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محض4املجلسةاملثا نين

ملت ريخ: االثنين 24 جمادى األولى 1444ه )19 دجنبر 2022(.

مل4ئ سة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

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

حول  النيابية  الفرق  بتدخالت  خاصة  جلسة  مألعا ل:  جدولا
اإلنجاز التاريخي للمنتخب الوطني في مونديال قطر 2022.

ملسيدارمشيداملط لبياملعلايارئيسامجلساملدوب،ارئيسا
ملجلسة:

أش4فا علىا وملسالما وملصالةا مل4حيم،ا مل4حانا هللاا بسما
ممل4سليناوعلىاآلهاوصحبهاأجاعين.

ملسيداملوزي4،

ملسيدمتاوملس نةاملدومب،

في غمرة األجواء املفعمة بالحماس الوطني يسعدنا جميعا أن نفتتح 
جلسة اليوم بالتعبير الجماعي لكافة مكونات املجلس، وذلك لإلشادة 
باإلنجاز التاريخي الذي حققه املنتخب الوطني والذي سيظل عنوان 
فخر واعتزاز لبلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد 
الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار في  السادس نصره هللا، أعطي 

حدود 5 دقائق، تفضل السيد الرئيس السيد محمد غياث.

ملوطنيا ملتجاعا ف4يقا رئيسا غي ثا محادا ملسيدا ملد ئبا
لألح4مر:

ملسيدامل4ئيسامملحت8م،

ملسيداملوزي4امملحت8م،

ملسيدمتاوملس نةاملدومب،

بغيت نشكرك السيد الرئيس على هاد املبادرة القيمة في هاد اليوم 
التاريخي، كما يشرفني أن أتقدم باسم فريق التجمع الوطني لألحرار 
والهيئة السياسية التي نمثلها، يشرفني بتقديم أسمى عبارات التقدير 
والشكر واالعتزاز بمنتخبنا الوطني والطاقم التقني واإلداري الذي حقق 
إنجازا تاريخيا لن ننساه، فإذا كانت الشقيقة قطر قد توفقت ونجحت 
في تنظيم هاد اللقاء الدولي الكبير فإن املغرب تكفل باستمات بالدفاع 
عن صورة املغرب واملغاربة والعرب واألفارقة على امليدان، واليوم نحن 

مجمعون على أن آثار هاد املونديال تجاوزت رقعة ملعب كرة القدم.

إ ومنياوأ ومتي،

ديال   7 ديال  حصيلة  وليست  فراغ  من  تأتي  لم  النتيجة  هذه 

20 سنة  20 سنة،  ديال  تراكم  هي  النتيجة  هاد  رياضية،  املقابالت 
من العمل الجبار اللي قام به جاللة امللك وعلى كل الواجهات وأتكلم 
بقناعة تامة، على املستوى الحقوقي بتصالحنا مع ماضينا السيا�سي، 
على املستوى الدستوري بسن دستور مغربي متقدم غير مسبوق، وعلى 
املستوى الديبلوما�سي بتموقع افريقي ودولي متميز يشهد به الجميع، 
على املستوي االقتصادي وذلك بإنجاز وفتح أوراش مهيكلة لالقتصاد 
الوطني، وعلى املستوى االجتماعي فنحن نسابق الزمن حكومة وبرملان 
صالحة  وطنية  ملدرسة  للمواطن  منصفة  اجتماعية  دولة  أجل  من 
ومستشفى الئق وشغل قار يصون كرامة هذاك املواطن اللي شفناه 
عبر بقوة فاجأت العالم، عبر عن حبه لبلده ومللكه وصوته في النشيد 

الوطني زلزل جنبات املالعب وربما شوارع كل دول العالم.

إ ومنياوأ ومتي،

هاد املونديال هو كان فرصة لنا جميعا، فرصة للوقوف مع الذات 
إلبراز مجموعة من القيم املغربية، وبعفوية قيم األسرة، ومكانة األم 
في األسرة املغربية، وهي فرصة كذلك إلعادة النظر في مدونة األسرة، 
وهذا نطلب ملكي ومطلب شعبي كذلك. مساهمة مغاربة العالم، واحنا 
شفنا هادوك الوليدات أشنو داروا باش يساهموا في إشعاع املغرب، 
وهي فرصة كذلك إلعطاء لهاد الفئة من املغاربة الوضع االعتباري اللي 
كتستحق، وهذا توجيه ملكي كذلك، نالحظ جميعا لنالحظ جميعا 
أن هناك خيط ناظم يطبع التدبير ديال هاد البالد. وما غاديش نن�سى 
هاديك النية، النية اللي دخالت اليوم للقاموس الريا�سي، وما كرهناش 
النية  وربما  البالد،  هاد  في  السيا�سي  للقاموس  احنا  حتى  ندخلوها 
ما�سي ضعف، النية كفاءة، النية كفاءة وربما طريقة أخرى في ممارسة 

السياسة في بالدنا.

السادة  ديالنا،  املداخالت  من  نساليو  غادي  وأخواتي،  إخواني 
رؤساء الفرق.

ملسيدامل4ئيس:

األصالة  لفريق  الكلمة  الوقت،  انتهى  الرئيس،  السيد  شكرا 
واملعاصرة، النائب املحترم السيد خليفة مجيدي.

ملد ئباملسيدا ليفةامجيدي:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملسيدامل4ئيس،

ملسيداملوزي4امملحت8م،

ملزميالت،املزمالءامملحت8مين،

بشعور ملؤه الفخر واالعتزاز، يبهجنا في فريق األصالة واملعاصرة 
بمجلس النواب، أن نتقدم بخالص الشكر والثناء واالمتنان، ملنتخب 
أسود األطلس وقائده وليد الركراكي وأطقمه اإلدارية والتقنية والطبية، 
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ومن خالله إلى رئيس الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم السيد الوزير 
فوزي لقجع، على هذا اإلنجاز التاريخي غير املسبوق عربيا وإفريقيا، 
وعلى املسار املشرف واألداء الكروي البطولي الباهر، الذي ميز حضور 

املغرب في نهائيات مونديال قطر 2022.

وهي مناسبة كذلك للتعبير عن تنويهنا وإشادتنا الكبيرين بااللتفاف 
الجماهيري املغربي والعربي واإلفريقي، بل وحتى االلتفاف الجماهيري 
العالمي أحيانا، الذي كان مصدر طاقة إيجابية كبيرة، ألجل تحقيق 
املزيد من االرتقاء في مدارج العطاء والتألق في هذه املسابقة العاملية 
الكبيرة، فضال عن ما خلفه كل ذلك من أصداء رائعة ومبهجة لفتت 
أنظار العديد من العواصم اإلفريقية والعربية والعاملية. ونرغب أيضا 
في التأكيد على أن هذا اإلنجاز الذي رأى فيه اآلخرون إعجازا، قد زادنا 
افتخارا بهويتنا واعتزازا بوطنيتنا، حيث لقن أسودنا العالم دروسا في 
أهمية العمل الجاد، وفي اإليمان بالروح الجماعية والتماسك األسري 
والعائلي، املتمثل في حب الوالدين والبر بهم بغاية استلهام أسرار النجاح 
والتوفيق، إنها ببساطة التشبث باألصالة وتمغربيت الحرة على أصلها 

وطبيعتها.

ملسيدامل4ئيس،ا

ثقافية  بأبعاد  ناجحة،  كانت  قطر  مونديال  في  املغرب  مشاركة 
وحضارية وفنية وإعالمية وسياسية، ومقدمة لصورة مشرقة ومشرفة 
للمغاربة، ومعززة للقوة الناعمة املتصاعدة لبالدنا ومكانتها اإلقليمية 
كبيرين  وشعبي  ملكي  بدعم  مطبوعة  كانت  وأنها  خاصة  والدولية 
وبمواكبة وطنية رفيعة املستوى ومصحوبة بتعاطف وتشجيع واسع 
البلدان  وسائر  والعربية  االفريقية  والشعوب  املغاربيين  األشقاء  من 
اإلسالمية سواء كانوا بمدرجات املالعب أو خلف الشاشات بمختلف 
يكون إن شاء هللا  بغينا وغادي  لهذا  اللغات،  العالم وبجميع  أرجاء 
مغرب ما بعد مونديال قطر 2022. املشاركة االستثنائية هاته جلبت 
اهتمام وتتبع أشهر املؤثرين في العالم وشجعت على إنتاج آالف املقاطع 
مواقع  على  بلدنا  على  والالفت  املتميز  الحضور  بخصوص  املتداولة 
وشبكات التواصل االجتماعي والتي تقاسمت لحظات الفرح من داخل 
البيوت واملقاهي والساحات وامليادين، وأكدت حب االنتماء املتجذر 
فيها  أحسن  مشاركة  ووطنيتهم،  بمغربيتهم  واعتزازهم  العالم  ملغاربة 
املغاربة استحضار وتمثيل وعرض مكونات ومقومات الهوية املغربية 
لفائدة الجمهور الدولي بالثقافة والفن والطبخ والزي املغربي الذي كان 
حاضرا في شوارع قطر وجنبات املالعب، فتحية ملؤها اإلجالل والتقدير 
لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا على جودة تنظيمها لهذا املونديال 

وحسن استقبالها وحفاوتها وجودها وكرمها.

ملسيدامل4ئيس،

الكروية  إنجازاته  وحظيت  العالم  احترام  نال  الحبيب  مغربنا 
والرياضية بإشادة واسعة من الرؤساء والحكومات والشعوب ملا تسلح 

به من عزيمة وإصرار وروح جماعية ورفع سقف التحدي عاليا وتطلع 
إلى التتويج وترجمة طريق اإلصالح واإلقالع. ونرجو في فريقنا العزيز فريق 
األصالة واملعاصرة بمجلس النواب لوطننا وكل مواطناتنا ومواطنينا 
امل�سي قدما بخطى ثابتة نحو املستقبل، فاملغرب ماض في طريقه إلى 
نادي الكبار بإرادة وإصرار وعزيمة وتطلع إلى األفضل ولن تثنيه في ذلك 

عوائق وال حواجز ألن املستحيل ليس مغربيا، وهللا املستعان.

ملسيدامل4ئيس:

للوحدة  االستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية، السيد الرئيس النائب املحترم ال�سي نور الدين مضيان.

ملد ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملف4يقامالستقالليا
للوحدةاوملتع نلية:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملسيدامل4ئيس،

ملسيداملوزي4،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مين،

إنه لفخر عظيم أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية بمجلس النواب ألعبر عن اعتزاز كل أمتنا باإلنجاز العظيم 
والتاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس 
العالم بدولة قطر الشقيقة، فخر باالنتماء لهذا الوطن العظيم ولهذه 
األمة العريقة التي أنجبت هؤالء األبطال الكبار الذين رفعوا راية وطنهم 
عاليا وجعلوا كل العالم يتحدث بتقدير كبير على اململكة املغربية فكانوا 
فعال خير سفراء لوطنهم قبل أن يكونوا العبين أبطال لكرة القدم. لقد 
عاشت أمتنا قاطبة ملكا وشعبا داخل وخارج أرض الوطن كل تفاصيل 
امللحمة الرياضية التاريخية التي صنعها أبطال منتخبنا الوطني بعزيمة 
ووطنية وقتالية ونكران للذات في سبيل إعالء مكانة وطننا بين األمم 
فكسبوا باستحقاق كبير تقدير وحب واحترام كل العالم، تماما كما 
كسبوا تقدير وحب أمتنا، ولعل خروج جاللة امللك حفظه هللا تعالى 
لتقاسم الفرحة مع شعبه الوفي أسمى تعبير على هذا االعتزاز وأقوى 

صور االلتحام بين العرش والشعب.

ملسيدامل4ئيس،

لقد كانت ملحمة قطر التاريخية حبلى بالدروس التي أبدع أبطالنا في 
تقديمها في أبهى الحلل، فصور تكريم الالعبين ألمهاتهم وتقبيل رؤوسهم 
وآبائهم أمام أنظار العالم واحتفالهم معهم، لم تكن أبدا صدفة بل 
تعبيرا صادقا عن القيم األخالقية العظيمة ألمتنا، وشهادة معبرة عن 
مكانة األسرة واألم واألب في تقاليدنا الراسخة، يجب أن نحافظ و نعزز 
هذه القيم فكانت بحق تكريم عامليا لكل األمهات واآلباء الذين أنجبو 
هؤالء األبطال وغيرهم كثر في كل مكان يستحق كل الشكر والثناء، كما 
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أن الغيرة الوطنية والعطاء املنقطع النظير والتضحيات الجسام التي 
قدمها الالعبون وكل الطاقم التقني والطبي واإلداري، رغم اإلصابات 
الظروف  تلك  كل  رغم  واإلنجاز  اللعب  مواصلة  على  أصروا  والعياء 
الصحية التي مروا بها، لدرس قيم ونبيل لكل من يتحمل أي مسؤولية 
في هذا الوطن، بنفس الروح للعمل بنفس الروح والتضحيات والقيم 
التي تجعل من إعالء كلمة ومكانة وطننا هدفا وحيدا وواحدا، ورغم 
كل هذا الشكر واالمتنان لن نوفي أبطالنا حقهم ورغم كل العبارات لن 
تسعف للتعبير عن حجم واعتزاز وافتخارنا بهم، إال أننا نستغل هذه 
املناسبة لننوه باسم مجلسنا كممثلين لألمة ولنقدم كل عبارات التهاني 
والتقدير واالمتنان لجميع العبي املنتخب الوطني املغربي لكرة القدم 
كل واحد باسمه وللمدرب الوطني السيد وليد الركراكي والذي أحدث 
تغييرا وثورة في ثالثة أشهر حين تتوفر اإلرادة والعزيمة يسهل كل طريق 
وكل صعب، إذن وكل واحد باسمه للمدرب الوطني السيد وليد الركراكي 
وجميع أعضاء الطاقم التقني والطبي واإلداري، وكذلك للسيد رئيس 
الجامعة فوزي لقجع الذي قدم الكثير يعني لهذا الفريق لنرسم أبهى 
الصور الحضارية لوطننا. وقبل الختام أقول وأالحظ وأسجل السيد 

الرئيس إيال ساليت عطيني غير 3 وال 5 الثواني.

ملسيدامل4ئيس،

كما ال يجب أن نحتفل بهذا اإلنجاز، فقط بل يجب أن يكون درسا 
لنا ملراجعة مجموعة من سياسات في شتى املجاالت، بمعنى أن هذا وفيه 

أكثر من مجال وخاصة في املجال الريا�سي.. يجب أن ال ننتظر الفرص..

ملسيدامل4ئيس:

الرئيس  السيد  االشتراكي  للفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
املحترم ال�سي عبد الرحيم شهيد.

ملد ئباملسيداعبدامل4حيماشهيدارئيساملف4يقامالشت8مكي:

ملسيدامل4ئيسامملحت8م،

ملس نةاوملسيدمتاملدومباوملد ئب تامملحت8م ت،

في الحقيقة نحتفي في هذه اللحظة التاريخية بالعطاء املتواصل 
لألمة املغربية وبااللتحام املتجدد للملك والشعب واالعتزاز باالنتماء 
لهذه التربة ولهذا الوطن، ما عشناه طيلة أسابيع باألحاسيس والوجدان 
بقلب جماعي مفعم بالوطنية الضاربة في الجدور، يؤكد أن املستحيلة 
ليس مغربيا وأننا قادرون على رفع التحديات وكسب الرهانات املطروحة 
على بالدنا، لنا أن نفخر عاليا بما قدمه أسود األطلس في كأس العالم 
وإفريقيا،  عربيا  املسبوق  غير  التاريخية  وبإنجازهم  الشقيقة  بقطر 

ببلوغهم الدور النصف النهائي لهذه التظاهرة الرياضية العالية.

لنا أن نعتز بامللحمة التي صنعها املغاربة، والتي سطعت في سماء 
العالم كله، تعبيرا عن املحبة واإلخاء والسالم. إبداع جماعي ملنتخب 

وطني طموح ولجماهير مغربية من مختلف القارات، تشدوا متلحفة 
بالعلم األحمر ذي النجمة الخضراء وبالنشيد الوطني وشعاره الخلد هللا 
الوطن امللك. وال يسعنا في هذه اللحظة إال أن نتوقف عند اإلشارات 
في  تلهمنا كمغاربة  أن  إشارات من شأنها   5 في  التقاطها،  ينبغي  التي 

مسارنا التاريخي ومسيرتنا التنموية:

الجاد والهادئ يحقق  التخطيط والعمل الجماعي  اإلشارة األولى: 
املبتغى، وها نحن اليوم نجني ثمار خارطة طريق، التي أعلن عنها جاللة 
 2008 سنة  وجهها  التي  السامية  رسالته  في  السادس،  محمد  امللك 
للمناظرة الوطنية حول الرياضة، وما تالها من إنشاء بنيات تحتية 
رياضية من مستوى عالمي، واالهتمام بالتكوين وعلى رأسه تأسيس 
والعصب،  الجامعة  وهيكلة  القدم،  لكرة  السادس  محمد  أكاديمية 
وهو ما أعطى كرة القدم نتائج باهرة في السنوات األخيرة على مستوى 
األندية وعلى مستوى الفرق. من خالل هذه اإلشارة، نود أن تحدو 
كل الرياضات نفس خارطة الطريق، لنسترجع أمجاد ألعاب القوى، 
لنسترجع أمجاد التنس، لنسترجع أمجاد الفروسية، لنسترجع أمجاد 
الجمباز، لنسترجع أمجاد رياضة كرة اليد، كلها رياضات ضاعت في 

الطريق، ويجب استعادة قوتها بنفس التخطيط ونفس العزيمة.

اإلشارة الثانية: إن التحوالت العميقة، تكون أقوى بقيادة الكفاءات 
الوطنية، املدرب الوطني الذي يحب وطنه، استطاع في وقت وجيز، 
بناء منتخب متماسك ومنسجم، ينبض عشقا مطلقا للوطن، ويحارب 
بجسده وكل جوارحه من أجل إعالء راية الوطن. هي طينة الكفاءات 
الوطنية الصادقة املحبة لتراب بلدها، لن تذخر جهدا للمشاركة في 
بناء املستقبل املغربي الواعد، في الصحة وفي التعليم العالي وفي البحث 

العلمي وفي العديد من مجاالت االبتكار.

اإلشارة الثالثة: إن االنتصارات الوطنية تكون بمشاركة كاملة من 
املرأة، الحضور الوازن والالفت للنساء في أوساط الجماهير املغربية، 
الال مشروط  املعنوي  الدعم  التي أعطت صورة مشرفة عن بالدنا، 
ألمهات وزوجات وبنات العبي املنتخب الوطني، هتافات ماليين النساء، 
وفي  الشاشات  وأمام  املالعب،  في  األطلس  أسود  لتوهج  وزغاريدهن 
شوارع املدن، حقيقة ساطعة تأكد أن النساء املغربيات تمتلكن الجرأة 
أعناقنا  وأن  الوطن،  وازدهار هذا  وتقدم  رفعة  تحدي  لرفع  والقدرة 
ورش  ومباشرة  وتعزيز حقوقهن،  أوضاعهن،  تحسين  بأمانة  مطوقة 

مراجعة مدونة األسرة الذي دعا إليه جاللة امللك.

للديناميات  املحركة  القوة  قلب  في  الشباب  أن  الرابعة:  اإلشارة 
الوطنية، لكم فاجأ املنتخب الوطني التقنيين واملحللين بقدرات ومهارات 
العبيه الشباب، شباب في أوج العطاء متحمس للدفاع عن القميص 
الوطني، ومتطلع إلى مستقبل أفضل، ومن حقه علينا سياسات تجيب 

على تطلعاته.

خرجت  العالم،  دول  كل  وفي  العالم  مغاربة  الخامسة:  اإلشارة 
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الجاليات املغربية تحتفل بانتصار بلدها في قطر الشقيق، من حقها 
علينا أن تكون لها سياسات حقيقية الستثمار طاقاتها وقوتها، وهي التي 
لم تتنكر يوما إلى الوطن، لم يتنكر الالعبون ولم تتنكر الجاليات، وشكرا 

لكم.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق الحركي، النائب املحترم السيد 
ابراهيم أعبا.

ملد ئباملسيدامب4مهيماأعب :

أش4فا علىا وملسالما وملصالةا مل4حيم،ا مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلين.

ملسيدامل4ئيسامملحت8م،

ملس نةاملوزرمء،

حض4متاملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مين،

على إثر اإلنجاز التاريخي للمنتخب الوطني املغربي ال يسعنا في الفريق 
الحركي إال أن ننوه باملسار املشرف للفريق الوطني لكرة القدم ببلوغه 

الدور النصف النهائي.

محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  التهاني  بأحر  نتقدم  كفريق حركي 
الالعبين  وإلى  الوطنية،  للرياضة  األول  الراعي  هللا  نصره  السادس 
واإلداري على  والطبي  التقني  والطاقم  القدم  لكرة  الوطني  للمنتخب 
ومناسبة  فرصة  نغتنمها  املتميز،  األداء  وعلى  املسبوق  الغير  اإلنجاز 
لتوجيه تحية تقدير واحترام لكافة املغاربة داخل وخارج الوطن على 
الشكر  بكل  لنتوجه  كذلك  مناسبة  وهي  الوطني،  للفريق  مؤازرتهم 
والتقدير لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعب على حسن تنظيمها لهذا 

الحدث العالمي.

حض4متاملسيدمتاوملس نة،

شهد العالم أجمع سمو الشعب املغربي وتشبع الجماهير الوطنية من 
مقيمين في أرض الوطن أو خارجه بقيم املواطنة واالنضباط واألخالق 
الرياضية العالية، وهي مناسبة تجعلنا كفريق حركي نطالب الحكومة 
والبرملان أغلبية ومعارضة ملسايرة الفريق الوطني في اإليقاع واألداء، 
اقتصادية  برجة  بالقيام  مطالب  املونديال  بعد  ما  مغرب  أن  حيث 
الجانب  أن  علما  الوطني،  املنتخب  به  قام  ما  غرار  على  واجتماعية 
الريا�سي ال يمكن أن يخرج عن هذا السياق حيث نؤكد بأن انتصارات 
الفريق لكرة القدم جاءت بعد سلسة من إنجازات منها إنجازات الفريق 
الوطني داخل القاعة والفريق الوطني مبثوري األطراف والفريق الوطني 
للمكفوفين والفريق الوطني النسوي، وأيضا باقي األصناف الرياضية، 
مكاسب يتعين استثمارها لتحقيق املزيد من اإلنجازات على املستوى 
الريا�سي واحتضان التظاهرات العاملية الكبرى واالستثمار في التأطير 

والتكوين والبنيات التحتية الرياضية، نذكر على سبيل املثال أكاديمية 
الرياضية  واملالعب  تعميمها  التي وجب  القدم  لكرة  السادس  محمد 
الكبرى ذات طاقة استيعابية بمواصفات عاملية تؤهلها الحتضان أكبر 
املسابقات القارية والعاملية باإلضافة إلى تجارب مالعب القرب، نطالب 
إحياء  بغية  األحياء  إلى مالعب  باالنتقال  القاعدية  للرياضة  تأسيس 
املمارسة الرياضية في مدننا وقرانا وأحيائنا خاصة الشعبية منها وتعزيز 

الرياضة الجامعية واملدرسية.

ملسيدامل4ئيس،

السادس  محمد  الجاللة  لصاحب  السامية  للرسالة  استحضارا 
نصره في املناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات حيث أشار جاللته أن 
»من بين التجليات الصارخة الختالالت املشهد الريا�سي ما تتخبط فيه 
الرياضة من ارتجال وتدهور واتخاذها مطية من لدن بعض املتطفلين 
عليها لالرتزاق أو أغراض شخصية إال من رحم ربي من املسيرين«، انتهى 
املنطوق امللكي، فنتمنى بكل صدق أن يكون األداء الريا�سي للفريق 
املحلية  واملناسبات  املحافل  قادم  في  التنظيمي  األداء  يساير  الوطني 

والقارية والعاملية.

أيه املسيدمتاوملس نة،

للعودة  في طريقه  الوطني  والفريق  اليوم  نفسدها  لن  هي فرصة 
وستكون لنا عودة ملسائلة الحكومة حول بعض النقاط واملشاكل التي 
كانت موضوع نقاش واستياء لدى الجماهير املغربية، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي 
االجتماعي النائب املحترم السيد الرئيس ال�سي شاوي بلعسال.

ملدستوريا ملف4يقا رئيسا بلعس لا ش ويا ملسيدا ملد ئبا
ملدياق4مطيامالجتا عي:

أش4فا علىا وملسالما وملصالةا مل4حيم،ا مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلين.

ملسيدامل4ئيسامملحت8م،

ملسيدةاوملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مين،

لقد تميز تنظيم كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر الشقيقة 
لسنة 22 بنكهة تنظيمية خاصة وأجواء عادت الروح واألمل والطموح 
إلى منتخبات وشعوب بلدان الجنوب والشرق في إمكانية تغيير املوازين 
والوصول إلى املراتب املتقدمة، وبفضل هذه األجواء التي ساهم فيها 
أداء منتخبنا الوطني الذي فاجأ العالم بأدائه املتميز وروحه التنافسية 
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والقتالية والعزيمة الرياضية الصامدة واالنسجام املدعوم واملحفوف 
بجمهور وطني نموذجي في مساندته الحضارية لهذا املنتخب، الذي لم 
يأت من فراغ وال وليد الصدفة الرياضية باالستعداد املادي واملعنوي 
القدم، واجه منتخب  السادس لكرة  أكاديمية محمد  والروحي ودور 
األسود أعتى املنتخبات واملدارس الرياضية العاملية وصناع فنون كرة 
ومتصديا  السباق  من  الفرق  هذه  أخرجت  إصابات  محققا  القدم 
ملحاوالت تسجيل إلصابات كانت محققة أداء بمهارة الفتة لألنظار، 
بهذا األسلوب الريا�سي واإلبداعي استطاع أبطالنا الوصول إلى خانة 
املربع الذهبي لألربع الكبار في املونديال 22 محققا فوزا وإعجابا وتقديرا 
لدى جماهير ومهتمي ومحللي املنافسات واللقاءات التي شهدتها مالعب 

الدوحة، منذ انطالق املونديال 2022.

لقد حقق منتخب األسود إنجازات باهرة على أرضية هذه املالعب 
القارات،  أهدافا أخرى لدى قلوب جماهير وشعوب مختلف  وحقق 
خصوصا على املستوى اإلفريقي والعربي واإلسالمي، تلك الشعوب التي 
كانت متعطشة إلى كسر حواجز االحتكار وزعزعة األحكام النمطية التي 
تحكمت لعقود في نتائج املوندياالت السابقة والتطلع إلى تحقيق العدالة 
وتحكم  الدولية،  القوى  موازين  اختالل  بسبب  املفقودة  الرياضية 
املصالح الكبرى. لقد استطاع منتخبنا بصدق نيته وعزيمته املباركة 
وروحه القتالية امليدانية أن يغير هذه املوازيين، ويجسد تحقيق طموح 
جماهير كرة القدم ويحتل قلوب هذه الجماهير ويفوز بثقتها واحترامها 
عن جدارة واستحقاق، ليصل معها وبها إلى نصف النهاية تحت صدى 
تصفيقاتها الحارة تقديرا لهذه اإلنجازات الباهرة والتاريخية، سواء على 
أرضية امليادين أو في قلوب ووجدان الجماهير املساندة واملعجبة وطنيا 
ودوليا، ولقد كانت كل مقابلة يخوضها منتخبنا بمثابة أعياد وطنية 
لجميع املغاربة بأعالمها الرفرافة واملرفوعة وشاراتها ودعواتها الصادقة 
العالية  املعنوية  الوطني والروح  النشيد  إيقاع  الروحي على  وتالحمها 

والتعبئة التلقائية.

وإن هذا الزخم وهذا اإلشعاع املكتسب والروح املعنوية والقيم 
املنبثقة عن األعماق تحفزنا على االستمرار واالستثمار في هذا الرصيد 
لتحقيق إنجازات قياسية في ميادين أخرى علمية، ثقافية، سياسية، 
فنية وابتكارية، لنتأهل مجتمعيا وثقافيا واقتصاديا ملواجهة التحديات 
بكل عزيمة وإخالص وصدق نية قياسا على منجزات أسود منتخبنا 
بتحرير الطاقات املحبوسة، وتطوير قدراتها وتثمين رأسمالها وكفاءاتها.

وأمام هذا الحدث التاريخي املتميز، فأنني باسم فريق الدستوري 
الديمقراطي االجتماعي أهنئ وأحيي منتخبنا بجميع أفراده وكل باسمه 
وموقعه وتحية تقدير واحترام للمدرب املقتدر والالمع وليد الركراكي 
وللطاقم التقني والطبي املرافق، وتحية خاصة لرئيس الجامعة السيد 
فوزي لقجع ومن بجانبه من الساهرين املخلصين على تحقيق هذا 
اإلنجاز املغربي الرائع وغير املسبوق إفريقيا وعربيا، وذلك تحت الرعاية 
السادس  محمد  األول  الريا�سي  الجاللة  لصاحب  السامية  املباركة 

نصره هللا وأيده، وتحية إلى مغاربة العالم واألسر املغربية املقيمة خارج 
أرض الوطن التي أنجبت أبطاال مؤهلين..

ملسيدامل4ئيس:

التقدم  لفريق  الكلمة  الوقت،  انتهى  الرئيس،  السيد  شكرا 
واالشتراكية السيد الرئيس النائب املحترم ال�سي رشيد حموني.

ملد ئباملسيدارشيداحاونيارئيساف4يقاملتقدماومالشت8مكية:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

في البداية باسم فريق التقدم واالشتراكية أود أن أثني على مبادرتكم 
السيد الرئيس ومكتب املجلس بعقد هذه الجلسة، التي تعكس روح 
التفاعل مع األحداث الوطنية الكبرى وتضع مؤسستنا التشريعية في 
قلب هذا الزخم الوطني الذي أحدثته املشاركة املتميزة لفريقنا الوطني 
في الدورة 22 لكأس العالم، فلقد رفع أسود األطلس رؤوسنا عاليا 
وشرفوا الكرة املغربية أحسن تشريف ومثلوا الرياضة الوطنية أفضل 
تمثيل وجعلوا العلم املغربي يخفق عاليا في محفل عالمي يتابعه املاليين 
من الناس، فشكرا لكم يا أسود األطلس على ما برهنتم عليه من وطنية 
كبيرة وعلى ما أظهرتم من كفاءة كروية مذهلة وروح رياضية عالية، 
نلتم إعجابا مستحقا وتنويها عارما وتعاطف هائال ليس من  ولذلك 

جمهور كرة القدم فقط وإنما من كافة شعوب املعمور.

لقد بذلتم مجهودات جبارة ونحن فخورون بكم وأنتم تستحقون 
اإلشادة والتنويه باألداء البطولي واإلنجاز الغير املسبوق الذي تخطيتم 
في سبيل تحقيقه مع تجاوز كل اإلصابات واآلالم الجسدية فدخلتم 
املربع الذهبي من أبوابه الواسعة عن جدارة واستحقاق ورفعتم راية 
الوطن عاليا، ولو أن استكثار كأس العالم على منتخبنا املتألق لهو دليل 
على أنه بإمكاننا أن نستمر في تحقيق االنتصارات متى توفرت العزيمة 

وحب الوطن.

استثنائية  أجواء  وصنع  الحدث  األطلس  أسود  زئير  خلق  لقد 
وأدخل البهجة على قلوب الشيوخ والشباب والنساء والرجال واألطفال 
أن  أدركنا  لحظة  وفي  واألعداء،  الخصوم  تقدير  وانتزع  واألصدقاء 
القتالية  بالروح  واملفعمين  باإلرادة  املتوهجين  الشبان  من  مجموعة 
والحس الوطني قدموا ملحمة عربية أمازيغية إفريقية إسالمية، فتحية 
لكم أسود املغرب على هذا الحلم الجميل أو باألحرى هذا الواقع الجميل 
الذي عشناه معكم وأكدتم من خالله على أن املستحيل ليس مغربيا 
أبدا وأن العمل الجدي البد أن تكون له نتائجه سواء في كرة القدم أو 

غيرها من مجاالت الحياة.

وهنا من الضروري أن نتوجه إلى صاحب الجاللة محمد السادس 
حفظه هللا بالتهنئة الخالصة على هذا اإلنجاز التاريخي ملنتخب الوطني 
وهو الذي ما فتئ جاللته يوليه عنايته السامية، كما نتوجه بكلمة تنويه 
حارة وإشادة صادقة باملجهود الجبار الذي بذلته الجامعة امللكية لكرة 
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تخطيطا  املستويات  على جميع  لقجع  فوزي  السيد  ورئيسها  القدم 
وتفعيال وحكامة، وهي املجهود التي رفعت سقف تطلعاتنا وآمالنا من 
مجرد العبور إلى الدور الثاني إلى حقيقة، وهي مناسبة لنقول لالعبي 
كل  منا  لكم  التقني  والطاقم  واملدرب  القدم  لكرة  الوطني  املنتخب 

االحترام واالمتنان.

وبهذه املناسبة البد أن نستحضر بإجالل أدوار األمهات املغربيات 
حيث أعطت أمهات أسودنا القدوة والعبرة رغم الظروف القاسية في 
كيفية تنشئة هؤالء األبطال، ليكونوا ناجحين في الحياة وليكونوا أيضا 
وطنيين أوفياء لوطنهم الذين اختاروا أن يلعبوا تحت لوائه ومن أجل 
رايته غير آبهين بعروض املال وإغراءات االمتيازات، نعم أمهات أبطالنا 
أبهرن العالم بحضورهن الالفت وأعطين النموذج ملا هي عليه األسرة 
كل  املغربيات  األمهات  كل  فإلى  فيها مركز محوري  لألم  التي  املغربية 

التقدير واالحترام.

وفي الختام ال نريد أبدا أن نخرج اآلن عن أجواء الفرحة، وهذا 
االحتفال وهذه اللحظة الجميلة لكن الواجب يقت�سي منا أن نتساءل 
بصوت عالي حول عدالة التحكيم في كأس العالم، كما نتساءل عن ما 

وقع في بالضبط..

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للمجموعة النيابية العدالة والتنمية، 
السيد الرئيس، السيد النائب املحترم �سي عبد هللا بووانو، ال�سي عبد 

الصمد حيكر، مرحبا.

ملد ئباملسيداعبداملصاداحيك4:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

الحمد هلل تعالى والشكر له على هذه النخبة من أبنائنا، والتي أبهرت 
العالم ليس بطريقة لعبها لكرة القدم وتخطيطها وجديتها وانضباطها 
فحسب، وإنما كذلك بإعادة فتح أعين الجميع في أنحاء املعمور على 
صفات وقدرات أمة عظيمة جذورها ضاربة في التاريخ، في غمرة هذه 
بالتهنئة  العدالة والتنمية أن نتقدم  الفرحة. يسعدني باسم أعضاء 
لصاحب الجاللة أوال على دعمه وإسناده وحرصه على تتبع كل الجهود 
الصادقة التي تضع هدف إعالء راية الوطن، نقدم التهنئة لكافة مكونات 
الذين صنعوا هذا اإلنجاز وهذه امللحمة بدءا من املدرب الوطني مرورا 
بالطاقم الطبي والفني والتقني واإلداري واملحللين املباريات والجمهور 
والجامعة وكلهم ال بد أن نهنئهم، ال بد أن ننهئ دولة قطر التي صنعت 
التاريخ ليس فقط في إنجاح هذه الدورة وإنما اإلبداع في ذلك على نحو 
غير مسبوق، والتي أثبتت خصوصا القدرة على أن الوفاء للمرجعية 
اإلسالمية واالعتزاز بالعروبة وااللتزام بقضايا األمة ليس عائقا أمام أي 

نجاح مهما كان.

إن أهم خالصة إلنجاز منتخبنا بقطر هي أن املستحيل فعال ليس 

مغربيا، وأن الرياضة أخالق ومعان وقيم ورسائل نبيلة، حيث لم يكتف 
منتخبنا باإلبهار داخل امليدان كرويا، بل حقق فضال عن ذلك إنجازات 
أخرى في ساحة موازية لعل أبرزها قيم نبل األخالق ورضاة الوالدين 
وتامغربيت والقيم اإلسالمية والسجود هلل تبارك وتعالى والتضامن مع 

أم القضايا قضية فلسطين.

أن تستوعبها جميعا،  الكلمات  وتأبى  االعتزاز متعددة  إن مصادر 
الحماس الكبير الذي كان يؤثر فينا جميعا وفي غيرنا من األمم، الحماس 
الذي رافق ترديد النشيد الوطني حتى أصبح يتردد به ويتغنى به جمهور 
تعالى حمدا وشكرا  الالعبين هلل  املغربي، سجود  الجمهور  من خارج 
ونسب كل إنجاز اليه والتواضع بين يديه، تركيز املدرب الوطني وليد 
الركراكي على النية الصادقة وأنها املنطلق األساس وحجر الزاوية في 
مرضاة  أن  واعتبار  االحتفاء  باألمهات،  االحتفاء  نجاح،  أي  تحقيق 
الوالدين ما كاينش �سي حاجة كتقوم مقامها وعلى رأس ذلك الدور الكبير 
الذي حققته األمهات في صناعة هؤالء األبطال وتنشئتهم أوال ومرافقتهم 
وإسنادهم وتوفير كافة األجواء املعنوية لتحقيق ما تحقق، الحرص على 
االحتفاء بعلم فلسطين والتأكيد على أن املغرب فلسطين شعب واحد 
ال شعبين، هذه مصادر أخرى حركت مشاعر الفرحة واالعتزاز، ووسط 
هذه الفرحة واالحتفاالت املستحقة من الضروري استخالص أن النجاح 
يكمن في جملة مفاتيح، التوكل على هللا ومرضاة الوالدين، استحضار 
الحس الوطني العالي واالعتزاز باالنتماء للوطن، التعاون والتآزر وسيادة 
روح الفريق لتحقيق الربح الجماعي عوض األنانيات الفردية، تحمل 
مسؤولية الذي ينبغي أن يكون على أساس الكفاءة واالستحقاق والثقة 
في الكفاءات الوطنية، ربط املسؤولية باملحاسبة القائمة على التفويض 
الكامل ألهل االختصاص وفسح املجال لهم للمبادرة والعمل واالجتهاد 
دون تدخل أو عرقلة أو محاباة؛ احترام شرعية التمثيل والنيابة الذي 
يجعل كل مواطن يحس أن من يمثلهم أو ينوب عنه في كل ميدان هو 
األجدر واألهل لذلك واألكفأ واألقدر؛ ضرورة اإلشراك الحقيقي ملغاربة 
العالم وفي كافة املجاالت وخاصة في املجال السيا�سي من خالل ضمان 
تمثيلية مستحقة في املؤسسات املنتخبة إنها جملة مفاتيح أساسية 

وضرورية بطبيعة الحال.

كما أننا نغتنم هذه الفرصة لكي نعبر على أن استثمار هذا اإلنجاز 
العظيم وبناء عليه يحتاج إلى جملة من التدابير سنسلمها لكم في الكلمة 

املكتوبة السيد الرئيس في املجال ديال الرياضة.

كان  إذا  املقترح  بواحد  الرئيس  السيد  لكم  كنتقدمو  الختام  في 
كمجلس  منا  تستحق  التاريخية  اللحظة  هذه  بأن  أعتقد  فاملمكن، 
أعضاء  الستضافة  خاصة  جلسة  نخصص  أن  بمجلسيه  كبرملان 
املنتخب الوطني املغربي هنا في هذه القاعة بما ترمز إليه من ديمقراطية 
ومن تمثيلية للشعب قصد االحتفاء بهم وقصد التعبير لهم مباشرة عن 
اعتزازنا بما حققوه وعلى االقتداء بما قاموا به ونستنير به في مسيرتنا 

السياسية..
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مدم لةامملجاوعةاملدي بيةاللعدملةاوملتداية

)مسلاةالل4ئ سة(

كلمة املجموعة النيابية للعدالة والتنمية

احتفاء بإنجاز املنتخب املغربي في كأس العالم قطر 2022

الحمد هلل تعالى والشكر له على هذه النخبة من أبنائنا، التي أبهرت 
العالم، ليس بطريقة لعبها لكرة القدم، وتخطيطها وجديتها وانضباطها 
والغرب  الشرق  في  الجميع  أعين  فتح  بإعادة  كذلك  وإنما  وحسب، 
والشمال والجنوب، على صفات وقدرات أمة عظيمة جذورها ضاربة 

في التاريخ.

وفي غمرة هذه الفرحة العارمة التي أدخلها هذا املنتخب الكبير، 
على نفوس كل املغاربة، ننهئ جاللة امللك حفظه هللا، على هذه امللحمة 
التاريخية التي حققتها كرة القدم املغربية، وهو الذي ما فتئ يتابع ويدعم 
كل الجهود الصادقة التي تضع هدفا إعالء راية الوطن، ورفع ذكر اسم 

املغرب في كل املجاالت ومنها مجال الرياضة.

ننهئ املدرب وليد الركراكي، ننهئ العبي املنتخب الوطني كل باسمه، 
ننهئ الطاقم التقني والفني والطبي للمنتخب، ننهئ محللي املباريات، كما 
ننهئ الجامعة امللكية لكرة القدم، ننهئ املغاربة الذين ساندوا املنتخب 

من مدرجات املالعب، وتحملوا السفر من مدنهم ومن بلدان إقامتهم.

ننهئ كل املغاربة واملغربيات الذين تابعوا مباريات منتخبنا في بيوتهم، 
للشوارع  مبتهجين  متاح، وخرجوا فرحين  مكان  كل  وفي  املقاهي  وفي 

والساحات العمومية.

ننهئ دولة قطر، على نجاحها في إبداع أفضل تنظيم في تاريخ هذه 
التظاهرة الدولية، حيث أثبتت للعالم أن الدول العربية واإلسالمية، 
التظاهرات  كبريات  إنجاح،  في  اإلبداع  بل  احتضان،  على  قادرة 
الرياضية، كما برهنت على أن الوفاء للمرجعية اإلسالمية، واالعتزاز 

بالعروبة وااللتزام بقضايا األمة، ليس عائقا أمام النجاح.

ملسيدمتاوملس نة،

إن أهم خالصة من انجاز منتخبنا بقطر، هي أن املستحيل ليس 
لم  حيث  نبيلة..  ورسائل  وقيم  ومعان  أخالق  الرياضة  وأن  مغربيا، 
يكتف منتخبنا باإلبهار داخل امليدان... بل حقق فضال عن ذلك مع ذلك 
إنجازات أخرى في ساحات أخرى موازية، شكلت في الحقيقة مباريات 

مركزية، ال تقل روعة، في مجال األخالق والقيم والوطنية الصادقة.

والبهجة،  والسرور  والفرحة  واالفتخار  االعتزاز  مشاعر  إن مصدر 
التي غمرتنا ونحن نتابع انتصارات منتخبنا، لم تكن مجرد األهداف 
التي سجلها العبونا املتألقون، أو الفرص التي أوقفها أو شنتها مختلف 
خطوط منتخب األسود، وال تصديات حارسنا الشامخ فحسب، وإنما 

كانت فضال عن ذلك مصادر أخرى غير مادية، نذكر أهمها كما يلي:

الحماس الكبير الذي كان يردد به الالعبون واملدرب والجمهور  21-
النشيد الوطني طيلة املباريات السبع املتاحة في كأس العالم، في تعبير 
على حب الوطن واالعتزاز باالنتماء إليه، واالستعداد للدفاع عن اسمه 

وعلمه.

سجود الالعبين هلل تعالى حمدا وشكرا، بعد كل مباراة، وفي  22-
ذلك ابراز لرسوخ اإلسالم في قلوب املغاربة، ولقيمة التوكل على هللا 

تعالى ونسب كل إنجاز له والتواضع بين أيديه جل عاله.

تركيز املدرب الوطني وليد الركراكي على النية في العمل وفي  23-
اللعب وفي الدعم والتشجيع كذلك، وفي ذلك تعبير عميق عن صفاء 

السريرة والتوجه الخاشع هلل تعالى وحده، والتوكل عليه.

االحتفال مع الوالدين وأفراد األسرة في املدرجات وعلى أرضية  24-
املالعب كذلك، وفي مشاهد تقبيل الالعبين لرؤوس أمهاتهم وأبائهم، 
التي غزت كل وسائل اإلعالم العربية والغربية، ترويج لنموذج مغربي 

صرف في حب الوالدين وتقدير مكانة األسرة.

الحرص على االحتفال بحمل علم فلسطين، وفي هذا الحرص  25-
كافة  املغاربة، ومعهم  قلوب ووجدان  في  مكانة فلسطين  تأكيد على 

الشعوب العربية واإلسالمية.

واالعتزاز  الفرحة  مشاعر  حّركت  أخرى  مصادر  من  مصادر  هذه 
بتاريخه  املغرب  أن  األيام، وجعلتنا جميعا نحس  التي غمرتنا، هذه 
وبجغرافيته وكفاءاته وطاقاته ومؤهالته، قادر على أن يكون قاطرة 

صولة وصل سياسيا واقتصاديا وحضاريا.

الضروري  من  املستحقة،  االحتفاالت  وهذه  الفرح  هذا  ووسط 
استخالص أن النجاح يكمن في جملة مفاتيح أهمها:

التوكل على هللا ور�سى الوالدين واألخذ باألسباب والتمسك  2-
بالثوابت الجامعة لوطننا »هللا، الوطن، امللك، االختيار الديمقراطي«.

استحضار الحس الوطني العالي واالعتزاز باالنتماء إلى الوطن  2-
والتفاني في الدفاع عن العلم والقميص الوطني.

التعاون والتآزر وسيادة روح الفريق لتحقيق الربح الجماعي  2-
عوض االنانيات الفردية.

الكفاءة  أساس  على  يكون  أن  ينبغي  املسؤولية  تحمل  2-
واالستحقاق والثقة في الكفاءات الوطنية الحقيقية.

ربط املسؤولية باملحاسبة القائمة على التفويض الكامل ألهل  2-
االختصاص وفسح املجال لهم للمبادرة والعمل واالجتهاد دون تدخل أو 

عرقلة أو محاباة.

احترام شرعية التمثيل والنيابة الذي يجعل كل مواطن يحس  2-
أن من يمثله ومن ينوب عنه في كل ميدان هو األجدر واألهل لذلك ألنه 
األكفأ واألقدر على تحمل املسؤولية، وهو قريب منه ويشبهه ويحمل 

معه ويشاطره نفس اآلمال واآلالم.
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ضرورة اإلشراك الحقيقي ملغاربة العالم، في كافة املجاالت،  2-
وخاصة سياسيا، من خالل ضمان تمثيليتهم في املؤسسات املنتخبة، 
والسماح لهم بالتصويت من بلدان اإلقامة، مفتاح من مفاتيح نجاح 

البالد.

التحديات وتحقيق  إنها مفاتيح أساسية وضرورية لرفع مختلف 
النجاحات وهي ممكنة ومقدور عليها، كما أن نتائجها مضمونة بتوفيق 
هللا وحسن عونه ومن شأنها أن تؤهلنا ألعلى املراتب وأرفعها في كأس 
أيضا  ومنها  واملجاالت،  امليادين  كل  وفي  الكؤوس  من  وغيره  العالم 
الساحات الديموقراطية والتنموية، يكفي »نديرو النية«. كما أنه من 
تقنين  لتسريع  عليه،  والبناء  العظيم،  اإلنجاز  هذا  استثمار  الواجب 
مجال الرياضة في بالدنا، وتيسير االستثمار فيه، وجعلها رافعة للنمو، 

من خالل ما يلي:

بالرياضـة املدرسـية والجامعيـة، وتزويـد مؤسسـات  النهـوض  أوال، 
التربيـة والتعليـم املدرسـي باملؤطريـن املؤهليـن وتوفيـر البنيـات التحتيــة 

الرياضيــة املالئمة.

ثانيا، مالءمة اإلطار التشــريعي والتنظيمــي، ال ســيما القانــون رقــم 
09.30، مــع مقتضيــات الدســتور ومع متطلبات تطوير وتحديث املجال.

ثالثا، تطويـر البنيـات التحتيـة الكبـرى والتجهيـزات الرياضيـة للقـرب.

التـي يوفرها،  الفـرص  للرياضة، واستغالل  رابعا، إرساء اقتصـاد 
وتوجيـه االستثمارات العموميـة والخاصـة لهذا املجال.

والعصــب  الرياضيــة  الجامعــات  وحكامة  نزاهة  تعزيــز  خامسا، 
واالستغالل  السجال  عن  وإبعادها  الرياضيــة،  والجمعيــات  الجهويــة 

السيا�سي والحزبي.

سادسا: تأطير جمعيات األنصار واملحبين ودعمها وتطوير أدوارها في 
مجال الشراكة في جهود الوقاية من كل أشكال الشغب ومختلف أوجه 
التشويش على مختلف التظاهرات الرياشية، بقدر حرصها وإبداعها في 

تحقيق الفرجة.

ملس نةاوملسيدمت،

الشعب  فيها  يعيش  التي  التاريخية  املناسبة  وبهذه  الختام،  وفي 
برجائنا  وإجالل  احترام  بكل  نتقدم  العارمة،  الفرحة  أجواء  املغربي 
لجاللة امللك أمير املؤمنين أب األمة ومالذها حفظه هللا، ومصدر الرأفة 
والرحمة، أن يصدر عفوه الكريم السامي في حق املحكومين على خلفية 
االحتجاجات االجتماعية والصحافيين واملعتقلين، كما عودنا جاللته 

دائما في املناسبات السعيدة بإدخال الفرحة على أبناء شعبه الوفي.

وفي الختام، نقترح عليكم السيد الرئيس، العمل على استضافة 
املنتخب املغربي داخل فضاء البرملان، قصد التعبير لهم مباشرة من قبل 
ممثلي األمة على اعتزازهم وفخرهم بهذا اإلنجاز التاريخي، وعلى القيم 
امللِهمة التي رافقت ملحمة قطر في مجاالت السياسة والديموقراطية 

والتنمية.

ملسيدامل4ئيس:

للنائبة  الكلمة  النائب املحترم،  السيد  ال�سي عبد الصمد،  شكرا 
املحترمة السيدة شفيقة لشرف، السيدة النائبة زول داك.

ملد ئبةاملسيدةاشفيقةالش4ف:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مين،

يشرفني أن أتقدم بالتهنئة لصاحب الجاللة باعتباره الريا�سي األول 
وللمدرب وليد الركراكي، مدرب املنتخب الوطني ولحارس املرمى وكل 
الالعبين في املنتخب، كل واحد باسمه وصفته وتموقعه داخل امللعب 
وأقول لهم لقد كنتم أسود األطلس ورجال املغرب أو كما يسمونكم 
بحقكم  تفي  ال  ذكرها  يمكننا  التي  والصفات  األلقاب  كل  بالسبوعا 
نقول لكم كأول منتخب عربي وافريقي يصل لهذا الدور فخرا للمغاربة 
والعرب واألفارقة جميعا تواجدكم بين األربع الكبار عامليا، فعال لقد 

حققتم النجاح وأتمنى لكم االستمرار على ذلك.

فعال خليتونا كلنا كنعيشو معكم مشاعر الفرحة وخاصة النساء إال 
الحظتم أن نصف املشجعين كانوا نساء ومن هاد املنظور أبانت املرأة 
املغربية عن رفعها لسقف التحدي وعن تشجيعها للمغاربة ومكانتها 
فرحتو  ألنكم  الشعب، شكرا  قبل  امللك  فرحتم  لقد  فعال  باملغرب، 
العجوز قبل الطفل، شكرا ألنكم فرحتو الشعب املغربي طيلة املونديال 
وكنتم فخرا لنا جميعا فعال لقد كرستهم قيم املغاربة وأبنتم عن تربيتكم 
الدينية وكرستم مبدأ »النية قبل العمل« واللجوء هلل والسجود له في 
أوقات الرجاء والفرح والحزن، لقد أظهرتم املكانة التي تحتلها العائلة 
واألسرة ودورها في تحقيق النجاح، تقدير مكانة األم واألب ونيل رضاهم 

سبيل النجاح والتوفيق.

شكرا لكم على تحليكم بالروح الوطنية العالية في تمثيل املغرب 
ورفع رايته عاليا، حقا للمغاربة أن يفخرو بكم ويفتخرون بإنجازكم 
أنتم  اللقب، لكن  العربي، صحيح أن األرجنتين حازت على  التاريخي 
حزتم بروحنا الوطنية العالية والقتالية في أرضية امللعب دفاعا عن 
القميص الوطني فزتم بقلوبنا جميعا فزتم بقلوب كل املغاربة والعرب 
واألفارقة، شكرا على كل تفاصيل امللحمة البطولية التي استمتع بها 
الشعب املغربي منذ بداية املونديال بفضلكم سيحقق املغرب مكاسب 
والتسويق  بالترويج  ساهمتم  بفضلكم  كبيرة،  وسياسية  دبلوماسية 
للمغرب وأعطيتم صورة مشرفة على بالدنا، هذه األمور أكيد غتساهم 
في إنعاش ديال قطاع السياحة في بالدنا وغتعزز موقع بالدنا أكثر وأكثر 
في العالم، عززتم قيم املواطنة ومنسوبها لدى املغاربة وتجذرهم بوطنهم 
والتفافهم حول ملكهم، ويكفينا فخرا أن جاللة امللك خرج واحتفل مع 

شعبه، هذا وإن دل على �سيء إنما يدل على..
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ملسيدامل4ئيس:

فاطمة  السيدة  املحترمة  للنائبة  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
التامني.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدمتاوملس نةاملوزرمءاوملدومبامملحت8مين،

تحية تقدير واعتزاز لفريقنا الوطني، وإذ ننوه باإلنجاز الرائع الذي 
حققه في مونديال قطر نعتبر أنها لحظة تاريخية وطنية عاشها املغاربة 
بكل فئاتهم االجتماعية، بروح وطنية عالية عبروا عنها بصدق بصورة 
إدخال  الشاب  الفريق  هذا  استطاع  والقرى،  املدن  كل  في  حضارية 
الفرحة إلى قلوبنا جميعا بقيادة مدرب قائد تقني وتربوي أيضا، اشتغل 
وفق تعبير بالنية والنية كما نفهمها هي الصدق هي اإلخالص والتفاني 
من أجل املصلحة العامة وليس الخاصة، وما يقابلها بالتضاد هي قلة 
النية وهي في دارجتنا هي تعبير عميق على التخلويض، عن التحايل 

واملحسوبية والفساد وغير ذلك.

العالية،  الوطنية  بروحه  بأسلوبه  الوطني  الفريق  أعاد هذا  لقد 
الثقة في العمل حينما يكون جادا ومسؤوال، فالثقة قيمة من القيم 
الدولة، وفي  في مؤسسات  التي أصبحت مفقودة  الوطنية  اإلنسانية 
تنظيمات املجتمع بفعل ممارسات أساءت للدولة واملجتمع على حد 
سواء. لقد نسج فريقنا الوطني منظومة كروية تربوية رفيعة، وقدم 
نفسه كنموذج للشباب حينما زرع فيهم األمل والطموح، وحينما أكد 
أن الطموح مشروع واألمل مشروع مقدما بذلك نموذجا وطنيا أبهر 
العالم أجمع، وما التفاف الشعب املغربي حوله إال تعبير عن إخالص 
في األداء والصدق في الدفاع عن راية الوطن. إن املغرب اليوم في حاجة 
إلى إعادة النظر في أسس بناء سياساته العمومية التي أوصلتنا إلى وضع 
اجتماعي على إيقاع اختالالت بنيوية تستوجب املراجعة الشاملة، وأن 

تقوم على مصداقية الخطاب ومصداقية الفعل.

ملسيدمتاوملس نة،

إن تجربة الفريق الوطني يجب أن تظل مفتوحة من أجل قراءتها 
وإعادة قراءتها في كل املجاالت التي تهم حياة اإلنسان، وما أحوجنا 
اليوم إلى تغيير العقل السيا�سي بما يمكنه من استرجاع الثقة املفقودة 
والتوجه نحو املستقبل بصدق في ممارسة الخطاب املعلن والشعارات 

املرفوعة، شكرا لكم.

ملسيدامل4ئيس:

املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
نبيلة منيب.

ملد ئبةاملسيدةانبيلةامديب:

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدمتاوملس نةاملوزرمءاوملدومبامملحت8مون،

بهذا  لنا جميعا  هنيئا  لكم  أقول  املوحد  االشتراكي  الحزب  باسم 
اإلنجاز التاريخي غير املسبوق ملنتخبنا الوطني والذي تجاوز املغرب ليعم 
املتتبعين  العالم، وجعل  في  واملضطهدين  الشرفاء  كل  اإليجابي  أثره 
يقولون بأن ما حققته قطر واملغرب في كأس العالم لم تحققه جميع 
ساهمتم  بالفعل  األشاوس  أبطالنا  واإلسالمية،  العربية  املؤتمرات 
بقسط كبير في إنجاح هذه الدورة العربية األولى للمونديال، فالفرحة 
كان لها وقع إيجابي كبير، خاصة في ظل األوضاع الصعبة التي تعرفها 
بالدنا ونحن نواجه أقوى املنتخبات بعزيمة وثبات فانتصرتم بشرف 
حتى صنفتم ضمن أقوى أربع فرق عاملية وحتى الهزيمة كانت بكرامة 

ليستمر الحلم باملغرب كما نحبه.

ضمن الدروس التي يمكن استخالصها على األقل 3 دروس:

-أوال: أن توفير مناخ الحرية يقوي الثقة في النفس ويساعد على 
التحرر، كما أن إعالء قيمة العمل واملثابرة أساس النجاح املؤدي إلى 
التخلص من الشعور باإلهانة ومن العبودية الطوعية كما وصفها »ال 

بويسيه« أوصلنا تحرر مغاربة العالم إلى العاملية فلننتبه؛

-ثانيا: أن البيئة األسرية التي توفر الحب والروحانيات تبني الوطنية 
الحقيقية وتربي على حب الوطن والتأهب لنصرته بالتشبع باألخالق 
واألخوة  والتواضع  والقناعة  واالستقامة  الشرف  أخالق  الرفيعة 
والعربي،  املغربي  لإلنسان  والتقدير  االحترام  جلب  الذي  اإلنسانية 
فالدرس ليس لنا أن نخجل من أصولنا وال من هويتنا فقط يلزمنا أن 

نجسدها أحسن تجسيد؛

- ثالثا: التضامن املبدئي مع القضية الفلسطينية التي هي قضيتنا، 
كما أن الصحراء صحراؤنا وطد اللحمة مع اإلخوان األشقاء وجسد ما 
قاله صالح الدين األيوبي في حق املغاربة وشجاعتهم وأخالقهم ودفاعهم 
الصهيوني  الكيان  مع  والتطبيع  قضيتنا  فلسطين  مقدساتهم،  عن 
ال يعنينا وحضارة من البروباكندا التي تحاول دفعنا إلى الحروب مع 
األشقاء، فاملغرب الكبير يمكن أن يكون هدفنا إلحقاق نهضة مغاربية 
أوال،  اإلنجاز؟  هذا  من  يستفيد  أن  للمغرب  يمكن  وافريقية، كيف 
بتحويل النهضة الكروية إلى نهضة مجتمعية، بكما قال الغوس طريق 
إسعاد الشعب ساهل، إذا كان القائمون على شؤونه يؤثرون مصالح 
للفساد  وال  الكروي  للفساد  فال  الخاصة،  مصالحهم  على  الشعب 
السيا�سي واالقتصادي، ال تفسدوا علينا فرحتنا، ثم أننا بحاجة إلى 

مباشرة إصالحات أساسية وإطالق نهضة شاملة.

ملسيدامل4ئيس:

والسادة  السيدات  لكم  شكرا  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الوزراء، السيدات والسادة النواب املحترمون، رفعتاملجلسة.
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محض4املجلسةاملح نيةاوملثا نين

ملت ريخ: االثنين 24 جمادى األولى 1444ه )19 دجنبر 2022(.

مجلس  لرئيس  الثانية  النائبة  الزومي  السيدة خديجة  مل4ئ سة: 
النواب.

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

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  مألعا ل:  جدولا
الحكومية التالية:

-الصحة والحماية االجتماعية؛

-التجهيز واملاء؛

-الشباب والثقافة والتواصل؛

-االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة؛

-التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة؛

-النقل واللوجيستيك.

ملسيدةا ديجةاملزومي،ارئيسةاملجلسة:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملس نةاملوزرمء،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 33 سؤاال شفهيا موزعا على 
القطاعات التالية: الصحة والحماية االجتماعية، التجهيز واملاء، الشباب 
التضامن  املستدامة،  والتنمية  الطاقي  االنتقال  والتواصل،  والثقافة 
واإلدماج االجتماعي واألسرة، وأخيرا قطاع النقل واللوجيستيك. نستمع 
اآلن إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل السيد أمين املجلس 

لتالوتها.

ملسيداط رقاقدي4ياأمينامملجلس:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

توصل مكتب املجلس من السيدات والسادة النواب رشيد الحموني 
رئيس فريق التقدم واالشتراكية وباقي عضوات وأعضاء الفريق بمقترح 
العمومي على  توزيع اإلشهار  بتحديد كيفيات وشروط  يتعلق  قانون 
املؤسسات الصحفية الوطنية، كما توصل مكتب املجلس برسالة من 
السيد رئيس الحكومة يخبر فيها بملء املقعد الذي كان يشغله املرحوم 

عبد الرحمان خيير بمجلس النواب برسم الدائرة االنتخابية بني مالل 
ودعوة املترشح الذي يرد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد 
آخر منتخب في نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر ملا تبقى من الفترة 
النيابية الحالية، ويتعلق األمر باملترشح السيد الحسين تمساط لشغر 

املقعد املذكور.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 5 إلى 19 دجنبر 2022، 92 سؤاال شفويا، 176 سؤاال 

كتابيا، 151 جوابا على أسئلة كتابية، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد األمين، بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين 
أن املجلس سيعقد جلسة عامة تخصص النتخاب رئيس لجنة الداخلية 
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة وذلك مباشرة بعد حصة 
األسئلة الشفهية، كما أود أن أخبركم أن رئاسة املجلس توصلت من 
السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان 
برسالة يلتمس من خاللها تأخير األسئلة املوجهة لكل من السيد وزير 
الصحة والحماية االجتماعية والسيد وزير التجهيز واملاء على التوالي إلى 

آخر الجلسة، وذلك الرتباطهما بالتزامات حكومية.

وبخصوص الطلبات الواردة في إطار املادة 152 من النظام الداخلي 
فقد برمجت الطلبات التالية: أوال النقص املهول في املوارد البشرية 
املرتفعة لالضطرابات  النسب  أمام  النفسية  الصحة  في  املتخصصة 
العقلية والنفسية املسجلة ببالدنا، تقدم به الفريق الحركي، الصحة 
النفسية وتقدم به الفريق االشتراكي، واقع الصحة النفسية ببالدنا 
وتقدم به فريق التجمع الوطني لألحرار، الخصاص الحاد في املوارد 
الطبية  األطقم  وخاصة  النفسية  الصحة  بقطاع  املرتبطة  البشرية 

املتخصصة تقدم به فريق األصالة واملعاصرة.

حض4متاملسيدمتاوملس نة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع   
حول   19 والسؤال  والتواصل،  والثقافة  الشباب  بقطاع  ونستهلها 
النهوض بالصناعة الثقافية وتشجيع االستثمار في القطاع للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

ملد ئباملسيداوحيداحكيم:

ملسيدةامل4ئيسة،

ملسيدمتاوملس نة،

النهوض  وهو  الحكومي،  البرنامج  التي سطرها  األولويات  بين  من 
في  االستثمار  وتشجيع  واإلبداعية  الثقافية  بالصناعة  واالهتمام 
على  بأوضاعه  واالرتقاء  البشري  العنصر  تثمين  عن  فضال  القطاع 
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كافة املستويات. من هذا املنطلق نسائلكم السيد الوزير عن التصور 
الحكومي آلفاق ومستقبل الصناعة الثقافية واإلبداعية ببالدنا؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب السيد الوزير.

وملثق فةا ملشب ب،ا وزي4ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شكرا السيد النائب على سؤالكم اللي عندو أهمية خاصة كيفما 
على  كنتكلموا  ملا  بالطبع  القطاع،  وهاد  للحكومة  بالنسبة  كتعرفوا 
على  كنتكلموا  ألننا  االستثمار،  على  كنتكلموا  الثقافية  الصناعة 
الصناعة، كنتكلموا على االقتصاد بالطبع، وكنتكلموا على خلق يعني 
املواطنات  ولعموم  وللشابات  للشباب  بالنسبة  جديدة  شغل  فرص 
واملواطنين. فهاد اإلطار وزارة الثقافة يعني في غتوجد في األسابيع املقبلة 
استراتيجية موجهة للتراث املادي، باش يكون واحد التنشيط عمومي 
في جميع الجهات داململكة، وبالطبع غنطلبوا آنذاك من الشركات اللي 
بالطبع كيفما  مهتمة فهاد املجال باش تستثمر معنا فهاد املجاالت. 
واملغرب عبر  الثقافية،  للصناعة  السينما هو مجال عالمي  كتعرفوا 
ستوديوهات اللي عندها في ورززات هو مجال مهم جدا، فالحكومة 

والقطاع بالطبع غيزيد يستثمر فهاد املجال باش نطلبوا من املستثمرين 
األخرى  القطاعات  مع  وغنشوفوا  جديدة،  الستوديوهات  يخلقوا 

املأمورية على ورززات، ألن فاش كنتكلموا على  كذلك باش نسهلوا 

خلق استثمارات جديدة ورززات ما خصناش ننساوها. تعاني ورززات 

اليوم بعض اإلشكاليات باش نوصلوا لها، واملطلوب من القطاع اليوم 

ملا نناقش مع شركات كبرى، هو أنهم عندهم واحد الرغبة باش يجيوا 

يصوروا في ورززات، ولكن باش يبقاوا 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، 

ما  األخرى  للمدن  الولوج  ما كيكونش  أن  اللي كتكون هو  اإلشكالية 

كتكونش واحد التسهيالت، فقطاعات أخرى كيعني بالنسبة للطيران 

يجيوا  جدد  مستثمرين  باش  وغتشجعنا  املجال،  فهاد  كتساعدنا 

يستثمروا في مدن أخرى في نفس املجال، ولو اإلخوان ديال ورززات 

عندهم مالحظات فهاد املجال. ال gaming ال gaming ما يمكنليش 

ما نتكلمش عليه، ألن اليوم هو أقوى وأكبر سوق فاش كنتكلموا على 
هناية  عليه  تكلمنا  عرفتوا  كيفما  املجال  وفهاد  الثقافية،  الصناعة 
وتكلمنا عليه حتى في اللجنة، هناك استثمار كبير اللي غتقوم به لهاد 

القطاع.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداوحيداحكيم:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

امللك  جاللة  ننهئ  كذلك  نحن  البداية  في  املحترم،  الوزير  السيد 
والشعب املغربي على اإلنجاز التاريخي، الذي حققه املنتخب املغربي 
في فعاليات كأس العالم لكرة القدم املنظمة في قطر، وهو إنجاز يدل 
على قوة العمل الذي قام به املغرب في املجال الريا�سي عبر االستثمار في 
العنصر البشري، هذا اإلنجاز يأتي في سياق مهم ومرتبط باألولويات التي 
سطرتها الحكومة للنهوض واالهتمام بالصناعة الثقافية واإلبداعية، 
نظرا ملا لها من تأثير كبير على صورة البالد وكذلك باعتبارها آلية مهمة 
في بناء ركائز الدولة االجتماعية. فاليوم كل الدول العالم تستثمر في 
القوى الناعمة، مثل الثقافة واإلعالم والرياضة، بل االستثمار في هذا 
املجال اليوم هو صناعة تدر أرباحا مهمة، وتساهم بنسب عالية في 
الناتج الوطني، ونحن نملك من املقومات الثقافية والتعدد اإليجابي، 
ما يجعلنا أمة ذات حضارة وتراث متفرد. من هنا السيد الوزير البد 
من تنزيل استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع اإلعالم الوطني، وتحويل 

املغرب إلى بنية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب؟ شكرا السيد النائب، 
مرحبا، هل هناك من تعقيب؟ إذن نمر إلى السؤال الذي يليه، وهو 
النواب  والسادة  للسيدات  للمسرح،  املخصص  الدعم  حول  سؤال 

املحترمين من الفريق االشتراكي.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، عن الدعم املخصص للثقافة بصفة عامة واملسرح 
صفة خاصة، وكذا عن تكريس املسألة الثقافية في بعدها الديمقراطي 

والحداثي نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

وملثق فةا ملشب ب،ا وزي4ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

النائب  السيد  املسرحي  الدعم  على  نتكلم  أنا  دقيقة،  في  ما�سي 
ومشكور على هذا السؤال، السيد الرئيسة، 2022 عرفت يعني دعم 
كبير للمجال املسرحي، بالطبع زائد الدعم الكالسيكي اللي كنصوتوا 
كذلك  كاين  الدرهم.  ديال  مليون   20 هو  اللي  املالية  لجنة  في  عليه 
كيفما كتعرفوا مبادرة املسرح يتحرك اللي وصالت ل 12 مليون ديال 
الدرهم، زائد االتفاقيات املباشرة مع بعض املسرحيين اللي كيمشيوا 
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يمثلونا، وكيربحوا حتى يعني حتى هما خصنا نشجعوهم في إطار النية، 
وهاد األجواء الجميلة اللي عشناها اليوم في البرملان، مجموعة ديال 
املسرحيين كيجيبوا لنا نتائج جد يعني جميلة جدا على الصعيد العربي 
بالخصوص، هم كذلك يعني دعمناهم هاد السنة تقريبا ب 6 املليون 
درهم، اللي كنوصولوا للدعم املوجه للمسرح تقريبا 40 مليون ديال 

الدرهم سنة 2022، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شكرا السيد الوزير، احنا في حاجة إلى ميزانية حقيقية من أجل 
االستثمار في رأسمال الال مادي، ألنه احنا اليوم في حاجة إلى قطب ثقافي 
جديد ينتصر للفعل املبدع والفكر والنقد أيضا، ونحن في حاجة إلى 
أيضا إلى خلق دينامية مجتمعية قوية قادرة على مناهضة كل أشكال 
االستيالب املحافظ، وكل أشكال التفكير العدمي، نحن السيد الوزير 
اليوم في حاجة إلى عدالة مجالية، السيد الوزير العدالة املجالية في 
على  املجالية  العدالة  تراعي  أن  ينبغي  للجمعيات  املخصص  الدعم 
واحنا   2017 من  جرسيف  إقليم  مثال  نعطيكم  الوطني،  املستوى 
زال  وما  املقبلة،  السنة  في  إنجازه  يتم  غادي  املسرح  بأن  كنسمعو 
كنسمعوها إلى اليوم، وهذا دليل على أنه ما كاينش عدالة مجالية، 
نحن في حاجة إلى إصالح مؤسساتي وقانوني وأيضا االستثمار في أفق 

خلق صناعة ثقافية حقيقية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب؟ جواب السيد الوزير في 
ما تبقى من الوقت.

وملثق فةا ملشب ب،ا وزي4ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

نعم السيد النائب احنا متفقين بأن خاص يكون هناك بنية تحتية 
هي اللي خالت اليوم املنتخب الوطني يوصل لي وصل ليه، هاد االستثمار 
في البنية التحتية، ونفس ال�سيء بالنسبة للمجال الثقافي، نعم خاص 
إيال كان هناك  يكون استثمارات، احنا خدامين فيهم، إن شاء هللا، 
بعض، يعني، تعثر أو تعطال، قلتي من 2017 ياك؟ مزيان، احنا عاد 

جينا، إن شاء هللا، وجالسين، إن شاء هللا..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

وهو حول  يليه،  الذي  السؤال  إلى  وننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
للسيدات  الجمعوي  والعمل  للشباب  االستشاري  املجلس  تفعيل 

والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملكشوتي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة لإلسراع 
بتفعيل املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

وملثق فةا ملشب ب،ا وزي4ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك4ماملسيدامل4ئيسة،

شكرا السيدة النائبة، جوابا على السؤال الذي تفضلتم بطرحه، 
أشكركم في البداية على االهتمام الذي تولونه بشأن الشباب ببالدنا، 
وتفعيال للمقتضيات الدستورية الخاصة بإشراك الشباب في مسلسل 
التنمية الذي تعرفه بلدنا، خاصة الفصل 33 عمل قطاع الشباب على 
إعداد القانون 89.15 املتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل 
 ،2018 يناير   18 بتاريخ  الرسمية  الجريدة  في  الذي صدر  الجمعوي، 
وقبل التطرق إلى سؤال التفعيل، ال بد من التذكير بكون هذا القانون 
منح املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي شخصية اعتبارية 
واستقالل مالي لتمكينه من القيام بصالحياته واملهام املحددة في املادة 

الثانية من القانون املذكور:

أوال، تعلق باملبادرات الذاتية املمثلة في إنجاز الدراسات أو األبحاث 
التي تهم ميدان الشباب، وكذا تحسين وضعية العمل الجمعوي؛

السياسة  تتبع  أجل  من  إليه  املوكولة  بصالحيات  يرتبط  وثانيا: 
وتقديم  واملواكبة  الجمعوي  والعمل  بالشباب  املتعلقة  العمومية 
االقتراحات للقطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية املعنية بقضايا 
الشباب والعمل الجمعوي، وكذا إبداء الرأي في املشاريع ومقترحات 
القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصه؛ أما فيما يتعلق بتفعيل هذا 

املجلس فهو مرتبط بمسطرة التعيين، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب أو السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملكشوتي:

السيد الوزير، مع األسف بعد قرابة عقد من الزمن من بلورة هذا 
املشروع بعد مرور 5 سنوات على املصادقة البرملانية، ليس هناك أي 
حديث عنه خاصة من طرف الوزارة الوصية، نعتقد بأنه آن األوان 
لتفعيل هذا املجلس، وذلك في خضم هاد الدور الذي يلعبه الشباب 
وفي  الرياضية،  الدبلوماسية  وترسيخ  اإلشعاع  على مستوى  وخاصة 
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هذا اإلطار نستحضر اإلنجازات الكبرى التي حققتها شبابنا في قطر، 
يجب أن يكون هناك تقاطع بين الشباب والرياضة القاعدية واملدرسية 
والجامعية، ونحن ال نقول بأن هذا املجلس كافي االحتواء انشغاالت 
الشباب بل يتعين تعزيز الترسانة القانونية املتعلقة بالشباب، وإشراكهم 

في مختلف املؤسسات سواء التمثيلية أو غيرها، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

وملثق فةا ملشب ب،ا وزي4ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

نعم السيدة النائبة، عندك الحق ال بد من دعم دائما الشباب في 
املبادرات ديالو وهاد ال�سي اللي كتقوم به وزارة الشباب داك ال�سي عالش 
مكنا فتحنا ديور الشباب اللي كانوا مسدودين طيلة هاد السنوات، ما 
بقاتش فقط في الهيئات بقات حتى في التواصل الدائم مع الشباب، 
وديك املرة فاش تكلمنا على الشباب يمكن لو يغلط وخاصنا نصلحوه 
ونعاونوه، كذلك الوزارة ديال الشباب اليوم في إطار التفاعل اإليجابي 
والشراكة مع الجامعات غنفتحو نقاش مع الشباب بأكمله، باش نحاولو 
مرة أخرى نتمكنو من اإلشكاليات والسياسات العمومية ما تبقاش غير 
سياسات عمومية كناقشوها بعضيتنا، خاص الفاعلين األساسين اللي 
هما الشباب نشاركوهم معنا داخل هاد املؤسسة اللي تكلمتو عليها، نعم 
السيدة النائبة وخارج هاد املؤسسة ألن كاين جمعيات املجتمع املدني 
اللي عندهو واحد الدور مهم جدا وقوي اللي كيلعبو به حاليا، خصنا 

نشركوهم وحنا راه خدامين، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، وننتقل إلى السؤال 22 وهو حول تعزيز البنية 
التحتية وتأهيل املدن العتيقة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ملد ئباملسيداعاللاملعا4موي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير املحترم، كيتعتبر النسيج العتيق بعدد املدن املغربية 
تراث إنساني وحضاري تيأكد العراقة والتاريخ دبالدنا، هناك برامج 
قطاعية لحماية وتثمين وتأهيل هاد املدن العتيقة، نسائلكم، السيد 

الوزير، اللي كتقومو به في الجانب الثقافي املتعلق بوزارتكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير.

وملثق فةا ملشب ب،ا وزي4ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد النائب، أشكركم في البداية على اهتمامكم بوزارة الشباب 
والثقافة والتواصل، وفي إطار املحافظة على املوروث الثقافي الوطني 
التنمية االقتصادية  في تحقيق  وتعزيز جاذبية وإشعاعه بما يساهم 
محمد  امللك  الجاللة  صاحب  أطلق  املغربية،  للمملكة  واالجتماعية 
السادس نصره هللا منذ سنة 2014 عددا من البرامج تأهيل وتثمين 
املدن العتيقة، همت باألساس 7 مدن تاريخية اللي هي فاس، مكناس، 
 4 البرامج  هذه  وشملت  وتطوان،  الرباط  سال،  الصويرة،  مراكش، 

محاور رئيسية:

- تأهيل املجال العمراني التاريخي؛

- ترميم وتأهيل التراث املعماري؛

- تعزيز الولوج إلى الخدمات االجتماعية؛

- وتقوية الجاذبية السياحية واالقتصادية لهذه املدن العتيقة.

وقد انخرط قطاع الثقافة في إطار املهام املنوطة به وبالتعاون مع 
مختلف الشركاء في اإلشراف والتتبع التقني ملختلف املشاريع، باإلضافة 
إلى املساهمة في تمويل أشغال ترميم وإعادة التأهيل لهذه املعالم، إذ 
بلغ مساهمة قطاع الثقافة في البرامج الكبرى تقريبا 272 مليون درهم 
الثقافة  تاريخية، وقد قام قطاع  وبناية  91 معلمة  يفوق  ما  لترميم 
بتحويل جميع املساهمات امللتزم بها في إطار البرمجة الزمنية املحددة 

وشكرا السيد النائب.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعاللاملعا4موي:

ال بد السيد الوزير، التأكيد على الرؤية السديدة واملستنيرة لصاحب 
الجاللة التي تروم الحفاظ على التراث الوطني بكافة أشكاله التعبيرية 
ديالو  والحماية  والتاريخي  والتراثي  املعماري  الطابع  على  واملحافظة 
لفائدة األجيال الصاعدة، الفقر والسكن الهش أصبح واقعا تيفرض 
نفسو في هاد األنسجة العتيقة، واتخذ عدة أشكال وتجليات، التراث 
املادي و الالمادي للمملكة خصو يشكل رافعة مهمة للتنمية وحتى خصو 
يتربط بتنمية االقتصاد والصناعة والحرف التقليدية وإحداث مناصب 
الشغل، يكون الهدف هو تملك الساكنة بالحق في الحياة بشكل إيجابي 
واستثمار املخزون الالمادي لها، بفاس مثال املحافظة على اإلرث الروحي 
للمملكة، استعادة مختلف األماكن واملواقع العريقة باملدينة القديمة، 
الرونق ديالها البهاء ديالها بعد عملية الترميم وتجديد واسعة، وال زلنا 
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نتطلع إلى مفهوم جديد لتدبيرها بهدف إدماجها في الحركية االقتصادية 
واالجتماعية للمدينة العتيقة ككل، يجب ربط الترميم وإعادة التأهيل 
الصانع  الثقافي،  التنشيط  عبر  الفضاءات  هذه  إلى  الحياة  بإعادة 
تنشيط  إلى  محتاجين  للذاكرة،  وحافظ  الهوية  حامي  هو  التقليدي 
ثقافي هاديك لهاد الفنادق والقالع والبروج وكل الفضاءات والعمل على 
إنعاشها، يجب على وزارتكم البحث والعمل على إخراج هاد التصور 

للوجود ونتمناو أنه..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب؟ تفضل.

ملد ئباملسيدايونسابناسليا ن:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ال شك أن ما عرفته ساحة رياض العروس في مدينة مراكش من 
ترؤس صاحب الجاللة سنة 2018 حفل التوقيع على البرامج املندمجة 
لتأهيل هاد املدن العتيقة، يعتبر حدثا تاريخيا بامتياز، ويعبر عن اهتمام 
صاحب الجاللة نصره هللا باملحافظة على هاد املدن العتيقة وعلى التراث 
الثقافي املغربي، خصوصا املعماري منه، باإلضافة إلى جميع املجاالت 
الثقافية األخرى، إال أنه في إطار تنفيذ هاد البرنامج دور وزارة الثقافة 
هو دور محوري خصوصا في املدن العتيقة، فيما يتعلق برأيها في مجال 
التعمير واإلشكال اللي تيوقع أنه لحد الساعة هناك بعض البرامج اللي 
هي متوقفة نتيجة لعدم وجود رأي واضح لوزارة الثقافة خصوصا فيما 
يتعلق باملرائب تحت أرضية في بعض املدن العتيقة، لذلك نناشدكم 
السيد الوزير حفاظا على: أوال استمرارية هاد البرنامج والحصول على 
النتيجة املتوخاة منه أن تسرعوا في اتخاذ التدابير الالزمة خصوصا 

فيما يتعلق باملرائب تحت أرضية في املدينة العتيقة مراكش، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

وملثق فةا ملشب ب،ا وزي4ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شكرا السيدة الرئيسة، نعم، التنشيط الثقافي هو أولوية األولويات 
اليوم في وزارة الثقافة كيفما قلت قبايلة فاش كنتكلموا على الصناعة 
الثقافية إال وخصنا برامج مشتركة مع الخواص ألن الوزارة ما غاديش 
تقدر تكلف بهاد املهام على طول السنة، فلهذا غنعطيو تجارب ديال 
للشباب  الفرصة  نعطيو  الوقت  نفس  في  هي  والفكرة  الثقافة  وزارة 
والشابات باش يخلقو مقاوالت في هاد املجال ديال التنشيط الثقافي، 
وعندنا تبارك هللا الحمد هلل في املغرب تجربة جميلة ديال الخريجين 
ديال isadac اللي ممكن يكونو يتجاوبو في هاد الطلب اللي هو اليوم 

غيمكنا حتى باش نعاونو السياحة، املفهوم ديال السياحة الثقافية ألن 
شحال ما نشطنا، ما زال الوقت..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، آه اسمح لي اسمح لي.

وملثق فةا ملشب ب،ا وزي4ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

ما زال السيدة الرئيسة، إذن في املفهوم ديال التنشيط الثقافي احنا 

إن شاء هللا في دورة استراتيجية وغنقدموها إن شاء هللا بالطبع للنواب 

والنائبات في األسابيع املقبلة، بالنسبة لإلشكالية اللي كتعيشها مدينة 

مراكش ليس مرتبطة السيد النائب املحترم بقرار ديال وزارة الثقافة 

كيفما كتعرفو مراكش هي من املدن العتيقة وعندها يعني عندها واحد 

التتبع من طرف املؤسسات الدولية بحال اليونسكو، واليوم نحن في 

نقاش كي ف ما جرى مع مدن أخرى نحن في نقاش مع اليونسكو باش 

نحاولو نحترمو املالحظات اللي كيتكلمو عليها ونتجاوبو مع اإلشكاليات 

اللي كيتكلمو عليها حتى املنتخبات واملنتخبات على الصعيد الوطني وإن 

première2mi- شاء هللا درت واحد نهضرو باملفهوم الكروي درت واحد

temps معهم ومازال واحد الشوط الثاني غادي يكون بزايرة ميدانية 

من طرفهم مع اإلخوان ديال وزارة الثقافة وديال البلدية ديال مدينة 

مراكش..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال الذي يليه وهو سؤال آني حول الرفع 

املوسيقى  بمعاهد  التدريس  بمهام  املكلفين  األساتذة  تعويضات  من 

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الكوريغرافي  والفن 

األصالة واملعاصرة.

ملد ئبةاملسيدةاحوريةانيدي:

ملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، يشتكي األساتذة املكلفون بمهام التدريس بمعاهد 

ضعف  من  الثقافة  لوزارة  التابعة  الكوريغرافي  والفن  املوسيقى 

التعويضات التي يتحصلون عليها عن كل لحصة درس، لذلك نسائلكم 

السيد الوزير عن اإلجراءات التي ستتخذونها للرفع من التعويضات 

املمنوحة لهذه الفئة؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.
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وملثق فةا ملشب ب،ا وزي4ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

نشكركم السيدة النائبة على هاد السؤال اللي كنعتبرو مهم جدا، 
أوال ألن كنعتبرو بأن جميع األقاليم وجميع جهات اململكة خاص يكونو 
فيهم مدارس في املوسيقى ألن هذا حق من حقوق ديال الشباب، ثانيا 
اإلشكالية اللي كنا كنعيشوها هو نعم هاد اإلشكالية ديال األساتذة اللي 
كان عندهم اللي كانت امليزانية املخصصة لهم على قد الحال ألن ما 
تبدالتش منذ سنين وسنين، نخبركم أن هذه الوزارة تولي عناية خاصة 
الثقافة  للتنمية  أساسية  آلية  باعتبارها  املوسيقي  التعليم  بمجال 
لبلدنا وتشرف الوزارة على مجموعة من املعاهد املوسيقية املوزعة 
عبر مختلف ربوع اململكة 38 تقريبا، وقد قامت الوزارة مؤخرا بوضع 
نظام داخلي باملعهد املوسيقي والفن الكوريغرافي سيكون بمثابة خارطة 
طريق لكافة املرتفقين من إدارة وأساتذة وتالميذ وأولياء األمور، تسند 
التربوية  إلى فئتين فئة األطر  املوسيقي  للمعهد  التربوي  التأطير  مهام 
أحكام  عليهم  وتسري  بالدروس،  املكلفين  األساتذة  فئة  الرسمية، 
مرسوم 2.10.605. هذا، وتثمين استيعاب هذه الفئة من األساتذة لسد 
الخصاص من املوارد البشرية الذي يعاني منها قطاع الثقافة والشباب 
بسبب قلة املناصب املالية وإحالة عدد من األساتذة الرسميين سنويا 
على التقاعد، ونظرا لكون التعويضات التي تقتضيها هذه الفئة ضعيفة 
وتتعلق فقط بحصة دراسة منجزة فعليا وال تشمل أيام األحد والعطل 
النهوض  الثقافي على  املدرسية وتخضع للضريبة، وحرصا من قطاع 
أداء  لتمكين  األساتذة  الفئة من  لهذه  املادية واالجتماعية  باألوضاع 
رسالتهم التعليمية واإلبداعية في ظروف جيدة، فالوزارة تقوم حاليا 
بالتدخل لدى املصالح املعنية بوزارة االقتصاد واملالية من أجل دراسة 
إمكانية الزيادة في التعويضات التي اقتضاها هؤالء األساتذة عن حصة 
املكلفون  األساتذة  بالنسبة  دابا هو  فيه  اللي غادين  واالقتراح  درس 
بالدروس الحاصلين على السلك الثالث ندوزوهم من 68 درهم ل 200 
شهادة  على  الحاصلون  بالدروس  املكلفون  بالنسبة  للساعة،  درهم 
وبالنسبة  للساعة  درهم  ل150  درهم   52 من  يديزو  الثاني  السلك 
األساتذة املكلفون بالدروس الحاصلون على شهادة املستوى الثامن من 

.36

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاحوريةانيدي:

في  ضعف  من  يعانون  األساتذة  هؤالء  فعال  الوزير،  السيد 
التعويضات خصوصا وأنهم يؤدون هذه املهام وتلك الدروس لناشئة 
يجب أن تزخر أن تفجر مواهبها وهي تزخر بكل املواهب في هذه البلد، 

السيد الوزير، فعال هاد املسألة ديال املبادرة أنها تكون هناك الرفع 
يجب أن يرفع إلى حد املستوى املعي�سي لهذه الفئة، ثم كذلك مراعاة 
بأن يجب تعميم هؤالء األساتذة على جميع املعاهد املوجودة باململكة، 
ثم كذلك، السيد الوزير، أال تخضع هذه الفئة للضريبة نظرا لهزالة 

التعويض وكذلك أن تعوض أيام العطل وأيام األحد.

السيد الوزير، طبعا املجال ديال الثقافة ال يخفى عليكم بأنه هاد 
املجال يساهم في الرفع من القيم اإلنسانية واملجتمعية وطبعا يصقل 
مواهب الناشئة، ثم بعد ذلك يساهم أكثر في التنمية االقتصادية ونؤكد 
على أن التنمية االقتصادية يمكن أن تأتي عن طريق الثقافة فما يأتي 

به القدم يمكن أن يأتي به النغم، وشكرا السيد الرئيس.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب؟ إذن السيد الوزير 
إلى  وننتقل  القيمة  املساهمة  هذه  على  نشكركم  الوقت،  استنفذتم 
قطاع االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة، سؤال حول عدم تفعيل 
والسادة  للسيدات  البترولية  املواد  لتخزين  التجارية  املحكمة  قرار 

النواب املحترمين من املجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

ملد ئبةاملسيدةاهددابد نيامل4طل:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيدة الوزيرة، عن عدم تفعيل الحكومة لقرار املحكمة التجارية 
القا�سي بتخزين املواد البترولية في صهاريج املصفاة ال سامير نسائلكم 

السيدة الوزيرة؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلي السيدة الوزيرة.

ملسيدةاليلىابدعلياوزي4ةامالنتق لاملط قياوملتدايةامملستدممة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسةامملحت8مة،

هذا  على  أشكركم  أن  البداية  في  أود  املحترمة،  النائبة  والسيدة 
املواد  بتخزين  التجارية  املحكمة  قرار  بتفعيل  كيتعلق  اللي  السؤال 
البترولية في السامير ولكن األجدر أوال أن نذكركم وخصوصا املجموعة 
النيابية ديال العدالة والتنمية أن هاد املشروع كان هاد القرار كان في 
2020 وانتهى في 2021 ولكن غادي نجيب على السؤال بكل نية صادقة 
العدالة والتنمية  السابقة وكانت  الحكومة  في  ألن هاد املشروع كان 
عندها هاد الوزارة ديال الطاقة، ففي ماي 2020 كانت أسعار البترول 
أجل  من  البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة  وطلبات  تقريبا  دوالر   20
كراء الخزانات اللي هي مملوكة من الشركة ديال ال سامير وطبعا كان 
من الصراحة كان من األجدر طرح هاد السؤال في داك الوقت ولكن في 
داك الوقت كان تم تكليف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
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بإعداد وإبرام عقد الكراء وبعد مرور أكثر من سنة من بعد ماي 2020 
تقدم السانديك قدم بواحد املراسلة بتاريخ 7 يوليوز 2021 من أجل 
تفعيل وتنزيل هاد األمر القضائي وتبين أنه تم التراجع واقعيا على الكراء 
والتمس السانديك العدول عن األمر القضائي وداك ال�سي اللي دارت 
املحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء صدرات واحد الحكم قطعي 
في أواخر 2021، فطبعا اليوم كونو على يقين أنه إيال انخفضت أسعار 
البترول وأسعار املواد البترولية إلى املستويات اللي كانت في داك الوقت 
أقل من 20 دوالر، فهاد الوزارة غتشتغل كيفما اشتغالت عندما انقطع 
هاد  وتفعيل  الفرصة  هاد  وما ضيعش  التفعيل  الجزائري على  الغاز 

اإلمكانية لتعزيز األمن الطاقي للبالد.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاثوريةاعفيف:

شكرا السيدة الوزيرة بالفعل 2020 كانت محاوالت وكان علينا نذكر 

حتى املحاوالت اللي كانت في 2020 ديال التأميم، كلنا احنا اليوم اوالد 

اليوم، ما يمكنش نحتميو ب 2020 وال حتى ب 2019 وال حتى ب 2010، 

السيدة الوزيرة السامير جزء من السيادة الطاقية، وتضارب آرائكم 

لتدبير املخزون  الشركة يدل على غياب رؤية واضحة  حول تشغيل 

االستراتيجي للطاقة التي حث عليها جاللة امللك، راه عام هذا داز على 

آلية  التخزين  الوزيرة  السيدة  والو،  ما شناش  وباقي  امللك  الخطاب 

أساسية لتخفيض األسعار التي أنهبت جيوب املواطنين وأنهكت قدرتهم 

80 دوالر،  أقل من  أي  انخفضت،  العاملية  اليوم األسعار  الشرائية، 

شحال خصو يتباع للمغاربة؟ قلتم في عرض لكم بأن إذا انخفض إلى 

80 دوالر للبرميل، البنزين غادي يكون ب 11 درهم و�سي شوية والغازوال 

غيكون ب 10 دراهم، فينا هي، يعني، عالش ما نزلتوش الثمن؟ وعلى 

األقل فّرحوا املغرب غير واحد الشوية واملغاربة.

السيدة الوزيرة، لحد اآلن ما فهمناش هاد، يعني، من، يعني، شكون 

اللي من مصلحتو هذا الوضع؟ من يسهر على احتكار السوق والتواطؤ 

بفرض  أو�سى  الذي  املنافسة  مجلس  بشهادة  الفاحش  الربح  حول 
ضريبة استثنائية على هذه الشركات املتواطئة وعلى حساب املواطنين، 
ولكن لألسف هذه الضريبة يعني جوبهت برفض قاطع أثناء مدارسة 
قانون املالية في، يعني، في ظل حكومة تضارب املصالح وزواج املال 

بالسلطة.

كراء خزانات سامير  هناك حديث حول  اليوم  الوزيرة،  السيدة 
لشركة خاصة دون طلبات عروض، إذا صح هذا األمر، بغينا الحقيقة، 
واش نيت كاين هاد ال�سي وال ال؟ اعطيونا، يعني، ماذا هناك؟ وايال كان 

صح هاد األمر، يعني، ديال كراء، يعني، يعني ديال كراء..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

يبق  لم  تعقيب؟  من  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
للسيدة الوزيرة، اسمح لي، تفضل، تفضل السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدارشيداحاونيارئيساف4يقاملتقدماومالشت8مكية:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيدة الوزيرة، اليوم املغاربة ما زال الغالء ديال األسعار يمتص 
الجيوب ديالهم، في األول فاش طلع الثمن، سولناكم قلتو بأن األسعار 
على املستوى العالمي الخام طلعت، ثقناكم، من بعد هبط هداك ال�سي 
ما كينعكس علينا وطنيا، قلنا لكم لكم عالش؟ قلتو أودي راه املشكل 
ما�سي في الغالء ديال املواد األولية، حقا راه في التكرير والتخزين، قلنا 
لها  لقاو  وا  والتخزين  التكرير  احنا عندنا مؤسسة، كتدير  لكم حتى 
حل، كتجيو بتصريح كتقولو بأن التكرير ما بقاش أولوية عندنا، ما 
فهمناش هاد التناقض، مسألة أخرى الدولة، أنا ما كيهمني ال الحكومة 
السابقة ووال، كيهمني املواطن، الدولة كانت رفعت دعوى للمحكمة 
التجارية مستعجلة، حكمت بإستعمال هادوك الخزانات، حتى واحد 
ى لغى، ملصلحة من؟ أنا عندي جواب، 

ّ
ما استعملهم، تا السنديك ول

اللوبيات اليوم والتواطؤات هم من وراءه ال في الحكومة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، زميالتي زمالئي الحضور، اسمح، اسمح لي، 
اسمح لي، السيد الرئيس، املهم تعقيب وصافي، السيد الرئيس، شوف 
معنا الناس هناي هللا يعطيك الخير، ياله تفضل، ما فيها باس، ما فيها 

باس، السيد الرئيس، هللا يخليك تفضل.

ملد ئباملسيدايونسابناسليا ن:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

اليوم يجب أن نكون موضوعيين، انخفضت األسعار في املحطات 
التخفيض،  ديال  دراهم   2 نوصلو ل  يناهز، قريب  ما  التزويد  ديال 
األوامر  اليوم  اململكة،  أقاليم  جميع  غطت  هلل،  الحمد  األمطار، 
القضائية والتدبير ديال امللف أمام املحكمة التجارية، ما تيخضعش 
للسلطة واإلرادة ال ديال نواب األمة وال ديال الحكومة، تيخضع للمساطر 
القانونية، تيهتم بها القانون التجاري، واليوم كاين ملف أمام التحكيم 
الدولي وبالتالي اليوم ال مجال للمزايدة بشركة السامير، ألنه اليوم في 
اعتقادي أن الحكومة تقوم بدورها ما�سي ليس فقط في محاربة االحتكار 
بل من توفير الظروف، من توفير الظروف املالئمة للمواطن باش يحصل 

على السلع املهمة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد النائب..
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ملد ئباملسيدايونسابناسليا ن:

وكذلك من أجل تخفيف املعاناة ديالهم وارتفاع األسعار، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكرام،  الحضور  زمالئي،  زميالتي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
يوجد هنا واآلن بين ظهرانينا السيد رئيس الجمعية الوطنية املوريتانية، 
معالي األخ الشيخ أحمد ولد بايه مرفوقا بوفد برملاني كريم، وتأتي هذه 
الزيارة الكريمة في إطار التعاون األخوي املشترك بين مجلس النواب في 
اململكة املغربية والجمعية الوطنية املوريتانية، وفي السعي املؤسساتي 
املتواصل بين مؤسستينا وبين بلدينا الشقيقين، بكل ما يعنيه ذلك 
من عمق ومعنى، ومن أبعاد لها تاريخ أخوي مشترك، وتستند إلى جوار 
جغرافي وتقارب في الرؤية واألفق، وحرص من الطرفين معا على مجابهة 
واإلنصات  الحوار  وتعميق  املقدرات،  وتكامل  املشتركة،  التحديات 
املتبادل، واالنخراط في كل ما يصنع أسباب التقارب والثقة، وينسج 
الحضور  زمالئي  زميالتي  جميعا  أدعوكم  واملستقبل،  األمل  أنسجة 
الكريم، الوقوف مرة ثانية تحية واستضافة واحتضانا وتقديرا ومحبة، 

رحبوا معنا..

ونأتي للسؤال الخامس، نعطيوا جواب للسيدة الوزيرة فيما تبقى 
لها من الوقت، ما بقالكش.

ملسيدةاليلىابدعلياوزي4ةامالنتق لاملط قياوملتدايةامملستدممة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مون،

فباش نكمل على هاد السؤال ديال خزانات السامير، الزم ما نذكر 
لشركة السامير،  املصفات  هاد  ديال  امللف  هاد  ديال  الوضعية  أنه 
كيتسم بواحد التعقيد اللي هو غير مسبوق، وكيفما كتعرفوا نتيجة 
تراكم املشاكل والديون ما بين املستثمر والدولة املغربية ألكثر من 20 
سنة، وال�سيء الذي نتج عنه توقف ديال هاد املصفات، وكيفما كتعرفوا 
احنا كنشتغلوا على بعض السيناريوهات مع بعض املستثمرين، وبعض 
الدول الشقيقة اللي مهتمين بصناعة التكرير، واللي باغيين يستثمروا 
في التخزين والتكرير والتحويل ديال املواد البترولية أو ال املواد الخضراء، 
مواد اللي كتسم باالستدامة، فهذا طبعا هاد امللف وأنا متفقة مع بعض 
النواب املحترمين، أن هاد امللف اللي ما خصوش املزايدات التقنية وال 
املزايدات السياسية، وأن التكلم فيه ملا يكون السعر ديال البرميل 80 
دوالر وال 20 دوالر وال 140 دوالر، ألنه التذبذب في األسعار ديال الطاقة 
كاين وغادي يكون القرن اللي جاي، احنا خصنا بغينا واحد املشروع 
ديال االستثمار اللي يكون مستدام، مستدام في الطاقة ومستدام حتى 
في االستثمار ديالو، مستدام ألنه ما بغيناش هاد املعلمة ديال االقتصاد 
وديال الصناعة املغربية تسد من هنا واحد عامين وال 3 سنين من بعد 

ما نحلوها، فهذا هو الجواب اللي كان عندي، شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، ونعرج للسؤال حول ظاهرة التلوث، نعم 
ال�سي..

ملد ئباملسيداعبداملصاداحيك4ا)نقطةانظ م(:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

الداخلي،  النظام  267 من  للمادة  الرئيسة كنبهوكم  السيدة  أوال 
اللي كتنظم تناول الكلمة في إطار التعقيبات اإلضافية، إذا كان السؤال 
داملعارضة يفترض أنه الرئاسة كتطرح السؤال على القاعة، شكون 
بالتناوب  باألغلبية، وهكذا  الشروع  تعقيب إضافي، فيتم  اللي عندو 
بين األغلبية واملعارضة بتناول الكلمة، أما وقد منحت كلمة في إطار 
التعقيب اإلضافي بعد ما طرحتوا السؤال وما بان تا �سي واحد عندو 
الرغبة للمعارضة، ما بقاش الحق عند أي واحد من األغلبية ياخذها 
الرئيسة، كنطلب منكم  السيدة  الداخلي  النظام  ثانيا  اللولة.  هادي 

باش تحرصوا على هاد األمر ما كيعطيش الحق لواحد النائب برملاني 

يدير الدور ديال وزير، وإذا بغى يدير الدور ديال الدفاع على الوبيات 

ديال املحروقات هداك شغالو، لذلك السيدة الرئيسة أنتوما مسؤولين 

باش هاد القواعد القانونية تحتارموها وتحرصوا عليها، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، سؤال حول ظاهرة تلوث الهواء للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملد ئبةاملسيدةام4يمامل4ميلي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

التنمية  ركائز  أحد  هو  البيئي  املجال  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 

املستدامة، وصدرت تقارير دولية صادمة حول ظاهرة تلوث الهواء في 

بلدنا، حيث أنها تسبب أكثر من..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد النائب املحترم، السيد النائب املحترم، �سي حيكر هللا يخليك 

نستمع.

ملد ئبةاملسيدةام4يمامل4ميلي:

نعاود؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

آه.
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ملد ئبةاملسيدةام4يمامل4ميلي:

نعاود من اللول.

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

التنمية  ركائز  أحد  هو  البيئي  املجال  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
املستدامة، وصدرت تقارير دولية صادمة حول ظاهرة تلوث الهواء في 
بلدنا، حيث أنها تسبب أكثر من 8 آالف قتيل سنويا، فما هي اإلجراءات 
التي ستقومون بها السيدة الوزيرة، لحماية الحق الدستوري للمغاربة 

للعيش في بيئة سليمة؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الجواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاليلىابدعلياوزي4ةامالنتق لاملط قياوملتدايةامملستدممة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

وشكرا السيدة البرملانية املحترمة من فريق التجمع الوطني لألحرار، 
على طرحكم هاد السؤال اللي كيمثل واحد الحق دستوري بالفعل، 
فكيفما كتعرفوا هاد الوزارة كتعمل على املساهمة في الحد من هاد 
اإلشكالية من اتخاذ واحد اإلجراءات والتدابير على املستوى التشريعي، 
التأهيل  ديال  البرامج  مستوى  على  وكذا  التنظيمي،  املستوى  وعلى 
البيئي، اللي كتهدف على محاربة التلوث، فأوال اإلجراءات القانونية اللي 

اشتغلنا عليها:

أوال: عندنا القانون اإلطار ديال رقم 12.99 بمثابة امليثاق الوطني 
للبيئة والتنمية املستدامة، والقانون 03.13 اللي هو قانون جد مهم 
متعلق بالهواء، واملراسيم اللي كتعلق بتحديد الحدود القصوى ديال 

التلوث.

برنامج  فيه  التلوث  ومحاربة  البيئي،  التأهيل  برامج  عندنا  ثانيا: 
وقدمنا  125 مشروع  من  أكثر  دعم  اللي  الصناعي،  التلوث  مكافحة 

الدعم املالي ل 15 مشروع ملكافحة االنبعاثات الغازية الصناعية.

ثالثا: عندنا البرنامج الوطني لرصد جودة الهواء، فكان عندنا هو 
140 محطة ديال في الشبكة ديال رصد الهواء، ملي جات الحكومة 
لقينا 36 محطة، زدنا 42 محطة هاد السنة، وإن شاء هللا السنة املقبلة 

غادي نزيدوا 36 محطة فغيوصل 78 محطة.

وأخيرا املراقبة البيئية هادي نقطة جد مهمة، ألنها كتقوم الوزارة 
بتنسيق مع باقي األجهزة املكلفة باملراقبة، كالدرك امللكي وكالسلطات 
املحلية، بتنفيذ البرنامج الوطني ملراقبة البيئة، فكنعملوا عمليات ديال 
وبالغات عدد  الصناعية،  القطاعات  للعديد من  واملراقبة  التفتيش 
عمليات التفتيش واملراقبة هاد العام أكثر من 1055عملية مراقبة في 

.2022

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةام4يمامل4ميلي:

شكرا السيدة الوزيرة على هاد املعطيات، ربما في الحقيقة القليل 
يتكلم على هاد املوضوع، ولكن راه الكثير يعاني منه خصوصا في املدن 
بحال  مراكش،  بحال  طنجة،  بحال  البيضاء،  الدار  بحال  الكبرى، 
القنيطرة، بحال املحمدية اللي ما كنلقاوش �سي أسرة ربما كتعيش فهاد 
املدن الكبرى اللي ما فيهاش فرد يعاني من مشاكل صحية، بحال التهاب 
الجهاز التنف�سي، بحال سرطان الرئة ل�سي حد اللي عمرو ما دخن في 
حياتو، دابا التقارير كتكلم كاع على التهاب الجهاز العقلي ديال األطفال 
اللي عندهم أقل من 5 سنوات، والتكلفة على الدولة هي 11 مليار درهم 
بالنسبة  تكلفة لعالج هاد األمراض وخا  التقارير، هادي  حسب هاد 
املجهودات  ثمن. فتنشكروكم على  بدون  راه هي  املواطن  لينا صحة 
اللي كتقوموا بها كوزارة، خصوصا فيما يخص اإلنتقال إلى الطاقات 

املتجددة اللي هي غادي تكون أقل تكلفة فيما يخص التلوث، ولكن ما 

كرهناش نشوفوا ما يسمى بامللموس، يعني البد ربما من أكثر مراقبة 
بدون  تلوث  والتي  الكبرى،  املدن  في  املوجودة  الصناعية  للوحدات 

ضمير، وما كنسمعوش بعقوبات أو ال غرامات مالية اتخذت ضدها، 

كما ننتظر منكم السيدة الوزيرة أكثر من الحمالت التحسيسية لغرس 

الثقافة البيئية على مستوى الساكنة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا النائبة املحترمة، التعقيب، شكون اللي طلب التعقيب؟ بالتي 

ألن السؤال من هنا نشوفوا املعارضة حتى ما تكونش معارضة، ياهلل 

تفضل السيد الرئيس.

ملد ئباملسيداعبداماللهاممهدي:

ملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، اإلشكالية ديال تلوث الهواء وتلوثات املياه الجوفية 

هو مشكل حاد ومطروح بحدة بجوار عدد من املطارح وخاصة بمدينة 
الدار البيضاء، بحيث أنه األحياء الهامشية والجانبية لهاد املطارح كحي 
سيدي عثمان، كموالي رشيد، عين الشق، املدينة الخضراء هادي كلهم 
أصبح الهواء غير مستنشق، إذن أشنو غادي نعملوا؟ أشنو عملتوا؟ هو 
مشكل صحي، مشكل بيئي ومشكل كيأثر حتى على املدينة بصفة عامة، 

وشكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة.
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ملسيدةاليلىابدعلياوزي4ةامالنتق لاملط قياوملتدايةامملستدممة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

احنا  نديروا؟  نقدروا  شنو  واحنا  وجيه  جد  سؤال  هذا  فطبعا 
الشرطة البيئية اللي عندنا في املغرب كتضبط مجموعة من املخالفة 
ملقتضيات هاد القوانين اللي عندنا البيئية، وكتم تحرير محاضر كتم�سي 
اإلرسال ديالها للسلطات املختصة ولكن هنا فين تيوقع املشكل، اللي 
تيوقع املشكل هو أنه العقوبات غير جزرية، فاحنا إن شاء هللا غنشتغلوا 
جميعا في 2023 على واحد املشاريع ديال القوانين للحفاظ على البيئة 

باش نقومو بالعقوبات اللي خصنا نقوموا بها، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

التحسيس  حول  يليه  الذي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
والتوعية بالنجاعة الطاقية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة.

ملد ئباملسيداحس ناملت بي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيديناملوزي4ين،

ملسيدتيناملوزي4تين،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن برنامج عمل وزارتكم فيما يخص 
التحسيس والتوعية بالنجاعة الطاقية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة املحترمة.

ملسيدةاليلىابدعلياوزي4ةامالنتق لاملط قياوملتدايةامملستدممة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسةامملحت8مة،

على  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترم  النائب  السيد  وشكرا 
هاد السؤال الجد مهم والجد اآلني ديال التحسين والتوعية بالنجاعة 
الطاقية، فكيف ما كتعرفوا ال يخفى عليكم أن هاد الحكومة كتوضع 
النهوض بالنجاعة الطاقية في اإلنتاج وفي االستهالك ما�سي غير االستهالك 
حتى في اإلنتاج ديال الطاقة، من بين األولويات ديالها باعتبارها أوال 
رافعة مهمة لتحقيق االنتقال الطاقي، باعتبارها رافعة مهمة لتعزيز 
التنافسية ديال االقتصاد الوطني والسيادة الطاقية وأيضا خصوصا 
بما أنها النجاعة الطاقية هي القاطرة الحقيقية ديال التشغيل وديال 

خلق فرص الشغل في هاد القطاع ديال الطاقة.

ففي هاد اإلطار تم اعتماد واحد املقاربة تشاركية جديدة كتستهدف 
عدة قطاعات منها قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفالحة واإلنارة 

العمومية، ومن خالل دمج النجاعة الطاقية في املشاريع االستثمارية 

اللي جايا جديدة وعلى مستوى النفقات العمومية أيضا، وتطوير مهن 

النجاعة الطاقية وتحسين اإلطار املؤسساتي. ونظرا للظرفية الحالية 

اللي كتميز بعدم استقرار السوق العاملية للطاقة، فتم خالل أوال شهر 

يوليوز 2022 طلق واحد الحملة تواصلية عبر وسائل اإلعالم السمعية 

البصرية، وفي إطار دعم هاد الحملة أطلقت الوزارة ابتداء من فاتح 

نونبر 2022 واحد التجربة جديدة وفريدة من نوعها لتشجيع اقتصاد 

الكهرباء التي تعتبر واحد الفرصة لترسيخ هاد الثقافة ديال النجاعة 

الطاقية وخصوصا تحويل املستهلك إلى منتج وتعزيز روح التضامن، 

وكتهدف هاد التجربة إلى تشجيع جميع املستهلكين على االقتصاد في 

االستهالك في شهر نونبر ودجنبر 2022 مقابل واحد االستفادة ديالهم 

من مكافأة وفقا لكمية الطاقة اللي مقتصدة خالل سنة 2023.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداحس ناملت بي:

شكرا السيدة الوزيرة على التنوير ديالكم في هاد النجاعة الطاقية، 

وخصوصا  الطاقة  ملصادر  منتج  غير  كبلد  املغرب  أن  تعرفون  وكما 

البترول والغاز جعله دائما عرضة للصدمات واألزمات العاملية بالنظر 

إلى تبعيات الطاقة الكاملة للخارج، وتفيد األرقام واإلحصائيات الرقمية 
عن سنة 2021 أن بالدنا تم�سي بثبات نحو تحقيق أهدافها على مستوى 

اعتماد الطاقات النظيفة في إنتاج الكهرباء، إذ بلغت القدرة الكهربائية 

املولدة عبر استخدام الطاقة املتجددة نحو 3.95 ألف ميغاواط، وكما 

الوزيرة  السيدة  يمنعنا  التعقيب هذا ال  الوقت لإلجابة على  أن  بما 

بأن نسائلكم بما أننا نحن اآلن في موضوع الطاقة وبأنواعها الطاقة 

الشمسية والريحية واملائية. نسائلكم مرة أخرى عن الطاقة الشمسية 

نور 2 املبرمجة في إقليم طاطا هل هناك من جديد حول إنجازها؟ ألن 

الشمسية  الطاقة  وكذلك  عنها،  تساؤل  في  دائما  الطاطوي  املواطن 

املبرمجة نور أطلس 30 ميغا واط بنفس اإلقليم بجماعة تبوت وربما 

أنها مرت من طرف العروض عرفت تعثرا كبيرا حول إنجازها وإخراجها 

للوجود، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب؟ مابقالكش الوقت، 

الطاقية  االستثمارية  املشاريع  بعض  تعثر  عن  يليه  الذي  السؤال 

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية.
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ملد ئباملسيدارشيداعدن ن:

ملسيدةامل4ئيسة،

ملسيدةاملوزي4ةامملحت8مة،

االستثمارية  املشاريع  إلخراج  املتخذة  اإلجراءات  عن  نتساءل 
الطاقية بما فيها تلك التي تهم إقليم ميدلت إلى حيز الوجود؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة املحترمة.

ملسيدةاليلىابدعلياوزي4ةامالنتق لاملط قياوملتدايةامملستدممة:

ملسيدةامل4ئيسةامملحت8مة،

وشكرا السيد النائب املحترم، وهذا طبعا كيمثل حتى جواب على 
السؤال املنصرم، فأوال هادي مناسبة باش نأكد ليكم أن هاد الحكومة 
والوزارة كتقوم بتشجيع االستثمار ومواكبة املستثمرين في كل مراحل 
االستثمار، فعملت الحكومة منذ أكتوبر 2021 على تسريع أوال االنتقال 
كانت  اللي  املشاريع  بعض  فيها  بما  الطاقية  املشاريع  وتطوير  الطاقي 

متعثرة.

فقامت الوزارة أوال بمبادرة تشريعية كتشمل املشاريع ديال القوانين 
اللي كانوا معطلين قيد املصادقة باملؤسسة التشريعية، منهم 40.19 و13 
اللي مغير ومتمم للقانون 13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة والقانون 
82.21 اللي متعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، واصدرنا واحد 
بالولوج  اللي متعلقين  2011 و2015  في  اللي كانوا معطلين  القرارين 
واملناطق  املتوسط  الجهد  ذات  الشبكة  عبر  املتجددة  الطاقات  إلى 
اللي كتستقبل مشاريع الطاقة الشمسية. وعملت الوزارة بتنسيق مع 
األطراف املعنية على إخراج وإطالق مجموعة من املشاريع االستثمارية 
الطاقية. فيما يخص مشروع نور ميدلت تمت برمجة اإلنجاز ديالو على 
مرحلتين، فاحنا كنشتغلوا على املرحلة األولى ديال 800 ميغاواط 7.8 
مليار ديال الدرهم ديال االستثمار، وقامت الوزارة بمجهودات جبارة 
وكبيرة هاد العام إلخراج هاد املشروع إلى حيز الوجود وتجاوز العراقيل 
التي كانت سببا في هذا التأخر، وقد توجت هاد الجهود بالتوقيع اليوم 
على عقد شراء الكهرباء بهدف الشروع في إنجاز محطة في أقرب اآلجال..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدارشيداعدن ن:

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم هذا، فبعد املصادقة بالسرعة 
املفروض  من  لالستثمار  ميثاق  بمثابة  اإلطار  القانون  على  املطلوبة 
أن يشكل خارطة طريق ملختلف القطاعات الحكومية، بهدف تعزيز 

االستثمارات الوطنية واألجنبية وتحفيزها بعيدا عن العراقيل املقصودة 
وغير املقصودة واملساطر املعقدة والبيروقراطية القاتلة، التي تحول دون 
تشجيع املبادرات الحرة الكفيلة بخلق القيمة املضافة وفرص الشغل 
واملساهمة في التنمية البشرية املحلية املستدامة. كما هو الشأن بالنسبة 
للمشاريع التي تهم إقليم ميدلت بما فيها مشروع الطاقة الشمسية نور 
ميدلت الذي تنتظره الساكنة؛ ثانيا مشروع مطرح النفايات بميدلت 
الذين قمتم بإمضائه؛ مشروع توسيع الشبكة الكهربائية في اإلقليم. 
وفي األخير نشكركم السيدة الوزيرة على املجهودات التي تقومين بها 
وشكرا كذلك على الزيارة التي قمتم بها إلى اإلقليم للوقوف على هذه 
املشاريع املهمة، ونتمنى أن تخرجوها إلى حيز الوجود وفي القريب العاجل 

ونحن واثقون أنكم ستعملون على ذلك، وشكرا لكم وبالتوفيق.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب؟ إذن نشكر السيدة 
الوزيرة على مساهمتها القيمة، وننتقل إلى قطاع التضامن واإلدماج 
االجتماعي واألسرة، السؤال عن إصالح مؤسسات الرعاية االجتماعية 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية.

ملد ئبةاملسيدةاحد ناعدب وي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيدة الوزيرة، تلعب مؤسسات الرعاية االجتماعية دورا مهما في 
احتضان الفئات الهشة ونخص بالذكر األطفال املتخلى عنهم واألمهات 
في وضعية صعبة واملسنين بدون مأوى، وهي الفئات التي تتطلب من 
هذه  خدمات  جودة  لتطوير  خطتكم  هي  فما  خاصة،  رعاية  الدولة 

املؤسسات؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي راوزي4ةاملتض مناومإلنم جامالجتا عيا
ومألس4ة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أود في البداية أن أشير إلى املجهود 
الكبير الذي قامت به الحكومة هاد السنة ووزارة التضامن واإلدماج 
االجتماعي واألسرة فيما يخص إصالح مؤسسات الرعاية االجتماعية 
بحيث تم اعتماد هاد السنة 200 مليون درهم إلصالح 250 مركز، 
من  مركز   1000 وتيهئ  إلصالح  املقبلة  للسنة  ميزانية  وخصصت 
فيما  السنة،  هاد  خصصت  وأيضا  االجتماعية،  الرعاية  مؤسسات 
يخص التسيير، خصصت 160 مليون درهم ألكثر من 1094 مؤسسة 
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للرعاية االجتماعية تيستافدو منها تقريبا 108 ألف من املستفيدين، 
وأيضا أود أن أشير إلى تنزيل إخراج ما تبقى من القوانين من النصوص 
الجودة  اعتماد  أجل  من  املقبلة  السنة   65.15 القانون  التنظيمية 
إلى خدمات جديدة ومبدعة تم اعتمادها،  والحكامة، وأود أن أشير 
غادي يكون اعتمادها، إن شاء هللا، في السنة املقبلة ومنها الخدمة 
ديال الكراء االجتماعي، وهادي واحد الخدمة مبدعة اللي غادي تمكن 
األطفال أو اللي كيوصلوا 18 سنة أو األشخاص، النساء في وضعية 
صعبة أننا نعطيوهم واحد السكن اللي كيكون كتكلف به املجالس 
اإلقليمية وال العماالت والشركاء اإلجتماعيين، فهذا واحد الحل اللي، 
يعني، باش نخرجو من الحل ديال األطفال اللي كيوصلوا 18 سنة حل 
واقعي وحصل على الترحيب ديال عدد من العماالت واألقاليم، ونبغي 

نشير لواحد الخدمة مبدعة أيضا..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاحد ناعدب وي:

السيدة الوزيرة، إن تعزيز ركائز الدولة االجتماعية كمشروع ملكي 

وكإحدى ركائز البرنامج الحكومي ينبغي أن يحظى باألولوية الكاملة، كما 

أن الفئات الهشة في املجتمع يجب أن تحظى بأهمية خاصة، لذلك فإننا 

نؤكد أن تأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تقدم خدماتها لهذه 

الفئات االجتماعية الهشة هي أولى األولويات ألن معاناتهم مضاعفة، 

لذلك تبقى مسؤولية الحكومة هي توفير الحد األدنى من الكرامة لهم، 

وبكل صراحة، السيدة الوزيرة، فإن عدد من املؤسسات تعيش أوضاع 

مؤملة وقاسية وتتطلب جهودا استثنائية واستعجالية، سواء تعلق األمر 

بالبنية التحتية أو باألطر التربوية التي تشتغل بدورها بظروف صعبة 

وأجور هزيلة جدا، فصحيح أن هناك مجهود كبير تبذله وزارتكم خاصة 

على مستوى تعميم اآلليات الترابية املندمجة لحماية الطفولة، وكذا 

إطالق برنامج إنجاز عدد من مؤسسات الرعاية االجتماعية الخاصة 

باملسنين، 19 مشروع برسم سنة 2023، لكن هذه الخدمة العمومية 

املقدمة أساسا بتعاون مع جمعيات املجتمع املدني تتطلب شجاعة أكبر 

في مجال الدعم وتوفير املوارد البشرية املتخصصة، كما تتطلب حكامة 

ومواكبة ومراقبة أكبر من وزارتكم..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب؟ السيدة الوزيرة، ما 
بقى لكش يمكن الوقت، إذن السؤال الذي يليه، سؤال عن حماية 
نزالء مراكز الرعاية االجتماعية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق االشتراكي.

ملد ئباملسيداعبداملق نراملبوصي8ي:

السيدة الوزيرة، نود أن نسائلكم حول تدبير وزارتكم مراكز الرعاية 
االجتماعية بما يضمن كرامة النزالء؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي راوزي4ةاملتض مناومإلنم جامالجتا عيا
ومألس4ة:

شكرا السيد النائب املحترم، باإلضافة ملا قلته، يعني، للتو فيما 
يخص إصالح مؤسسات الرعاية االجتماعية، نبغي نضيف أن هناك 
أيضا إضافة الخدمة ديال الحاضنة االجتماعية بحيث أن النزالء غادي 
يكون في إمكانهم أنهم تكون عندهم مواكبة لإلدماج االجتماعي، وكنبغي 
أيضا ننوه بالعمل الكبير اللي كتقوم به الجمعيات، جمعيات املجتمع 
املدني املسيرة وفي السنة املقبلة إن شاء هللا غادي ندخلو في تطوير 
املسيرة  الجمعيات  بالنسبة  واملواكبة  واالعتماد  لالفتحاص  منظومة 
لتقوية قدراتها وأشرت أيضا إلى مقاربة جديدة ديال األسر املستقبلة ألن 
بحال األطفال في مؤسسات الرعاية االجتماعية واألشخاص املسنين 
ما�سي هداك هو املكان ديالهم، املكان ديالهم هو األسر وحنا جبنا مقاربة 
جديدة باش يكون استقبال األطفال واألشخاص املسنين داخل األسر 

وليس داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداملق نراملبوصي8ي:

شكرا السيدة الوزيرة، هاد ال�سي اللي سمعناه �سيء جميل لكن 
من  كثير  بها  االجتماعية  الرعاية  فمراكز  ذلك،  تيقول عكس  الواقع 
املشاكل البنيوية والهيكلية على مستوى التدبير املالي واإلداري وهو ما 
يفرض تدخل لتطبيق مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة علما أن الكثير 
من املشاكل األخالقية تثار حول موضوع تدبير هذه املراكز، ولكم جزيل 

الشكر.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب؟ بالتي السيدة الوزيرة، 
هل هناك من تعقيب؟ ما كاينش، إذن تعقيب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي راوزي4ةاملتض مناومإلنم جامالجتا عيا
ومألس4ة:

شكرا السيدة الرئيسة، إذا تنشكركم السيد النائب املحترم فعال 



08665 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1562–204جمادى اآلخر14442  )228دجنبر20222( 

هناك الكثير اللي خصو يتعمل ولهذا قمنا ببرمجة على 4 سنوات لتأهيل 

مراكز الرعاية االجتماعية قلت لكم هاد السنة 250 والسنوات املقبلة 

1000 في كل سنة باش نوصلو ألكثر من 4200 مركز مؤهل وتكلمت 

أيضا على الحاضنة االجتماعية وهذا واحد اإلبداع في املقاربة بحيث 

األشخاص اللي كيدخلو ملراكز الرعاية االجتماعية خاصنا نواكبوهم 

باش يخرجو منها وباش يكون عندهم إدماج اقتصادي واجتماعي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، سؤال حول مساهمة الوزارة في تسيير أو 

تيسير ولوج األشخاص في وضعية إعاقة للخدمات الصحية للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة.

ملد ئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

ملسيدةامل4ئيسة،

إ ومنياأ ومتياملدومب،

ملس نةاملوزرمء،

السيدة الوزيرة، ال يخفى املجهودات الكبيرة اللي كديرها الوزارة 

ديالكم لتيسير ولوج األشخاص في وضعية إعاقة الخدمات الصحية، 

ومع ذلك السيدة الوزيرة هاد املجهود اللي كتديرو الوزارة ديالكم ونتنا 

بااللتقائية خاصو  ديالك كتآمني  ديالكم وفاملراسلة  دائما فالخطب 

تكريس االلتقائية مع الزميل ديالك اللي جالس حداك وزير الصحة، 

ألن أول حاجة الولوجية للمراكز االستشفائية لهاد الناس في وضعية 

إعاقة حركية ما معمماش، كذلك السيدة الوزيرة داك شهادة اإلعاقة 

اللي هي باش كيستافد املعاق من الخدمات اللي كتأديها الجمعيات 

واملراكز اللي تابعة الوزارة ديالكم صعيب باش كتعطى، فواحد العدد 

ديال املعاقين اللي كيوجدو صعوبة والجمعيات ما يمكن لهاش تأدي 

لهم الخدمة إيال ما جلس عندهم هاديك الشهادة. السيدة الوزيرة، 

تابعة  مراكز  في  الجمعيات  كتوفرها  اللي  الصحية  الشبه  الخدمات 

الوزارة ديالكم، األطر تابعة الوزارة ديالكم قليلة ما كافياش، بحيث 

أنه أكثر من %50 ديال األشخاص في وضعية إعاقة ما كيتوفر لهمش 

السيدة  كذلك  جدا،  مهمة  مهمة  واللي  الطبية  الشبه  الخدمة  هاد 

الوزيرة ملي كيمشيو للمراكز الصحية واالستشفائية كيعاملوك على 

أنهم مر�سى عاديين هما عندهم خصوصية، خصوصية ديال اإلعاقة 

الذهنية، اإلعاقة الحركية، التوحد، واحد العدد ديال املعاقين..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، التعقيب؟ جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحي راوزي4ةاملتض مناومإلنم جامالجتا عيا
ومألس4ة:

شك4ماجزيالاملسيدةامل4ئيسة،

 500 السنة  الحكومة خصصت هاد  أوال  املحترم،  النائب  السيد 
مليون درهم وهو ضعف ما كان يخصص من قبل بالنسبة األشخاص 
في وضعية إعاقة اللي مكنات أكثر من 46 ألف من األشخاص في وضعية 
املعينات  الطبية وخاصة  الشبه  إعاقة باش يستافدو من الخدمات 
التقنية. ونبغي نشير بما أنكم تكلمتو على االتقائية وكنشكركم على هاد 
السؤال، أننا أجبنا عليه بحيث أنا وزميلي السيد الوزير اتفقنا وأعلنا 
عليها في الصحافة أننا غادي نخلقو مراكز مزدوجة ومرجعية ما بين 
وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة ووزارة الصحة اللي غتسّهل 
ركم 

ّ
الولوج للخدمات الصحية لألشخاص في وضعية إعاقة، ونبغي نبش

بأن مدينة الحسيمة غادي يكون فيها اإلطالق ديال أو مركز من هذا 
النوع، وشكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيدة  نشكر  تعقيب؟  من  هناك  هل  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الوزيرة على مساهمتها القّيمة وننتقل إلى قطاع النقل واللوجيستيك، 
جهات  بين  الداخلية  الجوية  الرحالت  منظومة  تعزيز  حول  السؤال 
ومناطق اململكة، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة.

ملد ئباملسيداعبدامل4حيمابوعزة:

شك4ماملسيدامل4ئيسة،

ملس نةاملوزرمء،

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها ألجل تعزيز 
منظومة الرحالت الجوية الداخلية بين جهات ومناطق اململكة؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي4املدقلاومللوجستيك:

شك4ماملسيدةامل4ئيسةامملحت8مة،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مين،

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هاذ السؤال، باش نحّسنو 
االقتصادية  الجاذبية  من  الرفع  إطار  وفي  الداخلي  الجوي  الربط 
عدة  إبرام  تّم  تتعرفوا  كي  املغربية،  الجهات  من  لعدد  والسياحية 
اتفاقيات شراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية وزارة النقل 
الوطنيتين  والشركتين  الجهات  ديال  املجالس  وبعض  املالية،  وزارة 
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االثنين اللي هما الخطوط امللكية والعربية للطيران، وهاذ ال�سي بهدف 
نت هاذ االتفاقيات من ربط 

ّ
تمويل دعم الخطوط الجوية الداخلية، مك

املطارات الوطنية بينها وخاصة مع القطب الدولي ديال مطار محمد 
الخامس الدار البيضاء اللي تتعرفوه هو املركز ديال الشركات الخطوط 
امللكية، وساهمت هاذ املبادرات املالية في تطوير النقل الجوي الداخلي، 
 3 إلى   ،2013 1.5 مليون مسافر سنة  املسافرين من  تضاعف عدد 
ماليين سنة 2019، وعرف هاذ النقل الداخلي تراجع ملموس بسبب 
كيتوقعوا، حيث سّجل  كان  �سي  كل  كورونا كيف  تداعيات جائحة 
انخفاض بنسبة %62 سنة 2020، و47 سنة 2021، مقارنة مع 2019. 
منذ استئناف حركة النقل الجوي وطنيا ودوليا خالل فبراير املا�سي، 
عرفت الرحالت الجوية الداخلية انتعاش ملحوظ، حيث تم نقل 1.8 
مليون مسافر عبر 300 رحلة أسبوعية، وذلك إلى حدود شهر أكتوبر 
املا�سي وهذا نسبة استرجاع القدرة ديال %70 مقارنة مع سنة 2019. 
الوزارة  تتواصل  الجائحة  في أفق استرجاع املستويات املسجلة قبل 
بتعاون مع كافة املتدخلين املعنيين تطبيق االتفاقيات املوجودة، وأيضا 
دراسة مشاريع اتفاقيات أخرى من أجل تعزيز النقل الجوي الداخلي 

ببالدنا، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبدامل4حيمابوعزة:

على  ديالكم  التدخالت  مختلف  نثّمن  أوال  الوزير،  السيد  شكرا 
مستوى القطاعات اللي كتدّبروها على مستوى الوزارة، لكن لألسف 
نسّجل أن الشركة الوطنية للطيران لألسف كل مرة تخلف املوعد، 
فبعد يعني االنفراج اللي عرفاتو بسبب الوباء ديال كورونا واملعاناة ديال 
مغاربة العالم مع هاذ الشركة، كذلك اليوم هاذ الشهر هذا املغرب كان 
في حدث يعني عالمي اللي هو اإلنجازات اللي حققها املنتخب الوطني، 
ف 

ّ
واليوم مرة أخرى تكّرس هذه الشركة يعني األزمة وما بغاتش أنها توق

الفضائح اللي كتعيشها، السيد الوزير، اليوم ما�سي كنتقدو املؤسسات 
وتحسين  الجودة  لتحسين  ننتقدها  وإنما  لتبخيسها،  العمومية 
الخدمات اللي تتقّدمو، اليوم الشركة الوطنية la RAM كتخدم بعيد 
عن منطق دستور 2011، اليوم تعيش فسادا وال أدّل على ذلك ما وقع 
فهاذ ال�سي ديال التذاكر، راه واحد املحسوبية اللي كاينة وإيال ما كانش 
 la عندك صاحبك أو بين قوسين أستحيي من ذكر �سي حاجة هنايا، ف
RAM اليوم بعيدة كل البعد عن منطق مغرب محمد السادس واملغرب 

الجديد.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيداملكبي8اق نة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، مما الشّك فيه أن الرحالت الداخلية كتلعب واحد 
يعني  وبالتالي  النائية،  للمناطق  بالنسبة  خاصة  وهام  أسا�سي  الدور 
كتفك هاديك العزلة اللي كتكون على هاد املناطق، واحنا استبشرنا 
خيرا ملا تفتح املطار ديال بوعرفة، وكانت عندو 2 ديال الرحالت اللي 
كتربطوا باملطار ديال الدار البيضاء، ولكن مؤخرا توقف هاد املطار، 
احنا واثقين من أن بفضل املجهودات ديالكم السيد الوزير، أنكم غادي 
تساعدونا على إعادة فتح هاد الخط اللي كيلعب واحد الدور أسا�سي، 
واللي غادي يدخل البهجة على ساكنة هذه املناطق، اللي كتقطن في 

منطقة حدودية ومنطقة نائية جدا، شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحادالحاوش:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيداملوزي4،

السيد الوزير ما عشناه في األسبوع الفارط، فهو يعني �سيء مخجل 
جدا، بحيث أن شفنا الناس قطعوا les tickets ديالهم، باش يسافروا 
ويحضروا في حدث يعني عالمي مشرف للمغرب، لكن بدون أي إبالغ 
الناس مشاوا حتى للمطار كيتفاجأوا بأن الرحالت يعني تأجلوا، هاد 
املسألة هادي السيد الوزير، كنشوفوا بأن حتى الناس يعني األداء اللي 
التذاكر، ويعني املواطنين  أداوها مازال ما استرجعتوش يعني أموال 
اليوم اللي راهم حاصلين في قطر، مازالين يعني ما كاينش �سي خطة 
واضحة باش يرجعوا، وهذا السيد الوزير كنشوفوه بحال اللي قال 

الزميل قبل.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النائب هللا  السيد  الوزير،  السيد  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
يخليك ما تشوشوش معنا.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي4املدقلاومللوجستيك:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

أنا غي بهاد املناسبة بغيت ننهي املنتخب املغربي على اإلنجاز التاريخي 
اللي حقو، وبغيت نوه بالجمهور املغربي على الروح الوطنية اللي أبان 
خالل هاد الكأس ديال العالم. غير باش نعطي بعض املعلومات، شركة 
الخطوط امللكية املغربية أمنت رحالت استثنائية مكنت من نقل تقريبا 
20 ألف مواطن مغربي باش يشجع املنتخب، هادي عملية استثنائية 
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جربت الشركة تقوم فيها بأحسن الظروف املمكنة، وقعوا صعوبات 
هذا صحيح، واجهوها بعض املواطنين، وتعاملت معها الشركة، يعني 
ديال   7 ديال  إللغاء  بالنسبة  املدني.  الطيران  شركات  ديال  باملهنية 
الرحالت كما رجع في القرار ديال كما جاء في القرار ديال وال في اإلعالن 

ديال الشركة، هذا كان راجع لقرار ديال السلطات القطرية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، وننتقل إلى سؤال آخر حول وضعية مؤسسات 
تعليم السياقة باملغرب، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحدهم مشكورا.

ملد ئباملسيداعبداملومحداملش فقي:

السيد الوزير، عن وضعية مؤسسات تعليم السياقة باملغرب، وعن 
استراتيجيتكم لتأهيل هاد القطاع نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي4املدقلاومللوجستيك:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

بعض  نعطي  بغيت  السؤال،  هاد  على  النائب  السيد  شكرا 
املعلومات، بالدنا تتوفر على تقريبا 4700 مؤسسة ديال التعليم ديال 
السياقة، تيشتغلوا بها 12000 ألف مؤطر من بينهم 7800 مدرب، تم 
تسجيل حوالي 620 ألف مرشح للحصول على الرخصة سنة 2022، 
ونسبة النجاح تقدر ب %85. تتعرفوا بأن اإلصالح ديال هاد القطاع 
قامت به الوزارة منذ مدة، ويعني بغيت غير نذكر، نذكر هنايا بعض 
يعني األوراش، كاين برنامج وطني للتكوين، كاين أظن تحديد التعريفة 
واملؤسسة  املرشح  بين  التكوين  ديال  العقد  ونموذج  التكوين،  ديال 
النظري  االمتحان  ديال  املكننة  تتعرفوا  كيف  أيضا  تم  التعليمية، 
للحصول على الرخصة، وكاين أيضا دعم ديال تجديد حظيرة املركبات 
اللي تيستافدوا من مؤسسات تعليم السياقة، وقمنا أيضا بإعداد دليل 

املدرب لتعليم السياقة.

هنايا  الفرصة  تيعطيني  اللي  املحترم  النائب  السيد  نشكر  بغيت 
تيبقى  الطرقية  السالمة  مؤشرات  تحسين  أن  نشير،  أو  نقول  باش 
رهين بمستوى املهنية ديال مؤسسات التعليم ديال السياقة، وجودة 
البرامج ديال التكوين، إضافة إلى كيفية اجتياز االمتحان للحصول على 
الرخصة. في هاد اإلطار تنعملوا مع الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية 
في إطار مقاربة تشاركية مع املهنيين باش نعدوا برنامج جديد وطموح 
خاص بهاد القطاع ديال تعليم السياقة، باش يساهم بشكل فعال في 
استيعاب مضمون مدونة السير عند السائقين الجدد ونحسنوا من 

السلوكيات ديال السائقين على الطرقات في املغرب، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملومحداملش فقي:

شكرا السيد الوزير على إجابتكم فيما يخص هاد القطاع إال أنه 
السيد الوزير نالحظ أن الدولة عندها إرادة قوية من أجل الحد من 
حوادث السير، اليوم كنعرفوا بأن هاد املشكل ديال حوادث السير 
كيكلف امليزانية ديال الدولة 11 مليار ديال الدرهم سنويا أي ما يقارب 
2.5 من الناتج الداخلي الوطني، يعني هاد اإلشكالية ما يمكنش تكون 
إال في إطار تأهيل هاد املؤسسة ديال التعليم السياقة واللي هي املرحلة 
األولى اللي كيبدا بها يعني الشخص ملي كيحصل على رخصة السياقة، 
لألسف الشديد أن العقد دالبرنامج اللي تدار في 2014-2016 لم تتم 
املهنيين وتكوين  السائقين  التكوين  أن  اعتبار  كافي على  بنوده بشكل 
املدربين لم يتم بعد، من 2014 لآلن املدربين ما كاينينش يعني حتى 
في  الحاد  النقص  ثانيا  كايناش،  ما  ديالهم  واملواكبة  ديالهم  التكوين 
املدربين اليوم تقدر تلقى أي وظيفة إال وظيفة ديال مدرب، اليوم هاد 
البطاقات ديال املدرب ديال تعليم السياقة والت كتكرا باش يتخاذ 
بها يعني الرخص ديال املؤسسات، واحد اإلشكالية كبيرة كبيرة جدا 
خصكم تغلبوا عليها وخصكم تشوفوا كيفاش تعاودوا تخرجوا مدربين؟

كاين نقص حاد السيد الوزير فيما يخص املنتحلين ديال تعليم 

السياقة، كاين نقص حاد فيما يخص الحلبات ديال تعليم السياقة، 

اليوم عندنا إكراه أنكم بيديروا مقاربة ديال النقص من حوادث السير 

من 2017 ل 2026 للنصف، ما باينش �سي مؤشر السيد الوزير، لهذا 

يجب اإلعتمادات على الكفاءات ديالكم ديال la narsa عندكم كفاءات 

كبيرة خصكم تصنتوا ليها وتصنتوا للمهنيين باش تغلبوا على الصعوبات 

اللي كيعاني منهم هاد القطاع، وأنا كنظن بأننا غادي نقدروا نتغلبوا 

عليه إيال تصنتوا لينا وتصنتوا يعني للمهنيين واملوظفين ديالكم، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

إلى  ننتقل  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 

لها  يتعرض  التي  للمشاكل  حل  إيجاد  حول  سؤال  ديالي  السؤال 

للسيدات  بإسبانيا،  املغربية  السياقة  لرخصة  الحاملون  السائقون 

والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار فليتفضل 

أحدهم مشكورا، ما كاين حتى واحد؟ سحبتوه؟ هذا األخير؟ ال ال هذا 

األخير والسيد الوزير غيم�سي، سحب السؤال من طرف الفريق الواضع 

ونشكر السيد الوزير على مساهمته القيمة. وننتقل إلى قطاع الصحة 

والحماية االجتماعية، ونبدأ بسؤال عن مشاكل املستوصفات بالعالم 

االشتراكي،  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي 

تفضل السيدة النائبة.
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ملد ئبةاملسيدةامجيدةاشهيد:

القروية  باملستوصفات  الخصاص  معالجة  عن  الوزير،  السيد 
نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيدة النائبة املحترمة كنشكرك على هاد السؤال هذا، أوال بغيت 
نقول أن الصحة في املجال القروي تصل لنفس األهمية اللي كاينة في 
املجال الحضري، في إطار هاد املشروع اللي كتقوم به الدولة والحكومة 
في  ثورة  غيخلق  واللي  جدرية  بطريقة  املنظومة  ديال  اإلصالح  ديال 
املجال الصحي، خصك تعرف بأن الصحة في املجال القروي كترتكز على 

4 ديال األمور:

- األمر األول هو تأهيل العرض الصحي في املجال القروي،

- ثانيا البرنامج ديال تقليص الفوارق االجتماعية،

- ثالثا الصحة املتنقلة..

السيدة رئيسة الجلسة:

السيدات والسادة النواب هللا يخليكم راه ما كنسمعوش.

السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية االجتماعية:

- رابعا الصحة عن بعد.

ناهيك على اإلجراءات اللي كتقوم بها الوزارة في إطار ديال التدبير 
ديال املوارد البشرية في اإلطار في املجال القروي، وخص تعرفوا بأنه 
في املجال القروي اليوم %40 ديال املناصب املالية كتم�سي للمجال 

القروي بالنسبة األطباء و%70 بالنسبة للممرضين، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةامجيدةاشهيد:

رغم املجهودات املبذولة النتائج غير مرضية وخاص إعادة النظر 
تحتية  بنية  بأي  اليوم  كنتسائلوا  للقطاع،  املوجهة  السياسة  في 
استشفائية وبأي موارد بشرية غادي ننجحو ورش التغطية الصحية؟ 
هناك نقص كبير في األطباء واملمرضين واألطر اإلدارية، نقص مهول في 
أعوان الحراسة والنظافة، ايال كنتو كتقولو األطباء كتهاجر هاد الفئة ما 
كتهاجرش السيد الوزير، ولكن ما كايناش في املستوصفات، هناك نقص 

في األدوية، أدوية السكري، الضغط الدموي، أدوية املستعجالت، راه 
هي اللي كتنقص الضغط على املستشفيات، أما النقص في التجهيزات 
الضو  كيتقطع  باللي  الوزير  السيد  كتعرفوا  واش  وال حرج،  فحدث 
بالليل املولدات كيضطروا يكملو عملية الوالدة بالبيل ب الpile ديال 
في  نقص  نقص، كذلك  أما  الكهربائية،  املولدات  في غياب  الهواتف 
سيارات اإلسعاف، السيارات التابعة لوزارتكم السيد الوزير، إما في 

وضعية مزرية وإما بدون سائق..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئبةاملسيدةاحي ةاومدجوج:

شكرا السيدة الرئيسة، من أهم املشاكل اللي كنعانيوا منها في العالم 
القروي هو مشكل نقل النساء الحوامل، هاد الخدمة، املستشفيات 
النساء  الوزير  السيد  مؤخرا  مجانية،  كانت  الخدمة  هاد  اإلقليمية 

هنا  للمستشفى،  يتنقلوا  باش   l›ambulance كيخلصو  راه  الحوامل 

بغينا التدخل ديالكم املستعجل باش، مهما، يعني، كانت األسباب ما 

خصش الضحية تكون هي املرأة القروية واملرأة الجبلية اللي هي اللي 

كتنقل للمستشفى اإلقليمي وجهة درعة تافياللت إميلشيل نموذجا، 

شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 

الوزير.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

غي باش نوضح بعض األمور، أن كيقولو احنا في اإلطار ديال من بعد 

الكوفيد، كاين بزاف ديال اإلجراءات اللي تدار، واللي كانت اقتناء بزاف 

ديال األجهزة اللي عززت املؤسسات الصحية، في إطار ديال هاد الورش 

ديال اإلصالحي 1364 مؤسسة للرعاية الصحية األولية اللي كتصلح، 

800 مليون درهم سنويا على مدى سنتين  واللي غادي تستافد من 

للتأهيل والتجهيز بمعايير وجودة عالية، وفيها الشبكة ديال األنترنيت 

وفيها األجهزة كاملة، احنا خدامين فيها اليوم وصلنا عندنا 967 مؤسسة 
رعاية صحية أولية اللي غتستافد من هاد.. كاينة في املجال القروي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

يليه حول تجويد  الذي  السؤال  إلى  ننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
الخدمات الصحية بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من التجمع الوطني لألحرار.
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ملد ئباملسيداملته مياعكبي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

نسائلكم السيد الوزير عن مدى اهتمام وزارتكم بتجويد الخدمات 
الصحية بالعالم القروي، وعن السبل الناجعة للحد من ظاهرة غياب 

األطر الصحية في املستوصفات القروية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير املحترم.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيداملد ئبامملحت8م،

واللي  موحد،  الحقيقة سؤال  في  ديالي ألن  الجواب  نكمل  غادي 
كي قلت بأنه كاين التأهيل ديال العرض الصحي في املجال القروي، 
واللي غادي يستافد منو دابا اليوم، كاين 967 مؤسسة ديال الرعاية 
الصحية في املجال القروي اللي غتستافد من هاد التأهيل وتعزيز بواحد 
الجودة واحد املعايير جد مهمة، كذلك املجال، كذلك البرنامج الفوارق 
هاد  ملحاربة  تعطات  اللي  الدرهم  ديال  مليون  و400  مليار  املجالية 
الفوارق املجالية، واللي بزاف ديال البرامج اللي منها تحققت، الصحة 
املتنقلة كذلك اللي قدرنا نحققو بها عدة حمالت طبية، والطب عن 
بعد واللي اختارينا جهة ديال درعة تافياللت وأزيالل الجهة ديال أزيالل 
بني مالل اللي غادي تكون هي الجهة األولى اللي غتستفد من خدمات 
الجديد  البرنامج  البشرية  املوارد  ديال  بالنسبة  أما  بعد،  الطب عن 
ديال الطب الجهوي، البرنامج الطبي الجهوي هو اللي غادي يقدر يعزز 
املوارد البشرية في إطار املجموعات الصحية الترابية، دابا حيت املسألة 
ديال مراكز الرعاية الصحية األولية سواء كانت في املجال الحضري أو 
في املجال القروي كلها غتنتمي ملؤسسة عمومية للي غادي تدبر املوارد 

البشرية، فبالتالي غدا ما غيبقاش هاد املسألة مسألة وقت، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداملته مياعكبي:

ملسيداملوزي4،

إنكم تراهنون بكل مسؤولية عن تذاكر العدد الكبير والخصاص 
املزمن في مجال الصحي خاصة في العالم القروي، ونعرف أن الحكومة 
اشتغلت طيلة السنة األولى من أولويتها على ثالث أولويات تأتي الصحة 
هي أولى األولويات بالنسبة للمواطن املغربي بصفة عامة، وأن الحكومة 
جاءت كذلك بقانون إطار يتعلق بتأهيل املنظومة الصحية الوطنية 

وإحداث هيئة عليا للصحة بصفة عامة، وأن الحكومة جاءت كذلك 
بقانون إطار يتعلق بتأهيل املنظومة الصحية الوطنية، وإحداث هيئة 
عليا للصحة ألول مرة في تاريخ املغرب، لكن نحن ما زلنا نأمل السيد 
الوزير منكم بإرسال لجنة إلى إقليم موالي يعقوب، للوقوف على واقع 
في  خاصة  �سيء  كل  في  يعرف خصاصا  الذي  اإلقليم،  بهاد  الصحة 

مستوى طب األم والطفل والنساء الحوامل، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير، 
اسمح لي.

ملد ئباملسيداحايداملش ية:

ال  عليها  كتكلموا  اللي  املنجزات  هادا  بأن  أعتقد  الوزير،  السيد 
نجد لها أثرا في املناطق النائية، وغنتكلم على إقليم فكيك على وجه 
الخصوص، باش نقول لكم السيد الوزير، بأنه الوضع الصحي املتأزم 
يساهم اليوم في ارتفاع منسوب االحتقان، وسيكون سببا رئيسيا ال قدر 
هللا في انهيار السلم االجتماعي. مرة أخرى كنقول لكم السيد الوزير، 
املسؤوليات  أمام  اليوم  نضعكم  ونحن  يطاق،  ال  الوضع وضع  بأنه 

ديالكم من أجل إيجاد حل مستعجل لهذه الوضعية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

هاد البرنامج ديال التأهيل راه عندنا 3 ديال األشطر، إيال مازال ما 

وصلتش لفكيك غادي توصل نوبتو، ما كاينش �سي جهة من الجهات 

استفادوا من  غادي  الجهات  هي مستثنية، جميع  اللي  املغرب  ديال 

هاد البرنامج التأهيلي على املدة ديال سنتين، ما غاديش يكون في النهار 

اللول غادي يبان كل �سي، ألنه كاين التدرج في األمور. ثانيا املسألة ديال 

موالي يعقوب، موالي يعقوب راه جات في جهة اللي كتستافد من واحد 

العرض صحي جد متطور، ربما البرنامج الطبي الجهوي يمكن الناس 

ديال فاس شحال موالي يعقوب 10 كلم من فاس، فبالتالي آش غادي 

نقول لناس وحدا آخرين. أنا متافق معاك أن نقدر نصيفط لجنة باش 
الجهوي  الطبي  البرنامج  األقل  على  ولكن  املسائل،  وتشوف  تق�سي 

غيحل ليا جميع املشاكل ديال داك الجهة، إذن احنا في صدد التنزيل 

الفعلي في إطار الترسنة القانونية، غادي توصلوا بمشاريع قانونية ديال 

مجموعة الصحة الترابية اللي غتخلينا هاد األجرأة ديال هاد البرنامج 

الطبي الجهوي ما يبقاش هاد �سي كنتكلموا عليه، شكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

وهو حول  يليه،  الذي  السؤال  إلى  وننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلقليمية،  املستشفيات  ببعض  واالستشفائية  الصحية  الخدمات 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية.

ملد ئباملسيداعبداملصا نا د ني:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، تنفيذ الورش التاريخي املتعلق بالحماية االجتماعية، 
يصطدم لألسف مع واقع عدد من مستشفياتنا اإلقليمية التي تعاني من 
نقائص كبيرة، على جميع املستويات كما هو الحال بالنسبة للمستشفى 
املستشفيات  بهذه  لالرتقاء  تدابيركم  هي  فما  لخريبكة،  اإلقليمي 

اإلقليمية؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير املحترم.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد النائب املحترم، تنشكرك على هاد السؤال هذا، والزم ما 
نذكر أن في إطار هاد اإلصالح ديال هاد املنظومة، وقلنا بأن الجهة ديال 
بني مالل خنيفرة غادي تستافد كذلك على غرار جميع الجهات كلها، 
بما أن في إصالح املنظومة كيقت�سي أنه يكون مستشفى جامعي في كل 
جهة، donc غادي تستافد هاد الجهة هادي، واللي غادي داك يعني 
األثر اإليجابي ديال املركز كتعثر أكثر. أما من ناحية التجهيزات أنا زرت 
خريبكة، مشيت لها ودرت زيارة ميدانية وشفت املستشفى اللي كاين 
تما، من أجمل املستشفيات، ربما كاينين تعثرات يمكن لنا نحلوا هاد 
املشاكل التقنية، ولكن باش نقول أن خريبكة راه ما فيها تا �سي حاجة ما 
يمكن �سي. كاين بزاف ديال األمور، ولكن أنا تنعاود نأكد املوارد البشرية 
هي السبب ديال هاد ال�سي كامل النقص، ولكن إيال قبطنا هداك املوارد 
البشرية ودبرناها أحسن تدبير على املاء الجهة كاملة، كل �سي الخير 
غيعم على الجميع، وكل �سي غادي يستافد من الخدمات ولو جزئيا في 
األسبوع، ريتما يكون التكوين على حسب الخريطة الصحية الجهوية، 
على حسب الخصاص، وعلى حسب الخصوصيات ديال كل جهة، باش 

يمكن نتجاوزوا هاد الصعوبات هادي، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملصا نا د ني:

شكرا السيد الوزير على املعلومات اللي تفضلتوا بها، ملي طرحت 

املستشفى اإلقليمي لخريبكة فهاد السؤال، فباش نقول لكم بأن املغاربة 
كيكونوا مطمئنين، إيال كانت األمور القريبة منهم في جودة مقبولة، لكن 
الوضع في املستشفى اإلقليمي لخريبكة ليس كذلك، ألنه يحتاج للمزيد 
من العمل، واملواطنات واملواطنين في هاد اإلقليم يتطلعون لتدخلكم، 
من أجل تعزيز املوارد البشرية والتجهيزات واملعدات الطبية في هذا 
املستشفى، ألنها غير كافية تماما لتلبية انتظارهم، رغم ذلك أحيى من 
هذا املنبر تضحيات إدارة املستشفى وكافة العاملين فيه على املجهودات 
السيد  البد،  السياق  هذا  في  اإلمكانيات،  رغم ضعف  يبذلونها  التي 
الوزير، تفكرو في توسيع الخريطة الصحية بخريبكة من خالل إحداث 
مستشفى محلي بمدينة بوجنيبة و ملا ال مستشفيات مباشرة في جماعات 
أخرى في اإلقليم، أيضا املصحات الخصوصية مطالبة أيضا بتحمل 
الصحي  العرض  تنويع  في  العمومي  املستشفى  جانب  إلى  مسؤوليتها 
في رأيه األخير،  املنافسة  التي رصدها مجلس  املمارسات  والقطع مع 
ونموذج نسوقه لكم من املستشفى الخصو�سي متعدد االختصاصات 
بخريبكة اللي كتنطبق عليه كل مالحظات مجلس املنافسة وهاد �سي أنا 

واحد من املواطنين اللي شاهد عليه.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات؟ تفضل.

ملد ئباملسيداه شماأميناملشفيق:

ودائما  يعاني  مديونة  اإلقليمي إلقليم  املستشفى  الوزير،  السيد 
كنعطيوكم أسئلة احنا ما عندناش نقص في التجهيزات يعني ما عندناش 
نقص في هادوك التجهيزات ولكن عندنا نقص في املوارد البشرية، ما 
يمكنش مستشفى إقليمي ما فيهش طبيب ديال التوليد وما فيهش طبيب 
ديال األشعة، السكانيرات كاينين وحتى �سي حاجة ما كاينة السيد الوزير 

الناس راها تتموت تمايا، ما عرفناش إمتى غتقدرو ديرو دخلو، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب فريق األحرار.

ملد ئباملسيداح تمابنارقية:

السيد الوزير، إقليم القنيطرة املستشفى اإلدري�سي اللي معروف 
بصبيطار الغابة بإقليم القنيطرة 8 األطباء قدمو استقالتهم، ومنين 
 gynécologue, ophtalmo تنقولو 8 ديال األطباء اختصاصين منهم
كاينش  ما  اليوم  عندنا  استقالتهم،  قدمو  اللي  داألطباء  كبير  العدد 
اختصا�سي في األمراض النفسية، اليوم املواطنين منين تيبغيو ياخدو 
واحد الشهادة وال واحد l›ordonnance اللي باش يشري الدوا األمراض 
النفسية تيلتجأ ملدينة سال بغيناكم في أقرب وقت ممكن على األقل هاد 

األمراض النفسية تحلو لنا املشكل ديالها، وشكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب السيد الوزير.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

كيفما جرت العادة أنا كنقول دايما املوارد البشرية سواء صبيطار 
 un مديونة وال قنيطرة نفس ال�سيء أنا بغيت نحل املشكل دابا اعطيني
psychiatre نعطيه لك دابا تم�سي القنيطرة باش يحل ليا املشكل فين أ 
هو psychiatre فين هما األطباء الخرين قلصنا من العدد ديال السنوات 
ديال التكوين باش يمكن لنا نوفرو واحد العدد ديال األطباء غير خصنا 
ما  البشرية  املوارد  دابا  نعطيك  أنا  بغيت  بمسمياتها  األمور  نسميو 
كرهتش آي ولكن التطبيب psychiatre راه خصو 7 سنين ديال التكوين 
زائد 4 سنين ديال spécialité باش يتكون، إذا كاين واحد الفرق زمني 
كبير باش يمكن لي لبي الحاجيات ولهذا املقاربة كلها خصها تكون مقاربة 
شمولية مندمجة في إطار الجهة باش انتما يمكن لكم تستافدو من 
جميع الخدمات اللي مقدمة في املدن اللي هي فيها االختصاصات ريثما 
نكونو الناس اللي كيغادرو، اليوم ما كاينش ما كاينش un statut ما 
كاينش نظام اللي محفز ها عالش الوظيفة الصحية جاية، باش تصوتو 
عليها دغيا دغيا باش نقدرو نحفزو هاد األطباء يبقاو في بالصتهم، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نأتي إلى السؤال الرابع عن إعادة تشغيل مختبر 
التحليالت الطبية ببعض املناطق للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التقدم واالشتراكية.

ملد ئبةاملسيدةام4يماوحس ة:

السيد الوزير، عن إعادة تشغيل مختبر التحليالت الطبية لبعض 
املناطق نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

تيزي انيسلي في الجهة ديال بني مالل أزيالل، حقيقة هو كان واحد 
التقني ديال املختبر كان كل أسبوعين تيدوز تما كيمر كيعطي بعض 
الخدمات واللي تعثرات، ألن نظرا أنه ما بقاش آي تما كين احنا غنحلو 
املشكل إن شاء هللا هاد الصباح هذا راه حنا هضرنا معهم باش يحلو 

املشكل وإن شاء هللا ما غيبقاش يتكرر هاد املسألة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةام4يماوحس ة:

شكرا السيد الوزير، هو فعال انتما تكلمتو على املنطقة اللي كينمثلها 
اللي هي جماعة تيزي انيسلي وأغباال وبوتفردة، ما�سي مشكل ولكن هاد 
املشكل راه كاين على مجموعة ديال الجماعات اللي كاينة في املغرب، 
هاد املشكل ما كيحتملش تأخير فعال كان تقني في سنة 2011-2010-
2012 كان كيجي كل أسبوعين عن أجل إجراء هاد التحاليل ولكن من 
2013 ما بقيناش كنشوفوه، جميع املراكز الصحية اللي داخل دائرة 
أغباال مثال اللي شرتو لها دابا تم تجهيزها باآلالت الخاصة بالتحاليل 
الطبية، ولكن تركت عرضة للصدأ والتلف، هذا معناه أن ما كاينش 
واحد اإلرادة حقيقية ملعالجة هاد املشكل، %35 من النساء الحوامل 
السيد الوزير ما قاموا بحتى �سي فحص طبي قبل من الوالدة، وهاد 
%35 من النساء السيد الوزير كذلك يتم رفض التوليد ديالهم داخل 
املراكز الصحية وال دور الوالدة بحجة عدم تتبع الحمل ويتم التوجيه 
ديالهم للمستشفيات اإلقليمية والجهوية واللي كينتج عنه اإلكتظاظ، 
يعني أن امرأة حامل ملي يجيبها لبني مالل إيال بغات دير التحاليل ديالها 
خاصها تقطع أزيد من 3 ساعات ذهابا فقط باش أنها تقول بالتحليالت 
نتكلم  ما  بال  واللي  العام  القطاع  أو  الخاص  القطاع  في  ديالها سواء 
عاوتاني على الظروف الصحية من جهة، على املسالك، على الوضعية 
االجتماعية الهشة ديالهم وكذلك على العائق اللغوي، خاصهم يمشيو 
التحاليل وملي كنتكلموا  يديرو  باش  الجهوي  للمستشفى  لبني مالل 
على املستشفى الجهوي فهو ليس بجنة فهو فيه الكثير ما يتقال. السيد 

الوزير، تنقصكم اإلرادة ما يمكنش حتى توصلتم بالسؤال..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

كتقوم بالدور ديالك ما�سي، عاد نحل املشكيل بالعكس ايال نبهتني 
لواحد األمر ما فيها عيب ونقدروا نصلحوا ربما يكون غايب عليا، غير باش 
تقول كتنقصنا اإلرادة، احنا اإلرادة ديال الدولة وديال الحكومة اليوم 
هي سياسة القرب واحنا اليوم خاصنا نجحوا سياسة القرب، خاصنا 
األساسية  الحاجيات  على جميع  كتوفر  ومراكز صحية  مستوصفات 
باش املريض مايتنقلش، احنا خدامين فهاد البرنامج وإيال كانت �سي 
حاجة أكثر من هاد اإلرادة هادي ماعرفتش كيفاش كتشوفيها؟ اما راه 

غير كليندايزر هو اللي غادي يحل داك ال�سيء اللي كتهضري عليه..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال الخامس عن تأهيل األطقم الطبية 
املتخصصة في املجال الريا�سي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.
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ملد ئباملسيدامسا عيلاملزيتوني:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيداملوزي4امملحت8م،

عن اإلجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها فيما يخص دعم..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

آه اإلخوان هللا يخليكم، السيد النائب راه كيتكلم، تفضل السيد 
النائب، عاودو لو العد صافي.

ملد ئباملسيدامسا عيلاملزيتوني:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيداملوزي4امملحت8م،

اتخاذها فيما يخص دعم  التي تعتزمون  عن اإلجراءات والتدابير 
وتأهيل األطقم الطبية في املجال الريا�سي نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

ملسيدةامل4ئيسة،

ملسيداملد ئبامملحت8م،

شرتي لواحد املوضوع اللي كيحظى بواحد األهمية قصوى في هاد 
الطاقم  وكنهنأ  كنهنؤو  وهو  نتائج  املغربي حقق  املنتخب  اللي  الوقت 
الطبي اللي كان مصاحب له، و اليوم الطب الريا�سي اللي غادي في هاد 
الظرفية هادي خاصو يعرف واحد اإلقالع، حقيقة كاين عندنا مشاكل 
اللي  األطباء  الدولة  أن  كتعرفوا  كيف  ألن  الريا�سي  للطب  بالنسبة 
كتكون كيتخلق ليهم مشكل في االعتراف بداك الديبلوم ديالهم، فلهذا 
هذا خاصنا هاد املوضوع اللي خاصنا نشوفوا مع الزميل ديالي في اإلطار 
ديال التعليم العالي كيفاش يمكن لنا نشوفوا التكوين ديالها؟ ألن كاين 
الناس اللي كايتكونوا في عامين كاين اللي كايديروا 3 سنين فاإلعتراف 
ديالهم باش يستفدوا من االختصاص هذا فيه إشكال. اليوم كنتوفروا 
ديالهم  املهام  يمارسون  الريا�سي  الطب  في  386 طبيب مختص  على 
بمختلف املؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بصفتهم أطباء 
عامون ما�سي بصفة أطباء ديالهم مختصون، وكاين منهم 8 ديال األطباء 
القدم،  لكرة  الوطنية  الجامعة  ديال  اللي هما موضوع رهن اإلشارة 
فبالتالي هذا إشكال اللي خصنا ننكبوا بجدية باش نخلص من الوزارة 
ديال التعليم العالي تعتارف بهاد الديبلوم هذا والناس يستفادوا ونزيدوا 

نتكونوا هاد ال�سيء اللي نقدر نقولك، شكرا ا�سي الزيتوني.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامسا عيلاملزيتوني:

الطب  الوزير  السيد  ديالكم،  الجواب  على  الوزير  السيد  شكرا 
الريا�سي كيلعب واحد الدور أسا�سي في التنمية الرياضية، ليس فقط 
في مجال كرة القدم بل في كل الرياضات الفردية والجماعية األخرى، 
منذ سنة 2014 قامت الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم بمجهودات 
جبارة لتطبيق مقتضيات قانون التربية البدنية 30.09 بكل مضامينه 
من  مجموعة  تنظيم  تم  وقد  الريا�سي،  القطاع  جانب  خصوصا 
التكوينات لفائدة األطباء الرياضيين، وفي داك الوقت كان ربما األطباء 
اللي عندهم هاد االختصاص يعني يمكن اللي ما معتارفش بهم املجموع 
كان �سي 600 طبيب، اليوم وصلنا 1800 طبيب اللي عندهم شواهد 
ديال االختصاص، ولكن مع كل أسف %80 منهم كيشتغلو بالقطاع 
العام، والطرح ديالنا لهاذ السؤال السيد الوزير، كينطلق من كون أن 
جميع الرياضات بحاجة إلى أطقم طبية ملواكبة هاذ العمل هذا، الدليل 
ديالنا هو مونديال ديال كرة القدم األخير واملجهودات الجّبارة اللي قام 
بها الطاقم الطبي، لتأهيل وإعداد العب املنتخب الوطني من الناحية 
الصحية، لذلك فال نتائج إيجابية بدون طاقم صحي وطبي مكّون وقريب 
عبين، لهذا نطلب من السّيادة ديالكم تحيين االتفاقية اإلطار ما 

ّ
من الال

بين الوزارة ديال الصحة ووزارة التعليم والرياضة، خلق إدارة خاصة 
بيب 

ّ
بالطّب الريا�سي في املنظومة الجديدة للصحة، إخراج قانون الط

الريا�سي إلى الوجود وخلق اتفاقية ما بين القطاع الخاص والعام في 
املوضوع، شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تعقيب السيد 
الوزير؟ نمر إلى السؤال 6 سؤال عن معاناة مر�سى السرطان، للسيدة 

النائبة املحترمة شفيقة األشرف.

ملد ئبةاملسيدةاشفيقةالش4ف:

بأن  ونخبركم  نسائلكم  القرب  سياسة  إطار  في  الوزير،  السيد 
مر�سى السرطان رفقة العائالت ديالهم كيعيشو في معاناة في مدينة 
الجديدة واألقاليم املجاورة، وذلك لغياب مركز استشفائي لألنكولوجيا 
متخصص في عالج مر�سى السرطان باملدينة، كيضطرو يسافرو حتى 
للدار البيضاء املريض من خميس الزمامرة من سيدي بنور من جديدة 
كيم�سي حتى للدار البيضاء، فباإلضافة إلى املرض ديالو وغالء األدوية 
كتزاد املعاناة ديال التنقل واإلقامة ديالو وديال املرافقين له وكيباتو 
عن  نسائلكم  الصحة  وزير  السيد  فبالتالي  السبيطار،  م 

ّ
قدا الناس 

التدابير التي ستتخذها الحكومة للتسريع بإنجاز مركز استشفائي خاص 
بمر�سى السرطان بمدينة الجديدة واألقاليم املجاورة؟
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير املحترم.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السؤال هذا، هو كيف  هاذ  املحترمة على  النائبة  السيدة  شكرا 
كتعرفو أن الخريطة الصحية الوطنية كتنّص على أن غيكون إحداث 
مركز ديال األنكولوجيا بكل جهة، واللي معروف أن املخطط الوطني 
املعايير وعندو واحد  يتضمن عندو واحد  السرطان  للوقاية ومراقبة 
املقاييس، إلنشاء وتجهيز بعض املراكز ديال الجهوية واللي خّصها تكون 
محددة بذاك املعايير اللي كتقول لك خاص إنشاء مركز جهوي لكل ثالثة 
ديال املاليين نسمة، ومسّرع واحد للجزيئات لكل الف مريض، فبالتالي 
رّبما أن املركز ديال عالج السرطان اللي كاين في الدار البيضاء كافي باش 
يمكن لو يقّدم الخدمات ديال الجهة كاملة، رّبما كيبقى املشكل اللي 
كيتعلق بواحد الجزيئات وحدة أخرى اللي خّصنا يمكن نتفادوها، ألن 
ما�سي مركز ديال العالج ما�سي هو التشخيص املبكر، الجديدة فيها مركز 
ديال التشخيص املبكر، فبالتالي وفقا للمعطيات اللي سّجلت ديال 
سّجل السرطان جهة الدار البيضاء الخاص بالفترة املمتدة من 2013-

2017، عدد الحاالت الجديدة للسرطان بإقليم الجديدة يقّدر بحوالي 
848 حالة جديدة سنويا، وامليزة اللي هي مخصصة من طرف وزارة 

الصحة والحماية االجتماعية..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا للسيد الوزير املحترم، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاشفيقةالش4ف:

ركم بأن املغاربة 
ّ
السيد وزير الصحة، بما أن املناسبة شرط أذك

بغاو يعرفو اإلجراءات التي أعلنت عنها الحكومة السابقة اللي كنت جزء 
منها السيد الوزير، بعد تقديم املواطنين واملواطنات لعريضة الحياة 
التي قدمها مجموعة من املواطنين واملواطنات للحكومة، بخصوص 
دارت  شنو  شعبي،  مطلب  وهو  السرطان  مكافحة  صندوق  إحداث 
اإلجراءات لحكومتكم الحالية عّوالة تديرها لهاذ الفئة؟ واش كتواكبو 
كذلك اإلجراءات التي أعلنت عليها الحكومة السابقة؟ واش الحكومة ما 

كتفكرش في إحداث صندوق؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيدة النائبة انتهى الوقت، إذن نمر إلى السؤال الذي يليه سؤال 
عن الخصاص الحاّد في أطباء التخدير واإلنعاش باملؤسسات الصحية، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي.

ملد ئبةاملسيدةا ديجةاوملب ش :

السيد الوزير، نسائلكم حول الخصاص الحاّد في أطباء التخدير 
واإلنعاش باملؤسسات الصحية؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، حقيقة خصاص كبير، خصاص 
كبير ألن كاين اليوم ما كيتزايدش 240 طبيب ديال اإلنعاش في القطاع 
العمومي، في ما بالعكس أن في القطاع الخصو�سي كاين 485 طبيب 
ديال اإلنعاش وهذا راجع أن أوال االختصاص ما بقاش يجيو يديروه 
الناس ألن هو مكلف ما بقاش عنده جاذبية بحال اللي كانت عنده قبل، 
إذن هذا كيشكل إشكال باش يمكن للناس يجيو لهاد االختصاص هذا 

والوظيفة الصحية ربما غادي تكون حل من الحلول، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةا ديجةاوملب ش :

السيد الوزير، هو واش بإصداركم مراسلتكم 7 شتنبر كتشوفو 
بأن هذا هو حل اللي أن تلقيو بهاد املسؤولية على ممرضين اللي فهاد 
االختصاص هذا باش أنهم يقومو بهاد املسؤولية وكيما قلتيو حاالت 

االستعجال دون تحديدها.

السيد الوزير، كتشوفو بأن هاد املراسلة كتعارض مع التوصيات 
في  عندنا  اللي  األطباء  أن  بحيث  العلمية،  الدراسات  ومع  الدولية 
يهاجرون،  استقالتهم،  يقدمون  ويغادرون،  غادرو  االختصاص  هاد 
وينصرفون أيضا إلى القطاع الخاص، يعني خصاص يرمي باملسؤولية 
على عاتق مر�سى التخدير واإلنعاش وكيوضعهم أمام مساءلة قانونية 
وإنسانية كبيرة ألن القانون يقت�سي أن يعمل هؤالء املمرضون تحت 
إشراف األطباء االختصاصيين في التخدير واإلنعاش، االنفتاح سبق 
لكم السيد الوزير وكنتو كتحدثوا على االنفتاح على الكفاءات الطبية 
األجنبية وتحفيز األطر الطبية املغربية املقيمة بالخارج، إذن السيد الوزير 
واش عندكم �سي تصور ديال هاد التحفيزات لتنزيلها على أرض الواقع؟ 
واش عندكم ما هو املنظور ديالكم الستقطاب ديال هاد الكفاءات 
األجنبية إلنجاح هاد العملية وتحدثتم على تحفيزات، كيفاش كتشوفو 
هاد التحفيزات؟ هل لكم من منظور؟ واش يمكن لكم تعطيونا واحد 

الصورة تقريبية على هاد املنظور..
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةازينباملسياو:

ضروري ما نشكركم السيد الوزير وكنشكرو من خاللكم السيد 
امللكي  املشروع  برنامج  وتنزيل  التنفيذ  سرعة  على  الحكومة  رئيس 
التاريخي مشروع الحماية االجتماعية، ولكن السيد الوزير أنا استمعت 

بإمعان األجوبة ديالكم ولكن واش كتعرفو أن..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيدة النائبة املحترمة، أنا كنت عرفت غادي تقولي هاد السؤال 
هذا وغتجي ألن أنت خبيرة في القانون وغتجي تقول ليا واش هادوك ما 
تيتحملوش املسؤولية، قبل ما يكون كاع القانون ديال املزاولة ديال 
الطب، شنو كانو كيديرو األطباء في املناطق النائية؟ كان دايما الطبيب 
الجراح هو اللي كيتحمل املسؤولية ديال التكفل باملريض بكل الجزئيات 
ديالو، اليوم احنا عندنا 2 ديال االختيارات إما غادي نقولو ماعندناش 
أطباء ديال اإلنعاش وهللا غالب حتى املريض إيال كان خصو يفتح في 
 l›annonce assistance à une personne en حالة استعجال وهنا
danger فيها مشكل، ونقولو ال خاص حتى يجي طبيب ديال أشنو نديرو؟ 
أنت في بالصة الطبيب شنو تدير خصك تتحمل املسؤولية ولهذا كانت 
املمرضين اللي عندهم كفاءات وانتما عارفين أن املستعجالت في العالم 
في الواليات املتحدة راه املمرض اللي تيتكلف بها خصها تكون عندنا 
واحد الجرأة ونكونو في حالة االستعجال القصوى اللي ما كتقتضيش 
أنني نتسنى الطبيب ديال اإلنعاش يجيني من مدينة وحدة أخرى باش 
نتكفل باملريض، إيال كانت الخبرة عند املمرض أو باتصال عن بعد يمكن 
لو يعطيه املوافقة باش يمكن لو نتكفلو بسرعة باملريض نتكفلو تحت 
الدورية خرجات،  �سي عالش  هاد  الجراح،  الطبيب  ديال  املسؤولية 

والسالم عليكم، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، ونمر للسؤال الثاني وهو آني عن برنامج 
النواب  والسادة  للسيدات  الصحية  باملؤسسات  التجهيزات  تأهيل 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة 

النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاسوميةاقدي4ي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير املحترم، عن النقص الحاد في التجهيزات باملؤسسات 
الصحية نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، السيد الوزير.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيدة النائبة املحترمة، في إطار ديال التدبير ديال الجائحة كان 
أنا  األسرة، ونعطيك  وديال  املعدات  ديال  كبير  النقص  عندنا واحد 
بعض األرقام، اليوم املغرب مر من 684 سرير ديال اإلنعاش بالتجهيزات 
ديالو إلى 5260 سرير ديال اإلنعاش بالتجهيزات ديالو، إذن هنا فهاد 
املقاربة فين هو الخصاص أوال؟ ثانيا أن في اإلطار ديال اإلصالح كذلك 
نزيد األسّرة دزنا من 22 ألف سرير إلى 28 ألف سرير، ناهيك على 1700 
سرير اللي قدمتها في امليزانيات الفرعية إيال غادي تحّل في املستشفيات 
الجديدة، وهاذ ال�سي كلو مرتبط باملوارد البشرية راه املوارد البشرية هما 
ا ندير هاذ ال�سي كامل اللي غنقول لك إيال ما كانتش املوارد 

ّ
املشاكل، وخ

للتأهيل  اللي كتعطى سنويا  الدرهم  البشرية راه مشكل، مليار ديال 
واقتناء املعدات، مليار و700 مليون ديال الدرهم اللي تعطات للمراكز 

االستشفائية الجامعية لتأهيل املؤسسات الصحية اللي تابعة ليها.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاسوميةاقدي4ي:

إننا في الفريق االستقاللي لننوه بالقرارات املتخذة من طرف الحكومة 
التغطية  بتعميم  املتعلق  امللكي  للمشروع  السليم  التنزيل  أجل  من 
الصحية، وألن هذا التنزيل رهين بتأهيل هذه التجهيزات السيد الوزير، 
فإننا نرجو منكم الوقوف على هذا الخصاص في تجهيز املستشفيات 
بشكل استعجالي في املناطق األكثر تضررا، وإعطاء توجيهاتكم من أجل 
اإلسراع في إصالح التجهيزات املوجودة مسبقا في بعض املستشفيات 
كجهاز السكانير أو غيره، كما هو الحال في جهة الدار البيضاء -سطات 
التي تتوفر بعض مستشفياتها على األجهزة، ولكن كأنها غير موجودة 
اليومية  املعاناة  من  يزيد  مما  واملتكررة  املستمرة  األعطاب  بسبب 
للمواطن، هذا واقع السيد الوزير، نموذج آخر من معاناة املواطنين 
املغاربة أستشهد به من إقليم برشيد، والذي يبلغ عدد سكانه 550 
 على 45 سرير، بسبب هذا 

ّ
ألف نسمة وفيه 22 جماعة وال يتوفر إال

ذهابا  ونهارا  ليال  التنقل  إلى  وأسرهم  املر�سى  يضطر  املهول  النقص 
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وإيابا من برشيد للسطات للدار البيضاء، وبعض الخطرات من دون 
أي نتيجة، ولذلك نرجو منكم السيد الوزير، ومن أجل صون كرامة 
املواطن االلتفاتة لهذه املناطق التي هي في الظاهر تتبان مركزية وقريبة 
من املدن الكبرى، ولكن هي في الحقيقة ال تتوفر على حتى التجهيزات 
الالزمة لإلسعافات األولية، كاين السيد الوزير، واحد 2 نقط كذلك 
 lesهو و l›urgence نوّد التركيز عليهم هو املطالبة بطب املستعجالت هم
maternités2nivaux 3 تقريبا جميع األقاليم ديال اململكة باش نقدرو 

au moins نقصو من الوفيات ديال األمهات في الوضع.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

أنا متفق معك السيدة النائبة املحترمة، أن املقاربة التشاركية هي 
ا برشيد كتبان لينا قريبة 

ّ
ي غادي تأدينا واحد النتيجة، ألن ربما وخ

ّ
الل

ولكن الطبيعة ديال الساكنة ديالها ربما عندها واحد الخصوصية، 
وأنا كنآمن بأن الخصوصية ديال كل جهة، ولكن هاذ الخصوصية هاذ 
املقاربة خصنا نديروها معكم في كل جهة، مسألة ديال التجهيزات راه 
لة 

ّ
عندك الحق راه التجهيزات كاينة، ولكن بعض الخطرات تتكون معط

ولهذا أنا تنقول بأن في إطار هاذ املشروع اإلصالحي والوظيفة الصحية 
أنتما  الطاقة ديالها وها  أكثر من  ي جميع األجهزة كتخدم 

ّ
اللي غتخل

غتشوفو، ألن ما بقيناش كنتكلمو على الراميد سالينا من الهضرة ديال 
الراميد، أي مريض جا للسبيطار إال ورا هو كيأّدي وغتعطى ليه واحد 

الفاتورة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونمر لسؤال آني آخر عن سد الخصاص الحاد 
في أطباء املستعجالت، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة.

ملد ئبةاملسيدةاقلوبافيطح:

شك4ماملسيدامل4ئيسة،

السيد الوزير املحترم، تعرف املستشفيات العمومية خصاصا حادا 
في أطباء املستعجالت، حيث كشفت التقارير أن عدد األطباء ال يتجاوز 
العشرين، لذا نسائلكم عن التدابير واإلجراءات التي ستتخذها وزارتكم 

ملعالجة هذا النقص املهول في أطباء املستعجالت؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير املحترم.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

ملسيدةامل4ئيسة،

السيدة النائبة املحترمة، الطب ديال املستعجالت عاد جديد ياك 
 ال، يعني خرج من 2012 لهنا وحبس ربما حبس في 2015، عالش؟ 

ّ
وال

يه ليا، عالش حبس هاذ ؟ ألن هاذ 
ّ
هذا هو السؤال اللي خصك تحط

املدة الزمنية اللي كيقراو فيها أكثر من الطب ديال اإلنعاش، باهلل عليك 
 urgentiste2pendant 5 ans? واش كاين �سي واحد اللي غادي يدير لك
 pendant 4 ans2réanimateur2anesthésiste يمكن لو يدير alors que
في 4 سنين، هذا هو اإلشكال اللي كان مطروح ما بقاوش الناس كيجي، 
في الوقت اللي وزارة الصحة مشات في واحد التكوين ديال املمرضين 
ديال املستعجالت، ألنه املستعجالت كانت كتحسب بحال �سي عقوبة 
بالنسبة للناس اللي غادي يمشيو يخدمو ليها، دابا اليوم خصنا العقل 
ديالنا يتبّدل ألن حتى الطبيب ديال املستعجالت ما�سي خصو 5 سنين، 
صو املدة ونشوفو التكوين ديالو، بما أن دائما املستعجالت 

ّ
خصنا نقل

كتخدم بتعدد االختصاصات، املستعجالت راه ما �سي خاصها الطبيب 
ديال املستعجات، راه خصها الطبيب ديال القلب، خصها الطبيب ديال 
الجديدة  الفلسفة  الجميع، إذن خصنا  الطبيب ديال  الرية، خصها 
ديالنا اللي خصنا نخدموا بها تكون وحدة أخرى اللي تكون مالئمة باش 

يمكنا نفعلوا حتى داك Samu ديالنا ونخدموه إن شاء هللا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاقلوبافيطح:

شكرا السيد الوزير املحترم على الجواب، ولكن األكيد أن التدبير 
ديال القطاع ديال الطب باملستعجالت هو من اختصاصكم، ألنكم 
الو�سي على قطاع الصحة. السيد الوزير، أكيد أن املستعجالت هي املرآة 
العاكسة لوضعية املنظومة الصحية عموما واملستشفيات خصوصا، 
دون  تأهيليها  أو  الصحية  املنظومة  تأهيل  عن  الحديث  يمكن  وال 
النهوض بطب املستعجالت، وتعزيزه باملوارد البشرية، وكذا التجهيزات 
الضرورية. السيد الوزير، الحق في الصحة والعالج مضمون بمقت�سى 
الفصل 31 من الدستور، إال أنه ما يقف عائقا أمام استفادة املواطنين 
التجهيزات  وضعف  البشرية  املوارد  قلة  هو  الدستوري،  حقهم  من 
والتخصصات، وهنا سأقف عند الوضعية املزرية للمستشفى املحلي 
ملدينة أصيلة، السيد الوزير، لقد سبق لي أن كاتبتكم في املوضوع مرارا. 
أدعوكم السيد الوزير، إلى إيفاد لجنة تقنية أو زيارة للمستشفى املحلي 
ملدينة أصيلة، هذا املستشفى الذي يستقطب مئات املر�سى السيد 
الوزير، سواء من مدينة أصيلة أو النواحي، إال أن الساكنة تسجل 
والتوليد، غياب طبيب لألطفال، غياب طبيب  للنساء  غياب طبيب 

للتخدير، وغيرهم كثير السيد الوزير.
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السيد الوزير، النساء الحوامل اللواتي يضطرن إلى إجراء عمليات 
قيصرية، يتم تنقيلهن إلى مدينة طنجة، إلى مستشفى محمد الخامس 
حيث يتزايد الضغط، أو إلى مستشفى محمد السادس، ويواجهن عالوة 
على مخاطر املخاض، مخاطر الطريق والتنقل السيد الوزير، السيد 
الوزير صحة املواطن ال يمكن أن تتحمل الصبر، نحن نثق فيكم وفي 
مجهوداتكم، ونطالب منكم االلتفات لهذه املدينة، وكذا الوقوف على 

الوضعية..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

السيدة النائبة املحترمة كنشكر الغيرة ديالك، هادي عندك الحق 
ما�سي �سي حاجة اللي ما عندكش الحق فيها عندك الحق فيها، ولكن 
كتعلق دائما األمر باملوارد البشرية، ولكن في نفس الوقت خصك تكوني 
ناشطة، ألنه 30 كلم قريبة لطنجة وطنجة غيكون فيها مركز استشفائي 

جامعي تبارك هللا قدو قداش بجميع املوارد ديالو، غادي يحل املشكل 

من للجهة كلها، في انتظار يكونوا عندنا خاصة داملوارد البشرية وهاد 

�سي أنت تقدر تبقا تقول ليا راه الناس ما كينتظرو �سي ومساكن وأنا 

متافق معك، الناس هللا يكون لهم في العوان، وما كرهتش ندير ليه 

الطف يتحل ليا املشكل، فينا هما األطباء؟ نقدروا نقولوا الكالم الكبير 
والكثير فهاد األمور، ولكن متعلقين باملوارد بشرية خصها تخرج ويكون 

انتشار ديالها، انتشار موضوعي على كل جهة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، وننتقل إلى سؤال آني آخر عن العرض الصحي 

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الجهات،  لبعض 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداملعزيزاملبهجة:

شك4املسيدةامل4ئيسة،

حول  نسائلكم  الوزير  السيد  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 

التفاوتات الذي تعرفها البنيات الصحية بين الجهات، وال سيما على 

ماسة  سوس  الجامعي  واملستشفى  الجامعية  املستشفيات  مستوى 

نموذجا؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد النائب املحترم، إيال كان عي على سوس ماسة الحمد هلل راه 
املركز االستشفائي الجامعي في طور اإلنجاز، وغادي يسالي األشغال 
2023، ما�سي هداك هو اإلشكال كذلك  6 سنة  ديالو في شهر ديال 
االستشفائي،  املركز  داك  غيخدم  باش  البشرية  املوارد  هو  اإلشكال 
الحمد هلل أنه كاين واحد التصور، وكاينة كلية الطب اللي كان اللي 
نشآت وخدمات قبل ما يبدا املركز االستشفائي الجامعي، اللي ربما في 
متم ديال سنة 2024 أو 25 يبداو التخرج ديال األفواج األولى في مدينة 
أكادير، ولكن هذا ما كينفيش أنه كاين مجهودات وحدة أخرى كتقام 
في سوس ماسة، وبشراكة مع الجهة، وبشراكة مع بزاف مع، أنا نعطيك 
اإلجراءات واملشاريع اللي كانت تقامت، برمجة 18 مشروع اللي تدارت 
املستعجالت  مصلحة  تهيئة  مشروع  فيه  أكادير  إقليم  مشروع،   18
باملستشفى الجهوي، كذلك كاين عمالة أشتوكة آيت باها اللي كان 
مشروع بناء عيادة النهار تبلغ امليزانية ديالها 2 ديال املليون ديال الدرهم، 
إقليم تزنيت كذلك، إقليم تارودانت مشروع توسعة وتهيئة مصالح 
الوالدة وفيها ميزانية ديال 5 داملليون درهم، كذلك مشروع تهيئة وحدة 
طب الرضع في تارودانت، مشروع بناء املستشفى املحلي في والد برحيل، 
يعني الحمد هلل كاين هاد املقاربة التشاركية هي اللي بغينا نعززوا، وربما 
البرنامج الطبي الجهوي نتعاونوا عليه كيفاش  نمشيوا بعيد حتى في 
نزلوه على املستوى الجهوي، بالتحفيز ديال املوارد البشرية في انتظار 

األجرأة ديال الوظيفة الصحية، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملعزيزاملبهجة:

شكرا السيد الوزير على املجهودات اللي كتقوموا بها، ولكن الحديث 
كما كيتداول هو وجميع األجوبة اسمعتها، اللي جاوبتي بها السادة النواب 
دائما الخصاص الخصاص، ولكن باش غادي نحلوا هاد الخصاص إيال 
ما سربيناش املستشفيات الجامعية، 5 ديال املستشفيات الجامعية 
في طور اإلنجاز، هادي مدة تقريبا ديال 6 حتي ل 7 ديال السنوات 
ومازال ما ساالت، أنا كنقول لك املستشفى الجامعي ديال أكادير، احنا 
كنا درناه في الدراسة في جهة سوس ماسة درعة في 2007 في الدراسة 
االستراتيجية، وكانت البرمجة ديالتو في 2010، وما تعطى املار�سي تا 
2017 وال 18، ودابا كان في délai ديالو 3 ديال السنوات، احنا دابا 
راه قريب ندخلوا مع السنة الخامسة، وباقي املستشفى الجامعي ديال 
أكادير ما كمل. املستشفى ديال والد برحيل اللي ذاكرتي عليه متعدد 
مستشفى محلي، راه االتفاقية مع جهة سوس ماسة في 2016 معكم، 
 la partie ديال الجهة راه نزلتها في 2016-2017، بقات في la partieو
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ديالكم أنتوما املستشفى ديال اإلنجاز ديال والد برحيل تبرمج في 2022 
في امليزانية العامة، وتبرمج في 2023 في امليزانية العامة، وباقي لدابا ما 
تعطاوا تا الدراسات، راه كاين واحد البطء السيد الوزير، ال في اإلنجاز 
لنا  يخرجوا  يبداوا  الجامعات  يمكنش  ما  اليوم  راه  التكوين،  في  وال 

املعطلين واحنا..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضلي. ها 
هو يعطيك، تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةانجوداككوس:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شك4ماملسيداملوزي4،

ومن  ديالكم،  املجهودات  نكروا  يمكناش  ما  الوزير،  السيد  أوال 

هنا كنبغي أيضا نوه بآخر املجهودات اللي كان هي التدشين واالفتتاح 

ديال 2 ديال املراكز الصحية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، 

في جماعة والد صالح  والثاني  الحسني،  الحي  مقاطعة  في  كان  األول 

بإقليم النواصر، مستشفى الشرف ومستشفى النصر 1. إلى جانب أنه 

كنطالبوكم السيد الوزير، بأنه جهة كجهة الدار البيضاء سطات اللي 

كتعرف واحد الكثافة سكانية كبيرة، واللي أيضا كتعترف توافد ديال 

مواطنات مواطنين من جميع بقاع املغرب، من أجل بعض التخصصات 

اللي موجودة غير فقط في مدينة الدار البيضاء، وأيضا بعض تجهيزات، 

هذا كيخلينا أمام واحد الضغط كبير اللي كيخلي أنه كاين اكتظاظ على 

مستوى املستشفى الجامعي ديال الدار البيضاء، وأيضا املستشفيات 

ديال موالي رشيد سيدي  اإلقليمي  املستشفى  بينها  ومن  اإلقليمية، 

عثمان، اللي أيضا كنطلبوكم أنه تكون عندكم التفاتة خاصة لهاد 

املستشفى، نظرا للكثافة السكانية ديال العمالة بمقاطعتين، وعدم 

توفر واحد العدد ديال اآلليات، وأيضا بعض التخصصات اللي كتعرف 

نقص حاد.

السيد الوزير ما يمكناش نكروا بأنه امليزانيات محدودة، وبأن أيضا 

الوسائل واإلمكانيات محدودة، وهذا كيطلب انخراط جميع الفاعلين 

جميعا  نجحوا  خصهم  اللي  الخواص  وأيضا  وجماعات،  جهات  من 

الورش ديال تعميم التغطية االجتماعية اللي هو ورش ملكي، وثانيا 
من أجل توفير الحق في التطبيب والحق في الصحة اللي هو حق لجميع 
املواطنات واملواطنين، إلى جانب أيضا املقيمين في املغرب من مهاجرين 
وغيرهم ألنه هذا حق سامي، ولذلك السيد الوزير، فكنطلبوا من هاد 
املنبر أنه الجميع يتكثف من أجل اإلنجاح ديال هاد الورش، وأيضا 

تكون التفاتة دائما لجهة الدار البيضاء اللي كتعرف الضغط، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، رد السيد الوزير أظن ما بقالكش الوقت، 
كاين تعقيب أنت ال كيضهر لي ما بقالكش الوقت، عطينا ما زال؟ تفضل.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

أنا غير بغيت نأكد على أنه أكادير ما عرفاتش التعطال باش تعرف، 
ربما الدراسات وداك �سي مني كتوجد األمور ديك الساعة وكيكون حتى 
الساعة عاد حاسب على  ديك  وتعطى   ،ect توظف  العقاري  الوعاء 
التعطال أكادير غادي توجد في شهر 6، ولكن خاص تاخذ بعين اإلعتبار 
راه الظرفية ديال كوفيد اللي عامين وكان فيها التعطيل ديال العمل في 
العالم كامل، فبالتالي هادي ما خذيتيهاش بعين االستشفائية الجامعية، 
فاملواكبة ضروري، ومالءمة ضروري، تنقول أنا بالنسبة ليا الوتيرة اللي 
غادي بها األشغال ديال أكادير، غادا بوتيرة معقولة وفي شهر 6 إن شاء 

هللا ديال 2023 غادي يخرج إن شاء هللا للوجود، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، والسؤال الذي يليه وهو آني، يتحدث 
للسيدات  الخصاص،  ذات  باملناطق  الصحية  الخدمات  تجويد  عن 

والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةازينباأمه4وق:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير املحترم، يعرف قطاع الصحة بالعالم القروي وضعا 
مقلقا، نظرا ملعاناة املر�سى طالبي العالج، بسبب الخصاص املسجل 
على مستوى املستشفيات املحلية باملدن واملراكز الصاعدة بالوسط 
القروي، وافتقار أغلب املستوصفات واملراكز الصحية لألطر الطبية 
واملستلزمات الطبية الضرورية، وعلى سبيل املثال إقليم خنيفرة الذي 
الناتجة عن  الصعوبات،  العديد من  القروية  تعاني ساكنته خاصة 
ضعف الخدمات الصحية املقدمة باملنطقة، لذا نسائلكم السيد الوزير 
الصحية  الخدمات  تجويد  أجل  من  التي ستتخذونها  اإلجراءات  عن 

بالعالم القروي بصفة عامة، وإقليم خنيفرة بصفة خاصة؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير املحترم.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيدة النائبة املحترمة، الجهة ديال بني مالل خنيفرة كعترف حتى 
هي كذلك واحد االهتمام كبير، أنه التجويد غيبدا باملركز االستشفائي 
واللي  الجهة هادي،  به هاد  اللي غادي تحظى  الجامعي إن شاء هللا 
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غادي األثر ديالو غادي يعم على الجهة كاملة. فينما كيكون �سي مركز 
اإليجابية  واآلثار  إال  ديالو  املحيط  على  وكينفاتح  جامعي  استشفائي 
على جميع ديال الجهة، فكيف جاء في اللول ديال التدخل ديالي، أن 
شنو  للدولة  ألن  األهمية  بواحد  كيحظى  راه  اليوم  القروي  العالم 
باغية؟ باغة سياسة القرب، هداك %50 ديال املصروف اللي كيخرج 
من الجيب ديال املواطن املغربي اليوم، كيم�سي غير في التنقالت وداك 
ال�سي، احنا بغينا نخدموه في املكان ديالو بالخدمات البسيطة واألولية، 
الصحية  داملراكز  بزاف  كاين  الجهة،  في  الجامعي  املستشفى  ولهذا 
واملستوصفات، وأنتوما راك شاهدتوا في الزيارة ديالي ديال خنيفرة اشنو 
قمنا به، والتدشين ديال املراكز الصحية ودار األمومة اللي كاين، يعني 
كاين واحد العمل باش يكون التكفل مندمج، املرأة اللي كتكون حامل 
باش نقلصوا من املخاطر ديالها، كيخص تلقى جميع الحاجيات ديالها، 
فهاد ال�سي كيبغي شوية ديال الوقت زعما، كيبغي وا البد خصنا ما�سي 
بين عشية وضحاها غادي نلقاوا هاد الخدمات هادي، وال سيما أنه 
كنقولوا بأن املراكز الصحية تكون هي املدخل األسا�سي ديال املنظومة 
الصحية، وغادي تكون فيها مربوطة باألنترنت، والتسجيل ديال املريض 
في املنظومة الصحية الرقمية غيبدا منcentre de santé، واملريض 
اللي غيجي ل centre de santé عندو la mutuelle ديالو دابا عندو
يوليوا خدمات جد  l›assurance maladie obligatoire، إذن غادي 
مهمة، ألن داك centre de santé باش غيعيش؟ بالتمويل ديال التأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض، غادي تبدل النظرة ديالنا للخدمات ديال 

الصحة والصحية، ألن غيخصنا غنخدموا على الجاذبية أكثر، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةافدودامحسناملحي ني:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، فعال العالم القروي يعاني، فعال هناك مجهودات 
قانون  بإخراج  بالتعجيل  كنطلبوا  ولهذا  عليها،  سيادتكم  مشكور 
الوظيفة الصحية. السيد الوزير كنشوفوا بأن هاد املواطن القروي 
هو فرحان، ألن غادي يدوز من الراميد للنظام الجديد، ولكن اللي 
ما قادرين �سي نفهموه واللي ما فهمتو �سي املواطن، بأنه ها هو غادي 
يم�سي ما عندوش مدخول، ألنه كتعرفوا الراميد شكون اللي ما معني 
به، اللي الدخل ديالهم ما كيفوقش 4500 درهم سنويا، غادي يم�سي 
للطبيب باش يدوز، احنا غنهضروا غير على الطب العام، غادي يدوز ب 
150 درهم، ولكن التعويض راه احنا كنشوفوا محددينو بأنه غيعطيوا 
%70 على 80 درهم، وهذا ما كاين حتى �سي طبيب اللي باقي كيدوز 
دابا ب 80 درهم، ألن ما كايناش واحد املراقبة وال واحد التوحيد على 
هاد على الثمن اللي كيدوز به الطبيب. غادي نمشيوا غادي يعطيك 
غادي  باش  تم�سي  غادي   l›ordonnance غيعطيك   ،l›ordonnance

تصرفها، أشنو هو التعويض اللي دايرين؟ دايرين %70 على الدواء اللي 
أقل تكلفة، اللي عندو bien sûr اللي كيتكون من نفس املكونات ولكن 
هو اللي رخيص في الثمن، هاد ال�سي راه خاص يكون فيه واحد، خصنا 
نهضروا مع املواطنين، خصنا نوعيوهم يم�سي عند الطبيب يطلب منو 
يعطيه الدواء اللي رخيص كاع، ألن التعويض غادي يكون غير في واحد 
%70، خاص كذلك الصيدليات املركزية تدير الدور ديالها، باش نجحوا 

هاد الورش، خاصكم تدخلوا لنا الدواء، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي؟

ملد ئباملسيدامدصفاملطوب:

املنظومة  ديال  التسوية  على  كنتكلموا  املحترم،  الوزير  السيد 
الصحية، وكنتكلموا على املوارد البشرية، ولكن ما كنتكلموش على هاد 
املوارد البشرية اللي عندنا دابا حاليا، وكتعاني بدون دواء بدون دواء، 
اللي غتعطي لهاد الشعب املغربي هاد املواطن اللي كيجي عندها، كاين 
مثال، احنا مثال مستشفى تطوان سانية الرمل تقريبا 5 شهور واحنا 
طالبين الدواء ما كيجيش، جات دوليبران وجا الفاصمة السيد الوزير، 
دابا هنا كنشوفوا أن كاين عندنا مر�سى السرطان نسبة كبيرة في إقليم 

تطوان، وخصوصا هاد املستشفى اللي كنتكلم عليه، كيجيوا لو من 

وزان، من الشاون، املضيق الفنيدق كيتوجهوا لو. مر�سى السرطان 

ما عندهم الدواء السيد الوزير، أنا بغيت غنبلغكم باش تكون هادي 

واحد، الدواء ديال األطفال كذلك ما كاينش، كاين عندنا أطباء اللي 

هما اآلن كيعانيوا، الطبيب كيجي عندو مواطن باغي يعطيه الدواء ما 

عندوش، فهنا السيد الوزير هللا يجازيك بخير، اللهم إني قد بلغت أنك 

خصك هللا يجازيك بخير تحاولوا هاد الناس هادو، هاد..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداهللااملعا4ي:

الجماعات  من  وغيرها  والجرف  وأرفود  الريصاني  ساكنة  تعاني 

الترابية، من الخصاص املهول في املوارد الطبية وشبه الطبية، ناهيك 

عن النقص الحاد في التجهيزات الطبية، مما ينعكس سلبا عن الخدمات 

إلى  الفقيرة  وأسرهم  املر�سى  تحويل  يفرض  الذي  ال�سيء  الصحية، 

املستشفى الجهوي ملوالي علي الشريف بالرشيدية، والذي يبعد عن 

بعض املراكز الصحية بأزيد من 100 كيلومتر، هذه الوضعية تسائلنا 

عن الواقع شعار الدولة االجتماعية، وكيف يتم تنزيل الورش امللكي 

املتعلق بالحماية االجتماعية؟
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب السيد الوزير.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

السيدة النائبة املحترمة، التعجيل ديال الوظيفة الصحية هداك 
في يديكم إن شاء هللا، ولكن عندك الحق أنه بالنسبة للتعويض عن 

األدوية وداك ال�سي، هداك غيدخل في السياسة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

ما كنسمعوكش مزيان السيد الوزير.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

قلت لها عندك الحق أن في إطار السياسة الدوائية غادي يكون 
واحد املنظور آخر بالنسبة للتعويضات، اللي مهم فهاد ال�سي كامل هو 
أن املكتسبات اللي كانوا عند الناس، اللي كانوا في الراميد ما خصهاش 
تضيع، غتبقى نفس املكتسبات وهذا هو األجل باش دخل لهاد التأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض. أما بالنسبة ما كاينش األدوية، ما عرفتش 
باش كيداواوا سانية الرمل عرفتي أشنا هي هي ما كاين تا �سي دواء، 
عرفتي أشنا هي ما كاين تا �سي دواء، يعني مني كنقبط داك الناس داك 
املؤشرات اللي كيعطيوني شحال من واحد فتح وشحال وما كاين تا �سي 
دواء، باش كيفتحوا؟ املاء والزغاريت ما يمكنش، ربما يمكن لك تقول 
ليا ما عنديش هادي، وما عنديش هادي، وما عنديش هادي، ولكن 
باش نفي بأن ما كاينش الدواء راه هذا تقصير في حق وزارة الصحة. أنا 
تنظن ربما كاين خصاص، كاين �سي أمور اللي هي ديال التدبير ما�سي هي 
هاديك، نقدر نم�سي معك فيها، ولكن ما كاين دوا، ما كاين تا �سي حاجة، 
وفي آخر السنة عندي قدا وقدا ديال الناس فتحوا وداروا هذا، فبالتالي 

أنا ما فهمتش والو، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونشكركم على مساهمتكم القيمة، وننتقل 
إلى قطاع التجهيز واملاء، في السؤال الثاني عشر حول إشكالية القناطر 
املهترئة بالعالم القروي، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحدهم مشكورا، السيد الوزير، 
السيد الوزير هللا يخليك السيد الوزير، راه ما كنسمعوش هادي راه 
السادة  النواب،  السادة  يخليك،  الوزير هللا  السيد  تفضل،  جلسة، 
النواب، هللا يخليك ال�سي عاود سيروا عندو للبيرو وال سيروا معاه ل�سي 

بالصة راه ما�سي معقول هنايا، السيد النائب تفضل.

ملد ئباملسيداي سيناعك شة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها ملعالجة 
إشكالية القناطر املهترئة والقديمة بالعالم القروي؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير.

ملسيدانزمراب4كةاوزي4املتجهيزاوممل ء:

ملسيدةامل4ئيسة،

السيد النائب املحترم، بغيت نشكركم على هاذ السؤال الهام، وفي 
الواقع فكما تعلمون عندنا اليوم في بالدنا بالنسبة للعالم القروي عندنا 

15713 وحدة توجد منها 5436 وحدة على مستوى الشبكة املهيكلة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الوزير  السيد  تفضل  النواب،  السادة  لي،  اسمح  الوزير  السيد 
واسمح لي. جلسة دستورية ما�سي هنا.

ملسيدانزمراب4كةاوزي4املتجهيزاوممل ء:

إذن اليوم في إطار املنشآت املتآكلة عندنا 275 منشأة متآكلة بالنسبة 
للعالم القروي، وفي هاذ اإلطار الوزارة وضعت واحد النظام ديال تدبير 
املنشآت الفنية، واللي درجنا في القانون املالي ديال سنة 2023-2022، 
واحد املجهود خاص ديال 600 مليون درهم الهدف منه أساسا وهو أننا 
نواجهو هاذ اإلشكالية، واليوم غيمكّنا نقولكم بأن عندنا واحد 120 
منشأة فنية فهي إن شاء هللا غنعالجوها باللي هي متآكلة باش غيتم 
إعادة البناء ديالها أو غتكون كذلك الصيانة ديالها، ومن جهة أخرى 
وضعنا كذلك في الوزارة واحد البرنامج استعجالي إضافي ألن اعتبرنا بأن 
هاذ املشكل كبير مطروح بالنسبة للعالم القروي وضروري نواجهوه، 
اليوم هاذ البرنامج استعجالي فيه 275 منشأة اللي غنواجهوها إن شاء 
فنا واحد 900 مليون درهم إضافية 

ّ
ي غتكل

ّ
و املشكل ديالها، والل

ّ
هللا ونحل

زيادة على البرنامج اللي تكلمتلك عليه فيما قبل، وذلك سيساعد على 
حّل هاذ اإلشكالية إن شاء هللا وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداي سيناعك شة:

تنشكروك السيد الوزير على هاذ األجوبة اللي هي حقا منبثقة من 
واحد الرؤية حقيقية فهاذ القطاع، اللي ربما الذي كان يفتقدها خالل 
السنوات املاضية، وال بّد ما نشير لكم السيد الوزير، أن القطاع اللي 
الدولة  مشروع  لتنزيل  األساسية  الركائز  أحد  سيكون  عليه  تتشرفو 
االجتماعية ديال هاذ الحكومة هاذي، وبالتالي العناية بالعالم القروي 
 عبر 

ّ
عناية خاصة، وطبعا العناية بالعالم القروي ما يمكن لو يكون إال
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تتضمن  ي 
ّ
الل التحتية،  البنية  لتأهيل  حقيقية  وإرادة  حقيقي  تعزيز 

وتتصون الكرامة ديال املواطن في العالم القروي باش هذاك السيد 
اللي باغي يم�سي للسوق يلقى الطريق والقناطر باش يمشيو للسوق من 
خاللهم، وباش هاذيك السيدة اللي باغة تم�سي للمستوصف تلقى منين 
تدوز، وباش هاذوك التالمذ اللي باغيين يمشيو للمدارس يلقاو منين 
يدوزو، وبالتالي أشير لكم السيد الوزير، أن هناك بعض القناطر اللي 
ي اليوم تتكون عائق ما�سي 

ّ
مدة عقود اليوم ما تّمش اإلصالح ديالها والل

على املواطنين فقط، ولكن على املشاريع ديال الدولة في إطار تأهيل 
ي هي طرق اللي ما تّمش التأهيل ديالها 

ّ
بعض الطرق اللي هي مرقمة والل

منذ سنوات، وعلى سبيل املثال الطريق 3315 بإقليم بنسليمان اللي 
تتعاني من الوضعية ديالها تقريبا 5 ديال الجماعات اللي هما ّمالين 
الواد، أوالد يحيى، الطوالع، الزيايدة وبن سليمان، لهذا السيد الوزير 

نتمنى أن هاذ األمر يتم اتخاذه بجدية..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدانزمراب4كةاوزي4املتجهيزاوممل ء:

شكرا السيد النائب املحترم، أنا اللي يمكن نقول لكم السيد النائب 
املحترم بأن اعطينا واحد العناية خاصة لهاذ املجال، ألن صحيح أن 
الهدف من القناطر وهو حل اإلشكالية ديال التنقل ديال املواطنين في 

ي تتكون فصل الشتاء والحمد هلل..
ّ
العالم القروي، خصوصا مل

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

عن  سؤال  يليه  الذي  السؤال  إلى  ننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
وضعية الطرق بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، كيظهر لي لم يحضر صاحب 
السؤال، نمر إلى السؤال الذي يليه عن تأهيل املوانئ للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 

السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداملعزيزاأب :

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شك4ماملس نةاملوزرمء،

إ ومنياأ ومتياملد ئب ت،

في الحقيقة السيد الوزير نتساءل عن شنو هي وضع املواني في املدن 
اللي يتعدى من هنا  الدولة وبرنامجها  الساحلية؟ شنو هيا مؤهالت 

2030؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير املحترم.

ملسيدانزمراب4كةاوزي4املتجهيزاوممل ء:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شك4ماملسيداملد ئبامملحت8م،

فبخصوص املوانئ فكما تعلمون الوزارة أعدت استراتيجية لسنة 
2030 اليوم نقوم بتحيينها وهاد االستراتيجية عطات واحد األهمية 
قصوى للمناطق الجنوبية وخير مثال على ذلك وهو أنه جاللة امللك أيده 
هللا فاعطى انطالقة ملشروع مهم مهيكل بالنسبة للداخلة األطل�سي اللي 

هو انطلق اليوم اإلنجاز ديالو، ثانيا كانت العديد كذلك من اإلنجازات 

في هاد املجال بحال ميناء بوجدور في 2012، توسيع ميناء الداخلة 

القادم من 2013، ميناء طرفاية 2017، ميناء سيدي إفني 2015 وميناء 

الصيد املحلي مهيريز سنة 2018، وبالنسبة امليناء بوجدور ففهاد ال 

والبنيات  املنشآت  بتطوير  الوزارة  السنوات األخيرة، قامت كذلك   5

التحتية وكذلك ضمان مجال أمن وسالمة امليناء وقمنا كذلك بأشغال 

الجرف التي تصل سنويا إلى ما يقارب 150 ألف متر مكعب من الرمال 

واليوم فنحن نقوم كذلك بدراسة تقنية تهم توسعة املنشآت املنائية 

بميناء بوجدور التي تتجلى في تمديد منشآت الحماية بطول 715 متر 

ومنشآت الرص بطول 440 متر وبتعميق يتراوح ما بين 5 إلى 8 ديال 

األمتار، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعبداملعزيزاأب :

شكرا السيد الوزير، في الحقيقة أن املوانئ في املدن الساحلية هي 

اللي تتعطي االقتصاد وهي اللي امتصاص البطالة للشباب املعطل، 

بال شك ميناء بوجدور هو ميناء بوجدور اللي كان وقع في 2012 وكانت 

الستقبال  ميناء  يكون  يمكن  هو  اللي  الثاني  الشطر  ديال  الدراسة 

البواخر أعالي البحار ولكن تعطل ألن الحكومة 2007 كانت اعطات 

االنطالقة باش يكون ميناء متكامل ولكن وقع الجزء األول منو في 2006 

أيضا وبدينا الحالة الجزء اللي هو مهم اللي يمكنلو يصقل يعني مدينة 

بوجدور هي ما فيهاش معامل وال فالحة اللي فيها ما�سي هو البحر وعندها 

إيد عاطلة للشباب املعطل الكثيرة وبغينا نعرفو فوقاش يمكن لها تعطي 
الوزارة في هذا الباب هذا يمكن لها تقوم بالجزء الثاني الشطر الثاني 
من ميناء بوجدور، كذلك ميناء يعني كان تيسات اللي هو رصيف اللي 
هو الستقبال قوارب الصيد في منطقة قسوة ومنطقة يعني صيد مهمة.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملد ئباملسيدافيصلاملزرهوني:

شك4ماملسيداملوزي4،

السيد الوزير، ليكن في علمكم واحد امليناء من مدينة آسفي اللي 
هو تابع لجماعة ديال بدوزة، زعما بغينا نشوفو اآلجال ديالو إمتى غادي 

يكون اإلفراج على الصفقة ديالو؟ وشكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، هل من تعقيب آخر؟ السيد الوزير.

ملسيدانزمراب4كةاوزي4املتجهيزاوممل ء:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شك4ماملسيدمناملد ئب نامملحت8م ن،

فاليوم كما ذكرت هنالك إرادة قوية لتقوية بعد املوانئ في هاد اإلطار 
ونحن بصدد إعادة النظر في اإلستراتيجية ديال 2030 باش ناخذوا بعين 
اإلعتبار هاد املعطيات اللي تفضلتيو بها، وإن شاء هللا غتكون عندنا 

فرصة باش نقدموا لكم البرنامج جديد في أقرب وقت ممكن، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نعود إلى السؤال السابق عن وضعية الطرق 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم 

الدستوري الديمقراطي االجتماعي تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداملحسينامل4حوية:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن االستراتيجيات لنهوض بأوضاع الطرق 
بالعالم القروي؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير املحترم.

ملسيدانزمراب4كةاوزي4املتجهيزاوممل ء:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيداملد ئبامملحت8م،

أوال بالنسبة للطرق القروية فكما تعلمون املغرب خطى خطوات 

مهمة فهاد اإلطار كالبرنامج األول والبرنامج الثاني ديال الطرق القروية، 
واللي  كيلومتر  ألف   26 ديال  معينة  النسبة  واحد  فيه  تنجزات  اللي 
مكنات من الوصول إلى النسبة ديال فك العزلة إلى %79، و من بعد 
املجالية  الفوارق  تقليص  ديال  مخطط  هو  اللي  آخر  مخطط  تدار 
اللي تبرمجات فيه واحد 22 ألف كيلومتر ديال الطرق القروية الغير 
املصنفة، واللي تحققت فيه 8000 كيلومتر من طرق القرب و3800 
كيلومتر طرق القرب وبناء وتهييئ 17 ألف و500 كيلومتر من الطرق 

الغير املصنفة، وكل ذلك ساعد على بالطبع تقليص وفك العزلة على 

املواطنين في العالم القروي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداملحسينامل4حوية:

شك4ماملسيداملوزي4امملحت8م،

تعتبر املسالك والطرق من الركائز األساسية لدعم التنمية املحلية 

بالعالم القروي، وتعرف البادية صعوبات شتى في بناء الطرق واملسالك 

نظرا لصعوبة التضاريس بها ومع تهالك الطرق القديمة يظل العالم 

القروي في كثير من الجهات معزوال اجتماعيا واقتصاديا مع الحواضر 

التابع لها إداريا.

الحكومة  كرسته  الذي  االجتماعي  الفوارق  تقليص  برنامج  إن 

مبالغ مالية انطالقا من سنة 2017 ونحن عند مشارف نهايته بسنة 
2023، الذي كان له وقع إيجابي على العالم القروي إال أن بعض القرى 

والبوادي ال زالت تعاني من خصاص في البنيات الطرقية، وعلى سبيل 

الطريق   4315 الطريق  هناك  الطرق  بعض  هناك  الحصر  ال  املثال 

الجهوية الرابطة بين جماعة عمور السفلية إقليم القنيطرة وجماعة 

الطريق  إلى  باإلضافة  الخميسات،  إقليم  البحراوي  عالل  سيدي 

الجهوية 4248 الرابطة ما بين سيدي يحيى الغرب وجماعة املقرن، 

السيد الوزير هاد الطرقات كيعرفوا واحد الدينامية كثير ديال الحركة 

ديال الشاحنات خاصة أن هاد املنطقة تتعرف واحد املنطقة صناعية 
واللي كيتوافد عليها واحد املجموعة ديال املستثمرين، باإلضافة إلى 
استعمال السيارات ديال املستخدمين، تنطالبوا منكم السيد الوزير 
على أساس أن تاخذوا هاد الطرق بعين اإلعتبار من أجل يعني التخفيف 
على الطرق األخرى اللي كتعرف واحد االكتظاظ في االستعمال اليومي 

لهاد السيارات، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل.
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ملد ئباملسيداعبداملق نراملط ه4:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير املحترم، الطرق اإلقليمية راها طرق قروية بامتياز في 
الجواب ديالكم ما جبدتوش الطرق اإلقليمية وهنا يعني هي اللي كتربط 
الساكنة ديال العالم القروي في الجماعات وفي املداشر باملركز ديال 
اإلقليم، مع األسف هاد الطرق ما كنعطيوهاش حقها من اإلصالح 
في  مثال  نعطيك  دليل  وخير  هذا،  أغلب  في  حالة سيئة  في  وكتوجد 
الطريق اإلقليمية في طنجة في إقليم طنجة أصيلة اللي الرقم ديالها 
4602 واللي هي املدخل الجنوبي الشرقي ديال مدينة طنجة اللي الحالة 
ديالها سيئة ورجعات متدهورة في هاد األمطار األخيرة اللي نعمنا هللا بها 
ورجعت ما�سي طريق رجعت عبارة عن خنادق واللي دبا كتهدد املصلحة 
ديال املواطنين والحياة ديالهم االقتصادية واالجتماعية، لذلك نطلب 
منك السيد الوزير املحترم باش تدخلوا باش تصلحوها وتصلحوا النقط 
باإلصالح  الناس، وتسرعوا  ما تقطعش على  باش  فيها  اللي  السوداء 
غي  راها  الجهة  مع  تدارت  اللي  االتفاقية  راه  ديالها  والتأهيل  ديالها 
اإلمضاء، خصكم عي تسرعوا باإلخراج ديالها لحيز الوجود، وهذا رجاء 

من الساكنة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل، من املجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية.

ملد ئباملسيدامب4مهيمامجدين:

السيد الوزير املحترم، رغم أن نسبة فك العزلة عن العالم القروي 
في مجال الطرق مهمة، وال يمكن إنكارها عبر مجموعة من البرامج، وعبر 
الحكومات السابقة، وأن مجموعة من الحوادث التي صاحبت أمطار 
الخير، ما زالت هناك مسالك طرقية تعتبر تحديا حقيقيا لربط هذه 
ولتحوالت  الديموغرافية  ديناميتها  ومسايرة  التنمية،  بعجلة  املناطق 
االجتماعية، واالستجابة لحاجيات السكان، وجب اإلسراع بإيجاد حل 
برنامج  التي تدهورت عبر  للطرق  املتعثرة، وسيما  الطرقية  للمشاريع 

الصيانة الذي وعدتم بوضعه، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير.

ملسيدانزمراب4كةاوزي4املتجهيزاوممل ء:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شك4ماملس نةاملدومبامملحت8مين،

أنا فقط بغيت نرجع ل 3 النقط :

النقطة األولى هي مرتبطة أوال بالصيانة، ألنه هاد اإلشكال إشكال 
اللي  مصنفة،  الغير  للطرق  بالنسبة  خصوصا  مطروح  اللي  حقيقي 
يمكن لي نقول لكم وهو بالنسبة للبرنامج ديال الطرق القروية اللي 
قامت به الوزارة، فقررنا أن بالنسبة لقانون املالية لسنة 2023، أننا 
نوفروا واحد الحصة خاصة لصيانة الطرق القروية، ألن ال يعقل أن 

الطرق تكون، ومن بعد 4 سنين 5 سنين فهي تتراجع متهالكة، وحتى 

واحد ما غيمكن لو يستعملها، وهذا خلق إشكال كبير وبالتالي إن شاء 

هللا غنحاولوا نتجاوزوا هاد اإلشكال، وتنشوفوا مع الحكومة أنه كذلك 

في إطار البرنامج ديال تقليص الفوارق املجالية، أنه تدار كذلك واحد 

النسبة خاصة للقضية ديال الصيانة ديال الطرق القروية.

إطار  في  تدخل  فهي  اإلقليمية،  للطرق  بالنسبة  الثانية  النقطة 

الصيانة، وأنتما عارفين بأن %46 ديال امليزانية ديال الوزارة تتم�سي 

اللي تفضلتيوا  نباشروا لألمور  يمكنا إن شاء هللا  وبالتالي  للصيانة، 

بها، ومعلوم اليوم في إطار الشراكة مع الجهة فور إن شاء هللا التوقيع، 

غنطلقوا إن شاء هللا في العمل فهاد اإلطار.

للطرق  بالنسبة  اليوم كذلك  أنه  األخيرة، وهو  للنقطة  وبالنسبة 

القروية تيخصنا نعرفوا بأنه كاين عندهم خصاص كبير، ولكن في نفس 

الوقت ضروري نحددوا األولويات، وتنعتبروا بأن اليوم بغينا نعطيوا 

اللي  الطرق  تتدي لألسواق،  اللي  للطرق  السياحية،  للطرق  األولوية 

تتدي للمدارس، الطرق اللي تتدي للمستوصفات، اللي هي اللي تتشكل 

في الواقع الوسائل األساسية ديال للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

بالنسبة للعالم القروي، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

عن  عشر،  الخامس  السؤال  إلى  وننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 

غياب حواجز أثناء تنفيذ الطرق املزدوجة، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق االشتراكي، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاسلوداملدمد تي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، مع كل توسيع في املجال الحضري، تنتقل صيانة 
أن  الجماعات دون  إلى  الجماعات من وزارتكم  إلى  الطرقية  املقاطع 
تنسيق جدي بينكم، خصوصا للطرق املزدوجة التي ال تراعي سالمة 
وحماية املواطنين، لذا نسائلكم السيد الوزير عن الحلول أو السبل 

إليجاد حلول لهذه املخاطر؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.
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ملسيدانزمراب4كةاوزي4املتجهيزاوممل ء:

شك4ماللسيدةامل4ئيسة،

شك4ماللسيدةاملد ئبة،

أول  بأن،  يأكد  لواحد  بالذات ضروري  النقطة  هاد  فبخصوص 
�سيء وهو العمل على احترام معايير السالمة، وفي هذا اإلطار فالوزارة 
تعمل على تهيئة الطرق املزدوجة، مع فصل املادي بين املسارين حسب 
اإلسمنتية  الوقائية  الحواجز  بوضع  الفاصل،  املركزي  الشريط  على 
أو الحديدية، أو بزرع مغروسات، وكذلك تتدار في هاد اإلطار بعض 
الحواجز من فئة séparateur DBA أثناء إنجاز أشغال الطرق املزدوجة، 
وهاد �سي تدار في العديد من الطرق اللي من بينها الطريق املزدوج بين تازة 
والحسيمة، وتثليث الطريق املدارية ملدينة الرباط، أو األشغال الحالية 
في طور إنجاز املتعلقة بتثليث الطريق الوطنية رقم 6 بين الرباط وسيدي 

عالل البحراوي، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاسلوداملدمد تي:

السيد الوزير، نسبة الحوادث املميتة في املجال الحضري ارتفعت 
إلى %33، وهاذ ال�سي اللي كتقول السيد الوزير فأغلب املدن ال يمت 
للحقيقة بصلة، مثال مدينة طنجة طريق ديال 12 متر و16 متر راه تعتبر 
كارثة بالنسبة للراجلين، خصوصا بدون تواجد أي ممرات تحت أرضية، 
وكذلك انعدام اإلشارات الضوئية آلليات االستعمال، وهاذ الحواجز 
اللي تكلمتي عليها السيد الوزير، غير متواجدة في أغلب الطرق خصوصا 
العابر نفسه يعني فذاك  مع التوسع الحضري ملدينة طنجة، فيجد 
لسائقي  بالنسبة  وكذلك  للعبور،  له  يعني  تمثل جزيرة  هي  الحواجز 
السيارات ألن كيتواجدو في حالة انعدام هاذ الحواجز يعني في تقابل مع 

بعض في املسالك املتقابلة فيربط ربطة بالحوادث التي..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد  تعقيب؟  من  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الوزير؟ ما عندكش تعقيب؟ نمر إلى السؤال الذي يليه سؤال عن إصالح 
االستقاللي  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الطرق، 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدابوشعيباطه:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، إن وضعية بعض الطرق املتضررة تدعو للتساؤل 
عن البرنامج الكفيل بإصالحها؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضل السيد الوزير.

ملسيدانزمراب4كةاوزي4املتجهيزاوممل ء:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شكرا السيد النائب املحترم، بالنسبة للقضية ديال الصيانة ديال 
الطرق كما ذكرت فالوزارة فهي تتعطي 3 ديال املليار ديال الدرهم، أي 
%46 من امليزانية ديال الطرق املخصصة إلى ذلك للصيانة، ويمكن لي 
نقولكم بأن اليوم عندنا واحد املستوى ديال الطرق اللي هي حسنة 
2000 كلم  %63، واليوم تنشتغلو على أنه سنويا  ومتوسطة بنسبة 
اللي تنقومو بالصيانة ديالها و50 منشأة فنية سنويا، والهدف وهو درنا 
واحد البرنامج اللي تيهدف إلى عصرنة الطرق الوطنية، صيانة الطرق 
اإلقليمية والجهوية اللي تكلمنا عليها قبيلة، وصيانة املنشآت الفنية 
الطرق  وتأهيل  وترميمها،  الضيقة  املنشآت  باالنهيار وتوسيع  املهددة 
الجهوية واإلقليمية ذات حركة سير ضعيفة أي أقل من 2000 عربة في 

اليوم، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدابوشعيباطه:

بحق  تجسد  التي  التوضيحات  هذه  على  شكرا  الوزير،  السيد 

الطرقية،  الشبكة  لتعزيز  دينامية جديدة  إعطاء  في  القوية  إرادتكم 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية وفك  باعتبارها الدعامة األساسية 

العزلة عن الساكنة، وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية وتحسين 

شروط السالمة الطرقية، مع ما يقت�سي ذلك من تسريع وتيرة الصيانة 

إصالح  واملتهالكة،  املتآكلة  بالطرق  املرتبطة  العمليات  االعتيادية، 

وترميم وتقوية وتكسية وتوسيع بعض الطرق املتضررة، بما فيها النقط 

لتفادي  الطرقية  في بعض املحاور  املعالجة  إلى  التي تحتاج  السوداء 

حوادث السير الخطيرة، وفي هذا السياق البّد من اإلشارة إلى أن إقليم 

النواصر في أمّس الحاجة لتعزيز شبكته الطرقية مثل الطريق اإلقليمية 

3018 و3014 بجماعة دار بوعزة، والطريق الوطنية رقم 1 بجماعة 

والطريق  بوسكورة،  بجماعة  و106   BO 115 والطرق  عزوز  أوالد 

الجهوية 315 املارة بين إقليم النواصر وإقليم مديونة في اتجاه املطار 

الدولي محمد الخامس، بما تقتضيه من إصالح شامل، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد 
الوزير.
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ملسيدانزمراب4كةاوزي4املتجهيزاوممل ء:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شكرا السيد النائب املحترم، أنا فقط بغيت نقول بأنه اليوم الوزارة 
وضعت واحد املخطط خاص بالنسبة للنقط السوداء، الهدف وهو 
أننا في ظرف هاذ 3 سنوات املقبلة إن شاء هللا نعالجو كل هاذ النقط 
السوداء، ألن تطرح عدة إشكاليات بالنسبة للحياة ديال املواطنات 
واملواطنين، وبالتالي قررنا أن نضع برنامج استعجالي خاص ملواجهة 
النواصر إن شاء هللا  أما فيما يخص اإلقليم ديال  هذه اإلشكالية، 
ل ديال 

ّ
فالعديد من األمور اللي هي مبرمجة اللي تتدخل في إطار التدخ

السيد النائب املحترم، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

17 حول توسعة املحاور الطرقية  الوزير، السؤال  شكرا السيد 
املحاذية مليناء طنجة املتوسط للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملد ئباملسيداعبداملسالماملحسد وي:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

السيد الوزير املحترم، نسألكم عن توسعة املحاور الطرقية املحاذية 
مليناء طنجة املتوسط، تعرف املحاور الطرقية املؤذية من مدينة القصر 
الصغير نحو الطريق السيار ونحو مدينة الفنيدق عبر الطريق الساحلية 
ضغطا كبيرا مما يخلق أزمة مرورية، وبناء على ما سبق نسألكم السيد 
الوزير عن تقدم أوراش توسعة املحاور الطرقية في املنطقة املذكورة؟ 
هل هناك رؤية للمصالح اإلقليمة والجهوية حتى ال تعاني مستقبال من 

أزمات مرورية؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير املحترم.

ملسيدانزمراب4كةاوزي4املتجهيزاوممل ء:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال الهام، فكما تعلمون 
كثافة  فيها  هي  اللي  طرقية  بشبكة  متصل  املتوسط  طنجة  ميناء 
عالية، عندنا أوال طريق السيار طنجة املتوسط الرباط، عندنا الطريق 
الوطنية رقم 16 الرابطة بين طنجة والفنيدق بمقطعها. ثانيا مقطع 
بين طنجة والقصر الصغير على طول 25 كيلومتر الذي عرف أشغال 
التقوية سنة 2018، ومقطع الطريق السريع بين ميناء طنجة املتوسط 
وتطوان على طول 10 كيلومتر الذي عرف أشغال التكسية سنة 2020، 
والطريق الجهوية رقم 401 الرابطة بين ميناء طنجة املتوسط واملنطقة 

الصناعية تطوان على طول 32 كيلومتر. وتجدر اإلشارة إن املقطع بين 
21 كيلومتر يعرف أشغال  الصغير على طول  أنجرة والقصر  خميس 
التوسيع والتقوية بغالف مالي يناهز 70 مليون درهم وصلنا إلى 80% 
ديال اإلنجاز، واحنا تنقوموا بدراسة أولية للمشروع إلمكانية إنجاز 
طريق مدارية للميناء على طول 25 كيلومتر لضمان إنسيابية حركة 

السير على مستوى هاد املقطع من الطريق الوطنية رقم 16، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعبداملسالماملحسد وي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى كل املعطيات التي قدمتموها 
بخصوص هذا املوضوع. السيد الوزير مناء طنجة املتوسط وهلل الحمد 
عاد لسابق نشاطه بعد تحسن الوضعية الوبائية وهو يعرف إلى جانب 
توافد الجالية املغربية والسياحة واألجانب نشاطا كبيرا طيلة السنة، 
السيد  الدينامية  الشاحنات. هذه  الدولي عبر  النقل  بالنسبة لحركة 
الوزير البد لها من املواكبة أيضا على مستوى الشبكة الطرقية من 
خالل تقوية وتوسعة املحاور الطرقية املحاذية للميناء والتي ستستفيد 
منها أوال حركة التنقيل من وإلى هذا امليناء وأيضا ستساهم في تحسين 
جودة البنيات التحتية حتى تواكب التطورات الحضرية واالقتصادية 
الذي يعرف إقليم الفحص أنجرة ورفع مستوى ظروف التنقيالت بين 
الجماعات. السيد الوزير، 2017 الطريق املؤذية إلى القصر الصغير 
جزء من هذه الطريق دخل إلى امليناء املتوسط رقم 2 وتم تعويضه 
مؤقتا بالقرب من امليناء و5 سنوات والساكنة تنتظر وتصبر ولكن مع 
األسف لم يتم تعويضه، واليوم ال قدر هللا كان هذا العام بأمطار الخير 
الساكنة .. تنقطع الطريق جزء من هذا املنفذ فيه بحيرة من مياة .. 

السيد الوزير هذا املمر..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير، 
ننتقل إلى السؤال 18 سؤال حول مالءمة الشبكة الطرقية لحاجات 
النواب املحترمين من فريق  املتزايدة للسيدات والسادة  حركة السير 

األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداملحجي8ة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيداملوزي4امملحت8م،

تعرف حركة السير في بالدنا يعني حركة متزايدة، في نفس الوقت 
كاينة الشبكة الطرقية تشرف في بعض الجهات، كاينة شبكة طرقية 
تعرف اختناقات في بعض الحاالت، لذلك نسائلكم عن السياسة التي 

ستنتهجها الوزارة من أجل التغلب على هذه اإلشكاالت؟ شكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير املحترم.

ملسيدانزمراب4كةاوزي4املتجهيزاوممل ء:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شك4ماملسيداملد ئبامملحت8م،

بخصوص اإلشكاليات اللي تفضلتيو بها أن ضروري نقول بأن اليوم 
الشبكة  ديال  العصرنة  فيه  البرنامج خاص  واحد  على  فهي  الوزارة 
الطرقية املهيكلة وتطويرها، فيه تطوير شبكة الطرق السريعة من بينها 
الطريق ما بين فاس تاونات، فيها بناء وإعادة تأهيل الشبكات الطرقية في 
املجال القروي، وفيه كذلك طرق سيارة جديدة واليوم كذلك فتنقومو 
بإعداد املخطط الوطني للتجهيزات الطرقية في في أفق سنة 2040، واللي 
بغينا نديروه هذا هو اللي تنتكلمو عليه مع السيدات والسادة النواب 
وهو بغينا نديروها بكيفية تشاركية أي أنه نديرو في إطار اتفاقيات مع 
الجهات باش نحددو ما هي األولويات ؟ ما هي الطرق اللي تيعتبروها 
املجال  لتتهم  الجهات  داخل  كاينة  هي  اللي  البرامج  هي  ما  أساسية؟ 
الصناعي، املجال الصحي، املجاالت األخرى األساسية واملجال السكني 
باش يكون واحد تالؤم ما بين الطرق اللي غنبرمجو وكذلك اإلنتظارات 
ديال املواطنات واملواطنين، وكذلك أن نقوم بإعداد هذا املخطط باش 
ناخذوا بعين االعتبار كذلك اإلشكالية اللي بدات تبان وهي التغيرات 

املناخية وانعكاساتها على الطرق، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحاداملحجي8ة:

برامج  تتكلمون عليها هي  التي  البرامج  الوزير، فعال  السيد  شكرا 
الطرقي  الرصيد  بهاد  املتعلقة  اإلشكاالت  بعض  هناك  لكن  واعدة، 
نفسه بحيث أنه خالل العشر سنوات األخيرة مجموعة من املقاطع 
من  حصتها  تنل  لم  جهوية  إقليمية،  وطنية،  كانت  سواءا  الطرقية 
الصيانة، وضعيتها أصبحت جد جد متهالكة، ذكرتم الطريق السريع 
ما بين فاس وتاونات الحلم هو أن يصل إلى الحسيمة وتصبح جهة 
فاس مكناس بإمكانها توصل للحسيمة على اعتبار أن املسافة ما بين 
تاونات والحسيمة ما تتجاوزش واحد 80 كيلومتر ونلقاو راسنا في البحر 
األبيض املتوسط غتكون مهمة، جهة فاس مكناس بما أنكم تكلمتو 
على الجهات كيفاش هاد الجهة دفاس مكناس جات في وسط املغرب 
نربطوها بطنجة املتوسط بمعنى الطريق يعني سريع أو الطريق السيار ما 
بين فاس وطنجة عبر وزان باش يمكن نمشيو للشمال، أيضا كاين واحد 

املالحظ السيد الوزير..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هللا يخليك السيد النائب، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداملحجي8ة:

السيد الوزير هو أنه في املنهجية ديال اإلصالح الطريق كيكون فيها 
20 كيلومتر  30 كيلومتر وتتبقى  50 كيلومتر كيجيو يصلحو  إقليمية 
متهالك  الطريق  كتولي نصف  أخرى  5 سنين  وال  10 سنين  كتنتاظر 
والنصف اآلخر جيد، خاص مقاربة شمولية أيضا، واحد الجبل ديال 
بويبالن واحد الطريق كتوصل له صعبة جدا هاد الجبل أيضا خصنا 
نفكرو فيه، ما بين تاونات والشاون كاينة طرق كتدي وتجيب ولكن جزء 
منها ما كيسمحش بالولوجية وبالتالي هذا البرنامج الطموح اللي علنتو 
عليه اليوم يمكن يجاوب على هاد اإلشكاالت الكبيرة اللي مطروحة اللي 

فيها واحد 10 سنوات ديال عدم اإلصالحات في هذه الشركة الطرقية.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

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

ملسيدانزمراب4كةاوزي4املتجهيزاوممل ء:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شكرا السيد النائب املحترم، في الواقع فبحال اللي تفضلت راه قلت 
بأن كاين واحد البرنامج خاص بالنسبة للصيانة واحنا تنزيدو نطوروه 
والبعد الشمولي احنا باغيين نمشيو فيه، وبالنسبة للجهة ديال فاس- 
مكناس كما تعلمون فنحن نشتغل على أنه نديرو واحد الطريق ما 
بين الناظور وجرسيف باش أنه يكون الربط مع ميناء ديال الناظور 
غرب املتوسط والجهة ديال فاس -مكناس باش يستافد منه الشرق 
والجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة وكذلك الجهة ديال فاس مكناس، 
والهدف من هاد ال�سي كله وهو أن يكون هنالك نظرة شمولية مندمجة 

اللي غيكون عندها واقع إيجابي على املواطنات واملواطنين.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونشكركم على هذه املساهمة القيمة ونمر 
بعد أن استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول األعمال، نمر إلى 
املادة 152 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، وحيث أذكر أن هناك 
أربعة طلبات لها وحدة املوضوع األمر يتعلق بالصحة النفسية الكلمة 

للمتحدث األول عن الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاسكيدةالحاوش:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير املحترم، بادرنا في الفريق الحركي إلى وضع طلب من 
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تسليط  يتطلب  الذي  املوضوع  هذا  في  والتفاعل  النقاش  فتح  أجل 
الضوء عليه لألسباب التالية:

واالضطرابات  القلق  واضطرابات  االكتتاب  حاالت  ارتفاع  أوال   -
الذهنية، وكذا حاالت اإلدمان والسلوك االنتحاري ومرض الزهايمر، 
ناهيك عن العنف األسري واملشاكل االجتماعية التي تفاقمت بفعل 
تأثيرات كوفيد وارتفاع األسعار وانسداد آفاق الشغل، وغياب حلول 

وبدائل من شأنها التخفيف من معاناة املواطن؛

الطاقة  ضعف  وأيضا  املتخصصة  البشرية  املوارد  قلة  ثانيا   -
االستيعابية السريرية بالقطاعين العام والخاص وسوء توزيعها املجالي؛

هذه املعطيات تستدعي إرادة حكومية لالنكباب على هذا اإلشكال 
النفسية  الصحة  لبرنامج  املرصود  السنوي  الغالف  رفع  خالل  من 
%6 من ميزانية هذه الوزارة وتوفير  والعقلية الذي ال يتعدى حاليا 
اختصاصات شبه منعدمة كالطب النف�سي لألطفال والشيوخ والعجزة، 
البشرية  املوارد  من  الرفع  ضرورة  عن  تؤكد  املعطيات  هذه  قراءة 
املتخصصة في الصحة العقلية والنفسية وإرساء بنيات استشفائية 
على مستوى كل الجهات واألقاليم بشكل منصف وعادل، وبالتالي فإن 
الطموح الذي نتقاسمه جميعا هو وضع حد لالنعكاسات واآلثار املترتبة 
عن الضعف الذي يسجله هذا القطاع ال سيما استفحال ظاهرة الهجرة 
وظاهرة التسكع والتشرد والعنف وارتفاع حاالت االكتئاب والسلوك 
لهذه  املنتجة  واالجتماعية  االقتصادية  األسباب  أن  كما  االنتحاري، 
املشاكل الصحية تتطلب مقاربة حكومية فعالة كأحد أسس الدولة 

االجتماعية املوعود بها.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الفريق  عن  الثاني  للمتحدث  والكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
االشتراكي.

ملد ئباملسيدامملهدياملف طاي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملس نةاوملسيدمتاملدومب،

السيد الوزير املحترم، الطلبى والفقها واملشعوذين واملشعوذات، 
الطلبى والفقها ما كنهضرش على شق قراءة القرآن اللي كتدير الطمأنينة 
في النفوس ولكن السيد الوزير كنهضر على شق آخر أستحيي حتى نقولو 
فهاد القبة هذه، خليناهم داو ما بغاو فينا من 1960 وهاد الطابو ما 
بغيناش نتكلمو عليه آش عطانا %48.9 حسب املجلس اإلقتصادي 
دراسة دارها املجلس االقتصادي واالجتماعي %48.9 ديال املغاربة فوق 
15 سنة عاناو من اضطرابات نفسية، ما يعني أن %50 هنا راه عندهم 
اضطرابات نفسية واللي سولناه غادي يقول لك ال أنا بخير عالش؟ ألن 
هاد الطابو هذا، هذا واقع هاد الطابو هذا ما قدرناش نكسروه السيد 

الوزير وهذا هو املهم، كيفاش بغيتونا نكسرو السيد الوزير الصحة 
واقع،  أنا، هذا  ما عطيتهاش  األرقام  هاد  واقع هذا،  النفسية؟ هذا 

كيفاش بغيتي السيد الوزير، هللا يكثر خيرك السيدة الرئيسة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيدات والسادة النواب، هللا يخليكم.

ملد ئباملسيدامملهدياملف طاي:

هذا واقع هذا هذا راه أرقام ما�سي أنا من عندي..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هللا يخليكم سمعو السيد يتحدث تفضل، غايعطيه الوقت ديالو 
كن منهي صافي تفضل، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامملهدياملف طاي:

كيف بغيتو السيد الوزير هللا يجازيك بالخير %2 ديال امليزانية ديالكم 
السيد الوزير تتم�سي لهاد القطاع هذا ؟ كيف بغيتو السيد الوزير 27 
مؤسسة اللي كاينة 1725 سرير اللي كنتكلمو عليها كيفاش بغيتو 172 
طبيب في القطاع العام و 131 طبيب في القطاع الخاص، غادي نم�سي 
مباشرة ألن التوقيت يداهمني، بغيتك السيد الوزير تكون غريندايزر 
ديال بصح مع املختلين عقليا، هذا هو املشكل الكبير السيد الوزير هللا 
يجايزك بالخير، وقت كورونا كنا جمعناهم وعشنا معهم أقسم لك باهلل 
العلي العظيم إيال شوية دالعناية هادوك اللي كنشوفوهم في الزنقة 
غادي نلقاوهم ناس آخرين، الوالدين ديالهم تخالو عليهم آش تيبقى 
لهم؟ ملي تيولي اباك وامك يتخالو عليك كيبقى له إال السيد الوزير 
الدولة هي اللي خصها تحتضنه السيد الوزير وخصكم تلقاو �سي حل 
لهاد ال�سي هذا، ألن املجتمع املدني والجمعيات كيقوموا بواحد الدور 
كبير، كيخصنا نساعدوهم، وهللا يجايزكم بالخير، كيف بغيتو السيد 
الوزير أن هاد املجتمع املدني هذا اللي حطنا بواحد الترسانة قانونية 

بدينا ها اعطينا املنفعة العامة، راكم كتعرفو..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة للمتحدث الثالث عن فريق التجمع 
الوطني لألحرار عطيناك ال زدنا لك زدنا لك آه زدنا، السيدة النائبة هللا 
يخليك، السيدة النائبة، السيد النائب، اإلخوان، األخت هللا يخليكم 
تصنتو، السيد النائب ياهلل أسيدي بسم هللا، تفضل السيد الرئيس، 

اإلخوان األخوات اإلخوان هللا يخليك السيد عنده نقطة نظام.

ملف4يقامالشت8مكيا ملد ئباملسيداعبدامل4حيماشهيدارئيسا
)نقطةانظ م(:

الرئيسة كنطلبو نقطة نظام باش  الثانية السيدة  لألسف للمرة 
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نبهو السير العادي ديال الجلسة، ألن لألسف بدل من أن الرئاسة هي 
اللي تقوم بتنظيم الجلسة واحد مجموعة من النواب تيوليو تيفضلو 
نفوسهم في الوقت تيشوشو تيقطعو الطرق ومن بعد هما تيطالبو باش 
أن التوقيت يرجع للمكان ديالو كنلتمسو منكم السيدة الرئيسة بأن 
تحرصو على التوقيت ديال، اآلن املداخلة ديال دقيقتين ما سمعناهاش 

ألن الجهات تكلفت باش تدير حاجات آخرين، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة للمتحدث الثالث عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملد ئبةاملسيدةاثوريةاملعزموي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

لقد ارتأينا أن نتاول الكلمة في إطار املادة 152 لطرح هذه اإلشكالية 
املتعلقة بالصحة النفسية والعقلية، نظرا لكونها االرتفاع الكبير للعديد 
من االضطرابات النفسية حسب إحصائيات منظمة الصحة العاملية 
تشير إلى تسجيل حالة وفاة كل ثانية بسبب االنتحار جراء معاناة من 
أمراض نفسية، مما جعل مكافحة االنتحار أولوية عاملية عبر إدراجها 
أنجزتها  التي  الوطنية  الدراسة  نتائج  املستدامة.  التنمية  أهداف  في 
وظاهرة  مرتفعة  أرقام  إلى  تشير  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة 
مقلقة اتسعت بشكل ملحوظ بسبب رواسب ومخلفات جائحة كوفيد 
19، إذن اآلن أصبحنا أمام وضع نستحق أن نقف أمامه وأن نبحث 
عن حلول سريعة له خاصة أن بالدنا تشهد ضعفا في البنيات التحتية 
الخاصة بالصحة النفسية والعقلية وأحيانا يكون الوصول إليها قليال 
جدا، كما أن التوعية الصحية النفسية يظل غائبا بشكل كبير ولذا 
نطالب وزارة الصحة والحماية االجتماعية إلى وضع خطة فعالة بل 
سياسة عمومية صحية اجتماعية واضحة ومندمجة في مجال الصحة 
النفسية الوقائية والعالجية والتأهيلية واالندماج االجتماعي بمختلف 
الجهات، يجب إصدار تشريعات وقوانين جديدة مؤطرة تتما�سى مع 
املجال،  هذا  في  املر�سى  حقوق  وتحمي  الصلة  ذات  الدولية  املعايير 
والتأكيد أيضا إلى رفع من امليزانية املخصصة للمخطط الوطني للصحة 
الخاصة بعالج األمراض  النفسية والعقلية وتخفيض أسعار األدوية 
الصحية  واملراكز  املستشفيات  في  والعقلية وتوفيرها مجانا  النفسية 

واالجتماعية للمصابين، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للمتحدث الرابع عن فريق األصالة 
واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاداملحجي8ة:

السيد الوزير املحترم، طبعا لنا الثقة الكاملة أنه هاد القطاع إن 
شاء هللا في عهدكم يزيد يحقق مكاسب خصوصا مع املشروع امللكي 

الكبير ديال الحماية االجتماعية، اليوم بغينا نتكلموا في املوضوع الذي 
تكرر وهو املوارد البشرية في عالقتها بالصحة النفسية، طبعا حسب 
منظمة الصحة العاملية فإن للصحة العقلية أهمية بالغة في تحقيق 
الصحة  بأن  أيضا  املنظمة،  تؤكد  كما  واألفراد  املجتمعات  رفاهية 
العقلية ال تتمثل فقط بعدم وجود مرض عقلي بل إنها تتجاوز ذلك بأن 
يكون الفرد سعيدا ومرتاحا في الحياة، ويشكل الحفاظ على الصحة 

العقلية أساسا مهما لألفراد واملجتمعات.

السيد الوزير، العديد من املستشفيات وكذلك أجنحة األمراض 
العقلية والنفسية بمختلف املراكز االستشفائية تعرف أوضاعا صعبة 
ومقلقة، هذا هو الواقع، هناك حاالت صعبة اللي مرتبطة باألخطار اللي 
يمكن يحدثها هؤالء املر�سى، املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
دق ناقوس الخطر، حيث أنه أورد تقرير مفصل فيه خصاص كبير، 
بحيث أنه فقط كاينة 454 طبيب نفساني، وكاين واحد 2430 سرير مما 
يؤشر على ضعف االستثمار بشكل عام في هذه املنظومة ديال الرعاية 
النفسية، رغم املجهودات اللي تبدالت السيد الوزير فهاد القطاع إال أن 
من خالل العمل، طبعا، أصبح ضروريا العمل على توفير األطر الطبية 
املختصة وتهيئة وإصالح العديد من املراكز االستشفائية بالعديد من 
املناطق، وهاد ال�سي كاينة برمجة اللي غادي تقيس واحد غتضيف واحد 
360 سرير بكل من القنيطرة وأكادير وبني مالل، إال أنه يتعين باملوازاة 
مع ذلك تحفيز الطلبة قصد الولوج لهذا التخصص، االرتقاء بالتكوين 
والتكوين املستمر فهاد الباب، الرفع من املقاعد البيداغوجية، في هاد 
القطاع، فهاد الجانب، تحفيز طلبة املعاهد املتخصصة فهاد املهن ديال 

التمريض، والرفع من امليزانيات املخصصة للمستشفيات.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، والكلمة للسيد وزير الصحة، 8 دقائق.

ملسيدا  لداآيتاملط لباوزي4املصحةاوملحا يةامالجتا عية:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملس نةاملدومبامملحت8مون،

كما هو معلوم، فتتميز هاد االضطرابات العقلية بكلفتها الثقيلة 
سواء على الصعيد االجتماعي أو االقتصادي وبظاهرة الوصم التي تؤدي 
إلى التمييز، مما يحد من إمكانية ولوج األشخاص الذين يعانون من هاد 
االضطرابات إلى العالج، الوضعية الحالية اللي اليوم كنعرفو في البالد 
ديالنا، املوارد البشرية، عدد األطباء االختصاصيين في الطب النف�سي ال 
يتعدى 121 طبيب، منهم 11 طبيب التحقوا سنة 2021 و15 اللي التحقوا 
في 2022، ولم يتعد عدد الخريجين من هاد الفئة خالل 2022 7 ديال 
األطباء النفسانيين، هذا كيعني أن الناس ما كيبغيوش يمشيو يديرو 
االختصاص، كتحل املناصب، كتحل اإلختصاصات ولكن ملي كيدوزوا 
املباراة، بالنسبة لهم la2psychiatrie هي آخر حاجة يمكن كيمشيو لها 
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كيمشيو لها par défaut، فبالتالي هذا خاص تخمينات، كيفاش يمك 
لنا نحفزو هاد الناس باش يمكن لهم نختارو هاد االختصاص، وبذلك 
يتوفر املغرب اليوم على أقل من طبيب نفساني لكل 100 ألف نسمة 
مقارنة مع املعدل العالمي اللي هو مقدر في 1.7 لكل 100 ألف نسمة، 
في حين أن املعدل ديال الدول األوروبية راه اليوم وصل ل 9.4 لكل 
100 ألف نسمة، احنا بعيدين باش نوصلو لهاد الرقم هذا، وأن عدد 
املساعدات االجتماعيات هادوك اللي خصهم يعاونو راه ما كيتجاوزوش 
في القطاع العام اليوم 14، فهذا واحد الرقم اللي كيخلع، ونفس ال�سيء 
بالنسبة لألخصائيين النفسانيين، علما أنه بالنسبة للفئة األخيرة يطرح 
اللي غتعالج  la2 ما�سي بوحديها  psychiatrie القانوني،  مشكل اإلطار 
 ،les2 psychologues2 les2 psychanalysesالنفسانيين خصنا املر�سى 
خصنا نلقاوا لهم حل كذلك من حيث اإلطار القانوني ديالهم باش يمكن 
لو يدخلوا في هاد املقاربة ديال املعالجة ديال األمراض اللي هي كنعاودها 
ما�سي أمراض عقلية فقط mais أمراض نفسانية فيها العقلية فيها 
 la على األمراض la stigmatisation النفسانية باش ما تبقاش داك
psychiatrie، ألن ملي كنقولو %49 وال %48 اللي قالوا راه كاين واحد 
ايال كنا غادي  غير تقلق كيحسبوه مرض نفساني، فبالتالي ال، ربما 
la2 راه ما ما كتجاوزش %2 %3 اللي هي  schizophrénie نهضرو على
اللي كتخلق معضلة، ولكن االمراض النفسانية أي واحد تقلق وتعصب 
 دار crise2hystérique غادي نقولو راه املغاربة كلهم مراضين نفسيا، 

ّ
وال

ال، اسمح لي، كاين واحد املفهوم غلط ديال هاد القاعدة ديال األمراض 
 la النفسانية على هاد ال�سي، عالش خصنا نوضحوها ونفّرزوا شنا هي

psychiatrie ؟ اشنا هي األمراض اللي كيتعلقو باألمراض النفسانية.

-2 األسرة االستشفائية عندنا 25 مصلحة ديال الطب العقلي اللي 
مدمجة في املستشفيات، في قلب املستشفيات وتضم 825 سرير، بهاد 
الطريقة هادي هاد املقاربة ما يمكناش غنعالجوا جميع املر�سى، واحنا 
كنعرفوا اليوم هادي من الطابوهات، أي واحد عندو �سي اضطراب 
نف�سي يستحيل أنه يم�سي للمستشفى، ألن املريض نفسانيا كيقول لك 
ال غادي يحسبوني أنني يقيدوا عليا أنني مريض نفساني، فبالتالي هاد 
املسألة هادي خصها كذلك تعالج. 11 مستشفى لألمراض النفسانية 
منها الجامعية والعمومية، واللي كتضم 1341 سرير، وعندنا 3 ديال 
املصالح استشفائية جامعية لطب اإلدمان، واللي كتضم 46 سرير. 
فتعتبر هاد الطاقة السريرية غير كافية لسد حاجيات الساكنة، ال سيما 
أن حوالي تقريبا %20 منها تبقى معطلة بسبب مشكل اإلستشفاء الغير 
 hospitalisé مناسب، شحال من مريض كيتجاوز املدة ديالو وكيبقى
بطريقة غير مبررة. فهادو املشاكل ناهيك على األدوية املخصصة، واللي 
كتعرف حتى هي بعض الخطرات تغيرات، واحنا كنعرفوا امليزانية اللي 
 83 تتجاوز  النفسانية، هي  بالنسبة لألمراض  اليوم  مرصدة لألدوية 

مليون ديال الدرهم، وكتبقى غير كافية كذلك لسد الحاجيات.

القانوني الخاص  اللي فيما يخص اإلطار  القانوني،  كذلك اإلطار 

بالصحة العقلية، الظهير الشريف رقم 295.58.1 بشأن ضمان الوقاية 
من األمراض العقلية ومعالجتها، وحماية املر�سى املصابين بها، فهو لم 
يعد مالئما للتطورات الحاصلة في هاد املجال ديال الصحة النفسانية، 
ديال  كذلك  والتوجهات  للصحة،  الوطني  البرنامج  ديال  والتوجهات 
املنظمة العاملية للصحة، فبالتالي الزم من واحد التدابير، كاين بعض 

التدابير اللي مبرمجة من وزارة الصحة، واللي تفيد:

-أوال تنفيذ برنامج سد الفجوة في مجال الصحة العقلية، والذي 
الرعاية  بمؤسسات  العاملين  قدرات  تعزيز  أسا�سي  كمكون  يضم 
الصحية، غير املتخصصة في األمراض العقلية بمراكز الرعاية األولية 
 le premier الزم  إذن  العامة،  باملستشفيات  املستعجالت  وأقسام 
 les وحتى  ديالنا   le médecin généraliste نعلموا  خصنا   contact
infirmières ديالنا، كيفاش يديروا داك املقاربة األولى باش يدخلوا مع 
املواطن في داك le premier contact للتشخيص، باإلضافة إلى العمل 
على التزويد الكافي واملستمر للمؤسسات الصحية األولية واملستعجالت 

باألدوية؛

-ثانيا الرفع من عدد األطباء االختصاصيين بالطب النف�سي الذي 
يتم تكوينهم وسنويا، وهذا راه ما يكون غير بخصوصية ديال القطاع، 
وخصوصية ديال كذلك الطب النف�سي، وفي إطار الوظيفة الصحية ربما 
يقدر يكون واحد االستثناء خاص لألطباء االختصاصيين واملمرضين 
االختصاصيين في األمراض النفسية، باش يكون عندهم كذلك واحد 
التمييز باش يمكنا نحفزوا ونشجعوا، وربما ما كيكتافيش على مسألة 
بالتحفيز املادي، ربما حتى التحفيز املعنوي، والبيئة اللي  خاصة غير 
كيعملوا فيها واالستقبال، فهاد �سي كلو خصو واحد الرؤية خاصة؛ 
الدفع في اتجاه مالءمة اإلطار القانوني ملهنة اإلخصائي النف�سي، كذلك 
خصنا حتى هو نعطيوه الحقوق ديالو، ونحددوا ليه الصالحيات ديالو، 
باش يمكن لو حتى هو يسهام في هاد التكفل باألمراض النفسانية، 
وإعادة توزيع املوارد البشرية املتخصصة بالصحة النفسية، والتي يتم 

توظيفها باملؤسسات الصحية ذات التخصصات األخرى.

مصالح  إنشاء  في  االستمرار  كاين  االستشفائية،  لألسرة  بالنسبة 
الطب العقلي املندمجة باملستشفيات العامة، وتجهيز 3 داملستشفيات 
للصحة العقلية بكل من أكادير وقنيطرة وبني مالل، وتضمن تقريبا 
120 سرير لكل مستشفى، وتعتمد في التصميم ديالها واإلنشاء ديالها 
وفي التنظيم ديالها على معايير دولية؛ إعادة بناء مستشفى األمراض 
العقلية ببرشيد، وتعزيز عدد من النقط لالستشارات الطبية. كذلك 
كما  االجتماعية،  النفسية  بالتدخالت  كتعلق  اللي  املسألة  كاين 
في  الصحية  الرعاية  اتباع  بضرورة  العاملية،  الصحة  منظمة  تو�سي 
املستشفيات بتدخالت نفسية اجتماعية، تسمح بإدماج املر�سى على 

املستوى األسري واملنهي واالجتماعي، وذلك بتجنب االنتكاسات.

واحد  نخلقوا  غادي  تجعلنا،  غادي  هادي  املسألة  هاد  فاحنا 
املؤسسات البينية، كتسمىles structures intermédiaires، تخلقوا 
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2 في الدار البيضاء، ووحدة في الرباط، وإن شاء هللا غادي يكون كذلك 
اللي  القانوني  اإلطار  كذلك  وإذ  وبمراكش،  بسال  نهارية  مستشفيات 
كيتعلق بهاد الصحة العقلية، فتمت مراجعة القانون الخاص بالصحة 
العقلية لضمان مالءمته مع التطورات الحاصلة في املجال، وضمان 
مشروع  بإعداد  وذلك  دوليا،  بها  املعترف  اإلنسان  لحقوق  احترامه 
القانون 71.13 واللي خصو بعض التجويد والتعديل باش يمكن لو 

يخرج.

ومن جهة أخرى، فإن الوزارة حاليا بصدد إجراء تعزيزات أخرى 

للصحة العقلية، كمشروع تقييم منظومة الصحة النفسية بدعم من 

منظمة الصحة العاملية، كبلورة املخطط الوطني االستراتيجي متعدد 

القطاعات..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، وبهذا نكون قد أنهينا آخر نقطة في جدول 

األعمال، ون4فعاملجلسة على أساس ستنعقد جلسة توا أخرى النتخاب 

رئيس لجنة الداخلية، شكرا.
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محض4املجلسةاملث نيةاوملثا نين

ملت ريخ: االثنين 24 جمادى األولى 1444ه )19 دجنبر 2022(.

مل4ئ سة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

السادسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وثالثون  سبعة  ملتوقيت: 
مساء والدقيقة الرابعة.

جدولامألعا ل: جلسة انتخاب رئيس لجنة الداخلية والجماعات 
الترابية والسكنى وسياسة املدينة.

ملسيدارمشيداملط لبياملعلايارئيسامجلساملدومب،ارئيسا
ملجلسة:

أش4فا علىا وملسالما وملصالةا مل4حيم،ا مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلين.

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مون،

الجلسة  هذه  املجلس  يعقد  الداخلي  النظام  ملقتضيات  طبقا 
الترابية  الداخلية والجماعات  الدائمة، لجنة  اللجنة  النتخاب رئيس 
من  توصلنا  أننا  املوقر  املجلس  وأخبر  املدينة،  وسياسة  والسكنى 
النائب  للسيد  بترشيح فريقه  واملعاصرة  رئيس فريق األصالة  السيد 
محمد ودمين لشغل منصب رئيس هذه اللجنة، نشرع اآلن في عملية 
التصويت، ال�سي ودمين باش يشوفوك، وقف، ونشرع اآلن في عملية 
السيدات  املناداة على  املجلس  أمينة  السيدة  وأطلب من  التصويت 
والسادة النواب املحترمين واحدا واحدا لإلدالء بأصواتهم داخل معازل 
مخصصة لهذه الغاية، كما أدعو عضوين من املجلس اإلشراف على 

عملية التصويت بمعية السيد أمين املجلس، تفضلوا.

ملسيدةاإله ماملس قياأميدةامملجلس:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

التجمع  فريق  من  النواب  والسادة  السيدات  على  أنادي  سوف 
الوطني لألحرار:

السيد النائب محمد غيات

السيد النائب عبد الكريم الزمزمي

السيد النائب رشيد الحمري

السيد النائب أحمد الغزوي

السيد النائب حاتم بن رقية

السيد النائب أنوار صبري

السيد النائب عالء الدين البحراوي

السيد النائب عبد الرحيم واسلم

السيد النائب عبد السالم البويرماني

السيد النائب حسن الفياللي

السيد النائب محمد شفيق بنكيران

السيد النائب عبد القادر قنديل

السيد النائب صابر الكياف

السيد النائب إدريس الشرايبي

السيد النائب حسن بن عمر

السيد النائب هشام آيت مانة

السيد النائب محمد شباك

السيد النائب نور الدين رفيق

السيد النائب بناصر رفيق

السيد النائب عبد الرحيم أوطاس

السيد النائب ياسين عوكاشا

السيد النائب توفيق كميل

السيد النائب محمد بودريقة

السيد النائب محمد حدادي

السيد النائب مروان شبعتو

السيد النائب عمرو اووجيل

السيد النائب عدي خزو

السيد النائب الحسين وعالل

السيد النائب يوسف شيري

السيد النائب محمد عياش

السيد النائب سيدي إبراهيم خيي

السيد النائب عبد الحي حرطون

السيد النائب عبد هللا أبركي

السيد النائب مبارك حمية

السيد النائب محمد األمين حرمة هللا

السيد النائب سعيد الكورش

السيد النائب عبد اللطيف صنديل

السيد النائب عبد الرحمن رابح
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السيد النائب محمد الحيداوي

السيد النائب يونس بن سليمان

السيد النائب إسماعيل البرهومي

السيد النائب عبد الواحد الشافقي

السيد النائب محمد جني

السيد النائب املختار بنفائدة

السيد النائب عبد هللا البوكيلي

السيد النائب محمادي توحتوح

السيد النائب مصطفى توتو

السيد النائب محمد جمال الدين

السيد النائب ميلود ناصر

السيد النائب محمد هوار

السيد النائب إسماعيل الزيتوني

السيد النائب لحسن السعدي

السيد النائب محمد بوهدود

السيد النائب مصطفى تاضومانت

السيد النائب اسماعيل كرام

السيد النائب عبد هللا غازي

السيد النائب حميد العر�سي

السيد النائب محمد بادو

السيد النائب املحفوظ كمال

السيد النائب خالد املنصوري

السيد النائب املصطفى الرداد

السيد النائب رشيد املنصوري

السيد النائب التهامي الوزاني التهامي

السيد النائب رشيد الفايق

السيد النائب حفيظ وشاك

السيد النائب التهامي عكبي

السيد النائب عبد الرزاق هاشيمي

السيد النائب محمد شوكي

السيد النائب نور الدين قشيبل

السيد النائب بوشتى بوصف

السيد النائب خليل الصديقي

السيد النائب وحيد حكيم

السيد النائب عبد السالم الحسناوي

السيد النائب محمد احويط

السيد النائب محمد سيمو

السيد النائب عبد الرحمان العمري

السيدة النائبة زينب السيمو

السيدة النائبة فاتن الغالي

السيدة النائبة زينة شاهيم

السيدة النائبة سميرة قصيور

السيدة النائبة ياسمين ملغور

السيدة النائبة ثورية العزاوي

السيدة النائبة السعدية أمحزون

السيدة النائبة فاطمة خير

السيدة النائبة سلمى بنعزيز

السيدة النائبة مريم الرميلي

للسيدة النائبة حياة ومنجوج

السيدة النائبة زينة إدحلي

السيدة النائبة كليلة بونعيالت

السيدة النائبة نادية بوعيدة

السيدة النائبة ليلى داهي

السيدة النائبة ليلى أهل سيدي مولود

السيد النائب أحمد زاهو

السيد النائب فتحي عالوي

السيد النائب عبد هللا طايع

السيد النائب الحسين بن الطيب

السيد النائب محمد غريب

السيد النائب عمر األزرق

السيدة النائبة صوفيا الطاهري

السيد النائب بوطاهر البوطاهري
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السيد النائب أديب بنبراهيم

السيد النائب محمد بنعطية

السيد النائب محمد الهاللي

السيد النائب محمد اشرورو

السيد النائب رحو الهيلع

السيد النائب عبد العزيز بوحسيني

السيد النائب السعد ابن زروال

السيدة النائبة لطيفة لبليج

السيد النائب محمد التويمي بن جلون

السيد النائب عادل البيطار

السيد النائب صالح الدين شنكيط

السيد النائب أحمد بريجة

السيد النائب مصطفى جداد

السيد النائب عبد الرحيم بن الضو

السيد النائب صالح الدين أبو الغالي

السيد النائب الطاهر بمزاغ

السيد النائب ربيع هرامي

السيد النائب نور الدين البي�سي

السيد النائب محمد مهدب

السيد النائب عبد الفتاح عمار

السيدة النائبة نجوى ككوس

السيد النائب عبد هللا العماري

السيد النائب الحسين بوحسيني

السيد النائب إبراهيم بن ديدي

السيدة النائبة إيمان ملاوي

السيد النائب حميد وهبي

السيد النائب محمد ودمين

السيد النائب أحمد بومكوك

السيد النائب خليد حاتمي

السيد النائب حسان التابي

السيدة النائبة حنان املا�سي

السيد النائب محمد الحموتي

السيد النائب عادل الدفوف

السيد النائب محمد العربي أحنين

السيد النائب محمد العربي ملرابط

السيد النائب محمد حماني

السيد النائب عبد الرحيم بوعزة

السيد النائب العربي املحر�سي

السيدة النائبة قلوب فيطح

السيد النائب هشام صابري

السيد النائب إبراهيم مجاهد

السيد النائب إبراهيم فضلي

السيد النائب خليفة مجيدي

السيدة النائبة جوهرة بوسجادة

السيدة النائبة خديجة حجوبي

السيد النائب عزيز اللبار

السيد النائب حسن املقدم

السيد النائب إدريس الشبشالي

السيد النائب جواد شامي

السيد النائب عبد الواحد املسعودي

السيد النائب عبد اللطيف الفويقر

السيد النائب محمد الحجيرة

السيدة النائبة فاطمة الزهراء بن طالب

السيد النائب طارق حنيش

السيد النائب هشام املهاجري

السيد النائب أحمد تويزي

السيد النائب عبد الرحيم واعمرو

السيد النائب عبد اللطيف الزعيم

السيد النائب محمد كاريم

السيد النائب يوسف الرويجل

السيدة النائبة نادية بزندفة

السيدة النائبة حنان اتركين
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السيدة النائبة بديعة الفياللي

السيد النائب رضوان بوكطاية

السيد النائب محمد إبراهيمي

السيد النائب عبد الرحمان السهلي

السيد النائب حميد الشاية

السيد النائب رفيق مجعيط

السيدة النائبة حورية ديدي

السيد النائب محمد سالم الجماني

السيد النائب صالح اإلدري�سي

السيدة النائبة لال حجة الجماني

السيد النائب سيداتي جمال

السيد النائب محمد صباري

السيد النائب إبراهيم الوعبان

السيدة النائبة ياسمينة حجي

السيد النائب الحسين بورحيم

السيد النائب عثمان بن الطالب

السيد النائب عبد الفتاح العوني

السيد النائب عماد الدين الريفي

السيد النائب عبد الواحد شوقي

السيد النائب سعيد اتغالست

السيد النائب السالك لبكام

السيد النائب محمد البرني�سي

السيد النائب رشيد بوكطاية

الفريق  النواب من  السيدات والسادة  بأسماء  أنادي  اآلن سوف 
االستقاللي للوحدة والتعادلية:

السيد النائب نور الدين مضيان

السيد النائب موالي حمدي ولد الرشيد

السيد النائب عمر احجيرة

السيد النائب عبد الصمد قيوح

السيدة النائبة خديجة الزومي

السيد النائب عبد اإلله اإلدري�سي البوزيدي

السيد النائب عبد العزيز أبا

السيد النائب امبارك الطرمونية

السيد النائب عبد العزيز لشهب

السيد النائب محمد إدمو�سى

السيد النائب هشام سعنان

السيد النائب عالل العمراوي

السيد النائب إسماعيل البقالي

السيد النائب محمد الحافظ

السيد النائب الكبير قادة

السيد النائب الحسين أزوكاغ

السيد النائب املفضل الطاهري

السيد النائب طارق قديري

السيد النائب عبد املجيد الفا�سي الفهري

السيد النائب محمد الطيبي

السيد النائب محمد كريمن

السيد النائب مصطفى القاسمي

السيد النائب ميمون عميري

السيد النائب رشيد عدنان

السيد النائب محمد العزري

السيد النائب عبد اإلله امهدي

السيد النائب الزبير حبذي

السيد النائب عبد هللا أبليالت

السيد النائب محمد الحمامي

السيد النائب سعيد التدالوي

السيد النائب محمد زكراني

السيد النائب خالد الشناق

السيد النائب رشيد ساجد

السيد النائب الحسين آيت أولحيان

السيد النائب عبد الفتاح أهل مكي

السيد النائب ادريس ساور املنصوري

السيد النائب الحسين نصر هللا
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السيد النائب لحسن العمود

السيد النائب العيا�سي الفرفار

السيد النائب عبد الحكيم بوعزة بنعبد هللا

السيدة النائبة فطيمة بن عزة

السيد النائب جمال ديواني

السيد النائب حسن بركاني

السيد النائب حسن البيهي

السيدة النائبة حنان عدباوي

السيدة النائبة خديجة بوكرن

السيدة النائبة خولة الخر�سي

السيد النائب رشيد أفيالل العلمي اإلدري�سي

السيدة النائبة سحر أبدوح

السيدة النائبة سميرة حجازي

السيدة النائبة سومية قديري

السيد النائب بوشعيب طه

السيد النائب عبد الحليم املنصوري

السيد النائب عبد الرزاق أحلوش

السيد النائب عبد العالي بروكي

السيد النائب عبد العزيز البهجة

السيد النائب عبد العزيز درويش

السيد النائب عزيز الفيدي

السيد النائب الرباب عيالل

السيدة النائبة فاطمة السيدة

السيدة النائبة ماديحة خيير

السيد النائب محمد الركاني

السيد النائب محمد نجيب الخالدي

السيدة النائبة مروى األنصاري

السيدة النائبة مليكة لحيان

السيد النائب منصف الطوب

السيد النائب منير شنتير

السيد النائب الحسن بنلفيقه

السيدة النائبة نورة كروم

السيد النائب هشام الحيد

السيد النائب مصطفى الشنتوف

السيد النائب الحسن اليمني

السيد النائب محمد كربوب

السيد النائب أحمد العالم

السيد النائب الصالح أوغبال

السيد النائب هاشم أمين الشفيق

السيد النائب عبد الرحمان بنعبيدة

السيد النائب اسماعيل بنبي

النائب السيد الحسين تمصاط

أسماء السيدات والسادة النواب من الفريق اإلشتراكي:

السيد النائب عبد الواحد الرا�سي

السيد النائب عبد الرحيم الشهيد

السيد النائب إدريس اشطيبي

السيد النائب محمد مالل

السيدة النائبة خدوج السال�سي

السيدة النائبة النزهة أباكريم

السيد النائب الشرقاوي الزنايدي

السيد النائب محمد أبركان

السيد النائب األمين البقالي الطاهري

السيد النائب الحسن لشكر

السيد النائب املهدي العلوي

السيد النائب حميد الدراق

السيدة النائبة حنان فطراس

السيدة النائبة حياة لعرايش

السيد النائب سعيد انميلي

السيدة النائبة سلوى الدمناتي

السيدة النائبة عائشة الكرجي

السيد النائب عبد الغني مخداد

السيد النائب عبد القادر البوصيري
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السيد النائب عبد القادر الطاهر

السيد النائب عبد نور الحسناوي

السيدة النائبة عتيقة جبرو

السيد النائب عمر أعنان

السيدة النائبة عويشة زلفى

السيد النائب فاضل براس

السيدة النائبة لطيفة الشريف

السيدة النائبة مجيدة شهيد

السيد النائب محمد البوعمري

السيد النائب محمد لعسل

السيد النائب محمود عبا

السيدة النائبة مليكة الزخنيني

السيد النائب املهدي الفاطمي

السيد النائب نور الدين آيت الحاج

السيد النائب عبد الحق أمغار

السيد النائب يونس أشن

السيد النائب سعيد بعزيز

املناداة على أسماء السيدات والسادة النواب الفريق الحركي:

السيد النائب إدريس السنتي�سي

السيد النائب محمد والزين

السيد النائب محمد مبديع

السيد النائب محمد لحموش

السيد النائب عادل السباعي

السيد النائب عبد القادر لبريكي

السيد النائب أحمد شد

السيد النائب حسن العنصر

السيد النائب عبد النبي عيدودي

السيد النائب عواض عمارة

السيد النائب ابراهيم اعبا

السيدة النائبة زينب أمهروق

السيد النائب رشيد الطيبي العلوي

السيدة النائبة لطيفة اعبوث

السيد النائب محمد ابراهيم البوفري�سي

السيدة النائبة عزيزة بوجريدة

السيد النائب عبد املجيد بن كمرة

السيد النائب سعيد السرار

السيد النائب نبيل الدخش

السيد النائب عمر الباز

السيد النائب محمد هيشامي

السيد النائب محمد املخنتر

السيدة النائبة فدوى محسن الحياني

السيدة النائبة سكينة لحموش

السيدة النائبة فاطمة الكشوتي

السيدة النائبة كلثوم نعيم

السيدة النائبة فاطمة ياسين

السيد النائب عبد الحق الشفيق

السيد النائب محمد فضيلي

الفريق الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي:

السيد النائب بلعسال شاوي

السيد النائب ياسين الرا�سي

السيد النائب عبد اللطيف حرشيش

السيدة النائبة أميمة زهير

السيدة النائبة حكيمة سحاقي

السيد النائب العباس الومغاري

السيد النائب عبد العزيز الوادكي

السيد النائب فيصل الزرهوني

السيد النائب حسن عاريف

السيد النائب محمد جودار

السيد النائب محمد الزموري

السيد النائب نور الدين الهرو�سي

السيد النائب الحسين الرحوية
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السيدة النائبة وسيلة الساحلي

السيدة النائبة جيهان تاتو

السيدة النائبة سناء البنين

السيد النائب الصغير بابور

السيد النائب عبد الصمد عرشان

السيد النائب حميد نوغو

السيدة النائبة خديجة أولباشا

السيدة النائبة مريم املسقي

السيد النائب عبد الكريم أمين

السيد النائب طارق اتكارت

أسماء السيدات والسادة النواب من فريق التقدم واالشتراكية:

السيد النائب أحمد العبادي

السيدة النائبة إكرام الحناوي

السيد النائب حسن أومربيط

السيدة النائبة خديجة أروهال

السيد النائب رشيد حموني

السيدة النائبة رفعة ماء العينين

السيدة النائبة زهرة املومن

السيد النائب سعيد إد بعلي

السيد النائب سعيد الزيدي

السيد النائب عبد اإلله شيكر

السيد النائب عبد الصماد خناني

السيد النائب عبد هللا اإلدري�سي البوزيدي

السيد النائب عدي شجيري

السيدة النائبة فريدة خنيتي

السيدة النائبة لبنى الصغيري

السيد النائب محمد عواد

السيدة النائبة مريم وحساة

السيدة النائبة مليكة أخشخوش

السيدة النائبة نادية التهامي

السيدة النائبة نزهة مقداد

السيدة النائبة نهى املوسوي

السيد النائب يوسف بيزيد

أسماء السيدات والسادة النواب من املجموعة النيابية للعدالة 

والتنمية:

السيد النائب عبد هللا بووانو

السيد النائب مصطفى إبراهيمي

السيد النائب عبد الصمد حيكر

السيدة النائبة عائشة الكوط

السيدة النائبة سلوى البردعي

السيدة النائبة نعيمة الفتحاوي

السيد النائب إبراهيم اجنين

السيدة النائبة ربيعة بوجة

السيدة النائبة فاطمة الزهراء باتا

السيدة النائبة نادية القنصوري

السيدة النائبة ثورية عفيف

السيدة النائبة هند الرطل بناني

السيدة النائبة الباتول ابال�سي

أسماء السيدات والسادة النواب من جبهة القوى الديمقراطية

السيد النائب رؤوف عبدالوي معن

السيدة النائبة ريم شباط

السيدة النائبة شفيقة لشرف

أسماء السيدات والسادة من املؤتمر الوطني االتحادي

السيدة النائبة فاطمة التامني

أسماء السيدات والسادة النواب من االشتراكي املوحد:

السيدة النائبة نبيلة منيب

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب

السيدة إلهام الساقي أمينة املجلس

ملسيدامل4ئيس:

حض4متاملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مون،
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أسفرت عملية الفرز عن النتائج التالية:

عدد األصوات املعبر عنها: 152

عدد األصوات امللغاة: 16

عدد األصوات التي حصلت عليها الالئحة: 136

بهذا نكون قد أنهينا عملية التصويت والتي أسفرت عن انتخاب 

السيد محمد ودمين رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى 

وسياسة املدينة، وأهنئه بهذه املناسبة وأتمنى له التوفيق في مهامه، 

شكرا لكم، رفعتاملجلسة.
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محض4املجلسةاملث لثةاوملثا نين

ملت ريخ: الثالثاء 25 جمادى األولى 1444ه )20 دجنبر 2022(.

مل4ئ سة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ساعة وثمانية دقائق، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا 
والدقيقة الخامسة.

جدولامألعا ل: جلسة تشريعية تتعلق بالدراسة والتصويت على 
مشروع القانون رقم 82.21 يتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

ملسيدارمشيداملط لبياملعلايارئيسامجلساملدومب،ارئيسا
ملجلسة:

أش4فا علىا وملسالما وملصالةا مل4حيم،ا مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلين.

ملسيدمتاوملس نةاملوزرمءامملحت8مون،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مون،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تتعلق بالدراسة والتصويت 
للطاقة  الذاتي  باإلنتاج  يتعلق   82.21 رقم  القانون  مشروع  على 
الكهربائية، الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم مشروع القانون، تفضل 

السيدة الوزيرة.

ملسيدةاليلىابدعلياوزي4ةامالنتق لاملط قياوملتدايةامملستدممة:

شك4ماملسيدامل4ئيسامملحت8م،

وملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مون،

األساسية  البنيات  لجنة  ألعضاء  الجزيل  بالشكر  أتقدم  بداية 
والطاقة واملعادن والبيئة على العمل الجاد في الدراسة والتصويت على 
مشروع القانون رقم 82.21 واملتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية 
اللجنة  ألعضاء  موصول  كذلك  والشكر   ،2022 دجنبر   12 بتاريخ 
التقنية لدراسة التعديالت بخصوص مشروع هذا القانون التاريخي، 
كما يشرفني أن أخبركم أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ 
التوجيهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 
التنمية املستدامة،  الطاقي من أجل  االنتقال  إطار تسريع  في  وأيده، 
خصوصا بعد جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا يوم الثالثاء 22 نوفمبر 2022، وذلك من خالل 
اقتصاد  تطوير  بهدف  القطاعات  كافة  في  مستدامة  مقاربة  اعتماد 
وطني منخفض الكربون وتحسين قدرته التنافسية وخلق مناخ مالئم 
لالستثمار والرفع من جاذبية القطاع من أجل خفض الفاتورة الطاقية 

للمواطن والفاتورة الطاقية للبالد.

وفي نفس السياق، فإن هذا املشروع سيمكن من خلق فرص شغل 
االستغالل  ميادين  وخاصة  واإلنجاز،  التصميم  ميادين  في  جديدة 
وصيانة محطات اإلنتاج، مما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية 
تعتبر  التي  والصيانة  االستغالل  خاصة  امليادين  هي  وهذه  إيجابية، 
القاطرة الحقيقية للتشغيل الالئق في قطاع الطاقة واملعادن. فمجددا 
للتفاعل  النيابية  واملجموعات  للفرق  الشكر  بجزيل  أتقدم  أن  أود 
اإليجابي مع مشروع هذا القانون املهم بتقديمهم أكثر من 94 تعديل 
ساهمت في تجويد هذا النص، وجعلته أكثر توافقا واستجابة لتطلعات 
املواطنات واملواطنين الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية بأنفسهم، 
الوزارة  بتجاوب من طرف  التعديالت  العديد من هذه  وقد حظيت 
وأولينا كل االهتمام لدراستها واعتمادها داخل اللجنة التقنية املنبثقة 

عن لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، وأذكر أهمها:

أوال- الرفع من عتبة فائض الطاقة اإلنتاجية ملنشأة اإلنتاج الذاتي 
التي يمكن بيعه ملسير الشبكة الكهربائية الوطنية املعني من %10 إلى 

%20؛

يستغلون  الذين  األشخاص  وضعية  تسوية  أجل  تمديد  ثانيا- 
منشآت اإلنتاج الذاتي قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى 18 
أشهر بدال من سنة وذلك مراعاة للمكتسبات املحققة في هذا املجال، 

وملنح املنتجين الذاتيين حيزا زمنيا كافيا؛

ونقطة أخيرة ولكن جد مهمة، التنصيص على تمكين املنتج الذاتي 
من تخزين الطاقة الكهربائية املنتجة من مصادر متجددة واالستفادة 
من خدمات التخزين، خصوصا وأن هذا التخزين سيلعب دورا رئيسيا 

في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء، ونأمل

أن يساهم في أمننا الطاقي بطريقة متزايدة. كما تمت كذلك املالءمة 
بين مشروع هذا القانون، ومشروع القانون رقم 40.19 املتمم واملغير 
للقانون 13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة، وهما مشروعان يهدفان 
الخواص، وخفض  من طرف  النظيفة،  الطاقات  تطوير  تشجيع  إلى 

الفاتورة الطاقية.

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مون،

البنيات  لجنة  أعضاء  لكل  شكري،  أجدد  أن  أود  األخير،  في 
األساسية، والطاقة واملعادن والبيئة، على التصويت باإلجماع داخل 
اللجنة على مشروع القانون رقم 82.21، املتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة 
مجلسكم  أعضاء  النواب  والسادة  السيدات  من  آملين  الكهربائية، 
والسالم  لكم،  القانون، وشكرا  هذا  على مشروع  التصويت  املوقر، 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدامل4ئيس:

القطاعات  لجنة  مقرر  للسيد  الكلمة  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
اإلنتاجية، السيد النائب محمد البوعمري لتقديم وزع التقرير؟ أفتح 



08699 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1562–204جمادى اآلخر14442  )228دجنبر20222( 

النائب  لألحرار  الوطني  التجمع  لفريق  الكلمة  العامة،  املناقشة  باب 
املحترم السيد عمرو اووجيل في حدود 12 دقيقة.

ملد ئباملسيداعا4وامووجيل:

بعداملحاداوملشك4اهللاسبح نه،

ملسيدامل4ئيسامملحت8م،

ملسيدةاملوزي4ةامملحت8مة،

ملسيدمتاوملس نةاملدومب،

أقول اليوم يوم فرحة، فرحة كبيرة، فرحة مجيء األمطار، فرحة 
رجوع فريقنا املغربي بالفوز من قطر، فرحة تغمر قلوب املغاربة كبارا 

وصغارا، فرحة العلم املغربي يرفرف عاليا في أجواء العالم.

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدةاملوزي4ة،

ملسيدمتاوملس نةاملدومب،

إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز، أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع 
رقم  القانون  مشروع  على  املصادقة  سياق  ضمن  لألحرار،  الوطني 
82.21، املتعلق باإلنتاج الذاتي للكهرباء، والذي يعد طفرة تشريعية 
حقيقية، في مجال البحث عن بدائل متجددة، وخطوة طموحة لتعزيز 
األمن الطاقي للبالد، الذي بات رهانا وطني ومؤسساتي ال محيد عنه. 
وال تفوتني الفرصة، دون أن أجدد الشكر والتقدير، لعناصر النخبة 
الوطنية وكل الطاقم التدريبي واإلداري، على هذا اإلنجاز التاريخي الغير 
املسبوق، ضمن فعالية كأس العالم، والتي أبانت أن املغاربة قادرون 
على التصدر والنجاح في كافة املجاالت، تحت القيادة السديدة لصاحب 

الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا.

فقضية األمن الطاقي اليوم، قضية محورية للنقاش املؤسساتي 
املتجددة،  والطاقات  بالطاقة  املتعلقة  العمومية،  السياسات  حول 
خصوصا وأن بالدنا مقبلة على قفزة تنموية واعدة، وضعت الحكومة 
الحالية لبنتها، من خالل املصادقة على ميثاق االستثمار الجديد، هذا 
امليثاق العصري املتفاعل مع احتياجات االقتصاد الوطني، ستكون 
بشهادة العديد من املختصين الدوليين، شهادة ميالد اململكة املغربية، 
القارة  وفي  العربية  املنطقة  في  واعدة،  وصناعية  اقتصادية  كقدرة 

اإلفريقية، وملا ال في منطقة حوض األبيض املتوسط.

وال يخفى على أحد، أن بلدنا ظلت من البلدان الغير املحظوظة 
طبيعيا، في التوفر على مصادر الطاقة األحفورية، والتي قوامها الغاز 
الطبيعي والبترول والفحم الحجري، وقد استطاعت بالدنا أن تحول 
هذا النقص إلى منحة، من خالل توجيه النظر إلى مستقبل الطاقة 
املزيد من  يفيد  الذي  الطاقم  االنتقاء  أي  الجديد  باملفهوم  املرتبطة 
التخلي عن الطاقات األحفورية بتوجيه نحو الطاقات البديلة كالطاقة 

الكهربائية والريحية والشمسية باعتبارها روح العصر الطاقة الجديدة 
أي الطاقة الخضراء املتصالحة مع البيئة، وما كان للتوجه أن يقوم له 
قائمة لوال الرؤية االستشرافية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
إلى تحوالت املستقبل في رسالته السامية التي  نصره هللا والذي نبه 
سنة  الطاقة  حول  األولى  الوطنية  املناظرة  في  املشاركين  إلى  وجهها 
2009، حيث قال جاللته » إن األزمة العميقة التي يعرفها العالم اليوم 
والناجمة عن اختالل التوازن بين املجال املالي واالقتصادي الحقيقي 
مؤخرا  الطاقة  أسواق  عرفتها  التي  املتسارعة  التطورات  على  عالوة 
والتي ستعرفها مستقبال واملتجلية في تقلبات األسعار وعدم استقرارها، 
كلها عوامل تبين بجالء ضرورة إدخال تغيير جذري على أنماط اإلنتاج 
واالستهالك، بما يجعلها قادرة الستمرار يكفل تحقيق سبل الرفاهية 
للبشرية جمعاء« انتهى كالم صاحب الجاللة، وتبدو من خالل منطوق 
هذا الخطاب الهام الذي يفصلني عنه عقد من الزمان تقريبا هو الرؤية 
الثاقبة لصاحب الجاللة في استشراف األفق الطاقي لبالدنا، وهو الواقع 
الذي تبين خالل أزمة الطاقة الحالية التي تعاني منها كل بلدان املعمور 
وانعكاساتها السلبية على أثمان املواد األولية واملحروقات وعلى القدرة 

الشرائية على شريحة واسعة من املواطنين واملواطنات.

وهنا ال تفوتني الفرصة للتنويه باملجهود الكبير الذي بدلته الحكومة 
ارتفاع األسعار  انعكاس  تحقيق من  إلى  باغية  الحالية  السنة  خالل 
على القدرة الشرائية للمواطن املغربي، وكثيرة هي القرارات التي تمت 

مباشرتها في هذا الصدد ومنها:

 3 البضائع الذي فاق  النقل العمومي ونقل  - دعم مهنيي قطاع 
دمليار درهم أي 300 مليار سنتيم.

- االستمرار في دعم أسعار الكهرباء واملاء التي فاقت 8 داملليار الدرهم 
أي 800 مليار سنتيم.

وهو مجهود عمومي مالي يؤكد أن الحكومة واعية بأدوارها في تحقيق 
السلم االجتماعي.

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدةاملوزي4ةامملحت8مة،

التي خلقت  الطاقة  أحد مصادر  الكهرباء  بأن  تام  كلنا على وعي 
ثورة حقيقية انعكست إيجابيا على التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وطنيا وجهويا ومحليا، وأذكر بأهمية خالصة تقرير املجلس االقتصادي 
وهذا  األجنبية  االستثمارات  في جلب  االستراتيجي  دوره  إلى  باإلضافة 
ما يفسر الطلب املتزايد على الكهرباء سواء في االستعماالت املنزلية أو 
الصناعية، وأذكر بأهم خالصات تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي 

عن االنتقال الطاقي باملغرب ومن أهم خالصتها مثال:

- تنزيل سياسة متناسقة للنجاعة الطاقية عبر االستثمار في تحلية 
املياه بواسطة الطاقات املتجددة التي تشهد كلفتها انخفاضا من أجل 

التعاطي مع إشكالية اإلجهاد املائي عبر مواكبة ثروة الهيدروجين..
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تشريعية  استجابة  للكهرباء  الذاتي  اإلنتاج  قانون  اعتبار  ويمكن 
لهذه التوصيات وكذلك توصيات النموذج التنموي الجديد ولعل أبرز 

مقتضيات هذا القانون:

األشخاص  إشراك  على  الكهربائي  اإلنتاج  قطاع  تحرير   : أوال   -
الذاتيين واملعنويين في إنتاج الكهرباء مما ينعكس على القدرة العمومية 

إلنتاج الكهرباء؛

- ثانيا : تبسيط املساطر املتعلقة باإلنتاج الذاتي وضبط العالقات 
بين املنتجين الذاتيين والفاعلين في القطاع؛

في احتساب الطاقة  الذكية  الرقمنة والعدادات  : اعتماد  ثالثا   -
الذاتي مع إمكانية بيع  الكهربائية املنتجة من طرف منشآت اإلنتاج 

فائض اإلنتاج؛

شبكة  إلى  بالولوج  الذاتيين  للمنتجين  القانون  سماح   : رابعا   -
الكهرباء الوطنية من أجل نقل الطاقة املنتجة من مواقع اإلنتاج إلى 

مواقع االستهالك؛

إن املقتضيات السالفة الذكر والتي جاء بها مشروع القانون أقل 
ما يقال عنها أنها ثورة تدبيرية حقيقية في البالد وخصوصا وأن املغرب 
يعد أكبر مستورد للطاقة في شمال افريقيا، وبالتالي ال يمكن مجابهة 
التحديات الكبرى املرتبطة بتزايد الطلب على الكهرباء إال بنص قانوني 
وتنظيمي عصري يقوم على الرؤية العصرية للتدبير الطاقي واملتعدد على 

املستوى الكمي.

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدةاملوزي4ة،

لقد وضعتنا تقلبات أسعار املحروقات في السوق في السوق الدولية 
خالل مطلع السنة أمام تحدي حقيقي يجمع ما بين الحفاظ على القدرة 
الشرائية للمواطن املغربي عبر دعمها وما بين الحفاظ على التوازنات 
املاكرو اقتصادية للبالد واستقرار ميزان األداءات، الواقع الذي يفرض 

تنزيال علميا لالستراتيجية الطاقية اليوم قبل غد.

عمومية  بسياسات  القيام  محطة  يعد  لم  اليوم  الطاقي  فاألمن 
مرتبكة وغير ناجعة كما كان يقع في السنوات التي خلت، بل يجب أن 
يصير سياسة عامة ذات منحى استراتيجي عابر للزمن الحكومي وهذه 
السياسات العمومية الطاقية تحتاج إلى إصالحات تشريعية وتنظيمية 
ومؤسساتية تقوم على تصورات مبتكرة مبنية على أسس البحث العلمي 
في هذا املجال، وبالتالي هذا اإلصالح البد له من بنية علمية مؤهلة 
ومناسبة لتكوين رافعة من روافع بلورة استراتيجية طاقية متكاملة، 
اإلنتاج  دورة  في  الحكم  هو عصب  اليوم  الطاقي  األمن  في  فالتحكم 
االقتصادي، وبالتالي ضبط التماسك االجتماعي واألمن القومي وحماية 
الدولة واملجتمع من تأثير تقلب األسواق الدولية وصراعات املصالح بين 

الدول والشركات الكبرى.

يكتفي  أن  الو�سي  القطاع  ومن  الحكومة  من  وأتمنى  الختام،  في 
الحقيقية  باملعطيات  تنويره  العام قصد  الرأي  مع  التواصل  بجهود 
املعززة باألرقام في هذا امللف الشائك، مع الحرص على عدم ترك املجال 
وترسم  االجتماعي  التواصل  شبكات  تغزو  التي  املضللة  للمعلومات 
ضرورات غير حقيقية حول الواقع وتبخيس املجهود العمومي وتبخيس 
املجهود العمومي الكبير لإلقالع بهذا القطاع الحيوي، وفقنا هللا جميعا 

ملا فيه خير البالد والعباد، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، النائب املحترم السيد عبد 
الرحيم بوعزة.

ملد ئباملسيداعبدامل4حيمابوعزة:

ملسيدامل4ئيسامملحت8م،

ملسيدةاملوزي4ةامملحت8مة،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مون،

الدراسة  في  نساهم  أن  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  يشرفنا 
والتصويت على مشروع قانون رقم 82.21 كاين يتعلق باإلنتاج الذاتي 
للطاقة الكهربائية، الذي يأتي في إطار السعي الحثيث لبلدنا ألجل تطوير 
هذا القطاع ذي األهمية القصوى ومن تمة تحقيق اإلكتفاء الذاتي 
من الكهرباء، هذا فضال عن الحاجة املاسة إلى استكمال اإلصالحات 
التشريعية والتنظيمية املتعلقة بقطاع الكهرباء. وال يسعنا في البداية 
السيدة  وطبعا  الحكومة،  بهذه  وإشادتنا  امتناننا  عن  أعرب  أن  إال 
الوزيرة املسؤولة عن القطاع وتوجهاتها الجديدة في ما يرتبط بالسياسة 
املنتهجة في مجال الطاقة البديلة، والتي ما فتئت تبوأ بلدنا املراتب 
األولى وجعله بلدا رائدا في مجال الطاقات املتجددة من خالل تموقع 

على رأس قائمة بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

السيدة الوزير املحترمة، إننا قد ال نكون بحاجة للتذكير باألهمية 
البالغة التي يكتسيها هذا النص التشريعي، وذلك لكون قطاع الكهرباء 
يشكل قطبا رئيسيا وهاما جدا في جذب وجلب االستثمارات ومحركا 
أننا  غير  ببالدنا،  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  وديناميا  أساسيا 
املرصودة  باملكتسبات  التذكير  إلى  الحاجة  أمس  في  أخرى  جهة  من 
واملنجزات الهامة التي تم تحقيقها في مجال الطاقة وخاصة الطاقات 
املولوية  التوجيهات  تنزيل  على  العمل  بفضل  كله  وذلك  املتجددة، 
السامية املسنودة بالرؤية الحكيمة واملتبصرة لصاحب الجاللة محمد 
السادس نصره هللا وأيده، وفي هذا اإلطار، ففي إطار هذه الدينامية 
الجديدة للتنمية الشاملة واملستدامة التي تشهدها وتسير على إيقاعها 
بالدنا أثبتت االستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات النظيفة نجاعتها 
ووجاهتها فيما يخص انتقال املغرب من بلد يعتمد بشكل شبه كلي على 
تلبية احتياجاته من الطاقة األحفورية واملستوردة إلى منتج للطاقة 
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املتجددة مع تخفيض حجم استيراد الطاقة من %98 إلى %93، وتحويل 
التحديات القائمة في مجال الطاقة إلى فرص لالستثمار عبر االنخراط في 
مشاريع ضخمة ذات تكلفة باهظة تصب في اتجاه تطوير وتقوية هذا 
القطاع، تبعا لذلك فإن األرقام واإلحصائيات الرسمية عن سنة 2021 
تفيد بأن بالدنا تم�سي بثبات نحو تحقيق أهدافها املسطرة على مستوى 
اعتماد الطاقات النظيفة في إنتاج الكهرباء، إذ بلغت القدرة الكهربائية 
واط،  ميغا  ألف   3.95 نحو  املتجددة  الطاقة  استخدام  عبر  املولدة 
وبحسب آخر اإلحصائيات الصادرة عن املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
فإن مساهمة الطاقات املتجددة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية 
ارتفع بشكل ملحوظ وملموس حيث بلغت حصة اإلنتاج من مصادر 
الطاقة الشمسية %4.5 أي بمعدل زيادة %20، وبهذه املناسبة ندعو 
الحكومة بموازاة ذلك االنكباب الفوري على إجراء إصالحات عميقة 
وجذرية للمكتب الوطني للكهرباء، إصالحات عميقة وجذرية للمكتب 

الوطني للماء والكهرباء.

السيدة الوزيرة املحترمة، تجدر اإلشارة إلى أن بالدنا تواجه أزمة حادة 
في مادة الفحم بسبب التداعيات املباشرة للحرب الروسية األوكرانية، 
وبذلك فإن إنتاج وتوليد الكهرباء معرض ألخطار عديدة، حيث تعتبر 
مادة الفحم من املواد الرئيسية في عملية اإلنتاج وتوليد الكهرباء، علما 
أن بالدنا استوردت سنة 2021 ما نسبته %59 من حاجياته من مادة 
الفحم من روسيا، وبذلك فإن محطات إنتاج وتوليد الكهرباء الست 
املوجودة ببالدنا خاصة املحطة الرئيسية املوجودة بالجرف األصفر، 
والتي تنتج أكثر من نصف االستهالك الوطني معرضة جميعها الرتدادات 
ستكون لها ال محالة آثار واضحة وانعكاسات ملموسة على تكلفة إنتاج 

واستهالك الكهرباء.

وحري بنا أيضا أن نذكر من جهة أخرى، كون قطاع الكهرباء ببالدنا 
يشكو من مشكلتين جوهريتين، األولى تتعلق بمواجهة الطلب املتزايد على 
الكهربائي مستقبال، بحيث يحتاج إلى زيادة تقدر بنحو 1000 ميغاواط 
سنويا، لتغطية لهذا الطلب، األمر الذي ال تسايره أهداف االستراتيجية 
%52 من الكهرباء، عبر مصادر  إلى إنتاج  الوطنية الطاقية، الرامية 
متجددة في سنة 2030. واملشكلة الثانية هي التغيرات املناخية والحياد 
4 ماليين طن سنويا،  بمعدل  الكربون  انعكاسات  وتقليل  الكربوني، 

خالل الفترة املمتدة ما بين 2020 و2030.

للحكومة  الجديد  التصور  إلى  اإلشارة  تجدر  السياق،  هذا  وفي 
إعادة  وضرورة  أهمية  على  واملؤسس،  املبني  التصور  وهو  الحالية، 
التي تعيش عليها بعض  في معالجة مجموعة من االختالالت  النظر، 
القطاعات املهمة ببالدنا، ومن تم إعطائها نفسا جديدا، يستند إلى 
اإلبداع بأفق مستقبلي ال سيما القطاعات ذات االستهالك املفرط، وغير 

املقنن لهذه املادة الحيوية.

الرئيسية  الوزير املحترمة، مما الشك فيه، أن األهداف  السيدة 
للقانون رقم 82.21 املتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وعلى 

ألغراض  الكهربائية،  للطاقة  الذاتي  اإلنتاج  نشاط  تنظيم  رأسها 
الشبكة،  وطبيعة  اإلنتاج،  مصدر  كان  ما  كيف  الذاتي  االستهالك 
وسالمة  أمن  وضمان  املستخدمة،  املنشأة  وقدرة  الجهد،  ومستوى 
الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية 
وعدم التمييز بين كافة املتدخلين، فضال عن أنها ستساهم في توفير 
الطاقة بأسعار تنافسية، وتطوير الطاقات النظيفة، وتحسين جودة 
املنتجات الطاقية، وتعميم الولوج إلى الكهرباء، إلى جانب خلق فرص 
شغل جديدة في امليدان، والتصميم وإنجاز واستغالل وصيانة محطات 
اإلنتاج الذاتي للكهرباء، من طرف مقاوالت يتم خلقها لهذا الغرض، 
وتطوير اقتصاد وطني أخضر منخفض الكاربون، كما سيكون لها وقع 
يتعلق  فيما  خاصة  اليومية،  املواطنين  حياة  على  وملموس  إيجابي 
تنافسية،  بأثمنة  الكهربائية  الطاقة  من  الحتياجاتهم  باالستجابة 
والتحكم بشكل أفضل في منحنيات استهالكهم للكهرباء، وكذا توفرهم 
على منتوجات تستجيب ملعايير التنمية املستدامة، كما سيكون بإمكان 

املواطنين املغاربة، أو الشركات بيع الفائض لشبكة توزيع الكهرباء في 

حدود %20 من مجموع اإلنتاج السنوي الذاتي.

وفي هذا اإلطار، فإننا نشيد باملجهود الذي قمتم به، خالل إعداد 

هذا النص التشريعي الهام، وفق مقاربة تشاركية موسعة، مع مختلف 

الشركاء والقطاعات الوزارية األخرى، فإننا نؤكد بموازاة ذلك، على 

ذات  التنظيمية  النصوص  في  املحددة  اإلنتاج  عتبة  احترام  ضرورة 

الصلة، وذلك بغاية ضبط وعقلنة عملية اإلنتاج واستغالله وتسويقه، 

وفق الظروف املناسبة.

وبالنظر لألهمية البالغة التي يحظى بها هذا النص التشريعي، ودوره 

في تعزيز وتقوية املنظومة القانونية الجاري بها العمل، عفوا وتطوير 

اقتصاد وطني أخضر، وتحسين قدرته التنافسية، فقد تقدمنا في إطار 
مستوى  على  الجوهرية،  التعديالت  من  بمجموعة  الفرعية،  اللجنة 

إعادة وتدقيق صياغة بعض مواد املشروع، أو على مستوى أو رفع عتبة 

ضخ وإعادة بيع فائض إنتاج مصادر الطاقة املتجددة، على الشبكة من 

%10 إلى %20، والتي لقيت أغلبها تفاعال إيجابيا من قبل الحكومة.

ختاما، ال يسعنا إال أن نصوت باإليجاب على هذا املشروع الهام، 

وأن نحث الحكومة على ضرورة تسريع وتيرة التنزيل الفعال والناجع، 

ملضامين وأهداف هذا املشروع الهام والطموح، والذي سيكون له بكل 

تأكيد وقع إيجابي جدا، وقع جد إيجابي على كافة املواطنات واملواطنين، 

والفاعلين االقتصاديين، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدامل4ئيس:

للوحدة  االستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية، النائب املحترم السيد محمد الطيبي.
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ملد ئباملسيدامحاداملطيبي:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدةاملوزي4ة،

ملسيدمتاوملس نةامل 8مل نيونامملحت8مون،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
والتعديلية في إطار مناقشة مشروع القانون املتعلق باإلنتاج الذاتي 
للطاقة الكهربائية، هذا املشروع الذي يأتي في إطار إصالح املنظومة 
املرحلة  ملتطلبات  تستجيب  وال  متجاوزة  أصبحت  بعدما  الطاقية 
تحقيق  يضمن  بما  والتنموية،  واالجتماعية  االقتصادية  بأبعادها 
في  استراتيجيا  بعدا  أخذت  التي  الطاقية  املواد  في  الذاتي  االكتفاء 
االقتصاديات العاملية والعالقات الدولية املعاصرة، كما أبانت عن ذلك 
بجالء جائحة كورونا و الحرب الروسية األوكرانية والتقلبات املناخية، 
في أفق تعزيز السيادة الطاقي الكفيلة بتجاوز الصعوبات واإلكراهات 
والتحديات التي تطرحها التبعية للخارج في هذه املوارد االستراتيجية 
التي تكلف خزينة الدولة أمواال طائلة بالعملة الصعبة. هذا املشروع 
الذي جاء لسد فراغ قانوني فيما يتعلق بتنظيم نشاط اإلنتاج الذاتي 
للطاقة الكهربائية لصالح االستهالك الذاتي، وكذا بيع الفائض من هذا 
الكهربائية بعدما كان األمر مقتصرا  اإلنتاج ملسيري جميع الشبكات 
فقط على املكتب الوطني للكهرباء بهدف فتح املجال أمام األشخاص 
الذاتيين واالعتباريين الخاضعين للقانون العام والخاص، خاصا بعد 
مصادقة البرملان على القانون اإلطار بمثابة ميثاق االستثمار الذي يقدم 
أساسا  فيها  بما  اململكة،  مناطق  بمختلف  لالستثمار  مهمة  تحفيزات 
املناطق النائية بالنظر ملا يتيحه من جاذبية وفرص لالستثمار في هذا 
املجال االستراتيجي، وهذا يعني أن هذا اإلطار القانوني يشكل مدخال 
لتشجيع المركزية لإلنتاج الطاقي الكهربائي وتعزيز الطاقة الكهربائية 
بأسعار تنافسية على مستوى مختلف مناطق اململكة، بالنظر ملا تتوفر 
عليه من مؤهالت قادرة على ربح الرهان الكفيل بجعل العرض الطاقي 
للمغرب إحدى أهم محددات جاذبيته االقتصادية، وذلك من خالل 
جودة  في  األمثل  االستثمار  خالل  من  بالتنافسية  متميزة  طاقة  بروز 
عوامل اإلنتاج والقيام باإلصالحات الضرورية لتحسين تكاليف هذه 

العوامل بما يضمن إنتاجها أساسا من املصادر املتجددة.

السيدة الوزيرة، إن تحقيق األهداف املتوخاة من هذا املشروع 
رهين أيضا باإلصالح العميق لهذا القطاع االستراتيجي حتى يتمكن من 
مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الطاقات املتجددة، 
تقوية  بهدف  الوطنية  الطاقية  االستراتيجية  في  النظر  إعادة  وكذا 
العرض الكهربائي من خالل الرفع من القدرة اإلنتاجية الكهربائية في 
إطار مخطط التجهيز الكهربائي، بما ينسجم والتنزيل السليم والسريع 
ملقتضيات هذا املشروع على أرض الواقع بعيدا عن العراقيل واملساطر 

للمواطنين  الفرصة  إعطاء  دون  تحول  أن  شأنها  من  التي  املعقدة 
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة باألساس من أجل تطوير اإلنتاج الذاتي 
في إطار من الشفافية والنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص، وتمكين املنتجين 
الذاتيين من الولوج امليسرة إلى الشبكة الكهربائية الوطنية من أجل 

نقل الطاقة املنتجة من مواقع اإلنتاج إلى مواقع االستهالك.

به  جاء  كما  القطاع  لهذا  الجزئي  التحرير  إن  الوزيرة،  السيدة 
املشروع ال يعني تخلي الدولة عن مسؤوليتها والتزاماتها فيما يخص 
القروية  الكهربة  برنامج  مواصلة  إطار  في  القروية،  الكهربة  تعميم 
الشمولية الذي الزال يعرف بعض التعثر خاصة على مستوى الربط 
بالشبكة الكهربائية، ما دام األمر يتعلق بخدمة عمومية مطلوب من 

الدولة تقديمها لجميع الساكنة بأثمان مناسبة وبالجودة املطلوبة.

في هذا اإلطار، سيصوت الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية على 
هذا املشروع باإليجاب بعدما حرص على االنخراط الكلي في مناقشته 
على مستوى اللجنة املختصة، ومساهمته الفعالة في تحسين مضامينه 
من خالل التعديالت التي تقدم بها داخل اللجنة الفرعية التي تم تكوينها 

لهذا الغرض، وشكرا.

ملسيدامل4ئيس:

النائب  االشتراكي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترم السيد عبد القادر الطاهر.

ملد ئباملسيداعبداملق نراملط ه4:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملسيدامل4ئيسامملحت8م،

ملسيدةاملوزي4ةامملحت8مة،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي في إطار الجلسة 
يتعلق   82.21 القانون  مشروع  على  للتصويت  املختصة  العمومية 
باإلنتاج الذاتي لطاقة الكهربائية، وإذ نشيد باملسار التشريعي الذي 
واملجموعات  الفرقاء  جميع  إشراك  عبر  اللجنة  في  النص  هذا  طبع 
النيابية، ولقد حرصنا في الفريق االشتراكي على التتبع الدقيق لتفاصيل 
هذا النص منذ التقديم إلى غاية عرض التعديالت والتصويت عليه 
بلجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، ويأتي انسجاما مع 
التوجه الذي أخذته بالدنا في املجال الطاقي بفضل الرؤية السديدة 
إلى  أفضت  التي  نصره هللا  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب 

اعتماد االستراتيجية الطاقية الوطنية منذ 2009.

إن خيار اإلنتاج الذاتي للكهرباء حلم انتظره املغاربة حيث يتيح 
هذا القانون ألي شخص ذاتي أو اعتباري أن يتمتع بصفة املنتج الذاتي 
في  واملنتجين  الوطنية  الكهربائية  الشبكة  باستثناء مسيري  للكهربة، 
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إطار التعاقد واملؤسسات العمومية العاملة بالقطاع من أجل تطبيق 
هذا  يساهم  أن  اشتراكي  كفريق  ونتطلع  والشفافية،  الحياد  مبدأ 
النص في مجابهة التبعية الطاقية التي تعيشها بالدنا والتخفيف من 
تكاليف استيراد الطاقة التي تخل بامليزان التجاري وتحقيق األهداف 
من  العديد  خلق  مع  للمغرب  الدولية  االلتزامات  وفق  اإليكولوجية 
فرص الشغل، إضافة إلى تشجيع املقاوالت العاملة بجميع القطاعات 
الكهربائية  الطاقة  توفير  من  اإلنتاجية من فالحة وصناعة وسياحة 
الحق  القانون  الكربون، فأصبح بفضل هذا  تنافسية خالية  بأثمنة 
الفائض  إنتاج ما يستهلكه من كهرباء مع حقن  في  للمواطن املغربي 

املحتمل عبر الولوج إلى الشبكة الوطنية للكهرباء.

ملسيدةاملوزي4ةامملحت8مة،

إن التحدي الكبير الذي يواجه بالدنا اليوم للنهوض بالقطاع الطاقي 
لتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء الذي يلعب دورا أساسيا في النمو 
االقتصادي واالجتماعي، يتمثل أساسا في تجاوز اإلكراهات واملعيقات 
الذي تعترض مسار االنتقال الطاقي ببالدنا نضمنها أو ال ضمنها محاولة 
االعتراض الغير الواضحة على مشروع اإلنتاج الذاتي للكهرباء، أو ما يتم 
طرحه عبر إشكاالت تقنية ال نفهمها كحماية الشبكة الكهربائية وتحديد 
قدرتها على استقبال الكهرباء املنتجة خاصة من مصادر متجددة بدعوى 
عدم استقرارها وتدبدبها، ولكن في الحقيقة غير ذلك فمن الطبيعي أن 
يتولد هاجس الحفاظ على املصالح لدى املكتب الوطني للكهرباء املنتج 
الوحيد للكهرباء والشركات أو املؤسسات املنتجة للكهرباء املرتبطة به 
بعقود شراء طويلة اآلجل بأثمنة تفضيلية وملزمة كتوصل 1.60 درهم، 
والتي ال يقوى املكتب الوطني للكهرباء التراجع عنها أو فسخ عقد االمتياز 
بها، فمن غير املعقول بدعوى الحفاظ على سالمة الشبكة  املرتبط 
الكهربائية الوطنية أن نكبح ونوقف عملية إنتاج الطاقة الكهربائية من 
مصادر مختلفة أو متجددة، ويظل سعر الكيلوواط مرتفع وكل ذلك من 

أجل حماية مصالح املنتجين السابقين والحاليين.

إن كل اإلشكاالت التقنية املرتبطة بالشبكة الكهربائية لها حلول 
سبقتنا إليها عدة دول حيث أصبح معدل اإلنتاج الذاتي للكهرباء عندها 
يفوق %40 في أملانيا وبلجيكا، يجب فقط تخصيص اعتمادات مالية 
كافية قادرة على تأهيل وتقوية الشبكة الكهربائية الوطنية الستقبال 
اإلنتاج املحتملة واملرور بسرعة نحو إنتاج الكهرباء من مصادر متنوعة 
ومتجددة، حيث مثال هاد العملية ديال التأهيل ديال الشبكة الكهربائية 
ما غتفوتش 10 ديال املليار درهم في حين أن كنخصصوا غير هاد العام 
للكهرباء،  الوطني  املكتب  ديال  الوقود  شراء  لفاتورة  درهم  47مليار 
وتخصيص اللي خصصت الحكومة أكثر من 20 مليار درهم لصندوق 
املقاصة، إذ يمكن لنا نتغلبو على هاد اإلشكالية وتقوية الشبكة ب 10 
مليار درهم، وهذا ما طلبناه بمناسبة مناقشة امليزانية الفرعية للوزارة، 

غير أن الحكومة كان لها رأي آخر.

ميزانية   2023 لسنة  املالية  قانون  برسم  رصدت  لذلك  وخالفا 

لوزارتكم أقل بكثير من السنوات الفارطة، وفي هذا اإلطار ندعو الحكومة 
إلى ضرورة القيام بالتدابير الالزمة من أجل إعادة هيكلة وتأهيل جميع 
املؤسسات العمومية العاملة في مجال الكهرباء l›ONE ومازن وغيرها 
مع التأكيد على إعادة تنظيم أنشطة املكتب الوطني الكهرباء وجعله 
يختص فقط بمجال نقل الكهرباء تجنبا للتداخل والحفاظ على الحياد 
والشفافية املطلوبين، وفتح الباب أمام القطاع الخاص إلنتاج الطاقة 
الكهربائية في إطار مبدأ السوق الحرة، كما ندعو الهيئة الوطنية لضبط 

الكهرباء أن تقوم بمهامها الدستورية وهي على الخصوص:

السهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج 
أقرب وقت  في  للنقل تحديد  الوطنية  الشبكة  إلى  الذاتيين  املنتجين 
الخدمة  رسوم  وتحديد  الكهربائية  الشبكة  استعمال  تعريفة  ممكن 
للتعويض عن االنقطاعات والتذبذبات ونشرهما ألن هذه الخطوة هي 
الخطوة املهمة واألساسية لالنفتاح الفعلي على سوق الكهرباء وهذا 
أهم مهام الهيئة الوطنية للكهرباء، والتي ستعطي رؤية واضحة أكثر 
للمستثمرين املحليين والدوليين حول إنتاج الكهرباء، ألنه من الصعب 
تحديد سعر الكيلوواط دون معرفة األسعار املتعلقة بتكاليف خدمة 

النقل الكهربائي.

ملسيدةاملوزي4ةامملحت8مة،

االستهالك  في  ال  درهم  ل1.20  كيوصل  املغرب  في  الكهرباء  ثمن 
دول شمال  مع  باملقارنة  األعلى  وهو  الصناعي  االستهالك  األسري وال 
إفريقيا والشرق األوسط، ولقد أصبحت الطاقة الشمسية والطاقة 
أنحاء  معظم  في  الكهرباء  لتوليد  األرخص  الخيار  بعد  يوم  الريحية 
العالم، فتكاليف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خصوصا الفوتو 
ضوئية انخفضت إلى %80 والطاقة الريحية بنحو %40، ومن املحتمل 
أن تنخفض تكلفة توليد الكهرباء من الطاقات املتجددة إلى أقل من 

0.40 درهم للكيلوواط في غضون السنوات املقبلة، إن شاء هللا.

وفي هذا السياق، فإن الطلب املتزايد على الكهرباء في املستقبل وفي 
سياق دولي متقلب ومتدبدب مع ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار 
املواد النفطية في ظل غياب رؤية مستقبلية واضحة حول االعتماد 
العالمي على املواد النفطية األحفورية أصبح الزما على الحكومة أن تنوع 
من مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وخاصة املستدامة واملتجددة منها، 
كما ندعو في الفريق االشتراكي إلى ضرورة اتخاذ قرار وطني الستخدام 

الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

وفي األخير السيدة الوزيرة، نظرا لحرصنا في الفريق االشتراكي على 
تعزيز موقع بالدنا بشكل ريادي في مجال الطاقة فإننا نصوت باإليجاب 

على مشروع القانون 82.21. والسالم عليكم.

ملسيدامل4ئيس:

وشكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الحركي النائب املحترم 
ال�سي عمر الباز.
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ملد ئباملسيداعا4املب ز:

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدةاملوزي4ةامملحت8مة،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي لبسط وجهة نظرنا 
82.21 يتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة  بخصوص مشروع قانون رقم 
في  بالدنا  استراتيجية  إطار  في  يندرج  الذي  املشروع  هذا  الكهربائية، 

مجال االنتقال الطاقي.

ملسيدامل4ئيس،

نسجل في البداية األهمية التي يكتسيها هذا املشروع الذي تمت 
صياغته باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف األطراف املعنية، كما 
أنه يندرج في إطار اإلجراءات املتخذة الستكمال الترسانة التشريعية 
والتنظيمية املتعلقة بقطاع الكهرباء، وهي مناسبة لتثمين كل اإلصالحات 
االستراتيجية  إطار  في  املتجددة  الطاقة  قطاع  عرفها  التي  واملبادرات 
الطاقية التي أعطى جاللة امللك نصره هللا انطالقتها سنة 2009، برهان 
بلوغ هدف %52 من القدرة الكهربائية املنشأة من الطاقات املتجددة 
في أفق 2030، وأيضا تعزيز موقع املغرب ضمن مصاف البلدان الرائدة 

في مجال االنتقال الطاقي على الصعيد العالمي.

ونستحضر هنا أيضا، دعوة جاللة امللك يوم 22 نونبر 2022 إلى 
تسريع وتيرة تطوير الطاقات املتجددة وال سيما الطاقات الشمسية 
والريحية وذلك من أجل تعزيز سيادة املغرب الطاقية وتقليص كلفة 

الطاقة والتموقع في االقتصاد الخالي من الكاربون في العقود القادمة.

ملسيدامل4ئيس،

إن وضع هذا النص التشريعي في سياق يبين بأن تعزيز الترسانة 
القانونية املتعلقة بالقطاع الطاقي أضحت ضرورة استراتيجية ملحة 
ال سيما أمام املستوى املرتفع والضاغط لتبعية بالدنا الطاقية، وأمام 
طموح بالدنا لتحقيق مخزون طاقي مستدام يرسخ أمنه الطاقي، وبالتالي 
فإن أولوية في املجال الطاقي يجب أن تستثمر اإلمكانيات التي حبانا بها 
هللا وأيضا الذكاء للمغرب لتحقيق رياضة على هذا املستوى، ونعتقد 
الكهربائية  القدرة  في  املتجددة  الطاقات  يتجاوز حصة  الطموح  بأن 
لنسبة %52 في أفق 2030 أمر ممكن وقابل للتحقق إذا واكبته اإلرادة 
الفعلية وتعبئة الجهود باإلضافة إلى حسن املواكبة والسرعة في التنزيل.

التي نحن بصددها  التشريعية  املبادرة  بأن  في هذا اإلطار، نؤكد 
ستعمل على سد الفراغ القانوني في هذا املجال ومسايرة التحوالت 
وتعزيز  ومستويات  أصعدة  عدة  على  بالدنا  تشهدها  التي  العميقة 
املكتسبات والتراكمات التي تم تحقيقها في مجال الطاقات املتجددة 
اعتماد  أن  كما  هامة،  وبيئية  واجتماعية  اقتصادية  منافع  وتحقيق 

هذا النص التشريعي سيعمل على تشجيع القطاع الخاص وال سيما 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة والكبرى على املزيد من االستثمارات في 
مجال إنتاج الكهرباء واالستجابة الحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية 
بأثمنة تنافسية، األمر الذي سيساعد على تحسين األمن الطاقي ببالدنا 
وتطوير االقتصاد الوطني األخضر، كما سيمكن هذا النص من تحسين 
القدرة التنافسية للقطاع الكهربائي وفتح باب اإلنتاج الذاتي أمام جميع 
قدرات ومصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، عالوة على أنه سيتيح حق 
الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء املنتجة ذاتيا 
من مواقع اإلنتاج إلى مواقع االستهالك فضال عن إمكانية بيع فائض 
اإلنتاج الذاتي ملسيري الشبكات الكهربائية والحرص على احترام مبادئ 
الشفافية وعدم التمييز بين كافة املتدخلين وسن جزاءات وضمانات 

ملرتكبي املخالفات.

السيدة الوزيرة، نؤكد في الفريق الحركي على ضرورة جعل الفعالية 
الطاقية أولوية وطنية وفق ما سطرته االستراتيجية الوطنية للطاقة 
ومضاعفة املجهودات لتقليص التكلفة وتعزيز فرص تحقيق النجاعة 
الطاقية، فضال عن االنخراط الفعلي ملختلف القطاعات الحكومية 
واملؤسسات واملقاوالت العمومية والقطاع الخاص والجماعات الترابية 
في أوراش النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات املتجددة والنظيفة، 
كما نؤكد على ضرورة تيسير استفادة املواطنات واملواطنين وخاصة 
في العالم القروي من الكهرباء بطرق ميسرة وبكلفة تراعي الظروف 
االجتماعية للمواطنين، وأيضا الحرص على تبسيط املساطر واإلجراءات 
اإلدارية وتجاوز الصعوبات واإلكراهات التي يطرحها تعدد املتدخلين في 

غياب اإللتقائية والتناسق في التدبير.

ملسيدامل4ئيس،

إطارا  يشكل  الذي  املشروع  لهذا  األساسية  األهداف  جانب  إلى 
تحفيزيا ملقاوالت االستثمار في مجال اإلنتاج الكهربائي، فإن تعزيز مكانته 
منشآت  وتقوية  جاذبيته  لتعزيز  واالستثمار  مالئم  مناخ  بخلق  رهين 
اإلنتاج والنقل والتوزيع وخلق تحفيزات للفاعلين في هذا املجال من 
أجل تشجيعهم على اإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وما نود التأكيد 
عليه هو العمل على مواكبة تنزيل مقتضيات هذا املشروع وإصدار 

نصوصه التنظيمية في أقرب اآلجال.

وفي األخير، نسجل بإيجابية، السيد الرئيس، النقاش الجاد الذي 
عرفته اللجنة الفرعية لتجويد هذا املشروع سواء على املستوى تدقيق 
النص، أو على مستوى إعادة الصياغة، معلنين من موقعنا كمعارضة 
مواطنة ومسؤولة، أننا سنكون دائما مساندين لكل إجراء، أو بادرة 
التنمية  أسس  وتعزيز  واملواطنين،  املواطنات  بظروف  االرتقاء  تروم 
ببالدنا، وتحسين مناخ األعمال، لجلب املزيد من االستثمارات األجنبية 
والوطنية، وبالتالي االرتقاء في السلم التقدم والنماء املنشود لبالدنا، 
تحت القيادة السامية ملوالنا صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نصره هللا وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي 
السيد  تفضل  الرحوية،  الحسين  ال�سي  املحترم  النائب  االجتماعي، 

النائب.

ملد ئباملسيداملحسينامل4حوية:

أش4فا علىا وملسالما وملصالةا مل4حيم،ا مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلين.

ملسيدامل4ئيسامملحت8م،

ملسيدةاملوزي4ةامملحت8مة،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مين،

الدستوري  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  العظيم  الشرف  لي 
الديمقراطي االجتماعي، في هذه الجلسة العمومية املخصصة ملناقشة 

املشروع املتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

لإلنتاج  الرئيسية  املحركات  من  واليزال  كان  الطاقة  قطاع  إن 
الصناعي والفالحي والخدمات في بالدنا، وفق استراتيجية هادفة، إلى 
توسيع وتسريع اإلنتاج وآليات اإلنتاج، في توافق تام مع املعايير املعمول 
بها، للمحافظة على البيئة وتقليص االنبعاثات الغازية بهدف تطوير 

اقتصاد وطني أخضر منخفض الكاربون.

النصوص  من  منظومة  ضمن  القانون،  املشروع  هذا  ويندرج 

يعتبر  في بالدنا، كما  الطاقي  للتحول  املواكبة  التشريعية والتنظيمية 

الذاتي،  لالستعمال  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  لتحرير  جديدة  لبنة 

من خالل منشآت خاصة تابعة للخواص أفرادا وأشخاصا معنوية، 

وفق املقتضيات والتدابير والشروط واملسؤوليات، التي يؤطرها هذا 

الوطني  املشروع، تحت سلطة ومراقبة وترخيص من شبكة املكتب 

الكهربائية،  الطاقة  مجال  في  الرئي�سي  الفاعل  يظل  الذي  للكهرباء، 

وبدون منافسة في هاد امليدان الحيوي.

وإننا في فريقنا، نعتبر هذا النص القانوني، بما يتضمنه من أحكام 

وتدابير وإحاالت على نصوص تنظيمية، مرحلة مهمة في إطار تحرير 

إنتاج الطاقة الكهربائية، ألغراض االستهالك الذاتي، كيفما كان مصدر 

اإلنتاج، ومستوى الجهد وطبيعة وقدرة املنشآت املستخدمة في اإلنتاج. 

ومناخية  طبيعية  ومؤهالت  إمكانيات  على  بلدنا  توفر  من  وانطالقا 

واجتماعية، لتوسيع نشاط اإلنتاج الطاقي، وتنويع مصادر هذا اإلنتاج، 

املشروع،  بهذا  تداركنا  فإننا  االستهالك،  تكاليف  لضغوط  وتخفيفا 

االستثمار  مجال  وفتح  الخاصة،  املبادرات  على  االنفتاح  في  التأخر 

الخاص في مجال اإلنتاج الكهربائي وتنافسيته، وسد الخصاص والتأخر 

الحاصل في تسريع وتيرة التحول الطاقي والنجاعة الطاقية.

ملسيدامل4ئيسامملحت8م،

إننا نعتبر هذا املشروع خطوة إيجابية، على أمل تسجيل الخطوات 
املوالية، للمساهمة في إنجاز العديد من مشاريع اإلنتاج الذاتي للطاقة، 
والتخفيض من تكاليف اإلنتاج، وتشجيع املستثمرين، وتحفيزهم ملنح 
املزيد من الثقة، في نموذجنا االقتصادي والتنموي الواعد، والجهوية 
من  توفره  بما  الجهوية،  مجاالتنا  جاذبية  وتعزيز  الفعلية،  املتقدمة 
فرص، وإمكانية لجلب االستثمارات املنتجة لفرص الشغل، عبر مشاريع 
اإلنتاج  قطاع  أهمها  ومن  املجاالت،  مختلف  في  تكلفة  وأقل  مربحة 

الطاقي.

أثناء  سواء  الجميع،  باهتمام  القانون  املشروع  هذا  حظي  وقد 
املناقشة العامة، أو أثناء املناقشة التفصيلية، كما نتوخى أن يساهم 
هذا املشروع، في تحقيق مزيد من اإلقبال على االستثمارات، وتقليص 
فاتورة الكهرباء املكلفة، وإزاحة أحد العوائق أمام املستثمرين، وحاملي 
املشاريع، خصوصا إذا صاحبها تحول على مستوى تدبير هذه اإلمكانيات 
اإلنتاجية، وفي تحسين مستوى العالقة مع أجهزة الشبكة الوطنية 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب، من حيث الوضوح والشفافية وتغليب 
لفائدة  التحفيزي  االستثماري  البعد  واستحضار  االقتصادي  املنطق 
واملستدامة  املجالية  والتنمية  الشغل  فرص  وتوفير  اإلنتاج  تسريع 
واستحضار منطق املقاولة واالستثمار. ولهذه االعتبارات، فإنه في فريقنا 
سنصوت باإليجاب على هذا املشروع القانون ألنه تحدي كبير ومكسب 
رهان التحول الطاقي وتسريع االنتقال الطاقي لوضع املغرب على مسار 

النمو األخضر، وشكرا السيد الرئيس.

ملسيدامل4ئيس:

واالشتراكية  التقدم  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النائب املحترم ال�سي أحمد العبادي.

ملد ئباملسيداأحاداملعب ني:

ملسيدامل4ئيسامملحت8م،

ملسيدةاملوزي4ةامملحت8مة،

ملس نةاملدومبامملحت8مون،

أتدخل باسم فريق التقدم واالشتراكية في املناقشة العامة ملشروع 
قانون 82.21 املتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية وهو موضوع 
قانون نعتبره إطارا تشريعيا مهما لتحفيز االستثمار في إنتاج الكهرباء 
واملصادقة،  للنقاش  اليوم  طرحه  على  الوزيرة  السيدة  ونحييكم 
وندعوكم مقابل ذلك إلى االنفتاح على مالحظاتنا والقطع مع املنطق 
الحكومي الذي يعتبر مالحظات املعارضة صرفا سياسيا ونشازا فكريا 
وتشريعيا ال غير، وقبل ذلك نعتقد أنه من الواجب وضع هذا النص 
بالسياق الدولي ألننا نستشعر حجم املخاطر التي تهدد بالدنا على هاد 
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الطاقة  أسعار  لتقلبات  رهينة  األسف  مع  تزال  ال  فبالدنا  املستوى، 
األحفورية في السوق العاملية في ظل استمرار تجاذب الصراعات الجيو 
سياسية الدولية في مناطق مختلفة من العالم في نظرنا على العودة 
التدريجية إلى معالم وتجليات الحرب الباردة بأسلحة جديدة ضحيتها 
األولى هي االقتصادات النامية، انسجاما مع هذا التحليل فإننا في فريق 
التقدم واالشتراكية ندعو الحكومة إلى مزيد من اليقظة والتعاطي مع 
الوضع الدولي الراهن بكثير من الذكاء ملا يحفظ مصالحنا الوطنية ال 

سيما من خالل:

الحكومي  التواصل  تكثيف  عبر  الداخلية  الجبهة  تقوية  أوال:   -
بلورة  في  البرملان  رأسها  وعلى  الوطنية  املؤسسات  مختلف  وإشراك 
القرارات  لشرح  السياسية  بالشجاعة  والتحلي  وصياغتها  القرارات 
هذه  مع  نلمسه  ال  ما  لألسف  وهو  واملواطنات،  للمواطنين  املتخذة 

الحكومة.

- ثانيا: تعزيز مقومات السيادة االقتصادية الوطنية، فهي في نظرنا 
صمام أمان ضد التقلبات الدولية، ونتطلع من خاللها إلى فك االرتباط 
الطاقي بالخارج والذي يكلفنا حاليا إمكانيات مالية خرافية تصل إلى 47 

مليار درهم سنة 2022 مقابل 21 مليار درهم خالل السنوات السابقة.

وللخروج من هذا الوضع املقلق ندعو الحكومة إلى االستماع إلى 
واحدا  تشغيل مصفاة السامير وحزبنا  بإعادة  تطالب  التي  األصوات 
منها وهو ما سيمكننا من عودة إلى تكرير النفط محليا وتعزيز االحتياط 
االستراتيجي الطاقي الوطني، والتخفيف ولو جزئيا من التبعات الحالية 
الناتج عن  الربح  هامش  تصدير  وعدم  دوليا  البترول  أسعار  الرتفاع 
التكرير والحد من استيراد التضخم املصحوب بالركود االقتصادي، 

ألننا ندرك خطورة ذلك على اقتصاد بالدنا.

التقدم  فريق  في  فإننا  املحروقات،  أسعار  عن  نتحدث  دمنا  وما 
تدخلها،  وعدم  الحكومة  صمت  مبررات  عن  نتساءل  واالشتراكية 
في  املحققة  الربح  هوامش  من  للحد  القانون  لها  يتيح  مما  انطالقا 
السنوات األخيرة، والتي تقدرها بعض املصادر بحوالي 45 مليار درهم وهو 
رقم خيالي يفوق حصة وزارة الداخلية مثال في زمن وصلت فيه القدرة 
الشرائية للمغاربة إلى الحضيض وتم فيه إنهاك غير مسبوق إلمكانية 
املؤسسات  آراء  تغييب  سبب  عن  تتساءل  كما  املتوسطة،  الطبقة 
الدستورية ومنها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي أبدى 
رأيا مهما في إطار حالة ذاتية سنة 2020 في موضوع تسريع االنتقال 
الطاقي لوضع املغرب في مسار النمو األخضر، ودعا اللجوء املكثف إلى 

الطاقات البديلة.

مع هذا  الحكومة  تفاعل  نحو  فيه  نتطلع  كنا  الذي  الوقت  ففي 
إلى  الرأي، فقد اخترتم السيدة الوزيرة الطريق األسهل، عبر السعي 
إلقاء مسؤولية إنتاج الكهرباء على الخواص، وبررتم ذلك بالتحكم في 

منحنيات استهالك الكهرباء.

الطاقي، ال  االنتقال  ديال  القانون  نناقش  الوزيرة ونحن  السيدة 
يمكن أن ينسينا فهاد املسألة ديال املحروقات وشركة السامير، ألن 
هذا موضوع يشغل بال الرأي العام، و كيشغلنا نحن كسياسيين، راه ما 
غيمكنش ننساوه وال غنسكتوا عليه، واخا غادي نصادقوا على القانون 
حل،  �سي  لها  تلقاوا  وخصكم  نعتقد،  الحكومة  ديال  ضرسة  هذي 
وتعطيونا جواب واضح، احنا ما ما ديك بين بين ما عرفنا والو، عطيونا 
الجواب، واش هاد ال�سي غيتشغل؟ واش يتكرا؟ شنوا كاين؟ يعني احنا 
كنتشبتوا بهاد، وفي كل مناسبة سنثير هاد النقطة هادي. وثانيا نقطة 
أخرى هو نتأسف السيدة الوزيرة، ونحن نناقش هذا القانون املتقدم، 
ما زالت العديد من املداشر والقرى تئن تحت وطأة الظالم الدامس. 
وأنتما السيدة الوزيرة في مناقشة امليزانية الفرعية، قلتم بأنه مجموعة 
من الدواوير مبرمجة إلى غاية 2025، يعني خاص يكون عندنا واحد 
النوع ديال التوازن بين القوانين ديالنا اللي هي متقدمة، وبين ما يحقق 

على أرض الواقع.

إننا في فريق التقدم واالشتراكية، متوجسون من نجاح فكرة اإلنتاج 

والخسارة،  الربح  بمنطق  يفكرون  العمل  أرباب  ألن  الطاقة،  الذاتي 

ومن دون شك لن يستبدلوا الطاقة التي تنتجها الدولة بكهرباء أغلى 

من ذاك ال�سي اللي كتنتجوا الدولة. انطالقا من هاد التحليل، فقد كان 

حريا بالحكومة التركيز على تعزيز التوجيه نحو خيارات أكثر نجاعا إلنتاج 

الطاقة، اعتمادا على ما يتوفر عليه املغرب من طاقات استثنائية إلنتاج 

استغالل  أن  ونعتقد  والهيدروجينية.  والشمسية،  الريحية،  الطاقة 

املنتجة  الدول  كبريات  في مصف  بالدنا،  الطاقية سيضع  إمكانياتنا 

للطاقة، بفضل طاقة إنتاجية قد تعادل 65 مليون برميل من النفط 

تقريبا في اليوم، وهو رقم هائل يفوق 5 مرت من الحاجيات الداخلية 

من الطاقة، ولن يحقق القطاع الخاص الوطني، مهما كانت مجهودات 

مطالبة  الحكومة  فإن  وهنا  اليوم،  عليه  سنصادق  الذي  القانون 

بحماية املصالح االستراتيجية لبالدنا في املجال الطاقي، وتعزيز موقع 

املغرب في مجال الطاقات املتجددة، وعليكم السيدة الوزيرة تحمل 

هذه مسؤولية بشجاعة سياسية، باعتبار ذلك مصدر لدعم تماسك 

القطاعات املنتجة، ومحركا للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وهو ما 

أرجو أخذه بعين االعتبار.

ختاما، وحتى نبدي لكم مرة أخرى السيدة الوزيرة، صدق نوايانا، 
وحسنا الوطني كمعارضة وطنية بناءة مسؤولة، فإننا سنصوت لهذا 
تحقيق  في  يسير  بشكل  ولو  يسهم  أن  أمل  على  باإليجاب،  املشروع 

السيادة الوطنية الطاقية، وشكرا.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للمجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية، النائبة املحترمة السيدة فاطمة الزهراء باتا.
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ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملزه4مءاب ت :

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدةاملوزي4ة،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مون،

للعدالة  النيابية  املجموعة  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
والتنمية، في هذا اليوم العظيم، الذي هو بمثابة عيد وطني، يجب أن 
تتذكره األجيال الحالية والصاعدة بكل فخر واعتزاز، ملا تركه اإلنجاز 
نفوس  في  قطر،  بمونديال  األطلس  املسبوق، ألسود  والغير  التاريخي 
املغاربة واألفارقة واألمة العربية واإلسالمية جمعاء. فاليوم باستقبالنا 
واألخضر،  األحمر  باللونين  مزدانة  اململكة  وربوع  الوطني،  للمنتخب 
لقيم  انتصروا  أبطاال  بل  القدم،  أبطال كرة  فإننا ال نستقبل فقط 
ديننا الحنيف، ألهمية األسرة، للتمغربيت، للنية الصافية، ولقضيتنا 

الفلسطينية.

السيدة الوزيرة، يعتبر القطاع الكهربائي، رافعة أساسية، ومحركا 
رئيسيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وطنيا وجهويا ومحليا، إال 
أن التنامي املتزايد للطلب على الكهرباء، يجعل التحدي األكبر لبالدنا، 
يكمن في وضع املغربي على مسار النمو األخضر بجميع مصادره، تنفيذا 
الطاقات  %52 من  تجاوز نسبة  بهدف  السامية،  امللكية  للتوجيهات 
املتجددة، في القدرة الكهربائية املنشأة في أفق سنة 2030. هدف يفرض 
بلوغه بلورة استراتيجية طاقية متكاملة، تروم تقوية منشآت اإلنتاج 
والتخزين، باإلضافة إلى النقل والتوزيع، وتحتم التسريع بتنزيل إصالح 
لكي يساير  بلورته سابقا  الذي تمت  للماء والكهرباء  الوطني  املكتب 
التغييرات الجديدة والدينامية التي سيعرفها القطاع بعد إصدار هذا 

القانون.

السابقة على  الوزيرة، لقد صادق املجلس خالل دورته  السيدة 
القانون 13.09 والذي جاء لتعزيز الشفافية في مجال االستثمار املتعلق 
بالطاقات املتجددة وتحسين جاذبية القطاع لالستثمار الخاص الوطني 
والدولي بهدف تقوية النتاج املقاوالتي في مجال تكنولوجيات الطاقات 

املتجددة وصناعتها.

وفي إطار استكمال الترسانة التشريعية والتنظيمية املتعلقة بهذا 
القطاع تمت بلورة مشروع القانون 82.21 والذي يتعلق باإلنتاج الذاتي 
للطاقة الكهربائية، حيث يهدف مشروع القانون هذا إلى تنظيم نشاط 
اإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ألغراض االستهالك الذاتي وتشجيعه 

الجهد والقدرة  الشبكة ومستوى  كيفما كان مصدر اإلنتاج وطبيعة 
املنشأة مع ضمان سالمة وأمن الشبكة في إطار احترام مبادئ الشفافية 
وعدم التمييز بين كافة املتدخلين، كما ينص القانون الحالي على ثالثة 
للمنشآت  بالنسبة  التصريح  نظام  وهي  الذاتي  اإلنتاج  تؤطر  أنظمة 
الصغرى، نظام املوافقة على الربط بالنسبة للمنشآت املتوسطة ونظام 

الترخيص بالنسبة للمنشآت الكبرى.

التفاعل  إطار  وفي  التشريعي،  النص  هذا  ألهمية  واستحضارا 
بتعديالت  النيابية  املجموعة  تقدمت  فقد  مقتضياته  مع  اإليجابي 
تفاعلت الحكومة معها إيجابا، وتهم باألساس الرفع من نسبة الطاقة 
املمكن حقنها بالشبكة مع إمكانية مراجعة هذا السقف بطلب من 
املنتج الذاتي وذلك تحفيزا لألشخاص الذاتيين واالعتباريين على اإلنتاج 
الذاتي للكهرباء، والتعديل الخاص بتمديد آجال إخضاع كل املنشآت 
السابقة للتصريح وتسوية الوضعية من سنة إلى سنة ونصف وكذا 
الستصدار  سنوات  أربع  أقصاه  أجل  على  التنصيص  على  التوافق 

النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون تسريعا ألجرأته.

وإذ نذكر في األخير، أن تسريع االنتقاء الطاقي ببالدنا يبقى رهينا 
موثوقة  طاقية  أنظمة  تضمن  متماسكة  تنظيمية  سياسات  بوضع 
ومستدامة، كما تعمل على تحسين اإلطار القانوني والتنظيمي وتسريع 
تنزيله وفق قواعد صحيحة ومتينة، فإننا نؤكد أننا في املجموعة النيابية 
للعدالة والتنمية منخرطون في املساهمة في التقدم في هذا املوضوع ملا 
تمليه علينا مسؤوليتنا املشتركة بما فيه صالح البالد، وهللا ولي التوفيق.

ملسيدامل4ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع؟ السيدة فاطمة إجماع؟

إذن أعرض املواد التالية للتصويت:

املادة األولى، املادة الثانية، الثالثة، الرابعة، املادة 5، 6، 7، 8، 
املادة 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 
23، 24، 25، 26، املادة 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36 

للتصويت: اإلجماع.

أعرض للتصويت مشروع قانون رقم 82.21 برمته كما صادقت 
عليه اللجنة: مإلجا ع.

يتعلقا 82.20ا رقما ق نونا مش4وعا علىا ملدومبا مجلسا ص نقا
ب إلنت جاملذمتياللط قةاملكه4ب ئية. شكرا لكم. رفعتاملجلسة.
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محض4املجلسةامل4مبعةاوملثا نين

ملت ريخ: االثنين 2 جمادى اآلخر 1444ه )26 دجنبر 2022(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  اشطيبي  ادريس  السيد  مل4ئ سة: 
النواب.

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

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  مألعا ل:  جدولا
الحكومية التالية:

-التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة؛

-العدل؛

الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  -الوزارة 
وإصالح اإلدارة

مع  بالعالقات  املكلفة  الحكومة،  رئيس  لدى  املنتدبة  -الوزارة 
البرملان، الناطق الرسمي باسم الحكومة:

ملسيدامنريسامشطيبي،ارئيساملجلسة:

أش4فا علىا وملسالما وملصالةا مل4حيم،ا مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلين.

افتتحت الجلسة،

ملسيداملوزي4امملحت8م،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي ويتضمن جدول األعمال اليوم 33 سؤاال شفهيا موزعا على 
القطاعات التالية: أول قطاع: التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة؛ 
القطاع الثاني: العدل؛ القطاع الثالث: االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛ 

وأخيرا، القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان.

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

السيدة أمينة املجلس املحترمة لتالوتها مشكورة، تفضلي.

ملسيدةامله ماملس قي،اأميدةامملجلس:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

لقد توصل مكتب املجلس من السيدات والسادة النواب أحمد 
فريق  من  والنواب  النائبات  من  ومجموعة  اشرورو  ومحمد  تويزي 

األصالة واملعاصرة، بمقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 
28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

أما بخصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية 
التي تم التوصل بها من 19 إلى 26 دجنبر 2022 فقد توصلت رئاسة 
مجلس النواب ب 66 سؤاال شفويا، 86 سؤاال كتابيا و70 جوابا عن 
أسئلة كتابية، كما تم سحب سؤال كتابي واحد، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة األمينة، حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في 
بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع التربية 
الوطنية والتعليم األولي والرياضة، مرحبا السيد الوزير، السؤال األول 
سؤال عن الوضعية القانونية لتسيير مالعب القرب للسيدات والسادة 
تفضل  والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  من  املحترمين  النواب 

السيدة النائبة املحترمة تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةاملب تولاأبال�ضي:

عن تدبير وتسيير مالعب القرب نسائلكم السيد الوزير املحترم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

أوال اللي بغيت نأكد عليه هو بأن هاد مالعب القرب كتلعب واحد 
الدور مهم في تعميم الرياضة في جميع أنحاء اململكة، من طبيعة الحال 
عدد هاد املالعب تيجعل بأن املوارد البشرية الضرورية غير ممكن أن 
توفرها ال الوزارة، ولهذا احنا تنشتغلو في إطار شراكة مع الجماعات 
املحلية والسلطات املحلية باش نلقاو الحلول املناسبة في تدبير هاد 
اللي  النماذج  ديال  العدد  الحقيقة هناك واحد  وفي  القرب،  مالعب 
هي نماذج ناجحة في تدبير إما مباشر من قبل الجماعات أو عبر شركات 
تعاقد مع جمعيات مختصة، والوزارة  أو من خالل  املحلية  التنمية 
هيأت فهاد اإلطار واحد دفتر التحمالت اللي تيأطر هاد العملية واللي 
تيمكن يساعد باش تم املراقبة الضرورية في تسيير هاد املالعب، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة، السيد النائب، تفضلوا.

ملد ئباملسيداعبداملصاداحيك4:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، احنا طرحنا هاد السؤال واحنا كأمة مغربية كنحسو 



08789 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1562–204جمادى اآلخر14442  )228دجنبر20222( 

بالفخر على إثر ما تحقق في ملحمة قطر وأفضل من ذلك هو أننا نأمنو 
االستمرارية ديال ما تم إنجازه وباش ما يبقاش مقتصر فقط على كرة 
القدم ويمكن يشمل حتى رياضات أخرى، السيد الوزير املحترم، مالعب 
تعلن عليه باش يتحدث ما تمش آي كامل،  اللي كان  العدد  القرب 
الوسط القروي منعدمة فيه مالعب القرب حتى ما بين املدن ما كاينش 
العدالة املجالية، كاين التشرذم ديال هاد مالعب القرب بحيث كاين 
اللي داير هاد املبادرة، كاين اللي دايرة الجماعات الترابية إلى آخره من 
دون ما يكون هاد ال�سي كيندرج في واحد املنظومة متكاملة منسجمة 
متجانسة، كاين غياب الصيانة، كاين سوء التدبير والتسيير، كاين أحيانا 
الريع واالستغالل الغير القانوني من طرف أشخاص محظوظين، وكاين 
أحيانا حتى التوظيف االنتخابي. السيد الوزير املحترم، هاد املالعب 
ديال القرب كيمكن تشكل واحد األرضية خصبة للتنقيب على األبطال 
والصناعة ديالهم في إطار نوع من التكافؤ ديال الفرص ما بين والد 
الشعب احنا كنقترحو، السيد الوزير املحترم، باش يكون واحد الجهاز 
مستقل توضع رهن اإلشارة ديالو هاد مالعب القرب بكاملها وتكون قادرة 
على اإلشراف وعلى اإلحداث و على الصيانة وعلى التنشيط وعلى التأطير 
وتكون عندها جسور ديال التنسيق مع الجامعات الرياضية املختلفة 
ومع حتى مع األكاديميات الرياضية ديال هاد وتكون هاد املالعب ديال 
القرب فرصة ما�سي فقط تبقى مقتصرة فقط على نشاط كرة القدم 
كيمكن ندعمو به كرة القدم ديال املنتخب النسوي اللي هي مناسبة 

باش كنشيدو باإلنجازات ديالو، كيمكن ندعمو به ونساندو..

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملد ئباملسيداملحسيناآيتاأولحي ن:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، في إطار يعني برنامج ديال 800 ملعب للقرب، شيشاوة 
استافدات تقريبا بواحد 33 ملعب، ولكن هناك مجموعة من املالعب 
لم تر النور يعني في اإلنجاز رغم يعني ordre de service تعطاو تقريبا 14 
شهر هادي نذكر على سبيل املثال الجماعة نفيفا واد نبور واللة عزيزة 

يعني مجموعة من املالعب باقي ما بداوش فيهم األشغال، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك تعقيب من املعارضة، ال، ردكم السيد الوزير.

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

بغيت نأكد هنا بأن برنامج ديال تنمية مالعب القرب راه تقدم، كان 
هناك مشاكل في بعض املشاريع اللي هي اآلن تحلت ويمكن لي نأكد بأن 

أوال كاين واحد الجزء اللي هو سير اإلنجاز اآلن تقريبا واحد 200 وكاين 
واحد الجزء اللي هي األوراش غتنطلق في هاد الشهور القليلة املقبلة، 
وكاين واحد الجزء اللي هو مبرمج واحنا عندنا الهدف هو قبل آخر هاد 
السنة يتم االنطالقة ديال هاد األوراش وغنركزو فهاد األوراش املتبقية 

.les équipements publics على االستعانة بالوكالة ديال تدبير

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال الثاني سؤال عن ظاهرة األقسام املتعددة املستويات 
واملنتشرة بالوسط القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االشتراكي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاحد نافط4مس:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

عن ظاهرة األقسام املشتركة بالعالم القروي نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير، جوابكم.

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

أوال ال زم نأكد بأن هاد األقسام املشتركة بالسلك االبتدائي هو 
لقلة  أيضا  نظرا  للخصوصيات،  نظرا  املناطق  بعض  في  تنعتامدوه 
التالميذ املوجودة فهاد املناطق، هو عدد هاد األقسام هو تقريبا 25 
ألف قسم اللي هي كاينة وعددها تينخفض من سنة إلى سنة، إيال خدينا 
غير األقسام اللي هي عندها 4-5 أو 6 ديال املستويات هي ما تتفوقش 
%1، وعدد من هاد األقسام في الحقيقة ما فيهاش أكثر من 3 أو 4 ديال 
التالميذ في كل مستوى هذا تيعني بأن رغم هاد العدد ديال املستويات 
في الحقيقة تيبقى في عدد ديال التالميذ اللي هما موجودين في القسم 
محدود، وهذا الزم ناخذو بعين االعتبار بأن هاد األقسام في الحقيقة ال 
من خالل هناك حلول اللي احنا تنشتغلو عليها هي املدارس الجمعاتية، 

توفير النقل املدر�سي، توفير اإليواء بالداخليات..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةاحد نافط4مس:

إذن مادام هاد الظاهرة كاينة فما تجيوش تحدثونا، السيد الوزير، 
عن الجودة وما تجيوش تقراو علينا تقارير دولية وتقولو لنا بأن %70 من 
التالميذ ما كيعرفوش يقراو وما تيعرفوش الرياضيات وما كيعرفوش 
العلوم، هاد التلميذ تيقرى في قسم فيه 4 ديال املستويات ما�سي نفس 
السن وما�سي نفس السيكولوجيات وما�سي نفس املقررات، كيفاش 
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بغيتيه يركز، وفي األخير كيدوز امتحان إشهادي بحالو بحال تلميذ ديال 
املدينة، أين هو مبدأ تكافؤ الفرص السيد الوزير؟ كتحملو املسؤولية 
لألستاذ وكتحملوه مسؤولية التدبير وما كتوفرو له ال برامج ال وسائل 
ديداكتيكية، في اآلخر تتجيو تحاسبو معه على عدم تحقيق الكفايات، 
األستاذ في القسم املعترك السيد الوزير تيخدم تقنية التلقين ما عندوش 
الوسائل حتى باش يرسم األشكال الهندسية في السبورة ما عندوش 
باش يدير التجارب حتى من املاركور تيشريه من جيبو، عندنا بناية 
واحدة كيتناوبو عليها 2 أساتذة 6 ديال املستويات بدون بنية تحتية 
أستاذ عنده  بغيتو  ديداكتيكية، كيفاش  بدون وسائل  بدون كهرباء 
مادة فيها 25 دقيقة يفرقها على 4 ديال املستويات، إذن وفرو لنا هاد 
�سي وحيدو لنا األقسام املشتركة وعاد قارنونا بالدول األجنبية وتحية 

لألساتذة من هذا املنبر.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي من األغلبية؟ من املعارضة؟ ال، 
إذن السؤالين املواليين 3 و4 لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بأوضاع 
العاملين والعامالت بالتعليم األولي، لذا سيتم طرحهما دفعة واحدة 
ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداملحسيناتاص ط:

ملسيدامل4ئيس،

ملسيداملوزي4،

ملسيدمتاوملس نةاملدومبامملحت8مين،

إن الوضعية القانونية واملادية واالجتماعية الصعبة ملربي ومربيات 

التعليم األولي تدعو لتساؤل عن خطة الوزارة للنهوض بهذه الوضعية 

ومكتسباتها  حقوقها  لضمان  املتخذة  اإلجراءات  وكذا  وتحسينها، 

املشروعة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير جوابكم. اه وحدة املوضوع سمح لي، السؤال الثاني 

للسيدة النائبة املحترمة فاطمة التامني، تفضل السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

شك4ماملسيدارئيس،

عن األوضاع الهشة للعماالت والعاملين بالتعليم األولي نسائلكم 

السيد الوزير؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

أوال بغيت نأكد مرة أخرى على األهمية اللي تنعطيوها للتعليم األولي 
التعميم ديالو والجودة ديال هاد التعليم األولي، فالوزارة تبنات واحد 
املقاربة ديال اإلشراف املنتدب لفائدة الجمعيات مع الحفاظ على مبدأ 
الدمج البيداغوجي مع السلك االبتدائي، وهاد الخيار في الحقيقة تيرجع 

لواحد العدد ديال األسباب منها:

- أوال االستجابة ملبادئ سياسة القرب، فهاد الجمعيات تم االنتقاء 
ديال هي اللي كدور بانتقاء املربيات واملربيين وما تتختارهمش غير على 
املستوى األكاديمي ديالهم، ولكن تتختارهم أيضا على املهارات والقدرات 
التواصلية واإلبداعية والخبرات السلوكية واالجتماعية ديالهم، وهاد 
وبما  األمهات  مع  املندمجة  الخدمات  بعض  أيضا  تيقدمو  املربيات 
يساعد أيضا ضمان تمدرس األطفال بالدواوير، وتيقوموا أيضا بتنظيم 

أنشطة موازية ذات الصلة باملحيط االجتماعي والثقافي ديال الطفل.

هنا البد بغيت التذكير بأن إذن هاد املربيات التشغيل ديالهم تيتم 
من قبل هاد الجمعيات اللي وبأنهما من طبيعة الحال القانون قانون 
مدونة الشغل تيطبق عليهم، وبأن الوزارة تتوفر االعتمادات باش يتم 
أداء األجور ديالهم خالل طول السنة، وبأن أيضا قيمة الدعم ديال 
الوزارة راه أخذت بعين االعتبار الزيادة في الحد األدنى ديال األجور ال 
لهاد السنة وال السنة املقبلة، وأيضا الدولة والوزارة كتلعب الدور ديال 

املراقبة ديالها فهاد امليدان.

الزم نأكد بأن هناك واحد العدد ديال الجمعيات اللي هي العدد ديال 
هاد الجمعيات نقص نظرا للمراقبة، فكانت خالل السنة 2020-2019 
4500 جمعية اليوم كاين 800 جمعية، وهذا تيبين بأن احنا تنركزوا 
باش الجمعيات الجادة هي اللي غتبقى تشتغل فهاد امليدان، تنساعدوا 

أيضا هاد الجمعيات بالتأطير في التكوين املستمر..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيداملحسيناتاص ط:

..طفولة مبكرة والتي نائبها وتشجيع برنامج للتعليم األولي وتعميمه 
الساهرين  واملربيات  للمربين  الالزمة  العناية  إعطاء  عبر  حتما  يمر 
على رعاية هؤالء األطفال الصغار، لبناء مستقبل يتمتع فيه الجميع 
بنفس فرص النجاح املدر�سي وسد فوهة الفوارق املبكرة بينهم وبين 
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من  وحمايتهم  األبعاد،  ومتعددة  املتباينة  االجتماعية  خلفيات  من 
املجتمع  قيام  على  تنشئة  خالل  من  املنحرفة  والسلوكات  املخاطر 
الحقة والثوابت الراسخة، ويمر حتما عبر عفوا ويمر حتما عبر تحسين 
وضعية هؤالء املربين واملربيات الذين الزالوا يعانوا من هشاشة وضعهم 
القانوني واملادي واالجتماعي، بما تحمل من مشاكل متعددة األبعاد في 
الوقت الذي يتحملون مسؤولية جسيمة في املساهمة الفعالة إلصالح 
منظومة التربية والتكوين، باعتبارها شريكا حقيقيا في اإلصالح وتحقيق 

األهداف املتوخاة منهم في هذا املجال، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة تفضل.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

السيد الوزير، أنتم تعلمون أنه رغم إلحاق وزارة التعليم األولي 
بوزارتكم إال أن اليوم مازال استمرار لتعدد املتدخلين وتعدد املخاطبين، 
طبيعة  توضيح  ووجب  اإلنتظارات  تحقيق  دون  يحول  هذا  وبالتالي 
القطاع واش هو قطاع عام؟ وال خاص أو مؤسسة عمومية؟ إلى جانب 
أن هناك العديد من املشاكل هزالة األجور، عدم انتظامها بالنسبة 
للعديد من املربين والعديد منهم غير مصرح لدى CNSS، أيضا هناك 
مشاكل في عدد ساعات العمل، هناك مشاكل تتعلق بتحديد املهام، 
إلى جانب املشاكل اللي طرحتها املرحلة االنتقالية من الجمعيات إلى 
املؤسسة املغربية للنهوض بالتعليم األولي، علما على أنه رغم إلحاح 
النقابات السيد الوزير لم يدرج هذا امللف في الحوار القطاعي بما يتجه 
نحو إدماج هاد الفئة في املنظومة، وبالتالي إدماجها أيضا في النظام 
األسا�سي اللي ما زال هو اآلخر كيعرف تعثر، وبالتالي فجوابكم السيد 

الوزير ال يدل على أن فعال هناك أولوية..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ السيد الرئيس تفضلوا.

ملد ئباملسيدارشيداحاونيارئيساف4يقاملتقدماومالشت8مكية:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، هاد املقاربة اللي اعتمدت الوزارة يعني مهمة وفكرة 
نبيلة، لكن ال زال هاد التعليم األولي كيعيش واحد االختالالت االختالل 
األول وفي خباركم السيد الوزير بأن املربيات كيشتغلو من شهر 9 وإلى 
حدود اليوم بعض الجمعيات عاد كتوقعو معهم شراكات، كيفاش غادي 
يتخلصو دوك املربيات؟ كاين تأخر كبير في االتفاق ديال الشراكات، كاين 
بعض الجمعيات اللي كتعطيوهم 48 ألف درهم للقسم سنويا وكاين 
جمعيات كت عطيو 43 ألف درهم شنو هو املعيار؟ كاين جمعيات 
 contrat وكنعرفوا contrat ANAPEC اللي كيخدمو هاد املربيات ب
ANAPEC كتحرمهم من التعويضات العائلية، كاين كذلك تأخر كبير في 

الدعم اللي كتعطي الوزارة لهاد الجمعيات مما كينعاكس على التأخر 
ديال راه من شهر 9 ما تخلصو حتى شهر 12 كيفاش بغيتو هاد املربيات 
اليوم يقومو بالعمل ديالهم؟ السيد الوزير نطالبكم من أجل التسريع 

بالدعم..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تعقيب إضافي تفضلوا الحاج تفضلوا.

ملد ئباملسيدافيصلاملزرهوني:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، غير في إطار ديال املربيات إيال كان ممكن أنهم يدمجو 
في حتى هم في التعليم، ألن هاد املربيات هم خدمو واحد 17-18 عام 
واآلن راه مهددين بأنه كاين اللي خدامة بألف درهم، كاين اللي خدامة 
ب 1200 درهم مع الجمعيات، وكنطلبو من السيد الوزير أنه يأخذهم 
بعين االعتبار باش يدمجو حتى هم ألنهم خذاو خبرة مهمة وعندهم 

معطيات اللي كافية باش يمكن لهم يدمجو، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب إضافي آخر؟ إذن السيد الوزير ردكم على التعقيبات.

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

نظرا لخصوصية هاد القطاع احنا ما عندناش في البرنامج إدماج 
هاد املربيات في املنظومة، ولكن الزم نحافظو على الحقوق ديالها وأنا 
متافق كل االتفاق بأن الزم يكون واحد االستدراك في تأخر الدعم واحنا 
تنشتاغلو مع وزارة املالية باش نتجاوزو الصعوبات اللي كاينة بعض 

األحيان في وصول الدعم في الوقت املناسب..

ملسيدارئيساملجلسة:

في  الخصو�سي  التعليم  إشكالية  عن  سؤال  الخامس،  السؤال 
االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املغرب 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاعتيقةاج 8و:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، ما هي السياسة املعتمدة من طرف وزارتكم لتصحيح 
االختالالت التي يعرفها قطاع التعليم الخصو�سي؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جوابكم السيد الوزير.
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ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

احنا التعليم الخصو�سي هو ما�سي بديل ديال التعليم العمومي 
في الحقيقة، احنا بغينا في إطار خريطة طريق الجودة ديال التعليم 
العمومي تيجعل يساعد العائالت باش تبقى لها االختيار، هاد التعليم 
الخصو�سي اليوم تيمثل تقريبا %14 ديال التعليم ديال عدد التالميذ، 
هناك بعض الصعوبات مع بعض املؤسسات، احنا تنشتغلو في اتجاه 
أوال واحد القانون اللي غادي يأطر ويحسن تأطير هاد القطاع مع دفاتر 
التحمالت، وتنشتغلوا أيضا في رفع املراقبة ديال هاد القطاع من طرف 

الوزارة باش نتجاوزو هاد اإلكراهات.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاعتيقةاج 8و:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

كنظن أن القانون 51.17 ديال قانون اإلطار ديال التعليم حدد 

مجموعة من اآلليات على أن التعليم الخصو�سي هو شريك أسا�سي 

أن  وكنظن  عليها  كنتكلمو  اللي  االختالالت  ولكن  العمومي،  للتعليم 

هاذ القانون اللي طرحتيو السيد الوزير شوية راه تأخر، االختالالت 

اللي كنتكلمو عليها هي مشكل في املوارد البشرية، كنعرفو بأن املوارد 

عندهاش  ما  منحة،  عندهاش  ما  الخصو�سي  التعليم  في  البشرية 

التأمين الصحي، ما عندهاش تقاعد، وبالتالي كتخدم فواحد التوقيت 

واملشكل أن االعتماد على هاذ املوارد البشرية يتم اعتمادا على أساتذة 

التعليم العمومي؛ النقطة الثانية في املواد البشرية ما عندهمش تكوين، 

ما عندهمش تأطير، ما عندهش مراكز جهوية، ما كتجيهومش مذكرات 

العدالة  هي  الثالثة  النقطة  العمومي؛  التعليم  ديال  األساتذة  كباقي 

ز في الوسط ديال املدن 
ّ
املجالية كنلقاو هاذ التعليم الخصو�سي مرك

الراقية، وبالتالي هاذ األحياء الراقية في املدن معنى هنا عدم احترام 

العدالة املجالية، وبالتالي ما كاينش في هوامش املدن ألن دور التعليم 

الخصو�سي هو الشراكة هو تحديد..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي من األغلبية؟ ال، من املعارضة؟ 

ال، السيد الوزير بقى لكم شوية ديال الوقت، إذن نمر للسؤال املوالي 

للسيدات  الرياضة،  بقطاع  النهوض  عن  سؤال  السادس  السؤال 

والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحادامل4ك ني:

نسائلكم السيد الوزير، عن كيفية النهوض بقطاع الرياضة وتطوير 
ممارسته، وكذا اإلجراءات املتخذة ملعالجة اإلشكاليات املطروحة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جوابكم السيد الوزير تفضلوا.

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

فأوال الزم نأكد بأن دمج الرياضة والتربية الوطنية في التعليم األولي 
في قطاع حكومي واحد، من الهدف ديالو هو االرتقاء بالرياضة وربطها 
بالجانب التكويني ديالها، فاحنا بغينا من خالل هاذ الّدمج أوال تقوية 
لو  نوصلو  يمكن  وهذا  للعموم،  والرياضة  القاعدية  الرياضة  أسس 
باستغالل شبكات البنيات التحتية الرياضية وشبكات املرافق والبنيات 
الرياضية املدرسية، االستفادة أيضا من خبرات الجامعات الرياضية 
واستفادة  املدرسية،  للرياضة  بالنسبة  الريا�سي  التأطير  مجال  في 
البيداغوجي  التأطير  في  البدنية  التربية  أساتذة  خبرة  من  الجامعات 
ألنشطة الجمعيات، والبّد من اإلشارة كذلك أن أغلب عمليات تبادل 
السلط على الصعيد الجهوي واإلقليمي مّرت مع الوزارة ديال الشباب 
والثقافة، مّرت في ظروف عادية وساعدت باش املرافق اللي كانت تابعة 

للوزارة يتم مواكبة التسيير ديالها في ظروف جيدة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب تفضلوا.

ملد ئباملسيدامحادامل4ك ني:

فت عدة مشاكل 
ّ
البّد من التأكيد على أن عملية اإللحاق هذه قد خل

املوارد  مستوى  على  سواء  األبعاد،  متعددة  وإكراهات  وصعوبات 
البشرية أو البنيات التحتية أو التجهيزات األساسية، ال يمكن التغلب 
 من خالل تعزيز التعاون والتكامل واإللتقائية والتنسيق بين 

ّ
عليها إال

في  الحكومة  التزمت  بعدما  خاصة  املعنيين،  الحكوميين  القطاعين 
برنامجها بالسعي الحثيث في ترصيد االستراتيجيات الخاصة بالرياضة 
وبلورة سياسة رياضية تستجيب للحاجيات والقدرات، باعتبارها رافعة 
أساسية لتحقيق التنمية بعدما استطاع الفريق الوطني خالل العرس 
الكروي العالمي بقطر، أن يحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق ويعطي 
بذلك إشعاعا كبيرا لبالدنا وتعزيز مكانتها بين األمم. وفي هذا السياق 
علينا أن نستخلص الدروس من هذا اإلنجاز الريا�سي الكبير، من أجل 
جعل قطاع الرياضة في صلب السياسات العمومية، وسلسلة ذات قيمة 
مضافة ومتكاملة قادرة على إنتاج نخب رياضية عالية املستوى، خاصة 
من حيث إعادة االعتبار للرياضة املدرسية والجامعية وتأهيليها بزيادة 
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عدد القاعات الرياضية املتعددة االختصاصات، توسيع قاعدة إنجاز 
البنيات التحتية الرياضية بما فيها املراكز السوسيو رياضية للقرب، 
لتشمل باألساس األحياء الهامشية واملناطق النائية بعدما أنجبت ال 
عبين مرموقين داخل الفريق الوطني، بما يضمن تكافؤ الفرص وتقليص 

الفوارق االجتماعية واملجالية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي من املعارضة؟ من األغلبية؟ السيد 
الوزير ما تبقى لكم من الوقت.

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

هنا بغيت نأكد بأن هناك واحد العدد ديال املرافق اللي هي بقات 
ديال  -سوسيو-تربوية  املرافق  منها  والثقافة،  الشباب  لوزارة  تابعة 

القرب.

ملسيدارئيساملجلسة:

مبدأ  تحقيق  حول  سؤال  السابع  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلنصاف وتكافؤ الفرص، بين الوسطين القروي والحضري في مجال 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األولي،  التعليم  دعم 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحاداحا ني:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسالماعليكماورحاةاهللااتع لىاوب4ك ته،

السيد الوزير، مازال مستوى التمدرس التعليم األولي في هوامش 
عن  نسائلكم  الحضري،  الوسط  بين  مقارنة  ضعيفا  والقرى  املدن 
اإلجراءات والتدابير املتخذة من أجل تحقيق مبدأ اإلنصاف وتكافؤ 
الفرص بين هوامش املدن والقرى والوسط الحضري في مجال دعم 

التعليم األولي؟

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير، جوابكم.

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

هنا أوال بغيت نأكد بأن الغالف املالي اللي هو مخصص للتعليم األولي 
هو غالف مالي اللي ارتفع تقريبا غادي يتضاعف في سنة 2023، وهذا 
تيبّين بأن هاذ املجهود غادي يستمّر خالل السنوات املقبلة، بغيت نأكد 
أيضا بأن هناك التمييز اإليجابي بالنسبة للعالم القروي، خاصة فيما 

يخص التعليم األولي في العالم القروي املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
وتسييرها  الوحدات  هاذ  إحداث  ألن  األول،  النفس  تتعطي  اللي  هي 
لسنتين من طرف املبادرة قبل ما الوزارة تتاخد التدبير ديالها من خالل 
تعاقد مع عدد ديال الجمعيات، وهذا ساعد باش عدد الوحدات ارتفع 
بواحد الصفة اللي هي جد مهمة خالل السنوات األخيرة، هناك في سنة 
2022 تقريبا 6300 وحدة تعليمية اللي هي موجودة في العالم القروي، 
ي تم إعطاء االنطالقة ديالها خالل 3 سنوات املاضية، تيبقى هاذ 

ّ
والل

املجهود غادي يستمّر في املستقبل ولكن في نفس الوقت خصنا نكونو 
حذرين باش نساعدو، باش هاذ الوحدات اللي هي تتكون موجودة في 
بعض الدواوير كل األطفال ديال الدواوير يتسّجلو في التعليم األولي، 
نو باش هاذ التعميم ديال هاذ الوحدات يكون عندو واحد 

ّ
حتى نتمك

األثر إيجابي بالنسبة لهاذ األطفال، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

ملد ئباملسيدامحاداحا ني:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة ديالكم وعلى املجهودات املبذولة 
من طرف وزارتكم وكل املتدخلين في هذه املنظومة التربوية، من حيث 
يعتبر إصالحا جوهريا ويتمثل في تنمية القدرات الحركية والجسدية 
وترسيخ مجموعة من املبادئ والقيم الدينية واألخالقية وقيم املواطنة، 
وتطوير الحّس اإلبداعي واالبتكار وتيهيء الناشئة للدخول إلى املرحلة 

االبتدائية والتأقلم معها بسرعة.

السيد الوزير، فرغم املجهودات املبذولة من طرف الوزارة ومختلف 
القروي والجبلي  العالم  التعليم األولي، ال زال  الشركاء قصد تعميم 
وهوامش املدن يعانون من نقص حاّد في هذا املجال مقارنة باملجال 
الحضري، لذا نطالبكم بمعالجة هاته التفاوتات في إطار رؤية شمولية 
جديدة، من أجل إنجاح هذا الورش الوطني ألنه هو مفتاح إصالح 
إلى  انتمائي  بحكم  العمومية.  باملدرسة  واالرتقاء  التعليمية  املنظومة 
جهة طنجة- تطوان-الحسيمة وكنائب برملاني عن إقليم العرائش هناك 
نتائج ال بأس بها في بعض الجماعات القروية التابعة إلقليم العرائش، 

باملقارنة مع بعض األقاليم..

ملسيدارئيساملجلسة:

األغلبية؟  من  املعارضة؟  من  إضافي  تعقيب  هناك  هل  شكرا، 
األسئلة األربعة املوالية 8، 9، 10، 11 لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر 
سيتم  لذا  فضلكم،  من  فضلكم  من  املدرسية،  بالرياضة  باالرتقاء 
طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال 
األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.
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ملد ئبةاملسيدةان نيةابزندفة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

عموم الشعب املغربي السيد الوزير مازال كيعيش نشوة ديال اإلنجاز 
التاريخي الكبير اللي حققو املنتخب الوطني بالوصول لنصف نهاية كأس 
العالم، هاد اإلنجاز الغير املسبوق كيحتم علينا اليوم السيد الوزير أننا 
نحصنوا هاد اإلنجاز والطريقة الوحيدة هي أننا نوجدوا الخلف، كيف 
كتعرفوا السيد الوزير أن الرياضة املدرسية هي رافد أسا�سي للرياضة 
الوطنية بصفة عامة ومشتل حقيقي للتنقيب عن أبطال املستقبل. 
الهندسة الحكومية الحالية واللي دمجات ما بين قطاع التعليم األولي 
والتربية الوطنية مع الرياضة عالش كتدل؟ كتدل على وعي الحكومة 
بكون املدرسة هي واحد الرافد اللي ممكن أننا نقبوا فيه على أبطال 
املستقبل وأننا نسقلوا هاد املواهب وأننا نبتكروا هاد املواهب ما�سي 

فقط في كرة القدم وإنما في جميع أنواع الرياضات.

إنما املالحظ السيد الوزير هو أنه كنلقاو عناية بالتربية البدنية على 
مستوى املدن في حين أنه كاين واحد الهشاشة أو ضعف ديال االهتمام 

بالتربية البدنية في العالم القروي، من جهة كاينة هشاشة ديال البنيات 

التحتية املخصصة ملمارسة التربية البدنية وعندنا ضعف ديال املوارد 

البشرية املخصصة لذلك، وكذلك السيد الوزير أنه كاين ضعف ديال 

وجود التربية البدنية في املنهاج وفي املقررات الدراسية بصفة عامة وهاد 

ال�سي اللي كيكرس واحد النوع ديال الالعدالة مجالية ما بين التالميذ 

في العالم القروي وفي العالم الحضري. لذا نسائلكم السيد الوزير بهاد 

املناسبة على االستراتيجية ديالكم لالرتقاء بالتربية البدنية والرياضة 

املدرسية خصوصا في العالم القروي؟ وشكرا جزيال.

ملسيدارئيساملجلسة:

النواب املحترمين من  آني للسيدات والسادة  الثاني وهو  السؤال 

الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاعزيزةابوج4يدة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن استراتيجية الوزارة لالرتقاء بالرياضة 

العلمي،  والبحث  والتكوين  للتربية  اإلطار  للقانون  تفعيال  املدرسية 

محمد  امللك  جاللة  أنظار  أمام  املوقعة  للشراكة  اإلطار  واالتفاقية 

السادس نصره هللا يوم 17 شتنبر 2018؟

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال الثالث وهو كذلك آني للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق التجمع الوطني لألحرار السيد النائب تفضل.

ملد ئباملسيدامملصطفىامل4نمن:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

عن استراتيجية وزارتكم السيد الوزير للنهوض بكرة القدم ذكورا 
وإناثا انطالقا من مقومات الرياضة املدرسية نسائلكم؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال الرابع وهو أيضا آني للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي تفضل السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاوسيلةاملس حلي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

تعتزمون  التي  والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
القيام بها من أجل إعادة تطوير وتقييم الرياضة املدرسية؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، إذن نمر للتعقيبات تعقيب فريق األصالة واملعاصرة، سمح 
لي السيد الوزير.

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

بغيت في البداية ننهئ صاحب الجاللة نصره هللا والشعب املغربي 
وليد  ما�سي  هذا  بأن  ونأكد  الوطني،  ملنتخبنا  التاريخي  اإلنجاز  على 
الصدفة ولكن هو ثمرة رعاية ملكية وعمل دؤوب على جميع املستويات 
ويستحق كل التنويه، وفي الحقيقة هذا تيبين بأن منين تتكون واحد 
صلب  في  التكوين  لتضع  االستباقية  الرؤية  وهاد  استباقية  الرؤية 
السياسة الرياضية االحترافية هذا تيؤدي إلى النتائج، والزم نشكروا 
أيضا من طبيعة الحال الالعبين واملؤطرين على هاد النتائج املتميزة 
والتي تؤكد على أن الرياضة يجب أن تكون مرفوقة بالعمل املسؤول 

وبالقيم الفضلى وبالحكامة الناجعة وباالستثمار املستدام.

هنا بغيت نرجع للسياسة ديال الوزارة فهاد القطاع:

كتحرص  وهنا  املدرسية  الرياضة  هو  األول  املحور  هناك  -أوال- 
الوزارة أوال على تطبيق حصص التربية البدنية داخل كل املؤسسات 
التعليمية، وهنا رفعنا من عدد األساتذة اللي تم التوظيف ديالهم في 

هاد أساتذة التربية البدنية من تقريبا 340 إلى 500 خالل هاد السنة؛

-ثانيا- تم إدراج أنشطة اعتيادية يومية باالبتدائي لتتهم األنشطة 
الحركية، وهنا واحد العملية تجريبية لتتهم 800 مؤسسة؛

-ثالثا- تم تفعيل أدوار الجمعية الرياضية املدرسية وتعميم إحداثها؛

-رابعا- تم تعزيز البنيات التحتية الرياضية وأيضا استغالل مالعب 
القرب ومالعب الرياضية األخرى في واحد العملية ديال اإللتقائية؛
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-خامسا- تيتم تعزيز برنامج النشاط الريا�سي املدر�سي، خالل هاد 
السنة تم تنظيم 44 بطولة وطنية في مختلف الرياضات وكتم أيضا 

املشاركة في 13 بطولة دولية بالنسبة للموسم الجاري.

املدرسية  للرياضة  الدولي  االتحاد  بثقة  املغرب  حظي  وقد  هذا 
لتنظيم البطولة الدولية للرياضة املدرسية في كرة القدم أقل من 18 
لسنة ذكورا وإناثا خالل شهر يوليوز املقبل، وأيضا الزم نأكد هنا بأن 
هناك واحد املحور ثاني اللي هو املحور اللي مرتبط باملحاور مسار دراسة 
و ورياضة وهاد املسارات تم التطبيق ديالها تنفيذا لالتفاقيات إطار 
السادس  امللك محمد  الجاللة  أنظار صاحب  أمام  املوقعة  الشراكة 
نصره هللا يوم 17 شتنبر 2018، ولحد اليوم عندنا تقريبا 6 آالف و138 
تلميذ وتلميذة اللي متبعين هاد اللي هما مسجلين فهاد املسار وموزعين 
على 39 تخصص ريا�سي. إيال خذينا غير كرة القدم املدرسية فسنوية 
والجهوي  واإلقليمي  املحلي  املستوى  على  البطوالت  واحد  تنظموا 
والوطني اللي تيشاركوا فيه أكثر من مليون تلميذ وتلميذة، غير النهائيات 
على الصعيد الوطني كيشاركوا واحد 800 تلميذ وتلميذة، ومن طبيعة 
بالحفاظ على مبدأ املساواة ألن هناك املشاركة ال  تيتم هذا  الحال 

للذكور وال النساء.

بخصوص كرة القدم مسالك مسارات رياضة ودراسة تقريبا 2600 
القدم  اللي هو خاصة بكرة  اللي هما مسجلين، وهناك برنامج باش 
النسوية اللي تم التوقيع ديال واحد اتفاقيات الشراكة مع الجامعة ومع 
مؤسسة الرياضة والتربية وحلول اللي تيهدف باش نكونوا واحد 1500 
تلميذة فهاد امليدان في عدد من األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

انطالقا من هاد السنة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن نمر إلى التعقيبات تعقيب فريق األصالة 
واملعاصرة، تفضل السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةامنيةابزندفة:

شكرا السيد الوزير وبهاد املناسبة ندعوكم إلى إحياء سنة الدوريات 
واملنافسات الرياضية داخل وبين املؤسسات في العالم القروي، ملا لهذه 
املنافسات من دور في زرع روح املنافسة والروح الوطنية بين مختلف 

التلميذات والتالميذ، وشكرا جزيال.

ملسيدارئيساملجلسة:

نمر لتعقيب الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدامب4مهيمامعب :

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، كنا كنتظروا أنه ملا لحقتو الرياضة بالوزارة ديال 

التربية الوطنية أنها تكون دفعة كبيرة للرياضة املدرسية، مع األسف 
اليوم الواقع اللي كنعيشوه أن الرياضة املدرسة ما زال تتعيش مشاكل 
الرياضة  الحاق  ديال  املضافة  القيمة  فهاديك  وبالتالي  وكثيرة،  عدة 
هاد  هو  والدليل  مشاكل،  إال  زادها  ما  الوطنية  التربية  ديال  بقطاع 
املالعب ديال القرب اللي تكلمنا عليهم واللي تيتكلم عليهم الجميع اللي 
ما كاينش ما وفرتوا لهم ال موارد بشرية وال إمكانيات مادية للصيانة، 
مالعب  في  خدامين  كانوا  اللي  الناس  ديال  العدد  واحد  راه  وبالتالي 
ما عارفين  ما كيتخلصوش  اليوم   la sécurité كانوا كيديروا  القرب 
روسهم واش تابعين للتربية الوطنية؟ واش تابعين للشبيبة والرياضة؟ 
وكيديروا وقفات احتجاجية وهاد املوضوع راه خصو تدخل استعجالي 
باش أنكم تحلوا هاد اإلشكالية هادي؟ املوضوع ديالنا ديال اإلرتقاء 
بالرياضة املدرسية فيه واحد العدد ديال املشاكل، فاليوم ايال جينا 
نشوفوا األنشطة الرياضية اللي كيديروا هاد التالميذ واللي كنطلبوا 
منهم أنهم يقوموا بواحد املجهود خصوصا األنشطة اللي كتكون محلية 
أو إقليمية، فالتالميذ كينوضوا الصباح وكيديوهم في واحد التنقل اللي 

هو غير قانوني ما عندهومش حتى النقل املدر�سي ما كاينش كيمشيو 

في تنقل سطافيط وال كيوصلوا للبالصة ديال التظاهرة وغادي يدروا 

العدو الريفي..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، التعقيب الثالثة تعقيب فريق التجمع الوطني 

لألحرار.

ملد ئباملسيدامملصطفىامل4نمن:

الفريق  حققه  الذي  التاريخي  اإلنجاز  إن  الوزير،  السيد  شكرا 

الوطني لهو نتيجة للرسالة امللكية السامية املوجه املشاركين في املناظرة 

الوطنية للرياضة بالصخيرات سنة 2008 والتي رسمت خارطة طريق 

الرياضة ببالدنا، لقد تم السيد الوزير إدماج قطاع الرياضة بوزارة 

التعليم من أجل تطويره بناء على املخرجات التقرير العام للنموذج 

التنموي الذي أعلن عنه صاحب الجاللة نصره هللا. وفي هذا السياق 

على  مبنية  املعالم  واضحت  استراتيجية  لوضع  الوزير  السيد  حان 

برنامج رياضة دراسة، فضال بطبيعة الحال على ضرورة تشييد املنشآت 

الرياضية الضرورية باملؤسسات التعليمية التي هي املشتل الحقيقي 

الوزير أيضا عناية  إيالء السيد  الواعدة ببالدنا،  الرياضية  للطاقات 

خاصة بالرياضات الفردية املنسية التي هي تعتبر أيضا مصدر املداليات 

باأللعاب األوملبية والبطوالت العاملية، فعلى سبيل املثال هنا السباحة، 

ألعاب القوى، املسايفة، علما أن بالدنا تتوفر على مؤهالت طبيعية 

وجغرافية من املستوى العالي. وأخيرا كنطبوا منكم السيد الوزير إيالء 

عناية للعالم القروي بتعميم الفضاءات الرياضية في املجال القروي..
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ملسيدارئيساملجلسة:

الديمقراطي  الدستوري  الفريق  تعقيب  األخير  التعقيب  شكرا، 
االجتماعي، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاوسيلةاملس حلي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، كما ال يخفى عليكم فالرياضة املدر�سي كتعتبر مشتل 
حقيقي للرياضة الوطنية وتكوين أبطال املستقبل اللي بتفضل التأطير 
املحكمة والتوجيه السليم كيحققوا النتائج املرجوة، لكن مع األسف 
الواقع الحالي ديالها في بالدنا غير مطمئن في الوقت اللي كانت حصة 
الرياضة تحظى باإلهتمام الالزم كباقي حصص املواد األخرى استطاعت 
املدرسة أن تنجب أبطال في العديد من الرياضات كالعدو والقفز والرمي 
وما إلى ذلك، ومن املدرسة انطلقت مسيرة عدد من الرياضيين اللي 
رفعوا الراية الوطنية في محافل دولية وحطموا أرقام قياسية دولية، 

نذكر مثال نوال املتوكل، سعيد عويطة و آخرون.

إننا في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي كنسجلوا بأسف 
شديد ما آلت إليه الرياضة املدرسية في العقود األخيرة بعد إهمالها من 
القائمين عليها باملؤسسات التعليمية، وغياب مالعب مجهزة ملمارستها 
للمراقبة  التي ال تخضع  الجماعية  الرياضات  واقتصارها على بعض 
املستمر من طرف األستاذ، وأيضا املمارسة ديالها كتم بمالبس عادية 
لكننا  والتسلية،  للفراغ  وقت  مجرد  الرياضة  أصبحت حصة  حيث 
أيضا في فريقنا كنسجلوا أيضا وبارتياح هاد املرة املجهودات املبذولة في 
مجال تنمية الرياضة ببالدنا واإلرتقاء بالرياضة املدرسية خصوصا فيما 
يتعلق بالتجربة الجديدة املحدثة تحت مسمى مسالك رياضة ودراسة 
اللي كتهدف إلى املزاوجة والجمع بين متابعة الدراسة والتكوين الريا�سي 

بشكل نظامي..

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد  املعارضة؟  شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية من طرف 
الرئيس تفضل.

ملد ئباملسيدامحاداوملزين:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

الغير مقنعة كما  الوزير، واحنا كنسمعوا لألجوبة ديالك  السيد 
العادة ال يسعني إال القول بأن إنجاز أسود األطلس في قطر اليوم كيحتم 
علينا مغرب ما بعد املونديال، بمعنى أداء مقنع للفريق الحكومي أيضا 
بحيث كان هاد اإلنجاز فرصة السترجاع واحد املجموعة وتقوية حس 

االنتماء واملواطنة الصادقة.

اليوم تساؤلنا هل بإمكان الحكومة استخالص الدروس واالستثمار 

التضحية  قوامها  جديدة  ثقافة  خلق  خالل  من  جديد؟  مغرب  في 
واإلسرار طبعا وتجاوز الذات لبلوغ األهداف وتحقيق الفرحة الجماعية 
اقتصاديا واجتماعيا، وهل الحكومة أيضا في مقدورها رفع التحدي 
باتخاذ إجراءات جريئة لفائدة املواطنين تخليهم ربما يخرجوا للشارع 
اإلنجازات  والتهليل على  عليها  للتصفيق  وإنما  عليها  لالحتجاج  ما�سي 
ديالها؟ هي فرصة أيضا لنا جميع ملقاربة الرياضة ليس فقط كمجرد 
لعب ربما تحدها األسوار ولكن كقيم ورسائل وصوت للشعب، من خالل 
طبعا إسناد أمور تدبير الشأن العام في مختلف املجاالت لكفاءات الحقة 

واستحضار أن اإلنجاز واإلبداع طبعا يظل رهينا بالعمل الجماعي..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك تعقيب إضافي آخر من األغلبية؟ 
من املعارضة؟ ردكم السيد الوزير على جميع التعقيبات.

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

أوال بغيت نأكد بأن الرياضة املدرسية راه ما�سي غي موضوع ديال 
التجهيزات األساسية، خصنا مرافق هناك مجهود اللي تيدار، هناك 
داخل  موجودة  اللي  املرافق  وأيضا  القرب  مالعب  بين  ما  التقائية 
ال�سيء  هاد  اسميتو،  هاد  تنشيط  أيضا  هناك  ولكن  املؤسسات 
عالش احنا ركزنا على جمعيات الرياضة املدرسية وركزنا على تنظيم 
تظاهرات وبطوالت عبر كل طول السنة، هناك 44 بطولة في جميع أنواع 
الرياضات اللي تتنظم طول السنة واللي تتنطلق محليا، إقليميا، جهويا 
ووطنيا. ونبغي السادة والسيدات النواب املحترمين يجيو يشاركونا في 
واحد العدد ديال هاد البطوالت في خالل هاد املوسم الجاي ألن غادي 
بين األهمية ويبين كيفاش هاد البطوالت تتساعد باش تخلق األفكار 
غدا إن شاء هللا. هناك فيما يخص مسارات الرياضة أو مسالك رياضة 
ودراسة نبغي نأكد بأن تتهم كل جهات اململكة من طبيعة الحال ما�سي 
كل األقاليم معنية لحد اآلن، ولكن هناك واحد العملية ديال توسيع 
هاد الشبكات انطالقا وفي عدد ديال الرياضات ما�سي غير كرة القدم 
وخا كرة القدم هي اللي عندها يمكن واحد املكانة خاصة نظرا للطلب 

اللي كاين فيها، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي سؤال آني عن خطة الجامعات الرياضية في 
تألق الرياضة املغربية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التقدم واالشتراكية، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدايوسفابيزيد:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

السيد الوزير، نسائلكم حول خطة الجامعات الرياضية في تألق 
الرياضة املغربية؟
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ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

دور  بأن  كنعتبروا  احنا  النخب  ديال  الرياضة  فيما يخص  احنا 
الجامعات هو دور أسا�سي والوزارة تتشتغل باش تعزز وتواكب هاد 
اللي هو إطار تعاقدي، فتيتم  في واحد اإلطار  الجامعات  الدور ديال 
كل سنة هناك واحد اللجنة على الصعيد املركزي اللي تتجتمع مع كل 
جامعة واللي خالل هاد االجتماعات تتشوف البرنامج السنوي ديال هاد 
الجامعة، وأيضا تتشتغل على تصنيف الجامعات انطالقا من الوضعية 
ديالها وانطالقا من البرامج ديالها وانطالقا من عدد املنخرطين فيها، 
األساسية  األنظمة  على  املصادقة  ديال  أيضا  العملية  واحد  تمت 
للجامعات الرياضية ونشرها في الجريدة الرسمية وأيضا اشتغلنا على 
واحد العدد ديال االتفاقيات مع الجامعات الرياضية والجامعة املكلفة 
بالرياضة املدرسية باش تكون التقائية مع الجامعة املكلفة بالرياضة 

املدرسية مع كل األنواع األخرى ديال الرياضة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدايوسفابيزيد:

اللي  الجبار  بالعمل  كينوه  الكل  اليوم  هو  الوزير،  السيد  شكرا 
قامت به الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم وبهاد املناسبة كنبغيو 
نقدمو التهاني ديالنا لجاللة امللك والشعب املغربي على ما حققه أسود 
األطلس في قطر 2022، ولكن السيد الوزير أشنو الدور ديال الجامعات 
األخرى، اليوم شفنا واحد الغياب كبير ديال هاد الجامعات كنشوفو 
هاد الجامعات اليوم غير كتستنزف املالية ديال الوزارة وديال الدولة، 
ألن ملي كنشوفو جامعات اليوم اللي هي حبر على ورق السيد الوزير 
والرياضات  املصارعة  ديال  جامعة  اليوم  عندنا  أن  مثال  ونعطيكم 
املماثلة اللي كاينة في مدينة جديدة واللي اعطاها املجلس البلدي ديال 
مدينة جديدة مقر اللي ديرو مركز تكوين، اليوم وال تيبات في أوطيل 
وال تيكري للدفاع الجديدي 250 مليون للسنة السيد الوزير واليوم 
ما كتدير ال بطولة ال كأس العرش و كأس العرش اللي هو ديال جاللة 
امللك وكنشوفو هاد الرئيس اليوم اللي دار جمعيات وهمية باش يبقى 
هو وجرى على األندية اللي خلقات أبطال وخلقت واحد املجموعة ديال 
يعني كنشوفو إذن هاد الجمعيات السيد الوزير فين غيمشيو مادام 
هاد الرئيس كيتعنت ويعني كيعتبر هاد الجامعة الجامعة ديالو ديال باه 
ما�سي الجامعة ديال تابعة لوزارة الرياضة. السيد الوزير، من هاد املنبر 
هذا كنطلبو منكم أنكم تصيفطو �سي لجنة اللي تحقق فهاد املسائل 

اللي غنتكلم فيها دابا كاينة واحد عقدة األهداف اللي كياخذو عليها 
الجامعات كلها السيد الوزير الدعم ديالهم، اليوم كنشوفو هاد عقدة 

األهداف اللي كاينة ما كطبقش مادام أن جامعة ما كديرش.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب من الطرفين األغلبية؟ تفضلوا السيد 
الرئيس.

ملد ئباملسيدانوراملدينامضي نارئيساملف4يقامالستقالليا
للوحدةاوملتع نلية:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

التربية  وزارة  إدماجه ضمن  بعد  الرياضة  قطاع  الوزير،  السيد 
الوطنية كيعرف مجموعة من االختالالت املوظفون في قاعة االنتظار 
اللي جاو من الشبيبة والرياضة مازال ما استلموش املهام ديالهم أكثرهم، 
وكذلك مجموعة من املقاوالت الساهرة على إنجاز مشاريع كبرى رياضية 
أكثر من سنة لم تتلقى مستحقاتها ولكم واسع النظر السيد الوزير، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب، اه اسمح لي اسمح لي من 
املعارضة، ما عليش، تفضلوا السيد الرئيس، لكم األسبقية.

ملد ئباملسيداعبدامل4حيماشهيدارئيساملف4يقامالشت8مكي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، نبغيو نأكدو في الفريق االشتراكي بأن اليوم تيبان 
األهمية ديال املالحظة اللي قلنا الهيكلة الحكومية بأن إلحاق قطاع 
الرياضة بالتربية الوطنية كان في غير محله ووضعها في الظل ووضعها 
بعيدا على األضواء ووضعها بعيدا عن السلطة اللي خاصها تكون لها على 
الجامعات ديالها وبالتالي إيال كان �سي تعديل حكومي فأول خلل خاصو 
يتعالج رد الرياضة قطاع الشباب ومستقل، املسألة الثانية الجامعات 
اليوم، السيد الوزير، إيال رجعنا املا�سي القريب كنتكلمو على ألعاب 
القوى كنتكلمو على واحد العدد ديال األسماء في تاريخ املغرب اللي 
اعطات نفس اإلشعاع اللي اعطات كرة القدم اليوم سعيد عويطة، 
نوال املتوكل، الكروج، أحنصال، املرابطي، غريب، إلى، ما عندناش 
أسماء اليوم، واحد االسم تيتقال على صعيد الدولي حشومة بأن ألعاب 
القوى توصل عندنا اليوم لهاد املستوى، التنس كاين أرازي، العيناوي، 
العلمي وغيرها من األسماء، كنمشيو املالكمة عندها أسماء مالكمين 
دالجامعات   10 الرياضات  من  والعديد  األوملبية  األلعاب  في  تيشركو 
على األقل اليوم غير مقبول بأن ما تحقق نتائج على الصعيد األوملبي ما 
كايناش، السيد الوزير، باغيين مساءلة سياسية للحصيلة ملي كتقولو 
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ديال  العدد  كاين مسائلة فواحد  تقييم  باش ديرو  سنويا كتجتمعو 
األسماء اللي بقات كترأس واحد العدد ديال الجامعات ما كتعطيش 

نتائج، في الوقت..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، السيد النائب تفضلوا.

ملد ئباملسيداعبداملفت حاعا ر:

ملسيدامل4ئيس،

في نفس اإلطار ما شار له السيد النائب املحترم على إقليم الجديدة، 
هناك السيد الوزير كنعرفو الكفاءات ديالك وطريقة االنشغال ديالكم، 
بغينا نقولو بأنه فيما يتعلق بهاد الجامعة اللي كاينة في الجديدة وال يعني 
واحد العمل كتقوم به اللي هو عمل غير نبيل كنطلبوا منكم، السيد 
الوزير، باش ديرو لجنة تخرج فحص هاد املسائل هادي ألنه كنتسناو 
وكيبان لينا بأنه مدينة الجديدة ممكن تخّرج أبطال، وبالتالي بأنه هاذ 
ت ما هو فيها سيا�سي اكثر من ما 

ّ
ت كتخدم بطريقة وال

ّ
الجامعة هاذي وال

هو فيها ريا�سي، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

، إذن السيد الوزير رّدكم على كل التعقيبات.
ّ
تعقيب إضافي آخر؟ ال

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

أوال كيف قلت أن هناكdes contrats de performance مع عدد 
ديال الجامعات، الجامعات ما�سي كلهم في نفس املستوى، ما�سي كلهم 
وهذا  إكراهات  عندهم  الجامعات  ديال  وعدد  املوارد  نفس  عندهم 
واقع، و لهذا هاذ contrat de performance هو اللي كيساعد باش 
الوزارة تواكب بعض الجامعات، هذا ما تيمنعش بأن بعض الجامعات 
لها  شارو  اللي  للنقط  سمعت  أنا  مستعّدين  واحنا  إختالالت،  فيها 
السادة النواب مستعدين باش يتم الفحص الضروري في الجامعات، 
اللي يمكن عندها بعض املشاكل وتتعرف مشاكل في املنطقة اللي هي 

موجودة فيها.

فيما يخص غير بغيت نأكد بأن هاذ املوضوع ديال األوراش هذا 
ي تيكون انتقال من وزارة إلى وزارة أخرى هذا يمكن يكون 

ّ
طبيعي، مل

واآلن  ت 
ّ
تحل املشاكل  هاذ  ولكن  األوراش،  بعض  في  مشاكل  مؤقتا 

كان مشاكل محدودة محليا  إيال  غير  فيها من  بما  استمرت  األوراش 
احنا مستعدين باش سميتو، أنا ما فباليش بأن هناك مشاكل ديال 
اللي  املوظفين  ديال   800 كانت  تيشتغلو  موظفين  هناك  املوظفين، 
التحقو بالوزارة تيشتغلو، إيال كاين كان بقاو واحد بعض العشرات 
ديال املوظفين اللي بقاو تيشتغلو في وزاراة الشباب وباتفاق مع وزارة 

الشباب، تم تسوية الوضعية ديالهم في بداية قانون املالية املقبل باش 
الحالة ديالهم سميتو، أنا بغيت نأكد أيضا بأن في الحقيقة هناك واحد 
اإللتقائية اللي احنا تنحاولو نرفعو منها ما بين قطاع التربية الوطنية 
وقطاع الرياضة، هاذو سياسات اللي ما يمكنش تعطي النتائج في سنة 

واحدة وخصها املزيد من الوقت، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤالين األخيرين في هذا القطاع وهما سؤالين 
لذا سيتّم  الرقمي،  بالتعليم  األمر  ويتعلق  املوضوع  لهما وحدة  آنيين 
طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من طرف السيد الوزير، 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداعا4امألزرق:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير املحترم، باش نواكبو التطور التكنولوجي اللي كيعرفو 
عن  نسائلكم  بالدنا،  في  الرقمي  التعليم  اعتماد  في  ونجحو  العالم 
اإلجراءات اللي ناويين اتخذوها من أجل تعزيز تقدم بالدنا في مجال 

ي كنطمحو لها؟
ّ
التعليم الرقمي كإحدى الرهانات املستقبلية الل

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملد ئباملسيدامنريساس ورامملدصوري:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملس نةاملوزرمء،

ملس نةاملدومباوملد ئب تامملحت8مين،

جائحة  قدمتها  التي  الدروس  أهم  على  نسائلكم  الوزير،  السيد 
والتكوين،  التربية  منظومة  في  الرقمي  التحويل  تنزيل  كورونا ضرورة 
بالنظر لإلمكانيات املهمة التي تضمن التعليم واملعرفة وتحقيق تكافؤ 

الفرص، فما هي اإلجراءات املتخذة لتطوير الرقمنة للتعليم؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير تفضلوا.

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

أوال ما يمكن غير نأكد على األهمية ديال الرقميات في مجال التمدرس 
وتحسين جودة املدرسة، فاحنا تنشتغلو على عدد من املحاور: املحور 
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األول هو استكمال تجهيزات املؤسسات ببنيات تحتية مناسبة، وفي 
هذا اإلطار تم تقريبا تجهيز1950 مؤسسة السلك الثانوي واإلعدادي 
بقاعات متعددة الوسائط، تنشتغلو أيضا بتجهيز املؤسسات التعليمية 
ديال  األلف   14 واحد  تقريبا  هّم  وهذا  الوسائط  متعددة  بحقائب 
األنترنيت  بشبكة  الربط  تعميم  مواصلة  أيضا  هناك  املؤسسات، 

باملؤسسات التعليمية.

م اإللكتروني، 
ّ
املحور الثاني: هو إنتاج املوارد الرقمية ودعم التعل

البوابة  على  رقمي  مورد   3000 من  أزيد  توفير  هناك  اإلطار  وفهاذ 
الرقمية تلميذ-تيس، وهناك أيضا إعداد منصة رقمية للسيناريوهات 
البيداغوجية التفاعلية، وهناك أيضا في إطار تجريبي في 250 مؤسسة 
واحد املشروع ديال القسم الرقمي، وأيضا تنشتغلو لتزويد املتعلمين 
بتنسيق مع  اللغات وهذا  تعلم  بمنصات  الثانوي اإلعدادي  بالسلك 

أيضا الوزارة املكلفة بالتعليم العالي.

املحور الثالث: هو تطوير اإلدارة اإللكترونية ويتضمن تطوير عدد 
ديال الخدمات بوسائل الرقمنة وتبسيط هاذ املساطر.

وفي األخير هناك محور ديال اللي هو تيهتم بمنظومة مسار واللي 
رو البنيات التحتية الضرورية، عبر مركز للبيانات املركزي 

ّ
تنحاولو نوف

واملركز االحتياطي باش نضمنو واحد التسيير جيد ديال منظومة مسار، 
شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

إذن تعقيب الفريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب 
املحترم.

ملد ئباملسيداعا4امألزرق:

شكرا السيد الوزير املحترم على جوابكم القّيم وعلى كل املعطيات 
قطعت  بالدنا  بأن  نعترفو  خصنا  أوال:  بها،  جيتو  اللي  والتوضيحات 
أشواط كبيرة ونجحت في مجال التعليم الرقمي خالل جائحة كورونا، 
قنا فيه من خالل تضافر 

ّ
وهاذ الورش الرائد انخرطنا فيه بسرعة وتوف

جهود كل الفاعلين والشركاء، هاذ النجاح خصنا نعملو على تعزيزو 
وتوسيعو باش يدخل في إطار منظومتنا الثقافية، ويصبح بالتالي آلية 
املعرفة،  اقتصاد  وتطوير  املعارف  وكسب  الالئق  التعليم  آليات  من 
وهاذ ال�سي تيدفعنا إلى ربط العديد من املؤسسات التعليمية بالشبكة 
الوطنية لألنترنيت سواء على املستوى الحضري أو القروي، عبر استغالل 
األقمار االصناعية باش نعممو ونسّرعو توفير األنترنيت خصوصا بالعالم 
كل  من  الناشئة  تمكين  سياسة  مع  احنا  النائية،  واملناطق  القروي 
أدوات وآليات الرقمنة وعلى رأسها اللوحات اإللكترونية، باش تساير 
آخر مستجدات املنظومة التكنولوجية وطنيا ودوليا، وهاذ اللوحات 
ي تشكل 

ّ
الرقمية غّيمكنونا من املرور إلى الحقيبة الرقمية، اللي غتول

آلية من آليات التمدرس والتكوين، إذن هذه كلها أوراش السيد الوزير 

كيما  فيها  غنجحو  بأننا  يقين  على  ونحن  اقتحامها  على  كنحييوكم 
نجحنا في غيرها، العالم كيتطور بسرعة وخّصنا نواكبو هاذ التقدم 

التكنولوجي، ألنه من ال نتقّدم يتأخر، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد  تفضلوا  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  تعقيب 
النائب.

ملد ئباملسيدامنريساس ورامملدصوري:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، احنا كنعرفو العمل اللي كتقومو به وهاذ العمل اللي 
تتقومو به عمل جّبار فعال، السيد الوزير املحترم، العالم يتطور بسرعة 
كبيرة نحو الرقمنة في كل املجاالت واالقتصاد بكل تأكيد، هو االقتصاد 
املعروف بالتكنولوجيات الحديثة ذات املرتفعة لذلك، فالتحّول الرقمي 
في قطاع التعليم ببالدنا لم يعد طرفا أو ضرورة للتطور، بل آلية صنع 

أجيال قادرة على التعايش مع املستقبل املنظور.

السيد الوزير، احنا اليوم كنقولو بأن الناس اللي كتعيش في العالم 
ي 

ّ
ي مضرورة مثال فحال غنقولو جبال األطلس مل

ّ
القروي، الناس الل

ي كتطيح الثلوج كتقطع الطرق، هاذ الناس 
ّ
كيوقف تيار كهربائي، مل

كيعيشو فواحد الحالة مزرية، هاذ الناس خصنا نتعاونو معهم وندافعو 
و املشاكل ديالهم السيد الوزير.

ّ
عليهم ونحل

الرقمنة  وزارتكم عملية  ننتظر تسريع  فإننا  الوزير، ذلك  السيد 
للتعليم في كل املسارات..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي من املعارضة؟ من األغلبية؟ تفضلي 
السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاكليلةابونعيالت:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير املحترم، احنا مع تطوير التعليم الرقمي..

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلي من جديد، من فضلك السيد النائب اسمح لي هللا ير�سي 
عليك صافي تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةاكليلةابونعيالت:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير املحترم، احنا مع تطوير التعليم الرقمي وما يحمله 
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من حداثة وتطور ولكن التجمع الوطني لألحرار راه التزم، فين وصلتو في 
زيادة األجور السيد الوزير؟ احنا اليوم كنشكرو نساء ورجال التعليم 
اللي ما خرجوش دارو اإلضرابات والتزمو معنا، اشنو درنا لهم باملقابل 
السيد الوزير؟ واعدناهم ونحن نقود الحكومة باش نزيدوهم 2500 
درهم فين وصالت؟ واعدناهم بنظام أسا�سي منصف، فين وصلتي في 
النظام األسا�سي ديال أسرة التعليم، السيد الوزير. الحوار االجتماعي 
السيد الوزير مع النقابات شنو هي املخرجات ديالها؟ من وعد وفى السيد 
الوزير، واحنا صدقنا بالوعد ديالنا وغادي نبقاو في الوعود وااللتزامات 
ديالنا وفي البرنامج الحكومي ديالنا اللي كان من بين املحاور األساسية 

اللي دافع عليها هي التعليم، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب إضافي آخر، ال السيد الوزير ردكم على جميع التعقيبات، 
ياهلل  الشوية، صافي؟  يتكلم عطيهم واحد  الوزير  السيد  من فضلك 

تفضل السيد الوزير.

ملسيداشكيبابداو�ضىاوزي4املت8بيةاملوطديةاوملتعليمامألوليا
ومل4ي ضة:

العادي، هو  للتعليم  ما كنعتبروهش كبديل  الرقمي  التعليم  هو 
مكمل ولهذا احنا تنشتغلو باش تدريجيا أوال نوفرو الربط ديال كل 
املؤسسات التعليمية، في الحقيقة هاد الربط راه واخا كاين في واحد 
العدد ديال املؤسسات مازال بعض األماكن خاصة في العالم القروي 
اللي هي في حاجة إلى واحد ربط مباشر باألنترنيت، تنشتغلو أيضا على 
نرفعو من التجهيزات وهناك واحد املجهود اللي تيدار سنويا باش هاد 
التجهيزات تتوفر عليها كل املؤسسات. من طبيعة الحال كل التالميذ ما 
عندهمش إمكانات باش يتوفرو باللوحات الرقمية ولهذا هناك بعض 
التجارب باش نشوفو شنو هو اآلثار ديال هاد الوحدة الرقمية لتحسين 
الجودة ديال الجودة ديال التعلمات، وحسب النتائج ديال هاد التجارب 
يمكن من بعد تدريجيا يتم تعميم هاد العملية، أما فيما يخص الحوار 
االجتماعي هذا موضوع شاسع يمكن تكون عندنا مناسبة باش نرجعوا 
لو ولكن مازال الحوار مستمر مع كل النقابات األكثر تمثيلية ديال هاد 

القطاع، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير على مساهمتكم القيمة، من فضلك من 
يتكلم بهذا الصوت بهذا الصوت املرتفع؟ تقاطعني، إذن أشكر السيد 
الوزير على مساهمته القيمة وننتقل أنتظر الوزير الوزيران يتحدثان 
أنتظرهما، وننتقل إلى قطاع العدل أهال وسهال ومرحبا السيد الوزير، 
إذن السؤال األول في هذا القطاع سؤال حول ظاهرة التشهير اإللكتروني 
باملغرب للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضلوا السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةازينباملسياو:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، أكيد أن حماية الحياة الخاصة لإلنسان مكفولة 
الذين  األشخاص  لبعض  والفو�سى  للتسيب  نظرا  لكن  دستوريا، 
اإلنسان  على  يحكم  وبالتالي  الحي  الضمير  وجدانهم  في  يحملون  ال 
باإلشاعة والكذب، وبهذا فإن اإلرادة التشريعية في مجال زجر جرائم 
إلكترونيا إرادة محتشمة لتشتت النصوص  السب والقذف والشتم 
بين القانون الجنائي قانون الصحافة وكذلك القانون املتعلق بحماية 
املعطيات الشخصية، سؤالي لكم السيد الوزير واش ما كتشوفوش 
أن بطء املساطر املتبعة يوحي أن الجرائم اإللكترونية بدون عقاب؟ 
وكذلك ما هي إضافتكم التي تنوون وضعها في قوانين الصحافة والنشر 
لحماية حرية الرأي والتعبير من املمارسات التي ت�سيء إليها كما ت�سيء 

لألفراد واملؤسسات؟

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير تفضلوا للجواب.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي4املعدل:

ال�سي  راه عيب هاد  الحقيقة  في  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

اللي كيوقع في األنترنيت وفي الواتساب رغم أنه في القانون الجنائي 447 

يعاقب، آخر حكم صدر األسبوع الفارط في محكمة النقض، أنا أعتبره 

خطوة جد إيجابية بل خطوة كبيرة جدا، نص الحكم في تعديله يعتبر أن 

هذه ما يصدر في هاد وسائل التواصل ال تنطبق عليها مساطر أو ما ينطبق 

عليها قانون الصحافة ولكن ينطبق عليها القانون الجنائي، دابا عطى 

التوجه دابا هاد الناس اللي كانوا تينطبق عليهم قانون الصحافة اللي 

كيمنع من االنتقال دابا م�سى القانون الجنائي، هاد االجتهاد غادي يدفع 

النيابة العامة نحو التوجه بتطبيق القانون الجنائي على هاد الوسائل 

هذه واحنا في القانون الجنائي اللي غادي يجي أمامكم في القريب إن شاء 
هللا في آخر الشهر غادي نساليو من اإلجراءات ديالو، هداك القانون 

الجنائي راه نصينا فعال مجموعة متاع النصوص فيها عقاب شديد على 

دوك الصور اللي كتجري في الواتساب وفي الفايس بوك وحتى هادوك 
اللي كيديرو دوك الجرائد اإللكترونية وهم ما�سي صحافيين أو كيديرو 

اليوتوب وكيخدمو وهم ما�سي صحافيين وكيمسو بحرية الناس وبحرية 

النساء وبحرية العائالت، لذلك نحن سنتشدد في هذا املوضوع ألننا 

نعتقد أنه اإلنسان وكرامته، اإلنسان وحياته الحميمية هي مقدسة وال 

يجوز املساس بها وأنا أتفق معكم السيدة النائبة املحترمة.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.
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ملد ئبةاملسيدةازينباملسياو:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

.. في املياه الراكدة وهاد القضايا اللي كانت تتختلط باألمس القريب 
بحرية التعبير املكفولة دستوريا، ولكن السيد الوزير سؤالي اليوم جا 
نتيجة عن اللي كنعرفو احنا كاملين أن املنتخب املغربي شرفنا وشرف 
ورفع رؤوسنا أمام األمم، وكذلك من حيث االستقبال اللي بهرنا به العالم 
وكما قال أحد الصحافيين األرجنتينيين يجب أن نأخذ التحضر من 
املغرب، لكن لألسف تعرض أحد العبي املنتخب املغربي للتشهير لدرجة 
التطرف والداعشية �سيء غير مقبول تماما، ومن هنا أرفع القبعة عاليا 
للصحافة النزيهة التي تشتغل بمهنية واحترافية ولكي تتحرى صدقية 

الخبر قبل نشره وبالدليل.

السيد الوزير، خطورة ظاهرة التشهير تكمن في عدم قياس حجم 
الضرر النف�سي وملي كنقولو هنا حجم الضرر النف�سي راه ما�سي هو 
الضرر الجسماني راه كاين الشخص اللي كيضرر والعائلة ديالو واألسرة 
بأن  تتعرفو  وبحال  ديالو   l›entourage وداك  ديالو  واألطفال  ديالو 

األنترنيت والناس راه ما كينساوش هي ظاهرة..

ملسيدارئيساملجلسة:

املعارضة؟  من  إضافي  تعقيب  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاربيعةابوجة:

السيد الوزير، املغاربة عاشوا لحظة فرح كبرى باإلنجاز التاريخي 
الذي قدمه أسود األطلس وفي هاد اإلجماع الوطني جاتنا واحد الجوقة 
ديال اإلعالم التي أرادت أن تبخس هاد األداء وهاد األداء يعني التاريخي 
ديال أسود األطلس، فنقول لهم لن تسرقوا فرحة املغاربة و لن تنغصو 
عليهم هذه جوقتكم ال تثقن املقامات وال النوطات وال تشنف مسامع، 
أسود األطلس قالوا الكلمة ديالهم في قطر وما علينا إال أن ننحني لهم 

احتراما وإجالال وتقديرا لألداء التاريخ اللي داروه، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب إضافي من األغلبية، السيد الوزير، ردكم على التعقيبات.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي4املعدل:

االتفاقيات الدولية في هاد املوضوع كاين االتفاقية ديال بودابيست 
السنة  بداية  في  األوروبي  املجلس  في  شخصيا  وقعناها  اللي   2018
الفارطة واحنا غنصادقو عليها اآلن وغتبقى ملزمة فيما يخص بالجرائم 
اإللكترونية، راه الصحافة في املغرب فيها نوعين فيها الصحافة املعقودة 
والجدية والنزيهة واللي عندها حضور وكاين الصحافة األخرى، عفاكم 
الفريق الوطني هناك من يريد أن ي�سيء  بالخزعبيالت،  تهتاموش  ما 

إليه وهو شرفنا وشرف املغرب وهاديك األشياء ما خصهاش تمس بنا 
وهادوك الناس فوق أنهم يمس بهم واحد الجريدة خزعبلة ما عندها 

حتى قيمة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال املوالي عن نقص عدد املحاكم اإلدارية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضلوا ال�سي بعزيز.

ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، تحقيق العدالة يتطلب تأمين الولوج إلى التقا�سي، 
والولوج للتقا�سي يرتكز أساسا على مبدأ تقريب القضاء من املواطن، 
طبعا املادة 44 من القانون 38.15 املتعلق بالتنظيم القضائي تحدث 
عن إحداث أقسام، لكن مسألة التخصص في القضاء مسألة أساسية. 
لذا يبقى إشكال القضاء املتخصص سواء في اإلداري أو في التجاري 

يطرح نفسه بحدة، في هذا السياق نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي4املعدل:

السيد النائب املحترم أنا متافق معاك، أنا متفق معاك أنه القضاء 
املتخصص أسا�سي في هاد املسألة، اآلن في العيون وفي الداخلة درنا 
هيئتين متنقلتين للقضاء اإلداري، وكذلك اآلن كنهيأو في بداية السنة 
أننا نديروا انتقال هيأة قضائية ملحكمة إدارية إلى طنجة، من الرباط إلى 
طنجة عبر القطار باش يمشيو يديرو جلسات تمة في اإلدارية، وكنعيدوا 
النظر، نحن نعيد النظر ونناقش ونتفاوض مع ممثلي الهيئات القضائية 
باش نوصلو لحل باش نعيدو النظر في الخريطة القضائية، فكل جهة 
خصها تكون عندها محكمة إدارية، وفي كل جهتين تكون عندنا محكمة 
استئناف إدارية وكذلك محكمة تجارية، واحنا كنحاولو وهاد القضية 
الخريطة القضائية طارحة بزاف داملشاكل، منها املوضوع اللي ثرتوا 
واللي أثارو السادة النواب اآلخرين من األحزاب األخرى ديال جرسيف 
مع تازة، جرسيف بعيدة ب 200 كلم وال ما عرفت آش على وجدة وتازة 
30 كلم وكيمشيو الناس لوجدة وكيخليو تازة بدعوى أن هناك تقسيم 
من وزارة الداخلية، تقسم وزارة الداخلية كيف بغت، وزارة العدل 
تاتشوف مصلحة املواطن خصها تديرو، هاد ال�سي كلو كنعيدو فيه 
النظر وإن شاء هللا في القريب العاجل غادي نخرجو الخريطة الجديدة، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.
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ملد ئباملسيداسعيدابعزيز:

شكرا السيد الوزير، طبعا 14 يناير 2023 غيتطرح لينا إشكال ديال 
تراكم ملفات في الغرف في األقسام لدى محاكم االبتدائية، غيتطرح لنا 
إشكال الخصاص في الهيئة القضائية، غيتطرح لنا إشكال الخصاص 
في املوارد البشرية، غيتطرح لنا واحد املجموعة ديال اإلشكاالت، طبعا 
هذه نزيدوها السيد الوزير على ما يتعلق بالخريطة القضائية، تطرح 
ليكم إشكال نهاية األسبوع أثناء الخرجة ديالكم إلى منطقة تازة، نتمناوا 
أن هاد املسألة تم األجرأة ديالها وفي أقرب وقت ممكن، ألن األمر يتعلق 

بمبدأ تقريب القضاء من املواطن، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي من األغلبية؟ من املعارضة؟ إذن السؤال 
املوالي، سؤال حول استخالص غرامات املخالفات املتعلقة بالرادار، 
ما بقالوش الوقت، شوف شوف، اعطي للوزير يشوف، أرى الوقت 
دالوزير، فين راه اللي باقي، صافي على خاطرك ال�سي بعزيز؟ إذن ما 
بقاش، إذن سؤال حول استخالص غرامات املخالفات املتعلقة بالرادار 
الثابت للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضل السيد النائب.

ملد ئباملسيدايونسابناسليا ن:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

الثابت،  بالرادار  املتعلقة  الغرامات  باستخالص  يتعلق  فيما 
تثبيت واحد مجموعة من  في  املغربية مبالغ مهمة  الدولة  استثمرت 
الغرامات  استخالص  هو  الحال  من طبيعة  الهدف  ليس  الرادارات، 
الخدمة  واحد  طلقتو   2022 فبراير  في  اليوم  املخالفين،  جزر  ولكن 
إلكترونية تتعلق باستخالص هاد الغرامات عن طريق اإلنترنيت، ولكن 
ما زالت هاد الخدمة غير مفعلة بالدرجة الكافية، بالرغم من املجهودات 
اللي تتبدل كتابة الضبط في استخالص هاد الغرامات، بالرغم كذلك 
من قلة املوارد البشرية، اليوم، السيد الوزير املحترم، نسائلكم على 
أنه  الغرامات وكيفية استخالصها خصوصا  ضرورة استخالص هاد 
صرحتوا أن مبلغ 6 املليار و600 مليون سنتيم كانت في سنة 2022 ولم 

يتم استخالص فقط مبلغ 7 مليون درهم، وشكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي4املعدل:

فقط غير في املدة األخيرة استقبلت منظمة دولية كيديروا تقرير 
حول العمل القضائي، هما كيعتبروا املحكمة مصدر من مصادر الدخل 
للدولة، ما بقاتش ديك تقديم الخدمة للمواطنين كيعتبروها مصدر من 

مصادر التمويل ديال الدولة بأنه كتقدم واحد الخدمة مقابلها توصل 
بواحد مبلغ، درنا هاد القضية ديال األداء عن طريق الهاتف في نفس 
الشهر انتقلت املداخل من 175 ألف درهم ملليون و725 ألف درهم في 
نفس الشهر غير فقط فهداك الهاتف اللي درنا، دابا اآلن كانتفاوضوا مع 
Les banques باش أي فرع دالبنك يمكن يم�سي املواطن يخلص فيها 
 le2guichet2automatique باش نديروها في les banques كنتفاوضوا مع
غتلقاو واحد األداءات ويأدي ديالو تمايا، وكاينة واحد املجموعة ديال 
األداءات ما�سي غير فقط الغرامات كذلك كاين املصاريف القضائية 
كذلك األداءات األحكام القضائية إلى غير ذلك، فاحنا كاناقشوا هاد 
املوضوع هذا هناك عجز عندنا هناك مشكل عندنا في األداء وهناك 
عجز عندنا في األداء، كنحاولوا نقلبو على جميع الوسائل اللي يمكن 
نوصلوا وإيال وصلنا راه كاينة واحد املجموع نتاع املداخيل التي تضيع 
اآلن  كنهيؤوها  القضية  واحد  درنا  كذلك  الدولة.  من حق  هي  واللي 
وهو أنه بغينا نربطوا رقم الهاتف باملخالفات فغادي ندير واحد نص 
قانوني بمقتضىاه غير كيبقى نهار أو ال يومين للتقادم نصيفطوا هداك 
اإلشعار باش نهرسوا هداك التقادم، ألنه عندنا التقادم سنة فقط إيال 
درنا ليهم هاد اإلشعار غادي نهرسوا التقادم ودبا كنأديو في الجمارك 
وخصنا نديروا اإلكراهات البدنية، اإلكراهات البدنية صعيب ديرها 
في االلتزامات املادية ألن خاص االتفاق العهد الدولي والسياسية شوية 
غيجي  ولكن  الشخص،  ديال  للتنقل  بالحرية  داملساس  شوية  فيها 
واحد الوقت اللي خصنا ناخدوا قرارات كيفاش غانديروليها؟ ها احنا 

كنبحثوا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا تعقيب السيد النائب تفضل.

ملد ئباملسيدايونسابناسليا ن:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

غير فيما يتعلق باإلكراه البدني في املخالفات اإلشكال اليوم هو 
إشكال حقيقي السيد الوزير، ألنه أوال هذا الرادارات الثابتة تتسجل 
املخالفات بدون علم السائقين بمعنى أنه السائق في غفلة منه يمكن 
الحقيقي  اإلشكال  مخالفة،  عليه  كتسجل  وبالتالي  السرعة  يتجاوز 
اليوم إيال ما وصلوش التبليغ ديال الغرامة وما أداهاش يمكن يتعرض 
لإلشكال سواء في حاجز أمني أو عند خروج ه من املطار تيتم التوقيف 
ديالو، وبالتالي املسؤولية دالوزارة ديالكم أوال في تبليغ املخالفين بهاد 
الغرامات ألنه باش ما يتفاجؤوش بهم فهاد الشكل، إضافة بدل مجهود 
أكبر وأنتم راه تتبدلوه بالفعل بهاد الخدمات اللي طلقتوها خصوصا أنه 

اليوم هاد املبالغ هي مبالغ مهمة..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي من املعارضة؟ من األغلبية؟ السيد 
الوزير بعض الثواني ثانيتين.
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ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي4املعدل:

بالنسبة للحدود كيأديو للجمارك اآلن الجمارك تستخلصها..

ملسيدارئيساملجلسة:

تجربة  اختالالت  تجاوز  خطة  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
مدونة األسرة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم 

واالشتراكية، تفضل السيدة النائبة املحترمة، الصوت من جديد.

ملد ئبةاملسيدةالبنىاملصغي8ي:

صافي دبا مزيان، إذن السيد الوزير نسائلكم حول خطتكم لتجاوز 
اختالالت تجربة مدونة األسرة عمليا وتشريعيا؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي4املعدل:

هناك اختالالت على 2 داملستويات اختالالت على املستوى البنايات 
واختالالت على مستوى القانون، الخطاب امللكي جاء طلب وجه دار 
توجيه جاللة امللك حول موضوع إعادة النظر في قضية مدونة األسرة، 
ونحن نعتقد بأنه هناك نقاش داخلي اآلن بين مؤسسة الدولة حول هذا 
املوضوع بحيث تجي الوقت راه غادي توجد، توصلنا بواحد املجموعة 
نتاع املالحظة اعطاتها لنا املنظمات النسائية حول هاد القضايا اللي 
هما عندهم إملام بهاد املوضوع، ولكن من ناحية البنيات عندنا 67% 
فقط هي اللي عندنا ديال املحاكم املستقلة أي 52 قسم قضاء األسرة، 
ولكن خصنا نعيدوا النظر في املساطر ديال الطالق والزواج إلى غير ذلك 
ونضبطو هاد املوضوع، كنت واعدتكم هنا في مجلس النواب بأن بغينا 
نديروا واحد القاعدة اللي ندخلوا فيها جميع املغاربة شكون اللي مزوج؟ 
موجودة  اآلن  انتهت  ساليناها  كملناها  بشكون؟  مزوج  اللي  وشكون 
الرئيس  السيد  إشراف  تحت  املقبلين  األسبوعين  في  عنها  سنعلن 
الحكومة باش نعلنوا عليها وغادي يعرف كل مواطن غادي يعرف بأن 
راه سميتوا كاينة وبمن مزوج؟ واش مطلق؟ واش مخلص؟ واش..؟ كل 

�سيء األمور غادي توري، فلهذا هيئو نفوسكم، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

صافي مزيان، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةالبنىاملصغي8ي:

شك4ماملسيداملوزي4،

بالفعل صاحب الجاللة حفظه هللا في خطاب العرش األخير نص على 
ضرورة املشاركة الكاملة للمرأة املغربية في جميع املجاالت ارتكازا على 

املكتسبات وانطالقا من كون أن األمر ال يتعلق فقط بامتيازات تمنح 
لهذه املرأة وإنما إعطاءها حقوقها القانونية والشرعية، دعا جاللته إلى 
ضرورة تجاوز السلبيات واالختالالت التي عرفتها مدونة األسرة ومراجعة 
بعض بنودها في إطار مقاصد الشريعة اإلسالمية، خصوصية املجتمع 
املغربي مع اعتماد االعتدال واالجتهاد املنفتح والتشاور والحوار وإشراك 
جميع املؤسسات والفعاليات املعنية، دعا جاللته أيضا إلى العمل على 
تعميم محاكم األسرة وتمكينها من املوارد البشرية املؤهلة ومن الوسائل 

املادية الكفيلة للقيام بمهامها.

توجهاتكم  سياسيا  فاعال  باعتباركم  جيدا  نعلم  الوزير،  السيد 
الحداثية واملساواتية، كما ندرك جيدا أن إصالح مدونة األسرة هو 
قضية مجتمعية سياسية تتطلب الكثير من التشاور، الذكاء الجماعي 
الكبرى  اإلصالحات  أن  ندرك  الوزير  السيد  ولكن  التوافقية  والروح 

تقت�سي الجرأة السياسية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي من األغلبية؟ من 
املعارضة؟ السيد الوزير، آه تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

السيد الوزير، تجاوز اختالالت املدونة يجب أن يقوم على احترام 
اتفاقيات الدولية..

ملسيدارئيساملجلسة:

وقت  �سي  فاطمة جمعتي  النائبة  السيدة  ديال  الوقت  اعطيوني 
عندها 20 تفضلي، دابا تفضلي ياله.

ملد ئبةاملسيدةاف طاةاملت مني:

قلت على أن تجاوز اختالالت املدونة يجب أن يقوم على احترام 
االتفاقيات الدولية واالرتكاز على املرجعية الحقوقية الكونية في إطار 
ديمقراطية تشاركية تستحضر إشراك املؤسسات املجتمعية، السيد 
الوزير، كذلك ألن مظاهر التمييز هي مصدر االختالالت اللي كتعانيها 

مدونة األسرة، وبالتالي..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، إذن جواب السيد الوزير على التعقيبات على التعقيبين.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي4املعدل:

أوال احنا غادي نستمعو املنظمات النسائية فهاد املوضوع ولكن 
املشكل اللي عندنا كبير هي ولوج املرأة إلى محاكم األسرة كيفاش قدمنا 
هاد التسهيالت؟ درنا مساعدين اجتماعيين فهاد العام هذا تريفيت 
 ،26 تمزيغت   ،22 تشلحيت  االجتماعيين  املساعدين  ديال   9 عينا 
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الحسانية 2، غير باش نوصلو املرأة القضاء ولكن رغم داك ال�سي راه 
خاصنا جهد كبير بالنسبة االتفاقيات الدولية أنا متفق معاك سنأخذ 
بعين االعتبار االتفاقيات الدولية اللي صادق عليها املغرب، اللي مازال 
ما صادق عليها املغرب خاص املجتمع املدني يطلبها ويضغط عليها وحتى 
احنا نتعاونو في الحكومة باش يمكنا لنا نصادقو عليها، شحال ما كانت 
االتفاقيات اللي صادق عليها املغرب راه يجب أن تكون في إطار منظومة 
مدونة األسرة ألنه من الناحية األخالقية ومن الناحية السياسية حينما 
االعتبار  بعين  ناخدو  خصنا  فعال  ولذلك  كدولة  يلزمنا  ب�سيء  تلتزم 

االتفاقيات الدولية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

بتعويض ضحايا  املتعلق   1984 تعديل ظهير  شكرا، سؤال حول 
حوادث السير للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدامحاداصب ري:

السيد الوزير، نسائلكم عن استراتيجية وزارتكم لتعديل ومراجعة 

ظهير الثاني أكتوبر 1984 لألسباب اآلتية:

تعلمون السياق التاريخي الذي صدر فيه هذا الظهير الذي لم يمر 

عبر البرملان، صدر في سياق اقتصادي خانق، خضعنا لسياسة التقويم 

الهيكلي وملراقبة البنك الدولي وتحت ضغط لوبيات شركة التأمين صدر 

هذا القانون الذي أصبح غير عادل بكل املقاييس، نبدأ من عدم تحيين 

الجدول امللحق بالظهير والذي يشير على أن الحد األدنى الذي يعتبر 

لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا أي أن األجرة الشهرية 

هي 772 درهم شهريا، ثانيا، هاد الحد األدنى لألجر ال يتالءم والحد 

األدنى لألجر سواء في القطاع العام وال في القطاع الخاص الذي أصبح في 

القطاع العام هو 3500 درهم وفي القطاع الخاص أصبح يالمس مبلغ 

3000 درهم، ومع ذلك احنا باقي عندنا هاد التعويض، نجيو للتعويض 

على األلم وهذا هو الخطير جدا، عندما يفقد الشخص أمه أو يفقد 

ابنه أو ابنته كيحصل على واحد التعويض املقدار ديالو 13905 ديال 

الدرهم، في حين قد يفقد بقرة أو بهيمة أو جمل ويحصل 30 أو 40 ألف 

درهم، أعتقد على أنه آن األوان ملراجعة هذا الظهير إلنصاف املواطن 

املغربي؛

في  الحادثة  نفس  في  أخطر جدا،  هي  اللي  لألمور  كنمشيو  ثانيا، 

نفس املركبة في نفس العربة كيكونوا عندنا ضحايا، البعض بالنسبة 
له تعتبر حادثة سير ويخضع لهذا الظهير، والبعض بالنسبة له حادثة 
طريق ويخضع ملدونة الشغل، هذا اللي عندو مدونة الشغل يستفيد 
من املساعدة القضائية بينما اللي كيخضع للظهير ديال السير يؤدي 

املصاريف القضائية، وتعلمون على أن هذا التباين..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، ايوا راني، السيد الوزير، السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي4املعدل:

هو ظهير 84 نكونو واضحين، راه كارثة..، راه مصيبة ظهير 84، ألن 
املبالغ التي تقدم للضحايا راه ال تليق بقيمة اإلنسان املغربي وقيمة 
املوضوع  هاد  إليه، طرحنا  الواجب  االحترام  املغربي، حتى  الشخص 
للمناقشة اآلن، ولكن عندنا ضغط بالنسبة لقوانين املسطرة املدنية 
واملسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ثم عاد غادي نجيو لهاد القانون 
خصو يتعاد فيه النظر ليس فقط غير فقط الجدول، يتعاد النظر في 
قيمة التعويضات، دابا ال شركة التأمين ال كتنفذ لنا األحكام معطلة 
لنا األحكام في تنفيذها، ال التراتبية األحكام كتحترمها، ثم نزيدو لهاد 
القيمة، يجب إعادة النظر واعتقد أنه أنا أتمنى أن لن أخرج من هذه 
الوزارة حتى نعيد النظر فهاد القانون، وعندي رغبة باش نعيدو، غير 

احتراما لإلنسان املغربي وقيمتو، فقط، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن نمر للسؤال املوالي، سؤال عن 
تعميم بناء املحاكم للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدالحسناملعاون:

ملسيدامل4ئيسامملحت8م،

ملسيداملوزي4امملحت8م،

إن الخصاص الكبير الذي تعرفه بعض املناطق في مرافق العدالة 
يسائل الحكومة عن التدابير املتخذة لتقريب هذه املرافق للمواطنين؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي4املعدل:

أنا ما عرفتش واش شفتو املحكمة االبتدائية واالستئنافية ديال فاس 
واملحكمة  ديال مكناس،  واالستئنافية  االبتدائية  املحكمة  ومكناس، 
دالرباط واآلن كنبنيو املحكمة ديال األسرة في سال، وغنحولو املحكمة 
االبتدائية بوزان أصبحت تابعة ملحكمة االستئناف تنفكرو بأنها تتبع 
للقنيطرة، إلى غير ذلك من املحاكم اللي بغينا نبنيو، مطروحة عندنا 
املحمدية، مطروحة عندنا مراكش، مطروحة عندنا الدار البيضاء، 
دابا نختارو واش نقلبو على البالصة كاع اللي ما فيهاش املحاكم ونبداو 
وال نقلبو على املدن اللي محتاجين اآلن للمحاكم كبرى ونديرو فيها؟ 
على كل عندنا 2 داملشاريع كبرى اآلن كنشتغلو عليها وهي إعادة بناء 
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مجموعة تاع املحاكم وبناء محاكم األسرة باش نقربوها وفقا لقرار 
جاللة امللك وال توجيهاته، خصصنا 100 مليون درهم في 3 سنوات، 
وخصصنا كذلك 430 موظف باش يكون باش نطورو هاد ونقربو هاد 
محاكم األسرة، ضمن املراكز أحدثت 10 مركز قضائي نيف وامسمير 
وإيميلشيل وتاملست وتافنكولت وتالوين وتافراوت وباب برد اللي درنا 
ومن غيرها من، واآلن دشنا 17 بناية وغادي ندشنو خنيفرة في القريب 
العاجل، غادي نديرو خنيفرة غادي نأجلوها من بعد فاس مكناس، 
وغادي كذلك غادي ندشنو واحد مجموعة ديال املحاكم القريبة اللي 
انتهت األشغال فيها، اآلن كيشتغلوا كذلك في محكمة جرادة وغيرها من 
املحاكم األخرى، اإلمكانيات اللي كنتوفرو عليها كنستثمروها في البناء 
ديال املحاكم، ونعتقد أنه اآلن خصنا نفكروا نبنيو املحاكم كما قلت 
ديك املرة ديال 70 سنة الجاية، ما�سي محاكم ديال 5 سنين، ومن بعد 
تجاوزت  اإلمكانية  كنلقاوش  البني،  كنكملو  يالاله  راه  روسنا  كنلقاو 
مراكش  في  كبرى خاصة  نبنيو محاكم  نفكرو  لهذا خصنا  املطلوب، 

والدار البيضاء..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدالحسناملعاون:

شكرا السيد الوزير على هذه البيانات التي تدعو للتفاؤل بهدف 
مع  والقانون  الحق  دولة  وتوطيد  للقضاء  الدستورية  املكانة  تعزيز 
استكمال ورش إصالح منظومة العدالة، رهين كذلك بتعميم قضاء 
القرب وجعل مرافق العدالة ميسرة الولوج أمام املتقاضين، في الجودة 
املطلوبة خاصة بالنسبة للمناطق النائية التي ال زالت ساكنتها تعاني من 

الولوج لهذه املرافق.

السيد الوزير، واحد املالحظة كاينة، صحيح كاين واحد التحسن 
كبير، كاين محاكم اللي راه بحال مكناس كيما قلتو كان فيها إشكال 
ديال التوقف اللي تعالج اآلن راه واجدة، هاد ال�سي في املداخلة ديالكم 
إنما هناك محاكم ال زالت تقريبا سنتين أو 3 سنوات متوقفة، املشكل 
مطروح بالنسبة املقاوالت على سبيل املثال الحاجب اللي عندنا الشرف 
أننا تنمثلوه، املحكمة اإلبتدائية دالحاجب تقريبا دبا سنتين ونصف ما 
عرفناش األمور في وصالت لآلن؟ وساءلنكم كنا تقريبا هادي سنة ولحد 
اآلن ما تلقيناش جواب، ما دام أن الحاجب عندوا اآلن محكمة إبتدائية 
اللي متوقفة، عالش ال ما نفكروش تكون محكمة ديال القا�سي املقيم 

بسبع عيون أو ال في تاوجطات؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي من املعارضة؟ من األغلبية؟ إذن 
نمر للسؤال عن مراكز الوساطة والتحكيم للسيدات والسادة النواب 
الفريق  نفس  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين 

تفضل.

ملد ئباملسيداحسناب4ك ني:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسيداملوزي4امملحت8م،

الهدف من هاد السؤال مراكز الوساطة والتحكيم أنت من سيد 
العارفين اللي هي مؤسسة اللي كتخفف العبئ على املحاكم التجارية 
واملتوسطة  الكبرى  والشركات  األعمال  رجال  جميع  لها  وكيلجؤو 
وخاصة منها شركات املؤسسة الدستورية اللي عندنا في املغرب، ولكن 
ملي كينزلوا بعض املقررات كتنزل منها إال كيوقع بعض الناس اللي 
ماكتروقهمش هاد املقررات وكتم�سي للمحاكم وكترجع في النيابة العامة 
عليهم بالوالت، وهذا ما كيشرفش هاد الوساطة والتحكيم وهي متنفس 

ديال هاد رجال األعمال، شكرا معالي الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي4املعدل:

هو بعد صدور هاد القانون ديال صدر هادي شحال؟ 6 شهور باش 
صدرناه بعد ما صوتوا عليه وصوتات عليه مجلس املستشارين صدر 
القضائية؟ هادي  األحكام  مع  القضاء  تايتعامل  أشنو  القانون،  هاد 
فيها؟  ارتأش  ما  ارتأى؟ وال  فيها واش  ندخل  يمكنش  ما  إستقالليتوا 
تبقى، ولكن درنا أنه الطعن في القرارات ديال التحكيم درناه في محكمة 
االستئناف حيدناه من املحكمة االبتدائية وديناه ملحكمة االستئناف 
لضمانات أكثر، دبا اآلن هاد اللي مطلوب منا اآلن اللي خصنا نديرو 
نرجعوا لهاد القانون ونهيؤو لو الظروف واملعطيات اللي يمكن تساهم 
فيها ما زال ما درناها، خرج القانون تنشر أصبح األن ملزم ولكن وقفنا 
الوساطة  مؤسسة  ونخلقوا  غادي؟  كيفاش  نفكروا  دبا  خصنا  هنا 
والحكامة، خاصنا نخلقوا مقرات وخاص وزارة العدل هي اللي تخلقها 
تيعتابروا هدا القطاع خاص حتى واحد ما يديها فيه حيت تتقوليهم أجي 
مقرات الوساطة والتحكيم تيقوليك بالش تنقوليه راه هذا وخا قضاء 
خاص راه تيساهم في تطوير العمل القضائي في اململكة وبناء عليه خاصنا 
نديروها، وهاد املوضوع هذا غادي نحسموه إن شاء هللا في القريب 
العاجل باش غادي نوفروا لهاد املؤسسات هادو: أوال التكوين بالنسبة 
للمحامين والقضاة، ثم ثانيا نخلقوا ليهم مؤسسات اللي يشتغلوا فيها 

إن شاء هللا يكون خير فهاد املوضوع راه مهتمين به، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداحسناب4ك ني:

انت سيد العارفين فهاد الوساطة والتحكيم اللي هي مؤسسات اللي 
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عندها واحد الطابع دستوري حتى هي وخا جمعيات وخاصة في الخطاب 
األخير ديال سيدنا نصره هللا في هاد القبة هادي أشار لها، و كيلجأو لينا 
األجانب ورجال األعمال وخاصة كما قلت لك الشركات الكبرى داملغرب 
ولكن ملي كاتكون احنا عالش كايلجؤو عندنا؟ عندنا الحيادة والسرعة 
والشفافية والتكلف كيكون خفيف وكايكون بسرعة ورجال األعمال 
كتعجبهم السرعة ما�سي تم�سي للمحاكم تجلس 5 سنين 6 سنين حتى 
تولي مجرم، ولهذا السيد الوزير كنبغيوكم من جيهتكم حتى أنتم تعاونوا 
هاد املؤسسات هادوا وديروا كيما قلت تكوين وتزورهم وتشوفوا اللي 
في املستوى تخليوها تشتغل واللي ما�سي من املستوى ما تخليوهاش 
تشتغل، احنا معنا قضاة اللي هما تقاعدوا وجبناهم بمشقة النفوس 
باش كايشتغلوا معنا وكانوا معكم حتى هما في التشريع وكانوا في النقض..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال إذن نمر للسؤال املوالي سؤال 
آني عن االعتقال االحتياطي والبدائل املمكنة للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق الحركي تفضل السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدالطيفةامعبوث:

االعتقال  لترشيد  الوزارة  مقاربة  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
االحتياطي مما يخفف من االكتظاظ في السجون؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير، الجواب.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي4املعدل:

شوف هاد املوضوع ديال االعتقال االحتياطي ما نتنافقوا فيه، عيينا 

ما نذاكروا فيه عيينا ما نتكلموا فيه كاين عندنا مشكل، الحل الوحيد 

اإللكترونيك  والبراسلي  بديلة  وسائل  على  نقلبوا  عندنا خاصنا  اللي 

هي الوسيلة الوحيدة اللي كاينة، راه ما يمكنش تقنع النيابة العامة ما 

يعتقلوش الراجل وهو ارتكب جريمة قدامو بجميع الوسائل فالبراسلي 

اإللكترونيك أو ما يسمى بالسوار اإللكتروني هو، درنا تقرير حرس رسمي 

هيأناك كاين في النص القانوني كاين عندنا خالف مع األمانة العامة هي 

تتعتبرو بأن خاصو يكون في القانون الجنائي احنا كنعتبرو بأنه خاصو 
يكون فيه قانون مستقل، أنا غير غيخرج يكون قانون مستقل يا يكون 

في القانون الجنائي إيال درنا البراسلي اإللكترونيك غادي نحبسو ونحددو 

من هاد ال�سي ديال االعتقال االحتياطي، ألن املواطن غادي يبقى آنذاك 

غادي يم�سي بين الدار واملكتب ديالو وال املحل ديال الدراسة ديالو وما 

كاين الش يكون داك االعتقال االحتياطي، من غير هاد ال�سي راه ما 

كاينش �سي حل آخر راه غيبقى هاد الوضع هكا على حالته، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيدة النائبة، السيد الرئيس.

ملد ئباملسيدامنريساملسنتي�ضيارئيساملف4يقاملح4كي:

بداية السيد الوزير أنا بغيت نوه بواحد املسألة هو املد ديالكم 
لسؤال شفوي بشكل مكتوب للسيدات والسادة النواب، هذا يحسب 
لكم وطبعا تيترجم الخبرة والتجربة نتاع الوزير إيال كانت عندو تجربة 
برملانية. السيد الوزير، احنا متفقين على السوار اإللكتروني ومتفقين 
على أن كاين يعني بعض الجنايات اللي ما يمكنش يكون فيهم التساهل 
في املرحلة األولى ننوه بالعمل اللي تتقومو به إلى جانب رئاسة السلطة 
النيابة  ورئاسة  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  ويعني  القضائية 
العامة إال أن هاد �سي دابا تيطلب الوقت، هداك السوار اإللكتروني 
التكلفة ديالو أقل من التكلفة نتاع 50 ألف نقولو بأنه هاد ال 50 ألف 
النصف فيها يعني 50 مليار سنتيم اللي تتكلف سنويا، بالنسبة لهاد 
العمل اللي تتقومو به خصو التعجيل ال ننكر بأن رئاسة النيابة العامة 
تقوم بمجهود كنا في %50 متاع االعتقاالت للمعتقلين احتياطيا دابا 
%43 تنتمناو باش يكون التسريع على أساس أن االتجار في املخدرات 
والرشوة والغدر وإلى غير ذلك، يمشيو االعتقال ما عدا ذلك راه كاين 

اللي عندو ضمانات يبقى في دارو حتى يتم يعني الحكم النهائي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

هو االعتقال االحتياطي سلطة تقديرية يملكها القا�سي، صعيب 
تدخل ليه فيها واخا دابا اآلن غيرنا كثير من األشياء في املسطرة الجنائية 
اللي خذينا أنه يراقب في هاد السلطة التقديرية أمام غرفة مباشرة بعد 
ذلك إلى غير ذلك من النصوص اللي غادي تجي في املسطرة الجنائية باش 
نراقبو ولكن الحل الوحيد هو هاد السوار اإللكتروني ألن واحد دار واحد 
الجريمة عالش غديه الحبس خليه حتى يتحاكم بعدا وديك الساعات 
وهداك السوار غادي يحد لنا من هاد االعتقال االحتياطي، أنا شخصيا 
كنفضل الكفاالت كنفضل املتابعة في حالة سراح غير تطلقو تيقول 
الطرف اآلخر وراه اعطا الفلوس الجهة القضائية باش طلقوه هذا هو 
املشكل اللي عند املواطنين اللي كاين عند القضاة تيقول لك القضاة 
مالني أنا نعتقلو وارتاحينا من هاد املشكل كلو، ولكن راه القضاة راه 
مسؤولين حتى هما راه كيشوفو بعين االعتبار هذا وهاد القضية راه 
غادي تبقى تثقل علينا في املغرب إيال ما اعتبرناش بأن القضاء حينما 
يتخذ القرار راه يتخذه بأخالقية أوال وقبل كل �سيء وباراكا من داك غير 
اللي تضرر يذهب القضاء، غير اللي تضرر راه القضاء دار راه القضاء 

حتى هو كيدير شغاالتو هللا يمكل عليه وهللا يعاونو، شكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم وننتقل إلى قطاع 
االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، مرحبا بالسيدة الوزيرة، سؤال عن 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اإلدارية  املساطر  تبسيط 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداملزبي8احبدي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيدة الوزيرة، يعتبر تعقيد املساطر واإلجراءات اإلدارية إحدى 
املشاكل التي يعاني منها املواطن وتعيق تحفيز االستثمار األمر الذي يدعو 
إلى التساؤل عن اإلجراءات املتخذة من أجل تبسيط املساطر اإلدارية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة، تفضلي.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزي4ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق لامل4قاياوإصالحامإلنمرة:

شكرا للسيد النائب على هذا السؤال املهم، كيما تتعرفو أنه كاين 

اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  بتبسيط  تينادي  اللي   55.19 القانون 

اإلدارة  وإصالح  الرقمي  االنتقال  وزارة  القانون،  هذا  تفعيل  إطار  في 

واكبت القطاعات الوزارية في تدوين القرارات اإلدارية ديالهم اللي هي 

اليوم 2700 مسطرة إدارية هي منشورة في بوابة إدارتي، وهاذي مرحلة 

مهمة للشفافية على أنه املواطنين يقدرو يشوفو شنا هما هاذ املساطر 

والرقمنة  التبسيط  إطار  في  تيخّصهم.  اللي  ديالهم  الوراق  اإلدارية 

ديال الخدمات اإلدارية الوزارة ديالنا كتقوم بمواكبة ديال عدد د يال 

ديال قطاع  املواكبة  العدل،  ديال قطاع  املواكبة  بحال  القطاعات، 

االستثمار، مثال في مجال االستثمار خدمنا مع املراكز الجهوية ديال 

املستثمرين  تيحتاجوها  اللي  22 مسطرة  تعّرفنا على  باش  االستثمار 

أكثر، وقمنا بالتبسيط ديالها صبنا أننا يمكّنا نقصو %45 من الورق 

اللي تيحتاجهم املستثمرين، وتّم التحيين ديال منصة CRI-INVEST اللي 

غتطلق على القريب وقبل ما تطلق قمنا بدورات تحسيسية في جميع 

املوظفين  ديال  التحسيس  نديرو  باش  الجهة،   12 في  اململكة  جهات 

على املنطقة الال ممركز، باش منين تطلق هاذ املنصة يكون ذاك ال�سي 

اللي كاين اإلجراءات اللي اتفقنا عليها تكون على أرض الواقع بالنسبة 

للمستثمرين، وهاذ ال�سي تماشيا مع خطاب صاحب الجاللة اللي دعا 

بتبسيط ورقمنة مصادر االستثمار.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداملزبي8احبدي:

التزمت الحكومة في برنامجها بمواصلة عملية تبسيط املساطر في 
إطار خارطة الطريق، التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لتبسيط املساطر 
 أنه هناك تأثر لبعض املناطق 

ّ
طبقا ملقتضيات القانون رقم 55.19، إال

النائية على سبيل املثال مدينة السمارة، التي يرفض فيها أغلب ملفات 
طلبات االستثمار وخاصة فيما يتعلق بتوفير الوعاء العقاري املخصص 
إلنجاز املشاريع، وتجدر اإلشارة إلى أن أقاليم جهات العيون الساقية 
ن 

ّ
الحمراء تتوفر على وعاء عقاري مهم وكبير، يعتبر ثروة استثمارية سيمك

من جلب رؤوس األموال وخلق فرص للشغل إذا ما تم استغاللها بشكل 
جيد. وفي األخير السيدة الوزيرة، يجب العمل على تعيين مناذيب أو 
مدراء في كل األقاليم، خصوصا مع الدور الذي ستلعبه وزارتكم في إطار 

القانون الجديد لالستثمار، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، السيدة الوزيرة في ما تبقى من الوقت 
 ما بقاش الوقت إذن نمر للسؤال املوالي، سؤال حول النتائج 

ّ
إيال..؟ ال

للسيدات  ومحاربتها،  الرشوة  من  للوقاية  عمل  برامج  تخص  التي 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيداملحسينابناملطيب:

ملسيدامل4ئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن نتائج برامج عمل وزارتكم للوقاية 
من الرشوة وكذلك نسائلكم عن استراتيجية وزارتكم في هذا الشأن؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيدة الوزيرة تفضلي.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزي4ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق لامل4قاياوإصالحامإلنمرة:

تنشكر السيد النائب املحترم على طرح هاذ السؤال املهم، وزارة 
االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة بتنسيق مع الشركاء ديالها تتقوم بتنزيل 
االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد، اليوم تم إنجاز أكثر من 70% 
ديال املشاريع املدرجة فهاذ االستراتيجية، من أهم املنجزات إصدار 
القانون 46.19 املتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 
ي هو واحد الدفعة قوية لتعزيز اإلطار املؤسساتي 

ّ
واملحاربة ديالها، الل

ملكافحة الفساد، هاذ القانون دخل لحيز التنفيذ في شهر أكتوبر املنصرم 
بعدما تفّضل صاحب الجاللة هللا ينصروا بتعيين أعضاء الهيأة، هاذ 
الهيأة عندها واحد الصالحيات كبيرة منين تفّعلت غادي تقدر تقوم بها 
فهاذ املجال ديال محاربة الفساد، كاين أيضا ميثاق املرافق العمومية 
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اللي تينّص على ضرورة تقديم املسؤولين العموميين لحصيلة العمل 
ديالهم والتقييم ديالها، كاين أيضا البوابة اإللكترونية للحصول على 
املعلومات  على  الحصول  أنه  تتسمح  اللي   chafafiya.ma املعلومات 
وكذلك الشكايات، كاين أيضا البوابة ديالdata.gov.ma تعرض عدد 
ي تتوفرها املؤسسات العمومية، واحنا بالطبع 

ّ
من البيانات املفتوحة الل

أيضا خّدامين في مجال الرقمنة ديال مختلف الخدمات العمومية ألن 
الرقمنة تتساهم في الشفافية، الرقمنة ما�سي بوحدها تتزّول الفساد 
هي تتساعد وتكرس الشفافية احنا إن شاء هللا خدامين على الرقمنة 

بمختلف الخدمات اإلدارية.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

ملد ئباملسيداملحسينابناملطيب:

القانون  باعتماد  ننوه  وفعال   ، ردكم  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
العمل  مأسس  وكذلك  الهيئة  صالحية  أعطى  أنه  خصوصا   46.19
ديال محاربة الفساد، اليوم النزاهة هي قوة مجتمع- الوقاية خير من 
العالج- الوقاية من الرشوة والفساد غيجنب بالدنا واحد العدد ديال 
اآلفات االجتماعية الخطيرة وكذلك غيجنبنا تكلفة اقتصادية جد مهمة 
ألنها تعتبر عرقلة لتنمية اقتصادية للبالد، اليوم ما يمكناش أن نحاربو 
الرشوة أو الفساد بجميع تمظهراته غير بالقانون اليوم ضروري من 
التوعية والتحسيس ونمرو من التوعية والتحسيس من املداخل األربعة 
ديالو وتواصل اإلعالم، التعليم، التكوين والتربية، اليوم ضروري نفعلو 
األدوار ديال املفتشيات العامة اللي كاينة في الوزارات ودوز من املراحل 
وتجويد  املساطر  تجويد  بهدف  واملراقبة  والتدقيق  اإلفتحاص  ديال 
املرتفق العام وخاصة باش نقدرو نمرو لتخليق املرفق العام والحياة 
العامة، اليوم هاد الظاهرة ضروري نحاربوها بإرساء مبادئ الحكامة 
الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة وكذلك الصرامة بتطبيق القوانين 
وكذلك املحاسبة واملساءلة والعقوبات الزجرية، اليوم كذلك يمكنا 
نديرو مرصد للتنقيط باش نقدرو نوصلو لداك مؤشر إدراك هاد اآلفة 
اللي كتعتمدها املؤسسات الدولية باش كتنقط لبالدنا واللي كتشكل 

مشكل لنا في مناخ األعمال.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ السؤال املوالي سؤال عن ربط 
العالم القروي باإلنترنت للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب

ملد ئباملسيدارشيدابوكط ية:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

رهين  املغربية  العمومية  اإلدارة  إصالح  ورش  الوزيرة،  السيدة 

بمواكبة انتقالها الرقابي خصوصا أمام تعاقد املساطر اإلدارية وطول 
األجل وارتفاع تكلفة الحصول عليها وكثرة الوثائق املطلوبة للمرتفقين 
في أبسط خدمة إدارية، غير أن الوضع بالعالم القروي يتطلب عناية 
أكبر وال سيما على مستوى ربط شبكة اإلنترنت، لذا نسائلكم السيدة 
الوزيرة عن التدابير واإلجراءات املتخذة لتعميم لربط العالم القروي 

باألنترنيت؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة،

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزي4ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق لامل4قاياوإصالحامإلنمرة:

شكرا السيد النائب على هذا السؤال املهم، ربط العالم القروي 
باألنترنيت هو في صلب االهتمامات ديالنا ألن املغرب كما قال السيد 
النائب ما�سي في واحد املوجة ديال الرقمنة وباش يقدروا املواطنين 
عندهم  يكون  ضروري  خاص  الرقمنة  ديال  املنافع  من  يستافدو 
األنترنيت، اليوم األنترنيت وال من األشياء األساسية وال بحال املا والضو 
ما يمكنش �سي منطقة ما تكونش عندها األنترنيت واملا والضو، املغرب 
د  التغطية  ناحية  األولى من  املراكز  ديال   3 تيحتل وحدة من  اليوم 
األنترنيت واحنا من املراكز األولى في إفريقيا من حيث التغطية داألنترنيت 
واحنا مازال خدامين باش نطورو هاد ال�سي واحنا واعيين باألهمية دياله، 
فكاين مثال املخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا في الطور 
األول ديالو من 2018 ل 2023 تم تغطية 9225 منطقة باألنترنيت من 
أصل 10740 منطقة، هاذ املناطق اللي بقاوا غيكملو إن شاء هللا في 
أواخر ديال السنة املقبلة 2023 واحنا خدامين تنوجدو للمرحلة الثانية 
اللي غتظم 1700 منطقة جديدة واحنا خدامين على الرصد ديالها، 
مراسالت  لنا  تيصيفطو  ديالهم  العدد  اللي  النواب  السادة  وتنشكر 
وتيصيفطو لنا استجوابات على املناطق اللي فيها مشكل وتندخلوها في 
هاد الرصد وتنجاوبو تندخلوها في هاد الرصد ديال املناطق اللي غادي 
يتم التغطية ديالها مستقبال، كما كاينة الخدمة ديال vsat اللي هي تيتم 
التغطية ديال �سي مناطق اللي هي صعيب توصل لها التغطية األرضية 
عبر األقمار االصطناعية وصندوق الدعم األسا�سي للمواصالت تيعطي 
واحد الدعم في غضون %50 ديال التكلفة ديال هادي باش هاد املناطق 

يقدرو يوصل لهم التغطية إن شاء هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدارشيدابوكط ية:

التي  القيمة  املجهودات  على  تنشكروك  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الرقمية على مستوى اإلدارة  بالخدمة  بها من أجل اإلرتقاء  تقومون 
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العمومية ومواكبة املقاوالت العمومية خاصة، رغم ذلك ال زال العالم 
القروي يعاني من شبه عزلة بشبكة االتصاالت واالنترنيت التي باتت 
بمثابة خدمة عمومية ال يمكن االستغناء عنها بالنسبة لكل املواطنين 
القاطنين بالعالم القروي، وعليه فإنه يتعين على الحكومة البحث عن 
سبل عملية وعلمية لتجاوز الحلول التقنية الظرفية، إن نحن أردنا 
إدارة  اتجاه تطوير  في  بالخطى ملموسة وثابتة  بالسير  فعال السيطرة 
بات يدرك  الجميع  العمومية، خاصة وأن  الجماعات وباقي اإلدارات 
اليوم أنه ال تنمية مستدامة وشاملة وحقيقية لبالدنا بدون إشراك 
حقيقي لساكنة العالم القروي في مسلسل التنمية املنشودة، وشكرا 

السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداحسناملياني:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

بالفعل هناك مجهودات  الوزيرة تفاعال مع سؤالكم هو  السيدة 

تقومون بها لربط العالم القروي بشبكة األنترنيت، إال أن هناك العديد 

من الجماعات الترابية التابع لعمالة مكناس الزالت تنتظر هذه الخدمة، 
ومشكور  املكان  لعين  أرسلتمونها  التي  اللجنة  نتائج  على  بناء  وذلك 

السيدة الوزيرة على تلبية الدعاوة، وأخص بالذكر منطقة الديكيروان 

وبجعد البريدية واملهاوى وواد جديدة ومنطقة زرهون، لذلك نطلب 

منكم السيد الوزير إعطاء تعليماتكم للجهات املعنية قصد تسريع هذه 

العملية ألن الساكنة بالفعل متضررة ومحرومة من هاد الخدمة، شكرا 

السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب إضافي آخر؟ السيدة الوزيرة الرد على التعقيبين اإلضافي 

والعادي تفضل.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزي4ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق لامل4قاياوإصالحامإلنمرة:

كما قلت هذا موضوع مهم وكيما قال السيد النائب الناس اللي 

تجاوبوا معنا مشاو لهذا وصيفطنا الفرق لعين املكان باش يعرفوا شنوا 

كاين؟ واحنا ساهرين باش يتم الربط ديالهم، وباش نقولكم بلي هذا راه 

موضوع راه ما�سي ساهل راه احنا خدامين عليه ولكن ما�سي ساهل ألن 
هادو شبكات أرضية بساطليت اللي تيخصهم يمشيو راه احنا خدامين 
على داك ال�سيء وتيهمنا كثير، وتنشكر السادة النواب على التجاوب 

ديالهم في هاد املوضوع.

ملسيدارئيساملجلسة:

الحصول  في  الحق  لقانون  األمثل  التفعيل  حول  املوالي  السؤال 
على املعلومات للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامنريساملش4ميبي:

2011 السيدة الوزيرة 2011 الدستور املغربي نص صراحة على 
 5 دابا   2018 في  للمعلومة،  الوصول  في  الحق  املغربي  للمواطن  أن 
سنوات هادي 5 والقانون املتعلق بنفس الحق خرج حيز التطبيق في 
عدة اتفاقيات دولية توقعوا، دائما في نفس االتجاه النموذج التنموي 
الجديد أيضا غادي في هاد االتجاه وهاد ال�سيء عالش باش نمكنوا باش 
استحقاقات  اليوم  القوانين  هاد  رغم  باملحاسبة،  املسؤولية  نربطوا 
ضعيف زيادة على أن حتى اللجنة اللي دارت باش تحط لنا تقرير سنوي 
تقرير  حتى  محطات  باقي  للمعلومة  الحصول  ديال  الوضعية  حول 

عالش؟ ها احنا كتسناو.

فالسيدة الوزيرة، بغينا نعرفوا اشنو هما التدابير اللي غادي تخذوا 
باش هاد الحق نحافظوا عليه؟ وأيضا باش نلزموا املؤسسات العمومية 
والقوانين  ديالهم  التقارير  هاد  قبل  ينشروا  باش  املؤسسات  وجميع 
ديالهم واملشاريع ديالهم في les sites ديالهم وال في les pages باش كل 
مواطن عندوا الحق يكون قريب من املعلومة وقريب أيضا من املشاريع، 

وشكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة تفضل.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزي4ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق لامل4قاياوإصالحامإلنمرة:

كنشكر السيد النائب على السؤال ديالو وكيف ما قال راه عندنا 
واملتعلق   31.13 القانون  كاين  املجال  هاد  في  مهمة  قانونية  ترسانة 
وإصالح  الرقمي  االنتقال  وزارة  املعلومة،  على  الحصول  على  بالحق 
من  القانون  هاد  تنزيل  يتم  باش  اإلجراءات  من  بعدد  قامت  اإلدارة 
املعلومة  على  الحصول  في  دالحق  اللجنة  هي  اإلجراءات:  هاد  أهم 
اللي تم التشكيل ديالها بتاريخ 13 مارس 2019؛ القطاعات الوزارية 
واملؤسسات العمومية عينت األشخاص املكلفين باملعلومات، العدد 
ديالهم تيفوق 2000 شخص؛ التنظيم نظمنا مجموعة من الدورات 
على  للحصول  اإللكترونية  البوابة  طلقنا  والتحسيسية؛  التكوينية 
املعلومات الشفافية ma. بتاريخ 13 مارس 2020، هاد املعلومات إلداع 
طلبات الحصول على املعلومات وكذا الشكايات، لإلشارة تمت معالجة 
أكثر من 6 آالف طلب مداع عبر هاد البوابة، احنا أيضا خدامين على هاد 
البوابة باش يتم النشر االستباقية للمعلومات عبر هاد البوابة، كاين 
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أيضا البوابة الوطنية البيانات املفتوحة، data.gov.ma اللي طلقت في 
دجنبر 2021 تتعرض بشكل استباقي البيانات املفتوحة اللي كتنتجها 
وتوفرها املعلومات، هاد البيانات املفتوحة ومنظمة ومصنفة بطريقة 
تتسهل الولوج ديالها واالستعمال ديالها فيها البيانات اليوم أكثر من 
34 إدارة وتقريبا نصف مليون زائر اللي ولج لهاد البوابة، اليوم غالب 
أيضا القطاعات الوزارية عندها بوابات إلكترونية اللي تيتم فيها النشر 
االستباقي للمعلومات مثال idarati.ma اللي تتنشر املصنفات اإلدارية، 

األمانة العامة للحكومة تتنشر القوانين.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيدامنريساملش4ميبي:

ما كفاش الوقت وقيلة.

ملسيدارئيساملجلسة:

ال مازال هو هذا.

ملد ئباملسيدامنريساملش4ميبي:

رجع السيد الرئيس، غير كنتمناو السيدة الوزيرة بأن هاد النشر 
املؤسسات  أيضا  يكون  الوزارات  غير  ما�سي  أيضا  يكون  االستباقي 
العمومية، الجماعات املحلية، املجال الترابي يعني هاد ال�سي خاصو 

يمس الجميع ما يبقاش منحصر فقط في الوزارات، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

املوالي،  السؤال  إذن  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  إضافي،  تعقيب 
سؤال عن املشاكل املرتبطة بالتحول الرقمي للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةام4ودامألنص ري:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيدة الوزيرة، عن اإلجراءات املتخذة ملعالجة املشاكل والعراقيل 
اللي كيعيشوها املواطنين واملواطنات من خالل رقمنة املساطر اإلدارية 

نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزي4ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق لامل4قاياوإصالحامإلنمرة:

شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال، النموذج التنموي الجديد 

أكد بقوة على ضرورة تجويد الخدمات العمومية وأننا نوفرو للمواطنين 
عندها  هلل  الحمد  بالدنا  وسريعة،  شفافة  بسيطة  سهلة  خدمات 
ترسانة ديال قوانين مهمة في هاد املجال مثال القانون 54.19 بمثابة 
املساطر  بتبسيط  املتعلق   55.19 والقانون  العمومية  املرافق  ميثاق 
اليوم هي شريك  الوزارة  ديالها،  الرقمنة  وأيضا  اإلدارية  واإلجراءات 
ودقيق  عملي  بشكل  كنواكبوها  اللي  العمومية  اإلدارات  من  لعدد 
فالتبسيط والرقمنة داملساطر ديالها، مثال منظومة العدل، منظومة 
االستثمار أيضا وكالة التنمية الرقمية تتساهم في التوفير ديال تطبيقات 
موحدة ألكثر من 2000 إدارة عمومية على املجال املركزي، وأيضا الترابي 
كاين أيضا واحد املنصة مهمة جدا ديال الربط البيني بين اإلدارات

plateforme d›interopérabilité تتجعل على أنه الشبكات املعلوماتية 
ديال اإلدارات يقدرو يتبادلو املعلومات بعضيتهم بال ما املواطن يتنقل 
من إدارة إلدارة، هاد املنصة هي اليوم خدمة وخدامة فإطار السجل 
ف ال RSU، في السجل االجتماعي املوحد واحنا خدامين باش نزيدو 
نوسعوها الستعماالت أخرى، احنا أيضا خدامين باش يوقع انسجام 
بين اإلدارات وباش يوقع تفاعل في إطار مسار مواطن وهاد ال�سي خدامين 
عليه في إطار االستراتيجية الوطنية الرقمية باش يكون واحد االنسجام 
وكل�سي خدام بحال بحال باش املواطن تسهال عليه الولوج الخدمات 

اإلدارية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةام4ودامألنص ري:

رقمنة  ديال  واملهم  الضخم  الورش  هاد  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
املساطر اإلدارية أصبح من الضروري التجويد ديالهم في أقرب وقت 
ممكن ولم يعد بمثابة رفاه وال امتياز فبالدنا. إن هذا الورش الكبير 
بأهمية خاصة من طرف جاللة امللك نصره هللا حيث سبق  يحظى 
وأعطى تعليماته السامية على أن اإلدارات كيفما قلتو عليها أن تعمل 
وأوتوماتيكي  تلقائي  بشكل  املعلومات  تبادل  يتم  وأن  تام  تنسيق  في 
وهذا لتقليص العبئ اإلداري على املواطنين واملواطنات، ولكن لألسف 
مازالين املواطنين كيتنقلو بعض املرات من إدارة إلدارة، ونرجو منكم 
السيدة الوزيرة أن تعيينو باهتمام خاص لساكنة الجماعات القروية 
وهذا بتوفير إمكانيات بشرية لتسهيل املأمورية ومساعدتهم في الولوج 
الخدمات املتوفرة عبر البوابات اإللكترونية مع إدراج اللغة األمازيغية 

في كل مراحل املساطر اإلدارية.

أساسا  رهينة  الرقمي  بالتحول  املتعلقة  املشاكل  معالجة  إن 
بتطوير املنصات الرقمية بالنسبة ملختلف الخدمات اإلدارية املقدمة 
للمواطنين واملقاولين الضرورية لحياتهم اليومية على الصعيد الوطني 
والترابي، مع تسريع وتيرة التنفيذ الفوري للترسانة القانونية والتنظيمية 
املساطر  وتبسيط  الرقمية  باإلدارة  املرتبطة  التطبيقية  والنصوص 
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تطرحها  التي  واإلكراهات  الصعوبات  وتجاوز  اإلدارية،  واإلجراءات 
عملية التنفيذ واملمارسة اليومية خاصة فيما يتعلق بالتأخر في تلقي 
الطلبات ومعالجة امللفات وتعطيل هاد املنصات ألمد طويل تضيع معه 
إلى  الرقمنة  لتتحول بذلك  السواء  املواطنين واملقاوالت على  مصالح 
كابوس وعراقيل مقصودة وغير مقصودة تحول دون تمكين املواطنين 

من حقهم الدستوري.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملد ئباملسيدايونسابناسليا ن:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيدة الوزيرة، اليوم رقمنة اإلدارة هي الحتمية ما بقاش �سي واحد 
يقدر ينقاش يكول بأنه هاد الورش ما�سي من األهمية بمكان ورصدات 
له الحكومة مبالغ مهمة جدا ولكن اليوم كاين إشكال ألنه ما تنمشيوش 
بنفس السرعة، سرعة اإلدارة سرعة كبيرة في رقمنة اإلدارة وتنعطيو 
مثال املحافظة العقارية واملحاكم وقطاع الصحة إلى غير ذلك ولكن 
املواطن البسيط العادي ال زال اليوم تيلقى واحد العائق في الولوج لهاد 
الخدمة وتيضطر أنه يم�سي يأدي لبعض الناس اللي تيستغلو هاد األمر 
وتيخلص 50 درهم وال 100 درهم باش يولج لهاد املسألة وبالتالي تيشكل 
عليه عبأ إضافي، رجاء السيدة الوزيرة اليوم خصنا أوال نعملو على توفير 
الشبكة العنكبوتية على مستوى جميع أقاليم املنطقة وراه سبق لكم 
وشرتو أنه راه كاين إشكاالت حقيقية وراه كتبذلو مجهود مشكورين 
عليه، كذلك يجب تمكين املواطن العادي من ولوج هاد الخدمة ديال 
أنه ياخذ مواعيد وياخذ خدمة إدارية عن طريق الشبكة العنكبوتية 
بدون مقابل أكرر بدون مقابل ألنه اليوم الفئات البسيطة جدا باش 
تخد موعد في مستشفى أو باش تحصل على معلومة من شهادة إدارية 
أو سجل عدلي أو اليوم غدا مجموعة من الفالحين خاصهم يتسجلو في 
السجل الفالحي تيمشيو يأديو des cybercafés وال اسمو تيديو مبلغ 
يتراوح ما بين 50 درهم و200 درهم إذا خاصنا نفكرو جميعا كيف نحلو 

هاد املعضلة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة الوزيرة، ردكم على التعقيب العادي واإلضافي.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزي4ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق لامل4قاياوإصالحامإلنمرة:

هضرات السيدة النائبة على إشكاليات كبيرة هو أن خاص املواكبة 
ديال جميع اإلدارات، هذا ورش كبير راه ما�سي ساهل باش تعاون جميع 
اإلدارات وتسهلها ودير انسجام معها، احنا خدامين على هذا تنختارو 

األولويات، شنو هما األشياء اللي عندها وقع كبير على املواطن وعندنا 
يمكن لنا نخدموها ونخرجوها هذا في صلب األولويات ديالنا، إيال تبعتو 
الخرجات ديالنا والعمل ديالنا والوزارة خدامة بكل ما يمكن لها فهاد 
الورش، السيد النائب تكلم أيضا على الولوج ديال املواطنين عندك راه 
قلتها لك قبيلة فالشبكة آه نديرو الرقمنة مزيان ولكن حق دستوري 
اللي بحال قالت السيدة النائبة على أنه املواطن يقدر يولج الخدمة 
 l›internet العمومية كاين اللي عندو الشبكة ولكن ما تيعرفش يخدم
كاين اللي عندو الشبكة ولكن ما عندوش التلفون فين يمكن لو يدخلو 
كاين اللي عندو ولكن ما تيعرفش، كاين les cybers كاين �سي باليص ما 
فيهمش حتى les cybers حتى دوك les cybers ما فيهمش، هذا موضوع 
في صلب االهتمامات ديالنا ألن في صلب االهتمامات ديال االستراتيجية 
جميع  منها  يستفادو  الرقمنة  خاصني  يعني  الشمولية  خاص  ديال 
املواطنين املغاربة وما تكونش حكر على �سي منطقة وال جهة وال هذا، وفي 
إطار االستراتيجية واحنا مشين في جميع الجهات نهار األربعاء إن شاء هللا 
غنكون في الداخلة وكانت في طنجة، وفي أكادير وكل مرة تنتقيو جميع 

الجهات ونسمعو لهاد ال�سي واعيين بهاد ال�سي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، سؤال عن التدابير واآلليات التي ستتخذها الحكومة لتسريع 
استكمال ورش الجهوية املتقدمة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدامحاوناعب :

الوزارة فيما يخص مواكبة  تدابير  الوزيرة عن  السيدة  نسائلكم 
تدعيم  أجل  من  ممركزة  الال  للمصالح  االختصاصات  نقل  عملية 

مسلسل الجهوية املتقدمة بالبلد؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة الجواب.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزي4ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق لامل4قاياوإصالحامإلنمرة:

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، الجهوية املتقدمة هي ورش 
تيوليه صاحب الجاللة هللا ينصرو أهمية كبيرة، ووزير الداخلية مؤخرا 
تحت هاد القبة طرق لعدد ديال اإلجراءات في تنزيل هاد الورش مثال 
البرامج التنموية للجهوية وعقود برامج بين الدولة والجهات، نبغي نذكر 
أيضا على أنه الجهوية املتقدمة مرتبطة أيضا وبشدة بورش الالتمركز 
اإلداري، في هاد اإلطار منذ نشر امليثاق الوطني الالتمركز اإلداري عقدت 
اللجنة الوزارية الالتمركز 13 اجتماع تمت املصادقة على التصاميم 
السامية  باملندوبية  وزاري  قطاع   12 ب  خاصة  تمركز  الال  اإلدارية 
للتخطيط، من أهم التدابير األخرى هي 4 ديال املشاريع ديال املراسيم 
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لي عندها مبادئ وقواعد تنظيم اإلدارات تفويض السلطة واإلمضاء، 
4 ديال املراسيم اللي راها اليوم في مسطرة املصادقة في األمانة العامة 
الجهوية  اإلدارية  التمثيليات  رؤساء  مناصب  إضافة  تّم  للحكومة، 
القطاعية واملشتركة في الئحة املناصب العليا، واللجنة التقنية اليوم 

مة تتوجد النعقاد اللجنة الوزارية ديال الال تمركز.
ّ
راها خدا

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدامحاوناعب :

اختيارات  ترجمة  مفتاح  هي  العمومية  السياسات  كانت  إذا 
اإلداري هو  الجهاز  فإن  املواطنين،  الحكومات لالستجابة النتظارات 
األداة التي تعتمدها الحكومات في تنفيذ هذه السياسات، وحيث أنه 
بات من الضروري إقرار نظام إداري المركزي، على اعتبار أن تحقيق 
التنمية املحلية عملية ال يمكن إدراكها إال في إطار نظام المركزي، يتيح 
توضع  املحلية،  املؤسسات  داخل  للسكان  ممثلين  انتخاب  إمكانية 
بجانبها هيئات إدارية ال ممركزة، هذا وتظل الجهوية باملغرب مسعى 
ب فقط تقوية مراكز الجهات، بل يفرض تبني أسلوب إداري 

ّ
ال يتطل

المركزي لالضطالع بمواكبة التنظيم الترابي الال مركزي للمملكة القائم 
للال تمركز اإلداري  الوطني  امليثاق  نّص  املتقدمة، وقد  الجهوية  على 
على تمتيع املصالح الال ممركزة باختصاصات فعلية لتكون قادرة على 
تصريف القرارات اإلدارية، لذا لقد بات من املستعجل رأب الصدع 
من  جملة  تعاني  والتي  املتقدمة،  الجهوية  إلى  الطريق  أصاب  الذي 
االختالالت أهمها تأخر مجموعة من القطاعات على مستوى إحداث 

مصالح.

ملسيدارئيساملجلسة:

، آخر سؤال في هذا 
ّ
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال

القطاع وهو سؤال آني حول تأطير ومواكبة املقاوالت الناشئة واملبتكرة 
في مجال الخدمات املعلوماتية، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيداعا ناملدينامل4يفي:

ملسيدامل4ئيس،

ملسيدةاملوزي4ة،

ملسيدمتاوملس نةاملدومب،

إحداث  في  الشروع  جدا  املستعجل  من  أنه  الحكومة  ترى  أال 
مجّمعات أعمال les2techno-Park على األقل في املدن الكبرى للمملكة، 

وما هو برنامج العمل املزمع تنزيله من طرف وزارتكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملحكومةا رئيسا لددا مملدتدبةا ملوزي4ةا مزورا غيثةا ملسيدةا
مملكلفةاب النتق لامل4قاياوإصالحامإلنمرة:

شكرا على هاذ السؤال، les2techno- Park اليوم راهم متواجدين 
les2 واحد مجمعات ديال العمل اللي متواجدين  techno-Park ،4 في
اليوم في 4 ديال مدن اململكة الدار البيضاء، الرباط، طنجة وأكادير، 
واحد  رو 

ّ
تيوف les2؟  techno-Park املجّمعات  هاذ  هما  اشنو  الهدف 

فضاءات العمل مناسبة بالنسبة للشركات الناشئة في مجال الرقمنة 
كيما تيعطيوها مواكبة، هاذ الشركات الناشئة في مجال الرقمنة.. هما 
الوطنية  في تطبيقات من أجل السوق  تيطّورو واحد الحلول رقمية 
 les2 techno- والدولية، وتيعطيونا حلول مهمة بالنسبة للوطن، هاذ
Park كيما قلت كيتواجدو في 4 ديال املدن د يال اململكة فهاذ 20 سنة 
ن من خلق ديال 15 ألف 

ّ
واكبو أكثر من 3 آالف مقاولة ناشئة، مما مك

450 مقاولة  تيواكبو  فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، حاليا هما 
ناشئة مبتكرة عندها رقم معامالت 900 مليون درهم، %25 من هاذ 
املقاوالت تتصّدر املنتجات الرقمية ديالها للخارج خصوصا إفريقيا، في 
األسبوع املا�سي عقدنا اجتماع مجلس اإلدارة وصادقنا على خارطة 
طريق جديدة بالنسبة لشبكة techno-Park في أفق 2027، من أهم 
في جميع  يكونو   les2 techno-Park أنه  الجهوية  هي  ديالها  املخرجات 
جهات اململكة 12 الجهة، كيما أننا بغينا نقّويو املواكبة اللي تيوفروها 
عبر يواكبو الشباب في الطريقة ديال تسيير الشركة تطويرها تسويق 
املنتجات ديالها وكذلك الربط مع املستثمرين والسوق الداخلي، هاذ 
ال�سي جاي انسجاما مع األهداف ديال وزارة االنتقال الرقمي وإصالح 
ي بلد مصّدر ومنتج للتكنولوجيات 

ّ
اإلدارة اللي باغية على أنه املغرب يول

الرقمية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ملد ئباملسيداعا ناملدينامل4يفي:

السيدة الوزيرة، أوال نؤكد على األصداء الطيبة التي يتركها عدد من 
املخططات والبرامج االستراتيجية للوزارة، وأساسا في مجال التحول 
اإلنجازات  على  وبناء  الوزيرة  السيدة  جوابكم  مع  وتفاعال  الرقمي 

املحققة فنو�سي بما يلي :

- أوال : تحقيق العدالة املجالية بالبنيات التحتية في مختلف الجهات 
 les حيث أن العديد من املدن كبرى ال تتوفر على مجمعات األعمال

techno-Park كمدينة سال ثاني مدن اململكة من حيث عدد السكان؛

الشابة  الطاقات  امليداني لالستفادة من  التنزيل  : تسهيل  ثانيا   -
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وهنا السيدة الوزيرة ال بد نهضرو على la génération Z التي تمثل ثروة 

بشرية مدرة للثروة املادية؛

- ثالثا : ضرورة أن تتضمن استراتيجية الوزارة آلية تعزيز املواكبة 
وتزويد املقاوالت الناشئة في مجال الخدمات املعلوماتية على املستوى 

الوطني بآلية الدعم؛

- رابعا : ضرورة تمكين الشباب من الخدمات املعلوماتية للولوج إلى 

السوق من أجل االستفادة من الطلبات خاصا الدولية؛

- خامسا : عرض جديد للخدمات يتمثل في دعم حاملي املشاريع 

واملقاوالت الصغيرة جدا والشركات الناشئة في مختلف املراحل؛

العمومية  املبادرات  بين  التآزر  بتعميق  الجاذبية  : رفع  - سادسا 

والخاصة؛

وأخيرا تطبيق التواصل والتكوين في التدبير املالي بدءا من هيكلة 

املشاريع ومرورا باإلنجاز ووصوال إلى النتائج.

كوني على يقين السيدة الوزيرة، أنه إذا توفرت اإلرادة أوال، ثانيا: 

النية الصادقة؛ ثالثا: آلية التنزيل الفعال فإننا على األقل انحددو من 

واحد الظاهرة اللي هي مشينة وهي هجرة األدمغة والكفاءات.

السيدة الوزيرة، الوطن يتسع لكل املغاربة وليكن التحول الرقمي 

مسار إلنهاء هاد الظاهرة املشينة، شكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن نشكر السيدة الوزيرة 

على حسن مساهمتها وننتقل إلى آخر قطاع مبرمج وهو القطاع املكلف 
بالعالقات مع البرملان، السيد الوزير أهال وسهال، وأنتم ال تحتاجون 
إلى ترحيب ألنكم ابن الدار وختامه مسك، السؤال 30 سؤال عن دور 

املجتمع املدني في تعزيز الحماية االجتماعية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاليلىانمهي:

إن شاء هللا وزيرة السيد الرئيس، إن شاء هللا، شكرا السيد الرئيس، 

السيد الوزير، مما ال شك فيه أن جمعيات املجتمع املدني تعتبر شريكا 

أساسيا للدولة في تنزيل برامج الحماية االجتماعية بناء عليه أسائلكم 

السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من أجل تعزيز مشاركة 

جمعيات املجتمع املدني في تنزيل أوراش الحماية االجتماعية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزي4امملدتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املد طقامل4ساياب سماملحكومة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيدة النائبة، بالفعل جمعيات املجتمع املدني تقوم بأدوار مهمة 
وهاد  املجتمع،  لفائدة  األنشطة  من  بجملة  وللقيام  للتعريف  جدا 
املوضوع ديال الحماية االجتماعية هو واحد من املواضيع التي تشتغل 
عليه الحكومة بعمق وأكيد إن شاء هللا غادي تكون فيه يعني مبادرات 
مدنية مهمة، نفقات ، إيال اسمحتيو لي البد أن أتوقف عند ما تقوم به 
هاد الوزارة وزارة العالقة مع البرملان في شقها املرتبط باملجتمع املدني 
خاصة مع املصادقة على االستراتيجية الجديدة نسيج اللي واضعة في 
الصلب ديالها املجتمع املدني وتعزيز األدوار ديالو بشكل ينسجم مع 
املضامين اللي جا بها الدستور ديال 2011، فهاد اإلطار هذا تقوم الوزارة 
والتدبيرية  املؤسساتية  القدرات  بدعم  البرملان  مع  بالعالقة  املكلفة 
بها  املنوطة  الدستورية  باألدوار  االطالع  لها  يتسنى  حتى  للجمعيات 
واإلسهام بشكل منهي واحترافي وفعال في تنزيل هذه األوراش منها الحماية 
االجتماعية، تعزيز ودعم انخراط النسيج الجمعوي في تنزيل البرامج ذات 
الصلة، النهوض بالشراكات مع الجمعيات لإلسهام في بلورة السياسات 
العمومية وضمنها ورش الحماية االجتماعية وذلك من خالل النهوض 
بالدعم العمومي، تعزيز التشاور العمومي طبعا واآلليات ديالو. وفي هذا 

السياق، سيتم اعتماد قانون خاص بهذا املوضوع..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةاليلىانمهي:

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير بادئ ذي بدء أهنؤك على نجاح 
حفل التسليم وتوزيع جوائز املجتمع املدني املنظم من طرف وزارتكم، 
ونتمنى أن نرى هذه املبادرات بكثرة التي تحفز وتدعم عمل املجتمع 

املدني.

مما ال شك فيه، السيد الوزير، أن ورش الحماية االجتماعية هو 
من األوراش الكبرى التي تراهن عليه بالدنا ملا فيه من ثورة صحية 
واجتماعية، وهنا أشيد، السيد الوزير، بالتصور الحكومي في خصوص 
بعمل  أشيد  أيضا  هنا  والدولة،  املدني  املجتمع  على  بين  الشراكة 
جمعيات املجتمع املدني في املجال الثقافي، وأيضا االجتماعي وأشيد 
أيضا بالفاعلين الجمعويين، ومن هنا السيد الوزير أشيد بيد قوية على 
عمل الفاعلين الجمعويين، ونود االستثمار في هذه املوارد البشرية من 

أجل دعم جمعيات املجتمع املدني في تنزيل ورش حماية االجتماعية.

وأخيرا، السيد الوزير، أشدد على االهتمام بالجمعيات العاملة في 
مجال اإلعاقة في جهة العيون الساقية الحمراء ملا يمثله أو تمثله هذه 

الفئة من دور كبير ألن اإلعاقة الحقيقية هي إعاقة العزيمة واإلرادة..
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، سؤال حول إصدار النصوص 
التطوعي  العمل  بتنظيم  املتعلق   06.18 رقم  للقانون  التطبيقية 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التعاقدي 

واملعاصرة، تفضلي السيدة الرئيسة املحترمة.

ملد ئبةاملسيدةالطيفةالبليح:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، شكل نشر القانون رقم 06.18 املتعلق بتنظيم العمل 
التطوعي التعاقدي في الجريدة الرسمية مرحلة جد مهمة في إطار تنظيم 
العمل التطوعي، لكن مع األسف وبعد مرور سنة ونصف بعد هذا 
النشر لم تصدر بعد النصوص التنظيمية أو وال املراسيم التنظيمية، 
خاصة املشار إليها في املادة 14 و16 و22 و35 و39، وبالتالي نسائلكم 
السيد الوزير، عن عمل الحكومة اللي كتقوم باللي في إطار اإلسراع 

بإصدار هاد املراسيم التطبيقية.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزي4امملدتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املد طقامل4ساياب سماملحكومة:

شكرا السيدة النائبة، أوال ما�سي عام ونص، هو عام، هو سنة، 
املفروض أن املراسيم تخرج من بعد صدور القانون بعد سنة، وأنا 
باملناسبة باغي نشكرك على السؤال ديالك، ألن سؤال بالفعل يعكس 
التتبع ديال عمل الحكومة في املجال ديال املجتمع املدني، أوال اإلجراءات 
اللي كتعلق باملرسوم هي خمسة، احنا أنا شخصيا منين تعينت، عيني 
صاحب الجاللة لقيت بأن العمل انطلق على أساس 5 املراسيم، لكن 
مع  كيرتبط  التعاقدي  التطوع  موضوع  ألن  االستشارات  فتحنا  ملي 
قطاعات مختلفة، الداخلية، األمانة العامة الحكومة الصحة، فاش 
فتحنا املشاورات وفتحنا املشاورات مع مجموعة من املتدخلين فهاد 
املجال، تبين بأنه يمكن أن نكتفي بمرسوم واحد، نطمأنك السيدة 
النائبة املرسوم اآلن انتهينا من املشاورات راه في األمانة العامة الحكومة، 

سيكون موضوع، إن شاء هللا، جدول حكومي قريب جدا، إن شاء هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيدة الرئيسة، تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةالطيفةالبليح:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم وعلى هاداك التبشير اللي 
بشرتينا بأنه كيتم اإلسراع في اإلجراءات اإلصدار هاد املراسيم، ولكن 

ما فيها باس نذكر على أن هاد القانون خرج في 5 غشت 2021، ايال 
حسبنا من 5 غشت donc 2022-2021 راه عام و�سي 3 ديال الشهور، 
ما كاين مشكل، املهم ما�سي مشكلة، غير للتذكير فقط بأن هاد القانون 
جاء لتعزيز الرصيد التطوعي املغربي املتراكم عبر التاريخ، هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى، ما يمكن لهاد القانون إال أن يتما�سى مع األوراش اللي 
فاتحاها الحكومة، خاصة االستراتيجية اللي قدمتها الوزارة ديالكم، 
وهادي فرصة باش نشكركم ونهنأكم على جميع اإلجراءات او اإلصالحات 
اللي كتقوموا بها في إطار إصالح املجتمع املدني، كاين هناك معطى آخر أن 
هذا القانون ما يمكن لو يكون إال آلية من اآلليات للرقي بالعمل النبيل 
اللي كتقوم به املجتمع املدني للبلوغ إلى األهداف املسطرة في الدستور، 

ولن يتسنى ذلك إال باإلصدار السريع للمراسيم التطبيقية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

موالي  إضافي؟ سؤال  تعقيب  هناك  هل  الرئيسة،  السيدة  شكرا 
سؤال عن ظاهرة األطفال والرضع املتواجدون خلف أسوار السجون 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلي السيدة النائبة.

ملد ئبةاملسيدةاحي ةاومدجوج:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

األطفال  مع  التعاطي  يخص  فيما  الوزارة  عمل  الوزير،  السيد 
والرضع داخل املؤسسات السجنية نسائلكم السيد الوزير؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزي4امملدتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املد طقامل4ساياب سماملحكومة:

اللي  املعطيات  لك  نقدم  لي  ايال سمحتي  النائبة،  السيدة  شكرا 
توصلت بها من اإلدارة العامة للسجون واللي كتكلم على أنه إلى غاية 
30 نوفمبر 2022، عدد السجينات املرفقات بأطفال هو 107، حوالي 
108 ديال األطفال، سجينة واحدة معها 2 ديال األطفال، كما تعمل 
يراعي  ذلك  غير  إلى  متنوع  غذائي  برنامج  يعني  تقديم  على  املندوبية 
املتطلبات، باإلضافة إلى جملة من اإلجراءات اللي كتقوم بها املندوبية 
العامة كتنظيم الخرجات إلى غير ذلك للترفيه والتسلية، لكن اسمح لي 
أنا غنتجرد من هاد الورقة السيدة النائبة باش نقول لك بأن املكان 
ديال  الطبيعي  املكان  السجن،  ما�سي هو  راه  األطفال  ديال  الطبيعي 
الطفل هو أنه يكون في، يعني، في وضع طبيعي اللي يتربى فيه، طبعا 
في ظروف عائلية طبيعية جدا، هذا ربما الجواب ما غاديش يكون في 
هذه األوراق، ألن احنا كنتكلمو اآلن وقعت الجريمة بسياسة جنائية 
السياسة  حول  يطرح  أن  يجب  السؤال  ربما  كنعرفوها،  كلنا  احنا 
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الجنائية وإعادة النظر فيها، خاصة بالنسبة للنساء، يعني، املصحوبات 
املرفوقات بأطفال، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

ملد ئبةاملسيدةاحي ةاومدجوج:

هاد  قدمتي، صراحة  اللي  التوضيحات  على  الوزير  السيد  شكرا 
السؤال نابع من إحساس عميق باملعاناة ديال هاد الفئة من املجتمع 
اللي إلى حد اللحظة لم يتم التفكير فيها بالشكل املطلوب، فال ذنب 
لهؤالء األطفال الصغار أنهم يتواجدو داخل املؤسسات السجنية بسبب 
األخطاء ديال األمهات ديالهم، في حين أنهم خصهم يكونوا في حضانات 
وفي رياض ديال األطفال كيتلقاو الرعاية وكيتعلموا مع األقران ديالهم، 
للتربية  فضاءات  خصهم  مستمر،  تزايد  في  عددهم  ورضع  أطفال 
واإلدماج وآليات للدعم النف�سي والتربوي باش يتجاوز مخلفات الظرفية 
االستثنائية اللي كيعيشوها، وهي ظاهرة كتساءلنا جميع، سياسيين 
وحكوميين، وخصوصا واحنا كنتكلمو على أطفال صغار فرضت عليهم 
داخل  ديالهم  األمهات  مع  والهشاشة  األلم  يتقاسموا  أنهم  الظروف 
السجون، لهذا السيد الوزير خص تفكير جدي في أشكال عقابية بديلة 
لهاد األمهات املرضعات باش ما نعاودوش نطيحو في اإلنتاج االجتماعي 
النساء  ديال  الفئة  لهاد  وحدات مخصصة  اعتماد  ال  وملا  للجريمة، 
كتقدم  اللي  حضانات  فيها  يكونو  األطفال  عندهم  واللي  املرضعات 
الدعم النف�سي والتربوي لهاد الوليدات الصغار، باش ما يعانيوش من 

انعكاسات ظروف االعتقال اللي كتطال األمهات ديالهم، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزي4امملدتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املد طقامل4ساياب سماملحكومة:

السيدة النائبة أنا متفق معك، ألنه خصنا نخممو ونفكرو، ولكن 
في كل مرة غتطرح علي هاد السؤال، أنا غنعطيك األرقام اللي موجودة 
في املندوبية العامة، نعتقد بأنه التفكير والجهد يجب أن يسلط على 
قبل ما يوقع الجريمة وعلى السياسة الجنائية اللي ايال وقعت الجريمة 

كيفاش نتعاملو مع هاد الوضعية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال في هذا القطاع، سؤال آني عن 
تقييم دورات جوائز املجتمع املدني للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضلوا السيد النائب.

ملد ئباملسيدانوراملدينامله4و�ضي:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن تقييم الوزارة لدورة جوائز املجتمع 
املدني؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جوابكم السيد الوزير.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزي4امملدتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املد طقامل4ساياب سماملحكومة:

شكرا السيد النائب على طرحكم هذا السؤال املهم، بالفعل نظمت 
الوزارة مؤخرا الخميس املا�سي الجائزة في دورته الرابعة واللي عرفات 
ر 

ّ
واحد، يعني، واحد النجاح، الحمد هلل، كبير يكفي فقط أنني نذك

بأن من يشرف على تنظيم هذه الجائزة هما لجنتين، حسب املرسوم 
وفاعلين  حكومية  قطاعات  فيها  التنظيم  ديال  لجنة  الجائزة،  ديال 
جمعويين، ولجنة ديال التحكيم اللي فيها فقط الفاعلين الجمعويين 
على  هاد،  العروض،  ديال  الطلب  واحد  على  بناء  كنختاروهم  اللي 
واحد اإلعالن، هاد السنة شاركت واحد 212، في تقديري املتواضع 
ما زال غنشتغلو، إن شاء هللا، مع هاد القطاعات الحكومية ومع هاد 
إلى مستوى كبير، ونعطي مثال  ترقى  أن  الجمعية يجب  الجمعيات، 
بسيط، صعوبات كثيرة وهذا كنشتغلو اآلن على املرسوم باش نجيبوه 
جديد، مثال املفروض في النظام الداخلي ديال الجائزة أن األعمال تقدم 
باللغة العربية فقط، هذا عالش كنشوفوا هاد السنة بأنه مغاربة العالم 
كانت بعض املساهمات لكن املساهمات ديالهم ما كانتش مستفويا لهاد 
الشرط هذا احنا غا نعاودوا هاد ال�سيء كل نشوفوه وغناخذوا جميع 

اللغات باش الجميع يشارك في هاد الجائزة املهمة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملد ئباملسيدانوراملدينامله4و�ضي:

شكرا السيد الوزير على توضيحكم املهم لقد أصبح املجتمع املدني 
واملنظمات الغير الحكومية تحتل مساحة واسعة داخل املجتمع وتلعب 
والثقافية  واالجتماعية  التنموية  املجاالت  مختلف  في  مهمة  أدوارا 
الديمقراطية  ممارسة  في  أساسيا  شريكا  أصبحت  كما  والرياضية، 
التشاركية تكمل الديمقراطية التمثيلية بما تساهم به من ملتمسات 
وعرائض ومالحظات مقدمة ملختلف املؤسسات السياسية والتدبيرية 
واملرافق العمومية، كما برزت خالل جائحة كوفيد 19 بقديم أشكال 
الدعم واملساعدة االجتماعية للمتضررين في هذه الجائحة وخصوصا 

التحويالت املالية الهامة ملغاربة العالم خير دليل على ذلك.
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وفي هذا اإلطار ننوه باملبادرة التشجيعية التي تبناها قطاعكم السيد 
الوزير املحترم بتخصيص جوائز سنوية لبعض الجمعيات واملنظمات 
الغير الحكومية وبعض الشخصيات النشطة والعاملة في هذا املجال 
خصوصا تلك التي سجلت تميزا وتفوقا في أنشطتها ونتائجها، وقد تابعنا 
معكم األسبوع املنصرم تنظيم النسخة 4 لهذه املبادرة التي انطلقت 
منذ سنة 2017، وبالنظر لإلقبال الكبير على هذه املبادرة فإننا نقترح 
عليكم الرفع من املبلغ السنوي املخصص لهذه الجائزة، تجاوبا مع 
تنامي عدد الجمعيات وخلق تنافسية جمعوية محليا وجهويا ووطنيا 
ملضاعفة أدوار املجتمع املدني ومواكبة نشاطه ودعم استمرارية هذه 
األدوار التي أصلها وكرسها الدستور ديال 2011، وبعد 4 سنوات من 

التجربة..

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملد ئباملسيداملحسينابناملطيب:

ملسيدامل4ئيس،

به  قام  الذي  بالعمل  الوزير  السيد  كنوه  بداية  الوزير،  السيد 
بالخصوص في هاد السنة وخصوصا إخراج االستراتيجية ديال عمل 
املجتمع املدني، وكذلك الجائزة ديال املجتمع املدني اللي كنتمنى باش 
تبني واقع محفزة ومشجعة لعمل املجتمع املدني، وخصوصا املجتمع 
املدني وال كيعطينا واحد العدد كبير منسوب للعمل التطوعي اللي هو 
بناء املواطن وبناء مواطن على أخالق مواطن ومسؤولة. هاد الجائزة 
اللي فعال هي نوع من أنواع التظاهرات أو بطوالت كيما على شكل كأس 
العالم، وعلى غرار ما فعله املنتخب الوطني غنشوفوا مستقبال جمعيات 

وطنية ستبدع ستنجز تستكون عند املسؤولية..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير ردكم على التعقيبين.

ملسيدامصطفىاب يت ساملوزي4امملدتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفاب لعالق تامعامل 8مل ن،املد طقامل4ساياب سماملحكومة:

تنبغي نشكر السيدين النائبين على يعني اإلملام بهاد املوضوع هذا 
اللي هو موضوع في الحقيقة مهم، نبغي نأكد بأنه بالفعل هذا هو التوجه 

هو نرفعوا من القيمة ديالها، ألنه في بعض األحيان راه غير باش دير واحد 
الحفل كتلقى راسك يعني ما يمكنش دير حفل بأكثر من داك ال�سيء اللي 

غتعطي، فاحنا خدامين على هاد املسألة هادي.

املسألة الثانية اللي كترتبط باللغة، دابا اآلن مغاربة العالم وأنا هاد 
السنة فقط في إطار الدردشة مع اإلخوان ألن اللجنة ديال التحكيم راه 
مستقلة، كنت باغي أنه نشوف اإلمكانية ديال نوفروا الترجمة، كان 
السؤال اللي غيتطرح وايال وفرتي هاد العام الترجمة بالنسبة للبرامج 
ديال مغاربة العالم هاد السنة عالش على سنوات اللي فاتت تحرموا 
الناس؟ فأنا غادي نعاود النظر فهاد املرسوم وغادي نعاود النظر في 
النظام الداخلي ألنه أشناهو اللغة؟ راه حتى األمازيغية لغة املفروض 
العربية  اللغات الرسمية نقولوا  إيال غنكونوا متطابقين مع  بعد غير 
واألمازيغية، راه غادي نم�سي معاك أبعد بأننا غادي ناخدوا جميع الغات 
على األقل اللغات اللي عندها واحد اللي فيها مغاربة العالم و غانوفروا 
الترجمة باش ما نضيعو حتى �سي واحد ونبغي نشكر السيد النائب، يبقى 
فقط السيد الرئيس إيال سمحتي لي ألنه ما تفعلتش مع السيدة النائبة 
السيدة  داملراسيم   5 ما�سي  باملرسوم هما  املرتبط  ديالها  السؤال  في 
الرئيسة هو مرسوم 1، ألنه 5 داملراسيم غيتشتت املجهود وغادي نلقاو 
راسنا كانعذبوا هادوك الناس اللي كيشتغلوا في التطوع أنهم يقلبوا 
على 5 داملراسيم، فبما أنه اإلجراءات هي إجراءات يعني محدودة غادي 

نجمعها.

األسباب ديال التأخير راه التطوع ما يمكنش يكون يعني بهاد

ملي  الحساسة،  املجاالت  خاصة  املجاالت  بعض  في  السهولة 
ملي  الكوارث،  بعض  في  كنتعملو  ملي  األدوية،  بعض  مع  كنتعاملو 
كنتعملو في بعض يعني االستعمال ديال بعض املواد، ملي كتوقع هللا 
استر بعض اآلفات وكيكون واحد االنتشار ديال واحد املواد الخطيرة، 
هذا عالش دققنا اللوائح مزيان مع القطاعات املعنية باش ما نرجعوش 
من بعد شهر وال شهرين نديرو إعادة النظر في املرسوم، شكرا السيد 

الرئيس على األريحية.

ملسيدارئيساملجلسة:

ال سأشرح لهم، كنت زولت للسيد الوزير قبيلة الوقت ديالو وسكت 
اآلن اعطيتو لو، إذا بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة 
في هذه الجلسة، شكرا للمتتبعين الكرام، شكرا لكل املساهمين، شكرا 

للجميع،ارفعتاملجلسة.
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