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مشروع قانون رقم 26.21 يق�ضي بتتميم القانون رقم 36.09 املتعلق  .•
الكيميائية  األسلحة  واستعمال  وتخزين  وإنتاج  استحداث  بحظر 

وتدميرها

مشروع قانون رقم 26.22 يوافق بموجبه على اتفاقية الهاي املتعلقة  .•
باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة األطفال وباقي أفراد األسرة، املعتمدة 

بالهاي في 23 نوفمبر 2007
مشروع قانون رقم 74.21 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات  .•
املوقع  إسرائيل،  دولة  املغربية وحكومة  اململكة  بين حكومة  الجوية 

بالرباط في 11 أغسطس 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 يوليو 2021
مشروع قانون رقم 78.21 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا  .•
بشأن التالعب باملسابقات الرياضية، املعتمدة بماكولين )سويسرا( في 
18 سبتمبر 2014 واملوقعة من طرف اململكة املغربية بستراسبورغ في 

20 سبتمبر 2021
حكومة  بين  االتفاق  على  بموجبه  يوافق  رقم88.21  قانون  مشروع  .•
اململكة املغربية واالتحاد اإلفريقي للشباب بشأن إحداث مقر االتحاد 

اإلفريقي للشباب باملغرب، املوقع بالرباط في 11 نوفمبر 2021
مشروع قانون رقم 100.21 يوافق بموجبه على االتفاق-اإلطار للتعاون  .•
في مجال اللوجيستيك بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

التشاد، املوقع بالرباط في 10 ديسمبر2021
مشروع قانون رقم 101.21 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل  .•
الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع والعبور بين حكومة اململكة 
املغربية وحكومة جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 10 ديسمبر 2021
اإلقليمية  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   02.22 رقم  قانون  مشروع  .•
املعدلة الخاصة باالعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته 
العلمية وسائر مؤهالته األكاديمية في الدول األفريقية، املعتمدة بأديس 
أبابا )إثيوبيا( في 12 ديسمبر 2014 واملوقعة من طرف اململكة املغربية 

في 15 نوفمبر 2019
مشروع قانون رقم 18.22 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون  .•
دولة  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  والتجاري  االقتصادي 

إسرائيل، املوقع بالرباط في 21 فبراير 2022
األفريقية  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   24.22 رقم  قانون  مشروع  .•
بكامباال  املعتمدة  فني،  لتعاون  أفريقي  برنامج  إنشاء  عن  املشتركة 

)أوغندا( في فاتح أغسطس 1975
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مشروع قانون رقم 25.22 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات  .•

الجوية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الفلبين، املوقع 

بالرباط في 17 مارس 2022

مشروع قانون رقم 31.22 يوافق بموجبه على االتفاقية بين حكومة  .•

االزدواج  لتفادي  املتحدة  القمر  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة 

والغش  التهرب  ومنع  الدخل  على  الضرائب  ميدان  في  الضريبي 

الضريبيين، املوقع بالداخلة في 31 مارس 2022

32.22 يوافق بموجبه على االتفاق بين حكومة  مشروع قانون رقم  .•

التشجيع  بشأن  املتحدة  القمر  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة 

والحماية املتبادلة لالستثمارات، املوقع بالداخلة في 31 مارس 2022

مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية )قراءة  .•

ثانية(.

مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق بتنظيم  .•
مهنة املرشد السياحي.

محضر الجلسة الخامسة والسبعين ليوم االثنين 3 جمادى األولى 1444ه 
 ..................................................................................... 10516)28 نونبر 2022(.

لد 4امجعا 4: مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات الحكومية 
التالية:

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

اإلدارة؛
- التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار؛

- األوقاف والشؤون اإلسالمية؛
- الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان.
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محضراملجلسةاملث نيةا ملسبعين

ملت ريخ: االثنين 19 ربيع اآلخر 1444ه )14 نونبر 2022(.

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

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

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  مجعا 4:  لد 4ا
الحكومية التالية:

- الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛

- السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛

- اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛

- الصناعة والتجارة.

ملسيداحسنابناعار،ارئيساملجلسة:

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

افتتحت الجلسة.

ملس ىةاملوزرمءامملحت8مون،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 30 سؤاال شفهيا موزعة على 

القطاعات التالية:

- الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛

- السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛

- اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛

- وأخيرا، الصناعة والتجارة.

طبقا ملقتضيات املادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، 
نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة 

املجلس لتالوتها مشكورة.

ملسيدةاإله ماملس قياأمينةامملجلس:

شكرماملسيداملرئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

-مشروع قانون تنظيمي رقم 22.13 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية؛

-مشروع قانون تنظيمي رقم 22.14 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 13.106 املتعلق بالنظام األسا�ضي للقضاة؛

-مشروع قانون تنظيمي رقم 22.48 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
تطبيقا  العليا،  املناصب  في  بالتعيين  املتعلق   12.02 رقم  التنظيمي 

ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛

املتعلق   95.15 رقم  القانون  بتغيير   21.69 رقم  قانون  -مشروع 
بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال األداء؛

اللجنة  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   22.17 رقم  قانون  -مشروع 
األفريقية للطاقة املعتمدة ب لوساكا زامبيا في 11 يوليو 2001؛

اللجنة  دستور  على  بموجبه  يوافق   22.34 رقم  قانون  -مشروع 
األفريقية للطيران املدني املعتمد بدكار في 16 ديسمبر 2009؛

بين  املقر  اتفاق  يوافق بموجبه على   36.22 -مشروع قانون رقم 
حكومة اململكة املغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بشأن إحداث 
مقر األكاديمية الدولية للفرنكوفونية العلمية باملغرب، املوقع بالرباط 

في 28 ماي 2022؛

- مشروع قانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على اإلتفاقية العربية 
لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، املعتمدة 

بالقاهرة في 6 سبتمبر 2006؛

بين  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   46.22 رقم  قانون  مشروع   -
اململكة املغربية وجمهورية جيبوتي من أجل اإلنعاش والحماية املتبادلة 

لالستثمارات املوقع بالرباط في 25 يوليو 2022؛

االتفاق بشأن  بموجبه على  يوافق   49.22 قانون رقم  - مشروع 
الخدمات الجوية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الرأس 

األخضر املوقع بالداخلة في 31 أغسطس 2022.

وأما بخصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية 
التي توصل بها مجلس النواب من 7 إلى 14 نونبر 2022، فقد توصلت 
رئاسة مجلس النواب بـ: 48 سؤاال شفويا؛ 82 سؤاال كتابيا؛ 84 جوابا 
على أسئلة كتابية، كما تم سحب سؤال شفوي واحد وسحب سؤال 

كتابي واحد، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

لدى  املنتدب  الوزير  السيد  برسالة من  الرئاسة  توصلت  شكرا، 
رئاسة الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان، يخبر فيها ما يلي: طلب 
السيد وزير الصناعة والتجارة ترتيب األسئلة املوجهة إليه مع بداية 
الجلسة؛ طلب السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
نظرا  الجلسة  آخر  في  إليه  املوجهة  األسئلة  ترتيب  والغابات  واملياه 

اللتزامات حكومية طارئة.
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حضرمتاملسيدمتا ملس ىة،

وعليه، تفضلوا السيد الرئيس، هللا خليكم السيد الرئيس ياك بال 
من في التسيير؟ نقطة نظام.

ملن ئباملسيداإىريساملسنتي�سيارئيساملفريقاملحركيا)نقطةا
نظ م(:

ملسيداملرئيس،

للفريق  سبق  الداخلي  النظام  من   152 املادة  ملقتضيات  طبقا 
املشتريات  على  رسم جمركي  وتهم  مفادها  بإحاطة  تقدم  أن  الحركي 
اإللكترونية في حدود 1250 درهم، وسبق طرحنا السؤال ووافق عليه 
مكتب املجلس وتعذر على السيد الوزير املنتدب الحضور، ثم طرحنا 
السؤال من جديد ووافق عليه املكتب ولم تتم اإلجابة لألسف، تنطلبوا 
منكم السيد الرئيس، ومن خاللكم املكتب تسجيل اإلحاطة وتمكيننا 

من طرحها وبطبيعة الحال الغاية هو التوصل بالجواب.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد النائب.

ملني بيةا مملجاوعةا رئيسا بو منوا هللاا عبدا ملسيدا ملن ئبا
للعدملةا ملتنايةا)نقطةانظ م(:

شكرماملسيداملرئيس،

ملس ىةاملوزرمء،

ملسيدمتاملس ىةاملنومب،

د  النصوص  علينا  قرات  جزيال،  شكرا  املجلس  أمينة  السيدة 
املشاريع القوانين املحالة من طرف الحكومة، السيد الرئيس كاين واحد 
النقص ألن مجلس املنافسة كما توصلنا به في الفرق ديالنا أصدر 2 
ديال اآلراء حول قوانين حول مشاريع القوانين اللي معروضة علينا، كان 
يجب أن تتال مع مشاريع القوانين، اآلراء ديالها في التقارير هاديك راه 
تحال على املجلس ويحال على الفرق، لكن هذا من الناحية الدستورية 
أن الرأي ديالو حول واحد مشروع قانون حتى هو كحمل واحد الرقم، 
كان املكتب يعني يعطي للسيدة النائبة أمينة املجلس لكي تقرأه علينا 

ألنه مهم بالنسبة إلينا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع  وعليه  إذن  الرئيس،  السيد  شكرا 
الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع الصناعة والتجارة، 
سؤال عن مواكبة اشتغال حاضنات األعمال ببالدنا للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فلتتفضل السيدة 

النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاسلاىابنعزيز:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

في إطار الدينامية اللي تيعرفها مناخ ريادة األعمال ببالدنا، انخرطت 
كتقوم  اللي  اليوم  األعمال  حاضنات  من  مجموعة  الدينامية  فهاد 
بمواكبة املقاوالت الناشئة وخصوصا املبتكرة. أشنو هما املجهودات 
اللي كتقوم بهم وزارة الصناعة والتجارة باش تواكب العمل ديال هاد 

الحاضنات؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصن عةا ملتج رة:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال وسؤال هام، كما كتعرفو 
أخرى، ولكن  وزارة  اختصاص  والصغيرة جدا من  الصغرى  املقاولة 
أهمية  عندها  الحاضنات  الصناعة.  اإلختصاص  على  لكم  غنهضر 
النجاح  الناشئة  املقاوالت  ديال  عدد  أن  كنعرفو  بأن  بحيث  كبيرة، 
وأسباب النجاح ديالها من املواكبة، وكنشوفوا بأن املقاوالت الناشئة 
عندهم حظوظ ديال النجاح اللي ما كتجاوزش %50 ملي ما كتكونش 
دابا  هما  أشنا  ديالها.  املواكبة  كتكون  ماي   80% وكتفوق  املواكبة، 
الحاضنات كثاروا في البالد وكاينين في كل منطقة وكل املدرسة والت 
عندها جهة، غرفة إلى آخره. وبالنسبة للصناعة كنواكبواها كما يلي: 
كنواكبوا الفيدراليات اللي كيشتغلوا على املواكبة، االختصاص ديالهم 
الصناعية، بدعم مالي اللي كيفوق 130 مليون ديال الدرهم سنويا لكل 
فيدرالية، وكنواكبوا أيضا املقاوالت الناشئة إبال كانوا في اختصاص 

ديال اإلبتكار وفي اختصاصات متعددة.

ملسيداملرئيس:

تعقيب السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاسلاىابنعزيز:

شكرماملسيداملوزير،

 »GAM« تتجريها  اللي  السنوية  الدراسة  حسب  الوزير  السيد 
املغرب، أكثر من %26 من الساكنة النشيطة ببالدنا عندها نية أنها 
تخلق مقاولة، لكن الهفوة كتبقى كبيرة ما بين النية ديال خلق املقاولة 
اللي  النسبة  على  نتكلموا  ما  بال  املقاوالت،  لهاد  الحقيقي  والخلق 
كتستاطع أنها تكمل في األنشطة ديالها، وهنا فين تيبان الدور ديال هاد 
الحاضنات، حاضنات األعمال، اللي باملناسبة تيقوموا بواحد الدور جد 
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مهم رغم ضعف اإلمكانيات. املعطيات اللي تقدمتوا به السيد الوزير 
التجارة،  الصناعة  هامة جدا، وكتبين على املجهود كبير ديال وزارة 
لكن اإلكراهات ال زالت قائمة، كاين إكراهات كتعلق بالجهوية، اليوم 
محتاجين حاضنات اللي خارج املدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط 
ومراكش، محتاجين كذلك حاضنات أعمال اللي عندهم رأسمال بشري 
اللي يمكن لوأنه يواكب هاد حاضنات األعمال، خصوصا حاضنات 
اليوم واش عندنا  فبالتالي  املبتكرة،  املقاوالت  اللي كتواكب  األعمال 
مهنة سميتها مواكبة أو مواكب مقاوالت مبتكرة وال ناشئة وال متعثرة. 
كذلك كاين إشكال آخر اللي كتعلق بالتمويل، تمويل الحاضنات وتمويل 
كذلك املقاوالت اللي مواكباها هاد الحاضنات. وفي األخير كنظن أن 
اليوم محتاجين واحد النظام، باش يكون تقييم وتقنين لالشتغال ديال 
هاد الحاضنات، باش نشوفوا التأثير ديالهم على مناخ األعمال باملغرب، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيبات  من  هناك  هل  الداخلي،  النظام  من   267 املادة  وفق 
إضافية؟ رد السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصن عةا ملتج رة:

بأن  الرأي  وكنشاطرك  التعقيب،  على  النائبة  السيدة  شكرا 
الحاضنات كيلعبوا دور مهم ومهم جدا، تقنين التأطير ما متفقش معك 
%100 باش نكونوا كنقننو هاد ال�ضي، حيث هذا عمل في أغلب األحيان 
تطوعي، وفيه إمكانيات، وهاد اإلمكانيات كتعطى وكتعاود تعطى لهاد 
الحاضنات، وال لهاد املقاوالت حسب النتائج، وكاينين اللي عندهم نتائج 
جد مهمة، وكنشتغلوا عليها. وما كنشاطركش الرأي أيضا أن ما كاينش 
حاضنات في الجهات، اليوم مراكز املهن والكفاءات كلهم غيكون فيهم إن 

شاء هللا حاضنة وكنشتغلوا عليها، املدارس العليا تقريبا كلهم عندهم.

ملسيدارئيساملجلسة:

التجارة  قطاع  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمين من  النواب  للسيدات والسادة  الداخلية وخطة اإلنعاش، 

الفريق الحركي، فليتفضل السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداعبدامملجيدابناكارة:

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

تعتمد وزارتكم خارطة طريق للنهوض بقطاع التجارة والتوزيع، على 
اعتبار أن مخطط تنمية التجارة والتوزيع لرؤية 2020 املسمى مخطط 
2015، في هذا اإلطار نسائلكم السيد  رواج، قد توقف عمليا سنة 
الوزير عن الخطة البديلة لبرنامج رواج، والتدابير املتخذة إلنعاش هذا 

القطاع قطاع التجارة الداخلية؟ وهل هناك إجراءات في األفق لتقنين 
التوزيع؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصن عةا ملتج رة:

شكرماملسيداملرئيس،

وشكرا السيد النائب على هاذ السؤال الهام والهام جدا، نعم رواج 
توقف في سنة 2015، ونعم كانت مناظرات جهوية كما كتعلم، وأيضا 
ملتقى وطني اللي خرج ب 1500 توصية، ومن هاد 1500 توصية في 
2019 هي خارطة الطريق اللي اتفقنا كحكومة وكوزارة مع الفاعلين في 
هاد املجال، اتفقنا على 1500 توصية، نزلوا منهم %65، وكنشتغلوا 

معهم على التوصيات األخرى باش نزلوها على أرض الواقع.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيداعبدامملجيدابناكارة:

شكرماملسيداملوزير،

ولكن على ما كيتضح لنا السيد الوزير، هاذ الحكومة ما عندهاش 
�ضي رؤية لهاد التجارة هادي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيدامنصفاملطوب:

ملسيداملوزيرامملحت8م،

في  الوزارة  به  اللي كتقوم  بالدينامية واالشتغال  أول �ضيء نشيد 
املجال ديال التجارة وفي الصناعة والخدمات، لكن كيبقى دائما ذاك 
التاجر الصغير السيد الوزير، كنتمناو إن شاء هللا تكون كاين واحد 
الرؤية وواحد البرنامج في أقرب وقت، ألن احنا كنشوفو الغرف املهنية 
كاينة برامج ولكن كنتمناو تشّجعو هاذ التاجر الصغير السيد الوزير، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصن عةا ملتج رة:

الرؤية واضحة واملخطط واضح وكنهّبطوه درجة بدرجة، خطوة 
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التاجر كيعاني واحنا  النائب  السيد  التجارة كما قال  خطوة، قطاع 
دخلنا في صلب املوضوع، برنامج رواج كان ليه نجاحات وقمنا بالتقييم 
 1500 الفاعلين وخّرجنا  ديالو وشفنا اإلختالالت ومشينا جلسنا مع 
توصية وكنّزلوها بوحدة بوحدة، بغيتي نعاودو هاذ ال�ضي كامل ونمشيو 
في رؤية أخرى اللي ما عندهاش عالقة باتفاقية مع الفاعلين في امليدان 
هذا نظر، ولكن اليوم كنشتغلو على خارطة طريق واضحة اللي كنمشيو 
فيها دقة، دقة، كنخدمو على قوانين، كنخدمو على تأطير، كنخدمو على 
تمويل، كنخدمو على توفير املجال فين يمكن لهم يشتغلو، كنشتغلو 
على الرقمنة، اشتغلنا على التغطية الصحة، اشتغلنا على الضرائب، 
إيال ما كانش هذه رؤية يمكن تكون عندكم رؤية أخرى واحنا مستعدين 

باش نستمعو ليها.

ملسيدارئيساملجلسة:

نمّر إلى السؤال املوالي عن معايير اختيار املناطق الصناعية املؤهلة، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيداعالءاملديناملبحرم ي:

ملسيداملرئيس،

السيد الوزير، هاد السنة جابت الحكومة عدة قوانين مهّمة ويمكنا 
األحياء  لتنظيم  الوزير  السيد  جبتيوا  اللي   102.21 القانون  نذكروا 
اللي  كذلك  االستثمار  ميثاق  على  وصادقنا  الكالسيكية،  الصناعية 
 منح، خاصة واحد 

ّ
كيعطي واحد الرؤية للمستثمرين واحد الدعم وال

املنحة ترابية لتشجيع االستثمار في املناطق النائية، وكذلك يوم الجمعة 
صادقنا على صّوتنا على قانون املالية ديال سنة 2023، اللي هو قانون 
وكيديرا  للمستثمرين  جبائي  الوضوح  واحد  كيعطي  وشجاع  واضح 
ب عليه 

ّ
واحد استقرار جبائي على مدة 4 سنوات، وهاد ال�ضي اللي تيقل

املستثمرين، وكذلك قام بتوحيد الضريبة على الدخل على الشركات 
فين ّما كانت إما في مناطق صناعية املؤهلة أو غيرها، هذا يمكن يعطي 
واحد النقص في الجاذبية يمكن ديال هاذ املناطق، لهذا السيد الوزير، 
قوانين  وهي  الحكومة  جابت  اللي  الجديدة  القوانين  هاذ  ضوء  على 
مهمة، كيفاش كتشوفو السيد الوزير، مستقبل املناطق املؤهلة؟ وشنا 
هي املعايير اللي كتاخذوها باش تختاروا املناطق لللي غيكون فيها هاذ 

املناطق الصناعية؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصن عةا ملتج رة:

شكرماملسيداملرئيس،

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال والسؤال الهام، املعايير اللي 

كنستعملوها من أجل اختيار دعم املناطق الصناعية معايير سهلة:

-1 مبادرة من الجهات أو األقاليم خاصها تكون مبادرة جاّية من 
التراب؛

في املخطط ديال الصناعة ديال اإلنعاش الصناعي،  -2 كتدخل 
 ما غاديينش في هاذ االتجاه؟؛

ّ
واش احنا غاديين في هاذ االتجاه وال

 
ّ

-3 العدالة املجالية، إيال كّنا محتاجين باش ندّعمو �ضي إقليم وال
�ضي جماعة اللي عندها نقص وما كاينش فيها اإلمكانيات باش تجلب 

االستثمار؛

-4 وهو أيضا أن تكون الشروط متوفرة، يعني األرض تكون موجودة 
والتمويل يكون موجود.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب، تعقيب.

ملن ئباملسيداعالءاملديناملبحرم ي:

شكرماملسيداملوزير،

الوزير  السيد  ننساوها  ما خصناش  ما  ولكن  واضح،  فعال  هذا 
اإلشكاليات ديال األحياء الصناعية اللي قديمة، اللي كنشوفو في جميع 
أنحاء املغرب أحياء صناعية مخّربة، نهضرو على سطات مثال فيها 30 
شركة منهم 2 اللي خّدامة، الحي الصناعي ديال الرباط مدينة األنوار 
ش نبقاوا غاديين 

ّ
الحي الصناعي ديال اليوسفية كله مخّرب، ما يمكنا

السيد الوزير، راه بحال اللي قلتي العقار هو املهم، ولكن �ضي نهار غادي 
يتساال، ما خصناش ننساوا هاد األحياء الصناعية وخصوصا إشكالية 

التصاميم ديالها.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
الوزير إيال عندكم �ضي.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصن عةا ملتج رة:

متافق معاك على األحياء الصناعية اللي كاينة في وضعية تقريبا 
%50 ديال األحياء الصناعية اللي فهاد الوضعية، وكانوا فيها تالعبات، 
وكان فيها مضاربة إلى آخره...، هاد القانون الجديد جاء باش يحل هاد 
املشكلة، وكاين أيضا باش يحل املشكلة ديال األحياء القديمة باش 
تكون عندها اإلمكانية حتى هي باش دير السانديك وباش تدير الخدمات 
ديالها، وكنشتاغلوا أيضا في إطار امليزانية ديال األحياء الصناعية باش 
نعاودوا نعشوا بعض األحياء اللي فيهم اإلمكانية ديال اإلنعاش، اللي 
دخل ودار املضاربة وشرى األرض ب 90 درهم وإيال بغى يبيعها ب4000 

هداك شغلو وما غنمشيوش نعاودوا نقادوا ليه األرض ديالو.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي عن تعميم إحداث أحياء صناعية 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  نموذجية 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيدامحاداك ريم:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مين،

نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف 
الحكومة ألجل تعميم وإحداث أحياء صناعية نموذجية؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصن عةا ملتج رة:

شكرماملسيداملرئيس،

هاد  إنشاء  منذ  السؤال،  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
الحكومة سنينا اتفاقيات من أجل خلق 22 منطقة صناعية في 8 د 
الجهات، واإلجمالي ديال 1400 هكتار، يعني كنشتاغلوا على التوزيع 
املناطق  هاد  نعمموا  باش  برنامج  عندنا  وباقي  كنشتاغلوا،  وباقيين 
الصناعية على كل الجهات حسب االحتياجات بحال اللي قلت، وحسب 
املعايير اللي عندنا باش كل إقليم يكون عندو اإلمكانية باش يكون عندو 
حي صناعي اللي يمكن له يجلب به وال يمكن له يطور به العرض الصناعي 
ديالو، وهاد العرض الصناعي متوفر بكل شفافية عبر منصة إلكترونية 
اللي كتعطي العرض الصناعي اللي عندنا في املغرب، والثمن والبقع اللي 

باقية فاضية.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحاداك ريم:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، الحكومة كتقوم بمجهود كبير على 
الصعيد الوطني، إال أنه هناك بعض االستثناءات في بعض الجهات 
وخير دليل جهة مراكش-آسفي اللي كتعرف واحد النسبة كبيرة ديال 
البطالة، وكاين إشكال ديال األحياء الصناعية في جميع األقاليم دياولها. 
بعد لقاءات متوالية معكم السيد الوزير ومع الوزراء السابقين، كنا 
اللي حال دون  العقار  الكبير هو مشكل  عقدنا لقاءات وكان املشكل 
إنشاء هاد املناطق الصناعية في هاد األقاليم وفي هاد املدن، مع حسن 

الحظ أن جهة مراكش-آسفي ومشكورة ومشكور الرئيس ديالها قاموا 
بمجهود كبير من أجل اقتناء الوعاء العقاري من أجل توطين واحد 
املجموعة ديال املناطق الصناعية اللي كتقوم بواحد املجهود كبير في 
إنعاش الشغل على املنطقة، إال أنه لألسف الشديد كنلقاوا أن الوزارة 
باقا ما منخرطاش ألن على حسب ما جاء في التدخل ديالكم تتقول 
بأن 8 د الجهات تسيناوا معاهم اتفاقيات، الجهة الحد ديال مراكش-
آسفي باقا ما تسيناش معاها االتفاقية، والجهة اليوم واصلة للمرحلة 
ديال الدراسة، يعني االنخراط ديال الوزارة خاصو يكون ضروري من 
املراحل األولى ما نتسناوش حتى دوز الدراسة عاد نقرروا واش ندخلوا 
في اتفاقيات أو ال ال؟ لهذا كنسولوكم السيد الوزير، على مدى جدية 

انخراط الوزارة ديالكم مع الفاعلين الجهويين؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيداملحسينابناملطيب:

السيد الوزير، »الجديد جديد والبالي ال تفرط فيه« بغينا ديك 
%50 ديال املناطق الصناعية اللي هي قديمة واللي هي كلها تشتغل 
متفردة من حيث الصناعة اللي كتمثل أن إعادة تأهيلها، اليوم على غرار 
املنطقة الصناعية املجد )العوامة( في طنجة اللي عندها نشاط وحيد 
اللي هو الخياطة واملناولة كيجي زبون من على برا من أوروبا وكيخص 
ديك الجاذبية تبقى، وهادي كتكبر من العرض ديال هاد املهنة وكذلك 
نظرك  بغينا  والعامالت،  العمال  لتكوين  مشتل  وهي  الطلب  تتقوي 

ورؤية في املوضوع.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداري ضامز ر،ا زيراملصن عةا ملتج رة:

يمكن  جهة  أول  هي  بمراكش  غنبدا  التعقيب،  هاد  على  شكرا 
مشيت ليها، وجلست مع الوالية وجلست مع الجهة وجلست مع األطر 
واتفقنا على 5 د املناطق صناعية اللي غنديروها، وهي أول غالف مالي 
اللي اعطيتوا من أجل تجديد منطقة صناعية ديال »سيدي غانم« 
اللي يااله غدشنوها وال دشنتوها مع السيدة الرئيسة. ورغم ما حدث 
في »سيدي غانم«، رغم ما حدث في »سيدي غانم« وخليوني ساكت، 
وغنزيدوا بالنسبة للمجد »املجد« فيه الخياطة وفيه الكروفيت، شوية 
هاد  على  كنشتغلوا  أيضا   l›informel وفيه  أيضا،   l›informel وفيه 
ال�ضي كامل إعادة تأهيل »املجد« إيال كان في قدر املستطاع حيث إليا 
خالوك دخل وال خالوك تعاود تأهل وتشوف آش كاين فيه، وال ترحيل 

كاع بعض املستمرين وبعض املصنعين ملناطق أخرى.
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ملسيدارئيساملجلسة:

والصناعة  السياحة  قطاع  إلى  اآلن  ننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
رقم  األسئلة  أن  يبدو  والتضامني،  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 
والصناع  بالحرف  األمر  ويتعلق  املوضوع  وحدة  لها  و18   15،14
التقليديين، لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن 
املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األول  السؤال  الوزيرة.  السيدة 
عن الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيدافيصلاملزرهوني:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

إخومنياملنومب،

أخومتياملن ئب ت،

التي  املستعجلة  اإلجراءات  هي  ما  ديالنا  السؤال  الوزير،  السيد 
ستقومون بها ملواكبة الصانع التقليدي؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاثوريةاملعزم ي:

شكرماملسيداملرئيس،

تعتبر الصناعة التقليدية مفخرة للوطن ورافعة مهمة لالقتصاد 
مهن  توثيق  أجل  من  الوزارة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  عن  الوطني، 
وحرف الصناعة التقليدية وتثمين منتوجاتها املطلوبة في السوق املحلي 

والخارجي، لنسائلكم السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيدايوسفاشي8ي:

تناي8تاملسيداملرئيس،

ملسيدةاملوزيرة،

أيتا اىإيستا ،اأز 4افال ن،

في البداية كنبغي ننهي السيدة الوزيرة على املجهودات الجبارة اللي 
كتقوموا بها فهاد القطاع، وبغيت نسولكم على ديك االستراتيجية ديال 

الحرف »رؤية 2030«، شنو هي أهم املضامين ديالها؟ وشنا هي أهم 
املحاور؟ تانميرت.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة  للمنصة  تقدو تفضلوا  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  جواب 
الوزيرة.

ملسيدةاف طاةاملزهرمءاعاور،ا زيرةاملسي حةا ملصن عةا
ملتقليديةا مالقتص ىاماللتا عيا ملتض مني:

شكرماملسيداملرئيسامملحت8م،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

قطاع  انتعاش  مع  مهمة  انتعاشة  التقليدية  الصناعة  عرفت 
إيجابيا على الصادرات،  السياحة، وانعكست هاد اإلنتعاشة كذلك 
حيث ارتفعت صادرات الصناعة التقليدية بنسبة %17 خالل 9 شهور 
األولى من هاد السنة مقارنة مع 2021 وبنسبة %23 مقارنة مع 2019. 
في قطاع الصناعة التقليدية كترتكز استراتيجية الوزارة على 2 محاور 
أساسية هما: هيكلة وتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية وتطوير اإلنتاج 

والعرض والترويج والتسويق.

فيما يخص املحور األول، وضعنا جميع النصوص التطبيقية لقانون 
50.17 الخاص بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، وهاد القانون نظم 
172 مهنة من الصناعة التقليدية اإلنتاجية وكذلك الخدماتية، كما 
rna.« وضعنا السجل الوطني للصناعة التقليدية عبر منصة إلكترونية
gov.ma« اللي كتمكن الصناع التقليديين باش يتسجلوا ويستافدوا 
كذلك من خدمات »CNSS« وهاد املنصة كتمكن الصناع التقليديين 
من االستفادة من البرامج اللي كتوضعها الحكومة، وإلى حد اليوم تجاوز 
عدد املسجلين في هاد املنصة 305.000 مسجل، وكتمكن كذلك من 
حماية الحرف ومن حماية املستهلك ألن غادي يمكن ليه يتعامل مع 

صناع تقليديين معترف بهم؛

وفيما يخص املحور الثاني اللي كيهم تطوير اإلنتاج والعرض والترويج 
والعرض كنعملوا على تطوير منظومة  لإلنتاج  فبالنسبة  والتسويق، 
التكوين املنهي والرفع من الطاقة االستيعابية ملؤسسات التكوين، من 
16.000 إلى 30.000 مقعد في أفق 2026. وعندنا كذلك برنامج لتأهيل 
البنيات التحتية للتسويق واإلنتاج وعندنا اليوم 64 بنية تحتية في طور 
اإلنجاز، ويتم بذل مجهود مهم للترويج ملنتوجات الصناعة التقليدية 
عبر تطوير الشراكات مع مختلف الفاعلين، خاصة تنزيل االتفاقيات 
ر 

ّ
نذك ونبغى  املجال.  في  املنصات  مع  اإللكتروني  بالتسويق  املتعلقة 

 11 املغربي ب  املنتوج  لتسويق   »ARABAY« ,لعملي الثانية  بالنسخة 
مركز تجاري، واللي عرفت نجاح كبير باإلضافة للقيام بحمالت ترويجية 
واسعة. وبالدنا شاركت في تظاهرات دولية كثيرة كنذكر منها املعرض 
الدولي في أمريكا »New York now« اللي شارك فيه أكثر من 2500 
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عارض من مختلف أنحاء العالم، وشاركت بالدنا ب8 ديال املقاوالت 
في الصناعة التقليدية كلها نسائية، وفازت 3 منها بجوائز منها جائزة 
أحسن منتوج. وهذا كيدل على املستوى الرفيع اللي وصل لو املنتوج 
املغربي في الصناعة التقليدية، وغنظموا، إن شاء هللا، تحت الرعاية 
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، الدورة 
السابعة لألسبوع الوطني للصناعة التقليدية خالل شهر دجنبر2022، 
وكنشتغلوا كذلك عبر مؤسسة »دار الصانع« على مشاريع الرفع من 
الصادرات وتجميع املنتجين واملصّدرين وخلق مراكز الجودة وحاضنات 
منتوجات  لترويج  جديدة  استراتيجية  اعتماد  تم  كما  املقاوالت، 
الصناعة التقليدية على الصعيد العالمي، باإلضافة إلى اعتماد منظور 
جديد للشراكات مع غرف الصناعة التقليدية، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب من الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

ملن ئباملسيدافيصلاملزرهوني:

السيدة  ولكن  الواضحة،  اإلجابة  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
الوزيرة، احنا كنثمنوا املجهود ديالكم اللي درتوا رغم أزمات »كوفيد«، 
الصناعة  يشهدها قطاع  التي  اإلنجازات  بالرغم من  الحالية  واألزمة 
التقليدية. ولكن السيدة الوزيرة، احنا الصناع التقليديين كاين بعض 
الصناعات اللي غادي تندثر غادي نجيب على القضية ديال الزليج اللي 
داروا الجزائر، اللي داروا فيه ديك املالحظة وهو كون ما كانش عندنا 
أنه هو زليج مغربي محض، احنا باش نحافظوا على هاد الهوية ديالنا 
وعلى الصناعة التقليدية ديالنا، خص السيدة الوزيرة، هاد الصانع 
التقليدي يتشّجع ونشّدوا ليه بيديه باش يبقى باش ما تندترش هاد 

الصناعة التقليدية.

الصناعة  ديال  القاعدة  لتوسيع  نرجع  غادي  الوزيرة،  السيدة 
املنسية  الحرفية  الصناعات  بعض  إبراز  وإعادة  بإنعاش  التقليدية 
بإحداث بنايات جديدة، كاملنسوجات النباتية ذات االستعمال الواسع 

والنظيف والصديقة للبيئة، منها الحلفة، والدوم واأللياف النباتية...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، األخوات واإلخوان هللا يخليكم شوية ديال 
الهدوء في القاعة، السيد النائب من فضلكم هللا يخليك السيد النائب، 

تفضلوا السيدة النائبة من فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملن ئبةاملسيدةاثوريةاملعزم ي:

ى كذلك في كثرة املآثر 
ّ
فعال املغرب له عمق ثقافي وحضاري، وكيتجل

التاريخية ومن املواقع األثرية التي تزخر بها اململكة، وتعّبر عن حضارات 
 2 املرتبة  كيحتل  املغرب  جعل  الحضاري  التراكم  هذا  كل  مختلفة 

إفريقيا و16عامليا، فبذلك نثّمن املجهود الكبير اللي جاءت به الحكومة 
عبر إنعاش القطاع السياحي من خالل 2 ديال املليار درهم لفائدة مهن 
القطاع، رغم الدعم املقدم للصّناع التقليديين فإنهم ما زالوا بحاجة 
ماسة إلى مواكبتكم ودعمكم خاصة بعد سنوات من »الكوفيد«. السيدة 
الوزيرة، إننا نحّيي االستراتيجية الوطنية املندمجة للحفاظ على الحرف 
املهددة باالنقراض، لنا الثقة فيكم السيدة الوزيرة، على النهوض بهذا 
القطاع عبر إشراك غرف الصناعة التقليدية ومهن القطاع لكي يعود 

إلى توهجه ويخدم السياحة الوطنية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب للسيد النائب من فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملن ئباملسيدايوسفاشي8ي:

شكرماملسيداملرئيس،

ل أزيد من 2,4 مليون ديال صانعة وصانع 
ّ
في الحقيقة القطاع كيشغ

وهادي ما ساهالش، ولكن خصنا نعرفوا بأن هاد القطاع هذا قبل ما 

يكون مدر للرزق راه موروث ثقافي خصنا نحميوه أوال، خصنا نحميوه 

اللي خذاوه  املغربي  الزليج  من السطو ألن مؤخرا كنا كنتكلموا على 

الجيران، وكذلك املرأة اللي كتصنع الزربية بتازناخت بإقليم ورززات 

هزوا الصورة ديالها وداروا بها اإلشهار للمعارض ديالهم التراثية. إذن 

ل اآلالف ديال 
ّ
هاد الزربية مثال ديال »تازناخت« في ورززات راه كتشغ

النساء، وباملناسبة السيد الوزيرة هاد املرأة هادي راه ما�ضي فقط يعني 
راه كتعّيش راسها وأوالدها وكتقّري أوالدها، يعني هادي هي مصدر الرزق 

ديالها، وبالتالي راه بحاجة للدعم ديالكم والتشجيع ديالكم السيدة 

الوزيرة، ألنه في ظل غياب فرص الشغل فهاد املنطقة ما بيدينا إال أننا 

نشّدوا بيديهم، وأحيانا حتى الثمن باش كتبيع هاديك الزربية ما يعني 

ما كتساواش وما كتعكش املجهود اللي كتبذلوا نظرا للضعف ديال 

التسويق.

السيدة الوزيرة، درتوا مبادرات ممتازة في القطاع؛ االستراتيجية 

الجديدة، إطالق السجل الوطني للصناعة التقليدية، وهذا يحسب 

لكم وللحكومة اللي حرصت على إدماج هذه الصناعة في االقتصاد 

املهيكل، وتتّبع تعميم التغطية الصحية وغيرها من اإلجراءات، السيدة 

الوزيرة، هاد االستراتيجية غادي يكون عندها أثر إيجابي في الحقيقة 

على واقع واملستقبل ديال الصناعة والعاملين بها، لذلك كنطلبوا منكم 

السيدة الوزيرة أنكم تستمروا في العمل ديالكم لحّل واحد املجموعة 

من اإلشكاالت اللي كيعيش منها الصانع التقليدي، اللي من بينها: أوال 

التمويل باإلتفاق مع األبناك إلى آخره، ثم التكوين واملواكبة والتسويق 

اللي كيتعد واحد اإلشكالية اللي كيعانيوا منها الصناع التقليديين في 

املغرب ككل.
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ملسيدارئيساملجلسة:

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

الوزيرة.

ملسيدةاف طاةاملزهرمءاعاور،ا زيرةاملسي حةا ملصن عةا
ملتقليديةا مالقتص ىاماللتا عيا ملتض مني:

شكرماملسيداملرئيسامملحت8م،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

فعال بالدنا عندها مؤهالت كبيرة في جميع الجهات، وفي الزيارة ديالي 

لورزازات وقفت على املؤهالت الخاصة بزربية »تازناخت« وعلى عدد 

النساء املهم اللي كتعمل فهاد القطاع، وكيفما كتعرفوا درنا شراكة 

ب44 مليون درهم كيساهموا فيها عدة شركاء إلحداث بنية تحتية غادي 

باملواد األولية، وذلك بتوفير خيوط  الكبيرة الخاصة  تحل اإلشكالية 

ذات جودة عالية لإلنتاج، وغادي تستافد كذلك زربية »تازناخت« من 

برنامج تطوير الزربية على الصعيد الوطني فيما يخص جميع الجوانب 

ز 
ّ
اللي كترك امليدانية  املقاربة  كالتسويق، والتكوين والتمويل. وبنفس 

بهذا  وكنقوموا  املهيكلة،  األخرى  األوراش  في  كنعملوا  شراكات  على 

العمل بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية باش يعرف هاد القطاع 

تطور مستدام. والسجل الوطني للصناعة التقليدية هو آلية جد مهمة 

باش نظموا القطاع ونوجهوا الدعم واملواكبة للحرفيين الحقيقيين، 

والصناع  الصانعات  لجميع  نداء  نوجه  باش  الفرصة  هاد  وكنغتنم 

التقليديين باش يتسجلوا في السجل الوطني للصناعة التقليدية، حيث 

هاد العملية ما غتكونش غير حماية لهم، ولكن حماية كذلك للحرف 

ن حماية ديال املستهلك كذلك. أما فيما يخص املحافظة 
ّ
ديالهم وغتمك

على املوروث...

ملسيدارئيساملجلسة:

إلى السؤال املوالي عن إنقاذ شركات  شكرا السيدة الوزيرة، نمر 

النقل السياحي من اإلفالس، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االشتراكي، تفضلوا السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاحن نافطرمس:

السيدة الوزيرة املحترمة، عن اإلجراءات التي ستتخذها وزارتكم 

إلنقاذ قطاع النقل السياحي من اإلفالس نسائلكم؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاف طاةاملزهرمءاعاور،ا زيرةاملسي حةا ملصن عةا
ملتقليديةا مالقتص ىاماللتا عيا ملتض مني:

شكرماملسيداملرئيسامملحت8م،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

في البداية ال بد ما نشير إلى أن قطاع النقل السياحي تحت وصاية 
وزارة النقل واللوجستيك، ولكن هو فعال مرتبط بالقطاع السياحي، 
ولذلك استافد من الدعم في إطار املخطط االستعجالي لدعم القطاع 
بالنسبة  النقل  ملهنيي  املقدم  الدعم  من  كذلك  واستافد  السياحي، 
للوقود. فبالنسبة للدعم في إطار املخطط االستعجالي لقطاع السياحة 
استافد مستخدمو النقل السياحي من دعم مالي إجمالي يفوق 22 مليون 
درهم، خاص بالتعويض ديال 2000 درهم خالل 3 أشهر األولى من 
هاد السنة، واستفادت شركات النقل السياحي كذلك من تأجيل أداء 
االشتراكات ديال »CNSS« ملدة 6 شهور، ومن تأجيل سداد القروض 
ملدة سنة، وتحملت الدولة الفوائد البنكية ملدة التوقف عن العمل 
بتكلفة إجمالية ديال 12,8 مليون درهم، بعدما توصلنا ب 588 طلب 
لشركات النقل السياحي، واستافدو كذلك من جهة أخرى من الدعم 
االستثنائي املقّدم لقطاع النقل اللي دارتوا الحكومة ابتداء من مارس 

2022، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار املحروقات، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب للسيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاحن نافطرمس:

الجهويين  املديرين  إلى  بالغا  وجهتم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
للسياحة يفيد بتأجيل سداد الديون ابتداء من فاتح يناير 2022 إلى 
عن  املترتبة  الفوائد  الدولة  تحمل  مع  دجنبر2022،  شهر  متم  غاية 
التأخير، شركة التمويل تقول بأنها لم تتوصل ب�ضيء، وبالتالي فإن غياب 
الفنادق  للمناورة،  الشركات مساحة  إلزامية يعطي هذه  أي قرارات 
ومؤسسات اإليواء السياحي استفادت من تأجيل سداد ديونها، ألنها 
عت اتفاقا رسميا مع الجهات املعنية. اآلن مهنيو القطاع يطالبونكم 

ّ
وق

بتفعيل وعودكم، ويطالبون فقط بوثيقة تمكنهم من اإلدالء بها أمام 
رفعت  الذين  لألشخاص  بالنسبة  القضاء  وأمام  التمويل  شركات 
من   70% من  أكثر  أخذ  املحروقات  أسعار  ارتفاع  دعاوى،  ضدهم 
املداخيل الخاصة، والدعم هو هزيل جدا وبعض املهنيين لم يتوصلوا 
به بتاتا، فرض شرط 4 ركاب بدل 6 أخفض املداخيل وجعل الشركات 
غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها، وبالتالي ما كتخلصش املديونية ديالها 

وما كتخلصش املتأخرات الضريبية ديالها، وشكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.
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ملن ئباملسيداعبداملومحداملش فقي:

السيدة الوزيرة، شكرا على مجهودات اللي قامت بها الوزارة ديالكم 
فيما يخص الدعم ديال القطاع ديال النقل ديال السياحي، اللي هو 
فعال كيتعتبر قطاع حيوي ألنه كاين عندنا 1640 مقاولة في قطاع النقل 
ل بصفة مباشرة، رغم 

ّ
ل لينا 13.000 يعني مشغ

ّ
السياحي، واللي كتشغ

أن املجهودات اللي قمتوا بها قمتوا بمجهودات في دعم املحروقات، 
قمتوا بمجهودات ضخيتوا واحد 2 ديال املليار ديال الدرهم فيما يخص 
دعم هاد القطاع ديال السياحة، أجلتوا الفوائد ملدة سنة، اعطيتوا 
يعني صرفتوا للعاملين واحد 2000 درهم يعني في قطاع السياحي في 
واحد املدة معينة، قمتوا بواحد املجموعة من اإلجراءات. إال أنه هذا 
ووزارة  النقل  وزارة  الوزارات  ديال   2 مع  يتداخل  ألنه  نظرا  القطاع 
السياحة بقي تائها، نرجو منكم السيدة الوزيرة، أنكم تعطيوا األولوية، 
األولوية الكافية لهذا القطاع ألنه فعال الناس دياولو كيعانيوا وكيعانيوا 
الظرفية  تعمه  املغرب  في  السياحي  الطابع  وأن  باستمرار، خصوصا 
تاخذوا إجراءات مستقبال من أجل  أنكم  الوزيرة،  السيد  وتنرجوكم 
يعني احتواء األزمة التي يمر فيها القطاع السياحي، ألنه هو جزء من 

املنظومة السياحية باملغرب ككل، وشكرا جزيال.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة الوزيرة.

ملسيدةاف طاةاملزهرمءاعاور،ا زيرةاملسي حةا ملصن عةا
ملتقليديةا مالقتص ىاماللتا عيا ملتض مني:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد النائب ما عنديش الوقت بزاف، ولكن بالنسبة لقطاع النقل 
السياحي احنا ما كنشتغلوش بوحدنا، ولكن كنشتغلوا مع وزارة النقل 
واللوجستيك، واللي يمكن لي نقول هو اللي دابا مع اإلنتعاشة ديال 
القطاع السياحي، الحمد هلل، النقل السياحي حتى هو انتعش، إذن 
الحمد هلل كنظن بأن ما غنبقاوش فهاد اإلشكال فهاد األشهر املاجية، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

نمر إلى السؤال املوالي عن إنقاذ قطاع وكاالت األسفار من اإلفالس، 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحاداملحا مي:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدةاملوزيرة،

ملس ىةاملنومبا ملن ئب تامملحت8مين،

قطاع  إلنقاذ  املتخذة  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
وكاالت األسفار من اإلفالس بالنظر ملا تكبدته من خسائر على مختلف 

املستويات.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاف طاةاملزهرمءاعاور،ا زيرةاملسي حةا ملصن عةا
ملتقليديةا مالقتص ىاماللتا عيا ملتض مني:

شكرماملسيداملرئيسامملحت8م،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

كيف ما كتعرفوا فالحكومة وضعت مخطط استعجالي وطنيي بقيمة 
ديال 2 مليار ديال الدرهم لدعم القطاع السياحي، واللي الهدف منه هو 
املحافظة على املقاوالت السياحية، وعلى مناصب الشغل واالسترجاع 
التدريجي لنشاط القطاع. وفي هذا اإلطار، استفادت وكاالت األسفار من 

مجموعة من التدابير أهمها:

- بالنسبة لإلجراء األول تم صرف التعويض ديال2000 درهم خالل 
3 شهور األولى من هاد السنة لفائدة مستخدمي وكاالت األسفار بدعم 

مالي إجمالي يفوق 100 مليون ديال الدرهم؛

 »la CNSS« واإلجراء الثاني هو تأجيل أداء االشتراكات املستحقة -
ملدة 6 شهور؛

- اإلجراء الثالث فهو تأجيل سداد القروض البنكية ملدة تصل إلى 
سنة، وقامت الدولة بتحمل الفوائد طيلة مدة التوقف عن العمل.

ومن جهة أخرى فنشاط وكاالت األسفار بدأ ينتعش مع االنتعاش 
السياحي اللي كتعرفوا بالدنا حاليا، وتم فتح عدة وكاالت أسفار جديدة 

اعطينا ليها التراخيص مؤخرا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب للسيد النائب.

ملن ئباملسيدامحاداملحا مي:

شكرماملسيدةاملوزيرةامملحت8مة،

ال شك في الدور اللي كتقوم به الحكومة رغم الظرفية القاسية 
اللي مرت فيها بالدنا، ولكن السيدة الوزيرة كاين أولويات اليوم من بين 
األولويات اللي خصها تشتاغل عليهم الحكومة هما فحال هاد قطاع ديال 
ي 

ّ
وكاالت األسفار، والنقل السياحي وواحد املجموعة د الحوايج. احنا مل

كنمشيوا للنقل السياحي وكنمشيوا لوكاالت األسفار اهنايا كنحركوا 



عدد.154–04.جمادى األول.1444  )28.نونبر.2022( الجريدة الرسمية للبرملان08456  

العجلة االقتصادية ديال بالدنا في املجال السياحي والثقافي، هاد وكاالت 
األسفار كتقوم بواحد الدور اللي هو دور كبير بالنسبة ليلي أنا واللي هما 
سفراء، هاد وكاالت األسفار عندنا فواحد املجموعة ديال الدول واللي 
رافعين املشعل ديال بالدنا هما اللي كيقوموا بواحد املجموعة ديال 
الرحالت على املستوى الوطني والدولي، إذن هنايا خص يكون التشجيع 
كيحركوا حتى الخطوط امللكية ديال بالدنا اللي كيساهموا هما في الرفع 
ديال االقتصاد ديالها بواحد املجموعة ديال الرحالت لواحد املجموعة 
ديال الدول، القطار فائق السرعة، إذن هاد الوكاالت هما القاعدة اللي 

خصنا احنايا نكونوا قرابين منهم ونتبناوهم ونتعاونوا معاهم.

السيدة الوزيرة، كتالحظ على واحد املجموعة ديال الناس اللي 
فتحوا وكاالت أسفار غير في الفيسبوك، كاين واحد املجموعة واحد 
املمارسات اللي هي كتمارس بطريقة عشوائية، كاين وكاالت األسفار اللي 
هي اغلقت األبواب ديالها %50 من هاد الشركات وانتينا كتجي وكتقولي 
لنا زيدنا اعطينا، غير نقننوا هاد القطاع ونعطيوه واحد األهمية، إيال 

مشينا وبدينا كنشوفوا الناس في الفيسبوك..، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدةاف طاةاملزهرمءاعاور،ا زيرةاملسي حةا ملصن عةا
ملتقليديةا مالقتص ىاماللتا عيا ملتض مني:

شكرماملسيداملرئيسامملحت8م،

السيد النائب، باإلضافة لإلجراءات اللي ذكرت في الجواب ديالي، 
األسفار  وكيل  مهنة  بتنظيم  املتعلق  الجديد  القانون  عبر  كنقوموا 
واللي غادي يبدا التنفيذ ديالو ابتداء من فاتح دجنبر 2022، بتبسيط 
املساطر ووضع منصة إلكترونية خاصة بالرخص، من تدبير العمليات 
الخاصة باملهنة محليا عبر املندوبيات ديال قطاع السياحة، وهاد ال�ضي 
كيهدف إلى مواكبة التطور اللي كتعرفوا هاد املهنة وطنيا ودوليا، واألخذ 
اللي  الرقمية، والوكاالت  بعين االعتبار ظهور فاعلين جدد كالوكاالت 

كتستخدم تقنيات التواصل الجديدة.

ملسيدارئيساملجلسة:

بتثمين املؤهالت السياحية  الوزيرة، السؤال املوالي خاص  شكرا 
بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداسعيدامتغالست:

عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف الحكومة ألجل تثمين 
املؤهالت السياحية بالعالم القروي نسائلكن السيدة الوزيرة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاف طاةاملزهرمءاعاور،ا زيرةاملسي حةا ملصن عةا
ملتقليديةا مالقتص ىاماللتا عيا ملتض مني:

شكرماملسيداملرئيسامملحت8م،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

أصبحت السياحة القروية تعرف طلب متزايد من طرف السياح 
األجانب وكذلك من طرف املغاربة، بالدنا الحمد هلل، تتوفر على مؤهالت 
كبيرة في هذا املجال في مختلف جهات اململكة، ويرتكز عملنا في هذا 

النطاق على محورين أساسيين:

- املحور االول: هو إعداد الدراسات ووضع البرامج لتثمين املؤهالت 
السياحية،  للهندسة  املغربية  الشركة  القروي عبر  للعالم  السياحية 

وبتشاور مع الشركاء املحليين وخاصة الجماعات املحلية؛

- املحور الثاني: هو وضع شراكات مع مختلف املتدخلين لتنفيذ هذه 
البرامج، منها االتفاقيات التي تم إبرامها سابقا والتي هي في طور اإلنجاز 
واللي كنقوموا بتسريعها بجهة كلميم-واد نون، الداخلة-واد الذهب، 
وتم  وفاس-مكناس،  مالل-خنيفرة  بني  الحمراء،  العيون-الساقية 
وضع برامج أخرى جديدة نذكر منها البرنامج الذي يخص جهة درعة-

تافياللت لتثمين مؤهالت الواحات والجبال بمبلغ مالي إجمالي قدره 1,4 
مليار درهم ممول من طرف الشركاء املعنيين والشركة املغربية للهندسة 

السياحية، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداسعيدامتغالست:

شكرا السيدة الوزيرة على التوضيحات ديالكم بخصوص برنامج 
أن  رغم  القروي،  بالعالم  السياحي  بالقطاع  للنهوض  الحكومة  عمل 

املجهودات اللي كتقوم بها الحكومة غير كافية.

ملسيدةاملوزيرة،

ديال  املجموعة  بواحد  كيتميز  القروي  العالم  أن  كتعرفوا  كما 
واملناظر  السياحية  املؤهالت  ديال  ومجموعة  السياحية،  املؤهالت 
الخالبة، إقليم أزيالل، إقليم أزيالل على سبيل املثال كيتكون، يعني، 
الويدان«  »بين  كسد  السياحية  املؤهالت  من  مجموعة  هناك  كاين 
من  غيرها  إلى  »تاغيا«  ومنابع  مسفران«  »الكاتيدرال  و«مسفران« 
املواقع. وهنا أقترح عليكم، السيدة الوزيرة، تسريع وتيرة بناء الطريق 
والتي  زاوية »احنصال« و«تيلوكيت«  بين  الرابطة   302 الجهوية رقم 
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واملآثر  السياحية  املمرات  وتهيئة  الصبر،  بفارغ  السكان  ينتظرها 
السياحيين  املرشدين  تكوين  تأهيل مدرسة  إلى  باإلضافة  التاريخية، 
بتبانت، وكذلك إخراج النص التنظيمي املتعلق بتغيير الفئة من مرشد 
الفضاءات الطبيعية إلى مرشد املدن واملدارات السياحية، وهاد الناس 
راه كيتلقاوا تكوينات تأهيلية بصفة مستمرة السيدة الوزيرة، وحائزين 
على جوائز عاملية، إال أنهم كيوجدوا أنفسهم محرومين من مزاولة هاد 

املهنة ديال مرشد املدن واملدارات السياحية.

ملسيدةاملوزيرة،

صحيح أن الحكومة كتجيب برامج هائلة وبرامج هادفة وبرامج من 
شأنها، يعني، تحسين الوضعية املعيشية ديال الساكنة، إال أنه كنلقاو 

الساكنة ديال العالم...

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملن ئباملسيداسعيدالكورش:

السيدة الوزيرة، يتميز إقليم الحوز الذي يغلب عليه الطابع القروي 
الجبلي ب%75، والذي يزخر بمناظر طبيعية وبثرات ثقافي وحضاري غني 
وعريق بخصوصيات تجعل منه عنصر لجدب السياح. لكن هذا اإلقليم 
السيدة الوزيرة، ال يحظى بنفس االهتمام الذي تناله مدن أخرى، رغم 
أكثر  به  الوزيرة، لالهتمام  الطبيعية، لذا ندعوكم السيدة  مؤهالته 

وتثمين قدرته السياحية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحاداصب ري:

السيدة الوزيرة، بداية أشكرك على تفاعلك مع املشاكل التي تم 
بسطها بخصوص الصناعة التقليدية بمدينة كلميم. السيدة الوزيرة، 
إقليم كلميم أنصفته الطبيعة وظلمته الحكومات املتعاقبة، السياحة 
نسمع عنها وال نراها، حامة »أباينو« مغلقة، »عين اللة ملوكة« مهملة، 
»أمت�ضي« منسية، لذلك ال بد من التدخل من أجل تثمين السياحة 

بجهة كلميم-واد نون، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

ملسيدةاف طاةاملزهرمءاعاور،ا زيرةاملسي حةا ملصن عةا
ملتقليديةا مالقتص ىاماللتا عيا ملتض مني:

شكرماملسيداملرئيس،

ملنومبامملحت8مون،

الجديدة لتطوير  الطريق  في إطار خارطة  أنه  اللي بغيت نضيف 

كبيرة  أهمية  اعطينا  عليها،  كنشتغلوا  اللي   2026 أفق  في  السياحة 
الصغرى  املقاوالت  دعم  يخص:  فيما  خاصة  القروية،  للسياحة 

واملتوسطة في ميدان الترفيه والتنشيط، الرفع من الطاقة االستيعابية 

لهاد املناطق، الرفع من مقاعد النقل الجوي، تأهيل املوارد البشرية 

بما فيهم املرشدين السياحيين والفضاءات الطبيعية وتكثيف عمليات 

اإلنعاش والترويج، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

عن  آني  سؤال  املوالي،  السؤال  إلى  نمر  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

والسادة  للسيدات  املتضررة  باملناطق  السياحي  بالقطاع  النهوض 

النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيدامياوناعاي8ي:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدةاملوزيرة،

بعد عامين من الركود بسبب الجائحة، بدأ القطاع السياحي يسترجع 

عافيته في الكثير من الوجهات السياحية املغربية، حيث عرفت حركة 

املبيت بمؤسسات  وليالي  الوافدين  الجوية، والبحرية، وعدد  املالحة 

اإليواء السياحية انتعاشة مهمة، ابتداء من شهر ماي املا�ضي. لكن 

السيدة الوزيرة، باملقابل ال زالت وجهة ورززات، زاكورة، تنغير تعيش 

أزمة هيكلية حيث تسارعت املشاكل بشكل جلي منذ سنة 2018، كما 

تفاقمت، السيدة الوزيرة، في سنة 2020-2021 بسب الجائحة، ولم 

تتمكن السيدة الوزيرة، وجهة ورززات ومناطقها من الخروج من منطقة 

الخطر رغم رفع االحترازات الوبائية، واستئناف النشاط السياحي بكل 
ربوع اململكة. ويرجع سبب الركود، السيدة الوزيرة، املستمر إلى مجموعة 

من العوائق التي سبق أن بسطناها لك باللجنة، السيدة الوزيرة، ضعف 

النقل الجوي، قلة االستثمارات، إغالق الفنادق املصنفة، باإلضافة إلى 

غياب أو ضعف ميزانيات الترويج.

هذا ما يجعلنا في الفريق االستقاللي، السيدة الوزيرة، نسائلكم هل 

لدى وزارتكم برنامج عمل محدد للنهوض بهذا القطاع، وإخراج هذه 

املناطق من اإلفالس؟ وشكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.
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ملسيدةاف طاةاملزهرمءاعاور،ا زيرةاملسي حةا ملصن عةا
ملتقليديةا مالقتص ىاماللتا عيا ملتض مني:

شكرماملسيداملرئيسامملحت8م،

ملسيداملن ئب،

استفاد إقليم ورززات وإقليم زاكورة من البرنامج االستعجالي لدعم 
القطاع السياحي كباقي جهات اململكة، فبالنسبة للشق الخاص بدعم 
مؤسسات اإليواء السياحي إلعادة التأهيل واإلصالح، فقد استفادت 88 
مؤسسة بدعم مالي قدره 44 مليون درهم في جهة درعة-تافياللت، ومن 
املنتظر تخصيص دعم استثنائي إضافي خالل هاد السنة. فبالنسبة 
إلقليمي ورززات وزاكورة هاد الدعم استفادت منو 64 مؤسسة بمبلغ 
إجمالي قدره 27,8 مليون درهم، هذا طبعا باإلضافة إلى الدعم الخاص 
 ،»CNSS« بالتعويض الجزافي ديال 2000 درهم وتأجيل أداء مستحقات
العمل  عن  التوقف  ملدة  للفوائد  الدولة  وتحمل  القروض،  وتأجيل 
والضريبة املهنية ملدة سنتين. ومن جانب آخر، تم وضع مخطط لتنمية 
سياحة الجبال والواحات بجهة درعة-تافيالت بمبلغ إجمالي قدره 1,4 
مليار درهم لتنويع املنتوج السياحي وتأهيل املواقع السياحية وتثمين 

املدارات السياحية وخلق طاقة إيواء أصيلة.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيدامياوناعاي8ي:

ولكن السيدة الوزيرة، ال بد من إيجاد حلول لهاد املنطقة، فال 
مكتوفي  ونبقاوا  كتسد  الفنادق  نشوفوا  الوزيرة،  السيدة  يعقل، 
األيادي، والنقل الجوي كذلك السيدة الوزيرة، ال بد باش هاد الجهة 
تحرروها من املناطق األخرى، من الجهات األخرى. السيدة الوزيرة، 

كنطلبوا منك كمنتخبين د املنطقة ال بد تلتفتي لهاد املنطقة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة 
الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

ملسيدةاف طاةاملزهرمءاعاور،ا زيرةاملسي حةا ملصن عةا
ملتقليديةا مالقتص ىاماللتا عيا ملتض مني:

بالنسبة إلقليمي ورززات وزاكورة، فهي من األولويات ديالنا في ورقة 
الطريق الجديدة للسياحة لحل اإلشكالية اللي كتعرفها هاد املناطق، 
ملح على  الجهة سجلت طلب  لهاد  ديالي  فالزيارة  ذلك  إلى  باإلضافة 
الربط الجوي، خاصة مع فرنسا عبر »مارساي« و«بوردو«، وإسبانيا 
عبر »مدريد« واللي كانت مبرمجة في 2019 فعال. وفي هذا اإلطار، وجهنا 
املكتب الوطني املغربي للسياحة لعقد شراكات تمكنه من الرجوع خالل 

سنة 2023 على األقل إلى نفس عدد مقاعد النقل الجوي لسنة 2019.

ملسيدارئيساملجلسة:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  شكرا  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الجلسة. قبل االنتقال إلى القطاع املوالي، توجد بين ظهرانينا رئيسة 
رئيسة   »Urška. Klakočar. Zupančič»السيدة الوطنية  الجمعية 
نرحب  جميعا  باسمكم  سلوفينيا،  لجمهورية  الوطنية  الجمعية 
بالضيفة الكريمة والوفد املرافق لها ونتمنى لهم مقاما طيبا، وإن تشكل 
هذه املناسبة فرصة مهمة في إطار تعزيز العالقات بين اململكة املغربية 

وجمهورية سلوفينيا، فأهال وسهال بكم.

نمر اآلن إلى قطاع اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل 
والكفاءات، سؤال عن تشغيل شباب العالم القروي للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

ملن ئبةاملسيدةاخديجةاأر ه 4:

أز 4اشكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، كنسألوكم حول اإلجراءات املتخذة إلدماج شباب 
املجاالت القروية في قطاع الشغل، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيدايونساسكوري،ا زيرامإلىم جامالقتص ىيا مملق  لةا
ملصغرد،ا ملشغلا ملكف ءمت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومب،

بطبيعة الحال السؤال ديالكم مهم ألنه كيعني التشغيل في العالم 
القروي، وكما جاء في صيغة السؤال فالحظوظ غير متكافئة ما بين 
الوسط القروي والوسط الحضري في مجال التشغيل، أود أن أذكر 
أنه الحجم ديال  فقط ببعض األرقام املصدرة مؤخرا والتي مفادها 

التشغيل بلغ تقريبا 10 د املليون...

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير، من فضلك الصوت من فضلك.

ملسيدايونساسكوري،ا زيرامإلىم جامالقتص ىيا مملق  لةا
ملصغرد،ا ملشغلا ملكف ءمت:

10 داملليون و750.000 خالل  بلغ تقريبا  التشغيل  الحجم ديال 
الفصل الثالث من سنة 2022، تم اإلحداث ديال 189.000 منصب 
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تم  ولكن  الصناعة،  بقطاع  منصب  و29.000  الخدمات،  بقطاع 
فقدان عدد مهم من مناصب الشغل بقطاع الفالحة والغابة والصيد، 

و38.000 منصب بقطاع البناء واألشغال العمومية.

بالنسبة ملعدل البطالة في املجال القروي إستقر في %5,2، ونزل 
باملجال الحضري من 16 ل%15، بطبيعة الحال الحكومة عندها كتولي 
العدد ديال  القروي وقامت بواحد  العالم  في  للتشغيل  أهمية كبيرة 
العمليات: أولها بطبيعة الحال أنها تحسن القابلية ديال التشغيل عبر 
برنامج اللي تلقاتوا الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات واللي 
تمت بموجبه مواكبة 4421 حامل فكرة ومشروع، وإتمام 2749 ملف 

لدراسة الجدوى، ووضع 1922 ملف للتمويل في الوسط القروي...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاخديجةاأر ه 4:

تناي8تاملسيداملوزير،

القروية  املجاالت  في  اللي  الشباب  كتعرفوا  كما  الوزير،  السيد 
كيعيشوا أزمة مركبة، منها الجفاف، ومن جهة غياب االستثمارات، 
وانعدام مراكز التكوين املنهي وأيضا غياب دعم املشاريع الذاتية. البطالة 
السيد الوزير، كتنخر فيهم وإيال قلنا البطالة كنقولوا الفقر والهشاشة 
اللي  هائلة،  وموارد  بإمكانيات  كيزخر  اللي  القروي  العالم  والحاجة، 
الثقافية،  املوارد  الجبلية،  السياحة  منها  استغاللها،  الضروري  من 

التعاونيات املوجهة للشباب، وعالش ال استغالل األرا�ضي الساللية.

السيد الوزير، أغلب تاروانت مازيرت وشباب أدرار وازاغار من قرى.. 
البطالة والحاجة والتهميش، القرى املغربية خوات من اوالدها، حتى 
والت الهجرة ظاهرة مخيفة، حيث ما بقاتش مناصب الشغل في الوسط 
القروي، حسب ما جاءت به املندوبية السامية للتخطيط اللي أعلنت 
أن االقتصاد الوطني فقد مؤخرا أزيد من 194.000 منصب شغل في 
املجال القروي. نعم درتوا أوراش، وقلتوا غادي تخدموا 250.000 واللي 
في الواقع والت غير 80.000، لكن راه الشباب املغربي السيد الوزير، 
محتاج مناصب قارة فاش يدبر طرف د الخبز، ما�ضي سكاتة بحال 

»أوراش« وغيرها، والحل أمماكم هو تفعيل...

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملن ئباملسيداعبداملكريماملزمزممي:

شكرماملسيداملرئيس،

العدد  بواحد  قامت  ديالكم  الوزارة  املحترم،  الوزير  السيد 

داإلجراءات إلنعاش الشغل باملوازاة من طبيعة الحال مع خلق املناطق 
الصناعية ومناطق التسريع الصناعي باش تمتصوا أو ال تمتص البطالة 
اللي تكلم عليها البرنامج الحكومي، خير مثال على ذلك الورش الكبير ديال 
املناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي بالجماعة ديال »عامر« 
وديال »بوقنادل« في اإلقليم ديال سال، الشباب ديال هاد املنطقة هادي 
وتكون  التفاتة  يكرهوش  وما  التفاتة  منكم  كينتظروا  الوزير  السيد 
عندهم األسبقية في الحصول على الشغل فهاد املناطق هادي، شكرا 

السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاثوريةاعفيف:

برنامج  البطالة،  جراء  من  صمت  في  يئن  القروي  العالم  شباب 

»أوراش«  برنامج  مشروع،   1000 اآلن  لحد  فشله،  أكدتم  »فرصة« 

أشنو درتوا للعالم القروي من غير الزبونية واملحسوبية؟ قلتوا غتخلقوا 

مليون يعني فالح من الطبقة الوسطى، أين هي؟ وما هي البدائل التي 

قمتم بها حتى ال يلجأ الشباب إلى الهجرة إلى املدن؟ وأنتم تعرفون مدى 

يعني ذلك وإلى ركوب قوارب املوت وأنتم تعرفون ما آثار ذلك وما يخلفه 

من فواجع؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدايونساسكوري،ا زيرامإلىم جامالقتص ىيا مملق  لةا
ملصغرد،ا ملشغلا ملكف ءمت:

شكرماملسيدمتا ملس ىةاملنومب،

العالم القروي هو عالم كيحظى بأولوية مهمة لدى الحكومة، العالم 

القروي يتوفر على 63 مؤسسة ديال التكوين املنهي، العالم القروي فيه 

127 داخلية، العالم القروي وفرنا لو فهاد الحكومة 22 وحدة متنقلة 

للتكوين باش نخففوا من اآلثار ديال القابلية ديال التشغيل، العالم 

القروي يحظى بموجب القانون د املالية هذا اللي صوتوا عليه واللي 

الثانية بمشاريع جديدة ما يسمى بقرى الدعم والتكوين  داز للغرفة 

اللي غادي تبدا، إن شاء هللا، فواحد العدد كبير ديال املناطق، العالم 

القروي هو كذلك عالم، بطبيعة الحال، احنا كنعرفوه عندو إشكاليات 
وراكم ما عالجتوهاش منين كنتوا في املسؤولية وكانت عندكم مسؤولية 
لسنوات طويلة جدا، »أوراش« برنامج ناجح، ما ضللوش هللا يخليكم 
%90 ديال  250.000 هي لسنتين، واحنا وصلنا ألكثر من  في األرقام 

الهدف بموجب سنة 2022 و%69 ديال الناس...
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ملسيدارئيساملجلسة:

البرامج  تطوير  عن  املوالي  السؤال  شكرا،  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلرادية للتشغيل ودعم الوساطة في سوق الشغل للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب 

املحترم.

ملن ئباملسيدارضومنابوكط ية:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس ىةاملوزرمء،

ملسيدمتاملس ىةاملنومبامملحت8مون،

نحن نراهن جميعا على العدالة االجتماعية واملجالية وعلى بناء 
مغرب ال مكان فيه للتفاوتات الصارخة. لكن السيد الوزير، في مجال 
التشغيل ال زالت هناك تفاوتات صارخة جدا، شبابنا في العديد من 
املناطق من وطننا الحبيب يعاني أشد املعاناة من مشاكل البطالة وقلة 
فرص الشغل، لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن استراتيجيتكم لتطوير 

البرامج اإلرادية للتشغيل ودعم الوساطة في سوق الشغل، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدايونساسكوري،ا زيرامإلىم جامالقتص ىيا مملق  لةا
ملصغرد،ا ملشغلا ملكف ءمت:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال املهم، بالنسبة لدعم الوساطة 
في سوق الشغل، هذا موضوع مهم، جات فيه مالحظات ديال املجلس 
األعلى للحسابات بمناسبة الدراسة ديال األداء ديال الوكالة الوطنية 
االعتبار  بعين  املالحظات  هاد  اخذينا  والكفاءات،  التشغيل  إلنعاش 
التشغيل  إلنعاش  الوطنية  للوكالة  شاملة  هيكلة  إعادة  على  وعملنا 
والكفاءات، وجعلنا الحجم ديالها يتضرب في 2. حددنا للوكالة الوطنية 
إلنعاش التشغيل والكفاءات أهداف جديدة كانت ما كتفوتش 90.000 
الوالية  هاد  في  هدف   700.000 لها  اعطينا  السنة،  في  و100.000 

الحكومية ديال الناس اللي خصهم يشتغلوا بعقود عمل طويلة املدة.

بالنسبة للحكامة ديال سوق الشغل بصفة عامة، هذا موضوع 
أسا�ضي ومهم جدا، والبرامج اللي عندنا كاين برامج نجحات واخذينا 
القرار فهاد الحكومة أن املدة ديالها تزيد تستمر، بحال البرنامج ديال 
»تحفيز« اللي عرف واحد التقدم كبير في عهد هاد الحكومة تقريبا ديال 
%20، برنامج ديال »إدماج« كذلك، البرنامج ديال »تأهيل« كذلك، 
ولكن الهدف ديالنا هو أنه هداك le stock اللي عندنا ديال الناس اللي 
فواحد الوضعية ديال ال تشغيل، وال تعليم، وال تكوين اللي تقريبا بلغ 
مليون ونص ديال الناس هذا هو الهدف ديالنا، ودرنا وغنطلقوا في 24 

نوفمبر ديال هاد السنة اتفاقية مع عدد ديال القطاعات في صناعة 
القطاعات  هادو  الخدمات  وفي  الطائرات  صناعة  وفي  السيارات، 
املشغلة اليوم غادي يكون نهار 24، إن شاء هللا، مع 4 ديال العشية 
وغادي نعلنوا عن األهداف الجديدة اللي بموجبها، إن شاء هللا، غادي 
نقدروا نواكبوا عشرات اآلالف من الشباب ديالنا في السنوات القليلة 

املقبلة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب للسيد النائب.

ملن ئباملسيدارضومنابوكط ية:

ملسيداملرئيس،

الطموحة  برامجها  من خالل  كبير  بمجهود  تقوم  الحكومة  نعم، 
لخلق فرص الشغل وتشجيع الشباب حاملي املشاريع، ولكن في الواقع 
هذه الجهود ال تصل إلى العديد من املناطق، وال تكاد تكون محسوسة 
من طرف املواطنات واملواطنين بكل صراحة، وأنا أتكلم عن مناطق 
بعينها، واملثال من األقاليم الحدودية الشرقية، وإقليم جرادة على وجه 

التحديد.

هذا  في  البطالة  من  يعاني  الذي  الشباب  نسبة  الوزير،  السيد 
اإلقليم مرتفعة جدا، فرغم كل املجهودات التي تقوم بها السلطات 
املحلية مشكورة على ذلك، نود اليوم دق ناقوس الخطر حول الوضع في 
هذه األقاليم الحدودية التي أصبحت في أمس الحاجة إلى دعم مركزي 
ملموس المتصاص البطالة املفرطة، وذلك وفق دراسة مسبقة تراعي 
مدى إمكانية تدخل كل من القطاعين العام والخاص إليجاد حلول 
كفيلة باالستجابة النتظارات شبابنا. أتمنى، السيد الوزير، أن أكون 
قد أوصلت إليكم رسالة شباب منطقة جرادة وباقي املناطق الحدودية 

الشرقية للحصول على حصتها من هذه املشاريع، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي، تفضلوا السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةافريدةاخنيتي:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

كان أملنا في هاذ الحكومة حماية كرامة شبابنا ألنه هم مستقبل 
الغد بشباب عاطل منكسر ومهان.  بالدنا، لكن كيف سنبني مغرب 
السيد الوزير، شبابنا تهان، واليوم كيتهانوا أمهاتنا اللي والوا كيهاجروا 
بأطفالهم في قوارب املوت باش يحميوا كرامتهم فاش يكبروا، ما خافوش 

من املوت، بالحق خافوا يبقاوا أوالدهم بال خدمة في بالدهم.
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السيد الوزير، اليوم غادي ننقل لكم صرخة كل أسرة مغربية، 
كيقولوا لكم، السيد الوزير، وليداتنا وليداتكم حسوا بنا وحسوا بهم، 

بغينا نعيشوا ونموتوا وندفنوا في بالدنا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدايونساسكوري،ا زيرامإلىم جامالقتص ىيا مملق  لةا
ملصغرد،ا ملشغلا ملكف ءمت:

شكرا للسيد النائب والسيدة النائبة على التعقيبات ديالكم، أنا 

كنظن على أنه وصلنا لهداك ال�ضي اللي ما تدارش في الحكومات السابقة، 

أال وهو جهوية التشغيل. ديما كانوا السياسات الحكومية، السياسات 

اللي عندو للجهات  كيجي الوزير وما تيطلقش هادوك االختصاصات 

تيبقاوا  الناس باش  العدد د  في يدو، وتيجيوا واحد  وتيبقى شادهم 

يرغبوه باش يدوز لهم �ضي طريق من هنا وال يعطيهم �ضي برنامج من هنا، 

وال يدير لهم �ضي حاجة من هنا، وهذا هو الخطر على بالدنا، والخطر على 

الديمقراطية ديالنا. القرار اللي اخذيناه فهاد الحكومة هادي، وغادي 

تشوفوا هاد ال�ضي، إن شاء هللا، في سنة 2023 هو أن التشغيل ال يمكن 

أن يستمر بالطريقة اللي كان قبل، فاحنا عندنا 12 اتفاقية مع الجهات 

باش يكون التشغيل على املستوى الجهوي، ولكن غناخذوا على عاتقنا 

واحد املسؤولية، اإلمكانيات اللي عندنا على املستوى الوطني غادي 

نعطيوهم للجهات، والريادة غنعطيوها للجهات باش هاد اإلشكاليات 

ديال العدالة املجالية...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، أمر إلى السؤال املوالي متعلق بإدماج خريجي 

النواب  والسادة  للسيدات  املهنية  األوساط  في  املنهي  التكوين  مراكز 

النائب  السيد  تفضلوا  األحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين 

املحترم.

ملن ئباملسيداعار ام  ليل:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

نسائلكم، السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابير العمومية التي 
اتخذتموها لتنزيل التوصية املقترحة من طرف تقرير النموذج التنموي 

إلدماج خريجي مراكز التكوين املنهي في األوساط املهنية.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيدايونساسكوري،ا زيرامإلىم جامالقتص ىيا مملق  لةا
ملصغرد،ا ملشغلا ملكف ءمت:

شكرا على هاد السؤال، وفي الحقيقة هاد األسئلة كلها مترابطة، 
ي جينا نديروا البرنامج ديال »أوراش«، غنعطيكم واحد 

ّ
مترابطة، مل

الرقم ألول مرة، آخر األرقام اللي عندنا، راه فتنا دابا 90.000 في البرنامج 
ديال »أوراش«، ولكن هو واحد املختبر ديال الحقيقة ود الواقع، 69% 
ديال الناس اللي خدموا ما عندهمش حتى �ضي دبلوم، ما عندهم حتى 
�ضي تكوين،69% تقريبا %70 ديال الناس اللي عتقهم البرنامج ديال 
»أوراش« وما زال، إن شاء هللا، نزيدوا نطوروه، ما عندهم حتى �ضي 

دبلوم.

والتوصيات  املنهي  التكوين  هو  النائب،  السيد  لسؤال  بالنسبة 
ديال النموذج التنموي، كتكلم على أنه كيفاش غنديروا باش نديروا 
اإلدماج؟ مزيان، كتعرفوا أنه كاين عندنا واحد التمرس املنهي والتدرج 
وسط  في  دالوقت  شوية  واحد  كيدوزوا  اللي  الناس  هادوك  املنهي، 
املقاولة أو الجمعية أو التعاونية، أو واحد الشوية ديال الوقت تيدوزوه 
ي جينا نشوفوا األرقام ديال هاد الناس 

ّ
بطبيعة الحال في التكوين. مل

هادو اللي اليوم خدامين فواحد العدد ديال القطاعات، منها: الصيد، 
منها الفالحة، منها الصناعة التقليدية وأخرى، لقيناها ما كتجاوزش 
30.000 ديال الناس اللي كيستافدوا من واحد التمويل اللي تقريبا فيه 
20 مليون ديال الدرهم، واللي فيه تقريبا واحد 4500 درهم كتعطى 
للمشغل، واللي فيه واحد 250 درهم كتعطى على كل واحد إلى آخره... 
هاد ال�ضي ما بقاش خدام، راه طلبت غتكون واحد االستراتيجية إن شاء 
هللا غادي تخرج، واحنا في الدقائق األخيرة دياولها، ديال غادي كيفاش 
ندوزوا من 30.000 ل 100.000، ألن هداك stock ديال limite اللي 
كنتكلموا عليه، راه فيه مليون ونص ديال الناس، غير باش تفهموا أن 
اللي لقينا هو واحد األرقام بعيدة كل البعد على األهداف اللي خصنا 
نوصلوا لها باش يدمجوا الناس اللي تيديروا التكوين املنهي، وخصوصا 

اللي ما عندهمش...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداعارام  ليل:

شكرا السيد الوزير على املجهودات اللي تتقوم بها الوزارة ديالكم 
لتشغيل الشباب. السيد الوزير، ال يخفى عليكم الدور الذي تلعبه 
»l›ANAPEC« في هذا املجال، ولكن هو دور جد محتشم ما تتفوتش 
الحكومة  بين  الوسيط  وهي  ديالها،  البرامج  ديال  اإلنجاز  في   40%
في  فروع  بخلق  واملادية،  البشرية  باملوارد  دعمها  ويجب  واملقاوالت، 
جميع أنحاء اململكة، وكذلك املعامالت مع املؤسسات الجامعية. السيد 
الوزير، ويجب كذلك وضع إطار تحفيزي، لتشجيع املقاوالت الستقبال 
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هذه الفئة من الخريجين. إن املقاولة كما تعلمون السيد الوزير، تقوم 
من  يتلقونه  الذي  النظري  للتكوين  تكميال  تطبيقيا  تكوينا  بتكوينهم 
املراكز املهنية، ولهذا يجب تشجيع هذه املقاوالت، وكذلك املؤسسات 
التي تعمل في هذا اإلطار. وبغيت نقول لكم السيد الوزير أنه كاين جهات 
حقيقة اللي فيها مقاوالت جد صغيرة وبغات تخدم الناس، مثال الجهة 
مقاوالت  �ضي  فيهاش  ما  صغيرة  مقاوالت  فيها  درعة-تافياللت،  ديال 
كبيرة، مقاوالت صغيرة وبغات تخدم واألبناء ديال هاديك الجهة بغاوا 
يبقاوا فهاديك الجهة، ولكن ما تيلقاو �ضي التشجيع، ولذا تنتمنى باش 

يكون واحد التشجيع في هاد اإلطار هذا، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ كنظن السيد 
الوزير انتهى الوقت. إذن نمر إلى السؤال املوالي، سؤال عن إدماج القطاع 
غير املهيكل املختص في الصناعات الغذائية، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيداعبداملنوراملحسن  ي:

شكرماملسيداملرئيس،

ملس ىةاملوزرمء،

ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل 
إدماج القطاع الغير مهيكل املختص في الصناعات الغذائية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيدايونساسكوري،ا زيرامإلىم جامالقتص ىيا مملق  لةا
ملصغرد،ا ملشغلا ملكف ءمت:

شكرا السيد النائب لطرح السؤال، القطاع الغير مهيكل هو أمر 
واقع في املغرب، ومسؤوليتنا جميع أننا نتعبأوا باش نقدروا نواجهوه، 
وملواجهة القطاع املهيكل تكون بمجموعة من التدابير، القطاع الغير 
املهيكل حسب آخر معطيات املندوبية السامية للتخطيط هو 11,5% 
مقارنة مع الناتج الوطني الخام، %16 ديال حجم التشغيل غير املؤدى 
عنه من مجموع حجم التشغيل، اللي هو تقريبا 11 مليون كيفما قلت 
لكم، %36 هو الوزن ديال القطاع غير املهيكل خارج الفالحة، ولألسف 

%9,3 هو حجم الشغل الناقص في القطاع غير املهيكل.

بالنسبة للسؤال بالضبط، راه احنا درنا في سنة 2022 فقط تقريبا 
21.000 زيارة ديال اإلفتحاص وديال املراقبة، اسمحوا ليا، املراقبة في 
إطار ما تخوله لنا مدونة الشغل، ومراقبة الجوانب األخرى ديال الجودة 
اللي كتبع   »l›ONSSA« املهام ديال والسالمة بطبيعة الحال هي من 

لوزارة الفالحة، وحتى مراقبة املنتجات الغذائية سنة 2021 راه همت 
أكثر من 18 مليون طن من املنتجات الغذائية، أثناء 53.000 عملية 
مراقبة، واإلتالف ديال 10.000 طن من املنتجات الغذائية، وتحرير 

500 محضر مخالفة وإحالتها على املحاكم املختصة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيداعبداملنوراملحسن  ي:

شكرماملسيداملوزير،

من خالل قانون املالية اللي تم املصادقة عليه مؤخرا، كيبان بأن 

الحكومة تفتقد لرؤية من أجل إدماج هاد القطاع الغير مهيكل، وهاد 

القطاع الغير مهيكل، يعني اإلدماج ديالو هي الضامن األسا�ضي من أجل 

إنجاح ورش ديال التغطية الصحية واالجتماعية. يعني من خالل هاد 

املعطيات، ومن خالل اللي كنلمسوا من الحكومة هو أننا غاديين فواحد 

االتجاه من أننا عندنا قطاعات منظمة ما�ضي القطاع غير املهيكل من 

خالل الزيادة في واحد املجموعة ديال الرسوم الضريبية، وهنا اللي 

تكلمنا على املقاوالت الصغرى اليوم، اللي كانت طلعت من %10 ل 20% 

الضرائب. إذن اليوم كنتكلموا على يعني تصورات، ولكن في أرض الواقع 

الغذائية،  الصناعات  لقطاع  غنرجع  وهنا  حاجة.  �ضي  حتى  كاين  ما 

اللي  اليوم كاينة إشكال كبير جدا، ألننا مؤخرا  الغذائية  الصناعات 

كنسمعوا واحد املجموعة د األحداث ديال التسممات وهذا، وهذا راجع 

ألن القطاع الغير املهيكل، أنها اللجان اللي كتخرج ديال املراقبة، أنها 

يمكن أنها تراقب القطاعات املهيكلة وال القطاعات املنظمة، ولكن ال 

يسمح لها بأنها تراقب القطاعات الغير مهيكلة، وهذا يعني واحد...

ملسيدارئيساملجلسة:

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

الوزير، ما بقاش، انتهى الوقت، انتهى الوقت. إذن نمر إلى السؤال 

املوالي عن مراكز التكوين املنهي للسيدات والسادة النواب املحترم من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملن ئبةاملسيدةاساي8ةاحج زي:

شكرماملسيداملرئيس،

برامج  ملالءمة  املتخذة  اإلجراءات  عن  نتساءل  الوزير،  السيد 
التكوين املنهي مع متطلبات التحوالت االقتصادية الوطنية والدولية.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.
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ملسيدايونساسكوري،ا زيرامإلىم جامالقتص ىيا مملق  لةا
ملصغرد،ا ملشغلا ملكف ءمت:

شكرماملسيدةاملن ئبة،

بالنسبة للتكوين املنهي، أول حاجة عندها عالقة باملتطلبات ديال 
في  كاينة  اللي  التخصصات  الحال  بطبيعة  هو  الشغل،  ديال  سوق 
التكوين املنهي ومراجعة الشعب، ويمكن لي نقول لكم أنه تمت إعادة 
هيكلة العرض ديال التكوين املنهي، ب 350 شعبة أي أنه فهاد الدخول 
هذا اللي كتشوفوا، %72 ديال العرض ديال التكوين املنهي كلو جديد. 
بطبيعة الحال تمت إحداث 154 شعبة جديدة، تمت إعادة الهيكلة 
ديال 142 شعبة، وبدا العمل في املدن ديال املهن والكفاءات، اللي 
كيفما كتعرفوا هي الجيل الجديد ديال التكوين املنهي ألكثر من 4200 
متدرب بالسنة األولى. وبطبيعة الحال تم تخصيص واحد العدد ديال 
اإلمكانيات باش نغطيوا الجوانب ديال التكوين، اللي ما كانتش كتغطى 
قبل، بحال دابا بالنسبة للقطاع ديال الفندقة، والسياحة، والتسيير 
واحد  لهم  تزاد  املتخصص،  التقني  ديال  املستوى  ديال  والتجارة 
األسدس في التعليم، ما بقاوش تيقراوا عامين، تيقروا عامين وتيزيدوا 
واحد le semestre، عالش؟ آش كيديروا فهاد األسدس؟ كيديروا فيه 
 ،»le savoir être»و »les soft skills« التكوين حول املهارات الحياتية

تقريبا %30 ديال البرامج كاينة فهاد املوضوع.

يمكن لي نقول لكم أن الخريطة ديالنا في التكوين املنهي هي تقدمت 
كثير، واليوم عندها تفاعلية كبيرة مع واقع سوق الشغل، كيبقى أنه 
هذا عنوان السنة املقبلة، هو أن الحكامة ديال مكتب التكوين املنهي، 
باش  جهوية،  أكثر  تكون  خصها  ككل  املنهي  التكوين  ديال  والحكامة 
نقدروا نربطوا ما بين الحاجيات ديال سوق الشغل املباشرة اللي كاينة، 
وما بين التكوينات اللي كانت كاينة، ولهذا الجهات خصها تكون حاضرة، 
رأس  كيكونوا على  اللي   les. professionnels الحال  بطبيعة  والناس 

الشعب وعلى رأس...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاساي8ةاحج زي:

شكرا السيد الوزير، صحيح أن جاذبية التكوين املنهي في ارتفاع 
مستمر، رغم ضعف اإلمكانيات، األمر الذي يقت�ضي إعادة النظر في 
برامج التكوين حتى تستجيب ملتطلبات سوق الشغل وحاجيات املقاولة 
اإلطار  قانون  إطار  في  واألجنبية  الوطنية  االستثمارات  تقتضيها  التي 
بمثابة االستثمار، الذي يشكل رافعة أساسية لتعزيز جاذبية االستثمار 
ببعده املجالي مع الحرص على مالءمة برامج التكوين مع خصوصية كل 
جهة على حدة، ومؤهالتها، وقدراتها وإمكاناتها التنموية، كما هو الشأن 
بالنسبة لجهة درعة-تافياللت التي تتوفر على مؤهالت مهمة تحتاج إلى 

االستغالل األمثل وبرامج تكوين لصالح شباب املنطقة في إطار مدينة 
الكفاءات واملهن بالرشيدية التي تعرف تعثرا في إنجاز مشروع البناء رغم 
ما يعلقه عليها شباب املنطقة من آمال كبيرة لتعزيز الرأسمال البشري 

لهذه الجهة.

ختاما، ندعوكم السيد الوزير إلى ضرورة تحقيق العدالة املجالية 
في توزيع التخصصات األكثر طلبا في سوق الشغل بالنسبة لباقي أقاليم 

الجهة من ميدلت، زاكورة، تنغير وورززات، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى السؤال األخير في هذا 
والسادة  للسيدات  الذاتي  املقاول  نظام  تجويد  عن  القطاع، سؤال 
السيد  تفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائب.

ملن ئباملسيدامصطفىاتوتو:

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات التي ستتخذونها من أجل 
تجويد نظام »املقاول الذاتي«، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيدايونساسكوري،ا زيرامإلىم جامالقتص ىيا مملق  لةا
ملصغرد،ا ملشغلا ملكف ءمت:

شكرماملسيداملن ئب،

»املقاول الذاتي« توصلنا ب 540.000 ملف ديال املقاولين الذاتيين، 
هاد 540.000 العدد اإلجمالي ديال املقاولين الذاتيين النشيطين هو 
تقريبا 385.000، منها 286.000 اللي مصرح بهم لدى الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي. الحمد هلل، توفير التغطية الصحية للمقاول الذاتي 
جعل أنه العدد ديال النشيطين تّزاد، وتسجلوا فقط في اآلونة األخيرة 
85.000 ديال املقاولين  ابتداء من فاتح مارس تقريبا تسجلوا واحد 
الذاتيين. بطبيعة الحال، التجويد النظام ديال »املقاول الذاتي« هو 
واحد العمل احنا كنوجدوه في إطار العمل كلو اللي ّدار في ميثاق االستثمار 
اللي فيه املقاوالت الصغيرة، والصغيرة جدا و«املقاول الذاتي«، وغادي 
يجاوب على عدد األسئلة اللي كيطرحوا السادة النواب بانتظام في هاد 

القبة املحترمة:

.le يعني العائدات  chiffre.d›affaire أوال »املقاول الذاتي« هداك-
ديالو خصو يرتفع هذا الحاجة األولى؛

- ثانيا يكون عندو الحق باش يخدم معاه ناس اخرين باش يقدر 
يخدم؛
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- ثالثا خصو واحد الدعم مباشر في التكوين وفي مسك عدد من 
املساطر ديال التدبير ديالو اللي خصنا نوفروها لو، اللي ما عندو دابا 
حتى �ضي طريقة، وفي التسويق هادو 4 د األمور، هاد �ضي خاصو ميزانية، 
هاد امليزانية راه رصداتها الحكومة برسم قانون املالية ديال 2023، وراه 
وجدناها ووجدنا عرض الخدمات متكامل واألهداف ديالنا هي أهداف 
مرتفعة ما بغيناش نديروا هاد ال�ضي كامل ل 5000 وال 10.000، بغينا 
وعرض  الذاتيين،  املقاولين  ديال   100.000 ول   50.000 ل  نديروها 

الخدمات...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

ملن ئباملسيدامصطفىاتوتو:

فعال السيد الوزير أن الحكومة قامت بمبادرات جديدة من أجل 
تشغيل الشباب وذلك بخلق برامج جديدة كبرنامج »املقاول الذاتي« 
الذي اعتمد في فلسفته منذ نشأته سنة 2015 على امتصاص أعداد 
ن مجموعة 

ّ
مهمة من البطالة أو من االقتصاد غير املهيكل، ذلك ألنه مك

من التجار والحرفيين واملقاولين الصغار من تنظيم نشاطهم االقتصادي 
سيما وأن نظام التصريح الجبائي مبسط جدا ومرقمن كليا، إال أنه 
وجب إعطاء فترة سماح جديدة للمقاول الذاتي خصوصا بعد سنتين 
من الركود »كورونا«. ومن هنا نطالبكم السيد الوزير من مضاعفة 
املسجلة، وتسهيل  الغير  الفئة  املجهودات ملواكبة وتشجيع وتحسين 
الولوج إلى هذا النظام الهام وخصوصا في األقاليم الشرقية، وكل من 
املناطق النائية ببالنا حتى ننتصر على االقتصاد غير املهيكل الذي يشكل 
اآلن %30 من الناتج الداخلي الخام مما سيستوجب التعجيل بضرورة 
توسيع قائمة األنشطة املؤهلة لتساير تطور األنشطة االقتصادية في 

بالدنا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الصوت السيد النائب.

ملن ئباملسيدامصطفىاتوتو:

بما أن الحكومة منسجمة ومتضامنة وهذا واقع الحال، ندعوكم 
السيد الوزير للتنسيق مع القطاعات الوزارية األخرى التي تعنى بهذا 
النظام وعلى الخصوص وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد واملالية. 
كما ندعوكم إلى حث األبناك ملواكبة هذا البرنامج وتسهيل عمليات 
االندماج في النسيج االقتصادي الوطني مما سيمكننا من الخروج من 

القطاع غير املهيكل، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

حسن  على  الوزير  السيد  شكرا  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل 

مساهمتكم في هذه الجلسة. نمر اآلن إلى آخر قطاع وهو قطاع الفالحة 
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، األسئلة رقم 1، 2، 
3، 4 لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر باملوسم الفالحي، لذا سيتم طرحها 
دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول 
للعدالة  النيابية  النواب املحترمين عن املجموعة  للسيدات والسادة 

والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة.

ملن ئبةاملسيدةاملب تو4اأبال�سي:

التي  االستعجالية  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
ستتخذونها لدعم الفالحين، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملن ئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

ملسالماعليكم،

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها ملواكبة املوسم 
الفالحي الحالي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيدامملحفوضاكا 4:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملس ىةاملن ئب تا ملنومب،

في البداية أشكر السيد الوزير على ما قمتم به في املوسم الفارط 
الوزير، عن  السيد  نسائلكم  لذا  املياه.  ندرة  الصعوبات ورغم  رغم 

اإلجراءات املتخذة للموسم 2022 و2023، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال الرابع آني للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.
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ملن ئباملسيداسعيداملتدال ي:

نتساءل عن التدابير املواكبة املتخذة لدعم الفالح، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضلوا للمنصة.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيسامملحت8م،

حضرمتاملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

فبالدنا كتعرف بداية موسم فالحي جد صعب، واللي كيجي بعد 
واحد املوسم منصرم استثنائي بكل املقاييس واللي عرف واحد الجفاف 
أسعار  وارتفاع  واملأزوم،  املتوتر  العالمي  السياق  على  زيادة  مطول، 
فبالنسبة  الصناعية.  واملعادن  والطاقة  والغذائية،  الفالحية،  املواد 
ماء  تدبير  فيما يخص  املوسم،  لهذا  املتخذة  والتدابير  لالستعدادات 
ديال  املخزون  بواحد  كينطلق  املوسم  هاد  بأنه  نعرفوا  أوال  السقي 
السدود جد منخفض، وجل السدود الفالحية كتوجه اآلن املاء الشروب 
3,2 مليار متر مكعب اللي كتوجد فهاد السدود، وعندنا تقريبا 600 
مليون متر مكعب هي اللي غادي تخصص لدوائر السقي من السدود. 
بواحد  مستمر  الري  يكون  غادي  والغرب  اللوكوس  دائرة  في  عندنا 
الطريقة اللي مالئمة، وتخصيص حصة مؤقتة بكل من سوس، ماسة، 
ورززات وملوية وتبلغ املساحة اإلجمالية املتوقع سقيها على الصعيد 
الوطني 417.000 هكتار باملجموع ديال مليون و600.000 هكتار اللي 
كتكون مسقية في السنوات العادية. فعندنا تتبع دقيق ومستمر لتطور 
االقتصار  كذلك  عندنا  املياه،  موفورات  لترشيد  املائية  الوضعية 
على اعتماد الري التكميلي حسب املناطق وتوفر املياه مع األولويات 
لألشجار، متابعة تنفيذ مختلف البرامج ومشاريع االستثمار املتعلقة 
بالري طبقا لألهداف الستراتيجية »الجيل األخضر« اللي كتهدف باش 
الوزارة  وتواصل  بالتنقيط.  مسقي  اللي  الهكتار  ديال  مليون  تحقق 
مشاريع تحلية مياه البحر، فمن بعد االنتهاء من اشتوكة اليوم عندنا 
15.000 هكتار اللي مسقية باملياه املحالة من البحر، عندنا مشروع، 
شرعنا في تنزيل املشروع ديال تحلية مياه البحر بالطاقة الريحية إلنشاء 
محيط فالحي على مساحة ديال 5000 هكتار بالجهة ديال الداخلة-واد 
الذهب، واطلقنا كذلك دراسة إلعداد مشروع جهة كلميم-واد نون، 

نفس املساحة 5000 هكتار هي املستهدفة بتحلية ماء البحر.

فيما يخص عوامل اإلنتاج، فالبذور الخريفية املعتمدة تم إنتاج 
مليون و100.000 قنطار من أصناف مالئمة ذات مردودية عالية رغم 
الصعوبة ديال السنة املاضية، وهاد البذور هي مدعمة بثلث تكلفة 

اإلنتاج من طرف الدولة.

 50.000 املستهدفة  املساحة  السكري،  الشمندر  يخص  ما  فيما 
وعندنا  السكري،  الشمندر  لبذور  بالنسبة  دعم  هناك  كذلك  هكتار 

تقريبا 1280 درهم للهكتارات فيما يخص البذور ديال الشمندر.

األسمدة الفوسفاطية، فغادي تكون عندها تقريبا 650.000 طن، 
ومع االستقرار في األثمنة ما غادي تكون زيادة في األثمنة بالنسبة للسنة 

الفارطة.

فيما يخص األسمدة اآلزوتية، كتعرفوا بأنه هي مستوردة كليا وهي 
سطحية كتستعمل ابتداء من janvier، وكاين هناك واحد االنخفاض 
النسبي على صعيد األثمنة على الصعيد الدولي، ولكن كنتبعوا الوضعية 
وكندرسوا كيفاش اإلمكانية ديال التدخل فيما يخص بعض السالسل 
السوق  ديال  التمويل  يعني  يخص  فيما  وأساسية  محورية  هي  اللي 

املحلية.

اإلنتاج الحيواني، مواصلة دعم األعالف حسب سالسل اإلنتاج 
والوضعية املناخية، دعم سالسل الحليب واللحوم الحمراء للحفاظ 
على التوازن ديالها، حماية الصحة الحيوانية باملجان ضد األمراض 
حسب  املاشية  توريد  مياه  نقط  توسيع  مواصلة  واألوبئة،  املعدية 

املنطق.

فيما يخص التأمين الفالحي، الرفع من املساحة املؤمنة ب200.000 
هكتار باش نوصلوا ملليون و200.000 هكتار اللي مؤمنة هاد السنة 

هادي.

صندوق التنمية الفالحية، حجم اإلعانات املرتقبة في 2023 هي 3,7 
مليار ديال الدرهم واللي من املنتظر باش تجيب لنا واحد االستثمار ديال 
7,4 مليار درهم. نرصد إعانات جديدة لدعم الشباب وتنمية أرا�ضي 
الجموع في إطار خلق طبقة متوسطة فالحية، مراجعة اإلعانات وفق 
عقود البرامج الخاصة بتنمية سالسل اإلنتاج، وهاد البرامج اللي غادي 

توقع، إن شاء هللا، البداية ديال السنة 2023.

فيما يخص برامج الزراعات الخريفية، لحد اآلن تم تيهيء األرض 
 320.000 زرع  مسقية،   11% منها  هكتار  و300.000  بمليون  تقريبا 
هكتار بالزراعات الخريفية الكبرى، برنامج إكثار بذور الحبوب الخريفية 
على مساحة 50.000 هكتار، %41 مسقية، الزرع املباشر الهدف هو 
باش نوصلوا ل100.000 هكتار، وتم لهاد السنة الدعم ديال البذارات 
حيث تم توزيع 73 بذارة على التعاونيات، وكذلك منح اإلعانات في إطار 

صندوق التنمية الفالحية القتناء اآلالت ديال الزرع ب50%.

الزراعات السكرية، الهدف هو 50.000 هكتار، وتم زرع للحد اآلن 
15.000 هكتار، الخضراوات الهدف هو 103.000 هكتار، لحد اآلن تم 

إنجاز مساحة ديال 41.000 هكتار، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة  تفضلي  والتنمية،  للعدالة  النيابية  للمجموعة  تعقيب 
النائبة.
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ملن ئبةاملسيدةاهنداملرطلابن ني:

واحد  تيعيش  املغرب  أن  جميعا  متفقين  احنا  الوزير،  السيد 
الوضعية متأزمة، نطلبوا من هللا سبحانه وتعالى أن ربي يرحمنا، ياربي 
هاد  أنتما.  حتى  وتنقدكم  تنقدنا  باش  الشتاء  وتطيح  الشتاء  تطيح 
الوضعية عشناها السنة املاضية، وعانى الفالح من الغالء في البذور، في 
األعالف، في املحروقات واحنا ما نحتاجوش نرجعوا لألسباب، الحقاش 
كان واحد املخطط سميتو »املغرب األخضر« في الحقيقة كان أخضر 
في عيون الفالحا الكبار ولكن بالنسبة للفالحا الصغار كان كارثي وراه 
ما�ضي احنا اللي كانقولوا هاد ال�ضي راه التقارير اللي كتقول هاد ال�ضي، 
دابا جيتونا بالجيل األخضر ونتمناوا من هللا سبحانه وتعالى، أنكم ما 

نعاودوش نكرروا داك �ضي اللي وقع داك املرة.

واحنا كنتكلموا على الدعم السيد الوزير، راه جاللة امللك قال لكم 
نصفوا الفالحا الصغار، ما قالناش طحنوهم، راه جاللة امللك جاء قال 
لنا تصداوا للمضاربات وتصداوا للسمسرة، ولكن ما كاينة حتى �ضي 
رؤية واضحة في املجال، راه إيال كان بحال الدعم ديال السنة الفائتة راه 
ما عندنا ما نديروا بيه السيد الوزير، 6 د املليار ونص، 6 د املليار ونص 
مشات فقط غي في إعادة الجدولة، وفي القرض الفالحي، وما تبقى م�ضى 

في أعالف ضعيفة الجودة، وكاين اللي ما لحقهاش كاع.

بالنسبة لسالسل اإلنتاج اللي أنت كتكلم عليها السيد الوزير، داك 
ال�ضي ديال اللحوم أنتما سبابو بسبب التلقيح االصطناعي، وراه مشكل 
الحليب راه ما غاديش نحلوه بأننا نمنعوا ذبح األبقار أقل من 4 سنين، 

راه هداك مشكل خاصو يتحل في اتجاه آخر.

بالنسبة للزراعات اللي كتستهلك املاء، راه ما خصناش فقط نرفعوا 
عليها الدعم، ولكن راه خصنا نحيدوها في مرة في ظل هاد الوضعية 

الحالية.

املباشر، واش  الدعم  الصغير اآلن خاصو  الفالح  الوزير،  السيد 
في  املباشر أم ال؟ واش قادين تكونوا  الدعم  ّديروا هاد  أنتما  قادين 

مستوى تطلعات جاللة امللك، هذا هو السؤال، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب لفريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

درتي الصبع ديالك على الجرح وبديتي باملشكل ديال املاء، هللا يرحمنا. 
السيد الوزير، الحكومات السابقة يا حسرة، وزير التجهيز جاب بيت 
النعاس للوزارة ديالو، فين النقل ديال املاء من الشمال للجنوب؟ فين 

التحلية ديال املاء ديال البحر؟ اليوم السيد الوزير، إقليم الرحامنة 
تعطى لنا املاء لسد »املسيرة«، إقليم الرحامنة يكفى املغرب في الحبوب. 
السيد الوزير هللا يجازيكم بخير، كنخاطبوكم وكنخاطبوا من خاللكم 
الحكومة، باش تسرعوا البرنامج ديال نقل املاء من الشمال للجنوب، 
نقل املاء ما بين األحواض املائية، التحلية ديال ماء البحر، سدود تلية، 

الحواجز املائية، التسريع ديال البرنامج ديال اإلمطار االصطناعي.

السيد الوزير، هادي كلها إجراءات، يمكن لها تخفف هاد الجفاف 
اللي ولى بنيوي، هاد الجفاف اللي ولى ببالدنا معطى بنيوي كنشوفوه 
عام مور عام د الجفاف هللا يرحمنا. ولكن السيد الوزير، هللا يجازيكم 
بخير، احنا كنشكروكم على املجهودات الجبارة اللي درتوا ال في الحبوب 
املختارة، وال في األسمدة الفوسفاطية اللي بقات في ثمنها، وال في واحد 
العدد د اإلجراءات، واليني املشكل ديال املاء السيد الوزير اللي خصكم 

تحلوه.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب لفريق التجمع الوطني لألحرار.

ملن ئباملسيدامملحفوضاكا 4:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، سمعت للعرض ديالكم السيد الوزير، وكيتبين بأن 
جهة خنيفرة-بني مالل ما غتاخذش املاء ديال السقي هاد السنة هادي، 
وكتعرفوا السيد الوزير بأن جهة خنيفرة-بني مالل من أهم املناطق اللي 
بفضلها وبفضل »مخطط املغرب األخضر«، اللي األسواق اليوم عامرة 
بالخضروات. لذا كنطلب منك السيد الوزير، أن ما تقصيش جهة 
خنيفرة-بني مالل ولو بسقية وحدة، نقذوا األشجار، ونقذوا القطيع، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد  تفضلوا  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  للفريق  تعقيب 
النائب.

ملن ئباملسيداسعيداملتدال ي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، احنا...

ملسيدارئيساملجلسة:

من فضلكم.

ملن ئباملسيداسعيداملتدال ي:

بها  قامت  اللي  املجهودات  ننكر  ال  احنا  الرئيس،  السيد  الوقت 
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الحكومة ككل ووزارة الفالحة، لكن احنا دابا اآلن في التطبيق، غادي 
العاجل  القريب  في  دابا  نطيحوا  غادي  اللي  األمثلة  بعض  نعطيكم 
ما  راه  الفالحا  االجتماعي،  الضمان  ديال  التسجيل  هاد  مشاكل،  في 
 ،»la CNSS« في لو تسجل  تيقولوا  اللي م�ضى على ورقة  فاهمينش، 
ولكن فهموا للفالحا أنه راه خصهم يبداوا يخلصوا، راه كيجيب لهم 
هللا غي غيتقيدوا ويمشيوا فحالهم، قول لهم ال راه غادي تبدا تخلص 
 ،le. percepteur وإيال ما خلصتيهاش راه غيعطيها ،une. redevance
وغادي تولي une.contrainte.par.corps، هادي النقطة األولى؛ دويتوا 
 un على اإلنتاج الحيواني، هللا يجازيكم بخير السيد الوزير، اعطيونا
programme.bien.précis ديال الشعير، نحن في واحد الحالة كارثية، 
أنا ما نحتاجش نقول لك، راه عندك نظرة شمولية، أنا كنت كنتمنى 
هاد ال�ضي اللي غنقول لك هنا، كنت كنتمنى يكون سؤال محوري تليه 
مناقشة، أو يكون عندك في الوزارة أو عندنا في الفريق باش نوضحوا 
لك واحد العدد ديال األمور. لهذا السيد الوزير، الشعير ثم الشعير 
دعمونا، راه الناس كتموت بالجوع، راه كيقسموه نقول لك الصراحة، 
راه قلتها لك بعدا في واحد اإلجتماع، قلت لك أنه كياكلوه الناس، ما�ضي 

غي كيعطيوه للبهايم.

القضية ديال أخيرا تفاجأنا بالعجلة ما بقاتش كتذبح أنا معاك، 
.le«، هاديك راه إيال  blanc. bleu. belge« لحماية إنتاج الحليب لكن
ولدات عجل راه ما تتكفيهش هي براسها، خليوا الناس اللي مسمنين 
يحيدوهم  بعدا  للباطوار  يدخلوا  النوع  هداك  من  العجالت  هادوك 
 l’insémination داك  تجي  تبقاش  ما  ديالهم   la semence ومنعوا 
artificielle ما تبقاش تجي هديك الزريعة، ما تبقاش تجي، هادو الحلول 

اللي خصنا استعجالية...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ بالتي هللا 
يخليكم اإلخوان، من فضلكم، بالتي ال األغلبية األول ألنه السؤال األول 
كان من السؤال األول كان من فضلك، تفضل السيد النائب. السؤال 
األول كان من العدالة، السؤال األول طرحاتوا العدالة والتنمية، شكرا 

تفضل السيد النائب تفضل.

ملن ئباملسيداحسناع ريف:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، ما يتداول عند الكساب والفالحا بصفة عامة هو 
أنه املنع ديال الذبح ديال ما يسمى بالضروبة �ضيء جميل أنه نحافظوا 
على ونوفروا الحليب، ولكن اللي حسب اللي سمعنا من املهنيين هناك 2 
سالالت: كاينة ساللة ديال الكسيبة، وكاينة ساللة اللي خاصة بالذبح. 
إذن السيد الوزير، تنطلبوكم يعني يكون واحد العدول فهاد القرار 

هذا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلو السيد النائب، تفضلوا السيد النائب تفضلوا.

ملن ئباملسيداسعيدامنايلي:

السيد الوزير، اخذتم واحد القرار باش تمنعوا الذبح ديال الضروبة 
على األقل 4 سنوات...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة النائبة.. أنا هذا هو الوقت 
اللي عندي.. اسمح ليا، la.régie هللا يخليك شوفوا ليا التوقيت ديال.. 
وبالتي، ال ال ما�ضي ديالكم هللا يخليكم، هللا يخليكم اإلخوان غير بالتي، 
غير بالتي كنشوفوا، اعطيني التوقيت ديال االتحاد االشتراكي، التعقيب 

اإلضافي la.régie، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيداسعيدامنايلي:

السيد الوزير، الحكومة أخذت واحد القرار باش تمنع ذبح العجلة 
أو الضروبة أقل من 4 سنوات، بال ما تشاوروا مع الفالحا الصغار والكبار 
باش.. ربما تشاورتوا معامن بغيتو، هاد القرار غادي يأدي إلى ظاهرة 
الذبيحة السرية ثم الغالء ديال اللحوم، وبذلك الذي غادي تزعزعوا 

األمن الغذائي ديال املواطنين، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلي السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةالوهرةابوسج ىة:

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

السيد الوزير املحترم، هللا يخليكم إيال بغيتوا دعموا الفالح الصغير، 
الصندوق  السقي، وكذا قروض  بإعادة جدولة ديون مياه  نطالبكم 
الوطني للقرض الفالحي، وإعفاء جزئي أو كلي للفالح الصغير وأخص 
بالذكر جهة بني مالل-خنيفرة اللي الفالح كيعاني مرارة من الجفاف، 

شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحادالحاوش:

السيد الوزير، كنعرفوا جميع بأن اليوم الفالحة مصابة بسكتة 
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قلبية، اليوم هاد امليزانية اللي درتوا اللي جات بها الحكومة ديال 75 
مليون قنطار راه عندها واحد الوزن كبير، ولكن الفالح الصغير ألن 
تكلمتم الكالم ديالكم كلو يصب في الفالح الكبير، الفالح الصغير اللي 
كيشكل ما بين 80 و%70، الفالحة املعيشية، الفالح راه ما عندوش 
باش غادي ينوض يحرث، ما عندوش باش يشري األسمدة، وال البذور، 
ما عندوش باش يعيش وليداتو، وال البهايم ديالو. اليوم كيفاش غادي 
تعاملوا مع هاد الفالح هذا؟ اعطيونا �ضي مخطط واضح راه ولو طاحت 
الشتاء ما غاديش يحرث، ما غتكونش 75 مليون قنطار ما غتوصلوش 
لداك ال�ضي اللي طرحتوه في قانون املالية، راه اليوم خصنا واحد الحل 

يكون مستعجل ألن...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، شكرا، تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحاداملسياو:

شكرماملسيداملرئيس،

أنا فقط السيد الوزير، »الشناقة« اللي اآلن دخلوا للسوق وخالوا 
البضاعة ما يسمى بسالغوا أو الخروب عند الفالحا في املنازل ديالهم 
وفي الخزانات ديالهم، ومشاوا جابوا الخروب من الخارج السيد الوزير. 
كنطلبوا منك باش تقطعوا الطريق على هاد الناس باش هاد الفالح 
اللي عمل الفالحة البديلة املجهود ديالكم ومجهود ديال وزارة الداخلية 
والحكومة رمة باش من أجل هاد الفالح ينتعش �ضي شوية وإذا به 

كيتفاجأ...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك؟ آه شفتوا هداك شفتوا كنشوف 
غير من هنا واش؟ ما كاين والو، تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيداملكبي8اق ىة:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير سبق ليكم اعطيتونا واحد الوعد على أنه غادي دعموا 
بأنه غادي  اللي عرفت سنوات كثيرة ديال الجفاف، وقلتوا  املناطق 
األمور يعني تكون في واحد املستوى، ولكن لألسف أن الوضع باقي على 
حاله إال ما نقول زاد حدة. فاآلن هداك الشعير املدعم غير موجود بتاتا 
بحال إقليم ديال فيكيك غير موجود هاد الشعير املدعم، الشعير اللي 
كيتباع في السوق وصل حتى ألكثر وأزيد من 500 درهم للقنطار الواحد، 
رؤوس املاشية وصلت لواحد الثمن متدني جدا وصل رأس املاشية حتى 
ل100 درهم، فرص التشغيل منعدمة في هاد املناطق. ولهذا السيد 
الوزير كنطلبوا منكم أنكم تشوفوا عاود بعين الرحمة لهاد املناطق اللي 

ال زالت تعاني، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

أوال غير باش نقول للسيد النائب املحترم بأن أكثر من %80 ديال 
اإلعانات ديال الدولة كتم�ضي للفالح الصغير واملتوسط، ما كاينش عندنا 
فالح كبير واللي كتدعموا الدولة، الفالح الكبير عندو اإلمكانيات ديالو، 
والدولة كتعطي لو التحفيزات، والفالح الصغير كل الفالحة التضامنية 
كتم�ضي للفالح الصغير، ثم الفالح الصغير، ثم الفالح الصغير. غير باش 
هاد املسائل ما نبقاوش نعاودوها ونبقاوا نكرروا في مسائل اللي ما�ضي 

اللي ما كايناش.

بالنسبة للشعير، البرنامج مستمر عندنا اطلقنا واحد الشطر هاد 
املركبة وبغيت غير  بالنسبة لألعالف  ال�ضيء  املا�ضي، نفس  األسبوع 
نقول للسيدات والسادة النواب اللي هضروا على هذا املوضوع، لوال 
هذا البرنامج لو كان ما نمروش لهاد السنة املاضية بهاد الطريقة هادي. 
هاد األعالف هي اللي خالتنا، اإلشكالية هو أنه هاد الجفاف طال، هادي 
سنة ونصف واحنا فهاد الجفاف، إذن خصنا نكونوا واقعيين. طبعا 
الخصاص كبير، والدولة كّدير في قدر اإلمكان هداك ال�ضي اللي موجود 
كنعملوه، واحنا دابا كنتبعوا عن قرب كل اإلمكانيات ديال كل منطقة 
والسيد النائب املحترم فيكيك ّدات أكبر حصة لحد اآلن وبالشهادة 

ديال النواب ديال املنطقة.

فبالنسبة للماء، البرنامج ديال الحكومة هو طموح، البرنامج غاديين 
فيه وحتى يعني النقل ديال املاء من الشمال للجنوب البرنامج الصفقة 
العمل  يعني  وراه  ال�ضي،  هاد  متبع  راه  التجهيز  وزير  السيد  تعطات، 
األشغال غادية. التحلية ديال املاء راه هضرنا عليها غادي يكون عندنا 
الداخلة، إن شاء هللا، فمن هنايا 18 وال 24 في الشهر من بعد كاين الدار 

البيضاء، كاين كذلك الناظور والبرنامج مستمر.

التسجيل في الضمان االجتماعي، السيد النائب دابا خاصنا نعرفوا 
شنو بغينا؟ واش هاد الفالحا نسجلوهم وال ما نسجلوهمش؟ إذن باش 
نقولوا لو جيب الورقة أجي تسجل راه هادي هي يعني املرحلة األولى 
خصو يتسجل، ومن بعد كيم�ضي عند الضمان االجتماعي باش كيدير 
لو l›immatriculation، ومن بعد كيجي باش غادي يخلص والفئة ديالو 
ديال الخالص ديال منين كيتسجل كنقولوا لو شحال غادي تخلص. 
إذن هاد ال�ضي راه جاي راه مراحل راه مليون و600 فالح راه ما يمكناش 
فيعني في ظرف شهر وال شهرين غادي نكملوا هاد ال�ضي، إذن راه مستمر، 
وكاين واحد التتبع وإذن الفالحا خاصهم ينخرطوا فهاد ال�ضي، وعندهم 

أثمنة جد جد مناسبة، شكرا السيد الرئيس.
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ملسيدارئيساملجلسة:

األخضر«،  »الجيل  استراتيجية  تنزيل  عن  املوالي  السؤال  شكرا، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلوا السيد النائب املحترم، واضع السؤال، تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيدابوط هراملبوط هري:

شكرماللسيداملرئيس،

ملس ىةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومب،

التوجيهات امللكية السامية وفي إطار تنزيل مخطط »الجيل األخضر« 
2020-2030، الذي يهدف إلى خلق طبقة متوسطة فالحية، وإلى تحسين 
ظروف العيش واالستقرار في العالم القروي. نسائلكم السيد الوزير، 
والعالم  الفالحي  بالقطاع  للنهوض  املتخذة  واإلجراءات  التدابير  عن 

القروي بإقليم الحسيمة برسم سنة 2023 شهر. وفي هذا...

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضلوا تفضلوا.

ملن ئباملسيدابوط هراملبوط هري:

التحتية  البنية  بتعزيز  الوزير،  السيد  نطالبكم  اإلطار  هذا  وفي 
الضرورية، وعلى رأسها السدود التلية، وسواقي الري بدواوير اإلقليم، 
وذلك ملواجهة تداعيات نقص التساقطات املطرية، والجفاف الذي 

تعرفه املنطقة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملن ئبامملحت8م،

فاستراتيجية »الجيل األخضر« كتنبني على 2 ديال األسس: األساس 
لبروز طبقة وسطى  البشري، وكيهدف  للعنصر  األول كيمنح األولوية 
فالحية، والثاني كيرمي إلى تطوير فالحة مستدامة وفعالة إيكولوجيا. 

ويتم تنزيل االستراتيجية على 3 ديال األبعاد:

البعد األول هو البعد الترابي من خالل املخططات الفالحية  .•
الجهوية واإلقليمية؛

البعد الثاني هو بعد سالسل اإلنتاج، باعتماد عقود البرامج  .•
ألهم سالسل اإلنتاج؛

والبعد املوضوعاتي حول املواضيع األفقية، اللي فيها املاء،  .•
والتربة، والتسويق إلى آخره...

فيه  كاين  السؤال  ألن  الثاني،  لألساس  الرئيسية  األهداف  ومن 
واحد الشطر على التسويق، فعندنا العصرنة ديال مسالك التسويق 
يعني  الوطني لألسواق واملجازر كيعطينا  املديري  والتوزيع، املخطط 
للخضر  12 سوق جملة جهوي  هو  املسطر  والهدف  العمل،  برنامج 
والفواكه، ولحد اآلن تم البرمجة ديال 5 ديال أسواق الجملة اللي هي: 
الرباط، ومكناس، وبركان، وأكادير ومراكش، واللي غادي تميز، إن شاء 
.la. األسواق  traçabilité هللا، باملعايير ديال السالمة الصحية، وديال
األسبوعية كيتم التأهيل ديالها عبر اتفاقيات في األقاليم، واملخططات 
الجهوية. وبالنسبة لعصرنة املجازر، عندنا 120 مجزرة في أفق 2030 
إلقليم  فبالنسبة  التعاقد.  عبر  يعني  على  كذلك  وكنعملوها  كهدف، 

الحسيمة، إقليم الحسيمة عندو البرنامج اإلقليمي الفالحي...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيدابوط هراملبوط هري:

شكرماللسيداملرئيس،

أود أن نشكر السيد الوزير املحترم، على تفهمكم ملا جاء في السؤال 
املطروح لتنوير الرأي العام اإلقليمي، ومن طبيعة الحال والوطني. فكما 
تعلمون إن القطاع الفالحي في بالدنا يحظى دائما بعناية خاصة لدى 
صاحب الجاللة حفظه هللا، إن الفالحة هي الركيزة األساسية ملعيشة 
املواطنين اليومية، ولهذا ال بد باالعتناء بهذا القطاع الحيوي الهام في 

جميع املجاالت، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيداإسا عيلابنبي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، ما جوبتناش على قضية الذبيحة ديال »العجالت«، 
ألن املغاربة كاملين كيتسناوا، راه البارح كنا ياك، هادوك »العجالت« 
اللي هما خصهم 2 ديال الحوايج: خص واحد الوقت يعني خص واحد 
شهرين وال 3 شهور فاش stock ديال هادوك اللي مخليينهم كيسمنوهم 
يحيدوهم هادي األولى؛ وخص الثانية كيما قال السيد النائب، واحد 
les races اللي هما les.races.à.viande، اللي هما ما�ضي غيv البلجيكي، 
اللي هما »الليموزين«، اللي هما »شاغولي« وهادو كاملين، ما خصهمش 
 deux يكونوا  خصهم   Normalement املسألة.  فهاد  داخلين  يكونوا 
.les.deuxديال الحليب اللي هما »الهولشتاين«  races اللي هما races

و«املونبليارد« وشكرا السيد الوزير.
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ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

غير بالنسبة لهاد ال�ضي ديال العجال السيد النائب املحترم، احنا 
كنهضروا على »العجالت« اللي هما ديال les races الحلوب، وكنهضروا 
 les ي كنهضر على »العجول« ديال اللحوم كنهضروا على داك

ّ
كذلك مل

races اللي كتهضروا عليهم. أما هاد ال�ضي اللي كيعلفوا »العجالت« اللي 
هضرتوا عليهم، يعني ما نظنش أن »العجلة« اللي كانت حلوب غادي 
 les.races.pio تعلف اليوم باش غادي تم�ضي اللحوم، إذن تنهضر على
اللي كانت الدولة اعطت للفالح ودعماتوا واعطاتوا 4000 درهم باش 

يديرها للحليب، احنا كنهضروا على هاد العجالت هادو.

ملسيدارئيساملجلسة:

الفالحي  الدعم  توزيع  وتيرة  تسريع  عن  املوالي  السؤال  شكرا، 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيداعبداملرزمقاأحلوش:

السيد الوزير، نسائلكم عن مدى تحقيق األهداف املتوخاة من 
البرنامج االستعجالي للتخفيف من آثار الجفاف، واآلثار اإليجابية ديالو 

على الفئات املستهدفة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

البرنامج االستثنائي للحد من آثار الجفاف، شرعنا في التنزيل ديالو 
ديالو  التنزيل  ديال  التدابير  وتم حصر   ،2022 فبراير   18 من  ابتداء 
للتعجيل بإطالق طلبات العروض، وإبرام صفقات، التعبئة ديال 200 
نقطة توزيع على الصعيد الوطني لتقديم األعالف املدعمة من الفالحين، 
دعم النقل من نقط البيع إلى املناطق البعيدة واملعزولة، وتم وضع 
نظام معلوماتي لرصد وتتبع اإلنجازات املالية واملادية للبرنامج. وهاد 
اإلجراءات مكنت إلى غاية اليوم من توزيع 6 مليون قنطار من الشعير 
املدعم لفائدة مليون و400.000 مستفيد، توزيع مليون و300.000 
قنطار من األعالف املركبة لفائدة 212.000 من مربي األبقار الحلوب، 
وشاحنات  صهريج،   4000 واقتناء  مائية  نقطة   405 وتجهيز  تهيئة 
 12 ومعالجة  تلقيح  عبر  للقطيع  الصحية  السالمة  تعزيز  صهريجية، 

مليون رأس من األغنام واملاعز و42.000 رأس من اإلبل وال زالت العملية 
مستمرة، وقد تم األسبوع املا�ضي كما قلت الشروع في التوزيع واحد 
الشطر آخر ديال 665.000 قنطار ديال الشعير وديال 476.000 قنطار 

من األعالف املركبة.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيداعبداملرزمقاأحلوش:

البرنامج االستثنائي كان له دور إيجابي السيد الوزير، على استقرار 
السيد  ولكن  القطيع،  على  نسبيا  واملحافظة  املدعم  الشعير  أثمان 
الوزير، مكانش توزيع عادل للحصص، كاين األقاليم اللي استافدوا 
من زوج حصص كاين اللي من حصة، كاين الفالح اللي اخذا 4-5 د 
الخنا�ضي يعني واحد 4 د القناطر، كاين أقاليم بحال الصويرة اخذاو 
قنطار، الفالح اللي عندو 200-300 رأس اخذا 4 د القناطر، واللي ما 
عندو حتى دجاجة اخذا قنطار حتى هو اخدا 4 د القناطر، هذا مشكل في 
التوزيع. بالنسبة لألعالف املركبة السيد الوزير، اعطيتوها غير للناس 
اللي في التعاونيات اللي منخرطين في التعاونيات، اللي ما منخارطش في 
التعاونية اللي عندو 2 بقرات وال 3 كيدفع الحليب هادوك ما استافدوش 
ألن الناس ديال الفالحة هادو هما اللي احصاوا. فلهذا السيد الوزير، 
كنطلبوا منكم كاينة الحصة الثالثة ها هي جاية، تنطلبوا أنه تلقاوا 
حلول جديدة، إن شاء هللا، باش يستافد الجميع، واللي ما عندوش 
الحق يستافد ما يستافدش راه كاين غير اللي عندو البطاقة الوطنية 
جاء واستافد وهداك ال�ضي تيتباع غير دوك السماسرة كيجي تيعطيه 
100 درهم وتياخذ 4 د القناطر بالصتو كيم�ضي كيخلصهم وتيستافد، 

شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد النائب تفضل.

ملن ئباملسيدارشيداعدن ن:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، بالنسبة لدعم الشعير اللي تكلمتوا عليه 400.000 
ما  ديالو  الحصة  راه  ميدلت  ديال  لإلقليم  بالنسبة  وهذا،  قنطار 
كتوصلش كلها، واألغلبية ديال هاد الدعم ديال هاد الشعير تيم�ضي 
للفالحا الكبار، الكساب عندو 200 رأس تياخذ 4 د الخنا�ضي وال 5 
والتجربة راكم درتوها معانا السيد الوزير في »بومية«، راه غير مشيتوا 
راه الفالحا اللي كينتميوا للحزب ديالكم، اسمح لي على هاد الهضرة 
هادي، داوا حصة كبيرة وناس اخرين داوا 2 خنا�ضي، خنشة اسمح لي 
على هاد الكالم هذا، احنا راه احنا معاكم وراه كديروا مجهودات أنتما 
ولكن كاين التخربيق في بعض املناطق، كذلك كاين اإلشكالية ديال 

القرض الفالحي، بغيناكم السيد الوزير باش إيال كان...
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ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملن ئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

ملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

بالنسبة، هللا يجازيك بخير، للشعير املدعم، يااله تعطات الحصة 
األولى، والفالحا والكسابة كيتسناوا الحصة الثانية اللي بها يمكن لهم 
هاد الجفاف دابا اللي طال يحافظوا على القطيع ديالهم. كذلك السيد 
الوزير، الغازوال الفالحي، الفالحا نطلبوا هللا، هللا يرحمنا راه شفنا 
في جميع مناطق املغرب كيعيطوا وكيقولوا بأننا خصنا غازوال مدعم 

باش يمكن لنا نحرثوا إيال رحمنا هللا بالشتاء، هللا يرحمنا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

فالتوزيع ديال هاد ال�ضي ديال الشعير وديال األعالف كنديروه على 
حسب املناطق واإلنتاج الحيواني ديال املناطق، شحال عندنا ديال 
األبقار؟ شحال عندنا ديال األغنام ديال املناطق؟ فالعدالة كاينة فهاد 
ال�ضي. أما شكون كيدي؟ وال هداك كاين لجان محلية وفيها السلطات 
فالحصة  ال�ضي،  هاد  كتوزع  اللي  الغرف  فيها  الوزارة،  فيها  املحلية، 
السيد النائب املحترم، ديال هاد الشطر ها هو جاي راه بدينا فيه غير 
خاص تشوفوا األرقام راه 6 د املليون ديال القنطار ديال الشعير اللي 
توزعات، ومليون و300 ديال األعالف املركبة، راه اللي قلت لكم قبيال 
هو أنه هاد ال�ضي طال، راه هاد ال�ضي بوحدو الفالح راه ما�ضي كيدير غير 
الشعير اللي كيوكل، راه ما يمكنلوش يستمر غير بالشعير باش يوكل 
األبقار ديالو، خاص يعني أهداف أخرى، خاص l›ocilage، خاص التبن 
خاص هاد ال�ضي. إذن خصنا غير نعرفوا بأنه هاد ال�ضي راه توزع على 
مليون و400.000 يعني مستفيد، ما فيهاش غير الكبير وال غير الصغير 

هاد ال�ضي كلو مبالغات.

ملسيدارئيساملجلسة:

السمكية  الثروة  بحماية  متعلق  املوالي  السؤال  إلى  نمر  شكرا، 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيداعبداملفت حاأهلامملكي:

شكرماملسيداملرئيس،

وزارتكم  تتخذها  التي  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
لحماية الثروة السمكية الوطنية؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملن ئبامملحت8م،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

الصيد  قطاع  لتنمية  املندمجة  »أليوتيس«  استراتيجية  فتنزيل 
ن من تطوير وتحديث القطاع والرفع من التنافسية ديالو، 

ّ
البحري مك

مستدامة  بصفة  املفرغة  الكميات  من   96% تدبير  اليوم  يتم  حيث 
بحرية  محميات  خلق  »أليوتيس«.  استراتيجية  قبل  ما   5% مقابل 
جديدة ومنع الصيد في مناطق التفريغ والتبييض، تعزيز مراقبة أنشطة 
الصيد البحري عبر وضع نظام رصد وتتبع سفن الصيد عبر األقمار 
االصطناعية، تنزيل نظام املراقبة على املصطادات، اعتماد مخطط 
وطني للمراقبة يتم التنزيل ديالو على 18 مخطط جهوي، تثبيت رقاقات 
يعني les.puces.électroniques على قوارب األسطول التقليدي ملحاربة 
القوارب غير القانونية، تقوية ورقمنة مراقبة أنشطة الصيد البحري 
عبر تعزيز اإلطار القانوني في مجال محاربة الصيد الغير القانوني. وكذلك 
اللي  البحري  الصيد  ديال  االتفاقيات  ديال  الوضعية  وبخصوص 
كانت كذلك في السؤال، فهي كترتكز على مبادئ االستدامة، وكتاخذ 
املصطادة،  واإلمكانيات  السمكية  املخزونات  حاالت  االعتبار  بعين 
فالبواخر  ديالها،  االنتهاء  مفاوضات جديدة عند  في  وغادي نشرعوا 
األجنبية ال تصطاد إال الفائض من كمية الصيد املسموح به في املناطق 
االقتصادية الخالصة للمملكة، وفق الشروط املحددة في مخططات 

التهيئة والقوانين الدولية والوطنية.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيداعبداملفت حاأهلامملكي:

السيد الوزير، إنني إذن أتفق معكم بخصوص تعزيز حماية الثروة 
السمكية، وأود اإلشارة إلى أن قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة-
التي لي عظيم الشرف أن أمثلها ليحتل املرتبة األولى  وادي الذهب، 
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لألنشطة  األسا�ضي  واملحرك  القاطرة  ويعتبر  الوطني.  الصعيد  على 
االقتصادية والتجارية والخدماتية بالجهة، ومساهمته في توفير فرص 
الشغل لآلالف من اليد العاملة، ولكن السؤال املطروح بحدة وبالرغم 
من كل هذه اإلجراءات التي اتخذتها وزارتكم، ملاذا تم توقيف الصيد 
التقليدي للرخويات بجهة الداخلة-وادي الذهب ل9 شهور هذه السنة؟ 
باإلضافة إلى توقيف صيد القشريات تزامنا مع فترة الراحة البيولوجية 
لألخطبوط، ال�ضيء الذي أدى إلى ركود غير مسبوق في االقتصاد املحلي 
والجهة عامة، في الوقت الذي عرف فيه مخزون األسماك السطحية 
عالمة  من  أكثر  يطرح  الذي  األمر  السنة،  هذه  مسبوق  غير  نقصا 
استفهام، عن مستقبل وحدات تصبير السمك بجهة الداخلة-وادي 

الذهب.

العاجل من أجل  التدخل  الوزير،  لكل هذا نطلب منكم السيد 
هذا  أمام  منيعا  سدا  والوقوف  الصعبة،  الوضعية  هذه  معالجة 
النوع من التجاوزات، حفاظا على مبدأ السلم االجتماعي بهذا الجزء 
من الوطن الحبيب، مع الحرص على التعامل بصرامة مع مثل هذه 
التصرفات والتجاوزات. السيد الوزير، إيال الحظتوا وشفتوا السيد 
الوزير، هناك حراك، هناك احتجاجات كبيرة من طنجة إلى الداخلة، 
بسبب املشاكل الكبيرة في قطاع الصيد البحري، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

فاملحافظة على الثروات غير باش نرجع للسؤال، من بين اآلليات 
هو الراحة البيولوجية واللي كناخذوا القرار عليها على أساس معطيات 

تقنية وعلمية، اللي كيقوم بها واللي كيمدنا بها...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن التأخر في تحديد الثمن املرجعي 
للحبوب، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، 

تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحاداملبوعاري:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، هاد السؤال كان غادي يتطرح وتطرح في أول املوسم 
الفالحي الفارط، لألسف باش مسألة األثمنة ديال البذور، واللي ها 
احنا وقعنا فيها هاد العام، باش تعطى في الوقت املناسب باش الفالح 
يقدر يتخلص، وتقدر الشركة الوطنية أنها تجمع البذور الالزمة اللي 
غتنفعنا هاد العام، ولكن لألسف ال حياة ملن تنادي، األثمنة تعطاوا 

معطلين املسألة اللي خالت الفالحا وفي سنوات الجفاف اللي كنعرفوها 
وكانت السنة الثالثة على التوالي باعوا املنتوج ديالهم بأسعار شوية 
كانت مرتفعة هاد العام اللي فات، ودابا احنا حاصلين فهاد املسألة 
د الزريعة، لو كان العام ممطر، كان تكون فو�ضى فهاد املسألة ديال 
للحبوب،  الوطنية  الشركة  أن  املختارة، ولألسف كنشوفوا  الحبوب 
واش باغيين غاديين بها لإلفالس، كما جرى للتعاونيات الفالحية اللي 
كلهم وجلهم راهم فلسوا وسدوا، وحتى هي غادة فهاد املنوال هذا، أنه 
حتى هي تحيد وكديروا لها املوت البطيء السيد الوزير، أنه مثال كان 
الفالحا اللي كيديروا معاها واحد 100 هكتار كمثال، والوا كيديروها 
الجمعيات،  طريق  على  يدوزوا  ووالوا خصهم  ومحبوسين،   40  ،30
باش ما يدوزوش directement يديروا le contrat مع هاد الجمعية 
هاد الشركة الوطنية، اللي فيها الحبوب املختارة، لألسف واش هادي 

سياسة ممنهجة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

فلضمان إنجاح تسويق املحصول الوطني من القمح اللين، كتاخذ 
الدولة كل سنة سلسلة من التدابير التنظيمية، والتحفيزات املالية، 
لتشجيع جميع اإلنتاج جميع اإلنتاج الوطني، ومنها االعتماد ديال ثمن 
مرجعي مستهدف للقمح اللين ذو الجودة املرجعية، وهاد الثمن كيتم 
التحديد ديالو بناء على املعطيات املتوفرة فيما يخص توقعات اإلنتاج، 
وتطور السوق بالنسبة لألسعار. ما يمكناش نحدده من قبل، ومباشرة 
من بعد توفر هاد املعطيات، كيتم اإلعالن يعني على السعر املرجعي. في 
السنة املاضية، السعر املرجعي تحدد في 300 درهم، والدولة أخذت 
يعني دعم ديال 30 درهم في القنطار، ألن سنة ما قبل كان يعني السعر 
املرجعي 270 درهم. وغير نبين بأنه راه كاين الفرق بين البذور والحبوب 
اللي كتم�ضي لالستهالك، وهناك في يعني لضمان اإلنتاج ديال البذور 
املختارة كيتم التعاقد بين »صوناكوص« واملكثرين ديال البذور على 
أساس دفتر التحمالت وكيتحدد بكل املعايير التقنية والجودة، ودرنا 
عدة اجتماعات مع املهنيين، واملهنيين ديال الحبوب جابوا الحبوب 
مكانش  واللي  و100.000  مليون  عندنا  واليوم  لصوناكوص،  ديالهم 
يمكن لها نكونوها لو كان هادوك املكثرين ما جاوش الخور بأثمنة جد 

محفزة وجد مهمة بالشهادة ديال املكثرين.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى السؤال املوالي وهو عن 
للسيدات  الفالحي  القطاع  في  املتجددة  الطاقات  استخدام  تشجيع 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

النائب املحترم.
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ملن ئباملسيداعبداملرحيمابوعزة:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزيرامملحت8م،

ملسيدمتاملس ىةاملنومبامملحت8مين،

الطاقات  استخدام  لتشجيع  املتخذة  اإلجراءات  عن  نسائلكم 
املتجددة في القطاع الفالحي ببالدنا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

فكتهدف استراتيجية »الجيل األخضر« في األفق ديال 2030 باش 
تكون %20 من مجموع الطاقة املستعملة في القطاع الفالحي باش تجي 
من الطاقات املتجددة. بالنسبة للطاقة الشمسية، غير نذكر بأنه في 
سنة 2013 كان تم توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الفالحة، والطاقة 
ووزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة آنذاك، واالقتصاد واملالية والوكالة 
الوطنية للطاقة املتجددة ومجموعة القرض الفالحي املغرب لتشجيع 
استعمال الضخ بواسطة الطاقة الشمسية، ولكن هاد االتفاقية لم 
تفعل، وكيتم اليوم العمل حاليا مع الوزارات والقطاعات املعنية على 
تحديد الشروط التي يجب استكمالها ودراسة اآلليات الكفيلة بدعم هاد 
البرنامج وتمكين الفالحين من تحقيق النجاعة املائية والطاقية. وحاليا 
على الصعيد الوطني عندنا تقريبا 80.000 هكتار اللي مسقية بالطاقة 
الشمسية، كل املشاريع ديال الفالحة التضامنية كتستعمل وكتبني على 
الطاقة الشمسية؛ بالنسبة للطاقة الريحية، نذكر بأن املشروع املهيكل 
ديال تحلية ماء البحر ديال الداخلة غادي يعمل على الطاقة الريحية، 
وكل املشاريع املستقبلية غادي نراعيوا يعني هاد الهدف املتوخى ديال 

%20 من مجموع الطاقة تكون من الطاقات املتجددة.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيداعبداملرحيمابوعزة:

شكرا السيد الوزير على املجهودات اللي كتقوموا بها لتطوير القطاع 
تنويع  ، وكذا 

ّ
املزروعة الفالحي سواء على مستوى توسيع املساحات 

الزراعات لتوفيرها باألسواق الوطنية، وكذلك اإلسهام في الناتج الداخلي 
الخام. لكن السيد الوزير، ال بد من املزيد من الجهود قصد التخفيض 

من االستهالك ديال الطاقات يعني التقليدية في املجال الفالحي، بحيث 
أن أكثر من %13 من الطاقة يعني من االستهالك د القطاع الفالحي 
يعني كيم�ضي من الطاقات، فبالتالي هذا كيأثر على الفاتورة ديال الدعم 
العمومي وخصوصا في مجال ضخ املياه عن طريق الطاقة الكهربائية أو 
عن طريق يعني القنينات ديال الغاز. فباش ما تبقاش دايما ديك النظرة 
للفالحة ديالنا على أنها السبب في االختالالت املناخية، وكذلك من أجل 
جعل الفالحة ديالنا أو جعل هاد القطاع هذا كيتما�ضى مع االلتزامات 
ديال بالدنا فيما يخص التنمية املستدامة، وكل ما يتعلق باملجاالت 
البيئية. لذا، ال بد من تعميم برامج ديال الضخ بالطاقات املتجددة، 
وكذلك جعل أو وضع برامج يعني ملراقبة اإلستغالالت العشوائية في 
ضخ املياه، ألن هذا كيأثر كذلك على الفرشة املائية وكيصعب أو كيغلي 

الفاتورة اللي كتأديها بالدنا في مجال الطاقة، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي، تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيداملشرق  ياملزن يدي:

شكرماملسيداملوزير،

هاد امللف ديال دعم الطاقات املتجددة أو في املجاالت الفالحية، 
السيد الوزير هذا مطلب كان لدى املهنيين تقريبا ملدة 10 سنوات، 
تحقيق  أو  املطلب،  هاد  تنزيل  وراء  يقف  السؤال: من  أنه نطرح  إال 
هاد املطلب؟ إذا كانت دائما الحكومة تشتكي من االستعمال أو يعني 
االستعمال املفرط لقنينة الغاز في املجال الفالحي، بغينا نعرفوا شكون 
هو اللي ضد هاد الدعم؟ إيال كان �ضي واحد آخر عندو مصلحة شخصية 
باش هاد الدعم ما يمشيش، أو هاد القطاع ما يدعمش ديال الطاقات 

املتجددة نعرفوه السيد الوزير، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

السيد النائب املحترم شكرا على السؤال ديالك، وعلى هاد يعني 
احنا كيما قلت خدامين على هاد املوضوع، وغير بغيت نقول للسيد 
النائب املحترم، اللي كيوقف مور هاد ال�ضي واملشكل ديالو هو الخوف 
من استنزاف املوارد املائية أكثر، فاحنا عقد الفرش املائية هي الحل 
املياه.  باش نمشيوا للطاقة الشمسية ألجل مراقبة ما يستخرج من 
اليوم حتى �ضي واحد ما كيقولك شحال كنخرجوا من الفرشة املائية ما 
كاينش هناك إحصائيات، عالش؟ ألن اللي كيدير �ضي بير كيدير الطاقة 
كنضيعوا،  كنعرفوش شحال  وما  لها  كيحسب  بقاش  ما  الشمسية 
اللي بدينا مع السيد وزير  خاصنا نديروا العقد ديال الفرش بحال 
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التجهيز في الرشيدية وغادي نعمموها، وتما فديك الساعة يكون عندنا 
يعني الشروط املالئمة باش نعمم الطاقة، هذا هو الشرط واملشكل 

يعني اللي عندنا الوحيد.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن تقييم برنامج تقليص الفوارق املجالية 
بالعالم القروي والجبلي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيدايوسفاملر يجل:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومب،

املجالية  الفوارق  تقليص  لبرنامج  الحكومة  تقييم  عن  نسائلكم 
بالعالم القروي والجبلي.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

بالعالم  واالجتماعية  املجالية  الفوارق  تقليص  ديال  فالبرنامج 
 1272 في  متواجد  دوار   29.000 وكيستهدف  متواصل،  هو  القروي 
جماعة ترابية بمشاريع البنيات التحتية أو واحد امليزانية ديال 50 مليار 
وبقات  السنوات،  ديال  مدى سبع  على  كتعرفوا  كيما  الدرهم  ديال 
عليه سنة، يعني 2023 على االنتهاء ديالو، وتم لحد اآلن الرصد ديال 
41 مليار ديال الدرهم. تم التقييم نصف املرحلي لهاد البرنامج، وخلص 
إلى أوال مالءمة البرنامج مع تطلعات الساكنة القروية، فعالية ونجاعة 
اإلنجازات بالنسبة يعني للحكامة اإلطار املؤسساتي عزز مبادئ الجهوية 
املتقدمة والتخطيط الترابي التشاركي على أساس االستهداف لتعزيز 

االتقائية واالندماج القطاعي، وتزامن التدخالت.

واملسالك  للطرق  فبالنسبة  الكمية،  والنتائج  املادية  اإلنجازات 
القروية واملنشآت الفنية ألن هو البعد األول، عندنا نسبة اإلنجازات: 78 
%؛ التزويد باملاء الصالح للشرب: 73 % من اإلنجاز؛ الكهربة القروية: 
78 %؛ التعليم: 76 %؛ الصحة: 72 % ومن املقرر إجراء تقييم نهائي 
للبرنامج بعد االنتهاء من جميع املشاريع لتحديد شامل آلثار اإلنجازات 

والخدمات لصالح املستفيدين، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيدايوسفاملر يجل:

شكرماملسيداملوزير،

تنزيل  في  وزارتكم  بها  قامت  التي  الكبرى  املجهودات  عاليا  نثمن 
الرؤية الواضحة لصاحب الجاللة نصره هللا، في هاد املجال، وكذلك في 
اعتماد مقاربة مجالية وتشاركية في إطار مشاريع مندمجة لتنمية العالم 
القروي والجبلي. كما ننوه بانخراط الجهات في هذا الورش الكبير، لكن 
السيد الوزير وبالرغم من النتائج املحققة من أجل التحكم في هاته 
الفوارق خالل الفترة املمتدة ما بين 2017 و2023 بغالف إجمالي 50 
مليار درهم، إال أنه أصبح من الضروري بذل مجهودات أكبر على اعتبار 
أن مستويات أخرى من الفوارق ال زالت مستمرة. باإلضافة إلى تباين 
الجماعات بحسب موقعها، وكنموذج على ذلك  استفادة  مستويات 

جماعة إقليم اليوسفية التي ال زالت تعاني من ضعف كبير في البنيات 

التحتية، الكفيلة بتقليص هاته الفوارق، حيث أن هاته الجماعات ال 
زالت تسجل معدالت كبرى على مستوى مؤشرات الهشاشة، والفقر، 

واإلقصاء والعزلة.

السيد الوزير، إن تدارك العجز الذي تعرفه هذه املناطق يبقى رهينا 

بوضع وتنزيل استراتيجية أفقية ومندمجة، تضمن: إلتقائية البرامج 

لتقليص  الفاعلين، بذل املزيد من الجهود  القطاعية، تشرك جميع 

الفوارق في مجال تطوير النشاط االقتصادي بين الجماعات واألقاليم، 

تعزيز مسؤولية املستوى الجهوي لتحديد األولويات، وصياغة املشاريع 

الساكنة  ولوج  وتحسين  تعميم  املستهدفة،  املجاالت  جاذبية  لتقوية 

الشرب  ومياه  بالكهرباء  املتعلقة  األساسية  الخدمات  إلى  القروية 

والتعليم والصحة، تفعيل استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر 

األركان، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

قلت البرنامج غادي يكمل في 2023، ولكن احنا اليوم في اللجنة 

الوطنية مع السادة الوالة والسادة رؤساء الجهات، كنفكروا يعني في 

املرحلة والحكومة كنفكروا في املرحلة ما بعد 2023، ومتافقين بأنه 
كاين بعض املناطق اللي باقي خاصها يعني الدفع في هاد الجانب ديال 

البنية التحتية، ولكن األهم...
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال موالي عن األثر الفعلي لبرنامج التخفيف 
النواب  والسادة  للسيدات  القروي،  املجال  على  الجفاف  آثار  من 

املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةانهىامملوسوي:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، ملواجهة آثار جفاف السنة الفالحية املاضية، اعلنت 
الحكومة في شهر فبراير 2022، بناء على التوجيهات امللكية السامية، 
عن برنامج استثنائي بغالف مالي قدره 10 ماليير درهم، برنامج استثنائي 
واستعجالي صحيح، لكن غاب عنه عنصر االستعجالية في التنزيل من 
طرف حكومتكم. بطء شديد عرفته عملية توزيع األعالف واألعالف 
املركبة، واللي الزم علينا حتى هي نساءلوكم عن جودتها وصالحيتها، 
حاالت كثيرة لتسمم »العجول« أدى في بعض األحيان إلى نفوقها وإلى 
تراجع كمية إنتاج الحليب. الكساب دعمتموه صحيح، ولكن النتائج 
كانت عكسية، فالرصيد الحيواني والنباتي مهدد باالنقراض، الفالحون 
ثمن  األسعار،  غالء  وسندان  الجفاف  مطرقة  بين  يوجدون  الصغار 
األدوية في ارتفاع مستمر، األعالف كذلك، البذور قليلة جدا مقارنة 
مع طلب وحاجيات املغاربة. وعليه السيد الوزير، الزم عليكم توضحوا 
لينا معايير تنفيذكم كحكومة لهاد البرنامج، ومدى احترام هاد املعايير 
ملبدأ اإلنصاف املجالي، وباإلضافة إلى ما سبق، ونظرا لكون التساقطات 
املطرية تأخرت هاد السنة كذلك، واش الحكومة فكرت في الوسائل 
ضعيفة،  مردودية  ذات  فالحية  سنة  ملواجهة  بالدنا  غتمكن  اللي 

باستحضار...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

فالبرنامج يعني انطلق في فبراير 2022، وتم التعميم ديالو على جميع 
أقاليم اململكة حسب الحاجيات والخاصية د املناطق بدون استثناء. 
وقد مكن هاد البرنامج من الحفاظ على الرصيد الحيواني واإلنتاجية 
يخص  فيما  خصوصا  اإلنتاج،  سالسل  ديال  حلقات  كل  عبر  ديالو 

اللحوم الحمراء والحليب.

فكذلك الحفاظ على رصيد اإلنتاج النباتي وخصوصا الخضراوات 
والفواكه، وهاد ال�ضي هو اللي خال أنه يكون عندو واحد األثر جد إيجابي 

ديالها  التوازن  والحفاظ على  اإلنتاج  ديال سالسل  على االستمرارية 
طيلة السنة املاضية، ومما سمح في املوسم يعني اللي شفناه وعدة، يعني 
شهور من تموين السوق الداخلي ودعم الفالحين املنتجين ملقاومة تأثير 
هذا الجفاف والندرة ديال املياه واالستمرارية في اإلنتاج. فشهر رمضان، 
وعيد األضحى املبارك وكذلك فصل الصيف اللي شفنا كيفاش كان 
ديال  الوفرة  واحد  العالم، وسجل  ديال  املغاربة  يعني  ديال  التدفق 
املنتجات الحيوانية والنباتية، لو كان ما كانش هاد البرنامج، الفالحا ما 
يمكن لهمش يستمروا في اإلنتاج ديال ال الحيوانات، ال اإلنتاج الحيواني 

وال اإلنتاج ديال الخضراوات، واليوم...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى 
السؤال املوالي عن ارتفاع أسعار املواد الفالحية، للسيدات والسادة 
االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  املحترمين  النواب 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداملعب ساملومغ ري:

ملسيداملرئيس،

املغربية  املناطق  معلوم عرفت عدد من  كما هو  الوزير،  السيد 
احتجاجات من طرف مهنيي الفالحين، السبب ديالها هو الزيادة املهولة 
في األسعار نتاع البذور، األسمدة، األدوية والغازول، أضف على هذا 
أنه ما كيستفدوش من الدعم املخصص للغازوال. فما هي اإلجراءات 

السيد الوزير املحترم، املتخذة للتخفيف من املعاناة ديالهم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

فهاد الظرفية كيما جاء على اللسان ديالكم اللي فيها الغالء وارتفاع 
الدولية  طبعا  العوامل  ديال  ونتيجة  الفالحية  املواد  ديال  األسعار 
واملناخية، الحكومة اتخذت عدة إجراءات لدعم الفالحين عبر الحلقة 
ديال سالسل ديال اإلنتاج خصوصا. ففيما يخص املدخالت الفالحية، 
وإيال اخذينا مثال البذور الدولة كتحّمل الثلث ديال التكاليف ديال 
اإلنتاج، والدعم كذلك ال ديال الحبوب، ديال بذور الحبوب وال البذور 
ديال الشمندر السكري، اليوم الدولة الكلفة اإلجمالية اللي اعطاتها هي 
380 مليون ديال الدرهم في اإلجماع بالنسبة ال للبذور، ال ديال الحبوب 
وال ديال الشمندر السكري، الحفاظ على أثمنة األسمدة الفوسفاطية، 
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دعم التحاليل املخبرية في حدود 50 %، دعم األعالف الشعير واألعالف 
املركبة، واحنا كنخدموا مع املهنيين باش نشوفوا أشنو هما كذلك 
أشنو هي التدخالت األخرى في قلب يعني فاللي يمكن لنا فهاد السالسل 
ديال اإلنتاج اللي يمكن الدولة على حسب يعني اإلمكانيات املتوفرة فين 
غادي يمكن لنا نّدخلوا. فالرفع من املساحة املؤمنة، التأمين الفالحي 
حتى هو جد مهم ولعب واحد الدور كبير السنة املاضية، غادي نرفعوه 
 460 الدولة  ال�ضي كيكلف  ل200.000 هكتار، فالدولة كتكلف هاد 
مليون ديال الدرهم. كذلك فيما يخص االستثمارات، فالدولة غادي 

امليزانية املتوقعة هي 3,7 ديال املليار...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيداملعب ساملومغ ري:

شكرا، احنا ما كنشكوش في البرامج والدعم اللي كتقدم الحكومة، 
أنت كتعرفوا واحنا كنعرفوه، ولكن اليوم الفالح الصغير واملتوسط 
عليه،  اللي  والقروض  الفالحي  القرض  طرف  من  محاصر  هو  أصال 
محاصر كذلك بارتفاع كلفة اإلنتاج وعدم احترام الثمن املرجعي نهاية 
املوسم، واليوم كينضاف على هاد التكاليف كلها هاد الزيادة في هاد 
األسعار كلها. اليوم هاد الفالح الصغير واملتوسط تيطلب استثناء، أنت 
قلتيها بفمك، ظروف استثنائية صحيح تتمر منها العالم، ولكن هاد 
الفالح الصغير واملتوسط بغى دعم مباشر اليوم يكون دعم استثنائي ملا 
ال؟ ملا ال؟ هذا من ناحية، دخلوه حتى هو في الدعم نتاع الغازوال هادي 
واحد؛ ثانيا هاد الثمن املرجعي اللي تكلموا عليه اإلخوان كلهم راه ال يتم 
احترامه، شتي إيال ضمنتوا لهم للفالح غير احترام الثمن املرجعي أنا نأكد 
لك بأنه واحد العدد نتاع التكاليف غادي ترتفع، عدد نتاع التكاليف 
غادي ترتفع. فراه اليوم كان الفالح عمرو ما كيخرج يحتج، مع األسف، 
مع األسف اليوم الفالح اللي مقاوم، صبار بدا حتى هو كيحتج، إذن 
راه وصالت للعظم. فالسيد الوزير املحترم، واش كاين �ضي دعم اليوم 

استثنائي مباشر؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى 
آخر سؤال لهذه الجلسة، عن دعم الفالحين بالنسبة للبذور املختارة 
واآلليات الفالحية وعلف املاشية، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحاداهيش مي:

املتخذة  االستراتيجية  عن  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
وكذلك  املاشية،  ومربي  والكسابة  للفالحين  والواقعية  واملستعجلة 
السيد الوزير، بغينا واحد التوضيح في الحقيقة اللي بغيناه ما وضحش 

لنا مزيان هو هاد القانون اللي اخذتوه ديال »العجلة« املسمنة اللي 
منعتوها من الذبح، ورخصتوا االستيراد ديال العجول املسمنة من برا، 
وحيدتوا لها »TVA« ديالها باش تقام بواحد الثمن يعني ضعيف، بغينا 

واحد التوضيح هللا يجازيك بخير، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملبحريا ملفالحةا ملصيدا صديقي،ا زيرا محادا ملسيدا
 ملتنايةاملقر يةا مملي ها ملغ ب ت:

شكرماملسيداملرئيس،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

فبالنسبة للبذور غير باش نكونوا واضحين نعاود مليون و100.000 
قنطار ديال البذور كلها يعني مدعمة من طرف الدولة، وأصناف يعني 
مالئمة. تحديد األثمنة اللي هي تحفيزية، واللي كتشمل يعني الجميع، 
فاليوم بالنسبة للحبوب عندنا الدعم ديال الدولة في املجموع هو 326 
مليون ديال الدرهم فيه 91 مليون كيم�ضي للمكثرين ديال البذور، و235 
كيم�ضي إلقتناء البذور ديال الفالح. وفيما يخص يعني القنطار، الدولة 
اللين وبالنسبة للشعير،  بالنسبة للقمح  210 درهم للقنطار  كتعطي 
و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب. ودعم الشمندر كما قلت 
كتم�ضي لها 50 مليون ديال الدرهم أي 1280 درهم ديال الهكتار، وهاد 
ال�ضي وكذلك األعالف الشعير ما كيفوتش 2 دراهم باش كيشريه الفالح، 
واألعالف املركبة 2,5، وال�ضي الباقي كتحملوا الدولة، يعني كتحمل من 

2,5 حتى ل 3 بعض املرات 3,5 دراهم في الكيلوغرام.

غير باش نجاوبك على السؤال ديال »العجالت«، ما يمكناش اليوم 
ناخذوا ناكلوا رأس املال، رأس املال هو ديال »العجالت« اللي كيعطيونا 
الحليب، واللي كما قلت قبيال أنهم الدولة خلصات فيهم اعطات فيهم 
الدعم ديال 4000 درهم للعجلة باش يكون التحسين ديال النسل. ما 
يمكناش اليوم نديوهم ونذبحوا لهم في السوق، وها على هاد ال�ضي 
كندعموا املنتجين ديال الحليب، باش يحافظوا على هاد »العجالت«، 

إذن غير باش، وكذلك بالنسبة للحوم، اعطينا...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحاداهيش مي:

السيد الوزير هللا يجازيك بخير، هاد الفالحا وهاد الكسابة اللي 
كانوا موجدين هاد »الضروبة« هادي مثال السنوية كتاكل راه خاصها 
عام باش توجد كتاكل واحد 60 درهم في النهار تقريبا، واللحم كيتقام 
دابا »العجلة« واقفة كيتقام ب 70 درهم. واعطيتوا هاد القانون ديال 
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االستيراد، اللي غادي يكون بواحد التكلفة اللي هي هابطة تقدر تكون 
اقل من 30 درهم، ولكن هاد السيد اللي سمن هاد »العجلة« طالع ب 
70 درهم، آش غادي يم�ضي يديها للسوق يلوحها، غيم�ضي ينتحر، راه ما 
يمكنش. خصنا نعطيوا واحد اآلجال، نفكوا ليه هاد املشكل ديال هاد 
»العجلة« اللي هو مسمنها وموجدها غير على ما يفكها ونخرجوا القانون. 
احنا ما واصلناش هاد الدعم ديال 4000 درهم في »العجلة« عندنا 
ما  مسكين،  إقليم سطات-الشاوية-بني  ديالنا، خصوصا  اإلقليم  في 
عندناش الدعم ديال األعالف املركبة، ما عندناش الشعير كذلك السيد 
الوزير، وسبق وقلتها لك في اللجنة، وهللا ما واصلنا. الناس مخلصة 
واخذين  ما  وهللا  املدعم،  الشعير  ديال  التواصل  وعندها  التواصل 
الحصة ديالهم من الحصة األولى، وهللا باقي ما واخذينها، ونجيب لك 
التواصل السيد الوزير، باقي ما وصلهمش، وراك كتعرف القيمة ديال 
املنطقة ديال الشاوية وبني مسكين، معتمدة على التربية ديال املاشية 
وعلى األبقار، وخصوصا الساللة ديال »السردي«. وكاين السيد الوزير، 

واحد املسألة أننا خصنا كما قلت لك قبل، خصنا نحفزوا الفالحا 

على املعارض الفالحية باش نحاولوا نحفزوهم لتحسين هاد الساللة 

ونحافظوا عليها، ونحاولوا نشجعوا الفالح ما�ضي ندعموه، الفالح ما 

خاصهش الصدقة ديال خنشة وال 2 خنا�ضي، خاصو كما قال سيدنا 

هللا ينصروا، خصنا االستثمار، خصنا دعموه هو ينتج، نعطيوه الطاقة 

الشمسية كما قال األخ، نعطيوه كما قلت السقي الجماعي، نديروا 

السقي الجماعي ونعطيوا الفالح يخدم بالدو، هكا غادي...

ملسيدارئيساملجلسة:

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

أظن بأنه انتهى الوقت، شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في 

هذه الجلسة. بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في 

جدول أعمالنا، شكرا على حسن تعاونكم،ارفعتاملجلسة.
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محضراملجلسةاملث لثةا ملسبعين

ملت ريخ: االثنين 25 ربيع اآلخر 1444ه )21 نونبر 2022(.

مجلس  لرئيس  السادسة  النائبة  تهامي  نادية  السيدة  ملرئ سة: 
النواب.

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

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  مجعا 4:  لد 4ا
الحكومية التالية:

- الصحة والحماية االجتماعية؛

- التجهيز واملاء؛

- االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة؛

- التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة.

ملسيدةان ىيةاته ميارئيسةاملجلسة:

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

افتتحت الجلسة.

ملسيديناملوزيرينامملحت8مين،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 31 سؤاال شفهيا، موزعة 
على القطاعات التالية: الصحة والحماية االجتماعية، التجهيز واملاء، 
االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة، وأخيرا قطاع التضامن واإلدماج 
149 من النظام الداخلي  االجتماعي واألسرة. طبقا ملقتضيات املادة 
ملجلسنا املوقر، نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل 

السيد أمين املجلس بتالوته مشكورا.

ملسيداط رقاقديرياأمينامملجلس:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

توصل مكتب املجلس من السيد إدريس السنتي�ضي، رئيس الفريق 
الحركي وباقي السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق، بمقترح قانون 
يق�ضي بتغيير وتتميم املادة 425 من قانون رقم 65.99 املتعلق بمدونة 

الشغل.

رئيس  بووانو،  هللا  عبد  السيد  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 

املجموعة النيابية للعدالة والتنمية وباقي السيدات والسادة النواب، 
أعضاء املجموعة النيابية، بمقترحات القوانين التالية:

-مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 يق�ضي بإحداث 
وموظفي  لقضاة  االجتماعية  لألعمال  املحمدية  املؤسسة  وتنظيم 

العدل.

يتعلق   08.10 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  -مقترح 
بمؤسسة محمد السادس لألعمال االجتماعية ملوظفي األمن الوطني.

-مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 19.10 يق�ضي بأحداث 
وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة 

العاملين بالقطاع العمومي للصحة.

34.97 املتعلق  القانون رقم  -مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم 
بقدماء العسكريين وقدماء املحاربين، وبأحداث مؤسسة الحسن الثاني 

لألعمال االجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء املحاربين.

-مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 41.22 يق�ضي بإحداث 
وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي 

وأعوان اإلدارات العمومية.

كما توصل مكتب املجلس باستقالة السيد النائب هشام املهاجري 
من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة املدينة.

رقم  بالقرار  الدستورية  املحكمة  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
202.22 والذي تصرح بمقتضاه بشغور املقعد الذي كان يشغله السيد 
عبد الرحمان خيير بمجلس النواب، بالدائرة االنتخابية املحلية ببني 
مالل، إقليم بني مالل، مع دعوة املترشح الذي يرد اسمه مباشرة في 
الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب في نفس الالئحة، لشغل املقعد 

الشاغر.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب، من 14 إلى 21 نونبر 2022، 27 سؤاال شفويا، 61 سؤاال 
كتابيا، 135 جوابا عن أسئلة كتابية، كما تم سحب 7 أسئلة شفوية. 

شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد أمين املجلس، بداية أخبر السيدات والسادة النواب 
املحترمين، أن املجلس سيعقد جلسة تشريعية، ستخصص للدراسة 
والتصويت على مشاريع النصوص الجاهزة، وذلك مباشرة بعد حصة 
األسئلة الشفهية. كما أخبركم السيدات والسادة النواب، أن الرئاسة 
توصلت برسالة من السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة، املكلف 
بالعالقات مع البرملان، تلتمس، من خاللها السيدة الوزيرة، التضامن 
بداية  مع  إليها  املوجهة  األسئلة  ترتيب  واألسرة،  االجتماعي  واإلدماج 

الجلسة، نظرا الرتباطها بالتزامات حكومية طارئة.
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حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع التضامن واإلدماج االجتماعي 

واألسرة، تفضل السيد الرئيس.

ملن ئباملسيدامىريساملسنتي�سيارئيساملفريقاملحركيا)نقطةا
نظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسةامملحت8مة،

في إطار املادة 152 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، بغينا من 
خاللكم، نبهو مكتب املجلس املحترم على تطبيق مقتضيات هاد املادة 
اللي تتيح الفرصة ألعضاء املجلس لتناول الكلمة، للحديث في موضوع 
عام طارئ، والحال أننا خالل هاد الفترة كلها دابا، فقد تسجالت 3 د 
املرات هاد اإلمكانية، وال زلنا ننتظر، اليوم كاين أمور اللي مستعجلة 
جدا، واللي تقت�ضي البرمجة ديالها، مثال أهمية الطب النف�ضي، فقط 
343 طبيب اللي كاينة للمغاربة كاملين، ومن بعد كوفيد، راه الناس في 

واحد الحالة نفسية غير عادية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضل السيد الرئيس.

ملن ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملفريقامالستقالليا
للوحدةا ملتع ىليةا)نقطةانظ م(:

صريحة،   152 فاملادة  النظام  نقطة  أنه  فعال.  الرئيسة  السيدة 
ببعض  األمر  يتعلق  وال  اآلن،  تسير  التي  الجلسة  بتسيير  األمر  يتعلق 
املسائل األخرى، ألنه املسائل األخرى عندها مؤسسات مختصة، هناك 
الفرق،  الرؤساء، هناك اجتماع رؤساء  مكتب املجلس، هناك ندوة 
يمكن التداول في مثل هذه القضايا التي أشار إليه زميلي السيد الرئيس 

السنتي�ضي، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

مرحبا السيد الرئيس، هي مالحظة سيتم رفعها للمكتب للتداول 
فيها، حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية.

ملن ئباملسيدامىريساملسنتي�سيارئيساملفريقاملحركيا)نقطةا
نظ م(:

مع احترامي للمادة 152 تتعلق بتناول الكلمة، ما�ضي تنظيم عمل 
املجلس، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

مرحبا السيد الرئيس، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة 
بجدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة، 
الوطني،  التعاون  مؤسسة  في  العاملين  وضعية  تحسين  عن  بسؤال 

واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
فليتفضل أحد واضعي السؤال. تفضلي السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاخديجةاحجوجي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

التي  العاجلة  والتدابير  اإلجراءات  نسائلكم عن  الوزيرة،  السيدة 
تعتزمون اتخاذها من أجل تحسين وضعية العاملين في مؤسسة التعاون 

الوطني؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلىم جاماللتا عيا
 مجسرة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

الرئيسة  السيدة  أشكركم  أن  أود  أوال،  النائبة،  السيدة  شكرا 
املهم،  السؤال  هذا  على  املعاصرة  األصالة  فريق  ونشكر  املحترمة، 
ففيما يخص التعاون الوطني، أوال قمنا، في إطار استراتيجية جديدة، 
الترابي وفي  في املجال  الوطني كفاعل أسا�ضي  التعاون  بإعادة تموقع 
مجال التضامن واإلدماج االجتماعي، وفيما يخص مستخدمي التعاون 
الوطني، اللي هما حاليا تيبلغو 2488، ف 2022 قمنا بتسوية الوضعية 
ديال 1447 من األطر، سواء فيما يخص الترقية في الدرجة أو في الرتبة، 
كذلك هاد السنة، تم توظيف 100 من األطر الجديدة، وأيضا نحن 
نشتغل حاليا مع السيد املدير على مشروع النظام الهيكلي للمؤسسة، 
وكذلك في إطار الحوار االجتماعي على نظام أسا�ضي للمؤسسة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاخديجةاحجوجي:

السيدة الوزيرة املحترمة، أنتما كتعرفوا أن مؤسسة التعاون الوطني 
هي أقدم مؤسسة اجتماعية في املغرب، واللي كانت بعد سنة ديال 
استقالل املغرب، السيدة الوزيرة، أنتم كتعرفو أن التعاون الوطني 
املوظفين واملستخدمين ديالهم، كفاءات عالية وأنهم تيقدموا لنا واحد 
الخدمة نبيلة للفئات الهشة، وكيفما كتعرفوها، اللي هي املسنين وذوي 
مؤسسات  وكذلك  صعبة،  وضعية  في  النساء  الخاصة  االحتياجات 
الرعاية االجتماعية، وكذلك املر�ضى النفسانيين واللي كنسطر عليها 

حتى املر�ضى النفسانيين تيقابلوهم املوظفين ديال التعاون الوطني.

السيدة الوزيرة، كنتمناو أنكم تشوفو تعديل النظام األسا�ضي، اللي 
هو قديم وكيتجاوز20 سنة، وكذلك السيدة الوزيرة، أن هذه الفئات 
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االجتماعية كتقدم لها خدمات اجتماعية بالليل وبالنهار من طرف هاذ 
الناس، كنتمناو أنكم تحسنو لهم الوضعية ديالهم، الرفع من األجور 
األقدمية  ضحايا  إنصاف  ومستخدميها،  املؤسسة  أطر  وتعويضات 
املساعدين  من  وغيرهم  املنهي،  التدرج  مراكز  ومؤطري  املكتسبة 
من  وتمكينها  النسائية  والكفاءات  األطر  تحفيز  والتقنيين،  اإلدارية 
مناصب املسؤولية على أساس االستحقاق والكفاءة، صرف األجور 
والتعويضات، واعتماد منظومة شاملة للترقيات على أساس الكفاءة 

واملردودية، صرف التعويضات عن املخاطر وعن..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، وفق املادة 167 من النظام الداخلي، هل 
هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة الوزيرة للرد.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلىم جاماللتا عيا
 مجسرة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

فكما قلت لكم ما السيدة النائبة املحترمة حنا متفقين وكنشكركم 
على هاذ االهتمام بهاذ املؤسسة، وكيفما شفتو راه منين جيت تغيرات 
النظرة للمؤسسة، وتم تموقع جديد، وفيما يخص ما ذكرتم كما قلت 
لكم، نحن نشتغل في إطار الحوار االجتماعي، على األنظمة اللي تكلمتي 
عليها، وإن شاء هللا غادي يتم إدراجها ف 2023 إن شاء هللا، فيما يخص 
النقاش حول النظام الهيكلي للمؤسسة والنظام األسا�ضي للمؤسسة، 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

بحقوق  النهوض  عن  املوالي  للسؤال  نمر  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
األشخاص في وضعية إعاقة، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

ملن ئبةاملسيدةاخولةاملخر�سي:

يعاني مليون و700 ألف مواطن مغربي من إعاقة، أي بنسبة %5 من 
السكان، وهو ما يضع عراقيل متعددة أمام اندماجهم الكامل، ويحد 
من حقهم الدستوري في العيش الكريم، وهو محور مهم في البرنامج 

الحكومي. فأين وصلت الحكومة في تفعيل هذه السياسة العمومية؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلي السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلىم جاماللتا عيا
 مجسرة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

الوحدة  االستقاللي  الفريق  وأشكر  النائبة،  السيدة  وأشكركم 
البرنامج  ففعال،  املهم.  املوضوع  فهاذ  السؤال  طرح  على  والتعادلية 
الحكومي جاء بضعف امليزانية اللي كانت من قبل. ضاعفنا امليزانية 
ل 500 مليون درهم. وتمكنا هاد السنة من االستجابة لجميع طلبات 
في وضعية  األطفال  تمدرس  فيما يخص  لنا  تقدمات  اللي  التمدرس 
إعاقة، أكثر من 340 مليون درهم اللي خصصت لهاذ هاذ التمدرس، 
وأيضا كان هناك تخصيص تقريبا 50 مليون درهم لألنشطة املذرة 
للدخل، فيما يخص برنامج 2022، كان هناك تأخير فيما يخص تسليم 
املنح في برنامج 2021-2022، حتى هي اشتغلنا على التسوية ديالها، 
وحاليا حنا كنسوويو فيها شيئا فشيئا فيما يخص التأخير اللي كان. 
وكتبقى املعدات أيضا، خصصنا أكثر من 50 مليون درهم. إذن وكان 
الترحيب والشكر والتنويه من طرف الجمعيات التي تشتغل في مجال 
اإلعاقة، ولكن تنقول لكم السيدة النائبة، مازال خصنا نشتغلو خاصة 
األشخاص اللي ما مسجلينش في الجمعيات، وهذا هو التحدي اللي 
عندنا في 2023، أننا نحاولو بجهد في إطار التعاون، أننا نشتغلوا على 
األشخاص أيضا اللي ما مسجلنيش، باش حتى هما يستفادو من هاذ 

البرنامج، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاخولةاملخر�سي:

حياة  لتيسير  وزارتكم  بها  تقوم  التي  الجبارة  الجهود  عاليا  نقدر 
كريمة للمواطنين الذين يعانون من إعاقة، والذي يشكل أحد الركائز 
السياسية لتكريس الدولة االجتماعية، وخاصة تخصيص 500 مليون 
دفاتر  وفق  املجال،  هذا  في  العاملة  الجمعيات  لدعم  سنويا  درهم 
تحمالت دقيقة وأهداف واضحة. وهنا نؤكد على أهمية التسريع بإخراج 
نظام تقييم إعاقة، وكذا بطاقة اإلعاقة لضمان استهداف أمثل لهذه 
الفئة التي عانت طويال. كما نشدد على ضرورة إيالء عناية أكبر بموضوع 
التدريس النوعي لهذه الفئة وتكوين أساتذة متخصصين في هذا املجال، 
ألن ضمان حقهم في التعليم الجيد سيساهم في اندماجيهم بسهولة أكثر 
في التنمية االجتماعية. صحيح السيدة الوزيرة، أن السياسة العمومية 
القطاعات  كل  يهم  أفقي،  موضوع  هو  الفئة،  هذه  لفائدة  املوجهة 
الحكومية، بل كل املؤسسات العامة والخاصة كموضوع الولوجيات، 
وضمان احترام نسبة اإلدماج في التوظيف املنصوص عليها قانونا، لكن 
نأمل أن تسرع الحكومة بإخراج برنامج مدمج مع كل املتدخلين، يحدد 

التزامات كل األطراف، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 
الوزيرة.
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ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلىم جاماللتا عيا
 مجسرة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

نبغي نقول للسيدة النائبة املحترمة أن عدد األشخاص في وضعية 
إعاقة اللي هما تقريبا %6.8 في املغرب هما أيضا اشتغلنا مع القطاع 
الخاص على اإلدماج ديالهم، وهاد السنة تم خلق 100 منصب شغل في 

القطاع الخاص، وغادي نوسعوه إن شاء هللا في السنة املقبلة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر للسؤال التالي عن إرساء نظام جديد 
لتقييم اإلعاقة باملغرب، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملن ئباملسيداخ لدامملنصوري:

ملسيدةاملرئيسة،

ملس ىةاملوزرمء،

عن التصور الحكومي بخصوص اإلقدام على إرساء نظام جديد 
ومتطور لتقييم مستويات اإلعاقة ببالدنا، نسائلكم السيدة الوزيرة 

املحترمة؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلىم جاماللتا عيا
 مجسرة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد النائب املحترم، تنبغي نشكر فريق التجمع الوطني لألحرار 

على اهتمامه بهذا املوضوع وعلى طرحه هاد السؤال. الوزارة قامت، 

في إطار تنزيل القانون 97.13 بإرساء نظام جديد لتقييم اإلعاقة، اللي 

هو مهم جدا، أوال ألن فيه مقاربة جديدة، وألول مر حسب املواصفات 

للمنظمة العاملية للصحة، اللي فيه املقاربة الطبية ولكن أيضا املقاربة 

االجتماعية، ونحن حاليا حضرنا مرسوم شهادة اإلعاقة، وهو حاليا في 

مسطرة املصادقة، ونبغي نقول أيضا بأن هذا النظام ديال إرساء نظام 

جديد لتقييم اإلعاقة، تم تنزيله في جهة الرباط سال والقنيطرة، خاصة 

في الرباط والقنيطرة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيداخ لدامملنصوري:

السيدة الوزيرة، راه بعدا اللي حط السؤال راه من هاد الجهة، 
شفتك ملفتة السيدة الوزيرة لديك الجهة.

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة على جوابكم وعلى املعطيات التي 
قدمتم بخصوص هاد املوضوع، عندما ندعو إلى ضرورة إرساء نظام 
جديد لتقييم اإلعاقة، فإننا نتحدث عن مواطنين مغاربة، هم بحاجة 
املواطنين  من  فئة  عن  كذلك  نتحدث  ومصاحبة،  ورعاية  دعم  إلى 
تعاني في صمت، نتحدث عن أسرا بكاملها تعاني مع أحد أفراد ذوي 
ما  النفسية،  والعناية  والتطبيب  التعليم  في  الخاصة،  االحتياجات 
يخفاش على بالك السيدة الوزيرة بأنه 3 د املليون من ذوي االحتياجات 
اللي كاينين. ولو 2 د املليون ما كتوفرش على التغطية الصحية، نعطيك 
على سبيل املثال، بمدينة بني مالل، كاينة واحد األسرة لي عندها 2 د 
األفراد في حالة إعاقة، ما صابت حتى �ضي مؤسسة اللي تقبلهم، هاد 
الناس راه ما كيطلبوش منا اإلحسان السيدة الوزيرة، كيطلبو حقهم، 
ومن هاد املنطلق، فإننا ندعوكم، وندعو من خاللكم الحكومة، إلى 

التنزيل السريع لهذه املقتضيات، منوهين بمجهوداتكم القيمة.

وفي الختام، البد أن أشير السيدة الوزيرة، أن بلوغ هذا الهدف 
يتطلب: العمل على حث مختلف القطاعات املعنية بمجال اإلعاقة على 
املشاركة في هذا املشروع؛ ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لرقمنة هاد 
القطاع؛ ضرورة إنشاء مرجعية وطنية لتقييم اإلعاقة؛ وأخيرا العمل 
على تأهيل وتكوين عال للموارد البشرية املختصة لنجاح هاد املشروع.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلىم جاماللتا عيا
 مجسرة:

شكرمالزيالاملسيداملن ئبامملحت8م.

أوال فيما يخص التغطية الصحية، وبفضل الورش امللكي للحماية 
االجتماعية، جميع املغاربة الحمد هلل، غادي تكون عندهم التغطية 

الصحية، طبعا بما فيهم األشخاص في وضعية إعاقة.

إطار  في  اللي كيعطيها مثال  الطبية  الشبه  الخدمات  فيما يخص 
جميع  االجتماعية،  والحماية  االجتماعي  التماسك  دعم  صندوق 
الطلبات اللي توصلنا بها استجبنا لها، إيال عندك �ضي طلب جيبوا لي، 

جميع الطلبات استجبنا لها، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

األشخاص  وضعية  عن  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
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االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  ببالدنا،  املسنين 
فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاليه نات تو:

إحدى  باملغرب  الشيخوخة  تمثل  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
التحديات التي تتطلب بلورة سياسة عمومية فعالة، تضمن العيش 
الكريم لهذه الفئة الهشة، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة عن 

اإلجراءات والتدابير من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضلي السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلىم جاماللتا عيا
 مجسرة:

شكرمالزيالاملسيدةاملرئيسة،

شكرماملسيدةاملن ئبةامملحت8مة،

وأشكر السيد الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي على طرح 

هاذ السؤال. فعال األشخاص املسنين في بالدنا هما يعني أشخاص هما 

الصحية  الظروف  لهم  نوفروا  وباش  بهم،  نهتموا  باش  علينا  واجب 

للحماية  امللكي  الورش  إطار  في  أخرى  فمرة  الالزمة،  واالجتماعية 

االجتماعية والتغطية الصحية غادي تكون للجميع. فيما يخص ما هو 

في إطار وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة، فهاد السنة قمنا 

بدعم إضافي ملؤسسات الرعاية االجتماعية اللي كتكفل باألشخاص 

املسنين ب 7 مليون درهم إضافية، وأيضا اشتغلنا على تقييم الخبرة 

ديال األشخاص املسنين، باش نشتغلوا على الرابط ما بين األجيال. 

ونبغي نضيف بأن مؤسسة الرعاية االجتماعية اللي كتكفل باألشخاص 

املسنين، ما كانش عندها �ضي إطار. واحنا حاليا في إطار القانون 65.15 

كنشتغلوا باش يكون إطار قانوني ملؤسسة الرعاية االجتماعية، اللي 

كتكفل باألشخاص املسنين. وأخيرا نبغي نشير القتصاد الرعاية اللي 

اشتغلنا عليه، هو واحد املقاربة جديدة في بالدنا، اللي باش نعطيوا 

فرصة يعني للعاملين اإلجتماعيين في إطار االعتماد، أنهم يتكفلوا بهاد 

في  يكونوا  بغيناهمش  ما  واحنا  املؤسسات،  داخل  األشخاص سواء 

املؤسسات، احنا بغينا يكونوا داخل البيوت، لهذا اشتغلنا على مفهوم 

األسرة املستقبلة لألطفال في وضعية محرومين من األسرة، ولكن أيضا 

بالنسبة ألشخاص املسنين، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاليه نات تو:

شكرا السيدة الوزيرة على ما تفضلتم به، إننا نؤكد في فريقنا على 
أن هذه الفئة تعيش أوضاعا اجتماعية وصحية واقتصادية صعبة، 
وارتفاع  الحاصلة  التغييرات  ظل  في  وذلك  املتقاعدين،  شأن  شأنهم 
األسعار، صحيح أن هنالك مجهودات مبذولة، إال أنها تظل غير كافية 
بالنظر إلى ما تعانيه هذه الفئة على أرض الواقع، وإلى ارتفاع قاعدتها 
املتزايد واملستمر، إذ بلغت حاليا حوالي 4.5 مليون مسن، وهي فئة 
تتطلب رعاية صحية ومصاحبة خاصة، إذ أن معظمهم يعانون أمراضا 

مزمنة تحتاج إلى تكاليف باهظة.

السيدة الوزيرة، نحتفل سنويا فاتح كل شهر أكتوبر باليوم العالمي 
للمسنين، لكن حبذا لو كان هذا اليوم يوما تقييميا لوضعيتهم عوض 
تخليده. السيدة الوزيرة ملاذا يتم تهميش هذه الفئة وكأن صالحيتها 
بالغالي  ضحوا  ومناضلين  وأجدادنا  آبائنا  كونهم  عن  فزيادة  انتهت؟ 
نن�ضى  أن  يجب  فال  الوطن،  هذا  واستقالل  بناء  في سبيل  والنفيس 
كفاءاتهم الفكرية وخبراتهم القيمة وطاقاتهم القابلة لالستثمار، لذلك 
املزيد من االهتمام ومضاعفة املجهودات، حتى  فهم يستحقون منا 

تعيش ما تبقى من عمرها عيشة كريمة.

السيدة الوزيرة، نثمن ما جاء في مناقشة مشروع ميزانية الوزارة، 
والرعاية  الدفء  لضمان  لألسر،  املباشر  الدعم  تخصيص  حول 
األسرية، عوض وضعهم في دار املسنين، وخصوصا ونحن في بلد يحمل 

قيما دينية وأخالقية وعائلية، وأمام تسارع التشيخ..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 
النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاخد جاملسال�سي:

شكرا السيدة الوزيرة، اليوم أمد كيطور في حياتنا، وكذلك تغيير 
الهرم السكاني املغربي، وعدد املسنين واملسنات كبار. اليوم كنسائلوا 
بهذه  االهتمام  أين هو  الدولة االجتماعية،  يرفعون شعار  الذين  كل 
الفئة العريضة، التي أصبحت تتسع أكثر فأكثر فبالدنا؟ فئة عطات 
صحتها، وعطات كفاءاتها، وعطات كل مجهوداتها من أجل هاد البالد، 
فئة اشتغالت بقوة كل من موقعه، حتى الناس اللي نجبوا أطفال وأمنوا 
العنصر البشري لهاد البالد، كيستحقوا أن الدولة تديها فيهم. صحيح 
أن هنالك وعودا كانت في الحملة االنتخابية، وصحيح أن املشروع أن 
القانون ديال املالية كيحمل حتى هو إجراءات، ولكن عوز هذه الفئة ال 
ينتظر، وعوز األسر اللي كيتحميهم ال ينتظر، اليوم ملي كنهتمو بالشيوخ 
وباملسنين واملسنات في بالدنا كنعطيو درس قوي للتضامن، كنعطيو 
درس االنتماء لهاد الوطن، كنعطي حتى درس كبير لألطفال والشباب 
اللي كيشوفوا بلي الدولة ديالهم كترعى املسنين وكتكبر الثقة ديالها فهاد 

البالد، النهار اللي غادي نبقاو نديروا في املغرب..
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضل  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
السيدة الوزيرة للرد فيما تبقى من الوقت.

ملسيدةاعومطفاحي را زيرةاملتض منا مإلىم جاماللتا عيا
 مجسرة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيدتيناملن ئبتينامملحت8متين،

أوال اللي نبغي نقول طبعا ما كاين حتى �ضي إقصاء بالعكس ألن في آخر 
décembre في décembre 22 جميع املغاربة غيستافدوا من التغطية 
الصحية وبما فيهم طبعا األشخاص املسنين. فيما يخص التقييم فاحنا 
التقييم ما كنعملوهش غير le.premier.octobre تنعملوه السنة كاملة، 
وهذا ما تبين أن مؤسسة الرعاية االجتماعية ديال األشخاص املسنين 
خصها دعم ولهذا ضفنا لها 7 داملليون ديال الدرهم، وكان احتفال 
كبير اللي قمنا به واستدعينا جميع الجمعيات اللي كتقوم بالتكفل 
لألشخاص املسنين واعطيناهم الدعم، فلهذا تنقولك راه السنة كلها 

فيها تقييم لتحسين ظروف التكفل باألشخاص املسنين، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم 
االجتماعية،  والحماية  الصحة  قطاع  إلى  ننتقل  الجلسة،  هذه  في 
األسئلة األربعة األولى 1 و2 و3 و4 املندرجة ضمن هذا القطاع لها وحدة 
املوضوع ويتعلق األمر باملنظومة الصحية ببالدنا، لذا سيتم طرحها 
دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملن ئباملسيدامملصطفىاملق ساي:

السيد الوزير، عن تأهيل الوضع الصحي ببعض املناطق نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
التجمع الوطني لألحرار فليتفضل تفضل السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاكليلةابونعيالت:

باش  الصحة  وزارة  ديال  الخطة  املحترم، شنا هي  الوزير  السيد 
تضمن للمغاربة وعلى قدم املساواة عدالة مجالية في العالج؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملن ئباملسيدامحاداملسياو:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،

إخومنياأخومتياملحضوراملكريم،

ولكن  القطاع،  فهاد  ورثوه  ثقيل  إرث  هذا  نعم  الوزير،  السيد 
كنشجعوا اإليجابية االهتمام ديال الحكومة في شخص رئيس الحكومة 
تحفيزات  عملتوا  املسؤولية،  كتتحمل  هي  اللي  داألغلبية  واألحزاب 
لألطباء 4 آالف درهم، عطيتوا 1400 مستوصف على الصعيد الوطني 
للترميم وإعادة البناء نعم، عطيتوا للقطاع الزيارة في الغالف املالي ديال 
امليزانية والزيادة في املوارد البشرية، خصنا التنزيل السيد الوزير خصنا 
التسريع من وتيرة التنزيل ألن الحكومة عطات وعمالت املبادرة، ولكن 
بغينا التنزيل في أرض الواقع في أقرب وقت ممكن. ثم السيد الوزير 
أنا حشمت نتكلم واحد الكلمة قسم اإلنعاش في العرائش راه مسدود 
الصبيطار اإلقليمي هللا يرحم الوالدين، وبغينا تصرد لينا �ضي إخوان 
يجيو عندنا يكلسوا معنا نعالجوا املشاكل فيما بيننا، وإيال كانت �ضي 
حاجة مع الجماعة حنى مستعدين هذا الهم كيهمنا كاملين ألنه كلنا في 
خندق واحد ال الجماعات وال القطاع الصحة وال املواطنين نتعاونوا 
السيد الوزير، مشكور على االستجابة اللي قلتي غتدير معنا االتفاقية 
ونحن وضعناها في جدول األعمال، ولكن بغينا �ضي حوايج آخرين نزيدوا 
نتكلموا فيهم السيد الوزير. كذلك القضية ديال األدوية ما كنعرفو 
�ضي كاين ميزانية الدواء على أرض الواقع املواطنين كيشتاكوا، بغينا 
كذلك نجلسوا ونشوفوا فين كاين الخلل؟ كاين مجهود عندك احترافية 
فارضة  االجتماعية  الحماية  القطاع،  شافها  ما  الحكومة  وبامليدان، 
الوجود ديالها غادي تنزل ألرض الواقع، لكن السيد الوزير إلى أين؟ 
بغينا خير البر عاجله، ألن اآلن كل �ضيء ينتظر، عندنا آليات من أحدث 
ما كاين في القصر الكبير صبيطار نموذجي وبمواصفات عالية، بغينا 

السيد الوزير ديك اآلليات نعجلوا باالستعمال ديالهم ..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السؤال الرابع للسيدة النائبة املحترمة ريم 
شباط، هللا يخليك امليكرو.

ملن ئبةاملسيدةاريماشب ط:

عن فشل املنظومة الصحية ببالدنا نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضل السيد الوزير للجواب السيد الوزير، إيال بغيتي تجي للمنصة.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

غادي نبدا باألخير، كل واحد وكيفاش كيشوف الفشل، أنت بنت 
فاس، واش كاين �ضي فشل في فاس؟ ال اسمح لي، ما كاين �ضي، واش 
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أنت صحيحة وواقفة على رجلك، شكرا. أنا بغيت نقول لكم بأن الوضع 
الصحي، الوضع الصحي في بالدنا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الصوت السيد الوزير، الصوت شوية.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

الوضع الصحي في بالدنا دارت ليه تشخيص جد دقيق، ما نبقاوش 
نغطيوا الشمس بالغربال، عارفين النواقص ديالنا، وعارفين الحاجيات 
ديال  االنطالقة  أعطى  ينصرو،  هللا  الجاللة  صاحب  اليوم  ديالنا. 
اإلصالح ديال هاد الورش، وقرنوا باإلصالح ديال الحماية االجتماعية، 
ما عمروا قال ف�ضي خطبة من الخطب ديالو، الحماية االجتماعية بدون 
ما يقرنها مع إصالح املنظومة الصحية، احنا غاديين فهاد الورش هذا، 
كنقولوا بأن بغينا نصلحوا الورش كيتعلق بواحد املسلسل، اللي فيه 
ترسانة قانونية، وأنتما هما الفاعلين فيه، ما�ضي فقط القطاع ديال 
الصحة بوحدو، وأنتوما راه خدامين، شحال ديال الورشات وشحال 
ديال الجلسات، واحنا كنسرعوا في الترسانة القانونية، باش يخرج على 
أرض الواقع، باش يمكن لي نسرع من التنزيل، ألن التنزيل عندو عالقة 
بالترسانة القانونية، ولكن موازاة مع ذلك، كاين عمل كيتقام وكيدار 
على املستوى الترابي، وأنتوما عارفين بأن أول ورش إصالحي هو الحماية 
االجتماعية، ألن حنا في 2001-2022 متم 2022 خاص كل مواطنة 
ومواطن مغربي يكون كيستافد من الحماية االجتماعية، سواء كان من 
األجراء أو من غير األجراء، أو من الناس اللي هما معوزين، وهاد ال�ضي راه 
le.premier.décembre راه ال القانون د 27.22 تصوت عليه، األجرأة 
ديالو 1 دجنبر وغادي يدخل في األجرأة، ولكن كذلك القانون اإلطار 
06.22 احنا كذلك خدامين فيه، واللي فيه 4 ديال الدعامات، وهاد 
الدعامات كتعلق باملوارد البشرية، كتعلق بالحكامة، كتعلق بتأهيل 
العرض الصحي، واللي فيه ميزانية كبيرة اللي خرجاتو الدولة وخذاتو 
الحكومة. واليوم الحكومة كتسرع الترسانة باش يمكنا ننستعملوا هاد 
مليار ديال الدرهم كل سنة إلصالح املستشفيات، مليار و700 درهم اللي 
تعطات للمراكز االستشفائية الجامعية، 800 مليون ديال الدرهم كل 
سنة اللي غتدار لتأهيل املراكز الصحية ديال املستوى األول، فبالتالي 
بعض  لها  تعطى  واللي  البشرية،  املوارد  تثمين  على  نتكلم  ما  بدون 
التحفيزات، واليوم غادي نخرجوا كلنا غنشتغلوا على وظيفة صحية، 
اللي فيها التحفيز ديال املوارد البشرية، وإعطاها نظام خاص، غير باش 

نعطيها الخصوصية ديالها، وأكتفي بهاد الجواب، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

ملن ئباملسيدامملصطفىاملق ساي:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، اللي فعال خاص اإلصالح 
نتاع املنظومة ديال الصحة، أنا متفق معك، لكن السيد الوزير هناك 
سطات،  إقليم  املثال  سبيل  وعلى  األقاليم،  من  بعدد  كبير  نقص 
مدينة البروج السيد الوزير، الحال حاال منذ مدة دالحراسة الليلية 
واملستعجالت فارغة بدون طبيب، هاد املدينة ديال البروج اللي هي 
كتحتوي على 12 جماعة، يعني خص اإلخراج لواحد املستشفى لحيز 
ما  األوقات، ألن  أقرب  في  نتمناوا  ديالو،  الدراسة  كاينة  راه  الوجود 
يمكنش 12 جماعة اللي هي كثافة ديال الساكنة واحد 200 ألف نسمة، 
ما يمكنش تبقى بواحد املستشفى محلي اللي هو ال يرقى إلى املستوى 
الجراحي  الخدمات  في مركب  فراغ  احمد كذلك هناك  بن  املطلوب. 
اللي سنة ما اشتغلش. أما املستشفى اإلقليمي لسطات السيد الوزير، 
اللي ربما وأنا على يقين وهذا إرث، ما�ضي أنتما اللي كتحملوا املسؤولية 
ديالو، منذ الحكومة السابقة السيد الوزير، هناك صراعات، هناك 
مضاربات بين املسؤولين، الرشوة حدث وال حرج، ما كاين �ضي حاجة، 
السماسرة اللي في املستشفى اإلقليمي هما اللي كيسيروه، ولكن هذا 
إرث كما كنقول لك، ألن من مدة واحنا منذ أنا كنت رئيس باملجلس 
اإلقليمي وأنا كنعيش هاد ال�ضي. السماسرة والغرباء عن املستشفى 
اإلقليمي، 2 سكانير ما كيخدموش إال واحد الساعات، مول السكانير 
 sinon 300 درهم  كيصيفطهم للمصحات الخاصة، الوالدة تخلص 
يرجعوه، هاد ال�ضي كنعيشوه حاليا باملستشفى اإلقليمي اللي ما وما 
كنحملوكش املسؤولية السيد وزير ديالو انت، ألن هادي كما قلت لك 
من مدة أكثر من 6 وال 7 سنوات، لهذا السيد الوزير نتمناو يعني دار واخا 
كنطلب منكم السيد الوزير دار واحد الزيارة غير رسمية ألن إيال دارت 
زيارة رسمية غتشوفو حوايج آخرين، إال دارت زيارة رسمية غير رسيمة 

غتكتشف.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، التعقيب الثاني لفريق التجمع الوطني 
لألحرار.

ملن ئبةاملسيدةاكليلةابونعيالت:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم وعلى املعطيات املهمة اللي 
فيه، املشكل الكبير هو كيف يمكن للمواطن املغربي إيال مرض يداوا 
كيبقى  الصحي  العرض  أن  إال  املبذولة  املجهودات  كل  رغم  بكرامة، 
العرض  والجهات،  األقاليم  بين  التفاوتات  التفاوتات،  ديال  نموذج 
الرباط، وما�ضي هو  في  الصحي  العرض  ما�ضي هو  في دمنات  الصحي 
العرض الصحي في طاطا، كاينة أقاليم اللي ما فيهاش غرف اإلنعاش 
وأحيانا ما فيهاش قاعات للجراحة وإن وجدت ال وجود ألطباء جراحين، 
ناهيك عن الخصاص املسجل في سيارات اإلسعاف وفي الراديوهات 
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وفي السكانيرات، املواطن اليوم راه كيم�ضي السبيطار كيقولو سكانير 
خاسر وال الراديو ما خدماش، املغاربة اللي ساكنين في القرى والجبال 
واملدن الصغرى عندهم مشاكل حقيقية في العدالة املجالية واملعاناة 
مضاعفة عند أصحاب األمراض املزمنة وعلى رأسهم مر�ضى السرطان، 
مراكز عالجهم بعيدة، ظروف استقبالهم مؤسفة، العالج غالي، والناس 
ما كتلقاش باش تشري الدوا، درس جائحة كورونا، السيد الوزير، كان 
هو االهتمام بالقطاع الصحي، كورونا كانت كتقتل، السرطان اليوم 
في املغرب راه مازال كيقتل، السيد الوزير، احنا محتاجين مضاعفة 
سرعة اإلصالح، ألن الزمن ديالي وديالك ما�ضي هو ديال املر�ضى اللي كل 

دقيقة على سرير األلم كتسوى عام أو ما يزيد، شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الوطني  التجمع  لفريق  الثالث  التعقيب  النائبة،  السيدة  شكرا 
لألحرار ولكن الوقت قد استوفي، تعقيب السيدة النائبة ريم شباط.

ملن ئبةاملسيدةاريماشب ط:

أصابتهم  إذا  الذين  الصابرين  »وبشر  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون« صدق هللا العظيم، هذا ما يردده 
الواقع سنوات  بينه وبين  اللي اعطيتينا  الرد  اليوم،  الشعب املغربي 
الشعب  بغا  الجاللة  صاحب  أن  الوزير،  السيد  أذكرك،  الضياع، 
يعيش عيشة كريمة والعيش الكريم يبدأ من صحة املواطن، في حين 
أن املستشفيات كتنعدم فيها كل شروط السالمة، اآلليات خاسرة، قلة 
األطر الطبية، الناس تتعاني أمراض خطيرة وخصها تسنى املوعد على 
عام وعماين، هاد ال�ضي اللي عندو الزهر اللي ما عندوش الزهر يم�ضي 
كيمشيو  السكري  مر�ضى  املستشفيات،  في  منعدمة  األدوية  يموت، 
ما  بال  الرميد  وحيدتو  قبطتو  األنسولين،  كيلقاوش  ما  للسبيطارات 
تعلمو الناس بال ما توجدو لهم البديل، باركة ما تستحمرو الشعب، 
الشعب املغربي اليوم واعي وذكي لدرجة أن ذكائه يفوق ذكاء الحكومة، 
شنو وجدتو ل 22 مليون اللي داخلة في ورش الحماية االجتماعية علما 
أن الطاقة االستيعابية داملنظومة الصحية ال تستوعب حتى مليون 

مريض، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ما كاينش، 
النائب،  السيد  بالتي  املعارضة،  النائب،  السيد  تفضل  املعارضة؟ 

تفضلي السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاف طاةاملزهرمءاب ت :

بسماهللااملرحاناملرحيم.

السيد الوزير، تعميم التغطية الصحية على 22 مليون مغربي في 
نهاية 2022 ورش كبير، هاد ال�ضي يحتاج إلصالح هيكلي، أحد أهم 

محاوره العدالة املجالية ولكن لألسف هاد ال�ضي ما موجودش على أرض 
الواقع رغم كل املجهودات املبذولة، األطر الصحية على قلتها مركزة في 
جهات وأقاليم دون أخرى، بالنسبة البنيات التحتية ال يوجد توزيع 
عادل ما بين الجهات ما بين األقاليم ديال نفس الجهة بل وحتى داخل 
نفس اإلقليم ما بين العالم القروي والعالم الحضري، املستشفيات 
بها  العاملين  األطباء  أن  لدرجة  األساسية  التجهيزات  ألبسط  تفتقر 

أصبح..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النائبة، هل؟ تعقيب من األغلبية، تفضل السيد  شكرا السيدة 
النائب.

ملن ئباملسيداعبداملرحيمابوعزة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

إطار  في  بها  كتقومو  اللي  املجهودات  عاليا  نثمن  الوزير،  السيد 
التنزيل ديال الورش الكبير ديال إصالح املنظومة دالصحة، لكن السيد 
الوزير بغيت نشارك ألن كاين بعض الحاالت ما كتنتظرش هاد الوقت 
هذا الكافي وخير دليل هو تكرار عدد من الحاالت ديال الوفيات اللي ما 
كيلقاوش الطبيب من أجل املعاينة باش يتسلمو ذوي ديالهم شهادة 
الوفاة و«إكرام امليت دفنه« هذا ما تقوله تعاليم ديننا الحنيف، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، املعارضة ما كاين؟ تفضل السيد النائب أنا 
غانجي عندكم.

ملن ئباملسيداحسناملبهي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

أجل  من  بها  كتقوم  اللي  املجهودات  نثمن  بداية  الوزير،  السيد 
تجويد العرض الصحي باملغرب، ولكن ما يقع باملستشفى اإلقليمي اللة 
حسناء بإقليم اليوسفية �ضيء ال يصدق، عندما يأتي املواطن السيد 
الوزير بالزوجة ديالوا لهاد املستشفيات هذا باش تولد وما يلقى طبيب 
اللي  ملراكش  ويديها  كيجيوش  ما  غير  كاينين  أنه  العلم  مع  طبيبة  ال 
كيبعد ب 100 كيلومتر عن إقليم اليوسفية وتولد ليه في سيارة �ضيء 
غير مقبول. كنا راسلنكم السيد الوزير باش غير سؤال كتابي وجاوبتونا 
بأنه سوف يتم توسيع هاد املستشفى بإضافة أطباء والتوسعة ديالوا، 
لحد اآلن ما كاين ولو اللهم إني قد بلغت السيد الوزير وأنتم ديروا اللي 

بغيتو، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيدة النائبة.
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ملن ئبةاملسيدةاإيا نامل  ي:

إلدراج مشروع  في شخصكم  الحكومة  كنشكروا  الوزير،  السيد 
املستشفى الجامعي لجاء تافياللت في ميزانية هاد السنة، لكن لألسف 
هذا غير كافي لحل إشكالية التطبيب في الجهة، 5 ساعات ونصف من 
مشروع  مآل  ما  الوزير،  السيد  الراشيدية.  اتجاه  وزاكورة  ورززات 
مستشفى التخصصات لورززات الذي تم تجميد ألكثر من 10 سنوات؟ 
امليزانية مرصودة انخراط املنظومة املحلية ال شك فيها، جوابكم دائما 
مشاكل تقنية وأرض طينية ورززات كلها مبنية على األرض الطينية، 
كتطلب  مبدئيا  ديالو  الهندسة  اللي  مستشفى  على  كنتحدثوا  واحنا 
طابق تحت أرا�ضي يعني الحل التقليدي موجود بال ما نشوفوا تقنيات 
 l›entourage جديدة. كيف يعقل أنكم تتطالبوا بدراسة التأثير ديال
على املشروع؟ في حين أنه املطلوب اآلن واملهم هو تأثير املشروع على 
املواطنين على 3 أقاليم في الجهة، على فين غايمشيو هاد الناس فاش 
تعمموا التغطية الصحية اليوم قبل الغد؟ السيد الوزير، بغينا حل 

وجواب حقيقي لهذا املشروع املهم، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيداعبداملكريماملزمزممي:

شكرماللسيدةاملرئيسة،

الوحدات  ديال  العدد  واحد  كتعرف  املحترم،  الوزير  السيد 
دالعالجات األساسية اختالل في التدبير، خير مثال على ذلك الوحدات 
واحد  كتعرف  اللي  القنادل  أبي  ديال سيدي  الجماعة  في  املتواجدة 
الخصاص كبيرفي األطر الطبية وفي األدوية ديال بعض األمراض املزمنة، 
ناهيك عن بعض املشاكل اللي كتعرفها املستعجالت والديمومة، رجاء 
السيد الوزير ملا دخلوا باش تحلولنا هاد اإلشكالية على مستوى هاد 

الوحدة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةان ىيةابزندفة:

في  ديالكم  املجهودات  على  كنشكروكم  الوزير،  السيد  شكرا 
القطاع، قمتوا السيد الوزير بزيارة إلقليم آسفي في 2020 ..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيدة  النائبة  السيدة  الوقت،  عندهم  باقي  الوقت،  عنهم  باقي 
النائبة صافي أنا غلطت ألنه بان ليا الوقت في l›écran شكرا، جواب 
السيد الوزير، تعقيب آخر موضوع آخر للتعقيب حيث عطيتكم هذا، 

تفضل السيد الوزير، دار السيد النائب التعقيب وباقي عندكم الوقت 
للتعقيب آخر ألن 2 تعقيبات، تفضل السيد الوزير تفضل للمنصة، 
صافي تفضل السيدة النائبة سمح لينا السيد الوزير ياهلل تفضل، ياهلل 

تفضل السيدة النائبة ياهلل تفضل ياهلل مرحبا.

ملن ئبةاملسيدةان ىيةابزندفة:

شكرا السيد الوزير على املجهودات ديالكم وكنذكركم بأنكم قمتم 
بزيارة إلقليم أسفي في 2020 في عز كورونا، الناس استقبلكم بالزغاريد 
وهي مكانتش زغاريد ديال أنه الوضع الصحي بخير وليني كانت حفاوت 
االستقبال، الوضع الصحي بأسفي مخيف جدا السيد الوزير خصاص 
بعض التخصصات في املستشفى اإلقليمي، انعدام تخصصات أخرى 
في املراكز القروية كاملركز القروي ديال ثالثاء بوكدرة، ناهيك عن املعاناة 
ملراكش عدة  للتنقل  اللي كتضطر  السرطان  ديال مر�ضى  الحقيقية 
مرات أسبوعيا، كنطالبكم السيد الوزير أنكم تعطيوا عناية خاصة 

للوضع الصحي بإقليم آسفي، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير للرد.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

هاد  ديالكم وعلى  التفاعل  املحترمون على  النواب  السادة  شكرا 
املواطنات  ديال  واملطالب  واملخاوف  التخوف  كنتفهم  وأنا  األسئلة، 
واملواطنين، ولكن كذلك حاولوا تا أنتوما تفهموا األمور كيفاش كتم�ضى. 
اليوم كل واحد فيكم كيدير التشخيص ديال الوضعية الصحية ديال 
املكان اللي هو كيعيش فيه، وأنا متفهم، كاين نواقص، كاين موارد 
بشرية ما كاين �ضي، كاين بعض األمور اللي كتعلق بالصيانة، باألجهزة، 
ولكن هاد اإلصالح راه هو مترابط بعضياتو، ما يمكناش نصلحوا واحد 
الشق بدون ما نصلحوا واحد املسألة وحدة أخرى. اليوم كنهضروا على 
املوارد البشرية هو الركيزة األساسية ديال هاد اإلصالحات كاملين اللي 
كنقوموا بها، حيت هداك العنصر البشري، إيال لقى راسو بأنه كنهتموا 
به في إطار هاد اإلصالح، كاع جميع النواقص اللي كتعرفوها ما غاديش 
تبقى، ال داعي أنني ندخل في التفاصيل ديال بعض األمور ديال، اليوم 
ما كاينش هاد الطبيب، غدا سكانير خاسر وال ما خاسرش، هاد األسئلة 
اللي كنطلبوا فيه واحد املشكل دابا كبير ديال  كلها، حيث اإلصالح 
الحكامة، وفي إطار ديال هاد الحكامة، هاد التصور الجديد اللي جا، 
تيعتمد على الجهوية اللي هو مجموعة صحية ترابية، وملي كنكونوا 
كنتكلموا على الجهوية، فبالتالي راه أنتوما شركاء فهاد التدبير الجهوي 
ديال املنظومة الصحية. وكنقولوا بأن املنظومة الصحية خصها ترتكز 
على واحد البرنامج طبي جهوي، أشنو معنيتها؟ جميع الوسائل املتاحة 
البشرية، حتى  املوارد  أو  التحتية  البنيات  التجهيزات، من  سواء من 



08487 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.154–04.جمادى األول.1444  )28.نونبر.2022( 

من املوارد املالية كيخصها تدبر أحسن تدبير على املستوى الجهوي، 
أنا ما نقدرش  كل واحد عارف الجهة ديالو أشنو الحاجيات ديالها، 
كيفاش  ولكن  مني،  أحسن  غتعرفوها  أنتوما  منكم،  أحسن  نعرفها 
ندبروا األمور بداك ال�ضي اللي عندنا، كيمكنا نتوافقوا ونديروا واحد 
النظام، ما كنقولش أن كاع الجهات خصهم يكونوا كيتشابهوا، بالعكس 
الهدف ديالنا هو نخلقوا واحد التنافسية ما بين الجهات، ربما الجهة 
ديال الدار البيضاء سطات كتختلف على الجهة ديال درعة تافياللت. 
السيدة النائبة املحترمة وهي مشكورة كتهضر على درعة تافياللت على 
املركز االستشفائي الجامعي ما كافي �ضي، ولكن شحال هادي 3 سنين 
أو 5 سنين، كنت كتهضروا غير على املركز االستشفائي الجامعي، وأنا 
كنقول بأن املركز االستشفائي الجامعي اليوم، حل من الحلول الكبرى 
بالنسبة للجهة، عالش؟ ألن مني كنتكلموا على املشاكل الكبيرة اليوم، 
كنتكلموا على املوارد البشرية، إيال درنا جميع املراكز ديال التكوين على 
كل جهة، وكل جهة كتكون على حسب الخصاص ديالها، داك �ضي ما 
غيبقاش، ما غيبقاش داك النقص، ألن غتولي عندك واحد الخريطة 
صحية جهوية، أنت كتكوني على حساب سواء كان من املمرضين، سواء 
كان من األطباء، ويمكن ربما في أقرب وقت غنقلصوا املدة الزمنية باش 
يمكنا نصلحوا هاد اإلشكاالت، ولكن كنقول لك راه ما يمكنش نصلح 
البنيات التحتية، ونخلي املوارد البشرية، أو ندير غير املوارد البشرية 
وما نعطيوهمش البنيات التحتية. راه إيال كنا كنجيوا ونبخسوا العمل 
اللي الدار كامل واحنا كان عندنا أرقام، أن ما كاينش السكانير، الناس 
كتموت، السرطانات، وشكون اللي كيداوي هاد الناس هادو سبحان 
ديال  اليوم، وشحال  البالد  في  اللي عندنا  األرقام  هاد  العظيم؟  هللا 
املؤشرات، وشحال ديال وسميتو l›espérance.de.vie اللي زادت، راه 
وصلنا 78 سنة، شكون اللي كيداوي هاد ال�ضي هذا؟ البرامج الصحية 
ما  راه  ونقولوا  عدميين،  نكونوش  ما  ولكن  نواقص،  عندنا  أشنو، 
عندنا تا �ضي حاجة، املراكز ديال السرطان غاديين في اتجاه ديال مركز 
استشفائي جامعي بكل جهة، بما فيهم املراكز ديال عالج ديال السرطان، 
عارف بأن كاين مشاكل في عالج السرطان ديال األدوية، ألن األدوية 
غالية، وكيتبدل داك �ضي، عاله داك �ضي غاديين ببروتوكوالت عالجية، 
باش يمكنا نمشيوا ونتوافقوا مع التوازنات اللي بغاتها الهيئة املدبرة 
ديال الحماية اإلجتماعية، وال راه ما يمكن �ضي نخرجوا البالد ديالنا في 
إطار هاد كاع داك �ضي اللي بغينا، اللي كاين في العالم يمكن لنا نديروا 
 ،les.paliers ما يمكنش، غادي نبقاوا نديروا ب les.gold. standard
خصنا نمشيوا بالتدرج، ولكن خص يكون عندها واحد التوافق. كذلك 
بالنسبة للرقمنة وهي بالنسبة ليا أنايا، هي األساس فهاد التدبير هذا 
الجهوي، إيال كانت عندنا رقمنة غادي جميع األرقام غيمكنا نضبطوها، 
الكبرى.  اإلصالحات  نديروا  يمكن  خصنا  فين  نعرفوا  يمكنا  وغادي 
الكفاءات األجنبية أو الكفاءات املغربية اللي كاينة في الخارج، وأنا أشنو 
قلت؟ بأن إيال كانت على مستوى الجهات، كان كل واحد باغي يدير 
الشراكة أنا مرحبا به، راه تحديوا داك املسائل اللي كانت كدير البلوكاج 

واليوم   ،33.21 131.13 وتعدل وتصلح ب  ديال  القديم  القانون  في 
.les ديالهم التوأمات  jumelages كنقول لكم الجهات خاصهم يديرو
مع بلدان أخرين، ويجيبو الكفاءات، واحنا كنعاونوهم ونعززوهم، ما 
يمكنش الوزارة دالصحية هي اللي تجيب الكفاءات األجنبية، الجهات 
اللي خاصهم يجيو الكفاءات األجنبية وهنا فين كتدخل التنافسية باش 
نعززو العرض الصحي على املستوى الجهوي وكلنا غنكونو احنايا أطر 
وفاعلين في إطار ألن املجموعات الصحية الترابية غادي تكونو ممثلين 
في املجالس اإلدارية ديالها فبالتالي غادي تكونو كتحكمو في السياسة 

الصحية الترابية، شكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

اعتماد  عدم  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
الثمن املرجعي في املصحات الخاصة وإشهاره من الفريق الدستوري 

الديمقراطي االجتماعي، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيدانوراملديناملهر �سي:

ملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن التدابير الكفيلة من أجل احترام 
املصحات والعيادات الخاصة للتعرفة املرجعية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

انتما كيف  السؤال هذا،  املحترم على هذا  النائب  السيد  شكرا 
كتعرفو أن التعرفة املرجعة عرفت واحد التأخر، ألنه منذ 1998 ما 
عمرها تراجعات، تراجعات بالنسبة لواحد السلة دالعالجات بسيطة 
في 2006، ولكن ما تفعلش داك املراجعة اللي بغينا باش يكون عليها 
اإلجماع من طرف جميع املصحات ولهذا كتلقى اليوم، كاين تفاوتات 
احنا مقبلين على إصالح جديد ديال التعرف املرجعية ولكن هداك 
املرجعية كيسبقو واحد مصنف ديال جميع  التعرفة  ديال  اإلصالح 
راه  هداك  فبالتالي  الطبي  املستوى  على  بها  كنقومو  اللي  اإلجراءات 
محطوط في األمانة العامة ديال الحكومة منين كيخرج داك املصنف 
كيمكن لنا نطبقو عليه تعريفة مرجعية واحنا في حاجة ماسة للتعرفة 
التعرفة  في  معنا  انخارطو  إال  املصحات  املرجعية عالش؟ ألن جميع 
املرجعية كيمكن لهم يديرو اتفاقيات شراكة مع الهيئة املدبرة باش 
 chèque. de وديال noir ديال  اللي هي كانت  نحيدو داك اإلجراءات 
garantie هذا راه حتى هما خاصنا نعطيوهم الحق ديالوهم ألن التعرفة 
فبالتالي  الواقع،  اليوم على حساب أرض  كاينة  اللي  ما مسلكاهمش 
كيقول لك أنا ما مسلكنيش هذا راه ما�ضي وحقيقة وهاد ال�ضي عالش 

احنا دابا خدامين عليه إن شاء هللا، وشكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيدانوراملديناملهر �سي:

شكرا السيد الوزير على هاد الجواب، املرجو التعجيل بهاد القانون، 
كما تعلمون فإن املصحات والعيادات الخاصة تشكل دعامة أساسية 
للرفع من مردودية النظام الصحي ببالدنا غير أن العديد من املواطنين 
يلجئون لهذه املؤسسات الصحية أمال في التخلص من البيروقراطية 
عند  أن  غير  البعيدة،  واملواعيد  العمومية  املستشفيات  تعرفها  التي 
األمر  والفواتير  التسعرة  بغالء  يتفاجأ  العالج،  فترة  وانتهاء  املغادرة 
الذي ال يتالءم مع التعرفة املرجعية املعتمدة من طرف وزارتكم، لذا 
نطلبكم السيد الوزير التدخل من أجل العمل على تسقيف األسعار 
والعيادات،  باملصحات  االستشفائية  املرجعية  التعرفة  واعتمادات 
وكذا إجبار املؤسسات الخاصة على تعليق وإشهار التعرفة املعتمدة 
املتعلقة بالخدمات عند مدخل املصحات، زجر املصحات التي ترفض 
وتلقي  للمصحة  الدخول  أجل  من  تسبيق  أو  كضمان  تقديم شيك 
العالم،  مغاربة  توافد  أثناء  الصيف  فصل  وخصوصا خالل  العالج 
إيفاد لجان التفتيش ومعاقبة املصحات املخالفة، كما يجب أخذ بعين 
االعتبار اإلقبال الكبير واملنتظر على القطاع الخاص خصوصا بعد انتهاء 
من ورش تعميم التغطية الصحية، كما تعلمون، السيد الوزير، بأن 
كاين واحد املشكل ديال اإلقامات في les.cliniques للناس اللي عندها 
داك  لك  كيطلب  اللي  الحقيقة  في  كيقبلهمش  ما  املزمنة  األمراض 

الشومبر هداك ما غندخلوش.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

ما بقا ليا والو أنا اللي بغيت نقول لك السيد النائب املحترم كتعقيب 
على السؤال أنه غير باش نفهمو واحد املسألة أن هادوك، كل �ضي عندو 
الحق فهاد املسألة ديال التعرفة املرجعية الزم احنا محتاجين القطاع 
الخاص باش يمكن لنا نجحو هاد الورش ديال الحماية االجتماعية ألن 
العرض الصحي اليوم، خاصو يكون متكامل ما بين القطاع الخاص 

والقطاع العمومي، هذا عالش احنا خصنا والبد نعملو فيه جادين.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

العرض  تأهيل  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
التقدم  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصحي 

واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاإكرمماملحن  ي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، عن تأهيل العرض الصحي نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضل السيد الوزير.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أن تأهيل العرض الصحي فهو من 
الثالثة،  الدعامة  الصحية  املنظومة  ديال  اإلصالح  ديال  الّدعامات 
ي ترصدت ليه غالف مالي جد مهم كيف شرت ليه قبيلة في التدخل 

ّ
والل

ديالي، مليار ديال الدرهم كل سنة لتأهيل املستشفيات والبنية التحتية، 
ي تعطات لجميع املراكز االستشفائية باش يمكن 

ّ
مليار و700 درهم الل

ليهم يأّهلو العرض ديالهم، 800 مليون درهم للمراكز الصحية ديال 
الرعاية األولى زائد ناهيك على ذلك املوارد البشرية، فبالتالي إيال كانت 
هاذ املجهود كبير وتعطى استثنائي ملواكبة الحماية االجتماعية فهذا 
يعني مبادرة جد حسنة، باش يمكّنا نمشيو في الطريق ديال اإلصالح 
الجذري ديال املنظومة الصحية، النتيجة ما غاتشوفهاش دبا خّصنا 
واحد شوية ديال الوقت باش يمكن يتدّبر هاذ األمر، يمكن يكون عندنا 
خّدامين  الصيرورة  واحد  عندنا  اليوم  ولكن  حقيقة  السرعة  واحد 
عليها، خصنا كلنا نتفّهمو بأن هاذ ال�ضي ما يمكنلوش يتّزل ما بين عشية 

ووضحاها وتكون الثمار ديالها، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاإكرمماملحن  ي:

أكيد  واألرقام  االستراتيجيات  عن  تتحدثون  كنسمعوكم  ي 
ّ
مل

ي كنقلو هاذ الوعود ديالكم للمواطنين في 
ّ
كيعجبنا الحال، ولكن مل

الدوائر ديالنا كيواجهونا بالحقائق اللي كنشوفوها بعينينا، مثال إقليم 
للنساء والتوليد،  49 جماعة عندو طبيب واحد  اللي كيضم  تاونات 
كذلك مستشفى الحسن الثاني بغفساي اللي كيهم 13 جماعة وكان في 
الثمانينات كيعالجو فيه الناس مرض السل، وكان كيجيو ليه الناس 
من كل املناطق املجاورة، وكان فيه 75 سرير ورجع ل 45 بال معّدات 
بال أدوية بال طب األطفال بال طب النساء وبال أي تخصص، وبطبيب 
�ضي حتى أنه صار مجرد محطة عبور 

ّ
واحد قار عمليا ما يمكنش يلّبي كل

لضعف  بالنظر  بدورو  هو  اللي  تاونات،  ديال  اإلقليمي  للمستشفى 
اإلمكانيات والخدمات اللي فيه محطة عبور ملستشفيات فاس، لذلك 
الواقع كيبرهن أن العرض الصّحي بإقليم تاونات كيتراجع ما�ضي كيزيد 
وما  يستغيثون  وتاونات  غفساي  في  الناس  الوزير،  السيد  للقّدام 
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ع إلى اهتمامكم 
ّ
يو الوضع على هاذ الحال، والساكنة تتطل

ّ
يمكنش تخل

بهاذ اإلقليم وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

الناس  ديال  اللي  ديال  الرسالة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
ديال تاونات على را�ضي وعينيا، ولكن غير بغيتك تفهمي واحد املسألة 
راه قلت ما يمكنش النتائج نشفوها واحنا اليوم كنخدمو على برنامج 
طّبي جهويي، شنو معنية برنامج طّبي جهوي؟ إيال استوعبنا هاذ املسألة 
و املشاكل بيناتنا كاملين، أنا كنقول كل جهة عندها 

ّ
هاذي غيمكن نحل

واحد املوارد ديالها نصّرفو ذاك املوارد ديالها فهذاك البرنامج املتنقل 
باش يخدمو جميع الساكنة في إطار دورية، فبالتالي هللا ير�ضي عليك 
واش كاين �ضي حل آخر اليوم؟ غتقول ليا راه ما عندناش راه عرفت ما 

عندناش وهاذ ال�ضي هما الحلول اللي كنجيبو شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

لسوء  املمكنة  البدائل  املوالي عن  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
توزيع املجال ملهنيي الصحة، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةالطيفةامعبوث:

ملسالماعليكم،

بالنهوض  الحكومي  البرنامج  في  الحكومة  تعهدت  الوزير،  السيد 
بقطاع الصحة عبر مكافحة ظاهرة سوء التوزيع املجالي ملهنيي الصحة، 
شنو هي اإلجراءات املتخذة في هذا الصدد لتلبية حاجيات املواطنين 

واملواطنات؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

املوارد  السؤال، حقيقة  النائبة املحترمة شكرا على هاذ  السيدة 
البشرية اليوم احنا كنعرفو بأن 32 ألف طبيب اللي خاصة و65 ألف 
ممرض اللي خاصة، كانوا إجراءات ّدارو أوال بعدا باش يزيدو من العدد 
صنا من عدد السنوات ديال 

ّ
بأنه قل ديال هاذ األطر هاذي، وعرفتو 

صو من 7 سنين ل 6 سنين راه كان جهد كبير 
ّ
التكوين، ألن باش نقل

باش يمكن، ألن فيها بزاف ديال األثر خصنا نعرفو واش غادي تأثر على 
 ما غيتأثرش على التكوين، ناهيك على أن التكنولوجيا اليوم 

ّ
التكوين وال

تتلعب واحد الدور كبير سواء في التكوين أو سواء حتى في التطبيب عن 
ناها، كذلك كاين املسألة ديال 

ّ
بعد حتى هي كذلك من األمور اللي دخل

مراكز ديال التكوين واللي بغينا في متم سنة 2026 هذاك النقص اللي 
عندنا اليوم اللي احنا عندنا كنمثلوه ل 1.7 لكل ألف نسمة طبيب، 
غادي نوصلو ل 2.5 لكل ألف نسمة، مثال سنة 2025 وعاود 2026 باش 
نوصلو للمعايير اللي بغات التنمية املستدامة على متم 2030 إن شاء 

هللا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

من  يخليكم  هللا  النائبة،  السيدة  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 

فضلك السيد كنلتمس من السيدات والسادة النواب شوية دالهدوء 

باش نسمعوا األسئلة ونسمعوا األجوبة ديال السيد الوزير شكرا لكم، 

تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيدامبرمهيمامعب :

شكرماملسيداملوزير،

دائما في إطار التنزيل ديال الورش ديال الحماية االجتماعية، السيد 
الوزير في إطار هاد التنزيل أنكم كتنويو كلموا أنه ديروا التأمين اإلجباري 

عن املرض وتداوي واستشفاء ل 22 مليون املغربي، هذا بدون شك 

غادي يزيد يدير ضغط على الرعاية الصحية، وبالتالي إيال شفنا البنيات 

التحتية اآلن اللي كاينة والتجهيزات واألدوية اللي متوفرة في املستشفيات 

فهي اآلن احنا فهاد الوضعية وغير كافية والجميع وأنتما كتشهدوا بهاد 

ال�ضيء.

نجي نتكلم عن املوارد البشرية، فعال هي إشكالية كبيرة هي املوارد 
البشرية أنتم واش أشنو هي الوصفة؟ يعني باش غاتوجهوا ها 22 مليون 

نسمة باملوارد البشرية اللي كاينة، واش احنا شفنا أنه واحد العدد 

الصحية  بالرعاية  أكثر  أكثر  كنهتموا  ولكن  كندوزوها  القوانين  ديال 

ولكن املوارد البشرية، كنشوفوا القانون ديال الوظيفة الصحية ومشا 
تقبر يعني وهو غادي يحل واحد العدد داإلشكاليات يعني غادي يكون 

تحفيزات، غادي يكون التوظيف الجهوي، غادي يكون هذا، باش أن 

املناطق النائية خصها تستاف، د ألن إيال جينا نشوفوا اليوم كتلقى 

املنطقة ديال الرباط، الدار البيضاء فيها واحد %45 ديال األطر الطبية 

والشبه الطبية والعالم القروي واملناطق النائية فيها واحد %25 إذن 

هاد املسألة، مسألة أخرى ما كتشوفوش أنه خاص كل جهة دير لينا 

كلية ديال الطب؟ باش يمكن أنه هداك األطباء وهادوك حتى هادوك 

 5eme. années في  يكونوا  غادي  اللي  الطلبة  دوك   les. étudiantes

و6eme.années واللي غايكونوا والد دوك املناطق راه هما اللي غيمشيو 

للمناطق ديالهم يداوي..
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملن ئباملسيداملحسيناآيتاأ لحي ن:

الصحة  ديال منهي  املجالي  التوزيع  كنتكلموا على  الوزير،  السيد 
إقليم شيشاوة 18 ملركز صحي بدون طبيب السيد الوزير، وبغيناكم 
السيد الوزير تشوفوا هاد اإلشكالية وديروا تحفيزات لألطر باش يمشيو 
الوزير،  السيد  والقروية  الجبلية  املناطق  في  للمنطق خصوصا  لينا 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيدامسا عيلاملزيتوني:

شكرماملسيداملرئيسة،

السيد الوزير، حتى واحد ما يمكنش ينكر املجهودات اللي قمتوا بها 
منذ توليكم املنصب في ظل الحكومة املحترمة، وكذلك بغيت نشكرك 
املتعلقة  اإلطار  االتفاقية  توقيع  إطار  في  به  قمتوا  اللي  املجهود  على 
باملنظومة الصحية الخاصة بإنزكان آيت ملول، لكن هناك مشكل كبير 
هو مشكل أنتم السبب فيه كاين بعض األطر اللي عندهم بعض األفكار 
الحكومي،  البرنامج  ويحاربوا  ديالكم  البرنامج  هاد  يحاربوا  بغاو  اللي 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيداحايداملش ية:

السيد الوزير، السيد الوزير بغيت نديرليكم طلب استنجاد آخر 
تعاني من تردي الخدمات  التي  إقليم فيكيك ديك  من ساكنة ديال 
الصحية، وبغيت نلتمس منكم السيد الوزير ماتسولنيش واش أنا اللي 
عندي الحل ألن الحل بغينكم تجيبوه انتم كمسؤول أول ديال القطاع، 
ألنه الحالة وصالت لتسجيل الوفيات ديال الناس في إقليم فكيك عند 

األبواب ديال املؤسسات الصحية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضل للجواب.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

هاد  مع  ديالهم  التفاعل  على  املحترمون،  النواب  السادة  شكرا 

املستوى  على  وبتدبيرها  البشرية  باملوارد  كيتعلق  اللي  هذا  السؤال 
الترابي، فبالتالي هداك الحلول اللي قلتوا ديال كلية الطب بكل جهة راه 
هو اللي داخل في إطار ديال كل مركز استشفائي جامعي في كل جهة، يعني 
ما كنستتنيوش أن مركز استشفائي جامعي ما غيكونش عندوا غيكون 

عندو حلول جد مهمة.

الترابي  مستوى  على  الجامعي  االستشفائي  املركز  أن  حاجة  ثاني 
غادي ينفتح التكوين ديال هاد األطباء الطلبة على مستوى دالجهة 
كاملة، يعني ميادين التدريب غادي تهم جميع املستشفيات غادي يعم 
حتى املواد البشرية اللي كاينة في املركز االستشفائي غادي تعمم على 

الجميع وغادي يكون املنفعة العامة.

ثالثا، أما القطاع الخاص حتى هو شريك اللي كنقولو ملي كنقولو 
22 مليون نسمة غادي تزاد تولي إضافية أنا فين كانت هاد 22 مليون 
نسمة قبل على كانت في الراميد وكان تيتعطاو لها 11 مليون كانت في 
 la الراميد كان تيتعطاو لها العالجات وكانت عندها الدولة تتاخذها
même chose تهزات وتحطات في التأمين اإلجباري يعني راه كاين تغيير 
ولكن موازاة راه كاين واحد الغالف مالي ديال التأهيل ديال التكوين يعني 

كنقول أنا النتيجة غادي تبان مؤخرا صبرو شوية وصافي..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تفعيل دور لجان التفتيش 
املركزية بكافة املؤسسات الصحية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب

ملن ئباملسيداأحاداملع لم:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، في إطار التدبير الجيد لهاد املنظومة وهاد القطاع 
دور  عن  نسائلكم  باملسؤولية  باملحاسبة  املسؤولية  ربط  وكذلك 

املفتشية العامة في هذا الصدد؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

تنشكرك على هاد السؤال هذا ولكن الزم ما نذكرك بأنه منذ 2018 
كان إحداث التنسيقية الجهوية للتفتيش يعني املفتشية العامة كتقوم 
بواحد الدور ديالها في إطار ديال مهمة خاصة ولكن كاين التنسيقيات 
أنا غانعطيك  فبالتالي  الدوري،  ديالهم  بالدور  اللي كيقومو  الجهوية 
بعض األرقام خالل الفترة املمتدة من بداية شهر يناير إلى غاية شهر 
اإلكراهات  عرفتي  وأنت  الجائحة  ديال  الظروف  رغم   2021 دجنبر 
اللي كانت في الجائحة ورغم أن كاين بعض حتى املصحات اللي كانو ما 
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استثنيناهومش من هاد التفتيش قمنا بمجموعة ديال 272 مهمة ديال 
الرقابة منها 208 ديال التفتيش و 64 مهمة ديال التدقيق، فبالتالي كاين 
ولكن موازاة مع ذلك هاد اإلصالح اللي جاي جاي واحد اإلصالح كبير في 
إطار الحكامة اللي غادي يخلق واحد الهيئة عليا للصحة وهاد الهيئة 
عليا غتولي هي املشرفة على االعتمادات وعلى التفتيش وعلى التدقيق 
ديال حتى املسارات وحتى كيفاش تجويد العالجات على املستوى الوطني 

سواءا في القطاع الخاص أو في القطاع العمومي، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيداأحاداملع لم:

على اإلجابة فعال ال يخفى على أي أحد أي مجهودات اللي كتبذلوها 
في هاد القطاع هذا واحنا كنثمنوها ولكن املفتشية العامة هل يعقل 
بأربعين إطار اللي هو حاليا يمكن أنه يقوم بهاد العمل ديال التفتيش 
بالنسبة لهاد املؤسسات كاملة املتواجدة من طنجة حتى للداخلة، إذن 
السيد الوزير هللا يجازيكم بخير نعطو عناية خاصة راه باش نتغلبو على 
هاد املشاكل كاملة اللي كيطرحوها السادة النواب يجب أن نعطي عناية 
خاصة لهاد les missions ديال هاد التفتيشيات وبالتالي راه ما يمكن 
أننا إيال بغينا إجهاض هاد التسيب اللي كيوقع فهاد القطاع هذا ويكونو 
التفتيشيات،  اللي كيقومو فيها هاد  للتوصيات  إعطاء عناية خاصة 
وبالتالي ال يمكن أن نختصر فقط على أنها مالءمتها مع الصفقات أو مدى 
مالءمتها مع قوانين الصحة، خاصة التدبير أي أنها خاصها تدخل لهاد 
املستشفيات وتشوف هاد املستشفيات واش كاينة فيه النظافة، واش 
فعال هاد القطاعات أنهم جميعا أنها كتأدي جميع األقسام كيأديو املهام 
ديالهم على حقها أو طريقها، هذا هو اللي خصنا نعطيو العناية للسيد 
الوزير، احنا ال يخفى علينا أنكم كتبذلو واحد املجهود جد إيجابي واحنا 
مقبلين على برامج مهيكلة جد جد مهمة، وبالتالي البد أننا نعطيو واحد 
األهمية قصوى لهاد املفتشية العامة ودعمها باملوارد البشرية واملوارد 

املادية لكي تقوم بعملها على أحسن وجه، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

في الوقت املتبقي أنا بغيت غير نقول لك إلى أنه احنا واعيين بأن 
تعزيز املوارد البشرية بهاد املفتشية �ضيء طبيعي طبيعي، ولكن كاين 
شرت ليك في البداية أن كاين تنسيقيات جهوية، على املستوى املركزي 
كيقوموا بمهمات خاصة واملستوى اللي هو جهوي كيقومو بداك ال�ضي 
الدولي ناهيك على أن مستقبال غتولي مجموعة صحية ترابية اللي هي 

 le contrôle et مؤسسات عمومية، فبالتالي التفتيش والتدبير ديالهم
gestion كيتعلق بأمور أخرى ديال الحكامة هاد ال�ضي غادي يتجاوز إن 

شاء هللا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال التالي عن املواكبة الصحية 
لساكنة العالم القروي والجبلي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحادامل 8ني�سي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملس ىةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مين،

نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة من طرف الوزارة 
من أجل املواكبة الصحية لساكنة العالم القروي والجبلي واملناطق 

املحيطة باملدن؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

شكرا السيد النائب املحترم، كما ال يخفى عليكم السيد النائب 
املحترم أن الدولة والحكومة كتقوم دائما ب مواصلة تفعيل مخططات 
العمل السنوية، أنتم عارفين بأنه كاين برنامج تقليص الفوارق املجالية 
2023 واللي  2017 ل  القروي، واللي ممتد من  بالعالم  واالجتماعية 
مازال سائر مفعول كيترصد ليه من كل قطاع واحد الغالف مالي مهم 
باش كيقومو بالعمل على املستوى القروي والجبلي. كذلك استراتيجية 
وطنية للرعاية الصحية األولية وتفعيلها عن طريق برنامج عمل جهوي، 
والبرنامج اللي قلنا لك البرنامج الطّبي الجهوي اللي هو بالنسبة لينا الحل 
ص من الفوارق الخدمات اللي كاينة على 

ّ
األنجع، اللي غادي يقدر يقل

املستوى الحضري يقدر تنّقل كلها على املستوى القروي املجالي. حيث 
املشكل فين كاين؟ ما �ضي في التجهيزات واملعدات راه مشكل ديال املوارد 
البشرية اللي خصهم يتنقلو وتأهيل املوارد البشرية، احنا كنعرفو دبا 
النقص اللي كاين في األطباء واملمرضين، واحنا خّدامين فواحد السياسة 
ديال أن تأهيل املمرض باش يمكن لو يدير بعض اإلجراءات، اللي يمكن 
لها بحال اللي كاين في العالم كامل مثال la.sage-femme يمكّنا نخّولو لها 
الصالحيات دير اإليكوغرافي والسيدريكال وهذا خصو واحد التأهيل، 
مثال ممرض يمكّنا نخّولو ليه بعض الصالحيات ديال بعض اإلجراءات 
اللي خصو  اللي يمكن الطبيب كيديرها، وهذا واحد املصنف املنهي 
ضروري يخرج للوجود، باش يمكّنا نقلصو من الحاجيات ديال املجال 

القروي، شكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحادامل 8ني�سي:

السيد الوزير، كما تعلمون يحظى العالم القروي والجبلي بأولوية 
خاصة لدى الحكومة الرتباطه بظروف عيش فئة كبيرة من املواطنين 
واملواطنات، الذين يعيشون في هاذ املناطق تقريبا واحد %39.6 من 
مجموع الساكنة املغرب، ولكن مع ذلك هناك نقص حاصل في األطر 
الطبية والشبه الطبية هي التي تعيق الخدمات الطبية، على سبيل املثال 
إقليم كرسيف بعض املجهودات التي عمل عليها الجميع من مبادرة 
املنتخبة من أجل توفير مجموعة  البشرية واملجالس  للتنمية  وطنية 
من املراكز الطبية واملستوصفات، اليوم يوجد في مستعجالت إقليم 
 أنه هناك 

ّ
كرسيف السيد الوزير، من امللزوم يخص 5 ديال األطباء إال

2 مراكز طّبية قروية بدون طبيب، 5 ديال املراكز طبية بدون أطباء 10 
عة ما عندها حتى ممرضة، هذا الّنقص 

ّ
ديال املستوصفات قروية مبل

يوجد بجميع األقاليم ما�ضي غير جرسيف ناهيك عن تعميم التغطية 
الصحية اإلجبارية التي أتت بها الحكومة في برنامجها، وكذلك أتى بها 
قانون املالية 2023 لذا السيد الوزير، يجب على الحكومة النهوض بهاذ 
القطاعات وتجويد الخدمات املطلوبة والتي هي حق مشروع للمواطنين 
واملواطنات، واملواكبة الصحية للعالم القروي والجبلي نؤكد على ما يلي: 
التقليص من التفاوتات الجهوية في العرض الصحي كما قلتم، تحسين 

وتجويد ظروف وبيئة االستقبال والتكّفل باملر�ضى.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملن ئباملسيداعبداملرحا ناملعاري:

السيد الوزير، طبعا أتكلم عن املواكبة الصحية في املناطق الجبلية 
والشبه قروية، إال أنه نتأسف عدة مستشفيات على املستوى الوطني 
نظرا  املجاورة،  األقاليم  من  والجرحى  املر�ضى  استقبال  يرفضون 
 أنه ال 

ّ
على أنهم يتوفرون على مستشفى إقليمي في ذلك اإلقليم، إال

يستحضرون على أنه يأتي من منطقة بعيدة ما يقرب عن 120 كلم أو 
150 كلم، ملا يصل يتم التحويل ديالو إلى املستشفى املركزي باإلقليم، 
وملا ينعدم التخصص أو الكشف عن الحالة ديالو، يتم الرجوع ديالو إلى 

نفس املستشفى، فاملرجو االلتفات منها، شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملن ئباملسيدامبرمهيمامتك رت:

واش  القروي،  للعالم  يعني  بالنسبة  نسائلكم  الوزير،  السيد 
املستشفيات أو املستوصفات في العالم القروي، غتبقى دائما نقط 
للعبور فقط، بالنسبة إما للمركزي أو بالنسبة للمستشفيات اإلقليمية 
أو الجهوية؟ ألنه كنسئلوكم السيد الوزير كيجي à.chaque.fois كيجي 
 les.ambulances كنعمروا ليه كنعيطوا على الجماعة، خلينا الدق كلو
على الجماعات، كل �ضي على الجماعات ما بقى والو بالنسبة للصحة، 
والت عندنا غير كيعمروا ورقة سيفط لهيه خليه تيموت، هاد ال�ضي اللي 

كاين السيد الوزير، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

التصور  ديالكم.  التفاعل  على  املحترمون  النواب  السادة  شكرا 

الجديد، أن مراكز الرعاية الصحية األولية غادي تندامج في املجموعات 

الصحية الترابية، فبالتالي ما عرفتش غير التصور معايا وخمم معايا 
مزيان، ملي كنقول أنا le GST يعني املجموعة الصحية الترابية كتنزل 

الجامعي،  االستشفائي  املركز  دالهرم  الراس  الفوقاني،  الهرم  من 

الصحية  واملراكز  اإلقليمية  املستشفيات  الجهوية،  املستشفيات 

املستوى األول، املستوى الثاني، كل �ضي هاد ال�ضي هذا مؤسسة عمومية 

كيدبرها واحد املجلس إداري، هداك املجلس اإلداري فيه الناس اللي 

كيمثلوا األمة ديال داك الجهة، كيكونوا عضو في اإلدارة ديال داك 

املجلس اإلداري، يعني كينقلوا املشاكل ديال الصحة على داك املستوى. 

ثاني حاجة، أن جميع املوارد البشرية اللي كاينة، كتنتمي لواحد الهيئة 
وحدة، مؤسسة واحدة، فالتوزيع ديالها يمكن لو يتوزع على مستوى 

جميع الجهة، ما غاديش يبقى اإلشكالية ديال راه تابع لهاد املستشفى 

اإلقليمي، ال ما يمشيش لهاد املستشفى اإلقليمي ويم�ضي اآلخر، عاله 

هاد ال�ضي كان شحال هادي عالش؟ ألن مني كان الرميد كانت امليزانية 

اللي كانت تعطات وكترصد للمستشفيات العمومي، كترصد على حسب 

الساكنة اللي هي متوفرة تما، فبالتالي كل مستشفى كيقولك أنا كنكتفي 

غير بالساكنة ديال، ما يمكن ليش يم�ضي من جهة لجهة. اليوم ال، تعميم 

الحماية االجتماعية ما بقيناش كنتكلموا مع املريض اللي عندو الراميد، 

.L›amo، فهو  assurance. maladie. obligatoireولينا كنتكلموا عندو

ولى زبون، الهيئة املدبرة كتخلص عليه، بالعكس غيوليوا كيستقطبوا 

 une.performance املر�ضى، عالش؟ ألنهم مطالبين غدا يكون عندهم

واحد النجاعة، ويدخلوا الفلوس باش يمكن.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن املخزون االستراتيجي للمواد 
الطبية واملنتجات الصحية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا.

ملن ئباملسيداعارامجزرق:

الوزير املحترم عن اإلجراءات لتأمين املخزون االستراتيجي من املواد 
الصحية نسائلكم؟

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

كتعرف الجواب، ولكن أنا كنتفلى معك ال�ضي عمر. كيف كتعرف 
أن وزارة الصحة منذ 2002، كان عندها واحد التصنيف ديال األدوية، 
وديال املستلزمات، كاينة هي اللي هي أساسية، كاينة هي مستعجلة، 
املهنة  ديال  املزاولة  في  واللي كتحتاجها  اللي هي غير أساسية،  وكاين 
الصحية راك أنت عارف هاد ال�ضي هذا. اليوم ارتأينا أنه من غير هاد 
املصنف ديال 3 ديال األمور، غادي نخلقوا مخزون استراتيجي، وعالش 
مخزون استراتيجي؟ ألن هاد املخزون االستراتيجي تيتعلق ببعض األدوية 
اللي هي معرضة بعض الخطرات لالندثار ولى ل يعني la.rupture، ألن 
ربما هداك االندثار خصنا ندرسوه الش راجع؟ ربما الثمن ديال الدواء 
ما بقاش مناسب، املصنع أو املستورد أو كذلك على املستوى الدولي، 
اللي ما بقاش كذلك املصنع على املستوى الدولي كيناسبوا داك السعر 
ديال الدواء، ولهذا تخلقات واحد الدورية، باش نخلقوا واحد املخزون 
استراتيجي، الجائحة ديال كوفيد 19 علمتنا عالش؟ شفنا بزاف ديال 
األدوية اللي كنا كندخلوهم ما بقيناش كندخلوهم، عالش؟ املادة األولى 
عرفات االرتفاع الدولة املصنعة اللي كنا كنستودها مابقاتش كتقدر 
تعطينا خصنا إعادة النظر في الثمن ديال األدوية، والثمن داألدوية 
فيه مسطرة كانتبعوها ما يمكن لناش نسايروا هذاك األزمة يوم عن 
يوم، ولهذا ارتأينا أن يكون مخزون استراتيجي على مدى السنوات يمكن 
أيضا نخزنوا ما�ضي للقطاع العام فقط كانخزنوا للقطاع العام والقطاع 

الخاص كذلك، واقيال ساال الوقت ديالي؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

ملن ئباملسيداعارامجزرق:

السيد  ولكن  املهمة،  التوضيحات  هاد  على  الوزير  السيد  شكرا 
الوزير ما يمكنش تكون عندنا سيادة في املخزون االستراتيجي بدون 
سياسة دوائيه، علما أنه لحدود الساعة مازلنا كدولة مغربية نعيش 
االستراتيجية  ديال  الصالحية  النتهاء  نظرا  دوائية  استراتيجية  بدون 
السابقة ديال سنة 2020، واللي كانت الصالحية ديالها من 2015 ل 

2020 والسيد الوزير واش غنتظروا خلق وكالة مغربية للدواء باش 
الوالية  من  الثانية  السنة  في  واحنا  استراتيجية  عندنا  تكون  تقدر 
الحكومية؟ كيف ما تتعرفوا السيد الوزير األسبوع املقبل كل املغاربة 
غتكون عندهم l›AMO ال�ضيء اللي غادي يرفع من استهالك األدوية، 
إذن شنو تانتسناو باش نوروا املواطنين باالستراتيجية ديال الوزارة؟ 
كما نسائلكم السيد الوزير على مخرجات للقاء وزارتكم مع الفاعلين 
في قطاع األدوية؟ وبغيناكم طمأنونا على انخراطهم في تأمين السيادة 
الدوائية في بالدنا. أخيرا السيد الوزير تفضل جاللة امللك نصره هللا 
في رسالته ندوة دولية حول الحد من املخاطر الصحية لتقاسم خبرة 
املغرب مع الدول اإلفريقية، ولذا أريد أن أقول لسيادتكم أننا اليوم على 
أرض الواقع ال تغيير للوضع الذي نعيش فيه كمهنيين وكمواطنين ال على 
مستوى الخدمات الصحية وعلى مستوى أثمنة األدوية لباقيا مرتفعة 
على جيوب املغاربة، ولذا للسيد الوزير بغينا كدول نكونوا فخورين 
بالتجربة ديالنا ونتقاسموها مع الدول اإلفريقية كيف ما جاللة امللك 
نصره هللا، ولكن تكون تجربة ناجحة اللي كيحس بها املواطن املغربي 
الوزير  السيد  كنتظروكم  اللي  ال�ضيء  عليها،  را�ضي  يكون  الدرويش 
تحسسوه لينا ما�ضي في قبة البرملان ولكن في املستشفيات العمومية ملي 

تنمرضوا، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملن ئباملسيداخ لداملشن ق:

شكرماملسيداملرئيس،

السيد الوزير، البد ما نقولوا واحد كلمة حق مصداقا لقوله تعالى 
»وال تبخسوا الناس أشياءهم« أنا كنتفهم اليوم حجم اإلنتظارات وحجم 
اإلكراهات اللي كيعاني منها القطاع الصحي، ولكن اللي ماكنتفهمش 
هو هاد حجم االنتقادات وهاد الحجم ديال التبخيس اللي كنشوفوا 
اليوم. السيد الوزير، احنا كنعرفوا الكفاءة ديالك كنعرفوا املصداقية 
ديالك كمل على االشتغال ديالك، تعاملنا معاك وعرفنا الحجم ديال 

املصداقية ديالك هللا يوفق وتبارك هللا عليكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي آخر؟ ما كاينش تفضل السيد 
الوزير.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

غير بعجالة، السيد النائب املحترم السياسة الدوائية غادي تخرج 
للنور تعطالت على ود حالة الطوارئ اللي كانت وعلى الجائحة أما هي 

موجودة غادي تخرج.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الرفع من عدد  املوالي عن  إلى السؤال  الوزير، نمر  شكرا السيد 
األسرة املخصصة للمستعجالت االستشفائية وتحقيق العدالة املجالية 
فيما بين الجهات للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاحن ناممل �سي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من أجل 
الرفع من عدد األسرة املخصصة للمستعجالت االستشفائية وتحقيق 

العدالة املجالية فيما بين الجهات؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضل السيد الوزير للجواب.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيدةاملن ئبةامملحت8مة،

ما  املستعجالت  ديال  القضية  واحد  ليك  نشرح  باش  غير  أنا 
كيخصهاش األسرة تزاد؟ ما�ضي املشكل ديالles.urgences ما�ضي هو 
املشكل ديال la.capacité.laitiers املشكل ديال les.urgences هو مشكل 
ديال االستقبال واألنسنة ديال االستقبال، أما األسرة راه موجودين في 
املستشفيات وتم، ألن املستعجالت ماخاصش يجي املريض ويقطن فيهم 
خصو يدار ليه الخدمات ديالو وبسرعة يمر للمرحلة ديال االستشفاء، 
فبالتالي ربما خصو يكون عندنا واحد املنظور آخرو احنا خدامين في 
هاد املسألة ديال االستقبال في املستعجالت وكيفاش نوظفوا أحسن 
توظيف في القاعة ديال déchoquage مع القاعة ديال املالحظة مع 
املعدات اللي كاينين واملريض ما خصوش يدوز أكثر من 24 حتى ل48 
ساعة في املستعجالت ويم�ضي للمصلحة ديالو باش يمكن لو يتعالج 

فيها، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاحن ناممل �سي:

شكرا السيد الوزير على سعة صدركم سواء خالل الجلسات العامة 
أو داخل اللجنة وكذلك عن املعلومات اللي الغنية القيمة اللي تفضلتم 
بتقديمها، خاصة وأن األمر يتعلق بقطاع اجتماعي مهم يحظى بعناية 
بغية  تحوالت  لعدة  األخيرة  السنين  في  والذي خضع  سامية،  ملكية 

االرتقاء به، وجعله في مستوى تطلعات املواطنات واملواطنين.

السيد الوزير، كما تعلمون أن املستعجالت الطبية، تعتبر أحد ركائز 
العرض الصحي العمومي، ولها أهمية كبرى بل تعتبر حلقة أساسية 
في مسار العالجات، لكن واقع املستعجالت ببالدنا متواضع جدا، وفي 
هذا الصدد نسجل أن عدد األسرة املخصصة للمستعجالت واإلنعاش 
في بعض الجهات يبقى محدودا، رغم تخصيص ما يناهز 2400 سرير 
ومع  الوطنية،  االستشفائية  املؤسسات  في  واإلنعاش  للمستعجالت 
سوس  جهة  منها  الجهات،  مختلف  بين  كبيرة  تفاوتات  نسجل  ذلك 
ماسة وبعض األقاليم، على سبيل املثال إقليم تارودانت، خصصت 
له 16 سرير للمستعجالت موزعة على املستشفى اإلقليمي بتارودانت 
ومستشفى والد تايمة، هذه األسرة غير كافية بالنسبة للكثافة السكانية 

جودة  على  سلبا  يؤثر  مما  لإلقليم،  الجغرافية  والشاسعة  املرتفعة 

الخدمات.

املنظومة  تعرفه  أن  املنتظر  اإلصالح  انتظار  في  الوزير،  السيد 

يتعين   ،06.22 اإلطار  القانون  مضامين  تنزيل  خالل  من  الصحية، 

عليكم العمل على التخفيف من الضغط الذي تعرفه مختلف أقسام 

بمختلف  األسرة  عدد  من  للرفع  املجهودات  وتعزيز  املستعجالت، 

املستشفيات، كمستشفى القرب والد تايمة الذي يمكن توسيعه، ودعم 

الطاقم الطبي بطبيب في املستعجالت، والثاني في اإلنعاش. كما نلتمس 

والجراحة  النفسية،  األمراض  لقسم  واإلصالح  التجهيز  إعادة  منكم 

باملستشفى اإلقليمي لتارودانت، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد  تفضل  تعقيب إضافي؟  النائبة، هل هناك  السيدة  شكرا 

الوزير للرد.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

بسيط،  املؤشر  واحد  غي  أنعطيك  املحترمة،  النائبة  السيدة 

لها  كتجي  اللي  الحاالت  ديال   80% املغرب،  في  اليوم  املستعجالت 

ما�ضي مستعجلة، %20 اللي حقيقة مستعجلة، وهذا كيدل على أن 

االكتظاظ اللي كيجي لتما كيجيوا غير على أمور جد بسيطة، فبالتالي 
زعما األصح واألولى أنه يكونوا في املراكز الصحية األولية ديالهم، عالش 

ما كيمشيوش للمراكز الصحية األولية ديالهم، نظرا للتفاوتات اللي 

كتعرفوا، والنقائص كثيرة، ولكن في إطار الخصوصية ديال القطاع، 

ووظيفة صحية، والتحفيزات اللي تعطى للموارد البشرية، هما غادي 

يبداوا يستقطبوا داك املر�ضى، ألنه غيولي املريض زبون، فبالتالي أنا 

تنضن هاد �ضي كلو مرتبط ببعضيتو، ربما غيتحل هاد �ضي ملي يخرج 

األجرأة ديال الجميع إن شاء هللا، وشكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن الخصاص الكبير في األطباء 
املتخصصين، والتجهيزات باملستشفيات العمومية، للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيداحايداملدرمق:

السيد الوزير املحترم، نسائلكم حول الخصاص الكبير في األطباء 
املتخصصين، والتجهيزات باملستشفيات العمومية؟ شكرا.

ملسيداخ لداآيتاملط لبا زيراملصحةا ملحا يةاماللتا عية:

شكرماملسيداملن ئبامملحت8م،

كما جاء في األول أن كنعانيوا من الخصاص، خصاص سواء من 
األطباء العامون، أو املتخصصون، أو من األساتذة األطباء كذلك عندنا 
خصاص جد املهول، اللي يمكن لو يساير هاذ النمو اللي بغينا نمشيوه، 
ولهذا االستراتيجية ديال الحكومة اليوم، أن كيفاش نقدروا نوصلوا 
فواحد الوتيرة سريعة للعدد الكافي ديال هاد املوارد البشرية، سواء 
كتعرفوا  ألنه  ديالهم،  التأهيل  يقوم  غادي  اللي  للممرضين  بالنسبة 
أنه كنكونوا في القطاع الخاص بزاف ديال املمرضين، واللي خصهم 
واحد إعادة التأهيل، كذلك ناهيك على أن يعني املهنة ديال الصحة 
كتبدل بالتكنولوجية كتطور، فبالتالي التكوين املستمر خصوا يكون 
غادي بواحد الوتيرة. تقليص عدد السنوات اللي قلنا ديال من 7 سنين 
إلى 6 سنين، غادي تقدر ندوزوا من املؤشر ديال 1.7 لكل ألف نسمة 
طبيب، إلى 2.5 لكل ألف نسمة في 2026، ونقدروا نوصلوا كذلك ل 
4.2 ل 2030، هذا واحد املعدل زوين، زائد أن نزيدوا من املراكز ديال 
التكوين، كذلك نستقطبوا الكفاءات سواء كانت أجنبية أو مغاربة اللي 
هما مقيمين في الخارج، ولكن هاد ال�ضي ما يمكنلوش يجي غير هكاك، 
خص يكون عندهم واحد النظام محفز، ولهذا هاد الوظيفة الصحية 
واللي هي مبنية على واحد يعني اللي كيخدم بزاف يتخلص بزاف، واللي 
 la. performance يتخلص عليه، وكذلك على النجاعة acte دار �ضي
la.rentabilité، ربما غتبدل الصورة ديال الوظيفة الصحية و العمل 
في املؤسسات العمومية، بهاذ الطريقة نقدرو نحافظو على الكفاءات 
ديالنا يبقاو في بالصتهم واحنا غاديين وتنكّونو، إيال كان مركز استشفائي 
جامعي في كل جهة وكلية الطب وكتكون على حسب الخصاص ديالها 

ربما غادي نرجعو في النقص، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيداحايداملدرمق:

السيد الوزير، نعلم أن دستور 2011 ينص على الحق في الصحة، 

ومن هنا نلتمس منكم توفير أطقم طبية بحجم يجيب على حاجيات 
من   38% أن  حيث  املجالية،  العدالة  احترام  مع  الصحية  املغاربة 
األطباء األخصائيين يتمركزون في جهة الرباط -سال–القنيطرة والدار 
البيضاء الكبرى، غير أنه نجد بعض األقاليم تعرف خصاصا مهوال 
في األطر الطبية والتجهيزات، وعلى سبيل املثال املركز الصحي بإقليم 
تطوان واملتواجد بالسوق األسبوعي األربعاء قيادة بني حسان، حيث 
يقصد هذا املركز الصحي 4 جماعات جماعة الواد و بني ليث والحمراء 
وأوالد علي منصور، والذي يقّدر عدد ساكنة هذه الجماعات حوالي 
40 ألف نسمة، غير أن هذا املركز يعرف غياب الطبيب ما عدا يومي 
اإلثنين واألربعاء، وغياب تام لطبيب املداومة وانعدام وجود ممرضة 
دة باملستوصف، أيضا نسّجل نقص حاّد في حصة األدوية التي ال 

ّ
مول

تلبي حاجيات هذا العدد من السكان، السيد الوزير، نلتمس منكم 
العلم  القروية مع  املراكز  للعناية بمثل هذه  الالزمة  إعطاء عنايتكم 
على تجهيزها ومّدها بالوسائل الضرورية لالشتغال، حيث أن النقص 
في التجهيزات باملستشفيات العمومية يؤدي ثمنه املواطن في تكبد عناء 
ومشقة التنقل والسفر من إقليم إلى إقليم، لذا وجب االعتناء بهذا األمر 
كما ملسناه فيكم من غيرة صادقة على املواطنين، السيد الوزير، يجب 

على الحكومة أن تتحّمل مسؤوليتها اتجاه املغاربة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير، عندك 6 ثوان، شكرا السيد الوزير شكرا على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع التجهيز واملاء بسؤال عن التدابير 
املتخذة لتطوير الشبكة الطرقية، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيداعاراملب ز:

نسائلكم  باملغرب  الطرقية  الشبكة  لتطوير  املتخذة  التدابير  عن 
السيد الوزير؟ وشكرا.

ملسيدارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

ملسيدةاملرئيسة،

فكما  اإلطار  هذا  في  الوزارة  اتخذتها  التي  للتدابير  بالنسبة  أوال 
تعلمون هنالك واحد الرصيد طرقي اللي هو مهم، هاذ الرصيد الطرقي 
اللي فيه أكثر من 50 ألف كلم عندنا كذلك الطرق السيار 1800 كلم 
عندنا الطرق كذلك السريعة 1600 كلم، الهدف األسا�ضي اليوم هو 
أوال صيانة هذه الطرق و بالتالي فأكثر من %45 ديال امليزانية ديالنا 
ديال الوزارة فهي تذهب إلى الصيانة، ثانيا: العمل على تطوير كذلك 
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الطرق في بالدنا من أجل العمل على تحسين جودة هذه الطرق، و بالتالي 
بغينا نرفعو النسبة ديال الطرق الحسنة من %62 إن شاء هللا في آخر 
2023 بغينا نوصلوه إلى %66 ديال الطرق الوطنية واللي تكون داخلة 
ي تنعطيو في إطار برنامج تقليص 

ّ
في هاذ اإلطار، هنالك كذلك الدعم الل

ي فيه مليار و250 مليون درهم 
ّ
الفوارق الجماعية والفوارق الجهوية الل

ن كذلك من بناء العديد من الطرق زيادة على البرنامج الذي 
ّ
ي مك

ّ
، والل

رناه بخصوص تقوية الطرق السريعة والعمل كذلك على بناء طرق 
ّ
سط

جديدة شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

يكم السيدات 
ّ
شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب. هللا يخل

يكم شوية ديال الهدوء.
ّ
والسادة النواب هللا يخل

ملن ئباملسيدامحادالحاوش:

شكرا السيد الوزير، بالفعل هناك تطور ملحوظ لكن كنشوفوه 
السيد الوزير، في املدن الكبرى كثيرا في املداخل، راه كاين مناطق نائية 
وقروية وجبلية اللي كتعاني الكثير والكثير جدا السيد الوزير، اليوم 

هناك طرقات فواحد الحالة جد جد مزرية.

كنديروا  الوزير  السيد  الطريق  مع  كنتعاملوا  باقيين  احنا  أوال 
فيها 4 متر في العرض وهذا ما خصوش يبقى يتدار، البيكوش حتى هو 
نفس ال�ضيء، كاين هنا الصيانة تكلمتوا على الصيانة السيد الوزير أنا 
نقولك مثال ديال الخميسات اللي كلها طرق محفرة، كاين طريق وأنا 
راسلتكم فيها كتربط ما بين جماعة حدران وآيت إكو على طول ديال 18 
كيلومتر، عطيتوها السيد الوزير 2 مليون ديال الدرهم، وأنا نعطيك 
الصور في واحد الحالة اللي اليوم ال النقل يعني ديال املسافرين وهذا 
وال حتى القطاع ديال التنمية االقتصادية ألن هاد الجماعة هادي إيال 
كانت الطرق ديالها مزرية ما يمكنش مول الكاميو يدي الطحين وإال 
غادي يديه ولكن بواحد الثمن مرتفع. مسألة ثانيا السيد الوزير هو هاد 
الطرق الغير املصنفة كيفاش غنتعاملوا معها؟ اليوم كتجي الجماعة 
والجهة واملجالس اإلقليمية وكتشتغل أنتما القطاع ديالكم هو الساهر 
على هاد القطاع، ملن غنخليوه؟ الطريق عندها مدة الصالحية ديالها 
نقولوا هو 10 السنوات فاش غتسالي؟ شكون اللي غيتكلف بها؟ وهي 

غير مصنفة فهذا مشكل..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيداملن ئبامملحت8م،

اللي  اللي طرحتي أوال كاين تفاعل بحال  بالنسبة للقضايا املهمة 
تفضلتيو مع الطلب ديالكم، ولكن من جهة أخرى هنالك كذلك بالنسبة 

للصيانة ديال الطرق القروية اللي هي غير مصنفة فنحن نشتغل مع 
وزارة الفالحة في إطار الصندوق ديال التنمية القروية باش يتدار واحد 
الحصة خاصة بهاد املجال، ألن عندكم الحق ضروري أن يكون هنالك 

العمل بصيانة هذه الطرق، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تأهيل الطرق واملسالك 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيداه شماأميناملشفيق:

شكرا السيد الوزير، هل لدى الحكومة برنامج محدد لتأهيل الطرق 
واملسالك؟ وما هي اإلجراءات املواكبة لتنفيذ هذا املخطط؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملن ئبامملحت8م،

في  األول، هو  السؤال  يتقاطع مع  املطروح فهو  للسؤال  بالنسبة 
الواقع كما تفضلتم هنالك بالطبع استراتيجية واضحة في هذا اإلطار 
يكون  أن  إلى  تهدف أساسا  بها، هاد االستراتيجية فهي  بالقيام  قمنا 
هنالك برنامج عمل في أفق سنة 2040، واللي بغيت نأكد عليه وهو 
تنحاولوا كل ما أمكن أن يكون هنالك هاد البرنامج أن يتم إعداده 
عندنا  وتتكون  الجهات  رؤساء  فنستقبل  وبالتالي  تشاركية،  بكيفية 
نقاش في هاد اإلطار باش نحددوا ما هي األولويات وباش ناخذوا بعين 
االعتبار: أوال ما هي البرامج التنموية اللي هي مبرمجة في هاد اإلطار؟ باش 
يكون هنالك التقائية وكذلك اندماج في السياسات املطبقة بالنسبة 
للطرق، ومن جهة أخرى كذلك أننا نبحث ما هي الطرق التي سيكون 
لها أكبر وقع اقتصادي واجتماعي بالنسبة للساكنة، ألن هذا هو الهدف 
األسمى املطبّق، زيادة على ما تكلمت عنه خاص بصيانة الطرق والعمل 
كذلك على صيانة هاد الرصيد الطرقي األسا�ضي بالنسبة لبالدنا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيداه شماأميناملشفيق:

شكرا السيد الوزير، في البداية البد أن نثمن حصيلة عمل الوزارة 
بخصوص العملية الطرقية املنجزة خالل السنة املاضية، بالخصوص 
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من أجل تقوية الشبكة الطرقية بما يضمن تحسين شروط السالمة 

الطرقية وفك العزلة على الساكنة. السيد الوزير، ال أحد غادي ينكر 
املجهودات ديالكم ولكن السيد الوزير احنا كنتمناو أنها تكون أنها تكون 

شاملة ويتم التنزيل ديالها في القريب العاجل، ال سيما بالنسبة للطريق 

اللي كتربط ما بين الدار البيضاء إقليم مديونة وإقليم برشيد   315

وهي طريق مراكش القديمة اللي كتمر على أكبر مطرح ديال النفايات 
كاين في املغرب، وهاد الطريق هذا اللي prévu باش أنها غادي تكون 

ديال  املشاريع  العزلة على دوك  الطريق، وغتفك  هاد  ديال  التثليث 

recasement اللي جاوا من مدينة الدار البيضاء، ال سيما مشروع ديال 

الرشاد و املشروع ديال القصبة. ثاني حاجة السيد الوزير، الطريق 

الطرقية  النقطة  بالضبط   9 رقم  الوطنية  الطريق   ،9 رقم  الوطنية 

اللي كتربط ما بين تيط مليل واملحمدية على صعيد القنطرة ديال تيط 

مليل واملدخل ديال تيط مليل تما كنلقاوا واحد املشكل كبير، فهاديك 

القنطرة كاين واحد االكتظاظ كبير، ناتج أنه األشغال كلها تمات، ولكن 

القنطرة كاع ما تصيبات. احنا السيد الوزير في إقليم مديونة، ثايقين 

في الحكومة وثايقين فيكم السيد الوزير، وعارفينكم بأن هاد البرامج 

كلها غتم التنزيل ديالها، ولكن كنتمناوا أنه يتم التنزيل ديالها كيفما كان 

في القريب العاجل، ألن إقليم مديونة كان عندو واحد املشاريع ديال

recasement اللي هما كانوا كبار، والساكنة عندهم انتظارات اللي هي 

كبيرة، كنشكركم مرة أخرى السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 

النائب.

ملن ئباملسيدانوراملديناقشيبل:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزيرامملحت8م،

لقد استبشرنا خيرا السنة املاضية ببرمجة تتمة الطريق الجهوية 
رقم 408، التي تربط جماعة موالي بوشتى إقليم تاونات بجماعة موالي 

عبد الكريم، على طول 21 كلم في اتجاه وزان، إال أنه لحد اآلن لم يعلن 

عن هاته الصفقة، وقد أصبح هذا املقطع يهدد سالمة السائقين بسبب 

الحفر وتآكل قارعته. كذلك السيد الوزير الطريق الجهوية رقم 501 

التي تربط جهة فاس مكناس بجهة طنجة تطوان مرورا بقنطرة سبو، 

التي رست مؤخرا على أحد املقاولين، واللي كنشكروكم عن إخراجها 

في عهدكم، لذا نلتمس منكم السيد الوزير، التسريع بإنجاز هاذين 

املقطعين ملا لهما من أهمية في الحد من الفوارق املجالية، ورد االعتبار 

لساكنه املنطقة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا للسيد النائب، هل هناك تعقيب آخر؟ تفضلوا السيد الوزير 
للرد فيما تبقى من الوقت.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيدين النائبين املحترمين على هاد على التفاعل ديالكم، 
وكذلك على ما تفضلتم به بالنسبة للساكنة، اللي يمكن لي نأكد لكم وهو 
أننا أوال فكل هاد املشاريع اللي تفضلتيوا بها إن شاء هللا فهي مبرمجة، 
وإن شاء هللا غنسرعوا في التنفيذ ديالها. وباش نكونوا واضحين كذلك 
في هاذ اإلطار، تيخصنا نعرفوا بأن اليوم كاين واحد اإلشكال الكبير، ألن 
مع الغالء اللي كان ديال املواد ديال البناء، فهذا جعل أنه الوتيرة ديال 
اإلنجاز ديال العديد من الطرق فهو وقع فيه �ضيء من التأخر مع الدورية 
ديال السيد الرئيس الحكومة، باش أننا نقذوا املقاوالت ونجعلوا أن 
هداك البرامج أنها طبق على أرض الواقع، ولكن اللي يمكن لي نأكد لكم 
بأن إن شاء هللا فغنديروا الجهد ديالنا باش أننا نسرعوا في التنفيذ، 

والتتبع كذلك ديال إنجاز هاد املشاريع املهمة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

وحدة  لهما  و16   15 املواليان  السؤاالن  الوزير،  السيد  شكرا 
املوضوع، ويتعلق األمر بفك العزلة عن الساكنة القروية، لذا سيتم 
الوزير.  السيد  لدن  من  موحدا  جوابا  ليناال  واحدة  دفعة  طرحهما 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم 

واالشتراكية، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيداأحاداملعب ىي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

فائق  قطار  بها  أصبح  الحمد  وهلل  بالدنا  املحترم،  الوزير  السيد 
السرعة، وكما تفضلتم السيد الوزير، الطرق السيارة في املستوى، 
تفاقم  على  تدل  عجيبة  مفارقة  في  لكن  بها،  بأس  ال  طرقية  شبكة 
الالعدالة مجالية، ال زالت العديد من الجماعات الترابية تعيش عزلة 
وجدت.  إن  رداءتها  أو  الطرقية،  الشبكة  انعدام  بسبب  تامة  شبه 
ما  بقدر  فقط  امليزانية  أو  بالتمويل  يتعلق  ال  الوزير  السيد  اإلشكال 
يتعلق بتتبع املشاريع والبرامج ونسبة اإلنجاز واملقاربة املعتمدة في ذلك، 
كذلك يتعلق بمشكلة التنسيق واإللتقائية في البرامج ومشكلة الحكامة 

واملراقبة، وعدم صدقية الدراسات.

ديال  ملجموعة  كتأدي  اللي  املشاكل  هي  هادي  الوزير،  السيد 
البرامج ما كتنجحش. بالدنا دارت 2 ديال البرامج اللي هي مهمة: برنامج 
التأهيل الترابي 2011-2015 وبرنامج تقليص الفوارق املجالية، لكن 
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السيد الوزير البرامج اللي كتكون في البرنامج األول وما كتنجزش، ما 
كنوليوش ندرجوها في البرنامج الثاني وهذا إشكال كبير، يعني كتكون 
عندها أولوية وكتصدق كتسقط ما كتدارش كاع، مثال على ذلك طريق 
تسليوين بالجماعة الترابية كلدمان إقليم تازة. كاين مشكل آخر السيد 
الوزير يتعلق باتفاقية الشراكة اللي كتكون فيها وزارة التجهيز طرف، 
يعني كتعطل لسنوات عدة، نعطيك مثال على ذلك، اتفاقية شراكة 
تتعلق بالطرق املصنفة بإقليم تازة وهي طرق مهم، يتعلق األمر بالطريق 

الوطنية 29 تربط بين إيمغران وبويبالن، الطريق 5406 و5412 و5..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملن ئباملسيداحس ناملت بي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملس ىةاملنومب،

ملس ىةاملوزرمء،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير الحكومية 
القروي؟  العالم  العزلة عن  وتيرة فك  بغاية تسريع  التي ستتخذونها 
من طرق مصنفة وغير مصنفة ومن قناطر ونذكر بالذكر ثالثة قناطر 
على الطريق الوطني رقم 17 اللي كتأدي بيعني انقطاعات كثيرة أيام 
التساقطات، واللي هي فيها اتفاقية شراكة في بعضها، واألخرى على 
عاتق الوزارة. السيد الوزير، نريد اإلسراع بإنجاز هذه القناطر، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير للجواب.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرماملس ىةاملن ئب نامملحت8م ن،

من  الحكومة  طرف  من  قوية  إرادة  هنالك  أوال  سمحتي  إيال  أنا 
أجل تقليص الفوارق املجالية وهاد ال�ضي اللي أكدنا عليه في البرنامج 
الحكومي، ثانيا هنالك كذلك العديد من اإلنجازات في هاد اإلطار نذكر 
باملخطط الطرقي ديال الطرق القروية اللي كان دار في التسعينات، ثم 
املخطط الثاني اللي دار إلى غاية سنة 2015 اللي مكن من تحقيق واحد 
أكثر من 25 ألف كيلومتر بالنسبة للعالم القروي، ومكن كذلك من 
فك العزلة على أكثر من بعد 4 مليون ديال الساكنة في العالم القروي، 
كاين كذلك ومن بعد جا الصندوق ديال التنمية القروية ودار واحد 
املخطط التقليص الفوارق هاد املخطط ديال تقليص الفوارق دخل 

تتعطي  والوزارة  القروية،  الطرق  ديال  الجانب  كذلك  اإلعتبار  بعين 
مليار و250 مليون درهم سنويا من أجل إنجاز هاد البرامج، اللي يمكن 
لي نقول بأن إلى غاية شهر أكتوبر ديال السنة املاضية تحققات واحد 
14 ألف كيلومتر إضافية بالنسبة لتقليص الفوارق، وإذن تحققات 
واحد %60 مما كان مبرمج في هاد املجال وغنزيدوا إن شاء هللا تكمل 
العمل فهاد اإلطار. بالنسبة للنقط اللي تفضلتيو بها بالنسبة للشراكة 
أوال بالنسبة للقضية ديال البرامج اللي كانت مبرمجة وما كمالتش، اللي 
يمكن لي نقولكم بالنسبة للوزارة البرنامج ديال الطرق القروية اللي كان 
مبرمج في إطار الوزارة ديال 15 ألف كيلومتر بقات واحد 1400 كيلومتر 
راه احنا دخلنا في البرمجة ديالها من جديد. من جهة أخرى بالنسبة 
اللي فيها شراكة اللي يمكن لي نأكد لكم بأن احنا تنتبعوا هاد البرامج، 
املشكل الكبير هو من بعض املرات بعض األطراف ما تتكونش قدمت 
اإلمكانيات املادية وهذا اللي تيجعل أنه تيوقع واحد التأخر في إنجاز هذه 
البرامج، ولذلك احنا تنشتغلوا مع الوزارة املعنية باش يمكن لنا نعرفوا 
بالضبط ومع الجهات كذلك ما هي األولويات؟ واش نخليو هادو وال ما 
نخليوهمش؟ باش أننا نبرمجوهم إن شاء هللا ويكون التطبيق ديالهم، 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
األصالة  فريق  تعقيب  الوقت،  استوفوا  واالشتراكية  التقدم  فريق 

واملعاصرة.

ملن ئباملسيدارشيدابوكط ية:

شكرا السيد الوزير املحترم، من هاد تثمين املجهودات اللي كتقوموا 
بها في مختلف قطاعات التابعة للوزارة ديالكم، السيد الوزير التحدث 
كيبقى  القروي  العالم  على  العزلة  فك  وتيرة  تسريع  عن  واملساءلة 
�ضيء عادي، اللي ما�ضي عادي هو املساءلة عن فك العزلة عن جماعة 
آسفي  إقليم  البركي  مول  الترابية  الجماعة  هنا  باملثال  نذكر  ترابية 
التي أحدثت بظهير 1959 وهي اآلن معزولة عن محيطها الخارجي ألن 
الطرقات املصنفة اللي كتربطها بباقي الطرقات وهي الطريق اإلقليمية 
2300 والطريق اإلقليمية 2302 وهما في حالة كارثية وباألخص الطريق 
اإلقليمية 2300 اللي هي طريق منقطعة. جغرافيا هي الطابع الجغرافي 
ديالها هي في أرا�ضي منبسطة سهلة الساكنة فوق 25 ألف نسمة، كما 
تضم إعدادية وثانوية ومركز للدرك امللكي وتضم أكبر مؤسسة سجنية 
في اململكة، ال�ضيء اللي كيخليها في ارتباط دائم بالزيارات والتنقيالت من 
مختلف مدن اململكة، ومختلف محاكم اململكة، لهذا وجب إدراجها 
رجعت في أولويات الوزارة ديالكم السيد الوزير. السيد الوزير، إن 
نسبة فك العزلة في العالم القروي بلغت %79، ولكن لألسف أن عدد 
من الطرقات التي تشيدها بالعلم القروي، تحتاج إلى إعادة التقييم، 
من أجل الوقوف على وضعيتها الحقيقية، إنجازات مهمة تحققت في 
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مجال فك العزلة عن العالم القروي، ولكن يجب أن نأخذ بعين االعتبار 
الطريق التي..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملن ئباملسيدامحاداهيش مي:

بالنسبة  ديالكم  التفاعل  بإيجاب  نسجل  املحترم،  الوزير  السيد 

سبقوني  كما  إشكال  وكاين  ديالها،  والصيانة  الطرق  ديال  للتيهيء 

اإلخوان ديال اتفاقيات شراكة، على سبيل املثال إقليم السطات وسبق 

قدمت لكم ملتمس، وعندنا فيك كل الثقة السيد الوزير بالتفاعل 

ديالك اإليجابي، ألن هاد الطرقان عندهم واحد املعاناة كبيرة السيد 

الوزير، اللي سبق وقلت ليك عليهم 205 الرابطة بين البروج وقلعة 

السراغنة، و308 الرابطة كذلك بين البروج والفقيه بن صالح، و316 

اللي االنطالقة ديالها من مدينة سطات إلى حدود خريبكة. هاد الطرقان 

السيد الوزير اللي سبق وقدمت فيهم ملتمس ديالك، وعندنا فيك الثقة 

التامة إن شاء هللا الرحمان الرحيم، راهم كيعانيوا واحد املعاناة كبيرة 

السيد الوزير، وهللا يجازيك بخير ملا كنطالبو منك باإلسراع، وكنت 

واعدتيني في متم هاد السنة إن شاء هللا، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد النائب.

ملن ئباملسيدالحسناملسعدي:

اللي  الجبارة  املجهودات  بإيجاب  نسجل  املحترم،  الوزير  السيد 

كتبذلوها، من أجل التأهيل الطرق وفك العزلة عن الساكنة. بالنسبة 

إلقليم تارودانت هناك طريقين عندهم أولوية كبرى، اليوم راهم في 

حالة كارثية السيد الوزير، الطريق الجهوية 106 اللي كتربط اللي هي 

منفذ رئي�ضي ل 16 جماعة ديال املنطقة الدائرة ديال إيغرم مع تالوين، 

في واحد الحالة جد جد يعني بقى فيها غير األثر دالكودرون. الطريق 

 4 كتربط  أسكاون  ديال  والجماعة  وزاكموزن،  تالوين  بين  الرابطة 

دالجماعات، وتعطى طلب العروض سنة 2017، ولكن ما تنفذتش ألنه 

ألسباب تعلمونها السيد الوزير، فمدى بنا أن هاد 2 الطرق اللي يعني 

عندهم أهمية كبرى، توليوها العناية الالزمة، شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السادة النواب املحترمين على التفاعل اإليجابي، وعلى كذلك 
النقط اللي تفضلتيوا بها. أنا اللي يمكن لي نأكد لكم وهو أنه بالنسبة 
لهاذ معلوم احنا ما يمكنا إال نتفاعلوا إيجابا مع االقتراحات والطلبات 
ديالكم، ولكن بغيت نرجع لواحد النقطة اللي أكدت عليها، وهو البعد 
التشاركي، احنا تنعتبروه بأن هاذ األمور ضروري أن الجهة تكون معنا 
كذلك كشريك، باش يمكنا نشتغلوا في إطار واحد النظرة اللي تكون 
متكاملة، واللي يكون فيها البعد التنموي. ثانيا بالنسبة لفك العزلة باغي 
كذلك نأكد مع الوزراء املعنيين فهاد املجال، أننا طرحنا أننا نغيروا 
أو نضيفوا كذلك في إطار األولويات أبعاد جديدة، ألن أنتوما عارفين 
بأن البعد اللي هو معروف هو عدد العربات اللي تتمر، ولكن قلنا أو 
الساكنة اللي غنفكوا عليها العزلة، قلنا نضيفوا كذلك معايير جديدة، 
من بينها املعيار أوال ديال واش طريق سياحية أم ال؟ واش طريق تتدي 
إلى السوق أم ال؟ واش الطريق تتدي إلى املدارس؟ ألن عارفين وأنتوما 
راه عارفين اإلشكاليات اللي تتطرح بالنسبة للنقل املدر�ضي، والصعوبات 
اللي ما  الطرق  نتيجة ديال  الجماعات،  العديد من  منها  تتعاني  اللي 
تتكونش في املستوى فهاد اإلطار، زيادة على الجانب الصحي اللي تكلم 
عليها وزير الصحة بالنسبة للخريطة الصحية الجديدة، واللي معلوم 
ضروري ناخذوا بعين االعتبار كالطرق اللي تتأدي إلى املستوصفات، أو 
مراكز العالج. إذن هاد األمور اعتبرنا أن من بين األمور اللي غتساعدنا، 
باش يمكنا نقوموا بالواجب ديالنا فهاذ اإلطار، وبالطبع ما يمكناش 
نخليوا الجماعة معزولة، بل علينا أن نعمل جاهدين إن شاء هللا باش 

نحلوا هاد اإلشكاليات، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

باملاء  التزود  تعميم  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الشروب، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيدارشيداملس لد:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة ملواجهة 
تداعيات الجفاف، وتأمين التزويد باملاء الشروب، نسائل عن اإلجراءات 
املتخذة لتعميم هذه املادة الحيوية التي جعل منها هللا كل �ضيء حي، 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

جواب السيد الوزير.
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ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال في الواقع بالنسبة 
للتزويد باملاء الصالح للشرب بالنسبة املواطنات واملواطنين، خريطة 
الطريق اللي حددها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا في افتتاح 

هذه الدورة فهي أساس ديال العمل اللي تنقوموا به في هذا املجال:

 129 تلية جديدة  - أوال: تسريع وتيرة ديال السدود وبناء سدود 
سد تلي وصغير اللي انطلقت األشغال ديالهم فهاد البرمجة من 2022 

ل2024 إن شاء هللا في كل جهات اململكة.

- ثانيا: العمل كذلك على التركيز أساسا على تحلية املياه ألنه اعتبرنا 
بأن بالنسبة للماء الصالح للشرب بحكم أن كاين تراجع ديال املاء في 
السدود ضروري أن نعطي أهمية قصوى لتحلية املياه، وإن شاء هللا 
اسفي،  الداخلة،  البيضاء،  الدار  السنة  هاد  غير  العديد  فانطلقت 
بالنسبة  الشرق  غانطلقوا  كذلك  غنفتحوا  هللا  شاء  وإن  الجديدة، 
الناظور، إذن هادي من بين األمور وزيادة على مناطق أخرى إن شاء 
هللا اللي غانبرمجوها بالنسبة لسنة 2023، وكذلك العمل على معالجة 
املياه العادمة الهدف هو نوصلوا ل100 مليون متر مكعب في أفق 2025 
باش أنه نقلصوا من املاء الصالح للشرب اللي تيتم استعماله ال من 
طرف الصناعات وال بالنسبة للسقي املساحات الخضراء، زيادة على 
واحد املجهود كبير اللي تنعتبروا أسا�ضي وهو تزويد املاء الصالح الشرب 
بالنسبة للعالم القروي، وهنا كاين واحد البرنامج مهم اللي تتقوم به 
املكتب الوطني للماء والكهرباء اللي غادي يستافدوا منوا العديد من 

القرى في بالدنا والدواوير، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيدارشيداملس لد:

شكرا السيد الوزير، نحن نثمن املجهودات الجبارة اللي تتقوموا 
بها فهاد القطاع، وبغيت بهاد املناسبة السيد الوزير أتقدم لكم بالشكر 
الجزيل ألن تم إطالق 16 سقاية بجماعة سيدي يحيى زعير بعد القاء 
النقطة  األولى.  النقطة  ديالكم هادي  املكتب  في  وبينك  بيني  تم  اللي 
الثانية السيد الوزير هنالك واحد االتفاقية كانت مع املجلس السابقة 
بين شركة املاء والكهرباء وجماعة سيدي يحيى زعير اللي املبلغ ديالها هو 
52 مليون الدرهم، الجماعة الغالف املالي املخصص لها هو مليار و200 
مليون وتم إنجاز صهريج وles.conduites بالجماعة كلها القروية ديال 
الجماعة سيدي يحيى زعير تم إنجاز %100. فيما يخص املكتب الوطني 
للماء والكهرباء تم إنجاز %50 أي الشطر األول، لذا نطالبكم السيد 
الوزير بمواكبتنا بهذا املشروع وعلى ما بلغني قبل قليل من طرف أحد 

.l›appel راه تلونصات، بغينكم  d›offres مهند�ضي املاء والكهرباء بأن
السيد الوزير تواكبون حتى يتسنى لنا إن شاء هللا في le.mois.juin باش 

تكون الجماعة ديال سيدي يحيى زعير..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير 
فيما تبقى من الوقت ال انتهى الوقت، السؤال املوالي عن هشاشة البنية 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الطرقية  التحتية 

االشتراكي فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملن ئباملسيداف ضلابرمس:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

الطرق  تكتسيها  التي  القصوى  لألهمية  نظرا  الوزير،  السيد 
القروي، نسائلكم عن تصور وزارتكم  في املجال  واملسالك والقناطر 

السيد الوزير؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، أنا اللي باغي نقول 
فهاد اإلطار وهو أنه بالطبع من بين األمور التي تقوم بها الوزارة وهو 
العمل على الحفاظ على الرصيد الطرقي في بالدنا، ولذلك من أجل 
التفاعل مع اإلنتظارات ديال املواطن خصوصا بالنسبة للعالم القروي 

درنا 3 داألمور اللي ركزنا عليها:

- األمر األول وهو أنه بالنسبة للطرق القروية اللي أنجزتها الوزارة في 
إطار البرنامج األول أو في اإلطار البرنامج الثاني، فقررنا بالنسبة للميزانية 
ديال سنة 2023 أننا نقوموا بالصيانة ديالها وهذا أمر مهم ألول مرة 
اللي سهرنا على هاد األعمال  بأنه أسا�ضي ألن حنا  غيدار، واعتبرناه 

وبالتالي عارفين العمل اللي دار وغيسهل علينا األمر.

- األمر الثاني فحال اللي قلت وهو أن في إطار الصندوق ديال التنمية 
القروية غنخصصوا واحد الحصة خاصة للصيانة هاد الطرق القروية.

- نقطة ثالثة وهو أننا في إطار كذلك العمل على التصنيف غانشوفوا 
كيفاش يمكن لنا نطوروا؟ خصوصا بالنسبة للعدد ديال التصنيف 
وخصوصا كاين بزاف ديال الطرق مثال اللي هي جماعاتية واللي يمكن 

نحاولوا كل ما أمكن نصنفوا البعض منها، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.
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ملن ئباملسيداف ضلابرمس:

شكرماملسيداملوزير،

بالطرق  توليوها  اللي  العناية  على  جوابكم  ملعرض  نستمع  نحن 
ديالكم على  الجواب  نثمن هاذ  القروي،  بالعالم  والقناطر  واملسالك 
لإلمكانيات  نظرا  الجماعة  داخل  الجماعية  الطرق  العناية  أساس 
الهزيلة إن لم نقل منعدمة ديال امليزانيات ديال الجماعات املحلية، 
ونبغي نضيف لكم السيد الوزير معرض جوابكم على حد األسئلة ديال 
السادة النواب تخصيص واحد الحصة من صندوق التنمية القروية 
لصيانة الطرق اللي اللي قامت بها الوزارة ديالكم واللي بقات على كاهل 

الجماعة واللي ما عندهاش اإلمكانية باش دير ليها الصيانة.

البد السيد الوزير أننا نسجلوا أيضا التفاوتات املجالية الحاصلة 
في املجال القروي والجبلي مقارنة مع املجال الحضري، البد أن نسجل 
التأخر في تعبيد وتتنيت بعض الطرق ونبغي نشير هنا للطريق الوطنية 
رقم 8 بين الجماعات والد عيش إقليم بني مالل وقصبة تادلة، البد 
املعتمدة إلنجاز  املعايير  في  النظر  إعادة  الوزير نسجلوا  السيد  أيضا 
الطرق وضرورة االستمرار في صيانتها، ضرورة مالءمة قانون نزع امللكية 
الثاني  املواطنين، وفي املحور  إلنجاح مشاريع ذات وقع مباشرة على 
السيد الوزير نبغي نذكر بأنه في القضية ديال القناطر ملذا ال تبقى معابر 

ديال العبور أصبحت واحد املحطات ..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير 
في ما تبقى من الوقت عندكم شوية دالوقت.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرماملسيداملن ئبامملحت8م،

لهاد  واحد  درنا  القناطر  ديال  نقطة  على  نتكلم  بغيت  فقط  أنا 
ملواجهة  خاص  برنامج  واحد  دارنا  الجديد  املالية  لقانون  بالنسبة 
القناطر األيلة للسقوط وباش يمكن لنا نحلوا هاذ اإلشكالية كذلك 

بنسبة للمواطنات، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن وضع استراتيجية تواصلية 
في مجال املاء للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحاداأحويط:

السيد الوزير املحترم، ما هي التدابير املتخذة لوضع استراتيجية 
تواصلية فعالة في مجال املاء؟

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرماملسيداملن ئبامملحت8م،

أنا أوال قبل ما ندخل في الجواب على السؤال ضروري نرجع لنقط 
السادس نصره هللا وهو  امللك محمد  اللي أكد عليها جاللة  رئيسية 
العناية بالطلب واالقتصاد في املاء، وفي هاد اإلطار أنا اللي باغي نقول 
بأنه اليوم هاد االقتصاد في املاء فهو ضروري أن نقوم كذلك بمواجهة 
إشكالية ديال التبذير ديال املاء وديال الضياع ديال املاء وضرورة العمل 
كذلك على تغيير ممارساتنا، وفي هاد اإلطار فقمنا بحملة تحسيسية 
منذ شهر مارس املا�ضي واللي تستمر إلى اآلن، وهنا بغيت نشكر الشركة 
الوطني لإلذاعة والتلفزة و كذلك 2M وحتى Médi1 ولكن اليوم لعبوا 
واحد الدور مهم فهاد املجال، وكذلك شبكات التواصل االجتماعية 
وصلنا إلى 80 مليون مشاهدة ديال هاد الحمالت التحسيسية، واللي 
كان عندها واحد الوقع إيجابي كذلك أوال على أن يكون هنالك في الواقع 
الوعي بهاد اإلشكالية اللي هي مطروحة بالنسبة لبالدنا، وثانيا كذلك 
للعمل على أخد العديد من التدابير في هذا اإلطار، ملواجهة هاد ندرة 
املياه. بغيت كذلك نقول بأن من بين األمور كذلك اللي بغينا نركزوا 
عليها، واللي في إطار هاد الوصالت التحسيسية، وهو أن زيادة على هاد 
الوصلة، ضروري أن يكون هنالك حركة ديال املجتمع املدني منخرطة، 
فهاد املجال ديال االقتصاد في املاء، ولذلك إن شاء هللا غنديروا واحد 
إدراجها،  يتم  أنه  املبادرات  كل  أن  اللي غنجعلوا  رقمية  املنصة  من 
ونعطيوا اإلمكانية ال بالنسبة وتدارت مثال بعض األغاني في هاد املجال 

ال بالنسبة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحاداأحويط:

السيد الوزير املحترم، نحن نثمن عاليا املجهودات اللي كتقوموا 
بها على رأس هاد القطاع، ولكن السيد الوزير النقص الحاصل في املاء 
القروي  العالم  تزايد.  في  القروي  العالم  في  للشرب، خاصة  الصالح 
عالش ألن العالم القروي كاين اإلنسان، وكاين املاشية، وكاين الفالحة، 
والتقرير ديال املجلس األعلى للحسابات ديال 2019-2020 كشف على 
الدعامات،  ومتعددة  ومتكاملة  تواصلية  استراتيجية  غياب  كاين  أن 
لحماية املوارد املائية. والنقاش السيد الوزير اليوم هو حول املاء، نقاش 
يخترق كل مستويات املجتمع، سواء على مستوى البرملان أو الحكومة 
لحساسية  مدركون  اليوم  املغاربة  كل  بل  الدولة،  مؤسسات  وباقي 
السنة  في  البالد  عاشته  مزمن  جفاف  في ظل  نعيشها  التي  املرحلة، 
املنصرمة. اليوم صارت التواصل حلقة أساسية في تغيير السلوكيات 
املضرة باملجتمع، خصوصا في القضايا املصيرية، وقضية املاء السيد 
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الوزير هي قضية مصيرية تحتاج إلى مجهود تواصلي كبير، لتغيير تصور 
املغاربة حول االستعمال األمثل للماء، ليس فقط اليوم في ظل الجفاف، 
بل عبر استيعاب أننا نعيش تغيرات مناخية كونية وغير مسبوقة، تنذر 
بأن العالم سيعرف صراع جيو سيا�ضي حول املاء، لكن هذا النقاش 
غير مؤطر من خالل سياسة تواصلية متعددة األبعاد، تنخرط فيها كل 
مكونات الدولة من إعالم عمومي، ومؤسسات التنشئة االجتماعية، 

والخطباء الدينيين..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ السيد الوزير لقد 
استوفيتم الوقت، السؤال املوالي عن آثار التغيرات املناخية على املوارد 
املائية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيداملحسينا عال4:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ال يخفى على أحد أن التغيرات املناخية هي السبب الرئي�ضي في ندرة 
املوارد املائية في كل ربوع اململكة، مما يستدعي البحث عن الحلول 
املستدامة، للحفاظ على احتياطات املوارد املائية، من هاد املنطلق 
نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي تنوون القيام بها، ملواجهة 

آثار التغيرات املناخية على املوارد املائية ببالدنا؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير للجواب.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرماملسيداملن ئبامملحت8م،

بالنسبة أوال نحن كلنا نعلم بأن مع التغيرات املناخية، فهذا غيكون 
عندو وقع كبير على بالدنا، وبالتالي غنمروا من مرحلة ديال اإليجاد 
املائي إلى املرحلة ديال ندرة املياه، وحسب التقارير الدولية، فيمكن أن 
يكون هنالك تراجع ديال الواردات املائية ما بين 20 إلى %30 في أفق 
سنة 2050، وبالتالي من الضروري أن نعمل على مواجهة هاد األمر، 
ولذلك فنحن نقوم اليوم بتحيين املخطط الوطني للماء في أفق 2050، 
من أجل األخذ بعين االعتبار هذه التطورات. ثانيا كذلك هنالك البرامج 
الجهوية اللي حتى هي كذلك سنقوم بإعدادها، لكي يكون هنالك منظور 
شمولي فهاد اإلطار، زيادة على ما قمنا به هاد السنة مع األحواض املائية 
األكثر تضررا، ودرنا مخططات خاصة بهاد األحواض، واللي هي اللي 
مكناتنا الحمد هلل أننا ندوزوا للمرحلة ديال الصيف بدون صعوبات 
كبيرة، وأننا مددنا 2 داملليون و700 ألف مواطن ومواطنة من العالم 

القروي باملاء الصالح للشرب، بفضل الشاحنات الصهريجية، زيادة 
على كون أننا كذلك قمنا بشراء وحدات متنقلة لتحلية املياه، وتعدين 
املياه باش أنه نستعملوها كذلك في املناطق الداخلية وفي الجبال، مني 
تتكون فيهم املياه األجاجة أي املاء مالح، فتتفتح لنا املجال باش نعطيوا 
املاء الصالح بالنسبة لهاد املواطنين، زيادة على هاد التصور الجديد أي 

االنتقال من منطق ديال التركيز فقط أساسا على..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيداملحسينا عال4:

شكرا السيد الوزير على جوابكم الدقيق، ولكن ال يختلف اثنان 
اليوم في كون البالد، تمر من ظروف مناخية صعبة وغير مسبوقة، 
وصلت إلى مرحلة اإلجهاد املائي، الذي له انعكاسات سلبية كبيرة على 
مستوى األمن املائي، وبالخصوص في العالم القروي، الذي يعاني من 
صعوبات كبيرة في الحصول على املوارد املائية، سواء للشرب أو للسقي، 
وعلى سبيل املثال مناطق الجنوب الشرقي. وأغتنم هذه املناسبة السيد 
الوزير، ألثمن العمل الكبير الذي باشرته الحكومة في تخصيص 10 

املاليير درهم، لرفع الضرر على الفالح البسيط.

السيد الوزير، مع األسف هاذ الوضع وصلنا إليه بسبب التقصير 
الذي  املزمن  العجز  لتدارك  فعالة،  العمومية  السياسة  تنفيذ  في 
الكبرى  السدود  بناء  ملف  خصوصا  املاء،  مجال  في  املغرب  يعرفه 
ومحطات التحلية، تحلية ماء البحر في بعض املناطق التي تعاني أكثر 
من ندرة املياه، ولهذا يجب اإلسراع في وضع سياسة عمومية محكمة، 
باستعمال التكنولوجيا الحديثة في تدبير وتعبئة املوارد املائية لتجنيب 

آثار الخصاص على مستقبل األجيال القادمة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملن ئباملسيداعدياشجري:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

املناخية،  التغيرات  على  كنتكلموا  فملي  املحترم،  الوزير  فالسيد 
أوتوماتيكيا كنتكلموا على النقص في تساقطات املطر، وبالتالي نقص 
السبعينات  في  فمثال  الجوفية،  منها  السطحية  املائية  الواردات  في 
األمتار  ديال  مليار   16 على  كنتكلموا  كنا  والتسعينات  والثمانينات 
املكعبة ديال املياه الصطحية، و5 داملليار ديال األمتار املكعبة ديال 
املياه الجوفية، فهاد األرقام السيد الوزير راه ما بقاتش، ولكن الغريب 
يخص  وفيما  الدراسات  يخص  فيما  وزارتكم  مصالح  أن  األمر،  في 
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التخطيط، ما زالت تأخذ هاد األرقام بعين االعتبار، فإيال كنقولوا كانت 
عندنا 2600 متر للفرد، واآلن أصبحت 600 فهذا تناقض مع هاد اآلخر. 
هللا يجازيكم بخير باش يكون التخطيط ديالنا محكم، فخصنا ناخذوا 

بعين اإلعتبار األرقام الحقيقية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرماملسيدمناملن ئب نامملحت8م ن،

أوال النسبة للقضية ديال األرقام ألنه ضروري نكونوا واضحين، احنا 
في هاد اإلطار فقمنا بمراجعة كل األرقام، بل أكثر من ذلك، قمنا بالعمل 
على تحديد كذلك حقينة السدود باش نعرفوا شحال عندنا حقيقة 
.la بالنسبة للسدود كلها، إن شاء هللا  bathymétrie ديال املاء، درنا
الدراسة غتكتامل هاد السنة باش نعرفوا أشنو عندنا. بالنسبة للجانب 
اللي تفضلتيوا به بأن شحال الواردات املائية، فوقع واحد التراجع مهم 
ديال الواردات املائية، ما بقيناش كنتكلموا على 16 مليار، درنا ما بين 
املتوسطة غير فهاد 10 سنوات املاضية، ما كان غير 14 مليار، وهاد 
ال�ضي باقي تيتراجع، وهاد السنة معلوم وقع تراجع كبير، راني قلت لكم 
حتى بالنسبة للثلوج، ألن ما كاينش غير التساقطات املطرية، بالنسبة 
للثلوج فهي وقع تراجع ديال %85، من 45 ألف كلم اليوم فقط هاد 
السنة كان 5000 كلم، وبالتالي ديال تغطية الثلوج، وهذا كان عندو وقع 

كبير على الواردات املائية في بالدنا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن إصالح النقط السوداء 
بالطرق، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيداعدياخز :

شكرماملسيدةاملرئيسةامملحت8مة،

نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن برنامجكم االستعجالي إلصالح 
النقط السوداء بالطرق، من أجل وضع حد النقطاعها وعرقلة حركة 

السير؟ وشكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرماملسيداملن ئبامملحت8م،

بالنسبة للقضية ديال الطرق أو املقاطع السوداء أو النقط السوداء 
اللي كاينة فاحنا درنا عطينا األولوية، وفي هاد اإلطار يمكن لي نقولكم 
67 نقطة  65 نقطة سوداء والسنة املقبلة  بأن هاد السنة فبرمجنا 
سوداء، الغالف املالي الشمولي هو 350 مليون ديال الدرهم ألن اعتبرنا 
بأن هاد النقط فهي أساسية ودرنا البرمجة مع كذلك وزارة النقل اللي 
هي بالطبع تتابع هاد األمر مه النارسا باش نعرفو بالضبط ما هي النقط 
التي ينبغي التركيز عليها وإعطائها األولوية ألن بالنسبة لنا حياة املواطنين 

فهي أساسية وضرورية للحفاظ عليها، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

ملن ئباملسيداعدياخز :

الذي  املتواصل  الجبار  العمل  على  املحترم  الوزير  السيد  شكرا 

تقومون بها من أجل تجويد وتحسين البنية التحتية الطرقية بجميع 

أنحاء اململكة وذلك لتنزيل توجيهات جاللة امللك نصره هللا، في إطار 

تنفيذ البرنامج الحكومي كما نشكر أطر وزارة التجهيز واملاء وشركائهم.

السيد الوزير املحترم، نطالبكم بوضع برنامج استعجالي لتسريع 

معالجة النقط السوداء في الطرق التالية : الطرق الرابطة بين جهة 

الوزير،  السيد  شكرا  لها،  املجاورة  الجهات  وجميع  تافياللت  درعة 

تقوية الطريق الرابطة ما بين قلعة مكونة، قلعة مكونة الرابطة بين 

أزيالل انطالقا من تانسيف وأغيلو بنوا أوزيرينت، بناء وتوسيع الطريق 

الرابطة بين مسيرير وأزيالل عبر أوسيكيس، توسيع الطريق الرابطة ما 

بين بومالدات وإيكنون، إصالح النقطة السوداء في الطريق الجهوية 
رقم 704 من بومالدات إيملشيل عبر مسرير وتلمين، توسيع الطريق 

الرابطة ما بين آيت هادي والريش عبر أسول، الطريق الوطنية رقم 12 

الرابطة ما بين تنغير وبني مالل عبر آيت علي وإيملشيل، إتمام توسيع 

الطريق الوطنية رقم 9، إصالح النقط السوداء ما بين تنغير وورزازات 

وتارودانت. شكرا السيد الوزير املحترم مجددا على اهتمامكم الكبير 

للبنية التحتية عموما وندعوكم السيد الوزير املحترم لزيارة إقليم تنغير 

وشكرا جزيال.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد  تفضلو  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 

الوزير فيما تبقى من الوقت
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ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيد النائب املحترم، أنا اللي يمكن لي نأكد لكم بأن العديد 
من الطرق اللي تفضلتيو بها فهي مبرمجة بالنسبة لسنة 2023 وسنة 

2024، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن مواجهة آثار الفيضانات 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيدارحواملهيلع:

املدن  بعض  عرفت  املاضية  األسابيع  في  املحترم،  الوزير  السيد 
املغربية فيضانات قوية ومباغتة تسببت في خسائر مادية كبيرة وحتى 
بشرية مثل ما وقع في مدينة الرماني حيث توفى التلميذ مراد بورباح 
رحمه هللا، وكل األسر املتضررة ضاع لهم كل �ضيء حتى األفرشة واألواني 
وحتى املاشية في املناطق املجاورة، لذا نسائلكم السيد الوزير أوال هل 
وزارتكم ستنوي دعم األسر املتضررة وإيال ما كاينش خصو يكون السيد 
الوزير، ثانيا هذه املدن ستكون دائم مهددة بالفيضانات نظرا ملوقعهم 
الجغرافي، إال إذا وإلن تقم وزارتكم حتى الحكومة ككل بتقوية البنية 

التحتية الخاصة ضد الفيضانات، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدانزمرابركةا زيراملتجهيزا ممل ء:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

بالطبع  بأن  نقول  بغيت  فقط  أنا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الحكومة فلها برنامج خاص في هاد اإلطار وتم إحصاء ما يقارب بألف 
موقع مهدد بالفيضانات واتخذت العديد من التدابير في هاد املجال ال 
بالنسبة لبناء السدود التلية لحماية املواطنين من الفيضانات، وما 
هو مرتبط كذلك بالعمل على تهيئة األودية وإنجاز السدود للتخفيف 
من آثار الفيضانات، بالنسبة األمر اللي تفضلتيو به فبالنسبة الروماني 
فعندنا برنامج تكميلي إن شاء هللا اللي غنقومو به، بالنسبة القضية 
ديال التعويض فعندنا واحد الصندوق ديال الكوارث الطبيعية اللي هو 
كاين واحد اللجنة وعاد تم وضع برنامج العمل ديالها وبالطبع الساكنة 
فهي مدعوة أن تطرح هاذ األمر بالنسبة للجنة لكي تبت فيه إن شاء هللا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيدارحواملهيلع:

ملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، شكرا أوال على التجاوب ديالكم مع الطلب هو الطلب 
ديالنا ما�ضي غير في السؤال أكثر ما هو طلب، شكرا في في نفس الوقت 
هاد الناس راهم باقين مؤثرين اآلن إال كان ممكن نتسرعو فهاذ العملية، 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير، 
شكرا لكم. شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
ننتقل إلى قطاع االنتقال والتنمية املستدامة، ونظرا الرتباط السيدة 
وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية بنشاط ملكي سينوب عن الوزيرة في 
اإلجابة السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات 
مع البرملان بسؤال عن تأمين املخزون االستراتيجي للمواد الطاقية من 

املجموعة النيابية للعدالة والتنمية تفضلي السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةان ىيةاملقنصوري:

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين املخزون 
االستراتيجي للمواد الطاقية؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومةا
ب لني بةاعناملسيدةاليلىابنعليا زيرةامالنتق 4املط قيا ملتنايةا

مملستدممة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

يسعدني أن أقدم املعطيات التالية نيابة عن السيدة الوزيرة وزيرة 
االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة، حيث أن الوزارة تساهم بشكل 

كبير في تنمية عفوا، عفوا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

املخزون االستراتيجي.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومةا
ب لني بةاعناملسيدةاليلىابنعليا زيرةامالنتق 4املط قيا ملتنايةا

مملستدممة:

املخزون االستراتيجي oui أ اللة عذرا، إيال كان ممكن غير تعاود داك 
الوقت السيدة الرئيسة هللا يكثر خيرك.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

واخا، هللا يخليك ممكن تعاود لنا الوقت للسيد الوزير من فضلك.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومةا
ب لني بةاعناملسيدةاليلىابنعليا زيرةامالنتق 4املط قيا ملتنايةا

مملستدممة:

شكرا السيد النائب ال�ضي اإلبراهيم، شكرا على املساعدة، قلت 
الوزارة عملت على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية الحاجيات أوال 
فيما يخص الغاز الطبيعي، حاجيات محطتي تهدارت وعين بني مظهر 
ارتكزت هذه  الصناعي، وقد  القطاع  الكهرباء وكذا حاجيات  لتوليد 
الخطة على 4 خطوات، أوال: بناء الثقة، فصل التزود بالغاز ثم عزل 
املخاطر عن املنظومة الكهربائية، ورابعا: نشر املخطط الرئي�ضي. فيما 
يخص الكهرباء، تم القيام بمجموعة من اإلجراءات حيث تم تأمين 
املخزون الكافي إلنتاج الطاقة من مختلف املواد باإلضافة إلى تم العمل 
بالتعاون طبعا مع املكتب على برمجة وتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء 
خالل الفترة 2022 و2026، بخصوص املواد البترولية، الوزارة عملت 
قدرة  إنجاز  يتم  املجال حيث سوف  في  االستثمارات  من  الرفع  على 
إجمالية إضافية للتخزين تصل إلى 584 ألف متر مكعب باستثمار مالي 

يناهز 2 مليار درهم في سنة 2023.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاربيعةابولة:

السيد الوزير، البرنامج الحكومي ديالكم السيد الوزير جا واحد 
الوعد فيه أنكم غادي تقومو بإحداث املجلس ديال األمن الطاقي لحد 
اآلن ال �ضيء، دخلتو لهاذ الوزارة هاذي وقلتو بأن كاينة نصوص تطبيقية 
خاصة بالهيدروكاربورات ما تمش اإلخراج ديالها لحد اآلن، لألسف 
الخطاب ديال جاللة امللك مرت عليه سنة بأكمله ألزيد من سنة اللي 
كيتحدث على األمن االستراتيجي الطاقي وما كاين حتى �ضي جواب لحد 
اآلن قدمنا مقترح قانون كمجموعة نيابية في هذا الصدد وال �ضيء، 
تحدثنا مع السيدة الوزيرة قلنا لها بأن املغاربة كيشوفو الحل ديالهم 
ديال هاذ املشكل ديال التخزين الطاقي في السامير، ولكن لألسف قالت 
لنا غدرس امللف لحد اآلن ال�ضيء تكلمت السيدة الوزيرة بأنه غادي 
دير املحطات ديال التخزين جهوية ما شافنا حتى �ضي حاجة الغريب 
في األمر هادي فكرة جيدة وحنا كنعرفو الكفاءة ديال السيدة الوزيرة، 
وقالت  للصحافة  مباشرة  أنه خرجات  هي  وقع  الذي  لألسف  ولكن 
بأنه أقبرت هاذ الفكرة هاذي، فما فهمناش شنو اللي وقع تصريحات 
متضاربة السيدة الوزيرة قالت تصريح فشكل على السامير، جا وزير 

من نفس الحكومة تيقول تصريح متضارب، بالتالي الخالصة على أن 
هذه حكومة ليست لها إرادة سياسية باش تحّل هاذ املشكل، ما كاينش 
وضوح رؤية بهاذ التضارب ديال التصريحات، من املستفيد من غياب 
واحد السياسة طاقية ناجعة؟ من املستفيد من رهن السوق الوطنية 
للتضاربات ديال األسعار العاملية؟ من املستفيد من هاذ التقلبات ديال 
األسعار اللي كتضرب القدرة الشرائية ديال املواطن اللي كتزيد تفّقر 
الطبقة الفقيرة وكتسحقها كتفّقر الطبقة املتوسطة كتأثر على املقاولة 

كتأثر على التشغيل كتأثر على األسعار كتأثر على السلم االجتماعي؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومةا
ب لني بةاعناملسيدةاليلىابنعليا زيرةامالنتق 4املط قيا ملتنايةا

مملستدممة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

أوال السيدة النائبة اإلرادة السياسية ال تقاس بالشعارات، ولكن 
تقاس باإلنجازات وهذا هو ما تقوم به هذه الحكومة منذ أن تم تنصيبها، 
دبا السؤال اللي خصو يتطرح هاذ الوضع هذا املرتبك اللي تكلمتي عليه 
ه؟ شكون 

ّ
ما فيها باس نشّرحوه، ولكن من املسؤول عنه؟ شكون خال

وّرثو لهاذ البالد هاذي؟ فهذه الحكومة تعمل في ظرف سيا�ضي مضغوط 
باالرتفاع ديال األسعار دوليا، هذه الحكومة تدّبر هاذ امللفات بل على 
العكس من ذلك وقفات مع املهنيين وعطاتهم دعم مباشر، واآلن نحن 
نسير في إصالح صندوق املقاصة عبر إقرار سياسات عمومية تساعد هاذ 
ي واحد الوضع معروف 

ّ
متي عليهم، لكن أنني نخل

ّ
الناس هاذو اللي تكل

كيفاش كان في وضع اللي كان املفروض أن املخزون االستراتيجي يرتفع، 
اليوم  للجميع،  مواتية  كانت  والسوق  منخفضة  كانت  األسعار  ألن 

يصعب أننا نتكلمو على هاذ ال�ضي اللي تكلمتي عليه السيدة النائبة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، هللا يخليكم، السؤال املوالي عن االنقطاعات 
املتكررة للتيار الكهربائي بالعالم القروي، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق االشتراكي، السيد الرئيس.

ملن ئباملسيدامحادالعسل:

شكرماملسيدة،

السيد الوزير املحترم، اليوم هاذي ساعتين واحنا كنتكلمو البرملان 
كيتكلم على العالم القروي، ألن العالم القروي مظلوم السيد الوزير، 
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وأنت وأنا أبناء العالم القروي السيد الوزير املحترم، يشتكى عدد كبير 
من ساكنة العالم القروي من انقطاعات التيار الكهربائي، أحيانا يزيد 
على 3 شهور السيد الوزير، مع العلم السيد الوزير العالم القروي هو 
ي مسكين هو اللي كيجيبنا لهنايا ما�ضي املدن، 

ّ
ي كيصوت علينا هو الل

ّ
الل

مع العلم السيد الوزير، املدن شاعلة والعالم القروي الدوار ديالك 
وديالي السيد الوزير مطفي واش ما�ضي حكرة هاذي السيد الوزير؟ 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومةا
ب لني بةاعناملسيدةاليلىابنعليا زيرةامالنتق 4املط قيا ملتنايةا

مملستدممة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

أوال السيد النائب الحكومة تولي أهمية للعالم القروي كما توليه 
ي بغيت نأكد 

ّ
للعالم الحضري، على شكل يعني على قدم املساواة، فالل

ي تكلمتي عليها يمكن تصنيفها ل 4 ديال 
ّ
عليه هو أنه االنقطاعات الل

االنقطاعات، كاين انقطاعات مبرمجة من أجل الصيانة، انقطاعات 
استعجالية غير مبرمجة لكن تتم في بعض الحاالت قصد إصالح الخلل، 
وهناك انقطاعات غير مبرمجة أو مفاجئة ناتجة عن األعطاب التقنية، 
والتي تتعرض لها الشبكة الوطنية بسبب رداءة أحوال الطقس، ورابعا: 
بواسطة  الكهربائية  الطاقة  سرقة  نتيجة  الكهربائية  االنقطاعات 
الربط املباشر دون عّدادات ودون احترام شروط السالمة، حيث أن 
هاذ االستغالل املفرط في بعض األحيان والعشوائي، ينتج عنه تزايد 
الضغط على املنشآت والتجهيزات الكهربائية، وبالتالي يؤدي إلى إتالفها 
الحكومة واعية بهاذ املوضوع هذا ومع املكتب الوطني يتم العمل على 

وضع واحد البرنامج ملعالجة كل هاذ امللفات، شكرا السيدة النائبة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيد السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحادالعسل:

السيد الوزير املحترم، بعدا هاذ الكالم كلو غلط ما�ضي الحقيقة هي 
هاذي، أن كنأكد لك السيد الوزير 3 شهور املكتب في إفالس والحكومة 
تدعمه بدون مراقبة وال محاسبة، مع العلم كاين سوء التسيير وسوء 
التدبير انعدام الشفافية والصفقات املشبوهة، كاين بعض الشركات 
تعمل مع املكتب حتى هي مشبوهة، واآلن املكتب السيد الوزير، اليوم 
املكتب في إفالس واملدير من 2017، واملرسوم ديال الوزير األول كيقول 
5 سنين، اليوم هو في إفالس دّعموه! كدعمو واحد ما خّدامش مزيان! 

يكون أنا عندي..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ شكرا السيد النائب 
تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  فضلك  من  فضلكم  من  املحترم 
إضافي؟ هل هناك هللا يخليكم هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 

الرئيس، هللا يخليكم.

ملن ئباملسيدامىريساملسنتي�سيارئيساملفريقاملحركي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

بين  ما  فيها  تخلط   one ألن  انقطاعات  يكون  غادي  معلوم  راه 
الضو واملا خاصهم يتفرقو املا بوحدو والضو بوحدو وما غاديش يكونو 
انقطاعات أم في الوقت الراهن مع الخسائر الكبيرة اللي كاينة يبدو على 

أن كاين صعوبات وغتكون بدون شك.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  الرئيس  السيد  شكرا 
الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومةا
ب لني بةاعناملسيدةاليلىابنعليا زيرةامالنتق 4املط قيا ملتنايةا

مملستدممة:

ألن  البسيط،  املواطن  تدعم  الحكومة  املحترم،  النائب  السيد 

ص عليها 
ّ
املواطن البسيط اليوم اآلن الكلفة ديال الكهرباء اللي تيخل

عالش  هذا  درهم،   175 هي  ديال  الحقيقية  الكلفة  راه  درهم   100

الحكومة اعطات اعتمادات مالية لهاذ املكتب هذا، وإيال عندك السيد 

النائب ما يفيد يعني االختالالت اللي تكلمتي علىها هناك قنوات كبيرة 

جدا، خاصة في مجال الفساد املحاكم راه مفتوحة والنيابة مفتوحة 

العام، وباملناسبة أنا لم أتوصل بأي ملف، شكرا السيد النائب.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي أو ما قبل األخير أن كان سقط 

سهوا السؤال، 24 سؤال عن الصعوبات التي تواجهها ساكنة املناطق 

الجبلية لالستفادة من الكهرباء، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةانورةاكر م:

السيد الوزير، ما هي االشتغاالت التي اشتغلتم عليها كي يكون هناك 

تغطية كهربائية في العالم الجبلي؟
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

من فضلكم السيدات والسادة النواب.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومةا
ب لني بةاعناملسيدةاليلىابنعليا زيرةامالنتق 4املط قيا ملتنايةا

مملستدممة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

قامت الحكومة بعدد من األمور منذ اليوم األول الذي عينت فيه، 
ومن بين امللفات التي اشتغلت عليها خاصة في العالم القروي إلى حدود 
شتنبر 2022 قامت بإيصال الكهرباء إلى 41615 دوارا، وقامت بتركيب 
للتكلفة  بالنسبة  دوارا.   900 في  منزل   19438 ل  الشمسية  الطاقة 

اإلجمالية فقد بلغت 25 مليارا. شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةانورةاكر م:

صحيح الدولة دارت مجهود كبير لتعميم الكهرباء القروية الشمولي 
ولكن السيد الوزير أجيال من شباب اليوم كيتفرجو علينا وكيشوفو 
وكيستغربو ألننا كنجيو للبرملان وكنطالبو حق الساكنة ديال الجبال في 
الكهرباء في ضوء السيد الوزير كنشوفو أن املجال الحضري كندخلو 
الضو ب 1200 املاكانة ديال الضو وبالنسبة للعالم القروي كندخلوه 
ب 3360 ديال خطوط ديال الربط على دفوعات يعني 40 درهم على 
مدة 7 سنوات، و1200 درهم ديال املاكنة وزيدها 300 درهم وال 500 

درهم ديال التريسيان

وكنزيدوها 1500 درهم، هاد 1500 درهم تزادت في إطار البرنامج 
الخاص programme.spécial اللي دار في تارودانت بوحدو على األقاليم 
كاملين ديال اململكة ، هاد البرنامج هذا اللي مس بزاف ديال الجماعات 
عندنا كجماعة ولقا�ضي، نحيت، إيمنتايارت وغيرها واوالد تايمة، يعني 
هاد البرنامج هاد االتفاقية اللي كانت ملحق اتفاقية إطار اللي توقع 
سنة 1999، 27 سبتمبر اللي كنلمسو وكنطالبو من سيادتكم النظر 
يعني في املواطن وفي حالتو، هاد املواطن اللي كان تيعتامد على الفالحة 
وعلى املاشية اللي كيقدر يعاون فيها بدواير الزمان، دابا ما بقى عنده في 
هاد الجفاف باش يعاون السيد الوزير دابا هاد الناس راه تتعاني وانا 
عندنا واحد بالنسبة للناس اللي كنمثل يعني راه كنطالبة من سيادتكم 
السيد  االتفاقية  هي  ها  االعتبار،  بعين  االتفاقية  هاد  تاخذو  باش 
الوزير، ملحق اتفاقية يعني هاد الناس راه حتى هما بغاو يجيو بغاو 
يقريو وليداتهم احنا كنلقاو الناس في املدينة تيبداو يتخيرو في املدارس 
السيد الوزير ولكن احنا ما لقيناش الضو باش نقريو وليداتنا في املجال 

القروي، وشكرا .

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ هل هناك تعقيب 
إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير اسمح لي السيد الوزير، تفضل السيد 

النائب.

ملن ئباملسيداممحاداكربوب:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، بالفعل العالم القروي يعني الزال يعاني يعني من ربط 
هاد املادة الحيوية أال وهي الكهرباء ففي الوقت اللي جميع القطاعات 
يعني كتنادي بتبسيط املساطر يعني لتزود املرتفقين كنلقاو هاد املشكل 
في العالم القروي السيد الوزير مثال على سبيل املثال في األحواز ديال 
سال وبالضبط في جماعة عامر وسال كيربطو التزود بالعداد الكهربائي 
برخصة البناء هذا في غياب تصميم التهيئة يسمح بذلك، فهاد املادة 

الحيوية اللي احنا محتاجينها اليوم كيربطو باش دير عداد..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومةا
ب لني بةاعناملسيدةاليلىابنعليا زيرةامالنتق 4املط قيا ملتنايةا

مملستدممة:

شكرماملسيداملرئيسة،

أوال السيدة النائبة، أنا نبغي نطمأنك بأن كل يعني هاد النقاش اللي 
كيدور داخل هاد القبة غادي نقلو للسيدة الوزيرة باملناسبة، وهاد 
االتفاقية اللي غاتسلميني أنا غادي نسلمها لها بشكل مباشر لكن البد ما 
نفتخروا باملجهود اللي قامت به بالدنا وأنا إبن العالم القروي وتنعرف 
هاد الصعوبات اللي تكلمتي عليها، بالدنا اليوم راه تقريبا نسبة 99.85% 
هناك مجموعة من الدواوير اللي مازال ما وصالتهاش هاد املادة هذه 
لكن اللي هو أسا�ضي ومهم هو أنه املجهود اللي تعمل هو مجهود مهم 
يجب أن نثمنه، وما فيها باس نعطيك بعض األرقام بخصوص الدائرة 
ديال إيغرم اللي جبتي في السؤال الشفوي ديالك فأوال بخصوص دائرة 
إيغرم استفادت من البرمجة 387 دوارا للربط بالشبكة الكهربائية، 
وقد حددت واحد االتفاقية اللي كانت واللي بلغ فيها عدد املستفيدين 
12492 هي اللي عندك وقد حددت مساهمة املستفيدين اللي بلغات 
غير دفعة واحدة 1500 درهم باإلضافة ل 2500 درهم تسدد إما دفعة 
واحدة أو على دفوعات شهرية قيمتها 40 درهم ملدة 7 سنوات، فهاد 
املجهود هذا اللي تعمل هو مجهود إيجابي ومهم جدا وخصو يثمن لكن 
خاصنا نفكرو بشكل جماعي كيفاش نعملو لهاد املجهود هذا اللي تعمل 
كيفاش نثمنوه خاصة على مستوى الصيانة مع اإلكراهات اللي اليوم 

كتطرح فمجموعة داملناطق، شكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن حصيلة إعادة تأهيل كل 
املطارح غير املراقبة بنسبة %100 بحلول سنة 2022 للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيداملحسينابوحسني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، منذ سنة 2008 قام املغرب بإطالق البرنامج الوطني 
لتدبير النفايات املنزلية أو النفايات املماثلة لها وقد كان من بين أهدافه 
إعادة تأهيل كل املطارح الغير املراقبة بنسبة %100 بحلول سنة 2022، 
لذا نسائلكم السيد الوزير عن حصيلة إعادة تأهيل كل املطارح الغير 

املراقبة بنسبة %100 بحلول سنة 2022؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومةا
ب لني بةاعناملسيدةاليلىابنعليا زيرةامالنتق 4املط قيا ملتنايةا

مملستدممة:

في إطار النيابة عن السيدة الوزيرة، يسعدني أن أقدم لكم املعطيات 
التالية:

أوال- في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للنفايات الذي أعطيت انطالقته 
سنة 2008 وينتهي في سنة 2022 تم تحقيق مجموعة من اإلنجازات.

- الرفع من معدل جمع النفايات املنزلية باملراكز الحضرية بطريقة 
مهنية من %44 إلى %96 سنة 2008؛

- الرفع من نسبة معالجة النفايات املنزلية داخل املطارح إلى 63% 
مقابل %10 سنة 2008؛

- املساهمة في إنجاز 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات؛

- تأهيل 66 مطرحا عشوائيا وإعداد 51 مخططات إقليميا لتدبير 
النفايات املنزلية. شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيداملحسينابوحسني:

تدبير  مجال  في  كبير  بمجهود  بالدنا  قامت  الوزير،  السيد  شكرا 
املنزلية  النفايات  لتدبير  الوطني  البرنامج  إطالق  بينها  من  النفايات 

إلنجاز   2022 سنة  سقف  له  حدد  والذي  لها  املماثلة  النفايات  أو 
أهدافه، إال أنه رغم كل املجهودات التي تم القيام بها في هذا املجال ال 
زالت حصيلة البرنامج فيما يخص إعادة تأهيل املطارح الغير املراقبة 
غير كافية، حيث ال تتجاوز نسبة إعادة التأهيل املطارح غير املراقبة 
حسب تقرير صادر عن املجلس األعلى للحسابات برسم سنتي 20-19 
في الشق املتعلق بالبرنامج الوطني لتدبير النفايات والنفايات املماثلة 
لها %24، وتم تسجيل تأخر ملحوظ في إنجاز املطارح املراقبة، إذ أن 
الكميات املودعة لها تتعدى 3.95 داملليون مقابل .. 6 داملليون طن سنة 
2020، وتعزى هذه الحصيلة حسب التقرير للعديد من اإلكراهات منها 
عن التوجهات األساسية للبرنامج الوطني للنفايات املنزلية والنفايات 

املماثلة لها واإلشكاالت املرتبطة بالتمويل والحكامة.

السيد الوزير، يجب التغلب على اإلشكالية املرتبطة بتدبير ومعالجة 
بمنطقة  املجال، فمثال  في هذا  الحاصل  التأخر  النفايات واستدراك 
إقليم ورززات تازالخت الكبرى التي تضم 5 جماعات ومنطقة سكورة 
التي تضم 5 جماعات ومنطقة اغرين كداد التي تضم أيضا 5جماعات 
هذه املناطق كلها تعاني من الغياب تام للمطارح املراقبة، وبالتالي هناك..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومةا
ب لني بةاعناملسيدةاليلىابنعليا زيرةامالنتق 4املط قيا ملتنايةا

مملستدممة:

باقي  مع  بتنسيق  الوزارة  تقوم  البيئية  املراقبة  بخصوص  دائما 
البرنامج  بتنفيذ  املحلية  والسلطات  امللكي  بالدرك  املكلفة  األجهزة 
الوطني للمراقبة واللي تكلمتيو عليه السيد النائب، وذلك من خالل 
الصناعية،  القطاعات  من  للعديد  واملراقبة  التفتيش  عملية  إجراء 
وقد بلغ عدد عمليات املراقبة خالل سنة 2022 ما مجموعه 1055 
عملية مراقبة، حيث شملت مختلف األنشطة االقتصادية واملشاريع 

االستثمارية بمختلف جهات اململكة.

كما تمكنت الشرطة البيئية خالل هذه السنة من ضبط مجموعة 
من املخالفات ملقتضيات القوانين البيئية وتم تحرير محاضر بشأنها 

وإرسالها إلى السلطات املختصة، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال األخير املوالي واألخير عن دعم املشاريع 
للسيدات  النفايات  وتثمين  تدوير  إلعادة  النموذجية  االستثمارية 
تفضل  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

السيد النائب.
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ملن ئباملسيدامسا عيلامل 8هومي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم حول برنامج الوزارة حول دعم املشاريع 
طرف  من  النفايات  وتثمين  تدوير  إلعادة  النموذجية  االستثمارية 

الجمعيات والتعاونيات العاملة في هذا القطاع؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومةا
ب لني بةاعناملسيدةاليلىابنعليا زيرةامالنتق 4املط قيا ملتنايةا

مملستدممة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

التي مكنت من  النفايات  وتثمين  لتقليص  الوطنية  االستراتيجية 
رهاناته  وتحديد  النفايات  تدبير  لقطاع  الراهنة  الوضعية  تشخيص 
الكبرى، تم إعداد البرنامج الوطني لتثمين النفايات والذي يهدف إلى وضع 
األسس القانونية واملؤسساتية والتقنية، وكذا تنظيم منظومات إعادة 
التدوير والتثمين النفايات وتجميع املشاريع االستثمارية النموذجية في 

هذا املجال.

وفي هذا السياق تم إنجاز عدة أنشطة من أجل تعزيز فرز وتثمين 
النفايات من أهمها:

بتدبير  املتعلق   28.00 رقم  القانون  تعديل  إعداد مشروع  أوال   -
في  الجيدة  الحكامة  إطار  إلى وضع  ويهدف  منها،  والتخلص  النفايات 
مجال تدبير النفايات وتعزيز التدابير الالزمة لتقليص إنتاجها من املصدر 
تثمينها، وذلك عبر إرساء مبدأ املسؤولية املوسعة  والرفع من نسبة 

للمنتجين وتشجيع استعمال تقنيات تثمين النفايات؛

إدماج عنصر الجمع االنتقائي للنفايات وتحميل املنتجين مسؤولية 
تصبح  أن  بمجرد  منتجاتهم  وتدوير  جمع  عمليات  وتمويل  التنظيم 
نفايات، باإلضافة إلى تجهيز املناطق الصناعية واملناطق الحرة للتصدير 

بمنصة لتدبير النفايات، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيداإسا عيلامل 8هومي:

شكرا السيد الوزير على املعلومات اللي عطيتونا، ولكن أريد أن 
أتكلم عن الحلقة األولى في تثمين النفايات، وهم امليخال ولو هاد االسم 

شوية قاصح عليهم اسمهم جامعي النفايات؛

وجب  الوزير  السيد  الفئة  هذه  التجميع،  نقط  أصحاب  ثانيا، 
إعطاءها العناية التي تستحق وتنظيمها وتأطيرها في شكل تعاونيات 
مع دعمها من طرف وزارتكم وكذلك املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
كتريبورتور  لوجيستيكية  وسائل  وبتوفير  جيدة  عمل  ظروف  بتوفير 
والشاحنات الصغيرة لتمكينهم من القيام بعملهم في ظروف حسنة، 
وذلك مادام هدف وزارتكم هو تثمين يعني %30 منها النفايات املنزلية في 
أفق 2030 ألن هذا القطاع يوفر السيد الوزير ما يناهز 50 ألف فرصة 
هاد  ديال  الفيدرالية  ألن  متضاربة  اإلحصائيات  وهاد  الشغل  ديال 
القطاع هذا كتقول بأنه فرص الشغل تقارب 100 ألف، وهنا أعطي 
مثال بمدينة مراكش هاد القطاع كيوفر تقريبا 1200 ديال فرصة ديال 
الشغل ما بين يعني جمعي هاد النفايات اللي هما امليخال وأصحاب نقط 
التجميع، أغلبهم يعني يستعملون العربات املجرورة والذين يتواجدون 
أغلبهم بجماعة حربيل بكل من دوار القيد وآيت واعزو وآيت مسعود 
ديالهم،  العربات  وحجز  املحلية  السلطة  طرف  من  بمنعهم  فوجئوا 
لهذا السيد الوزير هذه الفئة من العمال تستحق العناية من وزارتكم 

والتنسيق مع ..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومةا
ب لني بةاعناملسيدةاليلىابنعليا زيرةامالنتق 4املط قيا ملتنايةا

مملستدممة:

شكرماملسيداملرئيسة،

هو طبعا أنا تكلمت على الشق األول من االستراتيجية اآلن الحكومة 
من  جملة  يستوعب  الحقيقة  في  واللي  الثاني،  الشق  تنزيل  بصدد 

اإلشكاالت اللي تكلم عليها السيد النائب، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة 
املدرجة في جدول أعمالنا، شكرا على حسن تعاونكم ورفعتاملجلسة.
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محضراملجلسةاملرمبعةا ملسبعين

ملت ريخ: االثنين 26 ربيع اآلخر 1444 ه )21 نونبر 2022(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  اشطيبي،  إدريس  السيد  ملرئ سة: 
النواب.

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

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  مجعا 4:  لد 4ا
التالية:

مشروع قانون رقم 26.21 يق�ضي بتتميم القانون رقم 36.09  .•
املتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية 

وتدميرها

مشروع قانون رقم 26.22 يوافق بموجبه على اتفاقية الهاي  .•
املتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة األطفال وباقي أفراد األسرة، 

املعتمدة بالهاي في 23 نوفمبر 2007

مشروع قانون رقم 74.21 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .•
الخدمات الجوية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة إسرائيل، 

املوقع بالرباط في 11 أغسطس 2021

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

يوليو 2021

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

بستراسبورغ في 20 سبتمبر 2021

مشروع قانون رقم88.21 يوافق بموجبه على االتفاق بين  .•
حكومة اململكة املغربية واالتحاد اإلفريقي للشباب بشأن إحداث مقر 

االتحاد اإلفريقي للشباب باملغرب، املوقع بالرباط في 11 نوفمبر 2021

االتفاق- على  بموجبه  يوافق   100.21 رقم  قانون  مشروع  .•
املغربية  اململكة  حكومة  بين  اللوجيستيك  مجال  في  للتعاون  اإلطار 

وحكومة جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 10 ديسمبر2021

االتفاق  على  بموجبه  يوافق   101.21 رقم  قانون  مشروع  .•
بين  والعبور  والبضائع  للمسافرين  الطرق  عبر  الدولي  النقل  بشأن 
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 

10 ديسمبر 2021

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   02.22 رقم  قانون  مشروع  .•
اإلقليمية املعدلة الخاصة باالعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته 
األفريقية،  الدول  في  األكاديمية  مؤهالته  وسائر  العلمية  ودرجاته 
املعتمدة بأديس أبابا )إثيوبيا( في 12 ديسمبر 2014 واملوقعة من طرف 

اململكة املغربية في 15 نوفمبر 2019

مشروع قانون رقم 18.22 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .•
التعاون االقتصادي والتجاري بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

دولة إسرائيل، املوقع بالرباط في 21 فبراير 2022

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   24.22 رقم  قانون  مشروع  .•
املعتمدة  فني،  لتعاون  أفريقي  برنامج  إنشاء  املشتركة عن  األفريقية 

بكامباال )أوغندا( في فاتح أغسطس 1975

مشروع قانون رقم 25.22 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .•
جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  الجوية  الخدمات 

الفلبين، املوقع بالرباط في 17 مارس 2022

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

الضريبيين، املوقع بالداخلة في 31 مارس 2022

االتفاق  على  بموجبه  يوافق   32.22 رقم  قانون  مشروع  .•
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية القمر املتحدة بشأن 
التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات، املوقع بالداخلة في 31 مارس 

2022

مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية  .•
)قراءة ثانية(.

مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق  .•
بتنظيم مهنة املرشد السياحي.

ملسيداإىريساملشطيبي،ارئيساملجلسة:

إذن نمر ملشاريع القوانين الخاصة بلجنة الخارجية والدفاع الوطني 
والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج، والكلمة للسيد الوزير 

لتقديم املشاريع، تفضلوا للمنصة.

ملخ رليةا ملتع  نا ملشؤ نا بوريطةا زيرا ن صرا ملسيدا
مالفريقيا مملغ ربةامملقيايناب لخ رج:

ملسيدارئيسامجلساملنومبامملحت8م،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

بالدنا  وفاء  سياق  في  نص   14 أمامكم  أستعرض  بأن  أتشرف 
بالتزاماتها الدولية، وتفعيل التوجيهات امللكية السامية بشأن توطيد 
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عالقات التعاون والشراكة، التي تجمع اململكة املغربية بعدد من الدول 
القاري  الصعيدين  على  اململكة  مكانة  وتعزيز  والشقيقة،  الصديقة 

والدولي. وتهم هذه النصوص:

7 اتفاقيات ثنائية مع كل من التشاد، جمهورية القمر املتحدة، دولة 
إسرائيل وجمهورية الفلبين؛

3 اتفاقيات إقليمية معتمدة في اإلطار اإلفريقي؛

3 اتفاقيات متعددة األطراف؛

وأخيرا مشروع قانون واحد.

وقع  التشاد،  جمهورية  مع  اتفاقات   2 تهم  الثنائية  االتفاقيات 
بالرباط في 10 ديسمبر 2021، االتفاق األول يهم النقل الدولي عبر الطرق 
للمسافرين والبضائع والعبور، من املنظور القطاعي يندرج هذا االتفاق 
في إطار تشجيع املبادالت، حيث يهدف إلى تنويع عملية نقل البضائع 
واملسافرين بين البلدين، أو عبورا بأراضيهما، التي تقوم بها شركة وطنية 
السياسية،  الناحية  من  أحدهما.  بلد  في  مسجلة  مركبات  بواسطة 
الجنوبية  األقاليم  يكرس  أهمية خاصة، حيث  االتفاق  يكت�ضي هذا 
اقتصادية  برية  وصل  كحلقة  للكركارات،  الحدودي  املعبر  وخاصة 
واجتماعية وإنسانية، بين املغرب وعمقه اإلفريقي الغربي منه والشرقي، 
تنفيذا للتعليمات املولوية. االتفاق الثاني مع التشاد، هو اتفاق إطار في 
املناطق  تطوير  يشمل  لتعاون  التأسيس  يهدف  اللوجيستيك،  مجال 
اللوجيستيكية، تحسين السالسل اللوجيستيكية املتعلقة باملبادالت 
التجارية بين البلدين، ودعم التكوين والكفاءات في مهن اللوجيستيك 

وتبادل املعلومات.

هناك أيضا اتفاقان مع جمهورية القمر تم توقيعهما في 31 مارس 
2022 بالداخلة، في إطار أشغال الدورة األولى للجنة املشتركة املغربية 
الصحراء  في  املغرب  يعقدها  لجنة مشتركة  أول  تعد  والتي  القمرية، 
املغربية، وتجدر اإلشارة إلى أن اتحاد جزر القمر كان أول دولة تفتتح 

قنصلية لها في األقاليم الجنوبية.

االتفاق األول مع هذه الدولة يهم تفادي االزدواج الضريبي في ميدان 
الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين؛

وتضع  االستثمارات  وحماية  بتشجيع  فيتعلق  الثاني  االتفاق  أما 
مقتضياته إطار قانوني متكامل يرتقي ألفضل املمارسات الدولية؛

وهناك اتفاقان مع دولة إسرائيل تم إبرامهما في إطار مقتضيات 
اإلعالن املشترك بين اململكة املغربية ودولة إسرائيل والواليات املتحدة 

األمريكية املوقع في 22 دجنبر 2020 بالرباط.

بالرباط  التعاون االقتصادي والتجاري وقع  االتفاق األول بشأن 
في 21 فبراير 2021، وينص على تيسير املشاركة في املعارض التجارية 

والتظاهرات االقتصادية التي تعقد في أي من الطرفين؛

أما االتفاق الثاني فيهم الخدمات الجوية وتم توقيعه بالرباط في 
11 غشت 2022، وتجدر اإلشارة أن اتفاقيات الخدمات الجوية تدخل 
بشكل عام ضمن فئة من االتفاقيات التي نعمل على تعميمها على نطاق 
واسع، اعتبارا ملساهمتها في النهوض بالقطاع السياحي والتجاري، بل 
واالقتصادي بشكل عام، كما توفق للممارسة الكاملة املكتملة لسيادة 

اململكة على مجالها الجوي؛

االتفاق الثنائي السابع واألخير املوقع مع جمهورية الفلبين ويخص 
 2021 17 مارس  في  الرباط  في  أيضا الخدمات الجوية، وتم توقيعه 
ويشكل إغناء لرصيد التعاقدات الثنائية مع هذا البلد األسيوي، وتنص 
من  املعينة  الجوي  النقل  مؤسسات  تمتيع  على  االتفاق  مقتضيات 
قبل البلدين أثناء تشغيلها الخدمات الجوية بحقوق العبور والهبوط 

ألغراض غير تجارية؛

على املستوى اإلقليمي، هناك ثالث االتفاقيات:

االتفاق األول بين املغرب واالتحاد اإلفريقي للشباب بشأن إحداث 
مقر لالتحاد اإلفريقي للشباب بالرباط، وتنص مقتضيات هاد االتفاقية 
على تحديد األحكام املتعلقة بقيم االتحاد اإلفريقي للشباب بمهامه 
وأنشطته باململكة، ومنحه جملة من اإلعفاءات واالمتيازات الوظيفية؛

االتفاق الثاني هو االتفاقية اإلفريقية املعدلة الخاصة باالعتراف 
بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العلمية وقع في 15 نوفمبر 
2019، وهو يعدل اتفاقية اليونسكو ل 1981، ويهدف االتفاق الذي 
يضم 13 دولة طرف، إلى تطوير التعاون بين الدول اإلفريقية األعضاء 
في اليونسكو في مجال االعتراف باملؤهالت واعتماد الشهادات وتحديد 

آليات فاعلة لضمان جودتها؛

االتفاق الثالث هو االتفاقية املشتركة بشأن إنشاء برنامج إفريقي 
لتعاون فني، تم اعتماده بكامباال في 1 غشت 1975، وتنص مقتضيات 
الخبراء لدى  اتباعها من أجل تعيين  املتعين  االتفاق على اإلجراءات 
الدول اإلفريقية الراغبة في الحصول على خدماتهم، وستكون مصادقة 
اململكة على هذه االتفاقية مقرونة بإعالن تفسيري يؤكد أن املصادقة 
ال يمكن أن تؤول بأي حال من األحوال كاعتراف بفعل أو واقع أو وضعية 
أو كيان غير معترف به من قبل اململكة املغربية، أو من شأنه أن يمس 

بوحدتها الترابية والوطنية؛

االتفاقيات املتعددة األطراف هي:

أوال: االتفاق يتعلق بإنشاء املنظمة الدولية للمساعدات املالحية 
البحرية وقعت عليه اململكة املغربية في 13 يوليوز 2021، بعدما اعتمد 
بباريس في 27 يناير من نفس السنة، ويهدف االتفاق إلى إنشاء منظمة 
حكومية جديدة ذات طابع استشاري وتقني تابعة لألمم املتحدة تختص 
في املساعدات املالحية البحرية والتنسيق فيما يتعلق بإعداد وتجويد 

وتأطير السالمة املالحية والحفاظ على البيئة البحرية؛
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أما االتفاق الثاني فهي اتفاقية الهاي املتعلقة باستيفاء النفقات 
االتفاقية ضمان  تروم هذه  األسرة،  وأفراد  األطفال  لفائدة  بالخارج 
عن  األسرة  وأفراد  األطفال  لفائدة  بالخارج  النفقة  استيفاء  فعالية 
طريق إنشاء نظام متكامل للتعاون بين السلطات املتعاقدة، والسماح 
بتقديم طلبات الحصول على مقررات في مادة النفقة، وتجدر اإلشارة 
أن مصادقة اململكة ستكون مقرونة بتحفظ وتالت إعالنات تفسيرية، 
التحفظ يشير إلى أن اململكة املغربية تحتفظ بحقها في عدم االعتراف 
وتنفيذ االتفاقات املتعلقة بالنفقة، إذا كانت ناتجة عن أنظمة زواج 
أو ارتباط غير معترف بها في التشريع املغربي، أما اإلعالنات التفسيرية 

فهي 3:

أوال، توسيع االتفاقية لتشمل األوالد إلى حين إتمامهم سن  .•
25 سنة ملن يتابع دراسته، والبنات إلى حين توفرها على الكسب، وكذا 

األوالد املصابين بإعاقة.

ثانيا، تحرير الطلبات باللغة العربية. .•

ثالثا، وجود ارفاق كل طلب بما يثبت الطبيعية النهائية لحكم  .•
النفقة.

التالعب  بشأن  أوروبا  مجلس  اتفاقية  هي  الثالثة،  االتفاقية 
باملسابقات الرياضية، وتنص أهم مقتضيات االتفاقية، على تنسيق 
التالعب  بمكافحة  املعنية  العمومية  السلطات  وإجراءات  سياسات 
ومنظمي  الرياضية،  املنظمات  وتشجيع  الرياضية،  باملنافسات 

املنافسات، والرهانات على املساهمة في ذلك.

التي لها أهمية خاصة، ال  تلكم السيد الرئيس، هاد االتفاقيات 
تكمن فقط في مقتضياتها واألطراف املبرمة معها، بل تنبع أيضا من 
كونها توسع شبكة عالقات اململكة، وتفتح آفاق جديدة إلغناء مضامين 
تعاونها وتنويع شركائها. كما تجسد هذه االتفاقيات، الزخم الذي يعطيه 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا للعمل الخارجي، من 
ويحرص  خطها  التي  السياسة  وترجمة  املباشر،  جاللته  تتبع  خالل 
عليها جاللته، ال سيما فيما يخص بالنهوض بالتعاون جنوب -جنوب، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدارئيساملجلسة:

الخارجية  لجنة  رئيسة  السيدة  أشكر  كما  الوزير،  السيد  شكرا 
وكافة أعضاء اللجنة، وإذا سمحتم نمر لعملية التصويت:

أعرض للتصويت مشروع قانون رقم 21.26:

املوافقون: اإلجماع.

أعرض للتصويت املادة الفريدة، ال اسمح لي اسمح لي مازال.

أعرض للتصويت مشروع القانون األول:

املادة 1، أعرض للتصويت املادة 2 أعتذر، للتصويت كما صادقت 

2 عاد سأعرض  عليها اللجنة، نفس العدد، إيوا بعدا أعرض املادة 
املشروع، أعرض مشروع قانون رقم، نعم األخت، قلت أعرض. إذن أنا 
كنت حيث أنا قريت االتفاقيات وحاولت لخص، دابا أقرأ العنوان كلو، 
حاولت أن ألخص وكنت في األخير عاد هادي، مادام هكذا أنا أعرض 
رقم  القانون  بتتميم  يق�ضي   ،21.26 رقم  قانون  مشروع  للتصويت 
09.36 املتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة 

الكيماوية وتدميرها:

املوافقون: اإلجماع، املادة 1: اإلجماع،

املوافقون املادة 2: نفس العدد.

مشروع القانون برمته، نفس العدد: اإلجماع.

إذن صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 21.26 يق�ضي 
بتتميم القانون رقم 09.36 املتعلق بحظر استحداث وانتاج وتخزين 

واستعمال األسلحة الكيماوية وتدميرها.

إذن أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 
يوافق  مرة،  من  شحال  عاودت  غنكون  دابا  نعاود  نعاود،   ،22.26
بموجبه على اتفاقية الهاي واملتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة 

األطفال وباقي أفراد األسرة، املعتمدة بالهاي في 23 نوفمبر 2007:

املوافقون: اإلجماع.

أعرض املشروع برمته هو هذا، اإلجماع،

إذن صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 22.26 يوافق 
بموجبه على اتفاقية الهاي املتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة 

األطفال وباقي أفراد األسرة، املعتمدة بالهاي في 23 نوفمبر2007.

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 74.21 
يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة اململكة 
املغربية وحكومة دولة إسرائيل، املوقع بالرباط في 11 أغسطس 2021:

املوافقون: 167؛

املعارضون: 15؛

املمتنعون: ال أحد؛

إذن صادق، من فضلك، من فضلك، صادق مجلس النواب على 
مشروع قانون رقم 74.21 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات 
املوقع  إسرائيل  دولة  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  الجوية 

بالرباط في 11 أغسطس 2021.

من فضلكم، تفضلوا السيد الرئيس.

ملوطنيا ملتجاعا فريقا رئيسا غي ث،ا محادا ملسيدا ملن ئبا
لألحرمرا)نقطةانظ م(:

شكرا السيد الرئيس، ما نكرهوش السيد الرئيس تعاود الحساب 
ديال السيدات والسادة النواب اللي معارضين املشروع.
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ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الرئيس، أنا حسبت، أنا حسبت، كاينين، أنا اللي حسبت 
أنا بيدي السيد الرئيس، السيد الرئيس، كاين 13 و2 هي 15، السيد 
الرئيس، كاين 13، أنا اللي حسبت بال األمناء، 13 و2 هي 15، مضبوطة، 
إذن، ومن فضلكم، من فضلكم، أنتظر، أنتظر، العياء أخد منا مأخد 
الجد، ايوا شوية ديال الصبر، شوية ديال الصبر، شوية الصبر، وهذا 
فيه بزاف ديال، العدد السيدة النائبة، األمناء، األمناء مسؤولون، هم 
أمناء، أمينة وأمين، أنا حسبت غير دوك، أه، أمينة وأمين، إذن أعرض، 

أعرض، ياك انت هو األمين؟

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 75.21 
يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن إنشاء املنظمة الدولية للمساعدات 
املالحية البحرية املعتمدة بباريس في 27 يناير 2021، املوقعة من طرف 

اململكة املغربية في 13 يوليو 2021:

املوافقون: اإلجماع؛

يوافق   75.21 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
للمساعدات  الدولية  املنظمة  إنشاء  بشأن  االتفاقية  على  بموجبه 
املالحية البحرية املعتمدة بباريس في 27 يناير2021 واملوقعة من طرف 

اململكة املغربية في 13 يوليو 2021؛

أعرض للتصويت، واش ما نلخصش؟ درتوا لي العقوبة، أعرض 
78.21 يوافق  القانون رقم  املكونة ملشروع  الفريدة  املادة  للتصويت 
بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التالعب باملسابقات الرياضية 
املعتمدة بماكولين، بسويسرا في 18 شتنبر 2014، واملوقعة من طرف 

اململكة املغربية بستراسبورغ في 20 شتنبر 2021:

املوافقون: اإلجماع؛

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 78.21، هللا يجعل 
البركة.

رقم  القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  للتصويت  أعرض 
القانون رقم 21.78 هللا يجعل البركة.

رقم  القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  للتصويت  أعرض 
املغربية  اململكة  حكومة  بين  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   ،21.88
اإلفريقي  االتحاد  مقر  إحداث  بشأن  للشباب،  اإلفريقي  واالتحاد 

للشباب باملغرب، املوقع بالرباط في 11 نوفمبر2021:

املوافقون: إجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 21.88.

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 21.100 
يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار للتعاون في مجال اللوجيستيك، بين 
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 

10 ديسمبر 2021:

املوافقون: إجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون 21.100.

رقم  القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  للتصويت  أعرض 
21.101، يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق 
للمسافرين والبضائع والعبور، بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 10 ديسمبر2021:

املوافقون: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على قانون رقم 21.101.

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 22.02، 
من فضلك، يوافق بموجبه على االتفاقية اإلقليمية املعدلة، الخاصة 
باالعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية وسائر 
مؤهالته األكاديمية، في الدول اإلفريقية املعتمدة بأديس أبابا في 12 
ديسمبر 2014، واملوقعة من طرف اململكة املغربية في 15 نوفمبر2019:

املوافقون: إجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 22.02.

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 22.18، 
يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون االقتصادي والتجاري، بين 
حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة إسرائيل، املوقع بالرباط في21 

فبراير 2022:

املوافقون: نفس العدد:

املعارضون: نفس العدد:

املوافقون: 167؛

املعارضون: 15؛

املمتنعون: ال أحد؛

إذن وافق مجلس النواب باألغلبية على مشروع قانون رقم 22.18، 
يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون االقتصادي والتجاري، بين 
حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة إسرائيل، املوقع بالرباط في 21 

فبراير 2022.

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 22.24، 
يوافق بموجبه على االتفاقية اإلفريقية املشتركة، عن إنشاء برنامج 
أغسطس  فاتح  في  أوغندا  في  بكامباال  املعتمدة  فني،  لتعاون  إفريقي 

:1975

املوافقون: إجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 22.24.

رقم  القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  للتصويت  أعرض 
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بين  الجوية،  الخدمات  بشأن  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   ،22.25
بالرباط  املوقع  الفلبين،  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة 

في17 مارس 2022:

املوافقون: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 22.25.

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 22.31، 
وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق 
جمهورية القمر املتحدة، لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب 
على الدخل، ومنع التهريب والغش الضريبيين، املوقع بالداخلة في 21 

مارس 2022:

املوافقون: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 22.31.

رقم  القانون  ملشروع  املكونة  الفريدة  املادة  للتصويت  أعرض 
املغربية  اململكة  حكومة  بين  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   22.32
وحكومة جمهورية القمر املتحدة، بشأن التشجيع والحماية املتبادلة 

لالستثمارات، املوقع بالداخلة في 30 مارس 2022:

املوافقون: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 22.32، وبهذا نكون 
قد أنهينا مشاريع لجنة الخارجية، ونشكر السيد الوزير على مساهمته، 
نعم مازال، مازال، وزيرين، وزيرة محترمة ووزير محترم ينتظران، فين 
غاديين، إيال اسمحتوا، إيال اسمحتوا نمر ملشروع قانون رقم 21.84 
يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية في قراءة ثانية له، إذن الكلمة للسيد 

الوزير إذا تفضلوا إذا كان تفضلوا، تفضلوا، تفضلوا.

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

شكرماملرئيسامملحت8م،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

ملسيدارئيساملجلسة:

السادة النواب املحترمين من فضلكم، السيد الوزير يتكلم، من 
فضلكم، تفضلوا، السيد الوزير.

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

ملسيداملرئيسامملحت8م،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

يسعدني أن أقدم مجددا مشروع قانون رقم 21.84، يتعلق بتربية 
األحياء املائية البحرية، في قراءة ثانية أمام مجلسكم املوقر، وأريد أن 
أذكر باألهمية البالغة التي يحظى بها مجال تربية األحياء املائية البحرية، 
في إطار استراتيجية أليوتيس، فلحد اآلن يعتبر تدبير سلسلة تربية األحياء 
املائية البحرية، على أساس قانون الصيد البحري، لعدم وجود إطار 
قانوني خاص به، وهناك يعني فراغ قانوني لتنزيل االستراتيجية املسطرة 
مكون  هو  املائية،  األحياء  تربية  ديال  القطاع  فهاد  القطاع.  لتنمية 
أسا�ضي لالقتصاد األزرق، كرافعة للتدبير املستدام للنظم اإليكولوجية 
البحرية واملوارد املرتبطة بها، من خالل خلق الثروة وضمان االستدامة 
البيئية للمحيطات واملناطق الساحلية، وهو كذلك يعتبر أسرع قطاعات 

اإلنتاج الغذائي املمون، فضال عن إسهامه الفعال في دخل الساكنة 

املحلية، وضمان األمن الغذائي. ويشكل من جهة أخرى حال لتخفيف 

والحد  البحرية،  الثروات  على  الصيد  أنشطة  تمارس  التي  الضغط 

أجل  من  التوطين  وإعادة  السمكي،  للرصيد  املفرط  االستغالل  من 

تشكيل التنوع البيولوجي. لهذه األسباب ولدواعي التنمية املستدامة، 

واعتبارا لكون بالدنا تزخر بساحل يمتد على طول 3500 كيلومتر، فقد 

البحرية،  األحياء  تربية  لتنمية  أولويات  أليوتيس  استراتيجية  أعطت 

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 قانون رقم 21.84، 

املتعلق بتربية األحياء البحرية، والذي سبق ملجلسكم املوقر املصادقة 

عليه بتاريخ 26 يوليوز 2022، عرف عند تدارسه واملصادقة عليه من 

طرف مجلس املستشارين، تعديلين يهمان املادتين 24 و45، إلى جانب 
تعديالت مادية وتعديالت مالءمة. وعند تقديم مشروع هادا القانون 

في قراءة ثانية أمام لجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلسكم املوقر، ثمن 

املصادقة  واملقتضيات  التدقيقات  بعض  النواب  والسادة  السيدات 

عليها بمجلس املستشارين، وهذه التعديالت كلها أغنت مشروع هاد 

القانون، وزادته وضوحا ودقة. وأود أن أشكر لجنة القطاعات اإلنتاجية 
رئيسا وأعضاء لعطائهم اإليجابي والبناء مرة أخرى مع مشروع هذا 

القانون، حيث صادقت عليه باإلجماع والسالم عليكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، بدوري أشكر رئيس لجنة القطاعات اإلنتاجية، 
الرئيس مرحبا، مرحبا، درت ليك تمييز إيجابي، إذن أشكر السيد الرئيس 

وأعضاء اللجنة وأمر إلى عملية التصويت:

باش  كنلخص  راني   ،24  ،11  ،9 املواد  للتصويت  أعرض  إذن 
مانبقاش نعاود 30، 45، 49، 51، 55، 79، 82، 85، كما صادقت 
عليها اللجنة راني في عملية التصويت أباعزيز، نقطة نظام في عملية 

التصويت؟ ماكاين بأس تجاوزا ياهلل وبسرعة باعزيز في كلمتين.
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ملن ئباملسيداسعيداب اعزيزا)نقطةانظ م(:

واحد  عندي  الرئيس  السيد  للتصويت  يعرض  أن  قبل  شوف 
نقطة نظام فقط فيما يتعلق باملادة 55 عدلتها اللجنة وصادقت عليها 
باإلجماع كما عدلت، ألنه حذفت كلمة عاديا ووضعت محلها واقيا، 
وأصبحت العبارة على الشكل التالي يجب على حامل االعتماد أن يمسك 
سجيال واقيا أو إلكترونيا. ملرجوا تصحيح التعديل وعرضها للمصادقة 

كما عدلت داخل اللجنة.

ملسيدارئيساملجلسة:

أنا  التقرير، إذن أعرض جميع، ال عالش  في  مفهوم سنصححها 
عطيتوا بحيث لو مشيت مادة، مادة ولكن منين مشيت باملواد كلها 

كيمكن لو يدير �ضي مالحظة ألن مشينا مادة، مادة.

إذن أعرض هاد املواد كلها مادة، مادة للتصويت: اإلجماع.

إذن صادق مجلس النواب على مشروع القانون برمته في قراءة 
ثانية على مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية 
في قراءة ثانية، إذن شكرا للسيد الوزير الفالحة، وننتقل إلى آخر قطاع.

إذن مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم05.12 املتعلق 
بتنظيم مهنة املرشد السياحي، السيدة الوزيرة تفضلي لك الكلمة.

ملسي حةا ملصن عةا عاورا زيرةا ملزهرمءا ف طاةا ملسيدةا
ملتقليديةا مالقتص ىاماللتا عيا ملتض مني:

ملسيداملرئيسامملحت8م،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

يشرفني أن أقدم أمام مجلسكم املوقر مشروع قانون رقم 19.22 
مادة فريدة بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق بتنظيم مهنة املرشد 
السياحي، جاء هذا املشروع في إطار متابعة اإلصالح التنظيمي املتعلق 
بمهنة اإلرشاد السياحي وتفعيال للتوجيهات امللكية السامية لصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، من أجل خلق فرص الشغل 
للشباب ومنح األشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع الغير 
املهيكل فرصة لالندماج في القطاع املهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهارتهم. 

القانون رقم  التي نص عليها  املقتضيات  أهم  بين  تعلمون من  فكما 
05.12 سالف الذكر، تحديد مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خاللها 
تسوية وضعية األشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون 

شرط التكوين املنصوص عليه في القانون.

تسليم  من  مكنهم  منهي  امتحان  الوزارة  نظمت  اإلطار  هذا  وفي 
1108 اعتماد مزاولة مهنة مرشد سياحي، 905 مرشد املدن واملدارات 
السياحية و203 مرشد الفضاءات الطبيعية، وذلك خالل هذه الفترة 
االنتقالية التي استوفت أجلها بتاريخ 7 مارس 2018، وقد تم تمديد 

هذه الفترة االنتقالية بموجب القانون رقم

18.93من سنتين إلى 6 سنوات أي إلى تاريخ 7 مارس2022، لتنظيم 
امتحان ثاني قصد تسوية وضعية األشخاص الذين لم يحالفهم الحظ 
في االمتحان األول، غير أن الظرفية الوبائية لتف�ضي جائحة كوفيد19-، 
حالت دون توفر الظروف املالئمة من أجل تنظيم هاد االمتحان. وبناء 
على ذلك، فإن التعديل املقترح في مشروع القانون سيمكن من تمديد 
الفترة االنتقالية السالفة الذكر من 6 سنوات إلى 8 سنوات أي إلى غاية 
شهر مارس 2024، مما سيمكننا من تنظيم االمتحان املنهي في أحسن 
كفاءات  على  يتوفرون  الذين  األشخاص  لتسوية وضعية  الظروف، 

ميدانية.

وفي الختام، بغيت نشكر السيدات والسادة أعضاء لجنة القطاعات 
عليه  وموافقتهم  املشروع،  هذا  مع  اإليجابي  تجاوبهم  على  اإلنتاجية 

باإلجماع، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، إذن أمر لعملية التصويت، من فضلك ال�ضي 
عزيز، ال�ضي عزيز من فضلك، نعم، ال، ال غنهضر معاه هللا يحفظك، 

إذن نمر من فضلكم لعملية التصويت،

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون:

املوافقون: إجماع.

إذن صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 22.19 بتغيير 
السياحي، شكرا  املرشد  مهنة  بتنظيم  املتعلق   ،12.05 رقم  القانون 

للجميع ورفعتاملجلسة.
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محضراملجلسةاملخ مسةا ملسبعين

ملت ريخ: االثنين 3 جمادى األولى 1444ه )28 نونبر 2022(.

ملرئ سة: السيدة زينة إدحلي النائبة الثامنة لرئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ثالث ساعات وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  مجعا 4:  لد 4ا
الحكومية التالية:

- العدل؛

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

- التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار؛

- األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

- الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان.

ملسيدةازينةاإىحلي،ارئيسةاملجلسة:

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

وقبل أن نفتتح هذه الجلسة وبما أننا نعيش أجواء مباريات كأس 
الوطني  بمنتخبنا  نشيد  العاملية،  البطولة  هذه  وأطوار  بقطر  العالم 
املغربي وبالروح التنافسية العالية التي يقّدمها في هذه البطولة متمّنين 

له كل التوفيق والنجاح.

ملس ىةاملوزرمءامملحت8مون،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلس النواب، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفوية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 28 سؤاال شفويا موزعة على 

القطاعات التالية:

أوال: العدل؛

ثانيا: القطاع املكلف باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛

ثالثا: التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار؛

رابعا: األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

وأخيرا القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان.

وطبقا ملقتضيات املادة 149 من النظام الداخلي ملجلس النواب، 

أمينة  السيدة  فلتتفضل  الرئاسة  الواردة على  املراسالت  إلى  نستمع 
املجلس لتالوتها مشكورة.

ملسيدةاإله ماملس قياأمينةامملجلس:

شكرماملسيدةاملرئيسة؛

الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  بعدد  يتعلق  فيما 
التي توصل بها مجلس النواب من 21 إلى 28 نونبر 2022، فقد توصلت 
رئاسة مجلس النواب ب 83 سؤاال شفويا، 86 سؤاال كتابيا و16 جوابا 

على أسئلة كتابية، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

حضرمتاملسيدمتا ملس ىةاملنومب؛

قبل الشروع في جدول أعمالنا أود أن أخبركم أن رئاسة املجلس 
توصلت من السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات 
مع البرملان، برسالة يلتمس من خاللها إعادة ترتيب األسئلة املوجهة 
للسيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية مع بداية الجلسة، وذلك نظرا 
اللتزامات حكومية طارئة، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفوية املدرجة 
بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية مرحبا 
بكم السيد الوزير املحترم، سؤال عن تحسين الوضعية املادية، تفضل 

السيد الرئيس.

ملن ئباملسيدارشيداحاونيارئيسافريقاملتقدما مالشت8مكيةا
)نقطةانظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

األسئلة،  برمجة  وطريقة  الداخلي  النظام  من   259 للمادة  طبقا 
الداخلية  وزارة  ديال  قطاع  بغياب  الحال  بطبيعة  كنتفاجئو  اليوم 
ألنشطة بطبيعة الحال كيأطرها النظام الداخلي، وهذا من حق أي وزير 
ي كيكون �ضي ظرف طارئ أنه يتغيب ونتفهم الغياب 

ّ
بطبيعة الحال مل

ديال السادة الوزراء. لكن اللي ما تفهمناهش السيدة الرئيسة، هو أن 
من بعد تمت يعني االتصال بالفريق على أساس برمجة سؤال في قطاع 
من القطاعات الحاضرة اليوم واللي غادي تكون معانا، اقترحنا عليها 
السؤال األول ديال الوظيفة العمومية، رفضت السيدة الوزيرة باش 
تجاوب، اقترحنا عليها كذلك سؤال مبرمج من فريق محترم آخر يعني 
تكون وحدة املوضوع، رفضت التجاوب مع املطلب ديال الفريق. اليوم 
بغينا نفهموا واش هاد البرملان اليوم والت الحكومة اللي كتراقبوا؟ أو ال 
البرملان الذي يراقب الحكومة؟ وعيب اليوم بأنه وزير يقول لك أنا ما 
قادش نجاوب على سؤال عام عيب، ألن الكفاءة اليوم كتبان من خالل 
الوزير اللي توجه لو السؤال وعندو يعني الوقت باش ينوض وتفاعل مع 

األسئلة ديال السيدات والسادة..
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الوقت السيد الرئيس، الوقت السيد الرئيس خليت لكم الوقت، ال 
السيد الرئيس، السيد الرئيس ساالت نقطة ديالو نقطة نظام، ساالت 
الوقت ديال نقطة نظام السيد الرئيس، من فضلك. اسمح لي السيد 
الرئيس، اسمح لي مفهوم املادة 266، مفهوم السيد الرئيس، تفضل، 

تفضل أسيدي.

ملن ئباملسيدارشيداحاونيارئيسافريقاملتقدما مالشت8مكيةا
)نقطةانظ م(:

اليوم السيدة الرئيسة في النظام الداخلي حتى حاجة ما كاينة في 
النظام الداخلي اللي كتقول بأن خاص األسئلة تم�ضي من نهار الخميس، 
كاين ديال 20 يوم، واألسئلة اللي تقدمنا بها تستوفي الشروط ديال 20 
يوم. اليوم احنا كفريق سننسحب من الجلسة ولن نشارك في هذه 
املسرحية التي اليوم الحكومة اللي هي غتبقى تعطينا األسئلة اللي غادي 

نطرحوا عليها باش تجاوبنا، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

سؤال عن تحسين الوضعية املادية لألطر التربوية، السيد الرئيس، 
نعم السيد الرئيس، السيد الرئيس املادة 266 واضحة حيث تقول 
في الفقرة الثانية: في حالة تغيب عضو الحكومة الذي يتعلق السؤال 
بالقطاع الوزاري الذي يشرف عليه يمكن أن ينيب عنه أحد زمالئه أو 
أحد أعضاء الحكومة، وعند عدم القيام بذلك خيرت النائبة أو النائب 
املعني بجواب الوزير بين تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله 

إلى جلسة موالية، شكرا. نمروا للسؤال، في التسيير السيد الرئيس في 

التسيير؟ تفضل.

ملن ئباملسيداأحاداتويزيارئيسافريقامجص لةا مملع صرةا
)نقطةانظ م(:

أوال طريقة وضع األسئلة ينظمها النظام الداخلي ملجلس النواب، 

هناك تنظيم املكتب هو اللي كيدير أسئلة، كاين آجال معينة، ثم كذلك 

أن السيدة الوزيرة أنها رفضت ما عرفت كيفاش رفضت؟ ملن اعطات؟ 

ملن تقالت؟ إذن كاين آجال فيما يخص وضع هاد األسئلة وبالتالي ال 

ما يمكن �ضي ندخلوا فهاد التفاصيل هادي بغات وال ما بغاتش، كاين 

قانون، كاين النظام الداخلي خصنا نشبثوا احنا كبرملان بهاد النظام 

الداخلي. إيال كان غياب ديال وزير ما كاينش وزير نظرا ألشغال مهمة 

اللي كاين نشاط ملكي ما فيه نقاش، والتالي يمكن ألي وزير يجي في 

محلو، ولكن ال بد ما�ضي نحيلوا للوزير اللي ما عندوش ونقبطوا في واحد 

الوزيرة اللي هي غير معنية بهاد السؤال ألنها لم تتوصل من املكتب بهذا 

السؤال، وشكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

املادة واضحة تقول: »يمكن أن ينيب عنه أحد زمالئه من أعضاء 
الحكومة«، وليس فيها أي صيغة للوجوب، يعني أي وزير زميل ليس 
للسؤال.. سؤال  نمر  واضحة، شكرا.  املادة  باإلجابة،  مجبرا  أو  ملزم 
العتيق  التعليم  التربوية ملدارس  املادية لألطر  الوضعية  عن تحسين 

للسيدات.. تفضل أسيدي.. تفضل السيد بووانو.

ملني بيةا مملجاوعةا رئيسا بو منوا هللاا عبدا ملسيدا ملن ئبا
للعدملةا ملتنايةا)نقطةانظ م(:

معذرة السيدة الرئيسة، إذا توجهت لك بهاد الطريقة هادي ألنه 
ي كيطلبوا الرؤساء نقط نظام كتعطى لهم، احنا 

ّ
غير مقبول نهائيا مل

سعداء أن املنتخب املغربي ربح، وخصنا نصفقوا لو وهذا مزيان، من 
الناحية الدستورية السيدة الرئيسة، كاين الفصل 100 من الدستور 
كيعطي الحكومة 20 يوم باش تجاوب على األسئلة الشفوية والكتابية، 
القطب هذا كان  متفقين؟ احنا عندنا درنا األقطاب فهاذ املجلس، 
خصو يحضر فيه التربية الوطنية والداخلية والتعليم العالي والخارجية 
واألوقاف إلى غير ذلك، متفقين؟ اللي وقع وزير التربية الوطنية اعتذر 
في قطر، قلنا أمين راه مع املنتخب ربح دعا معه هللا يجازيه بخير، 2 
قلنا احنا األسئلة اللي خصنا نطرحو على وزير الداخلية وزير الداخلية 
عندو األسباب ديالو ديال التغيب، قلنا الوزراء اللي حاضرين اسمحي لي 
السيدة الرئيسة في بضع ثوان، الوزراء اللي حاضرين غنطرحو األسئلة 
ديالهم، نواجه اسمع السيد الرئيس نواجه بن هاذ الوزراء اللي حاضرين 
معنا فهاذ القاعة رفضوا أن يستجيبوا للدستور ما�ضي لينا احنا، عندو 

السؤال فيه 20 يوم يمكن دبا هاذ الصباح نطرحو عليه..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى التوقيت السيد رئيس، شكرا السيد الرئيس، من فضلكم نمر 
للسؤال السؤال مبرمج السيد الرئيس، تفضل السيد السنتي�ضي.

ملن ئباملسيداإىريساملسنتي�سيارئيساملفريقاملحركيا)نقطةا
نظ م(:

شكرماملسيدةاملرئيسة؛

ثانيا:  أيديكم،  بين  راه  التسيير  بدء  بادئ ذي  بخير،  يجازيك  هللا 
نحن نتوجه لرئاسة املجلس ال نتوجه لغيرها، ثالثا: في إطار التضامن 
الحكومي يمكن طبعا و إذا كان السؤال فيه حساسية ما يمكن كذلك 
من  اإلخوان  أن  على  لنتفق  فقط  عليه،  متفقين  احنا  وهذا  يتأجل 
فريق التقدم واالشتراكية غادروا القاعة ألن الدفعات ديالهم معقولة 
ومفهومة، أرجوكم السيدة الرئيسة أن تتفضلوا بإرسال أحد اإلخوان 
ي تيساعدوكم باش يطلبو منهم يلتحقو ويتقّدم ليهم االعتذار ألنهم 

ّ
الل

يستحقوه، راه كاين برمجة والبرمجة يجب أن تبقى مضبوطة من جهة 
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كان  البرملان  العالقات مع  السيد وزير  ومن جهة أخرى يحضر معنا 
بإمكانه اإلجابة بدل السادة النواب، دبا ما بقينا فهمنا والو النواب 

كيتحّركو وكيجاوبو.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد  تفضلوا  الكلمة..  طلب  راه  الوزير  السيد  الرئيس،  السيد 
الوزير.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومة:

ملسيدةاملرئيسة،

ملس ىةا ملسيدمتاملنومبامملحت8مون،

إيال اسمحتي لي اعطيني الوقت الكافي باش نقدر نوّضح هاذ املسألة 
يوني غير نتكلم هللا 

ّ
بالوضوح، وأسمح لي اسمح لي السيد الرئيس وخل

يونا ندويو، ال�ضى مصطفى ال�ضي اإلبراهيمي هللا 
ّ
يكثر خيرك، أوال، خل

يكثر خيرك اسمعني اسمعني ما عمر النقاش أنت رجل ديمقراطي ما عمر 
النقاش ما كان مشكل ما فيها باس اسمعني، تكلمتي على الحكومة شوف 
النظام، النظام ال يمنع أن أتكلم ال يمنع ال�ضي اإلبراهيمي ال يمنع أن 
يني نتكلم أ ال�ضي حيكر ال يمنع هاذ ال�ضي تتعرفو إيوا خليني 

ّ
أتكلم، وخل

يونا نتكلمو، شكون هو 
ّ
يونا نهضرو وخل

ّ
تعرف بأنه ال يمنع أن أتكلم وخل

أنت باش تمنعني شكون؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومة:

السيدة الرئيسة، البرمجة، برمجة األسئلة برمجة، ال�ضي اإلبراهيمي 
راه عيب وهللا إيال عيب، برمجة األسئلة هي من.. برمجة األسئلة من 
مع  تجاوبت  والحكومة  والحكومة  النواب،  مجلس  مكتب  صالحيات 

القطاعات التي تم تحديدها، إيوا ما يمكنش.. ما نتكلمش..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

غنرفعوا الجلسة خمسة دقائق، السيد الوزير.. السيد الوزير، نرفع 
الجلسة خمسة دقائق، نرفع الجلسة خمسة دقائق،ارفعتاملجلسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نستأنف الجلسة.

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مين،

الرئيس وتم  السيد  برئاسة  الرؤساء  السادة  تم اجتماع مع  لقد 

تجاوز املوضوع والجميع تفّهم الوضع، ونمر للسؤال املبرمج عن تحسين 
للسيدات  العتيق،  التعليم  ملدارس  التربوية  لألطر  املادية  الوضعية 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملن ئباملسيداعبداملحليمامملنصوري:

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،

إخومنيا أخومتيامل 8مل نيين،

أوال وقبل كل �ضيء أود أن أقدم باسمي وباسم الفريق االستقاللي 
حقق  الذي  الوطن،  لفريقنا  الحارة  بالتهاني  املغاربة  كجميع  وعضو 
انتصارات تاريخية ونتمنى أن يواكب هذا املسار، السيد الوزير، أهمية 
التعليم العتيق تدخل في صلب االستراتيجية الوطنية لتأهيل الحقل 
لذلك  هللا،  حفظه  امللك  جاللة  املؤمنين  أمير  يقودها  الذي  الديني 
باألوضاع  للنهوض  وزارتكم  اتخذتها  التي  اإلجراءات  حول  نسائلكم 

املادية ألطر التدريس بهذا القطاع؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير املحترم تفضلوا.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومةا
مج ق فا ملشؤ نا ملتوفيقا زيرا أحادا ملسيدا عنا ب لني بةا

مإلسالمية:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

الذي  الوزير  السيد  عن  أنوب  بأن  سعيد  النائب،  السيد  شكرا 
غادرنا الرتباطات طارئة، فبهذه املناسبة أريد أن أشكر السيد النائب 
على سؤاله كما أؤكد بأن قطاع التعليم العتيق عرف تطورا ملحوظا 
مع صدور القانون رقم 13.01 حيث تحظى مؤسسات التعليم بالدعم 
املادي واملعنوي لوزارة األوقاف، وخصوصا تلك التي انخرطت في عملية 
التأهيل وقد تطورت االعتمادات املرصودة لهذا التعليم من امليزانية 
العامة من 3 ماليين درهم سنة 2004 عفوا إلى 318 مليون درهم سنة 
2022 أي أكثر من %106. ويبلغ عدد مدارس التعليم العتيق برسم 
املوسم الدرا�ضي 2022-2023 ما مجموعه 293 مدرسة عتيقة يدرس 

بها 36.098 تلميذا وطالبا.

فيما يخص األطر التربوية العاملة بهذا التعليم موضوع سؤالكم 
السيد النائب، فيجب التذكير أنهم ليسوا بموظفين ولكن أطر تستعين 
بهم الوزارة لسنة دراسية واحدة قابلة للتجديد وتصرف لهم في هذا 
اإلطار مكافآت جزافية في حدود اإلمكانيات، وقد ارتفعت االعتمادات 
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املالية املرصودة لهؤالء األطر كيفما قلت من 5 داملليون سنة 2004 إلى 
117 مليون درهم سنة 2022. ويبلغ عدد األطر التربوية العاملة بمدارس 
التعليم العتيق 3802، 15 منهم من اإلناث، و90 منهم يستفيدون من 
مكافآت جزافية تتراوح مقاديرها بين 2500 و4000 درهم. كما تعمل 
الوزارة على تعزيز كفاءاتهم املهنية من خالل برامج التأطير والتكوين، 
وتجدر اإلشارة إلى أن %25 من األساتذة ينتمون لقطاع التربية الوطنية 
والتعليم العالي والرياضة، و15 يزاولون مهاما دينية، كما أن 41 % من 

األساتذة يدرسون أقل من 13 ساعة أسبوعيا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملن ئباملسيداعبداملحليمامملنصوري:

ملسيدةاملرئيسة،

التشريعي  للمقام  الالزم  االحترام  بعد  تقديري  في  الوزير،  السيد 
تحسين  بضرورة  التذكير  الحكومة،  تبذلها  التي  املجهودات  وتثمين 
الوضعية املادية بوجوهاتها املتعددة لألطر التربوية العامة في التعليم 
العتيق، وذلك بأهمية وظيفتها الدينية الداعمة لألمن الروحي للدولة 

وما يترتب عليه من تهذيب وتزكية قاصدة للسلوك تخلية وتحلية.

السيد الوزير، هذا واقع ملحوظ في إقليم الرحامنة الذي تنتشر 
فيه املدارس العتيقة وتضطلع بأدوار تربوية وفق ثوابت الدولة املغربية 
الرشيدة، كما ساهمت في مقاومة االستعمار العسكري والروحي، وعلى 
الرغم من املجهودات التي ما فتئت تقوم به الوزارة الوصية في هذا 
القطاع، تشريعيا وبيداغوجيا، فإن الحاجة أضحت ماسة إلى االهتمام 

باملوارد البشرية ماديا واجتماعيا، ويزداد هذا املطلب..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ نمر للسؤال املوالي سؤال عن سبل توظيف العقارات التابعة 
لألوقاف في املشاريع التنموية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق التقدم واالشتراكية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا. 
نمر للسؤال املوالي، هذا آخر سؤال ال�ضي عبد هللا؟ نمر، شكرا السيد 

الوزير.

ننتقل إلى قطاع العدل، مرحبا بكم السيد الوزير املحترم، األسئلة 4 
األولى السيد وزير العدل تفضلوا، السؤال 1 و2 و3 و4 املندرجة ضمن 
هذا القطاع لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بورش منظومة العدالة 
لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد 
الوزير. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي 

السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاحوريةاىيدي:

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدا زيراملعد4امملحت8م،

الحكومي على أن الحكومة ستعمل على استكمال  البرنامج  نص 
ورش إصالح العدالة بمشاريع جديدة، في إطار اإلصالح الذي يوليه 
صاحب الجاللة نصره هللا، أهمية خاصة على درب توطيد دولة القانون 
وضمان قضاء مستقل، عادل وضامن ملناخ أعمال إيجابي وجذاب. لذا 
نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن خطة الحكومة الستكمال إصالح 

العدالة؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ملن ئباملسيداعاراملب ز:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

عن  الوزير  السيد  نسائلكم  العدالة،  منظومة  إصالح  إطار  في 
اإلجراءات املتخذة لتطوير منظومة العدالة وحماية حقوق وحريات 

املواطنين والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضل 

السيد النائب.

ملن ئباملسيداعبداملعزيزاىر يش:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

أخومتيا إخومنيامل 8مل نيين،

ملسيداملوزيرامملحت8م،

الكبرى  اإلصالحية  األوراش  من  العدالة  منظومة  إصالح  ورش 
التي تحظى بتتبع شخ�ضي ودقيق من جاللة امللك حفظه هللا، باعتبار 
العدالة أحد أهم ركائز الدولة الديمقراطية والحكم الرشيد، وأساس 
حماية حقوق وحريات املواطنات واملواطنين. لذا نسائلكم السيد الوزير 
عن تدابير الحكومة لتسريع واستكمال ورش إصالح منظومة العدالة؟ 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النواب املحترمين من  للسيدات والسادة  آني  الرابع وهو  السؤال 
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واضعي  أحد  فليتفضل  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق 
السؤال.

ملن ئبةاملسيدةاخديجةا ملب ش :

.. عن ضرورة استكمال إصالح منظومة العدالة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرماملس ىةاملنومب،

تيبان من خالل هاد السؤال اللي مطروح أن هناك اهتمام خاص 
بما ستعرف العدالة من تغييرات وتعديالت خاصة بعد أن استقلت 
السلطة القضائية أو وصالت للنيابة العامة. القوانين التي يجب إعادة 
النظر في قوانين املسطرة الجنائية في قوانين املسطرة املدنية في القانون 
الجنائي، القوانين التي أحيلت بعد أن قمنا بدراستها وإعادة تأهيلها 
وإعادة دمجها، كاين مشروع قانون يتعلق باملسطرة املدنية أعدنا النظر 
فيه كلو واآلن بين يدي األمانة العامة للحكومة وسيأتي إلى البرملان في 
القريب، عندنا املعهد يتعلق بالقانون رقم 37.22 يتعلق باملعهد العالي 
للقضاء بين يدي اللجنة، غادي ناقشوه في اللجنة كنتهي باش انتهيوا 
القانونية  للمهن  الوطني  املعهد  نتاع الخر  قانون  كاين مشروع  منو، 
والقضائية وكتابة الضبط، القانون وضعناه كمرسوم وسيصدر هذا 
املرسوم في أقرب اآلجال وينص على معهد املحاماة، مشروع قانون رقم 
19.21 املتعلق بتنظيم وتدبير املؤسسات السجنية، القانون املتعلق 
بمهنة العدول، القانون املتعلق بمهنة املفوضين القضائيين. كل هذه 
القوانين هادي تناقش أمام األمانة العامة للحكومة، القانون 45.00 
املتعلق بالخبراء القضائيين ثم برقمنة اإلجراءات القضائية ومشروع 
واملمتلكات  األموال  وتحصيل  لتدبير  الوطنية  الوكالة  إحداث  قانون 
املحجوزة، مشروع قانون العقوبات البديلة ما زال كاين نقاش، واش 
يكون في القانون مستقل وال يكون في قانون املسطرة املدنية في قانون 
املسطرة الجنائية، ثم تعديل الفصل 10 من القانون املتعلق بالجنسية 
املغربية ومشروع قانون املسطرة الجنائية الذي ألغينا فيه العمل واآلن 
سنحيله هذا األسبوع على األمانة العامة للحكومة، مشروع قانون رقم.. 
من مدونة املصارف القضائية في امليدان الجنائي، القوانين التي في طور 

املناقشة داخل الوزارة والتي نحن في مسلسل مناقشتها:

أوال-في املادة الجنائية، مجموعة القانون الجنائي ألن قمنا بنسخ 
القانون  درنا  جديدا،  جنائيا  قانونا  ووضعنا  كلو  الجنائي  القانون 
املتعلق بالنظام العام املطبق على مراكز حماية الطفولة إعادة إدماج 
مشروع  الجينية،  للبصمات  الوطني  البنك  إحداث  قانون  مشروع 

املتعلق  القانون  الرسوم،  مدونة  املدني  امليدان  في  الطفل؛  مدونة 
بتنظيم مهنة املحاماة، القانون املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، القانون 
املتعلق بتنظيم مهنة التراجمة، واملتعلق بكفالة األطفال املهملين؛ ثم 
على املستوى الرقمي: إطالق خدمات األداء اإللكتروني في املخالفات 
والجنح املرصودة عبر الردار الثابت، إحداث منصة للتشاور الوطني 
حول وضعية وآفاق ولوج املرأة ملنظومة العدالة، إطالق خدمة السجل 
العدلي بواسطة وسائل التواصل الجديدة، املوجه الوطني اإللكتروني 
كذلك اللي فيه جميع الخبراء وجميع املهن القضائية باألرقام ديالهم، 
إحداث مركز النداء، اإلرشاد ثم املتدخلين في منظومة العدالة. واآلن 
احنا في التبادل اإللكتروني مع اإلدارة في السياسات العمومية، رقمنة 
تغيير  إلى  نحتاج  ألننا  في  نناقشها  األمور  هذه  كل  العدالة.  صندوق 
الترسانة القانونية كلها؛ ثم كاين املجال املادي وهو املجال الذي يضم 
ما يسمى بالعقارات، بالعقارات وتدبير املوارد البشرية، هذه السنة على 
مستوى وزارة العدل تم تخصيص 500 منصب مالي للوزارة وضعنا فيه 
تقريبا �ضي 300 منصب واعطيناه للسادة القضاة، اآلن غادي نوصلو في 
امتحان القا�ضي األخير إلى 500 منصب وكذلك 200 منصب مخصصة 
للموظفين وفيها 150 منصب غادي يمشيو لقضاء األسرة، أوال قمنا 
15 محكمة مركزا  29 محكمة مركزا قضائيا، دشنا  بتهيئة وتوسعة 
قضائيا واحنا اآلن أمامنا اآلن خصنا ندشنو 17 مركز في القريب العاجل 
وسندشنهم في السنة املقبلة في شهر يناير، اآلن احنا نقوم بالدراسة 
لواحد 120 مشروع بما فيه إعادة بناء محكمة النقض بشكل يوازي 
قيمتها وطبيعتها، القوانين اللي مررنا منها املتعلقة بالتحكيم والوساطة 
اللي صادقات عليها اللجنة مشكورة ثم الضمانات املنقولة إلى غيرها من 
القوانين األخرى وقد هيأت تقريرا في املوضوع سأقدمه للسادة النواب 
أعضاء الفرق الذين وجهوا هذا السؤال حتى تكون عندهم معطيات 

محينة ودقيقة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب 
من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاحوريةاىيدي:

نعم السيد الوزير املحترم، ال يجادل أحد على ما تمثله العدالة من 
أهمية استراتيجية لبناء الصرح الديمقراطي فهي عماد دولة املؤسسات 
القائمة على احترام حقوق األفراد والجماعات وصون حرياتهم لذلك ما 

فتئ صاحب الجاللة نصره هللا بأن يولي أهمية لهذا القطاع.

التي  واملبادرات  اإلنجازات  كانت  إن  املحترم،  العدل  وزير  السيد 
فأما  أهميتها  ولها  مفتوحة  أوراش  هي  فعال  والتي  بصردها  تفضلتم 
التشريعات عصب السياسة الجنائية لذلك البد ال يمكن بأي حال من 
األحوال تصور إصالح شمولي لقطاع العدالة دون قوانين وتشريعات 
تسندها وتحدث األثر املطلوب على أرض الواقع. ومن هذا املنطلق فإننا 
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في فريق األصالة واملعاصرة نولي أهمية بالغة ملوضوع مراجعة القانون 
وحقوق  العادلة  املحاكمة  لضمانات  تعزيز  من  تضمنه  وما  الجنائي 
الدفاع وتقوية مركز الضحية في اإلجراءات الجنائية وتبسيط اإلجراءات 
واملساطر الجنائية وغيرها من املقتضيات، باإلضافة إلى قانون املسطرة 
الجنائية وقانون املسطرة املدنية وإعداد نص خاص بالعقوبات البديلة 

وتدمير املرصد الوطني لإلجرام في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل.

السيد الوزير املحترم، فيما تخص املهن القضائية، فإننا نسطر على 
أن إعمال املقاربة التشاركية واستمرار قنوات الحوار الجاد..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة شكرا، تعقيب ألحد السيدات والسادة 
النواب من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيدامبرمهيمامعب :

شكرماملسيدةاملرئيسة،

قطاع  في  الفاعلين  مع مختلف  بعد حوار موسع  الوزير،  السيد 

العميق  اإلصالح  الوطني حول  للحوار  العليا  الهيئة  العدالة وضعت 

والشامل ملنظومة العدالة ميثاق يتضمن 6 ديال األهداف استراتيجية 

منظومة  تخليق  القضائية،  السلطة  استقالل  توطيد  األول  كبرى، 

بفعالية  االرتقاء  والحريات،  للحقوق  القضاء  حماية  تعزيز  العدالة، 

ونجاعة القضاء، إنماء القدرات املؤسسية ملنظومة العدالة، تحديث 

اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتها، في هاد اإلطار السيد الوزير تنبغيو 

نسولوكم على األسس واملبادئ واملقومات والخطط اللي اعتمدتوها 

على املدى املتوسط واملدى البعيد باش يتم التنزيل ديال هاد اإلصالح 

هذا كممارسة يشعر بها املواطنين، هل تم تكريس النجاعة القضائية 

املتجلية في نهج الحكامة وتسهيل ولوج املتقاضين كتبسيط املساطر 

واإلجراءات القضائية؟ ثالثا: هل تم توفير الشروط الضرورية للعمل في 

ظروف وأجواء الئقة مع تحسين الوضعية املادية واملعنوية ال القضاة 

وال املساعدين ديالهم وال كتاب الضبط؟ أين وصل مشروع تحديث 

املنظومة القانونية؟ اللي هي املدونة الجديدة ديال القانون الجنائي، 
املسطرة الجنائية واملسطرة املدنية؟ هل تم فعال تنزيل مشروع التحول 

الرقمي بشكل فعال باش يؤهلنا اآلن اإلدارة وتبسط اإلجراءات اإلدارية؟ 

هل تم تقريب مرفق القضاء من املواطنين..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 

السيد النائب.

ملن ئباملسيداعبداملعزيزاىر يش:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، أوال نثمن ما تقوم به على رأس هاد الوزارة، ولكن 
الوقت ال يسمح في التأخر الذي يعرفه مسلسل استكمال هاد الورش 
الدولة  لبناء  األساسية  الدعامات  إحدى  يعتبر  الذي  الكبير  امللكي 
االجتماعية وترسيخ دولة الحق والقانون واملؤسسات في مرحلة تسعى 
فيه بالدنا إلى تعزيز الحقوق والحريات األساسية الجماعية منها والفردية 
في إطار الدستور وفي إطار احترام الدستور واحترام الشرع وتكريس 
دعائم املحاكمة العادلة وتعزيز استقالل السلطة القضائية خاصة وأن 
هذا التدبير ال يكلف خزينة الدولة مبالغ مالية بقدر ما يحتاج إلى سياسة 
إرادية قوية إلخراج النصوص التشريعية املرتبطة بهذا اإلصالح إلى حيز 
الوجود بما فيها أساسا القانون الجنائي، املسطرة الجنائية، املسطرة 
املدنية، التشريعات املتعلقة بمساعدي القضاء وذلك بالنظر لألهمية 
البالغة التي تكتسيها هذه األدوات القانونية في تحقيق إصالح شامل د 
للقضاء ورافعة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في شموليتها، 
املحاكمات  تجميع  في  التفكير مستقبال  الوزير  السيد  منكم  وتنطلبو 
اإلدارات اللي فيهم املحكمات ألن هناك تشتيت ديال اإلدارات ويسعى 
بعض املواطنين أنهم في املدن الكبرى أنهم يمشيوا لعدة محاكم فتنطلبو 
من الحكومة إن شاء هللا الدور الكبير لهاذ املحاكم في تجميعهم، وشكرا 

السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الفريق  من  النواب  ألحد  املوالي  التعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضلي السيدة النائبة

ملن ئبةاملسيدةاخديجةا ملب ش :

السيد الوزير، كنعرف بأن إصالح منظومة العدالة استمد أبعاده 
من دستور اململكة ومن خطب جاللة امللك ومن املكتسبات التي حققها 
املغرب في مجال العدالة، إصالح العدالة أصبح له هو دور وإصالح كبير 
في دور القطاع ، بحيث أن السيد الرئيس بالنسبة للرقمنة التي قمتم 
باإلشارة إليها فتنزيل مشروع ديال التحول الرقمي يتعلق فقط بتعيين 
جلسات وتتبع امللفات، والحال أن الرقمنة الحقيقية هي الرقمنة التي 
ستساهم بشكل عقالني وفعال وسريع بين القبائل والدفاع من إدالء 
مذكرات وحيازة أجوبة، مما سيخفف على كتابة الضبط من جهة ومن 
جهة أخرى الفعالية والسرعة والشفافية، أال ترون من الضروري اعتماد 
املقاربة التشاركية بين جناحي الدفاع والقضاء واملفروض القضائي في 
إبداع صيغة مالئمة ومجدية وفعالة لتنظيم العالقة بينهما؟ السيد 
الوزير تحدثتم عن ترسانة عن مشروع الترسانات القانونية بما فيها 
القانون الجنائي واملسطرة الجنائية، هل سيتم مالءمتها مع مقتضيات 
عليها  صادق  التي  الدولية  والبرتوكوالت  واالتفاقيات  اململكة  دستور 



عدد.154–04.جمادى األول.1444  )28.نونبر.2022( الجريدة الرسمية للبرملان08522  

املغرب؟ إذا بنينا على األسئلة والتوصيات التي تم طرحها في ملتقى 
جنيف الخاص بالدور الشامل الذي تم عرضه مؤخرا، تحدثتم عن 
البنايات واملنجزات املادية ولكن أين قيمتها أمام تغييب واستحضار 

العنصر البشري وخاصة التقنين في بناء استقبال املحامون نموذجا؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا،  النائبة،  السيدة  الوقت  انتهى 
إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيداعبداملحياحرطون:

السيد الوزير املحترم، نريد منكم جوابا صريحا يحسب لكم أو 
يحسب عليكم، نسائلكم عن وضعية مآل فئة من املسجونين الذين 
قدمو طلبات عفو بعد أن قضوا أكثر من نصف العقوبة من أجل إطالق 
سراحهم وفق الشروط املطلوبة ولم يتم االستجابة لطلباتهم إلى حدود 
وإنزكان  ملول  وآيت  بوزكار  بالذكر مساجين سجن  الساعة، وأخص 

وبعض السجون األخرى في اململكة املغربية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضل السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيدانوراملديناملهر �سي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

منظومة  ثابتة إلصالح  بخطى  العدل  وزارة  تسير  الوزير،  السيد 
العدالة تحت توجيهات صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية، غير أن اإلضرابات األخيرة 
لبعض املهن املساعدة للقضاء والتي ال نعلم متى ستنتهي؟ نسائلكم 
املواطنين  لحماية حقوق  املتخذة  التدابير  املحترم عن  الوزير  السيد 
واملتقاضين، السيد الوزير، يجب عليكم اإلسراع بحل املشكل هذا، 
ألن هناك بعض املحامين يتم.. ما تجبرو�ضي يخلصو حتى املصاريف 
داملكاتب يقول املثل »أهل مكة أدرى بشعابها »شكرا السيد الوزير 

املحترم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية في املوضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير 
املحترم، تفضلوا السيد الرئيس.

ملن ئباملسيدامحادا ملزينا)نقطةانظ م(:

إيال اسمحتو السيدة الرئيسة رجاءا نفسحو املجال للسيد الوزير 
املحترم يمر للمنصة مادام أن كاين وحدة املوضوع ومازال حيز زمني مهم 
باش نجنبو السيد الوزير أنه يعطي الظهر ديالو لواضعي السؤال وهو 

تيبسط عناصر الجواب، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

االختيار للسيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

شكرا مرحبا بك في الكلوب، إذا سمحتم إصالح العدالة مرتبط 
بثالث عناصر أساسية: الوسائل املادية، الوسائل البشرية، ثم املهن 
التي تساعد العدالة، كل واحد من هذه املجاالت تحتاج إلى إعادة النظر 
والدفع إلى األمام، من الناحية القانونية هناك عدة قوانين يجب فيها 
العدل،  وزارة  أوال  عرفتها  التي  بالتحوالت  مرتبطة  ألنها  النظر  إعادة 
هو  الثاني  والعنصر  القضائية  السلطة  عن  العامة  النيابة  انفصال 
التطورات املجتمعية التي نعرفها فيما يخص الحريات، فيما يخص 
مجموعة من القضايا املختلفة على الحكومة السابقة، وهذا يحتاج إلى 
إعادة النظر في مجموعة من القوانين وسيلتان للعنصر الذي سيسهل 
هاد العملية ديال تغيير القوانين هو ارتباطها بالرقمنة، لم يعد مطلوبا 
أن يدلي املحامي بمذكرة كتابية، لم يعد مطلوبا أن يحضر املحامي 
شخصيا إلى املحكمة أو املواطن، يمكن بواسطة التواصل االجتماعي أن 
تتم املراسالت وهذا سيخفف عبء التنقل ويخفف تنظيم املحكمة، 
العنصر الثاني هي البنايات نحن نبني محاكم املحاكم كثيرة ولكن نبني 
دائما محاكم ل10 سنوات املقبلة ل 15 سنة املقبلة، بينما يجب بناء 
املحاكم ل 70 سنة املقبلة ألنه بقدر ما تكبر املدينة بقدر ما كتكون 
هناك حاجة، مثال الدار البيضاء تحتاج اآلن إلى مركب قضائي كبير 
جدا لكي يسع الدار البيضاء كلها، اآلن عندنا حوالي 100 ألف للمحاكم 
ديال الدار البيضاء من هنا 10 سنين شحال غيكونو؟ مليون بسياراتهم، 
بوسائل نقلهم، بطلب السكنى ديالهم، بالتحرك ديالهم، املراحيض في 
الشارع العام، باملقاعد فين غيجلسو، فهذا يحتاج كله إلى إعادة النظر 
في التصور ديالنا للمحاكم لهذا نحن نحاول أن نضع برنامجا في هذا 
القرى  في  املواطنين.  من  تقريبها  املحاكم  كذلك  تقريب  ثم  املوضوع 
ال يعقل أن يأتي شخص من القرية إلى املدينة 100 كيلمتر ألنه متابع 
بمخالفة أو متابع بجنح عادي ما فيه ال اعتقال ال والو فيه الغرامات 
الزواج  إجراءات  أو  الطالق  إجراءات  أو  ملدينة  مدينة  وكتجيبوا من 
وتيجي حتى املدينة باش تاخذ اإلذن إلى آخره، كل هذه األشياء يجب 
أن نأخذها بعين االعتبار واآلن نفكر في هذه املواضيع ونفكر في مدونة 

األسرة ونضع لها.

في ما يخص البنايات طلبنا فتح املحاكم ولكن املشكل عندنا كبير، 
ليس فقط املوظفين، عندنا القضاة هم املشكل القضاة ما عندناش، 
هاد السنة هادي اآلن هاد السنة وصلنا دوزنا امتحان وأدخلنا للتكوين 
500 قا�ضي، اآلن هاد السنة هادي درنا أعلى ما يمكن وصلنا ل 500 
قا�ضي، وعندنا 300 في السنة املقبلة مباشرة في يناير وفبراير يمكن ندير 
امتحان باش ندخلو ولكن ها هما عندك اآلن 500 في 300 فين غتدرسهم 
فين غتكون منهم كنشوفو مع هاد السلطة القضائية باش نلقاو �ضي 
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حل، الحل اللي كاين األولي هو الحل النصوص عليه في القانون أي أننا 
خفضنا مدة التكوين من تقريبا سنتين إلى 10 أشهر مع دورات تدريبية 
داخل املحاكم لنسهل العملية ديال الولوج ديال القضاة في أسرع وقت 
ممكن، حتى يكونوا قضاة داخل هاد محاكم القرب، بغينا نديرو أقسام 
ديال اإلداري والتجاري اآلن تينص عليها القانون راه دوزناها خصنا 
نديروها فاحنا كنشتاغلو مع السلطة القضائية؛ العنصر الثالث اللي 
بغيت نقوليك وهي تقوية الوضعية البشرية ديال املوظفين، كتعرفوا 
بأن الدخل ديال املوظفين ضعيف جدا في وزارة، خصنا نقويوه كنديرو 
تعويضات ولكن ال خصنا نقويوه ال في التكوين وال في كذا واملعهد اللي 
نشأناه اللي غادي يكون معهد ديال املوثقين وديال كتاب الضبط وديال 
املحامين اللي هو اآلن مبني في طريق سال واللي عندو إمكانيات مادية 
كبيرة جدا غادي نوفروها باش يمكن لينا نديرو معهد املحاماة في السنة 
املقبلة فور أن يدوز القانون متاع املحاماة اللي غيدوز في الشهر املقبل 
أو الشهرين املقبلين ألنه تم حسمهم من طرف الوزارة واآلن سيحال على 
األمانة العامة للحكومة، ثم كذلك القانون داملوثقين، قانون العدول، 
قانون املفوضين القضائيين إلى غير ذلك، هاذ العمل هذا خصو يجي 

للتشريع باش يمكن لنا يعطينا إمكانيات نمشيو فيها، ثم عنصر أسا�ضي 

وهي تقوية استقاللية السلطة القضائية ولتقوية استقاللية السلطة 

القضائية يجب تخليقها وتخليقها هذا شغل املجلس األعلى للسلطة 

القضائية. العنصر الثالث وهذا شغل الرئيس املنتدب وشغل املجلس 

األعلى للسلطة القضائية ومسؤوليتوا وأنا متأكد بأن السيد الرئيس 

املنتدب يقوم هو واملجلس األعلى املحترم يقوم بعدة قرارات يصدر عدة 

قرارات فيما يخص التخليق واحنا تنشوفوا العدد ديال السادة القضاة 

الذين يتم اتخاذ قرارات في حقهم، اآلن خصنا جميع املهن نفرضوا 
فيها واحد النوع ديال األخالق ال على مستوى الخبراء ال على مستوى 

املحامين أو على مستوى العدول خصو يكون التخليق والتخليق خصو 
يكون القانون والقانون خصو يكون صارم باش كل �ضيء تكون األمور 

تم�ضي بشكل مطابق، اللي غادي في الطريق املستقيم معايا درنا حد 

اللي كيعتقد بأنه راه غادي يرفض هاد القوانين اللي بغينا نديرو ألنه 

ما بغاش يبين. بالنسبة للعفو أنا ال سلطة لي في العفو هناك لجنة وفقا 

للقانون األسا�ضي وتحت إشراف جاللته هو الذي يصدر العفو ويرفضه 

ويقبله، نحن في وزارة العدل نقترح على جاللته، وصلتنا 11 ألف طلب 

تم العفو امللكي 6 آالف طلب أكثر من %50، ولكن راه ما كيجيونا حتى 
الطلبات ما كيجيوناش بعض األحيان كتقلب على الطلبات باش تبت 
فيهم ما كتلقاهمش، اآلن طلبنا النيابة العامة طلبنا من مدراء السجون 

باش يسيفطوا لينا..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

ولكن لسوء الحظ على كل نكمل الجواب في السؤال اآلخر.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

العدل عن تطبيق  للسيد وزير  الوزير، سؤال آخر  السيد  شكرا 
للسيدات  البسيطة  الجنح  مرتكبي  على  للحرية  السالبة  العقوبات 
والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  املحترمين من  النواب  والسادة 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةانعياةاملفتح  ي:

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات العملية التي ستتخذونها لوضع 
مقاربة جديدة لسن عقوبات بديلة على مرتكبي الجنح البسيطة، وذلك 
لتفادي النتائج السلبية التي يخلفها استمرار العقوبات السالبة للحرية 

على مرتكبي هذه الجنح على املستويين االقتصادي واالجتماعي؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

أنا متفق معاك، ليس كل فعل سيؤدي إلى عقاب في السجن، ألن 
خصنا نقلبوا على عقوبات بديلة عقوبات مالية احنا درنا هاد العقوبات 
البديلة درنا ليها قانون، النقاش اللي بيننا وبين األمانة العامة للحكومة 
احنا بغينا قانون خاص مستقل فيه �ضي 50 أو 30 فصل غندوزوه 
بسرعة، جات األمانة العامة للحكومة قالت ليك خصك الجزء الجنائي 
ديرو في القانون الجنائي وجزء ديرو في املدني في إطار وحدة العدالة، 
قلنا أودي غادي يطول هاد ال�ضي ولكن هذا رأيهم باقي النقاش بينا 
وبينهم، ولكن هناك أكثر من 20 دولة لقينا بأنها دايرة قانون مستقل، 

واحنا اآلن في نقاش معهم.

حيدنا هاد العقوبات البديلة في االختالس والغدر والرشوة واستغالل 
النفوذ، االتجار الغير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية، اإلتجار 
في األعضاء البشرية، تهريب املهاجرين، االستغالل الجن�ضي للقاصرين، 
هادو حيدنا منهم العقوبات البديلة فيها عقوبات سجنية صارمة، بينما 
نديروا  البديلة ومحتاجين  العقوبات  نديرو  االخرين احنا مستعدين 
العقوبات البديلة والحل هو العقوبات البديلة ما�ضي غير اللي شديتيه 
ترميه في السجن، عطيه واحد العمل باش يتعلم على العمل وتشوفي، 
وغير إيال داز القانون احنا مستعدين نطبقوا من األقرب و بما فيه السوار 

اإللكتروني اللي هو من أهم العقوبات البديلة اللي غادي تكون، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيدة النائبة املحترمة.
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ملن ئبةاملسيدةاملب تو4اأبال�سي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزيرامملحت8م،

أن  واعتبروا  املغاربة  صدقوها  حكومتكم  طلقات  اللي  الوعود 
القانون  به هو سحب  أو عمل قمتوا  املنقذة، لألسف  الحكومة هي 
الجنائي وهذا طبعا كان معروف بأن الهدف هو سحب قانون اإلثراء 
الغير املشروع، اليوم لألسف السيد الوزير املواطن يعيش على حالة ال 
أمن صحيا واجتماعيا وطاقيا املغرب كيعرف حالة احتقان، مشروع 
القانون الجنائي اللي سحبتوا مازال املغاربة كينتظروا اإلضافة اللي 
اللي  خصوصا  البديلة،  العقوبات  مجال  في  خاصة  بإدراجها  وعدتو 
غادي تعالج لنا الطامة ديال االعتقال االحتياطي خاصة الجنح اللي 
ارتفع ب7 ديال النقط مقارنة مع 2020، مسودة مشروع قانون تنظيم 
مهنة املحاماة تم تسريب من أجل إرباك املحاكم وتعطيلها وآثار إشكال 
حقيقي، ولعال مقتضيات مشروع قانون املالية 2023 زاد الطين بلة 
وجعلت مرفق العدالة في حالة شلل تام نتيجة اإلضرابات املستمرة 
وغياب هيئة الدفاع، والثمن لألسف كيأديه دائما املواطن البسيط 
اللي سلبتوه حق من الحقوق الدستورية في الحصول على الدفاع، 
واليوم عندنا مجموعة من الناس لتم اعتقالهم بسبب هاد تعسف 
االعتقال االحتياطي، وآخرون معتقلين اعتقال احتياطي وتأخر إطالق 

سراحهم بسبب..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا،  النائبة،  السيدة  الوقت  انتهى 
إضافية في املوضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

ألنك قلت بزاف دخطرات لألسف حتى أنا لألسف أنكم تاخدو األمور 
بصورة سوداوية، ال عالقة للعقوبات البديلة باالعتقال االحتياطي، ما 
عندها عالقة، هادي عقوبات، إجراء، هذا هو الفرق؛ ثانيا، أنه احنا 
مدى بنا احنا خدامين وجدنا القوانين، ولكن ملزمين بالبرنامج اللي كان 
عند األمانة العامة للحكومة ملزمين بالتشريع البرملاني، احنا ملزمين 
بكل �ضي هاد األمور هادي احنا غادين فيهم، ما كاين تى �ضي تأخير، 
ربما كت ما يمكنش تخلقوا معارضة وتقنعوا نفسكم بها، خص تكون 

معارضة موضوعية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن عمل الخاليا املركزية والالممركزة 
للسيدات  املحاكم،  مستوى  على  العنف  ضحايا  بالنساء  للتكفل 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال.

ملن ئبةاملسيدةان ىيةابوعيدم:

شكرا السيدة الرئيسة، نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن عمل، 
أين وصل عمل خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف؟ وهل هناك من 
برامج تكوينية موجهة لهاد الفئة على األمدين القريب واملتوسط؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

فعال هناك خاليا ضد عنف النساء، بصراحة ما لست مقتنعا بأنها 
يمكن تلعب دور كبير، خص يتعاد فيها النظر، خص يتعاد فيها النظر: 
أوال، بتشديد العقوبة فيما يخص العنف اللي كيتعرضو ليه النساء؛ 
ثانيا، بخلق وسائل تقنية جديدة بالنسبة للنساء، �ضي شركة كانت 
زارتني وأعطتني واحد العلبة صغيرة، املرأة يمكن تضغط عليها في أي 
لحظة كتشعر بأنها غادي تتعرض للعنف والشرطة كتلتحق وبسيطة 
هاد املسألة هادي، لهذا احنا اآلن وظفنا هاد السنة 100 مساعدة 
اجتماعية، وفرضنا باش يتكلموا باللغة األمازيغية، ودرنا لهم األمازيغية 
درنا لهم التكوين، وجبنا املعهد واستمع لهم املعهد األمازيغي وضبطنا لنا 
شكون اللي يتكلم اللغات باش نصيفطوهم لألماكن اللي كتكلم باللغة 
األمازيغية باش نحاربو هاد اآلفة، هاد اآلفة هادي، ما ينزع بالسلطان ال 
ينزع بالقرآن، يجب أن تكون هناك قوانين وعقوبات؛ بالنسبة لهاديك 
اللجنة اللي دايرين كتقدم خدمات، إيال كان ممكن وكتساعد النساء 
اللي كيجيو للمحاكم، ولكن واش املرأة املغربية كلها كتم�ضي للمحاكم 
ضد الزوج ديالها، أو حينما تتعرض للعنف، شحال كيجينا 10% 5% 
جميع النساء اللي كيتعرضو للعنف في املنازل ديالهم غالبا ما كيخفيو 
هذا  يشتكيو،  أنهم  نوصلو  كيفاش  كتعتبروها.  اللي  الحالة  هاديك 

موضوع جد معقد، ألنه اجتماعي وأخالقي وقانوني، شكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لك السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملن ئبةاملسيدةان ىيةابوعيدم:

شكرا السيد الوزير املحترم على جوابكم، تضامنا مع تخليد اليوم 
العالمي ملكافحة العنف ضد النساء، وانطالق األيام األممية للعنف 
ضد النساء أصبح موضوع العنف لدى النساء يستأثر باهتمام بالغ من 
لدن املجتمع الدولي عامة واملجتمع املغربي خاصة، ذلك أن بالدنا، وهلل 
الحمد، قطعت أشواط كبيرة لتفادي هذه الظاهرة بفضل توجيهات 
صاحب الجاللة وحرصه على ضمان حقوق املرأة والنهوض بأوضاعها، 
وقد شكل دستور 2011 لحظة فارقة ألنه نص في عدد من فصوله على 

حظر كل أشكال التمييز بين املرأة والرجل؛
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الوزير، وكما جاء في جوابكم فإن وزارة العدل مشكورة  السيد 
املساعدين  من  تعيين مجموعة  على  األخيرة  السنوات  في  قد عملت 
االجتماعيين في مختلف محاكم اململكة إلدماجهم في أقسام األسرة إال 
أن اإلشكال املطروح يتمثل في أن مجموعة من محاكم اململكة سواء 
محاكم الدرجة األولى أو الثانية تعاني من قلة التجهيزات والفضاءات 
للنساء  مالئمة  فضاءات  وتوفير  توفيرها  أجل  من  تدخل  يحتم  مما 
ضحايا العنف. عندما نقولها فضاءات مالئمة السيد الوزير املحترم 
يجب مراعاة النساء املصحوبات بأوالدهن أي توفير فضاءات لهؤالء 
األطفال وتجنب اختالطهم مع املتقاضين، وإذا كانت الوزارة قد عملت 
على تأهيل مساعدات اجتماعية في مجال العنف ضد النساء فعلينا أن 

نفتح املجال أمامهن ملمارسة هاد االختصاصات دون غيره.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

مساعدة   400 �ضي  من  يقرب  ما  العدل  وزارة  في  عندنا  احنا 

اجتماعية، جلهم كيردوهم كاتبات ما كايديروا ال مساعدة اجتماعية وال 

هم يحزنون، قلنا ليهم أودي هاد ال�ضيء ما�ضي معقول دبا غنخرجوهم، 

أنعطيكم بعض األرقام: عام 2018 استقبلنا 92 ألف و247 تم االستماع 

إلى 38 ألف و722 البحث االجتماعي تم 609 زيارت املركز اللي هي 61.

2019 ، 106 آالف و692 مشتكية تعرضات للعنف، 40 ألف و370 

هي اللي استمعوا ليها البحث االجتماعي 902.

.. 51 2020

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير شكرا، سؤال عن محاربة ظاهرة العود 

في الجرائم بعد العفو للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 

مشكورا.

ملن ئبةاملسيدةافطياةابناعزة:

بسماهللااملرحاناملرحيم.

السيد الوزير، نسائلكم عن املعايير املعتمدة فيما يخص اختيار 

هي  شنو  الثاني  والسؤال  أول  كسؤال  هذا  العفو؟  من  املستفيدين 

بعد  املسجون  إدماج  إلعادة  وزارتكم  طرف  من  املعتمدة  السياسة 

خروجه من السجن؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

كيف تتم عملية العفو يقدم طلب ما يمكنش لجنة وزارة العدل أنها 
دير العفو وال تبت في �ضي ملف بدون طلب، خصو يجي طلب إيال ما كانش 
طلب ما يمكنش تلقائيا كما قال نصف 50 يمكن يكون النصف يمكن 
يكونوا 2.. إيال ماعندك ممنوع عليك تبت في طلب العفو في اللجنة خصو 
املسألة  هي  هادي  املناقشة   d’éclanche يكون عندك طلب ألنه هو
األولى وهادوك الطلبات ما كيوصلوناش، اآلن حنا كنخدموا في واحد 
plateforme غادي تكون في البورطابل في التيليفون في البورطابل يقدم 
طلب العفو الشخص املعني، مو، باه، ختو، مراتو، ما عندنا مشكل 

راجلها إليال كانت املرأة ما عندنا مشكل؛

املسألة الثانية األخرى وكاين مجموعة دالعناصر أوال كاينة هناك 
لجنة هاد اللجنة فيها مؤسسات الدولة كتجتمع وهاد تجتمع مؤسسات 
الدولة ضمن املعطيات اللي عند كل مؤسسة وكتبت وبناء على هاد 
املعطيات كلها يقدم اقتراح لجاللته، جاللته عندو وسائل أخرى من 
مستويات أخرى كيبتوا في هادوك امللفات وكتجي الالئحة من جاللته 
اللي كتكون هي الئحة العفو اللي كتكون في كل عيد من األعياد أو وفقا 

للقانون وينظمها القانون أو إذا قرر جاللته باش يكون العفو..

فبالنسبة لينا حسن السيرة وحسن السلوك، يكون ق�ضى واحد 
املجموعة ديال السنوات في العقوبة، تكون تلك العقوبة فمثال املخدرات 
ما عندنا فيها العفو كاين بعض الجرائم ما عندنا فيهاش العفو هذا، 
وكاين نظام داخلي كينظم هاد اللجنة هادي واللي تمت بظهير من طرف 
جاللته، إذن األمور كلها تتم بشفافية وفي وضوح ومضبوطة األمور ما 
كاين اللي.. واش عندنا حالة العود؟ عندنا حالة العود أه تنعطيك العفو 
اليوم وغدا كيرجع ليك، أنا عندي 2 في إطار اإلفراج املقيد فرجت عليهم 
بإطار.. كسلطة ورجعوا ليا الغد ليه الغد ليه طلقتهم في 3 دالعشية 
جاوني في 9 دالصباح معتقلين في ملفات أخرى، طبيعي جدا حتى في 
العفو عندنا حالة العود ولكن اللي عندوا حالة العود ولكن اللي عندوا 
حالة العود ما كايبقاش يستفد من العفو مرة أخرى كناخذوا بعين 

االعتبار ديك حالة العود اللي تمت، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملن ئبةاملسيدةافطياةابناعزة:

نعم السيد الوزير، في الحقيقة هاد ال�ضيء جاء في سياق التساؤل 
ديال املواطن املغربي، ألن احنا ملي كيخرج السيد في العفو لألسف 
الشديد كيدير جرائم اللي هي أفضع من الجرائم اللي دخالتوا للسجن. 
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وبالتالي احنا كنبحثوا دائما عن السياسة الناجعة واملواكبة االقتصادية 
لهاد كنعرفوا بلي كاين مؤسسات نتاع إعادة إدماج ولكن لألسف لم 
تثبت نجاعتها في الحقيقة هي مغيبة وال تشتغل، وبالتالي فنحن في حقيقة 
نصبوا إلى سياسة ناجعة لتتبع هاد املسجون، باش ممكن ما تكونش 
تجور عليه الدنيا، ألن في الحقيقة كان النظرة الدونية ديال املجتمع، 
في  تبقى  العود سوف  وزيد ما كنمكنوهش اقتصاديا، وبالتالي حالة 
شكلها املستمر. وعلى هاد األساس احنا في الفريق االستقاللي، نناشد 
الحكومة في هذا اإلطار، أن تبحث عن الوسائل الناجعة، والسياسة 
املهمة من أجل املواكبة االقتصادية واالجتماعية لهذا املسجون، حتى 
خارج  يجده  ما سوف  مسايرة  ويستطيع  مجتمعه،  في  يكون صالحا 

املؤسسة السجنية، وشكرا جزيال.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

األرقام بسرعة، حالة العود عندنا في أقل من 18 سنة، هما اللي 
عندهم حالة العود بزاف. في لجنة املصالحة في قضايا اإلرهاب، أفرجنا 
إلى اليوم 600 معتقل في قضايا اإلرهاب، ما عندنا حالة عود وحدة 
إطالقا، وهذا كيخلي لنا أمل، واش الناس غادي يديروا حالة العود ما 
عرفناش، احنا كنعتمدوا على الوسائل اللي عندنا، ولكن داك ال�ضي 
وديال..،  املحيط  وديال  الوجود  وديال  وديالو  القدر وديال هللا  ديال 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، سؤال عن تنفيذ األحكام القضائية، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضل السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداعبداملسالماملبويرم ني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

اتخاذها،  تعتزمون  التي  التدابير  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
مختلف  سلك  بعد  الصادرة  القضائية  األحكام  تنفيذ  على  للوقوف 

مراحل التقا�ضي؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجواب للسيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

ال هو األحكام بدون تنفيذ ال قيمة لها، األحكام، تنفذ األحكام. عندنا 

التنفيذ  وعندنا  الخاص،  القطاع  في  التنفيذ  عندنا  داملستويات،   2
ما يسمى باألحكام ضد الدولة، وضد الدولة طرح مشكل احنايا درنا 
البالطفورم وراه احنا خدامين فيها، غادي نديروا فيها جميع  واحد 
األحكام القضائية وبالنوبة، باش كل واحد يشوف نوبتو إمتى غادي 
توصلو. والدولة ديك الساعة تعطي املبالغ اللي بغات وكل عام نفذوا 
واحد مجموعة، ولكن على األقل املواطن تيعرف أنه راه ما غيفوتوش، 
ألن بعض املؤسسات واحد عندو 5000 درهم ما كينفذوا له، ووحاد 
عندو مليار كينفذوا لو، ما�ضي معقولة، خاص هاد املسألة تكون واحنا 
خدامين فهاد البالطفورم كنوجدوها اآلن وغادي نصدروها. املسألة 
قانون  في  درناه  الخواص، هذا  التنفيذ على  بالنسبة  األخرى  الثانية 
 un. plateformeدرنا ثانيا  اإلجراءات،  سهلنا  أوال  املدنية،  املسطرة 
اللي غادي تكون تنفيذ وطني، ما غيبقاش مكتب التنفيذ في املحكمة، 
يكون وطني، فين ما م�ضى يمكن لو ينفذ، ما�ضي ديك اإلنابة وصيفط 
ليا الرسالة وهي متا توصل، كنديروا اإلنابة بين الرباط وتمارة كتجلس 
شهرين ونص ديك املراسلة ديال الحكم. قلنا plateforme فين ما م�ضى 
يدخل ل plateforme عند كاتب الضبط ويعطيه النسخة ويم�ضي ينفذ 
فين ما كان، باش نسرعوا هاد املساطر هذا، وهاد ال�ضي مرتبط كذلك 
باملحامي وخصو اإلجراءات املسطرية نديروها قوية، وفي قلب املسطرة 

املدنية خذينا بعين االعتبار هاد املوضوع هذا، شكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداعبداملسالماملبويرم ني:

تبرز  والتي  التي قدمتم،  املعطيات  الوزير على  السيد  لكم  شكرا 
األحكام  تنفيذ  مجال  في  الحكومة  وتبذلها  تبذلونها  التي  املجهودات 
القضائية. السيد الوزير املآل الطبيعي لألحكام القضائية الحائزة لقوة 
ال�ضيء املق�ضي به هو التنفيذ، لذلك نعتبر في فريق التجمع الوطني 
لألحرار، أن التنزيل السليم والتام لورش إصالح منظومة العدالة ال 
يمكن أن يتحقق إال من خالل النجاعة القضائية، عبر االلتزام بتنفيذ 
األحكام القضائية، التي تعتبر مقوم من مقومات دولة الحق والقانون، 
والحفاظ على هبة وسيادة الدولة. بطبيعة الحال السيد الوزير تنفيذ 
أي  يطرح  ال  األشخاص،  بين  باملنازعات  املرتبطة  القضائية  األحكام 
إشكال، بقدر ما يطرح اإلشكال في األحكام الصادرة ضد إدارة الدولة 
منصة  إحداث  أن  الوزير  السيد  واألكيد  الترابية،  الجماعات  وضد 
رقمية لتجميع جميع األحكام القضائية التي ينبغي تنفيذها، هو خطوة 
نعتبرها في فريقنا جد إيجابية، لتجنب حدوث تالعبات في التنفيذ، 
وكذا لتتبع عدد األحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، لذلك 
السيد الوزير ال يمكن لنا إال أن نثمن املجهودات، التي يتم القيام بها في 

اتجاه تعزيز تنفيذ األحكام القضائية، وشكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

نية  بسوء  التقا�ضي  هو  القضائية  للعملية  عدو  أكبر  راه  شوف 

والبحث عن وسائل لعدم تنفيذ أحكام صادرة باسم جاللة امللك راه 

التقا�ضي بسوء نية، وفي قانون املسطرة املدنية حاولنا كل ما يمكن 

باش نخلقوا واحد املجموعة ديال العراقيل باش ما يكونش التقا�ضي 

بسوء نية، لذلك بغينا نضبطوا األمور أكثر ألنه األحكام إذا كانت ال 

تنفذ فيه إهانة للسلطة القضائية وفيه إهانة لألحكام القضائية ألنه 

األحكام القضائية التي ال تنفذ كأنها لم تكن وكأنها عمل هدر، لذلك 

بعين االعتبار ونحن نضغط والسيد  راه واخدينو  املوضوع هذا  هاذ 
رئيس الحكومة كتبنا له رسالة وغادي نكتبوا ليه رسالة أخرى نأكدوا 

ليه على ضرورة أن تقوم اإلدارات العمومية والجماعات بتنفيذ األحكام 

القضائية، ألن هادي أموال املواطنين خصها ترجع ليهم خصنا نمشيو 

في هاد العمل هذا ونستمروا فيه، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، سؤال عن إشكالية التبليغ للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة تفضل السيد 

النائب املحترم.

ملن ئباملسيداعبداملرحيما معار :

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

ملسيدةاملرئيسة،

ملس ىةاملوزرمءامملحت8مين،

زميالتيازمالئياملنومبامملحت8مين،

في البداية باسم الخاص وباسم فريق األصالة واملعاصرة كنتقدموا 

التهاني ديالنا الحارة للفريق الوطني اللي دخل الفرحة إلى جميع بيوت 

نرجعو  اآلتي.  في  التوفيق  هللا  شاء  إن  وكنتمناولو  املغربي  الشعب 

لسؤال السيد الوزير املحترم ما كيخفاش عليكم التبليغ من املشاكل 

اللي كتعرقل سرعة البت في امللفات، اللي كينتج عليه واحد التراكم 
كبير ديال واحد العدد ديال امللفات اللي تبقى والضياع ديال مصالح 
املواطنين واملواطنات، لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم عن التدابير 

واإلجراءات اللي اتخذتوا باش تعالجوا هاد املشكلة؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

هو سبب التأخير ديال امللفات في املحاكم هو هاد املشكل ديال التبليغ، 
اآلن مشينا في االتجاهات ديال التبليغ، أوال قلنا أن الشخص الذي قدم 
إلى وكيل امللك يسلم له االستدعاء حاال غير كيستمعولو كيقررو املتابعة 
كيسلم لو االستدعاء هادي املسألة األولى، املسألة الثانية طلبنا كذلك 
أنه إيال بلغنا شخص ما في قانون املسطرة املدنية وقانون املسطرة 
ما  ال  لو  وصلناش  وما  العنوان  عندنا  آه  لو  وصلناش  وما  الجنائية 
لقيناهش فهذاك العنوان، كنطرح السؤال آش غاندير؟ واش غانبقاو 
نأخروا امللف ونقلبوا عليه؟ اتخدنا قرار درناه في قانون املسطرة املدنية 
للقا�ضي أن يدخل إلى منصة البطاقة الوطنية لذا إدارة األمن الوطني 
وكنشكر إدارة األمن الوطني اللي اعطاتنا la main باش ندخلوا لهديك 
.la ونحصل على عنوانه ببطاقته الوطنية نقوم بتبليغه  plateforme
في عنوان البطاقة الوطنية، لقيناه تبارك هللا ما لقيناه نعتبر التبليغ 
صحيحا، ألنه هو اللي اعطى ذاك العنوان في البطاقة ديالو فكيلزمه من 
التزم ب�ضيء لزمه وانتهى هاد املوضوع. كذلك قلنا أنه بالنسبة لبعض 
الهيئات بحال املحامين بحال الخبراء هادو غادي نطلبو منهم عناوين 
إلكترونية رسمية ديالهم اللي غادي يجيو يدليو بها وغنبلغوهم عن 
طريق الوسائل الثقنية الحديثة les SMS وال عفوا l›email باش يمكن 
 l›email لنا نسرعوا عملية التبليغ ونبلغوا من خاللها املذكرة بواسطة

الى غير ذلك احنا تنوجدوا للبرامج وغنمشيو في هاد االتجاه، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لسيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداعبداملرحيما معار :

ديالك  األجوبة  وسمعت  هنا  وأنا  املحترم،  الوزير  للسيد  شكرا 
على واحد العدد ديال األسئلة وخصوصا السيد الوزير املحترم واحد 
الترسانة كبيرة سمعتها اللي أنتم جايبنها ديال املشاريع القوانين، اليوم 
عندكم الشجاعة الكافية ما يمكن �ضي هاد املجموعة ديال هاد املشاريع 
تخرج إلى حيز الوجود وتجي. السيد الوزير، فيما يخص القضية ديال 
التبليغ أنتم كذلك ونشكركم على هاد الجواب ديالكم عليه أنا بغيت 
نم�ضي معكم مباشرة السيد الوزير للمادة 37 من قانون املسطرة املدني 
وأنتم كتعدلو فيه، وخصوصا أنتم كتعرفوا كاين التبليغ عن طريق 
طريق  عن  املرات  بعض  كاين  مزيان،  غادي  هذا  القضائي  املفوض 
اإلدارة، اإلدارة كاينين بعد املقدمين الناس القدام الكبار اللي في األول 
كانوا ما قرينش أما هاد الشباب ديال دبا راه قاري وكيعرف يبلغ، في 
بعض األحيان وفي القانون ديال املسطرة املدنية ما كاينش اآلجال في 
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هاديك الناس ديال اإلدارة فيما يخص التبليغ عن طريق اإلداري أما 
عن الطريق املفوضين القضائيين هما راه كيقادوا شغلهم، ولكن عن 
طريق اإلدارة في النص القانوني ما كيشيرش ل�ضي آجل قانوني وفي بعض 
األحيان كتبقى هاديك القضية ديال ديك االستدعاء يمكن يفوت عليها 

اآلجال، يفوت عليها التاريخ.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب املحترم، شكرا السيد النائب، هل هناك 
من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

السيدة الرئيسة، 37 38 39؟ كاين �ضي واحد؟ تفضلوا شكون عندو 
التعقيب؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

نقطة نظام السيد النائب؟ تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحادالحاوش:

للشخص  بالنسبة  هي  الوزير  السيد  التبليغ  الرجوع هللا،  غير  ال 
بالنسبة للشركة،  الوطنية ولكن  للبطاقة  كنراجعوا، قلتوا غنرجعوا 

كيفاش غنتعاملوا معهم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير املحترم.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

.le.modèle وفيها العنوان، عالش لزموه  j للشركة ساهلة عندها
صححش  ما  شغلو،  العنوان  فداك  بقى  فيها،  جاب  اللي  العنوان 
العنوان ديالو مسؤوليتو، احنا غادي نبقاوا كنقلبوا على الشركة، راه 
ما يمكنش نبقاوا نقلبوا على الشركة. دابا وصالت كاع الضرائب أنها 
كتبلغك فداك العنوان، إيال ما لقاتكش يعتبر التبليغ صحيحا، مشات 
الضريبة، قبل منا درت تعديل في القانون. 2 داألمور احنا كنعدلوا اآلن 
القانون املنظم للبطاقة الوطنية، عالش كنعدلوه؟ كان بغينا نديروا 
فيه رقم الهاتف، البطاقة الوطنية تا تيكون فيها رقم الهاتف، ما�ضي 
كيبان كيكون فهداك الداخلي ديالها، عالش؟ باش إيال كان نصيفطوا 
 ،sms على األقل نبلغوه باملعلومة عن طريق ال ،sms ما�ضي نبلغوه بال
فدابا اآلن كنعدلوا هداك القانون، فيه غي واحد 2 دالفصول غنجيبوه 

من البرملان. ثانيا املفوض القضائي مني كيم�ضي يبلغ..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، انتهى الوقت، تفضل السيد الوزير، 
عطيوا الصوت للسيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

املفوض القضائي بغينا نديروا لهم كاميرا باش إيال بلغ نعرفوها، إيال 
ما بلغ نعرفوها، إيال كذب علينا نعرفوها، باش ما يفلت لنا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن الجهود الرامية للتصدي لظاهرة 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القاصرات،  تزويج 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي 

السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةان ىيةابزندفة:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

اليوم احنا من بعد 18 سنة على مدونة األسرة، ما زال الحديث 
على مسألة  والحقوقية  والسياسية  املجتمعية  األوساط  داخل  قوي 
ديال تزويج القاصرات، ويكفي أننا نهضروا على واحد الرقم مخيف 
اللي هو 20 ألف طلب سنويا ديال تزويج القاصرات. فاش كنتحدثوا 
الوزير  السيد  القاصر  على  كنهضروا  فاش  القاصرات،  تزويج  على 
كنهضروا على طفلة اللي املكان ديالها الحقيقي هو املدرسة وليس بيت 
الزوجية، بما يترتب عنه من واجبات وأهمها التربية، وهنا هل لطفلة 
أن تربي أطفال؟ تزويج القاصرات كيخلينا نراهنوا، يخلينا أننا نغامروا 
بمستقبل شباب املستقبل. اليوم الحمد هلل وعلى ضوء الخطاب امللكي 
السامي األخير ديال خطاب العرش، صاحب الجاللة نصره هللا، أعطى 
واحد النقطة ديال الضوء عندما دعا ملراجعة ملضامين مدونة األسرة، 
وفق الشريعة السمحة. السيد الوزير، القاصر اليوم تزويج القاصرات 
كيأثر على الصورة ديالنا وطنيا ودوليا، وهنا خصنا نديروا الوضع، 
خصنا نديروا يدينا جميع باش ممكن أننا نقصوا، و ملا ال نجرموا هاد 
الظاهرة اللي كتأثر علينا جميع، وهنا في التقدير ديالي املتواضع السيد 
الوزير، يجب التصدي لهذه الظاهرة من خالل مراجعة مدونة األسرة، 
وكذلك من خالل القانون الجنائي، لهذا نسائلكم السيد الوزير املحترم 
عن اإلجراءات التي غادي تاخذوها، من أجل التصدي لظاهرة تزويج 
القاصرات على ضوء التوجيهات السامية لصاحب الجاللة في خطاب 

عرشه األخير، الرامي ملراجعة مدونة األسرة، وشكرا جزيال.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرا السيدة النائبة، أنا مع تجريم زواج القاصرات، ومع إلغاء 
اإلذن الذي يعطى من طرف القا�ضي، القاصر ال تتزوج إال ب 18 سنة، 
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أنا هاذي قناعتي املطلقة. في عام 2017 كانت عندنا 26 ألف، نزلنا في 
2020 إلى 12 ألف، وطلعنا في 2021 إلى 19 ألف زواج قاصر، حتى تقول 
زواج قاصر كتقول البنت ما تبقاش تم�ضي للمدرسة، البنت صحيا 
ستعاني إلى غير ذلك، لذلك نحن يجب إعادة النظر في القانون ويجب 
النتيجة  الدول، شنو  بعض  دارتو  القاصرات  تجريم  هاذ،  الحد من 
ديالو؟ وحنايا متبعين املوضوع وأنا أعتقد بأنه يجب إلغاء هداك اإلذن 
اللي كيعطي التقا�ضي ونخليوه 18 سنة هو سن الزواج، املدرسة آنذاك 
ثم العنصر الثاني وهو أنه تجريم هاذ املوضوع هذا ألنه أسا�ضي وألنه 

غادي يق�ضي على هاد اآلفة هادي، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املحاكمة عن  اعتماد  استمرار  عن  املوالي  السؤال  املوضوع؟ شكرا، 
البعد ببعض املحاكم للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملن ئبةاملسيدةازينةاش هيم:

نسائلكم السيد الوزير عن استمرار املحاكمة عن بعد في بعض 
املحاكم؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

كوفيد  ظروف  فرضتها  بعد  عن  املحاكمة  بعد،  عن  املحاكمة 
عن  املحاكمة  وهاذ  املغرب،  في  العدالة  مكونات  من  اآلن  وأصبحت 
بعد كتطرح واحد املشكل ديال مبدأ العلنية و كتطرح مشاكل أخرى 
في إطار هذا ومبدأ الحضورية إلى غير ذلك، في املجال املدني ممكن ما 
عندي خالف أنا في املجال املدني تم�ضي املذكرات تم�ضي عن بعد ما 
عندي إشكال ولكن في امليدان الجنائي، ال، أنا ضد أنه تم أنه تكون 
محاكمة عن بعد في امليدان الجنائي لسبب بسيط حينما يكون القا�ضي 
قناعته في الحكم على شخص عندو سلطة تقديرية، القا�ضي من خالل 
املعطيات واملناقشات ومعاينته للمتهم كتكون عندو واحد القناعة ديك 
القناعة كتخليه يدير واحد الحكم، ما يمكنش عن طريق الكاميرا يعرف 
شنو هي تصورات هذاك الشخص وال الشكل ديالو وال ردة الفعل ديالو، 
الدور  القا�ضي  راه  الصحية  الجسمية وضعيته  مراقبة وضعيته  ثم 
األسا�ضي دالقا�ضي في املادة الجنائية هو حماية املتهم من أي إجراء 
يمكن أن يمس بحرية إرادته، لذلك أنا ضد أن تكون هناك يمكن يهيئو 
امللف تهييئ امللف عن بعد، تجهيز امللف عن بعد، ولكن وقت الجلسة 
ووقت االعترافات والتصريحات يجب أن يكون حاضرا في املجال املدني 

واإلداري والتجاري ما عنديش مشكل ولكن في امليدان الجنائي أنا ضد 
املحاكمة عن بعد في امليدان الجنائي، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب للسيدة النائبة املحترمة.

ملن ئبةاملسيدةازينةاش هيم:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، وحقيقة هذا هو الجواب 
واحد  الحكومة مشكورة عمالت  أن  ود فعال  كنتاظرو على  كنا  اللي 
املحاكمة  في  ديالكم قامت  والوزارة  الجائحة  مجهودات كبيرة خالل 
الرقمية عن بعد تفاديا لتف�ضي العدوى وذلك بإيقاف نقل السجناء 
املحاكم وإال أنه دابا كنشوفو أن بعض املحاكم بحال املحكمة الزجرية 
ومحكمة االستئناف بالدار البيضاء ال زالت تعتمد هاد املحاكمة عن 
بعد وهي حقيقة بالنسبة لنا كما قلتيو أنه يكون هناك واحد املشكل 
على ود يمكن لنا نقولو أنه منين اعتامتيو هاد املحاكمة عن بعد في إطار 
الجائحة، كانت ضمانا لحقوق املعتقلين في املحاكمة السريعة وإال أنه 
الحمد هلل احنا تجاوزنا وبغينا نرجعو املحاكمة العادية والعمل الطبيعي 
وخصوصا أنه ال بالنسبة لهيئة الدفاع و ال بالنسبة للهيئة ديال القضاة 
كيخصهم يكون عندهم واحد املسطرة تواجهية مع املتهم ويكون الدفاع 
باش  ال�ضي  داك  الجميع  أمام  الحوار  ديال  اإلمكانية  عندو  هو  حتى 
كنطلبكم السيد الوزير أنكم تفعلو الرجوع إلى املحاكمة الحضورية، 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
السيد الوزير تفضلوا.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

واضحة خاص  راه  الجنائية  املسطرة  قانون  من  و302   301 هو 
تكون حضورية، بعض الدول في أحكام النقض قالت بأنه يجب أن 
تكون بإرادة املتهم، بعض الناس آخرين أنا ال أعتقد بأن متهم اإلرادة 
وهو في السجن، راه صعيب تم�ضي فهاد االتجاه، ولكن أعتقد أن قانون 
املسطرة الجنائية أكد على هاد املسألة أن يكون حضوريا، يجب أن 
يحضر املتهم، يجب أن يكون حداه املحامي ديالو، يجب أن يحميه 
املحامي ديالو، يجب أن يناقش معه يمكن يطلب منو أن داك املقابلة 
أثناء املحاكمة كاين بزاف ديال العناصر، إيال ما استطعناش نوفوروا 
هادو ما يمكن نوفروا شروط املحاكمة العادلة. إيال بغاوا �ضي ملفات 
صغار بحال الجنح وال �ضي حاجة من بعيد املتهم جالس في دارو وعندو 
جنحة عادية وكذا ما عندنا إشكال إيال كان حيث عندو قدرة، ولكن 
حين يكون مهدد بالسجن وفيها اإلعدام وفيها املؤبد وفيها 20 سنة وفيها 

10 سنين في بعض األحيان فيها غير نهار راه مشكلة، لذلك أنا أعتقد..
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

وزير  للسيد  األخير  السؤال  الوقت.  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
من  وأبنائهن  لبناتهن  املعيالت  األمهات  تمكين  عن  سؤال  العدل، 
دفتر الحالة املدنية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملن ئبةاملسيدةاخد جاملسال�سي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

الدولية  األيام  خضم  في  نعيش  ونحن  الوزير،  السيد  نذكركم 
النساء،  التي تعيشها  املعاناة  الوقت عن  في ذات  للعنف، وأسائلكم 
النساء املطلقات خصيصا عند عدم تمكينهن من وثيقة الحالة املدنية، 

باإلضافة إلى كل املشاكل األخرى اللي كيعانيوا منها.

قانونية، ولكن  تكون هنالك موانع  املحترم، قد ال  الوزير  السيد 
من  منطلقة  وهي  تتحكم  السائدة  الثقافة  بمقت�ضى  عقلية  هنالك 
النظرة الدونية التي ال زالت في مجتمعنا تجاه النساء. السيد الوزير 
املحترم، يجب أن نضع حدا، أن نضع حدا لتلك املفارقة املوجودة 
بين مفهومي »الوالية« و«الحضانة« فالنساء يحتضن أبناءهن وبناتهن 
بمجهود كبير اقتصادي واجتماعيا ونف�ضي، لكنهن ال يتملكن القرار فيما 
يخص مصيرهن، املرأة املطلقة ال تنقل أبناءها، يتصرف فيما إذخرته 
من أجل أطفالها، ال يمكنها أن تسافر بهم أو بهن في حالة اضطرارها 
التنزيل السريع إلصالح  إلى  اليوم قائمة  إلى ذلك. أعتقد أن الحاجة 
مدونة األسرة، خصوصا وأنها لم تكن عبثا متصدرة الخطاب امللكي 
ديال العرش املجيد، الخطاب الذي سجل االلتقاء الكبير بين اإلرادة 
امللكية وبين إرادة الحركة النسائية التحديثية في بلدنا بشقيها السيا�ضي 
واالجتماعي. إن أهم ما يمكن أن يعطى للنساء، يعطى في ذات الوقت 
لألطفال ولألسرة املغربية. ودعوني في نهاية هذا التدخل أن أنقل من 

قبة البرملان تحية كبيرة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا  النائبة،  السيدة  الوقت  انتهى 
الكلمة للسيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفا هبيا زيراملعد4:

على  الحصول  في  الحق  فقط  للزوج  كيعطي  كان   99 قانون  هو 
الحالة املدنية، جاء قانون 21 وقال »الزوجين«، أي أن اعطاها هاد 
مدلول  بين  توازن  هناك  كاينش  ما  كاين؟  فين  املشكل  هذا،  الحق 
الحضانة كما قلتي، وومدلول الوالية، احنا اآلن داخلين باش ناقشوا 
مدونة األسرة وفقا لتوجيهات جاللة امللك، هنا خصنا نسمعوا الصوت 
ديالكم، هنا خصنا نحددوا أشنو بغينا نديروا، هنا خاصنا الصوت 
ديال هاد التوازن بين »الحضانة« وبين »الوالية« خصنا نديروها كنص 

قانوني في مدونة األسرة، وهذا كيطلب أوال نضاالت جديدة، وندافعوا 
على هاد التصور ألن كاين اللي كيشوفها مخالفة للتصور الديني ألنه 
»الوالية« تعني »الحضانة«، ولكن جاء الوقت اآلن ألنه املرأة أصبحت 
تتحمل مسؤولية هداك الطفل، تحتضنه وتدرسه وتعلمه، جاوا عندي 
شكايات من طرف فريقكم اللي كيقول أنه ما عندهمش الحق ينقلوا 
الطفل من مدرسة ملدرسة، واش هادي في القرن 21 في املغرب في دولة في 
املغرب يمكن نقبل بأن إمرأة طلبت باش.. يمكن نقول ليك ال املصاريف 
ديال هنا أكثر من هنا، أسيدي دير ليا غير املصاريف اللي كانت ما طلبنا 
ليك كاع أنا تزيد في املصاريف، وال كاع ما كتكون املصاريف. لذلك 
هناك أشياء تهم الطفل أصبح اآلن ملحة ألن املرأة أصبحت تلعب دورا 
أساسيا في الحياة ديال األطفال وخصنا تجاوزوا واحد املجموعة ديال 
الطابوهات أو واحد املجموعة ديال القناعات باش نعطيوا للمرأة الكثير 

من الحقوق، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
مساهمتكم  حسن  على  املحترم  الوزير  السيد  لكم  شكرا  املوضوع؟ 
في هذه الجلسة. ننتقل إلى القطاع املكلف باالنتقال الرقمي وإصالح 
اإلدارة، مرحبا بكم السيدة الوزير املحترمة، سؤال عن تصور الحكومة 
ملراجعة الوظيفة العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التقدم واالشتراكية فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملن ئبةاملسيدةانزهةامقدمى:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة الوزيرة، كنسائلكم اليوم حول تصوركم إلصالح منظومة 
الوظيفة العمومية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 4املرقايا إصالحامإلىمرة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على طرح هاذ السؤال املهم، الحكومة 
تعطي أهمية كبيرة إلصالح املنظومة دالوظيفة العمومية واملوظفين 
الكبرى  بتنزيل املشاريع  تيقومو  اللي  بصفة عامة، ألن املوظفين هما 
تتعرفو  كيما  اململكة،  ديال  الكبرى  املشاريع  لنا  تينجحو  اللي  وهما 
تم  االجتماعيين،  الشركاء  االجتماعي مع  الحوار  الحكومة طلقت  أنه 
التوقيع في 30 أبريل على اتفاق ديال الحوار االجتماعي اللي كانو فيه 
عدد ديال املخرجات بالنسبة للموظفين مثال رفع الحد األدنى لألجور 
3500 درهم، حذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين اإلداريين والتقنيين، 
رخصة األبوة، رفع نسبة الحصيص من %33 ل %36، إحداث مؤسسة 
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ما عندهمش،  اللي  للموظفين  بالنسبة  االجتماعية  األعمال  مشتركة 
وهاذ االلتزامات تم التنزيل ديالها في واحد الوقت قيا�ضي في عدة أشهر 
فقط، تمت املصادقة على 2 دالقوانين و11 املرسوم وهاذ ال�ضي تيدل 
على األهمية الكبيرة اللي تتعطيها الحكومة لهاذ املجال، باإلضافة لهاذ 
الحوار الوطني كاين أيضا حوارات قطاعية بحال في قطاع الصحة، في 
إطار التعليم العالي، والحوار مستمر في إطار مأسسة الحوار االجتماعي، 

هذا موضوع تنداولو به كل 6 شهور.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النائبة  السيدة  تعقيب  شكرا،  الوزيرة،  السيدة  الوقت  انتهى 
املحترمة.

ملن ئبةاملسيدةانزهةامقدمى:

العام  األسا�ضي  النظام  جميع  كنعرفو  كيما  الوزيرة،  السيدة 
للوظيفة العمومية يعود إلى السنوات األولى االستقالل في بالدنا وما 
عمرو عرف أي تعديالت اللي كتخليه كيساير التحوالت ديال ال سيما 
تلك املتعلقة بالالتركيز والالمركزية وتبسيط املساطر اإلدارية والنظام 
يوفر  الجميع خصو  تينتظر  اللي  العمومية  للوظيفة  العام  األسا�ضي 
الضمانات التي من شأنها التدبير الجيد للموارد البشرية خاصة تلك 
املرتبطة باملساواة والعدالة األجرية وتحفيز االشتغال باملناطق النائية، 
السيدة الوزيرة وكذلك دينامية الترقي واالعتماد على الكفاءة والحرص 
على تقيد املوظفين العموميين بمبادئ املرفق العام على أساس التالزم 
بين الحقوق والواجبات، بالدنا إذا في حاجة إلى نظام جديد متقدم 
الواردة  التفاوتات  مع  كيقطع  العمومية  للوظيفة  ومنصف  وعادل 
بين  الهائلة  الفجوة  تقليص  املتعددة وكيكفل  األساسية  األنظمة  في 
األجور الدنيا والعليا ويتجاوز الالمساواة والحيف الذي يطال النساء 
وفي  الخارجية  املصالح  وفي  النائية  املناطق  في  واملوظفين  واملوظفات 
يعتمد  نظام  العمومية،  املؤسسات  مع  مقارنة  العمومية  اإلدارات 
املردودية واالستحقاق ويكفل االستقرار وال يقمع الطموح في االجتهاد 

والترقي السيدة الوزيرة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ السؤال للسيدة الوزيرة عن غياب شبابيك االستقبال في 
مجموعة من اإلدارات للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملن ئبةاملسيدةاعويشةازلفى:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

في  االستقبال  شبابيك  غياب  عن  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
مجموعة من اإلدارات؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 4املرقايا إصالحامإلىمرة:

شكرا السيدة النائبة على طرح هاذ السؤال املهم، ميثاق املرافق 
العمومية دعا ألهمية االستقبال الجيد املرتفقين في املرافق العمومية و 
فهاذ اإلطار كاين البرنامج الوطني لتحسين االستقبال باملرافق العمومية 
للوزارة ديالنا خدامة باش يتم التنزيل ديالو فهاد البرنامج تيهدف لخلق 
بالوسائل  مجهزة  العمومية  اإلدارات  صعيد  على  استقبال  وحدات 
واملعدات التقنية الضرورية لحسن استقبال املرتفقين وتيسير ولوجهم 
إلى الخدمات العمومية، وفهاذ اإلطار الشراكة مع عدد ديال القطاعات 
الوزارية تم التهيئة ديال املجموعة ديال فضاءات استقبال نموذجية 
املنصور  يعقوب  بحي  في هللا«  »رجا  السادسة  اإلدارية  امللحقة  مثال 
بالرباط، القنصلية العامة للمملكة املغربية بالجزيرة الخضراء، مركز 
النموذجي  باملوقع  االستقبال  فضاءات  بالرباط،  السيارات  تسجيل 
لرئاسة النيابة العامة بالرباط، 3 مواقع نموذجية باملستشفى اإلقليمي 
الجديدة، وهاذ ال�ضي مستمر مثال كاين واحد العمل تنقومو به مع وزارة 
أيضا  ركم 

ّ
ونذك متعددة  أمثلة  كاين  جديدة،  املحكمة  واحد  العدل 

ي كاين رقم ديال االتصال 37/37 اللي تيسمح أننا املرتفقين يتصلو 
ّ
بالل

باإلدارة، واحنا أيضا خّدامين بالرقمنة باش موظفي املرتفقين يقدرو 
يقضيو الحوائج ديالهم بال ما يتنّقلو لإلدارة على رجلهم، وهاذ ال�ضي 

غيساعدهم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النائبة  السيدة  تعقيب  الوقت،  انتهى  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
املحترمة.

ملن ئبةاملسيدةاعويشةازلفى:

 احنا 
ّ
شكرا السيدة الوزيرة، أنا كنعتقد إما أنت ما تتفهميناش أو ال

ما كنفهموكش، ألن هاذ ال�ضي اللي كتقولي ما كاينش على أرض الواقع 
نهائيا، اليوم الجهة يمكن كتقصدي مدينة الرباط ألن السيدة الوزيرة 
أنت يمكن تلزمين مكتبك بالرباط ما كتهبطيش للجهات الهشة، جهة 
كلميم واد نون، لدرعة ما تتهبطيش لبني مالل، البوادي، احنا كيف 
يعقل تقولي غنديرو ونحّدثو ونديرو إصالح اإلدارة، الضوء ما كاينش 
السيدة الوزيرة، نعطيك مثال صبويا، إميل فاس، تنكرفة مجموعة 
ديال الجماعات كاينين عندنا في سيدي إفني ما فيهومش األنترنيت، 
إذن كيفاش غنديرو تحديث اإلدارة السيدة الوزيرة؟ إيال بغينا إصالح 
اإلدارة أوال نكونو قّد فعلنا قّد القول ديالنا، إصالح اإلدارة رهين بتوفير 
ري جميع الظروف، 

ّ
وسائل لوجيستيكية، املوارد البشرية، كذلك توف
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اليوم الوحيد اللي كيبقى في املواجهة هو رؤساء الجماعات السيدة 
ي كيبقاو مواجهين مع الناس، ثانيا: شكون املخاطب 

ّ
الوزيرة، هما الل

ي السيدة الوزيرة؟ شكون؟ 
ّ
ديالكم على املستوى الجهوي اإلقليمي واملحل

ما كاينش السيدة الوزيرة، خّصك اليوم تهبطي لتيران إيال بغيتي فعال 
تنّزلي البرنامج ديالك، كذلك األمثلة اللي عطيتينا راه أمثلة هي قديمة 
قبل كوفيد �ضي حاجة درتيها أنت السيدة الوزيرة، بغينا املقاربة بالنتائج 
وليس التشخيص حيث أي وزير فهاذ الحكومة يتقن التشخيص، كيجي 
كيدير ليناun.diagnostique التشخيص وكيم�ضي، احنا بغينا كما قلت 
لكم بغينا الحلول بغينا النتائج على أرض الواقع، دازت سنة لحد اليوم 

ما ملسناش هاذ ال�ضي اللي تتقولوه يجب عليكم..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ تفضل السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداملحسيناآيتاأ لحي ن:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة الوزيرة، أوال كنشكروك على املجهودات اللي كدير يعني 
لألسف  الوزيرة،  السيدة  ولكن  والرقمنة،  اإلدارة  إصالح  في  خاصة 
مجموعة من الجماعات في ظل يعني ضعف الصبيب ديال األنترنيت 
يعني هاذ الجماعات ما كتستطعش يعني باش تدّبر يعني املرافق ديالها، 
خاصة يعني مجموعة من الجماعات كتعتمد يعني نظام التدبير املندمج 
الجماعات  من  مجموعة  ولكن  املداخيل،  وكذلك  النفقات  تدبير  في 
وأخص بالذكر إقليم شيشاوة السيدة الوزيرة، خاصة يعني الجماعات 
اللي كتواجد باملناطق القروية والجبلية كاين ضعف ديال الصبيب ديال 
اإلنترنيت، وبعض الجماعات فيها منعدم هاذ الصبيب يعني كيفاش 
و هاذ اإلشكاليات اللي كاين فهاذ الجماعات؟ 

ّ
السيدة الوزيرة باش نحل

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ تفضلي السيدة الوزيرة املحترمة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 4املرقايا إصالحامإلىمرة:

إيال تّبعتي التحركات ديالي راه كنت في الجهة الشرقية في جهة بني 
مالل في جهة سوس في جهة مراكش وفي كل ساعة تنطلبو من السيد 
الوالي على أنه يجمع املمثلين ديال املواطنين واملواطنات من جميع نقط 
الجهات، بالنسبة لشنو مستمّر كاين عدد األعمال اللي هي مستمرة، 
احنا مثال اآلن خّدامين على مستوى املحكمة االبتدائية برشيد، املديرية 
العامة لألمن الوطني في تمارة والقنيطرة والدار البيضاء، كاين أعمال 

اللي هي مستمرة وفي طور التنفيذ، بالنسبة للجماعات اللي ما عندهاش 
 الصبيب قليل احنا راه خّدامين، اللي 

ّ
اللي يمكن عندها الصبيب وال

كاين برنامج خاص مع الوزارة املعنية باش يتم التهيئة باألنترنيت بمراكز 
التنفيذ  في طور  راه  ال�ضي  اململكة، هاذ  في جميع مناطق  الجماعات 
ما  جماعة  �ضي  كاين  إيال  النداء  لكم  وتنزيد  البرملانيين  مع  واتصلنا 
عندهاش تغطية، اتصلوا بنا را احنا تنديرو الرصد ديالهم وخدامين 

على هاذ ال�ضي ديالهم هاذ ال�ضي كاين مستمر، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

في  األمازيغية  إدماج  عن  املحترمة، سؤال  الوزيرة  السيدة  شكرا 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العمومية،  اإلدارة 

التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيدايوسفاشي8ي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

شكرماملسيدةاملوزيرة،

إخومنيا أخومتياملسالماعليكم،

في البداية أود أن أقول شكرا لفريقنا الوطني الذي حقق نتيجة 
كبيرة، وأتمنى له حظا أوفر في املحطة القادمة. السيدة الوزيرة، صاحب 
التنظيمي  القانون  الجاللة أعطى لألمازيغية دورا مهما، منذ صدور 
لألمازيغية إلى اليوم، تفعيل هذا القانون لم يرتقي إلى املستوى املطلوب، 
ملاذا؟ املطلوب منكم السيدة الوزيرة، ماذا ستفعلون في القادم من 

أجل أن تكون األمازيغية حاضر بقوة داخل اإلدارات العمومية؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلي السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة املحترمة الجواب.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 4املرقايا إصالحامإلىمرة:

أنا نجاوب بالعربية، تنبغي نشكر السيد النائب املحترم اللي طرح 
هاد السؤال، وطرحوا باللغة األمازيغية، اللي هي لغة دستورية، لغة 

رسمية في املغرب.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

اسمحوا ليا، تفضلي السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 4املرقايا إصالحامإلىمرة:

لغة رسمية في املغرب، تنشكروا على السؤال ديالو.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

خليوا السيدة الوزيرة، تفضلي.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 4املرقايا إصالحامإلىمرة:

والنهوض بالطابع الرسمي للغة األمازيغية والتنزيل ديالها، هي واجب 
وطني ديال كل مغربي وكل مغربية، ومسؤولية ديالنا جميع ألن هي جزء 
من الهوية ديالنا كاملين. وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، تتقوم 
بعدد من املشاريع فهاذ املجال مثال: قمنا اليوم بتوفير 300 عون اللي 
هما بدينا بوزارة العدل وبوزارة الصحة، اللي هما كاينين في املناطق 
الالممركزة في جميع جهات اململكة، اللي هما تيتكلموا باللغة األمازيغية، 
املواطنين  عدد  كاين  املواطنين،  ديال  والتواصل  باإلرشاد  وتيقوموا 
للخدمات  الولوج  لهم  تيسهلوا  باش  األمازيغية،  باللغة  غير  تيتكلموا 
العمومية، واحنا خدامين مع قطاعات أخرى باش نزيدوا توسعوا هاد 

�ضي، خدامين أيضا على توفير 60 عون مكلفين بالتواصل..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تكمل،  الوزيرة  السيدة  خليوا  النائبة  السيدة  النائبة،  السيدة 
تفضلي السيدة الوزيرة، تنبيه السيدة النائبة، تفضلي السيدة الوزيرة، 
كملي السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة تفضلي 

السيدة الوزيرة، كملي السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 4املرقايا إصالحامإلىمرة:

ياك اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البالد على ما كنعرف هي 
واللغة األمازيغية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

كملي السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 4املرقايا إصالحامإلىمرة:

 20 األمازيغية،  باللغة  الهاتفي  بالتوصل  مكلفين  عون   60 توفير 
في كل تنوع لغوي، احنا اليوم خدامين باش يكونوا فعدد من مراكز 
االتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية، على ما نعمموا هاد �ضي. 
هاد �ضي باإلضافة ملواصلة إدراج اللغة األمازيغية في املواقع اإللكترونية 
بمقرات  التشوير  وعالمات  واللوحات  الوزارية،  للقطاعات  الرسمية 
اإلدارات واملؤسسات العمومية. واحنا خدامين دابا باش مانبقاوش غير 
في اإلدارة، ألن تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية تيتعلق باإلدارة، 
القانوني  اإلطار  مراجعة  تمت  �ضي  وفهاد  أخرى،  بمجاالت  وتيتعلق 

لصندوق تحديث اإلدارة العمومية، ألن في النسخة ديالو تيسمح لنا 
باش نخدموا أكثرية مع اإلدارة، وسعنا لو مجال التفعيل ديالو، وسهلنا 

املساطر ديالو باش نقدروا نخدموا بسرعة أكبر.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تعقيب للسيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيدايوسفاشي8ي:

كنشكرو مجلس النواب على رأسه السيد رئيس مجلس النواب اللي 
دار مبادرة ديال الترجمة باللغة األمازيغية، لذلك السيدة الوزيرة عندك 
الحق تجاوبي يا بالدارجة يا بالعربية يا باألمازيغية وكل واحد فينا من 
هاد  في  استبشرنا خيرا  الوزيرة  السيدة  بغا،  اللي  باللغة  يهضر  حقو 
الحكومة هادي واإلرادة السياسية الكبيرة ديالها وقرارات الجريئة اللي 
جا بها السيد رئيس الحكومة في ملف األمازيغية واللي خصص اعتمادات 
مالية مهمة لتسريع وتيرة التفعيل، لهذا كنطلبو منكم السيدة الوزيرة 
أوال تفعلو هداك الصندوق ديال دعم األمازيغية عبر واحد البرنامج 
اللي يلمس املواطن في الحياة اليومية، دعم البرامج اللي متعلقة أوال 
باستعمال األمازيغية في اإلدارات وفي املرافق العمومية فين ما مشا 
يلقاها، يكون الصندوق واحد داعم ومواكب القطاعات الحكومية، 
والدكتوراه  املاستر  مستوى  على  األكاديمي  البحث  نشجعو  بغينا  ثم 
خاص باألمازيغية وكنستغل الحضور ديال السيد وزير التعليم العالي، 
التوعية كذلك ديال املواطنين في مختلف املجاالت باللغة ديالو اللي 
كيفهمها في اإلعالم وباملناسبة اإلعالم األمازيغي كذلك محتاج لدعم 
وتشجيع، املواطن املغربي يم�ضي يلقا الطبيب اللي يفهم اللغة ديالو اللي 

غيداويه، يلقى راحتو في الدفاع عن امللفات ديالو في املحاكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات 
إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد الرئيس.

ملن ئباملسيدامىريساملسنتي�سيارئيساملفريقاملحركي:

شكرا السيدة الوزيرة في الواقع احنا تمنينا باش ندوزو من خطاب 
النوايا لخطاب واقعي وعلى عدة مستويات بعيدا عن استعمال اللغة 
ألن الدستور حل هاد املوضوع لنا احترام كبير ليكم، فقط أنا عندي 
مالحظة نيابة عن الفريق اللي تنتمي لو وتنتشرف بالتنسيق فيه راه 
إهانة للبرملان وللمواطن ولألمازيغي بالذات اللي ما استعملتوش السيدة 
الوزيرة الكاسك باش تفهمو هداك ال�ضي فقط اللي قال السيد النائب 
املحترم ألن راك تتعرفو السؤال تيمكن يكون شوية مغير على ما جاء في 
الكتاب، هللا يخليكم في املستقبل كل واحد فينا يعني يتواضع ويتعامل 

فهاد املوضوع طبعا ما احترامي لكم راه عارفين.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد الرئيس، شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ تفضل السيد الرئيس املحترم.

ملن ئباملسيداأحاداتويزيارئيسافريقامجص لةا مملع صرة:

السيدة الوزيرة، أوال والحكومة بصفة عامة على أنها كانت عندها 
الشجاعة الكاملة باش يمكن تنزل هاد التنزيل الواقعي ديال األمازيغية 
بإمكانيات مادية ملي تكلم رئيس الحكومة على تفعيل األمازيغية دار في 
امليزانية إمكانيات كبير جدا واآلن العمل اللي كتقومو به السيدة الوزيرة 
فاستمري في ذاك العمل ألن املفهوم ديال األمازيغية هو هاد العملية اللي 
كتقومي به، في حالة 500 واحد اللي دارت باش يمكن تم�ضي املحاكم 
باش تشرح الناس اللي ما كيعرفوش آي العربية اللي كيتكلمو غير لغة 
واحدة األمازيغية باش هذا هو العمل اآلني اللي ما دارش منذ االستقالل 
اآلن، إذا منذ االستقالل اآلن كنسمعو األمازيغية وكنسمعو واحد العدد 
ديال الخطابات ولكن في الواقع ما كاينش آي، اآلن عندنا واقع أسا�ضي 
عندنا كنشوفو هكذا تطور وغير العملية اللي كاينة في مجلس النواب 
اآلن مشكور عليها رئيس مجلس النواب واملكتب ديالو على أنه استطعنا 
داخل هاد الجلسة أنه نتكلمو باألمازيغية أو ال بالعربية ونتفاهمو بيناتنا 
باش  املنحى  فهاد  الحكومة تستمر  أن  ونتمناو  الجيد  العمل  هذا هو 
يمكن من دابا عامين 3 سنين 4 سنين يكون فعال التنزيل ديال هاد اللغة 

الرسمية الثانية ديال بالدنا، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة، التنبيه الثاني السيدة النائبة، 
تنبيهات،  النائبة، عندك جوج  الوزيرة، السيدة  الكلمة لكم السيدة 

تفضلي السيدة الوزيرة، الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 4املرقايا إصالحامإلىمرة:

ف  املالي،  الغالف  بعد  من  التفعيل  فهاد  نسرعو  باش  خدامين 
وفي  تسميتها  في  املديرية  دخلنا  واحد  درنا  ديالنا   l›organigramme
الصالحيات ديالها األمازيغية باش يكون عندنا األطر في قلب الوزارة 
على أنهم يسهرو على هاد املشروع، ف l›organigramme اللي دابا راه 
في مسطرة املصادقة دخلنا األمازيغية هضرتي أيضا على الصندوق في 
2022 كان عندنا صندوق تحديث اإلدارة وكاين فيه يمكن لو يخدم 
في األمازيغية ولكن املسطرة ديالو كانت جد معقدة خاص يكون واحد 
نسولو les.projets ومرة واحدة يمكن لنا نصادقو عليهم واللي يمكن 
لنا نخدموا غير مع اإلدارات. خدمنا بهاد قانون املالية دابا اللي هو في 
مسطرة املصادقة، باش قدرنا نخدموا مع ما�ضي غير مع اإلدارات نقدروا 
نخدموا حتى مع وسائل اإلعالم، مع وسائل الثقافة، مع الجماعات، 

مع املجتمع املدني وبواحد املسطرة اللي يمكن لها تكون على السنة 
كلها. احنا خدامين باش نسرعوا وتيرة التنزيل ألن الغالف املالي مهم 
ولكن خاصك األطر وخاصك الصندوق اللي يسمح لك بالتسريع، هاد 
ال�ضي كاين وهاد ال�ضي راه قلت لكم في قانون املالية اللي راه في مسطرة 
املصادقة دابا وأيضا في l›organigramme ديالنا ألن خصنا األطر اللي 
يوقفوا على هاد املشروع. كيما هضرتي على أنه املجاالت األخرى، املجال 
ديال اإلدارة مهم ولكن كاينة مجاالت أخرى بحال الطب اليوم خدامين 
باش أنه املراكز الصحية عندهم األطر اللي يقدروا يرشدوا املواطنين، 
في املحاكم خدامين على توسيع مجاالت مختلفة بحال الثقافة، بحال 
التواصل اللي مهمة بالنسبة للمواطنين اللي تيتكلموا باللغة األمازيغية 

ومهمة للهوية ديالنا كاملين كمغاربة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، سؤال عن تبسيط املساطر اإلدارية 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العالم،  مغاربة  أمام 

التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداعبداملحياحرطون:

ملسيدةاملرئيسةامملحت8مة،

إيال كانت اللغة األمازيغية دستورية على ما أظن حتى اللغة الحسانية 
دستورية، واملفروض على أنني نطرح سؤال حتى أنا باللغة الحسانية، 
اللي بغى يفهمها يفهمها واللي بغى يخليها يخليها، الترجمة ما كاينة باللغة 
الحسانية، راه الوقت كيضيع لي السيدة الرئيسة، احتسبي ليا الوقت، 
مفهومة، إيوا هاد املرة غادي نردوها عربية والغيبة الجاية ديروا لنا هللا 
يجازيكم املكتب املسير ملجلس النواب الترجمة باللغة الحسانية، هذا 
مطلب من أبناء األقاليم الجنوبية ديال السادة البرملانيين، حتى احنا 
كندافعوا على الهوية الصحراوية املغربية الحسانية وخاصها تندرج، 

هاد املرة سامحناكم.

املقيمين  املغاربة  من  كبير  عدد  يعاني  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
بالخارج أثناء عودتهم السنوية إلى بلدهم األم صعوبات وتعقيدات أثناء 
قيامهم بإجراءات إدارية داخل وطنهم. نسائلكم السيدة الوزيرة، هل 
هناك تدابير إضافية لتبسيط اإلجراءات اإلدارية أمام هذه الفئة من 

املواطنين؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الوزيرة  السيدة  لكم  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  لكم  شكرا 
املحترمة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 4املرقايا إصالحامإلىمرة:

أشكر السيد النائب املحترم على طرح هاد السؤال املهم، سيدنا 
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هللا ينصرو في الخطاب ديالو في ثورة امللك والشعب أعطى أهمية كبيرة 
ألبناء الجالية املغربية اللي مقيمة في الخارج، وتبسيط املساطر وتسهيل 
املصالح اإلدارية هي من أكبر األولويات ديالنا. فكاين نذكر كاين منشور 
ولوج  تيسير  باش  دعا  اللي   2015/07 ديال  الحكومة،  رئيس  السيد 
املغاربة املقيمين بالخارج لإلدارات واملؤسسات العمومية، فهاد اإلطار 
مجموعة من اإلدارات واملؤسسات اللي عندها إقبال كبير من املغاربة 
الفئة على  لطلبات هاد  آليات لالستجابة  بالخارج كتحدث  املقيمين 
سبيل املثال ال الحصر وزارة العدل عندها لجنة مركزية لالستقبال على 
املستوى املركزي، ولجان على مستوى محاكم االستئناف واالبتدائية 
واملحاكم التجارية واإلدارية. نفس األمر بالنسبة للمؤسسات العمومية 
كالوكاالت الحضرية، وإدارة الضرائب غير املباشرة، كاينة أيضا مكاتب 
اللي تيدخلوا لها هاد املواطنين  موسمية اللي كتكون في ديك الفترة 
ألرض الوطن اللي تتقوم أنها تتاخذ طلبات من عند املغاربة املقيمين 
بالخارج وتتقوم بالتنسيق مع مختلف اإلدارات باش يتم تسريع وتيرة 

ديال هاد املساطر اإلدارية. ونذكركم باللي كاين عدد ديال الخدمات 

اإلدارية للمغاربة املقيمين بالخارج يمكن لهم يقوموا بها من البالصة 

فين راهم قبل ما يدخلوا ألرض الوطن، فاملصالح القنصلية كتقدم 

البطاقة  الزواج،  املدنية،  الحالة  بحال خدمات  الخدمات  من  عدد 

الوطنية، جواز السفر كما يمكن لهم يطلعوا يقوموا بها قبل ما يدخلوا 

ألرض الوطن، كما أنه في املغرب كاينة إطالق لعدد كبير ديال الخدمات 

العمومية الرقمية اللي يمكن للمواطنين يكونوا في الخارج وال يكونوا في 

املغرب يمكن لهم يستافدوا منها عن بعد، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداعبداملحياحرطون:

شكرماملسيدةاملوزيرةامملحت8مة،

دون أن نقوم بتبخيس عمل املؤسسات اإلدارية في بالدنا، فبالدنا 

اليوم وهلل الحمد أصبحت أحسن بكثير من بعض الدول املتقدمة، 

السكنى،  شواهد  مثل  بسهولة،  اإلدارية  الوثائق  على  الحصول  في 

التي  الدول  بعض  عكس  الوطنية،  التعريف  بطاقة  على  والحصول 

يحصل مواطنيها على هذه الوثائق عن طريق املوعد، والذي أحيانا يصل 

إلى شهر أو شهرين وما يزيد على ذلك، لكن ال تزال هناك تعقيبات جد 
صعبة في بالدنا، راجعة إلى وعورة القوانين مثل قانون التعمير وقانون 

واملقاطعات  البلديات  بين  ويحوم  يدور  يظل  فاملواطن  االستثمار، 
والوكاالت الحضرية، ودوائر أمالك الدولة، من أجل بناء مسكن صغير 
فقط، وبالتالي املواطن يشعر بامللل والتعب واالكتئاب، هذا ال ينحصر 

فقط على املواطنين املقيمين بالخارج، بل حت املواطنين.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيبات  الوقت، هل هناك  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
إضافية في املوضوع؟ سؤاالن رقم 17 و18 وهما سؤاالن آنيان لهما 
لذا سيتم  بتبسيط مساطر االستثمار،  األمر  يتعلق  املوضوع،  وحدة 
طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيدة الوزيرة. 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيدامحاداملعربيامملرمبط:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

نسائلكم السيدة الوزيرة، عن التدابير واإلجراءات املتخذة لتبسيط 
املساطر اإلدارية ورقمنتها لتشجيع االستثمارات ببالدنا؟ وشكرا السيدة 

الوزيرة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملن ئباملسيداحسناع ريف:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

يعتبر االستثمار رافعة أساسية لالقتصاد والشغل في إنتاج الثروة، 
من أجل هذه الغاية وصادقنا على مجموعة من النصوص والتشريعات 
واآلليات واملؤسسات، وتنزيال لهذا الورش اإلصالحي العميق، نحتاج إلى 
مواصلة املجهودات اإلدارية، وذلك من خالل تبسيط ورقمنة املساطر 
وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الدعم املالي لحاملي املشاريع، والسعي 
ملعالجة امللفات املودوعة لدى الجهات املعنية، والحرص على احترام 
أجندات والتزامات املستثمرين وحاملي املشاريع، واملقاوالت الوطنية 
واألجنبية، هذا إلى جانب القيام باملساعي واملبادرات املشجعة والجاذبة 
وكفاءات  الجالية  أفراد  إلى  واملوجهة  األجنبية،  االستثمارات  لفرص 
مغاربة العالم. لجنة تضم خزانا مهما لإلمكانيات واالستثمارات في شتى 

املجاالت اقتصاديا وصناعيا وتكنولوجيا وثقافيا ورياضيا.

يمر  االستثمارية،  منظومتنا  في  الثقة  تعزيز  إن  الوزيرة،  السيدة 
عبر إصالح املساطر واإلجراءات واملعامالت اليومية، وحسن استقبال 
حاملي املشاريع، والتخلص من العقلية املركزية والسلطوية والعرقلة 
لهذه  مهمة،  استثمارية  فرص  تفويت  في  سببا  كانت  التي  املمنهجة، 
األسباب ولغيرها، نسائلكم السيدة الوزيرة عن مدى التقدم الحاصل 

في مجال تبسيط املساطر واإلجراءات املتعلقة باالستثمار؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيدة الوزيرة.
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ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 4املرقايا إصالحامإلىمرة:

ملسيدةاملرئيسةامملحت8مة،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومبامملحت8مون،

املهمة،  األسئلة  هاد  طرحوا  اللي  النواب  للسادة  الشكر  تنوجه 
وتنعرفوا على أنه االستثمار عندو أهمية كبيرة، ألنه هو محرك ديال 
الشغل  تيوفر فرص  اللي  هو  أنه  كما  اقتصادية،  السوسيو  التنمية 
للشباب املغربي. سيدنا هللا ينصرو عطى أهمية كبيرة ملجال االستثمار، 
وفي الجلسة ديال افتتاح دالبرملان تكلم على أهمية تبسيط ورقمنة 
اإلدارة  إصالح  الرقمي  االنتقال  ديال  الوزارة  االستثمار.  مساطر 
خدمت مع املراكز الجهوية ديال االستثمار، باش نتعرفوا على شكون 
النائب  السيد  وراه  أكثر،  املستثمرين  تيحتاجوها  اللي  املساطر  هما 
تكلم عليهم، بحال رخص التعمير، بحال هذا، صبنا 22 مسطرة اللي 
هاد  نبسطوا  باش  خدمنا  تتعاود،  بصفة  املستثمرين  تيحتاجوها 
تيتطلبوا  اللي  الوثائق  من   45% نقصوا  يمكنا  أننا  صبنا  املساطر، 
للمستثمرين، كيفاش صبنا أنه يمكنا نطلبوا للمستثمرين تقريبا النص 
من شنو تنطلبوا لهم اليوم، صبنا أنه �ضي اوراق يمكن لإلدارة تم�ضي 
طلبهم من إدارة أخرى، الش املستثمر هو اللي يجيبهم؟ صبنا على أنه 
�ضي اوراق يمكن لإلدارة ما تحتاجهمش في األول باش تقوم بالطلب 
باش دراسة الطلب ديالها، حتى تم املصادقة عاد نطلبوا لو �ضي عدد 
ديال األوراق، في األول مطلبوا لو غير املعلومات. قمنا كيف ما قلت 
اللي تيطلبوا  أننا نقصوا تقريبا النص ديال االوراق  لكم صبنا على 
la.plate-« للمستثمرين، قمنا مع الشركاء ديالنا باش يتم التحيين ديال
forme »Cri-invest باش يولي املستثمر منين يدخل يطلبوا لو االوراق 
أقل، املنصة دابا راها واجدة، ولكن قبل ما يتم االنطالق ديالها بصفة 
رسمية قمنا باش نديروا دورات جهوية في مختلف جهات اململكة تمت 
اإلطالق ديالها شخصيا في املنطقة الشرقية، ولحدود اليوم كاين 9 د 
املناطق اللي مشينا ودرنا لهم دورات تحسيسية للموظفين على املناطق 
الالممركزة باش نشرحوا لهم هاد التبسيطات اللي كانوا وباش نجاوبوا 
على االستفسارات ديالهم واألشياء اللي يمكن ما فهموهاش وكيفاش 
يقدروا يحصلوا على هاد املعلومات بطريقة موثوقة. اليوم كيما قلت 
لكم 9 ديال الجهات كانوا فيها دورات تحسيسية اليوم بالضبط راه 
كاينة واحد الدورة تحسيسية كاينة وما زالين مستمرين، عالش تنقوموا 
بهاد الدورات التحسيسية؟ ألن ما بغيناش هاد ال�ضي يبقى غير على 
مستوى الرباط وال على مستوى املنصة وال على املتوى النظري، تنزلوا 
ألرض الواقع باش نحسسوا املواطنين باش ما�ضي غدا املنصة تطلب 
لو حاجة واملوظف يطلب لو حاجة، والحمد هلل كاين تجاوب كبير مع 
السادة الوالة ومع السادة املوظفين على الصعيد الالممركز باش كل 
�ضي باغي يسهل املأمورية على املستثمرين ألن احنا عارفين إيال سهلنا 
املأمورية على املستثمرين راه ما�ضي غير املستثمرين اللي كاينين دابا، 

راه غنجيبوا إن شاء هللا استثمارات أكثر وغنخلقوا فرص شغل أكبر 
بالنسبة للشباب ديالنا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النواب  والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيدامحاداملعربيامملرمبط:

شكرماملسيدةاملوزيرة،

إن تحفيز وتشجيع االستثمار يعد أمرا أساسيا وضروريا، ويعتبر 
أولوية من أجل النهوض باالقتصاد الوطني، وهو ما تجلى واضحا في 
العرش املنصرم،  بمناسبة عيد  الجاللة نصره هللا،  خطاب صاحب 
حيث أكد على ضرورة اإلسراع بإخراج ميثاق جديد لالستثمار، وتفعيل 
تروم  التي  اإلجراءات  من  وغيرها  لالستثمار  الجهوية  املراكز  إصالح 
تشجيع االستثمار ببالدنا. وفي هذا السياق، نسجل بإيجاب كل التدابير 
التي اتخذت من أجل تسهيل املساطر اإلدارية، ونثمن كل املجهودات 
التي تبذلونها في هذا املجال. لكن، ال زال أمامنا الكثير والكثير من أجل 

النهوض بهذا القطاع الحيوي حيث عليكم اإلسراع:

-1 بإعمال القانون رقم 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات 
اإلدارية؛

-2 الحرص على تبسيط املساطر اإلدارية التي ال زالت تعيق االستثمار 
ببالدنا؛

العملية  بين جميع املتدخلين في هذه  التنسيق  -3 إحكام عنصر 
»الشباك الوحيد«.

السيدة الوزيرة، ال ننكر أن هناك مجهودات تبذل في بعض جهات 
اململكة في مجال االستثمارات، لكن عمالة املضيق-الفنيدق ما تزال 
تعرف ركودا في هذا املجال، علما أن هذه املنطقة أصبحت خزانا لليد 
التحوالت االقتصادية واالجتماعية الصعبة  العاملة املعطلة في ظل 
التي عرفتها هذه املنطقة، نريد أن نعرف السيدة الوزيرة، ما سبب تعثر 
املشاريع االستثمارية في إقليم عمالة املضيق-الفنيدق وباألخص بمدينة 

الفنيدق ومارتيل، وشكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، التعقيب فريق الدستوري الديمقراطي 
في  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  الوزيرة،  السيدة  االجتماعي. 

املوضوع؟ شكرا، تفضلوا.

ملن ئباملسيدايوسفابيزيد:

شكرماملسيدةاملوزيرة،
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ديال  املجموعة  واحد  أنه  على  اليوم  تكلمتي  الوزيرة،  السيدة 
أنتما  كيفاش  يعني  األنترنيت،  التعميم من حيث  يتم  لم  الجماعات 
غتعملوا في الرقمنة مع هاد الجماعات وأنتما ودابا كتكلمي لينا على 
أساس أن غتديري دورة تحسيسية جهوية، آش من دورة تحسيسية 
جهوية؟ واليوم املستمرة راه كيموت السيدة الوزيرة، أنا غادي نقولك 
واحد الكلمة ومع كامل احتراماتي السيدة الوزيرة اليوم كنعتابر الوزارة 
ديال  بأن مجموعة  وتتقولي  تتكلمي  مادام  غير  ال  مقر  بمجرد  ديالك 
الجماعات اليوم لم يتم تعميمها باألنترنيت وتتكلمي على الوزارة الوصية 
اللي هي وزارة الداخلية اللي هي غادا تقوم اليوم بإلزام هادوك الجماعات 
باش يديرو األنترنيت ديالهم اليوم احنا آش من استثمار تنتكلمو عليه؟ 
السيدة الوزيرة ملي كانو الدواسة كيزيد راه كانو الدواسة تيدوزو في شهر 
شهرين 3 شهور اليوم ماللي درنا الرقمنة راه احنا ولينا معطلين في 4 
شهور و5 شهور راه ما بقى ال استثمار راه احنا اليوم تنشوفو سيدنا 
كيف جا عندنا للبرملان وتيتكلم على االستثمار وانتما كوزراء بعيد على 
الخطابات امللكية راه جات تا فينا هو على املواطنين فين هو االستثمار؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ تفضل السيد الرئيس

ملن ئباملسيدامحاداشوكي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة الوزيرة، ميثاق االستثمار جا ب2 ديال األشياء جد مهمة 
أوال جاب نظام الدعم اللي غادي يميز بين املجاالت هاذي األولى، النقطة 
الثانية جاب التزامات الحكومة في بزاف ديال الحوايج منها اللوجيستيك 
منها العقار منها تسهيل املساطر اإلدارية، السيدة الوزير، نتمناو أن 
اإلدارة أنها تكون اللي هي تتبان لنا هي الحلقة األضعف في هاذ املنظومة 
اليوم أنها تكون في املوعد خاصة أن قانون املالية ديال 2023 خصص 
3.3 مليار داملليار ديال الدرهم نتمناو أنكم تكونو في املوعد ال بالنسبة 

للمجال وال بالنسبة لتبسيط املساطر، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملن ئباملسيداعزيزامللب ر:

جوابكم كان كامل وشامل كمحرك اقتصادي ومشغل وبتقليص 
األوراق، ولكن ال يمكن تبسيط هاد األمور دوز إال بإعادة النظر في 
تطبيق plateforme بطريقة digitalisation أي الرقمنة ألن األمور كانت 
أسهل وأسرع سابقا، ال يمكن تبسيط وتسريع املساطر اإلدارية ومحاربة 
البيروقراطية الساحقة وتغيير عقلية بعض املوظفين وبعض املسؤولين 

الكاملة أو إعفائهم إال بتطبيق الخطابات امللكية  وإعطاء املسؤولية 
نصره هللا وأيده، عدم تطبيق الالتمركز اإلداري لحد اآلن غير وارد فال 
زال املواطن يعاني األمرين يعاني السفر من املدن إلى الرباط ويطلب 
منها عدة أوراق وسير وآجي يهديك هللا، فعدم تطبيق الشباك الوحيد 
بالنسبة للمستثمرين فال يمكن تماما تطبيق ميثاق االستثمار إال بإعادة 
املسؤولين  وبعض  االستثمارية  واملراكز  الحضرية  الوكاالت  في  النظر 
كمثال الوكاالت الحضرية واملراكز االستثمارية وبعض املسؤولين كمثال 
الوكالة الحضرية بفاس هي التي تطبق السكتة القلبية االقتصادية 
القانون بتالعباتها بدوريات عوض تطبيق  االستثمارية بدون تطبيق 
القانون، فها نحن لحد اآلن ننتظر لجنة تق�ضي الحقائق من أجل تطبيق 
ميثاق االستثمار وهنا السيدة الرئيسة والسيدة الوزيرة هاذي من أهم 
النقط ألن ال يمكن بتاتا مرة أخرى إال بإعادة النظر محليا، إقليميا 
وجهويا وإعطاء األولوية واألسبقية للمستثمرين مغاربة العالم واليهود 

واملغاربة داخل املغرب واألجانب إال بتسيير وتبسيط املساطر املحلية..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملن ئبةاملسيدةامليكةالحي ن:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيدة الوزيرة، شكرا، مستثمرة وبالنسبة لهاذplateforme اللي 
كاين على طلب رخصة البني أوال رخصة السكن دابا projet عندي في 
الشمال من شهر 2 حتى لدابا وها احنا داخلين في ديسمبر، يمكن اليوم 
 ،permis.d›habita إيال عندي الزهر اليوم أوال غدا يمكن غاتجيني ديك
أنا تنظن املسائل la.plateforme مزيانة كيخص واحد formation دهاد 
املوظفين اللي كاينين في الجماعات ضروري وهاذ la.clé هاد الساروت 
اللي كلهم كيتساراو به ها هو كونجي ما يمكلوش يدخل la.clé باش يعمل 
هاد la vie ديالو هذا formation إذن كاين la.plateforme ولكن باقى 
 qui. faut. rappeler. absolumentاإلنسان  le. côté. humainهديك

املستثمرين، شكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 4املرقايا إصالحامإلىمرة:

السيدة النائبة، قلتي بلي املوضوع ما�ضي موضوع plate-forme هو 
موضوع عنصر بشري العنصر البشري مهم وذاك ال�ضيء عالش قلت ليك 
احنا اليوم تنقوموا بدورات تحسيسية باش نحسسوا الناس ونشرحوا 
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لهم ونوعيوهم بضرورة على أنهم يتجاوبوا مع هاد التبسيطات، هاد 
ال�ضيء هو أساس على أنه كاينين دورات جهوية في جميع جهات اململكة 
املمثلين  جميع  وتيجمعوا  معنا  تيكونوا  اللي  الوالة  السادة  وتنشكر 
اللي كاينين في ديك املناطق الال ممركزة باش يكون حاضرين معنا في 
اللقاءات الجهوية، كاينين لحد اآلن 9 ديال اللقاءات الجهوية اللي تمو 
واحنا مستمرين إلى حدود شهر دجنبر إن شاء هللا. واللي هضرتي على 
التبسيط التبسيط درناه وla.plate-forme تم التحيين ديالها، ولكن 
ما بغيناش نطلقوها رسميا حتى يتم التحسيس ديال املوظفين ألن ما 
يمكنش نطلقوا la.plate-forme واملوظف تيطلب حاجة آخرى، حتى 
تتنكملوا الدورات التحسيسة ديالنا التحسيسية ديالنا عاد إن شاء 
هللا غادي يتم إطالق هذا la.plate-forme هاد ال�ضيء داخل في قانون 
55.19 ، ألن 55.19 هو اللي اعتمدنا عليه باش قدرنا نقصوا الوثائق 
مثال قانون 55.19 تيقول بلي ما يمكنش اإلدارة طلب للمواطن �ضي ورقة 
اللي عند �ضي إدارة آخرى هذا كاين في القانون ولكن التفعيل ديالو احنا 
ما زالين خدامين عليه، وهذا من املبادئ اللي استعملناها واعتمدنها 

اللي غنقدروا نبسطوا بها املأمورية على املستثمرين إن شاء هللا.

هضرتيو على الجماعات، كاين �ضي جماعات اللي مازال ماعندهاش 
 le.fond.de احنا خدامين مع وزارة الداخلية مجموعين كاين l›internet
services.universel كاين l›anrt اللي خدامة بشكل l›anrt اللي تابعة 
لنا وخدامين معها أنا خدامة معها بشكل متواصل باش هاد الجماعات 
 le.fond.de.services.universel يوصلوا لهم التغطية وتكون التمويل من
اللي هو واحد الصندوق تيساهموا فيه Les.opérateurs.télécom، هاد 
ال�ضيء كل donc اإلدارة خدامة باش تبسط واألولوية كبيرة ديال هاد 
ال�ضيء، هاد ال�ضيء كل ما تقوم بالتنسيق تنسيق جميع اإلدارات املعنية 
رخص االستثمار راه فيها داخلين التعمير داخل فيها عدد من اإلدارات، 
وكنخدموا بالتنسيق ديال جميع اإلدارات ما�ضي غير الوزارة ديالنا وال 
غير وزارة االستثمار وال وزارة الداخلية، اإلدارات كلهم املعنية تتخدم 
وكل �ضيء باغي يسهل ألن كل �ضيء واعي باألهمية هذا املشروع وكل �ضيء 
منسجم ومندمج في هاد املشروع، وتنشكرهم على التعبئة الكبيرة اللي 

تيكنوا لها واإليمان ديالهم بهاد املشروع.

هضرتيو على الالتمركز هذا موضوع أيضا واحنا خدامين عليه واحنا 
خدامين في أننا تنديروا لقاءات تقنية باش تنعقد إن شاء هللا في القريب 
العاجل لجنة ديال الالتمركز اللي غتاخذ واحد القرارات مهمة إن شاء 

هللا فهاد املجال، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيدة الوزيرة، السؤال األخير للسيدة الوزيرة املنتدبة 
لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، وهذا 
سؤال آني عن مخرجات اللقاء الجهوي ملنظمة إفريقيا والشرق األوسط 
النواب املحترمين من  للسيدات والسادة  املنفتحة  الحكومة  لشراكة 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية فليتفضل السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداعبداملع ليابر كي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزيرةامملحت8مة،

ملسيديناملوزيرين،

ملس ىةاملن ئب تا ملنومبامملحت8مون،

السامية  الرعاية  تحت  بالدنا  احتضنت  الوزيرة،  السيدة  سؤال 
الجهوي  اللقاء  هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب 
املنفتحة، ومن  الحكومة  إفريقيا والشرق األوسط لشراكة  ملنظمات 
الرهانات الكبيرة اللي راهنات عليها هاد اللقاء هذا تتمحور حول تطوير 
عمل الحكومات املشاركة وتجويد الخدمات العمومية، مكافحة الفساد 
واحتضان االبتكارات الرقمية، وكذلك الولوج إلى عدالة، وهي بطبيعة 
الحال كلها برامج تتقاطع مع عمل البرنامج الحكومي، لذا نسائلكم عن 

مخرجات هاد اللقاء وآفاق تنزيلها؟ شكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملنتدبةا ملوزيرةا مز را غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق 4املرقايا إصالحامإلىمرة:

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هاد السؤال املهم، مبادرة 
الحكومة املنفتحة هي واحد املبادرة دولية اللي انطلقت من نيويورك 
واليوم تيندرجو فيها 77 دولة، الهدف ديالها هو أننا نشاركوا املواطنين 
في إعداد السياسات املواطنين واملجتمع املدني في إعداد السياسات 
العمومية، املغرب اليوم هو البلد الوحيد في شمال افريقيا وفي الشرق 
األوسط اللي كاين في لجنة القيادة وهاد ال�ضي تيدل على االهتمام اللي 
تيولي املغرب لهاذ املبادرة الدولية، فهاذ اإلطار كان عندنا الشرف على 
تحت  األوسط  والشرق  افريقيا  منطقة  الجهوي  اللقاء  احتضنا  أننا 
الرعاية السامية لصاحب الجاللة هللا ينصروا، واحد اللقاء اللي كان 
فيه واحد الحضور لعدد وازن من ممثلي الحكومات الوطنية واملحلية 
والبرملان والفاعلين الجمعويين واملجتمع املدني، 500 مشارك، أكثر من 
50 دولة، 22 حكومة محلية و12 البرملان. وفي هذا اإلطار نبغي نشيد 
بالدور الكبير اللي قام به البرملان مجلس النواب بالخصوص في هذا 
البرملانات االفريقية فهاذ الدينامية  اللقاء عبر إشراك عدد مهم من 
هاذي  كانت  الدولي،  البرملاني  االتحاد  رئيس  استضافة  إلى  باإلضافة 
فرصة باش تشاركنا مع املشاركين اإلنجازات ديال املغرب في مجال 
الحكومة املنفتحة بحال قانون الحصول على املعلومة بحال املقاربة 
التشاركية اللي كانت في النموذج التنموي الجديد وأيضا تنستعملوها 
 open.data دابا بصياغة االستراتيجية الوطنية الرقمية مبادرات بحال
املنفتحة  الحكومة  الوطنية  الخطة   open. data كاين  اليوم  أننا  هو 
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نسبة اإلنجاز فيها هو %84 وهذا واحد الرقم كبير، كانت أيضا فرصة 

أننا استمعنا وتشاركنا مع املشاركين من افريقيا والشرق األوسط عن 

لهم  ويسمعو  املواطنين  يشركو  باش  هما  داروها حتى  اللي  املبادرات 

باستعمال األدوات الرقمية باش حتى حنا نستافدو منها ونزيدو نطورو 

العمل الحكومي بطريقة ديالنا في إدراج املواطنين واملجتمع املدني في 

صياغة السياسات العمومية والشفافية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداعبداملع ليابر كي:

شكرا السيدة الوزيرة، في الحقيقة مخرجات هذا اللقاء تؤكد أن 

اإلدارة املغربية وبطبيعة الحال انخراط الحكومة املغربية في الحكومات 

املنفتحة هو جرأة كبيرة من الحكومة املغربية، وبالتالي كما قلت أن 

املخرجات ديال هاذ اللقاء تؤكد أن اإلدارة املغربية كما خلص إلى ذلك 

تقرير النموذج التنموي تحتاج إلى إصالحات عميقة وكذلك ملواكبة 

اللي  اإلدارة  رقمنة  املشروع  بتنزيل  والتسريع  االستراتيجية  األهداف 

هو من بين املحاور األساسية للخطة الوطنية إلصالح اإلدارة وبطبيعة 

الحال فهو مدخل أسا�ضي لتحقيق ذلك، وهنا ننوه بالعمل الدؤوب 

بتبسيط  املتعلق  القانون  لتنزيل مقتضيات  الحكومة  به  تقوم  الذي 

املساطر اإلدارية وكذلك برقمنة هذه املساطر واإلجراءات املرتبطة بها، 

وهو ما يتطلب في نظرنا السيدة الوزيرة تعزيز البنيات التحتية الرقمية 

ببالدنا وخاصة تحقيق عدالة مجالية تكنولوجية عبر التسريع بتعميم 

التغطية بشبكة اإلنترنيت والكهرباء خاصة في العالم القروي، الكهرباء 

كنظنو أن املغرب تقدم فيه خطوات معتبرة ومحترمة لكن فيما يخص 

شبكة االتصال وخاصة اإلنترنيت في العالم القروي حتى ال يسير املغرب 

بسرعتين مختلفتين وهذا بطبيعة الحال يمكن تحقيقه إن شاء هللا 

بالعزيمة والعمل..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

في املوضوع؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت، شكرا 

لكم السيدة الوزيرة على مساهمتكم في هذه الجلسة ننتقل إلى قطاع 

الوزير  السيد  بكم  مرحبا  واالبتكار،  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 

املحترم، مرحبا بك سؤال عن برنامج الحكومة لتكريس المركزية التعليم 

االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العالي 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 

النائب.

ملن ئباملسيداعزيزاملفيدي:

ملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم واش عند الحكومة �ضي برنامج لتكريس 
المركزية التعليم العالي وتقريبه من الطلبة؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

ملع ليا ملبحثا ملتعليما مي8م يا زيرا مللطيفا عبدا ملسيدا
ملعلايا مالبتك ر:

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومب،

بغيت بدوري ننهي الفريق الوطني وبغيت ننهي الطاقم املشرف على 
الجامعة امللكية وبغيت ندير واحد اإلشارة ملغاربة العالم، اللي فرحونا 

البارح، واللي فرحانين في جميع أنحاء العالم.

القانون  بأن  نذكر  بغيت  السؤال،  نجاوب على  باش  بغيت  أوال، 
01.00 كيعطي االستقاللية املالية والبيداغوجية للجامعات املغربية، 
االستقاللية  عندهم  بأن  تيعنيش  ما  هذا  وتنتمناوا  جهتها،  في  كل 
وكيديروا اللي بغاوا، هذا األغلبية ديال الجامعات 95 باش ما نقولش 
%99، املالية كتجي من الوزارة وكتجي من الدولة، وكاينة املسؤولية 
وكاينة املحاسبة. واليوم احنا مشينا في مراجعة القانون ديال 01.00 
اللي غادي نزيدوا نكرسوا هاد االستقاللية ال املالية وال البيداغوجية 
وال اإلدارية، واللي عملنا هوهاد املناظرات الجهوية اللي عملنا، عملناها 
تكريسا للعدالة املجالية، باش نخليوا جميع الجامعات يتواصلوا مع 
املجتمع املدني ديال الجهة ديالهم، ومع الجهات وكذلك مع املحيط 
السوسيو االقتصادي، باش يكون واحد التجاوب بالنسبة للمتطلبات 

ديال سوق الشغل، وكذلك املتطلبات ديال املجتمع املدني، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداعزيزاملفيدي:

التعليم  تعميم  أصبح  العالي،  التعليم  أصبحت  الوزير،  السيد 
العالي وتقريبه من أبناء مختلف مناطق اململكة، ضرورة ملحة لتمكين 
جميع الطلبة من حقهم الدستوري، في متابعة دراستهم العليا ومحاربة 
الهدر الجامعي واالكتظاظ، وضمان الجودة التي تعتبر من الشروط 
األساسية لتسريع مسار التنمية، وجعل الكفاءات الشابة قادرة على 
تحسين آفاق اندماجهم في سوق الشغل، وتعزيز قابلية االندماج في 
االقتصاد الجهوي واملحلي، بما يقت�ضي ذلك من تسريع وتيرة تعميم 
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املدارس العليا املتخصصة، حسب خصوصيات كل منطقة ومؤهالتها. 
كما هو الوضع بالنسبة إلقليم الصويرة، الذي يضطر طلبته إلى التنقل 
إلى أقاليم بعيدة ملتابعة دراستهم العليا، مما يؤدي حتما إلى حرمانهم 
من هذا الحق، وأمام اإلكراهات التي تواجه األسر، الضعيفة التي تجد 
نفسها عاجزة على التغلب على هذه الصعوبات، ليظل الطلبة ضحية 
هذه الوضعية، التي تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة، مادام اإلقليم 
يتوفر على إمكانات هائلة فالحية منها وسياحية وبحرية، ذات جاذبية 
الناس  الوزير،  السيد  املعاهد.  اقتصادية عالية، إلحداث مثل هذه 
بغاوا �ضي حل بديل آني، ألن الطلبة وسميتو التنقالت ديالهم وداك 
ال�ضي، راه كاين ما كيلقاوش تا السكن فين يسكنوا السيد الوزير، مني 
كيم�ضي يلقى الجامعة بعيدة على السكن والغالء ديال السكن، والطلبة 

كيتكرفسوا وقلة املنح السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب املحترم، شكرا، هل هناك من تعقيبات 
إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيدايونساأ شن:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، في إطار حديثنا عن تكريس المركزية التعليم العالي، 
فالبد من تفعيل مقاربة تشاركية بين قطاع التعليم العالي والبحث 
العلمي واالبتكار والجماعات الترابية، كما يحث عليها القانون اإلطار 
هنا  اإلشكالية  لكن  والتكوين.  التربية  بمنظومة  املتعلق   51.17 رقم 
السيد الوزير، هو أن ما جاء في هذا القانون اإلطار وما تقولونه أنتم، 
وما جئتم به في امليزانية الفرعية للسنة املقبلة، هناك تناقض كبير، 
ألنه السيد الوزير تقولون أنه ال يمكن إحداث قطب جامعي في كل 
إقليم، لكن علينا أن نعالج مشكل األحياء الجامعية وضعف املنح. 
يمكن أن نسير معكم في هذا االتجاه، لكن عندما نراقب الشق مليزانية 
مثال املتعلق باألحياء الجامعية، نجد أنكم خصصتم 2023 سرير فقط 
لتعزيز الطاقة اإليوائية. هنا يمكننا القول أن النهوض بالتعليم العالي 
وبرامجكم، تبقى حبر على ورق فقط، فعلى األقل عمموا املنح الجامعية 
روا النقل الجامعي للطلبة، فمثال إقليم الدريوش 

ّ
على جميع الطلبة ووف

على غرار باقي األقاليم الهشة نجد أن فئة كبيرة من الطلبة، انقطعوا 
عن الدراسة خاصة الفتيات ال حي جامعي يأويهم وال نقل يساعدهم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملن ئبةاملسيدةاسلودامل 8ىعي:

السيد الوزير، احنا اليوم أمام إصالح اإلصالح، احنا أمام ضرب 

استمرارية اإلدارة وانفراد بالرأي وغياب تصور واضح، تّم إلغاء مشاريع 
نواة جامعية بكل من شفشاون، وزان، الخميسات وغيرها من املدن 
املغربية، عارفينك باش تجاوبنا وتقول لنا بغيتو واش بغيتو جامعة في 
كل مدينة؟ السيد الوزير، احنا بغينا أبناء الشعب يقراو، بغينا نخرجو 

من الترتيب ديال 121 في مؤشرات التنمية البشرية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة املحترمة شكرا، هل هناك من تعقيبات 
إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداص لحاأ غب 4:

السيد الوزير، كيعاني مجموعة من الطلبة بمجموعة من األقاليم 
من مشاكل في متابعة ديال الدراسات ديالهم الجامعية، أذكر على سبيل 
املثال إقليم خنيفرة، إقليم خنيفرة اللي كان وّجد شرينا األرض، درنا 
اتفاقيات، خذينا الفلوس، سنينا مع الوزارة ديالكم في العهد السابق، 
باش تعطنا نواة جامعية، جيتو أنتما السيد الوزير، ذاك ال�ضي اللي 
عطي هللا ولكن السيد الوزير، ربما أنتما كتشوفو ذاك القطب الجامعي 
ما خصوش يكون متفّرق، خص يكون قطب جامعي في ذاك املفهوم 
الكالسيكي ديالو، ولكن السيد الوزير، أشنو وجدتي لهاذ الناس هاذو 
ديال أنا نهضر على خنيفرة؟ اللي اللي كتعرف راه ما عندنا وزينات ما 

ارم ما عندنا فين..
ّ
عندنا ف

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب املحترم شكرا، هل هناك من تعقيبات 
إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداعبداملرحا ناملعاري:

السيد الوزير، نحن باقي ما تشأمناش على إقليم شفشاون، باقي 
السيد  ولكن  شفشاون،  بإقليم  جامعية  نواة  إحداث  على  نتفاءل 
الوزير، قبل انتظار نريد منك تعميم املنح وخاصة إقليم شفشاون يعد 

من أفقر األقاليم، السيد الوزير نلتمس منك هذه التوصية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملع ليا ملبحثا ملتعليما مي8م يا زيرا مللطيفا عبدا ملسيدا
ملعلايا مالبتك ر:

شكرماللسيدمتا ملس ىةاملنومب،

أنا بغيت غير مفهوم ديال العدالة املجالية نتفاهمو عليه، فالعدالة 
في  طالب   

ّ
وال طالبة  كنستقطب  ي 

ّ
مل العدالة  العدالة،  فيها  املجالية 
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مدينة وفي مدينة أخرى تكون العدالة، العدالة ديال الدراسة والعدالة 
ديال الّتمكين ديال اإلنسان، أنا تنظن خصنا أوال بغيت نأكد وأنا راه 
قلتها شحال من مرة ما زال ما لغينا حتى �ضي حاجة، أّجلنا، واحنا في 
نقاش باش نخّرجو هاذ املخطط الوطني وغادي نعطيوه التحريات ديالو 
ونعطيوه التمكين ديالو، وتنظن اللي خصنا نخدمو عليها جميع احنا 
مشينا مع بعض الجماعات باش نحاولو نديرو أحياء جامعية في املدن 
ونتعاونو عليها جميع، تنظن راكم كلكم عارفين اإلنسان اللي كيقرا في 
مدينة كبيرة واإلنسان اللي كيقرا في فيالج راه ما�ضي بحال بحال، ويال 
مشينا غير في هاذ النواة الجامعية أنا نعطيكم غير أمثلة إقليم فيه 4 
آالف بكالوريا اللي كتخرج كل عام، في املسقط ديال اإلقليم العاصمة 
ديال اإلقليم فيها تقريبا بين 600 و700 طالب وطالبة، غادي نديرو 
النواة في هذيك البالصة وغادي نديروها في تخصص اللي ربما ما غاديش 
يالئم كل �ضي، حتى هذيك 600 وال 500 ديال مسقط اإلقليم ما غاديش 
يجيو ليه، غادي يقول لك أنا ما بغيتش ندير droits أنا ما بغيتش ندير 
sciences أنا ما بغيتش ندير وغادي يم�ضي ل�ضي بالصة أخرى، وعالش 
ما نتعاونوش ونمشيو نديروأحياء جامعية في املدن اللي فيها القرايا؟ راه 
تنظن وأنا تنعاودها مرارا راه الوزارة ما عندهاش �ضي مشكل إقليم وال 
مع �ضي رجهة، باغية تكون القراية بحال بجال، بحال مكنعطيو لطالبة 
وال طالب، حنا دبا كنحاولو مع الجامعات كل �ضي تنقولو ليهم تديرو 
واحد االنشطة موازية اللي تكون في جميع الجامعات، ألن كاين جامعات 
اللي كيديرو وكاين جامعات اللي ما كيديروش، وهذا خص تكون تكافؤ 
الفرص ألن عارفين هاد األنشطة وعارفين الحياة فهاد الظرفية هادي 
ديال اإلنسان هي اللي كتكونو، راه ما�ضي الديبلوم، الديبلوم راه غادي 
ياخذو راه اللي دخل للجامعة يصبر راه بعض املرات كياخدو، ولكن اللي 
خاص، هو اإلنسان يتكون، وباش يتكون خص يكون عندو وسط باش 
يتكون فيه، عالش كندافعو على هاد املشكلة هادي؟ ما�ضي غير حنا، 
الدول كلها دافعت على هاد القضية، تنظن بأن حنا غاديين مع الجهات، 
أنا عندي لقاء مع الجهات فالشهر املاجي، مع جميع رؤساء الجهات باش 
نتفاهمو إال كانت فاملثل عندنا مشكل ديال السكن في الدار البيضاء 
وال فالرباط نشوفو فين غادي نمشيو، ولكن ما غنمشيوش األقاليم 
كاملة، أنا عارف كل واحد باغي الجهة ديالو كل واحد باغي اإلقليم 
ديالو، أنا هاد �ضي كنتفهمو، راه حتى أنا عندي ضغوطات وحتى أنا جاي 
من البالد، ولكن خصنا نعرفوأشني هي العدالة املجالية، أنا كنفضل 
العدالة اإلنسانية، دابا خصنا نتعاونو على األحياء الجامعية، اللي ربما 
ما خدمناش فيها، خصنا نتعاونو عليها باش نخدمو، بالنسبة للمنح، 

العام الفايت كانت 395 ألف منحة، طلعناها ل 401..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، انتهى الوقت، سؤال عن تحول منظومة 
التعليم العالي إلى توفير الكفاءات التي يحتاجها النسيج االقتصادي 
االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الوطني 

تفضل السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداعبداملق ىراملط هر:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد السيد الوزير املحترم، كنعرفو جميع أن التصنيف العالمي 
ديال الجامعات الوطنية جد متأخر، واألداء ديال الجماعات ضعيف 
وخريجي  العلمي،  لإلنتاج  بالنسبة  وال  للمردودية  بالنسبة  ال  جدا، 
الجامعات ذات االستقطاب املفتوح كنأكد على االستقطاب املفتوح 
واملهنية  امليدانية  املؤهالت  إلى  يفتقرون   85% من  أكثر  كيمثلو  اللي 
املبادرة  روح  وكيفقدو  اللغات،  من  والتمكن  التواصل  على  والقدرة 
واملقاولة اللي كيطلبها النسيج االقتصادي الوطني فسوق الشغل، ولم 
يتلقو أي تداريب ميدانية خالل مسارهم الدرا�ضي، على عكس خريجي 
مؤسسات التعليم العالي ديال االستقطاب املحدود، وهنا كاين واحد 
املغاربة ديال االستقطاب  الطلبة  بين  السلبي  التمييز  أو واحد  التميز 
املفتوح واالستقطاب املحدود وضد مقتضيات الدستور اللي كيكفل 
املساواة فالتعليم. والنتيجة أن معدل البطالة عند هاد الفئة هادي 
كيفوق %20. سؤالي، ما هي اإلجراءات املتخذة لتحسين هاد املهارات 

ديال خريجي الجامعة املغربية؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملع ليا ملبحثا ملتعليما مي8م يا زيرا مللطيفا عبدا ملسيدا
ملعلايا مالبتك ر:

شكرماملسيداملرئيسة،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومب،

في  هو  اليوم  ألن  كبير  مشكل  النائب،  السيد  معاك  متفق  انا 
االستقطاب املفتوح، وهذا هو األساس ديال هاد ال�ضي كلو اللي خدامين 
%88 نقولو  اللي كتمثل تقريبا  الفئة  عليه، هاد املخطط باش هاد 
عليه.  اللي حنا خدامين  املغاربة، هذا هو  الطلبة  ديال جميع   90%
أش كيخصهم؟ جميع الشركات واملحيط السوسيو االقتصادي أش 
تيقول لنا؟ تيقول لنا خصهم اللغات وخصهم هاد الكفاءات األفقية 
في  عايشين  تنكونو  ملي  كنكتسبوها  عليها  تنتكلم  اللي  املهارات  وهاد 
واحد املركب جامعي، وكنكونو عايشين فواحد املدينة أنشطة موازية 
اللي موجودة، اللي كتخلي اإلنسان يتكون، هذا هو الغرض، املشكل 
ديالنا الكبير اللي خصنا نديرو فيه ثورة جامعية على هاد االستقطاب 
املفتوح، إيال جينا نقولو بأن نحلو االستقطاب املحدود لجميع الطلبة، 
راه تنظن غادي نحرموا بالدنا من بعض الكفاءات اللي خصها البد 
ما تكون موجودة، ما يمكنش، ما عندناش الطاقة االستيعابية باش 
نشدو كل �ضي، خصنا نرقي االستقطاب املفتوح، وتنظن إن شاء هللا 
عندنا الوسائل باش نديرو، وبالخصوص في هاد الوقت ديال الرقمنة، 
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وبالخصوص اإللزامية ديال اللغات اللي غادي نديروها إشهادية، ما 
يمكنش ياخذ الديبلوم ديالو إيال ما كانش عندو اإلشهاد.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملن ئباملسيداعبداملق ىراملط هر:

ملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، هاد ال�ضي اللي قلتو باش تديرو اإلصالح الشامل 
ديال الجامعة، خص يتوفرليه الوسائل املالية واملادية، هذا مع األسف 
اللي الحكومة، في القانون املالي ديال 2023، ما خداتش هاد ال�ضي بعين 
االعتبار، وخاصة حتى صندوق الدعم ديال البحث العلمي والتنمية 
التكنولوجية خصصت له 22 مليون ديال الدرهم، مع األسف هذا 

املبلغ بسيط جدا وأقل من..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيبات  الوقت، هل هناك  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
التكوين  املؤسسات  املوالي عن تطوير  السؤال  املوضوع؟  في  إضافية 
والسادة  للسيدات  والصيدلة  األسنان  وطب  الطب  في  املتخصصة 

النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحاداملتويايابناللون:

ملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي ستتخذونها 
وزارتكم لتطوير مؤسسات التكوين املتخصصة في الطب والصيدلة 

وطب األسنان؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

ملع ليا ملبحثا ملتعليما مي8م يا زيرا مللطيفا عبدا ملسيدا
ملعلايا مالبتك ر:

ملسيدةاملرئيسة،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومب،

الضوابط  دفاتر  راجعنا  بأن  تبعتو،  ربما  كيفما  حنا  أوال، 
البيداغوجية، نزلنا من 7 سنين ل 6 سنين، هاذي أول حاجة، وبالنسبة 
الجهوية،  االستشفائية  باملراكز  السريرية  التداريب  إنجاز  للتداريب، 
وهذا باإلضافة إلى خلق جسور سلسة بين املسالك التكوينية في مجال 
الطب وبعض املسالك العلمية كيف ما عرفتو بأن اللي كان تيدخل 
للطب، ربما يقدر يغادر بال 3 سنين وال عامين وال 4 سنسن، ما كيدي 

معاه حتى �ضي حاجة، دابا اليوم غادي يكون عندو Deug وغادي يكون 
خالل  من  األسنان،  وطب  الطب  كلية  ديال  التأهيل  اإلجازة.  عندو 
 les تجهيزها باملعدات الحديثة وبالخصوص فاملحاكاة، داك �ضي تاع
stimulations، هاذ العام رصدنا ليه 32 مليون الدرهم باش نخليو 
الطلبة والطالبات ديال كليات الطب وكلية طب األسنان والصيدلة، 
باش تكون عندهم التداريب ألكثر من اليوم. وبرمجنا، بتوجيهات جاللة 
امللك هللا ينصروا، إحداث 3 كليات جديدة للطب والصيدلة على املدى 
املتوسط، بالراشيدية وبني مالل وكلميم، ودرنا واحد االتفاقية إطار، 
اللي توقعات 25 يوليوز، ما بين هاذ الوزارة بحضور رئيس الحكومة 
ووزارة االقتصاد واملالية، الرفع من عدد الطلبة الجدد املسجلين بهاذ 
الكليات، هاذ السنة طلعنا ب %20، واللي غادي نوصلو ف 2026، 
الخريجين  عدد  من  والرفع  اليوم،  عندنا  اللي  األعداد  ندوبلو  غادي 

ليصل إلى 4374 ف 2026، و8000 ف 2030.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيبات السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيدامحاداملتويايابناللون:

التوضيحات هو كيفما كتعرفو، نحن في إطار تعميم ورش الحماية 

االجتماعية وتنزيل بنود القانون 06.22 املتعلق باملنظومة الصحية، 

وتيسير الولوج إلى العالج، وتوفير املوارد البشرية، وتعتبر اختصاصات 

هاذ املجاالت ديال الطب وطب األسنان والصيدلة، وباقي املهن الصحية، 

تطوير  على  العمل  يجب  لذا  واألساسية،  الحيوية  التخصصات  من 

باإلضافة ملؤسسات  املجال،  في هذا  املتخصصة  التكوين  مؤسسات 

بالنسبة  أساسية  تكوين  ميادين  تشكل  ألنها  الصحي،  املنهي  التكوين 

للطلبة املتخصصين في هذا املجال، وذلك من خالل إصالح منظومة 

وكذلك  التداريب،  فضاءات  وتوسيع  الطبية  واملهن  الطب  تدريس 

والصيدلة وطب  الطب  كليات  في  األسا�ضي  للتكوين  هندسة جديدة 

األسنان، كذلك إحداث كليات جديدة، وهادي سمعناها من عندكم 

السيد الوزير، ومعاهد علياا للمهام التمريضية في كل جهات اململكة، 

تماشيا مع إحداث املجموعات الصحية الترابية–les GST، وتشجيع 

التكوين املستمر ليتما�ضى مع التطورات الحديثة في هذا املجال. نثمن 

كذلك املشاريع التي ستقومون بها، في إطار تحسين جودة التكوين في 

املجال الصحي، والزيادة في عدد خريجي القطاع في أفق 2030 والرفع 

من خريجي كلية الطب والصيدلة وطب األسنان مرتين في أفق 2025.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات 
إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد النائب املحترم.
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ملن ئباملسيداعارامجزرق:

السيد الوزير املحترم، كيما قلتم عرفو كلية الطب والصيدلة ارتفاع 
في عدد الطلبة للولوج للكلية هاد العام ب %20 إال أنه عدد املوظفين 
ما واكبوش هاد االرتفاع اللي مثال في كلية الطب والصيدلة بالرباط 
عدد املوظفين ال يتجاوز 83 موظف ل 8 آالف طالب في كل املستويات 

والشعب، فشنو هي اإلجراءات لتدارك هاد الخصاص؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملع ليا ملبحثا ملتعليما مي8م يا زيرا مللطيفا عبدا ملسيدا
ملعلايا مالبتك ر:

شكرا على السؤال، هذا غادي نتجاوبو معه ألن درنا تعاقد ما بين 
الجامعات وما بين الكليات والوزارة وكيفما شفتو في هاد امليزانية كاين 
2400 و�ضي حاجة ديال املناصب املالية اللي فيهم املناصب اللي غادي 
تجاوب مع هاد املشاكل هادي، ألن طلبنا من جميع الكليات ديال الطب 

والصيدلة باش يعطيونا أشنو هي..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الخاص  القطاع  الوزير، سؤال عن إشراك  السيد  الوقت  انتهى 
في دعم البحث العلمي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار.

ملن ئباملسيدامحاداشوكي:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزير،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومب،

القطاع  به  الذي يضطلع  الدور  عليكم  يخفى  الوزير، ال  السيد 
الخاص في دعم البحث العلمي اليوم على الصعيد العالمي لدى البلدان 
املتقدمة ولدى البلدان الصاعدة، بحيث أن شركات هاد القطاع اليوم 
تخصصها  التي  امليزانيات  بأضعاف  تفوق  كبيرة  ميزانيات  تخصص 
حكومات الدول انطالقا من الدور الكبير الذي يلعبه البحث العلمي في 
الزيادة من تنافسية الشركات والقطاع الخاص، بناء عليه السيد الوزير 
نسائلكم حول رؤية وزارتكم من أجل إشراك القطاع الخاص في دعم 

البحث العلمي باملغرب؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

ملع ليا ملبحثا ملتعليما مي8م يا زيرا مللطيفا عبدا ملسيدا
ملعلايا مالبتك ر:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيدمتا ملس ىةاملنومب،

التاريخ  في  مرة  ألول  بأن  ديالكم  العلم  نعطي  باش  أيضا  بغيت 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امليزانية كتزاد أكثر من %8 كانت 
14 مليار، هاد السنة 15 مليار، إيال بغيتو تسولوني أنا كوزير كنت 
كنتمنى تكون عندي 30 مليار، ولكن كتعرفو الظروف اللي عايشين 
اللي كتستحق بحال  فيها وتنتمناوا بأن هاد الوزارة تعطاها األهمية 
جميع الدول، ألن التكلفة ديال الطالبة والطالب اليوم في املغرب وأنا 
ما نعطيكمش التكلفة أنتما غادي تحسبوها 15 مليار وقسموها على 
مليون و240 ألف طالبة وطالب، وكاين واحد التفاوت ما بين الكليات، 
كلية الهندسة، كلية الطب، غير باش يكون عندكم واحد الرؤية ولكن 
إيال قلت لكم هاد األرقام راه ما�ضي ما كافياش ألن خصنا نقارنوها مع 
تركيا مع إسبانيا مع البرتغال، تتوصل بعض املرات حتى ل 6 مرات، 
خصنا كلنا نبقاو غاديين في هاد املجهودات باش نتواصلوا. اليوم أكثر 
من مليار وعاد زيد الصندوق ديال البحث العلمي اللي هاد العام غادي 
نطلقو برامج ديال 600 مليون درهم، مشاركين فيها OCP مشاركين فيها 
شركات كبرى و300 مليون درهم اللي غادي يديرو بها بحث علمي مزدوج 
رئيس  اللي  مليون درهم   300 فيها  اللي  الجامعات  الشركات ومع  مع 
 les. doctoratsالحكومة مشكور طلق هاد البرنامج بغينا نديرو دوك
.cifre.les.doctorats هادو هم اللي غادي يخليو الشركات  industriels
ديالنا ربما ينضجو ويديرو االبتكار 300 مليون زدها على 600 مليون 
تقريبا مليار ديال البحث العلمي، اللي ربما هاد الصندوق ما باينش في 

امليزانية ألن لصندوق خارج على..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب السيد النائب.

ملن ئباملسيدامحاداشوكي:

اللي عطيتو،  التوضيحات  هاد  على  املحترم  الوزير  السيد  شكرا 
على  واعتمادها  الصاعدة  الدول  بركب  بالدنا  التحاق  الوزير  السيد 
اقتصاد العلم واملعرفة كيمر أساسا وال محالة بالنهوض بالبحث العلمي، 
وعلى هاد النهج السيد الوزير خدامة جميع البلدان الصاعدة من أجل 
إشراك القطاع الخاص والدفع ديالو نحو االستثمار في البحث العلمي 
اللي الثمار ديالو ما غاديش يستفد منها غير القطاع الخاص ولكن غادي 
يستافد منها املجتمع ككل. بالرغم من هاد املجهودات السيد الوزير، 
اللي ذكرتوا وهاد امليزانية اللي خصصها السيد رئيس الحكومة مشكور 
اللي تتوصل قرابة 300 مليون درهم، اللي هو الحقيقة رقم إيجابي 
ولكنه تيبقى غير كافي ولن تستطع الدولة بوحدها النهوض بهاد البحث 
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العلمي مهما خصصت له من دون إشراك مباشر، إشراك تنكررها 
السيد الوزير، إشراك مباشر للقطاع الخاص. ال بد السيد الوزير، 
االستثمار  ملوضوع  بالدنا  كتعطيها  اللي  األهمية  نستحضروا  أيضا 
بمثابة   3.22 رقم  اإلطار  القانون  مشروع  خالل  من  ديالو  والتنمية 
ميثاق االستثمار، ونوجهوا فهاد اإلطار دعوة ليكم كوزارة لالنفتاح على 
الباحثين من مغاربة العالم لالنخراط في العملية التنموية الشاملة. 
وفي نهاية املطاف السيد الوزير، القطاع الخاص هو شريك في الحوار 
االجتماعي اللي مأسسته الحكومة ديالكم، ودعم البحث العلمي من 

طرفه هو باب لزيادة تنافسيه..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيبات  هناك  هل  الوقت،  انتهى  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
إضافية في املوضوع؟ آخر سؤال موجه لوزير التعليم العالي والبحث 
الشغل  سوق  متطلبات  مع  التكوين  مالءمة  عن  واالبتكار،  العلمي 
فليتفضل  الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملن ئبةاملسيدةافد دامحسناملحي ني:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

ملسيداملوزيرامملحت8م،

الشهادات  حاملي  إدماج  لتتبع  املتخذة  اإلجراءات  عن  نسائلكم 
العليا في الحياة املهنية، ومالءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، 

وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

ملع ليا ملبحثا ملتعليما مي8م يا زيرا مللطيفا عبدا ملسيدا
ملعلايا مالبتك ر:

السؤال سؤال صغير ولكن الجواب ديالو كبير وصعيب، بغيت غير 
نذكر بأن الجامعة ما�ضي باش نهرب على السؤال ولكن الجامعة الدور 
ي كنقول هاد 

ّ
ديالها هي إنتاج املعرفة، وتقاسم هاد املعرفة. ولكن مل

الجواب، هذا ما تيخليش الجامعة تكون داخلة في الوسط وفي املحيطة 
السوسيو- االقتصادي واالجتماعي اللي خصها تنتج مفكرين وخصها 
تجاوب مع التنافسية اللي كاينة اليوم عند الشركات ديالنا. اليوم فهاد 
املدني، مع  املجتمع  املخطط أشنو علمنا؟ عملنا حوارات مع جميع 
املحيط السوسيو االقتصادي وتكلمنا معاهم وقلنا لهم أشنو بغيتو 
فهاد 5 سنين الجاية وفهاد 10 سنين الجاية؟ ما كاين حتى �ضي كونطرا، 
ما كاين ال تعاقد ال والو بغينا غير نسمعوا أشنو بغيتوا باش الجامعات 
في  اللي تكون تتالءم مع هاد املتطلبات  املغربية تدير واحد املسالك 

سوق الشغل. ولكن بغيت نذكر بأن تيقولوا العلماء ديال هاد املشاكل 
االقتصادية خاص إيال بغينا يكونوا chômage 0 هي خاص تكون عندنا 
واحد نسبة النمو اللي تكون فايتة 7، 8 %. اليوم نسسبة النمو ديالنا 
وديال البلدان اللي بحالنا وبالخصوص فهاد الظرفية هادي إيال خلقتي 
%3 نسبة النمو هي 60 ألف شغل صافي، كاين اللي كيم�ضي وكاين اللي 
كيرجع ولكن 60 ألف صافي، احنا تنحاولوا دابا هاد ال�ضي اللي عملنا 
مع الفيدرالية ديال السيارات وديال الطيران 100 ألف منصب شغل 
من هنا ل 2026، عملنا مع وزارة التضامن، مع وزارة العدل، مع جميع 
الفدراليات، مع النسيج احنا خدامين معاهم دابا باش يكون عندنا 

واحد التصور ديال أشنا هما املتطلبات سوق الشغل...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم انتهى الوقت، تعقيب السيد الرئيس.

ملن ئباملسيداإىريساملسنتي�سيارئيساملفريقاملحركي:

شكرماملسيداملوزيرامملحت8م،

في الواقع أوال يتعلق هاد املالءمة هي راه هي موضوع أكبر من السؤال 
اللي طرحنا، ما�ضي السؤال صغير بل كبير جدا، ونحن ننصت للجواب 
ديالكم تيجيب لنا هللا وباحترام كبير على أننا تنتكلموا مع مكتب دراسات، 
البرنامج الحكومي أوال بخصوص موضوع التشغيل راه التزم باش يدير 
راه  يعني  لرقم  رجعتوها  انتما  اليوم  ألف فرصة عمل سنويا،   200
ما�ضي نقول غير تيخلع بل مخجل، البرنامج الحكومي كذلك جاء بوعود 
واضحة وصريحة بخصوص هاد املالءمة ديال التكوينات، دابا احنا 
غنبقاوا من إصالح إلصالح، املقاولة تعاني من التكوينات اللي مناسبة 
لرأيكم،  باحترامي  عليها  تتكلمو  اللي  الكفاءات  بعد  العمل، من  لهذا 
 les. campusغير نتما دبا تدافعو على �ضي حاجة اللي صعبة املنال ل
هاد �ضي اللي تتكلمو عليهم، كاين السيد الوزير تناقض. اليوم فقانون 
املالية تم التراجع على بناء السكن الجامعي حبستو األعمار ف30 سنة، 
الناس اللي أنتما كتكونو ما بقاتش عندهم إمكانية باش يشتغلو فوسط 
القطاع ديال التعليم، وإيال بقينا تابعين هكذا ما غنساليوش. املفروض 
أن نجد الحل، راه كاين اللي ما عندوش دبلوم، ما عندو حتى حاجة ما 

تيفهم والو، وما قادش يجي يوقف في باب البرملان.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت السيد الرئيس، شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ تفضل السيد النائب املحترم.

ملن ئباملسيداملحسينابناملطيب:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

اليوم بغينا جامعة وطنية الستثمار منتج ومبدع  السيد الوزير، 
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مواكب، اليوم بغينا الجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم ديالنا تدير 
األدوار ديالها املنوطة بها، اليوم كفانا من سياسة التبخيس، اليوم بغينا 
تدابير على املدى القريب باش نخرجو بجامعة اللي خصها استمرارية 
فالتواصل، ال املناسباتية، خصنا الرصد واليقظة للعرض والطلب في 
سوق الشغل، وهاد �ضي لن يتأتى إال مرورا بواحد التسلسل منطقي 
كيبدى بجودة التكوين وبمنسوب الرضا ديال الطالب واملشغل باش 
ندعمو الثقة في املؤسسات، اليوم إيال ما دعمناش املؤسسات ديالنا 
ديال التعليم والتكوين بثقة ونقطعو مع تعامالت تبخيسية ديال واحد 
العمل ديال سنة اللي مرت، وغاديين باش نبنيو إستراتيجية على املدى 
القريب جدا واملتوسط والبعيد، اليوم ما غنوصلوش لديك النتيجة 
ديال جامعة موازية للثقافة الشعبية أو لسوق الشغل، كتوجدنا ناس 
اللي عندهم مهارات، اليوم الذكاء الجماعي، الذكاء املغربي كله يشهد له 
بأن املواطن املغربي عندو مهارات عديدة ومتعددة، لذلك كينجح ملي 
كيخرج على برا كينجح، اليوم خصنا أن هاد الفرصة هادي نغتنموها 
وما نضيعوش الوقت وما يكونش عندنا داك الهدر التنموي لبالدنا، 

اليوم بغينا التدبير الجامعي بحس تنموي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، شكرا. هل هناك من 
تعقيبات إضافية في املوضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

ملع ليا ملبحثا ملتعليما مي8م يا زيرا مللطيفا عبدا ملسيدا
ملعلايا مالبتك ر:

شكرا السيد النائب. دابا أنا للي بغيت نقول، ما بغيتش ندخل في 
مزايدات، ألن ما عندي ما ندير بهاد املزايدات، أنا غنجاوبك السيد 
النائب، أنا شرحت لك بأن العالقة اللي كنحاولو نديرو في الجامعة 
املغربية، وهي يكون واحد التعاقد بيننا وبين الفيدراليات السوسيو 
اليوم سنينا  بأن  لكم  تكلمت  أنا  الوزارات،  وبين جميع  االقتصادية 
تعاقد مع وزارة الصناعة والتجارة والفيدراليات ديال السيارات وديال 
الطيران، 100 ألف منصب من هنا إلى 2026، سنينا مع وزارة التربية 
فيها أساتذة  نكونو  باش  الوطنية،  التربية  الوطنية على اإلجازة ديال 
الغد، سنينا مع وزارة التضامن 10 آالف منصب شغل بالنسبة للمهن 
اليوم  العدل ألن كنشوفو  تعاقد مع وزارة  االجتماعية، حنا فصدد 
بأن الطلبة كياخذ اإلجازة وال كياخد املاستر وكياخدو عادي، ما�ضي 
ممهنن، حنا بغينا نربحو، بغينا الشركات ديالنا وبغينا الوزارات ديالنا 
وبغينا اإلدارات العمومية تربح الوقت، باش نعلموهم قبل ما يمشيو، 
ما�ضي حتى يمشيو عاد كيعلموهم 6 أشهر أخرى أو عام آخر، بغينا هاد 
التنافسية ديال الشركات ديالنا تكون موجودة ملي كيوظفو اإلنسان 
كيلقاوه موجود، ولكن راه عندنا مشكل آخر، مشكل آخر هو التحديات 

ديال هاد املسالك اللي كتغير..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد  الوزير، شكرا  السيد  الوزير، شكرا  السيد  الوقت  انتهى 
الوزير على مساهمتكم في هذه الجلسة. ننتقل إلى قطاع آخر قطاع 
الوزير  السيد  أخرى  مرة  بكم  مرحبا  البرملان  مع  بالعالقات  املكلف 
املحترم، السؤاالن املواليان 27 و28 لهما وحدة املوضوع، يتعلق األمر 
بوضعية موظفي املندوبية العامة إلدارة السجون، لذا سيتم طرحهما 
دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلي بالسيدة النائبة املحترمة.

ملن ئبةاملسيدةاحي ةا منجوج:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، موظفي املندوبية العامة إلدارة السجون كيقومو 
بمجهودات كبيرة من أجل حراسة وأمن وتنظيم وإدماج حياة أزيد من 
90 ألف سجين، وهاد �ضي كيعرضهم ملخاطر يومية، وكيجعلهم عرضا 
كييتجاوزهم  اللي  السجنية،  املؤسسات  وخارج  داخل  لالعتداءات 
كأفراد، بل كيوصل حتى األفراد ديال األسرة ديالهم والعائلة، هاد �ضي 
كيستدعي الحماية ديالهم، وإمكانيات منحهم الصفة الضبطية لتحرير 
املحاضر داخل السجون، هاذ الفئة هاذي كتطلب من الحكومة أنها 
توافق على النظام األسا�ضي املوضوع لدى رئاسة الحكومة السابقة، 
واللي كيتضمن اإلدماج بشهادة اإلجازة، والتعويض على السكن، وكذا 
إصالح النمط الترقي البطيء، إسوة بباقي القطاعات األمنية املشابهة، 
اللي كيمرو دون اجتياز امتحان الكفاءة املهنية، وكذا كيطالبو بالرفع 

من التعويض على املخاطر وعلى حمل السالح الوظيفي.

السيد الوزير، العمل بالسجون ما يمكنش يتقارن بباقي القطاعات 
العمومية، نظرا للمخاطر املحفوفة بهاذ املهمة هاذي. لذلك فأنسنة 
بتحسين  كيبدا  اإلصالحية،  البرامج  وتنزيل  السجون  فضاء  وتحليق 
الوزير، عن  السيد  نسائلكم  لذلك  السجون.  إدارة  وضعية موظفي 

اإلجراءات اللي ممكن تأخذ لفائدة هاذ الفئة؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السؤال الثاني للسيدات والسادة 
النواب املحترمين، من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

ملن ئبةاملسيدةاقلوبافيطح:

شكرماملسيدةاملرئيسة،

السيد الوزير، عن تحسين الظروف االجتماعية واإلدارية ملوظفي 
املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، نسائلكم.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومة:

لطرحهما  املحترمين  الفريقين  عن  النائبتين  للسيدتين  شكرا 
هذا السؤال، وطبعا سعيد بأن أقدم املعطيات التي توصلت بها من 
املندوبية العامة للسجون، وبغيت ننطلق الى سمحتو لي من التشخيص 
بأنه  األحرار،  الوطني  التجمع  النائبة عن فريق  السيدة  اللي عمالتو 
بالفعل، املهام التي يقوم بها املوظفون ديال اإلدارة العامة للسجون، 
تختلف تماما وشكال على املهام األخرى، سواء من حيث ظروف العمل، 
وكذلك على اعتبار أنها مهام محفوفة باملخاطر. طبيعة املجال املغلق 
يؤثر أيضا وكيفرض واحد الضغط نف�ضي على املوظفين، باإلضافة الى 
االحتكاك اليومي مع السجناء، باختالف وضعياتهم الجنائية واختالف 
طباعهم وشخصياتهم، أيضا إشكالية الطابع العدواني لبعض هؤالء 
السجناء، باإلضافة للحركية الدائمة اللي خص يعملوها هاذ املوظفين 
في التنقالت ديالهم داخل هاذ املؤسسات السجنية. أيضا هاذ املهام 
هاذي كتطلب واحد التركيز شديد جدا، على مستوى الحيطة والحذر 
باإلضافة الختالف ظروف  املوظفين،  بهم هاذ  يتسمو  اللي خصوهم 
العمل التي تقت�ضي السجن، هذا بخصوص التشخيص، حنا متفقين، 
هاذو ناس يقومون بمهام مختلفة وبال ما نعطي األرقام اللي عندي، 
لكن شنو قامت به املندوبية العامة باش تتجاوز هاد اإلكراهات: أوال، 
الرفع من عدد املناصب باش نخففو الضغط، هاد السنة كانت برمجت 
الحكومة 628 منصب، السنة املقبلة في قانون املالية اللي عاد صادقتو 
عليه هادي أيام قالئل الف منصب شغل، هذا غيخفف الرفع من قيمة 
ديال مراجعة  إقرار مشروع  إلى  باإلضافة  املسؤولية،  التعويض عن 
النظام األسا�ضي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة اإلدماج، 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النواب  والسادة  السيدات  ألحد  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمين، من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.

ملن ئبةاملسيدةاحي ةا منجوج:

الفئة فعال  املقدمة، فهاد  التوضيحات  الوزير على  السيد  شكرا 
كتحس بالحيف واالحتقار نظرا لهزالة األجور مقابل املهام، كيما قلنا، 
رو، يعني، املقتل ديال 3 

ّ
اللي هي شاقة ومحفوفة باملخاطر وما زلنا كنذك

ديال الحراس على يد سجناء إرهابيين، لهذا كنطالبو بإنصاف هاد الفئة 
اللي كتساهم في األمن العام واللي كتأدي واحد الدور مهم وأسا�ضي في 

املنظومة األمنية ببالدنا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب لفريق األصالة واملعاصرة.

ملن ئبةاملسيدةاقلوبافيطح:

الدولة  شعار  رفعت  مشكورة  الحكومة  الوزير،  السيد  شكرا 
االجتماعية، مما يقت�ضي بضرورة تحسين األوضاع االجتماعية واملادية 
لذوي الدخل املحدود، وكذا ذوي الدخل املتوسط، بعد نجاح الحوار 
االجتماعي مع مختلف القطاعات املهنية أصبح لزاما اليوم النظر في 
الوضعية املادية واإلدارية ملوظفي املندوبية العامة إلدارة السجون، 
السيد  والظلم والحيف حسب تصريح  بالغبن  اليوم يحس  املوظف 
مناقشة  بمناسبة  السجون  إلدارة  العامة  للمندوبية  العام  املندوب 
امليزانية الفرعية لسنة 2023، وذلك نظرا لهزالة التعويضات من جهة، 
وعدم مماثلة التعويضات على غرار القطاعات املشابهة، هاد املوظف، 
السيد الوزير، مطلوب منه أنه يساهم في تأهيل وتكوين وإعادة اإلدماج، 
باملخاطر،  املحفوفة  السجنية  املؤسسات  في  األمن  تثبيت  وكذلك 
خصوصا أمام االرتفاع املضطرد للساكنة السجنية والذي وصل إلى 
حدود شتنبر 2022 إلى أزيد من 96 ألف، اليوم، السيد الوزير، هاد 
الفئة اللي مفروض أنها لكل موظف يؤطر 40 سجين خالل النهار و300 
سجين خالل الليل، اليوم، السيد الوزير، هاد الفئة تطالب بإنصافها 
وذلك بمراجعة النظام األسا�ضي ملوظفي وأطر املندوبية العامة إلدارة 
السجون وإعادة اإلدماج، كذلك تطالب بالرفع من األجور ومماثلتها مع 
باقي القطاعات املعنية، كالتعويض عن حمل السالح والتعويض عن 
السكن الوظيفي، وكذلك إصالح نظام الترقي، وكذلك إقرار تعويضات 
عن األعباء واملخاطر والتدخل، اليوم، السيد الوزير، هاد الفئة هادي 
كان سبق وأن تم سن نظام التعويض عن التدخل بمقت�ضى النظام 

األسا�ضي سنة 2016...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

انتهى الوقت، شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
بهذا نكون قد استوفينا، تفضل السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزيرامملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املن طقاملرساياب سماملحكومة:

واش غنتمنع 2 مرات، السيدة الرئيسة، غير مرة وحدة بعد ما�ضي 
2، غير مرة وحدة ما�ضي 2، االولى فاتت، أوال، السيدتين النائبتين، أنا 
باغي نهنيكم على املرافعات وعلى الدفاع ديالكم على هاد الفئة هادي، 
وبالفعل املعطيات كلها اللي قدمتيوا تنتقاسموها، لكن هاد الحكومة، 
إيال سمحتوا ما�ضي غنصوب، ولكن غير في إطار التفاعل، هادي حكومة 
ما�ضي رفعت شعار الدولة االجتماعية، هذه تحقق على أرض الواقع 
الدولة االجتماعية، والدليل كع امللفات املتراكمة واللي بقات سنوات 
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وسنوات اآلن نعالجها بكل شجاعة، ومن بينها هاد امللفات هاد امللف 
هذا االجتماعي، أوال، اشنو تعمل في إطار، يعني، في أفق االنتظار؟ أننا 
هاد امللف هذا نحيطوه من جميع الجوانب ديالو، أوال، تعميم الترقية 
االستثنائية عن طريق منح أقدمية اعتبارية ملدة 18 شهر على حوالي 90% 
من موظفي املندوبية العامة، االلتزام بتحقيق االستقرار عبر فتح 2 ديال 
الحركات االنتقالية في ماي وفي أكتوبر، مواصلة توفير الحماية القانونية 
للموظفين عبر املواكبة باإلضافة للمواكبة النفسية ملا تكلمتوش عليها 
في الشق األول، مواصلة دعم األعمال االجتماعية والخدمات واألنشطة 
هؤالء  لفائدة  االجتماعية  التكافل  جمعية  تقدمها  التي  االجتماعية 
املوظفين، وأخيرا حت مسؤولي املؤسسات السجنية على إيالء العناية 
الالزمة لظروف عمل هؤالء املوظفين، والوزارة واعية بهاد امللف هذا، 

والحكومة معها أيضا وسوف توليه، يعني، األهمية التي يستحق، فقط 

السيدة النائبة ما كاين ال احتقار ال تى حاجة، بالعكس كاين تقدير وكاين 

التنويه بعمل هذه الفئة، إن شاء هللا، سوف تكون، مبادرات إيجابية في 

االتجاه اللي طلبتو إن شاء هللا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لك السيد الوزير، بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة 

املدرجة في جدول أعمالنا، شكرا على حسن تعاونكم ورفعتاملجلسة.
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