومحّين على املستوى البيداغوجي الديداكتيكي، على مستوى 
مختلف  في  املدرسين  إشراك  عندنا  بالتعليم،  اإلرتقاء  الديجيتال، 
محطات اإلصالح وترك مساحة للحرية واإلبداع بدل اتعابهم باملذكرات 
والتعليمات، عندنا اختبارات نعرفو شكون هما الناس اللي صالحين 
للتدريس، من خالل إكتشاف املهارات وتركيبة الشخصية بدل التركيب 
السن،  وتسقيف  واملعدالت  النقط  على  الحصري  والتركيز  الحصري 
هل يعقل أنه في باقي املهن كلها تكون هنالك مقابلة معرفة املهارات وفي 
مجال التعليم كقوة بشرية ما يكونش؟ واش كاينة املنافسة في مجال 
التعليم أم يتساوى الجيد مع األقل جودة؟ هل يعقل أن تكون الترقية 
في مجال التعليم ترقية باألقدمية وليس باملهارات والعطاءات املكممة 

علميا وليس بطريقة مزاجية إدارية؟

واملدرسات  املدرسين  غتعطينا  األسئلة  على  اإلجوبة  أن  كنعتقد 
اللي بغينا، وغتعطينا األطفال اللي بغينا، ألننا فعال كنستحقو أحسن، 

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد العزيز درويش:

بسم هللا ال حمن ال حيم.

السيد ال ئيس،

السيد الوزي  املحتر0،

نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير املتخدة لإلرتقاء بالناس نساء 
ورجال التعليم اللي تنعرفوهم أنهم تيقوموا بواحد الواجب، وباألخص 
فهاد الثالث سنوات اللي فيها كورونا، فيها عدة مشاكل، فبغينا منكم 
تعطيونا أشناهما التدابير اللي اتخذتو باش إن شاء هللا نرتقيو بهاد 
النساء ورجال التعليم باش هما اللي باو يعطيونا واحد املستوى كبير 

ديال التعليم تيطمح ليه الجميع وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السؤال الخامس للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة وسيلة الساحلي:

شك ا السيد ال ئيس،

تعد مهنة التدريس من األركان األساسية لتحقيق إصالح حقيقي 
ملنظومة التربية والتعليم والتكوين، ومحرك فّعال لتجويدها والرقي بها، 
لذا نسائلكم سيدي الوزير عن اإلجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة 

اتخاذها لإلرتقاء بمهن التدريس؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السؤال السادس للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

النائب السيد إسماعيل الزيتوني:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزير نسائلكم عن اإلجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها 
لإلرتقاء بمهن التدريس؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب السيد عبد الفتاح العوني:

شك ا السيد ال ئيس،

امتحانات  فيها  مرت  التي  الظروف  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
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البكالوريا برسم املوسم الدرا�سي الحالي وعن تقييمكم للنتائج املحصل 
عليها؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثامن  السؤال 
التجمع الوطني لألحرار أيضا، تفضلوا.

النائب السيد حمماديي توحتوح:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزير، عن الترتيبات اللي اتختدتها الوزارة الجتياز امتحانات 
البكالوريا في ظروف جيدة وعن النتائج املحققة نسائلكم؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الفريق  النواب املحترمين من  التاسع للسيدات والسادة  السؤال 
الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد طارق اتكارت:

السيد الوزير، نسائلكم عن الظروف األجواء التي مرت بها امتحانات 
البكالوريا لهاد السنة والنتائج املحصل عليها؟

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

النائب السيد رشيد حموني، رئيس ف يق التقد0 واالشتراكية 
)نقطة نظا0(:

...هاد ال�سي مقصود، السيد الرئيس، غير واحد التنبيه ألن كاين 1، 
2، 3، 4، 5، 6 د األسئلة عندها وحدة املوضوع و3 ما عندهاش نفس 

وحدة املوضوع، غير باش تداركوا األمر، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

نعم، أنا بالنسبة.. تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا، تفضل.

السيد شكيب بنمو�سى، وزي  التربية الوطنية والتعليم األولي 
وال ياضة:

اللي  األهمية  على  نأكد  بغيت  أوال  األسئلة،  هاد  كل  على  شكرا 
تنعطيو لهيئة التدريس ألن كنعتبروها هي إحدى الركائز األساسية التي 
تقوم عليها املنظومة التربوية، وتنعتبرو بأن اإلرتقاء املستمر بها دعامة 
ضرورية لتطوير هذه املنظومة والرفع من أدائها ومردوديتها. ومن أجل 
إدارك عملية تحقيق هذه األهداف ذات الصلة بهيئة التدريس، عملت 

الوزارة أوال على:

-فتح ورش مراجعة النظام األسا�سي الذي سيساعد على جعل املهنة 
أكثر جاذبية، وهذا املشروع الحيوي بالنسبة للمنظومة يتقدم بشكل 
إيجابي في إطار الحوار اإلجتماعي القطاعي بمعية الشركاء اإلجتماعيين 
وغتكون عندنا إن شاء هللا مناسبات باش نرجعو لهاد املوضوع، احنا 
عندنا لقاء اللي هو مرتقب يوم األربعاء وغادي يساعدنا باش أيضا 
نديرو الحصيلة ديال هاد املرحلة وشنو هما النقط اللي هي تقدمنا فيها 

وشنو ما زال اللي يمكنا نشتغلو أيضا عليه؛

-النقطة الثانية: هي في إطار اإلرتقاء باملوارد البشرية للقطاع، يتم 
اعتماد مداخل أخرى من بينها: إعادة النظر في منظومة التكوين األساس 
على مستوى ما بعد البكالوريا في سلك اإلجازة في التربية أو على مستوى 
تجويد املحتويات التكوينية داخل املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين 

وداخل املمارسة الفصلية أثناء التداريب؛

-ثالثا: في نفس الوقت باشرنا اإلشتغال على تجسير وربط التكوين 
املستمر مع املمارسة داخل األقسام باعتبارها ضامنا لتجويد عمل هيئة 
نهم من الكفايات 

ّ
التدريس وبلوغ األثر على املتعلمات واملتعلمين، وتمك

األساس واملهارات الحياتية الضرورية.

وفي هذا الصدد، تم توقيع إتفاقية إطار يوم 13 يونيو املنصرم بين 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار، ووزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة ووزارة اإلقتصاد واملالية، تحت رئاسة السيد 
رئيس الحكومة، تحدد اإلطار العملي لتنزيل اإلصالح الخاص بالتكوين 
األساس لألساتذة. ويهدف هذا البرنامج موضوع اإلتفاقية إلى تكوين أطر 
تربوية مؤهلة لتلبية الحاجيات الحالية واملستقبلية ملختلف مستويات 
التعليم اإلبتدائي والثانوي. ولتحقيق هاد األهداف ديال التكوين، فيما 
يخص التكوين األساس، راه تم واحد توفير واحد املبلغ مالي ديال 4 

داملاليير درهم على مدى الخمس سنوات املقبلة.

النقط حول هاد اإلتفاقية ألن كنعتبرها  وبغيت نعطيكم بعض 
هي في الحقيقة جد مهمة: أوال من خالل هاد االتفاقية سيتم واحد 
اإلصالح جذري وشامل من طرف الوزارة، وزارة التعليم العالي هي اللي 
تتقوم بهاد اإلصالح بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية. وهاد اإلصالح 
تيهم كل املسالك ديال اإلجازة في التربية، فغادي يتم الرفع من الطاقة 
هذه  تستوعب  أن  املرتقب  من  إذ  املسالك،  هاد  ديال  االستيعابية 
املسالك حوالي 50.000 طالب على مدى السنوات الثالث للتكوين أي 
أن العدد سيتضاعف 5 مرات مقارنة مع األعداد اللي هي كاينة اليوم. 
ويمكن لي نقول لكم بأن الدخول الجامعي املقبل راه سيتم فتح أكثر من 
13.400 مقعد في السنة األولى، اللي هي موزعة على 14 مؤسسة للتكوين 
وعلى 15 املسالك، وهذا خصنا نضيفو لو واحد 6.700 مقعد إضافي، 
اللي هما اللي غيتفتحو ال في السنة الثانية وفي السنة الثالثة ديال هاذ 
مسلك اإلجازة، واللي هذا كل في الحقيقة غادي يجعل بأن غنرفعو من 
عدد األطر اللي هي تتكون في هاذ املسالك؛ هناك أيضا تنظيم تكوين 
األساس في مسالك نموذجية موحدة وطنيا ذات استقطاب محدود، 
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تعيد اإلعتبار لتميز املسالك التربوية الجامعية، كما هو الحال سابقا في 
املدارس العليا لألساتذة؛ هناك أيضا إعادة النظر في مضمون وفي جودة 
التكوينات، وفي أفق جعلها أكثر مالءمة مع حاجيات املنظومة التربوية، 
سواء فيما يخص القطاع العمومي أو الخصو�سي، واملساعدة في بلوغ 
ن أيضا في 

ّ
أهداف تحقيق النهضة التربوية املنشودة. هاذ اإلتفاقية تتمك

تعزيز جاذبية هاذ املسالك وتحفيز الطلبة على اإلنخراط في هذا التحول.

بهذه  الصلة  ذات  واإليجابيات  املمّيزات  ببعض  ر 
ّ
نذك أن  ويمكن 

املستجدات:

أوال، ستصبح مسالك اإلجازة في التربية الرافد األسا�سي لولوج مهن 
التدريس، وسيتم الربط بين مباريات التوظيف وبين محتويات التكوين 
داخل هذه املسالك إلعطاء الطلبة املزيد من فرص للنجاح والدخول 

إلى على التربية والتكوين؛

ثانيا، الولوج إلى مسالك اإلجازة في التربية سيكون له وقع كبير في 
على  فرصهم  وسيضاعف  الطلبة،  لدى  التشغيل  قابلية  من  الرفع 

الحصول على وظيفة في نهاية مسارهم التكويني؛

ثالثا، غادي يتم تعزيز جاذبية هاذ املسالك بتخصيص تعويض يقدر 
ب1000 درهم في الشهر، لكل طالب في السنة األولى في مسالك اإلجازة 

في التربية مقابل عمل تربوي باملؤسسة التعليمية؛

ورابعا، ستسمح هذه املسالك أيضا بمتابعة الدراسات العليا في 
املاستر أو في الدكتوراه للطلبة الذين يرغبون في مواصلة أبحاثهم.

إذا هاذو كلهم أمور أو إجراءات اللي تترفع من الجاذبية وتترفع من 
الجودة ديال هاذ املسالك.

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أطلقت  فقد  وللتذكير، 
واإلبتكار املنصة اإللكترونية للتوجيه والتسجيل لتدبير الترشيحات بهذا 
الخصوص، موجهة لحاملي البكالوريا ،والطلبة املستوفين للشروط 
البيداغوجية الراغبين في االلتحاق بسلك اإلجازة في التربية برسم هذه 
السنة الجامعية 2022-2023. وهاذ التسجيل غادي يبقى مفتوح ما 
بين 22 يوليوز إلى 31 غشت. وبغيت بهاذ املناسبة ندعي كل املترشحين 
اللي عندهم واحد اإلهتمام بهاذ القطاع وعندهم ميول وحافزية ملهن 

التدريس إلى عدم التردد باش يتسجلو في هذه البوابة اإللكترونية.

سيحظى  اإلجازة،  مسالك  في  التكويني  البرنامج  هاذ  على  وعالوة 
في  النجاح  بعد  إضافي  تأهيلي  بتكوين  املستقبل  وأستاذات  أساتذة 
مباريات التوظيف، يوّسع الهندسة التكوينية العامة، من خالل سنة 
واحدة للتأهيل املنهي باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين، وسنة واحدة 
للتدريس في وضعية املسؤولية داخل املؤسسات التعليمية. وهذا كيعني 
بأن تقريبا غادي يكون 5 سنوات، ال التكوين في إطار اإلجازة، ومن بعد 
املبارة ديال التوظيف هناك سنتين اللي فيها الجانب التطبيقي اللي هو 

األساس.

أما بخصوص التكوين املستمر، فإننا نعمل على مراجعة النموذج 
تم وضع  املستمر،  للتكوين  إستراتيجية وطنية  وإرساء  البيداغوجي، 
عدة مصاحبة لتجويد التكوينات وتوسيع قاعدة املستفيدين، وأيضا 
اإلعتماد على وسائل رقمية لتحقيق هذه األهداف وربطها بالحاجيات 

ومتطلبات إصالح املنظومة.

وبغيت مرة أخرى نهيب بالطلبة باش ينخرطوا في هاد الورش الوطني 
الكبير، باش نحقوا هاد اإلصالح اللي احنا تنتمناوه، من خالل مشاركة 

كل الطلبة اللي هما عندهم ميولة وعندهم إهتمام بهاد القطاع.

أما فيما يخص امتحانات البكالوريا، بغيت أوال في البداية نتوجه 
املستحقة،  املجهودات  على  والناجحين  للناجحات  الصادقة  بالتهاني 

وعلى تحليهم..

السيد رئيس الجلسة:

نعم؟ ال توضعات األسئلة توضعات كلها، ال توضعات كلها، ال كملوا 
األسئلة، ال غير بالتي، إال اسمحتوا، إال اسمحتوا، غير إيال اسمحتوا 
إال اسمحتوا غير بالتي رجاء، غير إال اسمحتوا رجاء. راه بالفعل ،راه 
كتقولوا  اللي  الكالم  بالفعل  عندكم  اللي  للجدول  بالنسبة  بالفعل، 
صحيح، الخطا كاين في األوراق اللي عندي أنا، إذن احنا كنقروا بها 
األمر غير باش تعرف، أنا بالنسبة لي الورقة اللي عندي فيها األسئلة 
كلها مجموع،ة لذلك الكلمة لكم اآلن، القرار اللي بغيتوا تاخذوه احنا 
غير باش تعرفوا احنا نّقر، تفضل إذا واصل، مادام تطرحوا األسئلة 
السيد الوزير كيجاوب في املنصة، يجاوب على األسئلة، شكرا السيدات 

والسادة النواب املحترمين، شكرا.

السيد شكيب بنمو�سى، وزي  التربية الوطنية والتعليم األولي 
وال ياضة:

إذا فيما يخص امتحانات البكالوريا، أوال أنا بغيت غي نقدم كل 
التهاني للناجحين فهاد اإلمتحانات، ونجدد اإلشادة لإلنخراط الفعلي 
اإلمتحانات  هاد  يجتازوا  التالميذ  باش  الظروف  تيوفروا  اللي  لألسر 
عدد منهم بنجاح، وأيضا نّوه بهيئة التدريس على املجهودات اللي تتقوم 
بها باش تواكب هاد التالميذ. اللي يمكنا نقولوا، بأن هاد اإلمتحانات 
اختبارات اإلمتحان الوطني املوحد لنيل شهادة البكالوريا برسم هاد 
السنة مر في أجواء اللي هي عادية، اللي تميزت بانخراط جميع الفاعلين 
بجد ومسؤولية في إنجاح هاد اإلستحقاق الوطني، فعدد الحاضرين 
تقريبا  وصل  اللي  واإلستدراكية  العادية  الدورتين  في  املمدرسين 
347.000 مترشح أي بنسبة %96. أما عدد الحاضرين من األحرار في 
الدورتين، وصل ل 116.000 مترشح أي بنسبة %59. أنتوما تتالحظوا 
بأن املترشحين األحرار في الحقيقة واحد العدد منهم ما تيحضروش 
لإلمتحانات وخا تيتسجلوا ووخا احنا تنوفروا لهم مقاعد باش يدوزا 

هاد االمتحانات.
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فيما يخص النتائج، عدد الناجحين املمدرسين في التعليم العمومي 
ونسبة  ممدرس،  ألف   273 تقريبا  وصل  الدورتين  في  والخصو�سي 
النجاح في الدورتين تقريبا %79، إيال قارنها مع النسبة ديال السنة 
املاضية هي كانت نسبة ديال%82، إذا احنا بقينا تقريبا يمكنا نعتبروا 
ملي  ولكن  النجاح،  نسبة  ديال  املستوى  نفس  في  تقريبا  بقينا  بأن 
تندرسوا تنشوفوا كيفاش هاد النسبة تتوزع ما بين اإلناث والذكور 
تلقاوا بأن %82 ديال اإلناث نجحوا و%75 من الذكور، تنالحظوا بأن 
اللي هي مرتفعة بحال املسالك  نتائج  اللي هي عندها  هناك مسالك 
الدولية للبكالوريا اللي نسبة النجاح فيها %85، تنالحظوا أيضا بأن 
واللي  إعاقة  وضعية  في  هما  اللي  واملترشحات  املترشحين  فئة  هناك 
استافدوا من تكييف اإلختبارات وظروف إجرائها وتصحيح اإلنجازات، 
أيضا في واحد املستوى اللي هو تيبقى عالي ديال تقريبا %80. في املقابل، 
 55 إلى  األحرار وصل  املترشحين  من  الناجحين  ديال  اإلجمالي  العدد 
ألف بالنسبة لهاد املترشحين أي نسبة %47 مقابل %57 في الدورة 
ديال2021، اللي تيبين بأن املتمدرسين بطبيعة الحال عندهم واحد 

النسبة اللي هي جد مرتفعة إال قارناهم مع األحرار.

والزم نذكر، بأن راه الوزارة تتوصل بواحد العدد ديال الشكايات 

اللي وصلت العدد ديالها تقريبا 190.000، واللي تم معالجتها، ال ما 

بين الدورتين وال لحد اآلن من بعد الدورة الثانية، تقريبا %63 ديال 

الشكايات تم املعالجة ديالها. بغيت أيضا نذكر بأن هناك كان واحد 

العملية ديال زجر الغش خالل هاد الدورة اللي تم، ال في خالل إجراء 

االمتحانات أو خالل التصحيح، واللي هناك تقريبا واحد 20.000 حالة. 

ولكن تقريبا %75 ديال هاد الحاالت هي في صفوف املترشحين األحرار، 

واال قارناها مع عدد حاالت الغش مع الناس اللي عدد التالميذ اللي دوزوا 

االمتحانات، هاد نسبة الغش تتكون في واحد النسبة ديال %1 بالنسبة 

للممدرسين، وتتوصل لواحد النسبة ديال %13 بالنسبة لألحرار. ومن 

طبيعة الحال، احنا حاولنا كل ما يمكن باش نواجهوا هاد الظاهرة، 

من خالل واحد العدد ديال اإلجراءات اللي هي إجراءات تنظيمية، إما 

لتحسيس املترشحين أو اعتماد واحد الوثائق ومساطر موحدة لضبط 

حاالت الغش أو إحداث فرق محلية لزجر الغش، البعض منها على 

الصعيد ديال كل مؤسسة والبعض منها على الصعيد اإلقليمي.

وبغيت نختم، باش غي نذكر بأن هاد العملية راه في الحقيقة تتعبأ 

واحد العدد ديال الوسائل، ألن كان تعبئة واحد 1600 لجنة، تم تسخير 

24.000 قاعة امتحان، تم تعبئة 50 ألف مكلف بالحراسة وتقريبا 40 

ألف اللي هما سهروا على تصحيح تقريبا واحد 3.5 مليون ديال أوراق 

واإلدارية  التربوية  األطر  كل  نشكر  املناسبة  بهاد  وبغيت  اإلمتحانات. 

والسلطات املحلية واألمنية والصحية وكافة املتدخلين اللي في الحقيقة 

ساعدوا باش تمر هاد اإلمتحانات في ظروف جيدة وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

إطار  في  املحترمين  النواب  والسادة  النائبات  السيدات  تفضلوا 
التعقيب، ونبدأ بالفريق الحركي، تفضلوا.

النائب السيد حممد أوزين:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزير، يوم 26 يونيو 2018 تم إعطاء اإلنطالقة من طرف 
سلفكم لبرنامج تكوين 200.000 أستاذ في حدود 2030، اليوم أنتم 
تعلنون فقط 50 ألف في حدود 2025، بمعنى خفت الطموح، والورش 
هو لسابقيكم الذين تعلنون القطيعة معهم. الجديد اليوم هو التمويل 
ديال 4 مليار ديال الدرهم، مزيان كنهنأوكم، غير بغينا نشوفو واش 
غاديي تدرج هاد املبلغ في امليزانية أم غادي يكون مآلو مآل الوعود اللي 
كان قبل منها. خصصتو املنحة ديال 1000 درهم شهريا جميل، ولكن 
راه كان مطلب نادينا به ونادى به سلفكم قبلكم ولكن وزارة املالية 
رفضت، اليوم الحمد هلل غيرت رأيها، مزيان هللا يسخر، هنيئا لها بهاد 

الوعي وبهاد النضج، احنا خصنا غير اوالد املغاربة يستافدوا.

التنموي  النموذج  ديال  اللجنة  رأس  على  الوزير،  السيد  كنتم 
لألستاذية،  التميز  مراكز  حول  التصور  واحد  لكم  وكان  الجديد، 
لكننا  املراكز،  هذه  أهمية  لنا  وشرحت  كأحزاب  معنا  واجتمعت 
كنشوفوها اليوم كتغيب على البرنامج ديالكم، بغيناكم السيد الوزير، 
تشرحوا لنا ماذا وقع بين مرافعة األمس ومفارقة اليوم؟ ثم املفارقة 
الكبيرة اللي جبتو لنا السيد الوزير، هو تسقيف الجديد، واش املغاربة 
كتحاصروهم؟ سقفتوا في 30 عام ونزلتو سقفتو في 21 عام، بمعنى 
ما بقيتوش يعني وليتو كتسقفو الطموحات ديال املغاربة عوض طبعا 
أن  هو  املنشود  إصالحكم  كنرددوها.  ديما  اللي  املحروقات  تسقيف 
تصبح كلية علوم التربية جهوية، اليوم كاينة كلية واحدة في الرباط اللي 
كاينة، فينا هي 11 كلية أخرى السيد الوزير؟ بغينا نعرفوا التمويل، 
وبغينا نعرفواألجل، هاد ال�سي اللي قلتو، بغيناك تجاوبنا وما تهربناش 
من األسئلة كالعادة، الحكومة سقفت األعمار وعاقبت حاملي شهادة 

الباكالوريا بعقاب تدريجي، والغريب أنكم وضعتو...

السيد رئيس الجلسة:

النواب من  أحد  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  التوقيت  انتهى 
فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد عبد ال حيم واعم و:

شك ا السيد ال ئيس،

في البداية ال بد ما نشكركم السيد الوزير على الجواب ديالكم، ولكن 
السيد الوزير ال بد ما نقول لكم على أنه كيفاش غادين نرتقيو باملهن 
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ديال التدريس، وغادي نقل لكم، في لقاء تواصلي ديال فريق األصالة 
ورؤساء  املنتخبين  مع  الرحامنة،  بإقليم  هادي  48 ساعة  واملعاصرة 
الجهات والجماعات واملجتمع املدني، نعطيك بعض بنيات اإلستقبال 
اللي هي متهالكة. السيد الوزير، فهاد اإلقليم هذا بالضبط كيطلبو 
واحد العدد ديال املدارس بدون مرافق صحية، يعني بدون مراحيض، 
وكنعرفو ماذا يترتب على هاد املرافق الصحية إال ما كانتش، وخصوصا 
من أمراض على الفتاة القروية، ونفس العملية السيد الوزير، بإقليم 
قلعة السراغنة الذي أحظى بشرف تمثيله، سواء في منطقة السراغنة 
أو في منطقة زمران. كذلك السيد الوزير، األسوار ديال املدرسة، أسوار 
كاين واحد املجموعة ديال املدارس فيها أسوار متهالكة، ماكايناش، وهذا 
كيسبب واحد العدد ديال املشاكل، سواء للتالميذ، سواء األساتذة 
واألستاذات، وهناك واحد العدد ديال الكالب الضالة وهناك ما يترتب 

على هاد األمور.

بإقليم  املفكك  البناء  املفكك،  للبناء  الوزير  السيد  نم�سي معاك 
الرحامنة واحد العدد باقي تمة ديال املدارس بالبناء املفكك، وكذلك 
إقليم  من  هنا  حدايا  ديالي  الزمالء  وكذلك  السراغنة،  قلعة  بإقليم 
تاونات، كذلك واحد العدد ديال األقاليم اللي باقي بها هاد القضية ديال 

البناء املفكك. هنا السيد الوزير باش يمكن لينا مشكورين على هاد...

السيد رئيس الجلسة:

إنتهى التوقيت السيد النائب، إنتهى التوقيت، التعقيب اآلن للفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

النائب السيد عبد العزيز درويش:

وال  ليكم  ال  الجزيل  الشكر  يعني  من  بد  ال  أوال  الوزير،  السيد 
للمنظومة التربوية كال هي، ألنه كيف قلت قبيال في التدخل ديالي قبيال 
أنه دازت واحد 3 سنوات وال األسر ألنه دازت علينا واحد 3 سنوات يعني 

»كورونا«...

السيد رئيس الجلسة:

السيد النائب املحترم إنتهى التوقيت، ال في حدود التوقيت املتبقي 
هذا هو اللي عندك.. ال في حدود التوقيت املتبقي هذا هو اللي بقى 
عندك.. ال، شوفو la régie.. بالتي كاين �سي مشكل، نعم، بالتي بالتي 

انتظر، غير انتظروا أسيدي، تفضل السيد الرئيس.

النائب السيد رشيد حموني، رئيس ف يق التقد0 واالشتراكية:

غير توضيح باش نعاونوك في التسيير، la régie راه حسبات التوقيت 
ديال الفريق اإلشتراكي، ال الفريق...

السيد رئيس الجلسة:

ال�سي  معذرة  تفضلوا،  املحترم،  النائب  السيد  تفضلوا  هكداك، 
الدريوش، تفضلوا.

النائب السيد عبد العزيز درويش:

السيد الوزير، ال بد ألن احنا ما�سي تنجحدوا يعني املجهودات التي 
تقوم بها الدولة ديالنا وعلى رأسها السيد الوزير وال األطر التربوية، ال من 
أساتذة وال من يعني أطر إدارية وال من أسر وال من كل�سي، هذا يعني رغم 
أننا ما زال ما وصلناش للطموح اللي بغينا، ولكن راه كاين واحد املجهود 
اللي بغينا السيد  تيبان. احنا  وواحد املجهود جبار، وكل سنة يعني 
الوزير، هو أن هاد املدرسين يعني واإلداريين أنهم يعني الوضعية ديالهم 
أنا  يعني يجب مراجعة الوضعية ديالهم، ألنهم كلما كانوا مرتاحين، 
تنثمن يعني الحديث اللي واملناقشة اللي درتوها مع النقابات وبغيناكم 
تستمرو فهاد ال�سي مع النقابات كاملين ومع الناس ديال االختصاص 
ديال التعليم. وأنا منين تنقول التعليم يعني أعرفه ألنه حتى أنا في ميدان 
التعليم، وهذا حتى بدورنا كبرملانيين وكرؤساء جماعات أنا أقول ما�سي 
ل�سي حاجة كنت رئيس جماعة في »تسلطانت« في مراكش، وخصصت 
70 مليون تاع الدرهم لقطاع التعليم، وكان السيد مدير األكاديمية 
ال�سي أحمد الكريمي فتح لنا الباب وساهمنا ألنه حتى هاد املوضوع 
أنه نبداو نطلقوه على الوزارء، هذا يعني  ديالنا كاملين، ما يمكنش 
حتى احنا خاصنا نكونوا نتحملو املسؤولية، احنا بغينا نردوا مستوى 

التعليم اللي كان عندنا، شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

إنتهى التوقيت، السيد النائب املحترم، إنتهى التوقيت، التعقيب 
اآلن للفريق الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

النائبة السيدة وسيلة الساحلي:

نعم شك ا سيدي ال ئيس،

السيد الوزير، كنآمنو جميع بدورر التعليم والتعلم في تقدم األمم 
دور  وأصبح  بالتربية،  التعليم  كيرتبط  ديالنا  املجتمع  وفي  وازدهارها 
املدرس تربية األجيال وتعليمها، وهي أرقى وأشرف مهنة على اإلطالق، 
التعليم تراجع  الوزير كنالحظوا وبامللموس أن مستوى  لكننا السيد 
بزاف في العقود األخيرة وتعاقبت الحكومة بمخططاتها وبرامجها لتربك 
منظومة التعليم وتغرقها في تابوت العقم، اآلباء والتالميذ تاهوا بين 
وفقدوا  الفرنسة،  التعريب،  كاين  والخماسية،  الثالثية  املخططات 

م وفي املدرسة.
ّ
الثقة في املعل

منا  وإيمانا  الديمقراطي،  اإلجتماعي  الدستوري  فريقنا  في  احنا 
للمدرسة  اإلعتبار  رد  على  العمل  منكم  كنتظروا  الوضع،  بخطورة 
العمومية وإالء عناية خاصة باملعلم الذي كاد أن يكون رسوال، يجب 
تكوين املعلم وتحفيزه، وراك أعطيتي أرقام ومعطيات مهمة في هذا 
البرنامج اللي اعطيتي، لكن أيضا  الخصوص وكنتمناوا النجاح لهذا 
السيد الوزير يجب تسوية وضعية املّدرس وإعادة النظر في التعاقد 
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الذي فرض عليه والذي لم يزد الوضعية إال تدهورا، ألن السيد الوزير 
كيفاش نقدروا نأتمنوا وليداتنا مع مدرسين ماراضيينش على الوضعية 
ديالهم، لذا من أجل تعليم ذو جودة خصنا أوال نضمنوا اإلستقرار لهاد 
املدرسين، خص املدرس يمارس مهنة التدريس ما�سي عندو مهمة فقط 

وكيأديها، خص الحكومة تحط املدّرس..

السيد رئيس الجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة املحترمة، انتهى التوقيت. تعقيب 
اآلن للفريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد إسماعيل الزيتوني:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزير املحترم، نشكركم على ما تفضلتم به من إيضاحات 
هي في غاية الفائدة حول موضوع يهم كل املغاربة، وهو اإلرتقاء بشروط 
ممارسة مهن التدريس التي تعد ضلع أسا�سي في مشروع إصالح املدرسة 
العمومية. ال يخفى عليكم السيد الوزير، أن التعليم هو اللبنة األولى 
ألي نهضة تنموية وهذا أمر مؤكدة في كل التجارب الرائدة في مختلف 
بقاع العالم، واملدرسة املغربية اليوم تعرف إشكاالت جّمة جعلتها غير 

قادرة على النهوض بأدوارها في منظومة التنمية الوطنية الشاملة.

مكانتهم  فقدوا  اليوم  التعليم  رجال  الوزير،  السيد  صراحة 

اإلجتماعية التي كانت لهم مطلع اإلستقالل، ولم يعد األستاذ يمارس 

مهنة التدريس بالفخر والرغبة املطلوبة إلنجاح العملية التربوية. كما 

أن شروط املمارسة ووسائل العمل والتحوالت التي طرأت على بنية 

التعليمية  األدوات  تخدم  لم  واألسر  التالميذ  مع  والعالقة  املدرسة 

والبيداغوجية والتربوية ملهن التدريس، وبالتالي اإلرتقاء بمهن التدريس 

مرتبط بتحسين الوضعية اإلجتماعية املادية ألطر هيئة التدريس، وهذا 

مطلب نحن كفريق تجمعي حريصين عليه. ونثمن هنا الروح اإلصالحية 

التي باشرتموها منذ تحملكم هذه املسؤولية، ولعّل إصالح املدرسة 

العمومية بات خيار لجاللة امللك والحكومة واألّمة، خيار ال رجعة فيه، 

تحسين  وال  اإلقتصادية  التنافسية  تحسين شروط  من  نتمكن  ولن 

مؤشرات التنمية البشرية دون مدرسة مغربية منصفة ومعّززة ملفهوم 

الدولة اإلجتماعية.

رؤية  تنزيل  تباشرون  أنكم  يبدوا  الوزير،  السيد  مجاملة  وبدون 

النموذج التنموي الجديد في مسألة التعليم بخطوات وثيقة. كما أننا في 
حزب التجمع الوطني لألحرار نجد أنفسنا في الخيارات اإلصالحية الكبرى 

للحكومة املرتبطة بالتعليم والصحة وإنعاش اإلستثمار. هللا يوفقكم 

اإلجتماع  الشرائح  مختلف  من  كاملين  املغاربة  راه  الوزير،  السيد 

ينتظرون ثمار عملكم...

السيد رئيس الجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب املحترم، تعقيب اآلن لفريق األصالة 
واملعاصرة تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد الفتاح العوني:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزير، صحيح أن امتحانات البكالوريا لهاد املواسم مرت في 
أجواء يمكن القول أنها كانت جيدة، باستثناء بعض الحاالت املعزولة 
العنف  حاالت  وبعض  الغش،  حاالت  بعض  التسريب،  حاالت  مثل 
للمعادالت كانت هناك نقط  بالنسبة  املراقبين، وحتى  على األساتذة 
مشرفة. لكن السيد الوزير، نريد منكم التفكير في تجويد ظروف هاد 
االمتحانات خالل املواسم القادمة، مع ابتكار حلول ملنع الغش نهائيا 
وتفادي التسريبات اللي كتأثر على شفافية ومصداقية اإلمتحانات. نريد 
منكم اعتماد صيغ جديدة وبديلة كتضمن سالمة األساتذة املراقبين. 
نريد منكم أن تفكروا في حلول تضمن تكافؤ الفرص بين التالميذ اللي 

كيجتازوا هاد اإلمتحانات.

نقطة أخرى نود نشير ليها السيد الوزير املحترم، وهي التفاوتات 
الكبيرة املسجلة في املعدالت املحصل عليها بين الثانويات. كنوجدوا 
معدالت  على  بها  يدرسون  اللي  التالميذ  اللي حصلوا  ثانويات  هناك 
التالميذ  لهؤالء  املقدم  التعليم  جودة  يسائل  ما  وهو  جدا،  متدنية 

ويسائل ظروف مراقبة تعلمهم من طرف الجهات املختصة.

البكالوريا هي شهادة مهّمة وتعتبر املفتاح  السيد الوزير، شهادة 
يجب  لذا  واملعرفة،  العلم  عالم  في  رحابة  أكثر  وآفاق  عوالم  لولوج 
واملعنوية،  العلمية  قيمتها  الشهادة  هذه  تسترجع  أن  على  الحرص 
خصوصا إذا ما استحضرنا الظروف العامة اللي اصبحت كتأثر على 
الوضعية اإلقتصادية واملالية واإلجتماعية. فبدون استحقاق وتفوق، 
ال يمكن الحديث عن فرص العمل وعن ولوج الكليات واملعاهد ذات 
اإلستقطاب املحدود، وهذا أمر يجب إعادة النظر فيه أيضا بما يضمن 

املساواة وتكافؤ الفرص بين كافة املجتازين لهذه االمتحانات، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب لفريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد حممادي توحتوح:

اللي  املعطيات  هاد  وعلى  الجواب  هاد  على  الوزير  السيد  شكرا 
على  واإلدارية  التربوية  األطر  ولكل  لك  كذلك  وشكرا  لينا،  قدمتيها 
املجهود اللي تقام طيلة املوسم الدرا�سي وخاصة أثناء فترة اإلمتحانات. 
لهم  كنتمناو  نجحوش  ما  واللي  الناجحين  كل  ننهئ  أيضا،  باملناسبة 
التوفيق في املوسم الدرا�سي املقبل. فقط السيد الوزير، في الحقيقة 
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اللي ما نجحوش اليوم خصنا نتساءلو، عالش ما نجحوش؟ واش حيث 
إمتحانات  ألن  مناسبة؟  غير  التمدرس  أو ظروف  مجهود  داروش  ما 
البكالوريا كتم في إطار تكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والخصو�سي 
وتالميذ املجال الحضري والقروي، في حين أن التلميذ ديال التعليم 
الخصو�سي مثال عندو امتيازات على التعليم العمومي. وأيضا أن التلميذ 
اللي كيجي من املناطق النائية القروية اللي ما عندوش إعدادية أو ثانوية 
في الجماعة ديالو كيم�سي حتى ملدينة وكيقطع 15 وال 20 كلم كيقرا مع 
واحد في املدينة. التلميذ اللي كيقرا عند األستاذ الرسمي ما�سي هو اللي 
كيقرا عند املتعاقد اللي أسابيع وهو ما قراش. وبالتالي السيد الوزير، 
قبل ما تكون عندنا إمتحانات فيها تكافؤ الفرص خص كذلك ظروف 
التمدرس تكون فيها تكافؤ الفرص. وهنا بغيت نستحضر األهمية ديال 
البرنامج الحكومي اللي أعطى أولوية إلصالح قطاع التعليم واللي كيهدف 
باملناسبة  واللي  الفرص،  تكافؤ  مدرسة  الجودة،  مدرسة  تحقيق  إلى 
السيد الوزير تنشكروكم ألنكم، بالكفاءة ديالكم وباملجهود ديالكم، 
قمتم بمجهود كبير في تنزيل هاد البرنامج واللي املالمح ديال إصالح هاد 
القطاع ديال التعليم بدات كتبان، ألن املغاربة فعال محتاجين ملدرسة 
النجاح، مدرسة تكافؤ الفرص. واإلنتخابات األخيرة الجزئية اللي رغم 
الظروف ديال الغالء، رغم التشويش واألكاديب، املغاربة زادو أكدوا في 
الحسيمة وفي مكناس الدعم لهاد البرنامج ديال اإلصالح ديال القطاع 
في  التوفيق، واحنا  لكم  تنتمناو  الوزير،  السيد  لذلك  التعليم.  ديال 

التجمع الوطني لألحرار ندعمكم من أجل...

السيد رئيس الجلسة:

ألحد  تعقيب  التوقيت.  إنتهى  املحترم،  النائب  التوقيت  إنتهى 
الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  النواب  والسادة  السيدات 

اإلجتماعي، تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد طارق اتكارت:

ننهئ جميع الناجحين والناجحات في إمتحانات البكالوريا بدورتها 
املغربية  لألسر  الفعال  باإلنخراط  ونشيد  واإلستدراكية،  العادية 
وبالخصوص املرأة واألمهات ديال لوليدات، كما ننّوه بالدور اللي لعبتوه 
السيد الوزير واألطقم ديالكم التربوية واإلدارية والتقنية، وكذلك جميع 
السلطات املتدخلة من أجل نجاح وسالمة هاد املوعد السنوي، وكذلك 

ننهئ النساء والفتيات اللي تحصلوا على نسبة النجاح تعادل 70%.

النتائج ونسّجل بأن هاد الفوج  الوزير املحترم، نعتز بهذه  السيد 
الجديد  التنموي  النموذج  جيل  طليعة  يمثل  السنة  لهذه  الناجح 
وثماره األولى، آملين أن نواصل املسيرة التكوينية بالولوج إلى مختلف 
املؤسسات الجامعية في ظروف جيدة ومريحة، يستفيد من التكوين 
والتأهيل العلمي واملعرفي والتكنولوجيات الحديثة ملواكبة احتياجات 
سوق الشغل وتوفير حاجياتنا أولوياتنا من الكفاءات واملوارد البشرية 
األكثر استعدادا ملستقبل واملؤهلة لتحقيق أهداف األهداف التنموية 

املستدامة والعدالة املجالية اإلجتماعية التي تضمنها النموذج التنموي 
تعليمية  الوزير، فتح مسالك  السيد  الجديد. نطلب منكم  التنموي 

جديدة تتما�سى مع إحتياجات سوق الشغل والتكوين، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلي  267؟  املادة  مقتضيات  إطار  في  إضافي  تعقيب  من  هل 
السيدة النائبة املحترمة، تفضل السيد الرئيس.

النائب السيد إدريس السنتي�سي، رئيس الف يق الح كي:

شك ا السيد ال ئيس،

كما هو معلوم، العمود الفقري ملهن التربية والتكوين والتدريس هو 
املدّرس، اآلن ماكاينش الجو نتاع الثقة اللي تيخلي املدّرس يعمل فراحتو، 
والحال أن موضوع التعاقد ال زال مطروح، وكذلك 18.144 مربية اللي 
كان مفروض وخرجات امليزانية ديالها حسب البرنامج الحكومي وقانون 
املالية، ما شفناش لحد األدنى منها والو، ثم هاد الناس ديال »أوراش« 
اللي لجأتوا لهم باش يعني يحلوا محل األساتذة، وما بقاش ال مشكل نتاع 
تسقيف السن وال غير ذلك من الشروط اللي كانت مطروحة من األول، 
إذا العمليات تقت�سي أن يتم واحد النوع نتاع الصلح ما بين الوزارة وما 

بين األطر التربوية حتى نتمكن إن شاء هللا من دخول مدر�سي مضبوط، 

وما كرهنشاي تعطيونا جواب بخصوص املوضوع نتاع املربيات، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

فرق  إضافي؟  تعقيب  من  هل  النائب،  السيد  التوقيت  النتهى 

األغلبية، إذا تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة نادية القنصوري:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزير املحترم، النجاح الحقيقي الذي ينتظره املغاربة هو 

نجاحكم في إصالحات جوهرية تمس هذا القطاع الحساس، وتخص 

بالضبط هيئة التدريس، لحد اآلن ما نراه على الواقع وما يتجرع مرارته 

كل املغاربة هو التسقيف، هذا التسقيف الذي حرم طوابير من حملة 

الشهادة والشواهد وحرم وظيفة التدريس من هذه الكفاءات واختصر 
زمن التكوين وزمن اإلصالح، هذا هو النجاح الحقيقي. أما النجاح الذي 

نتحدث عنه ونسمع به اليوم، فهو بعيد عن معايير النجاح، ألن تنقصه 

الشفافية والنزاهة.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير، نقطة نظام؟ نعم؟ تفضلوا، تفضلوا السيد 

الرئيس.
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النائب السيد رشيد حموني، رئيس ف يق التقد0 واالشتراكية:

شك ا السيد ال ئيس املحتر0،

السيد الوزير، كنعرفوا بأن اإلستثمار في التعليم وفي مهن ديال 
التدريس هواستثمار في اإلنسان وهذا اللي جا في النموذج التنموي، 
بطبيعة الحال ما عمرنا نحلموا بإصالح ديال التعليم إيال ما اعتنيناش 
الحقيقية  املكانة  لألستاذ  رجعناش  ما  إيال  التدريس،  ديال  بمهن 
اإلجتماعية اللي كان كيحظى بها األستاذ منذ زمان، منذ عقود واحنا 
كنسمعوا اإلصالح اإلصالح ديال التعليم ما كانش اإلصالح. وبالفعل، 
الحكومات السابقة دارت مجهود ولكن كان إشكال في وزارة املالية التي 
كانت تعتبر بأن التعليم وال اإلستثمار في التعليم هو عبء مالي، اليوم 
الحمد هلل تغيرات النظرة، كنتمناوا اليوم السيد الوزير ما تبقاش يعني 
هادي مجرد يعني شعارات ولكن التنزيل ديالها. واإلصالح ديال التعليم 
اليوم  الكل منخرط في اإلصالح، ألن  ما فيه ال أغلبية وال معارضة، 

وليدات املغاربة كامل كيصرفوا عليهم، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد  تفضلوا  التوقيت،  انتهى  الرئيس،  السيد  التوقيت  انتهى 
الوزير.

السيد شكيب بنمو�سى، وزي  التربية الوطنية والتعليم األولي 
وال ياضة:

أوال أنا بغيت نأكد مرة أخرى على األهمية اللي تنعطيوها ملوارد 
املوارد  هاد  تتلعبوا  اللي  الهام  والدور  القطاع،  هاد  داخل  البشرية 
البشرية، وبغيت نقول كل التقدير اللي خصنا والعناية الخاصة بالهيئة 
التربوية، ألن بدون واحد الهيئة تربوية اللي هي معبأة واللي هي منخرطة 
في العملية ديال تجويد املدرسة راه ما غنجحوش وهذا عن قناعة، احنا 
لقاءات متتالية ومنتظمة، مع شركاء إجتماعيين،  إطار  في  اشتغلنا، 
فيما يخص النظام األسا�سي ديال الهيئة التربوية، ويمكن لي نقول لكم 
تقدمنا بزاف. وأنا قلت بأن مازال ما كاينش إعالنات اللي يمكن لها تم، 
ولكن احنا كاين واحد املسار اللي هو جد إيجابي وتنتمناوا بان نوصلوا 
للنتائج املتوخاة من هاد سميتو، واللي غتساعد باش ترفع من الجاذبية 

ديال املهنة.

بغيت في نفس الوقت، نأكد بأن راه بدون واحد التكوين أساس 
والتكوين املستمر ذا جودة، راه ما يمكنش نحسنوا أيضا من العطاء 
داخل املنظومة، وهذا اللي جعل بأن حاولنا كل ما يمكن نحسنوا من 
الجاذبية ديال هاد املسالك ديال اإلجازة في التربية. ونحسنوا الجاذبية، 
هذا تيعني أوال نحسنوا عدد املقاعد، وأنا تكلمت بأن غير خالل هاد 
السنة راه غنضاعفوا 5 داملرات عدد املقاعد اللي هي مفتوحة وهذا 
مجهود، ويمكن لي نقول لكم بأنه بمواكبة مع وزارة املالية، في الحقيقة 
ش 

ّ
مشينا فهاد اإلتجاه. بطبيعة الحال هناك إكراهات مالية ما يمكنا

نقولو بأن كل�سي الباب مفتوح دائم، ولكن هناك واحد املجهود اللي 
غادي يّدار واللي هو موجه فهاذ اإلتجاه.

ثانيا، بغيت نأكد بأنها راه في نفس الوقت تنشتغلو على الجودة، 
تنشتغلو على التعويض، تنشتغلو على واحد تقريبا كاين على صعيد 
 les ،الجامعات 14 كلية اللي هي عندها مسالك خاصة بتكوين األساتذة
anciennes écoles normales supérieures عاود حاولنا نحييوهم، 
أيضا هذاك التعويض اللي غادي يتّم راه كاين واحد الغالف مالي اللي هو 
مخصص لهاذ التعويض، واللي هو في نفس الوقت غادي يساعدنا باش 
يكون عندنا واحد عدد ديال املتدربين اللي غادي يلتحقو ب باملدارس، 
وفي نفس الوقت هذا أيضا دعم وتيرفع من الجاذبية ديال هاذ املسالك. 
ي يمكن لي نقولكم، بأن هاذو ما�سي وعود ألن 

ّ
من طبيعة الحال أن الل

ي هي تفتحت واللي 
ّ
م على مسالك الل

ّ
هاذو أمور اللي هي انطلقت، أنا تنتكل

متيو أيضا على املوضوع 
ّ
غادي يتسجلو فيها الطلبة من اآلن. أنتما تكل

ديال املربيات واملربيين، أنا غي كل اهتمام، وخا هاذو مربيات ومربيين راه 
في تعاقد مع الجمعيات اللي هي معنية، ولكن هناك فهاذ التعاقد مع هاذ 
الجمعيات اللي احنا تنقومو به تتكون واحد العناية خاصة باش يكون 
مواكبة هاذ املربيات، ال في التكوين ديالهم األساس والتكوين املستمر 
واحد  هناك  وهذا  ديالهم،  الحقوق  لهم  نضمن  الحقوق،  أيضا  وال 
متيوعلى 

ّ
تكل اللي هي مستمرة ديال الوزارة فهاذ اإلتجاه. ثم  املراقبة 

يكون  بغينا  إيال  لكم  نقول  بغيت  اللي  غير  أنا  البكالوريا  امتحانات 
تكافؤ الفرص، عندنا واحد املوضوع اللي هو جد مهم هو موضوع ديال 
املراقبة املستمرة، وفهاذ املراقبة املستمرة تنالحظو بأن املستوى ديال 
ي 

ّ
النقط فهاذ املراقبة راه ما فيهش تكافؤ الفرص ما بين املؤسسات، ومل

تنقارنوها مع النتائج ديال اإلمتحانات املوحدة تنلقاو بعض األحيان 
فرق اللي هو جّد مهم، ومن طبيعة الحال هاذو هما النقط اللي احنا 

غنشتغلو عليها مع املؤسسات التعليمية ال الخصوصية وال العمومية.

السيد رئيس الجلسة:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  نشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة، وننتقل اآلن إلى القطاع املوالي وهو القطاع املكلف بالعالقات 
مع البرملان. سؤال عن عراقيل تأسيس الجمعيات للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة حليكة الزخنيني:

السيد ال ئيس،

وعددها  مهمة  تنموية  بأدوار  الجمعيات  لع 
ّ
تضط الوزير،  السيد 

في املغرب باآلالف، لكن في اآلن ذاته املفارقة أن تأسيسها وباألخص 
تجديدها تعتريه عراقيل كبرى، نسائلكم السيد الوزير ما الذي يحدث؟

السيد رئيس الجلسة :

تفضلوا السيد الوزير.
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السيد حصطفى بايتاس الوزي  املنتدب لدي السيد رئيس 
الحكوحة، املكلف بالعالقات حع البرملان الناطق ال سمي باسم 

الحكوحة:

شك ا السيد ال ئيس،

بالفعل خص  شكرا الفريق املحترم على طرح هاذ السؤال هذا، 
مع  عالقاتها  في  خاصة  متميزة،  بمكانة  الجمعيات  املغربي  الدستور 
خالل  من  اإلشتغال،  آليات  عطاها  أنه  كما  املؤسسات  مختلف 
إمكانية تقديم امللتمسات في مجال التشريع وإمكانية تقديم العرائض 
للسلطات العمومية، لهاذ االعتبارات البّد من التأكيد على أن التطور 
الكمي والنوعي الذي يشهده النسيج الجمعوي ببالدنا وصل إلى حدود 
10 مارس 2022 إلى ما يقارب 243 ألف جمعية. بخصوص إجراءات 
تأسيس الجمعيات، الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 يحّدد 
هذه الوثائق على سبيل الحصر، يعني بشكل دقيق وزارة الداخلية سبق 
لها أن وّجهت جملة من الدوريات للوالة والعّمال لكي يتقيدوا بما ورد في 

هذا الفصل 5، شكرا.

السيد رئيس الجلسة :

تفضلوا السيدة النائبة، في إطار التعقيب.

النائبة السيدة حليكة الزخنيني:

أكيد السيد الوزير الفصل 5 من الظهير املنظم لتأسيس الجمعيات 
اللي  املواطنين  عاتق  على  املسؤوليات  نتاع  املجموعة  واحد  ترتب 
كيهدفوا لتأسيس جمعية واملتمثل في التصريح، ولكن أيضا على عاتق 
املؤقت.  بالوصل  واإلدالء  امللف  تسلم  في  واملتمثل  اإلدارية  السلطة 
اإلشكال الحقيقي اليوم اللي كاين على مستوى، ال تأسيس الجمعية 
ولكن باألخص في تجديدها، هو إحجام السلطات اإلدارية إما على تسلم 
الوصوالت  في أفق إعطاء  املؤقتة  الوصوالت  أو عدم إعطاء  امللفات 
60 يوم اللي كيحددها القانون، التصريح بالنسبة  الدائمة من بعد 
للمواطنين بطبيعة الحال كيقوموا به، ولكن هاد عدم تسليم الوصل 
املؤقت وفوريا كما ينص على ذلك القانون يعتبر خرقا قانونيا وإحجاما 
من هذا السلطات اإلدارية على الوفاء بهاد الواجب نتاعها، هذا الخرق 
القانوني كنعتبروه أنه تطاول على اختصاص اللي من املفترض أنه في 
الحاالت الخاصة تقوم به النيابة العامة كما ينص على ذلك القانون، 
في  الثقة  أزمة  من  كيعمق  هو  اإلدارية  السلطة  نتاع  السلوك  هذا 
املؤسسات، كيأزم سيادة القانون اللي كنعتبروا مانحتاجوش نذكروا 
على أنها ضمان الستقرار املجتمعات، هاد السلوكات هي كتخدش صورة 

اململكة في مجال الحريات والحقوق، لذلك السيد الوزير...

السيد رئيس الجلسة:

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

السيد حصطفى بايتاس الوزي  املنتدب لدي السيد رئيس 
الحكوحة، املكلف بالعالقات حع البرملان الناطق ال سمي باسم 

الحكوحة:

فقط السيدة النائبة املحترمة التأكيد على أن القضاء يبقى هو 
الضامن للحقوق والحريات، سواء منها الفردية أو الجماعية، بما في 
الطعون املقدمة  في  البت  ذلك حق تأسيس الجمعيات، ومن خالل 
من قبل كل شخص له صفة في الترافع وبإسم جمعية تدعي مطالبتها 

بإجراءات أو وثائق غير منصوص عليها.

السيد رئيس الجلسة:

التكوين املنهي  السؤال عن حصيلة استفادة السجناء من برامج 
والحرفي والفني، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة نجوى ككوس:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول حصيلة استفادة السجناء ببرامج 
التكوين املنهي والحرفي والفني؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

السيد حصطفى بايتاس الوزي  املنتدب لدي السيد رئيس 
الحكوحة، املكلف بالعالقات حع البرملان الناطق ال سمي باسم 

الحكوحة:

شكرا السيدة النائبة، وشكرا للفريق املحترم على طرح هاد السؤال 
وسوف أحاول اآلن أقدم املعطيات التي توصلت بها من املندوبية العامة 
إلدارة السجون. فيما يخص برنامج التكوين املنهي، تسهر املندوبية على 
طبعا على إقرار برنامج مهم، حيث تتوفر على مراكز للتكوين في مختلف 
الشعب التي يتسجل فيها السجناء ملساعدتهم على اكتساب مهارات 
تؤهلهم لإلندماج. ويناهز عدد املستفيدين من هذه البرامج سنويا ما 
يقارب 10 أالف مستفيد بأكثر من 38 شعبة، وذلك في إطار 7 مجاالت 
جامعة. بخصوص هذه السنة، بخصوص املوسم الدرا�سي 2003/2002 
تم فتح 5 مراكز جديدة، 2020/2019 : 62 مركز، بخصوص السنوات 
2003/2002 بلغ عدد املستفيدين حوالي 733، 2019/2018 : 9054 
مستفيد، وسيتم خالل هاد السنة الجارية إطالق برنامج تكوين ب5 

مراكز بيداغوجية جديدة.

بالنسبة للبرنامج ديال التكوين الفالحي، يتم أيضا تفعيله بشراكة 
مع وزارة الفالحة، ويستفيد منه حوالي 700 سجين. وتجدر اإلشارة إلى 

أن التكوينات املعتمدة يتم تنفيذ بشكل يواكب السياسة الفالحية.
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أيضا  البرنامج  هاد  السيارات،  مهن  في  التكوين  لبرنامج  بالنسبة 
في إطار واحد اإلتفاقية موقعة في 21 يونيو 2017 بين مجموعة من 
وبالنسبة  تكوينات جديدة،   3 2021 إطالق  املتدخلين، عرفت سنة 
للمراكز هناك أيضا 3 مراكز لتيسير إعادة إدماج السجناء في النسيج 
السوسيو-اقتصادي بعد اإلفراج عنهم، حيث بلغ عدد املستفيدين من 

هاد البرنامج 127 سجين.

أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  والحرفي،  الفني  التكوين  برنامج  بخصوص 
خالل سنة 2021 استفاد منه 756 سجينا، 659 من الذكور و97 من 

اإلناث، تقوم وحدات التكوين الفني والحرفي باملؤسسات السجنية...

السيد رئيس الجلسة:

انتهى التوقيت السيد الوزير شكرا، تفضلوا السيدة النائبة في إطار 
التعقيب.

النائبة السيدة نجوى ككوس:

شك ا السيد ال ئيس،

شكرا السيد الوزير على هذه األرقام وهذه التوضيحات بخصوص 
التكوين ديال السجناء، أكيد أنه كما قال الكاتب املشهور فيكتور هيغو 
بأنه »من يفتح باب مدرسة يقفل باب سجن«، وهذا ما زاد أكد عليه 
السيد وزير العدل خالل هذه الجلسة، من خالل قوله بأن السجون 
لإلصالح  محل  هي  أيضا  ولكن  فقط،  والزجر  للعقاب  محل  ليست 
والتهذيب والتكوين لكي نتفادى ظاهرة العود التي نعاني منها كثيرا في 
املغرب، وبأنه واحد العدد ديال السجناء اللي كيستافدوا من الحرية 
بعد قضائهم لعقوبتهم السجنية، إال أننا كنطيحوا دائما في حالة العود 
وهذا ما يجب أن نتفاداه من خالل هذه البرامج ديال التكوين واإلدماج.

من  وأصبح  متقدمة جدا  املغرب خطى خطوات  الوزير،  السيد 
أحد يعني النماذج على مستوى الدولي، وهذا بفضل سياسة جاللة 
العميق  امللك والتوجيهات ديالو السامية، وأيضا من خالل اإلصالح 
اللي عرفاتو املندوبية العامة إلدارة السجون وفتحها لواحد العدد ديال 
البرامج في إطار التكوين وإلصالح وإعادة اإلدماج. وأيضا ال يفوتني أن 
أحيى أيضا مؤسسة محمد السادس وكل يعني الحريصين عليها إلعادة 

إدماج السجناء.

في نفس املوضوع السيد الوزير، نحن نطالبكم السيد الوزير بأنه 
هاد املستفيدين من التكوين ومن إعادة اإلدماج، يجب يعني التتبع ديال 
هاد الحاالت بعد استفادتها من الحرية حتى يعني نتفادى واحد العدد 
ديال العراقيل واملشاكل اللي كيلقاوها بعد استفادتهم من الحرية، مثال 
ديالهم  ديالهم واإلستفادة  والتسجيل  اإلعتبار  إعادة  يعني  من خالل 
أيضا من الوظائف ومن العمل كيعرفوا واحد العدد دالعراقيل. كما 
ال يفوتنا أن نحيي وننوه بالدور الذي يقوم به العاملين وموظفي وأطر 
املندوبية العامة إلدارة السجون، اللي هو دور مهم جدا واللي أيضا 

نطالبكم السيد الوزير...

السيد رئيس الجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة املحترمة، انتهى التوقيت. هل من 
تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير، انتهى التوقيت. إذن نمر إلى 
على  الدعم  لتوزيع  املعتمدة  املعايير  عن  سؤال  وهو  املوالي  السؤال 
جمعيات املجتمع املدني، سؤال للسيدات والسادة النواب املحترمين 
النائبة  السيدة  تفضلي  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من 

املحترمة.

النائبة السيدة خولة الخ �سي:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزير يعتبر املجتمع املدني شريكا أساسيا في التنمية البشرية 
املستدامة، بما يقت�سي ذلك من توفير الدعم الالزم الكفيل بتمكينه 
من ممارسة املهام املوكولة إليه، األمر الذي يدعو للتساؤل عن املعايير 

املعتمدة في ذلك، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

السيد حصطفى بايتاس الوزي  املنتدب لدي السيد رئيس 
الحكوحة، املكلف بالعالقات حع البرملان الناطق ال سمي باسم 

الحكوحة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على طرح هاد السؤال هذا، اللي في 
الحقيقة هو سؤال مهم تيجاوب على واحد من األسئلة الكبرى، هي 
كيفية تيسير عمل املجتمع املدني إلى جانب الفاعل العمومي لتقديم 
خدمات عمومية. على املستوى التشريعي والقانوني، أوال هناك مجموعة 
اململكة،  ديال  طبعا  الدستور  الدعم،  هاد  تؤطر  التي  القوانين  من 
الشريف  الظهير  الترابية،  بالجماعات  املتعلقة  التنظيمية  القوانين 
املتعلق بتأسيس الجمعيات، منشوري السيد الوزير األول، ثم جملة 
من القرارات الوزارية. لكن البد من التأكيد على أن هاد الدعم هذا 
فيه 2 ديال العناصر أساسية: هناك شق يهم املشروع وهناك شق ثاني 
يهم الجمعية التي يعني مقبلة على اإلستفادة من هاد الدعم العمومي، 
بخصوص الجمعية هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر، 
وبالنسبة للمشروع هناك تمييز بين مستويين: حينما يتجاوز الدعم 50 
ألف درهم املفروض أنه يصدرعن طريق طلبات عروض، وأقل من 50 
ألف درهم له لصيغ خاصة، هذا باإلضافة إلى مجموعة من الصعوبات 
اللي حاول القانون إلى حد ما أن يجيب عنها لتيسير مساهمة املجتمع 

املدني كيفما قلت إلى الفاعل العمومي، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلي السيدة النائبة، في إطار التعقيب.
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النائبة السيدة خولة الخ �سي:

لتوزيع  املوضوعية  املعايير  عن  نتحدث  عندما  الوزير،  السيد 
الحكومية،  املدني واملنظمات غير  املجتمع  بالنسبة لجمعيات  الدعم 
فذلك إيمانا منا بضرورة ترشيد املال العام واإلستعمال املعقلن للدعم 
العمومي، وحمايته من أي تالعب بما يضمن تحقيق نتائجه على الفئات 
املحلية،  التنمية  وتعزيز  اإلجتماعية،  الخدمات  املستهدفة، وتحسين 
وتقليص الفوارق االجتماعية في إطار مبادئ اإلنصاف وتكافؤ الفرص، 
وهذا الدعم ال ينطبق السيد الوزير على جهة كلميم-واد نون التي تعتبر 
بحيث  الدعم،  فيما يخص هذا  الضعيف  الولوج  ذات  الجهات  من 
يسود فيها غليان كبير في صفوف مئات الجمعيات التي تتنوع مجاالتها 
بسبب تهميشها من لدن املجالس وعدم استفادتها من أي دعم منذ 
سنة 2016، وهذا ما يمنعها من تعزيز مواردها التدبيرية حتى تمارس 
أنشطتها بكامل الحرية وفقا ألحكام الفصل 12 من الدستور، وحرمانهم 
من املساهمة في التنمية البشرية املستدامة، باعتبارها إحدى الدعائم 
األساسية للدولة اإلجتماعية التي دعا إليها جاللة امللك وجعلت منها 

الحكومة إحدى أولويات برامجها، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب 
املحترم. امليكرو، امليكرو السيد النائب، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد حممد ال جدال:

السيد الوزير، الحمد هلل على كون عندنا مجتمع مدني في وطنا، 
أنتم كتعرفوا أكثر من غيركم الدور اللي لعبو و كيلعبو ألنكم توفقتوا 
فيه في املنطقة اللي أنتم فيها، هنالك جمعيات ال تطالب بالدعم وال 
ترغب فيه نظرا لهزالته، وعندي مثال واد نون-كلميم، ولكن تسعى هاد 
الجمعيات إلى إجراء شراكات مع املؤسسات املعنية، أسائلكم السيد 
الوزير، بغيت نعرف فقاش غادي يتفتح الباب بهاد الخصوص وبإعطاء 
هاد املوضوع ديال الشراكة، ال أقول الدعم، أهميته، وهذا هو املظنون 

فيكم واملطلوب منكم واملنتظر منكم والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير.

السيد حصطفى بايتاس الوزي  املنتدب لدي السيد رئيس 
الحكوحة، املكلف بالعالقات حع البرملان الناطق ال سمي باسم 

الحكوحة:

شك ا السيد ال ئيس،

طبعا تفاعال مع تعقيب السيدة النائبة والسيد النائب، فهاد الوزارة 
هادي اشتغلنا على واحد اإلستراتيجية جديدة، ولألسف يعني في كل 

مرة كنا كنحاولوا نلقاو الوقت من بيننا مع البرملان باش نجيوا نقدموها 
داخل اللجنة، لكن ماتيسرش إلعتبارات عديدة، أنا رهن إشارة البرملان، 
خاصة الغرفة األولى، لتقديم هذه اإلستراتيجية ألن فيها أجوبة كثيرة 
حول أوجه الشراكة ما بين القطاع العام وما بين الجمعيات املجتمع 
املدني، يبقى فقط النقطة لي نأكد عليها على أنه بدينا كنقوموا بواحد 
املبادرات، بدينا بجهة فاس، الجهة الثانية اللي غادي تكون إن شاء 
هللا في إطار رفع القدرات ديال الجمعيات هي جهة كلميم إن شاء هللا 

مستقبال، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

إذا شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وننتقل اآلن إلى القطاع املكلف باإلنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة مرحبا 
السيدة الوزيرة. إذا السؤال عن تعميم اإلستفادة من التغطية الهاتفية 
وخدمات األنترنيت، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد حسين آي8 اولحيان:

شك ا السيد ال ئيس،

ببالدنا  والجبلية  القروية  املناطق  من  العديد  الوزيرة،  السيدة 
محرومة من جودة خدمات الهاتف النقال واألنترنيت، باعتبارها خدمات 
عمومية مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين رغم تعدد الفاعلين، األمر 
الذي يدعونا ملسائلتكم عن أسباب هذا التعثر في التغطية الشاملة؟ وما 

هي اإلجراءات املتخذة لتعميم هذه الخدمات؟

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

رئيس  السيد  لدى  املنتدبة  الوزي ة  حزور،  غيثة  السيدة 
الحكوحة، املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

كنشكر السيد النائب املحترم على هذا السؤال املهم، نبغي نذكر 
باللي املغرب اليوم تيحتل واحدة من 3 داملراتب األولى في إفريقيا من 
حيث جودة خدمات األنترنت، اليوم أكثر من %93 ديال املغاربة تيقدرو 
يولجو لألنترنت واحنا مازالين خدامين باش نزيدو نقويو التغطية. ففي 
إطار تنفيذ الطور األول للمخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي 
جدا، تمت تغطية 8500 منطقة قروية بخدمات اإلتصال من الجيل 
الرابع. بالنسبة للجماعة اللي تحدثيو عليها، كنبغي نقول بأنه معظم 
نوافي  ونقدر  تغطية  اليوم عندها  هي  الجماعة  لهاد  التابعة  الدواوير 

السيد النائب بالالئحة املفصلة.

التعليم  اللي كان فيها  الفترة  التعليم، فخالل  فيما يخص مجال 
عن بعد »جائحة كوفيد« فوزارة التربية الوطنية، بشراكة مع الوكالة 
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الوطنية لتقنين املواصالت، قامت بعدد من التدابير كان بث الدروس 
عبر القنوات التلفزيونية الوطنية، كان أيضا بث الدروس عبر منصة 
رقمية »تلميذ تيس« الولوج لهاد املنصة كان مجاني وما كانش تيستدعي 
التوفر على رصيد األنترنت، كما أنه تم تزويد تالميذ املناطق النائية 
ب 10 آالف لوحة إلكترونية اللي تضمن املواد الرقمية وتزويد 2800 

تلميذ بتعبئة الربط.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد النائب املحترم، في إطار التعقيب.

النائب السيد حسين آي8 اولحيان:

السيدة الوزيرة، اليوم خدمات الهاتف النقال واألنترنت أصبح من 
التكنولوجيات الحديثة ومن ضروريات الحياة اليومية للمواطنين ولم 
تعد من الكماليات فقط، لذلك تسريع وتيرة تعميم االستفادة والولوج 
امليسر لهذه التقنيات على قدم املساواة وتكافؤ الفرص بين املواطنين 
واإلنصاف في تغطية التراب الوطني وبالجودة املطلوبة في أدائها لم يعد 
يقبل أي تأخير، باعتبار ذلك أمر ملح ومستعجل، وهذا يقت�سي الرفع 
من مستوى املنافسة في هذا املجال الحيوي، في إطار دفتر تحمالت 
لتقنين  الوطنية  الوكالة  مسؤولية  تحت  واآلليات،  األهداف  محدد 
املواصالت، وذلك من أجل تأهيل البنيات التحتية الرقمية للصبيب 
العالي لهذه الخدمات في جميع مناطق اململكة، خاصة القروية والنائية 
التي تعرف ضعفا في هذه الخدمات كما هو الوضع بالنسبة لعدد من 
املناطق بإقليم شيشاوة والتي لم تنل حظها من التطور الذي شهده 
جماعات  يعني  الحصر،  ال  املثال  سبيل  على  نذكر  ببالدنا.  القطاع 
باملناطق الجبلية آيت حدو يوسف، اللة عزيزة وسيدي غانم وعين 
تزيتونت وإيمندونيت وأخرى لم يتسع الوقت لذكرها، حيث ضعف 
الصبيب أو غياب الشبكة بشكل كلي أو جزئي يبقى السمة الطاغية على 
أغلب هذه املناطق بالرغم يعني من األسئلة الكتابية التي تقدمنا بها 

دون أن نرى حلوال ملموسة على أرض الواقع.

السيدة الوزيرة، هذا الوضع يعيق ويزيد من حدة واقع التهميش 
املعلومات،  تبادل  أو  اإللكترونية  اإلدارة  تنزيل  في  سواء  واإلقصاء، 

خصوصا بين املؤسسات العمومية...

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب السيد طارق اتكارت:

وكذلك  ومصلحتهم  باملواطنين  استهزاء  نالحظ  الوزيرة،  السيدة 
املؤسسات الدستورية من طرف les opérateurs de télécom اللي 
وثيقة  تنهضرو على رخص  الرقمنة،  معروفين، فحاليا كنهضرو على 

 LA CLOSE ما بغاتش تطبق ANRT وكل�سي، فإذا به الوزارة ال ديالكم ال
UNIVERSEL على les opérateurs de télécom باقي تتخدم بالطريقة 
ديال املغرب النافع واملغرب الغير النافع، اللي كيدخلنا الفلوس غادي 
نغطيوه ونزيدو نغطيوه وإال احتاجينا نعاودو نزيدو نغطيوه واملناطق 
النائية تستغيث. نعطيك على سبيل مثال، بإقليم الحوز جماعة أبادو 
 les opérateurs de télécom أنا كرئيس تراسلت ما يزيد على 40 مراسلة
وال من مستجيب، فكنطالبوا منكم أنكم تضربو بيد من حديد انتما 
 une باش يديرو les opérateurs de télécom بالنسبة لهاد ANRTو
couverture globale للمغرب هللا يرحم الوالدين، وsurtout املغرب 

النائي.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا  تفضل  إضافي؟  تعقيب  كاين  الوزيرة،  السيدة  تفضلوا 
السيد النائب.

النائب السيد حيمون عميري:

شك ا السيد ال ئيس،

فالسيدة  األقاليم،  في  الفرص  تكافؤ  من  البد  الوزيرة،  السيدة 
الوزيرة بعض األقاليم كإقليم زاكورة ال يعقل باش مانلقاو اإلستفادة 
اللي  الدواوير  بعض  وفي  الجماعات  بعض  في  واألنترنيت  الهاتف  من 
كتجاوز النسمة ديالها 3 أالف حتى ل4 أالف نسمة، نعطيك نموذج رغم 
السيدة الوزيرة راه رسلنا لكم مرارا ولكن ال مجيب، نعطيك نموذج دوار 
تانومريت بجماعة آيت والن، اللي هو دوار أكثر من 3 أالف نسمة بدون 
أنترنيت. السيدة الوزيرة، دوزوا الحجر بدون دراسة على بعد، وكذلك 
جماعة تافتشنا السيدة الوزيرة، اللي ضعف صبيب األنترنيت منعدم، 
ماكاينش، وكذلك جماعة آيت بوداود )دوار أيت علي وحسو( السيدة 
الوزيرة، راسلناكم مرارا والجالية كتواجد تماك، الناس في العطلة جاو 

ما لقاوش البديل وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد النائب، تفضلوا السيد 
الرئيس. إيال سمحتوا السادة النواب، اال سمحتوا رجاء، اال سمحتوا، 

تفضل السيد الرئيس.

األصالة  ف يق  رئيس  التويزي،  حممد  السيد  النائب 
واملعاص ة:

املغرب  كاينش  الطريقة، ما  بنفس  الوطني  التراب  التغطية ديال 
النافع واملغرب غير النافع، يجب على الحكومة أن تقوم بهاد العملية 
ويجب على الحكومة أن تضغط على تلك املؤسسات في الواقع اللي 
مسؤولة على هاد التغطية باش يمكن ديرها، عندها إمكانيات وحتى في 
القانون كيلزمها في واحد النسبة من Le.chiffre.d›affaire ديالها باش 
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ديروا فيما يخص هاد التغطية، إذا تغطية األنترنيت ما بقاتش �سي 
حاجة غير زايدة، عندما نتكلم عن التعليم عن بعد، نتكلم عن واحد 
العدد ديال املسائل، البد من أن تكون التغطية شاملة على الصعيد 
الوطني، إال مسائل اللي صعيبة اللي فيها كذا ولكن خص يكون مجهود 
كبير فهاد املوضوع ديال التغطية باش يكون التناسب ويكون التوازن ما 
بين ساكنة العالم القروي واألقاليم اللي هي بعيدة واألقاليم األخرى اللي 
هي في الواقع اللي عندها، كيما قال األخ دروك، التغطية زائد تغطية في 

تغطية، شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

رئيس  السيد  لدى  املنتدبة  الوزي ة  حزور،  غيثة  السيدة 
الحكوحة، املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

أشكر السادة النواب على التفاعل ديالهم مع هاد السؤال هذا تيدل 
على أنه السادة النواب وال املواطنين تيعرفوا وتيقدروا القيمة ديال 
الرقمنه واألنترنيت واملواصالت، هادي والت حاجة مهمة في بالدنا ألن 
تنشوفوها بحال والت حاجة أساسية مبقاتش ترف وال غير اللي بغا 
يدخل لألنترنيت، احنا تنحسوا باملواطنين وتنعرفوا باألهمية ديالو، 
كيما كنعرفوا باللي هذا راه مشروع صعب راه ما�سي �سي حاجة ساهلة، 
راه كاين عدد من املبادرات باش يتم التعريف بهاد املناطق النائية، 
وكاين مشروع ديالنا pndh1 اللي كان الهدف ديالو 10.740 منطقة 
اللي تم التحديد ديالها مع السلطات واليوم تيتم تغطية %80، وقبل ما 
تكمل هادي كاين pndh2 اللي عاود تم التعريف ب2000 منطقة آخرى 
اللي غادي يتم التغطية ديالها، كاين �سي مناطق جبلية صعيبة أنها 
توصل ليها الشبكات األرضية، وفي هذا الصدد تتقوم بالتغطية ديالها 
باألقمار اإلصطناعية، واحنا عارفين باللي راه مازال الخدمة صعيبة 
ولكن احنا راه املغرب كيف ما قلت راه واحدة من 3 األولى في افريقيا، 
وهذا املشروع صعيب واحنا خدامين عليه ألن تنوعاو باألهمية الكبيرة 
اللي عندوا للمواطنين وفي هاد مجال الرقمنة اللي تنشرفوا عليه وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السؤال املوالي عن حصيلة ورش رقمنة خدمات اإلدارة العمومية 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد عبد ال حيم بوعزة:

شك ا السيد ال ئيس،

السيدة الوزي ة املحترحة،

يفرض  يعني  العالم  يعرفه  الذي  املتسارع  الرقمي  التحول  أصبح 

لذا  اإلدارية،  خدماته  رقمنة  في  املغرب  انخراط  من  املزيد  ضرورة 
مختلف  تقدمها  التي  الخدمات  رقمنة  ورش  حصيلة  عن  نسائلكن 

اإلدارات العمومية باململكة.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

رئيس  السيد  لدى  املنتدبة  الوزي ة  حزور،  غيثة  السيدة 
الحكوحة، املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، اإلدارة الرقمية هي 
ورش إستراتيجي في بالدنا، النموذج التنموي الجديد دعا بأهمية رقمنة 
الخدمات اإلدارية باش تكون واحد الخدمات عمومية سهلة بسيطة 
وشفافة للمواطنين، بالدنا الحمد هلل تتوفر على ترسانة قانونية مهمة 
في هاد املجال، من بينها القانون رقم 54.19 اللي هو بمثابة ميثاق املرافق 
العمومية، كاين أيضا القانون رقم 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر 
واإلجراءات اإلدارية. فهاد املجال، الوزارة ديالنا قامت، بتنسيق مع عدد 
من الوزارات، بجرد ونشر 2700 مسطرة إدارية في موقع »إدارتي« هادي 
كانت سابقة في املغرب، ألن دابا املواطنين يقدرو يدخلو ويشوفو كل 
مسطرة شنو هم األوراق اللي خصها شنو هم اآلجال اللي خصها، وكاينة 
واحد الشفافية مهمة اللي والت. الوزارة ديالنا هي أيضا شريك أسا�سي 
لعدد من اإلدارات العمومية واألوراش الكبرى اللي تنوابكوها بشكل 
عملي ودقيق في مختلف املراحل ديالها، بحال منظومة العدل ومنظومة 
الصحة اللي كنشتغلو معهم باش يكونو خدمات عمومية رقمية. من 
التنمية الرقمية تتقوم هي أيضا باملواكبة، تنذكر مثال  جهتها، وكالة 
بلي هاد الوكالة التنمية الرقمية قامت، بشراكة مع عدد من الشركات 
الناشئة، بتطوير عدد من التطبيقات واألنظمة املعلوماتية املوحدة، 
واليوم أكثر من 2000 إدارة عمومية تتستافد من هذا التطبيقات، تم 
أيضا إطالق الخدمة للتعريف اإللكتروني وإثبات الهوية، بشراكة مع 
املديرية العامة لألمن الوطني، هذه غاتمكن على أنه املواطنين يقدرو 
يعرفو راسهم لإلدارة عن بعد وينقصو من عدد التنقالت اللي غادي 

يحتاجو يديروها لإلدارة العمومية وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

النائب السيد عبد ال حيم بوعزة:

شك ا السيد ال ئيس،

السيدة الوزيرة، نشكركم على مختلف التوضيحات اللي تقدمتو 
اللي  اإلدارية  الخدمات  ديال  الرقمنة  ديال  ورش  كيبقى  لكن  بها، 
القطاعات  انخراط جميع  يعني  من  البد  اللي  ورش  كبير،  ورش  هو 
الحكومية فيه باش ما يبقاش مجرد شعار اللي كنرفعوه على مستوى 
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كل املناظرات النظرية اللي كتخص اإلصالح ديال اإلدارة بشكل عام. 
انخراط جميع  األولى  بالدرجة  كيقت�سي  اإلدارة  ديال  اليوم اإلصالح 
فهاد  نجحوا  وباش  الرقمنة.  ديال  الورش  في  الحكومية  القطاعات 
وكذلك  هذا،  االنخراط  هاد  من  الزم  أن  قلت  هادي،  اإلستراتيجية 
نقطعوا مع الشعارات الرنانة من أجل يعني اإلصالح من أجل اإلصالح 
فقط، ولكن اإلصالح الحقيقي هو هاد االنخراط هذا. كذلك السيدة 
الوزيرة املحترمة، إلنجاح هاد الورش الكبير البد من دمقرطة الولوج 
للخدمات ديال األنترنيت، فاألزمة ديال »كوفيد« أبانت عن تفاوتات 
املتعلق  للسؤال  سبقوني  اللي  والزمالء  بالدنا،  في  خطيرة  مجالية 
بالخدمات ديال األنترنيت كيأكد داك�سي، فبالتالي يعني هناك تفاوتات 
كبيرة ما بين املجال الحضري واملجاالت القروية وخصوصا في األقاليم 
الجبلية والقروية، كذلك مراجعة النظام الوظيفة العمومية أو النظام 

األسا�سي الوظيفة العمومية يعني أمر ضروري جدا..

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب السيد أحمد العالم:

السيدة الوزيرة، احنا في الفريق اإلستقاللي كانثمنو العمل ديالكم 
فهاد املجال بالخصوص، ولكن كاين بعض الوزارات راه مازال ما دارت 
هديك العدالة املجالية في تنزيل هاد الورش هذا، ألن أقصد مثال جهة 
الداخلة-واد الذهب، كنشوف أن بعض اإلدارات مازال ما انخارطاتش 
في هاد الورش هذا اللي هو احنا كنعتبروه أنه جد مهم وهو وسيلة 
أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية ديال اإلدارة ديالنا وتعزيز الثقة 

ما بين املواطن واإلدارة، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

النائبة  السيدة  تفضلوا  تفضلوا،  ال،  إضافي؟  تعقيب  من  هل 
املحترمة.

النائبة السيدة فاطمة التاحني:

املفروض في الرقمنة هو ما تكونش معقدة، والحال أننا اليوم أمام 
تعقيد املساطر بدل تبسيطها، خصوصا وأن مازال ما عندناش انتقال، 
ألن اإلنتقال املفروض أنه يمر عبر التكوين ثم املواكبة ثم التنزيل في 
مراحل وممكن أنكم تستأنسوا بتجارب متقدمة في هاد املجال هذا، 
ناهيك على أن ال عدالة مجالية، يعني كاين أيضا فيما يتعلق بالتجهيز، 

ألن هناك تفاوت كبير على مستوى الجهات..

السيد رئيس الجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيدة الوزيرة.

رئيس  السيد  لدى  املنتدبة  الوزي ة  حزور،  غيثة  السيدة 
الحكوحة، املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

شكرا السادة النواب على هاد التعقيبات ديالهم، اإلنخراط ديال 
تنخدمو  احنا  بها،  وتنآمنو  أساسية  حاجة  هو  العمومية  اإلدارات 
بتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية، قمت شخصيا بزيارة لعدد 
ب 

ّ
ديال الوزارات، كما مؤخرا في 12 ماي درنا واحد اجتماع تيجمع الكتا

العامون ديال الوزارات واملدراء ديال املؤسسات العمومية باش نتكلمو 
على ورش الرقمنة، وكانوا اإلدارات باغيين ومندمجين وتيطلبوا كل�سي، 
اليوم كاينة واحد اإلرادة قوية وتنوه باإلدارات العمومية واملؤسسات 
على هاد اإلرادة القوية اللي عندهم فالرقمنة، هذا ورش مهم، ورش 
ما�سي ساهل ألن كما قالت السيدة النائبة وكما قالوا النواب كلهم، 
هذا راه خصو إدارة التغيير والتكوينات ديال املوظفين احنا خدامين 
على هاد�سي، هاد�سي خصوا تبسيط املساطر و�سي مساطر باش تبسط 
راه تيخص القانون والقانون تبدل، راه احنا خدامين على هاد�سي، هذا 

مشروع طويل ومهم.

السيد رئيس الجلسة:

انتهى التوقيت السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن هجرة الكفاءات 
واالشتراكية،  التقدم  فريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

النائبة السيدة إك ا0 الحناوي:

في األطر والكفاءات،  الرئيس، بالدنا كتعرف نزيف مهول  السيد 
بغيناكم السيدة الوزيرة تجاوبونا عن اقترحاتكم لوقف هذا النزيف؟ 

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

رئيس  السيد  لدى  املنتدبة  الوزي ة  حزور،  غيثة  السيدة 
الحكوحة، املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

كنشكر السيدة النائبة على هذا السؤال، الحركية ديال الكفاءات هي 
واحد الظاهرة تيعرفوها جميع دول العالم، املغرب كونه دولة منفتحة 
الكفاءات  من  عدد  مهم،  جيو-استراتيجي  موقع  وعندها  اقتصاديا 
وخبرات  جديدة  مهارات  كيكتسبو  الكفاءات  هاد  للخارج.  تيمشيوا 
التموقع  ديالنا من  البالد  فيها  يفيدو  تيمشيو، وتيقدرو  جديدة فين 
ديالهم، بحكم الروابط الثقافية واإلجتماعية القوية اللي عندهم مع 
املغرب. كما أن عدد من هاد الكفاءات تيرجعو للمغرب، راه كل سنة 
10 آالف مواطن مهاجر مغربي تيرجع للمغرب بصفة نهائية، تيرجعو 
كل سنة على حسب تقرير املندوبية السامية للتخطيط سنة 2020، 
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هاد املهاجرين تيمكن يشتغلوا في القطاع العام والقطاع الخاص، كما 
تيمكن يخلقو املشاريع ديالهم وتيساهمو في اإلقتصاد الوطني. بالنسبة 
للقطاع العام، فحتى هو تيعرف تطورات مهمة، مثال في مجال الصحة، 
القانون اإلطار اللي صادق عليه املجلس الوزاري األخير تيوضع ما بين 
الدعامات دياله تحفيز األطر الطبية املغربية املقيمة بالخارج للعودة إلى 

أرض الوطن وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلي السيدة النائبة، في إطار التعقيب.

النائبة السيدة إك ا0 الحناوي:

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم، سياق طرح هاد السؤال يتزامن 
جهات  تقتنصها  التي  الفرصة  والجامعي،  الدرا�سي  املوسم  نهاية  مع 
أجنبية الستقطاب أجود الكفاءات الوطنية في مجاالت علمية ومعرفية 
مختلفة، هاد األمر كيضيع أهم رأسمال تتوفر عليه الدولة، أتحدث عن 
الرأسمال البشري اللي كتستثمر فيه الدولة واألسر إمكانيات هائلة باش 
تساهم في تنمية البالد، الجواب في تقديرنا هو توفير شروط البقاء وعدم 
اختراعاتها  تثمين  يجب  ككفاءة  بل  رقم  املغربي كمجرد  مع  التعامل 

وأبحاثها وعطائها ماديا ومعنويا.

ذات  العالي  التعليم  مؤسسات  ديال  داك�سي  الوزيرة،  السيدة 
اإلستقطاب املحدود خصو يتعاد فيه النظر، إال بغينا وألكبر عدد من 
يكون تصور  منهم، وخاص  في بالدهم ونستافدو  يقراو  املغاربة  أوالد 
شمولي في هاد الصدد وتشارك فيه حتى وزارة التعليم العالي، ألن في 
نهاية املطاف خصنا نحتافظوا على رأسمالنا البشري من الهذر وضمان 

مصالح بالدنا في التنمية وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة الوزيرة، في حدود سبع 
ثوان.

رئيس  السيد  لدى  املنتدبة  الوزي ة  حزور،  غيثة  السيدة 
الحكوحة، املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

احنا ما تنشوفوهاش كرقم، كفاءات الشباب املغربي هو أكبر مفخرة 
ديالنا، وأنا تنقولها وتنعاودها. في مجال الرقمنة الشباب املغربي تيتألق 
وتنفتخرو به، وغنتكلم في سؤال الحق على كاع اللي تنديروه باش ندعمو 

هاد الشباب ونزيدو إن شاء هللا ندعموهم أكثر في املستقبل.

السيد رئيس الجلسة:

سؤال يتعلق بتوسيع نطاق شبكة اإلنترنيت والهاتف النقال ببعض 
أقاليم اململكة، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب املحترم.

النائب السيد لحسن السعدي:

تنميرت السيد ال ئيس املحتر0،

أيتما ديستما أزول فالون،

نسائلكم السيدة الوزيرة، عن اإلجراءات اللي كتقومو بها من أجل 
توسيع النطاق ديال شبكات الهاتف النقال واألنترنت، خاصة في العالم 

القروي بمختلف مناطق اململكة.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

رئيس  السيد  لدى  املنتدبة  الوزي ة  حزور،  غيثة  السيدة 
الحكوحة، املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

احنا  قلت  كيما  السؤال،  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  نشكر 
عارفين باألهمية ديال الشبكة ديال األنترنيت والتغطية، ونبغي نذكر 
اليوم باللي املغرب تيحتل وحدة من 3 ديال املراتب األولى في إفريقيا من 
ناحية التغطية ديال األنترنيت والجودة دالخدمات، أكثر من %93 ديال 
املغاربة تيقدرو يولجو لخدمات األنترنيت، الحظيرة داأللياف البصرية 
هي أكثر من 440.000 منخرط مع نمو سنوي تيتجاوز %77، واحنا 
ما زالين خدامين باش نزيدو نطوروه في إطار الدور األول من املخطط 
الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، الهدف ديالو هو تغطية 
10.740 منطقة، تمت تغطية أكثر من 8500 منطقة قروية بخدمات 
اإلتصال من الجيل الرابع أي ما يناهز %80 من الهدف، واليوم خدامين 
بالنسبة  ديالها.  التعريف  تم  أخرى  ملناطق  ثاني  املشروع  واحد  على 
للمناطق اللي تيصعب التغطية ديالها عن طريقة أرضية، كاينة أيضا 

مبادرة »V-SAT« اللي تتعمل على تغطية باألقمار اإلصطناعية.

فيما يخص املناطق التابعة إلقليم طاطا، نبغي نأكد لكم السيد 
النائب على أنه 257 منطقة كتستفد من التغطية الهاتفية اللي كتوفر 
الخدمة الهاتفية الصوتية وخدمة األنترنيت بواسطة شبكة الهاتف 
النقال معظمها من األجيال الثاني أو الثالث أو الرابع. كما أنه سيتم 
داخل  منطقة   24 مستوى  على  الخدمات  جودة  وتحسين  التغطية 
أجل من هنا لنهاية سنة 2023، نقدر نوافيكم السيد النائب بالالئحة 

املفصلة، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السادة  اسمحتو  التعقيب..إيال  إطار  في  النائب  السيد  تفضلوا 
النواب، إيال اسمحتو رجاء، تفضلوا، تفضلوا السيد النائب.

النائب السيد لحسن السعدي:

هاد  وعلى  الجواب،  هاد  على  املحترمة  الوزيرة  السيدة  شكرا 
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املعطيات املهمة اللي كيتبين بأنه فعال هناك مجهودات كبيرة كتبذل 
فهاد الجانب، لكن تبقى غير كافية ألننا احنا عايشين في العالم القروي 
وكنشوفو شنو كيوقع، راه الناس كتعاني من غياب الشبكة، والنموذج 
خاصة  الخمسة  ديالها  باألقاليم  درعة-تافياللت  جهة  في  عندنا  غير 
إقليم ورزازات، راه كنشوفو في التنمية غادة وكنشوفو بالدنا البالد ديال 
األوراش الكبرى، ولكن احنا كنمشيو للدواور كيقول لك احنا ما بغينا 
والو بغينا غير الريزو. وفي ظل املعاناة اللي كيعانيوها من ضعف املسالك 
الطرقية والبنيات التحتية، على األقل نوفرو لهم واحد الشبكة ديال 
الهاتف النقال اللي نقدرو نعاونوهم، إال عندهم مثال الثلوج وتقطعو 
حامل  امرأة  �سي  مثال  أو  مريض  حد  �سي  وعندهم  الطريق  عندهم 
خصنا نعاونوهم باش خصهم يتصلوا بنا. أنا غير السيمانة اللي فاتت، 
مع  ورزازات  إقليم  في  »خزامة«  ديال  للجماعة  مشيت  بعيد،  ما�سي 
ا نعتقو واحد املرأة 

ّ
الدخلة لقيت الناس تلقاو ليا قالك ها العار عاون

راها مريضة، باش هزيت التليفون نعيط على l›ambulance مكاينش 
الريزو، إذا اضطرينا أننا نخرجو لواحد البالصة اللي فيها الريزو باش 
نعيطو على l›ambulance باش نعتقو املرأة. مؤخرا شفتو حادثة سير 
الكارثية والفاجعة اللي وقعات في واحة »فينت« اللي هي من أجمل 
املنتجعات السياحية عندنا في جماعة »ترميكت« في إقليم ورزازات، 
توفى واحد الشاب غرقا وتبعاتو العائلة ديالو في حادثة سير، الحصيلة 
هي 7 هاديك املنطقة الريزو ما فيهاش، وفيها شبكة ديال الهاتف النقال 

اللي هي ضعيفة بزاف.

إذا السيدة الوزيرة، أنا كنتمنى أنكم تزيدو تبذلو مجهودات كثيرة، 
جاذبة  هي  اللي  وطبيعية  سياحية  مؤهالت  فيها  راه  ورزازات  وإقليم 
فرص  لنا  تجيب  تقدر  اللي  املشاريع  وكاينة  واملستثمرين،  للسياح 
الشغل، لكن لألسف، احنا بحاجة ليها ألن السينما والسياحة بوحدها 
ما غتدير والو، لكن لألسف التسويق والترويج رهين بتقوية الشبكة 
ديال االتصاالت واألنترنيت، الناس في ورزازات معروفين بالجود والكرم 

خصنا نعاونوهم ألنهم يستاهلوا خدمات أحسن.

السيد رئيس الجلسة:

إنتهى التوقيت جواب السيد النائب، إنتهى التوقيت السيد النائب، 
هل من تعقيب إضافي؟ تفضلو السيد النائب.

النائب السيد العيا�سي الف فار:

السيدة الوزيرة، املعاناة ديال العالم القروي وفك العزلة غنقول 
فك العزلة رقمية، أتفهم أن الشركات العاملة في القطاع أنها تبحث 
عن الربح وهذا أمر منطقي ومبرر، ما كديرش اإلحسان العمومي، ألنه 
ربما االستثمار في العالم القروي غير منتج في هذا القطاع، لكن هذا راه 
وطن، هذا راه وطن، ما تعاملوش معانا بمنطق البالصة اللي نربحو فيها 
غانستثمرو فيها والبالصة اللي ما نربحوش فيها ما نستثمروش فيها، 
أعتقد أن سؤال اإلنصاف والعدالة املجالية فارض نفسه وبقوة ألنه 

املغربي اآلن في العالم القروي يعيش عزلة مضاعفة..

السيد رئيس الجلسة:

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

رئيس  السيد  لدى  املنتدبة  الوزي ة  حزور،  غيثة  السيدة 
الحكوحة، املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

هاد  ونشوف  دالرقمنة  باألهمية  واعيين  احنا  سابقا،  قلت  كما 
النواب كلهم تيتفاعلو باألهمية دالرقمنة حاسة بهم وواعية بهم، وكاين 
مشاريع وهذا راه مشروع صعيب راه ما�سي ساهل، راه توصل الشبكة 
نائية راه مشروع صعب واحنا خدامين عليه، وكاين قوانين  ملناطق 
وكاين مشاريع باش يولجو، باش تيتم التعريف على هاد املناطق وتيتم 
التغطية ديالها. وكما قلت، املغرب مقارنة مع دول أخرى، راه قطع 

أشواط كبيرة، واحنا مازالين خدامين باش نزيدو نطورو هاد ال�سي.

السيد رئيس الجلسة:

السؤال املوالي يخص دعم املقاوالت الصغرى والتجار الصغار في 
مجال االقتصاد الرقمي، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النائب السيد ه ا0 املهاج ي:

من  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
طرف الحكومة ألجل دعم املقاولة الصغرى والتجار الصغار في مجال 

اإلقتصاد الرقمي؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

رئيس  السيد  لدى  املنتدبة  الوزي ة  حزور،  غيثة  السيدة 
الحكوحة، املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال املهم. الحكومة 
اليوم عندها من املبادرات املهمة لدعم الشركات الناشئة، مثال وكالة 
التنمية الرقمية طورات املنصة ديال Startuphub Maroc اللي كضم 
مختلف املبادرات والدعم والتمويل اللي يمكن يستافدو منها الشركات 
الناشئة، وهاد ال�سي تيسهل لهم االستفادة من هاد املبادرات، كما أنه 
كاين واحد التصنيف اللي تيسمح للمقاوالت الناشئة أنهم يستافدو 
من عدد االمتيازات بحال واحد بطاقة الدفع دولية اللي مسقفة في 
مليون درهم سنويا، واللي كتمسح لهاد املقاوالت الناشئة باش يتعاملوا 
بسالسة مع الشركاء الدوليين ديالهم. كاين أيضا الدور اللي تيلعبوه 
فهاد  الناشئة،  الشركات  ومواكبة  احتضان  حيث  من   technopark
عشرين سنة اللي فاتت واكبوا أكثر من 3000 شركة ناشئة وتم خلق 



18839 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.151–10.محرم.1444  )08.غشت.2022( 

 technopark أكثر من 15 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، هاد
كاين في 5 ديال املدن املغربية ومازالين تيزيدو التمركز في مدن أخرى في 

إطار تنزيل ورش الجهوية املتقدمة.

بغيت أيضا نشير للمشاريع اللي قمنا بإطالقها فهاد املجال بجهة 
الشرق وبالتحديد مدينة بركان، حيث تم إحداث واحد املركز ديال 
احتضان املقاوالت الناشئة واإلبتكار الصناعي اللي تيمكن من حاملي 
املشاريع على أنهم يستافدو من التجهيزات والخدمات التقنية وفضاءات 
الخبرات  لتبادل  وملتقيات  ندوات  عندنا  كاين  كما  املشترك.  العمل 

وأيضا تسهيل الولوج للتمويل وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد النائب املحترم في إطار التعقيب.

النائب السيد ه ا0 املهاج ي:

راه صعيب السيدة الوزيرة إال كانهضر أنا في لغة وأنت كتهضري في 
لغة، أنا سولتك على التجار الصغار، التاجر الصغير بالنسبة لي أنا اللي 
جاي من شيشاوة هو كازاباراطا هو جامع الفنا هو داك اللي من مسوق 
 startup الخميس ديال شيشاوة وطالع إلمندونيت وانت تتجاوبينا على
أنا سولتك السيدة الوزيرة على التجار الصغار، واحد مليون وال مئات 
اآلالف ديال التجار الصغار غادي نخليهم دروك وداك�سي اللي كمالت 
لهم املتاجر الكبرى وداخلة دابا التجارة اإللكترونية كنشوفو شركات 
كبار دخالت للتجارة اإللكترونية، غادي نوليو موقفين داك البقال اللي 
اللي كيبيع في السوق  بالكارني سنوات، غانوقفوا هداك  عاش معنا 
األسبوعي وكيبيع في جامع الفنا وكيبيع في كازابراطا وكتم�سي عنده املرأة 
نخلقو  وغادي  بالكريدي،  والحوايج  بالكريدي  الطالمط  عندو  كدير 
5000 وال startup 10.000 آش غنديرو لهاد الناس؟ أنا قلت ليكم 
السيدة الوزيرة، رقمنة اإلدارة ورقمنة املجتمع جاية جاية، ولكن هاد 
مليون واحد اللي عايشة معانا اليوم في التجارة الصغيرة والبسيطة هي 
اللي خاصنا نواكبوها ونأطروها باش تم�سي مع املجتمع، ما�سي نخلقو 
10.000 شركة وشركات كبرى اللي شفناها تحالت ووسائل النقل واللي 
عندو الفلوس يم�سي يشري en ligne، واللي ما عندوش يم�سي عند 

البقال ديال الكريدي، راه السؤال ديالي.

ثانيا هاد ال�سي باش نواكبوه، اإلخوان السيدات والسادة النواب 
كلهم اليوم كيتكلم،و راه فايت قلتها فهاد القبة، احنا ما كنطلبو حد 
يصدق علينا، الخدمات األساسية كاينة في القانون السيدة الوزيرة، 
و%2 إال ما قداتكش جيبي لنا قانون نديرو %3، الشركات اللي عندها 
دفتر التحمالت ديال الخدمات األساسية، ال ديال األنترنيت، ال ديال 
الريزو راه بزز منها احنا ما كنطلبوش الصدقة، ما�سي مشينا سنوات في 
فوارق مجالية ونزيدو سنوات أخرى في فوارق مجالية رقمية، سمحوا 
لنا هاد ال�سي خصو يتنزل في القريب العاجل وال مكاين ال تعليم ال تجارة 

رقمية ال حتى حاجة مغتكون، السالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:

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

النائب السيد عبد اللطيف الزعيم:

السيد ال ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، الكفاءة العلمية اللي جات باش تخدم 
بالدها واللي من خالل البرامج ديالك السيدة الوزيرة، كنالحظو بأن 
كاين واحد العمل جبار واللي غادي يبان إن شاء هللا في أرض الواقع. 
السيدة الوزيرة، يجب باش دير واحد العدد دالشراكات، وزارة التجارة 
والصناعة باش تشجع املقاوالت الصغرى واملتوسطة واللي كثيرة بزاف 
أكثر من %90 املقاوالت، كذلك وزارة الفالحة مسؤولة على واحد العدد 
ديال التربية والتعليم ديال أبناء الفالحة والتكوين املنهي، مجال الرقمنة 
مهم ومهم جدا. السيدة الوزيرة، ندعوكم من هذا املنبر، هللا يجازيكم 
بخير، إقليم الرحامنة ومدينة بن جرير موجوة فيها واحد املؤسسة كبيرة 
اللي وصالت فهاد ال�سي دالرقمنة والتطور العلمي اللي هي جامعة محمد 
السادس، ديرو معها شراكة باش من تنفاتح على املقاوالت، تنفاتح على 
املحيط ديالها، تكّون هاد التجار، تكّون هاد الشباب باش يمكن لهم 

يديرو التجارة الرقمية.

املرتبة  لواحد  وصالت  هلل  الحمد  بالدنا  قلتي  الوزيرة،  السيدة 
مشرفة، وهذا ما يمكن إال تبني عليه السيدة الوزيرة، وما يمكّنا إال 
نشجعوك باش تستمري على العمل ديالك وباش املغاربة والتجار في 
جميع مناطق املغرب، إن شاء هللا، بحول هللا، اللي ما يبقاوش يبيعو غير 
في املغرب، يبيعو في العالم ملي غادي يوليو عندهم الوسائل، عندهم...

السيد رئيس الجلسة:

إنتهى  التوقيت،  إنتهى  املحترم،  النائب  السيد  التوقيت  إنتهى 
التوقيت، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة الوزيرة.

رئيس  السيد  لدى  املنتدبة  الوزي ة  حزور،  غيثة  السيدة 
الحكوحة املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

بالرغم من السؤال ديالك، حيث السؤال كان فيه التجار الصغار 
في مجال االقتصاد الرقمي، أنا ما جاوبتكش من غير السؤال ديالك، 
السؤال ديالك كان فيه التجار الصغار في مجال االقتصاد الرقمي، وأنا 
جاوبتك على التجار الصغار فاش تنقول الشركات الناشئة عدد منهم 
تيديرو التجارة اإللكترونية واحنا من حقنا نواكبوهم، هذا كان السؤال 
ديالك. التجار الصغار اآلخرين ما سولتينيش عليهم. النائب املحترم اللي 
سولني، أنا تنآمن باللي كل�سي يمكن لو يدير التجارة اإللكترونية، هاد 
ال�سي ما منحصرش على الشركات الكبرى، في »الكوفيد« فاش وقع لنا 
الحجر الصحي كل �سي الصغار دارو التجارة اإللكترونية، لو كان ما 
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داروش التجارة اإللكترونية كان يمكن ينقطع العيش ديالهم، التجارة 
اإللكترونية ما�سي هي �سي حاجة غتقتلنا، راه كل �سي يمكن لو ينخرط 

فيها وتعطيه الدعم وتعطيه املدخول اإلضافي وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

نعم،.. إيال اسمحتو، إذن نمر، نمر للسؤال املوالي وهو سؤال عن 
وضعية األمازيغية بعد إحدى عشر عاما على دسترتها كلغة رسمية، 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي.

النائب السيد عم  اعنان:

لغة  11 سنة على دسترة األمازيغية  الوزيرة املحترمة، رغم مرور 
رسمية للدولة واعتبارها رصيدا مشتركا لكل املغاربة، ننبه إلى أن تفعيل 
الطابع الرسمي لألمازيغية يعرف تمطيطا يكرس هشاشة هذه اللغة 

على عدة مستويات منها:

- إستمرار التأخير في هيكلة املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية؛

والتكوين،  التربية  منظومة  مستوى  على  األمازيغية  الوضعية   -
وللتذكير أنه يااله باقي غير عامين باش ينتهي األجل ديال تفعيل القانون 
التنظيمي لألمازيغية، ما يهمناش، ندوزو للموضوع اللي كيهمكم أساسا.

على مستوى اإلدارة العمومية، نعتبر أن الحكومة وإن كانت قد 
أعلنت إعتماد مليار درهم خالل الوالية الحالية لدعم األمازيغية باإلدارة 
العمومية، ومأسسة الجهاز املكلف بتتبع هذه امليزانية، فإنه نالحظ أن 
الحكومة تجاهلت التزامها بمأسسة هاد الجهاز ببنية جهوية ووطنية 
ولم تتحفنا إال ببعض التنميقات بالهوية البصرية لبعض املؤسسات 

العمومية.

السيدة الوزيرة، مليار درهم ما كافيش، خصكم تزيدو لو شوية 
بتفعيل  املكلفة  الدائمة  الوزارية  واللجنة  السياسية،  اإلرادة  ديال 
الطابع الرسمي لألمازيغية واش ما بقاتش دائمة؟ الدايم هللا، الفريق 

اإلشتراكي...

السيد رئيس الجلسة:

إنتهى التوقيت السيد نائب املحترم، تفضلوا السيدة الوزيرة.

رئيس  السيد  لدى  املنتدبة  الوزي ة  حزور،  غيثة  السيدة 
الحكوحة املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

اللي  السؤال  هذا  على  املحترم  النائب  للسيد  الشكر  نوجه  نبغي 
مغربي  لكل  الهوية  من  جزء  هي  األمازيغية  اللغة  جميعا،  كيعنينا 
ومغربية، والنهوض بها مسؤولية وطنية وجماعية. وفي هذا الصدد، 
الحكومة قامت بمجموعة من التدابير بتنسيق مع املعهد امللكي للثقافة 
تنقومو  أننا  هو  بها،  قمنا  اللي  األخيرة  التدابير  أهم  من  األمازيغية. 
باململكة  مناطق  بعدة  العمومية  املرافق  من  مجموعة  بتزويد  حاليا 

بما مجموعه 300 عون تيتكلمو باألمازيغية، 100 عون في كل لهجة: 
تاريفيت، تاشلحيت، تامزيغت. هاد األعوان غيتكلفو باإلرشاد والتواصل 
مع املواطنين باللغة األمازيغية ال�سيء اللي كيضمن املساواة في ولوج 
الخدمات العمومية. أنتما عارفين اليوم على أنه في املغرب كاين عدد من 
املواطنين الناطقين فقط باللغة األمازيغية، غنوفرو لهم هاد األعوان 
اللي غيعاونوهم في اإلرشاد وفي التواصل، غيسهلو لهم الولوج للخدمات 
 100 بتوظيف  أيضا  قامت  العدل  وزارة  كذلك  بسالسة.  العمومية 
مساعدة ومساعد اجتماعيين، إشترطت فيهم التكلم باللغة األمازيغية، 
وهما اليوم كيتابعو تكوين متخصص وتداريب ميدانية قبل ما يلتحقو 
باملحاكم املتواجدة باملناطق الجبلية والقروية. هادي أمثلة، كاين بوادر 
كثيرة، كاينة بوادر ديال وزارة الفالحة أيضا اللي مشتغلة فهاد املجال، 

كاين بوادر كبيرة مكاينش غير التسمية وال الترجمة، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السؤال املوالي عن تسريع وتيرة التحول الرقمي، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 

السيد النائب املحترم.

النائب السيد حممد الحافظ:

شك ا السيد ال ئيس،

التزمت الحكومة في برنامجها بتسريع وتيرة التحول الرقمي في إطار 
إستراتيجية طموحة، ما هي التدابير املتخذة لتنفيذ هذه اإلستراتيجية 

ومواكبة تفعيلها؟

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة املحترمة.

رئيس  السيد  لدى  املنتدبة  الوزي ة  حزور،  غيثة  السيدة 
الحكوحة املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

تنشكر السيد على هذا، كان في السؤال ديالكم واحد النقطة ديال 
الكفاءات املغربية، والكفاءات هادي نقطة مهمة، ألن التحول الرقمي 
الركيزة األساسية تنآمن بها أنا من أهم الركائز هي العنصر البشري، 
والحمد هلل الشباب ديالنا باملغرب عندو واحد الكفاءات مهمة في مجال 
كنفتخرو  واحنا  دولية  ملتقيات  في  وتيتألقو  تيشاركو  وهما  الرقمنة، 
بهم، واحنا اليوم ما زالين خدامين باش نزيدو نعززو الكفاءات الرقمية 
في بالدنا. مؤخرا، بتعاون مع عدد من الشركاء، قمنا بإطالق مدرسة 
املدرسة  هاذ  الشرق،  بجهة  املعلوماتي  والتشفير  بالبرمجة  خاصة 
مفتوحة أمام الشباب اللي مازال في الدراسة ديالو، كيما أنها يمكن 
تكون مفتوحة أمام الشباب اللي ممكن منقطع عن الدراسة، ومن بعد 
 واحد السنتين ونص ديال التكوين إن شاء هللا غتكون 

ّ
واحد السنتين وال

عندهم فرص الشغل مضمونة. كما أن هاذ الكفاءات غادي تساهم في 
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جذب استثمارات جديدة في مجال الرقمنة. قمنا أيضا بإطالق منصة 
األكاديمية الرقمية اللي كتستفد منها اإلدارات واملؤسسات العمومية 
واملقاوالت وعموم الشباب، هاذ املنصة كتقّدم عرض عبر األنترنيت 
التفاقية  نشير  أيضا  نبغي  رقمية جديدة.  مهارات  باكتساب  كيسمح 
الشراكة اللي وقعناها مؤخرا مع واحد الفاعل تكنولوجي عالمي، باش 
يتم تكوين الشباب املغربي وخصوصا النساء في مجال الرقمنة، كاين 
أيضا برنامج »تمكين« اللي الهدف هو تكوين 10 آالف موظف وموظفة 

في مجال الرقمنة من خالل تنظيم دورات تكوينية وورشات وشكرا.

السيد رئيس الجلسة :

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

النائب السيد حممد الحافظ:

السيدة الوزيرة، ما يخفاش عليك بأن السياسة ديال الهدف ديال 
السياسة الرقمية هو:

أن تساهم في تقليص الفجوة الرقمية بين السكان وتحسين • 
إنتاجية املقاولة؛

الرقمية لجمع الخدمات الضرورية املقدمة •  تطوير املنصات 
للمواطن واملقاوالت الكفيلة بتعزيز مستوى الثقة في عالقة 

املواطن بالدولة؛

ضمان السيادة الرقمية في ظل التحوالت املهيكلة، باعتبارها • 
اإلدماج  في  وتساهم  والتنمية،  للتغيير  حقيقية  رافعة  تمثل 
اإلقتصادي واإلجتماعي والترابي وتقديم خدمات عمومية ذات 

جودة عالية وميّسرة الولوج إليها. ولهذا أصبح وجوبا:

توحيد منهجية دراسة امللفات وأخد القرارات؛ الوقوف على • 
 le.fichier.deآليات ضبط محتوى الوثائق، وهنا تنحيلك على

systhème.pour.la.vrification.du.document؛

إصرار على االلتقائية والتكامل بين مختلف املتدخلين في هذا • 
التحول الرقمي.

مجموعة من املواطنين السيدة الوزيرة، تيعانيو من التأخر، وما هي 
اآلليات املستعملة من أجل التحقق من مدى احترام القانون واآلجال؟ 
على سبيل املثال السيدة الوزيرة، نحيلكم على رخصكم اللي هي تتعطي 
الرخص ديال البناء، هاذ العالم القروي راه مستثني بتاتا، ألن فهاذيك 
اللجنة الخاصة للي هي commission spéciale راه ما فيهاش ما كايناش 
حتى فهاذ املنظومة الرقمية وكلها تعتمد على الوثائق ما تتعتمدش على 
هاذي. كذلك السيدة الوزيرة، راه إنعدام التغطية أو ضعف الصبيب 
وانعدام التجهيزات بجل املناطق، هنا تيطرح السؤال اللي هو عريض 
ومكّون هو: فينا هي العدالة املجالية والعدالة اإلجتماعية؟ الورش كبير 
السيدة الوزيرة، وقلتيها قبيلة تبسيط املساطر اإلدارية من أجل ضمان 

ن من وسائل الرقمنة. السيدة الوزيرة، هاذ التحول الرقمي..
ّ
التمك

السيد رئيس الجلسة :

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

النائب السيد الحسين بن الطيب:

شك ا السيد ال ئيس،

السيدة الوزيرة، اليوم ال يخفى على أحد بأن تسريع التحول الرقمي 
بأنه رافعة اقتصادية بامتياز، ولكن ما�سي هو غاية، اليوم هو مرحلة 
خصنا ندوزوها باش تكون انطالقة إلى الرقمنة عامة، ونصطف جنب 
بجنب أمام دول اللي وصلت لواحد الرقمنة متطورة. ومانساوش اللي 
تنا 

ّ
خال اللي  عاملية  رقمية  اضطرابات  من  »كورونا«  جائحة  فاتو 

ّ
خل

وكتلّزمنا باش نسرعو من هاذ التحول الرقمي، ألن اليوم من بين ركائز 
التحول الرقمي هو ذاك تحول املجال اللي أصبح العالم رقعة واحدة، 
واليوم خصنا تكون عندنا هاذ اإلستراتيجية ونسّرعو بتنزيلها ألن الوقت 

كيزحم.

السيد رئيس الجلسة :

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

رئيس  السيد  لدى  املنتدبة  الوزي ة  حزور،  غيثة  السيدة 
الحكوحة املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

عندك الحق، هوأنه تحّول رقمي هو عدد من املشاريع، تقليص 
الفجوة كانو أسئلة متعددة فهنايا تحدثنا على هاذي، أي نعم اإلنتاجية 
تتزيد، السيادة الرقمية احنا خّدامين في السيادة الرقمية، مثال كاين 
قوانين اللي تيقولو بلي البيانات الحساسة ديال املغرب خصها تكون في 
املغرب، واحنا خّدامين فهاذ املجال. مشروع اإلدارة الرقمية وتبسيط 
ديالنا،  الوزارة  عليه  خدامة  اللي  األوراش  أكبر  من  هذا  املساطر، 
وتتقوم بواحد املواكبة دقيقة باش يتبّسطو املساطر، باش تكون واحد 
الخدمات سهلة خّدامين في التبسيط. أيضا اللي قلتي التحول الرقمي، 

راه...

السيد رئيس الجلسة :

السيدة  إذن نشكركن  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  التوقيت  انتهى 
الوزيرة املحترمة على حسن اإلسهام في هذه الجلسة، واآلن نكون قد 
استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول األعمال، ونمر إلى طلبات 
تناول الكلمة في إطار مقتضيات املادة 152 من النظام الداخلي ملجلسنا 
املوقر، قلت على أن هناك أربعة طلبات لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر 
بأسباب وتداعيات حرائق الغابات التي عرفتها بعض مناطق اململكة. 
الكلمة للمتحدث األول عن فريق التقدم واإلشتراكية، تفضلوا السيد 

النائب، بالطبع في حدود دقيقتين.
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النائب السيد أحمد العبادي:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزي  املحتر0،

السادة النواب املحترحون،

اندلعت  التي  الغابات  في موضوع حرائق  للتحدث  الكلمة  نتناول 
بأقاليم: تازة ، العرايش، شفشاون، تطوان ومناطق أخرى وهي حرائق 
غير مسبوقة. في البداية البد من التأكيد السيد الوزير املحترم، على أننا 
في التقدم واالشتراكية كنا سّباقين إلى طلب تناول الكلمة ودق ناقوس 
الخطر منذ 17 يونيو 2022 عندما اندلع أول حريق بغابة بوكربة التابعة 
لجماعة كلدمان إقليم تازة، لكن طلبنا لألسف لم يتم التفاعل معه 
بشكل إيجابي على الرغم من أهميته البالغة وها نحن اليوم تنصتون 

إلينا.

مستوى  على  كبيرة  أضرار  خلفت  الوزير،  السيد  الحرائق  هذه 
التوازنات اإليكولوجية وعلى الصعيد اإلقتصادي واملالي، لكنها أساسا 
خلفت أ�سى إجتماعي بالنسبة للمواطنة واملواطنين ال حول وال قوة لهم، 
وهّدت حياتهم وأصابت ماشيتهم وكألهم وأصبحوا هللا كريم، ال ما يبردو 
وال ما يسخنو. وبهاد املناسبة السيد الوزير، البد أن نتوجه بالتحية 
والتنويه إلى عناصر املياه والغابات، الوقاية املدنية، القوات املسلحة 
امللكية، الدرك امللكي، القوات املساعدة والسلطات املحلية، ألنه لوال 
تجندهم وشجاعتهم وفعاليتهم وتسخير كل اإلمكانيات والعتاد لكانت 
الخسائر أفدح ال قدر هللا، أيضا نتوجه باإلشادة إلى جمعيات املجتمع 
عبر  املتضررين  لدعم  ونضالي  مواطناتي  بحس  تعبأت  التي  املدني 
مبادرات رائعة ال زالت متواصلة إلى اآلن. واليوم ال نطلب منكم السيد 
الوزير الوقوف في وجه الطبيعة، لكن نطلب منكم فقط ما تستطيعون 
القيام به وهو تعزيز آليات الرصد واإلنذار واإلستباق، وكذلك مزيد من 

إمكانيات وآليات التصدي..

السيد رئيس الجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب املحترم، املتحدث الثاني عن الفريق 
الحركي، تفضلوا.

النائبة السيدة فاطمة ياسين:

عاشت مناطق الشمال موجة من الحرائق، تقدمنا في إطار املادة 152 
خالل الشهر الفارط بطلب في هذا الشأن، احنا أردنا مساءلة الحكومة 
عن اإلجراءات اإلستباقية قبل أن تتجاوز النيران جيوب املواطن لتجهز 
على ممتلكاته، لكن الحكومة لم تتجاوب، آالف الهكتارات وفقد املاشية 
ولوال لطف هللا لكانت الكارثة أعمق. وهنا نريد أن نقف وقفة احترام 
وتقدير للقوات املسلحة امللكية، رجال الدرك امللكي، السلطات املحلية، 

القوات املساعدة واإلطفاء اللي وقفو وقفة املغربي الحر.

كما نستنكر االنتكاسة سياسية للحكومة، اللي في الوقت اللي كنا 
كنتاظرو خروجها للوقوف ومواساة املنكوبين، إسوة باملسؤولين بدول 
أخرى عاشت نفس الكارثة، إال أن الحكومة املوقرة فّضلت االحتفاالت 
عوض مواساة املنكوبين ومواساة اإلنسانية املنكوبة. اليوم بغينا نعرفو 
مآل اإلتفاقية اللي وقعتو، واش غادي تاخذ نفس الطريق املخطط 
على  لكن  كأرقام  كان شفناه  اإلستعجالي  املخطط  اإلستعجالي؟ ألن 
أرض الواقع كل�سي كيعرف املآل ديالو. اليوم بغينا نعرفو كذلك نصيب 
الواحات اللي عاشت حرائق في درعة تافياللت وال زالت تتعرض لها هذه 
مدة 5 سنين، أتلفت الحقول دالنخيل اللي تتعتابر هي املدخل الرئي�سي 
لعيش ديال هاد الساكنة هادي اللي في زاكورة وفي درعة تافياللت بشكل 
عام، ما بغيناش تكريس التهميش اللي دايما تتعرفو هاد املنطقة وغياب 
العدالة املجالية، وما بغيناش نعيشوا أيضا كارثة إنسانية أخرى في 
درعة تافياللت وتخسرو علينا »الغالب هللا«، بغينا أيضا نعرفو أشنا 
هم التدابير اللي اتخذتوها لدعم الفالحين املتضررين وما هي اإلجراءات 

اللي اتخذتوها لحماية الواحات؟

السيد رئيس الجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للمتحدث الثالث 
النائب  السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من 

املحترم.

النائب السيد حصطفى ال نتوف:

السيد ال ئيس،

كنتناول الكلمة في إطار املادة 152 بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، كلنا نعلم املحنة التي اجتّرها شمال اململكة، شرقا وغربا. 
إنها لحظات حزينة جدا، حيث أجازت الحرائق على أزيد من 9 آالف 
هكتار في إقليم العرائش وحده، إذا ال يسعنا إال أن نتضامن تضامن 
مطلق وتعاطف عميق مع كل الضحايا وما أكثرهم. السيد الرئيس، 
في نفس الوقت البد وأن نقف وقفة إجالل واحترام لرجاالت الوقاية 
املدنية، لرجاالت الدرك، للقوات املسلحة و للمواطنين الشرفاء الذين 

هّبوا دفاعا عن ثروتهم الغابوية.

السيد الرئيس، ما يمكنشاي نتناولو هاد املوضوع، وإن كان تناولناه 
شوية متأخر، باش ما نسجلوش بارتياح املبادرة امللكية السامية بإعطاء 
توجيهاته ذات الطابع اإلستعجالي للحكومة من أجل التدخل في الوقت 
املناسب، وهنا كذلك نسجل التجاوب ديال الحكومة مع التوجيهات 

امللكية السامية إنقاذا ملا يمكن إنقاذه.

السيد الرئيس، أنا اللي بغيت هو كيفاش نتفاداو من اآلن فصاعدا 
مثل هاد الكوارث؟ وهي مناسبة باش نشير إلى اإلستراتيجية الوطنية 
-2020 لتطوير الفضاء الغابوي أي إستراتيجية ديال غابات املغرب 

2030 اللي طلقها صاحب الجاللة في 13 فبراير املا�سي.
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السيد رئيس الجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب املحترم، الكلمة للمتحدث الرابع عن 

النائب  السيد  تفضلوا  اإلجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق 

املحترم.

النائب السيد نور الدين الهارو�سي:

السيد ال ئيس،

السيد الوزير، تتوفر بالدنا على غطاء غابوي مهم ومتنوع وأصناف 

بيولوجية ويؤدي وظائف اقتصادية وبيئية واجتماعية ورياضية هامة 

ويوفر لبعض الجماعات مداخيل محترمة، إذ يشغل هذا القطاع حوالي 

واندالع  طنجة-تطوان-الحسيمة،  جهة  مساحات  مجموع  من   35%

الحرائق بشكل متزامن في أكثر من موقع من أقاليمنا الشمالية يزعج 

شاسعة  مساحات  على  الحرائق  هذه  أتت  إذ  الوطني،  العام  الرأي 

ألف أسرة  أزيد من  تم إجالء  إثرها  في أضرار مرتفعة على  وتسببت 

واحتراق حوالي 170 مسكن، وأتت النيران على أزيد من 10 آالف هكتار 

جسيمة،  مادية  وخسائر  ثمينة  طبيعية  ثروات  انقراض  في  متسببة 

فتزامن هذه الحرائق كلف مجهودات جبارة وتعبئة ملختلف السلطات 

للسيطرة عليها بمعدات وآليات متوفرة وبمساعدة املتطوعين إلنقاذ 

النيران. هذه الحرائق ليست حكرا على بالدنا،  الساكنة من مخاطر 

بل تزامنت مع الحرائق بعدة دول دون أن نن�سى أن األسباب املناخية 

كالجفاف وارتفاع درجة الحرارة عامل مؤطر الرتفاع معدل الحرائق، 

متسائلين في الوقت نفسه عن دور صندوق الكوارث الطبيعية. كما 

ندعو جميع الجهات املعنية بتدبير وحراسة الثروة الغابوية أو املستفيدة 

وتكثيف  الغابات  حماية  في  املسؤولية  وتحمل  الحذر  توخى  إلى  منها 

حمالت التوعية والتحسيس بأهمية الغطاء الغابوي والحفاظ عليه من 

أسباب اندالع الحرائق الطبيعية أو املفتعلة وصيانته، وعلى كل متدخل 

الوطنية  و«املبادرة  و«إنعاش«  ك«أوراش«  الدولة  برامج  استغالل 

للتنمية البشرية« لخلق فرص الشغل للساكنة املجاورة للغابات، مع 

تجديد الدعوة إلى اعتماد برامج إعادة التشجير لتعويض املساحات 

املحترقة ومتابعتها ومراقبتها عبر األقمار الصناعية، تفاديا لتعريضها 

للسطو واإللحاق بامللك الخاص، ونطلب باعتماد إستراتيجية وطنية 

لحماية وتنمية الرصيد الغابوي عن طريق التدابير االحترازية الهندسية 

ولوجيستيكية،  واجتماعية  أمنية  بمقاربة  والتوعوية،  والتحسيسية 

متمنين للوكالة الوطنية الجديدة أن تقود هذه االستراتيجية...

السيد رئيس الجلسة:

السيد النائب املحترم انتهى التوقيت، مرحبا السيد الوزير تفضلوا، 

نعم تفضلوا السيد الوزير، في حدود ثمان دقائق.

السيد حممد صديقي وزي  الفالحة والصيد البم ي والتنمية 
الق وية واملياه والغابات:

شك ا السيد ال ئيس املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

أوال كنشكركم على اإلهتمام ديالكم بهاد املوضوع. ففي البداية، 
بغيت نشير بأن الوزارة وعن طريق الوزارة بالدنا كتوفر على مركز وطني 
للحرائق وما�سي اليوم عاد غانخلقوه هذا كاين هاد املركز، وكيعمل 
وفق واحد املخطط وطني متكامل ملكافحة حرائق الغابات، ومعتمد من 
طرف جميع الشركاء املؤسساتيين اللي غادي نذاكر عليهم، ويأخذ بعين 
اإلعتبار كل العوامل املسببة للحرائق، ويرتكز على تدخالت ميدانية 

ناجعة مبنية على الرصد االستباقي واإلنذار املبكر لكل املتدخلين.

وكيرتكز هاد املخطط على محورين أساسيين:

-أوال كيهم مجال التنبؤ والوقاية عبر:

* رصد اإلعتمادات الالزمة لتمويل برنامج سن برامج سنوية وتوفير 
التجهيزات والوسائل الكفيلة بالحد من اندالع الحرائق؛

* تجميع املعطيات وتخزينها في نظام معلوماتي مخصص لبلورة 
األكثر  الغابوية  املجاالت  وتحدد  باستمرار  محينة  استباقية  خرائط 

تعرضا ملخاطر الحرائق بتعاون مع املديرية العامة لألرصاد الجوية؛

* إنجاز برامج سنوية لتوعية وتحسيس الساكنة املحلية ومرتادي 
الغابة بأخطار وعواقب الحرائق.

املحور الثاني كيهم مجال مكافحة الحرائق واإلنقاذ من خالل:

أوال، التدخل بتنسيق مستمر مع مختلف الشركاء املعنيين؛ التدخل 
عبر عدة مستويات حسب سرعة انتشار الحرائق بتعبئة فرق التدخل 
السريع على املستويين البري والجوي، مدعمين بسرب من الطائرات 
تابعة للقوات امللكية الجوية وللدرك امللكي، مجهزة خصيصا ملكافحة 
الحرائق، وذلك بتنسيق محكم مع تحديد أولويات إستراتيجية ميدانية 
من أجل الحفاظ أوال على صحة وسالمة املتدخلين، مع إنقاذ وحماية 

حياة الساكنة املحلية وممتلكات الساكنة واملجال الطبيعي.

فكيف ما كتعرفو شهدت بالدنا في عدة مناطق فهاد األسبوعين 
املاضيين، خصوصا في اإلقليم ديال تازة والعرائش ووزان وشفشاون 
وتطوان والحسيمة إندالع حرائق كثيفة ومتزامنة من الحجم املتوسط 
املرتفعة لإلشتغال  بقابليتها  الكبير، وفي غابات شاسعة معروفة  إلى 
واإلحتراق. وساهمت الظروف املناخية في تأجيج النيران، وعملت فرق 
مكافحة الحرائق الغابوية، من مختلف القطاعات واملؤسسات املركزية 
املسلحة  القوات  والغابات،  املياه  والجهوية واإلقليمية واملحلية من: 
املساعدة،  القوات  امللكي،  الدرك  الجوية،  امللكية  القوات  امللكية، 
السلطات املحلية، بانضباط وحرفية وتنسيق محكم وسرعة في األداء 
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وفق استراتيجية مضبوطة ألكثر من 8 أيام متواصلة على ضمان فعالية 
التدخل الجوي والبري. وساهم في إخماد الحرائق بالغابات حوالي ما 
مجموعه 4200 عنصر من املياه والغابات والوقاية املدنية والقوات 
املسلحة امللكية والدرك امللكي والقوات املساعدة والسلطات املحلية 
اإلطفاء  بشاحنات  معززين  واملتطوعين،  الوطني  اإلنعاش  وأعوان 
وصهاريج محملة باملياه وسيارات التدخل السريع وسيارات اإلسعاف 
وآليات وجرافات لفتح املسالك، تم التدخل ديال 5 ديال الطائرات 
»كانادير« تابعة للقوات امللكية الجوية و8 ديال الطائرات من نوع »تيربو 
طراش« والهليكوبتر التابعة للدرك امللكي، مع االستعانة ألول مرة بطائرة 
»درون« التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل رصد وتتبع 
بعد دراسة  والبرية  الجوية  التدخالت  أولويات  الحرائق وتحديد  بؤر 

وتحليل الصور تحت حمراء.

هكتار   10.300 املتضررة  اإلجمالية  املساحة  فبلغت  وللتدقيق، 
في املجموع، وللتدقيق فإن املساحة التي كانت مهددة بأن تحترق كليا 
كادت أن تصل إلى ما يناهز 123 ألف هكتار، وكادت أن تأتي النيران 
على سبيل املثال في إقليم العرائش وبالضبط في الجماعات ديال القلة 
وبوجيدان وتطوفت، على مساكن تضم أكثر من 5200 عائلة أي أكثر 

من 35 دوار كان مهدد.

الحرائق املتحكم فيها كليا لحدود الساعة، لكن هناك بعض البؤر 
تنبعث من حين آلخر، كالتي سجلت يوم  املنكوبة،  باملناطق  الخفية 
البارحة ويوم السبت التي تم احتواؤها بالسرعة الالزمة والتدخالت 
البرية، مع تعبئة أربعة طائرات »كانادير« حسب الضرورة، مع األخذ 
بعين اإلعتبار كأولوية قصوى املحافظة على حياة املتدخلين وسالمة 
لم يزحف سوى على مسافات متفرقة ال  الحريق  املحلية.  الساكنة 
تتعدى 12 هكتار، وكذلك مع األسف كنت جاي عندكم هنايا، تسجل 
واحد الحريق كذلك اللي تنتمناو من هللا ما يكونش كبير على الساعة 
تازروط، هذا حريق جديد غابة  الواحدة والنصف في جماعة ديال 
دابا خدامة  »كانادير« وهي  الطائرات  ديال   4 أقلعت  بوهاشم، وقد 
في عين املكان ونطلب هللا خيرا. ويبقى مستوى درجة اليقظة واإلنذار 

والتدخالت السريعة في النسبة العليا على مدى األسابيع املقبلة.

وللحد من تداعيات هذه الحرائق والتأثير ديالها، أعّدت الحكومة 
يوم  وقعت  السامية،  امللكية  للتعليمات  وتنفيذا  مستعجل.  برنامج 
الجمعة كما تعرفون واحد اإلتفاقية مع جميع األطراف ومع املسؤولين 
الترابيين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فاس-مكناس، تم من خاللها 

رصد واحد 290 مليون ديال الدرهم. وكيشمل البرنامج اإلستعجالي:

أوال، تعويض ملاشية التي هلكت باملناطق املتضررة وكذا األعالف 
التي أتلفتها الحرائق والتي تم إحصاؤها من طرف السلطات املحلية، وتم 
إنجاز هذا املحور كليا البارحة ويوم السبت، راه كملناه، السيدة النائبة 

اللي كتساءل راه كملناه، donc ماراكيش عارفة أشنو كاين في امليدان؛

تعويض مربي النحل والعملية هي في طريقها، إن شاء هللا من هنا 
لة واللي 

ّ
لشهر غشت كل�سي غادي يكون معّوض، هاد الناس ديال النحا

كيوصلو تقريبا ل�سي 500 نّحال؛

دعم الساكنة في تأهيل وترميم املنازل املتضررة والتي تم إحصاؤها 
من طرف السلطات املحلية، وكذلك مشاريع مندمجة لتشجيع الغابات 

املنكوبة؛

إعادة تأهيل األشجار املثمرة املتضررة، وغادي تكون عندنا إن شاء 
هللا مشاريع فالحية واللي غادي تكون مدّرة للدخل مع هاد التشجير.

كما تتضمن االتفاقية تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة 
واملكافحة ديالها كما كتطلبو، غادي تكون يعني دعم أكثر للوسائل، 
فضال عن خلق ديال ألف فرصة عمل إضافية لجهة ديال طنجة-
تطوان-الحسيمة، وخصوصا موجهة للمتضررين واألفراد ديال األسر 

ديالهم والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم على حسن اإلسهام في هذه الجلسة، 
وسنمر بعد قليل إلى الجلسة التشريعية الخاصة بالدراسة والتصويت 

على النصوص الجاهزة. ون فع هذه الجلسة وشكرا لكم جميعا.
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حمض  الجلسة الخاحسة والخمسين

التاريخ: االثنين 25 ذو الحجة 1443ه )25 يوليوز 2022(.

ال ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب

التوقي8: أربعة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة السادسة مساء 
والدقيقة الحادية واألربعون.

على  والتصويت  للدراسة  تخصص  جلسة  األعمال:  جدول 
النصوص التشريعية التالية:

مشروع قانون التصفية رقم 20.22 املتعلق بتنفيذ قانون  .-
املالية للسنة املالية 2020؛

رقم  الشريف  الظهير  وتتميم  بتغيير   30.22 رقم  قانون  -مشروع 
1.58.008 الصادر في 4 شعبان1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام 

األسا�سي العام للوظيفة العمومية.

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس حجلس النواب، رئيس 
الجلسة:

أش ف  على  والسال0  والصالة  ال حيم،  ال حمن  هللا  بسم 
امل سلين وعلى آله وصحبه.

السيدة الوزي ة،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب املحترحين،

يخصص مجلس النواب جلستين تشريعيتين، تخصص الجلسة 
األولى للدراسة والتصويت على:

-مشروع قانون التصفية رقم 20.22 املتعلق بتنفيذ قانون املالية 
للسنة املالية 2020؛

رقم  الشريف  الظهير  وتتميم  بتغيير   30.22 رقم  قانون  -مشروع 
1.58.008 الصادر في 4 شعبان1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام 

األسا�سي العام للوظيفة العمومية.

فيما تخصص الجلسة الثانية للدراسة والتصويت على مقترحات 
القوانين التالية:

رقم  بالقانون  مكررة   137 املادة  إضافة  إلى  يرمي  قانون  -مقترح 
36.15 املتعلق باملاء؛

-مقترح قانون يق�سي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض 
باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان اإلدارات العمومية؛

-مقترح قانون يق�سي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس 
املستشارين.

الوزير  للسيد  الكلمة  القوانين،  بمشاريع  مرتبطة  األولى  الجلسة 
لتقديم مشروع القانون ليتفضل مشكورا، السيد الوزير ال�سي فوزي 

فيما يتعلق بقانون التصفية.

السيد فوزي لقجع، الوزي  املنتدب لدى وزي ة االقتصاد 
واملالية، املكلف بامليزانية:

بسم هللا ال حمن ال حيم.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

السيدة والسادة الوزراء،

يطيب لي أن أعرض على أنظاركم مشروع قانون التصفية املتعلق 
بتنفيذ قانون املالية لسنة 2020، والذي تم إيداعه بمجلسكم املوقر 
الدستور،  76 من  الفصل  في  تام لآلجال املنصوص عليها  في احترام 
واملادة 65 من القانون التنظيمي لقانون املالية، أي قبل نهاية شهر 
مارس من هذه السنة. كما أننا اليوم بصدد املناقشة والتصويت على 
هذا املشروع بعد مرور أقل من 4 أشهر فقط على تقديمه ملجلسكم 
املوقر، وقد تحقق هذا اإلنجاز الغير املسبوق بفضل التعاون والتنسيق 
مع املجلس األعلى للحسابات، ومع مؤسستكم املحترمة. ويعد كذلك 
ثمرة للمجهودات املبذولة من قضاة املجلس األعلى بالتعاون مع أطر 
قانون  تنفيذ  التقرير حول  إعداد  أجل  من  واملالية  االقتصاد  وزارة 
املالية لسنة 2022، والتقرير حول التصريح العام باملطابقة وتقديمه 

ملجلسكم املوقر.

وال يفوتني هنا، أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيدة الرئيس األول 
رئيس  للسيد  كذلك  بالشكر  وأتوجه  للحسابات،  األعلى  للمجلس 
مجلس النواب، والسيدة رئيسة لجنة مراقبة املالية العامة، والسادة 
على  اللجنة  أعضاء  النواب  والسادة  السيدات  وكل  الفرق،  رؤساء 
هذا  على  والتصويت  النقاش  في  وانخراطهم  وتعبئتهم،  تفهمهم، 
املشروع باإلجماع، وهو األمر الذي سيسمح للبرملان وألول مرة بمناقشة 
والتصويت على مشروع قانون التصفية لسنة 2022 قبل الشروع في 
مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2023، وهذا إن دل على �سيء فإنما 
يدل على أننا نسير في االتجاه الصحيح نحو تقليص آجال املصادقة 
على قانون التصفية، وجعله أكثر التصاقا بقانون املالية إعماال ملبدأ 
تعديل  إطار  في  لتكريسه  الذي سنسعى  التوجه  هو  وهذا  املساءلة، 

القانون التنظيمي لقانون املالية مستقبال.

أيها السيدات والسادة،

لقد تم إرفاق مشروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية 
لسنة 2020 بكل من التقرير حول نجاعة األداء، وتقرير افتحاص نجاعة 
األداء، حيث يشكل هذان التقريران تتويجا للجهود املبذولة من أجل 
تفعيل منهجية نجاعة األداء، وبالتالي تحقيق تحول نوعي على مستوى 
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تدبير املالية العمومية، باالنتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج. 
كما تم إرفاق هذا املشروع، وألول مرة بالحساب العام للدولة مدعما 
املالية األخرى، وبتقييم االلتزامات  بالحصيلة املحاسباتية والبيانات 
تفعيال  وذلك   ،2020 برسم سنة  املحاسبية  الحصيلة  الخارجة عن 
لإلصالح املحاسبي الذي أقره القانون التنظيمي لقانون املالية في مادته 
66، مما سيساهم ال محالة في تحسين املحاسبة امليزانياتية للمداخيل 
القائمة  للدولة  العامة  املحاسبة  بيانات  تقديم  والنفقات من خالل 
على مبدأ إثبات الحقوق وااللتزامات. وتهدف هذه املحاسبة إلى تقديم 
صورة صادقة وشاملة عن الوضعية املالية للدولة وممتلكاتها بإثبات 
جميع أصولها وخصومها، ويعد املغرب من بين الدول السباقة على 
الصعيد اإلفريقي والعربي، بل والعالمي إلى اعتماد هذه املحاسبة، وال 
يفوتني أن أذكر بأنه عامليا هناك فقط 30 دولة هي التي لجأت واعتمدت 

هذه املحاسبة.

كما يشكل التصديق على الحساب العام للدولة من لدن املجلس 
األعلى للحسابات، حدثا هاما في مسار تحديث تدبير املالية العمومية، 
وتعزيز قيم الحكامة الجيدة ومبادئ الشفافية واملحاسبة، وهي مبادئ 
كرست مضامينها مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية. وقد وضع 
هذا اإلنجاز املغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال التصديق على 
حسابات الدولة، إذ يعد كما قلت واحدا من بين 30 دولة على املستوى 
العالمي، و3 دول فقط على مستوى القارة اإلفريقية التي اعتمدت نظام 

التصديق على بياناتها املالية.

وأخيرا، وكما نصت على ذلك مقتضيات القانون التنظيمي لقانون 
املالية، تم إرفاق هذا املشروع بتقرير حول املوارد املعبأة من طرف 
كما   ،2020 سنة  برسم  الترابية  الجماعات  ميزانيات  لفائدة  الدولة 
وضعنا بين أيدي السيدات والسادة النواب املحترمين، مجموعة من 
الوثائق التكميلية تتضمن مزيدا من املعطيات واألرقام، باإلضافة إلى 

املؤشرات املتعلقة بسياق تنفيذ قانون املالية لسنة 2020.

أيها السيدات والسادة،

يقوم مشروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية لسنة 
والنفقات  املقبوضة  للمداخيل  النهائي  املبلغ  وإثبات  بحصر   ،2020
املنجزة املتعلقة بالسنة املالية، وكذا بحصر حساب نتيجة هذه السنة. 
وبناء عليه، يثبت هذا املشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية 
لسنة 2020 على مستوى كل من امليزانية العامة، وميزانيات الحسابات 
الخصوصية ومرافق الدولة املسيرة بطريقة مستقلة، والتي جاءت على 

الشكل التالي:

-أوال- على مستوى امليزانية العامة : بلغت النفقات املنجزة عند 
بلغت  فقد  املوارد  يخص  فيما  درهم،  مليار   402,82 السنة  نهاية 
تقديرات امليزانية العامة برسم قانون املالية املعدل للسنة املالية 2020 
أي التوقعات التي صادقتم عليها 348,56، وقد تم تحصيل ما مجموعه 

370,53 مليار درهم أي بنسبة إنجاز بلغت %106,30، رغم الظروف 
الصعبة واالستثنائية، وقد شكلت املوارد العادية فيها حوالي %67 من 

مجموع املوارد املحصلة؛

بلغت  للخزينة: فقد  الخصوصية  بالحسابات  يتعلق  فيما  -ثانيا- 
فيما يخص  أما  درهم،  مليار   143,62 ما مجموعه  املنجزة  النفقات 
املوارد، التوقعات كانت 110,92 مليار درهم تم تحصيل 146,15 مليار 

درهم.

-ثالثا- فيما يخص مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة : سجلت 
نفقات االستغالل ما مجموعه 1,76 مليار درهم، أما موارد االستغالل 
مليار درهم.   3,68 وتم تحصيل   3,57 التقديرات  كانت  املرافق  لهذه 
346,63 مليون درهم،  في حين بلغت نفقات االستثمار لهذه املرافق 
1,46 مليار  1,48 مليار درهم تم تحصيل  وباملقابل التقديرات كانت 

درهم أي بنسبة إنجاز بلغت %99؛

املالية  بقانون  الخاصة  التوقعات  أن  إلى  اإلشارة  وجبت  -رابعا- 
املعدل للسنة املالية 2020 قد تحققت بنسب إجمالية بلغت املوارد 

%112، التكاليف يعني املصاريف 80%.

أيها السيدات والسادة

قانون  تنفيذ  ميز  الذي  االستثنائي  بالظرف  التذكير  من  بد  ال 
املالية لسنة 2020، واملرتبط أساسا بتف�سي جائحة فيروس كورونا 
»كوفيد19-«، والذي فرض اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل 
في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، وذلك نظرا للتغيرات 
املهمة التي طرأت على أولويات وفرضيات قانون املالية، وخاصة تراجع 
أمثل على مستوى  تدبير  نهج  الذي تطلب  الجبائية وهو األمر  املوارد 
النفقات من خالل إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العمومي أخذا بعين 

االعتبار تقلص مداخيل الدولة.

ونتيجة لكل ذلك، سجل االقتصاد الوطني تراجعا في النمو يقدر 
ب %7,2، وعجزا للميزانية في حدود %7,1 من الناتج الداخلي الخام، 
وهذا يبرز التطور اإليجابي الذي تعرفه ماليتنا، الحمد هلل، هذه السنة، 
حيث نتوقع أن نكون في أقل من 5,9 التي حددها مشروع قانون املالية 

لسنة 2022.

أيها السيدات والسادة،

تلكم باختصار أهم املعطيات واألرقام التفصيلية ملشروع قانون 
التصفية لسنة 2020، ونحيطكم علما بأن مصالح وزارة االقتصاد 
واملالية هي اآلن بصدد إعداد قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون 
املالية لسنة 2021، والذي سيتم تقديمه إلى البرملان قبل نهاية الربع 
األول من سنة 2023، تفعيال للمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون 
املالية، آملين أن نقلص هذه اآلجال إلى أكبر حد ممكن، أشكر لكم 

حسن اهتمامكم، والسالم عليكم ورحمة هللا.
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السيد ال ئيس:

الكلمة للسيدة مقررة لجنة مراقبة املالية  شكرا السيد الوزير، 
العامة لتقديم تقرير اللجنة في هذا املوضوع، وزع التقرير؟ إذن أفتح 
باب املناقشة العامة، الكلمة عن فرق األغلبية النائب املحترم السيد 

عبد الرحيم واسلم في حدود عشر دقائق، تفضل السيد النائب.

النائب السيد عبد ال حيم واسلم باسم ف ق األغلبية:

السيد ال ئيس،

السيدة الوزي ة،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب،

هذه  أشغال  في  األغلبية  فرق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  لي  يطيب 
الجلسة التشريعية املخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون 
التصفية رقم 20.22، املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2020، 
هذا األخير الذي جاء في سياق استثنائي لجائحة »كوفيد19-« وما ترتب 
عن ذلك من تأثيرات على االقتصاد الوطني، األمر الذي دفع بالحكومة 
املواطنات  وسالمة  صحة  وضعت  التي  سامية،  ملكية  بتوجيهات 
واملواطنين في درجة أولى وأسمى من االقتصاد، إلى سن عدد من التدابير 
واإلجراءات للتخفيف من اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه الجائحة 
من خالل إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة »كوفيد19-«، لتقديم 
دعم مالي مباشر لفائدة الفئات الفقيرة والهشة، وملواكبة القطاعات 
املتضررة من األزمة، وكذا إعداد قانون مالية معدل رقم 35.20 للسنة 
املالية 2020 ملواجهة تداعيات هذه الجائحة لتنفيذ اإلجراءات والتدابير 

االقتصادية واالجتماعية واإلدارية التي وضعتها الحكومة.

الرقمية  املعطيات  تحليل  من خالل  جليا  الوضع  هذا  ظهر  وقد 
2020، حيث أشار تقرير نجاعة األداء  بتنفيذ قانون مالية  املتعلقة 
لسنة 2020، والذي شمل 37 قطاعا وزاريا ومؤسسة عمومية بمجموع 
برامج ميزاناتية بلغ 122 برنامج، وحدد لها 406 هدفا منها 105 هدفا 
مستجيبا ملقاربة النوع االجتماعي. وقد انعكست تداعيات انتشار جائحة 
»كوفيد19-« على حصيلة تحقيق توقعات املؤشرات، حيث تراوحت 
نسب اإلنجاز بين %13 كحد أدنى و%100 طبعا كحد أق�سى، بمعدل 
ال يتعدى %41 مقابل %51 بالنسبة لسنة 2019. وذلك راجع باألساس 
إلى الوضع واإلجراءات االستثنائية املرتبطة بأزمة جائحة »كوفيد19-« 

وخاصة خالل فترة الحجر الكلي.

أما على مستوى النتائج املحققة، فإنها تبقى رغم كل هذه الظروف 
في مستوى مقبول، ذلك أنه على مستوى امليزانية العامة فإن النفقات 
املنجزة عند نهاية السنة بلغت 402,8 مليار درهم، فيما بلغت تقديرات 
امليزانية العامة املرتبطة باملوارد برسم قانون املالية املعدل للسنة املالية 

2020 ما قدره 348,56 مليار درهم، وتم تحصيل ما مجموعه 370,53 
مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت %106,3 رغم ظروف األزمة الصحية. 
نفس األمر ينطبق على مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة وكذا 
فيما يخص مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة، هذا في الوقت الذي 
 2020 املالية  للسنة  املالية  بقانون  الخاصة  التوقعات  فيه  تحققت 
بنسبة  والتكاليف   ،112% بنسبة  املوارد  في  إجمالية حددت  بنسب 

.80%

السيدات والسادة،

وكما هو معلوم يعتبر قانون التصفية اإلطار املرجعي الذي تتمكن 
من خالله السلطة التشريعية من مراقبة مدى تنفيذ قانون املالية، 
واحترام املساطر واإلجراءات املرتبطة به، والوقوف على نجاعة األداء 
خصوصا  املغربية،  اإلدارة  داخل  الحاصلة  التطورات  على  وأيضا 
السياسات  املالية، ومن خاللها  لقانون  الجيد  التنفيذ  على مستوى 
هذا  وفي  والتنموية.  واالجتماعية  االقتصادية  امليادين  في  الحكومية 
املجال، ال بد من التذكير باملجهود الذي بذل خالل السنوات األخيرة 
للمالية،  التنظيمي  القانون  العمل على احترام مقتضيات  من خالل 
والذي حدد املدة الفاصلة بين تنفيذ قانون املالية وتقديم مشروع 
قانون التصفية الخاص بتنفيذه في سنتين كحد أق�سى، وذلك تكريسا 
ملقتضيات دستور 2011 في الفصل 76 منه. في هذا اإلطار نثمن عاليا 
داخل فرق األغلبية العمل الجبار الذي مكن من تقليص هذه املدة 
الفاصلة تدريجيا من 8 إلى 6 سنوات ثم 4 سنوات لتصل إلى سنتين. 
هذا يفسر التطور الحاصل داخل اإلدارة املغربية والتي باتت أكثر من 
أي وقت م�سى قادرة على التنفيذ األمثل ملختلف املقتضيات املنصوص 
عليها في قوانين املالية. هذا األمر جاء نتيجة عمل جبار حول إعادة 
النظر في منهجية العمل داخل اإلدارة، واالنتقال من منطق الوسائل 
واإلجراءات إلى منطق النتائج واملؤشرات في التسيير املالي، وترمي إلى 

إقرار املبادئ التالية:

شمولية االعتمادات وارتباطها بمؤشرات النجاعة؛ .•

تصريف امليزانية في إطار تعاقدي مع املصالح الغير ممركزة؛ .•

تقني  بوعاء  األمر  يتعلق  للنفقات  املندمج  التدبير  اعتماد  .•
ومعلوماتي يمكن من التدبير املحكم السريع في إطار نظام مندمج لتدبير 

النفقات بين جميع املتدخلين؛

املراقبة  في منظومة  النظر  يعيد  رقابي جديد  نظام  اعتماد  .•
وهيكلتها بتصور حديث ملفهوم املسؤولية من حيث ربطها باملؤشرات 

والنتائج ال باإلجراءات والوسائل؛

إدماج مقاربة النوع االجتماعي في امليزانية. .•

لقد تم اعتماد هذه املقاربة من أجل وضع برمجة يتم تحيينها كل سنة 
من أجل مالءمتها مع تطور الظرفية االقتصادية واالجتماعية للبالد، 
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ال�سيء بال�سيء يذكر، هي مناسبة اليوم ننوه فيها داخل فرق األغلبية، 
على  إصرارها  خالل  من  الحكومة  أطلقتها  التي  الجديدة  بالدينامية 
تعزيز وتجديد الترسانة القانونية الخاصة بقوانين املالية، حيث تعتزم 
الحكومة بتشارك مع البرملان إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية 
خصوصا في الشق املتعلق بقانون التصفية، وذلك لجعل هذا القانون 
محطة أساسية ملناقشة املالية بهدف إنجاز السياسات العمومية كما 
هو مسطر لها من أجل خدمة بلدنا وتنميته وتطويره. حيث نسجل 
بارتياح مخرجات اليوم الدرا�سي املشترك املنظم بشكل مشترك بحر 
األسبوع املا�سي بين لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب 
ولجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية بمجلس املستشارين، 
والذي خصص لعرض ومناقشة تصور الحكومة حول إصالح القانون 

التنظيمي لقانون املالية، ومراجعة جدول الضريبة على الدخل.

السيدات والسادة،

فرق األغلبية تغتنم هذه املناسبة اليوم لتشيد بالتجاوب الفعال 
واملثمر للحكومة مع الطلبات امللحة للسيدات والسادة النواب املحترمين 
داخل قبة البرملان، والذين ال يتوانون عن املطالبة بمدهم بكل الوثائق 
والتقارير التي تمكن من مساعدتهم على تقييم األداء الحكومي في الشق 
فإن  لذلك  املالية.  قوانين  بتنفيذ  واملتعلق  التصفية  بقانون  املتعلق 
إرفاق مشروع هذا القانون بكل من التقرير حول نجاعة األداء، وتقرير 
افتحاص نجاعة األداء في تجربة حديثة يشهدها البرملان، يعتبر بالنسبة 
لفرق األغلبية بمثابة نقلة نوعية في العمل الرقابي بمجلس النواب، 
بمستوى  االرتقاء  يضمن  بما  الشفافية  بناء صرح  لبنات  من  ولبنة 
ميزانية  في  التصفية  وعمليات  املالية،  قوانين  تنفيذ  حول  النقاش 
الدولة نحو مساءلة مدى نجاعة مختلف البرامج والسياسات العمومية 

واإلكراهات املرتبطة بتدبير املالية العمومية.

كما ال بد هنا أن نشير إلى معطى جد مهم وهو اعتماد بالدنا على آلية 
التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها، والتي دخل 
حيز التنفيذ ألول مرة ببالدنا من فاتح يناير 2020 طبقا للمادة 69 من 
القانون التنظيمي لقانون املالية رقم 130.13، وبذلك فبالدنا تعد من 
بين 3 دول إفريقية من أصل 30 دولة على املستوى الدولي اختارت نظام 

التصديق على حسابات الدولة وهذا هو الطريق الصحيح.

تنفيذ  ومراقبة  تتبع  في  البرملان  دور  بتقوية  نطالب  الختام،  وفي 
امليزانية قبل مناقشته لقانون التصفية، وتمكين السيدات والسادة 
القانون  لتنفيذ  املواكبة  واإلمكانات  األدوات  امتالك  من  البرملانيين 
املالي، والتزام الحكومة بتقديم التقارير الضرورية واملتعلقة بالوضعية 
مضبوطة،  وأرقام  مؤشرات  واملالية ضمن  واالجتماعية  االقتصادية 
على  يؤكد  الذي  للحسابات  األعلى  املجلس  لتوصيات  تنفيذا  وذلك 
ضرورة العمل على تقديم حسابات مجمعة حسب كل قطاع وزاري، 
وذلك وفقا ملقتضيات املادة 25 من القانون رقم 62.99 املتعلق بمدونة 
املحاكم املالية. وهكذا، فإننا في فرق األغلبية سنصوت باإليجاب على 

مشروع قانون التصفية املعروض على جلستنا املوقرة، وشكرا.

السيد ال ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة عن فرق ومجموعة املعارضة النائب 
املحترم السيد الرئيس ال�سي إدريس السنتي�سي.

النائب السيد إدريس السنتي�سي رئيس الف يق الح كي باسم 
ف ق وحجموعة املعارضة:

السيد ال ئيس املحتر0،

السادة الوزراء املحترحين،

السيدات والسادة النواب األجالء،

للدراسة  املعارضة  فرق  عن  نيابة  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
والتصويت على قانون التصفية دالقانون املالية 2020، وانطالقا من 
معارضة مواطنة مسؤولة ومؤسساتية تمت دراسة هاد القانون اللي 
احنا بصدد الدراسة والتصويت عليه، واللي كان في سنة استثنائية بكل 
املقاييس سنة 2020، سنة نتاع انطالق داآلفة د«كوفيد واللي تفضل 
صاحب الجاللة وأعطى التعليمات ديالو لتعبئة 10 داملليار ديال الدرهم 
اللي فضل املصلحة الصحية والعامة على  امليزانية، وطبعا  من هاد 
مواضيع اقتصادية. هاد السنة كذلك اللي كانت سنة استثنائية بحيث 
ما كان ممكن  واللي كذلك جاء إلصالح  تعديلي  مالية  عرفت قانون 
اإلصالح ديالو، احنا في الواقع تناولنا وبإيجاب هاد الدراسة واتخاذ قرار 
كذلك بالتصويت باإليجاب، ألن هاد السنة املالية حسب األرقام واللي 
تمت املصادقة عليها سنة مالية جيدة، سنة مالية اللي أول مرة عرفت 
املصادقة نتاع املجلس األعلى للحسابات على امليزانية، هاد املصادقة 
داملجلس األعلى للحسابات هي عندها أهمية كبيرة، كما تفضل السيد 
الوزير وقال قبل قليل أن 30 دولة اللي عندها املصادقة على الحسابات 
ديالها في إطار شفاف وكامل، املغرب واحد من هاد الدول واللي من 
جملة كذلك 2 أو 3 دول إفريقية اللي مشات في هاد النهج. الجميع يعلم 
على أن األوراق املالية الخاصة باملديونية ديال أي بلد تيمكن تكون 
عندها قيمة، أو ال كاع غير مرغوب فيها إيال مكانتش الحسابات ديال 
الدولة مصادقة عليها، الجميع يعلم كذلك على أن املؤسسات  هاد 
املانحة وكذلك مؤسسات القروض الدولية تعتمد على هاد النوع نتاع 
املجلس  يد  2020 على  بالنسبة لسنة  تتم  التي  القرارات واملصادقة 
األعلى للحسابات، وكذلك اللي تتم في واحد العدد نتاع التمارين نتاع 

مؤسسات دولية اللي كذلك تتبع وتتراقب العمليات املحاسبية كاملة.

السيد الوزير، تكلم وبشكل دقيق خالل لقاءين هاد األسبوع اللي 
فات حول املواضيع ذات األهمية بمكان، بحيث اللي عندو ذاكرة للما�سي 
أوال تيوجد على أن قوانين التصفية في نهاية التسعينات راه كانت تتجي 
نتاع 15عام قبل وال 12، دابا اليوم ولينا تنتكلمو تقريبا على عام ونص، 
هذا خصنا نعتزو به ونفتخرو به كاملين، ألن فعال وكيف سمعنا قبل 
قليل املادة 65 من القانون التنظيمي للمالية اللي تتعتزم الحكومة باش 
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تجيب لنا 2021 في وقتو، غتكون سابقة، عالش؟ ألن تتكون ما زال 
الذاكرة، ما زال عارفين األرقام، يمكن ناقشوهم، وكذلك هذا تيدل 
على أن التصفية هي حقيقية وما وقعش خلط كيما تيتعرف في واحد 
العدد دالدول اللي إما تتاخذ القروض وتستعملهم للتدبير والتسيير بدل 
ما تستعملهم للتجهيز والبناء. إذن كاين إصالح محاسباتي، احنا نتمناو 
باش نمشيو بعيد نوصلو حتى une comptabilité analytique، دابا إيال 
راه مكاينش فرق ما بين املحاسبة نتاع والحسابات نتاع دولة أو ال ديال 
خواص راه كيف كيف، يعني إيال كنا تنعرفو شنا هي األصول والخصوم، 
كنعرفو القيمة نتاع ممتلكات الدولة وما لها وما عليها، طبعا راه تنكونوا 
مشينا يعني بواحد الشكل دقيق ومزيان وبواحد الشكل يعني مضبوط.

اليوم كذلك نسجل وبصدق بارتياح وهذا مفيد، ألن املعارضة راه 
يعني كاين يمكن تكون في واحد العدد ديال األمور اللي خصها دراسة وقوة 
اقتراحية، كيف قلت ألن هنا ما�سي في إطار معارضة مؤسساتية مواطنة 
ومسؤولة، ولكن من حيث تنوقفوا وتنوجدوا على أن اإلدارة املغربية، 
وهذا خصنا نعتزو به وما�سي اليوم، خصنا نعتزو به منذ يمكن 20-15 
سنة مبنية ومهيكلة على أسس مضبوطة، راه اللي تيم�سي لدول أخرى 
وأحيانا عندها إمكانيات أكثر منا وتيدخل لإلدارة، ما تيصيبش الهيكلة 
اللي كاينة، ما تيصيبش األطر اللي كاينين، ما تيصيبش األرشيف الذاكرة 
إلى غير ذلك...، اليوم في وزارة املالية يمكن لكم ويمكّنا كاملين بعيدين 
على كل نقاش أو مزايدة نعتزو ونفتخرو باإلدارة ديالنا، اإلدارة ديالنا 
اللي عندها أطر قارة، يعني كاين اإلطار اللي كيدّوز 20، كاين اللي 30، 
كاين اللي بدا وغادي يتقاعد، غتبقى حتى للتقاعد السيد الوزير؟ تيبدا 
وتيتقاعد في وزارة املالية هذا مهم جدا. كذلك ودائما في إطار النجاعة، 
اإلدارة الرقمية اليوم الوزارة ديالكم مشات بعيد، مشات بعيد في إطار 
الرقمنة، يعني أننا الزم ما نعتزو ونفتخرو باملنجزات اللي قطعها املغرب، 
غادي يكون صعيب باش نجيبو خطاب دائما سوداوي أو ال نوقفو حتى 
عند املنجزات ونعتبرو على أنها ما كافياش غير عادية أو ال يمكن يّدار 
أفضل. اليوم ما نسعى إليه جميعا هو تحسين مناخ األعمال، تحسين 
مناخ األعمال والضمانات ديالو راه تنطلق كذلك من هاد املصادقة 
ديال املجلس األعلى للحسابات واملؤسسات املختصة طبعا األجنبية 
وال الوطنية واللي عندها رأي وتتّبع للملفات والقضايا. هاد املناخ ديال 
األعمال كذلك تيتبنى على تقارير بنك املغرب وغيرهم من التقارير، اللي 
إما يعطيونا مصداقية أو ال ما يعطيوناش املصداقية، نعتبر على أن، 
الحمد هلل، كاينة مصداقية، كاين عمل جدي، نعتبر على أن الترتيب 
نتاع املغرب في واحد العداد نتاع التقارير راه رهين بهاد املصادقة من 
جهة، ورهين كذلك بكل اإلصالحات اللي تتقوم بها الدولة املغربية طبعا 
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة، واللي تتقدم بخطى حثيثة. 
اليوم اللي يمكن نقولو هو أن الرقابة سواء كانت قبلية أو بعدية احنا 
اللي تيهمنا هو الشفافية، وبصدق اللي تيهمنا هو أن نرى أن األرقام نتاع 
الضرائب تتم�سي بشكل مضبوط، وتتم�سي بشكل تصاعدي اللي خص 
تكون معاه التوسيع نتاع الوعاء الضريبي. أظن بأن هاد العمل اللي احنا 

تنتجهو لو جميع ال بد أن نستمر فهاد الشفافية، ال بد أن نستمر في 
املراقبة، ال بد أن نستمر في مراقبة الناس اللي تيتالعبوا بالضرائب واللي 
كيتالعبوا بواحد العدد ديال األمور اللي راه ما بقاتش مقبولة اليوم إيال 
كانت فعال كاين الحس الحقيقي ديال املواطنة. إذن سبق وطلبنا واحد 
العدد نتاع اإلجراءات منذ سنين، اليوم نعتز بكونها تتجي بالتدريج، ولكن 
تتوصل تنتمناو بأن ما تم االتفاق عليه هو ما وعد به السيد الوزير أن 
يستمر من حيث املقاربة التشاركية في تحديد الفرضيات اللي كتبنى 
عليهم امليزانية، واملقاربة التشاركية كذلك اللي شفنا من خالل املرسوم 
واحد  بخصوص  التشاركية  واملقاربة  العمومية،  بالصفقات  املتعلق 
املجموعة نتاع يعني نتاع القضايا. طلبت من السيد الوزير بالنيابة عن 
املعارضة واحد املسألة، قلت لو أودي السيد الوزير، احنا إيال قديتي 
تجيب امليزانيات الفرعية وناقشوهم ونغيرو األرقام ديالهم دون املس 
بالتوازنات راه يمكن نفاجؤكم ونصوتو باإليجاب على قانون املالية، 
ولكن راه ما يمكنش يبقى البرملان ومنذ يعني عقود تيجي تيناقش واليني 
يدين  بين  يعني  تيبقاو  واألرقام  والبرمجة  السيا�سي  الجانب  تيناقش 
هاد  غيرو  الجرأة  نتاع  بشوية  كيديرو  شوفوا  إذن  فقط،  الحكومة 
التعامل واحنا كذلك غنغيرو ونتغيرو ونصوتو باإليجاب، شكرا جزيال.

السيد ال ئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد النائب ال�سي إدريس السنتي�سي، قبل 
إلى عملية التصويت أود أن أتوجه باسمكم جميعا بالشكر  أن نمر 
الجزيل لكل األطر ديال مختلف الوزارات الذين تعبأوا من أجل إعداد 
هاد القانون ديال التصفية واحترام املساطر املطلوبة وبالخصوص أطر 
وموظفي وزارة املالية، كذلك أريد أن أتوجه بالشكر للسادة القضاة 
من  به  قاموا  الذين  الجبار  املجهود  على  للحسابات  األعلى  للمجلس 
أجل التصديق على الحسابات، وكذلك أريد أن أتوجه بالشكر لجميع 
مراقبة  لجنة  رئيسة  السيدة  وبالخصوص  والفرق  والنواب  النائبات 
بلوغ هاد اإلنجاز الذي  اللي قامت قصد  العامة على املجهود  املالية 
تحدث عنه اإلخوان. فقط غير بغيت نضيف واحد اإلضافة بسيطة 
جدا 31 دولة في العالم اللي كّدير التصديق، دولة عربية وحيدة هي 
املغرب، دولة فرنكفونية و29 دولة أنغلوساكسونية وهذا إنجاز كبير 

يجب لنا أن نفتخر به جميعا، شكرا للجميع.

أمر إلى عملية التصويت.

أعرض املواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 للمصادقة كما 
صادقت عليهم اللجنة للتصويت:

املوافقون: 121؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 01

أعرض للتصويت مشروع قانون برمته كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 121؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 01

السيد النائب احتراما للمواقف.

 صادق مجلس النواب على ح  وع قانون التصفية رقم 08.00 
املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 0808.

بتغيير   30.22 رقم  قانون  الثاني مشروع  قانون  إلى مشروع  نمر 
وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 

فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية.

القانون، مرحبا السيدة  الوزيرة لتقديم مشروع  الكلمة للسيدة 
الوزيرة، تفضل.

السيدة غيثة حزور، الوزي ة املنتدبة لدى رئيس الحكوحة 
املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

بسم هللا ال حمن ال حيم.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

يطيب لي أن أعرض على أنظار مجلسكم املوقر مشروع القانون 
رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 
شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة 
العمومية، الذي صادقت عليه باإلجماع لجنة العدل والتشريع وحقوق 

اإلنسان بمجلسكم املوقر في اجتماعها هذا اليوم.

وأود بهذه املناسبة أن أعبر للسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة 
تعبئتهم  والتشريع وحقوق اإلنسان، عن خالص شكري على  العدل 
وانخراطهم في الدراسة واملصادقة على هذا املشروع، ولإلشارة فقد 
جاء مشروع القانون تنفيذا اللتزام الحكومة في إطار الحوار االجتماعي 
األكثر  النقابية  واملركزيات  الحكومة  بين   2022 أبريل   30 في  ع 

ّ
املوق

التشاور والحوار مع  نهج  منها بضرورة ترسيخ وتعميم  إيمانا  تمثيال، 
الشركاء االجتماعيين.

ويهدف هذا املشروع الذي يتضمن مادة فريدة إلى تغيير وتتميم 
الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 
24 فبراير 1958، بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية من 

خالل التنصيص على مقتضيات جديدة هي:

الرجل  -1 رخصة ممنوحة عن األبوة، حيث سيستفيد املوظف 
الذي ولد له طفل من رخصة عن األبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى 

عنها؛

-2 رخصة ممنوحة عن الكفالة، حيث سيستفيد املوظف الرجل 

الذي أسندت إليه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 
العمل، كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة 
مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنه، كما ستستفيد املوظفة التي أسند 
إليها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل كفالة 
طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعا 

تتقا�سى خاللها كامل أجرتها؛

-3 رخصة ممنوحة عن الرضاعة من خالل استفادة املوظفة، سواء 
التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة 
تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة 
املمنوحة عن الوالدة أو الكفالة إلى غاية بلوغ الطفل املولود أو املتكّفل 
به سن 24 شهرا. وسيمكن هذا املقت�سى من تكريس اإلجراءات الجاري 
بها العمل حاليا فيما يتعلق برخصة الرضاعة والتي سبق اعتمادها 
بموجب منشور الوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 7 غشت 2018 حول 

هذه الرخصة.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

جدير بالتأكيد أن مشروع القانون هذا يندرج في إطار السعي إلى 
تعزيز حقوق املوظفين رجاال ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم 
املهنية وحياتهم الخاصة، وكذلك انسجاما مع مبدأ املسؤولية املشتركة 
الذي تقوم عليه األسرة املغربية، وهو املبدأ الذي أكد عليه صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، في خطبه السامية، وكذا 
تطبيقا ملضامين االتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية 
حماية األمومة املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في 

دورته 88، والتي صادق عليها املغرب في 13 أبريل 2011.

تلكم، السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب املحترمون، أهم 
أنظاركم،  على  املعروض  القانون  مشروع  يتضمنها  التي  املقتضيات 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد ال ئيس:

التشريعي  النص  مقررة  للسيدة  الكلمة  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
السيدة النائبة لتقديم تقرير اللجنة، وزع التقرير؟ وزع التقرير. إذن 

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون رقم 30.22.

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

املوافقون: إجماع.

بتغيير   38.00 رقم  قانون  ح  وع  على  النواب  مجلس  صادق 
وتتميم الظهير ال  يف رقم 1.58.888 الصادر في 0 شعبان 1377 
)00 فبراي  1958( بمثابة النظا0 األسا�سي العا0 للوظيفة العموحية.

رفعت الجلسة األولى املخصصة ملشاريع القوانين.
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حمض  الجلسة السادسة والخمسين

التاريخ: االثنين 25 ذو الحجة 1443ه )25 يوليوز 2022(.

ال ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب

التوقي8: سبعة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة السابعة مساء 
والدقيقة السادسة والعشرون.

جدول األعمال: جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على 
النصوص التشريعية التالية:

رقم  بالقانون  مكررة   137 املادة  إضافة  إلى  يرمي  قانون  -مقترح 
36.15 املتعلق باملاء؛

-مقترح قانون يق�سي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض 
باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان اإلدارات العمومية؛

-مقترح قانون يق�سي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس 
املستشارين.

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس حجلس النواب، رئيس 
الجلسة:

على  والتصويت  للدراسة  املخصصة  الثانية  الجلسة  إلى  نمر 
مقترحات القوانين، وقبل أن نشرع في أعمال الجلسة أعطي الكلمة 
املجلس،  مكتب  على  وردت  مراسلة  لقراءة  املجلس  أمينة  للسيدة 

تفضلي السيدة األمينة.

السيدة إلها0 الساقي أحينة املجلس:

شك ا السيد ال ئيس،

وتنظيم  بإحداث  يق�سي  قانون  بمقترح  املجلس  مكتب  توصل 
البرملان،  مجل�سي  وموظفي  ملوظفات  االجتماعية  األعمال  مؤسسة 
تقدم به السيدات والسادة النواب املحترمون: راشيد الطالبي العلمي، 
محمد صباري، خديجة الزومي، ادريس اشطيبي، محمد أوزين، محمد 
جودار، نادية التهامي، حسن بن عمر، زينة إدحلي، عبد العزيز لشهب، 

محمد بودريقة، إلهام الساقي، طارق قديري، شكرا السيد الرئيس.

السيد ال ئيس:

شكرا، إذن نمر إلى الجلسة الثانية واملخصصة للدراسة والتصويت 
على مقترحات القوانين:

مكررة   137 املادة  إضافة  إلى  يرمي  قانون  مقترح  األول،  املقترح 
بالقانون رقم 36.15 املتعلق باملاء الذي تقدم به الفريق االشتراكي.

فليتفضل  املقترح،  لتقديم  القانون  مقترح  واضعي  ألحد  الكلمة 
مشكورا.

النائب السيد عبد الغني حخداد :

بسم هللا ال حمن ال حيم.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيد الوزي  املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي لتقديم مقترح 
قانون الرامي إلى إضافة املادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 املتعلق 
باملاء، والذي يهدف إلى توفير اإلطار القانوني لترسيخ شروط السالمة 
عن  الناجمة  األخطار  من  واملواطنين  املواطنات  وحماية  العمومية 
أشغال البحث عن املاء واستغالله. وأستغل هذه املناسبة، ألتوجه 
بالشكر الجزيل لكل أعضاء لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن 
والبيئة، الذين صوتوا بإجماع على هذا املقترح، كما ال تفوتني الفرصة 
أن أتوجه بالشكر إلى السيد الوزير على تفاعله اإليجابي مع هذه املبادرة 
التشريعية، وأتمنى أن تحذو كافة القطاعات الحكومية نفس املنحى 
عبر التفاعل مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق واملجموعة 

النيابية.

ويندرج هذا املقترح في إطار تعزيز السياسة العمومية املتعلقة بتعبئة 
املوارد املائية خدمة للتنمية االجتماعية والبيئية ضمن منظور شامل 
باألخذ بعين االعتبار مختلف األبعاد بما في ذلك توفير الشروط املناسبة 
الستغالل الثروة املائية الوطنية وضمان الحماية من املخاطر املحتملة. 
فنحن واعون اليوم بأن الحاجة ماسة إلى ضرورة تركيز االهتمام على 
بلورة السياسة العمومية حول املاء تقوم على الشمولية واالستدامة 
وتضمن التفعيل الجيد ملقت�سى الدستور املنصوص عليه في الفصل 
31 واملتعلق بواجب الدولة في توفير بيئة سليمة للمواطن. إن من حق 
املواطنات واملواطنين الولوج بشكل ميسر إلى املاء كمادة حيوية وكملك 
عمومي بطريقة تجعل بالدنا قادرة على مواجهة التداعيات الناتجة 
عن شح املياه، وعن االحتباس الحراري والتقلبات املناخية وعن موجة 
الجفاف وقلة التساقطات املطرية، ولن يتأتى ذلك إال من خالل وضع 
املادة  هذه  بتدبير  تعنى  التي  واآلليات  الضوابط  يحدد  قانوني  إطار 
الحيوية بجميع أصنافها: املياه املستعملة، مياه البحر، مياه املجاري، 

مياه العيون وآبار وغيرها...

إننا نؤكد في الفريق االشتراكي على ضرورة تيسير حصول املواطنات 
واملواطنين على قدم املساواة على املاء والعيش في بيئة سليمة، توفر 
امللكية  تجعل  والتي  الدستور،  ألحكام  طبقا  األساسية  حاجياتهم 
العمومية للمياه أمر مقدس باستثناء تلك التي عليها حقوق تاريخية 
الذاتية  معترف بها بصفة قانونية، وتراعي كذلك حقوق األشخاص 
واالعتبارية الخاضعة للقانون العام أو للقانون الخاص في استعمال 
على  ينص  الذي  املبدأ  تراعي  كما  املائي،  العمومي  امللك  مياه  موارد 
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أن املاء ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص والتصرف فيه بالبيع 
والشراء باستثناء ما ورد بالفرع الثاني من الباب الثاني من القانون 
36.19 املتعلق باملاء. بالطبع ال بد من مراعاة املصلحة العامة واحترام 
القانون، وأيضا مراعاة حاجيات جميع املواطنات واملواطنين في املجال 
املائي أينما كانوا في القرى والجبال والصحاري وفقا لقواعد الحكامة 
الجيدة، فالهدف هو جعل تدبير ندرة املياه مسؤولية كل الفاعلين من 
الجماعات الترابية، والفاعلين املدنيين، وحقوقيين وسلطات عمومية 
التضامن املجتمعي، وتحقيقا ملبدأ  في إطار  املاء  ومختلف مستعملي 

العدالة املجالية.

إن استغالل أو استعمال امللك العمومي املائي يعتبر كل عملية تهدف 
إلى انتفاع بامللك العمومي املائي واستثماره، وذلك باستعمال بعض 
األوجه أو اآلليات ملمارسة هذا االنتفاع، ومنها على الخصوص حفر اآلبار 
أو األثقاب وجلب املاء، كما يتكون امللك العمومي املائي من جميع املياه 
القارية سواء كانت سطحية، أو جوفية، أو عذبة أو مالحة أو غيرها، 
ويظل حفر اآلبار أو األثقاب لجلب املاء وجها من األوجه األكثر استغالال في 
املناطق القروية والجبلية غير املستفيدة من الربط بشبكة املاء الصالح 
للشرب، والغالب، األعم على هذا الصعيد هو التنقيب العشوائي على 
املاء بشكل غير مؤطر ومقنن ال تتوفر معه الحماية لكل الذين ال حول لهم 
وال قوة إال في الحصول على املاء إال رحمة هللا والحفر املتكرر لآلبار والذي 
قد يكون بدون نتيجة، وتبقى محاولة إعادة التنقيب دائما حاضرة ولو 
بتكلفة عالية قد تصل إلى مبالغ كبيرة وسنين عديدة من الحفر املتكرر، 
بدون توفير شروط السالمة وبدون تشوير أو عالمات الخطر أو تسييج 
حماية للمواطنين الذين قد تذهب أرواحهم البريئة سواء في صفوف 

العمال أو األطفال.

واعتبارا لهذه املعطيات املتعلقة بوجود مخاطر ترافق البحث عن 
املاء في غياب شروط السالمة وحماية صحة املواطنين واملواطنات، 
ارتباطا بمسؤولية الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية 
في تعبئة كل الوسائل املتاحة لتيسير استفادة املواطنات واملواطنين 
على قدم املساواة في حق الحصول على املاء والعيش في بيئة سليمة 
تراعي شروط السالمة الصحية، وحتى ال تتكرر نفس املعاناة واملأساة 
التي عشناها مع الطفل ريان، والتي حركت الرأي العام الوطني والدولي 
بشكل يجعلنا نفكر في كيفية حماية املواطن من ممارسات غير واعية 
وغير مسؤولة أثناء التنقيب على املاء، ارتأينا في الفريق االشتراكي صياغة 
هذا املقترح الذي يعتبر الهدف األسا�سي منه هو حماية األبرياء، وذلك 
عبر تطعيم وتجويد القانون 36.15 باإلضافة إلى مادة جديدة تراعي 
وتحمي األشخاص من مخاطر الحفر العشوائية لآلبار والثقب بحثا عن 
املاء بطرق يغيب فيها استحضار السالمة الجسدية لألشخاص، والتي 
قد تصل إلى القتل الخطأ بسبب عدم توفير االحتياط وإهمال شروط 
السالمة املنصوص عليها في القانون رقم 36.15 املتعلق باملاء، فيما 
يخص تنظيم األفعال املتعلقة بعدم توفر شروط السالمة لألشخاص 

أثناء القيام بأشغال حفر بئر، أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت 
أر�سي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، بسبب عدم اتخاذ القائم بها 
لالحتياطات واإلشارات املعتادة أو املقررة قانونا في األوراش، وأيضا 
عند انتهاء األشغال وترك الوضع على حاله دون توفر الحواجز الوقائية 
بشكل يراعي سالمة األشخاص من املخاطر، سواء اآلبار الجارية أو تلك 

املهجورة نهائيا بسبب عدم العثور على املاء أو فشل املشروع.

املقترح  دراسة هذا  الذي طبع  اإليجابي  املسار  نثمن  األخير،  وفي 
سواء أثناء املناقشة العامة أو التفصيلية، انتهت بالتوافق على الصيغة 
النهائية التي شارك فيها جميع الفرقاء البرملانية والوزارية، وشكرا السيد 

الرئيس.

السيد ال ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

السيد نزار ب كة، وزي  التجهيز واملاء:

بسم هللا ال حمن ال حيم.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدة والسيد الوزي ،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

بداية ال بد من أن أتقدم بالشكر للسيدات والسادة أعضاء لجنة 
البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، ومن خاللهم للسيدات 
مبادرتهم  على  النواب،  بمجلس  االشتراكي  الفريق  أعضاء  والسادة 
التشريعية التي تهم مقترح يرمي إلى إضافة املادة 137 مكرر بالقانون 
رقم 36.15 املتعلق باملاء، في إطار حرص الحكومة على التفاعل اإليجابي 
مع مقترحات القوانين في تجويد النصوص القانونية ومن ضمنها هذا 
املقترح الذي يهدف إلى إضافة شروط السالمة ألوراش حفر اآلبار، 
وإنجاز األثقاب سواء في مرحلة اإلنجاز، أو االستغالل أو بعد التوقف 

عن استغاللها.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

كما ال يخفى علينا جميعا الواقعة املؤملة التي شهدتها بالدنا بداية 
السنة الجارية، املتعلقة بوفاة الطفل ريان بعد سقوطه رحمه هللا، بعد 
سقوطه في ثقب مائي غير متوفر على شروط السالمة، وهو ما جعلنا 
الحوادث،  مثل هذه  تكرار  تجاه عدم  وطنية  أمام مسؤولية  جميعا 

وبالتالي محاولة البحث عن حلول جذرية لها.

وفي هذا السياق، تأتي مبادرة الفريق االشتراكي املحترم، التي تميزت 
بمناقشة جوهرية وتعديالت مهمة لجميع الفرق البرملانية مكنت من 
صياغة حظيت بإجماع أعضاء اللجنة املحترمين، وهي الصياغة التي 
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ستمكن من سن مقتضيات قانونية للحد من مثل هذه الحاالت، وذلك 
بإلزام كل من لم يعمل أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي، 
أو بعد االستغناء عن استغاللهما على إنجاز تجهيزات السالمة التي من 
شأنها الوقاية من األخطار املرتبطة بأشغال الحفر، أو بأعمال استغالل، 
أو بالتخلي عن البئر أو الثقب دون القيام بتوفير شروط السالمة بأداء 
بإمكانية  املتعلق  املقت�سى  إضافة  على  عالوة  مهمة.  مالية  غرامات 
مصادرة األدوات واألشياء التي كان استعمالها أساس املخالفة، األمر 
الذي من شأنه أن يساهم حتما في ردع املخالفين للمقتضيات السالفة 
الذكر، كما أن من شأن إضافة مصالح اإلدارة املكلفة باملاء إلى جانب 
وكالة األحواض املائية املعنية، ضمن مقتضيات املادة 143 إلمكانية 
تعليق األشغال في طور اإلنجاز، أو إيقافها نهائيا دون اإلخالل بإجراءات 
حماية املياه والسالمة العامة التي يمكن أن تأمر بها، من شأنها إذن 
تمكين مصالح الوزارة من التدخل قصد احترام املقتضيات القانونية 

الواردة في القانون الخاص باملاء.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

ال شك أن هذا التتميم الذي سيهم املواد السالفة الذكر سيساهم 
في تجويد املنظومة التشريعية املتعلقة باملاء، وسيضع حدا، إن شاء 
 36.15 القانون  أبان عنها تطبيق أحكام  التي  النواقص  هللا، لبعض 
املتعلق باملاء. كما أنه من شأن الغرامات الواردة في هذا التعديل أن 
تعمل على ردع املخالفين ملقتضيات وأحكام هذا القانون، ال سيما فيما 
يتعلق باحترام شروط السالمة العامة الواجب توفرها في أشغال حفر 
بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغالل مياه ما أو بعد االستغناء عن 

استعمالهما.

وفي األخير، إذ أثمن العمل الذي قامت به اللجنة في هذا اإلطار الذي 
يؤكد مدى حرص املؤسسة البرملانية على خدمة الوطن وخدمة الصالح 
العام، وتفاعلها اإليجابي مع كل ما يمس املواطن من ضرر. أجدد لجميع 
السيدات والسادة النواب املحترمين عبارات التقدير والشكر على ما 

تبذلونه من جهود، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد ال ئيس:

تفضل،  النائب  السيد  نعم  أعرض،  إذن  الوزير،  السيد  شكرا 
امليكرو السيد الرئيس.

النيابية  املجموعة  رئيس  بووانو  هللا  عبد  السيد  النائب 
للعدالة والتنمية )نقطة نظا0(:

شك ا السيد ال ئيس،

بعد الشكر والتقدير للحكومة للتجاوب ديالها مع مقترح قانون، 
غير اإلشكال في الحقيقة كيخصنا فيه استشارة مدرناهش في النظام 

الداخلي، ألن هذا سيصدر هاد مقترح قانون بعد أن نوافق عليه بواحد 
الرقم، وهذا الرقم طبعا يمكن يتدارك في األمانة العامة للحكومة، لكن 
بقي إشكال آخر يتعلق بالقانون األم، القانون األم هو 95.10، 95.10 
تنسخ هذا نسخو، 36.15 نسخو، ولكن بقات بعض املواد، بعض املواد 
ديال القانون القديمة تسري بما فيها النصوص التنظيمية. فأرجو أنه 
في القراءة الثانية أو �سي حاجة أن نتدارك هاد الجانب، إذا كان ضروري 
ي 

ّ
أن نشير إلى القانون 95.10 أن نشير إليه كذلك كما تفعل الحكومة، مل

جابت لينا القانون د الوظيفة العمومية سماوه اعطاتو واحد السمية 
واحد الرقم، ولكن رجعات لهداك الظهير ديال الخمسينات. فلذلك أنا 

عليها أثرت االنتباه لكي نأخذ بعين االعتبار، شكرا.

السيد ال ئيس:

شك ا السيد ال ئيس،

إذن أعرض العنوان للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: إجماع؛

اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت  األولى  املادة  أعرض  إذن 
إجماع؛

أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة الثالثة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض للتصويت مقترح القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: 
إجماع.

صادق مجلس النواب على حقترح قانون بتغيير وتتميم القانون 
رقم 36.15 املتعلق باملاء.

ندشن مرحلة للمصادقة على مقترحات القوانين نتمناو على هللا 
يكون �سي مدخل إيجابي.

نمر إلى مقترح ثاني، مقترح قانون يق�سي بإحداث وتنظيم مؤسسة 
وأعوان  موظفي  لفائدة  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  مشتركة 
اإلدارات العمومية تمت إحالته على مجلس النواب من طرف مجلس 
املستشارين، شكون اللي غادي يقدم مقترح القانون؟ السيد النائب 
مقرر لجنة القطاعات االجتماعية السيد النائب إسماعيل الزيتوني، 

تفضل السيد النائب.

القطاعات  الزيتوني، حق ر لجنة  السيد إسماعيل  النائب 
االجتماعية:

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدة الوزي ة املحترحة،

السيد الوزي  املحتر0،
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السيدات والسادة النواب املحترحين،

يشرفني أن أقدم أمام أنظار مجلسنا املوقر، نص التقرير الذي أعدته 
لجنة القطاعات االجتماعية إثر دراستها ملقترح قانون يق�سي بإحداث 
وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي 
وأعوان اإلدارات العمومية. محال من مجلس املستشارين، والذي تمت 
دراسته واملصادقة عليه خالل جلسة واحدة دامت 4 ساعات ترأسها 
السيد حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور السيدة غيثة مزور الوزيرة 
املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة. 
النواب، قدمت  الداخلي ملجلس  النظام  من   182 للمادة  وتبعا  هذا 

مقترح القانون واملحال من مجلس املستشارين.

التي قدمت كلمة  الوزيرة  كما يسعدني أن أقدم الشكر للسيدة 
توضيحية بخصوص هذا املقترح قانون، حيث أكدت أنه ثمرة توافق 
وتعاون مشترك بين مجلس املستشارين والحكومة، موضحة أنه يمكن 
اإلجماع على األهمية الراهنة لهذا املقترح الذي يستمدها من الدستور 
الحماية  تعزيز  على  الحريصة  السامية  امللكية  التوجيهات  وتؤكدها 
االجتماعية لكافة املواطنات واملواطنين بما يصون كرامتهم ويحفظ 

األمن االجتماعي.

باقي مضامين  كما أضافت أن هذا املقترح قانون ال يختلف عن 
القوانين املحدثة للعديد من مؤسسات األعمال االجتماعية، مضيفة 
أنه يرمي إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض باألعمال االجتماعية 
لفائدة موظفي وأعوان اإلدارات العمومية التي ال تتوفر على مؤسسة 
يستفيد  وزاريا  قطاعا   12 عددها  يبلغ  والتي  االجتماعية،  لألعمال 
االجتماعية،  األعمال  جمعيات  جميع  خدمات  من  حاليا  موظفوها 

مؤكدة أنه سيمكن من:

-1 تعزيز الحماية االجتماعية للموظفات واملوظفين املعنيين باألمر، 
وتعميم استفادتهم من الخدمات االجتماعية وضمان املساواة بينهم؛

-2 النهوض بمنهجية العمل االجتماعي وعقلنته بإخضاعه ملبادئ 
وقيم الحكامة الجيدة، واالرتكاز على قواعد التدبير الحديث في تسييره؛

-3 الرقي بنوعية وجودة الخدمات االجتماعية وجعلها في مستوى 
تطلعات املنخرطين؛

نوعية  مستوى  على  حاليا  املسجلة  التفاوتات  من  التقليص   4-
الخدمات املقدمة.

النواب  هذا، ويشرفني أيضا أن أقدم الشكر للسيدات والسادة 
الحس  عملهم  في  مستحضرين  قانون  املقترح  هذا  درسوا  الذين 
االجتماعي، وكذا الوعي بأهمية املقترح لفائدة موظفي وأعوان اإلدارات 
املقترح ورغم  أن هذا  إلى  التدخالت  العمومية، حيث أشارت بعض 
كانت  راهنيته  أن  إال  والتجويد،  التدقيق  من  مزيدا  يتطلب  أهميته 
دافعا أساسيا لدراسته واملصادقة عليه باعتباره مبادرة تشريعية هامة 

ستساهم دون شك في تنويع وتجويد الخدمات االجتماعية التي ستقدم 
خالل  التساؤل  وتم  املعنية.  اإلدارات  وأعوان  وموظفي  أطر  لفائدة 
النقاش أيضا على بعض املالحظات من بينها وضعية الجمعيات باملوازاة 
مع إحداث هذه املؤسسة، وكذا سبب التنصيص فقط على 12 وزارة 
في املقترح قانون، باإلضافة إلى التساؤل عن وضعية الجماعات املحلية 
وكذا وضعية مؤسسة التعاون الوطني، وكذلك حول آلية الحكامة، 
وكذا التسيير والتنظيم لهذه املؤسسة، حيث تمت اإلشارة في هذا اإلطار 

إلى سبب عدم اعتماد مبدأ االنتخاب بدل التعيين كآلية ديمقراطية.

وفي الختام، لم يقدم أي تعديل بخصوص مقترح قانون يق�سي 
بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة 
موظفي وأعوان اإلدارات العمومية، وتم التصويت عليه كما أحيل من 

مجلس املستشارين بالنتيجة التالية:

املوافقون: 12؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 01

والسالم عليكم.

السيد ال ئيس:

السيدة  تفضل  الوزيرة،  السيدة  الحكومة  النائب،  السيد  شكرا 
الوزيرة.

السيدة غيثة حزور، الوزي ة املنتدبة لدى رئيس الحكوحة 
املكلفة باالنتقال ال قمي وإصالح اإلدارة:

بسم هللا ال حمن ال حيم.

السيد ال ئيس املحتر0،

حض ات السيدات والسادة النواب املحترحون،

يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في رحاب هذا املجلس املوقر، بمناسبة 
وتنظيم  بإحداث  املتعلق  القانون  مقترح  على  والتصويت  الدراسة 
مؤسسة مشتركة للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان 
اإلدارات العمومية، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات االجتماعية 
باألغلبية يوم الثالثاء 19 يوليوز 2022. وال يفوتني بهذه املناسبة، أن 
أؤكد على أن املقترح املعروض عليكم هو ثمرة توافق وتعاون مشترك بين 
مجلس املستشارين والحكومة، تم إعداده إثر دراسة ثالثة مقترحات 
قوانين تقدمت بها فرق كل من: االتحاد املغربي للشغل، االتحاد العام 
للشغالين باملغرب واالتحاد الوطني للشغل باملغرب، ومشروع القانون 

الذي أعدته الحكومة في املوضوع.

لجنة  أعضاء  والسادة  السيدات  ألشكر  املناسبة،  هذه  وأغتنم 
القطاعات االجتماعية بمجلس النواب على املجهودات التي بذلوها في 
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دراسة ومناقشة هذا املقترح الذي سيكون له وقع إيجابي على املوظفات 
واملوظفين، وحافزا لهم على املزيد من البذل والعطاء، خصوصا وأن 
العمل االجتماعي يكت�سي أهمية بالغة بالنسبة للمعنيين باألمر، بالنظر 

إلى دوره املحوري في تلبية حاجياتهم االجتماعية في عدة مجاالت.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

يكت�سي املقترح املعروض على أنظاركم أهمية كبيرة، إذ يستمدها 
من الدستور، وتؤكدها التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة 
االجتماعي  الشأن  يحظى  حيث  هللا،  نصره  السادس  محمد  امللك 
برعاية صاحب الجاللة، من منطلق حرص جاللته على تعزيز الحماية 
االجتماعية لكافة املواطنات واملواطنين بما يصون كرامتهم ويحفظ 

األمن االجتماعي.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

إن مقترح القانون املعروض على أنظاركم يرمي إلى إحداث مؤسسة 
مشتركة للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة حوالي 10.000 موظفة 
وموظف ينتمون لإلدارات العمومية التي ال تتوفر على مؤسسة لألعمال 
االجتماعية، والتي يبلغ عددها 12 قطاعا يستفيد موظفوها حاليا من 
خدمات جمعيات األعمال االجتماعية. وال شك أن إحداث مؤسسة 
التفاوتات  يقلص  أن  شأنه  من  القطاعات،  هذه  لفائدة  مشتركة 
تقدمها جمعيات  التي  الخدمات  نوعية  على مستوى  حاليا  املسجلة 
األعمال االجتماعية للموظفات واملوظفين مقارنة مع الخدمات املقدمة 

ملؤسسات األعمال االجتماعية ويضمن مبدأ املساواة بينهم.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

أؤكد في األخير على أهمية هذا املقترح، الذي يتوافق مع االستراتيجية 
الحكومية الرامية إلى النهوض بالحماية االجتماعية للموارد البشرية 
العاملة باإلدارات العمومية وتحسين أوضاعها االجتماعية، كما يترجم 
مضامين االتفاق االجتماعي بين الحكومة واملركزيات النقابية املوقع في 

30 أبريل 2022، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد ال ئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا على املساهمة ديال السيدة الوزيرة، 
إذن نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 
16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 للتصويت 

كما صادقت عليهم اللجنة:

املوافقون؟

ي كندوزو مادة بمادة 
ّ
آه تمتنعين عن املادة العاشرة، بالتي، دابا مل
ي كنجمعوهم.

ّ
كنوليو بحال �سي آلة �سي روبو، مل

اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت  األولى  املادة  أعرض  إذن 
إجماع؛

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت:

املوافقون: 121؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 01

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛
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أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض للتصويت مقترح القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: 
السيدة النائبة، برمته واش إجماع وال كاين؟ امتناع.

إذن املوافقون: 121؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون:01 1.

صادق مجلس النواب على حقترح قانون يق�سي بإحداث وتنظيم 
حوظفي  لفائدة  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  ح تركة  حؤسسة 

وأعوان اإلدارات العموحية.

غير باش، كنبقى نكرر هكذا زعما باش نديرو إجماع.

نمر إلى املقترح الثالث، مقترح قانون يق�سي بإلغاء وتصفية نظام 
لجنة  مقررة  للسيدة  الكلمة  املستشارين.  مجلس  أعضاء  معاشات 
املالية والتنمية االقتصادية السيدة النائبة عائشة الكوط لتقدم مقترح 
القانون، ما�سي التقرير، تقديم مقترح القانون، صافي ال ضروري السيدة 
السيدة  تفضلي  املحضر،  في  نديروه  باش  تقرير  �سي  تعطينا  النائبة 
النائبة، آه غادي تقدم السيد النائبة؟ خليو السيدة النائبة، تفضل 
السيدة النائبة، كون كان راجل نقولو ال ولكن السيدة النائبة غتقدم... 

أل�سي بووانو خليو السيدة النائبة تقدم، تفضل السيدة النائبة.

النائبة السيدة عائ ة الكوط حق رة لجنة املالية والتنمية 
اإلقتصادية:

بسم هللا ال حمن ال حيم.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدات والسادة الوزراء املحترحين،

السيدات والسادة النواب املحترحين،

يشرفني أن أرفع للمجلس املوقر نص التقرير النهائي الذي أعدته 
انتهائها من  بعد  النواب،  بمجلس  االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة 
نظام  وتصفية  إلغاء  بشأن  قانون  مقترح  على  والتصويت  الدراسة 
معاشات أعضاء مجلس املستشارين، في إطار املناقشة الثانية للقراءة 
الثانية للمقترح وفق مقتضيات املادتين 197 و235 من النظام الداخلي 
ملجلس النواب. ترأس االجتماع الذي انعقد يوم الثالثاء 20 ذي الحجة 
السيد محمد شوكي رئيس لجنة   ،2022 يوليوز   19 املوافق   ،1443
ر بمسار مناقشة مقترح قانون 

ّ
املالية والتنمية االقتصادية الذي ذك

معاشات أعضاء مجلس املستشارين. وعلى ضوء املناقشة التي تمت 
بهذا الخصوص، صادقت لجنة املالية والتنمية االقتصادية في قراءة 
ثانية بتاريخ 13 يوليوز 2021، بموافقة 3 أعضاء، ومعارضة عضوين 

كما يشير إلى ذلك تقرير اللجنة.

الوالية  نهاية  القانون املذكور تزامن مع  بالذكر أن مقترح  ويجدر 
في  بمناقشته  التشريعية  املسطرة  يستوف  ولم  العاشرة  التشريعية 
جلسة عامة، حيث ظل مسجال ضمن النصوص قيد الدرس باللجنة 
في الوالية الحالية، واعتبارا للمستجدات التي طرأت على بعض مواد 
النصوص، واستحضارا ملضامين قرار املحكمة الدستورية رقم 21/115 
بتاريخ 11 مارس 2021، وألجل تجويد الصيغة التشريعية للمشروع في 
إطار تحقيق االنسجام التشريعي لنص القانون بين مقتضيات مواده، 
تقدمت اللجنة وفق مقتضيات املادة 197 من النظام الداخلي ملجلس 
وقد  للنص،  ثانية  مناقشة  النواب  مجلس  لرئاسة  بطلب  النواب، 
توّصلت اللجنة على ضوئها برسالة جوابية من السيد رئيس مجلس 
النواب، بتاريخ 19 يوليوز 2022 تدعوها باستكمال املسطرة التشريعية 

لدراسة املقترح في مناقشة ثانية وإعداد تقرير نهائي بشأنه.

عرفت املناقشة الثانية للمادة الرابعة ملقترح قانون بشأن إلغاء 
أحيلت،  كما  املستشارين  مجلس  أعضاء  معاشات  نظام  وتصفية 
نقاشا مستفيضا تطرق من خالله أعضاء اللجنة إلى ضرورة استدراك 
الكيفيات  تقريب  الرابعة  املادة  تقت�سي  حيث  املالحظات،  بعض 
مجلس  بأعضاء  الخاص  املعاشات  نظام  تصفية  لها  وفقا  يتم  التي 
املعاشات  لها تصفية نظام  تم وفقا  التي  الكيفيات  املستشارين من 
الخاص بأعضاء مجلس النواب، وذلك بإرساء مبدأ عام للتصفية وهو 
استرجاع االشتراكات املباشرة لكل عضو أو عضو سابق للمجلس، كما 
كان األمر عليه طبقا للقانون رقم 24.21 املتعلق بشأن إلغاء وتصفية 
الحقوق  مراعاة  مع  النواب،  أعضاء مجلس  لفائدة  املعاشات  نظام 
املكتسبة لفائدة األعضاء السابقين الذين يستفيدون من املعاشات 
وعدم اإلخالل بحقهم، تدقيق بعض الصيغ الواردة في مقترح القانون 
إما بغرض مالءمة كامل مواد النص مع التعديالت املقترحة على املادة 
الرابعة، مثل حذف عبارة »املنخرط« و«املستفيد« من املواد 5، 6 و11 
ملالءمة نصها مع حذف املادة 2 وتحويل مقتضيات املادتين رقم 3 و4 
إلى املادتين رقم 2 و3. ومن املالحظات أيضا أن املادة 4 ومجموعة من 
املواد تحيل على تطبيق مقتضيات القانون 24.92 املتعلق بإحداث 
نظام املعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، لكن املادة األولى أغفلت 
اإلحالة على هذا القانون مما يتعين تغيير نص املادة األولى من مقترح 

القانون عبر:

- تدقيق اإلحالة على املقتضيات القانونية املحدثة لنظام املعاشات 
لفائدة أعضاء مجلس املستشارين؛

- ضرورة استحضار مبادئ الحكامة الجيدة التي تقت�سي توظيف 
أمثل للرصيد املتبقي بعد إنجاز عملية التصفية وأداء جميع الديون 

املرتبطة خاصة بتسيير نظام املعاشات؛
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إلى  عند وجودها  النظام  احتياط  برصيد  املتبقية  املبالغ  تحويل 
موارد جهة ذات منفعة اجتماعية غير ربحية، وخاصة هدفها النهائي هو 

الرقي بمؤسسة مجلس املستشارين.

هذه املناقشة املستفيضة الهادفة إلى عدم اإلخالل بالوضعيات 
هذه  من  مشروعة  بصفة  توقعها  املمكن  وباآلثار  قانونا  املكتسبة 
الوضعيات لغاية تهم الصالح العام، واعتبارا أنه تم التصويت على 
املادة 4 كما عدلتها لجنة املالية والتنمية االقتصادية في مناقشة ثانية 
للقراءة الثانية، أصبح لزاما مالءمة املقتضيات املنافية لها مع الصيغة 
الجديدة، وهو ما أف�سى إلى ضرورة تعديل املواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 
8 و11، وتم التصويت على مقترح القانون في مناقشة ثانية لقراءة ثانية 

باإلجماع، وشكرا السيد الرئيس.

السيد ال ئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، السيدة النائبة إذن إيال اسمحتو نمر إلى 
الحكومة السيد الوزير، السيد الوزير، واش الحكومة عندها �سي رأي؟ 
ال ال أنا باش تسجل في املحضر بأن الحكومة حاضرة، أنا عارف آش 

كندير، ياك القرار 21/115 هو هذا؟ إذن نمر إلى عملية التصويت:

أعرض املادة األولى واش، املادة الرابعة.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

إجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 121؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون:01

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؛

أعرض للتصويت مقترح القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: 
، إذن:

ّ
إجماع؟ السيدة النائبة؟ ال

املوافقون: 121؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون:01

صادق مجلس النواب على حقترح قانون يق�سي بإلغاء وتصفية 
نظا0 حعاشات أعضاء حجلس املست ارين، شكرا لكم.

رفع8 الجلسة.
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حمض  الجلسة السابعة والخمسين

التاريخ: الثالثاء 26 ذو الحجة 1443ه )26 يوليوز 2022(.

ال ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

التوقي8: ساعة وأربعين دقيقة ابتداء من الساعة العشرة صباحا 
والدقيقة الخامسة.

جدول األعمال: جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على 
النصوص التشريعية التالية:

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

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

-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.

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس حجلس النواب، رئيس 
الجلسة:

أش ف  على  والسال0  والصالة  ال حيم،  ال حمن  هللا  بسم 
امل سلين.

السيدة الوزي ة،

السيدات والسادة النواب املحترحين،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على:

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

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

-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.

نستهل أشغال املجلس بدراسة مشروع قانون رقم 40.21 يق�سي 
بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة، 
ومشروع قانون رقم 41.21 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 
املتعلق بمجلس املنافسة، الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم املشروعين 

دفعة واحدة، تفضلي السيدة الوزيرة.

السيدة نادية فتاح العلوي، وزي ة االقتصاد واملالية:

بسم هللا ال حمن ال حيم.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

40.21 املتعلق بتغيير  أتشرف اليوم بتقديم مشروع قانون رقم 
املتعلق بحرية األسعار واملنافسة أمام   104.12 القانون رقم  وتتميم 
القانون  هذا  أهمية  عليكم  أستعرض  أن  وقبل  املوقر.  مجلسكم 
وراهنيته، ال بد أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس لجنة املالية 
والتنمية االقتصادية بمجلس النواب وجميع أعضاء اللجنة على ما 

بذلوه من مجهودات أثناء املناقشة ودراسة هاد مشروع القانون.

حض ات السيدات والسادة،

في  النظر  إعادة  إلى  الرامية  السامية  امللكية  للتعليمات  تنفيذا 
املسطرة املتبعة أمام مجلس املنافسة من أجل إضفاء الدقة الالزمة 
على اإلطار القانوني الحالي املنظم لهذه املسطرة، ترسيخا ملكانة املجلس 
كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة 
الجيدة، أعدت وزارة االقتصاد واملالية مشروع هذا القانون بهدف 
إصالح وتجويد القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة 

تتمثل فيما يلي:

اإلحالة  قبول  دعم  أو  قبول  بمسطرة  املتعلقة  الجوانب  -تدقيق 
املتعلقة باملمارسات املنافية للمنافسة؛

-تدقيق املساطر املتعلقة بجلسات االستماع إلى األطراف املعنية من 
لدن مصالح التحقيق من خالل التنصيص على أن محاضر جلسات 
االستماع التي ينجزها املقرر يجب أن تكون موقعة من لدن األشخاص 

املستمع إليهم تحت طائلة البطالن؛

-توضيح وتدقيق املساطر املتعلقة بسرية األعمال وتبليغ املخالفات 
والقرارات؛

-إعادة النظر في مسطرة دعم االعتراض على املؤاخذات املبلغة، 
باعتبارها مسطرة بديلة باملسطرة التنازعية املعتمد للبت في اإلحاالت، 
وذلك بمنح املقرر العام مجموعة من االختصاصات في إدارة وتسيير هاد 
املسطرة تحت إشراف الهيئة التداولية ملجلس املنافسة، تتمثل في ما 

يلي:

تقديم عرض الصلح يحدد فيه املقرر العام العقوبة املالية الدنيا 
والقصوى املراد تطبيقها على املؤسسات املخالفة؛

تمكين األطراف املعنية من التعبير على موافقتهم حول عرض  .•
الصلح وذلك في آجال محددة؛

املعنية  األطراف  يوقعه  في محضر  املسطرة  هاد  توثيق سر  .•
واملقرر العام؛
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التنصيص على سرية جلسات املداولة في القضايا املتعلقة  .•
باملمارسات املنافية للمنافسة، وعلى اتخاذ قرارات املجلس بحضور 

أعضائه حصريا وفي مداولة سرية مغلقة؛

تحديد األجل الذي يتعين على مجلس املنافسة أن يتخذ فيه  .•
قراره بعد االنتهاء من جلسات املناقشات؛

تدقيق قواعد تحديد العقوبات املالية مع األخذ بعين االعتبار  .•
من   39 املادة  عليه  نصت  كما  التخفيف  وظروف  التشديد  ظروف 

القانون املذكور؛

الحكومة  ومندوب  املجلس  ورئيس  املعنية  األطراف  تمكين  .•
من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة االستئناف بالرباط القا�سي 
بتأكيد قرار مجلس املنافسة أو إبطاله أو تصحيحه، حسب الحالة أمام 

محكمة النقض.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

لقد أبانت التجربة ضرورة مراجعة اإلطار القانوني املتعلق بعملية 
التركيز االقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات 
لدى مجلس املنافسة، ولهذه الغاية تم إدخال مجموعة من التغييرات 
على القسم الرابع من القانون السالف الذكر رقم 104.12 يتمثل أهمها 

فيما يلي:

-في املادة 11: من أجل الحد من عملية شراء أصول أو املساهمة 
في الرأسمال التي تنجز بكيفية متتالية خالل سنتين بهدف التهرب من 
إلزامية تبليغها إلى مجلس املنافسة، تم اعتبار إنجاز عمليتين أو أكثر من 
تلك املشار إليها في نفس املادة خالل هذه املدة بين نفس األشخاص أو 
املنشآت ينتج عنها تغيير في املراقبة، بمثابة عملية تركيز واحدة تمت في 

تاريخ آخر عملية؛

التبليغات  إيداع  إمكانية  املعنية  األطراف  منح   :12 املادة  -وفي 
في شكل مبسط وفق كيفية تحدد بنص تنظيمي، إقامة نظام جديد 
للتبليغ عن عملية التركيز االقتصادي على غرار مختلف التشريعات 
األجنبية في املوضوع، ووفقا لتوصيات البنك الدولي، وذلك من خالل 
تبني رقم املعامالت كشرط موضوعي وحيد لتبين أهمية عملية التركيز 
االقتصادي، مع التخلي عن معايير نسبة البيوع أو الشراء أو املعامالت 

األخرى في السوق الوطنية للسلع أو املنتوجات أو الخدمات.

ويتركز هذا النظام الجديد على اعتماد املزج حسب الحالة بين رقم 
منفرد  بشكل  باملغرب  منجز  معامالت  ورقم  عالمي  إجمالي  معامالت 
بخصوص عملية التركيز التي تجمع أطراف أجنبية وأخرى وطنية واملزج 
منفرد  بشكل  تحقيقه  تم  معامالت  ورقم  إجمالي  معامالت  رقم  بين 
من لدن اثنين على األقل من األطراف املشاركة في عملية التركيز ينجز 
أطرافها جميعهم رقم معامالتهم باملغرب. وتحيل هذه املادة أمر تحديد 

مبالغ أرقام املعامالت املشار إليها أعاله امللزمة بالتبليغ إلى نص تنظيمي، 
ويتوخى اعتماد هذا النظام الجديد إنعاش االستثمار من خالل استثناء 
املنافسة داخل  تأثير ملموس على حرية  لها  التي ليس  التركيز  عملية 
السوق املعني بها من إلزامية التبليغ لدى مجلس املنافسة وتخفيف 
الضغط على هذا األخير عن طريق الحد من العدد املرتفع من طلبات 

التبليغ عن العمليات املذكورة املوجهة إليه كل سنة؛

-وأخيرا في املادة 15: منح مجلس املنافسة إمكانية توقيف أجل 
البت في ملف التبليغ املحدد في 60 يوما من أجل تمكين األطراف املعنية 

من استكمال املعلومات املطلوبة املرتبطة بعناصر ملف التبليغ.

من  الغاية  والسادة،  السيدات  حضرات  الرئيس،  السيد  تلكم 
مشروع هذا القانون املعروض على مجلسكم املوقر، إيال اسمحتو لي 
السيد الرئيس نقدم مشروع القانون رقم 41.21 املغير واملتمم للقانون 

20.13 املتعلق بمجلس املنافسة.

السيد ال ئيس،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

هاد  لتقديم  أخرى  مرة  املوقر  مجلسكم  أمام  أقف  أن  يشرفني 
 20.13 القانون  وتتميم  تعديل  يروم   41.21 رقم  القانون  املشروع 
املتعلق بمجلس املنافسة. وفي هذا اإلطار، وتنفيذا للتعليمات امللكية 
السامية التي وجهها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، إلى رئيس 
املتعلق  القانوني  اإلطار  على  الالزمة  الدقة  إضفاء  بهدف  الحكومة 
بمجلس املنافسة، وترسيخ مكانته كهيئة دستورية مستقلة تساهم 
على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة، أعدت وزارة االقتصاد 
واملالية مشروع هاد القانون بهدف إدخال مجموعة من التعديالت على 
القانون 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة، وتتعلق هذه التعديالت بما 

يلي:

التقريرية  الهيئات  ومختلف  املجلس  رئيس  صالحيات  توضيح   -
داخله لتفادي أي خالفات حول تداخل االختصاصات وتالفي الطعون 

بشأنها؛

بين  االختصاصات  توزيع  للمجلس  األسا�سي  النظام  تخويل   -
مختلف الهيئات التقريرية داخله واملحددة في القانون رقم 104.12 

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة والقانون السالف الذكر رقم 20.13؛

- ضبط املقتضيات املتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيئات 
وعدم  التقريرية  الهيئات  مداوالت  سرية  على  التنصيص  التقريرية، 

السماح لحضورها إال ألعضاء املجلس املعنيين؛

- التأكيد على التزام أعضاء املجلس بسرية املداوالت واالجتماعات 
وربط خرقها بإثارة املسؤولية الجنائية طبقا ألحكام الفصل 446 من 

مجموعة القانون الجنائي؛

- تخويل رئيس املجلس صالحية مراقبة تضارب املصالح في القضايا 
املتداولة في املجلس؛
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- إحداث مسطرة تجريح األعضاء واملقررين؛

- سن مقتضيات تتعلق باستمرارية أعضاء املجلس املنتهية مهامهم 
إلى حين يتعين من يخلفونهم؛

- إعطاء املجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه 
التفاوضية  واملساطر  الحضورية  مبدأ  ممارسة  بكيفية  الخصوص 

وتحديد العقوبات املالية التي يقررها املجلس املذكور؛

- وأخيرا إحداث هيئة للمقررين بمجلس املنافسة تحدد مهماهم 
الخاص  األسا�سي  النظام  في  وترقيتهم  وأجورهم  توظيفهم  وشروط 

بمستخدمي املجلس.

تلكم السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، الغاية من هاد 
مشروع القانون، والسالم عليكم.

السيد ال ئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة للسيدة مقررة لجنة املالية والتنمية 
االقتصادية لتقديم تقرير اللجنة بخصوص املشروعين، وزع التقرير؟ 

وال؟ وزع التقرير.

أفتح باب املناقشة العامة، الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار 
النائبة املحترمة السيدة مريم الرميلي في حدود عشر دقائق.

النائبة السيدة ح يم ال حيلي:

شك ا السيد ال ئيس،

السيدة الوزي ة،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

السال0 عليكم،

يشرفني أن أتناول الكلمة اليوم باسم فريق التجمع الوطني لألحرار 
في هذه الجلسة التشريعية املخصصة للدراسة والتصويت على مشروع 
القانون رقم 41.21 اللي تيق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 
املتعلق بمجلس املنافسة، والتصويت على مواد مشروع القانون رقم 
40.21 اللي تيق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية 

األسعار واملنافسة.

بداية، ال يمكن لفريقنا النيابي سوى التنويه بهذه املبادرة التشريعية 
الحكومية التي تتوخى تعديل قانونين برهانات اقتصادية واجتماعية 
كبرى، ويتعلق األمر بتعديل مشروعي القانونين اللي كينظموا مجلس 
التي  الهيكلية  اإلصالحات  مواكبة  بغية  األسعار  وحرية  املنافسة 
تنهجها الحكومة من أجل تقوية مظاهر الحكامة الجيدة، واستقطاب 
االستثمارات وتجويد مناخ األعمال، خصوصا بعد اعتماد بالدنا باملدونة 
املنافسة  االقتصادي. فمجلس  اإلقالع  الجديدة لالستثمار ومخطط 
تقريرية  اختصاصات  عدة  لها  مستقلة  دستورية  هيئة  يبقى  الذي 

وكذا استشارية، بات أكثر من أي وقت م�سى في حاجة إلى االنخراط 
في الدينامية التي أطلقتها الحكومة الحالية من خالل العمل على تنزيل 
توصيات اللجنة امللكية املتعلقة بالقانون املتخذة في 22 مارس 2021، 
وكذا إلدخال تحسينات على العديد من القوانين التي أصبحت متجاوزة 

في هذا املجال.

كما ال يفوتنا اإلشادة بالعمل الكبير الذي تقوم به الحكومة من أجل 
فرض قواعد الشفافية، والنزاهة، وتكافؤ الفرص واملنافسة الشريفة 
في مجال االستثمار. فقد أظهر الواقع أن هاته الحكومة لها من الجرأة 
والعزيمة ما جعلها تدشن السنة األولى من الوالية ديالها بإجراء تعديالت 

جوهرية في قانوني حرية األسعار ومجلس املنافسة.

السيدة الوزيرة، لقد كان من الضروري إعادة النظر في الترسانة 
القانونين، خصوصا بعد صدور توصيات  بهاذين  املتعلقة  القانونية 
اللجنة الخاصة امللكية املتعلقة بهما، وما تم تسجيله طيلة اعتماد 
ناتجة  واختالالت  قانونية  ثغرات  من  التشريعية  املنظومة  هاته 
التعديالت  فإن  لذلك  االقتصاديين.  الفاعلين  بعض  ممارسات  عن 
الجديدة التي تضمنها املشروعان باإلضافة إلى التعديالت التي توافقت 
والتنمية  املالية  لجنة  داخل  املمثلة  السياسية  األطياف  كل  بشأنها 
االقتصادية، تهدف أساسا إلى معالجة معيقات التنفيذ األمثل لقانوني 
مجلس املنافسة وحرية األسعار والتي برزت من خالل التطبيق العملي 
ألحكام القانونين منذ 8 سنوات، باإلضافة إلى إعادة النظر في املساطر 
واإلجراءات أمام الجهات املعنية بالتطبيق، بما يضمن تعزيز صالحيات 
املداوالت وإجراءات منع  الشفافية وسرية  املنافسة وضمان  مجلس 

املمارسات املخلة بالتنافس ومحاسبة املخالفين.

وتتجلى أهداف التعديالت في تعزيز حياد مجلس املنافسة كهيئة 
دستورية عن طريق تحسين وتدقيق إجراءات اإلحالة إليه، مع تفادي 
إلى  للمجلس،  التقريرية  الهيئات  مختلف  بين  االختصاصات  تداخل 
جانب توضيح صالحيات الرئيس وهيئاته التقريرية لتفادي أي تداخل 
القضايا  في  املصالح  لتضارب  صارمة  مراقبة  مع  االختصاصات  في 
املتعلقة  املقتضيات  ضبط  عملية  إهمال  دون  عليه،  املعروضة 

بالنصاب القانوني للتداول داخل هذه الهيئات.

وهنا السيدة الوزيرة املحترمة، ينبغي أن نؤكد أن املشرع سيبقى 
يقظا للتدخل املستمر من أجل تعديل وتجويد النصوص القانونية كلما 
ظهرت نشاطات معيقة للمنافسة: كاالحتكار، واملنافسة الغير نزيهة، 
واالتفاقات بين املؤسسات للتحكم في السوق، واملس بالقدرة الشرائية 
الدفاع  األسا�سي  همهم  لألمة  كممثلين  دورنا  هو  وهذا  للمواطن، 
السلبية  االنعكاسات  من  املستهلك  وحماية  املواطنين  مصالح  عن 
للممارسات املخلة، باإلضافة إلى مهامنا التشريعية والرقابية لتحسين 

مناخ األعمال واستقطاب االستثمار.

حياد  استقاللية  تعزيز  كذلك  شأنها  من  املقترحة  التعديالت  إن 
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والتتبع  والتق�سي  والتقنين  الضبط  آليات  وتدعيم  املنافسة  مجلس 
ملختلف املمارسات املخلة بالقانون، وذلك في إطار تنمية اليقظة في 
مجاالت املنافسة، ال�سيء الذي سيجعل من املجلس سلطة فعلية على 
غرار أغلب التجارب العاملية الناجحة في مجال املنافسة وحرية األسعار.

الوطني  التجمع  فريق  داخل  نشيد  الوزيرة،  السيدة  النهاية  في 
اجتماعات  أشغال  ساد  الذي  والتوافق  املسؤولية،  بروح  لألحرار، 
لجنة املالية والتنمية االقتصادية املخصصة لتقديم ودراسة ومناقشة 
دراستهما  بصدد  نحن  الذين  القانونين  مشروعي  على  والتصويت 
والتصويت عليهما خالل هذه الجلسة، فقد حظيا بإجماع كافة أعضاء 
اللجنة وذلك ألهمية مقتضياتهما والتي ملسها الجميع بدون استثناء، 
دون أن نن�سى املجهود الذي قمتم به السيدة الوزيرة، من أجل أن تسود 
البناء بعد مناقشة هاته املشاريع  روح املسؤولية الوطنية والتوافق 
املهمة والتوصل إلى صيغة محددة شملت قبول 3 تعديالت توافقت 
اللجنة حول صياغتهما. فاملشروعان في هذا السياق الصعب، وبالنظر 
لرهاناتهما الوطنية يضعان كل النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية 
أمام مسؤوليتهم الدستورية في حماية املنافسة واملستهلك معا، ال أن 

يكون أحدهم على حساب اآلخر، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد ال ئيس:

النائب  واملعاصرة  األصالة  لفريق  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
املحترم ال�سي عزيز اللبار، تفضل السيد النائب.

النائب السيد عزيز اللبار:

بسم هللا ال حمن ال حيم.

السيد ال ئيس،

السيدة الوزي ة املقتدرة املحترحة،

السيدات والسادة النواب املحترحين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم األصالة واملعاصرة، في إطار مناقشة 
مشروع قانون رقم 40.21 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 
 41.21 رقم  قانون  مشروع  وكذا  واملنافسة،  األسعار  بحرية  املتعلق 

يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة.

ال يخفى علينا جميعا دقة وحساسية السياق والظرفية االقتصادية 
واالجتماعية التي تأتي فيه هاتين املبادرتين التشريعيتين التي نعتبرهما 
غاية في الراهنية واألهمية في معالجة اإلشكاالت واالختالالت التي يعرفها 
مجال األسعار واملنافسة حاليا، والتي كشفت عنها املمارسة في محطات 
مختلفة طوال السنوات املاضية. كما ال يخفى كذلك السياق الدولي 
الذي يأتي فيه هذا التحيين التشريعي الهام، وهو سياق يتميز بتقلبات 
وصدمات قوية في العديد من املجاالت بسبب مخلفات الجائحة الوبائية 
والحرب الروسية-األكرانية، فضال عن آثار التقلبات املناخية وتداعياتها 

السلبية على أسعار السلع األساسية واملواد األولية مما ساهم في إلهاب 
أسعار السلع األساسية بشكل مقلق. وبالتالي، أصبحت مسألة القدرة 
الشرائية تشكل أبرز االنشغاالت اليومية للمواطنين، وتحتل الصدارة 
كل  جعلت  لدرجة  االجتماعي  التواصل  وشبكات  اإلعالم  وسائل  في 
الظروف مواتية لظهور اختالالت من شأنها التأثير املباشر على االستقرار 
االجتماعي والثقافي. لألسف، أصبح التجار الكبار والعالمات التجارية 
ترى في املواطن البسيط الذي يستهلك سلعهم، مرغما أخوكم ال بطل، 
منظور املستهلك الذي يكون معه رقم املعامالت وغابت واحد النسبة 
مئوية ديال اإلنسانية من التجارة حتى بات املواطن مستهلكا منهوكا في 
جل االقتصادات، يعني الطبيعية وديال الطبقة الهشة والطبقة في 
طريق النمو. لذلك كان ال بد من هذا التعديل التشريعي لتكريس وتطوير 
الترسانة القانونية في مجال حماية املنافسة الشريفة ومن أجل الرقي 
باملعامالت التجارية إلى أفضل ما هو معمول به على الصعيد العالمي، 
ُمْسَتْهِلْك عوض 

َ
وخصوصا من أجل حماية االقتصاد الوطني واملواطن ك

الصعيد  على  سواء  واملصداقية،  الثقة  لدعم  وكذلك  ْك، 
َ
ُمْسَتْهل

َ
ك

الداخلي أو لدى الشركاء التجاريين ببالدنا.

الحكومة على  ننهئ  واملعاصرة،  أي األصالة  األغلبية  في فريق  إننا 
إسراعها في إعداد مشروعي القانونين املعروضين على أنظار مجلسنا 
اليوم، ونعتبر ذلك مؤشرا قويا على مدى التزام هذه الحكومة بالتفاعل 
االقتصادي  املشهد  يعرفها  التي  التطورات  مع  والفعال  اإليجابي 
الحكومة  عزم  يبين  كما  املاضية.  الفترة  خالل  الوطني  واالجتماعي 
القوي على امل�سي قدما في مواكبة اإلصالحات الضرورية الستقطاب 
االستثمارات، وتحسين مناخ األعمال، وتعزيز مبادئ الشفافية التامة 
في املعامالت التجارية، وإرساء قواعد صلبة ملحاربة املمارسة االحتكارية 
املستهلكين  بمصالح  املضرة  املمارسات  أشكال  وكل  الريع  واقتصاد 

وباالقتصاد الوطني.

السيد ال ئيس،

السيدة الوزي ة،

القانوني  اإلطار  يعتبران  تنقيحهما  املراد  التشريعيين  النصين  إن 
التنافس الحر والنزيه،  املبادئ الدستورية في مجال  لتنزيل  األسا�سي 
وحرية املبادرة واملقاولة، وفي محاربة وردع الشطط في استغالل مواقع 
النفوذ واالمتياز ووضعية االحتكار والهيمنة وكل املمارسات املخالفة 
ملبادئ املنافسة الحرة واملشروعة في العالقات االقتصادية، كما هو 
األسعار  الدستور. فحرية  35 و36 من  الفصلين  في  عليه  منصوص 
تقت�سي أن يكون لدينا مقاوالت مواطنة تأخذ بعين االعتبار وضعية 
الفقير الذي أنهكه الغالء وأصبحت لقمة العيش لم يستطع إليها سبيال، 
فالقانون رقم 104.12 الصادر سنة 2014 والذي يعتبر تراكما وتطورا 
مهما باملقارنة مع سابقه من حيث جعله ملبدأ حرية األسعار القاعدة 
العامة وأساسا لتحديد األسعار عن طريق التنافس الحر والواقعي في كل 
األنشطة االقتصادية، سواء اإلنتاجية أو في مجال التوزيع والخدمات 
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،دون استثناء أنشطة األشخاص العموميين، إال فيما يرتبط بالحاالت 
التي ينص عليها أو فيها القانون على خالف ذلك، حيث يجب على اإلدارة 
التدخل لتحديد أو تسقيف األسعار ضمن شروط محددة وباستشارة 

مع مجلس املنافسة.

املنافسة كمؤسسة من  املنظم ملجلس  للقانون  بالنسبة  وكذلك 
مؤسسات الحكامة، والذي أصبح قانونا منفصال وقائما بذاته وفقا 
املقاصد  لتحقيق  أساسيا  تشريعا  باعتباره  الدستور،  ملقتضيات 
واألهداف الدستورية املتوخاة من سياسة حرية األسعار واملنافسة، 
الهيئة مؤسسة دستورية مستقلة وفقا ألحكام  حيث أصبحت هذه 
الفصلين 166 و171 من الدستور، لكن وبعد كل ما أظهرته التجربة 
واملمارسة من تعثر وثغرات معرقلة ومشوشة على عمل املجلس، أثرت 
إلى حد كبير في نجاعة تدخالته، بل جعلت الفاعلين ومختلف املتدخلين 
وفاعليته،  املجلس  دور  حول  عريضة  تساؤالت  يطرح  العام  والرأي 
بل وحتى على مستوى مدى االستقاللية التي يتمتع بها، فإن التحيين 
املقترح على هاد النص كان ال مناص منه وضروري لتكريس صالحية 
هذه الهيئة واستقالليتها، هذه االستقاللية التي نعتبرها أساسية لعمل 

االختصاصات التقريرية املخولة له والنهوض بمهامه ودوره كامال.

وبالتالي، فإن املرحلة املقبلة يجب أن تكون مرحلة التفعيل األمثل 
لسلطات املجلس، وال سيما املتعلقة بالقيام باألبحاث والتحقيق بكل 
حيادة ونزاهة وشفافية في القضايا املثارة أو املعروضة عليه أو التي ينظر 
فيها بمبادرات منه، وخصوصا ما يرتبط بقضايا التركيز االقتصادي 
بذلك  ليكون  األسواق،  على  والهيمنة  لالحتكار  املرضية  واملخالفات 
مؤسسة شبه قضائية تامة االستقاللية ال سيما من خالل تركيبته، 
ونوعية الجزاءات التي يصدرها والتي تكون على شكل غرامات مالية 

رادعة.

السيد ال ئيس،

إن دراستنا لهاتين املبادرتين التشريعيتين على مستوى اللجنة، والتي 
تمت في إطار من التوافق واملسؤولية واملصارحة كانت فرصة ثمينة 
لتقييم التجربة الحالية ملنظومتنا املتعلقة بمجال األسعار واملنافسة، 
القانون  بتاريخ إصدار  اعتبرناها  ما  إذا  تعتبر قصيرة نسبيا  أنها  رغم 
سنة 2014. فبالنسبة لنا في فريق األصالة واملعاصرة واألغلبية، يعني 
اتسمت هذه التجربة بارتباك كبير في تفعيل القانونين املتعلقين بحرية 
ما  األمثل، وخصوصا  بالشكل  املنافسة  واملنافسة وبمجلس  األسعار 
يتعلق بتجديد مجلس املنافسة الذي تأخر إلى سنة 2018. كما عرفت 
هذه الفترة استمرار العديد من الخروقات واملشاكل واملمارسات املخلة 
باملبادئ الدستورية والقانونية في مجال التنافس وتكافؤ الفرص، بل 
ويمكننا القول عانت من الفشل في محطات حاسمة أثرت على صورة 
مجلس املنافسة، بل وصل األمر إلى أزمة استدعت اللجوء إلى جاللة 
امللك نصره هللا وأيده، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بتعليمات ملكية 
سامية والتي أصدرت تقريرها في املوضوع، وتوصيات تم اعتمادها في 

هذا اإلصالح ملنظومة األسعار واملنافسة.

وبناء عليه، نتمنى أن تكون هذه املراجعة انطالقة جديدة لتجاوز 
األثر السلبي للتجربة السابقة على مصالح املستهلك اللي هو املستهلك 
املغربي، وعلى االستقرار االجتماعي وعلى االقتصاد الوطني بشكل عام، 
بل وعلى صورة لبلدنا داخليا وخارجيا. ولذلك، عبرنا ونعبر من جديد 
عن دعمنا الكامل وارتياحنا التام في األغلبية كحزب أي حزب األصالة 
واملعاصرة في األغلبية للوضوح والسرعة التي تفاعلت بها الحكومة مع 
هذا امللف الذي عرف عدة تطورات وخالفات شكلت موضوع نقاش 

قانوني وإعالمي ومجتمعي ال يمكن...

السيد ال ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت.. شكرا، شكرا السيد 
النائب. الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية النائبة املحترمة 

السيدة مروة األنصاري.

االستقاللي  الف ق  باسم  األنصاري  ح وة  السيدة  النائبة 
للوحدة والتعادلية:

بسم هلل ال حمن ال حيم.

السيد ال ئيس،

السيد الوزي ،

السيدة الوزي ة،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

يسعدني أن أتناول الكلمة اليوم باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، ملناقشة كل من مشروع القانون القا�سي بتغيير وتتميم 
القانون املتعلق بمجلس املنافسة، ومشروع القانون الذي يتم بموجبه 
تغيير وتتميم القانون املتعلق بحرية األسعار واملنافسة باعتبارهما إطارين 
قانونيين متكاملين من حيث األهداف املتوخاة منهما وآليات اشتغالهما، 
وذلك عندما تم التنصيص في املادة الثانية من مشروع القانون املتعلق 
املجلس  تشكيالت  مختلف  »تمارس  يلي:  ما  على  املنافسة  بمجلس 
االختصاصات املخولة له بمقت�سى القانون املتعلق به، والقانون املتعلق 
إطار  في  جاءا  اللذان  املشروعان  هذان  واملنافسة«،  األسعار  بحرية 
التفاعل مع مستجدات الظرفية االستثنائية الراهنة املطبوعة باالرتفاع 
الغير املسبوق في أسعار املواد األساسية بما فيها أساسا املحروقات، 
مع  وانسجاما  للمواطنين،  الشرائية  القدرة  على  السلبية  وتداعياتها 
ما التزمت به الحكومة في برنامجها بتقوية قدرات مؤسسات الضبط 
والتقنين، باعتبارها مؤسسة دستورية من أجل أن تقوم باملهام املوكولة 
إليها على الوجه األكمل فيما يخص توطيد قواعد النزاهة، والشفافية، 
واملنافسة الشريفة، واملساواة أمام القانون ومحاربة الفساد واقتصاد 
الريع وتنازع املصالح. هذان املشروعان اللذان يأتيان في إطار التنزيل 
السليم ألحكام الدستور خاصة الفصل 36 منه، الذي بمقتضاه يعاقب 
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القانون على املخالفات املتعلقة بحاالت تنازع املصالح وعلى استغالل 
التسريبات املخلة بالتنافس النزيه وكل مخالفة ذات طابع مالي، وكذا 
االحتكار  ووضعيات  واالمتياز،  النفوذ  مواقع  استغالل  في  الشطط 
والهيمنة وباقي املمارسات املخالفة ملبادئ املنافسة الحرة واملشروعة 
في العالقات االقتصادية. هذان املشروعان اللذان جاءا لتجاوز بعض 
الصعوبات واإلكراهات والثغرات القانونية التي أبانت عنها املمارسة، 
أبانت عن مجموعة من االختالالت  التي  املرحلة  ومواجهة متطلبات 
والتجاوزات التي عرفتها منظومة األسعار واملنافسة، خاصة بعد تحرير 
أسعار املواد األساسية املدعمة بما فيها أساسا أسعار املحروقات وما 
ترتب عن ذلك من ارتفاع تصاعدي في أسعار هذه املواد االستراتيجية، 
مما دفع بمجلس املنافسة إلى إصدار تقرير حول ملف املحروقات ال زال 
الرأي العام اليوم الوطني ينتظر تقرير اللجنة املكلفة من طرف جاللة 
امللك، في إطار التحكيم امللكي السامي منذ أكثر من سنة، وهذا ما نلمسه 
بالفعل في املقتضيات الجديدة التي جاء بها املشروعان، سواء من حيث 
تعزيز دور مجلس املنافسة الذي عرف تعثرا منذ إحداثه في ممارسة 
املهام الدستورية املنوطة به على الوجه املطلوب، أو من حيث توقف 
رئيس املجلس ونائبه عن ممارسة أي نشاط منهي أو تجاري في القطاع 
الخاص، وكذا مشاركتهما في أجهزة اإلدارة والتدبير والتسيير باملنشآت 
الخاصة والعمومية الهادفة إلى تحقيق الربح، أو من حيث التصريح 
في  املقررة  للقواعد  املجلس  أو من حيث خضوع قضاة  باملمتلكات، 
املادة 47 من القانون التنظيمي املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة، أو 
من حيث منع قضاة املجلس للتداول في قضية تكون لهم فيها مصلحة، 
وضرورة إخبار العضو املعني رئيس املجلس بحالة تنازع املصالح التي 

يوجد عليها، مع إمكانية التجريح بالنسبة لألطراف املعنية.

ورغم املقتضيات الجديدة التي جاء بها املشروعان، فإن األهداف 
املتوخاة منهما ال يمكن تحقيقه على الوجه األكمل دون القيام ببعض 
اإلصالحات املواكبة بما فيها أساسا تعزيز دور مؤسسات وهيئات حماية 
املستدامة  البشرية  والتنمية  الجيدة  والحكامة  والحريات  الحقوق 
االقتصادية  الحقوق  صيانة  دامت  ما  التشاركية،  والديمقراطية 
في ذلك مجلس  بما  يتجزأ  بها وحمايتها كل ال  والنهوض  واالجتماعية 
املنافسة املوكول إليه بمقت�سى الدستور: ضمان الشفافية واإلنصاف 
ومشروعة،  حرة  منافسة  تنظيم  إطار  في  االقتصادية  العالقات  في 
خاصة من خالل تحليل وضبط وضعية املنافسة في األسواق ومراقبة 
املمارسات املنافية لها واملمارسات التجارية الغير املشروعة، وعملية 
قيم  لتدعيم  جسيمة  مهام  باعتبارها  واالحتكار  االقتصادي  التركيز 
الحياة االقتصادية وحماية  والنزاهة والشفافية وتخليق  األخالقيات 
املستهلك؛ بما فيها كذلك تفعيل دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 
من الرشوة ومحاربتها في إطار رؤية مندمجة قادرة على ضمان التنسيق 
في  النظر  إعادة  املعنية؛  املؤسسات  بين مختلف  والتكامل  والتعاون 
الترسانة القانونية املتعلقة بالعالمات التجارية في إطار مدونة للتجارة 
األهداف  وتحقيق  واملنافسة  األسعار  ملنظومة  االستجابة  على  قادرة 

املتوخاة منها.

والتعادلية على  للوحدة  الفريق االستقاللي  الغاية، حرص  ولهذه 
التعامل اإليجابي مع هذين اإلطارين القانونيين بالنظر ألهميتهما من 
خالل مساهمته الوازنة في التعديالت التي تم تقديمها في إطار التوافق، 
وذلك من أجل إغناء املشروعين وتحسين مقتضياتهما ملا فيه خدمة 
املستهلك املغربي، وتسريع وتيرة التحول االقتصادي املنشود ونموه، 
االنخراط  وكذا  املتكافئة،  املنافسة  مبادئ  إطار  في  وتحسين جودته 
لذلك  واملنافسة.  األسعار  منظومة  تعزيز  يستهدف  ما  كل  في  الكامل 
والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  في  فإننا  الوزيرة،  السيدة 

سنصوت على املشروعين معا باإليجاب، وهللا ولي التوفيق.

السيد ال ئيس:

النائب  االشتراكي  للفريق  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املحترم ال�سي حسن لشكر.

النائب السيد حسن ل ك  باسم الف يق االشتراكي:

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدة الوزي ة املحترحة،

السيدات والسادة النواب املحترحين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي، في إطار املناقشة 
العامة ملشروع قانون رقم 40.21 الذي يق�سي بتغيير وتتميم القانون 
رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة، ومشروع قانون رقم 
41.21 الذي يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس 

املنافسة.

السيدة الوزي ة املحترحة،

التي صدرت فيها  الهامة  التاريخية  اللجنة باملحطة  في  لقد ذكرنا 
مجموعة من النصوص القانونية املرتبطة بمنظومة األسعار واملنافسة، 
وتحديدا أول قانون عرفته بالدنا القانون 06.99 الصادر بتاريخ 5 يونيو 
2000 واملراسيم التطبيقية له، والتي تشكل تجسيدا حقيقيا لرؤية 
االتحاد االشتراكي إلرساء مقومات أساسية للمنافسة الشريفة وحماية 
الفريق  في  إيجابا  انخرطنا  املنطلق،  هذا  من  واملواطنات.  املواطنين 
االشتراكي في التعجيل بإجراء الدراسة واملصادقة على املشروعين معا، 
الدستورية، واستقالليتها  املؤسسات  تقوية صالحيات  أن  منا  إيمانا 
حتى  محورية  خطوة  أمان  صمام  باعتبارها  أدائها  وشفافية  ونزاهة 
تتمكن من القيام بأدوارها على أحسن وجه، وتؤسس واقعيا الستعادة 
الثقة في املؤسسات إسوة بنظيراتها األجنبية وتجاربها املقارنة، سواء في 
الشق االستشاري املرتبط باالستشارة وإبداء الرأي، أو الشق الرقابي 

املرتبط باالختصاصات واملهام املنوطة بها.

السيدة الوزي ة املحترحة،

تشكل  الشريفة،  املنافسة  وضوابط  قواعد  وأجرأة  ضبط  إن 
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مدخال أساسيا للتشجيع على االستثمار اعتبارا ملساهمتها الفعالة في 
إرساء وتكريس املساواة وتكافؤ الفرص والتوازن بين مختلف الفاعلين 
القدرة  على  والحفاظ  املستهلك،  وحماية  االقتصادي،  املجال  في 
الشرائية للمواطنات واملواطنين، وحمايتهم من جشع املحتكرين، وكذا 
من املمارسات املخالفة ملبادئ وقواعد الشفافية بما في ذلك جودة 
املنتوجات وتحسينها استنادا لقواعد السوق. وهي صالحيات تدخل في 
صميم مهام مجلس املنافسة، مما يتعين معه تقوية وتطوير تجربته 
توصيات  مع  تماشيا  املحتملة  االختالالت  كل  وتصحيح  اإليجابية، 
التي أكدت بدورها على مواكبة اإلصالحات من أجل  اللجنة امللكية 
املستثمرين  واستقطاب  الجاذبية  وتعزيز  الحكامة  وتكريس  تحسين 

والعمل على اعتماد املمارسات الفضلى عامليا.

السيدة الوزي ة املحترحة،

إننا في الفريق االشتراكي نهدف إلى وضع وإرساء منظومة متكاملة 
للمنافسة الشريفة، من خالل معالجة كل الشوائب التي ساهمت في 
حدوث التعثر الذي عرفه املجلس، وما أبانت عنه املمارسة من ثغرات 
يمكن تصحيحه  ما  راكمها وتصحيح  التي  التجربة  الوقوف على  عبر 
املعاش  الواقع  مع  ومالءمتها  الفضلى  والتجارب  القوانين  واقتباس 
ببالدنا، حتى نتمكن من مواجهة متطلبات وتحديات املرحلة الراهنة 

واملستقبل.

إن إصالح منظومة األسعار واملنافسة ال ترتبط فقط بهاد املرحلة 
الدقيقة التي تشهد فيه بالدنا ارتفاعا متزايدا في تسعيرة مختلف املواد 
االستهالكية، بل يتعين أن تكون إصالحات مستمرة ومواكبة ملختلف 
املستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، وأن تتسم باملرونة 

لإلجابة على مختلف التحديات.

الهام املنوط باملجلس، وطموحنا  السيدة الوزيرة، اعتبارا للدور 
في الفريق االشتراكي إلى التعجيل بتمكينه من ترسانة قانونية طموحة 
املنظومة  هاد  في  السائد  الفراغ  وسد  اشتغاله،  وطرق  آليات  تنظم 
التي أبانت عليه املمارسة، انخرطنا في إحداث لجنة فرعية بمعية باقي 
مكونات لجنة املالية والتنمية االقتصادية، وخلصنا إلى وضع تعديالت 
طرحتها  التي  املقترحات  مع  التجاوب  هو  األسا�سي  هاجسنا  مشتركة 
اللجنة امللكية ورئاسة مجلس املنافسة لتجاوز اإلكراهات والعراقيل 

التي تعترض أداء مهامها.

وإننا نؤكد بدورنا في الفريق االشتراكي، أن املستجدات املتضمنة 
في املشروعين معا، تندرج في سياق تبيان اإلجراءات املتعلقة باملساطر 
من  بدءا  للمنافسة،  املنافية  باملمارسات  اإلخالل  حال  في  املعتمدة 
اإلحالة على املجلس، والبحث، والتحقيق في القضايا املعروضة عليه 
وإعداد  املعنية،  لألطراف  االستماع  وجلسات  اآلجال  ذلك  في  بما 
املحاضر، وسرية الجلسات وآليات الطعن في قرارات مجلس املنافسة، 
وكذا صالحيات أعضائه وطرق استبدالهم وقضايا أخرى تتعلق بإعمال 

مبادئ الشفافية والنزاهة، من قبيل توقف رئيس املجلس ونائبه عن 
ممارسة أي نشاط منهي أو تجاري في القطاع الخاص، أو مشاركته في 
أجهزة اإلدارة املسيرة للمنشآت الخاصة أو العمومية، وكذا التصريح 
باملمتلكات، ومجموعة من القواعد املقررة في املادة 47 من القانون 
التنظيمي املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة. ومن املستجدات أيضا، 
أن تم تمكين القضاء من القيام بدور رقابي لقرارات مجلس املنافسة 
في إطار حماية حقوق وحريات األفراد والجماعات، إضافة إلى إمكانية 
التوافق على  النزاعات من خالل  البديلة لفض  إلى الوسائل  اللجوء 
مقترح العقوبة املالية، وكذا تبسيط إجراءات ومسطرة التبليغ بعض 
العمليات التركيز. إن هذا من شأنه أن يدعم تنزيل املبادئ األساسية 
والطلب  العرض  توازن  أو  األسعار،  مستوى  على  سواء  للمنافسة 
ومختلف العناصر واإلجابات التي تكرسها املنافسة الشريفة أو حتى على 

مستوى قواعدها من خالل املراقبتين القبلية والبعدية.

السيدة الوزي ة املحترحة،

أملنا في الفريق االشتراكي، ونحن نتجاوب إيجابا مع هذه املشاريع 
في سياق تنزيل مقتضيات دستور اململكة، أن يتم التعجيل بإخراج 
املشروعين إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، معلنين في الوقت ذاته، 
أننا في أتم االستعداد للتجاوب مع أي مشروع آخر لتعزيز دور مجلس 
قانوني  يتطلب نص  األمر  أن  وأعضائه  لرئاسته  تبين  كلما  املنافسة 

جديد، والسالم عليكم.

السيد ال ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الحركي النائب املحترم 
ال�سي محمد أوزين.

النائب السيد حممد أوزين باسم الف يق الح كي:

بسم هللا ال حمن ال حيم.

السيد ال ئيس،

السيدة الوزي ة،

السيد الوزي  املحتر0،

السيدات والسادة النواب األفاضل،

املنافسة  بمجلس  املتعلق  القانون  بمشروع  متصل  األمر  دام  ما 
كمؤسسة دستورية تعرض للنقاش داخل مؤسسة دستورية، آن األوان 
أن نضع النقاط على الحروف على تفعيل الدستور بعيدا عن التأويالت 
السياسوية املغرضة، لذلك فبالدنا تحتاج حكومة تحترم املؤسسات 
أوال، وعندما يتعلق األمر بالتعاقد الدستوري الغير القابل لالجتهاد، أو 
التأويل، أو التمحيص أو التبعيض، فليس هناك هيكل مؤهل النتقاء 
التنزيل أو اللعب على أوتار التبرير للمحاسبة املؤسساتية الدستورية، 
بحيث إذا انتفى هذا الشرط، وهذا التعاقد يطلع علينا مستثمرين 
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على هامش املجتمع ونكون بذلك قد عبأنا الطريق للبناء العشوائي 
املغاربة  حق  من  املنافسة،  مجلس  عن  نتحدث  ونحن  السيا�سي. 
التساؤل أين غاب صوت هذا املجلس في ظل البالء والغالء والوباء وشح 
املاء؟ أصار في عداد مختفون؟ أم تحول من مجلس املنافسة إلى مجلس 
املقاعسة؟، لذا نطرح السؤال األكبر اليوم: ما جدوى تعديل قانونه إذا 
كان هذا املجلس ال يقوم بمهامه؟، سيدنا هللا يحفظوا، أعطى توجيهاته 
السامية لتطوير دور املجلس وتقنين املنافسة، أين هذا املجلس من 
توجيهات صاحب الجاللة؟، وعوض أن تكون للمجلس استباقية في 
التقنين واملراقبة وعدنا بتقرير حول ارتفاع األسعار عند نهاية الشهر 
الجاري، بمعنى اللي مات، مات، اللي تقهر، تقهر، أي بعد اإلجهاز على 
غادي  عاد  الساعة  ديك  املغاربة،  وقهر  للمواطنين  الشرائية  القدرة 
يطلع لنا املجلس إلبداء الرأي، ال بالتي هاد ال�سي ما غايدار حتى يتحين 
قانون املجلس وهذا عذر أقبح من ذنب، عالش بالسالمة قبل التحيين 
التقارير ما لها ديال املجلس املوقر؟ دابا حساب كالم املسؤول املجالس 
يعني املجلس ديال التقارير السابقة كلها مشكوك فيها، سمحو لنا ما 
كيبقالناش االختيار، أو ال املجلس كان كينتظر الحكومة حتى تدخل 
وتدبيرها،  األسعار  ومراقبة  املنافسة  في  وحكما  لتصبح خصما  معاه 
واقصيتوا السلطة الرقابية وفي صدارتها البرملان، فهل يعقل أن يتم 
األسئلة  كل  الحجم؟  هذا  في مشروع من  الرقابية  اآللة  التخلي عن 
املطروحة ما لقينا لها حتى �سي جواب عند مجلس املنافسة املوقر، 
سؤال تطرح، هل هناك عالقة بين الزيادة في أسعار املحروقات وغالء 
املواد األولية ومشاكل األسعار الدولية؟ الحكومة تجيب نعم، امي لال 
تجيب نعم، املجلس كيقول سنعمد إلى توضيح تركيبة هذه األسعار منذ 
2018 إلى اليوم. شفتو كيفاش كنخلقو أزمة الثقة في املؤسسات عوض 
تقويتها. ومع ذلك، ومع ذلك صوتنا السيدة الوزيرة على هذا القانون 
رغم رفض تعديالتنا ومقترحاتنا باش نعطيوكم صورة أن املعارضة ال 
تعارض من أجل أن تعارض، ولكن لتوجيه رسالة للحكومة أنها مستعدة 
للتعاون في كل بديل مؤسساتي، اقتصادي، واجتماعي املغيب إلى حد 
اآلن في سياستها وإجراءاتها املحتشمة، صحيح ارتفاع األسعار أسباب 
خارجية جراء الحرب في أوكرانيا وتقلبات السوق الدولية، ولكن هذا 
قدركم، هذا زهركم جيتوا في وقت األزمات كلها وسعدو آمنوا بالقضاء 
والقدر، أيضا ربما نظرتكم قصيرة أو قاصرة، أنتم حكومة الكفاءات 
أين خيالكم السيا�سي؟ أين إبداعكم؟ أين بدائلكم؟ كتجيبو الدورة 
هازين يديكم فوق راسكم وتتقولوا لنا هللا غالب، ونعم باهلل، خصنا 
دابا نسكتوكم أنتما من البكا ما�سي أنتما اللي غادي تمسحوا دموع 
املقهورين، ملاذا رفضتم وترفضون تقليص رسم استيراد املحروقات، 
شركات  ديال  واملواطنة  الوطنية  الروح  وتربية  االستهالك،  وضريبة 
اللي  البدائل  هذه  من  وللتهرب  الربح،  هوامش  بتقليص  املحروقات 
قدمناها كمعارضة وطنية صادقة تختبئون وراء حرصكم على عدم 
املس بالقطاعات االجتماعية الصحة والتعليم، واملؤسف اليوم أننا 
لم نر أي إصالح ال في التعليم، وال في الصحة، وال في القدرة الشرائية 

للمواطنين فلم تنجحوا ال في هذا وال في ذاك.

األسعار  بحرية  املتعلق  القانون  القول  خالصة  في  ولكنكم  إننا، 
الحكومة من  يمنع  تفعيله قبل تجويده، فماذا  لزاما  واملنافسة كان 
تفعيل املواد التي تسمح له بالتسقيف املؤقت لألسعار عندما تلتهب 
جيوب املغاربة؟ اللهم إن كنتم في الحكومة وأغلبيتها تعتقد أن املغاربة 
في نعمة، وألن ال�سيء بال�سيء يذكر، ال بد أيضا أن نسائل الحكومة 
وأغلبيتها عن السر في تماطلها لحل ملف »السامير«، فجزء منها يعتبر 
امللف دون جدوى، جزء آخر يعتبره حال جزئيا، والجزء اآلخر يختار 
تأجيل الحديث فيه إلى حين، وهنا يغيب تصوركم في هذا امللف الذي 
نعتبره كحركة شعبية حال استراتيجيا وإحدى مقومات السيادة الوطنية 
في األمن الطاقي وحماية السوق الوطنية من تقلبات السوق الدولية. 
اإلطار  ستقدمون  أنكم  اآلن  من  ساعة   24 وبعد  صادقين،  ونتمنى 
التوجيهي للقانون املالي املقبل، وأيادينا على قلوبنا أنكم ستكونون أكثر 
جرأة لتقديم البدائل الحقيقية لحكومة الكفاءات بوعودها االنتخابية 
السخية وتترجمونها إلى أرقام واعتمادات. ولكن بكل تأكيد نبقى كحركة 
شعبية طبعا نقول إن أيادينا ال زالت ممدودة لبناء املغرب الذي نتوق 
إليه جميعا، مغرب تتكافأ فيه الفرص وتتساوى فيه الحظوظ، مغرب 

يتسع لجميع أبنائه وبناته، مغرب لجميع املغاربة، شكرا.

السيد ال ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي 
االجتماعي النائبة املحترمة السيدة حكيمة سحاقي.

الدستوري  الف يق  باسم  سحاقي  حكيمة  السيدة  النائبة 
الديمق اطي اإلجتماعي:

بسم هللا ال حمن ال حيم.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدة الوزي ة املحترحة،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

الديمقراطي  الدستوري  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
االجتماعي، ملناقشة مشروعين قانونين، األول 40.21 املتعلق بحرية 
األسعار واملنافسة، والثاني رقم 41.21 يتعلق بمجلس املنافسة، في ظل 
تطور املمارسة االقتصادية والتجارية والتوجه االقتصادي العام نحو 
املنافسة واالنفتاح على مختلف األسواق، أصبح لزاما وضع قواعد 
إلرساء التوازن بين مختلف الفاعلين االقتصاديين والتجاريين في مجال 
املنافسة  أسس  على  املعروضة  والخدمات  املنتجات  أسعار  تحديد 
لضبط  خاصا  قانونا  املغرب  تبنى  الغاية،  هذه  أجل  من  الشريفة. 
األسعار واملنافسة منذ سنة 2000، قانون 06.99 املعدل سنة 2010 
بالقانون رقم 30.88 بمالءمته في تطور االقتصاد الوطني وواقع السوق. 
الذي تضمن مبادئ وأحكاما عامة جديدة   ،2011 وبصدور دستور 
تتعلق باملنافسة ومحاربة السلوكات املخلة بالتنافس النزيه، وضمان 
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مجلس  إحداث  مع  االقتصادية،  العالقات  في  واإلنصاف  الشفافية 
على  بالسهر  مكلفة  االقتصادية  للحكامة  مستقلة  كهيئة  املنافسة 
تحقيق هذه املبادئ الدستورية، وتم فعال تنفيذ هذا اإلصالح بصدور 
قانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة الذي دخل حيز التنفيذ 
سنة 2014. وللحكومة دورها ومسؤوليتها في أجرأة وتفعيل قانون حرية 
األسعار واملنافسة، خصوصا في مجال تنظيم األسعار وضبط املمارسات 
املنافية للمنافسة الشريفة والنزيهة، كما يحق لها أن تتصدى لقرارات 
مجلس املنافسة التي لها عالقة بالتركيزات االقتصادية واالستراتيجية، 
عن  الصادرة  القرارات  في  القضائي  الطعن  إمكانية  جانب  إلى  هذا 

املجلس أو اإلدارة من طرف املتضررين منها.

وتأتي مناقشتنا لهذين املشروعين القانونين في سياق مواصلة إصالح 
هذا الحقل الحيوي املتسم بالدينامية والتدافع اليومي بين الفاعلين 
االقتصاديين والتجاريين وتحسين مناخ األعمال لجذب االستثمارات 
كما  لالستثمارات،  الجديد  امليثاق  لصدور  املالئمة  األجواء  وإعداد 
املمارسات  مع  مقارنة  متجاوزة  القانونية  املقتضيات  بعض  أن 
الدولية الفضلى الخاصة بالشفافية والنجاعة والحكامة التنافسية، 

واالنسجام مع مخرجات النموذج التنموي الجديد.

وللتذكير، فإن لجنة خاصة تشكلت بتعليمات ملكية للنظر في هذا 
اإلصالح، واعتمدت جملة من التوصيات الصادرة في 22 مارس 2021، 
تم أخذها بعين االعتبار عند إعداد هذين املشروعين. أهم األهداف 
واملستجدات املضمنة في مشروعين القانونين املعروضين للمصادقة، 

يرمي هذا اإلصالح القانوني واملؤسساتي إلى تحقيق األهداف اآلتية:

االلتزام بتكريس دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة في  .•
مجال الحرية االقتصادية؛

تجويد وترقية مناخ لألعمال والرفع من الجاذبية لالستثمارات  .•
ومنسوب الثقة في املمارسات التجارية؛

تفعيل حماية املستهلك وتحسين القدرة الشرائية للمواطن  .•
املغربي؛

اإلصالحية  التدابير  من  سلة  املشروعين  من  مشروع  كل  ويقترح 
لتحقيق هذه األهداف نذكر منها ما يلي:

-بالنسبة ملشروع قانون 40.21 املتعلق بحرية األسعار، فإنه يسعى 
إلى تدقيق اإلجراءات واملساطر الخاصة باملمارسات املنافية للمنافسة 
النزيهة تكرس حقوق باقي األطراف، تجويد أسلوب الرقابة املتبعة في 

عمليات التركيز االقتصادي؛

املنافسة،  املتعلق بمجلس   41.21 القانون  بالنسبة ملشروع  -أما 
فإنه يسعى إلى ضمان حياد مجلس املنافسة كهيئة دستورية مستقلة، 

ضبط وتوضيح إجراءات اإلحالة إلى املجلس.

وإننا في فريقنا الدستوري الديمقراطي االجتماعي، نعتبر ما تضمنه 

املشروعين القانونين من توضيحات وتدقيقات لإلجراءات واملساطر 
املتعلقة باملمارسات املنافية للمنافسة النزيهة والشريفة، ذات قيمة 
مضافة لحماية حقوق جميع األطراف املعنية، وتوضيح إمكانية لجوئها 
مختلف  في  للطعن  القضاء  إلى  اللجوء  أو  الرضائية،  املصالحة  إلى 
القرارات اإلدارية والقضائية حسب الحالة بالنسبة لجميع األطراف 
املعنية. ونظرا ألهمية هذه املقتضيات الضامنة للممارسة االقتصادية 
الحرة والشفافة والنزيهة، والساعية إلى إضفاء املزيد من الثقة في مناخ 
األعمال وجلب املزيد من االستثمارات املنتجة لفرص الشغل، وتمويل 
الديمقراطي االجتماعي،  في فريقنا الدستوري  العامة، فإننا  الخزينة 
تفاعلنا بكل إيجابية مع هذين املشروعين على مستوى لجنة االقتصاد 
التشريعية،  الجلسة  هذه  في  عليهما  مصادقتنا  على  ونؤكد  واملالية، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد ال ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة لفريق التقدم واالشتراكية، النائبة 
املحترمة السيدة مليكة أخشخوش.

التقد0  ف يق  باسم  أخشخوش  حليكة  السيدة  النائبة 
واالشتراكية:

السيد ال ئيس،

السيدة الوزي ة،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

في  واالشتراكية،  التقدم  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مناقشة مشروعي القانونين املتعلقين بحرية األسعار واملنافسة ومجلس 
املنافسة. ومن املفيد في البداية، التذكير بأن الدستور ينص على أن 
منافسة حرة  تنظيم  إطار  في  مكلفة  املنافسة هيئة مستقلة  مجلس 
االقتصادية،  العالقات  في  واإلنصاف  الشفافية  بضمان  ومشروعة 
خاصة من خالل تحليل وضبط وضعية املنافسة في األسواق، ومراقبة 
املمارسات املنافية لها، واملمارسات التجارية غير املشروعة وعمليات 
التركيز االقتصادي واالحتكار. كما ينص الفصل 35 من الدستور على 
أنه تضمن الدولة حرية املبادرة واملقاولة والتنافس الحر، كما تعمل 
على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة االجتماعية 
والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق األجيال القادمة.

محمد  امللك  جاللة  أمر  استحضار  من  بد  ال  الوقت،  نفس  وفي 
السادس نصره هللا، بأن تحال على رئيس الحكومة توصيات اللجنة 
لتوضيح  الالزمة  التحريات  بإجراء  قبل جاللته  من  املكلفة  الخاصة 
املنافسة  ملجلس  املتضاربة  القرارات  عن  الناجمة  االرتباك  وضعية 
بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع املحروقات، وذلك بهدف 
وتعزيز  للمنافسة،  الحالي  القانوني  اإلطار  الالزمة على  الدقة  إضفاء 
حياد وقدرات هذه املؤسسة الدستورية وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة 
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تساهم في تكريس الحكامة الجيدة ودولة القانون في املجال االقتصادي 
وحماية املستهلك.

في  مكتسبات  حققت  بالدنا  أن  إنكار  يمكن  ال  الوزيرة،  السيدة 
حكامة املجال االقتصادي، لكنها مكتسبات لم ترق بعد إلى مستوى 
تزال  ونزيها وسليما. فال  اقتصادنا حرا شفافا  يجعل  الذي  التفعيل 
املنافسة  لقواعد  املنافية  واملمارسات  املشروعة  غير  االحتكارات 
الشريفة ومنها تضارب املصالح والتواطؤات متفشية بشكل صارخ في 
الفضاء االقتصادي، كما هو الحال في قطاع توزيع املحروقات، ونتطلع 
إلى أن تساهم التدقيقات القانونية الحالية في تعزيز القدرة التنافسية 
للمقاولة املواطنة واملسؤولة، وفي حماية القدرة الشرائية للمواطن، 

وكذا في حفظ املداخيل الجبائية للدولة.

السيدة الوزيرة، من املعلوم أن الترسانة القانونية في مجال املنافسة 
ببالدنا عرفت تطويرا متراكما منذ املصادقة في عهد حكومة التناوب 
التوافقي على أول قانون لحرية األسعار واملنافسة، وصوال إلى تعديالت 
ومدى  تفعيل  مستوى  هي  اعتقادنا  في  اإلشكاليات  أكبر  لكن  اليوم. 
انعكاس حرية املنافسة إيجابا على املستهلك وعلى االقتصاد الوطني، 
فال جدوى من تحرير أسعار مادة أو خدمة معينة إن لم يكن لذلك تأثير 
إيجابي على القدرة الشرائية للمغاربة، كما أن نزاهة املنافسة تقت�سي 
الحرص على املراقبة القبلية والبعدية ملنع أي ممارسات منافية لقواعد 
املنافسة الشريفة. وهنا، نعبر عن تطلعنا في فريق التقدم واالشتراكية، 
نحو أن يضطلع مجلس املنافسة بقوة بكافة اختصاصاته، ال سيما 
وضبط  للمنافسة  املنافية  املمارسات  زجر  مجال  في  منها  التقريرية 
التركيزات االقتصادية، كما نتطلع أن يتحلى بروح املبادرة والنجاعة 

بدءا بإعادة فتح ملف املحروقات املعلق.

وفي نفس الوقت، فإن الصيغة الحالية للمشروعين وإن كنا ندعمها 
مبدئيا، إال أنه كان بودنا لو كانت بشكل أفضل وأجود حكامة، ال سيما 
من حيث صرامة مسطرة التفاوض، وتقليص اللجوء إلى االستثناء، 
وتوسيع نطاق الشفافية فيما يخص املعلومات والقرارات. وعلى سبيل 
البرهان على أن املشكلة تكمن في عدم تفعيل الحكومة ملا يتيحه لها 
القانون، فإننا نعبر عن استغرابنا إزاء عدم استجابة الحكومة ملقترحنا 
الذي هو مطلب للرأي العام، والداعي إلى تفعيل املادة 4 من قانون حرية 
األسعار واملنافسة، والذي يسمح لكم بعد استشارة مجلس املنافسة 
التدخل للحد من االرتفاع الفاحش لألسعار في ظروف استثنائية ملدة 
6 أشهر قابلة للمضاعفة، اللهم إذا كنتم تعتبرون أن أسعار البنزين 
والكازوال الحالية غير فاحشة، وأن الظروف العصيبة اللي كيمر منها 

املواطن اليوم عادية.

السيدة الوزيرة، من موقعنا كمعارضة بناءة ومسؤولة، نعرب عن 
دعمنا لهذا التحيين القانوني، وع�سى أن تدرك الحكومة أن املشكلة 
ليست في املعارضة املؤسساتية، بل مشكلتكم مع تقييم الرأي العام 
لعملكم وألدائكم الذي ينبغي أن يرتقي إلى مستوى انتظارات الناس 

الذين يكتوون بنيران الجفاف والحرائق واملحروقات وآثار الجائحة، 
شكرا.

السيد ال ئيس:

للعدالة  النيابية  املجموعة  متدخل  آخر  النائبة،  السيدة  شكرا 
والتنمية، النائبة املحترمة السيدة عائشة الكوط، السيد الرئيس ال�سي 
عبد هللا بووانو السيد الرئيس، درتي املصادرة دالحق ديال السيدة 

النائبة.

النيابية  املجموعة  رئيس  بووانو  هللا  عبد  السيد  النائب 
للعدالة والتنمية:

بسم هللا ال حمن ال حيم، والصالة السال0 على حوالنا رسول 
هللا وآله صحبه.

السيد ال ئيس،

السادة الوزراء،

نحن سعداء اليوم بمناقشة هاد القانونين: حرية األسعار واملنافسة 
وقانون مجلس املنافسة، طبعا للتذكير فقط أسباب النزول التي يعلمها 
الجميع لكن ال بأس من التذكير بها، هو أنه في 2018 أصدر مجلس النواب 
تقريرا حول املحروقات في إطار مهمة استطالعية، كان لها ما كان و التي 
كانت حول هوامش الربح، وهوامش الربح طبعا يعلمها الجميع نقولها 
ونكررها، االستهالك ديال املغاربة من املحروقات هو حوالي 7 داملليون 
طن، الفارق اللي كان في 2016 و2017 و2018 واللي اعطاتنا الحكومة 
األقل هو درهم، باإلضافة لهوامش الربح اللي هي مقررة في إطار بنية 
ي 

ّ
ي كنضربو 7 داملليون طن في درهم هي سبعة داملليار، مل

ّ
األسعار، مل

كنضربو طن في 1000 لتر هي7 داملليار ديال الدرهم، 7 داملليار ديال 
الدرهم ضربناها في عامين 14 زدنا عليها 4 شهور اعطاتنا 17 مليار ديال 
الدرهم. هذا الحراك، حرك الحكومة طلبت من مجلس املنافسة الرأي 
ديالو حول التسقيف، جوباتو بعدا تنصب مكانش مجلس املنافسة 
وكانت التوصيات ديال اللجنة من أجل تنصيب هاد مجلس املنافسة، 
وتنصب، نصبه جاللة امللك في نوفمبر 2018، طلبات منو الحكومة في 
بداية 2019 الرأي ديالو حول التسقيف، دار الرأي ديالو في أسبوع أو 
أسبوعين قال لها هاد ال�سي اللي كّديري ما�سي معقول وهداك ال�سي اللي 
دار بنكيران كان خصو واحد العدد ديال اإلجراءات إلى غير ذلك... بعد 
ذلك، حول أرباح الشركات بقينا كنتسناو شهور، ثم صدرت تسريبات، 
هاد التسريبات كتقول بأنه كاين تواطؤ واختلفوا حول شحال غيديرو 
لهم ديال الجزاء واش 5؟ واش 6؟ واش 8؟ واش %10؟ واش على 3 
 chiffreب بكذلك  وعالقتو  كاملين؟  عليهم  واش  األولى؟  دالشركات 
d›affaire واش consolidé، واش ديال برا؟ واش لداخل؟ والشركة واش 
الهولدينغ؟ هذا هو االختالف، هادو هما التسريبات، هادو هما التقارير 
التي رفعت إلى الديوان امللكي. بعد ذلك تدخل جاللة امللك، ودار لجنة 
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يعني اللي أوكل إليها دراسة الجانب، خليني نقولو نكون واضح ما�سي 
الليل تبت غير في املوضوع، تبت حتى في الشكل هو اللي جانا اليوم. إذن 
التوجيهات ديال جاللة امللك هي اللي جات فهاد القانون، ولذلك نحن لم 
نتردد، ما خذيناش الوقت، واخا الرئيس ديال لجنة املالية مع الحكومة 
حاولوا هاد ال�سي يدوزوه بسرعة، احنا ما عندنا حتى مشكل في السرعة 
ألننا احنا بغينا يخدم هاد مجلس املنافسة، ألن هاد الرئيس، هللا يغفر 
لو، اشنو قال؟ قال أودي فيما يتعلق باملحروقات هداك التقرير اللي 
عندو اللي فيه جميع األعضاء 12 غير هو اللي مبدل، قال لك لن يبت 
فيه حتى يتغير القانون، وسير تضيم، سيرو املغاربة تحرقوا مرة أخرى. 
هاد امللف ديال املحروقات حرق هداك الرئيس م�سى فحالو، ودابا هاد 
الرئيس، قالك ما غيقيسوش حتى تغيروا القانون، ها احنا أسيدي ما 
بغيناش كاع ناقشو القانون، ما دخلنا عليه حتى �سي تعديل، تفضل 
قوم بالواجب ديالك أسيدي، غيم�سي ملجلس عاوتاني املستشارين وسير 
حتى لنوفمبر عاد يخرج القانون عاد يمكن لهاد املجلس يبت في ملف 
املحروقات، وتحرقوا املغاربة. الدستور، هاد الرئيس كيقول بأنه هو 
واخا يكون االحتكار هو قالك االحتكار قانوني، قالك ال يجرمه القانون، 
166 ديال مجلس  الفصل  الدستور،  36 من  الفصل  الشريف،  إّيه 
املنافسة اللي كيقول بأنه يجب أن يعاقب على االحتكار، وغير قلنا، 
ي جات توجيهات جاللة امللك وجانا التقرير في وضعية الرئيس، 

ّ
دابا مل

سرية املداوالت، تضارب املصالح، التجريح في األعضاء، إصدار مبادئ 
ي صدر 

ّ
توجيهية، العقوبات وهيئة التقرير، ويقول لنا الرئيس براسو، مل

ي صدر الرأي ديالو حول الزيوت، اشنو هي الوضعية ديالو؟ 
ّ
قرار، مل

كمدير سابق إلحدى الشركات واللي ما استطعش فهاد التقرير أنه يتخذ 
حتى �سي عقوبة، حتى �سي عقوبة، قال بأنه كاين االحتكار في الزيوت، 
كاين ثالثة دالشركات وجوج منها محتكرة أكثر من %80، لم يجرؤ على 

اتخاذ أي قرار.

ما  املنافسة  مجلس  هاد  أن  نخ�سى  نخ�سى،  نحن  اليوم،  ولذلك 
يقومش بالدور ديالو، نحن ننبه بأنه كيخصوا يقوم بالدور ديالو، كاينة 
قطاعات فيها االحتكار، شركات داملحروقات فيها االحتكار، الزيوت فيها 
االحتكار، اإلسمنت فيها االحتكار، املؤسسات البنكية فيها االحتكار، آش 
غديرو السيد؟ الحكومة؟ آش غيدير مجلس املنافسة؟ الزيادات اليوم 
اللي كاينة في املحروقات تكلمنا عليها كثير، وكنقولو بأن هناك أرباح غير 
أخالقية السيدة الوزيرة، كنقولوها عندكم إجراءات اتخذوها، أقل 
�سيء ديرو غير كي بحال الدولة هادي اللي ربما، ربما إحدى الشركات 
الدولية التي تدخلت بأنه هاديك %8 من رأس املال من رقم املعامالت 
املجمع فيه حتى على برا، هاد الشركة اليوم تقر بأن عندها أرباح في 
كتعطي  يعني،  فرنسا،  في  ديالها  األرباح  عندنا،  تستغل  وهي  فرنسا، 
منها للشعب الفرن�سي وهنا يا هاد الشعب املغربي ما يستحقش حتى 
هو تنازالت ديال 8 ديال السنتيم داألورو اللي دارتها جوج مرات، فأنا 
أقول للشركات الكبرى والشركة األولى اللي كاينة في املغرب أن تفعل ما 
فعلته الشركات األخرى، وللحكومة أن تتدخل كما تفضل اإلخوان من 

 la« خالل الضرائب، من خالل الرسم ديال االستيراد، ومن خالل كذلك
TVA« واللي اآلن األرباح ديالها 18 مليار، شكرا.

السيد ال ئيس:

شكرا السيد النائب، إذن إذا سمحتم، نمر إلى عملية التصويت على 
مشروع القانون رقم 40.21، واش كاين إجماع وال كاين؟ إجماع.

إذن أعرض املادة األولى برمتها وتتضمن املواد: 11، 13، 14 و15 
و16 و17 و29، 31، 33، 36، 37، 39، 44، 71، 72 للتصويت كما 

صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

و45  و27  و26   12 املواد:  وتتضمن  برمتها  الثانية  املادة  أعرض 
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة الثالثة برمتها وتتضمن املواد: 18 مكررة و33 مكررة 
و38 مكررة و43 مكررة و57 مكررة كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

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

يق�سي   08.01 رقم  قانون  ح  وع  على  النواب  مجلس  صادق 
بتغيير وتتميم القانون رقم 180.10 املتعلق بم ية األسعار واملنافسة.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون رقم 41.21:

أعرض املادة األولى برمتها للتصويت وتتضمن املواد: 5 و12، 13، 
15، 21، 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة الثانية برمتها وتتضمن املادتين 11 و14 للتصويت كما 
صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة الثالثة برمتها وتتضمن املواد: 10 مكررة، 11 مكررة، 
11 مكررة مرتين للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة الرابعة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

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

يق�سي   01.01 رقم  قانون  ح  وع  على  النواب  مجلس  صادق 
بتغيير وتتميم القانون رقم 08.13 املتعلق بمجلس املنافسة.

شكرا السيدة الوزيرة على املساهمة، ونمر إلى الدراسة والتصويت 
على مشروعي القانونين رقم 84.21 و85.21، مشروع قانون رقم 84.21 
يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية؛ مشروع قانون رقم 85.21 بتغيير 
وتتميم القانون رقم 52.09 املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية 
تربية األحياء البحرية، الكلمة للسيد الوزير لتقديم املشروعين دفعة 

واحدة، تفضل السيد الوزير.
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البم ي  والصيد  الفالحة  وزي   صديقي،  حممد  السيد 
والتنمية الق وية واملياه والغابات:

أش ف  على  السال0  والصالة  ال حيم،  ال حمن  هللا  بسم 
امل سلين.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

وأعضاء  رئيسا  اإلنتاجية  القطاعات  لجنة  أشكر  أن  أود  فبداية 
اللذان  القانونين  املشروعين  هذين  مع  والبناء  اإليجابي  لتعاطيهم 
يحظيان بواحد األهمية قصوى لقطاع الصيد البحري وتنمية تربية 
األحياء املائية البحرية على وجه التحديد. فاليوم على الصعيد العالمي 
ما يقرب نصف من منتوجات البحر تأتي من تربية األحياء املائية، ومن 
املنتظر أن تصل هذه النسبة إلى الثلثين: %67 في أفق 2030 حسب 
توقعات منظمة األمم املتحدة للتغذية والزراعة. فقطاع تربية األحياء 
إسهامه  نموا، فضال عن  الغذائي  اإلنتاج  أسرع قطاعات  املائية هو 
الفعال في امتصاص البطالة وتحسين دخل الساكنة املحلية، وضمان 
كرافعة  األزرق  لالقتصاد  أسا�سي  مكون  فهو  الدولي،  الغذائي  األمن 
للتدبير املستدام للمنظومة اإليكولوجية البحرية واملوارد املرتبطة بها، 
من خالل خلق ثروة مباشرة وضمان االستدامة البيئية للمحيطات 
واملناطق الساحلية. وكذلك يشكل هذا القطاع حال للحد من االستغالل 
تمارسه  الذي  الضغط  تخفيف  من خالل  السمكي  للرصيد  املفرط 
أنشطة الصيد على األوساط البحرية، وإعادة التوطين من أجل تشكيل 

التنوع البيولوجي.

بالدنا  لكون  واعتبارا  املستدامة،  التنمية  ولدواعي  األسباب  لهذه 
تزخر بساحل يمتد على طول 3500 كيلومتر، ومياه جيدة، فقد أعطت 
استراتيجية »أليوتيس« أولويات لتنمية تربية األحياء البحرية لجعلها 
قاطرة لتنمية االقتصاد األزرق من خالل املساهمة في تحقيق األهداف 
املتعلقة بالسيادة الغذائية الوطنية وحماية البيئة والثروات السمكية، 

فضال على خلق فرص الشغل.

فمشروع القانون رقم 84.21 يتعلق بتربية األحياء البحرية، فلحد 
البحري  الصيد  قانون  أساس  على  السلسلة  هذه  تدبير  يعتمد  اآلن 
اللي هو قانون قديم لعدم وجود إطار قانوني خاص بهاد القطاع ديال 
تربية األحياء املائية البحرية، وهناك فراغ قانوني لتنزيل االستراتيجية 
املسطرة. فمشروع هاد القانون مستلهم من املمارسات الدولية الجيدة 
والتدبيرية  الحكاماتية  األبعاد  االعتبار  بعين  ويأخذ  املجال،  هذا  في 

والتنموية والجهوية والبيئية. ويهدف مشروع القانون 84.21:

-1 تمكين قطاع تربية األحياء املائية البحرية بإطار قانوني خاص 
وحديث بغرض االعتراف بهويته الخاصة ووضعيته القانونية الكاملة 

واملتميزة عن الصيد البحري؛

-2 ضمان االستقرار القانوني وتوفير الشفافية الالزمة وإعطاء رؤية 
واضحة للمستثمرين في هذا امليدان؛

-3 ضمان التدبير الفعال لقطاع تربية األحياء املائية البحرية لتقديم 
واألنظمة  الفضاء  تدبير  من  بدءا  لتطويره،  الالزمة  الضمانات  كافة 

املطبقة على رخص املزارع واعتمادات أحواض السمك؛

-4 تطوير وتنويع سالسل اإلنتاج املبتكرة املتعلقة بتغذية اإلنسان 
والحيوان، املستحضرات التجميلية والصيدالنية والصناعة الكيماوية، 
املدخالت الزراعية، صناعة املكونات اإليكولوجية، إنتاج الجيل الثالث 
من الوقود الحيوي من مصادر الطحالب، األنشطة املرتبطة بأحواض 

السمك؛

-5 تحقيق األهداف العاملية للتنمية املستدامة وقواعد املنافسة 
والشفافية ملمارسة أنشطة االستزراع البحري.

فيما يخص القانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 
املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية، فهاد 
الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية »l›ANDA« هي املحدثة 
في 2011، هي املؤسسة الوحيدة املكلفة بإنعاش تربية األحياء البحرية.

ويأتي مشروع هاد القانون بعدما تبين بعد مرور عقد من املمارسة 
منذ إحداث هاد الوكالة، أن هناك عدة قيود وثغرات مرتبطة بمقتضيات 
قانون ديال اإلنشاء ديالها، هذه القيود أدت إلى التقليص من إمكانيات 
اختصاصاتها  بالتالي  وأصبحت  التخصص،  ملبدأ  الكامل  التطبيق 
واألهداف  منها  املتوخاة  الوطنية  بالطموحات  ومقارنة  محدودة  جد 
املنتظرة. كما أصبح لزاما أن نالئم مقتضيات القانون املتعلق بإحداث 
الوكالة مع مقتضيات مشروع القانون. املعروض أمامكم، وبالتالي منح 
الوكالة الصالحيات الالزمة والكافية من أجل القيام بمهامها التنموية 

والتدبيرية لهذا القطاع. ويهدف هذا املشروع بالخصوص إلى:

- تعزيز املهام ديال الوكالة لتنمية تربية األحياء البحرية والكفاءات 
نتاعها؛

- تنويع املوارد املالية للوكالة بغية تعزيز نجاعة استقاللها املالي؛

- ضمان التدبير الفعال واملعقلن للقطاع وتقديم كافة الضمانات 
الالزمة لتطويره، واالختصاصات الجديدة للوكالة جاءت لتعزيز دور 
هذه املؤسسة في املواكبة والدعم القانوني واإلداري والتقني ملشاريع 

االستثمار في نشاط تنمية تربية األحياء البحرية؛

- تحديد دور الوكالة في إعداد املخططات الجهوية لتنمية تربية 
األحياء البحرية وتنفيذ مقتضياتها؛

- وأخيرا اقتراح وتنفيذ تدابير التحفيز والتشجيع وجلب االستثمار 
في تربية األحياء البحرية، وتدبير األموال التي يمكن أن توكل إليها بهذا 

الخصوص، وشكرا على انتباهكم.
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السيد ال ئيس:

القطاعات  لجنة  مقررة  للسيدة  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلنتاجية لتقديم تقرير اللجنة بخصوص املشروعين، وزع التقرير؟ 

وزع التقرير.

أفتح باب املناقشة العامة عن فرق األغلبية النائبين: النائب األول 
السيد النائب املحترم السيد عادل الدفوف في حدود 5 دقائق، بعده 

النائب املحترم السيد إدريس الشبشالي في حدود 5 دقائق.

النائب السيد عادل الدفوف باسم ف ق األغلبية:

بسم هللا ال حمن ال حيم.

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزي  املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحين،

االتحاد  وفريق  األغلبية  فرق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
املتعلق   84.21 قانون  مشروعي  على  التصويت  إطار  في  الدستوري، 
بتربية األحياء املائية البحرية، ومشروع القانون رقم 85.21 بتغيير وتتمة 
تربية  لتنمية  الوطنية  الوكالة  بإحداث  املتعلق   52.09 رقم  القانون 
األحياء البحرية. وما غدوزنيش هاد الفرصة هادي إال وخاصني نشكر 
اإلخوان اللي كانوا حاضرين في اللجنة وكاع املتدخلين، ألنهم عبروا ال في 
النقاش العام وال التفصيلي، على أنهم اإلخوان كاملين والحضور كامل 
كان متعطش باش أنه يعرف بالضبط أشنو هي املشاكل الحقيقية اللي 
كاين فهاد القطاع؟ نظرا فحال اللي جاء على كالم السيد الوزير هو أنه 
كان فراغ قانوني، كانت واحد العشوائية في التدبير ديال هاد القطاع 
هذا، ألنه مكانش �سي حاجة اللي كانت كتأطروا، ومكانش �سي سند باش 
كنعرفو حتى املتدخلين فهاد القطاع هذا. وهاد العطش اللي كان عند 
املتدخلين واألطراف كاملين اللي كانوا في اللجنة، وهو جاي على أساس 
أنه هاد القطاع هو جد مهم، وفحال اللي قال السيد الوزير، ألن هو 
سريع جدا من الناحية ديال الثروة اللي كيعرفها، ومن الناحية كذلك 
ديال التحويالت اللي كيعرفها. هاد القطاع هذا هو كيعرف واحد اليد 
العاملة اللي هي مهمة، كذلك أنه املجاالت اللي فيه هي متعددة، هاد 
القانون كذلك عمل واحد املخطط جهوي ألنه عالش الجهوي؟ ألنه 
املناطق البحرية اللي كاينة في الشمال اللي كنتمي لها مثال ما�سي هي اللي 
كاينة في الجنوب، البحور اللي كاينين في الشرق ما�سي هما كذلك نفسهم 
اللي كاينين في الشمال، كاين كيعرف واحد االختالفات اللي هي كبيرة، 
وهنا كيخص دراسة تكون متعمقة، ما تكونش غير جهوية وإنما النظرية 
ديالي خصها تكون إقليمية، ألن هو نعطيك غير مثال اإلقليم ديال الشاون 
راه كيعرف واحد املنطقة بحرية اللي هي جد مهمة ومختلفة مع املنطقة 
ديال إقليم ديال طنجة، هذا احنا غير في جهة وحدة، على داك ال�سيء 

عالش هاد املخطط هذا خاصو يعرف واحد التعميق كثير.

هاد  قلنا  اللي  فحال  أنه  بحيث  أنهم  هما  آخرين،  لنقط  نمشيو 
املشروع هذا جاء من النظرية ديالنا معطل �سي شوية، وجاء معطل ألنه 
كان خاصو يبدا مع »le plan HALIEUTIS« كان خاصو يبدا معاه باش 
 retard ما يخليش الفراغ القانوني، وإنما هاد النظرية ديالنا أنه هاد
واخا كان، وإنما جاء قانون متكامل الصراحة هي هادي جاء متكامل 
وفيه كاع ديك les détails ما خالش الهامش ديال األغالط أنه املتدخلين 
بعد غدا وال بعدو ندخلو في االستثمار الناس اللي يجيوا، املستثمرين 
اللي يجيوا أو ال العاملين اللي كاينين فهاد القطاع هذا ما خاللهمش 

األغالط أنهم فهاد ال�سي يكون فراغ قانوني.

من ناحية أخرى اللي ذاكرنا عليه السيد الوزير، والسادة والسيدات 
البرملانيين فهاد القانون، هو أنه كان خاص ضروري الزجر في املخالفات، 
الزجر في املخالفات ألنه السيد الوزير راكم كتعرفوا بعض املخالفات 
اللي كاينة واللي كانت واللي يمكن ليها تكون، فكان خاص الزجر فيها 
والحسم فيها ألن هادي ثروة ديال بالدنا، راه احنا عارفين بأنه راه هاد 
الثروة هادي تستغالت واملشاكل كانت فيها فحال اللي ذاكرنا عليها، 
واستنزفت كذلك هاد الثروة هادي، بحيث أن اإلقليم اللي كنتمي ليلو 
ديال طنجة راه شحال هادي كان فيه الصيد البحري حاليا راه ما بقاش 
فيه الصيد البحري، الصيد البحري اللي كاين في إقليم ديال طنجة راه 
هو غير شكلي وصوري، األغلبية ديال املراكب اللي كاينين في الشمال راه 
هما مشاو للجنوب، نظرا ألن في األقاليم الشمالية راه ما بقاتش الثروة، 
والسيد الرئيس راه حتى هو كيعرف هاد املوضوع حتى هو ألنه كينتاسب 

لواحد املنطقة بحرية.

نسجلو  ما  ضروري  املوضوع  هاد  نلخصو  باش  الرئيس،  السيد 

فحال اللي قلتوا في املداخلة ديالكم الدور ديال الوكالة، والزم تعطيوها 

الالزمات ديالها والزم تعطيوها ظروف ديال االشتغال تكون مناسبة، 

ألنه  ديالها،  الدور  تلبي  تقدر  باش  مناسبة  تكون  االشتغال  وظروف 

السيد الوزير هاد الوكالة خصها تقوم بالتربية ديال واحد الثقافة ديال 

تربية األحياء املائية، هاد الثقافة اللي كنشوفوها في بلدان أخرى واللي 
هي مجاورة ديالنا ونقدر نقولك مثل ديال شمال إسبانيا وال الدول 

األسيوية اللي هي بعيدة علينا، عندهم الثقافة ديال التربية ديال األحياء 

البحرية. فاحنا كذلك في ظل هاد األزمة اللي كنعرفوها، وفي ظل هاد 

املشاكل اللي كاينا ديال الحرب ديال أوكرانيا وغالء ديال املحروقات 

واللي كل�سي وال كيركب على هاد املوجة هادي، خصنا ضروري أننا نميوا 

هاد القطاع هذا، نميوه باش يكون عندنا االكتفاء الذاتي ألن املغاربة 

كاملين كيتشكاو من الغالء ديال األسماك، وكيتشكاو من الغالء ديال 

الحياة بصفة عامة، ولكن ديال األسماك بالخصوص، واحنا عندنا 

2 ديال املحيطات فحال اللي جاء في التدخل ديالكم راه عندنا 3500 

هذا، شكرا  ال�سي  هاد  من  نستافدو  املحيط، فخصنا  ديال  كيلومتر 

السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير.
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السيد ال ئيس:

الكلمة لل�سي ادريس الشبشالي.

النائب السيد إدريس ال ب الي باسم ف ق األغلبية:

أش ف  على  والسال0  والصالة  ال حيم،  ال حمن  هللا  بسم 
األنبياء وامل سلين.

نحن في األغلبية وفريق االتحاد الدستوري نثمن ما تقومون به من 
مجهودات للنهوض بهذا القطاع، وتحديث بنياته، لكن هذا ال يمنعنا من 

إبداء مالحظتنا حول املشاكل التي تعيقه ومن أبرزها:

- ضعف االنكباب على معالجة إشكالية العقار املخصص لالستثمار 
في مجال تربية األحياء البحرية؛

- رفع الوعي بالتحديات املناخية التي تتعرض لها مزارع األحياء املائية 
والتي تتطلب دعما خاصا من حيث تغطية املخاطر؛

- ضعف التمويل الذي يتطلب إحداث حوافز لتشجيع االستثمار في 
هذا القطاع الذي يعرف تأخرا كبيرا مقارنة باألهداف املسطرة.

السيد الوزي  املحتر0،

في  القطاع  يعيشها هذا  بات  التي  للوضعية  من خالل استقرائنا 
اآلونة األخيرة خصوصا في بعض املوانئ املغربية، يتضح بشكل جلي 
مدى التفاوت الواضح بين صنف هذا القطاع: الصنف األول املرتبط 
الساحلي  بالصيد  متعلق  الثاني  والصنف  البحار،  بأعالي  بالصيد 
التقليدي. من أجل ذلك، ولتخطي املشاكل التي يواجهها هذا القطاع 

ندعوكم السيد الوزير إلى:

املائية  األحياء  تربية  تطوير  مجال  في  وطنية  استراتيجية  وضع   -
ودراسة مدى فعاليتها كخيار استراتيجي للمساهمة في تطوير السياسة 

الحكومية في مجال تربية األحياء املائية؛

- اتخاذ تدابير تحفيزية لفائدة هذا القطاع من أجل ضمان إقالعه 
على غرار مخططات التنمية القطاعية املتبعة على الصعيد الوطني في 

مختلف قطاعات النشاط االقتصادي؛

االستراتيجية  التوجهات  لتنفيذ  اقتراح مخططات عمل خاص   -
الوطنية بقطاع الصيد البحري؛

- تطوير أنشطة تربية األحياء املائية وتشجيع هذا النشاط سواء 
على مستوى التصدير أو داخل السوق الوطني؛

- إنجاز وتحيين بنك املعلومات املتعلقة بتربية األحياء البحرية؛

- االستثمار في البحث العلمي واالبتكار واملالءمة مع املعايير الدولية 
القطاع  بهذا  النهوض  استطاعت  التي  البلدان  غالبية  أن  إلى  بالنظر 

تخصص املوارد الالزمة ألنشطة البحث ونقل التكنولوجيا.

وفي األخير نؤكد في فرق األغلبية وفريق االتحاد الدستوري أن هذا 
املشروع ونظرا ألهميته البالغة في جلب املستثمرين وخلق فرص الشغل 
وضمان األمن الغذائي، يقت�سي منا عمال مشتركا من أجل املصادقة 
عليه وإخراجه لحيز الوجود وتفعيله الجيد على أرض الواقع. ونظرا ملا 
يكتسيه من قيمة، قررنا في فرق األغلبية، وفريق االتحاد الدستوري 
بمجلس النواب التصويت باإليجاب على مشروع قانون رقم 84.21 
املتعلق بتربية األحياء املائية البحرية، ومشروع قانون رقم 85.21 بتغيير 

وتتميم القانون رقم 52.09، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد ال ئيس:

النيابية  الكلمة لفرق املعارضة واملجموعة  النائب،  شكرا السيد 
النائب املحترم السيد عبد النور الحسناوي.

النائب السيد عبد النور الحسناوي باسم ف ق وحجموعة 
املعارضة:

شك ا السيد ال ئيس،

السيد الوزي  املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة املعارضة: الفريق 
واملجموعة  واالشتراكية  التقدم  وفريق  الحركي  والفريق  االشتراكي 

النيابية للعدالة التنمية.

في إطار املناقشة العامة ملشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية 
وتتميم  بتغيير   85.21 رقم  قانون  ومشروع  البحرية،  املائية  األحياء 
تربية  لتنمية  الوطنية  الوكالة  بإحداث  املتعلق   52.09 رقم  القانون 

األحياء املائية البحرية.

السيد ال ئيس املحتر0،

السيد الوزي  املحتر0،

بداية، ال بد من اإلشارة إلى أن مسطرة الدراسة واملصادقة على 
الداخلي  النظام  ملضامين  مطابقة  تكون  أن  يجب  قوانين  مشاريع 
اللجان  بأشغال  املتعلقة  واملقتضيات  األحكام  سيما  ال  للمجلس، 
الدائمة واملسطرة واآلجال املعمول بها في املواد من 180 إلى 184 من 

النظام الداخلي.

 84.21 وإننا اليوم إذ نتفاعل إيجابا مع مشروعي القانونين رقم 
يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية، ورقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون 
رقم 52.09 املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء املائية 
البحرية. فإننا نتطلع في فرق ومجموعة املعارضة إلى أن يتم مستقبال 
احترام هذه املسطرة بما يخدم جودة النصوص التشريعية التي تصدر 
وكذا  لالنتقادات  عرضة  تكون  ال  وحتى  التشريعية،  املؤسسة  عن 

التعديالت املتكررة.
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السيد الوزي  املحتر0،

إن انخراطنا في فرق ومجموعة املعارضة عبر التعاطي اإليجابي مع 
املشروعين ينطلق أساسا من إيماننا أن الوكالة الوطنية لتنمية تربية 
األحياء املائية البحرية في حاجة ماسة إلى صدور هذا التشريع، بهدف 
تقوية دورها في هذا املجال بما يخدم القطاع برمته، نعم إنه ال أحد 
في دعم  البحرية عنصر أسا�سي  املائية  تربية األحياء  في كون  يجادل 
وتقوية االقتصاد األزرق ببالدنا، وإنها تساهم في املحافظة على النظم 
اإليكولوجية البحرية وعلى التنوع البيولوجي بشكل عام، إضافة إلى 
خلق الثروة وتحسين القيمة املضافة واملساهمة في التنمية واإلنعاش 

املجالين.

وفي هذا السياق، ما دامت تربية األحياء املائية البحرية تتجه نحو 
العاملية، حيث أصبح يهتم بها الجميع، فعلى الوكالة الوطنية ومن خاللها 
الحكومة العمل على وقف مختلف أشكال االستغالل املفرط واملبالغ 
ووضع سياسة  القطاع  هذا  تعترض  التي  االختالالت  كل  وكذا  فيه، 
عمومية متكاملة بدءا من التخطيط الفعال، إلى األجرأة والتنزيل، ثم 
التتبع والتقييم وربط املسؤولية باملحاسبة، مع إخضاع استراتيجية 
»أليوتيس« 2020-2030 لنفس الضوابط بهدف الحفاظ على الثروة 

السمكية وعلى تنوعها.

السيد الوزي  املحتر0،

إن أملنا جميعا أغلبية ومعارضة، أن يتحقق فعال إنتاج أفضل، 
وتغذية أفضل، وبيئة أفضل وحياة أفضل، وأن يتحول من مجرد شعار 
لالستهالك إلى واقع معاش بمؤشرات قابلة للقياس، وهو أمر ممكن 
اعتبارا لكون بالدنا تتوفر على مؤهالت طبيعية جيدة وبنية تحتية مهمة 
بشبكة خدمات متكاملة من موانئ، طرق وغيرها، إضافة إلى الرأسمال 
وانفتاحه  البحري  التكوين  معاهد  خريجي  مقدمتهم  وفي  البشري 
على سوق وطنية وأخرى أوروبية، فاألمر يحتاج فقط إلى إرادة لدى 

حكومتكم حتى يتحقق الشعار السالف الذكر.

السيد الوزي  املحتر0،

التي  القوانين  كل  مراجعة  مع  املعارضة  ومجموعة  فرق  في  إننا 
أظهرت املمارسة أنها تتضمن قيودا أو عراقيل لقيام بعض املؤسسات 
بمهامها منها الوكالة الوطني لتنمية تربية األحياء املائية البحرية، من 
التطبيق  إمكانية  من  التقليص  شأنها  من  التي  القيود  بعض  قبيل 
الكامل ملبدأ التخصص في مجال تربية األحياء املائية البحرية وما يتعلق 
باالختصاصات، حيث أوضحت الحكومة في اجتماعات لجنة القطاعات 
اإلنتاجية أن اختصاصاتها جد محدودة، مقارنة بالطموحات الوطنية 

املتوخاة منها واملؤهالت التي يزخر بها املجال ببالدنا.

وعليه، إن وضع نظام قانوني خاص من شأنه أن يقطع مع إخضاع 
األحياء املائية البحرية لنفس النظام القانوني املتعلق بالصيد البحري 
الذي ال يراعي خصوصيتها، لذا فاالعتراف بهويتها الخاصة، ووضعها 

القانوني الكامل واملتميز عن الصيد البحري سيساهم ال محالة في تطوير 
هذا القطاع.

التي  التعديالت  كل  إدخال  مع  املعارضة  ومجموعة  فرق  في  إننا 
حتى  كاملة  بأدوارها  الوطنية  الوكالة  قيام  في  تساعد  أن  شأنها  من 
تتحقق النتائج املرجوة من هذا القطاع، في سياق االنخراط في اإلطار 
االستراتيجي ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومن أجل نظم 
زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولية وقدرة على الصمود واالستدامة، 
وتحقيق تدبير فّعال متخصص بهدف تنمية وتطوير سالسل اإلنتاج 
سواء في التغذية أو الصيدلة أو باقي املنتجات والخدمات األخرى في 

سياق تحقيق األهداف العاملية للتنمية املستدامة.

السيد الوزي  املحتر0،

إن التفاعل اإليجابي لفرق ومجموعة املعارضة كان وما يزال بهدف 
تقوية دور الوكالة الوطنية لتربية األحياء املائية، سيما أن املستجدات 
الراهنة  التطورات  مع  تماشيا  اختصاصاتها  تطوير  اتجاه  في  تسير 
املواكبة  لتشمل  مهامها  وإقليميا ودوليا، وتوسيع  واملستقبلية وطنيا 
والدعم القانوني واإلداري والتقني ملشاريع االستثمار، وتحديد دورها 
في إطار املخططات الجهوية، وتنفيذ مقتضياتها واقتراح وتنفيذ تدابير 
التحفيز وتشجيع االستثمار، إضافة إلى مستجدات على مستوى املوارد 
املالية وتلك املتعلقة بتوسيع عضوية املجلس اإلداري للوكالة وتوضيح 
التزامات كل من الدولة واملستثمر والتمييز بينهما، وكذا تحديد املفاهيم 
وتكريس  القبلي  والتخطيط  اإلنتاج  وسالسل  والدعم  والتحفيزات 
املنافسة في هذا القطاع، وتعزيز التقييم وتدبير الحماية البيئية وإنشاء 

املجلس الوطني لتربية األحياء املائية البحرية.

ومن اإليجابي جدا أن تقوم هذه الوكالة بإحداث مزارع نموذجية 
التي من شأنها أن تكون بمثابة أوراش مفتوحة للتكوين والتشجيع على 
االستثمار في هذا املجال، كما أن إمكانية تعبئة فضاءات على اليابسة 
وتهيئتها وتدبيرها هي مهام ذات أهمية، خاصة مع وجود ثالث جهات ال 

تتوفر على منافذ بحرية.

وارتباطا بموضوع الجهوية من املالحظ أن الوكالة تشرف على تتبع 
وتنفيذ ثمان تصاميم جهوية للتهيئة على مستوى الجهات الساحلية، 

مع العلم أن الجهات الساحلية هي 9 جهات وهي مناسبة اليوم.

السيد الوزي  املحتر0،

الصيد  لغرف  الترابي  النفوذ  مطابقة  على  العمل  منكم  نلتمس 
البحري مع التقطيع الترابي للجهات، وذلك عبر إحداث غرف الصيد 

البحري في كل جهة ذات منفذ بحري.

ختاما، أملنا أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في التعجيل بتنفيذ 
وأجرأة مضامين هذه النصوص التشريعية وأن يتحقق إنتاج أفضل 
ليفتح املجال للتوجيه نحو الصيد الرشيد وتربية األحياء املائية البحرية 
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وحمايتها من االندثار والولوج بشكل تفضيلي نحو األسواق العاملية، 
والتحفيز  للتقديم  تعديالت  مجرد  تكون  وأال  الشغل،  فرص  وتوفير 

والدعم لجهة دون أخرى، والسالم عليكم.

السيد ال ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، قبل أن نمر إلى التصويت على مشروع 
القانون، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل أعضاء لجنة القطاعات 
تسريع  في  اإليجابية  ديالهم  املساهمة  على  وأعضاء  رئيسا  اإلنتاجية 

وإخراج هذا النص إلى حيز الوجود، شكرا.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون رقم األول رقم 84.21، 
إجماع، ياك؟

إذن أعرض املواد: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 
 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14
 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29
 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44
 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59
 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74
88، 89، 90، 91، 92، 93، 94 للتصويت كما صادقت عليهم اللجنة: 

اإلجماع؛

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: 

اإلجماع.

صادق مجلس النواب على ح  وع قانون رقم 80.01 يتعلق بتربية 

األحياء املائية البم ية.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون الثاني رقم 85.21، 

إجماع؟

أعرض العنوان للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املواد: املادة األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة للتصويت كما 

صادقت عليهم اللجنة: اإلجماع؛

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة: 

اإلجماع.

بتغيير   85.01 رقم  قانون  ح  وع  على  النواب  مجلس  صادق 

وتتميم القانون رقم 50.89 املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية 

ت بية األحياء البم ية. شكرا على حسن تعاونكم، ننتقل إلى الجلسة 

الختامية.



عدد.151–10.محرم.1444  )08.غشت.2022( الجريدة الرسمية للبرملان18870  

حمض  الجلسة الثاحنة والخمسين

التاريخ: الثالثاء 26 ذي الحجة 1443ه )26 يوليوز 2022(.

ال ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

التوقي8: ثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا 
والدقيقة الخامسة واألربعون.

جدول األعمال: اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية األولى 
من الوالية التشريعية الحادية عشرة 2026-2021.

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس حجلس النواب، رئيس 
الجلسة:

السيد الوزي  املحتر0،

السيدات والسادة النواب املحترحين،

طبقا ألحكام الفصل 65 من الدستور ومقت�سى املادة 19 من النظام 
الداخلي ملجلس النواب، يعقد مجلس النواب هذه الجلسة العمومية 
من  األولى  التشريعية  السنة  من  الثانية  التشريعيِة  الدورة  الختتام 

الوالية التشريعية الحادية عشرة.

بسم هللا ال حمان ال حيم والصالة والسال0 على رسول هللا 
وآله وصحبه األك حين.

السيد الوزي ،

السيدات والسادة النواب املحترحين،

طبقا ألحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب 
ذات الصلة، نختتم اليوم أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة 
التشريعية األولى من الوالية التشريعية الحادية عشرة على مستوى 
الجلسات العامة، فيما تواصل اللجان النيابية الدائمة واملجموعات 

وضوعاتية وأجهزة املجلس اشتغالها بشكل عادي.
َ
امل

ويتزامن اختتام هذه الدورة مع تخليد بالدنا لعيد العرش الذي 
يخلد هذه السنة للذكرى الثالثة والعشرين العتالء صاحب الجاللة 

امللك محمد السادس أعزه هللا عرش أسالفه املنعمين.

امللك عن أصدق  السعيدة ألعرب لجاللة  املناسبة  وأغتنم هذه 
التهاني وأحر التبريكات مجددا لجاللته، باسم أعضاء املجلس جميعهم، 
آيات الوالء واإلخالص متضرعا إلى العلي القدير بأن يحفظ جاللته 
العهد صاحب  ولّي  في  ويحفظه  والعافية،  الصحة  نعم  عليه  ويديم 

السمو امللكي األمير موالي الحسن وكافة أفراد األسرة امللكية الشريفة.

السيدات والسادة،

دورة  كل  ختام  في  نقوم  أن  املؤسساتي  العمل  تقاليد  تقت�سي 

اختصاصاته  يمارس  وهو  املجلس  أشغال  لحصيلة  بجرد  تشريعية 
الدستورية، ويؤدي مهامه ووظائفه املؤسساتية والسياسية، تواصال 
مع الرأي العام وإغناء للنقاش العمومي، وامتثاال لحق الناخبين علينا 
املؤسسة، وعلى  أداء  بينة من  ليكونوا على  املعلومات واملعطيات  في 
الخصوص منه ما لم يتمكنوا من متابعته مباشرة وفي حينه، وهو األكبر 

واألعمق والتأسي�سي.

وهكذا واصل املجلس القيام باختصاصاته الدستورية ووظائفه 
العمومية  السياسات  وتقييم  والتشريع  الرقابة  في  املؤسساتية 
والدبلوماسية البرملانية، ونوع من مبادراته تفاعال مع السياق الوطني 
وسياقات املحيط الدولي، وبالخصوص مع انتظارات وتطلعات املجتمع 

املغربي.

بمختلف فروعه،  الرقابي  العمل  إلى  أكثر  امليل  استمرار  ويعكس 
وإلى أعمال التقييم في أشغال مجلسنا، حرصنا املؤسساتي الجماعي، 
معارضة وأغلبية، على التفاعِل والتجاوب مع انتظارات املجتمع وهو 
تجسيد للديناميات الجديدة في عمل املؤسسات، ونوعا من االنتقال في 

أشغال املؤسسة التشريعية.

وتؤشر أشغال اللجان ومحتوى مداوالتنا على مستوى الجلسات 
من  وإني  البرملاني.  العمل  في  الجديدة  الدينامية  هذه  على  العامة 
املقتنعين بإيجابية هذه الدينامية ألنها تؤكد أن قضايا املجتمع، وكل 
ما استجد من أوضاع، يجد صداه داخل املؤسسات التي هي اإلطار 
لطرح املشاكل وإليجاد الحلول لها على أساس الحوار بين السلط، وبين 
الفرقاء السياسيين، وألن مراكمة مقاربات من هذا القبيل يساهم في 

ترسيخ التقاليد الديموقراطية املؤسساتية.

تصدرت  الدائمة،  النيابية  للجان  الرقابي  االختصاص  إطار  ففي 
قضايا تدبير املياه والخصاص املسجل من هذه املادة الحيوية في عدد 
من مناطق اململكة جراء قلة التساقطات املطرية والثلجية، اهتمام 
مختلف مكونات املجلس، تلتها قضايا الطاقة في ضوء ارتفاع أسعارها 
على املستوى الدولي، واإلجراءات املواكبة لخفض آثار هذا االرتفاع على 
أسعار الخدمات واملواد االستهالكية، وبالتالي على القدرة الشرائية. ومن 

بين هذه القضايا أيضا أوضاع الرياضة الوطنية والتخييم.

في  االتجاه  في نفس  للمجلس  السياسية  املكونات  اهتمام  وذهب 
االستطالعية  املهام  في  املتمثل  الفرعي  الرقابي  االختصاص  ممارسة 
التي رخص مكتب املجلس ألربع منها كلفت بجمع معلومات عن–حال 

شبكات توزيع وتسويق املنتجات الفالحية؛

- اإلجراءات املتخذة إلنجاح عملية مرحبا 2022؛

- املخيمات الصيفية لفائدة األطفال ؛

- وضعية مصب نهر أم الربيع.

الفرق  املجلس، ومع رؤساء  في مكتب  الصدد، حرصنا  وفي هذا 
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للمهام  الداخلية  الالئحة  بضوابط  التقيد  على  النيابية،  واملجموعة 
االستطالعية عقلنة وترشيدا للزمن البرملاني، وتجنبا لحاالت تضارب 
املصالح وإنجاز التقارير بمهنية، وفي إطار الحياد واملوضوعية، وتجنب 
هدر الجهد من خالل الحرص على أن ينهي السيدات والسادة النواب 

املكلفون باملهام االستطالعية أعمالهم في اآلجال املعقولة.

الزحيالت والزحالء،

السادة الوزراء،

السيدات  باهتمام  الساعة  قضايا  استأثرت  األسئلة  باب  وفي 
والسادة النواب وهم يسائلون الحكومة. وهكذا تمحورت الجلستان 
اللتان أجاب خاللهما السيد رئيس الحكومة على أسئلة املجلس حول 
موضوعين راهنين وجد هامين، وهما االستراتيجية االقتصادية العامة 
الصحية  املنظومة  ورهانات  ومعيقات  العاملية،  التقلبات  ملواجهة 
هذين  وأهمية  براهنية  التذكير  إعادة  إلى  حاجة  في  ولست  ببالدنا. 

املوضوعين وشموليتهما وارتباطهما بالسياق الوطني.

وسارت محتويات األسئلة الشفوية األسبوعية املوجهة للحكومة 
والطاقة  املياه،  نذرة  قضايا  عليها  غلبت  إذ  ذاته،  االهتمام  أفق  في 
والفالحة، والسيادة الغذائية، والحوار االجتماعي، والتشغيل، والحماية 
االجتماعية، والتعليم، وغيرها من القضايا التي تم تناولها في أكثر من 
1300 سؤاال شفويا وجهها أعضاء املجلس للحكومة التي أجابت عن 
أكثر من 300 سؤال تمْت برمجتها وفق املساطر املرعية كان منها 73 

سؤاال آنيا.

باملوازاة مع ذلك، وجه أعضاء املجلس للحكومة أكثر من 2200 
سؤال وتوصلوا بأجوبة عن أكثر من 1400 سؤال.

وفي ما يخص التعهدات الحكومية، شرعنا في تفعيل مقتضياِت 
النظام الداخلي ذاِت الصلة بهذا املدخِل الرقابي على مستوى اللجان 
النيابية الدائمة عمال بمقتضيات املادة 114 من النظام الداخلي، إذ 
تم جرد 222 تعهدا على مستوى اللجان و73 تعهدا حكوميا على مستوى 
التعهدات  بهذه  الصلة  ذات  املساطر  فعلنا  وقد  العامة.  الجلسات 

بمراسلة الحكومة في شأن مآالتها.

 19 على  املجلس  صادق  التشريع،  اختصاص  ممارسة  إطار  وفي 
نصا منها ثالثة مقترحات قوانين و16 مشروع قانون علما–وهذا أمر 
أسا�سي–بأن ثمانية نصوص من حصيلة التشريع برسِم الدورة، هي 
قوانين تأسيسية تتعلق بأنشطة وخدمات وحقوق أساسية، من قبيل 
التنظيمي املتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع  القانون  مشروِع 
بعدم دستورية قانون، ومشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة، 
ومشروع قانون يتعلق بالسجل الفالحي الوطني، وآخر حول حقوق 
املؤلف، ونصوص حول سندات القرض، وإحداث مؤسسة مشتركة 
الوزارية  القطاعات  من  عدد  ملوظفي  االجتماعية  باألعمال  للنهوض 
واإلدارات العمومية، وإضفاء الحكامة والعصرنة على ممارسة اإلحسان 

العمومي وتنظيمه. وينبغي اإلشارة في هذا الصدد إلى أن املصادقة على 
%95 من النصوص كان باإلجماع، مما يعكس وحدة املكونات السياسية 
للمجلس في ما يخص القضايا الحيوية واألساسية للبالد، ومما يعكس 

قوة وصالبة نموذجنا املؤسساتي املبنى على التوافق.

حض ات السيدات والسادة،

في إطار ممارسة اختصاص تقييم السياسات العمومية، واصلت 
املجموعات املوضوعاتية الثالث املكلفة بتقييم كل من الخطة الوطنية 
إلصالح اإلدارة، ومخطط املغرب األخضر، والسياسة املائية، أعمالها 
امليدانية، مركزيا وترابيا، واالستماع إلى كافة األطراف املعنية، واملتدخلة، 
واملستفيدة من كل سياسة عمومية موضوع التقييم، مع الحرص على 
احترام حدود االنتداب البرملاني ومقتضيات النظام الداخلي واالقتداء 

بمحتوى اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية.

وال تخفى عليكم األهمية الخاصة للسياسات موضوع التقييم في 
السياقات الراهنة وضرورة إنجاز أعمال تقييم موضوعية تمكننا من 
تشكيل رؤية حول املنجز وحكامته وسبل تحسينه من خالل التوافق 
من  جديدة  ألجيال  مداخل  بدورها  تكون  ومخارج  توصيات  حول 
العمومي  اإلنفاق  وتجعل  واملردودية  االستهداف  تحسن  اإلصالحات، 

منتجا وذا مردودية.

وأود باملناسبة أن أثني على العمل املكثف والدقيق الذي يقوم به 
السيدات والسادة النواب املكلفون بأعمال التقييم هاته التي شارفت 

عمليتان منها على االنتهاء.

واعتبارا لألهمية التي تحظى بها حقوق النساء في بالدنا، وحرصا 
على إعمال القوانين ذات الصلة بهذه الحقوق، أحدث مكتب املجلس 
مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون 
املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. ونتطلع إلى أن يمكننا هذا التقييم 
من تجويد التطبيق السليم ملقتضيات هذا القانون بما يكفل حقوق 

املغربيات ويحميهن من العنف املادي والرمزي.

املؤسسات  لتقارير  واألفيد  األنجع  االستثمار  ضمان  أجل  ومن 
الدستورية وهيئات الحكامة وآرائها االستشارية، حرصنا على أن تتم 
إحالة هذه الوثائق على اللجان النيابية الدائمة، مع مراعاة االختصاص، 
قصد استنتاج ما يتعين استنتاجه منها والنظر في إمكانية برمجتها في 
جلسات عامة للمجلس بما يغني النقاش العمومي، ويجعل هذه التقارير 
ذات مردودية على مستوى التشريع وحكامة املرافق العمومية، وتبين أثر 
السياسات العمومية واالنفاق العمومي على املجتمع، وبما يمكن من 

تملك محتوياتها.

حض ات السيدات والسادة،

اقتداء بضوابط السياسة الخارجية للمملكة كما يحددها ويرعاها 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، وفي إطار التنسيق 
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واصل  املستشارين،  ومجلس  الرسمية  الدبلوماسية  مع  والتعاون 
في واجهة  واليقظ  الفاعل واملؤثر  النواب اشتغاله وحضوره  مجلس 

العالقات الخارجية والدبلوماسية البرملانية.

ومكتب  الرئاسة  مستوى  على  وشارك  املجلس  احتضن  وهكذا، 
عاما  ولقاء  مؤتمرا  ثالثين  حوالي  في  البرملانية  والشعب  املجلس 
تمحورت  وإقليميا،  وقاريا،  دوليا  األطراف،  متعدد  وموضوعاتيا 
حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة اإلرهاب والدفاع عن السلم 
والديموقراطية والهجرة وحقوق اإلنسان وأثر الجائحة على االقتصاد 
العالمي، والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، واملساواة بين الرجال 

والنساء وغيرها.

وتجاوزت اللقاءات الثنائية التي أجريناها في املجلس على مستوى 
الرئاسة واملكتب والفرق واللجان النيابية، األربعين لقاء.

واملباحثات  واللقاءات  املؤتمرات  في هذه  املجلس  وكانت مشاركة 
مناسبة  البرملانيين،  املسؤولين  من  عدد  مع  أجريناها  التي  الثنائية 
للتعريف أكثر بالقضايا الوطنية الحيوية والدفاع عنها، وفي مقدمتها 
األقاليم  تعرفها  التي  اإلنمائية  والدينامية  الترابية  وحدتنا  قضية 
الجنوبية املغربية، ومشاركة أخواتنا وإخواننا بهذه األقاليم وتعبئتهم 
مختلف  في  نوعي  بحماس  ومشاركتهم  التنمية  رهان  ربح  أجل  من 
االستحقاقات االنتخابية من أجل اختيار املؤسسات الترابية والوطنية.

وبالتأكيد، فإن اشتغالنا في هذه الواجهة تيسر كثيرا بفضل سمعة 
ِبالدنا ومكانتها وتموقعها القاري والدولي، وأساسا بفضل رؤية صاحب 

الجاللة نصره هللا التوقعية، وسياسته الحكيمة وحصافة رأيه.

وكان من أبرز الفعاليات التي احتضنها البرملان املغربي خالل هذه 
الدورة، أشغال الجلسة العاشرة للبرملان الدولي للتسامح والسالم، التي 
انعقدت بالرباط والداخلة وتوجت بـ »إعالن الداخلة« الذي نعتبره وثيقة 
مركزية هامة وشاملة في الدعوة إلى نشر ثقافة وقيم التسامح والتبادل 

والتنوع تربط بين القيمي واملادي واالقتصادي والسيا�سي-املؤسساتي.

ملنتدى   26 االستثنائية  الدورة  أشغال  أيضا  بالدنا  واحتضنت 
رؤساء ورئيسات املؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى والكارييب 
واملكسيك )فوبريل(، والتي كانت مناسبة لحوار غني ومثمر يستشرف 
املستقبل، وهي مناسبة يسرت أيضا توطيد عالقاتنا مع هذا الفضاء 

الجيوسيا�سي، وتوجت باعتماد وثائق هامة للعمل املشترك.

مدينة  من  كل  في  املغربي  البرملان  احتضن  الدورة،  هذه  وخالل 
الرباط ومدينة العيون أيضا، أشغال الجلسة العامة واملنتدى البرملاني 
بين املغرب ودول األنديز والتي خصصت ملوضوع »التعاون االقتصادي 
»األمن  حول  ندوة  إلى  باإلضافة  الطاقي«  واألمن  التجاري  والتبادل 

الغذائي«.

ولست في حاجة إلى إعادة التذكير براهنية هذه املواضيع وبالرسائل 

الهامة التي يحملها احتضان بالدنا ملثل هذه اللقاءات وخاصة تصميم 
أصدقائنا على أن تنعقد بين الرباط والعيون والداخلة.

وفي ما يخص الشراكات وبرامج التعاون الدولي، شرعنا في إنجاز 
االتحاد  التاريخي  شريكنا  من  ممولة  مؤسساتية  توأمة  مشروع 
األوروبي، وتجمع مجلس النواب مع املؤسسات التشريعية في كل من 
فرنسا والتشيك وبلجيكا مدعومة بأربع مؤسسات تشريعية في كل من 
إيطاليا والبرتغال وهنغاريا واليونان، وهو ما يعتبر عربون تقدير لبالدنا 
وملجلسنا، وينضاف إلى برامج التعاون األخرى الجاري تنفيذها مع عدة 

هيئات دولية.

السيدات والسادة،

دولية  ثالث سياقات  أعباء  بالدنا  تتحمل  البلدان  باقي  غرار  على 
حيث  ومن  امتداداتها،  حيث  ومن  حدتها،  حيث  من  مسبوقة  غير 
تكاثفها والتحديات التي تنتجها. فبعد جائحة »كوفيد 19« وتداعياتها 
ثمن  العالم  يدفع  الباهظة،  املالية  وكلفتها  واالجتماعية  االقتصادية 
مستوى  على  نتائج  من  لذلك  ما  مع  أوربا  في شرق  الواقعة  الحرب 
تزويد العالم باملواد األولية، خاصة املحروقات والحبوب. وإلى هذين 
الدولية،  املجموعة  أعضاء  كباقي  نواجه،  لهما،  ونتيجة  السياقين، 
ارتفاع األسعار، أسعار املواد الطاقية بالخصوص وتداعياتها على كلفة 
املعيشة. وإلى هذه العوامل السلبية الثالثة يعاني املغرب من جفاف غير 

مسبوق مع كل اآلثار الناجمة عن ذلك على اإلنتاج الزراعي واملياه.

هذه  امتصاص  على  بالدنا  بقدرة  نفخر  أن  لنا  فإنه  ذلك،  ومع 
الصدمات، وقدرة االقتصاد املغربي على الصمود، بفضل اإلصالحات 
التي اعتمدتها اململكة منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن تحت القيادة 
الحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس أعزه هللا، الذي قاد 
املغرب، ويقوده، بحكمة وتبصر وبعد نظر ورؤية استراتيجية استباقية 
وتوقعية، كما ثبت ذلك في سياق الجائحة، وفي سياقات أخرى عديدة.

مراكمة  بالدنا  تواصل  السياقات  هذه  تداعيات  مواجهة  وفي 
قلبها  وفي  االجتماعية  الحماية  تعميم  ومنها  واالنتقاالت،  اإلصالحات 
الخدمة الصحية العمومية تجسيدا لدولة الرعاية االجتماعية، فيما 
يواصل املغرب تميزه في ضمان األمن الغذائي، وتوفير املواد الغذائية 
التموين  أسواق  على  الواقع  الكبير  الضغط  رغم  األسواق،  وتموين 
الدولية ورغم الظروف املناخية االستثنائية التي تعاني منها بالدنا هذه 
السنة، والنقص الحاد في املوارد املائية التي علينا أن نتعبأ جميعا من 

أجل حسن تدبيرها واستعمالها على نحو عقالني وبسلوك مواطن.

وباملوازاة مع ذلك، تواصل بالدنا انجاز انتقالها الطاقي بإنجاز مزيد من 
مشاريع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة غير ملوثة باعتبار ذلك جزء 
من التزاماتها الدولية ومصدرا آمنا لحاجياتنا من هذا املورد الضروري 
الطاقي.  واالستقالل  السيادة  على ضمان  وحرصا  االقتصاد،  لعجلة 
االستثمارات  جذب  املغرب  يواصل  الصعب،  الدولي  السياق  ورغم 
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الخارجية املباشرة وغير املباشرة وهو يحقق في هذا املجال مؤشرات 
إيجابية وارتفاعا واضحا في تدفق االستثمارات األجنبية.

وبالتأكيد، فإن هذه االنتقاالت، وهذا املنجز االقتصادي واالجتماعي 
والخدماتي، يتحقق ويترسخ بفضل قيادة صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس ورؤية جاللته االستباقية والتوقعية، وانخراط كافة مكونات 
الشعب املغربي ومجموع املؤسسات الوطنية والقوى الحية في البالد في 
هذه الدينامية التي تجسد قدرة املغرب على تحويل األزمات إلى فرص 

نهوض، والندرة إلى ابتكار.

وبالتأكيد كذلك، فإن هذا الصعود املغربي، يجد أساسه وقوته 
املحركة في قوة املؤسسات ورسوخها وتجذرها واستمراريتها، عمادها 
ملكية دستورية عريقة راعية للحقوق وصائنة لالختيار الديموقراطي 
األزمات  سياق  وفي  مكوناته.  بمختلف  املغربي  الشعب  حولها  يلتف 
الدولية ومحيط دولي مضطرب في عدد من املناطق الجيوسياسية، 
يتعين علينا تكثيف التعبئة حول مؤسساتنا وتقويتها في إطار نموذجنا 

املؤسساتي وتعزيز الوحدة التي ال تنفي االختالف والتنوع.

السيدات والسادة،

إننا إذن في السياق الدولي الراهن، إزاء تحوالت عميقة جيوسياسية 
واقتصادية واجتماعية، سترهن بالتأكيد العالقات الدولية والتوازنات 
اإلقليمية. ووسط هذه التحوالت تواصل بالدنا تثبيت اقتدارها، قوة 
ديموقراطية صاعدة، ويرسخ املغرب دوره املحوري شريكا صادقا في 
التاريخية  ترسيخ حقوقه  يواصل  التنمية، كما  السلم وتحقيق  بناء 
القوى  ومنها  الدول،  من  مزيد  بانتصار  الترابية  وحدته  في  املشروعة 
النافدة في القرار الدولي، ملواقف اململكة ورؤيتها لتسوية النزاع املفتعل 
حول أقاليمنا الجنوبية، واملتضمنة في مقترح الحكم الذاتي باعتباره 
الحل الحصري الوحيد واملمكن لهذا النزاع في ظل سيادة اململكة على 

األقاليم املسترجعة ووحدة أراضيها من طنجة إلى لكويرة.

سياسة  في  األساس  قاعدته  يجد  التموقع،  هذا  فإن  وبالتأكيد، 
على  واملؤسساتي  اإلنمائي  املنجز  وفي  هللا،  حفظه  الجاللة  صاحب 
الجاللة،  صاحب  خلف  املغربي  الشعب  بالتفاف  واملصان  امليدان 
وبصمود وبسالة القوات املسلحة امللكية وهي تحمي حدود الوطن. فإلى 
هذه القوات وقائدها األعلى ورئيس أركان حربها العامة صاحب الجاللة 

أعزه هللا، كل االمتنان والتقدير واإلجالل.

وفي الختام أود أن أتقدم لكم بالشكر، أنتم السيدات والسادة 
واللجان  واملجموعة  الفرق  رؤساء  املكتب  وأعضاء  املجلس  أعضاء 
النيابية، كما أشكر رئيس وأعضاء الحكومة على تعاونهم، على تضافر 
الحصيلة. كما أشكر موظفات  كانت خلف هذه  التي  الجميع  جهود 
دعم  من  لنا  يوفروه  ما  على  األمن  ونساء  ورجال  املجلس  وموظفي 

وظروف عمل مالئمة. شكرا على إصغائكم.

صاحب  إلى  املرفوعة  البرقية  لتالوة  األمين  للسيد  الكلمة  أعطي 
الجاللة امللك محمد السادس. تفضل السيد األمين.

السيد طارق القادري أحين املجلس:

بسم هللا ال حمن ال حيم والصالة والسال0 على رسول هللا 
وآله وصحبه األك حين.

حوالي صاحب الجاللة واملهابة،

السال0 عليكم ورحمة هللا وب كاته،

وبعد،

الدورة  أشغال  اختتام  بمناسبة  النواب  مجلس  رئيس  يتشرف 

الحادية  التشريعية  الوالية  من  األولى  التشريعية  السنة  من  الثانية 

عشر، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس 

النواب كافة، بأن يرفع إلى السدة العالية باهلل برقية والء وإخالص 
وتعلق، داعين هللا، عز وجل، أن تجدكم، يا موالي، وأنتم تتمتعون 

الربانية، وأحاطتكم  العناية  بموفور الصحة والعافية وقد شملتكم 

بالحفظ والطمأنينة والسداد.

حوالي صاحب الجاللة،

نختتم هذه الدورة في غمرة تخليد شعبكم الوفي لذكرى عيد العرش 

املجيد، الذي يحتفي هذه السنة بالذكرى الثالثة والعشرين العتالء 

إلى جاللتكم  لنتقدم  مناسبة سانحة  وهي  امليامين،  أسالفكم  عرش 

صادق  موالي،  يا  لكم،  مجددين  املتمنيات  وأصدق  التهاني  بأطيب 

العزم على العمل على األفق املشرق، الذي رسمتموه لبالدكم وشعبكم 

في سائر املجاالت وعلى كل املستويات، وضمنها آفاق البناء املؤسساتي 
دستور  ألحكام  فطبقا  وهكذا  الحداثي،  الديمقراطي  مسارنا  وتعزيز 

اململكة ومقتضيات نظامنا الداخلي، اشتغل مجلس النواب خالل هذه 

الدورة بوتيرة منتظمة متواصلة من الحرص على الوظائف الدستورية 

والتقييمية،  الرقابية  والسياسية  املؤسساتية  املهام  وأداء  للمجلس، 

املهام  عن  فضال  الدورة،  هذه  متميزة  بدفعة  حظيت  التي  باألخص 

وإن  دائما،  واالعتبار  باألولوية  تحظى  التي  والدبلوماسية  التشريعية 

تأمل حصيلة هذه الدورة ليؤكد الحرص الجماعي ملكونات املجلس على 

تعزيز العمل الرقابي بمختلف أبعاده، وكذا األعمال لتقييم السياسات 

وتجسيدا  مجتمعنا،  انتظارات  مع  التجاوب  سياق  في  العمومية 

للديناميات الجديدة للعمل املؤسساتي.

وكان للمجلس إسهام تشريعي ملموس وواضح خالل هذه الدورة 

املصادقة  تمت  حيث  القوانين،  ومقترحات  مشاريع  مستوى  على 

على %95 من هذه النصوص باإلجماع، وهو ما يؤكد الروح الوطنية 

وسالمة األفق التوافقي ملكونات مجلس النواب، وهي الروح املثلى التي 
تجسدت أيضا في دينامية العمل الدبلوما�سي البرملاني امللتحم واملوازي 

للدبلوماسية الوطنية الرسمية والشعبية، وذلك باملشاركة في العديد 
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من املؤتمرات دوليا وقاريا وإقليميا حول قضايا كونية راهنة، وذلك 

فضال عن اللقاءات الثنائية لم يتوقف املجلس عن إجرائها مع برملانات 

الدول الشقيقة والصديقة، حيث كان الهاجس الوطني حاضرا والدفاع 

عن املصالح العليا لبالدنا وقضايانا الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا 

السامية  امللكية  التوجيهات  مستحضرين  األولويات،  أولوية  الترابية 

التي تظل دائما في عمق خياراتنا وقراراتنا ومبادراتنا والتزاماتنا الوطنية 

فاللهم اجعلنا في مستوى التوقعي واإلنتظارات الر�سى املولوي الكريم 

وقدرنا على املسؤولية الوطنية وأداء الواجب.

حفظكم هللا يا موالي وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو امللكي 

األمير موالي الحسن وشد أزركم بصنوكم صاحب السمو امللكي األمير 

موالي رشيد وبكافة أفراد األسرة امللكية إنه سميع مجيب.

والسالم على املقام العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته.

ح ر بال باط في 06 ذو الحجة 1003 املوافق ل 06 يوليوز 0800.
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