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محض2املجلسةاملخيمسةاوملثاينين

ملتيريخ: االثنين 9 جمادى اآلخر 1444ه )2 يناير 2023(.

مل2ئيسة: السيد محمد والزين النائب الرابع لرئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ثالث ساعات وإحدى عشر دقيقة ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  مألعايل:  لدولا
الحكومية التالية:

-الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛

-اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛

-قطاع النقل واللوجيستيك.

ملسيدامحاداوملزين،ارئيساملجلسة:

أش2فا علىا وملسالما وملصالةا مل2حيما مل2حانا هللاا بسما
ممل2سلين.

افتتحت الجلسة.

ملسيداملوزي2امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامألفيضل،

ملسيداملوزي2امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

نعقد جلسة اليوم مع مطلع السنة امليالدية الجديدة 2023 وبهذه 
املناسبة اسمحوا لي أن أتقدم إليكم السيدات والسادة النواب األفاضل 
بأخلص التهاني وأصدق املتمنيات، سائال املولى عز وجل أن يعيد هذه 
املناسبة على صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا بموفور 
الصحة والهناء وأن ينعم على بلدنا وشعبنا باملزيد من التقدم والرقي 

واالزدهار.

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:

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛

اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛

وأخيرا وليس آخرا، قطاع النقل واللوجيستيك.

وطبقا ملقتضيات املادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر 
أمين  السيد  فليتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت  إلى  نستمع 

املجلس لتالوتها مشكورا.

ملسيداطيرقاقد 2ياأمينامملجلس:

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
 2.22.770 رقم  بقانون  املرسوم  على  باملصادقة  يق�سي   53.22 رقم 
الصادر في 9 ربيع األول 1444، 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة 

باملجلس الوطني للصحافة.

كما توصل مكتب املجلس من السيدات والسادة النواب إدريس 
السنتي�سي وباقي عضوات وأعضاء الفريق الحركي بمقترح قانون تنظيمي 
يق�سي بتتميم املادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق 

بالجماعات.

كما توصل مكتب املجلس من السيدات والسادة النواب عبد هللا 
والتنمية  للعدالة  النيابية  املجموعة  وأعضاء  عضوات  وباقي  بووانو 
والسيكار  الشيشة  واستهالك  التدخين  بمنع  يتعلق  قانون  بمقترح 
باألماكن  لها  والدعاية  املواد  لهذه  واإلشهار  اإللكترونية  والسجارة 

العمومية.

مقترح قانون يق�سي بتغيير املادتين 37 و38 من القانون اإلطار رقم 
51.17 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب رشيد الحموني رئيس 
فريق التقدم واالشتراكية والسيدات والسادة النواب أعضاء الفريق 
بمقترح قانون يق�سي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.95 املتعلق بمنع 

التدخين واإلشهار والدعاية للتبغ في بعض األماكن.

كما توصل مكتب املجلس من مجلس املستشارين بمشروع قانون 
رقم 92.21 يوافق بموجبه على االتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال 
من املخاطر املهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات في 
بيئة العمل 1977 املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية 

في دورته 63 املنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977.

كما توصل مكتب املجلس برأي املجلس االقتصادي واالجتماعي 
العالم  مغاربة  مع  الجيلي  الرابط  تثمين  نحو  موضوع  حول  والبيئي 

»الفرص والتحديات«.

رقم  بالقرار  الدستورية  املحكمة  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
204.22 والذي تصرح بمقتضاه بتجريد السيد الحبيب املالكي املنتخب 
إقليم  خريبكة،  املحلية  االنتخابية  بالدائرة  النواب  بمجلس  عضوا 
خريبكة، وتصرح بشغور املقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة املترشح 
الذي يرد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب في 

نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر.

عدد األسئلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 26 دجنبر 2022 إلى 2 يناير 2023، 66 سؤاال شفويا، 
السيد  الكتابية، شكرا  األسئلة  عن  جوابا   106 كتابيا،  129 سؤاال 

الرئيس.
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ملسيدارئيساملجلسة:

املجلس  أن  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  أخبر  شكرا، 
سيعقد جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع 
النصوص الجاهزة وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية، كما 
سيعقد املجلس يوم غد الثالثاء على الساعة العاشرة صباحا جلسة 
عامة ستخصص ملناقشة التقرير السنوي األول حول أنشطة الهيئة 

الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021.

وبخصوص الطلبات الواردة في إطار املادة 152 من النظام الداخلي 
فقد برمجت الطلبات التالية:

- معاناة ساكنة املناطق الجبلية جراء البرد القارس خالل فضل 
الشتاء وصعوبة الحصول على حطب التدفئة تقدم به الفريق الحركي 
والفريق الدستوري الديموقراطي االجتماعي، ثم انقطاع دواء الغدة 

الدرقية تقدم به فريق التقدم واالشتراكية.

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

إذا سمحتم وقبل املرور إلى بسط األسئلة الشفهية أود أن أوجه 
عنايتكم الكريمة بالوقوف على املادة 146 من نظامنا الداخلي، والذي 
ينص على وجوب حضور السيدات والسادة األفاضل جميع الجلسات، 
وحرصا من املكتب على املساهمة بالتقيد باألحكام املنصوص عليها 
في الدستور ونظامنا الداخلي يهيب املكتب للسيدات والسادة النواب 
املحترمين باستعمال بطاقة الحضور مع ضرورة االلتزام بهذا املقت�سى، 
أوال لتسهيل وتيسير مأمورية اإلخوان في la régie إلشهار أسماء السيدات 
والسادة النواب عند تناول الكلمة وثانيا إلثبات الحضور وبه وجب 

اإلعالم.

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

نشرع اآلن إذا سمحتم في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجول 
أعمالنا، ونستهلها بقطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات تفضل السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةانبيلةامنيبا)نقطةانظيم(:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

بالفعل من أجل السير الطبيعي لجلسات املجلس املوقر تفاجأنا 
النواب الغير املنتسبين بيعني أنه كتكتب األسماء ديالنا عند املداخالت 
وما كيتكتبوش األسماء ديال األحزاب، احنا ما�سي ما عندنا نسب، 
يعني هاد ال�سيء ما عندو حتى معنى، في األوراق اللي كنتوصلوا بها نائبة 
أو نائب غير منتسب منين كناخذو الكلمة كتكتب االسم ديالنا وكأننا 
الحركة  من  وجايين  وأكثر  عام   50 عندها  ديالنا  األحزاب  راه  جينا؟ 
الوطنية وأحزاب اللي هي..، احنا كنطلبوا منكم تبلغوا املكتب ديال 
البرملان بأنه هادي ما�سي طريقة، خاصو يكون االسم ديال الحزب يعني 

تحت االسم ديال املتدخل، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، طبعا بهاد الحرص وبهاد الهاجس تم التنبيه 
وتمت اإلحاطة بضرورة استعمال البطاقة مستقبال إن شاء هللا باش 
يتم تالفي كاع هاد النقاط اللي تفضلتي بها مثال، تفضل السيد الرئيس 

النائب املحترم.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيزا)نقطةانظيم(:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

وفي نفس سياق حرص مكتب املجلس على تطبيق النظام الداخلي 
نجد أنفسنا مضطرين للمرة الثانية على التوالي في الفريق االشتراكي بأن 
ننبه مكتب املجلس إلى أن الطريقة الذي تبرمج بها القطاعات الحكومية 
داخل هاته اللجنة هي طريقة ال تتوافق مع مقتضيات املادة 262 من 
النظام الداخلي، خاصة في فقرتها الثانية التي تؤكد على أن القطاعات 
إلى  الشهر  في  واحدة  مرة  األقل  على  تحضر  نبرمجها  التي  الحكومية 
املجلس، يعني أنه الجلسة الوحيدة خاص تكون فيها على األقل ست 
قطاعات حكومية على األقل، اليوم كانلقاو ثالث وزراء فقط وإيال جينا 
نقسموا ثالث وزراء على كل أسبوع يعني خاصنا دورة كاملة باش يحضر 
عندنا وزير واحد. السيد الرئيس، ومن خاللكم ملكتب املجلس ضرورة 
مراعاة تطبيق هاته املادة وأنه يكونوا عندنا القطاعات الحكومية تحضر 
مرة واحد على األقل داخل الشهر هاد التسيير خصو إعادة النظر فيه، 

ليس هذا فقط..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، غير فقط فقط باش نتفاعل معك إيال 
اسمحتي السيد النائب، الهاجس ديال املكتب كان دائما هو هاجس 
واحد هو ضمان الجاذبية للجلسة ديالنا، طبعا باش نضمنوا واحد 
كتعرفو  وكيف  ديالها،  واألشغال  ديالها  الفعالية  للمواطنين  التتبع 
األقطاب كيفاش تتقاسم وكتعرف أن راكم أيضا هاد �سي ما كيجيبوش 
املكتب راه كيمثل تقريبا جميع الشرائح اللي كاينة وكيتم اإلخبار ديالكم 
من خالل ممثلين ديالكم كيتم اإلخبار ديالكم على طريقة ديال األقطاب 
وكيفاش وهذه ما غاديش ندخل لهاد التفاصيل هاد ال�سي كتعرفوه، أنا 
كنقولك هاد�سي كيجي بواحد الطريقة اللي كيتم وكيتم التوافق عليها، 
أكيد كيبقى الهاجس وكيبقى الطموح ونسعى نحو الكمال طبعا كيما 
تفضلتي باش نضمنو هاد الجاذبية ونضمنو طبعا هاد هاد الحضور 
للحكومة، ويتم..، ودابا أنا كنسمع لك ودابا صعب جدا أنت تهضر 
ونسمع لك وباش نهضر أنا ما عجبكش الحال ونتصنتو لبعضياتنا هللا 
يهديك هضرتي سمعت لك واسمح ليا ودابا بغيتي نتجاذب معك؟ أنا 
ما�سي في نقاش ثنائي أنا واياك سمعت لك سمع ليا ومن بعد غادي نحيلو 
هاد ال�سي على املكتب وغنهضرو عليه باش ما ندخلوش في التفاصيل، 
إلى بسط األسئلة السؤال حول عملية تسويق  السؤال األول ونمرو 
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للسيدات  املحلي والجهوي  الصعيد  الفالحية على  املنتوجات  وتوزيع 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، نرحب 
بالسيد الوزير معنا ويتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، ودابا هللا 
يعطيكم الستر فاش كنكونو فتحنا املجال لنقط نظام خوذو نقاط نظام 
كنساليو من نقط نظام وكندوزو لبسط األسئلة وعاد تيتهزو األصبع أنا 

هاد ال�سي ما كيعجبنيش، تفضل السيد الرئيس تفضل.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتنايةا)نقطةانظيم(:

السيد الرئيس، ال يمكنني أن أكون من هاد النوع أنا هزيت يدي من 
قبل وها السادة الرؤساء..

ملسيدارئيساملجلسة:

وبينها، هاكاك باش نشوفوك تفضل تفضل.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتنايةا)نقطةانظيم(:

نوض هانا، السيد الرئيس أثير االنتباه ديالكم ومن خاللكم املكتب 
على أن املادة 152 تتعلق باألمور العامة والطارئة، لحد الساعة تقدمنا 
ب 6 ديال الطلبات وال واحد اليوم تقبل لكن أثير انتباهكم أنكم خصكم 
تبقاوا تجاوبونا على السبب عالش؟ ألن احنا تقدمنا بطلب في إطار املادة 
152 فيما يتعلق بما يقع في الصين الشعبية وانتشار كوفيد من جديد 
36 مليون في اليوم اللي كانت فهداك الوقت واليوم طلع علينا بالغ ديال 
وزارة الخارجية كيسد الحدود كلها، فلذلك هذا موضوع طارئ وكان 
خاص يتجاوب عليه وما زال نلح أن يجاب عنه كما نلح أن يجاب على 

جميع الطلبات بطريقة دقيقة. شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

ال�سي  هاد  كتعرف  الرئيس  السيد  طبعا  الرئيس،  السيد  شكرا 
موضوع طارئ وعام أحيانا هو تقدير، هو تقدير ملا هوعام وما هو طارئ 
وهذا جدل كان منذ سنوات، ولكن غادي نحاولو نوقفو على هاد ال�سي 
مستقبال واحنا خدينا املالحظة ديالك بعين االعتبار، نزيدوا السيد 
تفضل  السؤال،  بوضع  غيتفضل  اللي  النائب  للسيد  نرجعو  النائب 

السيد النائب املحترم لكم الكلمة.

ملنيئباملسيداعبداملك2يماملزمزممي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيداملوزي2امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

حول عملية توزيع وتسويق املواد الفالحية على املستوى الجهوي 

واملستوى املحلي نسائلكم؟ السيد الوزير الفالح كينتج وكيبيع بالرخا، 
واملستهلك كيشري بالغال، قلنا آش واقع بيناتهم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

أوال، سنة سعيدة للجميع وهللا يدخلها على بالدنا بالخير والبركات. 
فتعتمد مسالك تسويق وتوسيع املنتجات الفالحية على أسواق الجملة 
واألسبوعية والقرب، وكتعرف هاد األخيرة عدة إشكاالت واختالالت 
التي تعيق التكامل الحقيقي بين سافلة وعالية سالسل اإلنتاج الفالحي 
ومنها ضعف البنية التحتية والخدمات، نمط تسيير وتدبير غير مالئم، 
عدم مالءمة الظروف الصحية والنظافة، تغطية غير متكاملة ومتكافئة 
إصالح  مخطط  الحكومة  ووضعت  الوسطاء،  تعدد  الوطني،  للتراب 

توجيهي لألسواق.

وفي هذا اإلطار، كتهدف استراتيجية الجيل األخضر إلى إنشاء 12 
سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد سوق في كل 
جهة في أفق 2030، وتم لحد اآلن الشروع في إنجاز 5 منها هي: الرباط 
تنتهي األشغال منو في 2023، بركان ومكناس وأكادير ومراكش غتكون 
جاهزة في 2025، تأهيل األسواق األسبوعية عبر االتفاقيات املبرمة على 
صعيد األقاليم في إطار املخططات الجهوية ومن املرتقب باش تكون 
عصرنة ديال 100 سوق أسبوعي في أفق 2030، عصرنة املجازر لهدف 
2020، اآلن عدد  120 مجزرة على املستوى الصحي في أفق  اعتماد 

املجازر املعتمدة هي 14 مجزرة من أصل 796 على الصعيد الوطني.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبداملك2يماملزمزممي:

شكرا السيد الوزير على العرض اللي قمتو به، هادي املرة الثانية في 
هاد خالل هاد الشهر اللي كنطرحو أو ال كنطرقو لهاد املوضوع املتعلق 
التسويق  ديال  اإلشكال  بالدنا،  مستوى  على  الفالحية  املواد  بتوزيع 
ديال املنتجات الفالحية كيحظى بأهمية قصوى، فريق التجمع الوطني 
لألحرار من طبيعة الحال كنا سباقين بإثارة هاد املوضوع في البرملان 
القطاع،  هاد  كتهم  اللي  اإلشكاليات  لرصد  االستطالعية  املهمة  عبر 
اإلنتاج  أساس  واملتوسط هو  الصغير  الفالح  بأن  تام  وعي  احنا على 
واملسؤول الحقيقي على استدامة هذا القطاع، وبالتالي توفير الحماية 
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واألمن الغذائي للمواطنين، اليوم البد ما نبهو على أن الغالء ديال املواد 
الفالحية ما جاش من الندرة ديال املواد بقدر ما كيتعرض لواحد العدد 
ديال املضاربة وعدد االحتكار بواحد العدد ديال املتدخلين اللي من 
طبيعة الحال كيأثر على الثمن أو ال الغالء ديال املواد الفالحية، تكلتمو 
بطبيعة الحال السيد الوزير على األسواق الجهوية بالعدد ديال 12 
والتغيير ديال 35 سوق أسبوعي وسوق ديال أو أسواق ديال القرب احنا 
ما كرهناش السيد الوزير بأن هاد اإلجراء خاصو يخرج في أقرب وقت 
لحيز الوجود للقطع مع السماسرة واملضاربين في هاد في هاد القطاع 

باش توصل املواد لعند املستهلك بأدنى..

ملسيدارئيساملجلسة:

التعقيبات  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
في  إضافي  تعقيب  املوضوع؟  في  إضافي  تعقيب  هناك  هل  اإلضافية، 
املوضوع؟ ال يبدو، عاونوني �سي شوية هزو يديكم نشوفكم، وراه طليت 

من هنا، تفضل، تفضل.

ملنيئباملسيدامحاداملعزري:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

تتعرفو السيد الوزير بأن منطقة الغرب فعال هي منطقة فالحية 
هذا  كاين  والتوزيع،  التسويق  في  تتعاني  اللي  املشاكل  وفعال  بامتياز 
موجود، وكان واحد مشروع ديال القطب الفالحي اللي كان هادي تقريبا 
أكثر من 6 سنين اللي غادي خصو يوجد يخرج لحيز الوجود لحد الساعة 
مازال ما خرج، وdonc كنقول السيد الوزير كون هذا خرج في الوجود 
ديالو كون فعال سهل املعاناة ديال املنتجين الفالحين وفي نفس الوقت 

ضمن األمن الغذائي بالنسبة املنطقة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

فهاد املشكل كيقت�سي إصالح عميق املنظومة ديال التوزيع على 
الصعيد الوطني وفيها 2 ديال األبعاد، أوال البعد القانوني وثانيا البعد 
اللوجيستيكي هو اللي خدامين عليه وكذلك نمط التدبير، فيما يخص 
القطب الفالحي ديال الغرب، وأنا غادي نجاوب عليه في واحد السؤال 

جاي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، نمر إلى السؤال الثاني وهو سؤال متعلق بالرفع من تنافسية 
املنتوجات الفالحية الوطنية على مستوى الدولي للسيدات والسادة 
لكم  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب 

الكلمة السيد املحترم، تفضلوا.

ملنيئباملسيدالايلاى ومني:

شك2ماملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي2امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

تطورات  تفرضها  التي  الجديدة  التحديات  أمام  الوزير،  السيد 
السوق الدولية طبعا املتأثرة بتداعيات الحرب األوكرانية الروسية، 
املنتوجات  تنافسية  من  الرفع  كيفية  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 

الفالحية على الصعيد الدولي؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير لكم الكلمة.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

الفالحية مكنت  املنتوجات  اللي عرفها قطاع تصدير  فالدينامية 
بالدنا من االرتفاع إلى مصاف مصدري املنتوجات الغذائية في العالم، 
وحددت استراتيجية الجيل األخضر مجموعة من األهداف لتشجيع 
املغاربة عن  الفالحية ودعم املصدرين  الغذائية  املنتوجات  صادرات 
طريق دعم تنافسية العرض املغربي وتثمينه والتعريف بعالمة الجودة 
املغربية بالخارج. أذكر من أهم اإلجراءات العمل على الرفع واملحافظة 
املنتجات  في تحسين صورة  املساهمة  املعايير،  واحترام  الجودة  على 
املغربية وتعزيز مكانتها على املستوى الدولي، العمل على تنويع األسواق 
العاملية للتصدير وتنويع املنتوجات املغربية املصدرة، مواكبة املصدرين 
عبر تنظيم دورات دراسية وتكوينية ومخططات تواصلية وترويجية، 
وإحداث مركز لدعم وتوجيه املصدرين الصغار واملتوسطين، تسهيل 
وتبسيط املساطر عبر الرقمنة بإحداث لجان قطاعية متخصصة حسب 
سالسل اإلنتاج لدعم كل منتوج والتنسيق مع املصدرين لضمان تدبير 
موسم الصادرات، وأخيرا تقوية نظام اليقظة االستراتيجية لتتبع تطور 
املعطيات  والبحرية وضع  الفالحية  الغذائية  للمواد  الدولية  التجارة 

رهن إشارة املصدرين املغاربة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب تفضل لتعقيب.

ملنيئباملسيدالايلاى ومني:

شكرا لسيد الوزير، طبعا نثمن عاليا كل املجهودات املبذولة من 
طرف وزارة الفالحة، فهاد اإلطار أهمية هاد يعني الصادرات على مستوى 
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املنتوجات ال من حيث التشغيل وال من حيث العملة الصعبة، وأيضا 
هاد التنافسية هي مرتبطة بقطاعات وزارية أخرى منها النقل والتجارة 
والخارجية وغيرها، والبد من ابتكار أيضا طرق جديدة لخفض التكاليف 
داإلنتاج والرفع من املردودية بشكل عام. هناك مسألة دعم الغازوال 
بالنسبة لهدوك املقاوالت اللي كتشتغل في النقل الدولي للمنتوجات 
الفالحية، وهنا البد أن نالحظ بأن هاد التنافسية هي أيضا مرتبطة بهاد 
القطاع، والرفع من القيمة ديال هاد الدعم مهم جدا لهاد التنافسية، 
إشكالية أيضا توحيد الرخص االستثنائية بالنسبة لواحد املجموعة 

ديال الدول األوربية ما نكرهوش أنه يكون رخص استثنائية واحدة 

بالنسبة لجميع الدول، ألن كتعرفوا أن هاد النقل كيمر عبر مجموعة 

دالدول وكيخصك لهاد املقاوالت أنها تاخذ في كل وقت رخصة لكل 

لبلدة وهي كتنقل من بلد لبلد..

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيبات  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

في  إضافي  تعقيب  املوضوع؟  في  إضافي  تعقيب  هناك  هل  اإلضافية، 

املوضوع؟ ماعرفتش واش بغيتو تردوا السيد الوزير تفضلوا فيما تبقى 

من الوقت.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

األمر  كيهمها  اللي  القطاعات  بين جميع  ما  تنسيق  هناك  فطبعا 

بالنسبة للصادرات، وهناك كذلك دعم وتحفيزات وهاد التنوع ديالها 

كيختلف حسب املنتوجات وحسب األسواق يعني العاملية..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا انتهى الوقت السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال 

والسادة  للسيدات  الفالحة  في  االستثمار  على  الشباب  تشجيع  حول 

تفضلوا  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  األفاضل  النواب 

السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبداملحكيمابوعزةابنعبداهللا:

نسائلكم  الفالحة.  قطاع  في  األجيال  بين  سلس  انتقال  لضمان 

السيد الوزير عن التدابير املتخذة لتشجيع الشباب على االستثمار في 

هاد املجال؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضل.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

من بين األهداف ديال استراتيجية الجيل األخضر هو إحداث جيل 
جديد من املقاولين الفالحيين الشباب وخلق فرص عمل لفائدة الشباب 
والنساء في الفالحة والخدمات الشبه الفالحية، استناد إلى عدة ركائز 

واللي كتمحور:

الجماعية  األرا�سي  من  هكتار  مليون  وتثمين  تعبئة  حول  أوال   -
مع وضع نظام تحفيزي مالئم وآليات ملواكبة وتأطير الشباب، تنويع 
آليات التحفيز واللي فيها صندوق التنمية الفالحية وبرنامج الصناعات 
الفالحي،  التجميع  الغذائية،  الفالحية  األقطاب  برنامج  الغذائية، 
الفالحة التضامنية، تشجيع املقاوالت في الخدمات الفالحية والشبه 
الفالحية والخدمات الرقمية املرتبطة بالقطاع الفالحي عبر نظام تحفيز 
خاص، تحسين عرض التكوين والتأهيل املنهي من أجل مالءمته مع 

متطلبات سوق الشغل.

ولتنزيل هذا الركائز تم بمعية عدة شركاء إنشاء وتجهيز 12 ملركز 
جهوي للشباب املقاولين في الفالحة والصناعات الغذائية مع إحداث 
للمهن  مديري  مخطط  إعداد  الفالحية،  لالستشارة  محلية  فروع 
كل  لدى  املتاحة  اإلمكانات  إلبراز  والرقمية  والشبه فالحية  الفالحية 
الشباب حاملي  مبادرة وطنية الختيار ومواكبة  جهة، وكذلك إطالق 
املشاريع املرتكبة في مجال الفالحة الرقمية والذكية مناخيا وتبسيط 

مساطير خلق املقاوالت.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملحكيمابوعزةابنعبداهللا:

شكرا السيد الوزير، علينا أن نستحضر التوجيهات امللكية السامية 
بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2018 عندما دعا جاللة امللك إلى 
تعزيز التنمية الفالحية وخلق مزيد من فرص الشغل والدخل وخاصة 
لفائدة الشباب القروي من أجل االنبثاق وتقوية طبقة وسطى فالحية، 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية وهذا  توازن ورافعة  وجعلها عامل 
يعني أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات تحفيزية لتمكين الشباب من 
االنخراط في القطاع الفالحي والذي يشكل خزانا أكثر جاذبية وفرصا 
لتحسين ظروف  والتشغيل  االجتماعي  واالرتقاء  االقتصادية  للتنمية 
الفالحية  االستراتيجية  جعل  من  البد  وكذلك  واالستقرار،  العيش 
الجديدة الجيل األخضر في خدمة الشباب وذلك عن طريق تشجيعهم 
على االستثمار في بغية تحقيق االكتفاء الذاتي ولهذا يجب مواكبتهم 
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لتجاوز جميع الصعوبات واإلكراهات والتحديات املطروحة أمامهم، 
وكذلك البد من اإلشارة ألهمية املسالك الطرقية في املجال القروي 
والفالحي في التنمية وبأن وزارتكم تنجز العديد منها نطالبكم، السيد 
الوزير، بالحكامة وتكافؤ الفرص في تقسيم هاته املسالك من خالل 
والسلطات  القروية  والجماعات  الفالحية  التعاونيات  مع  التنسيق 
كربط  األولوية  وإعطائهم  الشباب  استثمارات  مراعاة  مع  املحلية 

مشاريعهم بالطرق الرئيسية.

وبهذه املناسبة، نشكركم السيد الوزير على املجهودات التي تقومون 
بها فيما يخص إنجاز العديد من املسالك الطرقية بالجماعات القروية 
بإقليم بركان كما ندعوكم إلى بذل مجهود أكثر في تدبير توزيعها لضمان 
استفادة عادلة وإعطاء األولوية ملسالك استراتيجية وأكثر مردودية، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

املوضوع،  في  إضافية  تعقيبات  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تعقيبات إضافية في املوضوع؟ لكم الكلمة السيد النائب تفضلوا.

ملنيئباملسيدافيصلاملزرهوني:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، استبشرنا خيرا بواحد الدورية مشتركة ما بين وزارة 
الداخلية فأرا�سي الجموع مع وزارة الفالحة ولحد اآلن هادي عامين 
باش دارت هاد الدورية وخرجو املشاريع لحيز الوجود ولكن لحد اآلن 
مازال ما بداتش هاد املشاريع، وبغينا نعرفوا فين مآل ديالهم؟ وشكرا 

السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

امللك  جاللة  أطلقها  التي  األخضر  الجيل  استراتيجية  فأهداف 
حفظه هللا في 2020 هي تنزيال للتوجيهات امللكية فيما يخص الشباب 
والتنمية ديال الشباب وفيما يخص أرا�سي الجموع طبعا احنا خدامين 
مع اإلخوان في وزارة الداخلية، وحسب املنطق بدينا في املشاريع لحد 
اآلن وصلنا لعدة مشاريع اللي كدخل في إطار ديال الفالحة التضامنية 

وهناك مشاريع اللي كيحملوها ذوي الحقوق.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي هو سؤالهم حول توفير 

األمن الغذائي األسا�سي للمغاربة للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداملش2قيوياملزني دي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، عن األمن الغذائي ومساهمة القطاع الفالحي، فيه 
ما هي اإلجراءات التي اتخذتها حكومتكم؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

فسياسة األمن الغذائي هي من أهم األولويات في بالدنا، وبفضل 
التوجيهات امللكية السامية تمكنت بالدنا من تنفيذ سياسة متكاملة 
الفالحية  التنمية  تعزيز  خالل  من  الغذائي  األمن  ضمان  إلى  تهدف 
والقروية، وتمكنت بالدنا من تحقيق نسب عالية لتغطية الحاجيات 
للفواكه  بالنسبة   100% منها  أذكر  اإلنتاج  الوطنية حسب سالسل 
للحليب  الحيوانية  للمنتجات  بالنسبة   100% حتى   98 والخضر، 
حسب  للحبوب  بالنسبة  و53%  للسكر  بالنسبة  و50%  واللحوم 
على  ترتكز  التجارية  السياسة  تدبير  بالدنا  اعتمدت  كما  السنوات، 
تحسين قدرة التنافس القطاعية وتنويع األسواق والحماية التجارية 
واليقظة االستراتيجية، واليوم تضع استراتيجية الجيل األخضر األمن 
الغذائي للمملكة في صلب االهتمامات ديالها عبر تطوير اإلنتاج مستدام 
للرفع من اإلنتاجية بتوازن مع املؤهالت الترابية واملحافظة على املوارد 

الطبيعية والتكيف مع التغيرات املناخية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيبكم لكم السيد النائب تفضلوا.

ملنيئباملسيداملش2قيوياملزني دي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

سياستين  يعرف  الفالحي  القطاع  كان  إيال  الوزير،  السيد 
استراتيجيتين هو الجيل األخضر ومخطط املغرب األخضر، إال أنه من 
خالل هاد االستراتيجيتين نالحظ أنه دعمتو غير اإلنتاجية وما دعمتوش 
توفير األمن الغذائي، توفير األمن الغذائي السيد الوزير ال يقتصر على 
وفرة املنتوج لكن عن وفرة املنتوج والولوج إليه، يعني نجد في األسواق 
مجموعة من املنتوجات الفالحية ولكن بأسعار خيالية، أشرتم بأنه 
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في مجموعة من السالسل اإلنتاج اللي حققتكم االكتفاء الذاتي فيها، 
نسائلكم السيد الوزير باهلل عليكم اآلن اليوم الحليب كيدير 10 دراهم 
واللحم كيدير تقريبا 90 درهم وزيد وزيد وزيد، ألنه وزيت الزيتون اللي 
كيدير كتقريبا حوالي 90 درهم للتر، فين هو هاد االكتفاء الذاتي اللي 
أن  الوزير اشنو حققتوا؟ استطعتم  السيد  الوزير؟  السيد  حققتوا 
تصدروا املنتوجات عوض باش تنتجوا لشعب املغربي ما يأكل التجأتوا 
إلى يعني اإلنتاجية التصديرية باش تزودوا أسواق أخرى في غنى عن 

أسموا ربما واحنا كنعرفوا بأنه تعدد إشكالية ديال ندرة املياه..

ملسيدارئيساملجلسة:

التعقيبات  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اإلضافية، التعقيبات اإلضافية، ال يبدو، إذن غادي نرجعوا للسيد 
الوزير فيما تبقى من الوقت، أعتقد وال واقلة ما بقاش؟ تفضل خليت 

لكم اإلختيار.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

فاألمن الغذائي هو كيطلب منا أوال تموين السوق الداخلي، ثانيا 
طبعا اللجوء، القطاع الفالحي أوال كيركز على الرفع يعني اإلنتاجية 
ديال السالسل اللي هي هامة واللي هي أساسية بالنسبة للمغاربة، وفيما 

يخص التصدير كاين هناك توازن..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، عفوا السيد الوزير انتهى الوقت، نمر إلى السؤال املوالي هو 
سؤال حول املشاريع الفالحية التضامنية للسيدات والسادة النواب 
النائب  السيد  تفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين 

املحترم.

ملنيئباملسيداعبداهللااطييع:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيداملوزي2امملحترم،

عن اإلجراءات املتخذة لتحقيق النتائج املرجوة في مجال الفالحة 
مناطق  مختلف  على  املشاريع  لتوزيع  املعتمدة  واملعايير  التضامنية 

املغرب نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

فتحظى الفالحة التضامنية بأهمية كبرى في إطار استراتيجية الجيل 
مشاريع  وآثار  نتائج  واستدامة  املكتسبات  تعزيز  خالل  ومن  األخضر 
جيل  وانبثاق  األخضر  املغرب  مخطط  حققها  اللي  الثانية  الدعامة 
جديد من مشاريع الفالحة التضامنية تنبني على املبادئ التالية: أوال 
مقاربة ترابية؛ تدخل شامل ومندمج يراعي أنظمة اإلنتاج املتعددة؛ 
إعطاء األولوية ملواكبة التنظيمات املهنية وتحسين فعاليتها وحكامتها؛ 
الفالحة  مشاريع  وتشمل  املشاريع.  في  والنساء  الشباب  إدماج  تعزيز 
أوال  حول:  يتمحور  متنوع  عرض  األخيرة  السنوات  لهاد  التضامنية 
تنويع وتحويل أنظمة اإلنتاج؛ التكثيف املستدام ألنظمة اإلنتاج في 
االنتقال إلى الفالحة اإليكولوجية؛ تثمين املنتوجات الفالحية والولوج 
إلى اقتصاد السوق؛ دمج وتمكين الشباب القروي واملرأة القروية عن 
طريق إنعاش سوق الشغل في مجال الخدمات الفالحية وشبه الفالحية. 
وأهم املنجزات في هذه السنة والسنة املاضية هو: غرس 30 ألف هكتار 
من األشجار املثمرة؛ إحداث 10 وحدات لتثمين؛ تحسين املراعي على 
4 آالف هكتار؛ 40 كيلومتر من السواقي؛ إحداث 187 نقطة ماء؛ 144 

كيلومتر من املسالك لهاد املشاريع ديال الفالحة التضامنية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبداهللااطييع:

شكرا السيد الوزير على املعطيات واألرقام التي جئتم بها التي تؤكد 
على أن تنزيل أي سياسة عمومية بنفس تنموي يعطي أكله، وبغينا 
نفس النفس بتنزيل مشاريع تضامنية بالقطاع الفالحي السيد الوزير، 
من هنا السيد الوزير، نلح عليكم اإلسراع في إطالق الجيل الجديد 
التضامنية،  الفالحة  تهم مشاريع  التي  اآلليات والدعم واملواكبة  من 
وتعزيز االستشارة والتكوين الفالحي ورقمنة الخدمات الفالحية لفائدة 
الفاعلين، نثمن ارتكازكم على مشاريع الفالحة التضامنية لفائدة صغار 
2023، وكذلك  لسنة  املالي  القانون  في  به  ما جئتم  وكذا  الفالحين، 
ارتكازكم على دمج الشباب والنساء في سوق الشغل عبر مشاريع تهم 
مجال الفالحة والخدمات الفالحية التضامنية. رغم املجهودات املبذولة 
التعاونيات الفالحية ما زالت تجد صعوبة في  الوزير، إال أن  السيد 
الظاهرة،  لهذه  الحلول  إيجاد  أطلب منكم  منتوجاتها وعليه  تسويق 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيبات إضافية في املوضوع؟ تفضل 
السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحاداإىامو�سى:

شك2ماملسيدامل2ئيس،
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السيد الوزير، في هذا املنبر نسائلكم السيد الوزير عن ما أعدت 
الحكومة من مشاريع وبرامج وإجراءات كفيلة لتشجيع ساكنة املناطق 
القروية، وخاصة الشباب باالنخراط في االقتصاد التضامني واالجتماعي 
وباملساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية وخلق فرص الشغل 

كما هو الوضع بالنسبة إلقليم الحوز؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد املحترم، تفضل السيد الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

فاملشاريع ديال الفالحة التضامنية هي أصال معمولة للصغار وصغار 
الفالحين وهي كتدمج كذلك املرأة القروية والشباب، ولكن فيما يخص 
التعاونيات والجمعيات فهي في املناطق اللي كتستهدفها هاد املشاريع 
فهي عندها املواكبة وكتستافد بهاد املشاريع واللي هي مشاريع مندمجة 
وكاين فيها املواكبة كذلك وكذلك الدعم للوصول لألسواق وبحال هاد 

ال�سي اللي كتشوفوه فالتعاونيات ديال املنتوجات املجالية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال عن املناطق 
من  دائما  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الفالحية  الصناعية 

الفريق االستقاللي لكم الكلمة السيد املحترم، تفضلوا.

ملنيئباملسيداأحاداملحيفظ:

املناطق  لتعزيز  الحكومة  عمل  برنامج  عن  نتساءل  أخرى،  مرة 
الصناعية الفالحية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

فمن أجل خلق إطار مالئم الندماج سالسل القيم الفالحية والرفع 
من املردودية ديالها قامت الوزارة منذ 2009 بإطالق استراتيجية لخلق 
7 أقطاب فالحية باألحواض اإلنتاجية لكل من مكناس وبركان وتادلة 
إنجازها  يتم  التي  األقطاب  هاد  واللوكوس،  والغرب  والحوز  وسوس 
في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص كتمثل جيل جديد من 

والصناعات  التأمين  في  املتخصصة  املندمجة  الصناعية  املحطات 
الفالحية كل من مكناس  األقطاب  تهيئة  تمت  اآلن  الغذائية، ولحد 
وبركان وتادلة وسوس حيث تبلغ املساحة الصافية املجهزة 253 هكتار 
وعدد املشاريع املسوقة 294 مشروع، وكذلك انطالق أشغال تجهيز 
التقنية  الدراسات  وإنجاز  باللوكوس  الفالحي  للقطب  األول  الشطر 
واملالية املتعلقة بقطبي الحوز والغرب. وفي هاد السنة إن شاء هللا 2023 
غادي نوصلو العمل لتسويق األقطاب اللي كملناها وتوقيع االتفاقيات 

املتعلقة بقطبي الحوز والغرب وإطالق األشغال ديال التهيئة ديالها.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا للسيد الوزير املحترم، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداأحاداملحيفظ:

السيد الوزير، في الحقيقة هاد السؤال طرحناه عدة مرات من خالل 
الوالية السابقة، واليوم العديد من املناطق الفالحية سواء في سوس أو 
الشمال أو الغرب قطعت أشواط لفائدة مخطط املغرب األخضر وأثرها 
اليوم في وفرة املنتوجات الفالحية واملغرب ديالنا صبح تيضرب لو ألف 
حساب بالنسبة للتصدير، اليوم ال نريد أي �سيء إال العدالة املجالية 
وإيال كان االحترام ديال كل األقاليم في إطار هاد العدالة املجالية وجعلها 
سواسية بعيدا عن أي حسابات مجهولة من اإلنصاف، واإلنصاف 
ينطلق من البرملان السيد الوزير. أذكركم السيد الوزير بأن جهة الرباط 
سال القنيطرة جهة مهمة وال توجد عدالة مجالية في ترابها، تستفيد 
عمالة الرباط وسال والقنيطرة وتمارة وغيرها بمجموعة من املشاريع 
االستراتيجية واقتصادية مهمة وإقليم سيدي قاسم ينتظر دائما بما 
فيه الحرم الجامعي واآلن دورته االقتصادية في تدني. السيد الوزير، 
ساكنة سيدي قاسم حاطة يديها على قلبها واملناطق املجاورة اللي هي 
فالحية بامتياز وتنعرفو األهمية ديال هاد املنطقة الصناعة الفالحية هو 
التثمين ديال املنتوج الفالحي من األصل واللي هي منتوجات جد مهمة 
التحويل  إعادة  ثانيا  تنعرفو  كذلك  اإلقليم،  فهاد  وجودتها  ولوفرتها 
وخلق صناعة تحويلية اللي كانت سابقا ما�سي عاد غادي نديروها وبغينا 
باش نعاودو نردوها للوجود وما نبقاوش نصيفطو للدراري ونصيفطو 

املنتوجات للدار البيضاء والرباط وغيرها.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيبات إضافية في املوضوع، تفضلوا 
السيد الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

فهو القطب الفالحي ديال الغرب كان واحد، ومن بعد الدراسات 
ارتأينا بأنه نقسموه على 2 ديال العرايش وديال ديال الغرب، ديال 
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العرايش ديال هو يعني بدا، وديال الغرب بناء على الدراسة والشركاء 
والتكامل احنا غادي نشوفوا فين غادي يكون، ما عندنا حتى �سي، يعني، 

فكرة مسبقة ولكن كنحاولو باش تكون عندنا واحد التكامل بين..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال حول تفعيل 
بعض مقتضيات نظام التحفيظ العقاري للسيدات والسادة النواب 
النائب  السيد  الكلمة  لكم  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين 

املحترم.

ملنيئباملسيدامحادامش2ورو:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، تنطرحوا هاد السؤال أوال، للتنويه بالنتائج املحققة 
الهام  الدور  على  للتأكيد  ثانيا،  العقاري؛  التحفيظ  ديال  املجال  في 
الذي يلعبه هذا النظام في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي 
نسائلكم السيد الوزير عن التدابير املتخذة لتطبيق بعض املقتضيات 

ديال النظام التحفيظ العقاري؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

العقاري  واملسح  العقارية  للمحافظة  الوطنية  الوكالة  فعملت 
العقاري  التحفيظ  نظام  مقتضيات  تفعيل  إطار  في  والخرائطية 
ومواكبته ما طرأ عليها من مستجدات على اعتماد استراتيجية شمولية 
لتحقيق مجموعة من األهداف اآلنية واملستقبلية في جميع املجاالت 
املرتبطة بمهامها واالختصاصات ديالها، وعبأت لهذا يعني لهذا العمل 
كافة اإلمكانات املادية والبشرية الالزمة ال سيما في مجال تعميم هذا 
النظام والرفع من نسبته على املستوى الوطني، سواء عبر تبسيط إجراء 
مسطرة التحفيظ العادية أو الرفع من عدد املناطق املشمولة بالتحفيظ 
الجماعي، واتخذت الوكالة مجموعة من اإلجراءات والتدابير، ومن أهم 
ديالها تبسيط إجراء مسطرة التحفيظ وتقليص اآلجال، التخفيض من 
رسوم ايداع مطالب التحفيظ، تقليص مدة إنجاز الرسوم العقارية إلى 
أقل من سنة من تاريخ إيداع مطالب التحفيظ في إطار املسطرة العادية، 
وبخصوص التحفيظ الجماعي لألمالك القروية وهي مجانية مع تبسيط 
مسطرة التحفيظ، وبفضل التدابير املتخذة استفادت خالل السنوات 
األخيرة أكثر من 270 جماعة قروية من التحفيظ الجماعي املجاني، 

وتم تحقيق قفزة نوعية فيما يخص تأسيس الرسوم العقارية، وبالتالي 
الزيادة في املساحة املحفظة، فعلى سبيل املثال خالل الفترة 2018-
2022 تم تحفيظ مساحة إجمالية ديال 5.6 مليون هكتار، وإحداث 
مليون و942 رسم عقاري منها 769 ألف للتحفيظ الجماعي املجاني 

لألمالك القروية.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيدامحادامش2ورو:

شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات هادي، بالطبع كنطرحوا 

اللي  اإلشكاليات  من  مجموعة  إلثارة  الوزير،  السيد  السؤال،  هاد 

كيتعرض ليها عدد مهم من زبناء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 

هو ضبط  ديالها  األسا�سي  الدور  اللي  والخرائطية،  العقاري  واملسح 

وتحصين امللكية العقارية، املشكل واإلشكال اللي مطروح كمثال مثال 

الواقع ديالو  العقار املحفظ مع  فيما يخص اإلحداث ديال ملطابقة 

كيخص يّدار واحد اإلحداث، هنا هاد الزبناء واألغلبية ديالهم بسطاء 

 plan non ،يكونون مطالبين بتقديم التصميم املعماري بدون تغيير

varieture، السيد الوزير، هاد اإلجراء هذا بدا في 2008 وما عندو حتى 

�سي سند قانوني، واحنا كنطالبو كنواب األمة وكممثلين ديال الساكنة 

عبر التراب الوطني باش هاد اإلجراء هذا يتوقف، من جهة ثانية تنقترحو 

باش، يعني، تفتح واحد النقاش مع اإلدارة املعنية ومع املهنيين، ألنه 

اليوم الدور ديال املحافظة العقارية هو تحديد امللك وضبط مساحته 

وجميع مشتمالته، ال أن يلعب التحفيظ العقاري دور التعمير، احنا 

التعمير بوحدو واللي كيراقبو بوحدو واللي كيراقب البني بوحدو، ولكن 

وبالتالي  مقدس  امللكية  حق  للدستور،  طبقا  الوزير،  السيد  اليوم، 

كيكون هناك عائالت عندهم مشاكل ديال التركة ديال اإلرث إلى آخره، 

كيخصنا نسهلو عليهم املأمورية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك تعقيب إضافي 
في املوضوع؟ تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

فالسيد النائب املحترم هو غير باش نقول لك، بأن واحد الجهد كبير 
عمالتوا يعني املحافظة اليوم، وطبعا احنا في تحسن مستمر، وإيال فهاد 
ال�سي اللي قلتوه السيد النائب، احنا غادي نشوفوه وغادي نشوفوا مع 

املحافظة ونشوفوا الدراسات إن شاء هللا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، ال ال السيد النائب، ما سمعتكش، مازال مازال عندك الحق، 
مازال عندك الحق في تعقيب إضافي في السؤال الجاي، السيد النائب 
مازال عندك التعقيب في الشأن اللي بغيتيه راه السيد الوزير مازال 
معنا، تعقيب إضافي عفوا، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال عن عفوا 
السيد النائب، راه كنقول دائما تعقيب إضافي في املوضوع، يمكن ما 
كنشوفش يديكم مرتفعة بالشكل الكافي أعتذر، أعتذر سيدي عزيز 
أعتذر. سؤال عن تهديد املحروقات لإلنتاجية في قطاع الصيد البحري، 
يتفضل  االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب املحترم لوضع السؤال.

ملنيئباملسيدا ونساموشن:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، حول تهديد املحروقات أسعار املحروقات لإلنتاجية 
في قطاع الصيد البحري نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

فالحكومة كما كتعرفوا تسعى جاهدة للحد من تأثير ارتفاع أسعار 
املحروقات، من خالل التدخالت ديالها لحماية القدرة الشرائية لألسر 
املغربية، فيما يخص املواد األساسية. فبناء على اإلمكانيات املتاحة، 
تمكنت الحكومة من تقديم دعم استثنائي لقطاع النقل، للحفاظ على 
استقرار أثمنة تذاكر النقل العمومي، وتخفيض كلفة نقل البضائع، 
وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين. فقطاع الصيد البحري، 
هو من القطاعات اإلنتاجية اللي كتعتمد على املحروقات، بحالها بحال 
الفالحة والصناعة، ولحد اآلن لم تسمح اإلمكانيات يعني اللي متاحة، 
ملنح أي دعم ألي من هذه القطاعات، واملحروقات واملشتقات ديالها، 
بكافة  الوطنية،  البحري  الصيد  سفن  إيجار  في  املستعملة  املوجهة 
ملقتضيات  طبقا  والرسوم،  الواجبات  من  معفاة  هي  ديالها،  الفروع 
املرسوم رقم 890.85.2 ديال 1985، وهو إجراء يستفيد منه لحد اآلن 

كل مهنيو ديال الصيد البحري.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب لكم السيد النائب تفضلوا.

ملنيئباملسيدا ونساموشن:

شك2ماملسيداملوزي2،

ودعم  االقتصاد،  عجلة  بتحريك  مرتبطة  السمكية  الثروة  إن 
العديد من الصناعات األخرى، ما يساهم في خلق مناصب شغل جد 
مهمة باملناطق الساحلية، وبالرغم من تحذيرات الكونفدرالية املغربية 
للصيد الساحلي عن املشاكل التي نجمت عن ارتفاع أسعار املحروقات، 
والتي تسببت في ارتفاع تكاليف اإلنتاج، وتسببت في تراكم الديون، 
أن  إال  الشغل،  مناصب  وفقدان  املراكب،  أرباب  عند  األداء  وعسر 
الحكومة لم تعر أي اهتمام لهذا املوضوع، ولألسف لم تتحرك الحكومة 
بشكل ينصف مهنيي القطاع، بالرغم من ارتباط القطاع باألمن الغذائي 
للمغاربة، وارتباطه بالحقوق االجتماعية للعائالت املرتبط دخلها بهذا 
القطاع، حيث تسببت أزمة املحروقات في فقدان العديد من العائالت 

مصدر عيشها، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، ال�سي عزيز تفضل في إطار التعقيبات 
اإلضافية.

ملنيئباملسيداعزيزامللبير:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

التحفيظ، البد من تسهيل وتبسيط املساطر  بعجالة، في نطاق 
اإلدارية من أجل تحفيظ ممتلكات املواطنين، أوال الغالء، التماطل، 
وعدم تطبيق الدورية من الدوريات اللي قلتكم السيد الوزير 3 داملرات 
هنا فهاد القاعة، وقلتوا بأنه غادي تتاخذوا اإلجراءات مع املديرية، وما 
تاخذتوش اإلجراءات، هنا التساؤل ديالي شكون غادي نحاسبوا؟ واش 
الحكومة السياسية املعينة من طرف سيدنا نصره هللا وأيده؟ أو حكومة 
املدراء اللي صبحوا هما اللي تيحكموا في الوزراء، وتيطبقوا القوانين 
الخاصة ديالهم، ألن هادي تماطالت ديال املواطنين، وهنا فهاد النطاق 
السيد الوزير، البد أن نطلب منكم، واش طبق دور الحكومة في سر 
النجاح ديال الدول املتقدمة، هو تشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
وجد الصغيرة عوض تعقيدها، فالبد من تدخلكم السيد الوزير مع 
املديرية العامة من أجل تطبيق تسوية الوضعية، إذا أردتم الخير لهاد 

البالد، كما عاهدتوني 3 داملرات، شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في 
املوضوع؟ شنو السيد الرئيس؟ نقطة نظام وخا بالتي نحبس، تفضل.

ملف2يقامالشترمكيا ملنيئباملسيداعبدامل2حيماشهيدارئيسا
)نقطةانظيم(:

نقطة نظام السيد في السير العادي للجلسة، ما يمكنش ما يمكنش 
نصلحوا خطأ بأخطاء أخرى تواتر عليها، التعقيب تيكون في السؤال 
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اللي توضع واللي تدار، مع كامل االحترام ديالي للسيد النائب، السيد 
الرئيس عليكم أنكم تحفظوا السير العادي للجلسة، ما يمكنش يكون 

بهاد الطريقة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

النائب، وعطيناه فرصة  السيد  وما شفناش  السهو  تم  إيال  دابا 
يبسط السؤال، إيوا نتعاونوا شوية، نتعاونوا شوية نتعاونوا شوية، 
نتعاونوا شوية، يمكن نم�سي معك بعاد، يمكن نعطيوا للسيد الوزير 
بعد اإلذن ديالكم بعض الثواني زايدة ويقدر يجواب، اللي كيهم هو 
التفاعل، ما�سي القانون راه درناه باش باش يحكمنا ما�سي باش، على 

كل تفضل السيد النائب تفضل.

ملنيئباملسيداممبيركاحاية:

ارتفاع  اللي عرفت  وباملحروقات،  البحري  الصيد  بقطاع  ارتباطا 
صاروخي في القطاع، السيد الوزير بلغت املفرغات ديال الصيد البحري 
تقريبا هاد السنة، ما يفوق مليون ونصف طن بقيمة إجمالية ديال 9 
داملليار ديال الدرهم، هاد �سي السيد الوزير جا بطبيعة الحال بسواعد 
الحال  بطبيعة  وجات  الوزير،  السيد  اليوم  البحر.  ورجال  البحارة 
استراتيجية أليوتيس اللي علن عنها السيد الوزير السابق أمام صاحب 
الجاللة بمدينة أكادير، جا في صلبها االهتمام برجل البحر وبالبحار، 
وبظروف عملو وبمدخولو اليومي. السيد الوزير الحكومة قامت باإلجراء 
جبار وكبير في دعم مهنيي النقل، من أجل الحفاظ على التسعيرة، الرفع 
ديال املحروقات هو خارج عن إرادتكم السيد الوزير، خارج عن إرادة 
الحكومة، تتحكم فيه عوامل خارجية، ولكن هذا ال يعفيكم على أنكم 
الرفع من  البحارة، من أجل  املساعدة لصغار  تمدوا يدكم وتقدموا 
مدخولهم. البحار اليوم راه ما صور والو السيد الوزير، راه ما صور والو 
راه ما حصل على والو، هذا العام راه خدمو مجانا، إذن السيد الوزير 
ما فيها باس التفاتة من عندكم هللا يجازيكم بخير، ومن الحكومة لهذا 

القطاع الحيوي املهم اللي ساهم في االقتصاد الوطني، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

الصيد البحري طبعا هو قطاع حيوي ومهم وأسا�سي لبالدنا، فلذا 
مع  يوميا  القطاع  هاد  ديال  ويعني  اإلشكاليات،  يعني  بدقة  كنتبعوا 
املهنيين، وعندنا عدة مشاكل اللي كنحلوها، وكاين دعم وكاين مواكبة ال 
للصغار وال املتوسطين، وكذلك كاين واحد العمل جبار من أجل التثمين 

ديال املنتوج، وإن شاء هللا الثروات راه رجعات، كان عندنا اإلشكاليات 
ديال يعني واحد الضغط على الصيد، ولكن الحمد هلل النتائج األخيرة 
بينات بأنه يعني رجعات يعني الثروات للسواحل ديالنا في عدة مناطق. 

واليوم الحمد هلل القطاع غادي يكون بخير إن شاء هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال املوالي، وهو سؤال حول 
استراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الحبوب ببالدنا، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب 

املحترم.

ملنيئباملسيدانوراملد ناملبي�سي:

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي2امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن استراتيجية وزارتكم للنهوض 
إنتاجه، وإيجاد حلول مالئمة من  بقطاع الحبوب والرفع من جودة 

شأنها الحد من غزو املنتجات املستوردة على اإلنتاج الوطني؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

اإلجمالية  املساحة  من   60% حوالي  كتغطي  الحبوب  فسلسلة 
اجتماعية  رهانات  وتمثل  بالدنا،  في  للزراعة  الصالحة  لألرا�سي 
املغربي،  الفالحي  القطاع  في  الكبير  لوزنها  بالنظر  قوية،  واقتصادية 
التساقطات.  %90 من املساحة هي بورية تعتمد على  لكن أكثر من 
ومكن مخطط املغرب األخضر من الرفع من اإلنتاجية على املتوسط، 
ويتواصل  املاضية،  سنة   12 ديال  كمتوسط  قنطار  مليون   75 ف 
العمل إلصالح شامل لسلسلة الحبوب في إطار الجيل األخضر بتعبئة 
كل الفاعلين عبر عقدة برنامج غادي يتوقع إن شاء هللا، في 2023، 
وتركز أساسا على الرفع من الدعم ملنظومة البذور املختارة لتوسيع 
استعمالها إلى %40 في أفق 2030 مقابل %23 حاال؛ استمرار تحسين 
وتوسيع مكننة العمليات الفالحية؛ تشجيع التقنيات والتكنولوجيات 
توسيع  على  العمل  املباشر؛  كالزرع  الجفاف  مع  والتأقلم  التكيف 
املساحة املسقية للحبوب عبر تطوير الري التكميلي وخاصة عن طريقة 
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تقنية الرأي املحوري le pivot؛ الرفع من املساحة املؤمنة ضد األخطار 
املناخية من مليون هكتار إلى 2.5 مليون هكتار في 2030؛ دعم البحث 
العلمي لتحديث التكنولوجية والتقنيات الزراعية، وخاصة استنباث 
أصناف ذو إنتاجية عالية ومقاومة لألمراض والجفاف؛ إصالح وتنظيم 
تسويق املنتوج الوطني للحبوب، ودعم تخزين الحبوب، إرساء مخزون 

استراتيجي للحبوب.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيدانوراملد ناملبي�سي:

شكرا السيد الوزير، نعي جيدا ما تكتسيه سلسلة الحبوب ببالدنا 

من أهمية بحيث أن تشكل العمود الفقري للفالحة، إال أن ضعف 

املحصول من الحبوب خالل املواسم الفالحية الفارطة الناتج عن قلة 

للرفع من  ال�سيء الذي دفع ببالدنا  األمطار وتوالي سنوات الجفاف، 

كميات الحبوب املستوردة من الخارج، باإلضافة إلى أسعار الحبوب 

التي عرفت خالل الفترة األخيرة ارتفاعا قياسيا في أثمانها في األسواق 

العاملية بفعل القيود التي فرضتها العديد من الدول على صادراتها من 

الحبوب، كل هذه العوامل ساهمت في التأثير سلبا على هذا القطاع، ومن 

أجل الحد من هذه التأثيرات ال بد من الرفع من املساحات املخصصة 

للضيعات التجريبية املتعلقة بإنتاج وإكثار البذور املختارة، دعم املعهد 

إنتاج أصناف حبوب جديدة ذات  الزراعي من أجل  للبحث  الوطني 

جودة عالية، تتيح إنتاجية ومقاومة أكبر لهذه األمراض، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد املحترم، تعقيبات إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد 

النائب.

ملنيئباملسيدامحادالحاوش:

بقطاع  للنهوض  استراتيجية  عن  نتكلم  الوزير،  السيد  شكرا 

الحبوب، في الحقيقة استراتيجية ال زالت ضعيفة، عشنا املشاكل ديال 

الفالح بخصوص الحبوب واألسمدة واملحروقات، اللي اإلخوان كاملين 

تكلموا عليها ورجعوا كذلك للمسألة ديال التعاضدية الفالحية، فاليوم 

السيد الوزير تنلقاوا بأن الفالح الصغير دائما بطل من طبيعة الحال 

املضرور في هاد العملية، كيخلص على الفالح الكبير، التعاضدية اليوم 

كتخرج يعني لجنة اللي هي الوقت أن مشكلة من خبير اللي دايرة معاه 

contrat، موظف ديالكم تيم�سي لجماعة معينة 90 وال %80 تيديروا 

شوية  فيها  اللي  منطقة  ل�سي  كيمشيوا  ربما   ،sinistré بأنها  محضر 

دالرطوبة وتيطبقوها على جماعة كاملة، إذن هاد..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، مع األسف، انتهى الوقت، هل هناك 
تعقيب إضافي آخر في املوضوع؟ تعقيب إضافي آخر في املوضوع، ال يبدو، 

إذن نرجعو للسيد الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

إشكالية ديال الحبوب هي، يعني، أساسا هي إشكالية ديال املاء 

اللي  املساحة  نوسعو  لنا  يمكن  كيفاش  هو  فالهدف  والتساقطات، 

التراكمات  فهاد  العلمي،  البحث  عبر  وثانيا  التكميلي،  بالري  مسقية 

اللي كانت واللي أدت إلى تحسن املردودية، ألن في السنوات اللي كانت 

ممطرة املردودية طلعت، 2015 وصلنا ل 115 مليون قنطار واللي هو 

الرقم قيا�سي في التاريخ ديال بالدنا، واليوم يعني الهدف ديال التركيز على 

التقنيات ديال التأقلم وديال استعمال يعني املياه يعني في الري التكميلي 

ديالو،  الفالحي عندو املسطرة  فالتأمين  الرئيسية،  هو من األهداف 

اليوم كاين عندنا مليون فاصلة 2 ديال يعني الهكتارات اللي مؤمنة في 

هاد السنة هادي، كاين مسطرة وغادي يوصلو لها ملي كيوصلو لهاد 

املسطرة راه كيوقفو ولكن هاد ال�سي ما فهيش الفالح الصغير والكبير 

au contraire ديال الفالح الصغير كيدي أقل من الفالح الصغير فيما 

يخص يعني la contribution ديالو.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، األسئلة املوالية وهي 5، السؤال 10 

و11 و12 و13 و14 لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر باملوسم الفالحي، 

لذا سيتم طرحها من السيدات والسادة النواب دفعة واحدة لتنال 

جوابا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب 

أحد  فليتفضل  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  املحترمين من 

واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداملطيبي:

ملسيدامل2ئيس،

ملسيداملوزي2امملحترم،

الفالح في حاجة إلى دعم في حاجة ماسة للدعم ما هي اإلجراءات 

التي اتخذتها الحكومة لدعم الفالح؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة الرئيسة.
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ملنيئبةاملسيدةانيى ةاتهيمي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، عن تحضير املوسم الفالحي الجديد ودعم الفالحين 
الصغار نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال  شكرا، 
الفريق الحركي، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداحسناملعنص2:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول ما وفرته الحكومة من شروط إلنجاح 
املوسم الفالحي الحالي؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال الرابع وهو آني للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاسلاىابنعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، بالدنا دخلت مؤخرا في جفاف هيكلي أثر بشكل كبير 
الجفاف أصبح  الوزير، شبح  السيد  األخيرة،  الفالحية  املواسم  على 
اليوم يرعب الفالحة الصغار والكسابة وبالتالي أشنو هما اإلجراءات 
االستعجالية اللي غتقوم بها الوزارة فهاد اإلطار وهل هناك استراتيجية 

بعيدة األمد؟

ملسيدارئيساملجلسة:

5 للسيدات والسادة النواب املحترمين من  شكرا، السؤال اآلني 
النائب  السيد  تفضلوا  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق 

املحترم.

ملنيئباملسيداعبداملك2يماأمين:

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

السيد الوزير، أمام حالة انتظام التساقطات املطرية الكافية وغالء 
املستلزمات الفالحية يعيش الفالح الصغير واملتوسط وضعية صعبة 
خالل هذا املوسم الحالي بصفة عامة على الصعيد الوطني وبصفة 
خاصة على صعيد إقليم سيدي بنور ال يخفى عليكم، السيد الوزير 
الوزير، عن  السيد  نسائلكم،  بامتياز،  منطقة فالحية  بأن  املحترم، 
التدابير وااللتزامات التي ستتخدونها وترونها مناسبة لتخفيف معاناتهم 

لهذا الفالح املتوسط والصغير؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

فبعد جفاف مطول وشديد عرفت بالدنا والحمد هلل تساقطات 
بواحد  أي  ميليمتر   134 املا�سي  الشهر  متم  غاية  إلى  بلغت  مطرية 
ديال  االرتفاع  وبواحد  متوسطة  مع سنة  باملقارنة  انخفاض طفيف 
%100 بالنسبة السنة املاضية في هاد الوقت، وكان لهذه التساقطات 
وقع إيجابي على وتيرة زرع الزراعات الخريفية، تأثير إيجابي على األشجار 
املثمرة، الغطاء النباتي للمراعي واملوفورات الكلئية، حقينة السدود 
املوجهة  السدود  وبلغت حقينة  الجوفية  املياه  املأل ومخزون  ونسبة 
ألغراض فالحية 4.15 مليار متر مكعب أي بنسبة ديال %30 ديال املأل، 
بعجز %3 باملقارنة مع املوسم املا�سي، وللتذكير بالتدابير املتخذة لهاد 
املوسم على مستوى عوامل اإلنتاج فيما يخص البذور بلغ دعم الدولة 
ألثمنة البذور املختارة 380 مليون درهم، وهمت مليون و100 ألف 
قنطار البذور املختارة للحبوب الرئيسية الثالث بأثمنة موحدة مدعمة 
بنسبة %30، بذور الشمندر السكري ملساحة 50 ألف هكتار، بدعم 
يبلغ 1280 درهم للهكتار، األسمدة تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 
ألف طن من األسمدة الفوسفاطية، بنفس مستويات أثمنة املوسم 
الفارط، مواصلة دعم التحاليل املخبرية الفالحية لترشيد استعمال 

هاد املواد.

وعلى مستوى تدبير ماء السقي تخصص لحد اآلن مؤقتا 600 مليون 
متر مكعب، وهو يعني واحد القسط جد ضعيف من السدود من املياه 
ديال السدود ملجموع الدوائر السقوية، وكنتبعوا بصفة دقيقة تطور 
الوضعية املائية، لترشيد املوفورات ديال املياه بالدوائر السقوية، مع 
وتقييد  الدائمة،  والزراعات  املثمرة  األشجار  لسقي  األولوية  إعطاء 

مساحات الزراعات املستهلكة للماء.

فيما يخص التأمين الفالحي، تأمين 1.2 مليون هكتار من الحبوب 
والقطاني والزراعات الزيتية، أي بارتفاع ديال 200 ألف هكتار إضافية.

على مستوى اإلنتاج الحيواني، مواصلة دعم األعالف حسب سالسل 
تهيئة نقط مياه وتوسيعها  اإلنتاج والوضعية لكل منطقة، مواصلة 
الحليب  لسلسلتي  خاص  ودعم  املناطق،  حسب  املاشية  لتوريد 
واللحوم الحمراء، للحفاظ على التوازنات ديالها، من خالل وضع نظام 
تتبع مستمر بشراكة مع املهنيين لتلبية الطلب؛ دعم استيراد عجالت 
أصناف الحلوب؛ دعم اإلنتاج الوطني لعجالت األصناف األصيلة محليا 
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ب 4000 درهم للعجلة؛ دعم وتنظيم وتقنين عملية التلقيح االصطناعي 
عند األبقار؛ مواصلة دعم وتوزيع األعالف املركبة ملنتجي الحليب؛ دعم 
استيراد الحليب املجفف والزبدة لصناعة مشتقات الحليب؛ اإلعفاء 
من الرسوم الضريبية لألعالف املستوردة، فهاد السنة ديال 2023؛ 
استرداد عجول املوجهة للذبح املباشر والتسمين، على مستوى السالمة 
الوقائي  والبرنامج  العموم،  على  جيدة  في صحة  فالقطيع  الصحية، 
األبقار  ديال  القطيع  كل  لحماية  باملجان،  وقائية  عمليات  كيعتمد 
واألغنام واملاعز واإلبل، أي واحد 30 مليون رأس من األمراض املعدية، 
الحمة القالعية، الجذري والطاعون، والتسممات املعوية، واألمراض 
الطفيلية، داء اللسان األزرق، الحمة الفحمية والفارواز عند النحل؛ 
تعزيز املراقبة الصحية بمراكز التفتيش الحدودية، لتفادي دخول أي 

مرض معدي، خاصة مرض اإلنفلونزا ديال الطيور الشديد الضراوة.

زراعة  تمت  اآلن،  لحد  املوسم،  هاد  ديال  السير  يخص  وفيما 
املساحة ديال 3.76 مليون هكتار بالزراعات الخريفية، ومنها 3.2 مليون 

هكتار من الحبوب، %13 من الزراعات الكلئية، و%3 من القطاني، 

41 ألف هكتار إلكثار بذور الحبوب، لتوفير البذور للموسم املقبل، 

الشمندر السكري حوالي 30 ألف هكتار، وألف هكتار بالنسبة لقصب 

السكر، 80 ألف هكتار من الخضروات الخريفية األكثر استهالكا، ومنها 
البطاطس والطماطم والقرع والبصل والجزر واللفت. وعلى مستوى 

إنتاج األشجار الخريفية، وصل اإلنتاج ديال التمور ديال هاد السنة 

هاد الخريف، 110 آالف طن، بانخفاض ديال %16 بالنسبة للموسم 

املا�سي ولكن بجودة عالية. الزيتون 1.1 مليون طن بانخفاض 45%، 

الحوامض 1.6 مليون طن بانخفاض %40. فيما يخص الصادرات، 

بلغت حجم الصادرات لحد اآلن 154 طن من الحوامض، أي بنقص 

%47 بالنسبة للموسم املا�سي، 550 ألف طن من البواكر الطرية، أي 

بزيادة ديال %14 بالنسبة للموسم املا�سي، ومنها %52 من الطماطم.

فيما يخص تنزيل برنامج ومشاريع استراتيجية ديال الجيل األخضر 
داألسس،   2 على  كتركز  األخضر  الجيل  فاستراتيجية  السنة،  لهاد 
العنصر البشري في أولوية املعادلة، وفالحة متأقلمة وناجعة إيكولوجيا 
 2023 سنة  خالل  املبرمجة  واملشاريع  البرامج  وتتمحور  ومستدامة. 
تكنولوجية  اعتماد  وناجعة،  متأقلمة  فالحية  أنظمة  اختيار  حول 
التكيف والتأقلم كالزرع املباشر، تدبير مستدام ملياه السقي لضمان 
النجاعة والتثمين، عبر إنتاج أكثر بأقل كمية من املاء، تشجيع التثمين 
والصناعات الغذائية لرفع القيمة املضافة، وتنظيم تموين السوق، 
وإدماج  االستثمار  تشجيع  عبر  الفالحي،  القطاع  جاذبية  من  الرفع 
فصندوق  العمومي،  االستثمار  لتحفيز  آليات  عدة  وهناك  الشباب 
التنمية الفالحية تخصصت لو 4.2 مليار درهم؛ تعزيز وتنويع مشاريع 
الفالحة التضامنية 1.8 مليار درهم في 2023؛ برنامج الري وتهيئة املجال 

الفالحي 5 داملليار ديال الدرهم، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى التعقيبات للسيدات والسادة 
النواب األفاضل. التعقيب األول للفريق االستقالل للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ملنيئباملسيدامحاداملطيبي:

ملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، شكرا على بطبيعة الحال ما ورد في الجواب ديالكم 
كلها  ديالو  والتوجيهات  امللك  جاللة  ديال  الخطاب  الحال  وبطبيعة 
تصب في االستراتيجية الغذائية، االستراتيجية الغذائية اللي من خاللها 
ضمان األمن الغذائي وبطبيعة الحال، السيد الوزير، األمن الغذائي 
رهين بدعم الفالح، الفالح الصغير واملتوسط بصفة خاصة هو اليوم 
يرى نفسه عاجز أمام التحديات ديال الجفاف وغير ذلك من املشاكل. 
التكاليف، السيد الوزير، لم تعد في املتناول الفالح أصبح أقل قدرة 
على تناول األمور اللي بيدو اللي يمكن لو من من خاللها ينتج، الدعم مثال 
البذور األثمان ديالها غالية، املحروقات حدث وال حرج، املحروقات هي 
املحور ديال اإلنتاج الفالحي كلو خاصة الفالح الصغير واملتوسط ولكن 
الغالء أصبح فوق مستوى الفالح بطبيعة الحال، األسمدة ارتفعات 
األثمنة ديالها ربما بعضها 3 ديال املرات أكثر وهذا طبعا يشكل بعض 
الصعوبات الكبيرة بالنسبة للفالح، الدولة، السيد الوزير، سبق لها أن 
دعمت بعض القطاعات بحال القطاع دالنقل أو السياحة أو غير ذلك 

ولكنها لم تدعم الفالح.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، نمر إلى التعقيب املوالي، تفضلي 
السيدة الرئيسة.

ملنيئبةاملسيدةانيى ةاتهيمي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

واملشاريع  الوزارة  استراتيجية  على  كنطلعو  فاش  الوزير،  السيد 
الكبرى كتخلق عندنا واحد االنطباع كبير بأن أمور الفالحة كتسير بشكل 
جيد، لكن بمجرد اإلنصات للفالحين الصغار واملتوسطين كنتصابو 
واحد  كيعيش  الوزير،  السيد  الصغير،  الفالح  اليوم  كبير،  بإحباط 
القهرة حقيقية، أوال غالء األعالف البذور، األسمدة، نقص في املياه، 
ضعف في التنظيف في إطار هيئات وتعاونيات، صعوبة في التسويق، 
قروض ثقيلة وزيد وزيد هذا بال ما نتكلمو على العزلة اللي كيعيشها مع 
ضعف تنمية العالم في األرياف وكذلك املناطق الجبلية. على داك ال�سي، 
مالية  أغلفة  تخصيص  في  التفكير  إلعادة  كندعوكم  الوزير،  السيد 
ملشاريع مخصصة لتنمية العالم القروي مع إجراءات ملموسة لخفض 
أثمنة األعالف والبذور. السيد الوزير، الفالح الصغير محتاج اليوم إلى 
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مخططات كتحمي من هيمنة الرأسمال الصناعي، العمال الزراعيين 
محتاجين إلى تحسين الدخل والعدالة في األجور، كذلك فالحتنا اليوم 
محتاجة اليوم إلى مقاربة كتحمي املوارد املائية ديالنا من االستنزاف 
والسياسة تحمينا من التبعية الغذائية، راه اليوم يكون الخوف أن 
يعني يرجع الحليب واللحم مجرد أمنية بالنسبة املواطن. السيد الوزير، 
عليكم كذلك االهتمام بالفالحة األسرية واملعيشية وتقوية االقتصاد 
االجتماعي والتضامني في املجال الفالحي. كذلك السيد الوزير، بغيت 
نثير معاك واحد املسألة ديال العلف املدعم على قلته يبدو أنه ما�سي 
الفالح اللي كيستافد منو دائما راه كاين هناك مضاربين وكاين هناك 

الوسطاء، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الحركي،  للفريق  املالي  التعقيب  إلى  نمر  الرئيسة،  السيدة  شكرا 
تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداحسناملعنص2:

السيد الوزير، هاد األرقام اللي اعطتينا وهاد الدعم اللي ذكرتوه، 
 l›assistanat هذه حلول ترقيعية كأننا احنا مع الحكومة ديال املساندة
وليست حلول جذرية ديال حكومة اجتماعية، نريد منكم برنامج مهيكل 
باألرقام ومحدود في الوقت والزمان. السيد الوزير، لذا احنا خذينا واحد 
املبادرة كحركة شعبية باش نقومو بيوم درا�سي ألن الوقت قليل، تقدمنا 
بمقترح قانون إلحداث وكالة لتنمية العالم الجبلي، ال أذن صاغية وال 
مجيب كالعادة، علما أن هذه املناطق إلى جانب العالم القروي من 
إحدى مصادر األمن الغذائي واملائي وحتى الطاقي. السيد الوزير، قمتم 
بزيارة إلى عدة مناطق على رأسها أكادير وبركان، ونحن أيضا نطالبكم 
بزيارة إقليم بوملان باش تاخذو واحد النظرة على هاد اإلقليم وتعرفو 
الناس واملشاكل اللي كيعاني منها الفالح، أما بالنسبة للبرد والثلج فهو 
يشل حركة املواطنين والفالحين، ال أسواق ال فلوس، الحطب 1400 
البرد، كل �سي مريض  5 حتى ل6 شهور ديال  للطن، وعندك  درهم 
بالوباء، املواطن والفالح املريض ال تنتظر منه أي نتيجة، لذا السيد 
الوزير احنا كنتمناوا نساينوك، وبغيناك تزورنا في اإلقليم، وبالشلحة، 

نشكر سكان العالم القروي الذين يتحلون بالصبر في ظروف صعبة.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب آخر لفريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاسلاىابنعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

أوال،  به،  تقدمت  اللي  املعطيات  على  تنشكروك  الوزير  السيد 
كنحمدو هللا وتنشكروه على األمطار األخيرة اللي عرفتها بالدنا، واللي 
في الحقيقة روت األمل ديال املغاربة كاملين، ما�سي غير ديال الفالحا 

وتنتمنى أن تكون كتبشر بسنة فالحية جيدة إن شاء هللا، ولكن من هنا 
ما يفوتنيش كنائبة برملانية أني نطالبكم السيد الوزير بمجهود إضافي 
ودعم إضافي للفالحا الصغار والكسابة، ألنه في الحقيقة اليوم وبكل 
موضوعية تقهرو، اليوم ايال قدر هللا كانت سنة فالحية بهاد األمطار 
اللي هي ضعيفة شنوا غادي يكون الوضع ديال الكسيبة، وغنرجعو 
مرة أخرى ملناقشة أثمان ارتفاع األسعار ديال اللحوم الحمراء وديال 
الحليب، وكنظن السيد الوزير أن األزمة كانت ستكون أعمق وأعمق 
لوال املبادرة امللكية الحميدة ديال للحد من تأثير الجفاف على الفالحين 
واللي اعتمدتها في الحقيقة الوزارة ديالكم، اعتمدتها الحكومة كبرنامج 
لدعم أو للحد من تأثير الجفاف، لكن اليوم خصنا خصنا واحد وقفة 
حقيقية، وقفة ديال املراقبة وديال التقييم، إلى أي مدى الفالحا الصغار 
استفادوا من هاد الدعم؟ أنتما ما تيخفاش عليكم، السيد الوزير، 
 lesاألثمنة اللي وصل لها العلف، واللي وصلت لها امللحة والفوسفاط و

angrés، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

للفريق  املوالي  التعقيب  إلى  املحترمة، ونمر  النائبة  السيدة  شكرا 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي، لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدانوراملد نامله2و�سي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، يعيش الفالح املغربي عموما الفالح الصغير واملتوسط 
األمطار  وشح  الجفاف  من  متتالية  سنوات  إيقاع  على  خصوصا 
باختالل  األوضاع  هذه  تفاقمت  وقد  املتراكمة،  السلبية  وتداعياتها 
سالسل التوريد وارتفاع أسعار املحروقات ومستلزمات الفالحية مع 
وتأخر  الجوية  األحوال  اليوم بسب  السائدة  الاليقين  استمرار حالة 
التساقطات املطرية، كما يعتبر قامت الفالح الصغير واملتوسط بمثابة 
صمام األمان بالنسبة للقطاع الفالحي وجهوده تقي القطاع الفالحي 
من السكتة القلبية ال قدر هللا، كما يشكل تغير املناخ على الدوام أهم 
إكراهات األساسية أمام تنمية القطاع الفالحي باملغرب، حيث يجب 
تحسين  وسيلة  الري  املياه  استعمال  لترشيد  كبيرة  مجهودات  بذل 
الناجع  االستعمال  ضمان  مع  الفالحية  واإلنتاجية  الفالحي  اإلنتاج 
واملستدام للموارد املائية في سياق يتميز بتغيرات املناخية، كما نود أن 
نثير انتباهكم انتباه الحكومة إلى دعم وتشجيع الفالحين من أجل زراعة 
وبالتالي تحقيق  املحلي،  اإلنتاج  التي تستوردها واالعتماد على  املواد 

األمن الغذائي واالنفالت من التبعية الفالحية لدول أخرى..

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضل  املوضوع،  في  اإلضافية  التعقيبات  إلى  نمر  الوقت،  انتهى 
السيد النائب.
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ملنيئباملسيدامملصطفىاملقيساي:

عن أي دعم تتكلمون؟ لألسف، أنا ملي كنسمع دعم، كنقول كاين 
�سي دعم، بالنسبة لي السيد وزير الدعم وزارة الفالحة بالنسبة للفالح 
الكبير واللوبي ديال الفالحة، أما الفالح الصغير املتوسط راه كيتعدم، 
راه كيموت حاليا، السيد الوزير، لألسف، طلبنا منكم، السيد الوزير، 
لقاءات وما استاجبتوش انتم كوزارة، احنا مجموعة ديال البرملانيين 
الطلبات ولم تستجيبوا، كيفاش غتشوفوا   6 أكثر من  السنة،  هذه 
هاد الفالح الصغير؟ الناس خلصوا الدعم ديال الحبوب شهر مارس 
الفائت وما زال ما توصلوش به لآلن، إقليم سطات وكثير ديال واحد 
واحد العدد ديال املشاكل السيد الوزير، لألسف ما كناش كنظنوا 
أنه السيد الوزير تكونو بهاد املستوى هذا، بهاد العقلية كتعاملوا هاد 

املعاملة هذا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيدا يسيناعوكيشي:

لتشجيع  امللكية  الشركة  بها  قامت  اللي  الدعم  الوزير،  السيد 
الفرس تحت إشراف وزارة الفالحة في العلوف املركبة لقطاع الخيول 
عرف واحد نجاح كبير، واحد الحكامة جيدة، واحد النجاعة كبيرة في 
التدبير وفي التسيير وفي اإلنزال ديالو ولهذا نتمناو أنه يستمر إلى نهاية 
املوسم الفالحي، ريتما إن شاء هللا كانوا التساقطات مزيانة ويرجعو 
األثمنة ديال األعالف وديال الحبوب إلى األثمنة الطبيعية ديالها، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، دائما في إطار التعقيبات اإلضافية إيال 
ما كانش نرجعو للسيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيسامملحترم،

فالدعم ديال الدولة للفالح هو موجود، مستمر وكيهم االستثمار 
وكيهم كذلك تدبير هاد الظرفية الصعبة اللي كيعرفها العالم وكتعرفها 
الدعم  هداك  لوال  فاألعالف  بحدة،  القروي  العالم  وكيعرفها  بالدنا 
ديال األعالف لوال كان عندنا هاد الحالة ديال التموين ديال السوق ال 
باللحوم وال بالحليب وانتما كتعرفوها وكان يعني جفاف مطول وصعب، 
ولوال التدخل والتتبع ديال هاد البرنامج لوال وصلنا لهاد املرحلة واحنا 
كانت  وإيال  ترقيعية  ليست  الحلول  وهاد  البرنامج  هاد  في  مستمرين 
أفكار هناك أفكار اللي فيها حلول مرحبا بها واحنا مستعدين، فبالنسبة 

للبرد والثلج، احنا مستعدين باش نعملو برنامج ديال األعالف بالنسبة 
يخص  وفيما  املناطق  هاديك  ديال  الفالحة  يعني  وبالنسبة  للساكنة 
بوملان سأزوركم إن شاء هللا في الشهرين املقبلين إن شاء هللا بوملان، 
أما فيما يخص السيد النائب املحترم ديال اللقاءات مرحبا بك أنا كل 
أسبوع كنشوف عدة يعني برملانيين ومنتخبين وما مشيتش غير جوج 
ديال املناطق مشيت لجميع الجهات وعدة مناطق، ومرحبا بك إيال كان 
هناك تأخير وهذا مرحبا بك أنا ما عندي حتى �سي مشكل وكنشوف 

.en plus جميع النواب ومرحبا بك وغادي نجي لسطات

ملسيدارئيساملجلسة:

ودعم  تطوير  حول  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
تعاونيات منتجي مادة الحليب للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل ال�سي الحجيرة.

ملنيئباملسيدامحاداملحجيرة:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

الوزير املحترم، هناك صعوبات كبيرة تواجه منتجي مادة  السيد 
الحليب سواء كانوا منتظمين في تعاونيات أو بشكل فردي خصوصا مع 
غالء املواد الفالحية والجفاف وارتفاع أسعار املحروقات، واالنعكاسات 
السلبية ديال هاد ال�سي كامل على الثمن ديال الحليب في السوق. لذلك 
كنسائلكم، السيد الوزير، عالش شنو هي التدابير اللي غتاخذوها باش 
هاد املادة الحيوية األساسية في املائدة املغربية وفي املشروع الكبير ديال 
السيادة ديال األمن الغذائي الوطني تبقى في املستوى ديالها وبالوفرة 

الالزمة وبالجودة الالزمة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الجواب، السيد الوزير املحترم.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

مليون   49 توفر  حيث  الشغل  مهم  مصدر  ي  الحليب  فسلسلة 
يوم عمل في السنة وتحقق رقم معامالت إلى 13 مليار وقيمة مضافة 
ديال 6 داملالير، وكتعتبر التعاونيات والجمعيات من أهم التنظيمات 
ديال  القطاع  تنظيم  ولتعزيز  الحليب،  ديال  القطاع  في  تشتغل  التي 
الحليب على أساس مقاربة سلسلة القيم تم تأسيس عام سنة 2019 
الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب طبقا ملقتضيات القانون رقم 
03.12 املتعلق بالهيئات البيمهنية للفالحة والصيد البحري، فمعظم 
التعاونيات وجمعيات منتجي الحليب منخرطة في الفيدرالية الوطنية 
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ديال  القطب  كتمثل  واللي   2700 على   2000 تقريبا  الحليب  ملنتجي 
اإلنتاج داخل هاد الفيدرالية، وتم إعداد عقد برنامج جديد لتنمية 
سلسلة الحليب يضم العديد من التدابير ال سيما إعانات وتحفيزات 
متنوعة االستثمار والتثمين وتستفيد منها تعاونيات الحليب حوالي 30% 
من تكلفة بناء وتجهيز مراكز جمع الحليب، وفي إطار مشاريع الفالحة 
التضامنية تتحمل الدولة جميع تكاليف بناء وتجهيز مراكز جمع الحليب 
وكذا وحدات التثمين وتصنيع الحليب واملشتقات نتاعهم، دعم تحسين 
النسل فيما يخص األبقار الحلوب 4000 درهم لكل عجلة حلوب من 
األصناف األصيلة، االستفادة من األعالف املدعمة من فترة الجفاف. 
ويبلغ عدد مراكز جمع الحليب املرخصة من طرف l›ONSSA 480 مركز 
منها 303 تعاونية، عدد املصانع ومؤسسات إعداد الحليب ومشتقاته 
189 وحدة معتمدة، ومنها 23 مصنع متوسط وكبير، ومنها 14 تعاونية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى التعقيب، لكم الكلمة السيد 
النائب املحترم، بالتي الحاج، الحاج، الحاج بالتي، وا الحاج خلي السيد 

النائب بعدا يعقب، باقي ما دزناش للتعقيبات اإلضافية.

ملنيئباملسيدامحاداملحجيرة:

بشوية السيمو، غا بشوية، وا بشوية.

ملسيدارئيساملجلسة:

ما عليش، ما عليش، ما عليش الحاج ما عليش، سير ال�سي حجيرة 
تفضل، ال�سي حجيرة تفضل، ال�سي حجيرة تفضل.

ملنيئباملسيدامحاداملحجيرة:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

في الحقيقة السيد الوزير، هاد النقط اإليجابية جدا اللي ذكرتم 
البد ما كنكملوها، ونزيد نقول هو أنه باش يمكن هاد املادة تكون في 
السوق املغربية، وبالثمن املناسب للمستهلك الوطني، خاص أمام هاد 
املجهود اللي كاين، هناك صعوبات ال زالت تواجه الفالح أو منتج هذه 
املادة، خصوصا أنه في الشق املتعلق بدعمه ودعم األعالف، وكذلك 
وصول حاالت عديدة لإلفالس في بعض األحيان، أمام العجز التام على 
مواصلة اإلنتاج في بعض التعاونيات اللي موجودة. شق آخر متعلق 
بتقوية االقتصاد االجتماعي والتضامني، اللي مازال بعض املؤسسات 
اللي يمكن تبلوا البالء الحسن، لكن الزالت متوقفة، مازال خص واحد 
املجهود يدار في هاد الباب. أيضا %90 من منتجي الحليب كيتوفروا 
على أقل من 10 ديال األبقار، وبالتالي هاد املعضلة خاص نفكروا باش 
نواجهوها، وندعموا يعني األعالف كالشمندر والفصة وغيرها بما يكفي. 
أيضا السيد الوزير، العالقة ما بين املنتج والشركات املنظمة واملهيكلة، 
األثمنة اللي كتفرض هاد الشركات هي أثمنة محددة ومن موقع القوة، 

ألن املنتجين هما ضعاف في غالب األحيان، وبالتالي خاص نساندوا هاد 
املنتجين باش نحافظوا على هادا اإلمكانيات، أيضا كنطالبوا باش.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت لألسف انتهى الوقت، 
هل هناك تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ما كاينش، معارضة؟ تفضل 

الحاج.

ملنيئباملسيدامحاداملسياو:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، سجلنا بإيجابية وزارة الفالحة واملواكبة ديالها مع 
الفالحين، رغم الفالح اآلن كيبيع الحليب ب 4 دراهم و20، 4 دراهم 
يبقى  باش  املدعمة،  باألعالف  ديالو  املواكبة  ضروري  تيبقى  و50، 
محافظ لناعلى هاد املادة الحيوية. وفي نفس الوقت السيد الوزير، 
يحظى  األخضر،  والجيل  األخضر  املغرب  مخطط  ألن  كنشكروكم 
بالر�سى ديال املغاربة وملك البالد هللا ينصرو، إذن هذا ما�سي جا من 
فراغ، وإنما باملجهودات ديال وزارة الفالحة، واملجهودات ديال املواكبة 
السوق، ال  في  اللي هي موجودة  املواد  ديالكم، ونحن كنشوفوا هاد 
الخضر ال الفواكه ال اللحظة اللي كالعالم مجيف، راه مخطط املغرب 
األخضر في املغرب كان حاضر بما يملكه من قوة، واللي حضر كل �سيء 
للمغاربة، وهذا ما نساوهش اإلخوان، ونظروا بعين الر�سى والنضاضر 

خوضر، باش يمكنا نشوفوا هاد �سي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

فصفة عامة، بغيت غير نقول بأن هاد السلسلة ديال الحليب، 
فقدات التوازن ديالها من بعد كورونا، وحتى شوية قبل كورونا، والبد 
به مع  اللي كنقوموا  ال�سي  بأهداف طموحة وهاد  تدخل شامل  من 

املهنيين، على طول حلقات يعني ديال هاد السلسلة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

املوالي، وهو سؤال  السؤال  إلى  نمر  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
آني عن استراتيجية الوزارة، من أجل ضمان األمن الغذائي، وتشجيع 
اإلنتاج الفالحي الوطني، في ظل إشكالية ندرة املياه، للسيدات والسادة 

أو للسيدة النائبة املحترمة تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةانبيلةامنيب:

شك2ماملسيدامل2ئيس،
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األمن  أجل ضمان  من  وزارتكم  استراتيجية  عن  الوزير،  السيد 
الغذائي، وتشجيع اإلنتاج الفالحي الوطني، بارتباط مع تدبير اإلشكالية 

املزمنة لندرة املياه نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

وتفعيال  لبالدنا،  استراتيجية  أولوية  هو  طبعا  الغذائي  فاألمن 
للرؤية املتبصرة لجاللة امللك حفظه هللا، كتعمل الحكومة على تنزيل 
استراتيجية الجيل األخضر، على أساس نهج شامل ومتكامل لضمان 
الغذائية.  السيادة  الفالحية وأسس  التنمية  تعزيز  عبر  الغذاء،  وفرة 
فبعد مخطط املغرب األخضر اللي مكن من تحقيق إنجازات مهمة، 
تضع  اليوم  فالحية،  منتوجات  لعدة  الوطنية  الحاجيات  لتغطية 
استراتيجية الجيل األخضر السيادة الغذائية في صلب املعادلة ديالها 
عبر تطوير فالحة مستدامة وذكية مناخيا عن طريق: أوال، التركيز على 
املنتوجات األساسية؛ ثانيا، تدبير أمثل ملياه السقي وبطريقة مستدامة؛ 
تشجيع التكنولوجيات التأقلم كتطوير تقنية الزرع املباشر؛ الرفع من 
جاذبية القطاع عبر تشجيع االستثمار في املجال الفالحي وإدماج الشباب 
وتوسيع التأمين الفالحي وتعميم التغطية الصحية ومواكبة االنتقال 
التكنولوجي للفالحين عبر تشجيع استعمال الطاقات املتجددة واعتماد 

وتعميم التكنولوجيا الخضراء وتطوير الرقمنة الفالحية.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئبةاملسيدةانبيلةامنيب:

شكرا السيد الوزير، بالفعل ضمان األمن الغذائي هو جزء هام من 
األمن االستراتيجي الذي ال يمكن تحقيقه عبر استيراد املواد الغذائية 
األساسية املرتفعة التكلفة وال باالستمرار في تشجيع الفالحة التصديرية 
التي تساهم في استنزاف للمياه الجوفية، هناك حاجة باإلضافة إلى 
التدابير التي تم اإلعالن عنها على وضع سياسة فالحية وطنية جديدة 
ومستدامة تعتمد على البحث العلمي والعمل مع الخبراء املغاربة إليجاد 
أجوبة أوال على التلوث وتسمم التربة واستنزاف مكوناتها واملشكل ديال 
األسمدة املحظورة اللي مرتبط باألمن الصحي ثم تراجع التنوع البيئي 
ومشكل البذور، املغرب هو الخامس وال السادس ديال املصدر ديال 

الطماطم واش كتفكرو السيد الوزير في وضع بنك للبذور في بالدنا 
بحال اللي توضعات في الهند واللي كانت ورائها السيدة باندنا تشيفا 
لحياتهم  ألف فالح وضعو حد   200 هناك  كاين  بأنه  واللي الحظات 
ألنهم ما كيمكن لهمش يقترضو في كل موسم باش يشريو بذور اللي ما 

كيمكلمهش إزرعوها مرة ثانية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، التعقيبات اإلضافية، 
تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةانعياةاملفتحيوي:

املغرب  مآ�سي  من  أخرى  مأساة  كنعيشو  اليوم  الوزير،  السيد 
األخضر عوضتو زراعة دالحبوب املزروعات استنزفت الفرشة املائية 
ديال بالدنا ولينا كنسمعو بأن املغرب كيصدر مياه وأكبر مثال نعطيك 
إقليم اشتوكة آيت باها وكيعرف هاد القطاع واحد املؤشر ديال 42.5 
من ديال االستيراد ديال %42.5، عندنا أيضا السكر، السيد الوزير، 
%60 ديال االستيراد وكتزيدو تخلصو عليه من املقاصة واللي موجهة 

أصال للفئات الهشة..

ملسيدارئيساملحلسة:

عفوا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
دائما في املوضوع تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ال يبدو، السيد الوزير 

إيال بغيتو تفضلوا.

ملسيدامحاداصد قياوزي2املفالحةاوملصيداملبح2ياوملتنايةا
ملق2ويةاومملييهاوملغيبيت:

فيما يخص البحث العلمي فالبحث العلمي السيدة النائبة املحترمة 
هو أساس االستراتيجية ديال الجيل األخضر هو األساس اللي غيعطينا 
الحلول فهاد اإلشكالية ديال التغيرات املناخية واحنا كندعموه وعندنا 
مؤسسات جد مهمة على الصعيد الوطني، بنك البذور طبعا عندنا بنك 
البذورمغربي اللي معترف به دوليا وعندنا بنك ديال ليكاردا اللي هو 
دولي اللي تقام على يعني في بالدنا، أما بالنسبة السيدة النائبة املحترمة 
بغيت غير نقولها ربما هي باقي ما فهمتش املعادلة ديال التنمية الفالحية 

والعالم القروي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، وشكرا على حسن مساهمتكم وسعة 
صدركم السيد الوزير في هذه الجلسة وننتقل إلى القطاع املوالي هو 
قطاع اإلدماج االقتصادي واملقاوالت الصغرى والتشغيل والكفاءات، 
نرحب بالسيد الوزير معنا ونتمنى له سنة سعيدة إن شاء هللا سعيدة 
مكللة بالنجاح والسداد، ونمر إلى السؤال األول في القطاع هو سؤال 
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عن معضلة البطالة للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
املحترم،  النائب  السيد  الكلمة  لك  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي 

تفضلوا.

ملنيئباملسيدارشيداأفياللاملعلايامإلىري�سي:

على  ديالها  والتأثير  البطالة  معضلة  حول  سؤالي  الوزير،  السيد 
العاطلين واللي تتقد تؤدي أحيانا إلى اإلدمان في املخدرات وإلى اإلجرام 
وإلى الهجرة السرية، احنا لنا اليقين أنه الحكومة تقوم بعمل كبير ومجهود 
كبير من خالل مجموعة د الورشات، لكن هناك بعض املالحظات فيما 
يخص مثال الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل، هناك ما يسمى بعقد 
اإلدماج اللي تتخص فيه الدولة من 2600 درهم أو 1600 إلى 6 آالف 
درهم، ولكن كاين واحد الفئة اللي ما عندهاش الباك ديالها، اللي ما 
عندهاش الباك، وهي فئة اللي هي متضررة وعريضة جدا محرومة من 
هاد الحق، يعني وهذا حق دستوري، الحق في الشغل خاص يكون توازن 
بين جميع الطبقات، ما يمكنش احنا واحد الفئة ألنها عندها شواهد 
نعطيوها أهمية، والفئة اللي هي محتاجة اللي تتكون محرومة، غالبا 
تيكون عندها مشاكل عائلية، تيكون تضمر ديال أنه ما كاينش يعني تتبع 
درا�سي، ألنه كاين الفقر، وبالتالي نتمنى أن يكون هناك حل في املستقبل. 
وهناك نقطة ثانية وهي أساسية، وهو قانون الشغل البد تحيينو باش 

يكون واحد املوازاة وتوازن في الحقوق بجميع األطراف، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

أوال سنة سعيدة كذلك بأجمل املتمنيات، وكذلك سنة أمازيغية 
سعيدة، بالنسبة لتشلحيت وتمازيغت وتريفيت، وكناخذ املناسبة باش 
نهنأ السيد الرئيس، بمناسبة انتخابه كأمين العام للحركة الشعبية 
كذلك، مؤخرا ما كانتش الفرصة لتهنئته على املأل. فبالنسبة للسؤال 
ديال السيد النائب، فعال هو سؤال في صميم املوضوع، أوال الجهة اللي 
كتنتميوا ليها وخصوصا الشمال، هي من خالل اإلحصائيات اللي عطاوني 
يعني ال الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، وال الوزارة وال 
حتى اإلحصائيات اللي كاينة ديالle1haut-commissariat1au1plan، هي 
الجهة اللي وصلنا فيها ألكبر األهداف، بمعنى الطلب كثير وكثير جدا، 
ال بالنسبة لتشغيل املأجور، وال بالنسبة حتى لخلق املقاوالت الصغيرة 
 ،100% فتنا فيه  األوراش، كل �سي  ديال  البرنامج  جدا، والبالنسبة 
بالنسبة ل l›ANAPEC وصلنا ل %120 ديال األهداف، ولكن ملي كنجي 

نشوف األعداد، كنلقى تقريبا واحد 12 ألف ديال الناس، في البرنامج 
ديال أوراش بالنسبة للجهة كلها ديال طنجة الحسيمة، وبالنسبة ديال 
تشغيل املأجور وداك ال�سي يعني في l›ANAPEC تقريبا 20 ألف ديال 
الناس، ولقينا أنه فعال هاد السؤال ديالك في محلو، أي أنه الناس اللي 
كيستافدوا ما عندهمش خاص يكون عندهم الباك أو خاص يكون 
عندهم دبلوم، ولكن في أوراش %70 ديال الناس اللي خدموا ما عندهم 
تا �سي دبلوم. ونحن منكبين اليوم كنفكروا في طريقة باش نخرجوا 
برنامج جديد، بالنسبة لألشخاص الذين ال يتوفرون على شواهد أو 
دبلومات، بعد النجاح الكبير الذي عرفه البرنامج ديال أوراش، اللي 
كيفما كتعرفوا في مجمله أوراش مؤقتة، وهذه من األولويات ديالنا، في 
إطار مخططات ديال العمل وديال التشغيل الجهوية، وراه تكلمت مع 

السيد رئيس الجهة عمر مورو..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب فيما تبقى من الوقت.

ملنيئباملسيدار�سياأفياللاملعلايامإلىري�سي:

أنا املنطقة ديالي  الوزير املحترم، شكرا على هاد اإلجابة،  السيد 
اللي تنمثلها هي عين السبع الحي املحمدي، وفعال ذكرت الشمال ولكن 

تنهضروا على املغرب بصفة عامة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تفضل، بالتي بالتي غادي 
تسمحوا ليا نمشيوا لألخت وأنا نجي عندك، تفضلي، ها أنت السيد 

الرئيس غير ما تكون على خاطرك.

ملنيئبةاملسيدةاعويشةازلفى:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

بداية بإسمي واسم الفريق االشتراكي كنقدم التعازي الحارة ألسر 
وضحايا فاجعة، شاطئ ابن تاركا بجماعة مير اللفت إقليم سيدي إفني 
جهة كلميم واد نون، كنقولوا للضحايا هللا يرحمهم شباب في مقتبل 

العمر لألسف هما ضحايا قوارب املوت.

السيد الوزير، إيال متى غتبقى جهة كلميم واد نون هي كتنشط فيها 
قوارب املوت؟ إيال متى الشباب ديالنا ديال هاد الجهة كياكلهم البحر؟ 
السيد الوزير، جهة كلميم واد نون األولى في معدالت البطالة واألخيرة في 
مناصب ديال الشغل، اليوم هاد قوارب املوت راه مؤشر مؤشر واضح 
فشل البرنامج ديالكم في الوظيفة، وهذا واحد التصور حقيقي ديال 
الوزارة ديالكم في توفير فرص حقيقية للتشغيل. كيقول املثل املغربي 
السيد الوزير، تا مش ما كيهرب من دار العرس، لو أنكم وفرتم فعال 
ما  الشباب  لهاد  الكريم  العيش  كتضمن  وتكون  حقيقية،  مناصب 
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غاديش يحركوا، ما غيمشيوش للتهلكة. واش عرفتي السيد الوزير اليوم 
شحال ديال األمهات تحركوا على كبدة والدهم؟ شحال ديال اليتامى؟ 
شحال ديال األرامل؟ من سيعين هاد األسر؟ السيد الوزير هاذي هي 
الحكومة االجتماعية، هادي هي حكومة صاحب الجاللة، يمكن عندكم 
مشكل تفهموا الخطب امللكية السامية والتوجهات امللكية، اليوم أبنتم 
أنكم فشلتم في أنكم فعال تنزلوا واحد الخطة حقيقية، السيد الوزير أنا 

ما كنضحكش، ألنه اليوم الناس اللي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، شكرا السيدة النائبة املحترمة، 
انتهى الوقت السيد الرئيس تفضلوا، عفوا السيد النائب عفوا، تفضل 

السيد الرئيس.

ملنيئباملسيدامحاداصبيري:

في الوقت اللي كان العالم يخلد احتفاالت رأس السنة، كانت جهة 
كلميم واد نون املنكوبة مكلومة تشيع جثامين مجموعة من الشبان 
قضو غرقا، مكرهين ركبو قوارب املوت، في جهة كلميم واد نون شباب 
ليس لهم أي خيار، الفقر والبطالة من أمامهم واألطل�سي من ورائهم، 
رجاء البد من إيجاد حل للبطالة والحد من إزهاق أرواح رعايا صاحب 

الجاللة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداأحادازمهو:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، بكل صدق السيد الوزير ما وقع بجهة كلميم واد نون 

بالضبط بإقليم سيدي إفني أمر مؤلم جدا في مغرب اليوم، وتعازينا 

الحارة لضحايا أو لعائلة الضحايا وبالشفاء العاجل للجرحى والسالمة 

للمفقودين. السيد الوزير املحترم، دائما ندق ناقوس الخطر بهذه الجهة 

الوزير صفر استثمارات  السيد  البطالة، جهة  في  الريادة  جهة تحتل 

جهة بدون معامل، السيد الوزير، البد أن يكون التعامل استثنائي مع 

هذه الجهة وهاد ال�سي دائما نطالب بالسيد الوزير املحترم، فوضعية 

األسر وضعية مكلومة جدا نتمنى في القريب العاجل أن يكون حل لهذه 

املعضلة في هذه الجهة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب دائما في إطار 
التعقيبات اإلضافية.

ملنيئباملسيدامنصفاملطوب:

السيد الوزير، تكلمتوا على جهة طنجة -تطوان- الحسيمة هنا بغيت 
نثير انتباهكم، السيد الوزير، على أن إقليم تطوان وعمالة املضيق 
الفنيدق راه كتعيش أزمة خانقة واستياء من الشباب والشابات ديال 
هاد تطوان الكبرى ، فدائما الجهوية مازال ما كاينش التطبيق ديالها 
احنا بغينا حلول حقيقية السيد الوزير لهاد الشباب وهاد الشابات ألن 
ال اللي قرى ما كيلقى خدمة، ال اللي ما قاري ما كيلقى خدمة راه كاين 
إشكالية كبيرة صراحة في هاد جوج داألقاليم اللي كيعيشو واحد املأ�سى 
كبيرة خصوصا بعد اإلغالق دمعبر باب سبتة اللي عارفينه وكانت حلول 
ولكن ما كاينش حلول حقيقية بغينا إرادة من طرفكم السيد الوزير 

الحل لهاد املشكل هذا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ ال يبدو تفضل السيد 
الوزير.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

بطبيعة الحال كنظم إلى املعزين في الفاجعة ديال الجهة ديال واد 
نون وبطبيعة الحال هاد ال�سي ما كيعني هاد األحداث املأساوية ديما 
املغاربة والجميع هو  أنفس جميع  في  األثر كبير  تتكون كتخلي واحد 
معبأ باش يحل املشاكل ديال املغاربة، والجهة ديال واد نون أنا زرتها 
وقضيت فيها أيام مع املنتخبين ومع الفعاليات ومع السلطات املحلية 
من أجل تدارس القضية ديال التشغيل وتكلمنا فيها وفيها واحد العدد 
ديال الخصوصيات وبذلنا مجهود في إطار الحكومة في برنامج أوراش في 
إطار الحصيص اللي تعطى لهاد الجهة رغم الكثافة السكانية اللي هي 
ما�سي كثيرة جدا وتعطاها واحد املجهود إضافي واستثنائي، وحققاتو في 
إطار البرنامج ديال أوراش ووصلنا لواحد املقاربة على أنه البرامج ديال 
التشغيل الزم تكون برامج جهوية ملي جينا كنشوف الحكومة السابقة 
التي تنتمون إليها والتي لم تفعل شيئا لجهة واد نون باملناسبة لم تفعل 
شيئا، أبدا بالنسبة لهاد الجهة، وهاد ال�سيء اللي وصلتو له راه كاين اللي 
مسؤول عليه فانطالقا من الرغبة ديالنا فتكون أنه ديمقراطية محلية 
حقيقية قلنا للجهة كجهة أننا بغينا ندير واحد البرنامج تعاقدي وجميع 
اإلمكانيات اللي عندنا كحكومة نعطيوها للجهة تحت قيادة الجهة، ألن 
في االختصاصات ديالها يمكن لها تدير برامج تنموية وبرامج اقتصادية 
واتفقت مع السيدة رئيسة الجهة وعطيت الوعد لرؤساء الجهة اللي بغاو 
يدخلو في هاد الطريقة الجديدة ديال العمل أننا نوقعو هاد االتفاقية 
اإلطار ما�سي االتفاقيات البروتوكولية فيها اإلمكانيات العملية اللي غادي 
نوضعوها رهن إشارة هاد الجهات إن شاء هللا في هاد trimestre األول 
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ديال 2023 ولكن خاص نكونوا واعيين أنه اإلشكالية ديال التشغيل 
ما كتحلش فقط بهاد األمور، كتحل من خالل االستثمار، وكاين واحد 
العدد ديال الجهات وهاد ال�سي معروف في بالدنا، اللي ما�سي في املقدمة 
ديال  الورش  جا  عليها  االستثمار،  فيها  اللي  دالجهات  الصدارة  وفي 
االستثمار تحت القيادة ديال سيدنا هللا ينصرو، عليها الحكومة دوزات 
القانون ديال االستثمار هنا، وهاد القانون كيعطي واحد امليزة بالنسبة 
للجهات اللي ربما ما عندهاش واحد ما كتستقطبش استثمارات كثيرة. 
وبرمجنا في الحكومة في األسبوع املقبل إيال ما خانتنيش الذاكرة، أنه 
داك املرسوم التطبيقي ديال هاد القانون اللي عاد دوزتوه الدستور في 
البرملان يخرج لحيز الوجود. إذن كاين واحد املجهود كبير درناه بواحد 
الصدق، واحنا ال نريد أن نستعمل الفواجع ألغراض سياسوية، جينا 
باش نخدموا وكنخدموا في إطار جدي، ولكن نقولوا الحقيقة كلها وما 
نقولوش غير جزء منها. واإلقليم ديال تطوان والجهة ديال الشمال، 
كذلك من الجهات الحدودية اللي عندها إشكاليات، وكان أول إقليم 
بدينا منو أوراش هو الفنيدق، وحقق األهداف ديالو كلها، وكيفما قلت 
لكم نفس املقاربة شفتها مع السيد رئيس الجهة، ديال برامج جهوية 
للتشغيل، ملي شفت الحكومات السابقة الرصيد ديالها لقيتوا ضعيف 

جدا في هذا املجال، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي، أشنو السيدة النائبة؟ 
في التسيير؟ تفضلي، غا بشوية غادي يجيك الصوت.

ملنيئبةاملسيدةاعويشةازلفىا)نقطةانظيم(:

بالشهور ماني عجالنة كاع. السيد الرئيس هللا يخليك، احنا ملي 
كنطرحوا سؤال أو ال فاجعة ما كنقولش را�سي ردنا للحكومات السابقة 

وال غير السابقة، احنا كنعيشوا الحاضر كنعيشوا اليوم.

ملسيدارئيساملجلسة:

ال ال وال دابا هادي ما�سي في التسيير.

ملنيئبةاملسيدةاعويشةازلفىا)نقطةانظيم(:

وآ اسمح ليا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هذا ما�سي تسيير، هذا ما�سي تسيير، إيوا دابا، واش غادي نجاوب 
وال غتجاوبوا؟ دابا غي اتافقوا هللا ير�سي عليكم، دابا ما كتخليوش، 
واش واش السيدة النائبة خذيتي الكلمة؟ انتهى الكالم، خذيتي الكلمة 
اشنو  على  هو مسؤول  يقولش  ما  وال  يقول  دابا  ال  ال  لك،  اسمعنا 
كيقول وأنت مسؤولة على اشنو كتقولي، اسمح لي وا اسمح لي. أوال 
أوال ما يمكنش تاخذي نقطة نظام باش تردي اشنو كيقول وال اشنو 

ما كيقولش، إيال بغيتي ندققوا فهاد�سي، ال بدون تصفيق هللا ير�سي 
عليك، ال ال ال ال هللا ير�سي عليكم أرجوكم، راه ما�سي غلبني نغلبك، 
احنا ما�سي في مبارزة هنا، احنا اليوم كنتافقوا دائما كيفاش نسهروا 
جميع على حسن تنظيم وتدبير هاد الجلسة، ما فيهاش أنا وال أنت، هذا 
وجه واحد، ولكن أرجوكم إيال كاين �سي أخ وال أخت قال �سي كالم، راكم 
كتسبقوا وكتجاوبوا وكتحرجوني، إذن ما نجاوبش تجاوبوا أنتوما في 
بالصتي، ما عنديش إشكال غي انتافقوا عليها، إيال كان رئيس مسؤول 
على الجلسة خليوه يكمل الجلسة أرجوكم. السيدة النائبة عفاك نقطة 
نظام راه ما�سي في محلها، أنا كنقولها لك، غادي ندوزوا للسؤال املوالي، 
سؤال عن دعم املقاولة الناشئة واملبتكرة، للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل السيد النائب 

املحترم تفضل.

ملنيئباملسيداأنوراصبري:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

لإلدماج  كبيرة  أهمية  الحكومة  تولي  املحترم،  الوزير  السيد 
االقتصادي للفئات النشيطة والنهوض باملقاولة، وتنوهوا باإلجراءات 
التي تضمنتها امليزانية الفرعية لقطاعكم، خاصة أنو خصصتوا ميزانية 
املقاولة  دعم  أجل  من  درهم،  مليون   320 ب  السنة  لهاد  استثمار 
الصغرى واملتوسطة، نسائلكم عن اإلجراءات املتعلقة بدعم املقاولة 
الناشئة واملبتكرة، وخاصة النشيطة في مجال التكنولوجيا واالتصال، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الكلمة السيد وزير.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شك2ماملسيداملنيئبامملحترم،

فعال الوزارة عندها برنامج اللي إن شاء هللا غادي يكون مفعل في 
هاد السنة ديال 2023، وهاد البرنامج فيه واحد البرنامج استثماري 
مهم، في الحقيقة هاديك 320 مليون ما بقاتش كلها عند الوزارة، بقى 
منها 80 مليون فقط، 20 مليون بالنسبة للمقاول الذاتي و60 مليون 
بالنسبة للمقاولة الصغيرة جدا، والباقي عطيناه لوزارة الصناعة باش 
تعاون به املقاوالت اللي كبيرة شوية واملتوسطة، في إطار القانون في إطار 
القانون أو في إطار برامج اإلقالع االقتصادية اللي كتعرفوها. بالنسبة 
للمقاولة الناشئة واملبتكرة، بطبيعة الحال احنا بدينا في شهر يوليوز، 
التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  ديال  الهيكلة  إعادة  واحد  درنا 
والكفاءات هذا املحور األول، وخلقنا مديرية خاصة باملقاولة الصغيرة 
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جدا والناشئة واملبتكرة، واحنا بصدد العمل باش نخدموا مع الوزارة 
املكلفة باالنتقال الرقمي كذلك، على برامج محددة. والفكرة ملي غادي 
يخرج إن شاء هللا األسبوع املقبل أو اللي بعده هداك le décret اللي 
باملقاوالت  املرسوم آخر خاص  يتبعوا واحد  باالستثمار غادي  خاص 
الصغيرة جدا وغادي في إطار االستثمار دائما ألنه إيال جيتي تشوف 
العروض ال في البرنامج ديال انطالقة وال في البرامج كلها اللي كاينين، 
العروض اللي كتعاون االستثمار داملقاوالت الصغيرة واملقاوالت الناشئة 
ما�سي كثيرة بزاف وبغينا نعبؤو واحد امليزانية فهاد املجال لهاد املقاوالت 
اللي كنشوف األرقام اللي كتعطيها مثال AMPE أو Maroc PME العدد 
اإلجمالي ديال املقاوالت اللي كيستافد من هاد الدعم قليل جدا عشرات 
فقط، بينما خصنا أهداف تقريبا ما بين 8 آالف و10 آالف في السنة، 
فاحنا معبئين إن شاء هللا عما قريب في هاد LE TRIMESTRE إن شاء 
هللا غادي نعطيوكم األرقام وخصوصا البرامج امليدانية اللي غاتكون 

على مستوى األقاليم 75 كلها، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب لكم السيد النائب تفضلوا.

ملنيئباملسيداأنوراصبري:

اللي  املبادرات  كل  ودعم  مجهوداتكم  على  الوزير  السيد  شكرا 
تتنهض باملقاولة، ما تفوتنيش الفرصة باش نوه بعمل الحكومة على 
ورش إصالح املرسوم املنظم للصفقات العمومية واللي غادي يساهم 
في تعزيز تفعيل مبدأ األفضلية الوطنية، أنا بغيت نذكر باللي املقاولة 
الناشئة واملبتكرة تحتاج مقاربة خاصة للدعم les Start up تيحتاجوا 
ملصادر مختلفة للتمويل بحال les business indjers تيحتاجو لضمان 
مناخ أعمال مناسب كحاضنات متخصصة، خاصهم مواكبة كبيرة في 
البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي rand، خلق فرص للتسويق عامليا 
وهي فرصة إلدماج لعالمة املغرب قاريا وعامليا ما انساوش أننا خرجنا 
من تجربة الكوفيد بسمعة جد جد إيجابية بتدبير الجائحة واملقاولة 
املغربية بينات على قدرة االبتكار وتأقلم مهمة مع األزمة، وما نساوش 
أيضا وصول املنتخب املغربي للمربع الذهبي وإعجاب املاليين للشخصية 
املغربية العبين ودولة في شخص جاللة امللك هللا ينصره وهذا مكسب 
كبير لعالمة املغرب، لذلك ربما حان الوقت لوضع استراتيجية وطنية 
للنهوض باملقاولة الناشئة واملبتكرة ونقدو نوضعو سؤال واش غذا بغينا 
يكون عند شركات المعة بحال les Start up unicorn، ربما تأسيس 
مرصد وطني للمقاولة يمكنه أن يساهم في بلورة رؤية شاملة للقطاع 

بتحسين وتجويد وتتبع املؤشرات بحال..

ملسيدارئيساملجلسة:

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

املوضوع؟ ال يبدوا ونرجعو للسيد الوزير ايال بغى يعقب. إذن نمر للسؤال 
والسادة  للسيدات  املهنية  والسالمة  الصحة  هو سؤال حول  املوالي 
النواب املحترمين من املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لكم الكلمة 

السيدة النائبة املحترمة تفضلوا.

ملنيئبةاملسيدةاربيعةابولة:

املهنية  والسالمة  الصحة  بأوضاع  للنهوض  استراتيجيتكم  عن 
بمجال العمل نسائلكم السيد الوزير؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

أصبحت  املهنية  والسالمة  الصحة  فعال  النائبة،  السيدة  شكرا 

خصوصا بعد ما جات الفاجعة ديال كوفيد 19 واحد املوضوع أسا�سي 

وجوهري في السياسات كلها، وحرصنا كمملكة مغربية في إطار العمل 

اللي دارتو منظمة العمل الدولية في يونيو من هاد السنة 2022 أنه 

يضاف في املبادئ والحقوق األساسية في الشغل يضاف ابتداء من سنة 

2022 أماكن عمل آمنة وصحية اللي صوتنا عليه وكنا من املبادرين 

لهاد األمر، السياسة أو االستراتيجية ديال بالدنا فهاد املجال عندها 

4 داملحاور: أوال تطوير النظام الوطني للسالمة والصحة املهنية؛ تطوير 

تكوين السالمة والصحة املهنية وهنا درنا واحد العدد ديال الورشات 

تكوينية راه درنا تقريبا ألف مشارك في 12 جهة في 12 يوم تحسي�سي فهاد 

العام هذا اللي دوزناه؛ النهوض بثقافة الوقاية واملخاطر املهنية وجمعنا 

جميع الفاعلين وتعزيز الحكامة والحوار االجتماعي والبعد الترابي وها 

انتما غادي تشوفو إن شاء هللا من خالل القوانين اللي اتفقنا عليها في 

الحوار االجتماعي إن شاء هللا فهاد السنة املخرجات ديالها، وراه بديت 

ابتداءا من الشهر املا�سي عاود ثاني بدينا العجلة ديال الحوار االجتماعي 

بشكل كبير ومستمر، وبطبيعة الحال كيفما كتعرفوا أنه واخا غنديروا 

كاين  ألن  كذلك  الزجر  نديرو  يكون ضروري  غادي  كامل  ال�سي  هاد 

املقاوالت ال تحترم شروط الصحة والسالمة املهنية، وفهاد اإلطار راه 
درنا األعوان اللي تكلفو بالتفتيش إلى غاية 15 دجنبر سنة 2022 دارو 

29 ألف و68 زيارة مراقبة، خرج منها 274 ألف مالحظة للمشغلين، منها 

تقريبا 5 آالف مالحظة تتعلق بالصحة والسالمة في العمل، فبالتالي 

احنا معبئين من مختلف الجهات أننا نقدرو نواكبو هاد الورش اللي 

هو مهم واللي هو أسا�سي في، يعني، ظروف العمل اليومية ديال الشغيلة 
املغربية، ولكن غنديروه مع النقابات في إطار القوانين لي غنخرجو هاد 

السنة كذلك.
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ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة  تعقيب  التعقيب،  إلى  نمر  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
النائبة، تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةاسلوداملبرىعي:

انفجارات  فاجعة  بعد  جاء  السؤال  لهذا  طرحنا  الوزير،  السيد 
االنفجارات  هذه  بيروت،  مرفأ  بانفجار  فكرتنا  انفجارات  املحمدية، 
هذه  ببالدنا،  استراتيجية  ومنشآت  بأسرها،  مدينة  ساكنة  هددت 
الحادثة بينت مدى الجشع واالهتمام باملصالح الفردية وضرب مصالح 
الوطن عرض الحائط، أين هي نتائج التحقيق؟ املواطن املغربي ينتظر 
من له مصلحة إقفال هذا امللف؟ السيد الوزير، بلدناها هو األقل أمنا 
وسالمة في مجال الصحة والسالمة املهنية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، األرقام الرسمية صادمة، أكثر من 50 ألف حادثة شغل 
فيها ما بين 3000 و2000 دالوفاة، بعض الحوادث التي وقعت في بالدنا 
تبين االستهانة بحياة املواطنين وضرب قواعد السالمة و الصحة املهنية 
عرض الحائط، كنتفكرو املعمل دروزامور اللي ماتوا فيه 55 عامل، 
معمل النسيج السري بطنجة، 28 عاملة ناهيك عن النقل دعامالت 
حقول الفرولة، وكذلك ورشات عمال البناء وغير ذلك من الحوادث 
املفجعة التي تذكرنا دائما بأن هناك نقص في هذا املجال، فعال البالد 
ديالنا النسيج االقتصادي ديالها كيتميز باملقاوالت الصغيرة واملتوسطة 
التي ال تهتم بقواعد الصحة والسالمة املهنية، كذلك هناك شساعة 
القطاع غير املهيكل، ولكن ما نساوش قلة عدد مفت�سي الشغل، وكذلك 
قلة عدد أطباء الشغل، هاد املشاكل كلها كتقول لنا محدودية البرنامج 

الوطني للصحة والسالمة املهنية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيبات  من  هناك  هل  الوقت،  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
إضافية أخرى في املوضوع؟ ال يبدو، إذن ما كاينش تعقيب آخر إضافي في 
املوضوع؟ السيد الوزير، عندك؟ ما بقى لك �سي حاجة؟ انتهى الوقت، 
عفوا السيد الوزير، إذن نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال عن متعلق 
بإيالء العناية لجهاز تفتيش الشغل للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةامليكةاملز نيني:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، التشغيل اليوم من األسئلة الحارقة ودور مفتش 
الشغل في استقرار العالقة الشغلية وفي الحفاظ على السلم االجتماعي 
التي  اإلجراءات  حول  الوزير،  السيد  نسائلكم  لذلك  مهم،  دور 
تطورات  مع  املهنة  لهاد  املنظم  القانوني  اإلطار  ملواءمة  ستعتمدونها 
الحماية  اململكة، وباألخص ورش  اللي كتعرفها  اقتصادية  السوسيو 

االجتماعية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

واللي  الشغل  مفت�سي  ديال  الجهاز  فعال  النائبة،  السيدة  شكرا 
كايجي حتى في سؤالي كان قبل هو جهاز مهم وأسا�سي، السنة املاضية 
استفدات الوزارة تقريبا من 100 منصب تحويلي كيتسمى، كيجي من 
وزارة اخرين، ودرنا تكوين كبير وطويل جدا أول مرة في تاريخ الوزارة، 
الشهر املا�سي تقريبا بقى شهر ديال جميع مفت�سي الشغل، ومن األمور 
اللي كتخرج هي هاد األمور اللي طرحتيها في السؤال ديالك، أوال، أوال 
وقبل كل �سيء االختصاصات اللي عند مفتش الشغل بموجب قانون 
أو مدونة الشغل، وهذا نقاش طويل عريض منذ سنة تقريبا 2004، 
والكالم اللي درناه مع النقابات في إطار الحوار االجتماعي كله يصب في 
أنه املهنة ديال مفتش الشغل يجب أن تتقدم وإن شاء هللا بموجب 
مبرمجة حسب  اللي  الشغل  ديال مدونة  نديرو  اللي غادي  املراجعة 
مخرجات الحوار االجتماعي في يوليوز 2023 غتكون هي املناسبة باش 
هاد األمور هادي تعالج في اتجاهين، االتجاه األول أن املراقبة تكون 
ولكن تكون كذلك واحد الوساطة اللي خصها تكون. ثانيا اإلمكانيات، 
وأنا التزمت مع مفتشين الشغل أننا نطوروا النظام األسا�سي ديالهم، 

باش يكون خاص وباش يعطيوهم اإلمكانيات يقوموا بالعمل ديالهم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيدة النائبة، تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةامليكةاملز نيني:

بالفعل السيد الوزير، نوايا بهاد اإلصالح وباألخص مدونة الشغل، 
ألن قابلية تطبيق العديد من مقتضياتها، من أهم العثرات اللي كتواجه 
مفتش الشغل، ولكن هذا ال يمكن أن يغطي الخصاص املهول اللي 
عندنا في مفت�سي الشغل، حاليا عندنا 500 مفتش شغل بمعدل واحد 
لكل 10 آالف أجير من املصرح بهم، ناهيك ما كنتكلموش على القطاع 
غير املهيكل، وما كنتكلموش على الغير املصرح بهم. هنا سؤال النجاعة 
يساءلنا، إيال ضفنا لو أيضا املهمة املزدوجة املوكولة ملفت�سي الشغل، 
اللي هي مراقبة تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، اللي أغلبية مقتضياتها 
كيفما قلنا قابلة للتطبيق تسائلنا، ولكن كنضيفوا له أيضا من النزاعات 
واملصالحة، هذا إيال ضفنا له أيضا شروط العمل، غياب اللوجيستيك 
أرباب  اللي كيقدموها  التوجيهات  إلزامية  إيال ضفنا لو أيضا  الكافي، 
العمل، إيال ضفنا لو أيضا حجية املحاضر اللي كيتبثوا هذا كيساءلنا، 
وكيساءلنا في ظل ورش الحماية االجتماعية اليوم، هل مصير مفتش 

الشغل سيتفرق بين قطاعات وزارية، القطاع اللي كتشرفوا عليه.
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ملسيدارئيساملجلسة:

األسئلة  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
اإلضافية في املوضوع، هل هناك من سؤال إضافي في املوضوع؟ عفوا 
تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال يبدو، إذن نمر إلى السؤال املوالي، والسؤال 
حول التشغيل في املناطق القروية، للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق التجمع الوطني لألحرار، لكم الكلمة السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاملسعد ةاممحزون:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، املناطق القروية كتعاني من ارتفاع نسبة البطالة، 
الشواهد  الشباب، واللي فيئة كبيرة منهم حاملي  في صفوف  خاصة 
العليا، من العار السيد الوزير، نحرموا هاد الفئة من الولوج لسوق 
الشغل، إال ما الفائدة من هذا الشواهد، بناء عليه نسائلكم السيد 
العالم القروي؟  الوزير، عن املجهود الحكومي إلنعاش التشغيل في 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير لكم الكلمة.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

شكرا، الجواب ديالي فيه 3 ديال األمور: أوال السيدة النائبة بعدا 
شكرا على السؤال ديالك.

أوال- التشغيل في العالم القروي، احنا ملي الحكومة نصبها سيدنا 
اللي  البرنامج  فهداك  بدينا  ينصرو،  عينها سيدنا هللا  أو  ينصرو  هللا 
كتعرفوه ديال أوراش، خرج فواحد الوقت قيا�سي، اليوم راه عطيت 
واحد الرقم ديال %69 ديال الناس اللي خدموا في أوراش ما عندهومش 

دبلوم، وتقريبا %50 %49.5 بالضبط كلهم من العالم القروي.

الجهوية، والتواصل  الجوالت  الثاني، هو ملي درنا  الجواب  ثانيا- 
ديالنا دابا مع السادة الوالة والعمال ومع رؤساء الجهات ومع املنتخبين، 
توصلنا للقناعة على أنه ال يمكن أن نستمر في التشغيل من الرباط، 
وخص برامج جهوية للتشغيل، ولكن بمنطوق ما يريده صاحب الجاللة 
ديال الجهوية املتقدمة، ما�سي برامج فيها غير املاكياج، ألن كانت قبل 
برامج وما عطاتش النتائج ديالها، وملي عبئنا الوكالة الوطنية إلنعاش 
الهيكلة، وضربنا الحجم ديال  لها إعادة  التشغيل والكفاءات، ودرنا 
ف 2 في يوليوز اللي فات، هذا واحد العمل قوي ومهم، وملي جبنا 
لها إمكانيات جديدة فهاد قانون املالية، بحكم التحكيم اللي كان في 
الحكومة، باش تعطى لبرامج التشغيل واحد امليزانيات مهمة، اتفقنا مع 
رؤساء الجهات، على أننا غنديروا لها البرامج الجهوية للتشغيل، احنا 

كنوجدوها دابا، باش تكون إن شاء هللا جاهزة قبل الدورات ديالهم، 
اللي كيفما كتعرفوا غادي تكون في أواخر ربما شهر مارس ديال هاد 
السنة هادي، باش نعطيوهم الحل ما بين أيديهم، واحنا نعاونوهم 
بطبيعة الحال، من خالل التدخالت ديالنا، ال في املجال ديال التكوين، 

وال في املجال ديال الوساطة في سوق الشغل، ولكن ما نساوش.

واملوضوع الثالث واألخير، هو القضية ديال التشغيل الذاتي اللي 
ربما تكون عندي فرصة نرجعلوا بتفصيل.

ملسيدارئيساملجلسة:

أمحزون  السيدة  النائبة،  السيدة  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا 
تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةاملسعد ةاممحزون:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

أكد صاحب الجاللة في العديد من املناسبات، بضرورة النهوض 
بالعالم القروي، وخلق دينامية لتشغيل الشباب في هاد الوسط. كما 
أن الحكومة التزمت في البرنامج ديالها، بتقليص معدل البطالة، وهنا 
كنبغي نشير لبرنامج أوراش، اللي كان له دور في إنعاش التشغيل، لكن 
لألسف ما كانش حل كافي وفعال، وبالتالي خصنا نلقاوا حلول أنجع 
ملحاربة البطالة، خاصة في املناطق اللي كتعرف اإلقصاء والتهميش، على 
سبيل املثال املناطق القروية اللي كتنتمي إلقليم خنيفرة، واللي كتعرف 
البطالة شكل كبير على الصعيد الوطني، هاد املناطق اللي من املفروض 
تكون عندها، كتوفر على واحد العدد كبير ديال مناصب الشغل للشباب 
العاطل، نظرا للمؤهالت التي كتوفر عليها، واللي كنتمناوا هو استثمارها 
في تشجيع السياحة الجبلية، وإنشاء الوحدات الصناعية، لتثمين هاد 
املنتوجات املحلية، وخلق ضيعات فالحية، باعتبار إقليم خنيفرة أكبر 
خزان ديال املياه. لكن لألسف السيد الوزير الحكومة مازال متأخرة، 
واملجهودات املبذولة ما كترقاش لتطلعات ساكنة العالم القروي، لذلك 
كنطلبوا منكم السيد الوزير تعزيز وتنزيل ديال هاد املشاريع، لجميع 
القرى ودواوير األطلس املتوسط، باش انقدوا الشباب ديالنا، ونحدوا 
من الهجرة القروية، واللي كنطلبوا منكم هوتحقيق عدالة مجالية في 

التشغيل ما بين القرى والحواضر، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداك2بوب:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

في  التشغيل  ديال  الوزير، اإلشكال  السيد  الوزير،  السيد  شكرا 
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العالم القروي، يصطدم بيعني بتبسيط املساطر اإلدارية، واإللتقائية 
ما بين القطاعات، فهناك برامج يعني فالحية صغيرة، ولكن تصطدم 
بمشاكل ديال اإللتقائية، على سبيل املثال مثال يعني وثائق التعمير، 
فهاد املشروع اللي وضعاتو الحكومة واللي بغيناه ينجح السيد الوزير 
وخاصة الجيل األخضر، راه إيال ما كانش اإللتقائية وتبسيط املساطر 

راه ما يمكنش ينجح.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت لألسف، تعقيبات إضافية أخرى 
في املوضوع؟ أو تعقيب إضافي آخر؟ ال يبدو، ما عرفتش واش بقا الوقت 
غادي  تفضل،  الوزير  السيد  تفضل  تفضل  اإلخوان  بضع،  للسيد، 

تكون بضع ثواني تفضل.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

غير بعجالة، هاد األسئلة ديالكم في الصميم، والتشغيل القروي راه 
يختلف على التشغيل في املجال الحضري. احنا اللي طلبت ملي جمعنا 
أنه  اإللتقائية، طلبت على  إطار  في  التشغيل،  ديال  كلها  الفدراليات 
نخدموا مع l›ANAPEC باش نديروا واحد العرض دالخدمات خاص 
بالعالم القروي، ألن العروض اللي عندنا دابا راه تقالت في أسئلة اللي 
العالم  بحال  الحضري  للعالم  موجهة  يعني  عروض  هي  قبل،  كانت 

القروي، وراه ما يمكن �سي تستمر، واحنا خدامين فهاد ال�سي..

ملسيدارئيساملجلسة:

حول  سؤال  وهو  املوالي،  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلجراءات والتدابير إلحداث مناصب الشغل في األقاليم التي تعاني من 
الهشاشة والفقر، للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق التقدم 

واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةامليكةام شخوش:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، ما هي إجراءاتكم إلحداث مناصب الشغل في األقاليم 
املهمشة؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

في الحقيقة كان يمكنا نديروا واحد السؤال محوري فهاد ما بين 
العالم القروي وال األقاليم املهمشة. التشغيل في األقاليم اللي كتعرف 

ديال  العدد  بواحد  عليها  كنجاوبوا  االستثمار،  ناحية  من  صعوبات 
األمور، أوال كيفاش غنشجعوا االستثمار فهاد األقاليم، الجواب جابتو 
الحكومة عبر ميثاق االستثمار، اللي كيعطي واحد التشجيعات إضافية 
الدار  بحال  لجهة  بالنسبة  االستثمار،  فيهاش  ما  اللي  الجهة  لواحد 
البيضاء أو بحال طنجة أو بحال الرباط. إذن هاد ال�سي راه يا هللا وصلنا 
ليه، يا هللا خرجنا القانون، احنا غندوزوا دابا املرسوم، وغندوزوا إلى 
أمور أخرى. ثانيا كيجي عبر االقتصاد التضامني، وهاد ال�سي اللي تكلمتوا 
عليه، من خالل التعاونيات ومن خالل الدعم ديالها، ومن خالل أنه 
le1 يعني التشغيل فهاد الشريحة هادي.  recrutement يعني ندعموا
وهنا في الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، وجهنا البرامج 
باش تضم هاد النوع ديال التشغيل، اللي ما كانش كديروا قبل، كان 
كيدار غير في املدن وغير في الصناعة، وغير في األمور اللي هي يعني محددة 
كقطاعات. املسألة الثالثة، ما انساوش هي املقاولة الصغيرة والصغيرة 
جدا، وهنا عندنا برنامج متكامل كيفما قلت قبيلة في l›ANAPEC ياهلل 
دوزنا لو دابا اإلمكانيات ديالو، وغادي نطلقوه إن شاء هللا ابتداء من 

األسدس األول ديال هاد السنة هادي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةامليكةام شخوش:

السيد الوزير، صحيح أن البطالة موجودة في كل مكان من بالدنا، 
لكن هناك أقاليم مهمشة تعاني من الفقر والحيف، مثل إقليم الصويرة 
وتازة وبوملان وغيرها، والتي يعاني شبابها أكثر من غيرها عالش السيد 
الوزير؟ أن نقوليك عالش؟ ألن الحكومة مازال عندها مكافحة الفوارق 

املجالية مجرد شعار ال غير.

االستثمار  خالل  من  الشغل  مناصب  إحداث  الوزير،  السيد 
العمومي وتحفيز االستثمار الخصو�سي هو مسؤوليتكم كحكومة، وال 
سيما إزاء ساكنة املناطق الفقيرة اللي ما بقى عند شبابها حل سوى 
اليأس أو قوارب املوت، وباملناسبة أتقدم بأحر التعازي ألسر ضحايا 
فاجعة مير اللفت إثر انقالب قارب للهجرة السرية وهو ال�سي اللي ما 

بغيناهش يتعاود.

السيد الوزير، جبتو برنامج أوراش والذي نثمنه ولو بشكل نسبي 
وقلت أنه غادي يوفر 250 ألف فرصة شغل، لكن السيد الوزير هل 
األوراش ينفذ بحكامة جيدة أم يخترقه توظيف سياسة وثقافة باك 

صاحبي.

السيد الوزير، ملا نطالب بإحداث مناصب الشغل فإننا نتحدث عن 
شغل قار وبحقوق اجتماعية، شغل يضمن ويحفظ كرامة املواطن، 

وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيبات  املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا، 
إضافية؟ ال يبدوا إذن نمر على السؤال آه تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامل2حيماومعا2و:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد  التشغيل،  ديال  طبيعي  واملعضلة  املشكل  على  كنتكلموا 
الوزير في البداية البد ما نتقدموا في فريق األصالة واملعاصرة إلى أسرة 
ضحايا إقليم قلعة السراغنة اللي حتى هما توفاو في هاد ال�سيء ديال 

قوارب املوت.

السيد الرئيس، باملناسبة احنا ما كنحملوكمش املسؤولية السيد 
الوزير لهاد الحكومة اللي هي دارت هاد املسائل هادي، نعم ما يمكنش 
كانوا  لو  والناس،  التشغيل  نصاوبوا  نقولوا  لينا  يمكن  وحدة  سنة 
الحكومة السابقة داروا هاد املسائل اليوم ما غاديش يكونوا هاد قوارب 

املوت، لهذا السيد الوزير رقعوا إيال لقيتوا ما ترقعوا في اللي خالو.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

السيدة النائبة ال شكر على واجب، ال شكر على واجب، ألن أوراش 
هو واحد البرنامج اللي عندوا واحد الهدف ديال هاد العام والحمد هلل 
والشكر هلل وصلنا للهدف كل في سائر التراب الوطني، أكثر من 100 ألف 
اللي خدموا في العالم القروي في العالم الحضري بغيتوا وال كرهتوا 

هادي هي الحقيقة هادي هي الحقيقة بغيتوا وال كرهتوا، ثانيا، ثانيا..

ملسيدارئيساملجلسة:

ما تشوشوش، بالتي السيد الوزير بالتي، ال، ال، ال، هناك تشويش 
سمح لي السيد الوزير هناك تشويش من هاد الجهة ومن هاد الجهة، 
السيد الوزير تيهضر أنا ما كنفهمش فاش الوزراء كيكونوا كيهضروا 
النواب كيكونوا كايتصنتوا ماكايقطعوا احد، الوزير كايأخد الكلمة أو 
الحكومة ما كيهمش تكون على صواب أو تكون على خطأ كيما عطاتنا 
فرصة كنتصنتوا ليها أو تصنت لينا نتصنتوا ليهم، أرجوكم راه التشويش 
تيبان ليا من هنا ومن لهيه خليو السيد الوزير يهضر، تفضل السيد 

الوزير la régie الثواني املعدودة هللا يخليكم تفضل.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

هو  التشغيل  أن  يمنع  ال  هذا  الكالم  هاد  قلت  أنني  ولو  شكرا، 
معضلة حقيقية، واش عرفتوا أنه عالش ما خرجش قانون االستثمار 

في الحكومات السابقة؟ عرفتوا أشنا هي النسخة اللي وصالت ديال 
القانون la version؟ 69 يعني حكومة بعدد كبير من الوزارة ما وصلوش 
يتافقوا على نسخة قانون االستثمار وهاد ال�سيء كندفعوا الثمن ديالو 
اليوم، باالستثمارات املعطلة، بتحلية املياه الغير املوجودة في عدد من 

املدن، هاد الحكومة كتأدي الفاتورة ديال..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا إذن شنو؟ أشناهو؟ رجع استمر وما رديتوش البال راه 16 
لثانية فاش كان خصها تبقى السيد الوزير في 12، 16 لثانية غير ردوا 
البال وما كاين مشكل نضبطوا األمور، نمر للسؤال املوالي سؤال عن 
االقتصادية  املنظومة  صلب  في  وجعله  مهيكل  الغير  القطاع  تأهيل 
الوطنية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 
لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب 

املحترم.

ملنيئباملسيداحيتمابنارقية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، منين كنا صغار واحنا دائما تنسمعوا القطاع الغير 
مهيكل، فين وصالت الحكومة وأشنو دارت لحل هاد املشكل الكبير؟ 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

شكرا السيد النائب على هذا السؤال املهم، فعال أول أمر دارتو 
الحكومة هو التنزيل السريع ديال ورش الحماية االجتماعية ديال سيدنا 
هللا ينصرو، عبر إصدار أكثر من 14 مرسوم، تعزيز النظام ديال املقاول 
الذاتي باش هاد املقاوليين الذاتيين يستافدوا من الحماية االجتماعية في 
إطار التعميم ديال ورش الحماية االجتماعية، إصدار املرسوم الخاص، 
دابا راكم شفتوه، ديال الصفقات العمومية اللي كيعطي األفضلية 
الوطنية واللي كيعطي األفضلية بالنسبة للمقاوالت الصغيرة والصغيرة 
جدا، ألن جزء من الناس اللي فيها غير مصرحين وهذا جزء من القطاع 
اللي  املرسوم  فيه  بما  االستثمار  ميثاق  إخراج  وكذلك  املهيكل،  غير 
كيخص املقاوالت الصغيرة جدا، ألن ملي غنوفروا الدعم واحد العدد 
ديال املقاوالت راه غيدوزو من القطاع غير املهيكل للقطاع املهيكل، وأهم 
من هاد ال�سي كامل توفير شروط الثقة في املجال ديال الرسوم وديال 
الضرائب باش الناس يثيقوا في بالدهم وفي حكومتهم والحمد هلل النتائج 

راه غادية في هاد االتجاه.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد املحترم، تفضلوا.

ملنيئباملسيداحيتمابنارقية:

شكرا السيد الوزير على جوابكم القيم، وعلى كل اإلفادات املعطيات 
التي تفضلتم بذكرها، كيما قلتي السيد الوزير احنا نستبشر خيرا في هاد 
الحكومة، ألن الشعار ديالها هو الدولة االجتماعية، وبالتالي فإن إعادة 
العاملين  اللي غادي يضمن حماية كل  القطاع  النظر في هيكلة هذا 
السيد  ألن،  االجتماعية،  الدولة  ركائز  من  هي  املعنيين  واألشخاص 
الوزير، كاين اللي خدام فهاد القطاع 40 سنة أو 50 سنة، وملي تيتوفى 
وال الصحة ديالو تتنقص ما كاينش اللي غادي يجيب لوليداتو ما ياكلو، 
ال�سيء الذي يستدعي ضرورة تضافر الجهود مع كل الفعالين والشركاء 
وفق مقاربة شمولية ومندمجة للم�سي قدما نحو مستقبل أفضل لهذا 
واحنا  الحكومة،  ديال  األولويات  يكون من  الحيوي، وخصو  القطاع 
كحزب التجمع الوطني لألحرار مع الحكومة لتنزيل الدولة االجتماعية 

وكل املشاكل هذا القطاع، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات؟ تعقيب إضافي 
في املوضوع؟ ال يبدو، إذن نمر، السؤال السيد الوزير، تبغي نمر للسؤال 

املوالي؟ عندك بعض الوقت.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

بالرجوع للجواب ديالكم السيد النائب، فعال يعني باش نستكملو 
املنظومة ملي كنشوفو القطاع غير املهيكل كنلقاوا واحد العدد الشرائح 
كل واحد فين متواجد، كاين اللي تحت في املقاول الذاتي، كاين اللي 
les1micro1 املقاوالت املتناهية الصغر، وكاين  entreprise الوسط في
اللي لفوق شوية، بطبيعة الحال كاين قطاع غير مهيكل خصو الزجر، 
وراه تكلمت عليه قبيال من خالل بعد اختصاصات الوزارة من مفت�سي 
نقدرو  باش  ال�سي  وهاد  اجتماعي،  مهيكل  غير  قطاع  وكاين  الشغل، 
الجهات،  مع  الشراكات  زائد  قلت  اللي  اإلجراءات  هاد  فيه،  نجحوا 
 les ألن هذا عمل ديال القرب القطاع غير املهيكل، ما�سي عمل ديال
statistiques وال ديال الوكاالت الوطنية وال ديال األنظمة املعلوماتية 

الجد متقدمة، عمل القرب.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال حول برامج 
إدماج الشباب في سوق الشغل للسيدات والسادة النواب األفاضل 

الديمقراطي االجتماعي، شكون غادي يوضع  الدستوري  الفريق  من 
السؤال؟ تفضلي السيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةاحكياةاسحيقي:

البطالة  ارتفاع  للحد من  البرامج  الحكومة مجموعة من  أطلقت 
ودمج الشباب في سوق الشغل لعل أبرزها برنامج أوراش، لذا نسائلكم 
السيد الوزير عن االستراتيجية لتنزيل هذا البرنامج مدى انعكاسها على 

أرض الواقع؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

البرنامج تحددت له واحد األهداف،  النائبة، هاد  شكرا السيدة 
بغينا من خالله:

أوال- كيفما جا في أسئلة جات في السابق، الناس اللي ما عندهم 
حتى �سي دبلوم، حتى �سي تكوين خاص أو مضبوط يستفادو من هاد 
البرنامج والحمد هلل وصلنا لهاد الهدف أكثر من %69 ديال املستفيد 

ديال األوراش هم ناس ما عندهمش دبلوم؛

 50% تقريبا ل  القروي كذلك يستفد وصلنا  العالم  بغينا  ثانيا- 
املستفيدين من العالم القروي؛

ثالثا- بغينا كذلك النساء يستفادو ولو أنه تاريخيا البرامج اللي كانت 
كتشبه ألوراش هي برامج كانت %100 تقريبا رجالية، الحمد هلل وصلنا 
رغم أن الرقم بغينا نزيدوا نطوروه أكثر من %25 من املستفيدات من 
البرنامج ديال أوراش هم نساء، ألن درنا أوراش من جيل جديد من قبل 
رقمنة األرشيف وعدد من األمور في املجال ديال التعليم ومجال التكوين 
واملناطق،  األقاليم  من  عدد  في  والدرا�سي  الثقافي  التنشيط  ومجال 
وأوراش بطبيعة الحال دابا غادي يدوز في سنة 2023 لحلة ثانية ألن 
الحكومة بغات توصل لهاد الهدف في سنتين، واحنا دابا خدامين في 
إطار واحد العمل ديال يعني l›évaluation ديال البرنامج من خالل ما هي 
املحاور اللي يمكن لنا نطوروها، وال سيما التشغيل النوعي والتكوين، 
ألن فأوراش درنا واحد الشق ديال التكوين سميناه »املدرسة الورش« 
l›école chantier استافدو منو 30 ألف واحد، من هاد 100 ألف واحد 
اللي دوزنا فهاد العام 30 ألف واحد درنا لهم واحد التكوين باش يحاولو 
يمشيو أبعد إلى تكوينات أخرى تعطيهم عمل آخر حسب ما جا فاألسئلة 
ديالكم معارضة وأغلبية، وصلنا اليوم ل 30 ألف اللي استفادو من هاد 
ال�سي باش يمشيو يا إما l›ofppt يا إما املقاول الذاتي يا إما ل �سي حاجة 

أخرى، وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب السيدة النائبة 
عفوا،

ملنيئبةاملسيدةاحكياةاسحيقي:

كيف ما كتعرف السيد الوزير لقد مرت سنة كاملة على الشروع 
في تفعيل هاد البرنامج أوراش اللي هو باألحرى سميتو »سكاتة« الذي 
تضمنه البرنامج الحكومي وذلك بصدور منشور السيد رئيس الحكومة 
في 12 يناير 2022، البرنامج الهادف إلى خلق 250 ألف فرصة عمل 
مباشرة على مدى سنتي 2022-2023 بغالف مالي ما يناهز 2.25 داملليار 
درهم عن كل سنة أي بمبلغ 4.5 داملليار درهم ونحن من موقعنا كفريق 
ساندنا منذ البداية هذا املشروع ونتابع تنزيله على أرض الواقع وبكل 
النجاح  مؤشرات  فيه  نلمس  لم  سنة  تطبيق  بعد  لكن  مسؤولية، 
والفعالية املنتظرة منه وذلك لالعتبارات اآلتية: هل يعقل أو من املنطق 
العمل  أشهر من   4 تق�سي  دفعات  تفويج شبابنا على  الوزير  السيد 
املؤقت؟ لتأتي بعدها أفواج أخرى »طلع تاكل الكرموس، هبط شكون 
قاله لك؟« بحيث ال يقدم إشباعا واستقرارا في مواصلة العمل ثم ال 
يسمح باالستفادة من التأطير املصاحب لهذا البرنامج، ثم إن األهداف 
املعلنة، السيد الوزير، ال من حيث عدد املستهدفين ولم من حيث 
املبالغ املالية املرصودة لشقي هذا البرنامج لم تتحقق فعليا وواقعيا 
مما يجعل هذا املشروع الذي وعدتم به والتزمتم بأنكم غادي تصرفو 
2.5 داملليار في هاد السنة لم يتم صرف إال 1.5 مليار من هاد السنة ولم 
تحققو إال 74 ألف منصب شغل، بحيث كان من اإلمكان في توظيف 
هذا املبلغ في مشاريع صغيرة مستدامة ومدرة لفرص ومناصب الشغل..

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى الوقت، شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ تعقيب إضافي في املوضوع؟ ما كاين حد، إذا ندوزو 
للسؤال املوالي هو سؤال حول تعميم الوحدات املتنقلة لتحسين قابلية 
التشغيل للسيدات والسادة املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، 

لكم الكلمة السيد النائب املحترم، تفضل.

ملنيئباملسيدارشيدابوكطي ة:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير املحترم، عملت الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات 
بالعديد من املناطق ببالدنا في إطار تقريب خدماتها من الشباب الحامل 
على  االقتصادي  النسيج  في  الشغل  عن  الباحثين  وإدماج  للمشاريع 
تنظيم قوافل ملواكبة حاملي املشاريع وتحسين قابلية التشغيل وإنعاش 
نسائلكم،  وعليه،  القروي  املجال  في  خاصة  االقتصادية  األنشطة 
السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتعميم قوافل 

التشغيل الذاتي لتشمل كافة املناطق ببالدنا؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد وزير.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، التشغيل أو القوافل اللي 
كتدير التشغيل هي تقدر تبان بالنسبة للناس اللي ما عارفينش املوضوع 
هي مسألة شكلية وال مناسباتية ولكن هي واحد العملية مهمة بالنسبة 
للناس اللي كيصعب عليهم التنقل باش يديرو هادوك املقابالت ديال 
التشغيل،  مجال  في  داملقابالت  العدد  واحد  يديرو  باش  أو  التموقع 
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات عندها 91 وكالة وكاين 
في األقاليم كلها، زائد الوكاالت الجامعية 10 دالوكاالت جامعية، زائد 
العدد  واحد  كاين  الدولي  والتعاون  التعاون  إطار  في  ملحقة  وكاالت 
املواطنات  اللي  النائية  للمناطق  كتم�سي  اللي  متنقلة  دالوحدات 
واملواطنين ديالهم ما تيقدروش يتنقلو بواحد السرعة، كاين 4 في الجهة 
دالرباط، كاين 2 في مراكش آسفي، كاينة وحدة فدرعة تافياللت ووحدة 
في بني مالل، وبرمجنا إن شاء هللا من هنا ل 2024 أننا غادي ناخذو 
9 ديال الوحدات أخرى، ولكن احنا خدامين كذلك على أنه باإلضافة 
إلى هاد الوحدات املتنقلة اللي دارت غير فهاد 6 شهور اآلخرة تقريبا 10 
آالف مستفيدة ومستفيد، بغينا نديرو كذلك كل ما هو مواكبة عن بعد 
بالنسبة للمواطنات واملواطنين ديالنا ال سيما اللي كيعانيوا من الفقر 
والهشاشة، واللي ما تيقدروش يتنقلوا باش يديروا عدد من املقابالت 

في إطار تحسين قابلية التشغيل.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد وزير، تعقيب للسيد النائب.

ملنيئباملسيدارشيدابوكطي ة:

شكرا، فكما تعلمون السيد الوزير، أن هو الجماعات القروية هي 
املستهدفة من هاد القوافل املتنقلة، خاصة املناطق الجبلية واملناطق 
النائية، فالهدف منها اللي هي اللي كانت هي تحت برنامج بشعار ربما احنا 
جينا، وكان الهدف منها هو جعل العروض املقدمة من طرف الوكالة 
املستهدفة،  الفئات  متناول  في  والكفاءات  الشغل  إلنعاش  الوطنية 
باملناطق القروية والجبلية والنائية، وتمكين الفئات التي ال تتوفر على 
التكوين الكافي، من تكوينات تتالءم وحاجيات سوق الشغل بالعالم 
العالم  لساكنة  مالئمة  خدمات  عروض  وتقديم  وتوجيه  القروي، 
املقاوالت،  إحداث  على  املشاريع  حاملي  تشجيع  ومواكبة  القروي، 
ونظرا لإلقبال املكثف على هذه الوحدات، من طرف الفئات املستهدفة 
باملناطق القروية والجبلية والنائية، وفي إطار االستراتيجية الجديدة 
للوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات، وجب تعميم الوحدات 



عدد1581–119جمادى اآلخر14441  )112يناير20231( الجريدة الرسمية للبرملان12771  

املتنقلة، لتحسين قابلية التشغيل، لتشمل كافة املناطق التي ال تستفيد 
من خدمات الوكاالت الوطنية للتشغيل والكفاءات، توفير تكوينات بهذه 
مدد  تخصيص  والجبلي،  القروي  العالم  حاجيات  تالئم  الوحدات، 
زمنية معقولة للتكوين بهذه الوحدات، تمكين املستفيدين من التكوين 
بهذه الوحدات من شواهد تؤهلهم لولوج سوق الشغل، وهنا نستحضر 

إقليم آسفي كنموذجا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى السؤال املوالي، وهو سؤال 
الخاص، من طرف  األمن  له حراس  يتعرض  الذي  االستغالل  حول 
شركات املناولة، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداحايداملشي ة:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير املحترم، تتعرض فئة أعوان الحراسة والنظافة والطبخ 
لعملية استغالل بشعة، من طرف شركات املناولة التي تتولى تشغيلهم، 
وذلك عبر العديد من االنتهاكات، نذكر منها : أوال، عدم احترام الحد 
األدنى لألجور؛ ثانيا، عدم احترام عدد ساعات العمل اليومي، بحيث 
أنهم كيشتغلوا أكثر من 44 ساعة في اليوم، وكيوصلوا أحيانا حتى ل 72 
ساعة، دون تلقي أية تعويض عن هذه الساعات؛ ثالثا، نذكر الحرمان 
الوطني  التصريح لدى الصندوق  التغطية الصحية. رابعا، عدم  من 
للضمان االجتماعي، بعدد أيام العمل كاملة؛ ثم أخيرا التحايل عليهم 
من أجل حرمانهم من مستحقاتهم في األقدمية في العمل، وسهولة عمل 
طردهم بشكل تعسفي، لذلك نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات 

والتدابير التي ستتخذونها لحماية حقوق هاته الفئات، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ومملقيولةا مالقتصيىيا مإلىميجا ملسيدا ونساسكورياوزي2ا
ملصغ2د،اوملتشغيلاوملكفيءمت:

عليا،  تطرح  فايت  اللي  السؤال،  هذا  على  النائب  السيد  شكرا 
ولكن هو سؤال ديما مهم، هاد املوضوع هذا، التحليل ديالو فيه 2 أو 

3 دالحوايج:

الحاجة األولى: هاد الناس هادو فعال بموجب مدونة الشغل، اللي 
كتعرف راه عندها دابا أكثر من تقريبا 20 عام، تدار على أنهم غادي 
يتخلصوا على أساس 12 ساعة دالعمل في النهار، كحد أق�سى ديال 44 
ساعة في العمل في األسبوع، على أساس الحراس ديال، ولكن األمور 
تطورت، شحال هادي كان concierge، ألن كاين دوك الساعات كتكون 

متقطعة، ما كا يكونش اإلنسان خدام داك 12 ساعة كلها، كيخدم 
شوية ويرتاح شوية ويعاود يرجع إلى آخره. إذن هاد ال�سي اللي تدار في 
مدونة الشغل هذا هو القانون، ولكن من 2004 لدابا األمور تبدالت، 
والو عندنا شركات خاصة، اإلنسان كيخدم 8 الساعات، راه كيخدم 
8 الساعات كاملة، ما كيبقاش يرتاح ويعاود يرجع إلى آخره، والت واحد 
الخدمة احترافية، ولكن القانون لم يتقدم، وهذا من املوضوع األول 
اللي وضعاتو النقابات، وضعناه احنا كذلك كحكومة في امللف ديال 
الحوار االجتماعي، في إطار مدونة الشغل اللي غادي تحسم فهاد األمر 
بشكل نهائي، إن شاء هللا بإذن هللا في يوليوز 2023. ولكن وفي انتظار 
ذلك، جميع الشركات التي تخضع للتفتيش في إطار مدونة الشغل، راه 
تقريبا درنا 328 شركة غير هاد العام، وكاين عدد كبير ديال املخالفات، 
48 مالحظة بعد، منها 18 ألف مالحظة كتعلق بالتشغيل و18 ألف 
أخرى باألجر وتقريبا 2500 بالصحة والسالمة، هاد املوضوع هذا راه 
احنا غادي نشوفوه بشكل مدقق مع الناس اللي كيمثلوا هاد الفئة 
مدونة  أقرب  في  وندمجوها  الالزمة  التحسينات  نديروا  باش  هادي، 
دالشغل والزجر راه غادي يبقى خدام في إطار التفتيش ديال الشغل في 

انتظار ذلك، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضل التعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيداحايداملشي ة:

شكرا السيد الوزير، أوال نحييو املجهودات اللي كتبذلوها من أجل 

تحسين مناخ الذي يشتغل في إطاره هؤالء الفئات التي تحدثنا عنها، 

أعين  أمام  تتم  أحيانا  التجاوزات  بأن هذه  الوزير  السيد  لكم  نأكد 

مفت�سي الشغل وكذلك بمباركة من املؤسسات واإلدارات التي تعلن 

عن الصفقات والتي هي صاحبة هذه املشاريع ديال التشغيل في إطار 

املناولة، لذلك كنلتمسوا منكم السيد الوزير اتخاذ إجراءات جريئة 

التالعب  له نفسه  بيد من حديد على هاد كل من سولت  والضرب 

بحقوق..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ال يبدوا 

إذن نمر إلى القطاع املوالي ونشكر السيد الوزير على حسن مساهمته 

معنا في هذه الجلسة، ونرحب بالسيد الوزير معنا السيد وزير النقل 

واللوجيستيك وبدوره نتمنى له سنة سعيدة مليئة باألفراح واملسرات 

إن شاء هللا، ونمر مباشرة إلى السؤال عن الخدمات املقدمة باملطارات 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضل السيد 

النائب املحترم.
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ملنيئباملسيداعيىلاملسبيعي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

بمطارات  املقدمة  الخدمات  جودة  حول  املحترم،  الوزير  السيد 
اململكة نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضل السيد الوزير تفضل.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي2املنقلاومللولستيك:

بسماهللاامل2حانامل2حيم.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

بالنسبة  والسالمة  بالصحة  متمنياتي  كل  لكم  تنقدم  بدوري 
بمناسبة لدخول ديال هاد السنة جديدة، شكرا السيد النائب املحترم 
تتدخل  املطارية  الخدمات  تنشكركم عليه ألنه  ديالكم  السؤال  على 
ضمن األولويات ديال البرنامج االستراتيجي للمكتب الوطني للمطارات 
للفترة 2021 و2025. وفي هاد اإلطار أطلق املكتب ورش هام لرقمنة 
الخدمات املقدمة للمسافرين وتدبير العملية املطارية وعصرنة مناهج 
وآليات التدبير بما يمكن من تجويد الخدمات واستقبال املسافرين في 

أحسن الظروف، ومن بين التدابير املنجزة أذكر:

- توسيع مواقف السيارات بمختلف املطارات؛

- تطوير نظامات معلوماتية يمكن من رصد األعطاب اللي تتعرض 
لها املنشآت املطارية باش نصلحوها بسرعة؛

- تكليف فرق مختصة في مجال االستقبال والتوجيه واإلرشاد؛

- توفير خدمة االتصال باألنتيرنيت WIFI مجانا باملطارات الرئيسية؛ 
وعلى سبيل املثال أيضا تخصيص ركن للتواصل اإللكتروني الستقبال 

شكاوى املسافرين ومالحظاتهم ومعالجتها؛

وتيعمل املكتب الوطني للمطارات بشكل دوري على تقديم مستوى 
تيقيم مستوى ر�سى املسافرين عن خدمات، تيعتمد ذلك برنامجان 
كورونا  جائحة  قبل  يعني  بأنه  بينت  الدورية  البرامج  وهاد  دوريان، 
مستوى الر�سى كان واصل ل 4 على 5 تقريبا، من بعد الجائحة ومن 
بعد إعادة فتح األجواء وقع واحد التراجع في هاد الر�سى، غير أنه منذ 
3 أشهر األخيرة تنشوفوا بأنه رجع االرتفاع ديال املستوى ديال الر�سى 

ديال املسافرين في املطارات املغربية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيداعيىلاملسبيعي:

اللي  الفرحة  الوزير على الجواب، بطبيعة وفي ظل  شكرا السيد 
عشناها جميعا باملناسبة ديال اإلنجاز التاريخي ديال املنتخب الوطني 
لكرة القدم، كانت هناك بعض الشوائب اللي فسدات هاد الفرحة ومنها 
إشكالية ديال النقل الجوي، علنت LA RAM على 30 رحلة مباشر لقطر، 
ليتم إلغاء 7 دالرحالت منها بطريقة مفاجئة، ال�سيء اللي أثار االحتجاج 
داألالف من املواطنين، وهنا السيد الوزير كنكرسوا املثل الشعبي ديال 
طلع تأكل الكرموس نزل شكون قالها ليك، وهاد ال�سيء كيبين اشنو 
كيبين؟ كيبين ارتباك ديال الشركة ومن خاللها ارتباك الحكومة في تدبير 
محافل مهمة من هاد الحجم، تماما بحال ال�سيء اللي وقع في الصيف 
املا�سي خالل عبور جاليتنا بأوروبا عبر موانئ باملناسبة بغيناكم توضحو 
لنا السيد الوزير ومن خاللنا للرأي العام الوطني، واش كان �سي تفضيل 
وامتياز عند البرملانيين والوزراء خالل املونديال؟ عالش؟ ألننا تلقينا 
مجموعة من املكاملات كتقول لينا بأن وكاالت الرام كتبرر االرتباك ديالها 
بحجة بأن برملانيين ووزراء ضاغطين عليها. الخالصة، السيد الوزير، 
ملغرب  نبنيو  بغينا  والزبونية،  املحسوبية  من  باركة  لكم  نقول  بغينا 
املساواة وتكافؤ الفرص والنية، املنتخب الوطني بطبيعة الحال رفع 
اإليقاع ديال العمل واالجتهاد، بغينا كذلك الحكومة حتى هي ترفع من 
اإليقاع االشتغال ديالها فجميع القطاعات ومن بينها قطاع النقل بكافة 
أصنافه، عالش؟ ألن هاد القطاع مهم ومهيكل املطارات ديالنا، السيد 
الوزير، أصبحت تعاني من االكتظاظ، ضياع األمتعة املتكرر، طريقة 
التفتيش تقليدية، قلة الشبابيك وهنا يحيلنا بطبيعة الحال لضعف 
املوارد البشرية بهاد القطاع، كنطمحو بطبيعة الحال كمغاربة، السيد 

الوزير، بأن تلقى املطارات ديالنا مطارات اململكة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، انتهى الوقت، شكرا السيد النائب املحترم، التعقيب لكم 
السيد الوزير في بضع ثواني.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي2املنقلاومللولستيك:

إيال كان عندي ما زال شوية ديال الوقت، بغيت نقول غير هو أنه 
الخطوط امللكية املغربية رحلت تقريبا 20 ألف مغربي باش يم�سي يحضر 

للنهائيات ديال كأس العالم، وبالطبع وقعو بعض املشاكل ال دراية لي..

ملسيدارئيساملجلسة:

نمرو  غادي  عفوا،  الوقت،  انتهى  عفوا،  الوزير،  السيد  شكرا 
في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املوضوع،  في  اإلضافية  للتعقيبات 
املوضوع؟ ال يبدو، إذن، تعقيب إضافي؟ تفضلوا، دابا غريب عندكم 
هاد ال�سي كيفاش تعقيب إضافي قبل السيد الوزير، كاين السؤال وكاين 
التعقيب، السيد الوزير، جاوب غنمشيو للتعقيبات اإلضافية، غادي 
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يجاوب السيد الوزير، إوا راه هاد ال�سي اللي كنديرو، السيد الوزير كان 
في التعقيب، أشنو اللي كان؟ إذن كنمشيو للتعقيب اإلضافي، بالالتي 
بالالتي راه دوختوني، دابا �سي واحد فينا دايخ وغي صبرو ندققو هاد 
ال�سي وا غير صبرو، غندققو هاد ال�سي، كان سؤال السيد الوزير خدا، 
كان جواب ثم كان التعقيب ديال السيد النائب وقلنا نمشيو للتعقيب 
اإلضافي ما كان حد ما تطلبش، على كل أندوزو للسؤال املوالي تجاوزناه، 
مشينا، التعقيب اإلضافي عندك في السؤال املوالي آخور، احتفظ به، 
شوف التعقيب اإلضافي كيبقى حق ديالك شوف هذا قطاع كيبقى 
حول  السؤال  بغيتي،  ما  فوقاش  تعطيه  اإلضافي  التعقيب  السؤال 
مآل مخطط التكوين في مهن النقل الطرقي واللوجيستيك للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد 

واضعي السؤال، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداملحسينابومل2حيم:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير املحترم، عن مآل مخطط التكوين..

ملسيدارئيساملجلسة:

باراكا من التشويش ال�سي هشام، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداملحسينابومل2حيم:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير املحترم عن مآل مخطط التكوين في مهن النقل الطرقي 
واللوجيستيك نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي2املنقلاومللولستيك:

النائب املحترم على سؤالكم، أوال موضوع التكوين  شكرا السيد 
تيشكل حلقة رئيسية في السياسة اللي تتعتمدها الوزارة باش تأهل 
الفاعلين واملوارد البشرية للقطاع، باش نرفعو من التنافسية من خالل 
تحسين شروط السالمة وجودة الخدمات، في إطار مسلسل الحوار 
القطاعي اللي تنباشروه مع املهنيين منذ دجنبر، شكل هذا املوضوع أحد 

املحاور اللي تم التطرق إليها.

وفي هذا الصدد تم خالل 2022 العمل على مواصلة برنامج مجانية 
تكوين السائقين املهنيين بغالف مالي سنوي ديال 100 مليون درهم 

وتمديد اآلجال ديال التسجيل ديال السائقين؛

- الشروع منذ أبريل 2022 في عملية تسجيل سائقي سيارات األجرة 
االستفادة أيضا من هاد البرنامج؛

- تعزيز عرض التكوين بمختلف الجهات حيث بلغ عدد املؤسسات 
املرخصة حاليا 58 مؤسسة عوض 25 في سنة 2019، فهاد اإلطار ديال 
املجانية ديال التكوين بلغ إلى حدود نهاية 22 عدد السائقين املسجلين 
لدى مؤسسات التكوين حوالي 100 ألف واستفاد منهم 52 ألف وغادي 

تم املواصلة خالل سنتي 2024-2023.

فيما يخص اللوجيستيك تطوير التكوين والكفاءات تيشكل أحد 
محاور االستراتيجية الوطنية كيف تتعرفوه وأعدت الوزارة مع الوكالة 
بشراكة مع األطراف املعنية مخطط وطني للفترة ما بين 2024-2020 
وتم تكوين 4350 طالب خالل فترة 20-21 في مسالك التكوين املنهي، 
 1400 من  أزيد  استفاد  وأيضا  العالي  التعليم  إطار  في   5400 كذلك 
مستخدم من التكوين املستمر في مهن نقل البضائع واللوجيستيك، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب للسيد النائب.

ملنيئباملسيداملحسينابوامل2حيم:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

للنهوض  جبارة  بمجهودات  قمتم  أنكم  صحيح  الوزير،  السيد 
بالقطاع بعدما أملت به األزمة خاصة ما يهم العنصر البشري من خالل 
العديد من اإلجراءات منها مبادرة مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل 
التي ستمكن من استقبال 3160 متدربا في مجال النقل واللوجيستيك؛ 
اعتماد ورش التكوين كمحور أسا�سي من محاور االستراتيجية الوطنية 
بتلبية  تسمح  التكوين  عروض  تطوير  دعم  اللوجيستيك؛  لتنمية 
حاجيات القطاع من الناحية الكمية والنوعية؛ مواصلة تنفيذ برنامج 
تكوين السائقين املهنيين الذي استفاد منه أزيد من 22 ألف سائق منهي 

برسم سنة 2022 بنسبة %50 من العدد املستهدف.

السيد الوزير املحترم، رغم املجهودات املبذولة في هذا القطاع إال أن 
حجم االنتظارات يبقى مرتفعا ال سيما في الشق املتعلق بالطلب املتزايد 
على تكوينات في هذا املجال وكذا في الشق املتعلق بتحسين مؤشرات 
السالمة الطرقية والتخفيف من نزيف حرب الطرقات، ناهيكم عن 
العدد من النواقص التي تعيق تطويره ولتجاوز كل ذلك يتعين مواصلة 
العاملين املتخصصين؛  التكوين على مستوى  الجهود لسد حاجيات 
تعزيز عرض التكوين بالنسبة للمستويات التي تعرف نقصا في الكفاءات 
التكوين  مجال  في  الفاعلين  بين  التنسيق  تكثيف  جودته؛  وتحسين 
تماشيا مع حاجيات املشغلين؛ إحداث توازن ديناميكي بين العرض 
والطلب على التكوين في هذا املجال؛ تهيء الدعم املالي الذي سيساهم 
اللوجيستيك  مجال  في  التكوين  لتحديث  أدوات  وتطوير  هيكلة  في 

والنقل؛ تنزيل مضامين هذا املخطط..
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ملسيدارئيساملجلسة:

في  اإلضافية  التعقيبات  إلى  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ما كاينش؟ ال يبدو، 
إذا ما كنظنش بقا لك، تفضلي فيما تبقى، ندوزو، إذن السؤال املوالي 
هو سؤال عن إحداث خط TGV يربط وجدة بالدار البيضاء والناظور 
بطنجة للسيدات والسادة النواب املحترمين للفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية، تفضل ال�سي منير لك الكلمة السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامنيراشنتير:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، هل هناك برنامج محدد التاريخ إلنجاز خط القطار 

الناظور-  وخط  بتازة  مرورا  البيضاء  وجدة–الدار  بين   TGV السريع 

طنجة؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي2املنقلاومللولستيك:

شكرا السيد النائب املحترم، كيف تتعرفو املكتب ديال السكك 

الحديدية تيتوفر على مخطط شمولي باش يواصل التطوير ديال السكك 

الحديدية الوطنية على املدى البعيد، هاد املخطط تيهدف يغطي كافة 

التراب الوطني بالشبكة السككية باش يواكب النمو االقتصادي للبالد 

بالنظر  الطموح  املخطط  هاد  املسافرين،  لنقل  املرتقبة  والحاجيات 

لحجم الشبكة املرتقبة اللي تتكون من 3800 كيلومتر من الخطوط ذات 

السرعة املتوسطة، باإلضافة إلى 1300 كيلومتر من الخطوط الفائقة 

السرعة واللي غادي تربط طنجة بأكادير إن شاء هللا من جهة ووجدة 

بالرباط من جهة أخرى، تتمكن هاد املشاريع إن شاء هللا من ربط 43 

مدينة مغربية عوض 23 حاليا وتأمن النقل السككي %87 من الساكنة 

عوض 51 حاليا، وغادي يتم عبر خلق 10 ديال املراكز جهوية للمراسلة 

باش تنظم وتحسن التكامل مع أنماط النقل األخرى، تيبقى البرمجة 

الزمنية ديال هاد املخطط مرتبط بتوفير التمويالت الضرورية لتتقدر 

ب 400 مليار درهم، وهذا كيستلزم إيجاد حلول مبتكرة للتمويل مبنية 

ال سيما على الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب إشراك 

الجماعات الترابية من مجالس الجهات ومجالس املدن، ونعملو على 

ذلك، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد النائب، تفضل �سي منير.

ملنيئباملسيدامنيراشنتير:

هاد  تحقيق  حين  إلى  ولكن،  اإلضافة،  على  الوزير  السيد  شكرا 
املشروع الطموح، نلتمس منكم السيد الوزير إخراج واحد املشروع 
الذي ال زال يراوح مكانه من 1990، وهو كهربة الخط السككي وجدة 
تازة فاس، لم يعد مقبول، السيد الوزير، في 2023 ال زال هاد القطار 
كيم�سي بالفيول والدخان موراه، لم يعد مقبول باش نشوفو واحد 
القطار كيم�سي  لو  تازة وفاس، من حيث كيوصل  بين  الجسر معلق 
ب20 كيلومتر في الساعة مما ينذر بوقوع كارثة، وذلك ما ال نتمناه. 
السيد الوزير، أن ساكنة األقاليم الشرقية بما فيها ساكنة تازة تتنقل 
عبر قطار يرجع إلى العهود الغابرة، وكأن التنمية تسير في هذا البلد 
نتاع  بالقطار  كتم�سي  TGV وجهة  متفاوتتين، جهة عندها  بسرعتين 
الفيول، إذن، السيد الوزير، أين نحن من العدالة املجالية؟ أين نحن 
من هذه التفاوتات من حيث االستثمارات للسكك الحديدية في األقاليم 
اعتبر جاللة  امللكية عندما  التوجيهات  مع  وانسجاما  إذن  والجهات؟ 

امللك أن املغرب يجب أن يكون بلدا لفرص النمو واالرتقاء أمام جميع 

املواطنين بقدم املساواة، وبنفس الحظوظ..

ملسيدارئيساملجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

املوضوع؟ تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ال يبدو، تفضل السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي2املنقلاومللولستيك:

غير باش نضيف الكهربة ديال هاد الخط هذا داخل في البرنامج 

اليوم حاط  ديالو  التمويل  الحدة  بنفس  أنه  الشمولي، غير  السككي 

مشكل، وبأنه التمويالت املبتكرة هي اللي غادي تمكننا من اإلنجازات 

اللي كنطمحو لها، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر مباشرة إلى السؤال املوالي عن تطوير أداء 

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اللوجيستيكية  التنافسية 

فريق التجمع الوطني األحرار، لك الكلمة السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحادامألميناح2مةاهللا:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ببالدنا  اللوجيستيكية  التنافسية  تطوير  عن  الوزير،  السيد 

نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد وزير.
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ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي2املنقلاومللولستيك:

األنشطة  لتنمية  املغربية  الوكالة  أن  نقول  بغيت  شكرا، 
باملناطق  الخاصة  الجهوية  املخططات  بإعداد  قامت  اللوجيستيكية 
السلطات  مع  الشراكات  إطار  في  الجهات  بمختلف  اللوجيستيكية 
العمل على  يتم حاليا  الخاص،  والقطاع  الجهوية  واملجالس  املحلية 
أخرى  املعنية، ومن جهة  باملناطق  التهيئة  إدراجها ضمن مخططات 
املناطق  هذه  تهيئة  أجل  من  شراكة  اتفاقيات  إبرام  على  كنعملوا 
وفتحها أمام استثمار القطاع الخاص، تتشكل هاد املخططات موضوع 
مشاريع عقود جهوية لتنمية هذه املناطق على مساحات تقارب 1185 
هكتار، تم تحديد مجموعة من املشاريع األولية منها مشروع منطقة 
لوجيستيكية آليت ملول بجهة سوس ماسة على مساحة 45 هكتار، 
عفوا، للشطر األول بكلفة 350 مليون درهم، وهي حيز التنفيذ، كما تم 
إبرام أيضا اتفاقية مع جهة فاس مكناس من أجل تمويل الشطر األول 
ملنطقة راس املا اللي تتبلغ مساحتها 32 هكتار بكلفة قدرها 300 مليون 
األخرى،  للمناطق  بالنسبة  العقارية  األوعية  تعبئة  وتنواصلو  درهم، 
 pour فيما يتعلق بتأطير القطاع تم منذ 2014 إحداث لجنة للتقييس
la1normalisation حيث تم اعتماد إلى حدود اليوم 41 معيار تقييس 
في اللوجيستيك، وباإلضافة إلى إعداد العديد من الدالئل املتعلقة على 
الخصوص بتفويت الخدمات اللوجيستيكية وباللوجيستيك الحضري 

وباملمارسات الجيدة الخاصة باستغالل املخازن، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيدامحادامألميناح2مةاهللا:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

تفاعال مع جواب السيد الوزير املحترم، أود أن أشيد بما وصل 
إليه قطاع اللوجيستيك من تطور يواكب التطورات التي تعرفها بالدنا 
على مستوى البنيات التحتية أو األوراش الكبرى التي باشرتها الحكومة 
بتوجيه من جاللة امللك نصره هللا، هاد املجهود تكللت من توقيع عقد 
برنامج بين الدولة والقطاع الخاص والحديث عن التنافسية في قطاع 
والتقنية  املادية  املعطيات  من  جملة  يستحضر  اللوجيستيك  مجال 
والبشرية واملجالية وذلك في إطار تدبير املجال الذي واكب هذه الطفرة 

اللوجيستيكية التي ميزت بالدنا في العقدين األخيرين.

وتأهيله  بتطويره  ومطالب  بالقطاع  أدرى  أنت  الوزير،  السيد 
العتبارات عدة من الناحية الجغرافية نحن موقع بالدنا شماال وجنوبا 
من الناحية التأهيل وبناء موانئ طلع املغرب في مراتب الدول الرائدة 
الستحضار مكانة الجنوب املغربي، خاصة املناطق الساحلية الصحراوية 
والتي تسعى بالدنا نحو إنشاء بنية لوجيستيكية قوية تستثمر العمق 
االفريقي وعالقات املغرب جنوب جنوب والتي يوليها جاللة امللك أهمية 

كبرى، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات 
السياحي  النقل  املوالي هو عن تشجيع  السؤال  إذا  نمرو،  املوضوع؟ 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، لكم الكلمة السيد النائب.

ملنيئباملسيدامياوناعايري:

السيد الوزير، عن اإلجراءات التي ستتخذها الوزارة لتشجيع النقل 
السياحي نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد النائب املحترم، لكم الكلمة السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي2املنقلاومللولستيك:

إطار  في  املهم،  السؤال  هاد  على  شكرا  النائب،  السيد  شكرا 
املسلسل ديال الحوار القطاعي اللي تنقومو به منذ دجنبر 2021 مع 
مختلف التمثيليات املهنية لقطاع النقل الطرقي، عبر ممثلو ومهنيو 
هاد القطاع عن طلبهم ملراجعة دفتر التحمالت وشروط ولوج وممارسة 
املهنة ديال النقل السياحي لضمان جودة هاد النشاط نظرا لعالقته 
بتطوير املنتوج السياحي الوطني، في هاد اإلطار تتعمل الوزارة بشراكة 
مع مختلف الفاعلين والتمثيليات املهنية املعنية على صياغة مشروع 
تعديلي لدفتر التحمالت املتعلق بنشاط النقل السياحي تيعكس املعايير 
الالزم احترامها لضمان الجودة املطلوبة، ومن أهمها كاين بالطبع شرط 
القدرة املالية ارتباطا بعدد املركبات املستغلة ولكن كاين أيضا شرط 
الكفاءة املهنية ملسير املقاولة، إلى حين االتفاق مع املهنيين على الشروط 
التحمالت الخاص بمزاولة  تيبقى دفتر  النشاط  الجديدة ملزاولة هاد 
نشاط النقل السياحي الطرقي اللي وضعتو الوزارة سنة 2014 معتمد 

ويجري به العمل حاليا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيدامياوناعايري:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، النقل السياحي كيلعب دور مهم في االنتعاش ديال 
عليه  اللي هضرتو  تحمالت  دفتر  الوزير،  السيد  بالدنا،  في  السياحة 
هو دفتر خالق جدال، السيد الوزير، بأنه كبرملانيين وكأبناء املناطق 
ألنه  الجديد،  التحمالت  الدفتر  هاد  ضد  احنا  الشرقية  الجنوبية 
السيد الوزير هاد دفتر التحمالت جاء باش 4 وال 5 دالشركات الكبرى 
في املغرب هما اللي غادي يشدو هاد القطاع، والشباب واألبناء اللي 
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كيديرو سيارة وحدة و2 سيارات بغيتو تقصيوهم وبغيتو تحيدهم في 
الخريطة السياحية السيد الوزير، فال يعقل السيد الوزير، باش طبقو 
بأنه البارك 5 دالسيارات يعني واحد الشاب اللي بغى يدير هاد املقاولة 
خاصو 2 داملليون دالدرهم باش يبدى بها، كيفاش هاد الشاب عندو 
هاد 2 داملليون دالدرهم. السيد الوزير، كنطالب منك باش هاد دفتر 
التحمالت خصكم تلغيوه، خصكم تريحو مع حتى النقل السياحي اللي 
كيمثل الفئة الصغرى، ما تريحوش مع الرؤوس الكبرى، السيد الوزير 
اللي بغات تحتاكر السوق. السيد الوزير كنطلبوا منكم كذلك عدد 
املقاعد، فال يعقل السيد الوزير، بعض السيارات مثال les 4x4 اللي 
كيجيوا من اليابان، هما فيهم 7 دالباليص، ملي كيجيوا عند الناس 
les1، كيقولوا لهم بأنه هاد السيارة  services1 des1mines ديالكم ف
مخصصة غير ل 4 دالباليص، فال يعقل السيد الوزير، السيارة خارجة 
plus1، وأنتما بغيتوا  chauffeur 7 la carte grise ديالها، عندها  ب 
طبقوا. السيد الوزير ما عارفت هاد الناس اللي عندك في املديرية، 

كيقاش كيفكروا لهاد الناس.

ملسيدارئيساملجلسة:

التعقيبات  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اإلضافية في املوضوع، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ما 

كاينش، السيد الوزير فيما تبقى.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي2املنقلاومللولستيك:

السيد النائب بغيت غير نشكروا على التعقيب اإلضافي، هاد الساعة 
مازال ما اتفقنا�سي مع املهنيين ومع جميع املهنيين على دفتر التحمالت 
الجديد، فما قررنا �سي بأنه غادي يخص 5 ديال السيارات وال 4 وال 
3، احنا اللي تنشوفوا خصنا املعايير اللي يمكن لها ضمن الجودة، كان 
يمكنا نضمنوا الجودة بسيارة وحدة تبارك هللا، بسيارات تبارك هللا، 

خصنا غي نتافقوا على املعايير باش نضمنوا الجودة ديال هاد النقل.

ملسيدارئيساملجلسة:

النقل املزدوج  إلى السؤال املوالي حول  شكرا السيد الوزير، نمر 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي،  بالوسط 

التجمع الوطني لألحرار.

ملنيئباملسيداعبداملسالماملبوي2ميني:

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن وضعية النقل املزدوج بالوسط 
القروي؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي2املنقلاومللولستيك:

شك2ماملسيداملنيئبامملحترم،

بالعالم  النقل  ديال  األهمية  تتدرك  الحكومة  كتعرفوا  كيف 
القروي، بالنظر للدور اللي تيلعبوا لفك العزلة عن الساكنة، وأيضا 
لتحقيق العدالة املجالية. الوزارة عملت في إطار دعم ديال النقل في 
العالم القروي، اعتمادا على النقل املزدوج اللي هو كاين اليوم في العالم 

القروي، 3 ديال األمور:

األولى هو اإلعطاء ديال األولوية، على املستوى ديال اللجنة  1•
الوطنية للنقل، في معالجة امللفات اللي تتوصل بها هاد اللجنة، من 

طرف اللجن اإلقليمية؛

للنقل املزدوج،  أنه املركبات املخصصة  الثانية هو  النقطة  1•
درجت ضمن برنامج تجديد حظيرة املركبات، وكاين تقديم ديال منحة 
خاصة، تيمكن لها توصل ل 180 ألف درهم بالنسبة للمركبة الجديدة؛

النقطة الثالثة هو أنه هاد النشاط ديال النقل املزدوج، أدرج  1•
ضمن الفئات املستهدفة من الدعم االستثنائي، اللي توجه ملهنيي النقل، 
باش يخفف من آثار ارتفاع أثمنة املحروقات على تكلفة النقل الطرقي 
بالعالم القروي، ويضمن االستمرارية ديالو، وتيستافدو هاد املركبات 

من دعم قدره تقريبا 1800 درهم في كل دفعة.

بالنسبة للحاجيات ديال الخدمات ديال النقل بالعالم القروي، كان 
سبق للوزارة أن قامت بإنجاز مجموعة من الدراسات امليدانية، بشراكة 
مع السلطات واملجالس املحلية، وشملت 58 إقليم، حددت من خاللها 
املعطيات الالزمة لوضع املخططات بالنسبة لكل إقليم. واليوم عندنا 
قناعة، بأن تطوير النقل في العالم القروي، تيبقى رهين بتفعيل الجهوية 
املتقدمة، فيما يخص قيام املجالس الجماعية والجهوية باختصاصاتها 

في مجال النقل، ومن ضمنه النقل بالعالم القروي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، قبل ما نعطيكم تعقيب السيد النائب، 
غير كنهضر مع اإلخوان في la régie باش يردوا البال للعداد، راه ما 
كيمشيش في نفس التوقيت ديال أخذ الكلمة، وبالتالي كيكون واحد 
التأخير ديال 7 حتى ل 8 ديال الثواني، غير رجاء يردوا البال لهاد النقطة. 

تفضل السيد النائب للتعقيب.

ملنيئباملسيداعبداملسالماملبوي2ميني:

شكرا على توضيحاتكم، وعلى كل مجهوداتكم من أجل النهوض 
أدوارا  النقل املزدوج، قد لعب  إذا كان قطاع  الحيوي.  القطاع  بهذا 
جد مهمة في فك العزلة، وخلق دينامية اقتصادية باملناطق القروية، 
خالل املراحل السابقة، فإن املتغيرات التي تعرفها هذه املناطق وعاملنا، 
تفرض على هذا القطاع مسايرتها، وأن يتما�سى مع حاجيات ومتطلبات 
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الساكنة، وفق شروط ودفتر تحمالت، يكون محددا بالنسبة ملستغلي 
لقطاع  يمكن  والطريقة،  النمط  وبهذا  النقل،  النوع من  رخص هذا 
النقل املزدوج أن يتطور ويستمر في أداء أدواره، ويكون رافعة أساسية 
ويوفر سالمة  القروي،  الوسط  في  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية 
وصحة املستقلين، ويحفظ كرامتهم في تنقلهم. وتجاوبا مع املعطيات التي 
أوردتموها السيد الوزير املحترم، نود أن نلفت انتباهكم لضرورة أن يتم 
اعتماد مبدأ اإللتقائية، في تنظيم قطاع النقل املزدوج وكذا منح رخص 
النقل بالعالم القروي، إضافة إلى مراقبة الحالة امليكانيكية للعربات 
التي تكون متأثرة بصعوبة التضاريس ووضعية الطرق واملسالك و ملا ال 

التفكير في تجديد حظيرة النقل املزدوج، وشكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ ال يبدو، إذن نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال عن املمارسات 
الال مسؤولة لبعض شركات الطيران املدني للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق االشتراكي، لكم الكلمة السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاعيئشةاملك2جي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، عن املمارسات الال مسؤولة لبعض شركات الطيران 
نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي2املنقلاومللولستيك:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هذا السؤال، بغيت نقول بأنه 
الجوي  النقل  الجائحة عرفت حركة  بعد  املغربية  األجواء  فتح  منذ 
انتعاش مهم وبلغ معدل االسترجاع %80 مقارنة مع 2019، كما أنه 
بلغ %90 خالل عملية مرحبا، فيما يخص بعض الوجهات على سبيل 
املثال ما بين املغرب واسبانيا، عرف االنتعاش ما يفوق %120 في ظل 
إعادة فتح  بعد  القياسية وبعد أشهر قليلة فقط  بعض االرتفاعات 
األجواء عرفت بعض الرحالت تأخرات وإلغاءات للحجوزات ناتجة عن 
االرتفاع املتزامن مع عودة الحركة الجوية خاصة خالل عملية مرحبا. 
فيما يخص املراقبة وحماية حقوق املسافرين وكل ما هو معمول به 
دوليا، الوزارة أعدت مشروع مرسوم في هاد الباب تتراعي في إعداده 
مقتضيات االتفاقيات الدولية املعمول بها في هذا الشأن فضال عن 
مالءمة التشريعات األوروبية الجاري بها العمل لدى منظومة االتحاد 
األوروبي تنفيذا التفاق األجواء املفتوحة املوقع بين املغرب واالتحاد 

األوروبي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

وفي  املحترم،  النائب  السيد  لكم  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
الحقيقة راه السيدة النائب إيال بغيتو العربية غير احنا كنقولو هاد 
الخطأ الشائع ولكن خطأ شائع خير من صواب مهجور، تفضلي السيدة 

النائبة، تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةاعيئشةاملك2جي:

السيد الوزير، مزيان هاد �سي اللي قلت، ولكن لألسف الشديد عدد 

كبير من مغاربة العالم دوزو تجارب مريرة مع هاد الشركات الصيف اللي 

داز، اليوم خلينا نشوفو املستقبل أنا بحكم انتمائي ملغاربة العالم بغيت 

نبهكم أن عملية مرحبا املقبلة غادي تكون أكثر استثنائية خصوصا 

بعد اإلنجازات اللي حققوها أسود األطلس، وممكن تحطم كل األرقام 

القياسية. السيد الوزير، الالعبين اللي عدد كبير منهم كينتاميو ملغاربة 

نفس  وهي  فين وصلو؟  الركراكي وشفتو  وليد  مع  النية  دارو  العالم 

النية اللي دارتها الجالية مع بنك املغرب وشفتو األرقام القياسية ديال 

التحويالت وهي كذلك نفس النية اللي داروها مع قضايانا الوطنية في 

بلدان اإلقامة ديالهم ونظمو وقفات ومسيرات من أجل الوطن. السيد 

الوزير، كنترجاوكم ديرو معهم النية واحميوهم من املمارسات ديال 

بعض شركات النقل الجوي والبحري، وكذلك كنطلبو منكم إيجاد صيغ 

تحفيزية لفائدة األطفال باش نزيدو نخليوهم يرتبطو أكثر بوطنهم األم، 

وما بغيناش تكرر ديك املشاهد الدرامية باملطارات غير حيث مسافرة 

عندها كيلو وال جوج زايدين كيمحنوها ويعذبوها ويجرجروها، السيد 

الوزير، يجب وضع مصلحة..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، معذرة، انتهى الوقت، التعقيبات اإلضافية 

تفضلي السيدة النائبة، ما كاينش األغلبية.

ملنيئبةاملسيدةازه2ةامملومن:

دولية  مطارات  عندها  اليوم  بالدنا  فعال  الوزير،  السيد  شكرا 

نفتاخرو بها رغم املمارسات الالمسؤولة لبعض شركات الطيران، لكن 

بني مالل–خنيفرة عندها  اململكة جهة  باقي جهات  امعماش على  ما 

مطار من 2014 مجهز و بمواصفات عالية لكن خارج الخدمة، سولناكم 

دعمو  غادي  كورونا  جائحة  بعد  أنه  جوبتونا  املحترم  الوزير  السيد 

وتواكبو من جديد باش تفتحو الخطوط الجوية املباشرة بثمن مشجع، 

لكن السيد الوزير املحترم هاد الوعود هادي راه املهاجرين ديالنا باقين 

كينتظركم واللي كيعانيو ملا كيبغيو يرجعو لبالدهم باش يستثمرو في 

الجهة ديالهم ويرجعو يشوفو حبابهم، وشكرا السيد الوزير.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، إذن ما كاينش التعقيبات؟ السيد 
الوزير.

ملسيدامحاداعبداملجليلاوزي2املنقلاومللولستيك:

غير بخصوص املطار ديال بني مالل وفتح الخطوط الجوية، كاين 
جوج ديال الحوايج: كاين الخطوط الداخلية، وهادو يمكن لها تكون 
أو  امللكية،  الخطوط  ديال  الشركات  ويعني  الجهة  بين  ما  في شراكة 
ديال العربية للطيران. أما بخصوص الربط الدولي، فهذا يعني تيرجع 
للشركات الدولية، ويمكن تكون يعني اإلعانة من الجهة، باش يجيوا 

يفتحوا الخطوط، باش تربط بني مالل باملدن األوروبية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، وشكرا لكم على حسن مساهمتكم في هذه 
املوقر،  ملجلسنا  الداخلي  النظام  من   152 املادة  إلى  ونمر  الجلسة، 
املوضوع األول حول معاناة ساكنة املناطق الجبلية جراء البرد القارس، 
خالل فصل الشتاء، وصعوبة الحصول على حطب التدفئة. واملوضوع 
الثاني، حول انقطاع دواء الغدة الدرقية، الكلمة للمتحدث األول عن 

الفريق الحركي، فليتفضل السيد النائب املحترم مشكورا.

ملنيئباملسيدامحاداهيشيمي:

ملسيدامل2ئيس،

ملسيداملوزي2امملحترم،

بحلول فصل الشتاء وتساقط الثلوج، تزداد معاناة سكان العديد 
من املناطق الجبلية، هذه املعاناة تكمن في غياب وسائل التدفئة وارتفاع 
تكلفتها، كالحطب غير املتوفر بهذه املناطق، كما أن التدفئة الكهربائية هي 
األخرى جد مكلفة، باإلضافة إلى املعاناة األخرى، املتمثلة في الصعوبات 
التي يواجهها السكان، بالنسبة للعالج والتطبيب واألغذية، من ضمنهم 
الفئات الهشة، جراء العزلة من جهة، وجراء الفقر والتهميش من جهة 

أخرى، مما يؤدي إلى صعوبة العيش، وضمان االستقرار.

السيد الوزير، نثمن عاليا التوجيهات امللكية السامية، املتمثلة في 
الحكومة  بأن  السكان، مؤكدين  لفائدة  امليدانية  وضع املستشفيات 
مدعوة إلى مواكبة مثل هذه املبادرات، مما يتطلب مبادرات عاجلة 
وسياسة عامة واستراتيجية شمولية، مدخلها قانون خاص بالجبل، 
وهو ما طالبنا به في مناسبات متعددة. دائما السيد الوزير، إيال السيد 
الوزير املعني باألمر هللا يجازيك بخير، السيد الوزير، السيد الوزير 
محترم، اآلن أنا عندي واحد املوضوع مهم دائما بالعالم القروي، أننا 
عندنا إقليم سطات كمثال، كتفاجأ الساكنة ديال والد سيدي بن داود 
جماعة كيس، الريمة، والد الصغير، بكراء ديال واحد األرا�سي مخزنية 

اللي هي كانوا كيستثمروها أبا عن جد، وكانوا كيستغلوها هادي سنين، 
وهاد األسبوع هذا مع التساقطات املطرية، الناس مشاوا باش يحرثوا 
األرض ديالهم تفاجأوا بشركات مستثمرة، ديال مستثمرين كبار، كراوا 
األرا�سي اللي تقريبا كاين اللي 160 هكتار، كاين اللي 80 هكتار، كاين 
اللي 70 هكتار. والتعليمات ديال صاحب الجاللة هللا ينصرو، بالنسبة 
لهاد الفالحة الصغار واملتوسطين ديال العالم القروي، أن هاد األرض 
تجزء بقع في إطار20،25 هكتار، ويستافدوا منها ذوي الحقوق هما 
األولى، وهما مستعدين أنهم يكريوا وال حتى يشريوا، ألن هاد األرا�سي 

املخزنية، عديد من املناطق على الصعيد الوطني.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للمتحدث الثاني عن الفريق 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

ملنيئباملسيدافيصلاملزرهوني:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

تعيش املناطق الجبلية واملرتفعات في هذه املرحلة السنوية، تحت 
أجواء البرد والصقيع، وانخفاض شديد في درجة الحرارة، مما يجعل 
الحياة اليومية لساكنة هذه املناطق صعبة وقاسية، خصوصا بالنسبة 
لاللتحاق  مسافات  يقطعون  الذين  واألطفال،  واملسنين  للمسنات 
من  مهمة  فئات  تمس  التي  املوسمية،  املعاناة  هذه  وأمام  باملدارس. 
تدابير  اتخاذ  لزاما  أصبح  معزولة،  والشبه  النائية  الجبلية  ساكنتنا 
ومبادرات هيكلية واقية، لرفع هذه املعاناة وتدبير هذه األزمة الفصلية 

بالتعاطي مع خصوصيات هذه املناطق.

يرافقها  وما  املناخية،  التقلبات  عن  الناجمة  الوضعيات  ومع 
من أجواء البرد والصقيع والثلوج، والعزلة الطبيعية، وفي مثل هذه 
الظروف القاسية، يصبح االلتحاق باألقسام الدراسية شاقا وبدون 
وسائل التدفئة، وال توفير التغطية الصحية وللتالميذ واألساتذة. كما أن 
الساكنة الجبلية تحتاج في هذه األوقات، إلى حطب التدفئة والتمويل 
أهمية  وبنفس  الظروف،  هذه  ملواجهة  الكافية،  واألغطية  الغذائي 
احتياجاتها إلى تفقد حالة الطرق واملسالك، لضمان االتصال والتواصل 
مع املحيط واملراكز املجاورة، للحصول على التمويل، والتزود بملتزمات 

الحياة اليومية وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للحكومة نرحب بالسيد الوزير 
باألفراح  مليئة  سعيدة  سنة  له  لنتمنى  فرصة  نغتنمها  وأيضا  معنا 

واملسرات.
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ملسيدامصطفىابي تيساملوزي2امملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفابيلعالقيتامعاملبرملين،املنيطقامل2سايابيسماملحكومةا

نييبةاعناملسيداعبداملومفيالفتيتاوزي2املدم لية:

شك2ماملسيدامل2ئيساعلىاملتهيني،

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

أتقدم أو أن أقدم  الداخلية أن  نيابة عن السيد وزير  لي  يطيب 
املعطيات التالية:

منظومة  اعتماد  إلى  والرامية  السامية  امللكية  للتوجيهات  تفعيال 
إجرائية تهدف إلى حماية ساكنة املناطق الجبلية من املخاطر املحتملة 
ملوجة البرد، دأبت وزارة الداخلية عند كل موسم شتوي على إعداد 
مخطط وطني سنوي للتخفيف من آثار موجه البرد، ويرتكز هذا املخطط 
الوطني الذي يعتبر ثمرة تشخيص ميداني دقيق ونتاج مقاربة تشاركية 
فعلية في تحقيق أهدافه على مبادئ االستباقية في اإلعداد لكافة وسائل 
أثناء  والتنسيق  العمل  مخططات  مستوى  على  واإللتقائية  التدخل 

عملية تقديم الدعم واملساندة للساكنة املعنية.

تقدر  ساكنة  الحالي  للموسم  الحالي  الوطني  املخطط  ويستهدف 
ب795 ألف و727 نسمة منتظمة في إطار 150 ألف و460 أسرة تقطن 

ب 1816 لدوار وتهم محاور التدخل ما يلي:

الجبلية  املناطق  لساكنة  املقدمة  الصحية  الخدمات  دعم   -
املستهدفة خاصة بموجة البرد وذلك عبر برمجة 3 آالف و179 وحدة 
طبية متنقلة، 164 قافلة، باإلضافة إلى تعبئة 3 آالف و311 طبيب 

وإطار طبي وكذا 863 سيارة إسعاف؛

املروحيات  لتأمين نزول  760 منصة مؤقتة  تهيئة ما مجموعه   -
 SAMO التابعة للدرك امللكي أو لوزارة الصحة والحماية االجتماعية

بهدف التدخل لنقل بعض الحاالت املستعجلة؛

- فك العزلة عن الدواوير املستهدفة وتأمين التنقالت على مستوى 
إليها والتي من املرجح أن تعريف انقطاعات  املقاطع الطرقي املؤدية 
بفعل التساقطات الثلجية ، وقد تم في هذا اإلطار تعبئة كل اآلليات 
الالزمة واملوارد البشرية الضرورية قصد التدخل الفوري كلما اقتضت 

الوضعية امليدانية ذلك؛

- تتبع حالة النساء الحوامل البالغ عددهن 5 آالف و487 امرأة؛

- وكذا التكفل باألشخاص بدون مأوى على مستوى هذه املناطق 
املستهدفة عبر إيواءهم بمختلف مؤسسات الرعاية االجتماعية؛

- توفير حطب التدفئة اللي جاء في اإلحاطة ديالك السيد النائب، 
وقد تمت البرمجة في إطار املخطط الوطني برسم املوسم الشتوي لهذه 
السنة بشراكة وتنسيق مع كل من املندوبية السامية املياه والغابات 

الوطنية والصحة، قصد توزيع ما  التربية  التصحر ووزارتي  ومحاربة 
يقارب 8 آالف و200 فرنا محسنا ووضع 6 آالف و444 طن من حطب 
التعليمية  واملؤسسات  املعنية  الساكنة  إشارة  رهن  املدعم  التدفئة 
واملراكز الصحية ودور األمومة الواقعة في املناطق املستهدفة باملخطط 
من  املناطق  هذه  ساكنة  الساكنة  حق  إغفال  دون  هذا  املذكور، 
االستفادة من حطب امللك الغابوي املجاور لها وذلك وفقا للمقتضيات 

القانونية املؤطرة أو املؤطرة لهذا املجال.

والدائم  الكامل  والتجند  التعبئة  على  التأكيد  أود  األخير،  وفي 
وضمان  املواطنين  حماية  أجل  من  الداخلية  وزارة  مصالح  ملختلف 
أو  كانت  تتهددهم طبيعية  قد  التي  املخاطر  كل  أمنهم وسالمتهم من 
بشرية، وذلك عبر العمل اإلستباقي والتدخل امليداني الفعال في إطار من 
التنسيق مع كافة املتدخلين والفاعلين املعنيين من أجل درء مخاطرها 

وتجاوز اإلشكاالت التي تطرح في هذا اإلطار، وشكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى املوضوع الثاني الكلمة ألحد 
نواب من فريق التقدم واالشتراكية، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداأحاداملعبيىي:

شكرا السيد الوزير على قبولكم التفاعل مع هذا املوضوع الهام الذي 
يهم عدد كبير من املواطنات املواطنين ويهم األمن الدوائي الوطني، األمر 
يتعلق بمر�سى قصور أو اضطرابات الغدة الدرقية ليست املرة األولى 
التي يصابون فيها بصدمة حين اختفاء هذا الدواء من الصيدليات، 
علما أن حياتهم تتوقف على أخذ هاد الدواء ألن عدم أخده من شأنه أن 
يؤدي إلى مضاعفات على مستوى القلب وإلى الوفاة ال قدر هللا، يشتكي 
عدد كبير من الندرة الحادة لهاد الدواء منذ شهرين تقريبا وحيث أنه 
بعد بحث مضني كان املريض إذا حالفه الحظ يمكنه أن يجد علبة 
واحدة فقط، أما اآلن فإنه يمكن الحديث عن القطاع الثاني للدواء 
املذكور، أمام هذا الوضع املقلق اضطر عدد من املصابين بمرض الغدة 
الدرقية إلى جلب الدواء من بلدان أجنبية بطرق شخصية مختلفة وفي 
غالب الحاالت اشتكى املعنيون باألمر من آثار جانبية استثنائية ومن 
عدم مالءمة الدواء املستخدم املستقدم من الخارج خاصة من فرنسا 
وهو ما يتطلب توضيحا منكم السيد الوزير، نعم، استمعنا قبل أيام 
إلى تصريح مسؤول بوزارة الصحة تحدث عن مخزون ديال 4 داملليون 
قرص في مختلف مندوبيات الصحة، نحن نصدقكم وعليكم أيضا أن 
تصدقونا عندما نقول لكم أن الدواء غير موجود في معظم الصيدليات، 
بالضبط ألن  الخلل  البحث عن مكمن  الصحة هنا  مسؤولية وزارة 
الوضع محير فعال وفي نفس الوقت فإن األمر ال يقتصر على هاد الدواء 
فقط بل إن املغاربة املصابين بأمراض مزمنة أخرى غالبا ما يتعرضون 
لفترات صعبة بسبب اختفاء األدوية التي لها عالقة بحياتهم أو موتهم، 
بالصناعة  مرتبطة فقط  ليس  الوطني  الدوائي  األمن  فمسألة  لذلك 
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الدوائية الوطنية وبضرورة تشجيع األدوية الجنيسة وهو أمر أسا�سي 
نؤكد عليه ولكن األمن الدوائي له ارتباط أيضا بالحكامة الجيدة وبتدبير 

املخزون و بتحديد األسعار، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للحكومة.

ملسيدامصطفىابي تيساملوزي2امملنتدبالددارئيساملحكومة،ا
مملكلفابيلعالقيتامعاملبرملين،املنيطقامل2سايابيسماملحكومةا
وملحاي ةا ملصحةا وزي2ا ملطيلبا آ تا ملسيدا يلدا عنا نييبةا

ماللتايعية:

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

أن  لي  يطيب  اليوم  تقديمه  تم  الذي  اإلحاطة  طلب  مع  تفاعال 
أحيط فريق التقدم واالشتراكية املحترم نيابة عن السيد وزير الصحة 
والحماية االجتماعية باملعطيات التالية وعبره أو من خالله ومعه كل 

السيدات والسادة النواب املحترمين:

الوزارة أوال تؤكد وتطمئن املواطنين واملواطنات الذين يستعملون 

الدواء املذكور ليفوتيروكس بأنه متوفر في السوق الوطنية وبأن املخزون 

الوطني متوفر اليوم يناهز 4 داملليون قرص من هذا الدواء في مختلف 

توافر مخزون  أهمية وضرورة  للوزارة، وبحكم  اإلقليمية  املندوبيات 

دائم ودون انقطاع لهذا الدواء فإن وزارة الصحة والحماية االجتماعية 

صنفته ضمن األدوية التي تحظى بمراقبة مستمرة والصارمة لضمان 

ولوج كافة مر�سى قصور الغدة الدرقية لهذا الدواء الحيوي، وزارة 

الصحة والحماية االجتماعية قد سبق لها السيد النائب املحترم أن 

أكدت رسميا يوم األربعاء 28 دجنبر الجاري بأن املخزون الوطني من 

هذا الدواء املضاد لقصور الغدة الدرقية كاف لعدة أشهر، شكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع 

الجلسة  إلى  مباشرة  وسننتقل  أعمالنا  جدول  في  املدرجة  األسئلة 

التشريعية.ارفعتاملجلسة.
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محض2املجلسةاملسيىسةاوملثاينين

ملتيريخ: االثنين 9 جمادى الثانية 1444ه )2 يناير 2023(.

مل2ئيسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ثالث ساعات وعشر دقائق ابتداء من الساعة السادسة 
مساء والدقيقة الرابعة عشر.

لدولامألعايل: جلسة تشريعية تتعلق بالدراسة والتصويت على 
مشاريع النصوص الجاهزة:

-مشروع قانون تنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية؛

-مشروع قانون تنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
رقم 106.13 املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة؛

شروط  بتحديد  يتعلق   86.15 رقم  تنظيمي  قانون  -مشروع 
وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون )قراءة ثانية(.

ملسيدارمشيداملطيلبياملعلايارئيسامجلساملنومب،ارئيسا
ملجلسة:

أش2فا علىا وملسالما وملصالةا مل2حيم،ا مل2حانا هللاا بسما
ممل2سليناوعلىاآلهاوصحبهاألاعين.

ملسيدمناملوزي2منامملحترمين،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

للدراسة  التشريعية  الجلسة  هذه  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على:

مشروع قانون تنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية؛

مشروع قانون تنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
رقم 106.13 املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة؛

مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات 
الدفع بعدم دستورية قانون في قراءة ثانية له.

الكلمة للسيد وزير العدل املحترم لتقديم املشاريع القوانين.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

أش2فا علىا وملسالما وملصالةا مل2حيم،ا مل2حانا هللاا بسما
ممل2سلين.

ملسيدامل2ئيس،

ملسيداملوزي2،

ملسيىةامل2ؤسيء،

ملسيىةاملنومبامملحترمين،

أشكركم أوال في هذا اللقاء اليوم الذي سيتم فيه التصويت على 
قانون الدفع بعدم الدستورية، وقد سبق هذا القانون أن أحيل أمامكم 
وتم التصويت عليه، ونحن اآلن في قراءة ثانية، غير أنه التعديالت التي 
وقعت للمرة الثانية أمام لجنة العدل والتشريع ستفرض علينا إحالته 
وفقا  التصويت  يتم  لكي  وهذا  املستشارين،  مجلس  على  جديد  من 
للقانون، هاد القانون كان صدر وتم الطعن فيه أمام املحكمة الدستورية 
من طرف السيد رئيس الحكومة آنذاك األستاذ الدكتور العثماني، وتم 
إلغاؤه من طرف املحكمة الدستورية، وكان هذا الطعن لفائدة احترام 
القانون والدستور، وبعد إلغائه أحيل من جديد على البرملان، على أوال 
الحكومة، ثم على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء، ثم البرملان، أحيل 
على الغرفة األولى ثم الغرفة الثانية، ثم عاد إلى الغرفة األولى وسيعود 
للغرفة الثانية للبت فيه، ونتمنى أن يكون بشكل نهائي ألنه قانون يعطي 
الحق ألي مواطن كما تعلمون كيفما كان أثناء مسطرة الدعوى أمام 
املحكمة، سواء كانت مدنية أو جنحية أو جنائية أن يطعن في أي قانون 
يرتئي أنه غير دستوري، قد يكون معتقال وقد يكون في حالة سراح، وقد 
يكون نزاع مدني أو نزاع جنائي، فهل النص القانوني الذي يطبق من 
1913 إلى اآلن، للمحكمة الدستوري أن تبت في مدى دستورية القوانين 
من 1913 إلى اآلن، وهذا سيتطلب جهدا كبيرا، بل وسيتطلب دراية 
كبيرة بموضوع الدفع بعدم الدستورية، ألن الدفع بعدم الدستورية هو 
دفع يهم القانون في حد ذاته، وال يهم املواقف السياسية إلى غير ذلك، 
لذلك هذا القانون ألهميته نوليه أهمية خاصة وأنتم تعلمون أنه قانون 
تنظيمي وبناء عليه بعد أن تبت فيه في الغرفتين سيحال من جديد على 
املحكمة الدستورية، واملحكمة الدستورية ستبت في مدى دستوريته 
ليتم آنذاك إذا وافقت عليه يتم إحالته على جاللته للتوقيع عليه ثم 
نشره أو ارتأت خالف ذلك، سنعود مرة أخرى للمناقشة في البرملان ألن 

القانون ينص على ذلك.

تعديل وحيد هو الذي سنقدمه في الجلسة وهو تعديل املادة 10، 
إليه حينما سيشرف السيد  ألن ارتأينا فيها خلل وهو الذي سنصل 
الرئيس على التصويت، أما فيما يخص خالف ذلك فجميع النصوص 

متفق عليها في اللجنة وتمت باإلجماع، وبعضها باألغلبية؛

القانون الثاني وهو تغيير للقانون التنظيمي، ويهم القانون املتعلق 
من  بمجموعة  جاء  اللجنة  في  قلت  كما  وهو  القضائية،  بالسلطة 
املقتضيات التي ستهم القانون التنظيمي املتعلق بالقضاة، نظرا لكون 
هذه التجربة التي دامت من 2016 إلى اآلن أو التي نص عليها دستور 
2011 أظهرت كثيرا من االنحرافات التي يجب تصحيحها وخرجت هذه 
التعديالت أوال أنتم تعرفون أن السادة القضاة يرتقون من قضاة على 
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الدرجات الثالثة والثانية واألولى، ثم إلى الدرجة االستثنائية، ثم بعد 
ذلك الدرجة االستثنائية ليست هناك ترقية ويبقى القا�سي في الدرجة 
قضائيين  مسؤولين  هناك  أن  ارتأينا  سنة،   20 لحوالي  االستثنائية 
مستوى عالي يجب أن نرقيهم إلى مستوى الدرجة االستثنائية املمتازة 
شرط أن يكون قد ق�سى 5 سنوات على األقل في الدرجة االستثنائية 
وباملناسبة يوجد عدد كبير من القضاة الذين قضوا سنوات طوال في 
الدرجة االستثنائية ونريد أن نعطيوهم فرصة كمسئولين قضائيين أو 

كقضاة ناجحين أن يكونو في الدرجة املمتازة.

قلنا كذلك أنتم تعرفون أنه وفقا للنظام األسا�سي للقضاة لدى 
بعض موظفي وزارة العدل يرتقون كتاب الضبط، يرتقون ويتحولون 
بعد إجراء امتحانات إلى غيرها من التأهيالت إلى قضاة، ولكن موظفي 
املجلس األعلى للسلطة القضائية ليس لهم هذا الحق ألن غير منصوص 
عليه في النص القانوني فأضفناهم لنعطيهم هذا الحق ملوظفين كبار 

للمجلس األعلى للسلطة القضائية ليتحولون إلى قضاة.

ثم هناك اآلجاالت، أجل البت في امللفات وهذا هو املوضوع الذي 
أثار كثيرا من الخالف مع كثير من األطراف، وهو أنه يجب اتخاذ قرارات 
تأديبية حينما يكون هناك تأخير في البت في امللفات، حينما يكون السبب 
خارج إرادة القا�سي ليست هناك مساءلة، ولكن حينما يكون السبب 
صادرا عن تصرف القا�سي إما أنه لم يحرر الحكم إما أنه أجل امللف 
بدون سبب، إما لسبب من األسباب فتكون املتابعة التأديبية للقا�سي، 
ألن الحق حينما يصدر بناء على حكم قضائي ال قيمة له إذا امتد في 
الزمن صدر حكم باإلفراغ بغيتي تفرغ واحد السيد من املحل ديالو 
القا�سي ما حرر لكش الحكم، آش غادي دير؟ غتنتظر يحرر لك الحكم 
إيال حرر من هنا 6 شهور من هنا شهرين من هنا 3 شهور فارتأينا أن 
يكون هناك مواجهة تأديبية ألي تأخير عن امللف وليس فيه أي مساس 
باستقاللية القا�سي، ألن إذا أثبت القا�سي أن سبب التأخير إذا أثبت 
القا�سي أن سبب التأخير نتيجة عن التبليغ أو نتيجة عن اإلجراءات 
في املحاكمة العادلة أو ناتجة عن أطراف أخرى ليست هناك متابعة 
تأديبية ألن خارج إرادته، نحن ال نحاسب الناس عن ما هو خارج إرادته، 
بل ما يدخل في سلطاتهم وفي إرادتهم، وبناء عليه قلنا بأنه يجب أن يكون 

التأديب إذا كان الخطأ صادرا عن القا�سي في التأخير في هاد امللفات.

املفصلة  املعطيات  على  الحصول  من  املجلس  تمكين  أنه  ثانيا، 
واملضمنة في ملف تقييم األداء الخاص بالقا�سي، ألنه يريد املجلس 
األعلى أن يتتبع حياة القا�سي، أن يتتبع ممارسته لكي يتخذ فيه القرارات 

األحسن واألفضل إما في الترقية أو في التعيين في املناصب العليا.

في  للملك..  العام  والوكيل  النقض  ملحكمة  األول  الرئيس  تمكين 
انتداب قا�سي بمحكمة النقض لسد الخصاص، وهذا املشكل يطرح 
كالتالي: في بعض املحاكم يكون هناك مشكل خصاص في قضاة املوضوع، 
في القضاة الذين يحكمون، وعندنا قا�سي في النيابة العامة ألن النيابة 
العامة قضاة، كان ال يحق لرئيس السلطة القضائية أن ينقل قا�سي 

من النيابة العامة إلى قضاة املوضوع والعكس، إذن خاصنا �سي واحد 
في النيابة العامة ولكن عندنا في املوضوع، عندنا في قضاء املوضوع، 
قضاة األحكام أي تنسميوهم احنا القضاة الجالسون أو النيابة العامة 
كنسميوهم القضاة الواقفون، إيال خصنا في القضاة الواقفون وعندنا 
في القضاة الجالسون بزاف، كان رئيس السلطة القضائية ال يمكن 
أن ينقله إال بقرار من املجلس األعلى للسلطة القضائية، احنا ما .. ، 
دابا اعطينا السلطة ليه، إيال عندنا خصاص في النيابة العامة ينقل 
القا�سي من القضاة الجالسون إلى القضاة الواقفون إلى النيابة العامة، 
وإيال خصنا في القضاة املوضوع نهزو واحد القا�سي في النيابة العامة 
ونحولوه لهنا وفقا ملا تحتاجه املحكمة وما تقدمه الخدمات ومنحنا 

هذه السلطة للسيد الرئيس املنتدب؛

توسيع دائرة األفعال والتصرفات التي تعتبر كذلك خطأ جسيما 
مرتكبا من قبل القا�سي بإدراج فعل تسريب األحكام قبل النطق بها، 
يمنع على القا�سي أن يسرب حكما قبل النطق به بشكل رسمي في جلسة 
تفتح باسم جاللة امللك ورسمية، لذلك اعتبرنا بأنه أي تسريب لألحكام 
هو خطأ جسيم ويمس بهيبة القضاء ولجبهة القا�سي املهنية وإخالال 

باملهام القضائية؛

التنصيص على إمكانية توجيه املجلس أو الرئيس املنتدب مالحظات 
للقا�سي وإثارة انتباهه على الخطأ املنهي في حال عدم املؤاخذة أو ..، 
هناك أخطاء يرتكبون من السادة القضاة، في بعض األحيان يرتكب 
بدون نية ارتكاب الخطأ، في بعض األحيان لعدم فهم ملادة قانونية، في 
بعض األحيان لعدم فهم ملادة مسطرية، ال يمكن أن نعاقب القا�سي 
عن هذا، ألن هذا تصرف ال يستند على سوء نية، على العنصر املعنوي 
الذي ينص عليه القانون، وقلنا أنه في هذه الحالة حيث أن ليست 
هناك إمكانية تأديب القا�سي عن خطأ ليس معتمد أو عن سوء فهم 
للنص أو عن تأويل للنص غير صحيح، قلنا أن السيد الرئيس املنتدب 
منحناه السلطة إلثارة انتباه القا�سي إلى ذلك الخطأ، وضرورة منحه 

إمكانية تصحيح أخطائه؛

رد االعتبار للقا�سي كانت كتصدر األحكام التأديبية سابقا، وال يرد 
االعتبار للقا�سي، اآلن اعطينا أن هناك إمكانية رد االعتبار للقا�سي 
بعض انصرام املدة أو تنفيذ العقوبة، ولكن كذلك بشرط أن ال يكون 
ارتكب إخالال جديدا بالسلوك، ألنه يجب أن يقدم صورة إيجابية عنه 

حتى نتجاوز األخطاء، نتجاوز األخطاء التي ارتكبها في السابق؛

تيبقى موضوع السن، اآلن السادة القضاة كيبقاو حتى ل 65 سنة 
وكيخرجو، عندنا جوج املشاكل، عندنا مستوى عالي من السادة القضاة 
غادي يخرجو، وعندهم قدرة على التفكير وعلى الكتابة وعلى التوجيه 
إلى آخره، وعندنا املهن املناصب القضائية ال ترتقي إلى ما هو مطلوب 
ألنه راه كندوزو 4 داملالين ديال امللفات في السنة، وأنت عندك 5 آالف 
قا�سي، قسم 4 املالين على 5 آالف قا�سي، كاينين قضاة في مستوى عالي 
غادي يخرجو لنا تقاعد، قلنا نزيدو السن حتى ل 75 سنة بشرطين؛ 
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القا�سي،  املستشار  من  القا�سي  من  الطلب  يكون  أن  األول  الشرط 
يقدم طلب للسلطة القضائية؛ ثانيا- أن تقبل السلطة القضائية بهذا 
الطلب، إذا ارتأت بأنه قا�سي غير مؤهل باش يزيد، إذا ارتأت أن صحتو 
ما غاديش يزيد فيها، إذا ارتأى أنه عندهم عليه مالحظات فيمكن أن 
يرفضون، ويمكن أن يوقف التمديد في أي لحظة من طرف املجلس، 

يجب أن يوقف التمديد في لحظة من املجلس.

هذا بشكل عام مجموع التعديالت التي قدمناها في هذا القانون 
التنظيمي طبعا نحن استشرنا فيها السلطة القضائية، واستشرنا فيها 
سلطة النيابة العامة، وناقشنا هذا املوضوع بعمق في الحقيقة حاولنا 
أن نخدم القضاء من هذا املنطلق، وبناء على هذه التعديالت، القانون 
22.13 واملتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية وهو كذلك قانون 
تنظيمي وكال القانونين سيحاالن بعد التصويت عليهما، على املحكمة 
الدستورية للبت فيهما نظرا لكونهما جزء ال يتجزأ من القانون التنظيمي 

املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية 100.13.

في املجلس األعلى للسلطة القضائية عندنا جوج ديال املكونات ديال 
السلطة القضائية، كاين املكون اللي كيترشح وينتخب وكاين املكون 
الذي يعين من طرف جاللة امللك، اسمحو لي كاين الثالث وهو املكون 
الذي بالصفة بحال رئيسة املجلس الوطني، بحال الوسيط هادو كتكون 
كيدوزو  وحدين  سنين،   5 كيدوزو  وحدين  وكانوا  بالصفة،  عندهم 
6 سنين، كنجيو نديرو انتخابات كيدوزو 5 كيستقبلهم جاللة امللك، 
ثاني هادوك أعضاء عاوتاني  عاوتاني كيجيو السنة املقبلة، كيتيعنو 
كيعينهم جاللة امللك، فقلنا ما عندهاش عالش يبقى 5 سنين 6 سنين، 
ودرنا نفس السنة، نفس املدة كلهم، خمس سنوات ولكن املعينين يمكن 
تجديدهم ألن ما عندهمش خلفية انتخابية، ولكن املنتخبين ال يمكن 
التجديد لهم، ألن كنخافو يديرو ديك ما يسمى بالقاعدة االنتخابية 
ويبداو يتحكموا في العملية داخل القضاة، لهذا ارتأينا عدم انتخابهم، 
ولكن الذي يعينهم جاللة امللك فهم يعينون بقرار من جاللته ويمكن أن 

نكرر تعيينهم؛

القضائية طارحة مشكل كبير، شنو هو اختصاص وزير  اإلدارة 
العدل؟ أشنو هي اختصاص السلطة القضائية؟ أشنو هي اختصاص 
النيابة العامة؟ دايما عندنا هاد النقاش وراه ما غيكملش، هذه هي 
املشكلة التي أحدثها الدستور وستستمر شنو هي االختصاصات ديالو 
في التنفيذ؟ شنو هي االختصاصات ديالو في اإلدارة القضائية؟ شنو 
هي االختصاصات ديالو في صندوق املحكمة؟ شنو هي اختصاصات 
القا�سي؟ كيف سنتعامل مع القا�سي؟ كتجيو بعض األشياء مثال غير 
 site1 informatique واحد  نديرو  بغينا  ألنه  نقاش  عندنا  كان  اليوم 
تنشر  باش  لكل محكمة محكمة  بالنسبة  اإللكتروني  العنوان  واحد 
فيها األحكام ديالها واملعلومات ديالها، كان السؤال شكون اللي غيقرر 
فيه؟ واش رئيس كتابة الضبط، باعتبارها ممارسة إدارية؟ واش رئيس 
املحكمة؟ باعتبارها ممارسة إدارية وغادي تزيد تنشر مسائل قضائية؟ 

دايما عندنا هاد املشكل وهاد النقاش هذا احنا كنعالجوه، كاينة لجنة 
ثالثية كما قلت فيها الرئيس فيها الكاتب العام ديال وزارة العدل وفيها 
كاتب عفوا أمين املجلس للسلطة القضائية وفيها الكاتب العام ديال 
النيابة العامة، وإيال اختلفو في �سي حاجة نوصلو لها الحل كترتفع الفوق 
كيشوفها وزير العدل مع رئيس السلطة القضائية ومع النيابة العامة، 
في الحقيقة ما عندناش مشاكل كبرى ولكن عندنا نقاش قانوني حاد، 
مثال امللف سلطة من؟ سلطة السلطة القضائية أم اإلدارة القضائية؟ 
حينما يصدر حكم نهائي في امللف ملن يعود هاد امللف مسؤوليته هاد 
األرشيف؟ واش للسلطة القضائية؟ أوال هذا ملف ديال القضاء خاصنا 
نخليوه القضاء أوال؟ كاينة أشياء تتبان بسيطة ولكن عندها انعكاساتها 
من سيكون مسؤول على الوثائق؟ كيف سيرتب هذه الوثائق؟ فهذا 
النقاش عندنا الداخيل واحنا حولنا نفسرو مجموعة من األشياء حول 

اإلدارة القضائية؛

فقلنا أنه من ضمن األشياء التي أوال تحسين ظروف وشروط إجراء 
انتخابات يمثلها القضاة، احنايا حتى أنا كنذكر واحد الحكم صدر على 
محكمة النقض املصرية كيقول لك املرشح بحيث كيدير االنتخابات 
كيتجاوز حدودو في بعض األحيان، كتصدر منو ألفاظ ولكن كيقول لك 
هادي طبيعة الحماس والنقاش االنتخابي ولكن شكون اللي كيتقبلها 
في املجال القضائي حينما يتم انتخاب أعضاء املجلس األعلى للسلطة 
القضاة  عند  التجمعات  ويديرو  ويخرجو  نخليوهم  يمكن  القضائية 
وينشرو الصور ويمشيو يجلسو في �سي قهوة راه ما يمكنش، القا�سي 
عندو هيبته، القا�سي عندو حرمته، لهذا قلنا بأنه ستوضع حدود لهاد 
األمور هادي وتضبط أكثر من طرف السلطة القضائية حفاظا على 
هيبة القضاء، حفاظا على حرمة القضاء وحفاظا على العالقة بين 
السادة القضاة الذين يتبارون في االنتخابات حتى تضبط األمور وإلزام 
املترشحين بالتقيد التام باملقتضيات املقررة من قبل املجلس وخاصة 

املواد 23، 30، 31؛

تأهيل هياكل املجلس بهدف تطوير أدائه والتحسيس والرفع من 
3 أشهر، عفوا كان  ينعقد اآلن كل  قلنا باش ألن املجلس  نجاعته، 
سابقا ينعقد بأمر من جاللته، اآلن ينعقد كل يوم ثالثاء وفقا للقانون 
وفقا للدستور كل ثالثاء كينعقد وبناء عليه عندو مجموعة ديال املهام 
املجلس  التقرير،  كيدير  املجلس  أمين  عندنا  كاين  تقريبا،  أسبوعيا 
هو اللي ينفذ، املجلس كيقرر املجلس ينفذ، ولكن كاينة بزاف ديال 
األشخاص زدنا أمين عام مساعد باش نعاونو وزدنا الكاتب العام باش 
نتبعو هاد األمور هادي باش تم�سي باش يمكن تسهل العملية ما�سي 
التنفيذية اإلدارية لخدمة املجلس تيهيء امللفات، توجد امللفات، دير 
التقارير إلى آخره وتعطيوهم التقارير ديال االجتماعات وديال اإلدارة، 
فقط ألن هناك مجاالت أخرى فيها تقارير تخضع لجهات قانونية أخرى؛

مراجعة اآللية القانونية وتحديد الهياكل اإلدارية واملالية للمجلس 
وعددها من االختصاصات والتنظيمات وكيفية تسييرها وبإحالة هذا 
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التقرير هذا من طرف السيد الرئيس املنتدب على الرقابة املالية للوزارة 
املكلفة باملالية؛

لجن  تشكلها  اللجن  اجتماعات  بإمكانية حضور  الرئيس  تخويل 
وترأسها باستثناء لجن خاصة بملف طلبات إلحاق القضاة وأوضاعهم 
التأديب، املجلس يؤسس  في حالة االستدعاء أو رهن اإلشارة ولجن 
لجن، السؤال راه عندكم هاد القضية حتى في البرملان، حيث تتكون 
جلسة عامة حينما يحضر الرئيس يترأس، ما كاينش �سي واحد آخور 
يترأس إيال كان حضر الرئيس، قلنا فين ما حضر الرئيس املنتدب في أي 
لجنة يكون حاضرا وهو الذي يترأس، عندو صفة رئيس إيال كون املجلس 
�سي لجنة وم�سى لها الرئيس دخل لها يترأسها ويمكن يدخل ألي لجنة بغا 
ألن هو املشرف على سير السلطة القضائية أو املجلس األعلى للسلطة 

القضائية؛

إعادة النظر في مكونات الهيئة املشتركة للتنسيق في مجال اإلدارة 
بإشراك رئاسة النيابة العامة، هذا وقع خطأ بسيط، الهيئة املشتركة 
احنا كنا دايرينها ولكن ما عندهاش األساس القانوني، كنا كنحضرو 
أنا والرئيس املنتدب ولكن رئيس النيابة العامة السيد الوكيل العام 
بمحكمة النقض وهو نفسه رئيس النيابة العامة كان ما كيحضرش 
ولكن ألن النص ال ينص عليه، درناه ألن خاص ينص عليه ألنه وأنا 
العامة  والنيابة  العدل  وزارة  الثالثي  هاد  كاين  اآلن  دائما  كنقولها 
والسلطة القضائية في املحاكم كاين كتابة الضبط ورؤساء املحاكم 
ووكالء امللك والوكالء العامين حسب الحالة، وفي الحقيقة املحاكم 
كتم�سي ب 3 ديال األرجل، كتم�سي ب 4 ديال األرجل عفوا، كتم�سي 
بالنيابة العامة والسلطة القضائية وكتابة الضبط ونقابة املحامين، 

املحامين طرف أسا�سي في العملية القضائية.

الوضعية  تدبيره  املعتمدة من قبل املجلس عند  املعايير  مراجعة 
االلتزام  معيار  وهما  إضافيين  معيارين  بإدراج  وذلك  للقضاة  املهنية 
النجاعة  ومعيار  القضائية  والتقاليد  واألعراف  األخالقية  بالقيم 
واملردودية للقا�سي، هادو جوج زدناهم قلنا خاص تكون فيه األخالق 
النجاعة  كذلك  وقلنا  والتقاليد  األعراف  ديال  واالحترام  والقيم 
واملردودية خاصنا نعرفو هاد القضية آش كينتج؟ آش كيقدم؟ ما�سي 
فقط أنه جالس في املحكمة خاصنا نعرفو آش كينتج؟ وآش كيقدم؟ 
وهاد املوضوع هذا كان فيه نقاش واش الكم وال الكيف؟ واش احنا غير 
نحسبو له شحال من ملفات حكم وال نشوفو األحكام ديالو؟ إلى أي حد 
تتعبر على تطور في الفكر القانوني؟ كان واحد الوقت كيجتمع املجلس 
وتيعين الرؤساء والوكالء العامين كنا صعيبة صعيبة تبقى هاد الفكرة 
هادي ففتحنا واحد املجال اآلن هو أن الناس يرشحو نفوسهم ملناصب 
املسؤولية أي قا�سي يرشح نفسو، إذن نرشح نف�سي ملنصب خاصني 
نعرف شنا هي املناصب اللي متبارى عليها؟ لذلك قلنا أنه املجلس خاصو 
يعلن قبل الوقت على املناصب املتبارى عليها، ثم آنذاك يجيي الناس 
ورشحو وآنذاك راه هما غادي يديرو إعادة النظر في هداك املسطرة 

والتتبع ديالها واملناقشة ديالها وغير هو آش كيوقع؟ كيدوز واحد واحد 
املدة تنقولو صافي اره احنا أنعينو مسؤول كبير كيم�سي وكتبقى املحكمة 
خاوية، ما فيهاش رئيس كينوب عليه �سي واحد ما فيهاش وكيل العام 
وال وكيل امللك، قلنا أودي ما يمكنش خاصنا نديروها في الوقت قبل، 
باش تكون العملية ديال االنتقاء ديال الرئيس وديال الوكيل العام وال 
ديال وكيل امللك، ولكن يبقى هداك املسؤول يبقى كيسير املحكمة ديك 
املدة إلى حين االنتقاء باش ما يبقاش هناك فراغ، انتما كتعرفو عندنا 
في هذا ألن هذا هو النقاش اللي عندنا مع مجموعة تاع الدول عندنا 
النوع دالقضاة، قضاة االتصال وقضاة األحوال  في السفارات جوج 
باش  األسرة  قانون  نبدلو  خاصها  الشخصية  األحوال  الشخصية، 
نعطيوها واحد املجموعة نتاع االختصاصات أخرى باش ما يبقاوش 
الناس يتسناو حتى يجي في الصيف للمغرب عاد يدير مسطرة الطالق 
عاد يدير مسطرة أمام املحكمة، احنا خدامين اآلن كنفكرو في الصيغ 
ولكن قا�سي االتصال يمثل هذه السفارة شكون اللي غادي يختارهم، 
يمثل املغرب شكون اللي غادي يختارهم، هادو قضاة واش غنختارهم 
أنا وزير العدل وال نعطي هاد ال�سي للسلطة القضائية مزيان شكون 
غيصرف عليهم، خاص يكون عندك واحد القا�سي في واحد الدولة 
وعندو 4 ديال الدول كيتنقل فيهم شكون اللي غيصرف عليه وكون كان 
غير هاد ال�سي كيدار مع وزارة الخارجية دابا نظمنا هاد العملية ودرنا 
باختيار قا�سي االتصال  القضائية  العدل والسلطة  لجنة فيها وزارة 
وكذلك تحدد املهام ديالهم من خالل واحد املرسوم تقترحو علينا وزارة 
الخارجية ودرنا أنه لزمنا وزارة الخارجية أنها تعطيهم مقر مكتب ديالو 
داخل السفارة باش يمكن لو يتابع القضايا ديالو وكذلك يمكن لهذا 
القا�سي أن يستعين بأطر ووسائل وزارة الخارجية دابا اعيطناه األساس 

القانوني خاصو يم�سي يشتغل في هاد املوضوع.

كاين مسطرة التأديب تدخل في هاد املجال هذا، مسطرة التأديب 
وقلنا بالنسبة ملسطرة التأديب كدار واحد اللجنة كان واحد الوقت 
 30 كيجتمع املجلس وتيقرر التأديب وتيناقش دابا ما جاتش تجمع 
واحد باش يقررو في واحد املسألة ثم يجي ثاني املوضوع وناقشوه من 
بعد ما تجرى األبحاث كون اعطينا للسلطة اللي تكون واحد اللجنة 
اللي تستمع للمعني باألمر، ودير التحريات ديالها وتهيأ نتائج البحث 
ديالها ولكن تتحيلو على الرئيس ألن الرئيس كيلعب دور أسا�سي ألن هو 
رئيس منتدب باش ما تمشيوش بعيد، قرارات املجلس األعلى للسلطة 
القضائية مجرد اقتراحات على جاللته هو اللي كياخذ القرار، راه ما�سي 
السلطة القضائية، املجلس األعلى للسلطة القضائية ال تتخذ القرارات 
اللي شافها كيرتئيها، شاف هذاك  هي كتقترح على جاللته، وجاللته 
القرار وهاد ال�سي تيتبين بأن جميع القرارات اللي كتصدر من املجلس 
األعلى للسلطة القضائية، ال يتم، ال تصبح لها القوة التنفيذية حتى 
يصادق عليها جاللة امللك، عاد كتكون عندها القوة التنفيذية، لهذا 
فالرئيس املنتدب عند جاللة امللك عندو الحق باش يدير قرار ديال 
الحفظ أو إحالة القا�سي املعني إلى املجلس، بعدما يطلع على تقرير 
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القا�سي املقرر، ولكن املجلس عندو الحق يعيد النظر فهاد القرار ديال 
الرئيس املنتدب، ثم يتخذ القرار ويحيله على جاللته، ألنه هو الذي 
يحدد العقوبة في جميع األحوال، كان في السابق القا�سي عندو واحد 
4 شهور، حيث كنديرو لو املتابعة عندو 4 أشهر كيتم التوقيف ديالو 
4 شهور، غير كتدوز املدة ديال 4 أشهر يعود بقوة القانون إلى ممارسة 
وظيفته، قلنا أودي ال، خصها تكون زدنا شهر، 5 أشهر، باش ولكن 
زدنا إضافة مع تخويل الرئيس املنتدب لدى املجلس إمكانية تمديده 
والتنصيص على ايقاف احتساب األجل إذا اتخذ املجلس قرار بإجراء 
بحث تكميلي، أو إذا كان القا�سي هو املتسبب في تأخير البت، هادو 2 

الحاالت اللي قلنا بأنه كيخضع ليه؛

كاين واحد املجموعة ديال التفاصيل أخرى، راه ناقشناها في اللجنة 
ولكن بغيت تخويل الرئيس هداك تحديد أمد التقادم ديال املخالفات، 
هاد القضية مرتبطة بممتلكات القضاة، تيجي القا�سي تنقولو لو انت 
عندك واحد املمتلكات ال ترقى إلى مستوى الدخل ديالك، تيقول لك فات 
األجل، 4 سنين فاتت، زدناها ل 15 عام من تاريخ خروجو إلى التقاعد، 
15 عام، باش نحسبو ليه املمتلكات ديالو حتى ملن بعد نتحاسبو معاه 
باش نعرفو باش ايال تخفات �سي ممتلكات وال تخفات �سي حاجة غادي 

تخرج وغادي نذاكرو فيها ديك الوقت؛

تمكين املجلس من الوسائل واآلليات تساعده في إنجاز التقارير؛

تخويل الرئيس املنتدب امكانية تتبع العمل القضائي باملحاكم؛

اقتراح  من  املجلس  أعضاء  وأغلبية  املنتدب  الرئيس  تمكين 
املواضيع؛

التنصيص على رفع التقارير التي يضعها املجلس إلى امللك من لدن 
الرئيس املنتدب؛

التنصيص على أمكانية إحالة التقارير املنجزة إلى السلطات املعنية؛

تمكين املجلس من تتبع العمل القضائي؛

االلتزام  ومراقبة  باملحاكم  القضاة  أداء  تتبع  صالحيات  تخويل 
القضايا  في  للبت  االسترشادي  باألجل  لو،  رجعنا  احنا  ها  باألجل، 
وتتبع مهام اإلدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي أو تندرج في 
إطار الولوج إلى العدالة، تتبع العمل واالجتهاد القضائيين وتصنيفهما 

وتعميمهما على القضاة بالوسائل املتاحة؛

السهر على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدرتهم؛

تطوير البرمجيات املعلوماتية إلى أخره، الحصول على املعطيات هذه 
جل التغييرات اللي درنا في القانون التنظيمي، ما نسعى إليه هو أن نرفع 
من مستوى القضاة، نحملوهم املسؤولية ولكن خصنا نراقبوهم، هذه 
مسألة أساسية، القضاة اعطيه السلطة مزيان ولكن خصنا نراقبوهم 
والوحيد الكفيل بمراقبة القضاة هي السلطة القضائية، تا واحد ما 
عندوش الحق، إال السلطة القضائية والسلطة القضائية تخضع ملراقبة 

للحقوق  الضامن  الدولة وهو  باعتباره رئيس  امللك  وتوجيهات جاللة 
والحريات، لذلك فهذا القانون هذا اللي كان فيه نقاش كبير بيننا دام 
�سي مدة طويلة بيننا وبين السلطة القضائية، واللي كان في الحقيقة، 
فأنا أشكرهم من هذا املوقع هذا، ال السيد الرئيس املنتدب وال السيد 
رئيس النيابة العامة، اللي كان عندنا نقاش طويل فهاد املوضوع هذ، 
ألنه السؤال الرئي�سي اللي كيطرح نفسو، هل يمكن أن نشرع في أمور 
باستقاللية السلطة  القضائي دون املساس  العمل  تدخل في صميم 
القضائية؟ وفق ملا نص عليه الدستور، أنا قلت بأنه استقاللية السلطة 
القضائية كان نقاش سيا�سي اآلن أصبح قرار دولة من يوم وقع جاللة 
امللك على استقاللية النيابة العامة عن السلطة القضائية، استقاللية 
السلطة القضائية أصبح قضية الدولة، لم يعد قضية ال حكومة وال غير 
حكومة، ألن هناك حنا تندوزو القوانين وكتوقع من طرف جاللة امللك 
ي موضوع دولة ما كيبقاش موضوع حكومة، موضوع 

ّ
وكتنشر، كيول

حكومة من حيث تنكونو هنا، وبناء عليه، نحن نعتبر بأن هذه ستكون 
خطوة إيجابية وخاصة بعد موافقة الجهتين املعنيتين بمسائل القضاء 

أعتذر عن التطويل، وشكرا لكم والسالم عليكم.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيد الوزير، التقريرين تم توزيعهما؟

توصلتو بالتقريرين. إذن أفتح باب املناقشة العامة الكلمة لفريق 
التجمع الوطني لألحرار، النائب املحترم السيد الحسين بن الطيب في 

حدود 12 دقيقة تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداملحسينابناملطيب:

أش2فا علىا ملسالما وملصالةا مل2حيم،ا مل2حانا هللاا بسما
ممل2سلين.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيد ناملوزي2ينامملحترمين،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

سعيد لتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني األحرار ملناقشة 
القانون  وتتميم  بتغيير   13.22 رقم  التنظيمين  القانونين  مشروعي 
التنظيمي رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية ورقم 
14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 املتعلق بالنظام 
التشريعية  بين أهم النصوص  األسا�سي للقضاة واللذان يعدان من 
التي تدارسناها أثناء اللجنة من خالل هذه الوالية التشريعية وذلك 

العتبارين أساسيين:

- أوال : حجم وقيمة هذين القانونين التنظيمين باعتبارهما جزء من 
الكتلة الدستورية، وفي مسار تعزيز مكانة القضاء وفي البناء املؤس�سي 
الوطني واالرتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات مستقلة 

عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
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في  يتكامالن  واللذان  الهامين  املشروعين  هذين  لكون   : ثانيا   -
أهدافهما وغايتهما يأتيان في إطار مسار استكمال تنزيل الورش الكبير 
الذي يظل  املهيكل  الورش  العدالة، هذا  والتاريخي إلصالح منظومة 
من بين أوراش أخرى التي تؤكد وبشكل جلي وملموس على خصوصية 

وتفرد التجربة املغربية.

واسمحوا لي بهذه املناسبة، أن أتوقف معكم عند مقتطف من 
الخطاب السامي لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا سنة 2009 
بمناسبة الذكرى 56 لثورة امللك والشعب، حينما أكد جاللته على أن 
ورش اإلصالح الشامل والعميق للقضاء بكلمته أثناء الخطاب »إن األمر 
يتعلق بورش شاق وطويل يتطلب تعبئة شاملة ال تقتصر على أسرة 
القضاء والعدالة، وإنما تشمل كافة املؤسسات والفعاليات، بل وكل 

املواطنين« انتهى منطوق خطاب جاللته.

ونحن من موقعنا كفريق نيابي، ساهمنا وال زلنا معبئين من أجل 
أيضا  ودعمنا  وشاركنا  بل  اإلصالح  ورش  تنزيل  إنجاح  في  املساهمة 
من موقع حزبنا في الفريق الحكومي خالل الوالية السابقة استكمال 
استقاللية السلطة القضائية عبر نقل اختصاصات السلطة الحكومية 
املكلفة بالعدل املرتبطة بالسلطة الرئاسية على قضاة النيابة العامة 
ملؤسسة رئاسة النيابة العامة، وتنظيمه بقانون رغم ما ساد بإبانه من 
توجس وتخوفات لدى البعض وهي التوجسات التي أثبتت الواقع اليوم 

عدم جديتها وواقعيتها.

لذلك، فإننا نعتبر اليوم أن املشروعين املوضوعين مناقشة خالل 
الجلسة لن يكون إال حلقة في مسار استكمال تنزيل هذا الورش اإلصالحي 
وتعزيز استقاللية السلطة القضائية بما يسمح بفتح الباب أما تعديالت 
الحقة كلما دعت الضرورة، وهنا البد أن أنوه باألجواء اإليجابية التي تم 
خاللها مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين 13.22 و 14.22 داخل 
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، وأن أتوجه بالشكر للسيد وزير 
التعاون  النواب أغلبية ومعارضة على روح  العدل وإلخوتي وأخواتي 
والبناء الذي ساد خالل أشغالها والتي انخرط فيها فريقنا بكل مسؤولية 

وإيمان بأهمية وقيمة هذا الورش اإلصالحي العميق والشامل.

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

اليوم علينا جميعا أن نعتز باملكتسبات التي تم تحقيقها بعد مرور 
ست سنوات على تنزيل القانونين التنظيميين املتعلقين باملجلس األعلى 
للسلطة القضائية والنظام األسا�سي للقضاة، نظرا لآلمال املعلقة على 
هذا اإلصالح في تعزيز بناء دولة الحق والقانون واملؤسسات والدولة 
االجتماعية وخدمة التنمية والتحفيز على االستثمار، ونحن نعتبر في 
فريقنا أنه، بعد محطة التأسيس لسلطة قضائية مستقلة كان من 
الضروري القيام بوقفة تشخيصية تقييمية تأملية للوقوف على ما تم 
تحقيقه، وما يتطلب تعزيزه وتجويده في مسار استكمال ورش إصالح 
القضاء والرفع من مستواه ضمانا الستقالليته ونزاهته وطرح إشكالية 

التعاون والتنسيق من جميع األطراف املتداخلة واملعنية بهذا اإلصالح، 
وبوقوفنا على مضامين املشروعين والتي جاءت مقتضياتهما متناغمة 
إلى  يتمازجان  وأنهما  خاصة   écosystème منظومة  يشكل  متكاملة 
حد كبير جدا لدرجة يصعب معهما التمييز بينهما، فإننا نسجل أنهما 
يسعيان في غايتهما الكبرى إلى مراجعة املقتضيات القانونية ذات الصلة 
بعمل املجلس األعلى للسلطة القضائية من أجل تمكينه من االضطالع 
يستطيع  حتى  املطلوبتين،  والجودة  بالفاعلية  االستراتيجية  بمهامه 
الرفع من تحسين أدائه وتعطى لبرامج إصالح القضاء نفسا أعمق نفس 
تنموي محوره الرفع من منسوب الثقة في العدالة والرفع من منسوب 
ر�سى املواطن على جودة الخدمات القضائية، هذا إلى جانب االهتمام 
بالوضعيات املهنية للقضاة منذ دخولهم لسلك القضاء إلى غاية اإلحالة 
على التقاعد يعني مسار منهي محفز جاذب للكفاءات ومطور للمنظومة 

القضائية.

ومن شأن هذه املستجدات، ومن شأن هذه املستجدات التي جاء 
بها هذين املشروعين املوضوعين بين أيدينا املساهمة بشكل كبير في 
استكمال  جانب  إلى  القضائية  للسلطة  املؤسساتي  البناء  استكمال 
ورش إصالح منظومة العدالة، لذلك فإن هذه املقتضيات الجديدة 
الواردة في املشروعين تهدف في شموليتها إلى تحقيق غايات أساسية 

ومتكاملة في ورش اإلصالح والتي أقتصر على استعراض بعض جوانبها.

طبعا لن أكرر ما جاء في عرض السيد الوزير، والتي أقتصر على 
استعراض بعض جوانبها:

للسلطة  األعلى  للمجلس  املؤسساتية  القدرات  تطوير   : -أوال 
القضائية، حتى يكون قادرا على تفعيل األوراش اإلصالحية واإلشراف 
عليها ومواكبة تنفيذها خاصة بعد أن ظهر خالل املمارسة العملية وجود 
بعض النقص أو الضعف في أداء مهامه، بسبب وجود فراغات قانونية 
للمجلس  اإلدارية  البنية  لعدم مالءمة  وتعقيدها  املساطر  أو تشعب 
للقضاء  امليداني  العمل  مسايرة  على  قدرتها  وعدم  القضائي  للواقع 
بمحاكم اململكة، ال سيما فيما يتعلق بمدة الوالية املجلس، ووضعية 

األمين العام للمجلس، وهيكلة املجلس أو ترشيد زمن تقديم خدماته.

- ثانيا : تعزيز استقاللية السلطة القضائية والذي يشكل دعامة 
أساسية إلصالح منظومة العدالة، فال شك أنه بتثمين هذه التجربة 
املتميزة يقت�سي تنزيل مجموعة من اإلجراءات والتي يوجد على رأسها 
تدعيم االستقالل اإلداري واملالي للمجلس وتمكينه من اآلليات التي 
ستسمح له باالطالع بمهامه ال سيما في مجال حماية استقالل القضاة 

ووضع التصورات املتعلقة املرتبط بمجال اختصاصاته.

القضائية وذلك  الرفع من نجاعة وفعالية تدبير اإلدارة   : ثالثا   -
عبر مجموعة من التدابير منها مالءمة الوضع القانوني للهيئة املشتركة 
العملي خاصة وبعد  الواقع  القضائية مع  في مجال اإلدارة  للتنسيق 
أن تم التوقيع على القرار املشترك رقم 21/1164 الصادر في 6 أبريل 
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2021 والذي بمقتضاه تم إدماج كل مكونات السلطة القضائية العامة 
باملحاكم إلى جانب الوزارة املكلفة بالعدل في عضوية هذه الهيئة.

واألكيد أنه ال يمكن إنجاح وهذا الورش دون إشراك السادة القضاة 
الذين يمثلون حلقة أساسية في مشروع إصالح منظومة العدالة، لذلك 
فقد كان من الضروري العمل على تنويع وتوسيع مسالك الولوج إلى 
القضاء باالنفتاح على موظفي املجلس األعلى للسلطة القضائية، ومن 
املكاسب األساسية للسادة القضاة وبالنظر ألهمية انخراطهم في هذا 
الورش اإلصالحي ولتشجيعهم على املزيد من البذل والعطاء، فقد كان 
باعتبارها  واملادية  االجتماعية  أوضاعهم  بتحسين  االهتمام  من  البد 

عنصر أسا�سي لتحقيق االطمئنان والراحة النفسية للقضاة.

وال شك أن تحقيق النجاعة القضائية وتعزيز ثقة املتقاضين في 
القضاء يرتبط بشكل كبير بالحصول على حكم جيد في أجل معقول 
قابل للتنفيذ وهو ما تم تكريسه من خالل تولي املجلس تحديد آجال 
البت في مختلف أنواع القضايا في حال عدم تحديدها بمقت�سى نص 
قانوني والتي تبقى مجرد آجال استرشادية وال يترتب عليها أي أثر بالنسبة 

للدعوى.

فضال عن ذلك، فإن االهتمام بورش التخليق يبقى رهانا استراتيجيا 
في إصالح منظومة العدالة خاصة وأن االستقالل الذاتي للقضاة في 
إصدار أحكامهم ومقرراتهم هو على أساس االلتزام بالتطبيق العادل 
للقانون، وهو ما أكده الخطاب امللكي السامي سنة 2013 بمناسبة 
الذكرى 14 لعيد العرش على أنه مهما تكن أهمية هذا اإلصالح وما 
عبأنا له من نصوص تنظيمية وآليات فعالة فسيظل الضمير املسؤول 
هذا  نجاح  قوام  هو  بل  الحقيقي إلصالحه  املحك  هو  فيه  للفاعلين 

القطاع برمته، انتهى منطوق الخطاب امللكي.

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

نعتبر في فريقنا التجمع الوطني األحرار، أن هذين املشروعين ورغم 
أهميتهما لن يكونا سوى خطوة في مسار طويل إلصالح عميق وشمولي 
إلنجاح  الشروط  مجموعة  تظافر  من  البد  لذلك  العدالة  ملنظومة 
واستكمال تنزيل هذا الورش اإلصالحي، وهذا في نظرنا ال يمكن أن 
يتحقق إال من خالل مجموعة العوامل ال سيما منها ما يرتبط باالستمرار 
تهم  قانونية  ترسانة  توفير  عبر  القانونية  املنظومة  تحديث  ورش  في 
مختلف املجاالت املرتبطة بعمل السلطة القضائية وبمجلسها األعلى 
بما في ذلك القوانين الخاصة بمجال اشتغال املحاكم املتعلقة مثال 
واملسطرة  الجنائي  القانون  ومشروع  والقضائية  القانونية  باملهن 
الجنائية والعقوبات البديلة والتقا�سي عن بعد وغيرها من النصوص 

القانونية التي ستحال على مجلسنا املوقر.

التسريع بورش التحول الرقمي ملنظومة العدالة من خالل رقمنة 
املساطر واإلجراءات والخدمات القضائية، واالهتمام بورش التكوين 
في  املتقاضين  ثقة  وتقوية  القضائي  األمن  توفير  أن  ذلك  القضائي 

القضاء وحماية االستثمار واملساهمة في التنمية لن يتحقق إال من خالل 
االهتمام بالتكوين سواء األسا�سي واملستمر والتخص�سي، االنفتاح على 
يشكلون  واللذين  والقضائية  القانونية  للمهن  التمثيلية  املؤسسات 

مكونا أساسيا من مكونات منظومة العدالة.

وفي الختام، وبالنظر ألهمية..

مدم لةاف2يقاملتجاعاملوطنيالألح2مر

خالل مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين رقم 13.22 بتغيير 
وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى 

للسلطة القضائية ورقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 
106.13 املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة

)مسلاةالل2ئيسة(

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيد ناملوزي2ينامملحترمين،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

سعيد لتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار ملناقشة 
القانون  وتتميم  بتغيير   13.22 رقم  التنظيميين  القانونين  مشروعي 
التنظيمي رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية ورقم 
14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 املتعلق بالنظام 
األسا�سي للقضاة، واللذان يعدان من بين أهم النصوص التشريعية 
التي تدارسناها أو سنتدارسها مستقبال خالل هذه الوالية التشريعية، 

وذلك العتبارين أساسيين:

أوال : حجم وقيمة هذين القانونين التنظيميين، باعتبارهما جزء 
من الكتلة الدستورية، في مسار تعزيز مكانة القضاء في البناء املؤس�سي 
الوطني، واالرتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة 

عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

في  يتكامالن  واللذان  الهامين،  املشروعين  هذين  لكون  وثانيا، 
أهدافهما وغايتهما، يأتيان في إطار مسار استكمال تنزيل الورش الكبير 
والتاريخي إلصالح منظومة العدالة، هذا الورش املهيكل الذي يظل من 
بين أوراش أخرى، التي تؤكد وبشكل جلي وملموس على خصوصية 

وتفرد التجربة املغربية.

واسمحوا لي بهذه املناسبة، أن أتوقف معكم عند مقتطف من 
الخطاب السامي الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا سنة 2009، 
بمناسبة الذكرى 56 لثورة امللك والشعب، حينما أكد جاللته على 
أن ورش اإلصالح الشامل والعميق للقضاء، هو »ورش شاق وطويل، 
وإنما  القضاء والعدالة،  تقتصر على أسرة  تعبئة شاملة، ال  يتطلب 
تشمل كافة املؤسسات والفعاليات، بل وكل املواطنين.« انتهى منطوق 

الخطاب امللكي.



12789 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1581–119جمادى اآلخر14441  )112يناير20231( 

ونحن من موقعنا كفريق نيابي، ساهمنا والزلنا معبئين من أجل 
أيضا  بل وشاركنا ودعمنا  تنزيل ورش اإلصالح،  إنجاح  في  املساهمة 
من موقع حزبنا في الفريق الحكومي خالل الوالية السابقة استكمال 
استقاللية السلطة القضائية عبر نقل اختصاصات السلطة الحكومية 
املكلفة بالعدل املرتبطة بالسلطة الرئاسية على قضاة النيابة العامة 
ملؤسسة رئاسة النيابة العامة، وتنظيمه بقانون، رغم ما ساد إبانه من 
توجس وتخوفات لدى البعض، وهي التوجسات التي أثبت الواقع اليوم 

عدم جديتها وواقعيتها.

لذلك، فإننا نعتبر اليوم أن املشروعين موضوعي املناقشة خالل 
الورش  هذا  تنزيل  استكمال  مسار  في  حلقة  إال  يكونا  لن  الجلسة، 
اإلصالحي، وتعزيز استقاللية السلطة القضائية، بما يسمح يفتح الباب 

أمام تعديالت الحقة للقانونين 100.13 و106.13.

مناقشة  خاللها  تم  التي  اإليجابية  باألجواء  أنوه  أن  بد  ال  وهنا، 
العدل  لجنة  داخل  و14.22   13.22 التنظيميين  القانونين  مشروعي 
العدل،  بالشكر للسيد وزير  والتشريع وحقوق اإلنسان، وأن أتوجه 
وألخواتي وإخواني النواب أغلبية ومعارضة على روح التعاون والبناء 
الذي ساد خالل أشغالها، والتي انخرط فيها فريقنا بكل مسؤولية، 

وإيمان بأهمية وقيمة هذا الورش اإلصالحي العميق والشامل.

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

اليوم، علينا جميعا أن نعتز باملكتسبات التي تم تحقيقها بعد مرور 
ست سنوات على تنزيل القانونين التنظيميين املتعلقين باملجلس األعلى 
للسلطة القضائية، والنظام األسا�سي للقضاة، نظرا لآلمال املعلقة على 
هذا اإلصالح، في تعزيز بناء دولة الحق والقانون واملؤسسات، والدولة 

االجتماعية، وخدمة التنمية والتحفيز على االستثمار.

ونحن نعتبر في فريقنا أنه بعد محطة التأسيس لسلطة قضائية 
تقييمية،  تشخيصية،  بوقفة  القيام  الضروري  من  كان  مستقلة، 
تأملية، للوقوف على ما تم تحقيقه، وما يتطلب تعزيزه وتجويده في 
ضمان  مستوى  من  والرفع  القضاء،  إصالح  ورش  استكمال  مسار 
استقالليته ونزاهته، وتجاوز إشكاليات التعاون والتنسيق مع جميع 

األطراف املتدخلة واملعنية بهذا اإلصالح.

مقتضياتهما  جاءت  والتي  املشروعين،  مضامين  على  وبوقوفنا 
متناغمة، ومتكاملة، خاصة وأنهما يتمازجان إلى حد كبير جدا لدرجة 
يصعب معها التمييز بينهما، فإننا نسجل أنهما يسعيان في غاياتهما الكبرى 
األعلى  املجلس  بعمل  الصلة  ذات  القانونية  املقتضيات  مراجعة  إلى 
للسلطة القضائية من أجل تمكينه من االضطالع بمهامه اإلستراتيجية 
بالفعالية والجودة املطلوبتين، حتى يستطيع الرفع من تحسين أدائه، 
وتعطى لبرامج إصالح القضاء روحا أعمق، بنفس تنموي، والتعزيز من 
منسوب الثقة بالقضاء ور�سى املتقاضين واملرتفقين بمنظومة العدالة، 
هذا إلى جانب االهتمام بالوضعيات املهنية للقضاة منذ دخولهم لسلك 

التقاعد، عبر إرساء مسار منهي محفز  إلى غاية اإلحالة على  القضاء 
جاذب للكفاءات ومطور للمنظومة القضائية.

ومن شأن هذه املستجدات التي جاء بها هذين املشروعين املوضوعين 
بين أيدينا، املساهمة بشكل كبير في استكمال البناء املؤسساتي للسلطة 

القضائية، إلى جانب استكمال ورش إصالح منظومة العدالة.

لذلك، فإن هذه املقتضيات الجديدة الواردة في املشروعين، تهدف 
في شموليتها إلى تحقيق غايات أساسية ومتكاملة في ورش اإلصالح، 

والتي أقتصر على استعراض بعض جوانبها:

للسلطة  األعلى  للمجلس  املؤسساتية  القدرات  تطوير  1.1
القضائية حتى يكون قادرا على تفعيل االوراش اإلصالحية واإلشراف 
عليها ومواكبة تنفيذها، خاصة بعد أن ظهر خالل املمارسة العملية 
وجود بعض النقص أو الضعف في أداء مهامه، بسبب وجود فراغات 
اإلدارية  البنية  مالئمة  لعدم  وتعاقدها  املساطر  تشعب  أو  قانونية 
امليداني  العمل  القضائي وعدم قدرتها على مسايرة  للواقع  للمجلس 
املجلس،  والية  بمدة  يتعلق  فيما  السيما  اململكة،  بمحاكم  للقضاء 
ووضعية األمين العام للمجلس، وهيكلة املجلس، أو ترشيد زمن تقديم 

خدماته.

دعامة  يشكل  والذي  القضائية،  السلطة  استقاللية  تعزيز  1.2
أساسية إلصالح منظومة العدالة، فالشك أنه لتثمين هذه التجربة 
املتميزة يقت�سي تنزيل مجموعة من اإلجراءات، والتي يوجد على رأسها 
تدعيم االستقالل اإلداري واملالي للمجلس وتمكينه من اآلليات التي 
ستسمح له باالضطالع بمهامه السيما في مجال حماية استقالل القضاة 

ووضع التصورات املتعلقة املرتبط بمجال اختصاصاته.

الرفع من نجاعة وفعالية تدبير اإلدارة القضائية، وذلك عبر  1.3
مجموعة من التدابير، منها، مالءمة الوضع القانوني للهيئة املشتركة 
للتنسيق في مجال اإلدارة القضائية مع الواقع العملي، خاصة وبعد أن 
تم التوقيع على القرار املشترك رقم 1164.21 الصادر في 6 أبريل 2021ـ 
العاملة  القضائية  السلطة  مكونات  كل  إدماج  تم  بمقتضاه  والذي 

باملحاكم إلى جانب الوزارة املكلفة بالعدل في عضوية هذه الهيئة.

واألكيد أنه ال يمكن إنجاح هذا الورش، دون إشراك السادة القضاة 
العدالة،  منظومة  إصالح  مشروع  في  أساسية  حلقة  يمثلون  الذين 
لذلك، فقد كان من الضروري العمل على تنويع وتوسيع مسالك الولوج 

إلى القضاء، باالنفتاح على موظفي املجلس األعلى للسلطة القضائية.

ومن املكاسب األساسية للسادة القضاة، وبالنظر ألهمية انخراطهم 
في هذا الورش اإلصالحي، ولتشجيعهم على املزيد من البذل والعطاء، 
فقد كان ال بد من االهتمام بتحسين أوضاعهم االجتماعية واملادية 
باعتبارها عنصر أسا�سي لتحقيق االطمئنان والراحة النفسية للقضاة.

في  املتقاضين  ثقة  وتعزيز  القضائية  النجاعة  تحقيق  أن  والشك 
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القضاء، يرتبط بشكل كبير بالحصول على حكم جيد في أجل معقول 
قابل للتنفيذ، وهو ما تم تكريسه من خالل تولى املجلس تحديد آجال 
البث في مختلف أنواع القضايا، في حال عدم تحديدها بمقت�سى نص 
اثر  أي  عليها  يترتب  وال  استرشادية  أجال  مجرد  تبقى  والتي  قانوني، 

بالنسبة للدعوى.

فضال عن ذلك، فإن االهتمام بورش التخليق يبقى رهانا إستراتيجيا 
في إصالح منظومة العدالة، خاصة وأن االستقالل الذاتي للقضاة في 
إصدار أحكامهم ومقرراتهم، هو على أساس االلتزام بتطبيق العادل 
للقانون، وهو ما أكده الخطاب امللكي السامي سنة 2013، بمناسبة 
الذكرى 14 لعيد العرش، على أنه »مهاياتكناأهايةاهذمامإلصالح،ا
ومياعبأنيالهامنانصوصاتنظياية،اوآلييتافعيلة،افسيظلا»ملضايرا
مملسؤول«اللفيعلينافيه،اهوامملحكاملحقيقياإلصالحه،ابلاوقومما

نجيحاهذماملقطيعاب2مته«. انتهى منطوق الخطاب امللكي.

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

نعتبر في فريقنا، أن هذين املشروعين ورغم أهميتهما لن يكونا سوى 
خطوة في مسار طويل، إلصالح عميق وشمولي منظومة العدالة، لذلك 
ال بد من تضافر مجموعة الشروط إلنجاح واستكمال تنزيل هذا الورش 
اإلصالحي، وهذا في نظرنا ال يمكن أن يتحقق إال من خالل مجموعة 

العوامل، السيما منها ما يرتبط ب :

توفير  عبر  القانونية  املنظومة  تحديث  ورش  في  االستمرار   1•
ترسانة قانونية تهم مختلف املجاالت املرتبطة بعمل السلطة القضائية 
اشتغال  بمجال  الخاصة  القوانين  ذلك  في  بما  األعلى،  وبمجلسها 
املحاكم، واملتعلقة مثال باملهن القانونية والقضائية، ومشروع القانون 
الجنائي، واملسطرة الجنائية، والعقوبات البديلة، والتقا�سي عن بعد، 

وغيرها من النصوص القانونية التي ستحال على مجلسنا املوقر.

التسريع بورش التحول الرقمي ملنظومة العدالة، من خالل  1•
تشهده  ملا  بالنظر  القضائية،  والخدمات  واإلجراءات  املساطر  رقمنة 
منظومة العدالة ببالدنا من تطورات وتغيرات، والرهانات املعقود عليها 

في توفير مناخ الثقة، والتحفيز على التنمية واالستثمار.

األمن  توفير  أن  ذلك  القضائي،  التكوين  بورش  االهتمام  1•
القضائي وتقوية ثقة املتقاضين في القضاء وحماية االستثمار واملساهمة 
في التنمية، لن يتحقق إال من خالل االهتمام بالتكوين سواء األسا�سي 
واملستمر والتخص�سي، خاصة بعد أصبحت العدالة تواجه تحديات 
النصوص  وكثرة  املجتمع،  في  القا�سي  دور  تزايد  بفعل  متسارعة، 
توفير  في  واملساهمة  التنمية  في جهود  القضاء  وانخراط  التشريعية، 

املناخ املالئم لالستثمار.

القانونية  للمهن  التمثيلية  املؤسسات  على  االنفتاح  1•
منظومة  مكونات  من  أساسيا  مكونا  يشكلون  والذين  والقضائية، 
العدالة، ويمثلون شريكا أساسيا في حماية الحقوق والحريات وتحقيق 

التنمية والتشجيع على االستثمار.

التجمع  فريق  في  فإننا  املشروعين،  ألهمية  وبالنظر  الختام،  وفي 
الوطني لألحرار سنصوت عليهما باإليجاب. شكرا على حسن اإلصغاء.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة 
النائب املحترم األستاذ محمد صباري.

ملنيئباملسيدامحاداصبيري:

بسماهللاامل2حانامل2حيم.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيداوزي2املعدلامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

يطيب لنا في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب تناول الكلمة 
رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة  بمناسبة 
13.22 القا�سي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 املتعلق 
باملجلس األعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 
14.22 القا�سي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 املتعلق 
بالنظام األسا�سي للقضاة، بما يمثله ذلك من لبنة إضافية ضمن لبنات 

استكمال بناء استقالل السلطة القضائية.

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

حرصا من املشرع الدستوري على ضمان املكانة املتميزة للسلطة 
األعلى  للمجلس  املنظمة  التشريعات  على  التنصيص  تم  القضائية، 
للسلطة القضائية والنظام األسا�سي للقضاة في صيغة قانون تنظيمي 
وذلك عمال بأحكام الفصل 112 من دستور اململكة الذي نص على أنه 
يحدد النظام األسا�سي للقضاة بقانون تنظيمي وأحكام الفصل 116 

من الدستور الذي يتضمن األحكام املوجهة التالية:

األعلى  املجلس  وسير  وتنظيم  انتخاب  تنظيمي  بقانون  يحدد   -
للسلطة القضائية واملعايير املتعلقة بتدبير الوضعية املهنية للقضاة 
أهمية  تكت�سي  التنظيمية  القوانين  أن  ومعلوم  التأديب،  ومسطرة 
قصوى في النسق الدستوري والقانوني لبالدنا سواء من حيث قيمتها 
الدستورية باعتبارها مكملة ألحكام الدستور ومفصلة لها وأيضا بالنظر 
إلى أن املحكمة الدستورية تبسط رقابتها على القوانين التنظيمية عمال 
بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 132 من دستور اململكة، التي تنص 
على أنه تحال إلى املحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار 
األمر بتنفيذها ومعلوم أن القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى 
بالنظام األسا�سي للقضاة كان موضوعا  للسلطة القضائية واملتعلق 
ملجموعة من قرارات املجلس الدستوري منها أساسا القرار رقم 16/991 
والقرار 16/992 بما يمثله ذلك من إغناء للفقه واالجتهاد الدستوريين.
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حض2متاملسيدمتاوملسيىةامملحترمين،

الدستوري  التنزيل  درب  في  متقدمة  خطوة  بالدنا  خطت  لقد 
بأحكام  املؤطر  الدستوري  املبدأ  وهو  القضائية  السلطة  الستقالل 
الدستوري  النظام  أن  على  ينص  الذي  الدستور  من  األول  الفصل 
للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها كما ينص 
الفصل 107 من الدستور على أحكام دستورية واضحة وصريحة في 
هذا الباب، حيث اعتبر أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين 
السلطة  الستقالل  الضامن  هو  امللك  وأن  والتنفيذية  التشريعية 

القضائية.

بالتدرج  واملتميز  الهادئ  بالتراكم  املتسم  املسار  هذا  تواصل  وقد 
اختصاصات  بنقل  املتعلق   33.17 رقم  القانون  بصدور  املسؤول 
السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض 
النيابة  رئاسة  لتنظيم  قواعد  وبسن  العامة،  للنيابة  رئيسا  بصفته 
والذي   2017 18 شتنبر  بتاريخ  الرسمية  الجريدة  في  املنشور  العامة 
يعتبر نصا تشريعيا مؤسسا في هذا الباب فضال عن صدور القانون رقم 
38.21 املتعلق باملفتشية العامة للشؤون القضائية ومدونة األخالقيات 
للمجلس األعلى للسلطة  للرئيس املنتدب  القضائية والقرار املشترك 
القضائية ووزير العدل بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة املشتركة 
بين املجلس األعلى للسلطة القضائية والوزارة املكلفة بالعدل بشأن 

التنسيق في مجال اإلدارة القضائية.

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

الديمقراطية على ثالثية متكاملة، قضاء مستقل، وعدالة  تقوم 
عصرية، وحقوق مضمونة، لذلك ال يخفى على أحد ما يمثله التكامل 
بين القضاء والعدالة من أهمية في أي بناء ديمقراطي، باعتبار ذلك 

عماد دولة املؤسسات القائم على احترام الحقوق وصون الحريات.

ومن هذا املنطلق ما فتئ جاللة امللك نصره هللا في خطبه ورسائله 
األهمية  ويوليها  خاصة  بعناية  والعدالة  القضاء  يخص  السامية 
املستحقة وذلك بصفته الضامن الستقالل السلطة القضائية والحكم 
األسمى بين املؤسسات والساهر على احترام الدستور وسير املؤسسات 
الدستورية وعلى صيانة االختيار الديمقراطي وحقوق وحريات املواطنين 

واملواطنات والجماعة.

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

مهمة هي املقتضيات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي رقم 
13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 املتعلق باملجلس 
مشروع  حملها  التي  املستجدات  أن  كما  القضائية،  للسلطة  األعلى 
القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي املتعلق 
بالنظام األسا�سي للقضاة ال تقل أهمية والتي من شأنها دخولها حيز 
التنفيذ تحقيق مزيد من النجاعة على مستوى العمل القضائي لبالدنا 
املقتضيات  هذه  تجلت  وقد  القضائية  السلطة  استقاللية  وترسيخ 

واملستجدات أساسا فيما يلي:

- تحديد مدة عضوية األعضاء املعينين من طرف جاللة امللك وذلك 
على غرار أعضاء املجلس املنتخبين وهو األمر الذي من شأنه أن يسمح 
باالستفادة من التراكم الحاصل على مستوى التجربة والخبرة ونقلها 
بكل سالسة إلى باقي األعضاء بما يخدم في نهاية املطاف نجاعة العمل 

القضائي ببالدنا؛

- التنصيص على منصب أمين عام مساعد وكاتب للمجلس وهو 
أمر في غاية األهمية، إذ من شأنه تحقيق فعالية العمل القضائي من 
خالل تخفيف األعداء على مؤسسة األمين العام ومساعدته في حسن 
تدبير املصالح اإلدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة تعذر القيام باملهام 

املوكولة إليه؛

القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  صالحية  على  التنصيص   -
تخويله  طريق  عن  بالقضاة  املتعلقة  الشؤون  مختلف  بخصوص 
صالحية تنفيذ املقررات ذات الصلة بالوضعيات واملسارات اإلدارية 

واملالية للسادة القضاة؛

بالعدل  املكلفة  الحكومية  السلطة  بين  التنسيق  على  التأكيد   -
واملجلس األعلى للسلطة القضائية بخصوص كل ما يتعلق بالتدبير 

اإلداري واملالي للمحاكم؛

- إعادة النظر في املعايير املعتمدة من لدن املجلس األعلى للسلطة 
من  وتمكينه  للقضاة  املهنية  املسارات  تدبير  بخصوص  القضائية 
النظر في مسطرة  بتدبير مناصب املسؤولية وإعادة  املتعلقة  اآلليات 

انتقاء املسؤولين القضائيين؛

- التنصيص على إضافة الدرجة املمتازة بعد الدرجة االستثنائية في 
ترتيب القضاة على مستوى السلك القضائي؛

- التنصيص على صالحية اإلشراف على التكوين في مجال اإلدارة 
السلطة  مع  بتنسيق  القضائيين  باملسؤولين  املتعلقة  القضائية 

الحكومية املكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة؛

- التنصيص على معيار االلتزام باألخالقيات املهنية واحترام تقاليد 
تسريب  واعتبار  القضاة  أداء  تقييم  شبكة  ضمن  القضاء  وأعراف 
األحكام قبل النطق بها والقيام بأفعال مخلة بواجب النزاهة واالستقامة 
والوقار  الشرف  وصفات  القضائية  باألخالقيات  واإلخالل  والتجرد 
واإلساءة إلى حرمة القضاء أو اإلضرار بصورته من األفعال والتصرفات 

املندرجة ضمن الخطأ الجسيم؛ شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
للسيد النائب ال�سي عبد اإلله البوزيدي.

ملنيئباملسيداعبدامإللهامإلىري�سياملبوزيدي:

أش2فا علىا وملسالما وملصالةا مل2حيم،ا مل2حانا هللاا بسما
ممل2سلين.
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ملسيدارئيسامجلساملنومبامملحترم،

ملسيداوزي2املعدلامملحترم،

ملسيىةاوملسيدمتاملنيئبيتاوملنومبامملحترمون،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
املتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع  من  كل  مناقشة  في  والتعادلية 
باملجلس األعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي املتعلق 

بالنظام األسا�سي للقضاة.

تجسد  التي  التشريعية  املبادرة  هذه  بإيجابية  نسجل  البداية  في 
مواكبة الحكومة للترسانة القانونية املتعلقة بالسلطة القضائية، حيث 
تساير متطلبات التحوالت واملتغيرات التي يعرفها املجتمع والتي يقتضيها 
تعزيز املحاكمة العادلة وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون والحكامة 
القضائية  والسلطة  املتقاضين  بين  الثقة  عالقة  وترسيخ  الجيدة 
وتوطيد عدالة ناجعة ونزيهة في خدمة املواطنين كما أرادها جاللة امللك 

نصره هللا.

فيما  املمارسة  عنها  أبانت  التي  الثغرات  لسد  املشروع  هذا  يأتي 
رافعة  القانونية  األدوات  جعل  بهدف  القضائي  الشأن  تدبير  يخص 
أساسية إلصالح منظومة العدالة وإعطائها بعدها الدستوري بتطوير 
آلياتها القانونية وتحديثها حتى تكون في مستوى اإلصالح املنشود، سواء 
من حيث تعزيز أجهزة ومؤسسات السلطة القضائية وتمكين املجلس 
األعلى من الوسائل الالزمة للقيام باملهام املنوطة به على الوجه األكمل 
أو من حيث معالجة بعض الوضعيات وتنظيم بعض املجاالت، بعدما 
أبانت املمارسة عن فراغ قانوني لتأطيرها أو من حيث تأهيل الهياكل 
بما  الرقمية  املحكمة  تنزيل  أساسا  ذلك  في  ملا  القضائية  واملنظومة 
يضمن تطوير األداء وتحسينه أو من حيث تعزيز آليات تخليق الحياة 
تقوية جسور  أو من حيث  القضائية  املؤسسات  في مختلف  العامة 

التعاون والتكامل بين املجلس األعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل.

والشك أن هذه التعديالت التي جاء بها املشرع ال من شأنها ضخ دماء 
جديدة في الجسم القضائي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز املوارد البشرية 
وتحفيزهم على تحسين األداء والرفع من مستوى املردودية سواء تعلق 
األمر باإلدارة القضائية، من خالل تمكين املوظفين الخاضعين للنظام 
األسا�سي ملوظفي املجلس األعلى للسلطة القضائية من ولوج السلك 
القضائي على غرار زمالئهم بكتابة الضبط أو تعلق األمر بسلك القضاة 
من خالل دعم التكوين في مجال اإلدارة القضائية أو تعزيز املعايير املتعلقة 
بتقييم أداء القضاة ليشمل معايير االلتزام بأخالق مهمة واحترام تقاليد 
القضاة وآفاقها، باإلضافة إلى جعل األفعال املتعلقة بتسريب األحكام 
قبل النقط بها وإتيان أفعال تخل بواجب االستقالل والتجرد والنزاهة 
القضاء  بأخالقيات  واإلخالل  املهنية  القا�سي  لواجبات  واالستقامة 
واإلساءة لسمعة ولحرمة العدالة ضمن دائرة األفعال والتصرفات التي 

تعتبر خطأ جسيما مرتكبا من طرف القا�سي.

في أفق تعزيز محاكمة عادلة في بعدها القانوني التي تستلزم من 
للضمانات  والدقيق  الجيد  التفعيل  على  والحرص  الدفاع  القضاء 
املحاكم  من  يتطلب  بما  األطراف  وباقي  للمهتمين  املقررة  القانونية 
الدراسة املعمقة للملفات واالستماع بعناية للطلبات والتطبيق العادل 
للقانون بشأنها في األمد املعقول وغيرها من التوجهات التي تشكل أدوات 
وقائية لتحصين الجسم القضائي وتحقيق الشفافية ورفع منسوب 

الثقة في السلطة القضائية ملا فيه خدمة العدل واإلنصاف ببالدنا.

وباملناسبة، البد من التأكيد على ضرورة التعجيل بمواصلة إصالح 
منظومة العدالة بإخراج الترسانة القانونية املرتبطة بهذا اإلصالح إلى 
حيز الوجود بما فيها أساسا القانون الجنائي واملسطرة الجنائية واملسطرة 
النصوص  من  وغيرها  القضاء  ملساعدي  املؤطرة  والنصوص  املدنية 
والحريات  الحقوق  العادلة وحماية  املحاكمة  يمكن بضمانها  التي ال 
األساسية على الوجه الذي يساهم في ترسيخ دولة الحق والقانون ذلك 
التنظيمية املتعلقة بأجهزة السلطة القضائية  أن اعتماد النصوص 
ال يمكن أن يحقق األهداف املتوخاة منها في غياب املنظومة القانونية 
املؤطرة للقضاء سواء تعلق األمر بالسياسة الجنائية أو بالحقوق املدنية 
القانونية  الترسانات  هذه  بين  للتكامل  بالنظر  األساسية  والحريات 

املتعلقة بتأطير منظومة العدالة في شموليتها، وشكرا لكم.

ملسيدامل2ئيس:

النائبة  االشتراكي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترمة السيدة مليكة الزخنيني

ملنيئبةاملسيدةامليكةاملز نيني:

شك2ماملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي2امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

الفريق  في  نعتبرهما  قانون  مشروعي  مناقشة  بصدد  اليوم  نحن 
االشتراكي ذوا أهمية بالغة وهما يتعلقان بإدخال تعديالت على القانونين 
والنظام  القضائية  للسلطة  األعلى  باملجلس  املتعلقين  التنظيميين 
األسا�سي للقضاة، ملاذا نعتبرهما بهذه األهمية؟ وملاذا كنا حريصين في 
أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان على إعطائهما حظهما 
من التريث واملناقشة؟ ألننا في الفريق االشتراكي وفي أدبيات االتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية اعتبرنا دائما أن فصل السلطات والتوفر 
على سلطة قضائية مستقلة شرط الزم للبناء الديمقراطي، كما اعتبرنا 
دائما أن القضاء املستقل والنزيه هو الوحيد القادر على بناء مناخ الثقة 
فالتوفر على سلطة  السلم االجتماعي وتحفيز االستثمار  بناء  وبالتالي 
قضائية مستقلة ليس فقط دعامة أساسية لترسيخ دولة القانون بل 
البد من االنتباه لدورها االقتصادي الكبير اليوم وإسهامها في إشعاع 

البلد وبالتالي في التنمية فيه.
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وبهذه املناسبة نحيل على التصريح الحكومي لألستاذ عبد الرحمان 
اليوسفي- رحمة هللا عليه- كوزير أول لحكومة التناوب األول في املغرب 
في تسعينيات القرن املا�سي، الذي كان من أهم محاوره، محاور هذا 
التصريح فتح ورش إصالح العدل على اعتبار أن كل ديمقراطية حريصة 
على احترام قواعد القانون ال يمكنها أن تقبل أن يحوم الشك حول قدرة 
العدالة على الشفافية واإلنصاف وسرعة القضاء مما يقت�سي من بالدنا 
والتصريح حينها أن يصبح املتقا�سي فيها موقنا بأن الجميع سواء أمام 
القانون، هو مسار واختيار بلد عبر عليه عاهل البالد في خطبه غير ما 
مرة ونذكر هنا بخطاب 20 غشت 2008 بمناسبة ثورة امللك والشعب، 
والذي أكد فيه عاهل البالد على أهمية التوفر على قضاء فعال ومنصف 
باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا لألمن القضائي وللحكامة 
استقاللية  تكريس  مسير  املسير،  ويستمر  للتنمية.  ومحفزا  الجيدة 
القضاء ليتوجه بمحطة دستور 2011، الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة، 
سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبضمان ملكي 
السلط  أساس فصل  قائما على  للمملكة  الدستوري  النظام  وجعل 

وتوازنها وتعاونها؛

أيهياملسيدمتاوملسيىة،

إن ما يجعل استقاللية القضاء مفهوما ملموسا هو ببساطة منع أي 
تدخل أو تأثير ماديا كان أو معنويا مباشرا كان أو غير مباشر، سواء في 
عمل السلطة القضائية أو في أداء القضاة من شأنه أن يؤثر في وظيفتهما 
األساسية واملتمثلة في تحقيق العدالة وحماية الحقوق، وهذا ما سارت 
جرد  عبرها  يمكنها  التي  الدولية  املواثيق  من  مجموعة  عليه  وأكدت 
وتحديد أهم املبادئ التي تؤطر هذه االستقاللية، نذكر بكل ذلك لنؤكد 
أن جميع تعديالتنا املقترحة على املشروعين في الفريق االشتراكي، وأثناء 
املدارسة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان إنما أتت وتأتي 
اليوم في إطار انتصارنا كاتحاد اشتراكي للقوات الشعبية الستقاللية 
العدالة  القضائية وللغاية من هذه االستقاللية أي ضمان  السلطة 

واملحاكمة العادلة وحماية الحقوق.

وفي هذا اإلطار، نؤكد في الفريق االشتراكي أن استقاللية السلطة 
القضائية ال يمكن أن تتحقق إال بضمان استقالل القضاء واستقالل 
القا�سي على حد السواء، فاستقاللية السلطة القضائية لها طابعان 
أساسيان، طابع موضوعي أساسه تقوية القضاء، أي تقوية القضاء 
كمنظومة بصورة تجعله سلطة فعلية توازي باقي السلطات األخرى 
يمنع  الذي  بالشكل  القا�سي  استقاللية  تعزيز  أساسه  ذاتي  وطابع 
التدخل فيه من أي كان، بما فيهم باقي القضاة والهيئات القضائية 
املادية  القضاء كوظيفة بصورة تضمن حصانته  تقوية  األخرى، أي 

واملعنوية.

وإذ ننخرط في دراسة مشروع القانونين التنظيميين املتعلقين بهذه 
الوظيفة في بعديها املؤسساتي أي مشروع القانون التنظيمي 13.22 أو 
الذاتي أي مشروع القانون 14.22، فإننا نباشر مهمتنا في اإلسهام بكل 

أمامنا  املتاحة  والسياسية  والقانونية  الدستورية  واآلليات  الوسائل 
في تجويد املنظومة التشريعية لبالدنا إيمانا راسخا منها بأن القانون 

وتجويد القانون يعتبر مدخال أساسيا لكل عمليات التغيير.

إن طابع االستعجال الذي حكم تهييئ وتحضير هذين املشروعين، 
السيد  سردها  الذي  املبررات  من  مجموعة  في  أساسه  يجد  والذي 
الوزير، أولها الخصاص الحاد في املوارد البشرية الذي يعرفه الجهاز 
القضائي ببالدنا، وهو املبرر الذي حكم العديد من املقتضيات واملواد 
التي تضمنها أو تضمنت تدبير الحياة املهنية للقضاة من قبيل إحداث 
الدرجة االستثنائية املمتازة، وسؤال التمديد للقضاة، وثانيهما معيقات 
عمل املجلس األعلى للسلطة القضائية وضمنها من اإلجراءات إحداث 
مهمة األمين العام املساعد وتوسيع صالحيات الرئيس املنتدب، هذه 
األشياء ال يمكن أن تكون سببا لعدم إنضاج النقاش بخصوصهما ال 
سيما أن األمر يتعلق بمشروعين يعتبران بمثابة الترجمة الفعلية ملعنى 
استقاللية السلطة القضائية التي نريد، وعملنا اليوم على تجويد هذين 

املشروعين هو في األصل مساهمة في تجويد منظومة العدالة ببالدنا.

السلطة  استقاللية  بأن  قناعتنا  إعالن  نجدد  اإلطار،  هذا  في 
القضائية أي إصالح القضاء ببالدنا يجب أن يكون بشكل متوازي مع 
إصالح باقي أعمدة ومكونات منظومة العدالة من قوانين ومهن مرتبطة 
بالقضاء، يجب تأهيلها لتواكب التحوالت الوطنية والدولية وتستجيب 

ملتطلبات عدالة القرن 21، والسالم عليكم.

ملسيدامل2ئيس:

الرئيس  السيد  الحركي،  للفريق  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
ادريس السنتي�سي.

ملنيئباملسيدامىريساملسنتي�سيارئيساملف2يقاملح2كي:

ومحدا علىاسيدنيا وملسالما وملصالةا معين،ا بيسماهللاا يرا
مألمين،

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي2املفيضل،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامأللالء،

مسيءاملخير،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي لإلدالء بوجهة نظرنا 
أنظار  على  املعروضين  التنظيميين  القانونين  مشروعي  من  وموقفنا 
مجلسنا املوقر، في البداية نؤكد في الفريق الحركي بأننا كنا وال نزال مع 
أي إصالح يطال منظومة العدالة في بالدنا، بل إن مطالبتنا انصبت 
العالقة  ذات  املجاالت  كل  في  شمولية  إصالحات  إرساء  على  دائما 
بالعدالة والقضاء، استلهاما من التوجيهات امللكية السامية التي تواترت 
في مناسبات متعددة وحددت محاور كل هذه اإلصالحات، وبالتالي فإننا 
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نعتبر بأنه ورش العدالة هو ورش جماعي وطني، ولعل أهم رهان لكل 
هذه اإلصالحات هو استعادة ثقة املواطنين في القضاء وتحسين مناخ 
هذه  استحضار  على ضرورة  نؤكد  لذا  االستثمار،  وتشجيع  األعمال 
الروح اإلصالحية للنفاذ إلى مختلف اإلشكاالت التي تعوق سير العدالة.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي2امملحترم،

ال بد من مواكبة التحول الذي أرتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية 
 ،2011 دستور  بعد  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  عن  مستقلة 
األمر الذي تجسد عمليا وقانونيا من خالل القانون التنظيمي املتعلق 
باملجلس األعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي املتعلق بالنظام 
األسا�سي للقضاة، إننا في الفريق الحركي، نؤكد على شمولية هاد اإلصالح 
على أن شمولية هاد اإلصالح تقت�سي االلتفات إلى مختلف حلقاته، 
وال سيما العنصر البشري من قضاة ومساعدي القضاء بما في ذلك 
االهتمام بالجانب املادي واالجتماعي وتوفير فضاءات االشتغال ووسائل 
العمل وعصرنة القضاء ورقمنته، كما ندعو الحكومة إلى استكمال باقي 

األوراش ذات الصلة بمنظومة العدالة، وعلى رأسها تعديل مجموعة 

القانون الجنائي وقانون املسطرة املدنية وقانون املسطرة الجنائية، 

واالنكباب على مراجعة مدونة األسرة وغيرها من القوانين التي تحتاج 

والعميق  الشامل  اإلصالح  حول  الوطني  الحوار  جلسات  لتوصيات 

ملنظومة العدالة.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي2امملحترم،

حض2متاملسيدمتاملنومبامملحترمين،

ال بد من اإلقرار أن فترة تطبيق كل من القانون التنظيمي للسلطة 

اتسمت  للقضاء  األعلى  للمجلس  التنظيمي  والقانون  القضائية 

بمجهودات كبيرة لتفعيل مقتضياتها ومواكبة مقدرة لوزارة العدل في 
هذا اإلطار، مع العلم أن تجربة تأسيس عرفت بعض مواطن القصور 

هذين  خالل  من  تداركه  تم  ما  وهو  معا،  التنظيميين  القانونين  في 

باملناسبة  التوصيات املتضمنة فيهما معا،  املشروعين من خالل كل 

نتمنى أن تسهم هذه التعديالت في إعطاء انطالقة جديدة لتدبير الشأن 

لتدبير  األساسية  املكونات  بين  بالتعاون  انطالقة مطبوعة  القضائي 

منظومة العدالة في بالدنا وهي املجلس األعلى للسلطة القضائية ووزارة 
العدل ورئاسة النيابة العامة، مؤكدين أن هذه الروح املتسمة بالتعاون 

بين هذه املكونات هي التي حدت بنا في الفريق الحركي إلى تقديم تعديلين 
تجاوبت معهما الحكومة مشكورة باإليجاب، وفقنا هللا تعالى جميعا ملا 
فيه خير الوطن واملواطن تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة نصره 

هللا وأيده، شكرا على حسن االنتباه.

ملسيدامل2ئيس:

الديمقراطي  الدستوري  للفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
االجتماعي النائبة املحترمة السيدة خديجة والباشا.

ملنيئبةاملسيدةا د جةاوملبيشي:

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيداملوزي2امملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

يشرفنا باسم الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي في مناقشة 
القضائية  والسلطة  للقضاة  األسا�سي  بالنظام  الخاصين  املشروعين 
التي كرس دستور اململكة لسنة 2011 استقالليتها ومأسستها على أسس 
واحترام  الديمقراطي،  التطور  مع  ومالئمة  دستورية حديثة  ومبادئ 

مبدأ فصل السلط وتعاونها الذي انخرط فيه بلدنا بكل قناعة وثبات.

الفعلي  التنزيل  في  الشروع  على  مرت  التي  القليلة  السنوات  إن 
للقانونين التنظيميين الخاصين بكل من السلطة القضائية والنظام 
هذه  في  والقصور  الفراغات  بعض  عن  كشفت  للقضاة  األسا�سي 
بدورها  الدستورية  املحكمة  أن  كما  الحديثة،  التشريعية  املنظومة 
دققت في بعض مفاهيمها من خالل قرارها عدد 19/89 بتاريخ 8 فبراير 
2019، نعتبر في فريقنا أن هذه التعديالت التي يتضمنها كل املشروعين 
محل املناقشة واملصادقة تهدف إلى الرفع من أداء جهازنا القضائي 
وتعزيز هياكله األساسية الخاصة باملجلس األعلى للسلطة القضائية 
واإلدارة القضائية وحسن تدبير األوضاع والوضعية الخاصة بالقضاة 

وضبط العالقة مع وزارة العدل.

ملسيدمتاوملسيىة،

إن أهم املستجدات في مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير 
وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة 

القضائية والذي يتلخص:

- أوال: في تأهيل وضبط هياكل املجلس األعلى للسلطة القضائية بعد 
أن ظهرت بعض الصعوبات خالل املمارسة تتعلق بمدة والية أعضاء 
املجلس ووالية األمين العام للمجلس، وترشيد زمن بعض الخدمات 
وذلك بتوحيد مدة والية تشكيلة املجلس األعلى للسلطة القضائية من 
أعضاء منتخبين وأعضاء معينين، حيث جاء مقترح مشروع القانون 
بإحداث مناصب أمين عام مساعد وكاتب عام للمجلس وذلك تخفيفا 
لألعباء امللقاة على األمين العام وسعيا لحسن سير املجلس ونجاعة أداء 
إدارته، وكذا اقترح املشروع إسناد مهمة تحديد هياكل مجلس الرئيس 
باملالية.  املكلفة  الحكومية  السلطة  لتأشير  بقرارات خاضعة  املنتدب 
وفي إطار ترسيخ استقاللية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية 
واعتبارا لقرار املجلس الدستوري رقم 991/16 فإن تدبير الوضعية 
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اإلدارية واملالية للقضاة أصبحت من املجاالت الخاصة للمجلس األعلى 
للسلطة القضائية وبتنسيق محصور مع الوزارة املكلفة باملالية.

- ثانيا : الرفع من نجاعة وفعالية تدبير اإلدارة القضائية بإدخال 
اإلدارة  لتنسيق  املشتركة  الهيئة  وضعية  مراجعة  تخص  تعديالت 
القضائية وتعيين قضاة االتصال في بعض سفارات اململكة في إطار 
التعاون القضائي الدولي، ونظرا للطابع الخاص لقضاة االتصال كما 
وتعيينهم  اقتراحهم  فإن مسطرة  العدل  وزير  السيد  لسان  جاء على 
يأخذ طابعا تشاركيا يهم كل من قطاع العدل واملجلس األعلى للسلطة 
القضائية ورئاسة النيابة العامة باإلضافة إلى قطاع الخارجية فيما 

يخص مرسوم تحديد مهامهم.

للسلطة  األعلى  باملجلس  القضاة  ممثلي  انتخاب  تخليق   : ثالثا   -
القضائية وتحسين شروط وظروف إجراء هذا االنتخاب، مما يضمن 
مراعاة وحرمة وهيبة القضاء واألخالقيات املهنية للقضاة وحسن سير 

مهامهم القضائية وكفالة مبدأ املساواة بين املرشحين.

- رابعا : الرفع من نجاعة أداء املجلس األعلى للسلطة القضائية 
وتسريع مساطر تدبير بعض الوضعيات كانتقاء املسؤولين القضائيين 

ومسطرة التأديب وتقادم املتابعة التأديبية للقضاة.

املسؤوليات  مهام  الئحة  إعداد  مشروع  يقترح  اإلطار،  هذا  وفي 
الشاغرة عن بعد إما بسبب اإلحالة على املعاش أو ألسباب أخرى.

وأخيرا، تعزيز دور املجلس األعلى للسلطة القضائية في تدبير وتتبع 
لتتبع  الالزمة  واألدوات  اآلليات  من  بتمكينه  وذلك  القضائي  الشأن 
العمل القضائي واستجماع املعطيات واإلحصائيات الرسمية عن طريق 
مختلف املسؤولين القضائيين لتعزز بها تقاريره الدورية وبين اإلنجازات 
والحصيلة السنوية ملختلف املحاكم، باإلضافة إلى إمكانية تتبع أداء 

القضاة والرفع من قدراتهم املهنية.

ملسيدمتاوملسيىة،

إن أهم املستجدات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي 14.22 
املعدل للنظام األسا�سي للقضاة يقترح تخويل موظفي املجلس األعلى 
للسلطة القضائية إمكانيات الولوج إلى سلك القضاء بعد قضاء عشر 
سنوات من الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية إسوة 
بكتاب الضبط وكذا إحداث درجة ممتازة بعد الدرجة االستثنائية، 
وثالثا وضعية قضاة النيابة العامة التسلسلية مع تمديد سن التقاعد 
إلى حدود 75 سنة مع إمكانية وضع حد لهذا التمديد قبل حلول أجله 

مع تكوين املسؤولين القضائيين في اإلدارة القضائية.

النزاهة  قيم  تعزيز  إلى  ترمي  املشروع  هذا  مستجدات  إن  ثانيا: 
آجال  في  قضائية  أحكام  إصدار  وفق  القضاء  وتخليق  واالستقامة 
معقولة وتقييم السادة القضاة وكذلك بالنسبة للخطأ املنهي الجسيم 

بمراجعة وتوسيع املجال املتعلق باملقتضيات املنظمة للخطأ املنهي.

ملسيدمتاوملسيىة،

بناء على ما ذكر أعاله، فإننا نؤكد على أهمية التعديالت املقترحة 
ودورها في تطوير وتعزيز املنظومة القضائية الوطنية والرفع من أدائها 
ونجاعتها وذلك من أجل ضخ روح جديدة في املنظومة القضائية خاصة 
املردودية وتكريس مجموعة من القواعد الضامنة الستقاللية السلطة 
القضائية باعتبار القضاء املنصف والعادل من مقومات أي مشروع 

تنموي ناجح وصمام أمان للدولة واملجتمع..

ملسيدامل2ئيس:

لفريق  الكلمة  التوقيت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
التقدم واالشتراكية النائبة املحترمة السيدة نهى املوسوي.

ملنيئبةاملسيدةانهىامملوسوي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيد ناملوزي2ينامملحترمين،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

أتدخل باسم فريق التقدم واالشتراكية، في املناقشة العامة ملشروع 
التنظيمي رقم  القانون  بتغيير وتتميم   13.22 التنظيمي رقم  القانون 
100.13 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون 
التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 

املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة.

وتندرج التعديالت التي أدخلت على هذين القانونين التنظيميين في 
إطار استكمال االستقالل الحقيقي للسلطة القضائية عبر توفير جميع 
املقومات االستقاللية القانونية واملؤسساتية واإلدارية واملالية من أجل 
واملتقاضين  للمتقاضيات  تضمن  دولة  والقانون  الحق  دولة  ضمان 
الحقوق  بحماية  املكلفين  هم  القضاة  أن  علما  العادلة،  املحاكمة 
والحريات واألمن القضائي لألشخاص والجماعات واملجتمع في إطار 
التطبيق السليم للقانون، وجاللة امللك هو الضامن الستقالل السلطة 

القضائية كما تنص على ذلك املادة 107 من الدستور.

السيد الوزير املحترم، لقد كشف التقرير السنوي للمجلس األعلى 
للسلطة القضائية من جهة، عن حجم املجهودات الهامة التي قام بها 
إلرساء مضامين الدستور في بابه املتعلق باستقالل السلطة القضائية 
اشتغاله،  وشروط  املهنية  وضعيته  تحسين  عبر  القا�سي  واستقالل 
القانونين  تطال  التي  النواقص  بعض  عن  أخرى  جهة  من  وكشف 
ملالءمتهما  عليهما  تعديالت  إدخال  يستوجب  الذي  األمر  التنظيميين 
ومواكبتهما للحركية، واملستجدات التي تعرفها ساحة العدالة بمفهومها 
الشامل خاصة وأن القانون الجديد املتعلق بالتنظيم القضائي أدخل 
قوانين  وأن  القضائية  واملؤسساتية  القانونية  البنيات  على  تغييرات 
في حلتهم  املحاماة  مهنة  وقانون  الجنائية  واملسطرة  املدنية  املسطرة 

الجديدة ستخرج قريبا إلى حيز الوجود.
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السيد الوزير، بعد مرور أزيد من ست سنوات على تطبيق القانونين 
التنظيميين املذكورين، فإننا نوجز أهم التعديالت املستجدة فيما يلي:

- أوال: بالنسبة ملشروع القانون رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون 
التنظيمي رقم 100.13 وبغض النظر عن التغييرات التي تهدف إلى تطوير 
أداء املجلس األعلى وتأهيل هياكله اإلدارية واملالية وهذا أمر مطلوب 
ومحمود، فإننا نسجل أن التعديالت تكرس دور رئاسة النيابة العامة 
كشريك أسا�سي في عملية التدبير القضائي، حيث إن لجنة التنسيق 
في مجال اإلدارة القضائية ستعمل حسب املادة 54 تحت إشراف كل 
من الرئيس املنتدب والوزير املكلف بالعدل والوكيل العام للملك لذا 
محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، كما أن هذه التعديالت 
حرصت على إيجاد توازن بين سلطات الرئيس املنتدب من جهة واملجلس 
األعلى للسلطة القضائية بمختلف مكوناته من جهة أخرى، ذلك أنه في 
الوقت الذي نشهد فيه تعزيزا للسلطة التقديرية للرئيس املنتدب من 
خالل اإلمكانية املتاحة له في مادة التأديب إما بإحالة القا�سي املعني 
على املجلس أو بإصدار مقررا في الحفظ، فإن هذه السلطة التقديرية 
ليست باملطلقة إذا يبقى بإمكان املجلس إلغاء مقرر الحفظ وتعيين 

قاض مقرر.

- ثانيا: بالنسبة ملشروع القانون املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة 
لئن كانت التعديالت املقترحة في صلب مشروع القانون التنظيمي رقم 
إيجابية  بمقترحات  جاءت   106.13 التنظيمي  القانون  بتغيير   14.22
ستحفز القضاة مثل إحداث الدرجة املمتازة بعد الدرجة االستثنائية، 
وستمكن في آن واحد من االستفادة من خبرة بعض القضاة بتمديد 
سن إحالتهم على التقاعد إلى 75 سنة بدال من 70 سنة وبالتخفيف من 
األعباء املالية للدولة، فإن تمكين القا�سي من حق االطالع على تقرير 
التقييم املنجز من طرف املسؤول القضائي وإبداء مالحظاته بشأنه هو 
بحد ذاته تكريس مبدأ استقالل القا�سي الذي جاء به الدستور وتدعيم 
للضمانات املمنوح حيث سيصبح بإمكانه تقديم تظلم أمام املجلس 

األعلى للسلطة القضائية.

وباملوازاة مع ما سبق ذكره، فإن املشروع الجديد للنظام األسا�سي 
للقضاة أتى بمقترحات من شأنها أن ترفع من منسوب ثقة املواطن في 
قضائنا وذلك باعتبار تسريب األحكام من قبل القا�سي قبل النطق بها 

خطأ جسيما.

أن  دائما على  أكد  واالشتراكية  التقدم  إن حزب  الوزير،  السيد 
اإلصالح العميق للعدالة في بالدنا يرتكز على ضمان استقالل السلطة 
القضائية وتمكين القضاء من جميع مقومات االستقاللية سواء منها 
املادية أو املعنوية ليكون القضاء محفزا للمبادرة واالستثمار ومساهما 

أساسيا في تحقيق تنمية عادلة.

السيد الوزير، من هذا املنطلق كان تفاعلنا إيجابيا مع املستجدات 
القانونية التي جاء بها مشروع القانونين التنظيميين، والتي تندرج في 

سياق مواصلة صيرورة إصالح منظومة القضاء في بالدنا، وشكرا.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للمجموعة النيابية العدالة 
والتنمية، النائبة املحترمة السيدة هند بناني الرطل.

ملنيئبةاملسيدةاهندابنينيامل2طل:

بسماهللاامل2حانامل2حيم.

ملسيدامل2ئيس،

ملسيىةاملنومباوملنيئبيتامملحترمين،

ملسيد ناملوزي2ينامملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
من أجل املشاركة في هذا النقاش الهام الذي يعتبر صحيا وضروريا، 
و22.14   22.13 التنظيميين  قانونين  مشروعي  عن  تمخض  والذي 
والنظام  القضائية  للسلطة  األعلى  باملجلس  التوالي  على  املتعلقين 
األسا�سي للقضاة، واللذان يعتبران من مخرجات الحوار الوطني حول 
إصالح منظومة العدالة، حيث تم تعيين اللجنة العليا للحوار الوطني 
حول إصالح منظومة العدالة والذي أعطى جاللة امللك انطالقة عملها 
في 8 ماي 2012 بغية تعزيز دولة الحق والقانون، تعزيز سيادة القانون 

وإصالح منظومة العدالة وتجاوز اختالالت املمارسة.

وبالفعل فقد انطلق العمل بإحداث هيئات موسعة للحوار الوطني 
في كافة الفئات أو من كافة الفئات عن طريق مجموعة ندوات جهوية 
على مستوى املحاكم، ندوات على مستوى املحاكم عفوا واالستعانة 
بالخبرات األجنبية، االنفتاح على الهيئات السياسية والنقابية واملجتمع 
املدني إلى غير ذلك، وهو ما ترتب عنه إصدار ميثاق إصالح منظومة 
العدالة سنة 2013، وهو ما توج بإخراج القانونين التنظيمين، يعني، 
موضوع النقاش، وذلك في تطابق تام مع املعايير الدولية للديمقراطية 

وحقوق اإلنسان.

مما  الثغرات  إلى ظهور بعض  تؤدي  املمارسة سوف  أن  وطبيعي 
يستوجب التدخل من أجل بلورة مجموعة من أجل سدها، وقد تبين 
ذلك من خالل التشخيص الذي ورد في تقرير النموذج التنموي لذا تمت 
بلورة مجموعة من التوصيات بخصوص إصالح العدالة والتي تؤكد 
على الحرص أو تؤكد، عفوا، على الحرص على سن قوانين واضحة ال 
يكتنفها الغموض لتحقيق عدالة ناجعة، تمنح األمان والثقة للمواطن 
العدالة  منظومة  إصالح  ميثاق  مخرجات  استحضار  مع  واملستثمر، 
والذي شكل أرضية خصبة للرفع من وتيرة اإلنتاج التشريعي، تمخض 
عنه توصيات ذات طابع تشريعي، ويبقى الفاعل األسا�سي في كل ما سبق 
ذكره هو حضور اإلرادة من أجل اإلصالح سواء كانت إرادة سياسية أو 

غيرها، وال نجد هنا كلمة أبلغ مما قاله جاللة امللك.

ومهما تكن أهمية هذا اإلصالح وما عبأنا له من نصوص تنظيمية 
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وآليات فعالة فسيظل الضمير املسؤول للفاعلين فيه هو املحك الحقيقي 
إلصالحه، بل هو قوام نجاح هذا قطاع برمته، وبهذا الخصوص نثمن 
بعض التعديالت التي وردت في هذين املشروعين، إضافة رئاسة النيابة 
العامة للهيئة املشتركة التي تتولى التنسيق في مجال اإلدارة القضائية، 
تحديد القيم القضائية والتأكيد على النجاعة واملردودية في معايير تدبير 
الوضعية املهنية للقضاة، تحديد الئحة مهام املسؤولية الشاغرة قبل 
حلول األجل بمدة كافية لتدبير إجراءات تعيين الخلف، تشكيل لجنة 
لدراسة ملفات املترشحين ملهام املسؤولية الشاغرة، التأكيد في مشروع 
على تحديد املجلس آلجال البت في مختلف أنواع القضايا، مع العلم 
بأن األمر كان معموال به ويكفي الرجوع إلى التقرير أو التقرير السنوي 

لسنة 2016 املجلس على السلطة القضائية.

لكن باملقابل ومن منطلق وعينا التام باملسؤولية امللقاة على عاتقنا، 
ووعينا التام بالتحديات واملعيقات الواقعية والقانونية، قدمناه باسم 
بعد  التعديالت  من  مجموعة  والتنمية  للعدالة  النيابية  املجموعة 
أن تمت دراستها دراسة مستفيضة، وكان الهدف منها هو اإلسهاب في 
إحقاق العدل وحماية حقوق املواطنين سواء كان قاضيا أو مرتفقا، 
معتمدين في ذلك على تراكمات سنوات من االشتغال على هذا الورش 
الهام، لكن الحكومة كان لها رأي آخر وآثرت عدم التفاعل اإليجابي مع 
تعديالتنا، بخصوص مشروع املتعلق باملجلس على السلطة القضائية، 

نسجل املالحظات اآلتية:

من  وشفافيتها  ونزاهتها  االنتخابات  حرية  على  التضييق  أوال- 
املمارسة  فترة  طيلة  للقا�سي  النهائية  الوضعية  استقرار  عدم  خالل 
للحملة االنتخابية بسبب ترك املجال لسلطة املجلس للقيام بعمليات 
التشطيب إلى غاية يوم االقتراع، مما يؤدي إلى حرمان القا�سي من حقه 
في ممارسة الطعن، واألسوأ من ذلك هو أنه يؤدي إلى بعث رسائل غير 
مطمئنة للقضاة، وكان مقترحنا في ذلك هو حسم الالئحة قبل انطالق 

الحملة االنتخابية؛

-ثانيا: االستقاللية وربط املسؤولية باملحاسبة على عكس ما هو 
معمول به في العديد من الهيئات الدستورية، فإن التعديل الوارد على 
املادة 62 جعل وزارة العدل تقوم بالتنسيق مع املجلس فيما يخص 
التدبير اإلداري واملالي للمحاكم، وتعليلها في ذلك هو تطبيق مقتضيات 
اإلدارة  مجال  في  التنسيق  تتحدث عن  املادة  هذه  أن  مع   54 املادة 
القضائية والتعاون بين السلطتين، وهذا هو نطاق العالقة كما أقرها 
املجلس الدستوري وليس التنسيق في مجال اإلدارة املالية، لذلك كان 
مقترحنا هو أن يصادق املجلس لوحده على مشروع امليزانية السنوية، 
نظرا لكونه هو األدرى بحاجياته أوال وتجسيدا ملبدأي االستقاللية وربط 
املسؤولية باملحاسبة ثانيا. بخصوص املشروع املتعلق بالنظام األسا�سي 
للقضاة أول مالحظة وهو إيقاف القا�سي بمبررات دقيقة وواضحة، 
فيه  الدقيقة  وغير  املحددة  وغير  الفضفاضة  املصطلحات  استعمال 
مخالفة للدستور، وبالرجوع إلى قرار املجلس الدستوري 992/16 نجد 

أن اعتبار عبارة إخالل القا�سي بواجب االستقالل والتجرد والنزاهة 
واالستقامة الوارد في املادة 97 هو عبارة عامة وغير محددة املضمون 

وبالتالي أقر بعدم دستوريتها.

املالحظة الثانية عالقة الخطأ بالعقوبة املناسبة اعتبار الخطأ املنهي 
البسيط غير موجب للعقوبة التأديبية مع أن مطلع املادة 99 يؤكد على 
ضرورة مراعاة مبدأ التناسب بين الخطأ املرتكب والعقوبات التأديبية.

-ثالثا : التمديد وفق تصور ومنظور واضح، نرى أن تمديد سن 
القضاة ألكثر من 70 سنة بوتيرة كل سنتين ألربع مرات على التوالي 
سيؤثر ال محالة على األداء، وكذلك يجب أن يكون هذا مؤطرا بقواعد 

واضحة وفق معايير محددة ..

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، نمر اآلن إلى عملية التصويت 
القانون  وتتميم  بتغيير   13.22 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  على 

التنظيمي رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية.

املادة األولى وتتضمن املواد 14، 23، 30، 31، 32، 50، 51، 52، 
.108 ،100 ،97 ،90 ،88 ،81 ،79 ،71 ،66 ،62 ،55 ،54

املادة 14 ورد بشأنها تعديل عن الفريق االشتراكي التعديل رقم 1، 
الكلمة ألحد مقدمي، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

التعديل األول للسيد الوزير يتعلق من حيث املدة بالتوازن واملساواة 

بالصفة  املعينين  القضائية  بين األعضاء واملجلس األعلى لسلطة  ما 

واألعضاء املنتخبين، عالش؟ ألنه املعينين بالصفة عندهم 2 واليات في 

حين أن املنتخبين عندهم الحق في والية واحدة، وملي كنمشيو نعتمد 

هاد الطريقة كان كونوا:

- أوال : غلبنا ما هو التكنوقراط على الديمقراطية؛

- ثانيا : أنه ما مشيناش في اتجاه تكريس الكفاءات باش يبقاو تما 

باش يستافد منهم املجلس. واألكثر من ذلك ما جاء في كلمة الفريق ملا 

قال الراحل عبد الرحمن اليوسفي في كلمته: إن كل ديمقراطية حريصة 

على احترام قواعد القانون ال يمكنها أن تقبل أن يحوم الشك حول قدرة 

ما خصناش  فاملنتخبين  وبالتالي  واإلنصاف،  الشفافية  على  العدالة 

نشككوا فيهم ونقولوا غيديروا باليصهم وغادي يستغلوا املجلس باش 

غايعاودوا يرجعوا مرة الثانية.

السيد الوزير، اليوم آن األوان باش نساويو ما بين األعضاء ديال 

املجالس املنتخبين وما بين األعضاء املعينين بالصفة، وشكرا.
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ملسيدامل2ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

عدم قبول هاد الطلب ألنه كان فيه نقاش في الحقيقة واختلفنا حول 
واختلفنا حوله هناك صنفين، صنف ينتخب يعتمد على االنتخابات 
وعلى التصويت وهذا له تأثير وتأثير وصنف آخر يعينه جاللة امللك، هذا 
الصنف الذي يعينه جاللة امللك نعتقد بأن اختيار جاللته يكون دائما 
ال يستهدف أهداف انتخابية ولكن يستهدف املصلحة العليا للبلد بما 
فيها املصلحة العليا للمؤسسة القضائية، وهذا لن ينعكس سلبا على 
أي اتجاه إطالقا 5 سنوات ستمر وإذا كان الطرف اآلخر له التجديد 
يضمن استمرارية أعمال املجلس بناء على ما فوض له جاللة امللك في 

مجال االختصاص القضائي، لهذا نرفض هذا التعديل، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، تفضل السيد الرئيس.

ملنيئباملسيداأحاداتويزيارئيساف2يقامألصيلةاومملعيص2ة:

املعينين من طرف جاللة امللك هناك مساطر أساسية باش يطلع عند 
جاللة امللك باش يتعّين، ثم كذلك عندما.. في يوم قضية االنتخابات، انا 
ما متفقش على أن االنتخابات دائما فيها الهاجس إيال بغى يعاود، كيكون 
عندو الهاجس باش يعاود، إذن ال بد هداك الهاجس نحيدوه احنا باش 
يبقى القا�سي ما عندو حتى �سي ضغط نف�سي باش يمكن ليه يقول غدا 
غنرجع عندو manda وحدة غادي يم�سي في حاالتو، وبالتالي كنجردو 
هاد العملية االنتخابات ديالو كنجردوه من أنه يتمنى يديرclient يدير 
كذا باش يمكن، االنتخابات هما هادو واحنا راه في االنتخابات، وبالتالي 
حرصا على الشفافية وحرصا على استقاللية القضاء، القا�سي الذي 
يكون في هاد املجلس بالتجرد ديالو هو أنه يدير مرة وحدة ويعرف أنه 
غادي يم�سي مرة وحدة، وبالتالي فحزب األصالة املعاصرة واألغلبية 

معاه فهي ترفض هاد..

ملسيدامل2ئيس:

كاين مشكل  ما  واخا  التعديل،  هذا  مؤيدي  الكلمة ألحد  شكرا، 
تجاوزا �سي بعزيز، تفضل. تجاوزا.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

نحن ال نتحدث عن األعضاء املعينين بالصفة ألنهم كايمرو عبر 
مساطر ويتم تعيينهم من طرف جاللة امللك، نتحدث عن الفئة التي 
تنتخب، أعرق الديمقراطيات كيديروا جوج واليات، ايال مشينا بهاد 

املنطق، يعني، أننا مشينا وافترضنا أوتوماتيكيا سوء النية في القضاة، 
اسمحو لي، القضاة محط نزاهة، راه هما النزهاء، نزهاء وما يمكن يكونو 
تمة إال إيال كانوا نزهاء، وعالش جا هاد القانون باش يحاسب املتورطين 
منهم في الشق التأديبي، وبالتالي ما خصناش نصدرو حكم قيمة بشكل 
قبلي على القضاة، ونقولو راه غادي يستغلو دوك املناصب ديالهم باش 

يزيدوا والية ثانية.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا، إذن املوافقون على هذا التعديل:

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

املادة 23 ورد بشأنها تعديل عن الفريق االشتراكي، التعديل رقم 2، 
الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

هاد التعديل، السيد الوزير يروم إلى منح ما ال يقل على الثلث للنساء 
القاضيات املنتخبات داخل هذا املجلس، وجبنا جملة أنه شريطة أن ال 
يقل طبعا عددهن على الثلث، عالش؟ نعم الفقرة األخيرة من الفصل 
115 من الدستور تؤكد على ضمان تمثيلية النساء القاضيات وفق 
واحد النسبة اللي ما خصهاش تكون كتقل على النسبة ديالهم داخل 
هاد السلك ديال القضاء، والفصل 19 اللي في قراءة جامعة ما بين 
الفصل 19 والفصل 115 ألن.. معايا السيد الوزير؟ إذن قبول، قبول 
التعديل ما�سي الطلب، قلت إذن كاين ما بين قراءة ما بين الفصل 19 
والفصل 115 من الدستور، يؤكد على أن النساء خاصهم يكون عندهم 
ما ال يقل عن الثلث في املناصب ديال عضوية املجلس األعلى للسلطة 

القضائية بالنسبة للفئة املنتخبة.

ملسيدامل2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

أوال هذا التعديل غير مقبول، بالنسبة للسادة القضاة، نحن ال 
نمس بنزاهتهم، ولكن نرتأي مصلحة السير العادي للسلطة القضائية، 
التي لهم داخل الجسم  التمثيلية  النساء قلنا نسبة  بالنسبة لنسبة 
احتراما   25% غنديرو   20% القضائية  السلطة   20% القضائي، 
للتمثيلية ديال كل جنس داخل السلطة القضائية، إذا كان األمر كذلك 
وهاد الحماس نديروه في البرملان %50 في جرسيف و%50 ديال الرجال 

نديروها في البرملان كلها %50 نساء و%50 رجال عالش ال؟ شكرا.
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ملسيدامل2ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، تفضل السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاقلوبافيطح:

ملسيدامل2ئيس،

املناصفة الحقيقية التي يتعين علينا جميعا أن ندافع عنها هي الرفع 
من املناصب املالية للنساء القاضيات، أما والحال أن عدد القاضيات 
التعديل  فهذا  للقضاة،  بالنسبة   4100 املقابل  في   1100 يتجاوز  ال 
بالنسبة لفريق األصالة واملعاصرة مرفوض، والصيغة التي جاءت بها 
الحكومة هي الصيغة التي تتناسب مع عدد املناصب املالية املخصصة 

للقاضيات، وشكرا.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا الكلمة ألحد مساندي هذا التعديل، �سي حسن السيد النائب 
املحترم.

ملنيئباملسيداحسنالشك2:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

احنا في الحقيقة بالنسبة لنا هاد املسألة ديال الثلث أو النصف أو 
ال عالش ال إن شاء هللا نوصلوا ليه مرتبطة باألساس بتطوير التواجد 
داملرأة كيف ما أنتم عارفين في مختلف املؤسسات، الربط ديال تمثيلية 
النساء بالعدد ديالهم كقاضيات احنا بالنسبة لنا كنلمسوا فيه شوية 
دالخطورة، ألن األمر ما�سي النساء القاضيات كيصوتوا على من يمثلهن 
والرجال يصوتون عمن يمثلهم، احنا كنصوتوا عليهم القضاة غيصوتوا 
عليهم رجاال ونساء، ولهذا احنا كنعتبروا بأن هاد املقترح كنا كنتمناوا 

أن الحكومة تفاعل معها إيجابيا، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت، املوافقون نفس العدد، 
يعني كاينة موافقون ومعارضون وممتنعون.

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

املادة 30 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
التعديل رقم 1.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيداملوزي2،املسيىةاملوزرمء،

هادوا 2 ديال املواضيع مهمين وصحيح أن االنتخاب كيما سبقني 
اللي  الجسم قضائي  الفريق اإلشتراكي هذا واحد  النائب من  السيد 
اليوم نفتخر بأن عندنا سلطة قضائية كنفتاخروا، لكن هاد االنتخابات 
كايخصها تكون بحال االنتخابات طبقا للدستور الفصل 11 تكون نزيهة 
والشفافة وفيها القواعد العامة ديال االنتخابات، الئحة داملرشحين 
طبقا للقانون كتبقى خدامة حتى ليوم االقتراع، يوم االقتراع يمكن 
نشطبوا على �سي وحدين يمكن يبدلوا �سي وحدين غير معقول، فاحنا 
كنقولوا منين تبدأ الحملة خاص تكون الئحة محصورة بل اقترحنا 72 
ساعة قبل بدأ الحملة تكون الالئحة محصورة ألن ما عندها حتى �سي 
معنى واحد السيد داخل غيصوتوا عليه وهو ماعرفش راسوا نهار قبل، 
دابا راه واخا هاد التعديل ديال 72 ساعة، 72 ساعة راه يمكن يشطبوا 
عليه، وبالتالي ما يكونش في الصندوق وما يصوتوش عليه وهذا ما�سي 

معقول، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

مناصب  كاينش  ما  واحد  نصحح  غير  أوال  بأنه  نقول  بغيت  غير 

للقاضيات ومناصب للقضاة، كاين مناصب مالية وكنقولها وكيدوزو 

الجنس  كنقولوش  ما  قضاة  وكينجحوا  قاضيات  كينجحوا  امتحان 

شكون ما كنقولوش النوع، كنقولوا راه اللي نجاح مزيان ولكن هناك 

وكاين هناك تراكم ديال النساء تينجحوا لينا بشكل كثير دبا اآلن وفي 

املحاماة األخيرة نجحوا النساء كثار.

ال غير بغيت نرجع لهاد 72 ساعة ألنه األطراف ملا يتجهوا إلى القضاء 

للطعن في قرار التشطيب عليهم، وخا نديروا 72 ساعة وإيال مات لينا 

�سي واحد فهاديك 72 ساعة وكيموتوا، كاين اللي كيتراجع ألن االنتخاب 

حق هذا حق عندك عليه سلطة كديروا ويمكن ترجع عليه وإيال جاء 

في 72 ساعة نقولولوا ال ما ترشحش م�سى شاف الحساب لقى راسوا ما 

غادي يدوزش احتراما لنفسه كقا�سي ما بغاش باقي يترشح نقولوا راه 

دازت 72 ساعة، وإيال مات نقولوا ليه ال ما يموتش خاصوا يبقى حي 72 

ساعة، جميع االحتماالت واردة لذلك أش قلنا حتى آلخر لحظة وآنذاك 

تعلن الالئحة في األخير باش نصوتوا ألن بقى ما عندك ما دير، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل ال أحد مؤيدي التعديل، تفضل 

السيد الرئيس.
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ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

السيد الوزير، أنا شوف هاد الجسم القضائي اللي انت فيه وكتدافع 
بغينا ندافعوا عليه بنفس الطريقة ديالك، دبا هادي قاعدة كونية كاينة 
اللي محدد 3 شهور الالئحة محددة ديالو هاد النواب اللي قلت يتقسموا 
نصف نصف عياالت ورجال ما كاين مشكل النساء، النساء، النساء 
والسيدات نصف نصف مع السادة النواب، لكن هاديك الالئحة راه 
تحصر كتعرف فقاش تحصر، دبا كتقول ملي يموتوا غايموتوا غير في 
القضاة ما كيموتوش نهائيا ال في اللوائح االنتخابية العادية وال في اللوائح 
داألطباء وال في اللوائح ديال املأجورين هاد االنتخابات اللي هي عامة 
قاعدة عامة كنعصرو الالئحة في واحد التوقيت حاضيين غير القضاة 
مساكن اللي يمكن نشطبو عليه حتى آلخر لحظة، أرجوك دابا احنا 
ثرنا القضية ما�سي ضروري تجاوبونا اليوم، غير تعاملو معها بما يلزم، 
ال يمكن من الناحية األخالقية نخليوها حتى النهار واحنا كنتكلمو على 

عباد هللا.

ملسيدامل2ئيس:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شكرا أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

املادة 31 ورد بشأنها تعديالن عن الفريق االشتراكي وورد بشأنها 
باش  متقاربين  تعديلين  نفس  واش  النيابية  املجموعة  عن  تعديل 
نقدموهم دفعة واحدة وال؟ ال إذن الفريق االشتراكي تقديم التعديل 

تقدم السيدة النائبة التعديلين دفعة واحدة وال كل واحد بوحدو؟

ملنيئبةاملسيدةامليكةاملز نيني:

بجوج بهم.

ملسيدامل2ئيس:

إذا بجوج، تفضل.

ملنيئبةاملسيدةامليكةاملز نيني:

إذن فيما يتعلق بحصر القائمة النهائية واللي كيبقى مفتوح إلى غاية 
تاريخ إجراء االقتراع بسبب ظهور عارض من العوارض املنصوص عليها 
في املادة 27 أو نتيجة لسحب الترشيح، إذا بالنسبة لنا أنه هاد القائمة 
اللي كتبقى مفتوحة حتى آلخر يوم إلجراء االقتراع ربما هنا فين كنفسحو 
املجال أمام ما يسمى بنقل أوبئة املجال السيا�سي للمجال القضائي 

في االنتخابات، تنفتحو الباب أمام قدام الضغوطات وكنفتحو الباب 
لكل ما اعتبرتوه أسباب أننا نمنعو والية ثانية للقضاة املنتخبين، لذلك 
سحب الترشيح كنقترحو أنه ما يكونش إلى يوم منع سحب الترشيح 
كسبب يعني اللي كيغير لنا هاد القائمة، ألننا نفترض أن فهاد القا�سي 
اللي ترشح نعم عندو الحق أنه يترشح وعندو الحق أنه يتراجع ولكن في 
واحد املدة معينة كيتفتارض فهاد القا�سي بحكم مسؤوليتو أنه طاملا 
أنه كان مرشحا واستقرار هاديك الالئحة اللي تعرض للتصويت يجب 
أن سحب الترشيح ما يكونش في هاد العوارض اللي كتبقى آلخر ساعة. 
املسألة الثانية هو هاد العوارض اللي كظهر واللي هي املنصوص عليها في 
املادة 27 إيال ظهرات البد أن نضمن للقا�سي حقو في طرق الطعن لذلك 
كنقترحو في االقتراح الثاني أنه ال يمكن إدخال أي تعديل على مدى 5 
أيام من تاريخ إجراء االقتراع ضمانا لهاد االستقرار ديال هاد الالئحة 
وضمانا لشروط النزاهة والشفافية وافتراضا في املسؤولية في الجسم 

القضائي، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

أنه هاد التعديل مرتبط بالتعديل السابق بما أنني رفضت التعديل 
ناقش  ليا  اسمحو  ولكن  هذا،  التعديل  هاد  نرفض  ما  البد  السابق 
معكم هاد النقطة إيال اسمحتو راه ما عندناش موقف مسبق في هاد 
املوضوع أو عندنا رغبة باش نأثرو على االنتخابات القضائية، رئيس 
السلطة القضائية يعينه جاللة امللك ال تأثير للمنتخبين على وجوده من 
عدمه، قراراتهم مجرد اقتراح على جاللة امللك، احنا ارتأينا فقط باش 
نديرو واحد جوج متاع الضمانات بالنسبة هاد النقطة اللي كتعتبروها 
بأن 72 ساعة مسألة جوهرية، ما عندنا مشكل نحن أنمشيو ملجلس 
املستشارين باش تكون عندي فرصة باش ناقشها مع السلطة القضائية 
وغناقشها مع السلطة القضائية وال تبين بأن ما عندها مشكل إطالقا 
اليسار  بقيادتها  املعارضة  لرغبة  جوابا  هذا  شكرا،  إشكال،  ما�سي 

واليمين.

ملسيدامل2ئيس:

أعرض هذين التعديلين للتصويت نفس، باقي، إذن رأي معارض؟ ال 
أحد، شكون؟ ال�سي بعزيز، أنا كنشوف اللي كيعلي يدو وكنشوف اللي ما 

كيعليش يدو، تفضل خذ الكلمة، تفضل.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

راه هز يدو وتراجع ما فيها باس، السيد الوزير.
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ملسيدامل2ئيس:

عالش تراجعتي انت هيزيتي يدك وتراجيعتي؟ ما خليتينش نشوفك، 
ما عرفتش شكون.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

ألنه السيد الرئيس غير االتحاد االشتراكي قدامو.

ملسيدامل2ئيس:

تفضل.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، ملا تحدثنا على واليتين وقلنا بأنه باش نتفاداو الفئة 
املنتخبة باش ما ديرش بالصتها وتستغل منصبها وكذا وتزيد والية ثانية 
باش دفعا لكل الشبهات، أعتقد أنه باش ندفعو كل الشبهات خصنا 
ندفعوها في العملية االنتخابية، اسمح لي السيد الوزير هاد الفئة عندها 
دور أسا�سي في املجلس األعلى للسلطة القضائية طبعا تقترح على جاللة 
امللك ولكن أدوارها أساسية ما�سي زيادة ناقصة سمحوا لي، واحنا اشنو 
العملية اإلنتخابية تكون شفافة تكون نزيهة،  بغينا؟ بغينا نضبطوا 
باش السحب ديال الترشيح ما خصوش يكون حصر الالئحة النهائية، 
وماكاين حتى في عملية انتخابية، منين تحصر الالئحة النهائية وتعلن، ما 
تخليش �سي واحد آخر يسحب، إيال سحب تم عاد يكون القيل والقال 
اللي كنتوا كتقولوا على الواليتين، ولذلك قلنا السحب ما خصوش 
يكون بعد الحصر النهائي نهائيا وقلنا أن الالئحة النهائية ما خاصش 

يكون عليها أدنى تغيير قبل 5 أيام من االنتخاب..

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

غير باش نوضح من الناحية القانونية..

ملسيدامل2ئيس:

تفضل السيد الوزير أنا اللي كنعطي الكلمة تفضل.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

بغيت غير ندير توضيح، التعديل الذي قدمته وزارة العدل يهم 5 
سنوات و6 سنوات بالنسبة لألشخاص املعينين، بأي حق نناقش تعديال 
يهم االنتدابين، ال يوجد أي احنا ما قدمناش تعديل فهاد النص، وأنت 
غادي تجي تدير تعديل في نص آخر ماعندوا عالقة أحنا قولينا واش 

5 سنين و 6سنين بغيتيها وال ال؟ أما التعديل لنص آخر فيه مسطرة 
سير دير مقترح قانون وأجيو ناقشوه وال يجوز لك أن تدخل نص ليس 

موضوع التعديل هذا هو القانون.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا، تفضل السيد الرئيس.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

مزيان تسكت في بعض األحيان مزيان حتى السكوت مزيان السيد 
الوزير، احنا اشتغلنا وأنت اشتغلت معنا في هذه القبة وأن القرار 
ديال املجلس الدستوري الذي يؤكد على هاد ال�سي، تطعن راه تقدمت 
بطعن في 2013 ورفضوا وقال من حق الحكومة أن تقبل أي تعديل لم 
يرد في النص األصلي، فلذلك عالش دبا؟ قل لنا أجي دفع به ال السيد 
الوزير أجي دفع وقول أودي أنا ما جبتوش كنرفضوا أما غادي نخلقوا 
واحد القاعدة اللي احنا كنشتاغلوا بها في االبرملان وقانون املالية أساسا 
كنقدموا فيه أكثر من %80 من التعديالت خارجة النص اللي جات به 
الحكومة، فلذلك أرجوك السيد الوزير ما ضيقش واسعا خلي النقاش 

ورفض، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

تفضل.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

بل أكثر من ذلك املادة اللي جاب فيها الفريق االشتراكي التعديل جاء 
فيها تعديل ديال الحكومة في املادة ما خرجناش على السياقة داملادة 
املعدلة عدلنا داخل املادة السيد الرئيس، وما يمكنش الوزير يجي يأخذ 
نقطة نظام ويتفاعل معنا فهاد السياق هذا ما دام أن النظام الداخلي 

ال يسمح له.

ملسيدامل2ئيس:

اإلخوان ما تقلقوش هذا قانون تنظيمي عندو واحد األهمية كبرى 
وهذا نقاش جد مهم، أيه كاينة مسطرة تشريعية ولكن كاينة كذلك 
راه السيد الوزير السيد الوزير كيتفاعل ومن حق النواب خلي التوازن 
بينتهم، هذا قانون تنظيمي هذا ما�سي قانون عادي، ما هو الخرق في 
املسطرة التشريعية ال�سي عزيز السيد لشهب السيد النائب املحترم 
ما هو الخرق الذي سجلتم في هاد املسطرة التشريعية؟ أيه غير قولوا 
باش يتسجل في املحضر هاد القانون غادي يم�سي للمحكمة الدستورية 
وغتعطي رأي، تكلم، تفضل، تفضل دير امليكرو، ال�سي عبد العزيز، 

تفضل، تفضل، خذ راحتك.
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ملنيئباملسيداعزيزالشهبا)نقطةانظيم(:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

إيال كان قدم الفريق املحترم قدم واحد التعديل يعني الرأي املعارض 
أو ال الرأي املؤيد للتعديل كيكون واحد ما�سي جوج، هذا هو القصد 
ديالي السيد الرئيس، الرأي املعاض أو ال املخالف تيكون واحد ما�سي 

جوج داآلراء، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدامل2ئيس:

وبكل  البداية  في  املسطرة  هاد  استنفدنا  متفقين،  احنا  متفق، 
أريحية والسيد الوزير طلب إضافة معلومات، إذن هاد الحق عطيتوا 
هاد  زوين، شوف  راه  ال�سي  هاد  النواب، ألنه شوف  للسادة  كذلك 
النقاش راه جيد جدا وهاد القانون غادي يم�سي للمحكمة الدستورية 
وهاد املحاضر غادي تم�سي وكل خلل غادي يسطروه، وخلينا نديروا 

االستفزازات اإليجابية، شكرا.

االشتراكي:  للفريق  للتصويت  األول  التعديل  أعرض  إذن  شكرا، 
نفس العدد.

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

املادة 31 كذلك ورد أيضا بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية 
التعديل،  مقدمي  ألحد  الكلمة   ،2 رقم  التعديل  والتنمية،  للعدالة 

تفضل السيد الرئيس.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

ما �سي وزير غير سمع وزير العدل وهو احنا انسجاما مع ما تفضل به 
السيد وزير العدل بأن هاد املوضوع ما عندوش فيه �سي موقف نهائي 

وغيناقشوه في مجلس املستشارين، كنسحبو التعديل، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا، تم سحب التعديل، إذن داك املسطرة اللي درنا قبيلة هذا 
نطبقوها على هاد املادة هادي، على هاد التعديل هذا، باش نكونو 
منسجمين، املادة 62 ورد بشأنها تعديل عن الفريق االشتراكي التعديل 

رقم 5، تفضل السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةامليكةاملز نيني:

مع  كيتطرح  اللي  اإلشكال  واحد  إطار  في  كيندرج  التعديل  هذا 
مناقشة قانون املالية في كل سنة، عندما يحضر السيد وزير العدل 

التنسيق  إطار  في  القضائية،  للسلطة  األعلى  املجلس  ميزانية  لعرض 
ما بين الوزارة املكلفة بالعدل واملجلس نقترح إضافة من غير التدبير 
اإلداري واملالي للمحاكم، دراسة امليزانية نتاع هاد املجلس أمام اللجنة 
املختصة في البرملان، بما ال يتنافى واستقالل السلطة القضائية، هنا 
كنعطيو واحد اإلجابة على السؤال الذي يستعاد كل سنة وناقشو عاود 
استقاللية السلطة القضائية وعالش ما كيجيش الرئيس املنتدب قدام 
البرملان وسؤال استقاللية السلطة التشريعية على السلطة القضائية 
مع أن امليزانية تدرس ويصوت عليها في لجنة من لجان البرملان، إذن هذا 
واحد املتنفس اللي كيعطينا واحد املبرر قانوني كيسد هاد النقاش ومع 
ذلك كيترك واحد الحرية كبيرة هو ربما توصيف لواقع ال أكثر وال أقل، 
أن السيد وزير العدل كيقدم لنا امليزانية ديال املجلس األعلى donc هذا 
نص قانوني اللي كيبرر وكيقطع الطريق على أي نقاش مستعاد كل سنة.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

النقاش، ألن األصل ديال  املادة من عدمها غتوقف  وجودة هاد 
ديال  موقف  أو  لهنا  كتجيش  ما  القضائية  السلطة  ديال  التصرف 
وزير العدل مرتبط بالقانون التنظيمي فيما يخص استقاللية السلط 
يزيد  ما غادي  الفصل من عدمه  هاد  وبناء عليه وجود  والدستور، 
يضيف حتى حاجة، بالعكس غادي يزيد يعمق النقاش في قضايا أخرى 
مرتبطة بامليزانية، حينما نناقش امليزانية، واش نناقش امليزانية كأرقام 
وال كسياسة؟ نناقش امليزانية كتصور كيفية إدارة واحد الشأن اللي هو 
ما تيدخلش في سلطة املراقبة ديالي وال ديالكم وال هو أنه غادي نعطيو 
مليون،   200 وال  مليون   100 القضائية  السلطة  رئيس  السيد  لهاد 
خاصنا نحددو شنو غنقصدو بمفهوم ديال امليزانية وبناء عليه هداك 

التعديل ديالكم هو غير مقبول، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�سي  ألحد  الكلمة 
تفضل.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، احنا في االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية في خضم 
نقاش حول قطاع العدل، كنا أول حزب قال أنه للوزير قرارات تنظيمية 
ال يمكن أن يناقش في اتخاذها، طبعا في سياق ربط املسؤولية باملحاسبة، 
وبالتالي هادي أمور نضمنها بالنسبة لنا كحزب ألعضاء الحكومة، فيما 
يتعلق ببعض القرارات التنظيمية، اليوم منين جيتو في سياق التنسيق 
ما بين رئاسة الحكومة واملجلس األعلى للسلطة القضائية قلنا نقطة 
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إيجابية جديدة جاء بها هذا املشروع ديال القانون التنظيمي وأعطى 
مكانة لقطاع العدل في التنسيق ما بين هاته القطاعات، احنا جينا في 
خضم هاد التعديل أن نجيب على إشكال يطرح بين الفينة واألخرى، 
طبعا تقدم امليزانية ديال املجلس األعلى للسلطة القضائية وتناقش 
في لجنة العدل والتشريع ويحاط بها نقاش، هل يحق لوزير العدل أن 
يقدمها أم ال؟ هذا هو النقاش اللي بغينا نجاوبو عليه من خالل هاد 

التعديل، وبالتالي فجبناه باش يكون مقنن في القانون التنظيمي.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا، أعرض هذه املادة هذا التعديل للتصويت: نفس العدد.

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

املادة 62 ورد بشأنها أيضا تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية، تفضل السيد الرئيس.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ما كرهتش نسحب، السيد الوزير احنا فخورين بالدستور اللي فيه 
استقاللية السلطة القضائية، طبعا هاد السلط مستقلة وتتعاون فيما 
بينها ما كاين حتى �سي إشكال، آخر قانون دوزنا واللي طبعا ال أنفي وأنكم 
كرئيس فريق كان عندكم واحد الدور في إخراجه وهو الهيئة ديال النزاهة 
ومحاربة الرشوة والوقاية منها، أش دار فيه؟ درنا فيه ميزانية يصادق 
عليها مجلس الهيئة في إطار االستقاللية، كيفاش دابا السلطة القضائية 
وباقين احنا كنديروا واحد الرباعي وزارة العدل، السلطة القضائية، 
النيابة العامة، وزارة املالية باش يعدوا واحد امليزانية؟ الفترة االنتقالية 
املادة 54 ما كاين مشكل، دابا اآلن وقع تعديل، هاد االستقاللية يجب 
أن تتجسد في ميزانية يعدها املجلس األعلى للسلطة القضائية ويصادق 
عليها، آنذاك ملي كيتصادق عليها راه كتم�سي لالتجاه اللي خصها تم�سي 
فيه وأنا نعطيك دابا هاد املثال جاتنا la1morasse ديال امليزانية ديال 
الهيئة وكان باقي ما دازش املجلس، وقلنا الوزير املنتدب ديال امليزانية 
قلنا لو أودي راه املجلس باقي ما صادقش قالك هداك ال�سيء اللي صادق 
عليه غنجيبوا لكم في قراءة من مجلس املستشارين ذلك ما وقع، فلذلك 
دابا احنا بغينا نتقدموا، كيخص امليزانية يصادق عليها املجلس األعلى 

للسلطة القضائية كمجلس منعقد، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

القضائية  السلطة  اختصاصات  هل  األول  الجواب  األجوبة، 
املنصوص عليها دستوريا هي اختصاصات على سبيل الحصر أم على 
سبيل املثال حتى نضيف إليها اختصاصا آخر، حتى نقررو إيال كانت 
اختصاصات السلطة القضائية في الدستور على سبيل املثال، زيد اللي 
بغيتي، إيال كانت على سبيل الحصر ألنها مؤسسة دستورية، ال يمكنني 

أن أضع اختصاصا آخر حتى هذا.

املسألة الثانية حينما سيقع خالف بين السلطة القضائية فيما 
يخص هاد امليزانية لوزارة املالية، من الحكم؟ راه كاين التحكيم بعدا 
امليزانية،  في  التحكيم  تيكون  الحكومة،  رئيس  ديال  التحكيم  كاين 
تعطي لرئيس الحكومة يدير التحكيم للسلطة القضائية اللي يرأسها 
جاللة امللك كيغدير؟ معناه رئيس الحكومة يدير للملك التحكيم منين 

غيجيها، غير فكر شوية، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

وفي حالة قبول هاد املنطق، هل تدرج بالقانون املالية؟ إذن أحد 
معار�سي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، تفضل السيد الرئيس.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

هاد  جديد  حيث  ياك  الوزير،  السيد  الرئيس،  السيد  باختصار 
ال�سي، حيث جديد خاصنا نعطيو راسنا أنه في التجارب الدولية وحدانا 
غير دول قريبة راه املجلس ديالها اللي كيصادق، ما كاين حتى �سي باس، 
هاد الخالف لن يقع، أنا كنقول يمكن نديرو بأنه مصادقة املجلس ملي 
كيصادق عليها كيكون حاضر معاهم ممثل عن وزارة املالية وال يمكن 
تعديلها، ما يمكنش تعدل ألن صادق عليها املجلس، ألن االستقاللية 

اللي ما فيهاش الفلوس كتبقى ناقصة، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت: نفس العدد

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

املادة 71 ورد بشأنها تعديل عن الفريق االشتراكي، تفضل السيد 
النائب.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،
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السيد الوزير، املادة 71 في السابق كان الترشيح لتحمل أعباء ديال 
اإلدارة القضائية كانت املقابالت كيجيها املجلس، يجري املجلس هذه 
املقابالت، اليوم هاد االختصاص حيدناه من املجلس عطيناه للجان، 
�سيء إيجابي باش أننا ما نثقلوش العاتق ديال املجلس الكاهل ديال 
املجلس بهذه األشغال، ولكن مين جينا للجان ما خليناش أنها تجري 
بواحد الشكل إلزامي ديك املقابالت، ألنه في املقابلة يتضح واش السيد 
عندو كفاءة وال ما عندوش كفاءة؟ أنتما غير اآلن في املباراة د املحاماة 
والهجوم الذي وقع على وزارة العدل عالش؟ ألنه qcm ما وضحاش 
واألسماء العائلية املتشابهة وواحد املجموعة داألمور، ونمشيو احنا 
ال  هذا  مع  مقابلة  ديري  واش  تختاري  الحق  عندك  للجنة  ونقولوا 
الرئيس  السيد  أنه  أعتقد  األصل،  من  ديريهاش  ما  وال  ديريهاش  ما 
ما�سي بحال الواليتين اللي غادي نمشيو في التشكيك، هنا اللي ممكن 
نستحضروا داك العملية ديال التشكيك ومن أجل النزاهة في االختيارية 

ديال املترشحين لتحمل األعباء ديال اإلدارة القضائية أن يكون..

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

احنا ما حيدناش اللجنة أنها ما ديرش املقابلة، إيال ارتأت ديرها 
ديرها، وإيال ما ارتأتش ديرها ما ديرهاش، أعطيناها الخيار، كتدرس 
امللف ديالو، كتدرس املقترحات ديالو، كتدرس البرنامج ديالو، إيال 
اقتنعت به هو هداك، ما اقتنعات به وارتأت بأنها بغات دير املقابلة 
ديرها ما�سي منعناها، غير اعطينا االختيار، لهذا ما نقولوش منعناها، 

.qcm أما فيما يخص املحامين راه غير اللي سقطو اللي ما فهموش

ملسيدامل2ئيس:

أحد معار�سي هذا التعديل، تفضل السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاقلوبافيطح:

السيد الرئيس، مادامت اللجنة ستنكب مسبقا على دراسة ملفات 
املترشحين، فال يمكن إلزامها بإجراء املقابالت، أما وإذا ارتأت ذلك، فإن 

النص يخول لها إجراء املقابالت، وبالتالي نحن نرفض هذا التعديل.

ملسيدامل2ئيس:

تفضلوا السيد النائب، يعني شكون؟ تفضلوا، مؤيد.

ملنيئباملسيداحسنالشك2:

السيد الوزير، هو في الحقيقة هاد اإلجراء ديال املقابالت هو إجراء 
عادي في تدبير املوارد البشرية وفي جميع املسؤوليات وجاري به العمل 
داك ال�سي باش احنا جبنا هاد االقتراح في الفريق االشتراكي، القضاة 

باش كيتم االلتحاق ديالهم باملعهد قبل ما يكونو قضاة فاش كيكونو 
ملحقين كنديورو لهم اختبار كتابي واختبار شفوي ملا له من أهمية، هاد 
�سي عالش احنا كنعتبرو في املسؤولية في املناصب اللي عندها واحد 
النوع من األهمية ما فيها باس أن هاد اإلجراء اللي احنا متأكدين بأن في 
العمل الفعلي ديال هاد اللجان أكيد غادي يديرو هاد املقابالت تنصو 

عليه بشكل صريح في القانون، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

املادة 81 ورد بشأنها تعديل عن الفريق االشتراكي، أحد مقدمي 
التعديل.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، قبل قليل في املداخلة ديالكم قلتو بأن القضاة غادي 
يشتغلو داخل السفارات وأنه الخارجية غادي توجد واحد املرسوم، 
الخارجية حاضرة في كل العمل اليومي ديال قا�سي االتصال أو قا�سي 
التوثيق أو ال اللي غادي ياخذ نفس الصفتين معا في آن واحد وغادي 
يم�سي ما بين مجموعة ديال الدول، شكون غادي يشرف عليه؟ أتشرف 
عليه وزارة الخارجية، وزارة الخارجية عضو في مجموعة داللجان اللي 
كيختارو األعضاء اللي كيمشيو في إطار خطة العدالة، ما املانع أنه ما 
تكونش الخارجية في إطار هاته اللجنة ديال انتقاء قضاة االتصال، 

السيد الوزير.

ملسيدامل2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

كيمثلونا في إطار السفارات عالش خلينا وزارة العدل؟ ألن كان فيهم 
قضاة االتصال اللي كيتصلو بدول آخرين حول مواضيع مشتركة تدخل 
في مجال ال تدخل فيه السلطة القضائية، أما لو ما كان هاد العنصر 
لهاد  أندخل  أودي  تعينو عالش  القضائية  السلطة  تخلي  كون  هذا، 
قا�سي  القضائية،  للسلطة  تترجع  الشخصية  األحوال  قا�سي  ال�سي، 
الخارجية  وزارة  دبلوما�سي،  عمل  كيدير  الجزء  واحد  فيها  االتصال 
آش دخلها لهاد ال�سي، وزارة الخارجية ياله تهيأ لنا له املكتب وتعطيه 
القضاة،  في وسط  تنتقي  أما  ال�سي عالش دخلناها،  اإلمكانيات هاد 
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ال اسمح لي ما يمكنش، اللي خاصو ينتقي في الحقيقة %100 راه هي 
السلطة القضائية، عالش زدنا هاديك، حيث كاين االتصال فقط، هذا 
هو عالش زدناه ولكن وزارة الخارجية، ال، ما تقربش للقضاء وما تقربش 

للسلطة القضائية، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا، هل من معارض لهذا التعديل؟ ال أحد، مؤيد؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

املادة 100 ورد بشأنها تعديل عن الفريق االشتراكي، التعديل رقم 8 
تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

دائما السيد الوزير في نفس سياق تقوية النزاهة والشفافية داخل 
هاد القطاع ما�سي بحال واليتين، واليتين ما فيهاش داك �سي اللي تكلمتو 
عليه، هنا جينا للتقادم، التقادم بخصوص التصريح، جا في املشروع 
دالقانون أنه ال تتقادم املخالفات املتعلقة بممتلكات التي لم يصرح بها، 
احنا ما قلناش غير التي لم يصرح بها، حتى التي صرح بها بشكل مخالف 
للقانون أو بشكل غير كامل أو بشكل، ألنه يقد يتالعب على اآلجال 
ديال 15 سنة باش تقادم ويم�سي يدير لك تصريح مغلوط أو ال تصريح 
ناقص، وبالتالي فحاولنا ما أمكن أن كل التصريحات الغير املطابقة 

للقانون خصها تكون تصريحات ال يعتد بها.

ملسيدامل2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

ياله قلتي عندنا الثقة في القضاة، وهاد القضاة نزهاء وما يمكنش، 
إيال اعطى تصريح غير نزيه، وال فيه �سي حاجة، راه كيقطع التقادم، راه 
الجريمة كتقوم، راه الجريمة اخرى كتقوم، هو النصب، وعدم اإلدالء 
أخرى  جريمة  راه  عفوا،  كاذبة  بتصريحات  اإلدالء  أو  بالتصريحات، 
هادي، ما بقيناش في هداك، أما قلنا 15 سنة عالش قلنا إيال خفا �سي 
حاجة وال صرح كما قلتي التصريح الناقص عندو 15 سنة إيال بانت لينا 
نرجعو لو، أما نم�سي نقول ال راه يمكن خصنا نديرو من تاريخ كذا ألنه 
يكون التصريح، إيوا هاذو هما القضاة، القضاة غير إما نثقو ونزيدو 
 نجمعو يدينا هاذ ال�سي اللي عطى هللا، ما عندنا ما نديرو شنو 

ّ
للقّدام وال

غنديرو راه قا�سي!

ملسيدامل2ئيس:

شكرا، إذن هل من معارض لهذا التعديل؟ مؤيد؟ تفضل.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

السيد الوزير، قلتو بأنه إيال كان التصريح غير كامل 15 سنة هنا ما 
كايناش هنا الذي لم يصّرح، هنا النص كيتحدث غير على عدم التقادم 
ديال األشخاص اللي ما صّرحوش، وأضف إلى ذلك أن الواليتين هي 
قاعدة عامة، الشك يسير نحو الجميع د القضاة، احنا هنا كنقولو 
األشخاص اللي كيكونو مخالفين للقانون، يقّد يكون واحد يقّد يكون 
2 يقّد يكونو 3، وإال ملا هذا التشريع؟ وبالتالي فأنتما كتمشيو في العام 
واحنا كنمشيو في الخاص، احنا كنستثنيو ألن رّبما تكون حالة أو 2 
أو 3 معنية بهذا النص، وبالتالي السيد الوزير ذاك ال�سي اللي جاء في 
جوابكم وتعليلكم للرفض راه ما كاينش في هاذ املادة، هذه تخص الذين 

ال يقدمون التصريح.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

أعرض املادة 1 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون، امتناع ما كاينش معارضة إذن:

املوافقون: 96

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 45

املادة 2 وتتضمن املادة 108 املكررة ورد بشأنها تعديل عن الفريق 
االشتراكي التعديل رقم 9، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

ق بتتبع 
ّ
شكرا، هاذ التعديل جاء في سياق مهام املجلس اللي كتعل

أعضاء القضاة باملحاكم، أضفنا إلى املهام ديال هاذ املجلس أنه خصو 
بالضبط  ما�سي  ديالهم،  الرؤساء  اتجاه  القضاة  استقاللية  يضمن 
ق باالستقاللية على باقي 

ّ
ي كتعل

ّ
االستقاللية بصفة عامة، ألن كاين الل

السلط وإنما استقاللية القا�سي اتجاه رئيسه.

ملسيدامل2ئيس:

كلمة للحكومة السيد الوزير.
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ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

 غير أنا من حيث كنجاوب بعض األحيان ما كناقش املادة كنجاوب 
ّ
ال

على الكالم اللي تقال لي، أنا أعتقد بأن هاذ التعديل غير مقبول، ألنه إيال 
رجعتي للقانون التنظيمي 103-104-105-106 من القانون، راه كينص 
منا في اللجنة وقلنا أنه ال يمكن لرئيس 

ّ
على هاذ األمور كلها، وراه تكل

املحكمة أو ألي جهة كانت بما فيها رئيس السلطة القضائية الرئيس 
املنتدب، أن يمس باستقاللية القا�سي في القضايا الفردية وفي امللفات 
ي كيجي واحد السيد كيدير 

ّ
مباشرة، ال يجوز هذا هو املبدأ، لذلك مل

تقرير أو كيوجد كيدير �سي حاجة ألنه كيدير مالحظات على إدارة ملفات 
راه مشكل ، إدارة امللفات ممكن ولكن في الحكم هذه قناعة القا�سي 
الحميمية أي الضمير ديالو، ال يجوز ألي أحد كيفما كان أن يتدخل 
فيها، كيفما كان اللي كيّدخل في القناعة ديال القا�سي حينما يكون 
الحكم حينما يكتب القا�سي قناعتو في الحكم يكون قابال للطعن أمام 
محكمة أكبر منه، وهاذي غير النقاشات في التقييم وتقدير النزاعات اللي 

كاينة والرأي فيها، لذلك هذا التعديل مرفوض.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيد الوزير، أحد معار�سي هذا التعديل؟ تفضلي السيدة 
النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاقلوبافيطح:

ملسيدامل2ئيس،

عندما نتحدث عن االستقاللية نتحدث عن االستقاللية بمفهومها 
الشمولي، كما أن النص كما أحالته الحكومة يشير إلى مقتضيات املادة 
109 من الدستور، ومقتضيات املادة 109 من الدستور واضحة وتمنع 
كل تدخل في القضايا املعروضة على القضاء، وال يتلقى القا�سي بشأن 
مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات وال يخضع ألي ضغط، هنا األوامر 
أو التعليمات ال يمكن أن نتصورها من الغير، وبالتالي فإننا نعارض هذا 

التعديل، وشكرا.

ملسيدامل2ئيس:

مؤيد؟ أحد مؤيدي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، هذا نص يمنع على الرؤساء وعلى رئيس املجلس 
األعلى املنتدب التدخل، لكن من يضمن هذه االستقاللية؟ من يضمن 
االستقاللية؟ إيال بغينا نتحدثو على ضمان االستقاللية وخصنا ألنه 
أثناء  إصداره ألحكام قضائية  بمناسبة  تعليمات  تعطالوش  ما  باش 
املمارسة ديال العمل القضائي، تعطى لو توجيهات باش يكون الحكم 

مطابق لوجهة ما، هاذي هي الضمانة األساسية اللي خاص املجلس 
األعلى للسلطة القضائية يضمنها للقضاة.

ملسيدامل2ئيس:

أعرض هذه املادة للتصويت: نفس العدد.

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

أعرض مش2وعاملقينوناملتنظياياب2متهاللتصويتاكاياصيىقتا
عليهامللجنة:

املوافقون، موافقون؟ إذن اإلجماع؟ مإللايع مرحبا.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون التنظيمي الثاني رقم 
14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 املتعلق بالنظام 
األسا�سي للقضاة، املادة الفريدة ملشروع القانون التنظيمي وتتضمن 
 ،116-104-101-99-97-73-56-55-51-45-33-25-23-10-6 املواد 
املادة 45 ورد بشأنها تعديل عن الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

هو صعب جدا أنه نحددو في املحاكم أجل البت في القضايا ومني 
كنحددو أجل البت في القضايا يعني بطريقة أخرى أنه عدم البت في 
تلك القضايا داخل أجل معين يعني بطالن الدعوى أو ال إقرار إجراء ما 
في حق ذيك الدعوى، السيد الوزير بالنسبة لآلجاالت ديال البت أعتقد 
أنه اليوم ما خصش يكون عندنا آجال محدد، خاص يكون عندنا األجل 
املعقول، أجل لإلسترشاد، ها اشنو متوسط األجل اللي ممكن تحكم 
في اآلجال  كاينش اإلشكال  ما  كاين؟  القضايا ألنه اإلشكال فين  فيها 
بالضبط، كاين اإلشكال في إجراءات التبليغ، في إجراءات تأخر ديال 
إنجاز الخبرة، في التأخر في تنفيذ األحكام التمهيدية اللي كتصدر تمهيدا 
لتجهيز القضايا، وبالتالي فالسيد الوزير اقترحنا أنه يكون عندنا آجال 

معقولة وليس بأجل للبت.

ملسيدامل2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

للتذكير فقط 107، امللك هو ضامن استقرار السلطة القضائية 
كتقلب على الضامن هو 107، ال هاد كاينين جوج يا إما األجل املعقول 
إما األجل االسترشادي، األجل املعقول فيه العقاب والتأديب، واألجل 
االسترشادي فيه التوجيه، ما فيهش العقاب، واحنا فرقنا ما بين األجل 
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املعقول واألجل االسترشادي، وهنا تنتكلمو على األجل االسترشادي، 
لهذا هذا التعديل غير مقبول.

ملسيدامل2ئيس:

الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل؟ ال أحد. مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد؟ أشنو مؤيد؟ تفضل

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

في إسبانيا   2021 في  اللي صدر  الرئيس، كاين قرار جديد  السيد 
مجلس الدولة وتقدمت له هاد اآلجال ورفضها وقال بأنها غير دستورية 
بل قال مخالفة للدستور، طبعا كاين إشكال دابا كاين عندنا إشكال 
ما  في  احنايا،  ترجمناه  ال  عليه،  نذاكروش  ما  اسبانيا  في  كاين  دابا 
يتعلق بهاد املوضوع داآلجال االسترشادية طبعا تعرفون وأنتم سيد 
العارفين بأنه كانت هاد التجربة ودارها األستاذ الرميد في 2016 وكانت 
استرشادية حقيقة ألنه كانت محددة، مشات من 15 يوم حتى لعام، 
ومحددة بالتفاصيل جنحي، عادي، تلب�سي، اعتقال إلى غير ذلك، هاديك 
السيد  الرئيس،  السيد  كنقول،  أنا  األمر  هاد  اآلن  أما  استرشادية، 
اللي جيتي  القا�سي ألنه بغيتي هاديك اآلجال  في  الوزير، هذا تدخل 
عالجو  دالقا�سي  كمخالفة  تعتباروها  وباغيين  عليها  وذاكرتو  كتكلم 
قلنا السيد الوزير غير عطينا دابا اآلجاالت اللي كثيرة اللي فيها قلتي 4 
شهور و4 سنين وما كيتحكموش، أجيو لألجل ديال التبليغ اللي أنتما 
كتعرفوا كاين واحد قداموا ما كيتسلمش، ما كاينش عندنا ما عندناش 
احنا أدوات ديال التبليغ اللي هي إلكترونية، اللي هي بالهاتف، اللي في 
العنوان اللي ضيفط ليا في الرقم إلى غير ذلك، فلذلك هاد اآلجال هذه 
أنا كنظن بأنها ستمس بهداك االستقاللية دالقا�سي في 109 اللي احنا 
كنذاكروا عليه، ولذلك كون كانت بقات آجال االستئناس، ما دخلهاش 

في القانون..

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيد الرئيس، شكرا أعرض هذا التعديل للتصويت: نفس 
العدد؟

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

املادة 55 ورد بشأنها تعديل عن الفريق االشتراكي، تفضل السيد 
النائب.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

إصدار  بمناسبة  القا�سي  التجرد  على  التأكيد  سياق  نفس  في 

األحكام القضائية، جبنا تعديل على أساس أن التقارير اللي كينجزوها 
القضائيين ال ينبغي أن تمس باستقالل القا�سي أو بتجرده أو حياده أو 

بمناسبة إصداره لألحكام القضائية.

ملسيدامل2ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

دبا من حيث كنديروا �سي مراقبة للقضاة في ما يخص األداء املنهي 
املنهي  املحيط  باملحيط  والعالقات  والسلوك  الشخصية  واملؤهالت 
والقدرة على التدبير، واش هادي كاتمس باالستقاللية ديال السلطة 
ال  كلها  العناصر  هاد  القضائية،  بالسلطة  كتمسش  ما  القضائية؟ 
ليك  نقول  بووانو  ال�سي  لي  القضائية، سمح  بالسلطة  إطالقا  تمس 
تكون مسؤوليته واش  القا�سي حينما  نعاقب  القاضية، نحن  واحد 
تبلى مسؤوليتو؟ عالش تنخلطو األمور، تبلى ما�سي مسؤولية القا�سي، 
يكون  حينما  مهنيا  القا�سي  كنعاقبوا  القضائية،  اإلدارة  مسؤولية 
مسؤوال عن تصرف أدى إلى تأخر وخصنا نفرقوا بين اآلجال املعقولة 
واآلجال اإلسترشادية، اآلجال املعقولة ينص عليها الدستور وخاصنا 
نأسسوا ليها، وبناءا عليه إيال كانت مسؤولية القا�سي راه كنحاكموا 
القا�سي ولكن إيال ما كانتش مسؤوليتو، عالش غادي نعاقبوه على فعل 

ليس مسؤوال عليه، هذا هو املنطق األول دالقانون.

ملسيدامل2ئيس:

إذن  كاينش،  ما  التعديل؟ ال أحد، مؤيد؟  لهذا  هل من معارض 
أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

للعدالة  النيابية  املجموعة  عن  تعديل  بشأنها  ورد   97 املادة 
والتنمية، تفضل السيد الرئيس.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

السيد الرئيس، كاع اللي ناضوا من املتدخلين وفي الكلمة ديالكم 
لكن  الدستورية،  املحكمة  ديال  مزيان   16/992 القرار  على  تكلمتوا 
السيد الوزير أنا ما نمشيش ألن كاين بزاف ما يتقال في هاد ال�سيء ما 
يمشيش حتى لهداك ال�سيء د النظام الداخلي اللي دار املجلس األعلى 
للسلطة القضائية يعني عمم ووسع القا�سي، دبا اآلن بهاد املفهوم هذا 
راه ماخصوش يجلس حتى في القهوة، يمكن يم�سي لhôtel وما يمشيش 
للقهوة، وخا تكون القهوة من أحسن ومن األماكن اللي هي يعني كنمنعوا 
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يعني  هاد  كانت،  كما  عامة  بقية  جات  اللي  التعابير  هاد  فإذا  منو، 
القضية ديال خرق السر املنهي كافية، كنزيدوا لها سر املداوالت وتسريب 
مقرر قضائي إلى غير ذلك، فإذن احنا كندخلوا وهادوا راه غنوقفوا فيهم 
القا�سي، هادوا كلهم ما عندنا حتى مشكل، شفتي هداك ال�سيء اللي 
متعلق بالفساد وباملحسوبية وإلى غير ذلك هاديك احنا معاه، ولكن 
األمور األخرى عامة نخ�سى أن املحكمة الدستورية كيما رفضت في 
السابق ترفض هاد املادة هادي ألنها غير مدققة وفيها كالم عام، واحنا 

غانبقاوا نوقفوا القضاة ألسباب في حقيقة األمر غير دقيقة.

ملسيدامل2ئيس:

للتصويت:  التعديل  هذا  أعرض  إذن  الرئيس،  السيد  شكرا 
املوافقون، اه تفضل السيد الوزير وشنوا راه تكلم السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

..موقفنا ما�سي ناقشوا كاع عدم القبول.

ملسيدامل2ئيس:

السيد الوزير، نريد أن ندشن سنة بنقاش عمومي من املستوى 
الرفيع، دابا كاين كالم زعما ممتاز، كل واحد، التقديرات نختلف في 
التقديرات، لكن اختيارات راه واضحة، إذن ما فيها عيب إيال كان هاد 

النقاشات هكذا هادئ، السيد الوزير تفضل.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

ال هو النقاش اللي كان في املحكمة الدستورية كان هل يمكن متابعة 
الدستورية  املحكمة  عامة؟ جات  مبادئ  على  بناء  القضاة،  السادة 
قالت ليك ال خاصكم تفصلوا، جينا احنا درنا مبادئ وفصلنا، وقلنا 
واحد املجموعة ديال وحددنا هاد املفاهيم هادي، ألنه خاص التدقيق 
في مضمون إخالل القا�سي بواجب تقرير التجرد والنزاهة واالستقامة 
ورفع كل الغموض عنه، وجينا نصينا على هاد القضية هادي وقلنا 
أنه واحد املجموعة نتاع التصرفات خاص القضاء يتسم بها، ودرنا 
تفسيرات لهادوك املبادئ العامة، هادي هي الحلول ديال التفسيرات، 
ألن خاصنا نقولوها هكذا ألنه في الحقيقة هذيك راه جريمة العقوبة 
في النص في املجال الجنائي كتكون ملزمة في املجال القضائي حماية 
الجملة  ديال  املجموعة  واحد  وجبنا  القضائية،  السلطة  الستقالل 
ديال االستقامة اللي اعتبرتها خطأ جسيم ورفضاتها وجينا وقلنا أنه 
بواجب االستقالل والتجرد والنزاهة واالستقامة، اعتبرنا أن اإلخالل 
خطأ جسيم عن ممارسته مهامه بسبب ما تجلى باشتباه في االرتشاء 
واستغالل النفوذ أو الوساطة في ذلك أو في كل تصرف خطير ينم عن 
من  املهنية،  القا�سي  لواجبات  مستساغ  غير  فادح  إهمال  أو  جهل 
شأنه التأثير على استقاللية تجرده وحياده، ولذلك يكون املشروع قد 
حدد بشكل دقيق مضمون إخالل القا�سي بواجب استقالل والتجرد 

والنزاهة واالستقامة ورفع كل غموض، والسالم عليكم.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيد الوزير، هل من معارض لهذا التعديل؟ ال أحد، مؤيد؟ 
تفضل.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

احنا غنديرو اللهم إني قد بلغت السيد الوزير، هو غياخد لي وقت 
ديال  قرار  غاديش هذا  ما  أنقرا  غير  دقيقة ونصف  في  اسمحتي  إذا 

املحكمة الدستورية.

ملسيدامل2ئيس:

قرا داك �سي اللي l›essentiel يعني ما هو.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

الوخيمة  للعواقب  اعتبارا  إنه  حيث  كيقول  أنه  هو   L’essentiel
املترتبة عن توقيف القا�سي ومراعاة الجسامة واملسؤوليات فإن على 
املشرع أن يحدد الحاالت التي يتم كون الخطأ الجسيم وأن يستعمل في 
ذلك عبارات دقيقة وواضحة ال يعتريها لبس أو إبهام، أشنو جا في الفقرة 
األخرى؟ قالك أودي فيما يخص إخالل القا�سي بواجب االستقالل 
والتجرد والنزاهة واالستقامة اللي كاينة دابا، قال وحيث إنه إلن كان 
ال يجوز للقا�سي بأي حال من األحوال وتحت طائلة تطبيق العقوبات 
التأديبية اإلخالل بواجب االستقالل والتجرد والنزاهة واالستقامة التي 
تمثل أسمى قيم ومبادئ للعدالة، فإن هذه املخالفة بالنظر لعمومية 
العبارات التي صيغت بها والتي تجعلها تفتقر إلى مضمون محدد، ال 
يمكن أن تكون أساسا لتوقيف القا�سي حاال على مزاولة مهامه، األمر 
األولى  غير  هذا  للدستور،  مخالفا  األول  البند  هذا  من  يجعل  الذي 
واالخرين كاملين ها هما كاينين، فيهم 3 ديال الصفحات السيد الوزير، 

معذرة السيد الرئيس.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا، إذن سنضمن هاد القرار داملحكمة الدستورية نضمنه في 
املحضر كذلك، للتذكير.

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارض: 96

املمتنعون: 17

اللي  االشتراكي، شكون  الفريق  تعديل عن  بشأنها  ورد   99 املادة 
غادي يقدم؟ السيد النائب ال�سي بعزيز.
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ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

نقول  وحينما  القا�سي  يتوجهو  ممكن  اللي  املالحظات  بالنسبة 
املالحظات يعني أنها ال ترقى إلى مستوى عقوبة تأديبية وال تعتبر عقوبة 
تأديبية، إال أنه إيال كانت غادي تأثر على املسار ديالو املنهي حتى الجهة 
اللي غادي تصدر لها هاد املالحظات ما غاديش تبقى تصدرهم، ولكن 
من أجل التشجيع على تقوية هاد املالحظات وإصدارها للسادة القضاة 
باش تكون بمثابة منير في طريقهم في االشتغال، قلنا أننا ننص على إلى 

جانب أنه ال تعتبر عقوبة تأديبية، نزيدو أنه ال تأثير له على مساره املنهي.

ملسيدامل2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

ألن  هذا  التعديل  هاد  ورفضنا  القبول  عدم  قلنا  رفضنا  احنا 
ما اعتبرناه عقوبة ولكن خاصها تكون في امللف عالش في امللف؟ ألن 
هاد الخطرة ما اعتبرناهاش عقوبة ما اعتبرناهاش عفوا مخالفة ما 
عاقبناهش، دوز واحد املدة يدير واحد آخرى بحالها، دوز مرة أخرى 
تكررت  إذا  ولكن  نعاقبوهش،  ما  احنا  بحالها،  أخرى  واحدة  يدير 
التصرفات التي تم التنبيه له بها، راه كتكون جريمة، راه كتكون جريمة، 
عفوا مخالفة شوية بشوية، لذلك اعتبرنا بأنه خاصو يبقى في امللف 

باش نعرفو القا�سي في مسارو املنهي كله، بال ما نعاقبوه عليها.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيد الوزير، هل من رأي معارضون؟ ال أحد، مؤيد؟ تفضل 
السيد النائب.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

السيد الوزير، ال يعتبر عقوبة تأديبية، راه فالنص اللي جبتو ال يعتبر 
عقوبة تأديبية، ها انتما تتقولو دابا عقوبة تأديبية، راه ال يعتبر عقوبة 

تأديبية وانتما جايبيو في النص.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

..كتسمعني وال ما كتسمعش.

ملسيدامل2ئيس:

السيد الوزير.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

أنا غير اللي بغيت ال ال انت اللي كتبغي تعلل بداك ال�سي اللي بغيتي 

يعتبر  ال  كاين  راه  بغيتي  اللي  �سي  بداك  تعلل  كتبغيي  الوزير  السيد 
عقوبة تأديبية احنا باش أنه يتحفز وتعطى له مالحظات ال هو يغير من 
القضاة أنه ما يكونش عندها تأثير على مساره املنهي مادام أنها ما�سي 
عقوبة تأديبية، نهار تكون عقوبة تأديبية الزم أنها تاخذ في الترقي وفي 

باقي الحاالت..

ملسيدامل2ئيس:

التعديل  هذا  أعرض  إذا  ال،  الكلمة،  باغي  الوزير  السيد  شكرا، 
للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

املادة 99 ورد أيضا بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية، تفضل السيد الرئيس، قدم التعديل.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

هو تقريبا نفس التعديل ديال اللي سبق، وهو أنه احنا كنعتبرو أن 
التقصير واإلخالل اللي ما كيوصلش للخطأ املنهي ما كاين الش تنتج عليه 
عقوبة، ألنه ما في الحقيقة ألنه كيمكن يوقع، حيث خطأ منهي كيخصو 
عقوبة تأديبية ما فيهاش، لكن التقصير ما باين �سي تقصير باين غير 
اإلخالل الذي ال يصل إلى مستوى الخطأ املنهي متى كان بسيطا يعتبر، 
زعما، وال يعتبر ذلك عقوبة تأديبية، فهذا هو، احنا كنفرقو ما بين اللي 
هي اللي هي زعما ينتج عنها خطأ منهي، والتي ال ينتج عنها خطأ منهي، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

الحلول ما عندنا ثالثة، يا نأدبوه، يا نخليوه، يا نأدبوه، يا نخليوه، 
عندنا واحد املشكل آخر في الوسط، نعطيك نموذج، عندنا قا�سي 
جالس في قهوة مثال، �سي قهوة أنيقة كما قلتي، وجاووا جلسوا معاه 
ثالثة دالناس وال اربعة كيهضروا معاه، طلع واحد عندو عندو 50 ملف 
فديك املحكمة اللي هو رئيسها، جاو الناس تيكتبوا تيقول لك ما عندنا 
ثقة في هداك االقا�سي، تيجلس مع الخصم ديالو، وهو ما كيعرفوش 
قاع أصال، آش غنديرو؟ نأدبوه نشطبوه؟ كنبهوه، كنقول لو عندك، 
راه آش كاين آش كاين، وكنديرها في محضر كتسجل، صافي فقط، ما 
كنأدبوهش، ألنه احنا منطلقين من حسن نية القا�سي، حيث تيقول لك 
أنا جلست والرجل جا جلس مع ناس اخرين، راه محتمل أنه ما فهمش، 
ولكن ايال تكررت وعارفو وتكررت وعارفو تكررت، هنا كنتكلمو، لهذا 
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حياة القا�سي خصها تكون متبعة في ملف، خصها تكون متبعة في ملف، 
راه القا�سي، اللي اختار القضاء اختار واحد املسار خصو يكون فيه 
مزير، ما يجلس فين بغى، ما ياكل اللي بغى، ما ينعس الوقت ما بغى، راه 
هذا هو املسار دالقضاء، خصو يتحملو، هاد ال�سي اللي اعطى هللا، واللي 

ما بغاش يدير املحاماة.

ملسيدامل2ئيس:

أحد معار�سي هذا التعديل؟ ال�سي عبد هللا، أحد معار�سي هذا 
التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ تفضل.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

ال، أنا أثارني السيد الرئيس �سي أحمد تويزي، قال أوّدي، في التكرار، 
أنا معك ايال تكرر يدخل للملف، دابا من غير التكرار، دابا هذا وقع ألول 
وبغير سوء نية وبال تا �سي حاجة، ونبنهي �سي مصطفى، بأنه بالفعل، 
أنا خالل هاد 20 سنة مشيت مع القضاة في القطار، ما كنعرفهمش 
ونتجاذب أطراف الحديث، دابا ايال شفتيهم السيد الوزير وإيال شافهم 
�سي واحد من السلطة القضائية، صافي ما تهضرش معاه، هذا غادي، 
فأنا كنقول ايال ما فيهاش حتى هاد الجانب ديال التكرار والعودة، زعما 

ما كاين باس أننا ما نديروش، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

أعرض هذه املادة، هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

املادة 104 ورد بشأنها تعديل عن الفريق االشتراكي، تعديل رقم 4، 
تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

السيد الوزير، الشق األول في التعديل إيجابي جدا أنه التمديد 
يكون ملدة سنتين باش ما نكونوش كل سنة دير طلب التمديد وتسنى 
اإلجراءات وتسنى دورة املجلس إلى آخره باش يمدد املجلس للقضاة ملا 
كيتجاوزو 65 سنة، مزيان يكون سنتين، ولكن باش يكون خمس مرات 
باش نوصلوا لو لسن د 75، هذا فيه إشكال، أوال كاين اإلشكال ديال 
التجديد ديال النخب، كاين اإلشكال ديال حاملي هاد الدبلومات ديال 
كلية الحقوق فين غيمشيوا، خاصة أنه ها أنتما تشوفوا العدد الهائل 
اللي دوز مهنة املحاماة ولكن ما داز إال 2000، أضف إلى ذلك الولوج 
للعدول واملنتدبين وباقي املباريات، كاين مناصب محدودة جدا، وبالتالي 
نجيو احنا ونمددو في السلك ديال القضاء ل 75 باش نوقفو املجال ديال 

التوظيف في هذا السياق، أعتقد أن هذا املجال ما خصوش يكون، 
نعم مع أنه تكون عندنا سنتين في الطلب ولكن خاص يبقى مؤقت 
ألنه التمديد هو في األصل مؤقت، ولكن خصو يكون قابل للتمديد مرة 

واحدة، يعني، ما خصوش يدوز 69 سنة..

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

هو العمل القضائي فيه جهد فكري وتراكمات، كنجلسو مع ناس في 
القضاء عندو 70 سنة، ايال خرج تقاعد كناقشوا واحد املسألة قانونية، 
وتيقول لك هداك واحد الحكم راه صدر فيه هاك واحد الحكم صدر 
فيه هاكا، واحد الحكم في 63، مثال ازوالي هللا يرحمو اللي كان رئيس 
الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى، هللا يواليه برحمة هللا برحمة اليهود، 
معك  وجاي  و54   53 وكيعطيك  معاك  يجلس  حيث  من  كان  ألنه، 
يكون عندنا قضاة  النقاش، بحيث  القضائية، وكيوجه  باالجتهادات 
فهاد املستوى عندهم تجربة، وعندهم تراكمات، أنا قاع ما يخدمش 
غير ملي تكون الداولة يجلس ويوجه بركة علّي، عالش نم�سي نتفك منو؟ 
راه التجربة القدرة وكذا إلى آخره، ما�سي كلها كتوفر، لهذا قلنا 75 سنة 
ما زال عندو القدرة الفكرية ولكن كيخضع ل 2 شروط، الشرط األول 
هو ديال الطلب ديالو، والشرط الثاني هو ديال الشرط الثاني كما قلنا 
هي موافقة املجلس األعلى للسلطة القضائية، أما النجاح ديال املحامين 

راه نحمد هللا راه احنا وصلنا ل 2000 راه كنتي غتوقف في 800.

ملسيدامل2ئيس:

اعطيه  الرئيس،  السيد  تفضل  التعديل؟  لهذا  معارض  من  هل 
الصوت للسيد الرئيس.

ملنيئباملسيداأحاداتويزيارئيساف2يقامألصيلةاومملعيص2ة:

خاصو يكون عندنا في هاجس ديال التوظيف، على أنه إيال درنا 
التمديد راه كيعني واحد العدد ديال الناس باش ما يتوظفو إلى آخره 
كيحكم  إذن  جدا،  وكبيرة  أساسية  مسألة  القضاء  هاجس،  ما�سي 
تيعطي كيحكم على البشر، كيحكم بالقانون، وبالتالي 75 عام شنو 
هي 75 عام؟ 75 عام موسوعة القا�سي موسوعة، إذن عندنو تجربة 
راكم تجربة اللي هي كبيرة جدا في حياة القضاء ديالو، وبالتالي احنا 
75 عام يمكن يم�سي حتى الفوق ل 75 عام يحكم، عالش؟ ألنه دار 
واحد التجربة كبيرة جدا في هذا الجهاز، وكاين مؤسسات في العالم في 
 à vie ميريكان، املجلس األعلى للمحكمة الدستورية في الواليات املتحدة
كيكون فيه القا�سي حتى كيموت، وبالتالي ما كاينش هاد الهاجس على 
أنه نوظفو، الهاجس اللي عندنا هو أنه تأكيد التجربة وديك املصداقية 
ديك القا�سي اللي اخدا 65 عام، إذن كينفع بها القضاة اآلخرين وكينفع 

بها املنظومة القضائية فبالدنا.
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ملسيدامل2ئيس:

شكرا، هل من مؤيد؟ تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

أعتقد الهاجس ديال التوظيف البد خاص يكون حاضر ألن هاديك 
مناصب مالية خاص يحظاو بها الشباب، وحينما نتحدث عن القضاة 
القدماء واللي عندهم السن 69 سنة، طبعا نتحدث على موسوعات 
وعلى مكتبات في املجال الفقهي، ولكن احنا اليوم في حاجة إلى تجديد 
النخب إلى كفاءات واش يعني هاد الكليات اللي عندنا في املغرب ما 
كينتجوش الكفاءات، باش نبقاو شادين في، راه عندنا كليات وكينتجو 
كفاءات وطاقات وخبرات التي ال مثيل لها، وكتلقى عندهم أبحاث وهما 

مازالين تيقراو وعندهم أمور اللي هي جد مهمة.

ملسيدامل2ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

املادة 104 ورد أيضا بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة 

والتنمية، السيد الرئيس.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

ال�سي احمد احنا مع التجربة، السيد الوزير التجربة مزيان هاد 

ال�سي اللي قلتي غير يكون في القانون أنا معاه أنصوت عليه ب10، هذا 

التمديد 65 وعندو يوصل ل 75 وعامين في عامين، خليني نقول لك 3 

ديال اإلشكاالت فيه األولى التمديد بقرار ديال املجلس وكاين التوقيف 

في أي لحظة وبدون ذكر أي سبب غير عند الرئيس املنتدب، معقولة، 

التجربة مزيان، وا اعطيتيه عامين خليه يكمل عامين،  ملي كتقولو 

بغيتي توقفو وقفو بنفس الطريقة اللي كتوقف بها أي قا�سي، هكا احنا 

متفقين، أما أنه تخليه ال، لذلك احنا قدمنا بعض املقترحات كنقولو 

أوال: التمديد عوض سنتين يكون سنة وقلنا أسيدي في هاد الناس اللي 

مادام هما عندهم كفاءات وعندهم تجربة وعندهم تراكم وموسوعات 

ومكتبات متنقلة يمشيو للتكوين احنا في حاجة إلى التكوين يمشيو 

اللي  الفراغ  باختصار يسدو  الرئيس  السيد  اللي عندنا  الفراغ  يسدو 

كاين، واملسؤولية حتى لكانت تمدد لو إذا كان مسؤول أما كتمدد لو 

باش تعطيه مسؤولية حتى هذا ما، لذلك احنا كنقولو هذا التمديد فيه 

إيجابيات ولكن السلبيات خصنا نعالجوها، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

واش شفتوش شحال هو العمر ديال رؤساء املحاكم الدولية، العمر 
ديال رؤساء املحاكم الدولية عرفتي شحال هما، شحال هما ال األوربية 
معاك  وكيذاكر  الفوق   80،  70 غير  وال  الدولية  العدل  محكمة  وال 
وكيقولك االجتهادات القضائية كتبقى غير كتشوف فيه حال فمك فيه، 
ثم املسألة الثانية اللي بغيت نقوليك من حيث راه قلت لك القرارات 
ديال السلطة القضائية مجرد اقتراحات على جاللة امللك، واش غادي 
يدير اللي فراسو وهو كيخضع للرقابة ديال جاللة امللك، راه من حيت 
كيجي كياخد القرار ديال التوقيف راه كيكتب لو تيقول لو راني وقفت ها 
عالش وها املعطيات، إيوا يال كان هاد رئيس السطة القضائية غيكذب 
القانون كاع بالش، راه كاينة  على حتى رئيس الدولة وما نديرو هاد 
الضمانات راه هو الضامن لالستقالل السلطة القضائية معناياتها يتتبع 
املسار القضائي كلو أي قرار كياخدو كيدير لو تقرير راه درناه في القانون 
كيدير التقرير لجاللة امللك حول املسار، آش دار هاديك السنة، آش دار 
هاديك الشهر، آش دار هاديك الشهرين، وحينما يكون التعيين أو النقل 
أو الترقية، ما�سي الترقية، أو التعيين أو الترقية أو التعيين في منصب 
يحال على جاللة امللك، وجاللة امللك عندو الوسائل ديالو واملؤسسات 
ديالو، فما يمكن ليناش نجيو نقولو لو ال ألنه غادي السيد رئيس منتدب 
غادي يدير اللي بغا، الرئيس املنتدب هو الشخص الوحيد اللي ما يمكن 
لو يدير اللي بغا، ما يمكنلوش كيخضع لرئيس الدولة مباشرة، شفتي 
أنا كنخضع لرئيس الحكومة عاد كنخضع في التراتبية الرئيس ديالي 
هو رئيس الحكومة ثم ولكن الرئيس املنتدب يخضع مباشرة للرقابة 
والقرارات ديالو لرئيس الدولة، إيوا أخويا إيال كان اللي ممكن يدير اللي 

بغا وكان رئيس الدولة كيراقبوا ال إله اال هللا، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

السيد  تفضل  التعديل،  مؤيدي  التعديل،  هذا  معار�سي  أحد 
الرئيس.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

جاللة امللك الحسن الثاني هللا يرحمو ومحمد السادس هللا يطول 
في عمره أعطى تمديد مدى الحياة، وعندنا 9 دالحاالت، واحد توفى 
هللا يرحموا وباقين 8 عندهم مدى الحياة، ما عندناش إشكاالت احنا 
فهاد املوضوع، احنا كناقشوا القانون، احنا ما اتهمنا ال رئيس السلطة 
القضائية املنتدب وال حتى واحد احنا كنقولوا القانون أعباد هللا كيما 
باقي القضاة عندنا 2000، دبا هاد الناس إيال كانوا غير واحد 200 واحد 
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غنمددوا لهم راه كنمددوا لهم بقرار داملجلس، وإيال بغينا نوقفوهم كيما 
كنوقفوا كل قا�سي نوقفوه، ما كنتاهموا ال رئيس السلطة القضاية وال 
أنه ما كيخضعش لجاللة امللك وال حتى حاجة كنقولوا ديروا نفس 

املساطر أعباد هللا، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا أعرض هذا التعديل للتصويت، السيد الوزير؟ شكرا إذن 
أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

السيد  تفضل  االشتراكي،  الفريق  تعديل  بشأنها  ورد   116 املادة 
النائب لتقديم التعديل.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

السيد  السابق  التعديل  املالءمة مع  في سياق  يأتي  التعديل  هاد 
الوزير.

ملسيدامل2ئيس:

السيد  بعزيز  ال�سي  املالئمة؟  هاد  إذن  السابق؟  التعديل  أن  بما 
النائب شنو واش نطرحوا هدا وال غاتسحبوا؟ السيد الوزير تفضل.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

بما أنه رفضنا هذاك حتى هذا كنرفضوا املالءمة السيد النائب، 
شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

إذن ما كاين ال رأي معارض وال مؤيدي، إذن أعرض هذا التعديل 
للتصويت: نفس العدد

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

املادة 116 ورد أيضا بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية تفضل السيد الرئيس لتقديم التعديل.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

السيد الرئيس للمالءمة نفس املصير، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

نفس املصير شكرا شنو؟ إذن أعرض هذا التعديل للتصويت: نفس 
العدد.

املوافقون: 28

املعارضون: 96

املمتنعون: 17

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

صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 
بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 املتعلق.. مازال مازال ما 

كملناش.. رقم 106.13 املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة.

شروط  بتحديد  يتعلق   86.15 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع 
وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون في قراءة ثانية، نمر إلى عملية 
مجلس  من  النواب  مجلس  على  وردت  كما  املواد  هاد  التصويت، 

املستشارين.

املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع. كل �سي؟ إذن 
أعرض املادة 2 املادة 3 املادة 5 املادة 6 املادة 7 املادة 8 للتصويت كما 

صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض عنوان الباب الثالث للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع

املادة 10 ورد بشأنها تعديل من الحكومة وهي لم تكن واردة في.. آه 
لم تكن واردة من املشروع املحال على مجلس النواب من طرف مجلس 
مجلس  إلى  القانون  سيعود  عليها  املصادقة  حالة  وفي  املستشارين 

املستشارين، السيد الوزير تفضل قدم.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

في حين ينتهي غنردوه ملجلس املستشارين هادي هي املسطرة السيد 
الرئيس ضابط شغالتوا، واحنا من موراه ضابطين شغاالتنا، ال غير هذا 
الحظنا هاد املالحظات غير ملالئمة الفصل، كان واحد املادة إيال سمحتو 
املادة 10 غفالت واحد املجموعة داألشياء منها أوال حين بان في التوقيع 
ديال مذكرة الطعن تيكون فيها املواطن يمكن يوقع على مذكرة الطعن، 
ولكن حينما يكون مسطرة األصل أي مسطرة الدعوة اللي انبثق منها 
املحكمة  قرار  إلزامي،  املحامي  يكون  الدستورية حينما  بعدم  الدفع 
الدستورية تيقول حين تيكون املحامي إلزامي في مسطرة تتولي إلزامية 
في املحكمة الدستورية ألنها متفرعة عن نص إلزامي لحضور املحامين، 
وبناء عليه ضفنا املحامي على أن التوقيع املذكرة تيكون املعني باألمر أو 

الطرف اآلخر.
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عندنا واحد اإلشكال آخر في املادة أعتقد وهذا انسجاما مع أحكام 
املادة 35 من القانون التنظيمي، نمشيو للبند 6 اللي املضمون ديالو، 

أشنا هو؟ زدنا واحد املفردة كانت واحد املفردة زايدة، وكانت..

ملسيدامل2ئيس:

واش في نفس املادة السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

واحد  كانت  مضيان،  �سي  كانت،  تتقول،  كانت  املادة،  نفس  في 

املادة آش كتقول تتقول: أو بشكل أو يشكل أساسا للمتابعة، تفهمت 

ما  الدستورية  املحكمة  املتابعة،  كتدير  الدستورية  املحكمة  بحال 

كتديرش املتابعة، فلهذا أضفنا لها بشأن البت في املنازعات إلى آخره 

املحكمة الدستورية بالنسبة لهاته الحالة هاذي، أن تتم مع مراعاة 

حدود  في  تبقى  باش  الدستورية،  للمحكمة  املخولة  االختصاصات 

املجال اللي هو مختص فيه املحكمة الدستورية.

املادة 10 اإلحالة على البند 7 الذي ينص على أن ال يكون قد سبق 

للبت بمطابقة املقت�سى التشريعي محل الدفع للدستور ما لم تتغير 

األسس تم بناء عليها البت املذكور، وهو التعديل الذي أضيف من طرف 

مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وعليه ينبغي تعديل املادة 10 وذلك 

بإضافة البندين 3 و7، هذا غير في األرقام، ما زدناش هاذوك األرقام، حنا 

أضفناهم اآلن مع مراعاة االختصاصات املخولة للمحكمة الدستورية 

بالنسبة للبند 6، هاذو غير أرقام ضفناهم باش يوليو املرجعية ديالنا 

واضحة في هاذ النص هذا.

ملسيدامل2ئيس:

إذا إيال سمحتو املادة، غير نقرا، سيرو سير ضعفاءكم، إذن قبل 

معارض،  رأي  من  هناك  هل  التصويت،  على  التعديل  هذا  عرض 

معارض، تفضل السيد الرئيس.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

السيد الرئيس، قبل قليل قال لنا الوزير بأنه خصنا نجيبوا مقترح 

قانون إيال بغينا نعدلوا في مادة لم يرد بشأنها تعديل، السيد الرئيس 

الغرفة وصودق عليه  باإلجماع داخل هذه  املادة صودق عليه  هذه 

باإلجماع دون أن تعدل داخل الغرفة الثانية وأصبحت نهائية ولم يكن 

لنا الحق في مناقشتها في لجنة العدل والتشريع ألنه الحق كان املناقشة 

تنصب فقط على التعديالت الواردة من طرف مجلس املستشارين، 

وبالتالي املواد التي لم يعدلها مجلس املستشارين ما عندناش الحق في 

اللجنة أننا ناقشوها ومشينا مباشرة لهاذ، واليوم ونجيبو تعديل على 

مادة أصبحت نهائية، أعتقد أنه اللي خصها يجيبوا مشروع قانون بعد 

نشره بالجريدة الرسمية على هاد النص هو الحكومة، وشكرا.

ملسيدامل2ئيس:

معارض وال مؤيد، مؤيد، تفضل السيد الرئيس.

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنوا هللاا عبدا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتناية:

طبقا للدستور الفصلين 83 و84 اللي كيعطي للحكومة أن تتقدم 

بتعديالت متى أرادت، طبقا كذلك للنظام الداخلي سواء ديال 2013 

أو 2017 كلهم عطاو هذا الحق للحكومة ثم كاين قرار ديال املجلس 

الدستوري اللي عطى الحق دالحكومة أن تتقدم في أي لحظة وفي أي 

ما  عليه  بناء  عليها،  بناء  تراها،  التي  بالتعديالت  املراحل  مرحلة من 

والدستورية مقبول، ال  القانونية  الناحية  الحكومة من  به  تفضلت 

يمكن أن نعترض عليه، فقط فقط أن السيد الوزير يجب أن يسحب 

كلمته التي كانت في مقدمة ديال منين بغى يرفع يعني واحد الطلب ديالنا 

أننا نعدلو مادة غير واردة في النص، شكرا.

ملسيدامل2ئيس:

تفضل السيد الوزير.

ملسيداعبدامللطيفاوهبياوزي2املعدل:

ال ما عندي ما نسحب، هذا النص م�سي نهائي، هذاك نص نهائي، 

وخلطوا لينا األمور، ال من حيث نقراو القانون ما نبقاوش غير كنقراو 

بالعرام كما تيقولو، هذا نص ما�سي نهائي، هذا موضوع مناقشة، ومزال 

مرحلة من املراحل كاينة عند، اآلخر راه نص نهائي ولم يكن موضوع 

تعديل منا، بغيت ديرها، سير دير مقترح وجيبو ما يمكن ليكش تدخل 

وتجيب واحد النص ما�سي موضوع املناقشة وتجي تعدلو، واسمح لي. ال 

غير واحد القضية الذي له الحسم النهائي في النص عرفتوه هو الظهير 

ديال جاللة امللك، هو اللي عندو .. التوقيع ديالو، ما كاينش �سي واحد 

اآلخر، إذن هذا موضوع مجال ما تم فيه.. عالش تتجيو تتمنعوني أنا 
باش ندير فيه تعديالت كما قال، إما نكونوا قرينا بجوج في كلية الحقوق 

مختلفة، إما تنفهمو بجوج عقوال مختلفين، خاصنا نقارنو.

ملسيدامل2ئيس:

وللمحكمة  للمحضر  سمحتو  إيال  إذن  الوزير،  السيد  شكرا 

الدستورية باش تفصل في هاذ النازلة أن السيد النائب املحترم أثار حق 

النائب في، مالك أصاحبي مالك؟ أنا معاك زعما،

أعرض هذه املادة، أعرض املادة 10 للمصادقة:
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املوافقون: 124

املعارضون: 17

املمتنعون: ال أحد

أعرض املواد 11 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض إضافة الباب الرابع للتصويت، كما صادقت عليه اللجنة: 

اإلجماع؛

أعرض املواد 14-15-16-17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع؛

أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته في قراءة ثانية 
له، كما صادقت عليه اللجنة وعدله املجلس: مإللايع؛

صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 
يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون في قراءة 

ثانية له. شكرا لكم. رفعتاملجلسة.
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محض2املجلسةاملسيبعةاوملثاينين

ملتيريخ: الثالثاء 10 جمادى اآلخر 1444ه)3 يناير 2023(.

مل2ئيسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

العاشرة  الساعة  ابتداء من  دقائق،  ملتوقيت: ساعتان وخمسة 
صباحا والدقيقة الثالثة.

لدولامألعايل: جلسة ملناقشة تقرير لجنة البنيات األساسية حول 
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

ملسيدارمشيداملطيلبياملعلايارئيسامجلساملنومب،ارئيسا
ملجلسة:

أش2فا علىا وملسالما وملصالةا مل2حيم،ا مل2حانا هللاا بسما
ممل2سلين.

ملسيدةاملوزي2ة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

طبقا ملقتضيات الدستور والنظام الداخلي ملجلس النواب نخصص 
هذه الجلسة ملناقشة التقرير السنوي ألنشطة الهيئة الوطنية لضبط 
الكهرباء لسنة 2021، أعطي الكلمة للسيد النائب مقرر لجنة البنيات 
السيد  تفضل  شكون؟  ليقدم  والبيئة  واملعادن  والطاقة  األساسية 

النائب.

ملنيئباملسيدامحاداملبوعا2ي:

بسماهللاامل2حانامل2حيم.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملوزرمءامملحترمون،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا املوقر ملخص التقرير الذي 
أعدته لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، بعد دراستها 
للتقرير السنوي األول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء 
برسم سنة 2021 والذي أحيل على اللجنة بتاريخ 16 يونيو 2022، حيث 
اجتماعا  والبيئة  واملعادن  والطاقة  األساسية  البنيات  لجنة  عقدت 
يوم الثالثاء 19 يونيو 2022 خصص لتقديم ودراسة التقرير السنوي 
األول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، 
برئاسة السيد النائب املحترم محمد مالل وحضور السيد عبد اللطيف 
السيدات  وكذلك  الكهرباء  لضبط  الوطنية  الهيئة  رئيس  برضاش 
والسادة النواب، وذلك طبقا ملقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب 

خصوصا املواد 96، 98، 100، 101.

وقد قدم السيد رئيس الهيئة هذا التقرير في إطار تطبيق مقتضيات 
املادة 45 من القانون رقم 48.15 املتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث 
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
تقريرا سنوي حول  الهيئة  تنجز  يلي:  ما  على  تنص  والتي   ،1-16-60

أنشطتها والذي يكون موضوع مناقشة من طرف البرملان.

ويعتبر هذا اللقاء مؤشرا داال على انفتاح مؤسسات بالدنا بعضها 
على البعض وعلى أهمية النقاش الديمقراطي واملؤسساتي املسؤول 
ولإلجتهاد  ببالدنا،  الطاقي  لإلنتقال  اإلستراتيجية  التحديات  ملواجهة 
بتفعيل  الكفيلة  والتنظيمية  التشريعية  للحلول  واإلبداع  الجماعي 

توصيات تقرير اللجنة املندمج التنموي الجديد في املجال الطاقي.

وبفضل الخيارات الحداثية لجاللة امللك محمد السادس حفظه 
والشاملة  العميقة  للتحوالت  واإلستباقية  اإلستراتيجية  ورؤيته  هللا 
للمعلومة، فقد تم في سنة 2009 إطالق إستراتيجيات الطاقات الوطنية 
القائمة على إنجاز انتقال طاقي من الطاقات األحفورية غير املتجددة 
وامللوثة إلى الطاقات النظيفة ذات املصادر املتجددة، بالنظر ملا تزخر 
به بالدنا من مؤهالت كبرى إلنتاج الطاقة النظيفة من مصادر شمسية 

وريحية ومائية وأخيرا هيدروجينية.

املنتج  الطاقي  اإلقتصاد  إنعاش  أجل  من  أنه  بالذكر،  والجدير 
للثروات عملت هذه املؤسسة التشريعية املوقرة منذ سنة 2010 على 

إصدار جيل جديد من القوانين

املتجددة،  للطاقات  الحرة  للسوق  املؤطرة  والهيئات  املؤسسة 
إضافة إلى وجود ترسانة أخرى قيد الدراسة لترسيخ وتقوية الخيار 
اإلستراتيجي الوطني املتعلق باإلنتقاء الطاقي، وكسب رهان توفير الطاقة 
لجميع دون عراقيل أو تمييز بأسعار معقولة وتعزيز األمن الطاقي ببالدنا، 
كما أبان السيد رئيس الهيئة أن الفصل 159 من الدستور ينص على 
ما يلي: تكوين الهيئات املكلفة بالحكامة الجيدة املستقلة وتستفيد من 
دعم أجهزة الدولة ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة عالوة على 
املؤسسات والهيئات املذكورة وبعض الهيئات األخرى للضبط الحكامة 

الجيدة.

وبناء على ذلك فإن مقتضيات القانون رقم 48.15 املتعلق بضبط 
القطاع الكهربة وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء جعلت من 
هذه املؤسسة هيئة حكامة تسهرعلى ضمان حسن تسيير السوق الحر 
للكهرباء وضبط ولوج املنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية 
النصوص  مشاريع  في  الرأي  إبداء  وكذلك  الكهرباء،  وتوزيع  لنقل 
التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع الكهرباء الذي أصبح مفتوحا 
للمبادرة الحرة واإلستثمار الخاص بعدما كان املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب يختص حصريا بإنتاج الكهرباء ونقله وتوزيعه 

باعتباره فاعال تاريخيا في هذا القطاع.

كما أن الدور األسا�سي لهذه الهيئة يتمثل في ضمان إطار جذاب 
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وشفاف وغير تمييز لقطاع الكهرباء من خالل شروط واضحة للولوج 
إلستعمال  عادلة  وتعرفة  للنقل  الوطنية  الكهربائية  الشبكة  إلى 
هذه الشبكة وليست تعريفة التوزيع الكهرباء، وذلك من أجل دعم 
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمملكة وإستجابة بشكل مستدامة 
إلحتياجات من الطاقة الكهربائية، وقد أفاد ذلك بأن التقرير النموذج 
التنموي الجديد يعتبر الحكامة الطاقية رافعة قوية للتنمية القطاع 
وشدد على أن النجاعة تلد الحكامة تفرض عليها أن تكون مستقلة 
النجاح  شروط  تعزيز  في  ملساهمة  وذلك  مصداقية،  وذات  وقوية 
اإلستراتيجية لإلنتقال الطاقي ببالدنا، وتم التركيز في مضامين التقرير 
السنوي األول للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء املتعلق بأنشطتها برسم 

سنة 2021 على 5 محاور رئيسية منها:

- املحور األول: قطاع الكهرباء باملغرب

يعتمد على رؤية إستراتيجية واضحة إلصالحات تهدف إلى تأمين 
منافسية،  بأسعار  الطاقة  إلى  الولوج  وتعميم  الطاقية  اإلمدادات 
تنفيذ مجموعة  البيئة من خالل  الطلب والحفاظ على  في  والتحكم 
من اإلصالحات التشريعية والتنظيمية واملؤسساتية، وبناء على هذه 
الرؤية تم إطالق عددا من برامج الطاقات املتجددة بما في ذلك املقاربة 
املندمجة التي تصبو فضال عن إنتاج الكهرباء إلى تطوير قطاع صناعي 
نظيف والنهوض بالتكوين والبحث، مما مكن من الحصول على طاقة 
نظيفة ومتنافسية وتحقيق إدماج صناعي يتحسن باستمرار واكتساب 
مهارات تمكنهم من مواجهة التحديات الالحقة التي يفرضها اإلنتقال 
الطاقي، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقات 
املتجددة من خالل إعداد برنامج ذات أهداف محددة وتنفيذ إصالحات 

تشريعية واملؤسساتية هادفة.

- املحور الثاني: بانوراما الكهرباء باملغرب

بالنسبة إلنتاج الطاقة الكهربائية فقد عرفت إجمالي قدرة املنشآت 
خالل سنة 2021 ارتفاعا بما قدره بمقدار 116 ميغاواط بفضل اعتماد 
مصادر أخرى متجددة، وفيما يخص إنتاج الكهرباء فال تزال محطات 
توليد الطاقة العامة بالفحم هي السائدة حيث حققت ما نسبة 67.6 
من إجمالي اإلنتاج، أما حصة الطاقات املتجددة فقد ناهزت 19.5% 
من نسيج توليد الكهرباء خالل سنة 2021، كما ساهمت الواردات عبر 
خطوط الربط بين املغرب واسبانيا نهاية سنة 2021 بنسبة بلغت 1.6% 

من الطاقات املحقونة.

وبالنسبة للطاقات املتجددة، فقد بلغت قدرة املنشآت انطالقا من 
مصادر الطاقات املتجددة خالل سنة 2021 ارتفاعا مهما حيث قفزت 
من 1221 ميغاواط، سنة 2000 إلى 4067 ميغاواط سنة 2021 ومن 
الطاقة  القائمة على  الكهرباء  توليد  اإلنتاج ساهمت محطات  حيث 
املتجددة خالل سنة 2021 في ارتفاع حصة الطاقة املحقونة في شبكة 
الطاقات  سجلت  كما   ،2020 سنة  مع  مقارنة   9.5% بنسبة  النقل 

املتجددة املحقونة خالل سنة 2021 ارتفاعا طفيفا باملقارنة مع سنة 
.2020

وفيما يخص الطلب على الطاقة الكهربائية فإن إجمالي هذا الطلب 
ارتفع خالل سنة 2021 بنحو %6 مقارنة بنسبة سنة 2020.

- املحور الثالث: رؤية منسجمة ومتكاملة لحكامة قطاع الكهرباء 
الفعال واملستدام

وضبط  ملواكبة  الكهرباء  لضبط  الوطنية  الهيئة  أحدثت  لقد 
التطورات التي يعرفها القطاع الكهربائي وضمان السير السليم لنظام 

الكهرباء الوطني بما يعود بالنفع على مختلف األطراف املعنية.

وإدراكا منها لدورها الرئي�سي واالستراتيجي اختارت هذه الهيئة رؤية 
وتتجلى  واملستدامة  واملتكافئة  املتاحة  للطاقة  الضامن  منها  جعلت 

مهامها في:

-السهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء؛

-تحديث تعرفة أسعار الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات 
استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع؛

املحددة  واملبادئ  االحتساب  وقواعد  املجاالت  على  -املصادقة 
بين األنشطة املنفصلة محاسباتيا للمكتب الوطني  املالية  للعالقات 

للكهرباء واملاء الصالح للشرب؛

-املصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛

-املصادقة على برنامج متعدد السنوات لالستثمارات مسير الشبكة 
الكهربائية الوطنية للنقل وتتبع إنجازه؛

-املصادقة على قواعد وتعريفة الولوج إلى الروابط الكهربائية؛

-املصادقة على مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة 
الكهربائية الوطنية للنقل؛

-املصادقة على مدونتي حسن السلوك والسهر على احترامهما؛

الشبكة  مسير  التحمالت  دفتر  في  املشروع  شأن  في  الرأي  -إبداء 
وطلبات  املؤقت  الترخيص  طلبات  وفي  للنقل  الوطنية  الكهربائية 

الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل واستخدامها؛

-النظر في النزاعات بين مستعملي الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل 
أو شبكات التوزيع واملسيرين املعنيين؛

-إصدار العقوبات في حالة وجود انتهاكات مثبتة؛

-مواكبة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالنتقال الطاقي وترتكز خارطة 
الطريق االستراتيجية لفترة 2021-2025 على تفعيل عمل الهيئة عن 
طريق توظيف الفريق العملي وإحداث لجان ووضع نظام معلوماتي 

فعال؛
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-املساهمة في تطوير سوق الكهرباء فعال مع مراعاة القواعد املحددة 
لولوج شفاف ومنصف مع وضع نظام تعرفة كهربائية للولوج لشبكات 

يثمن االستثمارات ويشجع االبتكار وفق مقتضيات القانون؛

-وضع يقظة تهم أمن التزويد بالطاقة الكهربائية ال سيما من خالل 
املصادقة على البرنامج االستثمارية؛

-املساهمة في تأمين واستقرار النظام الكهربائي الوطني؛

-تعزيز حضور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وطنيا وإشعاعها على 
كل من املستوى اإلقليمي والدولي.

الطريق هذه تالئم  إلى أن خارطة  في هذا الصدد  وتجدر اإلشارة 
املبادئ اإلستراتيجية التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد لبالدنا.

- املحور الرابع: أوراش ضبط قطاع الكهرباء

لقد صادقت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على مدونة الشبكة 
فعالية،  بكل  بمهامها  اإلضطالع  أجل  من  للنقل  الوطنية  الكهربائية 
قبل  من  إعدادها  تم  التي  الشبكة  ملستخدمي  تكافؤ  ولوج  وضمان 
مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وهو املكتب الوطني للكهرباء 
رقم  القانون  من   11 املادة  ملقتضيات  طبقا  للشرب  الصالح  واملاء 
48.15، وتحدد هذه املدونة الشروط التقنية املتعلقة بالربط بالشبكة 
اتخاذ قرار بشأن  تتيح  إليها، كما  للنقل والولوج  الوطنية  الكهربائية 
الوطنية  الكهربائية  الشبكة  وتشغيل  بالتخطيط  املتعلقة  القواعد 
للنقل وطرق تبادل البيانات والتعاون بين مسير شبكات النقل وجميع 
مستخدمي الشبكة، وقد دخلت هذه املدونة حيز التنفيذ ابتداء من 3 
يناير من سنة 2022 حيث شكلت بداية قوية للهيئة الوطنية لضبط 
رؤية  الكهرباء  بقطاع  املهتمين  املستثمرين  منح  خالل  من  الكهرباء 
الوطنية  الكهربائية  الشبكة  مسير  مع  واإللتزامات  للشروط  واضحة 

للنقل.

أستسمح وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة اعتمدت في أوراشها املنهجية 
عمل ترتكز على املقاربة التشاركية واإلستباقية من أجل توحيد كافة 
الفاعلين لضبط قوي يشجع تطوير فرص اإلستثمار الخاص في قطاع 
ملعرفة  والفاعلين  املتدخلين  جميع  مع  التشاور  خالل  من  الكهرباء، 
اإلعتبار  بعين  األخذ  مع  وتظلماتهم  وقيودهم  ورغباتهم  توقعاتهم 
وذلك  اإلصالحات  تنفيذ  في  التدرج  القرار،  أخذ  في  الهيئة  إستقالل 

للحفاظ على توازن نظام الكهرباء.

الكهرباء جلسات  الوطنية لضبط  الهيئة  اإلطار عقدت  وفي هذا 
الوطنية  واملؤسسات  الخواص  الفاعلين  بعض  فيها  شارك  استماع 
والدولية، وتم من خاللها تقاسم مجموعة من املالحظات حول القطاع، 
وكذا الصعوبات التي يواجهها املنتجون الخواص في تطوير مشاريعهم، 
وقد أعربت كافة الجهات التي حاورتها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء 
شرطه  وتحقيق  طاقي  انتقال  ورش  إنجاز  على  بالعمل  التزامها  عن 

األسا�سي املتمثل في الضبط الفعال.

- املحور الخامس: اإلنتقال والتواصل

تعمل الهيئة في هذا اإلطار على تعزيز اإلنسجام بين فرقها الداخلية، 
التي  واإلنجازات  وأنشطتها  مهامها  حول  املناسبة  املعلومات  تقاسم 
حققتها لفائدة املجموعات املستفيدة، نهج سياسة التواصل الداخلية 
مبتكر،  رقمية  ملنصة  واجهة  املستخدمين من خالل  تالئم حاجيات 
للمعلومات  مهم  كمصدر  اإللكتروني  موقفها  خالل  من  التواصل 

الضرورية واملتعلقة بالقطاع.

وفيما يتعلق باإلنتاج الدولي فقد اعتمدت الهيئة الوطنية لضبط 
الكهرباء اإلستراتيجية للتعاون األورو متوسطي واإلفريقي وذلك تماشيا 
مع التوجهات اإلستراتيجية للمملكة، حيث تقوم الهيئة بإطالق أنشطة 
التعاون الدولي وتعزيزها بما يخدم قطاع ضبط الكهرباء وإشعاع بالدنا 
على الصعيد الدولي مع تسليط الضوء على التجرب التي راكمتها الهيئة 
منذ إحداثها، والعمل على إرساء أنشطة التعاون املتعددة األطراف مع 

منظمات إقليمية ودولية.

وقد أكد السيد رئيس الهيئة في هذا الصدد أن الهيئة الوطنية 
التعاون مع أطراف متعددة من  في تحقيق  الكهرباء شرعت  لضبط 
خالل االنخراط في تجمع منظمي الطاقات لدول حوض البحر األبيض 
 régula.fr املتوسط ميدريك وفي الشبكة الفرانكفونية ملنظمي الطاقة
وأنها استطاعت في وقت قيا�سي أن تنسج عالقات متنوعة معها مكنتها 
من تبوأ املكانة الرائدة ومميزة داخلها، مما جعلها اليوم تلعب دورا 
رئيسيا داخل تجمع ميدريك، إذ تتولى الهيئة منصب نائب الرئيس منذ 
نوفمبر 2020، وذلك نظرا ملساهمتها الدائمة والبناءة في األنشطة التي 
ينظمها التجمع، وذلك لتمسكها املستمر بتعزيز الدور الرئي�سي للمملكة 

في بلدان الحوض األبيض املتوسط.

وقد أعرب السيد رئيس الهيئة في هذا السياق، عن كون اتخاذ 
اململكة املغربية نائبا لرئيس الجمعية ميدريك يعكس املصداقية التي 
تحظى بها اململكة لدى املنظمات والجمعيات الدولية وكذا االعتراف 
بالجهود الدؤوبة التي تبذلها في هذا املجال، وذلك وفقا للرؤية السديدة 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ال سيما في 

املجال الطاقي للطاقة الكهربائية والطاقات املتجددة.

فقد  املجال،  هذا  في  للهيئة  اإلفريقي  التوجه  يخص سوق  فيما 
الجمهورية  في  الكهرباء  ضبط  هيئات  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  تم 
اللجنة  مع  التعاون  وقواعد  أسس  وإرساء  للكونغو  الديمقراطية 
النيجيرية لضبط الكهرباء، كما تجدر اإلشارة إلى أن الهيئة الوطنية 
قطاع  تنظم  الهيئات  تجمع  مع  بشراكة  احتضنت  الكهرباء  لضبط 
الطاقة في دول حوض البحر األبيض املتوسط ميدريك في مراكش ما 
بين 21 و23 يونيو 2022 الجمع العام لهذا التجمع، كما نظمت مؤتمرا 
دوليا ملناقشة خطة طريق لضبط الطاقة الكهربائية وتبادل املعلومات 
بين املشاركين ومناقشة سبل مواجهة التحديات الطاقية والخطوات 
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الواجب اتخاذها بشكل جماعي ومشترك، وقد شارك في ملتقى ممثلين 
لهيئات الطاقة وفاعلين في امليدان ألكثر من 22 دولة.

وفي ختام تدخله جدد السيد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء 
شكره للحكومة وباقي املؤسسات على الدعم الكامل والتواصل في توفير 
الصالح  خدمة  أجل  من  الهيئة  هذه  مهام  إلنجاح  الالزمة  الظروف 
الكهرباء  في قطاع  الرائدة  الدول  إلى مصاف  ببالدنا  العام، واالرتقاء 
ولم ال في املجال الطاقي بصفة عامة؟ مؤكدا أن الهيئة بأجهزتها لن 
تدخر أي جهد للقوة االقتراحية طبقا ملقتضيات القانون رقم 48.15 
في املساهمة بمقترحات تطوير التشريع الطاقي انسجاما مع التوجهات 
العامة للرؤية الطاقية لبالدنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة 

محمد السادس أعزه هللا وسدد خطاه.

وفي إطار مناقشة هذا التقرير ثمن السيدات والسادة النواب في 
للموعد  الكهرباء  الوطنية لضبط  الهيئة  رئيس  السيد  احترام  بداية 
نوهو  كما  الهيئة،  ألنشطة  األول  السنوي  التقرير  لتقديم  القانوني 
خالل تدخالتهم بالعرض القيم املقدم في املوضوع والذي شمل األدوار 
االستراتيجية لهذه الهيئة في إضفاء الحكامة الجيدة واملنافسة الشريفة 
واستدامة اإلنتاج والتوزيع وحماية األمن الكهربائي، وهو ما من شأنه 
وتحديثه  القطاع  وتطوير  املجال  هذا  في  التقلبات  من  البالد  حماية 

وإصالح املنظومة الكهربائية املتمثلة في اإلنتاج والنقل والتوزيع.

الذي  والتشاوري  التشاركي  بالتوجه  السياق،  هذا  في  أشهد  كما 
تنهجه الهيئة في عملها كهيئة ضبط خاصة وأن كل متتبع ملسار التنفيذ 
اإلستراتيجية الطاقية الوطنية التي أطلقت سنة 2009 يدرك الحاجة 
متجددة  مصادر  من  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  سوق  لتقنين  امللحة 
ولوج  من  املختصة  واملقاوالت  املستثمرين  لتمكين  وتوزيعها  ونقلها 
سوق حرارة إلنتاج الكهرباء، وقد أشار املتدخلون إلى أن اللجنة املكلفة 
بإعداد النموذج التنموي الجديد أكدت في تقريرها على أهمية دور هذه 
املؤسسة الضبطية في تخفيض تكلفة الطاقة واللجوء إلى الطاقات 
املتجددة ذات املستوى املنخفض من انبعاثات الكربون وذلك من خالل 
تنفيذ إصالح عميق لقطاع الكهرباء، ال سيما من خالل وضع هندسة 
مؤسساتية جديدة ترتكز على فاعل مكلف بالضبط يتمتع بالصالحيات 
الالزمة واإلستقاللية ويتميز بالشفافية اتجاه كل األطراف املتدخلة في 
القطاع على أن يتكلف أيضا بقطاع الغاز الطبيعي، الفصل بين مهام 
مختلف املتدخلين في القطاع وذلك تحرير مسؤولي القطاع وذلك من 
خالل فتح ميدان إنتاج الطاقات الخضراء في وجه املنافسة، إعادة 
هيكلة املنشآت العمومية العاملة في قطاع الكهرباء، تشجيع الالمركزية 
لإلنتاج بهدف توفير الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية على مستوى كل 

من مناطق البالد.

إبداء مجموعة من املالحظات والتساؤالت  وارتباطا بما سبق تم 
يمكن  التي  الدرس  قيد  السنوي  التقرير  في  الواردة  املعطيات  حول 

إجمالها فيما يلي:

- حصيلة الهيئة في مجال املهام املنوطة بها واملحددة في القانون رقم 
48.15 املنظم لها بما في ذلك تحديد تعريفة إستعمال الشبكة الوطنية 

للنقل وذلك الشبكات الوطنية لتوزيع ذات الجهد املتوسط؛

- حصيلة الهيئة بخصوص التعبئة من أجل عدم إستعمال الكربون 
في األنشطة الطاقية بشكل عام، علما أن محطة توليد الطاقة العاملة 
بالفحم ال تزال هي السائدة حيث حققت ما نسبته %67.8 من إجمال 

اإلنتاج؛

واملهام  اإلختصاصات  بتنفيذ  الكفيلة  البشرية  املوارد  ضعف   -
املوكولة للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛

- ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق النجاعة الطاقية 
باعتبار األمن الطاقي يدخل في السيادة الوطنية؛

- ضرورة اعتماد الفصل املحاسبتي في إنتاج كما هو الحال أنشطة 
النقل الطاقة الكهربائية وذلك من أجل تكوين أن تكون لدينا تسعيرة 
أين يكمن  تكلفة اإلنتاج والنقل والتوزيع ملعرفة  تبيين  أكثر  مفصلة 

الخلل وأين يمكن لنا أن نجتهد؛

-غالء الفاتورة الطاقية على املواطنين ألسباب والحلول املتاحة؛

- إشكاليات كثرة املتدخلين في مجال الكهرباء؛

- تقييم التدبير املفوض في إطار النجاعة الطاقية؛

- إبداء رأي الهيئة في برنامج تقليص الفوارق اإلجتماعية الذي يتم 
تمويله بمبالغ جد مهمة.

الجهوية  الشركات  قانون  مشروع  في  الهيئة  استشارة  تم  هل   -
املتعددة الخدمات باعتبارها مؤسسة تشاورية؟

- هل هناك تقييم ملدونة رئيسية وفرعية وكذا آداء املؤسسات التي 
تسهر على اإلنتاج والنقل والتوزيع؟

- تثمين مشاركة الهيئة في الترسانات القانونية سواء في مشاريع 
القوانين التي تمت املصادقة عليها أو التي هي في قيد الدرس أو في طور 

اإلنجاز؛

الفاتورة  تخفيض  أجل  من  دراسات  أو  مشاورات  هناك  هل   -
الطاقية الحالية نظرا الرتفاع كلفتها على الدولة واملواطن، خاصة وأن 
العرض تمت فيه اإلشارات إلى أن %78 من إنتاج الطاقة الكهربائية 
هي من أصل حراري علما بأن الدول األوروبية املجاورة بدأت تتحول 
إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة. لقد تم تسجيل زيادة مضطردة 
للطلب على الكهرباء وهذا يطرح تحدي على مستوى زيادة الواردات من 
الطاقة، فهل هذه الزيادة تعتبر منطقية وطبيعية، علما أنها جاءت في 
فترة جائحة كورونا؟ وهل ظروف الجائحة كافية لشرح هذه الزيادة 
في الطلب، وأن هذه األخيرة سيتقلص بعد الجائحة؟ وما هي التدابير 

املتخذة في هذا اإلطار؟
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-غياب املناصفة ومقاربة النوع على مستوى أعضاء الهيئة؛

-ضرورة القيام بدراسات دقيقة وشاملة تمكن من اتخاذ القرارات 
الحاسمة دون تردد أو توقف أو تأخر حتى ال تفقد الثقة في املستثمرين؛

-تسريع مشاريع الهيئة قيد الدرس ال سيما املتعلقة بتثبيت تعريفة 
الولوج إلى الشبكة و الفصل املحاسباتي الذي يمكن من التفريق بين 

اإلنتاج والنقل؛

-العمل على تسريع إحالة مشروع القانون املتعلق بالتخزين من 
أجل التعرف على تصور الهيئة في هذا املجال؛

أخرى  أنشطة  على  الكهرباء  لضبط  الوطنية  الهيئة  -انفتاح 
متعلقة بالقطاع للمحروقات والغاز خاصة مع التقلبات التي تعرفها 
السوق الدولية في الشق املتعلق باملحروقات واإلستقرار الذي يعرفه 
املستهدف  وحماية  الشفافية  تحسين  أجل  من  وذلك  القطاع،  هذا 
اإلقتصادي الوطني من هذه التقلبات وضعف امليزانية املخصصة لهذه 

الهيئة باملقارنة مع أدوارها الرئيسية واإلستراتيجية.

فيما يتعلق باألسعار، فإن هذه الهيئة ال تساهم بشكل مباشر في 
حماية املستهلك إال أنها تساهم بطريقة غير مباشرة من خالل فتح هذا 
القطاع أمام اإلستثمار القطاع الخاص وكذا شفافية في الحصول على 
املعلومة، وهي بذلك تساهم في حماية املستهلك وتساهم أيضا في تجويد 

أداء املؤسسات وكذلك اإلقتصاد الوطني في هذا الجانب.

بالعمل  النواب  وفي ختام هذه املناقشة، نوه السيدات والسادة 
التأسي�سي الذي تقوم به الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالنظر إلى 
املادية  والوسائل  اآلليات  مختلف  توفير  يتطلبه  وما  عهدها  حداثة 
اإلستراتيجي  القطاع  في  األكمل  الوجه  على  مهامها  ألداء  والبشرية 
بالنسبة لإلقتصاد الوطني آملين أن يتواصل العمل والجهد املبذولين 
لتطوير مبادئ عملها ومالءمتها ألفضل املمارسات املعمول بها دوليا وكذا 
مع توصيات النموذج التنموي الجديد، كما تمت دعوة رئيس الهيئة 
إلى املشاركة في يوم درا�سي خاص بالكهرباء ستعمل اللجنة على تنظيمه 
مع القطاع الحكومي املكلف باإلنتقال الطاقي والتنمية املستدامة والذي 
سيتم فيه إشتراك القطاع الخاص باعتباره أصبح فاعال أساسيا في 
اإلنتاج، وبالتالي فتح نقاش وطني حول قطاع الكهرباء سواء في الجانب 

املتعلق باإلنتاج أو النقل.

الكهرباء  لضبط  الوطنية  الهيئة  رئيس  السيد  جواب  إطار  وفي 
على تساؤالت وتدخالت السيدات والسادة النواب نوه بالتفاعل التي 
أبداه املتدخلون في مناقشة هذه املواضيع، وكذا بأهمية املالحظات 
تشجيع  فيها  بما  الهيئة  مهام  مع  تتقاطع  أنها  على  مؤكدا  املطروحة 
اإلستثمار الخاص وتحقيق الشفافية وتهييئ جميع الضوابط التقنية 
للم�سي قدما، مما سيجعل حصة الطاقات املتجددة في اإلنتاج الوطني 
أكثر من النسبة املستهدفة، وهي من أهم األهداف املتوخاة. كما أوضح 
السيد رئيس الهيئة أنه تم تحديد بعض األولويات في الطاقة كفتح 

لكي  واألجانب  املغاربة  الخارجيين  املستثمرين  أمام  النقل  مشاريع 
تكون لديهم رؤية واضحة حول الضوابط التقنية والتعريفية لدخول 
االستثمار في الشبكة، ال سيما وأن بالدنا تشجع على الطاقات املتجددة 
ومن أجل ذلك أعدت الهيئة مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل 
والتي تعد جد مهمة رغم اإلكراهات، وأضاف بأن الهيئة تعمل على 
تسريع جميع األوراش في طور اإلنجاز كالتعرفة والفصل واملحاسباتية 
ألنشطة نقل الطاقة الكهربائية وتشجيع عمل املسير الشبكة الكهربائية 
الوطنية للنقل، نظرا لدوره الوطني املتمثل في ضمان سالمة الشبكة 
الكهربائية وعدم تعرضها ألي ارتباك ودوره االستراتيجي والجهوي في 
السيد  أعرب  وقد  األوروبية،  الكهربائية  الشبكة  مسيري  مع  تفاعل 
رئيس الهيئة في هذا اإلطار عن وجود اتصاالت مباشرة مع جميع الهيئات 
لضبط الكهرباء الدولية بما في ذلك االسبانية والبرتغالية وموريتانيا ثم 
السينغال والطوغو وأن هذه الروابط تعزز حصة الطاقات املتجددة 

مما ستمكن مستقبال من تصدير الكهرباء األخضر إلى أوروبا.

كما أشار إلى أن مراقبة الجودة تحد من مهام الهيئة و ستتوفر طبقا 
للقانون على أعوان مكلفون بمراقبة عمل املسير الشبكة وظروف ربط 
ذلك  جانب  إلى  النقل،  بتعرفة  تتعلق  التي  وتكلفته  الكهرباء  وجودة 
أضاف السيد رئيس الهيئة أنه عندما يكونو مقدور املستثمر الولوج إلى 
شبكة و يكون على علم بالتعرفة وله جميع الضمانات مع وجود لجنة 
لفحص النزاعات ويتم توفير املعلومات الرسمية في املوقع اإللكتروني 
للهيئة سيكون للمستثمر في أريحية أكثر الالستثامر وتوسيع مشاريعه في 
إنتاج الطاقات املتجددة من مختلف املصادر وفيما يتعلق باإلنتاج على 
األنشطة األخرى كالغاز واملحروقات أكد أن الهيئة مستعدة ومنفتحة 
على هذا األمر وأن أعضائها وأطرافها واعون بهذه املسؤولية، والسالم 

عليكم ورحمة هللا، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، قبل أن أفتح باب املناقشة العامة 
أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للجنة البنيات األساسية التي سهرت على 
مناقشة التقرير للهيئة، كذلك مناسبة أغتنمها للتقدم بالشكر للجنة 
مراقبة املالية العامة على إعداد تقرير كذلك حول موضوع سنعرضه في 
الجلسة العامة، وأتوسل إلى باقي اللجان أن تقوم بنفس النهج خصوصا 
التي توصلت بتقارير املؤسسات الدستورية ونحن ملزمون بمناقشتها 
سنويا واحدة تلو األخرى، فأرجو أن نحدو حدو لجنة البنيات األساسية 
ولجنة مراقبة املالية العامة، شكرا، أفتح باب املناقشة العامة فريق 
التجمع الوطني األحرار النائب املحترم السيد عبد الرحيم واسلم في 

حدود 12 دقيقة.

ملنيئباملسيداعبدامل2حيماومسلم:

ملسيدامل2ئيس،
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ملسيدةاملوزي2ة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

سأتناول هذه الكلمة في هذه الجلسة العامة باسم فريق التجمع 
الهيئة  أنشطة  حول  األول  السنوي  التقرير  ملناقشة  األحرار  الوطني 
الطريق  وخارطة   ،2021 سنة  برسم  الكهرباء  لضبط  الوطنية 
اإلستراتيجية للهيئة للفترة املمتدة ما بين 2021 و2025، وفقا ألحكام 
الكهرباء  قطاع  بضبط  املتعلق   48.15 رقم  القانون  من   45 املادة 

وإحداث الهيئة الوطنية للضبط الكهربائي.

بداية، ال يمكننا داخل فريق التجمع الوطني لألحرار سوى التنويه 
تقديم  في  القانونية  للمواعيد  نشأتها،  هيئتكم، رغم حداثة  باحترام 
تقاريرها السنوية أمام ممثلي األمة، وهذا إن دل على �سيء فإنما يدل 
على سيادة روح املسؤولية الدستورية والواجبات القانونية التي تجعل 
من تفاعل املؤسسات وتعاونها وتكاملها مصدر قوة الدولة املغربية. لم 
يكن من اليسير أن نصل إلى هاته املحطة التي تقدم فيها هيئة ضبط 
الكهرباء أول تقاريرها أمام مجلس النواب دون اإلعتراف بما راكمته 
بالدنا، تحت الرعاية السامية لجاللة امللك، من تقدم في قطاع الكهرباء، 
سواء على املستوى القانوني واملؤسساتي وكذلك املستوى التقني، وكذا 
اإلستراتيجيات واألوراش التي تم إطالقها خالل العقدين األخيرين لكي 
نصل إلى الدور الجديد للدولة في قطاع الكهرباء كقطاع إستراتيجي 
يتجاوز تدبيره زمن الحكومات والبرملانات، بإنشاء سلطة ضبط تسمى 
ب«الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء« وهذا بموجب القانون رقم 48.15، 
حيث لم نتردد نحن كمشرعين لألمة في منح الصفة الضبطية للهيئة، 
القانونية  بالشخصية  وتمتيعها  عليها  اإلستقاللية  الطابع  وإضفاء 
واإلستقالل املالي، وأسطر على كلمة اإلستقاللية ونزيدوا عليها كلمة 
الشفافية. وهذه رسالة تشريعية بليغة لكي تقوم الهيئة باملهام امللقاة 
خصوصا  والفعالية،  للنجاعة  تحقيقا  وجه  أكمل  على  عاتقها  على 
بين أحد القطاعات  الكهرباء الذي يعد من  وأن األمر يتعلق بقطاع 
اإلستراتيجية املساهمة في تنمية اإلقتصاد الوطني وتحقيق األهداف 
الكبرى التي سطرها النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى هيئة أكثر 
استقاللية قادرة على ممارسة مهام الضبط وتتمتع بالصالحيات الالزمة 
وتتميز بالشفافية اتجاه كافة األطراف املتدخلة. وهنا نثمن عاليا إخراج 

.grid code ونشر الهيئة على بوابتها اإللكترونية مدونة الشبكة

من جهة أخرى، فإن حرص الحكومة في شخص وزيرة اإلنتقال الطاقي 
على إحالة عدد من مشاريع القوانين املتعلقة باألمن الطاقي خالل األشهر 
األولى من الوالية الحالية، إن مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم 
القانون رقم 13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة، والقانون رقم 48.15 
الكهرباء،  لضبط  الوطنية  الهيئة  وإحداث  الكهرباء  بضبط  املتعلق 
وكذلك مشروع قانون رقم 82.21 الذي يتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة 
الكهربائية، والتفاعل اإليجابي مع آليات الرقابة للمؤسسة التشريعية 
في مجال الطاقة هو رسالة واضحة حول األهمية التي يحتلها هذا امللف 

ضمن أولويات التدبير الحكومي، ملا يلعبه هذا القطاع في اإلقتصاد 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  في  يكتسيه  الذي  والدور  الوطني 
ببالدنا. ومن هنا نثمن تجاوب القطاع في هذا الصدد، من خالل الرفع 
من نسبة الفائض في اإلنتاج الذي يمكن بيعه في إطار اإلنتاج الذاتي من 
10 إلى %20 لتحفيز اإلستثمار، وكذلك إضافة مادة تتعلق بالتخزين 
الذي يعد من األوراش املهمة التي يجب العمل على تنزيلها. وهنا البد 
أن أشير إن اليوم التصويت على مشروع قانون 82.21 ببالدنا، توافق 
 ،CBAM مع تمرير اإلتحاد األوروبي لفرض ضريبة الكربون في الحدود
والتي تعد فرصة كبيرة لبلدنا، واللي عطاو، دابا غادي يتشرع في التنزيل 
ديالها في 1 أكتوبر 2023 عوض 1 يناير 2023 اللي عطانا الوقت باش 

أننا نواكبوا هاد املسألة.

حض2متاملسيدةاوملسيىة،

بالرغم من املجهودات الكبيرة التي قطعتها بالدنا في مجال التحول 
الطاقي، إال أن الهيئة ال زال ينتظرها الكثير في العمل، ال سيما في ممارسة 
الخصوص  القانون، ونذكرعلى  بموجب  إليها  املوكولة  اإلختصاصات 
بين اإلنتاج والنقل والتوزيع، واملسألة  بالفصل املحاسباتي  التسريع 
ديال l›inventaire ديال املمتلكات ما�سي هي اللي غادي تعطل لينا هاد 
الورش هذا، وكذلك تحديد تعرفة الولوج للشبكة وال سيما شبكة 

الجهد املتوسط.

على  يحيل  أنه  نجد   ،48.15 القانون  أحكام  على  االطالع  وبعد 
مجموعة من النصوص التنظيمية والتي لم تصدر منذ يونيو 2016 

تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

األهداف الكبرى لالستراتيجية الوطنية 2009 ال زالت تحتاج إلى 
مزيد من املجهودات املكثفة والتحيينات الضرورية لتحقيق أهداف، 
ال سيما في مجال احترام املشاريع االستثمارية الجديدة ملبادئ النجاعة 
الطاقية، وإدماج إلزامية احترام النجاعة الطاقية على مستوى النفقات 
العمومية والبرامج املستفيدة من دعم الدولة، وهيكلة وتطوير املهن 
املتعلقة بالنجاعة الطاقية، باإلضافة إلى جعل النجاعة الطاقية في صلب 
واملؤسساتية  املالية  القدرات  وتقوية  واملواطنين،  املهنيين  اهتمامات 
وتقييم برامج النجاعة الطاقية. كما أن عمليات االستهداف التي رسمتها 
االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في مجال الكهرباء ظلت محدودة 
التحقق. هنا غادي نرجعو لألرقام، ملي كنتكلمو على األرقام اللي تعطات 
 la puissance instalée في التقرير ديال الهيئة، هو أن القدرة املنشأة
مازال عندنا فيها الفحم %37.5، الفيول %17.8، الغاز الطبيعي 7.6، 
الطاقة الكهرومائية 11.9. لإلشارة، أن الطاقة الكهرومائية أنها يجب 
 lesإعادة النظر فهاد املنشآت وتحيين الهندسة ديالها والصيانة ديالها و
autoroutes ديال املاء اللي تكلم عليهم السيد رئيس الحكومة مؤخرا في 
العرض ديالو، يرى فرصة إلنتاج الطاقة عبر محطات تحويل الطاقة 
بالضخ، يجب االستفادة من هاد الفرصة هذه. وإال تكلمنا على اإلنتاج 
على حسب األرقام اللي عطات الهيئة في التقرير ديالها، أن الفحم كيدير 
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%67.6 من إنتاج الطاقة الكهربائية والفيول 2.6، إذا كاين مازال عندنا 
الطاقات األحفورية لإلنتاج كبيرة ووجب ضبط هذه األرقام، بحيث ا 
هاد األرقام هادي تتغير من على حسب املصادر، لذلك وجب األرقام، 
حيث باش يمكن نبنيو استراتيجية فعالة ويكون عندنا التنزيل ديالها 

حتى هو فعال.

إشباعه سوى  يتم  لن  والكهرباء  الطاقة  على  الطلب  في  التنامي 
البد  الصدد  هذا  وفي  الكهرباء،  إلنتاج  جديدة  مصادر  عن  بالبحث 
الذي جعل من  امللك  لجاللة  الحكيم  االستباقي  بالحس  التنويه  من 
استراتيجيات الطاقة البديلة والنظيفة أحد أولويات سياسة الدولة 

خالل العقود املقبلة، ضمانا للسيادة الطاقية الوطنية.

ملسيدمتاوملسيىة،

لقد حان الوقت لفتح نقاش العمومي حول الجدوى من استمرار 
الجمع بين تدبير قطاع املاء وقطاع الكهرباء من طرف املكتب الوطني 
الذي يعاني من عجز مالي كبير، وهو ما دفع الحكومة إلى تخصيص دعم 
إضافي له خالل هذه السنة التي ودعناها، فالبد من التفكير في صيغة 

جديدة لتدبير هذا القطاع.

كما تعلمون، فإن الكهرباء سلعة ضرورية تدخل ضمن أساسيات 
حياة املواطن التي ال يمكن االستغناء عنها، فالتحدي ما�سي هو فقط 
ضمان وسالمة الشبكة والتزويد، التحدي الكبير هو أن ثمن الكلفة 
ديال الكهرباء على املواطن وعلى النسيج االقتصادي تكون رخيصة 

باش يمكن تكون عندنا التنافسية.

إن االستثمار في توليد الطاقة الكهربائية تستلزم رؤوس أموال طائلة 
ويد عاملة كفأة وتكنولوجيا متطورة، لذا تعد تسعيرة الكهرباء من بين 
املشاغل ذات األهمية القصوى في حياة األسرة والشركات والتي ال تنفك 
تعتمد على الطاقة. إن عدالة التسعيرة املتعلقة بإنتاج الكهرباء، وبالتالي 
استهالكه من بين املسائل الحساسة التي البد من العناية بها يعني عناية 
دقيقة بمعيشة املواطن وباألهداف الكبرى للدولة في املجال االقتصادي 
التشريعية  للمؤسسة  اإليجابي  التفاعل  لذلك سيظل  واالستثماري، 
قائما اتجاه كل الخطوات والتدابير واإلجراءات التي ستتخذونها في مجال 
ضمان حكامة قطاع الكهرباء من أجل مساهمة هذا األخير في حماية 
القدرة املعيشية للمواطن البسيط، وفي تحسين مناخ األعمال، وتعزيز 
الترخيص  إجراءات  تبسيط  مع  الكهرباء،  ولوج  وتسهيل  الشفافية 
وتعزيز جاذبية االستثمار في قطاع الكهرباء، وكذا الحفاظ على التوازن 
االقتصادي واالجتماعي للفاعلين العموميين في قطاع الكهرباء وتعزيز 
االندماج الصناعي واملساهمة في بروز نسيج مقاوالتي وصناعي وطني في 

مجال تكنولوجيات الطاقات املتجددة.

أملنا كبير في أن يساهم ما نقوم به كسلطة تشريعية على املستوى 
التشريعي والرقابي والتقييمي وما تقومون به كسلطة تنفيذية، السيدة 
الوزيرة املحترمة، وما تقوم به هيئات الضبط في مجال الكهرباء في 

تحقيق هدف السيادة الطاقية التي سطرها جاللة امللك -نصره هللا- في 
خطابه خالل افتتاح البرملان السنة األولى في هذه الوالية.

تنزيل  في مستوى  الجميع سيجعلنا  اليقين أن تضافر جهود  ولنا 
بمصادره  للمغاربة  الكهربائي  اآلمن  ضمان  في  امللكية  التوجيهات 
املتعددة، سواء كانت ريحية أو شمسية، وراه جاء وقت الهيدروجين 
حتى هو وجب التسريع لهذاك العرض اللي جاء في اإلجتماع األخير ديال 

صاحب الجاللة، وشكرا لكم على حسن إصغائكم.

ملسيدامل2ئيس:

واملعاصرة  األصالة  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للسيد النائب املحترم ال�سي حسان التابي.

ملنيئباملسيداحسيناملتيبي:

شك2ماملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدمناملوزي2منامملحترمين،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة 
وإبداء وجهة نظرنا بخصوص التقرير السنوي 2021 للهيئة الوطنية 
لضبط الكهرباء، الذي يأتي في إطار تطبيق مقتضيات املادة 45 من 
الهيئة  وإحداث  الكهرباء  قطاع  بضبط  املتعلق   48.15 رقم  القانون 

الوطنية لضبط الكهربة.

الوزيرة املحترمة  الحارة للسيدة  بتهانينا  التقدم  في  بداية، نرغب 
املدبرة لهذا القطاع، ومن تمة لبالدنا، إثر تمكينها من ترأس جمعية 
هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر األبيض املتوسط خالل الدورة 
34 لجمعها العام املنعقد بالقاهرة، وذلك للسنتين مقبلتين، وهو أمر 
يعكس ويترجم في الواقع اعترافا جميال بالجهود املضنية املتواصلة التي 
ما فتئت تبذلها بالدنا في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة املتجددة. 
من  موضوع  عن  والحديث  للتطرق  سانحة  فرصة  هذه  أن  والشك 
األهمية بمكان موضوع الطاقة والطاقة الكهربائية على الخصوص، 
سيما وهو املوضوع الذي بات يتصدر اهتمامات املغاربة كافة خالل 
اآلونة األخيرة، نقصه في ظل ما أسفرت عنه األزمة العاملية الحالية من 
آثار وتداعيات في ما يترتب باملوارد البترولية والطاقية بل وكافة املواد 

األولية واإلستهالكية األساسية.

بالطبع، فاملغرب كبلد غير منتج ملصادر الطاقة، خاصة البيترول 
والغاز، علما أنهما أساسيان في إنتاج الطاقة الكهربائية، جعله يتعرض 
للطاقة  تبعيته  إلى  بالنظر  العاملية  واألزمات  للصدمات  الدوام  على 
الكاملة للخارج. لكن مع ذلك، فإن الحكومة السابقة لم تجد في هذا 
املعطى حافزا كافيا لإلهتداء إلى وضع ورسم إستراتيجية وطنية ذات 
أهداف واضحة على املدى الطويل بغية تقليص هذه التبعية الطاقية، 
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والعمل على ضمان وتأمين األمن الطاقي لبالدنا، األمر الذي ترتب عنه 
هذا الوضع الطاقي الصعب الذي بتنا نإن تحت وطأة اليوم وندفع عنه 

فاتورة غالية ومكلفة جدا لجيوب املغاربة.

وانطالقا من هذا الواقع الذي شخصه الخطاب امللكي بمناسبة 
افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية الحالية 
الحادية عشرة، حين شّدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة 
الغذائية  سيما  ال  األساسية،  ملوارد  اإلستراتيجي  باملخزون  تتعلق 
والصحية والطاقية، والعمل على التحيين املستمر للحاجيات الوطنية 

بما يعزز األمن اإلستراتيجي للبالدنا.

أمام هذا الواقع وألجل تحقيق أمن ونجاعة طاقية وسالمة وتقليص 
القيادة  تحت   ،2008 سنة  منذ  املغرب  انخرط  الطاقية،  التبعية 
السامية لجاللة امللك محمد السادس -نصره هللا- في مسلسل طموح 
يروم التحول الطاقي، بكل أبعاده املكملة، كما سعى إلى التوفر على 
قدرات مهمة من الطاقة املتجددة وتنويع مصادر التزود من الطاقة، 
إنتاج ريحية ومحطات طاقة شمسية دون  إنشاء حظائر  عن طريق 
املتزايد على  للطلب  تلبية  الكهرومائية،  الطاقة  إغفال تطوير وتعزيز 
واستطاعت  املجهودات  من  قد ضاعفت  بالدنا  أن  والحال  الطاقة، 
متجددة،  مصادر  من  انطالقا  املنشأة  الكهربائية  القدرة  من  الرفع 
بحيث انتقلت من 1221 ميغا واط سنة 2000 إلى 4067 ميغا واط 
سنة 2021، مما يدل على أن بلدنا يم�سي بثبات نحو تحقيق األهداف 
على مستوى اعتماد الطاقات النظيفة في إنتاج الكهرباء. وبحسب آخر 
اإلحصائيات الصادرة عن للمكتب الوطني للكهرباء واملاء، فإن مساهمة 
الطاقة املتجددة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع بشكل 
ملحوظ، إذ بلغت حصة اإلنتاج من مصادر الطاقة الشمسية 4.5% 

أي بمعدل زيادة 20%.

ومعلوم، أن املغرب لم يتوقف عند هذا الحد، بل عزم على تحقيق 
طموحات أكبر، حيث تتملكه إرادة قوية ألجل بلوغ قدرة إنتاج 5400 
ميغا واط خالل الفترة 2025 و2030، وهو ما سيرفع نسبة اإلنتاج 
واستخدام الطاقات املتجددة باململكة إلى %52 بحلول سنة 2030. 
التي  الوطنية  الطاقية  اإلستراتيجية  تنفيذ  ملسار  املتتبعين  كل  ولعل 
أطلقت سنة 2009، يدرك الحاجة امللحة لتقنين سوق إنتاج الطاقة 
املستثمرين  لتمكين  وتوزيعها  ونقلها  متجددة  مصادر  من  الكهربائية 

واملقاوالت املختصة من ولوج سوق حرة إلنتاج الكهرباء.

وفي هذا السياق، صدرت ترسانة تشريعية هامة لترسيخ وتقوية 
الخيار اإلستراتيجي الوطني املتعلق باإلنتقال الطاقي، وكسب رهان توفير 
الطاقة للجميع دون عراقيل أو تمييز، وتعزيز األمن الطاقي ببالدنا، من 
أهمها: القانون رقم 13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة؛ والقانون رقم 
82.21 املتعلق باالنتقال الذاتي للطاقة الكهربائي الذي يعد قطبا رئيسيا 
في جلب اإلستثمارات ومحركا أساسيا للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 
ببالدنا؛ والقانون رقم 48.15 املحدث للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء 

وقد حددت  واملحاسباتي،  املالي  وتنظيمها  وأجهزتها  ملهامها  واملحدث 
مهمتها الرئيسية في السهر على ضمان حسن سير السوق الحر للكهرباء 

وتولي ضبط ولوج املنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية.

وجدير بالذكر، أننا في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر إخراج هذه 
املؤسسة الضبطية إنجازا هاما في حد ذاته رغم التأخير والتردد الذين 
بخصوص  الوضوح  عدم  وكذا  السابقة،  الحكومات  سياسة  طبعا 
التفعيل السريع والناجع لهذه املؤسسة ذات الدور األسا�سي واملهام 

الحيوية والضرورية لضمان حكامة قطاع الكهرباء.

وباملناسبة، نرغب في اإلشارة إلى أن أهمية هذا الدور نستشفه مما 
أكدت عليه اللجنة املكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، في تقريرها 
حول ضرورة تخفيض تكلفة الطاقة واللجوء إلى الطاقة املتجددة ذات 
املستوى املنخفض من انبعاثات الكربون، وذلك من خالل تنفيذ إصالح 
عميق لقطاع الكهرباء، وال سيما من خالل وضع هندسة مؤسساتية 
جديدة ترتكز على الفاعل املكلف بالضبط، يتمّتع بالصالحيات الالزمة 
واالستقاللية، ويتميز بشفافية اتجاه كل األطراف املتدخلة في القطاع، 

ف أيضا بقطاع الغاز الطبيعي؛
ّ
على أن يتكل

لين في القطاع والتحرير املسؤول 
ّ
الفصل بين مهام مختلف املتدخ

للقطاع، خاصة من خالل فتح ميدان إنتاج الطاقات الخضراء في وجه 
املنافسة؛

بما  الكهرباء،  قطاع  في  العاملة  العمومية  املنشآت  هيكلة  إعادة 
اللجوء  دون  القطاع  وتطوير  الذاتية  إمكانياتها  على  تعتمد  يجعلها 
القدرة  الحفاظ على  للدولة، مع  العامة  امليزانيات  املتكرر إلمدادات 

الشرائية للمواطنين؛

تشجيع المركزية اإلنتاج بهدف توفير طاقة كهربائية بأسعار تنافسية 
على مستوى كل مناطق البالد.

الذي  التأسي�سي  بالعمل  التنويه   
ّ
إال يسعنا  ال  الصدد،  هذا  وفي 

تقوم به الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، بالنظر إلى حداثة عهدها وما 
يتطلبه ذلك من توفير ملختلف اآلليات واملوارد املادية والبشرية، ألداء 
مهامها على الوجه األكمل في قطاع يعد إستراتيجيا بالنسبة لإلقتصاد 
الوطني. ومن جهتنا، نتمنى أن يتواصل العمل والجهد املبذول من قبل 
الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، لتطوير مبادئ وأسس عملها ومالءمتها 
مع أفضل املمارسات املعمول بها دوليا، وكذا مع توصيات النموذج 

التنموي الجديد.

بموازاة ذلك وبالرجوع إلى املعطيات واملعلومات الواردة في تقريركم 
السنوي، نرتئي ضرورة..

ملسيدامل2ئيسا:

اإلستقاللي  للفريق  الكلمة  الوقت.  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
للوحدة والتعادلية، النائب املحترم ال�سي محمد الطيبي.
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ملنيئباملسيدامحاداملطيبي:

بسماهللاامل2حانامل2حيماملصالةاوملسالماعلىاسيدنيامحادا
أش2فاممل2سلين،

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدمناملوزي2منامملحترمين،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

في إطار مناقشة التقرير السنوي حول أنشطة الهيآة الوطنية لضبط 
الكهرباء برسم سنة 2021، يسعدني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية، إلبداء وجهة نظر الفريق بخصوص أول تقرير سنوي 
أعّدته الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، وكان موضوع دراسة مستفيضة 
وعميقة من طرف لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة. 
نقاش واسع مسؤول وبّناء بخصوص موضوع إستراتيجي على الصعيد 
بات العاملية، 

ّ
الوطني والدولي، لكونه مرتبطا باألمن الطاقي، في ظل التقل

بما يقت�سي ذلك من تسريع لوتيرة اإلنتقال الطاقي، الذي أصبح خيارا 
إستراتيجيا بالنسبة للبالد ملواجهة التحديات املطروحة وتحقيق رهان 
به  ينهض  الذي  الحيوي  الدور  تعزيز  من خالل  الطاقي،  األمن  تعزيز 
املغرب في املجال الطاقي على الصعيد الجهوي، عبر تمكين هذا القطاع 
من الوسائل الالزمة لرفع التحديات التي يواجهها، وذلك انسجاما مع 
في  للمشاركين  املوجهة  امللكية  الرسالة  في  الواردة  امللكية  التوجيهات 
املناظرة الوطنية األولى حول الطاقة في سنة 2009، والتي على أساسها 
تم وضع اإلستراتيجية الطاقية الوطنية التي تحتاج إلى إعادة النظر في 
توجهاتها حتى تستجيب ملتطلبات املرحلة، خاصة فيما يتعلق بالرفع 
من القدرة الكهربائية وتقوية العرض الطاقي والرفع من مستوى اإلنتاج 

الكهربائي، وتنّوع مصادره ال سيما بالنسبة للطاقات املتجددة.

أن  يمكن  اإلستثمار  ميثاق  بمثابة  اإلطار  القانون  أن  شك،  وال 
ل دعامة أساسية لتشجيع اإلستثمارات الوطنية واألجنبية في هذا 

ّ
يشك

املجال، إذا ما تّم اإلستثمار األمثل للمؤهالت الطبيعية التي تتوفر عليها 
بالدنا، بما يقت�سي ذلك من تحفيزات وتسهيالت، بعيدا عن العراقيل 

املقصودة وغير املقصودة.

اإلستراتيجية  الطريق  خارطة  بإيجابية  نسّجل  السياق،  هذا  في 
بها،  املنوطة  باملهام  للقيام  الهيأة  من طرف  املعتمدة   ،2025-2021
بما حملته من أهداف تروم املساهمة في تطوير سوق الكهرباء، بشكل 
يكّرس مبادئ وقواعد اإلنصاف لولوج اإلستثمار في هذا املجال والتزّود 
بالطاقة الكهربائية بشكل آمن ومنتظم، بما يقت�سي ذلك من تمكين 
الهيأة من املوارد البشرية الالزمة والتجهيزات اللوجيستيكية الضرورية 
حتى تقوم باملهام الجسيمة املوكولة إليها وتطوير مبادئ وقواعد عملها، 
قوامها ضمان الشفافية والنزاهة التخاذ القرارات املناسبة، وتكريس 
األساس الصلب لهيأة ضبط قوية ومستقلة قادرة على تحقيق التنمية 

املتوازنة واملتناسقة لهذا القطاع الذي يحتاج إلى إصالح عميق وشامل 
حتى يتميز بالشفافية إزاء جميع األطراف املتدخلة في القطاع، بما فيهم 
املنتجون، الناقلون، املوّزعون، مع الحرص على توضيح أكثر للعالقة 
بين قطاع املكتب الوطني للكهرباء والجماعات الترابية -أؤكد على هذا- 
التي تلعب دورا محوريا في عملية تعميم الكهربة القروية، وتشجيع 
اإلستثمارات الوطنية واألجنبية في مختلف املجاالت اإلقتصادية، وكذا 
وتشجيع  العمومية،  املؤسسة  في هذه  العامة  املنشآت  هيكلة  إعادة 
المركزية اإلنتاج من أجل توفير طاقة كهربائية بأسعار تنافسية ذات 
تكلفة منخفضة، عالوة على العمل على سياسة تحرير تدريجي، من 
خالل فتح مجال إنتاج الطاقات الخضراء في املنافسة واإلستفادة من 
التطورات التكنولوجية الجارية في هذا املجال، وتكريس سوق مفتوحة 
املنظومة  إصالح  إطار  في  واألجنبية،  الوطنية  االستعماالت  وجه  في 
املرحلة  ملتطلبات  تستجيب  وال  متجاوزة  أصبحت  بعدما  الطاقية، 
تحقيق  يضمن  بما  والتنموية،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  بأبعادها 
في  إستراتيجيا  بعدا  أخذت  التي  الطاقية  املوارد  في  الذاتي  اإلكتفاء 
اإلقتصاديات العاملية والعالقات الدولية املعاصرة، كما أبانت عن ذلك 
بات املناخية، 

ّ
بجالء جائحة كورونا والحرب الروسية األوكرانية والتقل

في أفق تعزيز السيادة الطاقية الكفيلة بتجاوز الصعوبات واإلكراهات 
والتحديات التي تطرحها التبعية للخارج في هذه املواد اإلستراتيجية التي 

ف خزينة الدولة أمواال طائلة بالعملة الصعبة.
ّ
تكل

ويبقى اإلصالح الشامل لهذا القطاع من أجل ضبط أكثر نجاعة 
وحكامة، رهينا بإعادة النظر في الترسانة القانونية املؤطرة وتجميعها 
في مدونة واحدة حتى تكون األدوات القانونية في خدمة تعزيز اإلستثمار 
بدل أن تشكل عرقلة حقيقية أمامه، بما في ذلك توسيع اختصاصات 
الهيأة الوطنية، ال سيما املتعلقة منها بضبط قطاع الغاز الطبيعي كما 
جاء في تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي نص على ضرورة وضع 
هندسة مؤسساتية جديدة ترتكز على فاعل مكلف بالضبط، يتمتع 
بالصالحيات الالزمة، يتكلف أيضا بقطاع الغاز الطبيعي، خصوصا وأن 
مجلس املنافسة سبق له أن أدلى برأيه حول مشروع القانون رقم 17.94 
املتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه باملغرب، هذا باإلضافة إلى 
ضرورة تسريع وتيرة إخراج النصوص التنظيمية املرتبطة بالقانون رقم 
48.15 املتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيأة الوطنية لضبط 
الكهرباء الصادر بتاريخ 9 يونيو 2016، حتى ال يعيق ذلك عمل الهيأة 
ن من ممارسة املهام املوكولة إليها بموجب هذا القانون ومراقبة 

ّ
وتتمك

عملها وتقييمه على الوجه املطلوب.

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

على هامش هاذ التدخالت ديالنا بطبيعة الحال، نحن اليوم كنواب 
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أسا�سي  شريك  هي  الترابية  الجماعات  بالخصوص،  كمنتخبين  يعني 
القانون  والكهرباء،  الشرب  الصالح  للماء  الوطني  للمكتب  بالنسبة 
قطاع  بضبط  املتعلق   48.15 اسمحتي  إذا  الوزيرة،  السيدة   48.15
الكهرباء وإحداث الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، جعل من هذه الهيأة 
هيأة حكامة تسهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء، وضبط ولوج 
املنتجين الذاتيين إلى الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء إلى غير ذلك 
من اإلختصاصات التي نّص عليها القانون، بعدما كان املكتب الوطني 
سابقا يعني املكتب الوطني للكهرباء يختّص لوحده في إنتاج الكهرباء، 
كان  اللي  اإلحتكار  ديال  النوع  واحد  يترفع  بأنه غادي  اليوم كنحسو 

مفروض وتاريخي.

ثانيا، بغيت نقول كذلك من مهام الهيأة، الحرص على التعريفة 
العادلة الستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفة إستعمال 
الشبكة الكهربائية للتوزيع. القانون السيدة الوزيرة، 48.15 في املادة 
األولى ديالو )فقرة 3 منه( ينّص على أن توزيع الكهرباء خدمة عمومية 
من اختصاص الجماعات هاذي في القانون، تتمثل في إصدار الطاقة 
الكهربائية املشتراة من قبل مسّير شبكة توزيع الكهرباء من أجل تزويد 
الزبناء، إذا هنا بغينا نقولو الجماعات الترابية شريك أسا�سي يجب 
التعامل معه على أساس أنه فاعل مهم، وهاذ ال�سي ما كنلمسوهش، 
وخص يعني الهيأة الوطنية للكهرباء هي اللي تفّعلو بطبيعة الحال. كذلك 
نّص القانون في املادة 6 هاذ القانون 48.15 في املادة 6 واملادة 7 نّص 
كذلك على يعني املداخيل ديال املكتب، يعني من التعريفات يقبضها 
الوزيرة  السيدة  هنا  نقول  بغيت  بتفاصيل.  عليها  م 

ّ
نتكل ما  بال  يعني 

والجماعات  كمنتخبين  احنا  اليوم  كنطلبوه  اللي  املطلوب  املحترمة، 
الترابية تدعو إلى ذلك وتطلبه بإلحاح كبير، هو الدور اللي غتقوم به 
الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء باش توضح لنا املادة 6 واملادة 7 اللي 
هما تيضمنو املداخيل ديال املكتب من الشبكة، إذا اليوم كنشوفو 
الجماعة كشريك، إذا بغات الجماعة تعمل مشروع ديال الكهرباء في 
ص عليه %20 ديال ما يسمى باألتعاب، زائد 

ّ
حي من األحياء خّصها تخل

%20 أخرى ديال املساهمة في التجهيزات األساسية. إذن، إذا قدرنا 
واحد املشروع...

ملسيدامل2ئيسا:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. الكلمة للفريق اإلشتراكي، النائب 
املحترم السيد فاضل براس.

ملنيئباملسيدافيضلاب2مس:

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي2ة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي، في إطار مناقشة 

تقرير لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة بشأن التقرير 
السنوي حول أنشطة الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي مناسبة 
للموعد  الكهرباء  لضبط  الوطنية  الهيأة  احترام  خاللها  من  نثّمن 
القانوني لتقديم التقرير السنوي ألنشطة الهيأة. كما ننّوه من خاللها 
بالعرض القّيم الذي تقدم به السيد رئيس الهيئة أمام أعضاء اللجنة، 
في  الهيأة  التي طبعت عمل  باألرقام واإلحصائيات  والذي جاء معّززا 
فترة وجيزة ال تتجاوز السنة رغم جسامة املهام املوكولة لها في قطاع 
الكهرباء واإلرتقاء ببالدنا إلى مصاف الدول الرائدة. ويأتي هذا التقرير 
السنوي في ظروف صعبة مطبوعة بتقلبات السوق الدولية، بسبب 
ب عن ذلك من تداعيات اقتصادية 

ّ
الحرب الروسية األوكرانية وما يترت

وإجتماعية، ومن هنا تظهر الحاجة امللحة لتقنين سوق إنتاج الطاقة 
الكهربائية من مصادر متجددة ونقلها وتوزيعها لتمكين املستثمرين من 

سوق حرة إلنتاجها.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

لتفاصيل  الدقيق  الّتتبع  على  اإلشتراكي  الفريق  في  حرصنا  لقد 
يأتي  الذي  للطاقة  الذاتي  باإلنتاج  املتعلق   ،82.21 القانون  مشروع 
انسجاما مع التوجه الذي أخذته بالدنا في املجال الطاقي، بفضل الرؤية 
التي  هللا-  -نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  السديدة 
 ،2009 الوطنية منذ سنة  إلى اعتماد اإلستراتيجية الطاقية  أفضت 
الرامية إلى تعزيز موقع املغرب ضمن مصاف البلدان الرائدة في مجال 
اإلشتراكي  الفريق  في  ع 

ّ
ونتطل العالمي.  الصعيد  على  الطاقي  اإلنتقال 

أن يساهم هذا القانون في تخفيض الفاتورة الطاقية على املستهلك، 
ومجابهة التبعية الطاقية التي تعيشها بالدنا والتخفيف من تكاليف 
اإللتزامات  وفق  اإليكولوجية  األهداف  وتحقيق  الطاقة،  استيراد 
الدولية للمغرب مع خلق العديد من فرص الشغل، إضافة إلى تشجيع 
املقاوالت العاملة في جميع القطاعات اإلنتاجية، من فالحة وصناعة 
تنافسية خالية  بأثمنة  الكهربائية  الطاقة  وسياحة، من خالل توفير 
من الكربون، فأصبح بفضل هذا القانون الحق للمستهلك في إنتاج 
ما يستهلك من كهرباء وبيع الفائض املحتمل عبر الولوج إلى الشبكة 
الوطنية للكهرباء. إن منطلقنا في ذلك هو غالء أسعار الطاقة الكهربائية 
بالنسبة للمستهلكين في الطبقة الوسطى واألسر التي تعاني من الفقر 
ة 

ّ
والهشاشة والتهميش، وكذا اإلختالالت التي يعرفها نظام الفوترة وقل

املوارد البشرية وضعف الشبكة، وغيرها من املشاكل التي يعاني منها 
القطاع والتي ترسو في النهاية على عاتق الزبون.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

التنموي  النموذج  تقرير  الطاقة حسب  تكلفة  يمكن تخفيض  ال 
الجديد دون اللجوء إلى رؤية إستراتيجية عميقة، من خالل الفصل 
لين في القطاع، سواء على مستوى اإلنتاج أو 

ّ
بين مهام مختلف املتدخ

للقطاع، خاصة من خالل فتح  املسؤول  والتحرير  أوالتوزيع،  النقل 
ميدان إنتاج الطاقات الخضراء في وجه املنافسة، عبر مباشرة إصالح 
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لين من حيث املجال 
ّ
حقيقي لهذا القطاع الذي يتميز حاليا بكثرة املتدخ

واالختصاص.

وهنا، نريد أن نشير ونؤكد على أن ال نجاعة في الطاقة والنجاعة 
حقيقية بدون إشراك جميع املجاالت الحكومية، وبدون تقديم جودة 
ننا من احترام آجال تقديم 

ّ
في الخدمات الوحيدة التي بشأنها أن تمك

الدول  مع  مقارنة  للمستثمرين  تنافسية  نضمن  أن  حتى  الخدمات، 
املنافسة للمغرب في هذا املجال. ويجب مواكبة هذا اإلصالح املهيكل 
بمجهود على األمد القصير يتوخى تحسين تنافسية اإلقتصاد الوطني، 
كثيرة  للصناعات  بالنسبة  اإلنتاج  تكاليف  خفض  في  بالتأثير  وذلك 
االستهالك للطاقة، باإلضافة إلى تمكينها من حلول فيما يخص التزويد 
بالغاز الطبيعي إلنتاج الطاقة الحرارية بتكلفة منخفضة. ومن شأن 
إعمال هذه اإلجراءات أن يخّول للمغرب موقعا دوليا متمّيزا، باعتباره 
شريكا مسؤوال بيئيا ومحايدا فيما يخص انبعاثات الكربون. وفي هذا 
الصدد، نقترح توسيع اختصاصات الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، ال 

قة بضبط قطاع الغاز الطبيعي.
ّ
سيما منها املتعل

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

نجدد دعوتنا في الفريق اإلشتراكي إلى ضرورة القيام بالّتدابير الالزمة 
من أجل إعادة هيكلة وتأهيل جميع املؤسسات العمومية العاملة في 
القطاع، تجّنبا للتداخل والحفاظ على الحياد والشفافية املطلوبين 
وفتح الباب أمام القطاع الخاص إلنتاج الطاقة الكهربائية، في إطار 

مبدأ السوق الحر.

وأخيرا، ال بّد من الوقوف عند التأخر في إصدار النصوص التنظيمية 
الكهرباء  قطاع  بضبط  املتعلق   48.15 رقم  القانون  لتطبيق  الالزمة 
وإحداث الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، ويطرح السؤال على مدى 
فاعلية هذا القانون دون نصوص تطبيقية، والتي تكت�سي أهمية كبيرة، 
ن الهيأة 

ّ
سواء بالنسبة للهيأة والفاعلين في قطاع الكهرباء، حتى تتمك

ن من مراقبة عملها وتقييمه.
ّ
املذكورة من ممارسة مهامها كاملة وتتمك

ر أنه ال قيمة للقوانين وإنما قيمة القوانين 
ّ
وهنا، ال بّد أن نسط

وقوتها في مدى تنزيلها وتطبيقها على أرض الواقع بالشكل السليم، مع 
ضرورة تمكين هذه الهيأة من اآلليات والوسائل املادية والبشرية ألداء 
مهامها على أكمل وجه في قطاع إستراتيجي بالنسبة لإلقتصاد الوطني، 
آملين أن يتواصل العمل والجهد لتطوير عملها ومالءمته مع املمارسات 
الفضلى املعمول به دوليا، وكذا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

إليه  التعبئة الجماعية، علينا أن نعمل بما دعا  وختاما وبنفس 
صاحب الجاللة في خطاب افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية 
منظومة  إحداث  عبر  الحادية عشرة،  التشريعية  الوالية  من  الثانية 
وطنية متكاملة تتعلق باملخزون اإلستراتيجي للمواد األساسية، ال سيما 
الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين املستمر للحاجيات 
الوطنية بما يعّزز األمن اإلستراتيجي للبالد، وبذلك نضمن استمرارية 

التزويد والرخاء في األداء وشكرا.

ملسيدامل2ئيسا:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الحركي، النائب املحترم 
ال�سي عمر الباز.

ملنيئباملسيداعا2املبيز:

أش2فا علىا وملسالما وملصالةا مل2حيما مل2حانا هللاا بسما
ممل2سلين،

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

بعض  إلبداء  الحركي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 

الهيأة الوطنية  التقرير السنوي األول حول أنشطة  املالحظات حول 

لضبط الكهرباء برسم سنة 2012، وذلك في إطار الصالحية الدستورية 

ملجلسنا املوقر.

في البداية، ننّوه بتقرير لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن 

والبيئة، حيث أتاحا لنا هذان التقريران كممثلين لألمة فرصة اإلطالع 

2016 بمقت�سى  على األدوار الرئيسية لهذه الهيأة التي أحدثت سنة 

نشأتها  الهيأة رغم حداثة  فإن هذه  اإلطار،  وفي هذا   .48.15 قانون 

قامت بالصالحيات املنوطة بها كهيأة حكامة تسهر على ضمان حسن 

سير السوق الحرة للكهرباء، وضبط ولوج املنتجين الذاتيين إلى الشبكة 

الكهربائية الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء الذي أصبح مفتوحا للمبادرة 

واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  كان  بعدما  الخاص  واإلستثمار  الحرة 

الصالح للشرب يختص حصريا في إنتاج الكهرباء ونقله وتوزيعه.

ملسيدامل2ئيس،

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

نعتبر في الفريق الحركي بأن الهيأة تعتبر من اآلليات املهمة ومدخل 

أيضا، حيث أن  بالبيئة  بارتباطها  الطاقية  أسا�سي ملقاربة اإلشكالية 

التحّدي الكبير هو إيجاد حلول للتبعية الطاقية الضاغطة. وبالتالي، فإن 
تقليص هذه التبعية إلى مستوى مقبول رهين بالذكاء الجماعي املغربي، 
واستثمار ما هو متاح وممكن في بالدنا من مصادر هذه الطاقة. لذا وجب 
التأكيد أن هذه الهيأة مدعوة الستنباط هذه التحديات الطاقية في أفق 
الخروج بنموذج طاقي مغربي صرف يتما�سى مع تقرير النموذج التنموي 
الجديد، الذي اعتبر الحكامة الطاقية رافعة قوية لتنمية القطاع، كما 
شّدد على نجاعة تلك الحكامة تفرض عليها أن تكون مستقلة وقوية 
وذات مصداقية كفيلة باملساهمة في تعزيز شروط إستراتيجية اإلنتقال 

الطاقي ببالدنا.
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ملسيدامل2ئيس،

من املؤكد أن الرهان الطاقي، وخاصة على مستوى الكهرباء، يعتبر 
اإلنكباب عليها، من خالل  التي تستلزم  أهم االنشغاالت  اليوم أحد 
سياسات عمومية واضحة، تربط األهداف بالنتائج وتكون لها القدرة 
للولوج  واضحة  شروط  خلق  وأيضا  الخارجية،  التحديات  رفع  على 
عادلة إلستعمال هذه  تعريفة  وأيضا  للنقل،  الكهربائية  الشبكة  إلى 
للمملكة،  التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  الشبكات من أجل دعم 

واإلستجابة بشكل مستدام الحتياجاتها من الطاقة الكهربائية.

من  املستمدة  للهيأة  اإلستراتيجية  الرؤية  نثمن  اإلطار،  هذا  وفي 
 على 

ّ
توجيهات جاللة امللك -حفظه هللا- في مناسبات متعددة، ونحث

اإلستراتيجية.  هذه  من  املستمدة  الخمس  التوجهات  أجرأة  ضرورة 
ويتعلق األمر ب:

اعتماد مزيج طاقي متنوع يقوم على اختيار تكنولوجيا موثوقة  1•
وتنافسية؛

الطاقات  حصة  زيادة  خالل  من  الوطنية  املوارد  تعبئة  1•
املتجددة ذات املستوى املنخفض من انبعاثات الكربون؛

عالوة على النجاعة الطاقية كأولوية وطنية؛ 1•

في  فالهدف  املستدامة،  والتنمية  الجهوي  اإلندماج  تعزيز  1•
إلى طاقات بأسعار  الطاقي والولوج  تأمين اإلمداد  جميع الحاالت هو 

تنافسية؛

وأيضا تطوير قطاع الصناعي نظيف. 1•

ومن هذا املنطلق، فإن الدعوة موجهة إلى الحكومة من أجل تمكين 
والنهوض  واملؤهلة  والكفأة  الكافية  البشرية  املوارد  من  الهيأة  هذه 

بالتكوين والبحث العلمي.

ملسيدامل2ئيس،

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

الهيأة وكذا  الفريق الحركي بأن العمل الذي تقوم بهذه  نعتبر في 
هذا  في  حددتها  التي  اإلستراتيجية  وفق  به  ستضطلع  الذي  العمل 
املجال، يجب أن يتطلع مع كل الجهود التي تقوم بها كل املؤسسات 
ب تقييما موضوعيا 

ّ
ذات الصلة. وفي هذا السياق، نرى بأن األمر يتطل

لسياسة بلدنا في مجال الطاقة بصفة عامة وفي مجال الكهرباء بصفة 
خاصة. كما نؤكد على أهمية اإلنفتاح على تجارب الدول األخرى، وال 
سيما على املستوى األورو-متوسطي واإلفريقي، تماشيا مع التوجهات 

اإلستراتيجية للمملكة.

الهيأة،  أطلقتها  التي  الدولي  التعاون  بأنشطة  نشيد  وباملناسبة، 
ن ال محالة من خدمة قطاع ضبط الكهرباء، 

ّ
وهي األنشطة التي ستمك

واإلرتقاء ببالدنا إلى مصاف الدول الرائدة في هذا القطاع وفي املجال 

الطاقي بصفة عامة. كما ننتظر من الهيأة أن تكون قوة اقتراحية في 
مجال تطوير التشريع الطاقي، انسجاما مع رؤية بلدنا في هذا اإلطار، 

تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا.

ملسيدامل2ئيس،

حض2متاملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

نشّدد في الفريق الحركي على ضرورة جعل الفعالية الطاقية أولوية 
ومضاعفة  للطاقة،  الوطنية  اإلستراتيجية  سطرته  ما  وفق  وطنية، 
املجهودات لتقليص التكلفة وتعزيز فرص تحقيق النجاعة الطاقية، 
فضال عن اإلنخراط الفعلي ملختلف القطاعات الحكومية واملؤسسات 
واملقاوالت العمومية والقطاع الخاص والجماعات الترابية في أوراش 

النجاعة الطاقية وإستعمال الطاقات املتجددة والنظيفة.

املواطنين  استفادة  تيسير  ضرورة  إلى  ندعو  الحرص،  وبنفس 
ميسرة  بطرق  الكهرباء  من  القروي،  العالم  في  وخاصة  واملواطنات، 
على  الحرص  وأيضا  للمواطنين.  اإلجتماعية  الظروف  تراعي  وبكلفة 
تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية وتجاوز الصعوبات واإلكراهات 
التي يطرحها تعدد املتدخلين، في غياب اإللتقائية والتناسق في التدبير.

في الختام السيد الرئيس، نؤكد في الفريق الحركي على ضرورة تسريع 
تنفيذ األهداف التي حددت اإلستراتيجية الطاقية الوطنية بالرفع من 
حصة الطاقات املتجددة في الكهرباء، وتكثيف إنجاز استثمارات في مجال 
االنتقال الطاقي قصد تقليص االستهالك املفرط للطاقة األحفورية التي 
واستفحال  اإلقتصادية،  األنشط  على  تؤثر  والتي  املغرب  يستوردها 
التضخم، مثمنين هذا النقاش الحيوي حول هذه القضايا التي تستأثر 
باإلهتمام الوطني والشعبي، آملين أن تجد التوصيات التي خلص إليها 
هذا النقاش طريقها إلى التفعيل والتنزيل من طرف الحكومة، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدامل2ئيس:

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

ملنيئبةاملسيدةاحكياةاسحيقي:

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

يسعدني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الدستوري الديمقراطي 
اإلجتماعي ملناقشة التقرير السنوي األول حول أنشطة الهيئة الوطنية 
لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، وهي مناسبة للتعرف عن قرب عن 
الحكامة  بوجودها منظومة هيئات  التي عززت  الحديثة  الهيئة  هذه 
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ببالدنا، والتي انطلقت في مباشرة مهامها بعد استكمال جميع مكوناتها، 
وشروع أجهزتها في ممارسة مهامها بشكل فعلي بعد نشر القانون رقم 
48.15 املتعلق بضبط القطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط 
الكهرباء في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو 2016. ونعتبر أن إحداث 
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء جاء تتويجا ملسار تطور تنظيم قطاع 
الكهرباء ببالدنا، بعد أن اتخذت خطوات استباقية وشجاعة، تتمثل 
في تبني الخيار اإلستراتيجي في مجال اإلنتقال الطاقي بمبادرة ملكية قائم 
على ضمان تنويع مصادر اإلنتاج الطاقي، بإنجاز سلسلة من مشاريع 
املزيج  في  نسبتها  من  التدريجي  والرفع  واملتجددة  النظيفة  الطاقات 
الطاقي من مصادر شمسية وريحية ومائية وهيدروجينية. هذا الخيار 

تم الشروع فيه ابتداء من سنة 2009.

ومواكبة وتأطيرا لهذا التوجه، صادق البرملان املغربي على سلة من 
للطاقات متجددة  إلى خلق سوق حرة  الهادفة  الحديثة  التشريعات 
منفتحة على استثمارات مهمة، كفيلة بترجمة اإلنتقال الطاقي إلى واقع 
ملموس بإحداث مجموعة من املؤسسات والوكالة الساهرة على هذا 
التحول اإلنتاجي، وتنظيم وضبط سوق الطاقة من اإلنتاج إلى النقل 
الذي  الكبير  الوطني  الورش  واستكماال هذا  والتوزيع.  استغالل  وإلى 
تراهن عليه الدولة في توفير األمن الطاقي واستدامته والدفع بالعجلة 
اإلنتاجية والصناعية وتوفير مناخ تناف�سي لجلب اإلستثمارات، والسهر 
الكهرباء، تم إحداث هيئة  إلى  العادل واملنصف  الولوج  على ضمان 
ملناقشة  اليوم  نتشرف  والتي  الكهربائي  والضبط  والنوظمة  الحكامة 
شاكرين   ،2022 سنة  برسم  عنها  صادر  تقرير  وأول  عملها  باكورة 

للساهرين عليها هذا املجهود املوثق الذي بين أيدينا.

وإن قراءتنا لهذا التقرير يثير مجموعة من التساؤالت التي تشغل 
مختلفة،  مواقع  من  للكهرباء  واملستعملين  واملنتفعين  املتتبعين  بال 
يأتي في مقدمة هاد التساؤالت ما يتعلق بتطور اإلنتقال الطاقي ومدى 
الوفاء بتحقيق النسب والتواريخ املعلنة لإلنتاج الطاقي النظيف في أفق 
سنة 2030، وهل البرامج التي تسهر على تنفيذها شركة »مازين« تسير 
بإيقاع جيد وبتكلفة معقولة ومنسجمة مع األسعار والضوابط املماثلة 
في السوق الدولي من حيث الجودة والسالمة؟ ثم إن الهاجس الذي 
يشغل املواطن العادي هو مسألة أسعار اإلستهالك الكهربائي ملختلف 
األغراض، من اإلستهالك املنزلي العادي إلى تكاليف الربط الكهربائي 
وتكاليف الدراسات واألشغال التي يفرضها املوزع الرئيسة للكهرباء أي 
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب على الزبناء. هل من تحسن 
وعقلنة في فواتير الربط واإلستهالك التي تثقل كاهل املواطن الزبون 
الذي ال حول له وال قوة أمام الشروط اإلذعانية والغير شفافة للمزود 
الرئي�سي للطاقة الكهربائية والوسطاء اآلخرين في هذه العالقات من 
شركات التوزيع التي دخلت السوق بإسم التدبير املفوض؟ نطرح هذه 
التساؤالت من موقعنا كنائبات ونواب وفريق برملاني، بإسم املواطنين 
الذين ينتظرون مالمسة تحول وتطور إيجابي ومعقول في عالقتهم بهذه 

الشركات التي تستنزف جيوبهم على رأس كل شهر.

ملسيدامل2ئيس،

بعد اطالعنا على هذا التقرير، تبين لنا أن مهام ودور الهيئة الوطنية 
ممارسة  من  تتمكن  أن  إلى  وتتطلع  ومهمة،  واسعة  الكهرباء  لضبط 
جميع أدوارها املّفصلة في املادتين 18 و 19 وغيرهما من القانون 48.15، 
تحقيقا وضمانا لحسن سير السوق الحرة للكهرباء، وضبط الولوج إلى 
الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، مع إلحاحنا على اإلجتهاد في حماية 
املستهلك الذي يمثل الحلقة الضعيفة في سالسل اإلنتاج الكهربائي، 
والسهر على مكافحة أي تميز أو معاملة مشوبة بالغبن وعدم الشفافية.

الذي   ،48.15 القانون رقم  وتفعيال لجميع مقتضيات ومضامين 
ممارسة  في  الكهرباء  لضبط  الوطنية  الهيئة  أجهزة  بموجبه شرعت 
مهامها بشكل فعلي ابتداء من 21 أبريل 2021، فإننا الحظنا عدم إصدار 
هذا القانون وهي نصوص ملزمة لتفعيل جميع مواده وتمكين الهيئة 
من مباشرة جميع اختصاصاتها، مما يطرح سؤال آخر عن مدى فعالية 
هذا القانون دون نصوصه التطبيقية التي تكت�سي أهمية كبيرة، سواء 
بالنسبة للهيئة أو للفاعلين في القطاع الكهربائي. وبدون هذه النصوص 
لن نتمكن من تقييم ومراقبة عمل الهيئة، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة، 

عن مآل هذه النصوص التطبيقية وعن اآلجال املتوقعة إلصدارها.

بتنزيل  تتعلق  فريقنا،  في  إليها  اإلشارة  نود  التي  األخيرة  واملسألة 
ضمن  تندرج  والتي  الجديد،  التنموي  النموذج  ومخرجات  توصيات 
التكلفة  وتخفيض  الطاقي  اإلنتقال  مواكبة  على  حرصنا كمشروعين 
الطاقية. من أجل هذا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن اإلجراءات التي 
تعتزم الحكومة اتخاذها لتمكين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من 
توسيع مجال اختصاصها ليشمل ضبط قطاع الغاز الطبيعي كما نص 
على ذلك تقرير النموذج التنموي، الذي كنتم السيدة الوزيرة عضوا 
نشيطا في اللجنة الخاصة به، وتضمن التقرير فقرة خاصة لهذا املعنى 
تنص على وضع هندسة مؤسساتية جديدة، ترتكز على فاعل مكلف 
بالشفافية  ويتميز  واإلستقاللية  الالزمة  بالصالحيات  يتمتع  بالضبط 
اتجاه كل األطراف املتدخلة في القطاع على أن يتكلف أيضا بقطاع الغاز 

الطبيعي.

وفي نفس اإلتجاه، سبق ملجلس املنافسة أن أدلى برأيه حول مشروع 
قانون رقم 17.94 املتعلق بقطاع الغاز الطبيعي وبتغيير القانون رقم 
48.15 املتعلق بضبط قطاع الكهرباء، لذا يلزم على الحكومة التفاعل 
مع رأي مجلس املنافسة واإلسراع بتوسيع اختصاصات الهيئة الوطنية 
لضبط الكهرباء، انسجاما مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، 
مراعاة للظرفية الطاقية الدولية، مما تقتضيه من مواكبة لبلدنا لهذه 

الظرفية، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدامل2ئيس:

النائبة  التقدم واإلشتراكية  الكلمة لفريق  النائبة،  شكرا السيدة 
املحترمة السيدة نزهة مقداد.
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ملنيئبةاملسيدةانزهةامقدمى:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

أتدخل بإسم فريق التقدم اإلشتراكية في هذه الجلسة التي نخصصها 
الكهرباء،  لضبط  الوطنية  للهيئة  للتقريرالسنوي  العامة  للمناقشة 
وهي مناسبة نحيي فيها هذه املؤسسة الوطنية على العمل الجبار الذي 
النصوص  بإصدار  يتعلق  فيما  الذين سجلوا  التأخر  رغم  به  قامت 
القانون  هذا  مراجعة  إلى  وندعو  لها،  املحدث  للقانون  التطبيقية 
لتوسيع اختصاصاتها لتشمل أيضا ضبط قطاع الغاز الطبيعي، تفاعال 
مع مخرجات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد وتوصيات مجلس 

املنافسة في هذا الصدد.

وعموما، فإننا في فريق التقدم واإلشتراكية نعتبر فرصة مناقشتنا 
لحصيلة عمل هذه الهيئة برسم سنة 2021 مناسبة مواتية لتحليل 
أننا  نخفيكم  ولن  املختصة.  اللجنة  في  أمامنا  التي قدمت  املعطيات 
فوجئنا بالعديد من األرقام التي عرض السيد رئيس الهيئة الوطنية 
لضبط الكهرباء، والتي سننطلق منها في قراءتنا املوضوعية والواقعية 
نتمنى  التي  األفكار  من  وبلورة مجموعة  ببالدنا  الكهرباء  إنتاج  لحال 

اإلستماع إليها جيدا و ملا األخذ بها.

والبأس في أن نتقاسم معكم، السيدات والسادة النواب، قناعتنا 
بالدنا  تقدم  في  الطاقي  األمن  بأهمية  واإلشتراكية،  التقدم  فريق  في 
وضرورة السعي بشكل حثيث لتحقيق السيادة الطاقية الوطنية، وهو 
هم جماعي ال يقبل أي مزايدة. إال أن ذلك لن يمنعنا من التعبير عن 
موقفنا منلنزاهة فكرية املعهودة في حزب التقدم واإلشتراكية، ونتطلع 
بهذا الصدد إلى املزيد من الجهود لتعزيز وتنويع مواردنا الطاقية، مع 
تسجيل مالحظة أساسية تتصل بالتنامي املطضرد ملؤشرات الطاقة 
ذات املصادر املتجددة، ال سيما الشمسية والريحية منها التي بلغت 
2021 ما معدله حوالي %20 من الحاجيات الطاقية  مجتمعة سنة 

الوطنية وهو مصدر لإلعتزاز.

في املقابل، نالحظ إستمرار غلبة الفحم البخاري والوقود والديزيل 
نعتبره  أمر  وهو   ،67% اليوم  يتجاوز  بمعدل  الكهرومائية  والطاقات 
مقلقا بالنظر لتكلفة ذلك ليس فقط من الناحية السياسية، بحيث 
للتقلبات الدولية في هذا املجال، ولكن أيضا من  تظل بالدنا رهينة 
حيث التكلفة املالية التي نؤديها بالعملة الصعبة والتي ستتجاوز 47 
إلى األضرار  باإلضافة  2022 وهو رقم مهول  مليار درهم برسم سنة 

اإليكولوجية البالغة واملؤكدة.

باملوازاة مع ذلك، فإننا نستشعر التحديات التي تواجه الطاقات 
األحفورية ومخاطر اإلمداد التي تتصل بها، ال سيما بالنسبة للبلدان 

التي ال تتوفر على البترول والغاز، وهذا ما يبين أهمية انخراط بالدنا في 
شراكات إقليمية، والتي يعتبر أنبوب نيجيريا-املغرب نموذج ناجحا لها، 
ونحن معتزون بهذا املشروع الرائد والواعد الذي يحظى برعاية ملكية 

سامية.

السيدة الوزيرة، إنه ال مناص لنا من التوجه بجرأة أكبر نحو تعزيز 
هذا  في  ونشيد  الوطني.  الطاقي  النسيج  بنية  في  املتجددة  الطاقات 
الصدد، بالسياسة املولوية املتبصرة التي أبدعت هذا النسيج املتنوع 
من املصادر الطاقية الخضراء، ونتطلع إلى تعزيز هذا الخيار عبر إطالق 
مشاريع الطاقة الهيدروجينية التي تتوفر فيها بالدنا على إمكانيات هائلة 
تعادل 65.1 مليون برميل من النفط تقريبا في اليوم، وهو رقم يفوق 5 
مرات حاجاتنا الداخلية من الطاقة وهو ما يقت�سي تشجيع الشراكات 

في هذا املجال.

في السياق، نتساءل في فريق التقدم واإلشتراكية عن حقيقة ما يتم 
تداوله إعالميا من قرب إطالق مشروع إلنتاج الطاقة النووية في بالدنا، 
كما نتساءل عن حصيلة خطة العمل املندمجة التي تمت صياغتها مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهمت الفترة 2016 /2020.

ملسيدامل2ئيس:

السيدة النائبة إيال سمحتي غاتوقف حتى تجي دخل السيدة الوزيرة 
باش تسمعك. تفضل السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةانزهةامقدمى:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيدة الوزيرة، إنه ال مناص لنا من التوجه بجرأة أكبر نحو تعزيز 
الطاقات املتجددة في بنية النسيج الطاقي الوطني، ونشيد في هذا الصدد 
بالسياسة املولوية املتبصرة التي أبدعت هذا النسيج املتنوع من املصادر 
مشاريع  إطالق  عبر  الخيار  هذا  تعزيز  إلى  ونتطلع  الخضراء  الطاقية 
الطاقات الهيدروجنية التي تتوفر فيها بالدنا على إمكانيات هائلة تعادل 
65.1 برميل من النفط تقريبا في اليوم وهو رقم يفوق 5 مرات حاجتنا 

الداخلية من الطاقة وهو ما يقت�سي تشجيع الشراكات في هذا املجال.

في السياق، نتساءل في فريق التقدم واالشتراكية عن حقيقة ما يتم 
تداوله إعالميا من قرب إطالق ملشروع إلنتاج الطاقة النووية في بالدنا، 
كما نتساءل عن حصيلة الخطة العمل املندمجة التي تمت صياغتها 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهمت الفترة 2016-2020، ووضعت 
ضمن أهدافها تسخير هذا املورد الطاقي في تحلية مياه البحر، غير أن 
ذلك ال يجب أن ينسينا أهمية مواصلة استكشافات النفط والغاز 
الطبيعي واالهتمام بالصناعات البترولية وتأمين االحتياط االستراتيجي 
الوطني من املحروقات عبر إحياء مصفاة »السامير« والتعجيل بوضع 
يضمن  بشكل  ونقلها  الطاقية  املواد  لتخزين  املنظم  القانوني  اإلطار 
التي عرفته مدينة  االنفجار  تتكرر مأساة  النجاعة والسالمة حتى ال 

املحمدية مؤخرا.
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ونعتقد في الختام، أن األهم هو تأمين احتياجاتنا الطاقية الوطنية 
في متناول الجميع، مستهلكين ومهنيين، دون  بأسعار معقولة، تكون 
إغفال البعد اإليكولوجي، مع معالجة اإلشكاالت البنيوية في هذا القطاع، 
من قبيل كثرة املتدخلين والوسطاء، وتوسيع شبكة الكهرباء لتصل إلى 
أق�سى نقطة من ترابنا الوطني. ونحن واثقون أن الهيئة الوطنية لضبط 
الكهرباء ستواكب عمل الحكومة في هذا املسعى، ونتمنى للمؤسسة كل 

التوفيق في املهام املنوطة بها، وشكرا.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
النائبة املحترمة السيدة نعيمة الفتحاوي.

ملنيئبةاملسيدةانعياةاملفتحيوي:

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

يشرفني أن أساهم باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية في 
مناقشة هذا التقرير السنوي ألنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء 

املعروض على أنظارنا في هذه الجلسة.

السيدة الوزيرة، لقد بلورت بلدنا منذ 2009 بفضل التوجيهات 
إنجاز  على  قائمة  وطنية  طاقية  استراتيجية  رؤية  السامية،  امللكية 
انتقال طاقي صافي من الطاقات األحفورية غير املتجددة وامللوثة إلى 
الطاقات النظيفة ذات املصادر املتجددة، بالنظر ملا تزخر به في بالدنا 
من مؤهالت كبرى إلنتاج الطاقات النظيفة من مصادر شمسية وريحية 

ومائية وأخيرا الهيدروجينية.

هناك مؤشرات عديدة تؤكد الرغبة امللحة للمغرب في تسريع التحول 
واالعتماد على الطاقات املتجددة من خالل السنوات القليلة املقبلة، 
وكان آخرها تخصيص جاللة امللك -حفظه هللا- يوم الثالثاء 22 نونبر 
املا�سي جلسة عمل حول تطوير الطاقات املتجددة واآلفاق الجديدة 
في هذا املجال، والدعوة إلى تسريع وتيرة إنجاز هذا الورش وإسراع رفع 
حصة هذه الطاقات إلى أزيد من %52 من املزيج الكهربائي الوطني في 
أفق 2030، خصوصا وأن نسبة التبعية الطاقية الزالت مرتفعة وهي في 
حدود %90.57، كما أن إنتاج الكهرباء الزال يعتمد على مصادر حرارية 
أساسا يمثل 68 إلى %70، كما أن الفاتورة الطاقية للمغرب تتجه إلى 
تسجيل رقم قيا�سي مع نهاية هذا العام، حيث يرتقب أن تتجاوز 100 

مليار درهم في السنة بسبب ارتفاع أسعار املحروقات.

وفي إطار تنفيذ االستراتيجية الطاقية الوطنية، تم إحداث هذه 
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في ماي 2016 والتي ترتكز على 4 أهداف 

أساسية وهي:

تأمين اإلمداد الطاقي؛ 1•

تعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية؛ 1•

التحكم في الطلب؛ 1•

الحفاظ على البيئة. 1•

ومن أجل إنعاش اقتصاد طاقي للثروة، عملت املؤسسة التشريعية 
2010 على إصدار جيل جديد من القوانين املؤسسة والهيئات  منذ 
املؤطرة لسوق حرة للطاقة املتجددة، أذكر من بينها: قانون الطاقات 
املتجددة؛ قانون الوكالة املغربية للطاقة الشمسية؛ قانون النجاعة 
الطاقية؛ قانون الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة 
الهيئة  وإحداث  الكهرباء  قطاع  بضبط  املتعلق  القانون  الطاقية؛ 

الوطنية لضبط الكهرباء.

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

بالسلطة  الثروة  فيها  تتدخل  معضلة  اليوم  تشهد  بالدنا  إن 
واالستفادة الغير املشروعة من ارتفاع أسعار املحروقات، أمام حكومة 
مع األسف عاجزة عن مواجهة املشكل، وكذلك عجز آليات الحكامة 
واملحاسبة عن القيام بأدوارها وأداء وظائفها الفعالة، مما خلق توجها 
ورفض  مطالبه  للتعبيرعن  االحتجاج  في  بدائل  عن  يبحث  مجتمعيا 
التوجهات االحتكارية لدى لوبيات املحروقات املستفيدة من الوضع 
بأرباح فاحشة، والتي استثمرت في األزمة واغتنت من ورائها على حساب 
من  واسعة  لشرائح  الهشة  االجتماعية  والوضعية  الشرائية  القدرة 
املواطنين، نتج عن ذلك اختالالت متعددة لعل أكثرها خطرا ما يتهدد 
االستقرار االجتماعي، وهو ما يتطلب السيدة الوزيرة، تسريع مسلسل 
االنتقال الطاقي بغية تقليص الهشاشة، وإيجاد حلول لهذه الوضعية 
التي يعيشها املواطنين إزاء تقلبات أسعار النفط والغاز، وإرساء تدبير 
يتسم بطابع وقائي أكبر ملخزون املواد الطاقية، وهو ما يقت�سي املزيد 
لتعبئة  املمكنة  السبل  ودراسة  التخزين  مجال  في  االستثمارات  من 
قدرات التخزين املتوفرة لدى شركة »السامير« وتنزيل توصيات مجلس 

املنافسة حول املحروقات.

كما نؤكد على تسريع تنزيل ما جاء في توصيات النموذج التنموي 
الجديد، في الشق املتعلق بالطاقة، وذلك بتخفيض التكلفة عن طريق 
إصالح القطاع باللجوء إلى الطاقات املتجددة ذات املستوى املنخفض 
من انبعاثات الكربون. ويتطلب ذلك إصالحا عميقا لقطاع الكهرباء، 
ال سيما من خالل وضع هندسة مؤسساتية جديدة، ترتكز على فاعل 
ويتميز  واالستقاللية،  الالزمة  بالصالحيات  يتمتع  بالضبط،  مكلف 
املنتجين  سواء  القطاع،  في  املتدخلة  األطراف  كل  اتجاه  بالشفافية 
أو الناقلين أو املوزعين، على أن يتكلف أيضا بقطاع الغاز الطبيعي، 
والفصل بين مهام مختلف املتدخلين في القطاع، وفتح ميدان إنتاج 
الطاقات الخضراء في وجه املنافسة. والبد أيضا من انفتاح الهيئة على 
أنشطة أخرى متعلقة بقطاع املحروقات والغاز، خاصة مع التقلبات 

التي تعرفها السوق الدولية في الشق املتعلق باملحروقات.
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تسريع إحالة مشروع القانون املتعلق بالتخزين على الهيئة؛

تسريع إصدار املرسومين املتعلقين بمناطق التطوير الكهروضوئي 
والحقن في الشبكات؛

توفير مختلف اآلليات والوسائل املادية والبشرية لهذه املؤسسة 
حتى يتسنى لها أداء أدوارها، وشكرا.

ملسيدامل2ئيس:

شفيقة  السيدة  املحترمة  للنائبة  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
لشرف. النائبة املحترمة السيدة فاطمة التامني.

ملنيئبةاملسيدةافيطاةاملتيمني:

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدةاملوزي2ة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

املتعلق  السنوي  للتقرير  اليسار  فدرالية  عن  كنائبة  استمعت 
بالهيئة، وبالنظر ألهمية املجال وأيضا املهام املنوطة بالهيئة، نسجل 

املالحظات التالية:

- أوال، هناك حاجة إلى توسيع صالحيات الهيئة وتغيير مهامها حتى 
أنواع  كل  تشمل  وأن  الكهرباء،  وتقنين  لضبط  وطنية  وكالة  تصبح 
الطاقة )البترول، الغاز الطبيعي، الفحم، الطاقات الخضراء، الطاقات 

النووية( وغيرها؛

الخضراء  الطاقة  إنتاج  في  العام  القطاع  دور  تعزيز  ثانيا،   -
وعدم الرهان بشكل كلي على القطاع الخاص، واألخذ بعين اإلعتبار 
اإلقتصاديات الكبرى في امتالك الدولة لوسائل اإلنتاج كمثال أملانيا، 

فرنسا، إنجلترا وغيرها؛

شديد في القوانين على حمل القطاع الخاص 
ّ
- أيضا الحاجة إلى الت

على اإلمتثال لتنفيذ السياسة الوطنية في الطاقة لضمان تزويد يعني 
بدون انقطاع وبالكلفة والجودة املطلوبة؛

- رابعا، كذلك ينبغي القيام بتقييم الكلفة العامة إلنتاج الطاقة 
ومدى منافستها للطاقات التقليدية، من أجل تحقيق هدف تخفيض 
سعر الطاقة على املواطنين وعلى املقاولة، وهذا هدف وتحدي في نفس 

الوقت.

إنتاج  في  التقدم  عدم  معّوقات  في  للنظر  كذلك  الحاجة  هناك 
الطاقة الشمسية والريحية منذ 2009، بحيث ما وصالتش الحصة 
ديالها سوى %16 في إنتاج الكهرباء وأقّل من %8 من اإلستهالك اإلجمالي 
للطاقة. الدراسة كذلك يجب أن تطال آثار مشاريع الطاقة الريحية 
والشمسية على استغالل األرا�سي وعلى الرعي وعلى املياه، وأيضا على 
املعيش اليومي للساكنة املحيطة بهذه املشاريع، ألن أكيد أن هناك آثار 

وتداعيات ينبغي استحضارها من خالل استحضار مصلحة املواطنات 
واملواطنين، شكرا.

ملسيدامل2ئيسا:

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

ملنيئبةاملسيدةانبيلةامنيب:

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدةاملوزي2ة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

بإسم الحزب اإلشتراكي املوحد نغتنم فرصة مناقشة التقرير األول 

للهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، من أجل التذكير بأهمية الديمقراطية 

وااللتزام بالبرامج الحكومية التي يجب التقّيد بها والتي تسمح للبرملانيين، 

أغلبية ومعارضة، بتتّبع تطبيق األهداف املعلنة وليس تطبيق توجيهات 

صندوق النقد الدولي، تحت مسميات الجيل الجديد من اإلصالحات 

والجيل الجديد من القوانين واإلنتقال الطاقي املطلوب، ولكن أصبح 

الغير مضبوط  التي تخفي غابة الخوصصة واالنفتاح  ل الشجرة 
ّ
يمث

وهو ما يحتاج الضبط بدون تفسير أسباب النزول، وإلى أين نتوجه 

وما هي مصلحة بالدنا في ذلك، في تحرير اإلنتاج والنقل وتوزيع الكهرباء 

والّتفكيك املتواصل وإضعاف أحد أهم املرافق الحيوية باملغرب اللي 

للماء  الوطني  باملكتب  تم دمجه  بعدما  للكهرباء،  الوطني  املكتب  هي 

الصالح للشرب إلنجاز صفقة خوصصة شاملة.

ناجعة ومتطورة، ولكن  أجوبة  ب 
ّ
ويتطل الطاقي مطروح  التحّدي 

ال يمكن استنساخ نماذج معينة جاهزة ونتجاهل إخفاقات التجارب 

املعتمدة، تجربة خوصصة وتحرير قطاع الكهرباء في بريطانيا واالتحاد 

األوروبي والواليات املتحدة أّدت إلى عكس النتائج املتوقع تحقيقها، 

ية، عدم الوفاء باالستثمارات املوعودة في 
ّ
األسعار مرتفعة، الكفاءة متدن

هذا املجال. املكتب الوطني للكهرباء مؤسسة عمومية، يعني ما غاديش 

ر باألرقام، وتتبنى برامج محكمة والتخطيط والتسيير واإلنجاز 
ّ
نعاود نذك

إلى ما غيرذلك. ىة مؤخرا في 2021، تم ربط الداخلة باملنظومة الكهربائية 

الوطنية، فأملانيا اليوم ترجعات رجعت للفحم الحجري، فرنسا كتستثمّر 

في النووي بالنظر لألزمة الطاقية، نحن إلى أين نتوجه؟ وما هي مصلحتنا 

في ذلك؟ وملاذا اإلستمرار في تغييب النقاش الديمقراطي واالنفتاح على 

الفاعلين والكفاءات الوطنية في هذا القطاع؟ هاذ القانون...

ملسيدامل2ئيسا:

شكرا السيدة النائبة..
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ملنيئبةاملسيدةانبيلةامنيب:

السيد الرئيس، يمكن نصيفط لكم تقرير متكامل با ش يمكن..

ملسيدامل2ئيس:

الوزيرة  السيدة  النائبة.  السيدة  مرحبا  مرحبا،  وخا  املحضر  في 
عندك ساعة و15 دقيقة خذ راحتك، تفضلي إيال بغيتي تدخل.

ملسيدةاليلىابنعلياوزي2ةامالنتقيلاملطيقياوملتنايةامملستدممة:

شك2ماملسيدامل2ئيسامملحترم،

وملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

تم  التي  الوطنية  الطاقية  االستراتيجية  تحظى  كتعلموا،  فكما 
اعتمادها من توجيهات صاحب الجاللة امللك محمد السادس -نصره 
هللا- بمكانة خاصة، والهدف األول هو تعبئة اإلمكانات البشرية واملادية 
التي تتوفر عليها بالدنا، اإلمكانيات الطبيعية، أيضا وتخفيف الفاتورة 

الطاقية وتشجيع فرص االستثمار في هذا املجال.

وفي هذا السياق، حرصت على تلبية دعوة مجلسكم املوقر لحضور 
الكهرباء  لضبط  الوطنية  الهيئة  ألنشطة  السنوي  التقرير  مناقشة 
برسم سنة 2021، إيمانا بدور املؤسسة التشريعية بكافة مكوناتها، 
وفي مواكبة الحكومة عموما ووزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة 
بشكل خاص، في تنزيل هذا الورش املهم أال وهو ورش االنتقال الطاقي 

من أجل تنمية مستدامة على ضوء التوجيهات امللكية السامية.

فكما تعلمون، أحدثت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء التي تعتبر 
شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع باالستقالل املالي 
سنة 2016، أوكل إليها املشرع مهمة ضمان حسن سير السوق الحرة 
للكهرباء، وضبط ولوج املنتجين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، 
ولهذا الغرض أسندت لها مجموعة من املهام واالختصاصات بموجب 

القانون املحدث لها.

ممارسة  في  الكهرباء  لضبط  الوطنية  الهيئة  ملواكبة  وسعيا 
النصوص  إصدار  استكمال  على  الوزارة  هذه  تعمل  اختصاصاتها، 
التشاور  اللي تكلمنا عليه وبعد  القانون،  التطبيقية الالزمة لتطبيق 
مع كافة الفرقاء وكافة الشركاء املعنيين، بما فيه الجماعات الترابية 
كمستهلكين وكزبناء للخدمة الطاقية، وأيضا بتشاور مع القطاع العام 
النموذج  تنزيل توصيات  الخاص كمستثمرين، وعالوة على  والقطاع 
بتاريخ  العام  تقريره  في  الجديد، والذي نص كما تفضلتم،  التنموي 
أبريل 2021 على ضرورة وضع هندسة مؤسساتية جديدة ترتكز على 
فاعل مكلف بالضبط حقا، يتمتع بالصالحيات الزمة واالستقاللية، 

ولكن يتميز بالشفافية اتجاه كل األطراف املتدخلة في هذا القطاع.

فكما تعلمون، السيدات والسادة النواب املحترمون، أنه وفي هذا 

اعتماد  والتنمية املستدامة على  الطاقي  االنتقال  اإلطار عملت وزارة 
مجموعة من اإلصالحات التشريعية والتنظيمية التي كانت جد مهمة، 
وأيضا جد منتظرة في هذا القطاع خالل هاد السنة التشريعية األولى، 
نذكر منها: مشروع قانون 40.19 الذي يغير ويتمم القانون جد مهم اللي 
هو 13.09 الذي يتعلق بالطاقات املتجددة؛ القانون 48.15 املتعلق 
بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والذي 
يهدف باألساس إلى فتح السوق الكهربائية، ويخول هذا القانون ضمان 
حق الولوج إلى الشبكة الكهربائية ذات الجهد الجد العالي وذات الجهد 
العالي، وألول مرة الشبكة الكهربائية ذات الجهد املتوسط. كما عملنا، 
اختصاصاتها  مجال  توسيع  على  والعمل  الهيئة،  مع  طبعا  بإشراك 
املتعلقة بشراء فائض  التجارية  الكيفيات والشروط  ليشمل تحديد 
الطاقة املنتجة انطالقا من عدة مصادر، طبقا ألحكام القانون السالف 
الذكر رقم 48.15، وكذا التكاليف املرتبطة بخدمات املنظومة كما هي 
معروفة في القانون 13.09 بالنسبة للطاقة الكهربائية املتجددة. وهو 
نفس النهج الذي اعتمد في مشروع القانون 82.21 املتعلق باإلنتاج 
الذاتي للكهرباء. وبهذه املناسبة، ننوهه بدور لجنة البنيات األساسية 
تنزيل هذا  في  للوزارة  الفعالة  املواكبة  في  والبيئة،  واملعادن  والطاقة 

الورش التشريعي اإلستراتيجي.

وتوصيات  الوزارة  توصيات  أشارككم  أن  أود  املنبر،  هذا  ومن 
الحكومة حول ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل األدوار املنوطة بالهيئة 
الوطنية لضبط الكهرباء والتنزيل الفعلي لورش ضبط قطاع الكهرباء، 

بما في ذلك طبعا:

- أوال، إخراج الفصل املحاسباتي ألنشطة اإلنتاج والنقل والتوزيع، 
وهاد الفصل املحاسباتي الزم أن أذكر أنه ليس له أي عالقة بالتفكيك 
أو بالخوصصة، بل له عالقة بتوفير الشفافية واملساواة وضمان معاملة 
من  املزيد  على  وتشجيعهم  الخواص  الفاعلين  مختلف  بين  عادلة 

اإلستثمارات في قطاع الكهرباء وفي قطاع الطاقة بشكل مجمع؛

التعريفات  تحديد  عملية  تسريع  هي  الثانية  التوصية  ثانيا،   -
الستعمال الشبكات الكهربائية، ال سيما التعريفات الستعمال شبكة 
توزيع الكهرباء ذات الجهد املتوسط ألنها تخص املستهلكين وتخص 

أيضا املستثمرين.

- ثالثا، ولكن ليس أخيرا عندنا بزاف دالتوصيات ولكن غانذكر منها 
غير ثالثة، العمل على نشر قرارات الهيئة وتعريفات الهيئة على موقعها 
اإللكتروني وجعلها متاحة للعموم، وذلك من أجل تكريس هاد املبدأ 
ديال الشفافية وكسب ثقة جميع الفاعلين في هذا القطاع، الفاعلين 

الخواص والفاعلين من القطاع العام.

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

ال تفوتني هذه املناسبة أن أنوه بالتعاون بين الوزارة والهيئة، لتفعيل 
مقتضيات القانون 48.15، وتنزيل اآلليات الالزمة لضبط الكهرباء من 

أجل جودة خدمة املنظومة الكهربائية.
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وختاما، فإن تنزيل هاد الورش، ورش اإلنتقال الطاقي من أجل تنمية 
مستدامة بات يستدعي طبعا تظافر جهود كل الفاعلين في القطاع، كل 
من موقعه وكل حسب اإلختصاصات املوكلة إليه. وفقنا هللا ملا فيه خير 

لهذا الوطن، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدامل2ئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، مرة أخرى أجدد التشكرات للجنة البنيات 
األساسية على القيام بهاد العمل، واملستقبل كما ذكرت كاينة لجنة 
ديال مراقبة املالية العامة عندهم تقرير، وإال الحظتوا ندشن هذه 

السنة بحوار املؤسسات، مؤسسة ضبط الكهرباء، مؤسسة البرملان 

أو السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في نقاش مسؤول. وأتوسل 

مرة أخرى إلى السيدات والسادة رؤساء اللجن، أن ينكبوا على دراسة 

طرف  من  اإلختصاص،  حسب  عليهم  املعروضة  السنوية  التقارير 

رؤساء  والسيدات  بالسادة  أهيب  كذلك  التقارير،  لتحضير  املكتب، 

اللجان اإلستطالعية واللجان املوضوعاتية أن تمدنا في أقرب اآلجال 

بالتقارير، وتنهي املهام ديالها باش نطلقوا مهام جديدة، شكراارفعتا

ملجلسة.
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محض2املجلسةاملثيمنةاوملثاينين

ملتيريخ: االثنين 16 جمادى اآلخر 1444ه)9 يناير 2023(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  محمد جودار،  السيد  مل2ئيسة: 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعون  وثمانية  ساعتان  ملتوقيت: 
الثالثة زواال والدقيقة الواحدة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  مألعايل:  لدولا
الحكومية التالية:

الصحة والحماية االجتماعية

التجهيز واملاء

التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة

الشباب والثقافة والتواصل

ملسيد،امحادالوىمرارئيساملجلسة:

أش2فا علىا وملسالما وملصالةا مل2حيما مل2حانا هللاا بسما
ممل2سلين،

افتتحت الجلسة.

ملسيد ناملوزي2ينامملحترمين،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول أعمالنا اليوم 33 سؤاال شفهيا موزعا على 

القطاعات التالية:

- الصحة والحماية االجتماعية؛

- التجهيز واملاء؛

- التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة؛

- الشباب والثقافة والتواصل.

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

املجلس لتالوتها مشكورة، تفضلوا السيدة األمينة.

ملسيدةاإلهيماملسيقياأمينةامملجلس:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

العليا  الهيئة  بإحداث  يتعلق   07.22 رقم  قانون  مشروع  1•
للصحة؛

10.22 يتعلق بإحداث الوكالة املغربية  مشروع قانون رقم  1•
لألدوية واملنتجات الصحية؛

11.22 يتعلق بإحداث الوكالة املغربية  مشروع قانون رقم  1•
للدم ومشتقاته؛

كما توصل مكتب املجلس من السيد رئيس مجلس املستشارين ب:

- مشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي 
عن املرض الخاص باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك 

الذين ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

توصل مكتب املجلس من السيدات والسادة النواب: نور الدين 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  أعضاء  وباقي  العمراوي  عالل  مضيان، 

والتعادلية ب:

08.12 املتعلق  القانون رقم  16 من  - مقترح قانون بتغيير املادة 
بالهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء.

إدريس  النواب:  والسادة  السيدات  من  املجلس  مكتب  توصل 
السنتي�سي رئيس الفريق الحركي وباقي عضوات وأعضاء الفريق ب:

مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي  1•
رقم 111.14 يتعلق بالجهات؛

مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي  1•
رقم 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم؛

مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي  1•
رقم 113.14 يتعلق بالجماعات؛

مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة  1•
النظام األسا�سي للتعليم املدر�سي الخصو�سي؛

مقترح قانون يتعلق بالتعليم املدر�سي؛ 1•

مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 30.09 املتعلق  1•
بالتربية البدنية والرياضة؛

مقترح قانون يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية املغربية  1•
بالخارج.

أما فيما يتعلق بعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية 
التي توصل بها مجلس النواب من 2 إلى 9 يناير 2023، فقد توصلت 
رئاسة مجلس النواب ب: 112 سؤاال شفويا؛ 107 سؤاال كتابيا؛ 52 
السيد  جوابا على أسئلة كتابية وتم سحب سؤالين كتابيين، شكرا 

الرئيس.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شك2ماملسيدةامألمينة،

حض2متاملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

قبل الشروع في جدول أعمالنا، أود أن أخبركم أن رئاسة املجلس 
املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  السيد  من  توصلت 
بالعالقات مع البرملان برسالة يلتمس فيها السيد وزير الشباب والثقافة 
والتواصل ترتيب األسئلة الشفهية املوجهة إليه في بداية الجلسة، كما 
يطلب فيها السيد وزير التجهيز واملاء برمجة األسئلة الشفهية املوجهة 
إليه في آخر الجلسة وذلك نظرا الرتباطهما بالتزامات طارئة. كما أخبركم، 
أن املجلس سيعقد يوم غد الثالثاء على الساعة العاشرة صباحا جلسة 
العامة حول  املالية  مراقبة  لجنة  تقرير  ملناقشة  تخصص  عمومية، 

موضوع مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني.

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

في التسيير؟

ملنييبيةا مملجاوعةا رئيسا بوومنو،ا عبداهللاا ملسيدا ملنيئبا
للعدملةاوملتنايةا)نقطةانظيم(:

ملسيدامل2ئيس،

تعرفون وأنت رجل حّقاني ونائب ديال السيد الرئيس، أن األمور 
التي نثيرها تنصّب في النظام الداخلي. النظام الداخلي السيد الرئيس، 
كيعطينا باش نطرحو املادة 152 وهاذ املادة 152 طبعا في أمور طارئة 
وكنعرفو كاملين املسطرة. تقّدمنا بطلب نهار 20-12-2022 باملادة 152 
تتعلق: »تتهاوى البنايات في املدن العتيقة مّما يتسبب فقدان أرواح 
ساكني هذه البيوت في كوارث مادية كبيرة« ، طلبنا املادة 152، اإلجراءات 
والتدابير للقيام بها من أجل حّل هاذ املشكل. جاوبنا املكتب في 20 
ديسمبر، في القرارات ديالو، تيقول بأنه بعد مناقشة هاذ الطلب، من 
مختلف جوانبه القانونية واملسطرية، تقرر عدم إحالته على الحكومة 
لعدم استيفاءه للضوابط والشروط القانونية الواردة في مقتضيات 
النظام الداخلي. نتفاجأ السيد الرئيس، أنه في القرارات ديال مكتب 
مجلس النواب اللي اجتمع يوم 3 يناير 2023 كيصادق على نفس املادة 
لفريق آخر محترم ديال انهيار بعض املباني في مدن عتيقة ببالدنا على إثر 
هاذ، احنا دابا واش بغا، احنا كنعرفوكم كاملين أنتما السيد الرئيس 
لو املجلس كامل، ما�سي ضروري خصني نكون أنا في 

ّ
واملكتب كامل كتمث

املكتب باش ندافع على املادة 152.

ملسيدارئيساملجلسةا:

ه املدن العتيقة هي 
ّ
شكرا السيد الرئيس، رّبما كان اختالف هو أن

الفرق فين كاين...حتى هي عتيقة؟

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع  تقدير،  مسألة 
ها بقطاع الشباب والثقافة والتواصل. سؤال عن 

ّ
بجدول أعمالنا ونستهل

النهوض بواقع القراءة ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب املحترم مشكورأ.

ملنيئباملسيدا وسفاشيري:

تنايرتاملسيدامل2ئيس،

آ تامياىيستاياأزولاأوفالون،

أستغّل اإلفتتاح ديالي لهذه الجلسة وكأول سؤال ألهنئ السيدات 
والسادة النواب املحترمين واملواطنين املغاربة بحلول السنة األمازيغية، 
وبهاذ املناسبة بغيت نهيّني السيد وزير الثقافة على املجهودات الجبارة 
اللي كتقومو بها، للمساهمة في دعم اإلحتفاالت اللي كيديروها املغاربة 
برأس السنة، ومازال كنتسناو إن شاء هللا أخبار سارة في هذا املوضوع. 
بالتكنولوجيا  أكثر  مرتبط  بأنه  كتعرفو  الوزير،  السيد  ديالنا  الجيل 
الحديثة، خاصة الشباب، وبالتالي باملقابل كاين واحد اإلغفال كبير 
لدعم  جبارة  مجهودات  كاينين  أنه  رغم  واملنشورات  الكتب  لتصّفح 
الكتاب باملغرب، لذلك كنسّولوكم السيد الوزير على اإلجراءات اللي 

كّتخذها الحكومة من أجل النهوض بواقع القراءة في بالدنا.

ملسيدارئيساملجلسةا:

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

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي2ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

في  هي  اللي  القضية  بهاذ  اهتمامكم  على  النائب  السيد  شكرا 
الحقيقة مهمة جدا بالنسبة لألجيال الصاعدة، إشكالية القراءة أكثر 
ما هي إشكالية الكتاب وثقافة القراءة، لهذا زائد الدعم الكالسيكي 
ي كنصّوتو عليه سنويا في قانون املالية، اللي كيدّعم الكاتب والكّتاب 

ّ
الل

بتقريبا 11 مليون درهم سنويا، مجموعة ديال املبادرات جديدة قمنا 
ي املعرض 

ّ
بها هاذ السنة: أولهم، هي بالطبع دعم معارض الكتاب، خل

الدولي، كاين معارض كذلك جهوية، والفكرة أّن نقّويو هاذ املعارض 
باش  في األقاليم والجهات،  املكانة  ي عندهم واحد 

ّ
تول باش  الجهوية 

نعّرفو بالكتاب ونعّرفو بالطبع بطريقة غير مباشرة أو مباشرة بالقراءة؛ 
ثانيا، كان هناك لقاء مع السيد وزير التعليم باش يكون واحد التنسيق 
لفتح املكتبات العمومية لألطفال اللي كيكونو في املدارس، وهنا كاين 
بإستراتيجية  غنخرجو  املقبلة  األسابيع  وفي  مستمر.  التنسيق  واحد 
مشتركة ما بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم؛ كاين كذلك، ولهذا أول 
 les Les libraires ما�سي  للبيع  مرة الحظنا أن هناك غياب مكتبات 
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bibliothéques، وهنا كنفكرو باش تكون واحد الدراسة حول النموذج 
في  أن  لقينا  املجال،  فهاذ  لإلستثمار  املستثمرين  إلقناع  اإلقتصادي 
مجموعة ديال األقاليم وفي مجموعة ديال جهات اململكة هوأنه كاين 
هناك إرادة للمغاربة للمواطنات واملواطنين باش يشريو الكتاب وما 
كيلقاوش فين يشريو هاذ الكتاب، هاذ اإلشكالية بغينا نتجاوبو معها 
وألول مرة غنحاولو نخّصو دعم للمستثمر في املجال ديال الكتاب عبر 

هاذ املكاتب للبيع وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدا وسفاشيري:

تانميرت نك السيد الوزير، شكرا جزيال على هذه املعطيات املهمة. 
صحيح أن املغرب اليوم هو بلد العلم بلد الثقافة والحضارة، وفي نفس 
الوقت عندنا طاقات وعندنا كفاءات، اليوم شفتو كيفاش ترفعات 
الراية املغربية في السعودية ملا فاز املغرب بجائزة امللك فيصل لألدب، 
شفنا كذلك إنجازات ديال األطفال املغاربة في برنامج تحدي القراءة، 
للجميع«  »القراءة  الناجح  البرنامج  مع  املغاربة  ديال  التفاعل  شفنا 
اللي كان في عهد حكومة التناوب، شفنا كذلك السيد الوزير باملقابل 
كاين واحد تراجع كبير مهول وخطير في مستوى القراءة في بالدنا، وهذا 
ة اللي هي مدروسة تكون قوية سريعة باش 

ّ
ب منا واحد الخط

ّ
كيتطل

ندعمو القراءة..

ملسيدارئيساملجلسةا:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضافي؟ 
ليس هناك تعقيب إضافي، نفس الفريق تفضلوا.

ملوطنيا ملتجاعا ف2يقا رئيسا غييث،ا محادا ملسيدا ملنيئبا
لألح2مر:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

في  اليوم  القراءة  ديال  املشكل  كاينش غير  ما  راه  الوزير،  السيد 
ي كنظن الحكومة مازال ما عطاتوش اإلهتمام الالزم به، كاين 

ّ
البالد والل

هاذ الظايام كتروج في الساحة الوطنية واحد عبر شبكات التواصل 
واحد  منجز من طرف  الرأي  استطالع  واحد  والواتساب،  االجتماعي 
الجمعية ما عرفناش دياالش، وبالتالي احنا كنعرفو بأن استطالع الرأي 
خصو إطار قانوني، استطالع الرأي كذلك عندو ضوابط كاينة منهجية 
علمية موثوق بها ومقاييس موضوعية متعارف عليها، إال ما كانش هاذ 
ي هاذ ال�سي تدليس وتغليط للرأي العام الوطني 

ّ
الضوابط محترمة كيول

خّص  الوزير،  السيد  واليوم  الدولة.  ديال  املؤسسات  في  وتشكيك 
الحكومة تدير واحد املجهود باش تعطينا واحد املبادرة قانونية باش 
يتضبط هاذ ال�سي، وإال كان هاذ ال�سي الحكومة مازال عاجزة عليه، 

احنا في إطار األغلبية، راه غادي نفتحو النقاش ونقّدمو واحد املقترح 
قانون باش نسّدوهاذ العجز اللي كاين في القانون عندنا وشكرا السيد 

الوزير.

ملسيدارئيساملجلسةا:

شكرا، السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي2ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

أوال السيد رئيس الحكومة ما عجزة عليها حتى حاجة وأي حاجة 
 وغنكونو طرف 

ّ
اللي غادة في إصالح املجال السيا�سي واملجال الثقافي إال

منها. ثانيا، بالطبع كيف ما تتعرفو السيد الرئيس، العمل التشريعي 
هوعمل مشترك ما بين الحكومة والبرملان، واحنا مستعدين باش ناقشو 

أي مبادرة يعطيها أي فريق برملاني من األغلبية أو من املعارضة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسةا:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي عن مآل تنزيل األمازيغية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق الحركي، تفضلوا السيدة النائبة 

املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةازينباأمه2وق:

سيدمتياوسيىتياإ ومنياملبرملينيين،

إخواني أخواتي البرملانيين والبرملانيات، مرت سنوات على انتظارنا 
لتنزيل القوانين التنظيمية لألمازيغيىة لكن لم نر شيئا، ننتظر سنة 
هل  األخيرة،  الكلمة  وننتظر  نسائلكم  �سيء،  نر  لم  لكن  أخرى،  بعد 
هناك جديد حول ترسيم تنزيل القوانين وتفعيل القوانين التنظيمية 
لألمازيغية؟ بالنسبة للمغاربة املقيمين بالخارج وجل املواطنين، من أجل 
ضمان التواصل باألمازيغية ملن ال يفهمون العربية، إلى يومنا هذا لم نر 
شيئا ال في املجال وال في مجال الثقافة. اليوم نرى األمازيغية فقط في 
التشوير الطرقي، نريد األمازيغية التي يشتغل بها املواطنون التي يضمن 
بها املواطن كرامته. في األخير سيدي الوزير، مازال الشعب املغربي ينتظر 
متى ستقررون يوم 13 يناير عيدا وطنيا بمناسبة رأس السنة األمازيغية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي2ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك2ماملسيدامل2ئيس،
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أن  أخبركم  جدا،  املهم  السؤال  هاد  على  النائبة  السيدة  شكرا 
املراحل األولى التي قطعها تنزيل النص القانوني الخاص بتفعيل الطابع 

الرسمي األمازيغية تميزت ب:

املكلفة  الدائمة  الوزارية  اللجنة  بتأليف  املتعلق  املرسوم  صدور 
قطاع  وتكليف  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  التفعيل  وتقييم  بتتبع 

الثقافة بمهمة الكتابة الدائمة لهذه اللجنة؛

املصادقة على مشروع املخطط الحكومي املندمج املتعلق بتفعيل 
مع  الوزارية  اللجنة  طرف  من  واعتماده  األمازيغية  الرسمي  الطابع 

املصادقة على إحداث لجن موضوعاتية ومختصة؛

إلى  وإرساله  األمازيغية  إلى  املندمج  الحكومي  املخطط  ترجمة 
القطاعات املعنية للتنزيل.

موازاة مع ذلك، تواصل هذه الوزارة، وزارة الثقافة، بتنزيل املخطط 
القطاعي لتفعيل الطابع الرسمي األمازيغية من خالل عدد من املبادرات 

أولها:

املركزي  املستوى  على  األمازيغية  السنة  برأس  االحتفال  1•
والالمركزي؛

تنظيم مهرجانات ذات الطابع األمازيغي؛ 1•

دعم األعمال األمازيغية الثقافية الفنية واألدبية؛ 1•

إحداث منصب مالي متخصص في الدراسات األمازيغية؛ 1•

من  للكتاب،  املغرب  جائزة  إطار  في  تشجيع  جوائز  إحداث  1•
خالل جائزة الدراسات األمازيغية وجائزة اإلبداع األمازيغي؛

التراث  في الئحة  الالمادي  و  املادي  األمازيغي  التراث  تجديد  1•
العالمي لليونسكو؛

إدراج األمازيغية في املوقع اإللكتروني الخاص بالوزارة؛ 1•

تغطية فعاليات املعرض الدولي للكتاب باللغة األمازيغية؛ 1•

اعتماد األمازيغية في اإلعالنات واألنشطة الخاصة بالوزارة؛ 1•

تنظيم دورة تكوينية في اللغة األمازيغية لفائدة أطر وموظفي  1•
الوزارة؛

تعزيز خدمات االستقبال بتوفير حوالي 160 عونا ناطقا باللغة  1•
األمازيغية، موزعين على بعض املؤسسات التابعة لقطاع الثقافة.

واملراسلة  املنشور  تفعيل  على  الوزارة  تشتغل  ذلك،  إلى  إضافة 
الصادرين عن وزارة االنتقال الرقمي واإلصالح اإلدارة بخصوص إدماج 

اللغة األمازيغية في اإلدارة العمومية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

شكرا، مرة أخرى نحن ال نشك في حسن نواياكم، كما ال نشك في 
تكريسا  البعض،  لبعضكم  ومحاباتكم  ومحاماتكم  رؤيتكم،  قصور 
لشعار أصبح عنوان لحكومتكم »املغرب لنا ال لغيرنا« قلتو لنا احنا 
حكومة كنشتغلو ما كتنتكلموش، بمعنى حكومة خرساء )زيزونة(، ونحن 
ال نرى أثرا لعملكم، إذا نحن شعب أعمى وهذا ما يفسر ربما عالش 
انتما هنا، 22 مليار سنتيم خصصتو هاد السنة للنهوض باألمازيغية، ما 
شفنا والو بغينا نعرفو فين تصرفات وكيفاش؟ الناس تقول صرفتوها 
على مكاتب الدراسات والجمعيات اللي تابعة لكم، بغيناكم تشرحو لنا 
السيد الوزير حيثيات هذا الكالم، خصوصا أنكم برمجتو 30 مليار هاد 

السنة، بغينا نعرفو أيضا فين غادي تم�سي وعلى من غادي ...

ملسيدارئيساملجلسة:

بالالتي  صحوه،  آه  الوقت.  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
.la régie بالالتي، اعطيوه، دخل التوقيت اإلضافي هللا يجازيك

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

كندافع عليك النائب املحترم، كندافع عليك، »موازين« راه ديال 
ماليها السيد النائب املحترم، ما ندخلوش في هاد النقاش العقيم، راك 

عرفتي دياملن »موازين«، بال ما ندخلو في هاد النقاش العقيم.

ملسيدارئيساملجلسة:

donc، انتهى الوقت السيد الرئيس.

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

ال ما انتهاش الوقت السيد الرئيس، طلبتي تعقيب إضافي، تعقيب 
ديال  التعقيب  املتبقاة من  الثواني  أنت حسبتي  دقيقة،  فيه  إضافي 

السيدة النائبة.

ملسيدارئيساملجلسةا:

ما�سي أنا اللي حسبت la1machine اللي حسبات.

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

 ما كاينش la1machine السيد الرئيس، السيد الرئيس، كاع ما 
ّ
ال

ّ
ال

تصّدع راسك نعاونوك تضبط الوقت.

ملسيدارئيساملجلسةا:

ه.
ّ
 ما وقعش ليا الخلط، وقع في la régie ، يال

ّ
ال

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

التعقيب اإلضافي 30 ثانية أو أقل.
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ملسيدارئيساملجلسة:

أنا إيال كنت هاذ ال�سي كاع اللي قلتيه في 30 ثانية نوض نزل من 
هنايا.

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

 غير بقى في بالصتك.
ّ
ال

ّ
ال

ملسيدارئيساملجلسة:

راه ساليتي ب 2 دقائق و30 وأنت عندك دقيقة وla régie ،50 راه 
غلطت، تفضل. باقي عندك، هاهي هاهما صاوبوها.

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

شحال باقي عندي ؟

ملسيدارئيساملجلسةا:

باقي عندك 33 ثانية.

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

ال، ال، بعدا التوقيت اللي كاين في الشاشة غير صحيح، عالش غادي 
تحسبو مع التعقيب؟ التعقيب اإلضافي فيه دقيقة واعطيني دقيقة 
 
ّ
ديالي السيد الرئيس، هللا يهديك. التعقيب اإلضافي فيه دقيقة، وحط
ليا دقيقة ديالي نشوفها في l›écran عالش تحسبها ليا بهاذ التوقيت 

اآلخر؟

ملسيدارئيساملجلسةا:

هللا يجازيك بال ما ندخلو فهاذ املزايدات.

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

 وا دبا احنا كنضبطوا تسيير الجلسة..
ّ
ال

ّ
ال

ملسيدارئيساملجلسةا:

اسمع هللا يجازيك تبقى تقول ليا ال ال اسمع، غير نتفاهمو، أنا قلت 
هل من تعقيب إضافي خذيتي الكلمة..

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

دقيقة.

ملسيدارئيساملجلسة:

وها هما وزادوك هاذيك 20 ثانية.
ّ
دقيقة خال

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

ما يمكنش..

ملسيدارئيساملجلسة:

عطاوها لك، ما خصهمش يعطيوها لك.

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

إذن الخطأ ديال من؟ السيد الرئيس وهللا يهديك.

ملسيدارئيساملجلسة:

تي، شحال بقى عندك دبا؟ 55 من 12 شحال؟ راه هذاك 
ّ
دبا بال

هو التوقيت ال�سي والزين، 43 ثانية، شحال بقات لدقيقة؟ تفضل إيال 

تفضل، ما�سي هاكذا غادي نتعاونوا، نبقاو بحال هكذا، حتى أنت عزيز 

علينا..

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

أرجوك أرجوك غير اسمع ليا، الخطأ اللي ّدار وربما ما�سي ديالك، 

الخطأ ديال اإلخوان في la régie أشنو وقع ليهم؟ أنهم احتسبو الوقت 

وه وحبسو 
ّ
اللي شاط على التعقيب ديال السيدة النائبة هو اللي خال

فيه، هذا تعقيب إضافي اللي أنت طلبتيه.

ملسيدارئيساملجلسةا:

ي عطيتك الكلمة كتعقيب إضافي، 
ّ
غير تصنت، متفق معك، أنا مل

غير نتافهمو، ياك احنا كنضّيعو في الوقت دبا، كنضّيعو في الوقت، 

 ما نعطيكش، باقي لك 43 ثانية، إيوا راه ذاك ال�سي اللي قلنا 
ّ
سمعتيني ال

لك، تفضل.

ملنيئباملسيدامحاداوملزين:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

قلت بأن هاذ العام تبرمجت 30 مليار السيد الوزير لهاذ السنة، 

بغينا نعرفو أيضا فين غادي تم�سي وعلى من غادي تصرف؟ ثم الحفلة 

اللي منظمين في الخميسات والشابيطوهات الفارهة، واش حتى هي أيضا 

محسوبة على صندوق النهوض باألمازيغية؟ ثم أشنو هي املخرجات ديال 

هاذ الحفلة ديال الشابيطو؟ احنا بغينا كيفاش غادي تخرج طبعا تعلنو 

على مطلب ترسيم السنة األمازيغية، نحن ال نريد أمازيغية الشابيطو 

يونا عا في الخيمة ديالنا، نحن نريد أمازيغية 
ّ
السيد الوزير، احنا خل

املجال، بغينا خميسات الشغل وخميسات التنمية وكفى من تبديد 

املال العام باسم الخميسات وباسم الهوية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب املحترم.
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ملنيئباملسيدانوراملد نامضيين،ارئيساملف2يقاالمستقالليا
للوحدةاوملتعيىلية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

أوال بالنسبة لألمازيغية هو تراث مشترك لجميع املغاربة، وال حّق 
ألي طرف أن يتزايد عليه،...أعتقد بأنه الحكومة ساعية وماضية في 
تنزيل البرنامج املحدد من أجل التنزيل الحقيقي لألمازيغية، وخير دليل 
على ذلك هو أن هذه الترجمة الفورية اآلن اللي كنستمعو ليها بطبيعة 
الحال، هذا أكبر إنجاز يعني بدينا به فهاذ القبة ويجب أن يعمم على 
باقي اإلدارات. السيد الرئيس، بالنسبة لترسيم السنة األمازيغية ،أعتقد 
وال الذاكرة قصيرة، أن حزب االستقالل سبق أن طالب بذلك قبل 7 
سنوات، في مذكرة رسمية من أجل إحداث يوم عطلة وترسيم السنة 

األمازيغية وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسةا:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ نمر إلى السؤال املوالي عن إحداث دور 
الثقافة، السيد الوزير سترد؟ باألمازيغية؟

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي2ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شكرا السادة النواب على اهتمامكم بالطبع بهاذ القضية اللي هي 
قضية وطنية، قضية أغلبية ومعارضة، قضية مجتمع مدني، قضية 
أجيال اللي فاتتنا وأجيال اللي جاية، وبالطبع الحكومة كتخدم كتجتهد 
باش تزيد تفّعل يعني هاذ الطابع الرسمي لألمازيغية في جميع القطاعات. 
متي على املخرجات ديال غدا إن شاء هللا في مدينة الخميسات 

ّ
وتكل

ع 
ّ
م ليك على قطاع الثقافة اللي غدا غيوق

ّ
)إقليم الخميسات(، نقدر نتكل

اتفاقية باش يزيد يقّوي املجال ديال الثقافة األمازيغية، وغتكون واحد 
امليزانية مخصصة وكنعتبرو هاذ يعني إيجابي جدا بالنسبة للطلبات 

اللي تتوّصل بها وزارة الثقافة فهاذ املجال، وشكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن إحداث دور الثقافة 
للوحدة  الفريق اإلستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةامليكةالحيين:

ملسيدامل2ئيس،

وواسعة،  غنية  الحمد هلل  مغربية  الثقافة  الوزير شكرا،  السيد 
واسعة دابا عاد كلكم كنتو كتهضرو على اللغات األمازيغية والريفية إلى 

آخره، الثقافة ضرورية لبناء شخصية اإلنسان وخّصنا ندعموها أكثر 
وأكثر. بغينا نعرفو السيد الوزير، اشنو برنامج وزارتكم باش يكون دار 
الثقافة ودار الشباب في كل مدينة صغيرة أو ال كبيرة ونزيد كل حومة؟ 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسةا:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي2ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال، في الحقيقة نعطيكم واحد 
متي على دار الشباب ودور الثقافة اللي خصهم يكونو 

ّ
العدد التكوين، تكل

في جميع األقاليم وجهات اململكة، حاليا راه فتنا تقريبا وجود أكثر من 
ألف دور الشباب ودار الثقافة أو مركبات ثقافية. دائما كيبقى التحّدي 
ليس فقط وجود هاذ املركبات، أنا قلتها مرارا وتكرارا وناقشناها كذلك 
ت 

ّ
في اللجنة، تنشيط هاذ املجال هو اللي كنعتبروه في الحكومة اليوم وال

ضرورة، ضرورة لألسف مؤملة، ألن في مجموعة ديال األقاليم والجهات 
 ومجموعة ديال األخوات واإلخوان اللي حاضرين هنا فهاذ الجلسة، 

ّ
إال

كيعيطو ليا بعض املمرات باش ألن كاين بعض املرات مجموعة ديال 
دور الشباب أو الثقافة اللي ما خّدامييش أو باملستوى اللي بغيناهم، 
وهذا هو التحدي. ومباشرة يعني األسبوع املقبل، غيكون هناك لقاءات، 
كيفما قلتها، مع املدراء الجهويين للشباب والثقافة، بإشراك املسؤولين 
على املجالس الجهوية، باش نديرو واحد البرنامج مشترك لتفعيل هاذ 
مو على بنايات جديدة في جميع 

ّ
البنايات اللي عند الدولة. قبل ما نتكل

األحياء، ما كرهناش، ولكن الّتحدي هو بعدا نخّدمو هاذ ال�سي اللي 
عندنا. مجموعة ديال البنيات اليوم بالطبع راه غتتوجد في مجموعة 
ديال الجهات اللي كان واحد النقص ديال البنية التحتية، نتكلم على 
جهة درعة-تافياللت، نتكلم على جهة كلميم ومجموعة ديال الجهات 
اللي كاين واحد النقص حقيقي في البنايات الثقافية والشبابية، ولكن 
كيبقى التحّدي الكبير بإشراك مرة أخرى، ألن نجاح ديال هاذ املهمة 
ليس نجاح قطاع الشباب أو الثقافة، بل نجاح الجهات والجماعات 
واملجتمع املدني باش يكون واحد التنشيط حقيقي، وباش ديك الثقافة 

باملفهوم ديال تمغربيت تكون عند جميع املواطنات واملواطنين وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسةا:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةامليكةالحيين:

مؤخرا وقعت واحد الحاجة مهمة بكأس العالم مع املنتخب املغربي، 
اللي وقع غادي يبقى مكتوب على طول في قصة املغرب، واحد الخيط 
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اللي ما كيبانش جمعنا كلنا مغاربة فأرض الوطن ومغاربة خارجين على 
أرض الوطن، عالش؟ بفضل الهوية الثقافية املغربية، بالتقاليد ديالنا، 
بحب الوطن بحب سيدنا نصره هللا. وكنظن دار الثقافة خصها تكون 
في كل مدينة فهاذ البالد ونزيدو، وما ننساوش خوتنا مغاربة العالم، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك 
تعقيب إضافي، السيد الوزير فيما تبقى من الوقت، 3 الثواني؟ نمر إلى 
السؤال املوالي عن إحداث جواز الشباب للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن الفريق اإلشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعا2امعنين:

السيد الوزير، جواز الشباب اللي اصبح التزامي حكومي فينا هو؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير لإلجابة.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي2ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

النائب املحترم على هاذ السؤال، ما غاديش نقدر  شكرا السيد 

غدا  الفرصة  غتعطينا  ولكن  دقيقة،  في  املعطيات  جميع  نعطيك 

نعلن  نقدر  املوضوع،  هاذ  نعّمقو  نزيدو  باش  اللجنة  في  إن شاء هللا 

تم  بأن  والنواب،  النائبات  والسادة  املحترم  النائب  السيد  ونعلمك 

 une اعطينا االنطالقة ديال كيفما قلنا فهاذ القبة آنذاك بأن غتدار

experience1pillote في جهة الرباط- سال، تعطات اإلنطالقة اإلدارية، 

الوزارة اليوم طلقت هذاك، وغدا غنقدمو لكم إن شاء هللا في اللجنة 

الشركاء  ديال  اإلشكاليات  دابا  كيبقى  الوقت.  عندنا  غيكون  ملي 

ديالنا، ألن باش جواز الشباب هو عمل اللي غتقوم به الحكومة، ولكن 

اإلنطالقة  يعني  األخرى،  الحكومية  القطاعات  جميع  فيه  غتشارك 

نقدرو نسميوها الرسمية، ألن بدينا اليوم تجربة فقط مع واحد الفئة 

صغيرة ديال الشباب، باش نعرفو le retourne ديالهم، واش تقبلو ذاك 

l›application وال، إذا االنطالقة راه بدات، وغدا إن شاء هللا بإذن هللا 

غادي نكونومعكم السيد النائب املحترم في اللجنة باش نقدمو لكم 

العمل اللي قامت به قطاع الشباب، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعا2امعنين:

السيد الوزير، راه العزوف ديال الشباب املغربي من الثقافة ما�سي 
غير بسبب التكلفة ديال الخدمات ديال التكلفة املادية، السبب الرئي�سي 
لعزوف ديال الشباب هو فقدانهم الثقة في كل �سئ، في املؤسسات، في 
السياسة، وحاليا حتى املباريات، والصمت ديال الحكومة الرهيب حول 
النازلة. تفقدوا الوضعية انتاع الشباب في املدن والقرى، سيرو لوجدة 
وجهة الشرق فين محطمة البطالة األرقام القياسية، الشباب يائس ما 
خّدام ما رّدام غي شد الحيط، الشباب هم فئة مسؤولة بدرجة أولى 
عن مستقبل البالد، وهو ما يستوجب إشراكهم إشراكا فعليا في عملية 
تنمية املجتمع والعمل على إعادة الثقة للشباب. كان من املفروض اليوم 
اتخاذ تدابير عملية من شأنها النهوض بأوضاع الشباب املغربي، وذلك 
بجعله في صلب البرامج الحكومية، وبصورة تتجاوز الرؤية القطاعية 

التي تفتقد الشمولية واإللتقائية إلى التمكين الثقافي للشباب الفعلي..

ملسيدارئيساملجلسةا:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد الوزير فيما تبقى من الوقت 10 ثوان.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي2ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد النائب أنا مستعد مع القطاعات الحكومية األخرى نتلقاو 
باش ناقشو إشكالية ديال التشغيل، ألن سؤال اليوم كان حول جواز 
الشباب ذاك ال�سي عالش جاوبتك فهاذ املجال، ولكن مستعدين باش 
يكون واحد األجوبة حتى في القضايا األخرى اللي تتهم الشاباب وتتهمنا، 

ألن احنا جزء من هاذ الشباب، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسةا:

دور  وتأهيل  إحداث  حول  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الشباب بالعالم القروي، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

األصالة واملعاصرة، السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

ملسيدامل2ئيس،

ملسيداملوزي2،

إ ومنياأ ومتياملنومب،

السيد الوزير دور الشباب بالعالم القروي، السيد الوزير كنحييو 
فيك هاذ الروح ديال الشباب، وهاذ الروح ديال املبادرة اللي خذيتي 
بإحداث وتجهيز دور شباب من الجيل الجديد، وال سيما املبادرة ديال 
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الفضاءات ديال األلعاب اإللكترونية، واللي غتخلق واحد فرص ديال 
الشغل لهاذ الشباب، واللي غتعطيوهم واحد الفرصة باش يحاربوا 
البطالة بيديهم، واللي غتبعدهم على اإلنحرافات. السيد الوزير، الزيارة 
نشوفوك  باش  كنتمناو  ولكن  بداية،  كانت  للرحامنة  األولى  ديالكم 
العدد  واحد  الوزير،  السيد  فرصة.  أقرب  في  الرحماني  الشباب  مع 
ديال الجماعات، جماعات كبيرة وفيها شباب ينتظرون دور الشباب، 
ينتظرون فرصة باش يفّجرو الطاقات ديالهم، كيف فّجروهم الشباب 
املغربي في قطر، وهما راه فيهم النية ومتمسكين بالعائلة، وعندهم كل 
املؤهالت السيد الوزير، باش يبدعوا وباش يخدموا بالدهم. السيد 
القروية  الجماعة  مع  درتي  اللي  اإلتفاقية  على  كنشكروك  الوزير، 
فرحامنة، اللي فيها دار الشباب وفيها والد إيملول، وكذلك دار املرأة، 
ولكن السيد الوزير، عندنا دار الشباب في جماعة بوروس، مبنية وليني 
ما مجهزاش وما مأهالش، عندنا دار الشباب كذلك في صخور الرحامنة 
اللي مجهزة، ولكني مازال ما خدماش ألنها خصها األطر. السيد الوزير، 

أنا اليوم..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا السيد النائب املحترم، السيد 
النائب انتهى، انتهى الوقت السيد النائب. ما خليتي تا دار الشباب كاع 

دزتي عليهم، تفضلوا السيد الوزير.

وملثقيفةا ملشبيب،ا وزي2ا بنسعيدا مهديا محادا ملسيدا
وملتومصل:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد  ما قدمه  مع  تجاوبا  غير  راه سولتي وجاوبتي.  الحقيقة  في 
املحترم،  النائب  والسيد  النائبة  السيدة  قدمته  ما  وحتى  النائب، 
إشكاليات الشباب نعم إشكاليات كبيرة، واإلشكالية األولى كنعتبروها 
احنا فالحكومة هي إشكالية التشغيل، لهذا خصصنا استثمار مهم في 
دور الشباب، وكاين هناك حتى مرسوم مشترك مع وزارة التشغيل باش 
نمكنوا هاد املراكز باش يكونوا فيهم تكوينات، ونأهلوا الشباب اللي عندو 
رغبة باش يخدم باش يعرف تكوينات جديدة، ألن اإلشكاليات ديال 

الشباب إشكاليات كبيرة.

وبالنسبة للتساؤل اللي طرحتيه بالنسبة للعالم القروي، أنا قلتها 
قبيلة ونعاود نقولها، كاين هناك استثمار كبير، غتلقى جميع األقاليم 
مرة  اإلشكالية  الثقافة.  ودار  الشباب  دار  فيها  -الحمد هلل-  داململكة 
أخرى، ما�سي إشكالية ديال الوجود، اإلشكالية ديال التنشيط، لهذا 
أنايا قلتها قبيلة نعاود نذكرها، بأن غيكونوا لقاءات مع جميع املسؤولين 
الجهويين واإلقليميين، ولكن هاد املرة غنشركوا املجالس الجهوية وملا 
ال حتى الجماعات، ألن التنشيط هو عمل مشترك. اليوم اإلختصاص 
ديال املجال الثقافي وحتى التنشيط الشبابي، هو اختصاص مشترك 

مع مجالس الجهات. فالعمل املشترك هو اليوم ضرورة، باش نوصلوا 
في  كذلك  بغيناها  واللي  بغيتوها  اللي  عليها  كنتكلموا  اللي  لألهداف 
الحكومة. الشباب شباب طموح، تكلمتي على النية، ثق بيا الحكومة 
دايرة النية، وباغة تخدم وباغة تجتاهد، خصنا دابا مرة أخرى، احنا 
الحكومي  العمل  بأن  مآمنين  مشتركة،  اإلستراتيجية  واحد  كنفعلوا 
 les objectifs يعني  بالنسبة  في  نمشيوا  نقدروا  غاديش  ما  بوحدو، 
األهدافه اللي عطينا لروسنا، ولكن العمل املشترك حتى مع املجتمع 
املدني، هو اللي غيوصلنا للتحديات اللي تكلمتي عليهم، وهاد�سي اللي 

غنكونوا فيه إن شاء هللا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب 
هذه  في  املساهمة  حسن  على  الوزير  السيد  كنشكروا  إذا  إضافي، 
الصحة  قطاع  هو  اللي  املوالي  القطاع  إلى  ننتقل  أن  قبل  الجلسة. 
والحماية اإلجتماعية، بإسمكم السيدات والسادة النواب املحترمين، 
صديق  برملاني  بوفد  والترحيب،  بالتحية  أتجه  أن  أود  سمحتم  إذا 
موقر، يمثل الجمعية الوطنية الجمهورية ملاالوي، والذي يحضر معنا. 
الجمعية  برئاسة السيدة رئيسة  البرملاني  للوفد  التحية والتقدير  إذا 

.Catherine Gotani Hara الوطنية، السيدة

إذا نمر إلى القطاع املوالي، وهو قطاع الصحة والحماية اإلجتماعية، 
عن الخصاص الذي تعرفه املستشفيات العمومية، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين، الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد 

النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعزيزاملفيدي:

ملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، إن الخصاص الكبير الذي الزالت تعرفه املستشفيات 
والتجهيزات  الطبية  والشبه  الطبية  األطر  مستوى  على  العمومية، 
واألدوية، نسائل الحكومة على البرنامج املعتمد ملعالجة هذه الوضعية، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال هذا، انتم عارفين في 
الحقيقة أن راه البرملان توصل بمشاريع قوانين، كيفاش جا في املقدمة 
إلصالح هاد القطاع هذا، والحمد هلل أن البالد ديالنا كتعرف واحد 
ثورة حقيقية في القطاع ديال الصحة، اللي األثر ديالها اإليجابي غادي 
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ينعكس عليها إن شاء هللا في الشهور املقبلة ما�سي اليوم. الخصاص 
كنعرفوه ديال املوارد البشرية اللي هو خصاص كبير ومهول، والحكومة 
عازمة باش ترجع في هاد الخصاص هذا بإجراءات، ومن جملة اإلجراءات 
راه كاين التقليص ديال عدد السنوات ديال الدراسة في كلية الطب، 
على متم سنة 2025 غادي نكونوا وصلنا لواحد املؤشر جد مهم من 
ناحية املوارد البشرية، سواء الطبية أو التمريضية، كذلك أنه كنقومو 
بواحد إعادة الهيكلة ديال القطاع وإعادة إدخال يعني حكامة جديدة 
اللي كترتكز أساسا على التدبير الجهوي، وكذلك إحداث واحد الوظيفة 
القطاع،  فهاد  تخدم  لها  يمكنا  باش  البشرية  املوارد  لتحفيز  صحية 
فبالتالي القانون اإلطار اللي صوت عليه املجلس مجلس النواب ومجلس 
املستشارين 06.22 كيجيب هاد التصور الكبير ديال إصالح املنظومة، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحترم، تفضلوا للتعقيب.

ملنيئباملسيداعزيزاملفيدي:

تعميم ورش  بأن  الوعي  أنكم واعون كل  الوزير، ال شك  السيد 
وتوفير  الصحي  للنظام  حقيقي  بتأهيل  رهين  اإلجتماعية  الحماية 
تغطية  وتحسين  الجيد،  الصحي  العرض  بتطوير  الكفيلة  الوسائل 
سائر التراب الوطني بما يضمن لجميع املواطنين حقهم الدستوري في 
التطبيب والعالج، خاصة على مستوى األطباء ومهن الصحة والوسائل 
التجهيزات الضرورية للرعاية الصحية وتوفير األدوية، لكن الوضع الذي 
إلى الرعاية  الولوج  تعرفه املستشفيات يهدد بقوة القدرة على تعزيز 

الطبية، وتحقيق تغطية صحية متوازنة تشمل جميع مناطق اململكة.

بالصوير،ة  اإلقليمي  للمستشفى  الشأن  هو  كما  الوزير،  السيد 
كيجي �سي واحد مثال السيد الوزير، راك عارف بعض الجماعات اللي 
كتبعد ب80 كلم/ 90 كلم على املستشفى اإلقليمي، كيجي �سي واحد 
ص 

ّ
من املناطق النائية راك عارف العالم القروي، كيجي مريض كيشخ

ي كيشخص 
ّ
الحالة ديالو، كيبقى يتجرجر كيشخص الحالة ديالو، مل

�سي حاجة،  أو ال عندو  �سي عملية  بأن عندو  كيتبين  ديالو،  الحالة 
كيم�سي للموعد...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت السيد النائب املحترم. هل من 
تعقيب إضافي؟ هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير في ما تبقى من 
الوقت، 20 ثانية، كاين؟ تفضل السيد النائب املحترم عن فريق التجمع 

الوطني األحرار.

ملنيئباملسيداعا2امألزرق:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

وهاد  مهول،  الخصاص  واحد  كاين  قلتو  كيما  الوزير،  السيد 
الخصاص ما يقدرش نسدوه في عام وال عامين، ودرتو واحد اإلجراءات 
باش نعوضو هاد الخصاص، ولكن كاين كذلك واحد املشكلة في التدبير 
ديال املوارد البشرية، على صعيد املثال حاليا كاين أطباء اختصاصيين 
اللي ساالو االختصاص ديالهم من شهر مارس وال شهر 5، ولحد اآلن ما 
زال ما التحقوش باملستشفيات اإلقليمية وال الجهوية، مع العلم أنه 

عندنا الخصاص في اإلختصاصات وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

عندي دقيقة، ياك السيد الرئيس، دقيقة..

ملسيدارئيساملجلسة:

نعم.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

ديال  املستشفى  الصويرة  الصويرة،  على  لك  نتكلم  باش  أوال، 
الصويرة 330 سرير، واللي كان تصلح وتدارت التوسعة ديالو في إطار 
اليوما عندو بزاف ديال  البنك األوروبي ديال االستثمار، واللي  ديال 
املوارد البشرية، نقدر نعطيك العدد ديال املوارد البشرية اللي فيه، 
تاهي كذلك  إقليم الصويرة راه ما�سي هي مهمشة، هي عندها  ولكن 
واحد اإلهتمام. وعلى سبيل الذكر، أنه كيما جات هاد السياسة ديال 
اإلصالح اليوم كترتكز على سياسة ديال القرب، راه 6 داملليار و187 
مليون لي مرصودة لإلستثمار وللتهيئة وإلعادة التأهيل ديال القطاع، 
فبالتالي يكفي أن غير في البرنامج ديال التأهيل ديال املراكز ديال القرب 
التأهيل  ديال  إعادة  اللي غتكون  23 مركز  فيها  الصويرة وحدها  أن 
ديالهم. اليوم غادي نوجدو الحنشان، ونقدر نعطيك أنا آيت إي�سي، 
بركة الرا�سي، إداو جليل، آيت الداو ect، كاين centres 23 اللي غادي 

يتأهل، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي حول سد الخصاص 
النواب  والسادة  للسيدات  الصحية،  واملراكز  املستشفيات  في بعض 
النائب  السيد  تفضل  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين 

املحترم.

ملنيئباملسيداعبدامل2زمقاهيشياي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،
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السيد الوزير، تعرف معظم املستشفيات الشبه-الحضرية واملراكز 
البشرية  املوارد  مستوى  على  حاد  نقص  القروي  بالعالم  الصحية 
مما  اللوجيستيكية،  والوسائل  والتجهيزات  واملستلزمات  واألدوية 
ينعكس سلبا على صحة املواطنين وضمان حقهم في اإلستشفاء. بناء 
عليه، نسائلكم السيد الوزير، عن خطة الوزارة لتدارك الخصاص 

بمجموعة من املستشفيات، وبالخصوص في العالم القروي وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

القروي  العالم  بين  ما  الفرق  كاينش  ما  املحترم،  النائب  السيد 
والعالم الحضري، الخطة ديال الحكومة وديال الدولة، أنه في إطار 
هاد اإلصالح غادي يكون واحد الغالف املالي اللي مرصود ديال تقريبا 
 800 كذلك  الصيانة،  وإلعادة  لتأهيل  سنة  كل  الدرهم  ديال  مليار 
مليون ديال الدرهم، اللي تعطات إلعادة التأهيل ديال الرعاية الصحية 
األولية، وكذلك مليار و700 مليون ديال الدرهم اللي تعطات للمراكز 
اإلستشفائية الجامعية باش كذلك تأهل وتعاود تعمل اإلعادة ديال 
عارفين،  وأنتوما  الجهوي.  التدبير  إطار  في  كله  وهذا  ديالها،  األجهزة 
القانون اللي جاء فيه كيعتمد أكثر فأكثر على التدبير الجهوي. في إطار 
التدبير ديال الجهوي، واحنا عارفين اليوم أنه في املوارد البشرية هي 
النقطة السوداء اللي كنعيشوا، %40 ديال هاد املوارد البشرية اللي 
كندخلوا له سنويا، كلها كتم�سي للمجال القروي على املجال الحضري، 
فبالتالي كنظن أنه ما يمكنش ينعكس هاد�سي إيجابا دابا، ولكن غادي 
يخصو واحد شوية ديال الوقت، باش يمكن يبان هاد العمل كلو اللي 
كنعملوا إن شاء هللا في إطار الحكومة، باش يكون اإلقالع ديال القطاع، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ملنيئباملسيداعبدامل2زمقاهيشياي:

تنسجلوا  أننا  الوزير،  السيد  يعقل  كيف  الوزير،  السيد  شكرا 
كبير  تسريح  وهناك  والتمريضية،  الطبية  األطقم  في  كبير  خصاص 
لألطباء واملتخصصين، على سبيل املثال املستشفى اإلقليمي ديال 20 
غشت بإفران، وكيف يعقل أنه كان خصاص وهجرة جماعية للخبراء. 
وما نحتاجوش نذكروكم السيد الوزير، ألنك من أهل الدار، وهناك 
إشكاليات الالتمركز واللي ما يمكنش نتخالو على هاد الخصاص، وما 
يمكنش يفرز لنا خارطة صحية منصفة ومتوازنة، كتما�سى مع بعض 
البرامج من املقاربات وتقليص الفوارق. والسيد الوزير، بالدنا مقبلة 

النهوض  على  وقادرة  الصحي،  للقطاع  مهيكلة  ملكية،  مشاريع  على 
بحكامة وحسن التدبير وعلى رأسها ورش تعميم الحماية اإلجتماعية، 
وإرساء إطار قانوني ومحكم للمنظومة الصحية الوطنية، وباقي القوانين 
تنطلبوا  لذلك،  اإلجتماعية.  الدولة  شعار  رافعين  واحنا  املصاحبة، 
السيد الوزير، الحكومة باش تصلح هاد القطاع، ونتمنى يكون النجاح 

للجميع، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيد النائب املحترم، فريق الوحدة والتعادلية.

ملنيئباملسيداأحاداملعيلم:

نعانوا  الذهب،  واد  الداخلة  جهة  في  احنا  فعال  الوزير،  السيد 
كثير بأننا عندنا واحد املستشفى فقط، إيال كانت الناس كتحتاج أنها 
البنية  قلة  نعاني من  املستشفى، نحن  في  كتحدث على اإلحتياجات 
التحتية، ال يعقل أن جهة أحد األقاليم ديالها واحد فقط يتوفر على 
أكثر من 300 ألف نسمة، يتوفر على مستشفى وحيد بطاقة استيعابية 
ديال 80 سرير، هذا ال يعقل. وبالتالي، احنا نقدروا املجهودات اللي 
كتديروا السيد الوزير، من ناحية في التجهيز ديال املستشفى الحالي، 
واملجهود كبير اللي كتبذلوا، ولكن الجهة في حاجة ماسة إلى أننا باش 
نديروا داك املستشفى الجهوي اللي مبرمج في املخطط ديال العرض 

الصحي اللي في الداخلة اللي هي في حاجة ماسة ليه، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

جديدة،  جد  آفاق  جايب  اإلصالح  ديال  البرنامج  بأن  كنظن  أنا 
اإلصالحات غتخلق ثورة في القطاع ديال الصحة. اإلستثمارات اللي 
العقلنة، في إطار  غادي تكون في املستشفيات، خصها تكون بواحد 
الخارطة الصحية الجهوية، وعلى هاد�سي عالش كنقولوا في القانون 
اإلطار، اليوم بغينا نوصلوا ملركز استشفائي جامعي لكل جهة، على 
إيال  مستعدين  احنا  الصحية،  الخارطة  السكانية،  الكثافة  حسب 
كان جهة ديال الداخلة مستعدة، بغات، في حاجة ماسة لإلستثمار في 
مستشفى جهوي اليوم، نديروا لها مستشفى جهوي. ال أنا كنقول لك 
دابا، أنا كنقول لك إيال كان خصها حاجة ماسة اليوم وعلى حسب 
الكثافة السكانية، يمكنا نديروا لها مستشفى جهوي، ولكن املشكل 
فين كاين عندنا؟ راه املوارد البشرية اليوم. أنت كتقول كاين استنزاف 
والناس كتم�سي، راه ما يمكنش تحصر لواحد ما باغيش يخدم عندك، 
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ولكن خصني نقلب أنا كيفاش ندير نخلق جاذبية، ونخليه يخدم عندي، 
هاد�سي اللي بغينا، غنقدروا نخدموه بزز وهو ما باغيش يخدم عندك، 
 abondon de poste يدير لك démissionné ها أنت حطيتيه كاع وهو
اليوم، ملي كيدير لك abondon de poste وسير دعيه كاع، هو راه بغاك 
دعيه باش يم�سي فحاالتو، كيدير؟ donc خصنا نبدلوا املفهوم ديالنا، 
خارجية،  إغراءات  كاين  اليوم  نقبطوهم.  األطباء  هاد  كيفاش  باش 
هاد اإلغراءات الخارجية كتخلينا مكبلين اليدين، خصنا في إطار هاد 
القانون الجديد ديال الوظيفة الصحية، ربما غادي يقدر يحفز أكثر، 

ولكن كيبقاوا اإلغراءات مازال، وخصنا نزيدوا نكونوا أكثر، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تواجهها  التي  املشاكل  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
النساء الحوامل باملناطق الجبلية الصعبة، للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة 

النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاميى حةا يير:

عن النساء الحوامل باملناطق الجبلية نسائلكم، وعن املعاناة ديالها 
نسائلكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيدة النائبة املحترمة، أنا املؤشرات اللي عندي كتدل على أنه 
النسبة ديال الوفيات ديال األمهات تقلصت في املغرب، هذا يدل على 
أن البرامج الصحية أنها غادا في الطريق الصحيح ديالها. حقيقة تقدر 
تلقى بعض املناطق اللي فيها واحد املعاناة، ولكن ما نساوش بأن كاين 
واحد املعدل ديال الوفيات تراجع ب %38، وكاين برامج صحية اللي 
مرصودة، خاصة لهاد الحوامل هادو، ومنها البرنامج ديال »رعاية« اللي 
كل سنة كيتقام، باش في املناطق الصعبة، في7 ديال الجهات، باش ما 
يكونش هاد األضرار، ناهيك على دور األمومة اللي كتبنى في املناطق اللي 
هي صعبة الولوج، ناهيك كذلك على اإلستثمارات اللي كدار في املراكز 
الصحية من املستوى الثاني اللي كنزيدوهم في دور الوالدة، باش كذلك 
هاد النساء الحوامل اللي كاين في القطاع ديال اللي في املناطق الصعبة 

ما يكونش عندهم هاد املعاناة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاميى حةا يير:

جميل ما جاء على لسانكم السيد الوزير، ولكن الوضع في بعض 
األقاليم �سيء آخر. إقليم بني مالل مثال، هناك قرى جبلية ونائية باكية 
بوتفردة–تـيزي–انيـسـلي– والعزلة:  التهميش  تعاني  الجبال،  وسط 

ونسيتهم  عزلة،  في  الطبيعة  وضعتهم  أخرى،  وقرى  ناوور–أغبالة، 
الشتاء  أيام  وخاصة  كبيرة،  معاناة  كيعانيوا  الحوامل  هاد  وزارتكم. 
والثلج، أقل من %10 فقط هما اللي كيمشيوا لدار الوالدة، ولكن 90% 

كيتنقلوا ولساعات باش يوصلوا ملستشفى القرب ديال قصبة تادلة، 

ولكن لألسف ما كايلقاوش طبيب النساء والتوليد. هاد املستشفى ما 

كذلك  مافيهش  مافيهش طبيب جراح،  أطفال،  طبيب  كذلك  فيهش 

حتى  فيه  ما  ماموغرافي،  ال  سكانير،  ال  فيه  ما  مافيهش  التجهيزات، 

رغم  القلب،  ديال  ليكوغرافي  حتى  وال  خدامش،  ما  ديالو  البوراتوار 

أن هاد السبيطار فيه طبيبة ديال القلب، ولكن ما كاينش ليكوغرافي 

ديال القلب. لإلشارة فقط، هاد املستشفى تتجي ليه 260 ألف نسمة. 

الحقيقة أنه ملي كنشوفوا، امليزانية ديال الوزارة ديالكم، ما كنعرفوش 

نقراوا الرقم من كثرة األصفار، ولكن التنزيل ديالها على أرض الواقع غير 

عادل، وفيه حيف كبير. السيد الوزير، كنتمناوا أنه هاد التمييز بين 

األقاليم والجهات يلقى النهاية ديالو، وطالبي العالج..

ملسيدارئيساملجلسة:

هناك  ليس  إضافي؟  تعقيب  الوقت. هل من  انتهى  شكرا، شكرا 

تعقيب إضافي، السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

أنا اللي بغيت نذكر، بأن جهة بني مالل-أزيالل، كتعرف تا هي كذلك 

يتبنى  برنامج ديال مستشفى جامعي غادي  التغيير، وكاين أن  واحد 

كذلك، اللي غادي يقدر يحل غير بعض املشكلة ديال هاد الخصاص، 

كذلك أنه كاينة التوسعة ديال املستشفى الجهوي اليوم. وربما أنا نقدر 

نعطيك الحق، بأن كاينة واحد عدم التوزيع عادل ديال املوارد البشرية 

اللي ما كتخليش أن الحاجيات يبانو، أما راه السكانير كاين وكاين، ولكن 
ما كاينش اللي يخدموا، فبالتالي البرنامج الطبي الجهوي هو اللي غيكون 

البشرية على حسب الحاجيات ديال  كفيل باش يحرك داك املوارد 

الجهة، شكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

معاناة  التخفيف من  املوالي حول  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  السرطان،  مر�سى 

التجمع الوطني لألحرار، السيد النائب املحترم، تفضلوا.
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ملنيئباملسيدا ليلاملصد قي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيداملوزي2امملحترم،

على الرغم من املجهودات اللي كتقومو بها، إال أن مر�سى السرطان 
فهي  وصعيبة  األبعاد  املتعددة  املعاناة  وهاد  فبالدنا،  كيعانيو  باقي 
نفسية، جسدية واجتماعية ومادية. لذا نسائلكم السيد الوزير، حول 
وعائالتهم،  السرطان  مر�سى  على  للتخفيف  تتخذونها  الي  اإلجراءات 
سواء على مستوى التكفل الطبي أو على صعيد التغطية الصحية أو من 

حيث ثمن األدوية، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد النائب املحترم على هذا السؤال هذا، انتما كيف كتعرفو أنه 
كاين واحد املخطط ديال برنامج السرطان اللي كان عملنا فيه حتى ل 
2019، واليوم اللي تجدد باش يم�سي حتى ل2029، واللي جايب بواحد 
االستراتيجية وجايب يعني خارطة ديال الطريق كيفاش نتعاملوا مع 
مر�سى السرطان. وكيف كتعرفو كذلك، أن مراكز ديال عالج السرطان 
كتقتصر أغلبية على مراكز استشفائية جامعية، وبما أننا غاديين فهاد 
التوجه ديال مركز استشفائي جامعي بكل جهة، مثال بالنسبة للجهات 
اللي هي فيها واحد عدم التمركز ديال عدد ديال الساكنة بحال ربما 
كاينة la région ديال درعة-تافياللت هي واسعة يمكن يكونو فيها جوج 
ديال األقطاب، ولكن الفكرة هي أنه غادي نمشيو القطب األونكولوجي 
le pôle d›oncologie هو أحسن حاجة باش حتى يمكن حتى االستثمار 
يكون هادف. بالنسبة ملر�سى اللي هما السرطان، فهما التغطية الصحية 
كتشملهم بحال جميع املواطنين ألن مريض مريض ما كنفرقوش في 
املرض واش هذا عندو كونسير وال عندو maladie1chronique، فبالتالي 
التأمين اإلجباري األسا�سي عن  التغطية الصحية،  هو كيستافد من 
املرض. كاين مجهود اللي خصو يدار بالنسبة األدوية اللي هي باهضة 
الثمن، لهذا حقيقة تيخصنا نعملو على الدواء الجنيس أكثر من اللي 
هو الدواء اللي كاين، ألن الدواء الجنيس هو اللي يمكن لو يقلل يخفض 
من الثمن، والعمل كذلك مع الهيئة املدبرة باش هداك األدوية إمكن 
لها تولي مردود عليها remboursable وهذا العمل راه راح احنا خدامين 
فيه وكاين فبروتوكوالت ديال العالج باش مايبقاش كذلك هاد العالج 
ديال السرطان مفتوح للوصفات الطبية يكون مقنن، هذا عمل كنعملو 
 la préscription مع الوكالة ديال التأمين اإلجباري باش يمكن هداك
لنا  يمكن  باش  الثاني  البروتوكول  األول  البروتوكول  تكون  الوصفة 
نققنوها وإال راه المنتهي هاد ال�سي ديال الوصفات ديال عالج السرطان.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيدا ليلاملصد قي:

شكرا السيد الوزيرعلى التفاعل ديالكم، فعال كيما قلتو في انتظار 
تصاعد  في  السرطان  مرض  اليوم  كتعرفو  املخطط  هاد  يعني  تنزيل 
مستمر ومقلق وتقريبا كاينة 50 ألف حالة إصابة جديدة كل سنة، 
كذلك كما قلتو السيد الوزير التكاليف ديال الدواء والعالج باهظة؟، 
على  كنتكلمو  وهنا  املغربية،  األسر  جميع  ديال  متناول  في  وما�سي 
مصاريف اللي كتجاوز تقريبا 40 ألف درهم شهريا، وهنا خص قرارات 
من أجل التكفل الشامل السيد الوزير باملر�سى. كما قلتوا، التغطية 
الصحية فعال اللي كتعمل الحكومة على تفعيلها غادي تحل جزء من 
إشكال  وهو  الحقيقي  املشكل  دائما  كيبقى  ولكن  اإلشكاليات،  هاد 
تعميم مراكز األنكولوجيا حيث تنقل العالج في مدن أخرى كيزيد املعاناة 
ديال األسر كما قلت، واملر�سى واألسر ديالهم خاصة اليوم كل�سي كيتجه 
ملدينة الرباط. ونتمناو السيد الوزير، في إطار اإلصالح العام اللي كديرو 
اليوم الخارطة الصحية، تفكرو فاملدن املتوسطة ما تركزوش غير في 
املدن الكبيرة، فكاين مدن متوسطة كتازة، بوملان، تاونات، هاد املدن 
اللي، صفرو كذلك، هاد املدن اللي هي مدن متوسطة ولكن اإلقليم 
ديالها كبير وعندو طابع جبلي، وبالتالي خص يعني تفكرو فيها بجدية 

وتنزلوها في الخارطة الصحية وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب املحترم عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملنيئباملسيداحايىياتوحتوح:

السيد الوزير، فعال أن مر�سى السرطان كيواجهو املعاناة مع املرض 
وأيضا مع تكاليف العالج، وهاد املعاناة كتزاد في منطقة الريف اللي 
كتعرف ارتفاع عدد املر�سى وأيضا غياب مركز للعالج في املنطقة، ال�سي 
اللي كيخلي املر�سى كيتوجهو ملدن أخرى كوجدة مثال، وهذا كيزيد من 
املعاناة ديال املر�سى ماديا ومعنويا. مؤخرا السيد الوزير مشكورين، 
افتتحتو مركز لألنكولوجيا بالناظور، غير أنه السيد الوزير أن هذا املركز 
يواجه خصاص على مستوى املوارد البشرية وأيضا نقص في األدوية 
وفي مستلزمات العالج الكيميائي، وبالتالي املر�سى مازال كيتنقلو خارج 
اإلقليم للعالج. لذا نطالبكم السيد الوزير، بتزويد وتمكين هاد املركز 
باملستلزمات الضرورية للعالج الكيميائي للتخفيف من معاناة الساكنة 

بمنطقة الريف وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير، نمر لسؤال حول معاناة أسر أطفال مر�سى التوحد، للسيدات 
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والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، السيدة 
النائبة تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةاسايرةاقصيور:

نظرا للمعاناة الكبيرة التي تعاني منها أسر أطفال التوحد، نسائلكم 
السيد الوزير عن اإلجراءات اللي اتخذتوها من أجل سد الخصاص في 

األطقم الطبية وكذلك من أجل إعادة النظر في تكاليف العالج؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

بأن  كتعرفو  وانتما  التوحد  مرض  املحترمة،  النائبة  السيدة 
اإلشكالية مطروحة على املستوى العالمي ما�سي املستوى الوطني فقط 
واإلحصائيات غير مضبوطة، واحنا عارفين بأن اليوم لكل 160 والدة 
كيكون واحد كيقدر يكون واحد مصاب بالتوحد، هادي اإلحصائيات 
اللي كتعطي املنظومة العاملية للصحة بما أن احنا ماعندنا حتى �سي 
هاد  نلمو  نحاولو  باش  كنقومو  عاد  النوع هذا،  هاد  إحصائيات من 
املشكل ديال التوحد، رغم ذلك أن الدولة قايمة ببعض املجهود؟، 
مجهود كتقوم به في املراكز ديال التكفل بالتوحد على املستوى ديال 
الكشف املبكر ديال التوحد، وكيفاش يمكن املواكبة ديال العائلة اللي 
هما اللي عندهم ولد مصاب بالتوحد وكذلك ديال التأهيل. فبالتالي 
عندنا خصاص كبير اليوم في املوارد البشرية اللي هي غير مؤهلة، ولهذا 
كنقومو بإدماج هاد البرنامج ديال التكوين ديال التوحد في إطار ديال 
املعاهد التمريضية، وكذلك بعض املسالك ديال التكوين باش يمكن لنا 
نوصلو لواحد املهنيين اللي هما عندهم دراية بالتكفل بالتوحد. أما هي 

مازال احنا مازال كنتطورو تدريجيا، الكذوب على هللا حرام.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا للتعقيب السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاسايرةاقصيور:

شكرا السيد الوزير، احنا جميع تعهدنا من خالل البرنامج الحكومي 
على إقامة ركائز الدولة االجتماعية اللي تتوفر لكافة املغاربة الحماية 
اللحظة  أنه لحد  والغريب  التوحد،  أطفال  االجتماعية ومن ضمنهم 
ما عندناش معطيات وإحصائيات دقيقة على هذه الفئة باش نعرفو 
ذوي  الفئة  عن  الفئة  هاد  نفرزو  نقدو  وباش  أسرهم  معاناة  حجم 
االحتياجات الخاصة. وما نحتاج نقول لك السيد الوزير، حجم معاناة 
أسر وأطفال التوحد في ظل غياب خدمات الرعاية الصحية والتربوية 
واملواكبة االجتماعية، حيث بزاف ديال اآلباء واألمهات كيلقاو راسهم 

وحيدين في مواجهة هاد االحتياجات املعقدة. وما نساوش الدور الكبير 
اللي تتقوم به جمعيات املجتمع املدني في مواكبة هاد الفئة، والنتيجة 
أن العديد من أطفال التوحد معتقلين في البيوت بسبب عدم قدرة 
األسر ديالهم باش إدمجوهم في املجتمع، ال تعليميا واجتماعيا وثقافيا. 
السيد الوزير، اليوم ما يمكن لناش نتأخرو في تنزيل اإلجراءات والتدابير 
شاملة  عمومية  سياسة  توضع  الحكومة  وخاص  والفعالة  الواقعية 
للنهوض بأوضاع هاد الفئة أو باقي فئات ذوي االحتياجات الخاصة، وإال 
فال أظن أن اإلقصاء والتهميش ديال هاد الفئة غادي ينتهي في القريب 

العاجل وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك 
تعقيب إضافي، نمر إلى السؤال املوالي حول األسباب الكامنة وراء عدم 
للسيدات  الشوكي،  العضلي  الضمور  ملرض  املعالجة  األدوية  توفر 
الديمقراطي  الدستوري  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة 

االجتماعي، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداملعبيساملومغيري:

أش2فا علىا وملسالما وملصالةا مل2حيما مل2حانا هللاا بسما
ممل2سلين،

لدينا اليقين السيد الوزير طبيب، أنك على معرفة عامة باألمراض 
الجينية النادرة وعلى رأسها مرض ضمور العضالت الشوكي الذي يلحق 
ضررا بليغا بالعضالت ويضعفها إلى درجة أنه يسبب اإلعاقة الحركية 
للمصابين به، بل يصل األمر إلى الوفاة املبكرة لحامله. ورغم التقدم 
ابتكار أدوية  في  العلمية  الوزير، الذي أفرزت األبحاث  الكبير السيد 
معالجة منذ 2016، ويتم استعمالها في أكثر من خمسين بلد، ونحن 
ال نشك في كفاءتك العلمية وجديتك في معالجة قضايا الصحة، فما 
هي األسباب الكامنة وراء عدم توفر هذه األدوية املعالجة لهذا املرض 
وعدم السماح للمختصين باستيرادها؟ وماذا عن اإلستراتيجية الوطنية 

للتصدي لألمراض النادرة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

طويل  اللي  هذا  السؤال  هاد  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
 ،l›amyotrophie1 spinale وعريض واللي كيتعلق بواحد املرض نادر
هاد املرض هذا اللي هو جيني كيقدر يكون وراثي واللي كيخلق إعاقة 
منذ الوالدة، واللي مؤخرا تكتشف بأن كاين واحد الدواء اللي يمكن 
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له يقدر يعطي واحد نتائج جد إيجابية، إال أنه هاد األدوية هذه باهظة 
الثمن، ما عرفتش واش عرفتي الثمن شحال كيسوى الدوا الواحد وال 
ال ؟ اللي نقدر نقولك أنا على حسب الشركات اللي كيصوبو الدوا، كاين 
الدوا اللي اليوم كيعطي النتيجة كيسوى تقريبا 20 مليون ديال الدرهم 
للحقنة وحدة، 20 مليون ديال الدرهم هي 2 ديال املليار ديال السنتيم 
باش يمكن عائلة وحدة دير واحد الدوا، فبالتالي واش كنقدروا نفكروا 
بأن هاد املرض اللي هو نادر وكيعطي مرض كاين مريض في 8000 والدة 
كيمكن يكون واحد مريض، احنا متافقين وأنا استقبلت الناس اللي 
كيمثلوا هاد األدوية هادي باش نشوفوا في إطار إينا برنامج يمكن الدولة 
املغربية تقدر تعالج هاد الناس اللي هم يقدروا يسببو إعاقة، واللي ربما 
اإلعاقة ديالهم تقدر تخلق مشكل اجتماعي اللي نقدرو نخلصو عليه أكثر 
 laboratoire فأكثر. فاحنا كاين واحد دراية، في الوقت اللي كاينة واحد
يتعطى،  اللي هو كذلك ممكن  الدواء  واحد  اللي عندهم  آخر  واحد 

واليوم مترخص باش يمكنلو يخرج للسوق املغربية. وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحترم فيما تبقى من الوقت.

ملنيئباملسيداملعبيساملومغيري:

اللي  الواحدة  الجرعة  هاد  كتستعمل  اللي  واحدة  دولة  بالفعل، 
اإلمارات.  وهي  دالدرهم  مليون   20 باهض،  بالفعل  ديالها  الثمن 
ولكن السيد الوزير، احنا املر�سى اليوم في املغرب ما كيطلبوش هاد 
الدواء حتى واحد ما قاد أنه يشري هاد الدواء، ولكن أدوية كتساعد 
في التخفيف من وطأة هاد املرض، ال عليهم وال على األسر ديالهم، غير 
مسموح به اليوم يدخل للمغرب السيد السيد الوزير، وأنت طبيب، 
هللا يعطيك الر�سى، سمحوا لهاد املختبرات يدخلوا هاد األدوية الثمن 
ديالها ما�سي باهض، قليل التكلفة ولكن سيساهم في التخفيف على 

هذه األسر، ال يعقل أنه..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ إيوا ولد بالدك هذاك. السؤال املوالي 
عن توسيع الطاقة اإلستيعابية، ما بقاش الوقت، دخلو في �سي سؤال 
آخر. سؤال عن توسيع الطاقة اإلستيعابية للمستشفيات اإلقليمية، 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية.

ملنيئباملسيداحسناملبيهي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، عن إستراتيجية الوزارة من أجل توسيع والزيادة في 
الطاقة االستيعابية للمستشفيات اإلقليمية نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

الطاقة  ديال  التوسيعة  ديال  مسألة  املحترم،  النائب  السيد 
واألسرة  االستيعابية  الطاقة  ديال  بزاف  كاين  تنظن  أنا  االستيعابية 
 le1 taux لي هي ما مشغالش %100، إيال كتعرف واحد املؤشر سميتو
le1 الفراش عالش  taux1de1 rotation اليوم و d›occupation1moyen
تيدور السرير، راه ما كنوصلوش للمعدل الكبير باش نقلك بأن السرير 
يعني on1optimise فبالتالي منذ الجائحة لليوم زدنا، كنا في 22 ألف 
سرير وصلنا ل 28 ألف سرير، واحنا مقبلين وفي البرنامج ديال امليزانية 
الفرعية اللي كان تقدم، عندنا 3400 سرير اللي غاتزاد جديدة ناهيك 
على بعض املصالح اللي عرفت التوسعة واملستشفيات اللي غادي تحل 
األبواب ديالها، وما�سي هنايا مربط الفرس بكثرة ما اللي املشكل ديالنا 
واخا يكون عندنا األسرة كثيرة، املوارد البشرية باش غادي نخدموا 
هاد األسرة هو املشكل الكبير، أما الحمد هلل املجهود من ناحية البنية 
قامت  فالدولة  األسرة،  ناحية  ومن  التجهيزات  ناحية  ومن  التحتية 

بواحد املجهود كبير وشكرا .

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ملنيئباملسيداحسناملبيهي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، بالرغم من املجهودات التي بذلت والتي تبذلونها من 
أجل تعميم املستشفيات اإلقليمية بمختلف جهات وأقاليم اململكة، إال 
أنه هاد املستشفيات ال زالت ال تؤدي الدور ديالها، نعطيكم مثال السيد 
الوزير إقليم اليوسفية كاين مستشفى إقليمي كاينة 300 ألف ديال 
الساكنة األغلبية ديالهم ما كيمشيوش لهاد املستشفى، عالش؟ ألن 
عارف املواطن إال م�سى لهاد املستشفى ما غيلقاش الطبيب وما غيلقاش 
سرير وما غيلقاش حتى األدوية. السيد الوزير، كنطالبو منكم الزيادة في 
عدد األسرة ديال التخدير وطب األطفال وطب الوالدة. ونزيدكم السيد 
الوزير، الجماعات الترابية في اإلقليم كتساهم سنويا، زائد العمالة زائد 
املجلس اإلقليمي، كيساهمو سنويا من أجل تجويد العرض الصحي 
وهاد العرض الصحي مازال كاع ما بغا يتحسن السيد الوزير ما عرفناش 
عالش، وهاد�سي راه قلناه لكم السيد الوزير أكثر من مرة، لكن لألسف 
ما كتجاوبوناش، ما كتفاعلوش معنا، ما كتجاوبوناش على األسئلة 
ديالنا وهاد�سي راه كيضر بالسمعة ديالنا احنا كنواب لألمة وممثلين 
ديال الساكنة. السيد الوزير، ما نريده هو مستشفيات إقليمية تلبي 
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حاجيات الساكنة داخل األقاليم، ما�سي مستشفى ناخذو جوج حاالت 
ونصيفطو 20 حالة ملستشفى آخر. السيد الوزير، أنا غادي نقول لكم 
ديرو النية وديرو زيارة إلقليم اليوسفية وغتشوفو داك ال�سي اللي كاين 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ ليس هناك 
تعقيب إضافي. السيد الوزير؟ السؤال املوالي حول تحفيز الكفاءات 
الطبية املتواجدة بالخارج قصد العودة لالشتغال ببالدنا، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب 

املحترم تفضلوا.

ملنيئباملسيداعبداملومحداشوقي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شك2ماملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

شكرا السيد الوزير، تعد هجرة الكفاءات الطبية الوطنية للخارج 
أحد أبرز اإلشكاليات التي تعاني منها املنظومة الصحية الوطنية، حيث 
يزداد سنة بعد سنة عدد الكفاءات الطبية الوطنية التي تختار مغادرة 
بالدنا صوب جهات مختلفة، بلغ عدد هذه الكفاءات ما يناهز 7000 إطار 
صحي. وتبعا لذلك، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة لتحفيز الكفاءات 

الطبية املتواجدة بالخارج قصد العودة لالشتغال ببالدنا وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد النائب املحترم، كيف كتعرفو أنه الحكومة السابقة كانت 
قامت بمراجعة واحد القانون 131.13 اللي هو 33.21 اللي حيدات 
منو جميع العوائق اللي كاينة، اللي كتجعل أن املغاربة اللي كاينين في 
الخارج ما يمكن لهم يدخلو يعاملو أو يستثمرو، فبالتالي ها هو سائر 
املفعول، إال أنه رغم أننا صوبا ما كاينش واحد يعني االهتمام كبير 
بالدخول املغرب ألن statut ديال األطباء اللي في الخارج اللي بغاو يدخلو 
البالد ما كيعطيوش واحد le statut واحد نظام محفز في داخل الوطن. 
الوظيفة الصحية اليوم كنعملو عليها باش ربما تجيب بواحد اإلجابة، 
باش يمكن هداك الطبيب اللي كاين في الخارج، واحنا كنعرفو ما�سي 
7000 راهم 14 ألف اللي هما كيعملو في الخارج، وكاين اللي هما باغيين 
يدخلو إما يعني فخطرة وحدة أو باغين يدخلو مؤقتا، وكنسمحو لهم 
فهاد اإلطار هذا. ولكن في نفس الوقت، راه اإلشكالية ما�سي فهادوك 
الناس اللي هما كيخصنا نحفزوهم باش يدخلو، ولكن كيف خصنا 

نقبطو الناس ديالنا باش ما يخرجوش، وهاد الهجرة كيفاش نحدو 
منها في الوقت اللي انت كتشوف اإلغراءات اللي كاين خارجية. كنديرو 
الوظيفة الصحية و كتسمع قوانين ديال الهجرة كتسمح الناس يدخلو 
يديو املهنيين ويعطيهم واحد الرتب، واحد األجور جد عالية، وفي نفس 
الوقت احنايا كنشتكيو من النقص املهول وخصنا نزيدو نكونو الناس 
إذا اهنا فين كاين اإلشكالية، والحل شنا هو؟ بغيتي الناس تقطبهم 

خاصك تخلصهم مزيان، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ملسيداعبداملومحداشوقي:

شكرا السيد الوزير، بتعليمات ملكية سامية، عرف ورش املنظومة 
الصحية دينامية كبيرة وال سيما فيما يتعلق بورش الحماية االجتماعية 
لكافة املغاربة، بمعنى آخر الحماية االجتماعية توحدنا، وتوج باملصادقة 

على مشروع قانون إطار يتعلق املنظومة الصحية الوطنية.

إن تحقيق األهداف املسطرة في هذا اإلطار ال يمكن أن تأتي إال بتوفير 
املوارد البشرية الكافية بالقطاع الصحي، صحيح أن الحكومة تحاول 
تدارك تداعيات قلة املوارد البشرية؟، باعتماد قرارات وإجراءات تروم 
تحسين وضعية األطر الطبية حتى ال يختاروا الهجرة إلى الخارج، لكن 
كل اإلجراءات املتخذة تبقى جد متواضعة مقارنة مع ما تقدمه دول 
اإلستقطاب من تحفيزات، ناهيك عن التنافس املحتدم بين مختلف 
دول إستقطاب كفاءاتنا، لكن األرقام املسجلة حاليا تدوعكم السيد 
الوزير، للمزيد من العمل. من ناحية األطباء، فإن ما بين 1400 طبيب 
التي توفر جميع  إلى أوروبا  وطبيبة يتخرجون سنويا، النصف يهاجر 
التسهيالت والتحفيزات من أجل استقدام األطباء املغاربة املتخرجين. 
بحساب آخر، فإن 1 من كل 3 أطباء مغاربة، تقريبا يمارس مهنة الطب 
خارج البلد، على الرغم من الحاجة امللحة لبالدنا إلى كل أطبائنا وإلى 
املزيد منهم، كذلك فإن مقابل 23 ألف طبيب مغربي، يمارسون مهنتهم 

في البالد..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. هل من تعقيب 
إضافي؟ تفضل السيد النائب املحترم عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملنيئباملسيداعبداملك2يماملزمزممي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير املحترم، هاد املرة الثانية كنتكلموا على الخصاص اللي 
كتعرف الوحدات ديال العالجات األساسية، من ناحية األطر الطبية 
كتعرف واحد العدد ديال اإلختالالت، وواحد العدد ديال املشاكل على 
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مستوى تدبير الديمومة واملستعجالت الطبية، هاد الوحدات من طبيعة 
الحال كتعتبر واحد املنظور جديد اللي في الخارطة الصحية، مازال ما 
عرفناش بالضبط اإلطار القانوني فاش كتشغل هاد الوحدات هادي، 
راه ما بين الوحدة ديال العالجات األساسية اللي في سيدي أبي القنادل 
واملستشفى اإلقليمي ديال سيدي موالي عبد هللا كتضيع واحد العدد 

ديال األرواح، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ ال أظن، 
السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

وهو تنظن أنه الدولة قايمة بواحد املجهود، باش على األقل في 
هاد  من  وتحد  كاين،  اللي  األطباء  تحفز  أنه  الصحية  الوظيفة  إطار 
الهجرة. وفي نفس الوقت، كتزيد تكثر من املراكز ديال التكوين، في إطار 
السياسة ديال الجهوية وديال املجموعة الصحية الترابية باش كل جهة 
تقدر تكون على حسب الخصاص ديالها. فهاد الباب هذا، ربما غادي 
نقدروا ناخذوا بعين اإلعتبار داك النسبة اللي غتقدر تهاجر، فبالتالي 
ما عندناش اإلختيار إيال كانت الجاذبية أكثر خارج البالد، كنحاولوا 
نخدموا باش الجاذبية تبقى واملؤهالت يبقاوا هنا باش نقبطوهم هنايا. 
األولي  الصحية  الرعاية  ديال  الصحية  املراكز  ملجموعة  بالنسبة  أما 
كيفاش كتخدم، املجموعات الصحية الترابية جايبة بواحد املنظور 
جديد، أن كل�سي غيخدم تحت اإلطار ديال مؤسسة عمومية، وغادي 
يخضعوا للمركز اإلستشفائي الجامعي، يعني من الفوق لتحت ومن 
لتحت الفوق، غيخدموا كلهم تحت مؤسسة وحدة، ما�سي كل واحد 

غيبقى خدام لحسابو بوحديه واملوارد البشرية..

ملسيدارئيساملجلسة:

املتخذة  اإلجراءات  حول  املوالي  السؤال  الوزير.  السيد  شكرا 
لتيسير ولوج املواطنات واملواطنين ملختلف الخدمات الصحية ببالدنا، 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداسيدمتيالايل:

ملسالماعليكم،

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ولوج  لتيسير  املتخذة  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
املواطنات واملواطنين ملختلف الخدمات الصحية ببالدنا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيداملنيئبامملحترم،

اإلصالحات اللي كنقوموا بها، في إطار املجموعات الصحية الترابية، 
كتخلق واحد الفضاء إلستقبال ديال هاد املواطنات واملواطنين، ناهيك 
أكثر،  الولوج سهل  اليوم كتخلي  اللي  الصحية  التغطية  تعميم  على 
فيكفي أنه 22 مليون نسمة إضافية اللي دزادت في التأمين اإلجباري 
األسا�سي عن املرض، واللي كانت كتلقى مشاكل ديال الولوج لقطاع 
ديال الصحة بسبب أمور إدارية، اليوم كيتحل املشكل في إطار هاد 
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض. ولكن ما�سي هذا يكفي أن التأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض، باش نقولوا راه احنا سهلنا الولوج، في 
الوقت اللي خصنا، في إطار الحكامة الجديدة والتدابير اللي كتدعم 
الخدمات  أن  نخليوا  القرب  ديال  سياسات  بغينا  الترابي،  املستوى 
تم�سي على املستوى ديال القرب، واملواطن املغربي يكون كيتلقى النسبة 
الكبيرة ديال الخدمات على املستوى املحلي ديالو ما�سي املستوى الترابي. 
وإيال اقت�سى الحال أن الخدمات من النوع الثاني، خصوا يتنقل عليها، 
فبالتالي كيكول التنقل على املستوى الترابي، وهنا كتكون عقلنة، زائد 
أنه امللف الرقمنة ديال القطاع، وامللف الطبي الرقمي غتخلي أن الولوج 
عندو في املؤسسات الصحية اللي تابع للجهة ديالها، غيلقى الدعم في أي 

مؤسسة م�سى إال وامللف الطبي ديالو كيتبعو، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

ملنيئباملسيداسيدمتيالايل:

رغم كل املجهودات املبذولة على مستوى القطاع الصحي إال أن قطاع 
الصحة على مستوى جهة كلميم-واد نون يعرف تدني، ال�سيء الذي 
بات يؤدي باملرتفقين، فعلى صعيد إقليم سيدي إفني الذي يعتبر إقليم 
شاسع على صعيد الجهة يتوفر على طبيبة واحدة للتوليد باملستشفى 
اإلقليمي تعمل نصف الشهر والنصف اآلخر يتم إرسال النساء لكلميم أو 
أكادير، عالوة على غياب طبيبة التخدير واإلنعاش باملستشفى اإلقليمي 
لسيدي إفني والجهوي بكلميم، كذلك ال�سيء الذي يعرض حياة املر�سى 
الزرقاء  املرارة واملياه  للمر�سى، ح�سى  للخطر، طول الئحة االنتظار 
التخدير وعلى  التوفر على طبيب  »جاللة« بجهة كلميم بسبب عدم 
جراحة العيون. فيما يتعلق راسلناكم السيد الوزير عدة مرات في هذا 
املوضوع، ألنه ال يعقل باش يكون واحد املستشفى ما فيهش الطبيب 
ديال التخدير وواحد العدد ديال الناس كياخدو واحد املواعيد تصل 
إلى سنة تقريبا، ألنه بعض املرات كيكقول لك بأن الفحص سكانير ما 
كاينش، echographie ما كاينش، املستشفى الجهوي بكلميم واألعطاب 
املتكررة للجهاز ميموغرافي الذي يزيد من معاناة النساء اللواتي يعانين 
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من مرض الثدي، باإلضافة إلى إقليم سيدي إفني ويعاني من املوارد 
البشرية على صعيد الجماعات املكونة لإلقليم، خصوصا عدم تعيين 
أطباء بمركز الصحة القروي من التعاقدات التي تشرف عليها عمالة 
اإلقليمي،  واملجلس  البشرية  للتنمية  الوطنية  واملبادرة  إفني  سيدي 
املهول  الخصاص  يتجاوز  أطباء يصل خالل مؤقت  مع  التعاقد  عبر 
في القطاع، فلهذا كما أشرت، راسلناكم السيد الوزير عدة مرات في 

املوضوع ولم نر أي جواب في املوضوع وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب املحترم عن الفريق االشتراكي.

ملنيئباملسيداسعيدابيعزيز:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

التغطية  ديال  بتعميم ورش  التسريع  يتم  مزيان  الوزير،  السيد 
الصحية، إال أن هاد الفترة االنتقالية واللي تحدثو عليها انتما من نظام 
املساعدة الطبية راميد للتأمين اإلجباري عن املرض l›AMO هي الفترة 
اليوم  إطالقا.  الصحية  الخدمات  الولوج  تيسير  فيها  كاينش  ما  اللي 
الراميد  د  البطاقة  بأن  كيتصدمو  املستشفيات  كيدخلو  املواطنين 
وبأنهم   l›AMO التلقائي  ديالهم  النقل  تمش  ما  وبأنه  ما صالحاش، 
خصهم يمشيو للضمان االجتماعي يخلصو، ياك قلتو لنا الناس اللي 
عندهم راميد غيتنقلو تلقائيا l›AMO إيوا دابا هما ملزمين باش يخلصو 
فالضمان االجتماعي، وضحو هاد�سي املغاربة السيد الوزير، هذا إشكال 
عويص. بل أكثر من ذلك، هاد الضمان االجتماعي خاصو يتبع الحماية 
آخر،  حكومي  لقطاع  تابع  مايبقاش  القطاع  لهاد  ويجي  االجتماعية 
واألكثر من ذلك أنهم صيفتو رسائل لعباد هللا باش يخلصو املستحقات 
ما  املواطنين  اللي  الوقيتة  في  املاضية،  السنة  أبريل  من  رجعي  بأثر 
استافدو من أدنى خدمة فهاد املجال من الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي، هادو إشكاالت السيد الوزير اللي انتما تتحدثو على أنه كاين 

تيسير الولوج للخدمات الصحية راه ما كاين..

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

غير باش نوضح بعض النقيطات، بالنسبة لكلميم-واد نون، وال 
سيما أن سيدي إفني واللي جبدو السيد النائب املحترم واللي كيعرف 
دابا  خداتو  واللي  إفني  جديد سيدي  مستشفى  ديال  مشروع  اليوم 
شركة كبيرة باش تبنيه في ظرف وجيز، ما عرفت واش انت على علم 
وال ما�سي على علم بهاد املسألة هادي، واللي سيدي إفني كذلك كتعرف 

واحد جوج ديال البرامج ديال املراكز الصحة والرعاية األولية، ال في 
الخصاص وال في تيغيرت كذلك، ما عرفت واش انت على علم بهاد 
القضية وال ما�سي على علم. واال كان عندك �سي طبيب ديال اإلنعاش 
باغي يسني معاك أنا نجي نسني لك دابا ندير له l›affectation إال لقيتيه، 
هادي من جهة، احنا كنهضرو على اإلنعاش على التكوين البشري مازال 
كنشوفو، راه ما كاين شآي أطباء إنعاش حيت راه ما كاين تما ما كاين 
حتى حاجة ماكاينة، تنظن أنه ما يمكن ليناش نشوفو بهاد املنظور هذا. 
كذلك بالنسبة لتسهيل العالجات ال�سي باعزيز السيد النائب املحترم، 
أن هاد الفترة االنتقالية فيها بزاف ديال املشاكل، واالنتقال التلقائي 
أنا درت دورية صيفتها للمراكز االستشفائية كاملة باش جميع املر�سى 
اللي كانو كيستافدو من الرميد واللي فهاد املرحلة االنتقالية ياخذوهم 
بعين االعتبار باملجانية املطلقة، إال وقعات �سي حاجة وال �سي حاجة راه 
احنا يمكن لنا نعالجوها، ولكن فهاد الفترة هادي خصك تعرفي بأن 
كاين بزاف ديال الناس اللي هما محسوبين على الرميد راه ما كاينينش 
ديال كيفاش  إذا كتبقى مسألة  انتاقالتش،  ما  والبيانات  املنصة  في 
يمكن لنا نوفقوا ما بين البيانات، رغم االنتظار االستهداف يكون أكثر، 
وانت عارف داك السجل االجتماعي املوحد هو اللي غادي يجيب الفئة 
املستهدفة، اللي حقيقة خصتها تستاهل، وكتستحق أنها تستافد من 
الرميد. أما في هاد الوقت هذا، أنا كنقول من هاد املنبر، جميع املواطنين 
ونفس  املستحقات  نفس  غيبقى  الرميد،  من  كيستافدوا  كانوا  اللي 

املكتسبات، حتى تم التصفية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

أقسام  وضعية  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
املستعجالت، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبدامل2زمقامحلوش:

املستعجالت،  بأقسام  الصحية  الخدمات  تدني  الوزير،  السيد 
بتحسين وضعية  الكفيل  اإلستعجالي  املخطط  للتساؤل عن  يدعونا 

هذه املؤسسات اإلستشفائية، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

ملسيدامل2ئيس،

ملسيداملنيئبامملحترم،

البرنامج  فبالتالي  املستشفى،  من  يتجزأ  ال  هي جزء  املستعجالت 
ديال  األقسام  كذلك  وكيشمل  املستشفيات،  كيشمل  اإلصالحي 
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املستعجالت. بال ما نذكر أن فهاد القبة هادي، كنا تكلمنا على املسألة 
هو  ديالها  املشكل  اليوم  املستعجالت  بأن  وقلنا  املستعجالت،  ديال 
حالة  هي  الحالة  تكون  ما  بدون  كيجيوا  اللي  والناس  االكتظاظ، 
استعجالية محضة، في الوقت اللي أن بعض املراكز الصحية كان خصها 
يمكن لها تلعب الدور ديالها األولي ديال القرب. في إطار هاد السياسة 
هادي ديال سياسة القرب، في إطار ديال اإلصالح الهيكلي، في إطار 
اإلصالح ديال املراكز والتأهيل ديالهم، ربما غادي نحدوا من هاد املقاربة 
هادي، وهاد املشكل اللي كيتعلق باملستعجالت. %80 ديال الحاالت 
ما  بال  استعجالية،  حاالت  غير  هي  املستعجالت،  ديال  كيجيوا  اللي 
نتكلم على املوارد البشرية، واحنا تكلمنا اليوم على اإلنعاش والتخدير، 
واللي هو كيشكل تقريبا %90 الركيزة األساسية ديال املستعجالت باش 
كيمكن لها تخدم. في الوقت اللي البرنامج ديال التكوين ديال األطباء 
ديال اإلستعجال ما نجحشاي، ألن كنا كنكونوهم في 5 ديال السنوات، 
والطبيب ديال اإلنعاش كنكونوه غي في 4 ديال السنوات، اليوم كنكونوا 
اللي  األطباء  في  النظر  إعادة  خصنا  باإلستعجال،  خاصين  ممرضين 
خصهم يكونوا مكلفين باإلستعجال، ونقلصوا من العدد ديال السنوات 
ويكون تكوين هادف، ما يكونش تكوين ديال طبيب اإلنعاش. اإلنعاش 
ديال  املركز  داك  خصوا  اإلنعاش  األسرة،  ديال  عدد  خصوش  ما 
الصدمات اللي خصوا يخدم بواحد الدور يعني بوتيرة سريعة، واملريض 
اللي كيدخل للمستعجالت ما خصوش يدوز أكثر من 24 ساعة وخصوا 

يم�سي لإلستشفاء. بهاد الطريقة هادي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامل2زمقامحلوش:

مشاكل  عدة  كتعرف  املستعجالت  أقسام  الوزير،  السيد 
الخدمات  من  اإلستفادة  أجل  من  املر�سى  تيواجهوها  وصعوبات، 
املنظومة،  لهذه  جيد  تدبير  غياب  في  األولية،  باإلسعافات  الخاصة 
وتأهيل حقيقي لهذه املراكز، وضعف في الطاقة السريرية، وخصاص 
كبير في األطباء ومهنيي الصحة، ونقص في تجهيزات اإلنعاش، بما فيها 
أساسا التحليالت الطبية والتصوير باألشعة، بشكل تستجيب معها 

أقسام املستعجالت ملتطلبات املساعدة الطبية األولية.

محمد  اإلستشفائي  باملركز  املستعجالت  قسم  الوزير،  السيد 
السادس بمراكش نموذجا، يتم إخضاع املر�سى للفرز، مما يجبر املر�سى 
وذويهم على اإلنتظار ملدة 6 الساعات على األقل؛ عدم تخصيص قاعات 
دياول اإلنتظار للمر�سى وال لذويهم، الناس مرميين غي برا السيد الوزير؛ 
بغيتي  إيال   ،les chariots والحماالت  املتحركة  الكرا�سي  توفر  عدم 
chariot في محمد السادس كتخلص عليه باش تاخذو، باش نكونوا 
واضحين؛ األعطاب املتكررة في l›IRM وفي السكانير، تيضطروا الناس 
اللي كيجيوا بالليل، كيبداوا كيقلبوا ويتم توجيههم، كاينين ناس تما اللي 

ما كنعرفوهمش أشنو كيديروا، تيوجهوا الناس لعند مالين السكانير برا 
خارج املستشفى، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكون؟  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة النائبة، تفضلي، من فريق التجمع الوطني لألحرار.

ملنيئبةاملسيدةاكليلةابونعيالت:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

أبرز أعراض  الصحة مريض، ومن  ديال  القطاع  الوزير،  السيد 
املرض األزمة ديال املستعجالت. عندك الصح السيد الوزير، %80 ديال 
الخدمات املقدمة في املستعجالت ما عندهاش عالقة باإلستعجال، 

عالش؟ ألن الوزارة ما كتكلفش بالناس طبيا في األحياء والجماعات..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، شكرا، انتهى التوقيت املخصص. هل من 
تعقيب إضافي آخر؟ ليس هناك تعقيب إضافي آخر. نمر إلى السؤال 
املوالي، عن نفاذ بعض أدوية مر�سى السرطانات املتقدمة، للسيدات 
النائبة  السيدة  االشتراكي،  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة 

املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةالطيفةاملش2يف:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

املتقدمة  السرطانات  أدوية  فقدان  عن  املحترم،  الوزير  السيد 
بالصيدليات نسائلكم، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السرطانات  ديال  األدوية  كتعرفي  انت  املحترمة،  النائبة  السيدة 
والسياسة الدوائية اللي كنهجو في البالد ديالنا باش يمكن لنا نوفروهم، 
أنه كتخلق العرض والطلب وكتعلق كذلك بالسوق الدولي يعني والتأثير 
لتحقيق املخزون  الصحة  كاين استراتيجية ديال وزارة  اليوم  ديالو. 
االستراتيجي وعلى تأمين املخزون االحتياطي ديال األدوية، هذا ما�سي 
معنيتو أننا في مأمن عن انقطاعات، كيقدرو يوقعو انقطاعات ديال 
األدوية خارج على اإلرادة، ألن املادة الخام ما موفراش أو الشركة اللي 
لهاش  يمكن  ما  اللي  التكلفة  فاش  ديالو  الثمن  طلع  الدواء  كتصنع 
تدخلو، كيخصنا إعادة النظر في األثمنة اللي كيجي في واحد الفترة 
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أنه كنعرفو بعض املتاعب، ولكن كاين واحد املجهود اللي باش نحققو 
جميع األدوية اللي هي مهمة في البالد ديالنا، رغم أننا كنعرفو، أنا تكلمت 
معكم في الجلسة القطاعية، أنه كاين بعض األدوية اللي هي الثمن 

ديالها رخيص وكنضطرو نستعملو الدواء ديال الثمن ديالو كبير..

ملسيدارئيساملجلسة:

املحترمة،  النائبة  السيدة  الوقت.  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
تفضلوا.

ملنيئبةاملسيدةالطيفةاملش2يف:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير انت طبيب قبل ما تكون وزير، عارف اشنو هو العذاب 
األليم اللي كيدوزو منو مر�سى السرطان قبل ما يموتو، كيتعذبو هما 
واألسر ديالهم، أنا كنائبة السيد الوزير في مدينة وجدة قلبت على الدوا 
لواحد املريض -هللا يرحمو- كان »فيسومبالياتيف« وفاش ديناه لدارو 
ما لقيتلوش مثال سيفغيدول le cervidol أو ال une1autre1morphyl ما 
لقيناهمش، مسؤوليتكم السيد الوزير هي هاد الناس يموتو بكرامة على 
األقل، صحيح احنا ما كنتحكموش في األعمار واآلجال ولكن على األقل 

ما نساهموش في تعذيبهم وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئبةاملسيدةاوسيلةاملسيحلي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير كيعاني مستشفى املدني سانية الرمل عدة مشاكل 
نذكر منها: أوال، إشكال مغادرة بعض األطباء االختصاصيين اللي زادو 
عمقوا من أزمة النقص الحاد في األطر؛ ثانيا، كاين إشكال عدم تجاوب 
بالدواء  باملستشفى  األنكولوجيا  وزارتكم بخصوص عدم دعم قسم 
لحد اآلن، رغم تسجيل عدد كبير من مر�سى السرطان في املنطقة، 
وعلما أنكم عينتم طبيبان متخصصان في عالج األورام بنفس القسم 
املذكور والذي هو على أتم الجاهزية الستقبال املر�سى، لكن أين الدواء 

سيدي الوزير؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

الستكمال الجواب، أنا غير بالنسبة الموغفين، الموغفين كاين عندنا 

 la prophan et جوج ديال الشركات اللي كيصاوبو الموغفين في املغرب
 ،les1 comprimés كدير  ووحدة   l›injectable كدير  sothéma وحدة 
des1 اللي اليوم مليون ديال األقراص  marchés رغم أنه كاين عندنا
اللي غادي تفرق غادي توزع على املستوى الوطني باش يمكن يستاجب 

الحاجيات ديالها وعندنا موسكاتونسو ملغرام موجود في السوق.

ملسيدارئيساملجلسة:

املوارد  املوالي عن وضعية  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
لشرف،  شفيقة  املحترمة  النائبة  للسيدة  الصحة  بقطاع  البشرية 

تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاشفيقةالش2ف:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

هو  لبالدنا  الصحية  املنظومة  معيقات  أهم  من  الوزير،  السيد 
مشكل الخصاص..

ملسيدارئيساملجلسة:

هضر في امليكرو عفاك.

ملنيئباملسيدةاشفيقةالش2ف:

عاود لي الوقت، السيد الرئيس شكرا،

ببالدنا  الصحية  للمنظومة  املعيقات  أهم  من  الوزير،  السيد 
السبب  وهاد  البشرية،  املوارد  في  املهول  الخصاص  ديال  هو مشكل 
باإلضافة للسبب الثاني ديال نقص التجهيزات الطبية هم سبب معاناة 
 800 الساكنة ديال إقليم الجديدة الذي يفوق عدد السكان ديالها 
ألف نسمة كتعاني، وراسلوكم السيد الوزير عدة مراسالت بخصوص 
اللي  الوزير،  السيد  املستشفى  هاد  املستشفى.  هاد  وتدبير  التسيير 
كيفتقر ألطباء مختصين على مستوى طب األطفال، مستوى الجهات 
الهضمي، مستوى األمراض النفسية وباقي التخصصات السيد الوزير، 
طبيب  غير  نديرو  األقل  على  يعقل  وهل  لكل،  واحد  طبيب  كنلقاو 
لكل 500 نسمة راه غادي نكونو شوية قربنا من املنطق. ولكن السيد 
الوزير، كتعرفو بأن إقليم الجديدة واملستشفى املركزي ديالو راه مركز 
ديال األقاليم كاملة، فبالتالي هادوك العدد األطباء اللي كاينين راه منهم 
األشباح راه عندكم عدة مراسالت السيد الوزير بخصوص هاد املشكل، 
التقنيين ما كاينينش، التقني ديال التحاليل أو الطبيب ديال التحاليل 
ما كاينش، األشعة ما كاينش. السيد الوزير، كنلتمسو منكم اإلصالح 

الكامل والشامل لهاد القطاع هذا على مستوى إقليم جديدة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير.
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ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيدة النائبة املحترمة، تكلمت بزاف على املوارد البشرية، املوارد 
البشرية ما كيقتصرشاي على التكوين ديالو فقط وكذلك حتى على 
الدار  ديال  الجهة  من  الجهة،  مستوى  على  العادل  ديالهم  التوزيع 
العدد  واحد  على  كتوفر  اللي  هي  الجديدة  فيها  بما  البيضاء-سطات 
ديال املواد البشرية تبارك هللا كثير، ولكن الكثافة السكانية اال قبضنا 
املؤشر بالنسبة الكثافة السكانية كيبقى، أشنو اللي خصنا؟ خصنا 
الجهوي  الطبي  البرنامج  نفعلو  باش  نفعلوه،  الجهوي  الطبي  البرنامج 
احنا خدامين على الترسانة القانونية باش يكون واحد اإلجبار ديال 
الناس يعملو على واحد البرنامج على حسب الحاجيات ديال الساكنة، 
وغنحاربو بها هاد املسألة اللي كتقولي ديال أطباء األشباح. ملا كيكون 
التحفيز، كيكون برنامج طبي جهوي وكتقول لي عندك واحد العمل 
خصك تأديه في جديدة أو فسيدي بنور أو هذا، الطبيب غادي يم�سي 
يأدي الخدمات ديالو، في الوقت اللي اليوم كاين ما كاينش تحفيز كاين 
واحد الالمباالة بعض االخطرات كتلقها، فبالتالي واخا املريض كيم�سي 
كيلغى مستشفى زوين ديال الجديدة، ولكن كتلقى بعض الخطرات 
املوارد البشرية، غادي تقول ليا نحاربو األطباء األشباح وال ال، ولكن 
خصنا كذلك نديرو اآلليات باش نخليو الناس يخدمو في ظروف جد 

جد جيدة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي. 
سؤال آني عن املشاكل التي يعاني منها األشخاص املستفيدون سابقا 
من نظام املساعدة الطبية الرميد، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن الفريق الحركي، السيدة النائبة املحترمة تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةالطيفةامعبوث:

ملسالماعليكم،

كنسولوكم السيد الوزير، عن املشاكل اللي كيعانيو منها الناس اللي 
كانو كيستافدو من نظام املساعدة الطبية الرميد سابقا اللي حولتوه 

اليوم إلى ما يسمى اليوم »AMO تضامن«.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيدة النائبة املحترمة، من فاتح دجنبر 2022 تم االنتقال التلقائي 

ديال الناس اللي كان عندهم الرميد للتأمين اإلجباري األسا�سي عن 
املرض، شنو تغير؟ في الحقيقة ما خص حتى �سي حاجة تغير، الناس 
نفس  من  يستافدو  كيخصهم  الخدمات  واحد  من  كيستافدو  كانو 
الخدمات، في الوقت اللي الدولة هي اللي كتاخد جميع وهي الضامن 
ديال االستمرارية، وجميع املستحقات ديال املشاركة الدولة اللي تتكلف 
بها، اشنو كيوقع؟ أن البيانات كيف شرت السيد النائب اللي قبل منك، 
أن البيانات اللي كانت انتاقلت من الوكالة للتأمين للضمان اإلجتماعي 
ربما كاين فيها بعض النقص ملي كتحل املنصة الرقمية كتلقى بعض 
الناس بأن عندهم الرميد، ولكن رغم ذلك أن قمنا بواحد املراسالت و 
بدورية باش املكتسبات غتبقى حتى الناس اللي مازال كيجددو لي كارت 
ديالهم ديال الرميد القدام، فبالتالي حتى ندخلو االستهداف ألن إال ما 
دخلناش االستهداف ما نعرفوش الناس اللي هما حقيقيين داخلين في 
التأمين اإلجباري للتضامن من غير الناس اللي ما�سي حقيقيين داخلين 
في التأمين اإلجباري عن التضامن، في الوقت اللي كتلقى مثال األب ربما 
كاين في ال كارت ولكن والدو ما كاينينشاي، كندوزو من واحد املرحلة 
وكنواكبوها  كنعاينوها  ولكن  األمور،  هاد  فيها  كنصفيو  اللي  موقتة 
بالرسائل باش نفس الخدمات. واليوم إال كاين �سي واحد عندو �سي 
أن  راه درت دورية،  دابا  نعرفو، من  املستشفيات خصنا  في  مشكل 
املستشفيات خصها تكمل املجانية ديال هاد الناس إلى حين هاد�سي 
اللي خصو يكون هاد�سي اللي خصو يكون، من هاد املنبر كنقول هاد�سي 

اللي خصو يكون أن تبقى املجانية حتى إلشعارالحق، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة، تفضلوا للتعقيب.

ملنيئبةاملسيدةالطيفةامعبوث:

ديال  العمل  نبخسو  بغيناش  ما  بصراحة  الوزير،  السيد  شكرا 
الوزارة ديالكم، ولكن السيد الوزير هاد الناس اللي دازو مباشرة من 
الرميد للتغطية الصحية »Amo تضامن« راه كاينة واحد اإلشكالية 
هاد الناس كانو فرحانين وقالو بأنهم غادي تكون عندهم واحد الكرامة 
وغادي يزور للتطبيب املجاني وغادي يكونو بحالهم بحال الناس اللي 
لباس عليهم، ولكن الوقع املعاش راه غير ذلك. منين كنمشيو املصحات 
الخاصة وكيمشيو باش يديرو التحاليل وكيمشيو la1pharmacie باش 
ياخذو الدوا ديالهم ما كيمكنلهمش يصرفوه، كيخصهم يخلصو ويعاينو 
عاد التعويض، واش هاد الناس اللي الدخل ديالهم 5500 درهم سنويا 
عندهم باش يخلصو ويعاينو التعويض؟ ما كاينشاي، إذا كتبان لي بأن 
التغطية الصحية الجديدة كانت مجرد تسكين لآلالم أو لتجاوز األزمة، 
ولكن مع األسف ما تجاوزناش األزمة، راه فاقمناها وهاد�سي كيهدد 
السلم االجتماعي، وخير دليل هو هاد النساء اللي خرجو كيحتجو مؤخرا 
لقاو راسهم مسجلين في النظام الجديد ومطالبون باش يأديو واحد 
180 درهم وما عندمشاي باش وكيحتجو وكيقولو بغاو غير يضربو على 
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سمياتهم، مابقاوشاي باغيين �سي حاجة، ما باغيين والو. هاد الناس 
اللي ما عندهمش باش يخلصو شنو غنديرو معهم السيد الوزير؟ على 
األقل، غادي نهضرو على حاجة واحدة أخرى خصنا نحاربو هداك 
اللي احتكر السوق ديالو،  الدوا  اللي راه كيستافد من واحد  اللوبي 
غادي نهضرو على الدوا ديال الكبدة اللي باقي في املغرب كيدير 3000 
درهم، واللي كنجبروه بأنه كاين في مصر ب 120 درهم، واش ما وصلش 
األوان باش نحاربو هاد اللوبي، واش ماوصلش األوان؟ احنا كنعرفو بأن 
الطبقة اللي كانت متوسطة، في ظل هاد األزمة اللي راه احنا كنعيشو 
فهاد الغالء راه ما بقاتش، راه األغلبية ديال املواطنين دازو للطبقة 

الكادحة السيد الوزير، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئبةاملسيدةافدودامحسناملحييني:

شكرا، العديد من مر�سى السرطان واألمراض املزمنة وكذا األرامل 
اللي انتهت الصالحية ديال الرميد ديالهم ما قدروش يجددوه لسبب من 
األسباب، من بينها ضرورة التسجيل في السجل الوطني، وهما أصال في 
وضعية هشاشة وفقر، يعانون من ارتفاع تكاليف العالج، العالج اللي 
هو مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم. في انتظار البث في طلباتهم، واش 
غادي نخليوهم عرضة للموت وال أشنو غديرو معهم السيد الوزير؟ 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

من طبيعة الحال احنا ما غنخليوهمش عرضة للموت، واخا ما 
يكون عندهم حتى �سي تغطية صحية كاع في حالة االستعجال كيبقى 
حالة االستعجال، رغم أن قلت لكم في األول أن كاينة مرحلة انتقالية، 
أنتما  اللي  الوقت  في  كنعالجوها.  احنا  راه  االنتقالية  املرحلة  وفهاد 
كتكلموعلى التأمين اإلجباري ديال التضامن، راه كنهضرو على القطاع 
العمومي بحالهم بحال جميع املؤمنين اللي عندهم تأمين إجباري، ولكن 
إال هاد السيد عندو التأمين اإلجباري التضامني وقرر هو من داتو لراسو 
الخاص،  القطاع  الخاص كيطبق عليه داك�سي ديال  للقطاع  يم�سي 
إال خصو يخلص خصو يخلص، إال خصو remboursement دار له 
ل remboursement، راه ما�سي املجانية حتى في القطاع الخاص ما 
كايانش، املجانية كاينة في القطاع العمومي، وال ق�سى الوقت كنعطيوه 
الصالحيات أنه بحالو بحال الناس اآلخرين، ما كاينش فرق ما بين واحد 
تضامني من واحد اللي هو من األجراء وغير األجراء اللي عندهم التأمين 

اإلجباري األسا�سي عن املرض.

ملسيدارئيساملجلسة:

عن  آني  سؤال  وهو  املوالي  السؤال  شكرا.  الوزير،  السيد  شكرا 
النواب  والسادة  للسيدات  الصحة،  وتقني  ممر�سي  أجور  وضعية 

املحترمين عن فريق التقدم واالشتراكية، السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةا د جةاأروهيل:

تانميرت، قبل كنبغي نهنيكم بمناسبة رأس السنة األمازيغية، اللي 
احنا مقبلين عليها من بعد يومين إن شاء هللا رغم عدم تفاعل مع 
مطالبنا في ترسيم رأس السنة األمازيغية، إال أننا هاد�سي ما غيتنيناش 
أننا نحتفلو، أننا نهنيوكم ونقولول لكم سنة أمازيغية سعيدة للجميع، 
صحيح لكن املمرضين وتقني الصحة املجازين من الدولة باقيين كيتسناو 
كما العديد من القطاعات وعود الحكومة اللي باقة حبر على ورق، واللي 
كتعلق هنا بالزيادة ديال 6000 حتى ل 8000 درهم، تعالجات بعض 
امللفات الترقية هاد�سي مزيان، ولكن راه ما استافد منها غير ثلث هاد 
الفئة وباقي الثلثين كيتسنى هاد الزيادة. كل�سي عارف السيد الوزير باللي 
املمرضين هما الهيكل العظمي ديال قطاع الصحة وما كتقلش أهمية 
العمل ديالهم من أهمية عمل األطباء، هاد الناس اال بغيناهم السيد 
الوزير باش يعطيونا مردودية خاصنا نحفزوهم، خصوصا في ظل أزمة 
الغالء اللي كتحاصر املواطنين من كل جهة. هاد الوضع السيد الوزير ما 
يخدمش ولن يخدم املرحلة القادمة بالقطاع، ما يحتم على الحكومة 
كاملة وليس فقط قطاع الصحة أن تسارع إلى معالجة الوضع، ألن ورش 
التغطية الصحية وإصالح املنظومة الصحية هو ورش الحكومة كلها، 
وكنسطر على الحكومة كلها بكافة قطاعاتها املعنية، وفي مقدمتها وزارة 
املالية. هاد�سي عالش كنسألوكم السيد الوزير، حول تدابير النهوض 

بوضعيات املمرضين وتقنيي الصحة، تانميرت.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدا يلداآ تاملطيلباوزي2املصحةاوملحاي ةاماللتايعية:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيدة النائبة املحترمة شكرا على هذا السؤال. وأنا كنشاطركم 
الرأي بأن هاد الفئة ديال املمرضين املهنيين ديال الصحة، هي العمود 
الفقري ديال املنظومة الصحية. الزم ما نشكرهم من هاد املنبر على 
ديال  التدبير  إطار  في  قدمو  اللي  الجسام  التضحيات  وعلى  العمل 

الجائحة.

ديال  امللف  والحكومة خاصة، خدامين على واحد  الدولة  اليوم 
الوظيفة الصحية، فالوقت اللي كان املكتسبات حققناهم مع الشركاء 
اإلجتماعيين، وكان استافدو ثلث ديال هاد املمرضين. وحنا منكبين 
على امللف وكنتدارسوه ديال الغالف املالي واملادي اللي خصنا نزيدو 
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لهاد الشريحة هادي، فالوقت اللي وصلنا اليوم فالوضعية الحالية، 
وأنتما كتعرفو الدرجة-الرتبة ألن كاين املمرض اللي كيوصل ل ما بين 
6200 درهم حتى 7500 من الدرجة األولى، حتى للدرجة االستثنائية 
اللي غتجيب  الصحية  الوظيفة  كاين  أن  14.000 درهم. رغم ذلك، 
واحد اإليجابيات جد مهمة لهاد الشريحة هادي، واللي غادي تستافد 
من بزاف ديال االمتيازات. فالوقت اللي خصنا ننكبو اليوم مع هاد الفئة 
هادي على املصنف ديال األعمال ديال املمرض، باش يمكن حقيقة 
يعرف ما له وما عليه، في إطار حتى ديال التحفيز ديالو غادي نعرفوا 
يكون عندنا واحد le référentiel باش يمكنا نحفزوهم، فبالتالي الحمد 

هلل املستقبل جد مهم إن شاء هللا وغادي يكون غير الخير، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب؟ تعقيب إضافي؟ إذا نشكر 
السيد الوزير على حسن املساهمة في هذه الجلسة. وننتقل القطاع 
املوالي وهو قطاع التضامن واإلدماج اإلجتماعي واألسرة، بسؤال حول 
النواب  والسادة  للسيدات  مختلفة،  بأشكال  التسول  ظاهرة  تفاقم 
تفضلوا  اإلجتماعي.  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  املحترمين 

السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاليهيناتيتو:

نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات التي تتخذونها للحد من 
ظاهرة التسول؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا. تفضلوا السيدة الوزيرة.

ملسيدةاعومطفاحيير،اوزي2ةاملتضيمناومإلىميجامإللتايعيا
ومألس2ة:

شك2مالزيالاملسيدامل2ئيس،

شك2ماملسيدةاملنيئبةامملحترمة،

تسول  بظاهرة  املتعلق  السؤال  هذا  على  أشكركم  أن  أوال  نبغي 
التنفيذي  البرنامج  إعداد  إطار  في  الوزارة،  اشتغلت  فقد  األطفال. 
الجديد 2022-2025 للسياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة، 
سيتم  والذي  والترفيه،  والتنمية  والحماية  الوقاية  على  كيرتكز  اللي 
السياسات  تنفيذ  بتتبع  املكلفة  الوزارية  اللجنة  أمام  قريبا  تقديمه 
املخططات في مجال الطفولة التي يترأسها السيد رئيس الحكومة. وفهاد 
الشأن، قمنا بتنظيم اجتماعين مع اللجنة التقنية املنبثقة على هاد 
في مجال  العاملة  الجمعيات  مع  تشاوري  واجتماع  الوزارية،  اللجنة 
كان  اللي  األول  البرنامج  التقييم  مرحلة  مسار  الستكمال  الطفولة، 
العام  باألمين  الخاصة  األممية  املبعوثة  استقبلنا  كما   .2020-2015

لألمم املتحدة اللي خاصة بالعنف ضد األطفال ف 21 نوفمبر 2022. 
كما أن إشكالية التسول باألطفال هي جزء من هاد البرنامج التنفيذي 

الجديد اللي اشتغلنا عليه واللي حنا بدينا كنزلوا فيه، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة. تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاليهيناتيتو:

ملسيدامل2ئيس،

السيدة الوزيرة، ما يمكنش لنا نسكتوعلى ظاهرة التسول وتحوله 
ملهنة لدى البعض يستجدي من خاللها العواطف بمختلف األساليب 
الحتالل  الرضع،  األطفال  كيستغلو  عصابات  تكوين  مع  االحتيالية، 
الفضاءات ذات الكثافة املرورية في مشاهد منفرة مسيئة إلى صورة 

تقيم املجتمع املغربي.

السيدة الوزيرة، إن بناء الدولة اإلجتماعية كيتطلب منكم دراسة 
وبحث عميقين لربط املشروع املجتمعي الواعد في دولة الحق والقانون، 
بما يعانيه املواطن والوافد والسائح من مضايقات مستفزة وعنيفة 
أحيانا من طرف متسولين قرضو راسهم بقوة على الدولة واملجتمع، 

ورسموا صور مسيئة ال تليق بمستوى املغاربة.

إننا نستنكر استفحال ظاهرة التسول، وكنطالبو الحكومة باتخاذ 
الفصول  كتفعيل  منها،  والحد  لعالجها  الالزمة  واإلجراءات  التدابير 
من 326 إلى 333 من القانون الجنائي اللي كتجرم التسول والتشرد 
حسب الحالة؛ إقامة مراكز للمتسولين واملحتاجين وتأهيل املؤسسات 
الجمعيات  دعم  مع  بتجويد خدماتها  القائمة  املسنين  ودور  الخيرية 
واملنظمات التي تعنى باألطفال املتخلى عنهم، واألشخاص دون مأوى 
وضحايا العنف والتحرش؛ باإلضافة إلى إحداث شرطة خاصة ملتابعة 
املتسولين وتحديد الهوية ديالهم؛ زيادة على التهديد بعقوبات زجرية ملن 
يستعين بقاصرين ورّضع قصد التسول، مع إحداث منصة رقمية عبر 
املؤسسات العمومية للتوعية والتبليغ عن حاالت التسول بالتحايل 
الوزيرة، نحن ال نحّمل  السيدة  والعنف وإستعمال األطفال. وأخيرا 
املسؤولية للوزارة ديالكم بوحدها وإنما جميع القطاعات الحكومية 

مسؤولة على الوضعية الحالية.

ملسيدارئيساملجلسة:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 
السيدة النائبة املحترمة فريق األصالة واملعاصرة.

ملنيئبةاملسيدةاقلوبافيطح:

التسول وقبل أن يكون ظاهرة إجتماعية وآفة  الوزيرة،  السيدة 
القانون  عليها  يعاقب  جريمة،  فهو  املجتمعية  التنمية  تهدد  خطيرة 
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الجنائي بمقتضيات الفصل 326 و327 منه. اليوم وفي مظاهر مشينة 
وحاطة بالكرامة اإلنسانية، نعاين رجاال ونساء وأطفاال يتم استغاللهم 
في التسّول وفي أماكن عمومية على مرأى ومسمع الجميع وال من يحّرك 
ساكنا. اليوم السيدة الوزيرة، مطلوب منكم كوزارة لألسرة والتضامن 
للنساء  املالي، وكذلك توفير دور اإليواء  الدعم  أن تعملوا على توفير 
واألطفال في وضعية هشاشة، وكذا أن تعملوا في إطار اإللتقائية مع 
القطاعات املعنية وخصوصا القطاعات األمنية للحد من هذه الظاهرة 

التي ت�سيء لبالدنا وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسةا:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة 
الوزيرة تفضلوا.

ملسيدةاعومطفاحيير،اوزي2ةاملتضيمناومإلىميجامإللتايعيا
ومألس2ة:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ي نبغي نضيف السيدتين النائبتين املحترمتين، هو أن الوزارة 
ّ
الل

قامت بالتقييم ديال البرنامج التنفيذي األول 2015-2020، واللي تبّين 

أن فيه عدد من النواقص، خاصة فيما يخص الربط ديال جمعيات 

املجتمع املدني اللي ما كانتش في التصور القديم. فاحنا من بعد الدراسة 

والتقييم في التصور الجديد، قمنا بإعادة الربط مع جمعيات املجتمع 

املدني اللي هي تتقوم بالرصد في الشوارع وبرصد هاذ الظواهر، فغير هاذ 

نهاية األسبوع نهار 6 يناير نهار جمعة قمنا بتفعيل الجهاز الترابي املندمج 

في أكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول بالطريقة الصحيحة والسليمة 

اللي هي التصور الجديد، فشكرا.

ملسيدارئيساملجلسةا:

دامج  برنامج  إطالق  بسؤال حول  املوالي  السؤال  إلى  نمر  شكرا، 

لذوي اإلحتياجات الخاصة، للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق 

باملغرب  املسنين  عفوا سؤال عن وضعية  لألحرار...  الوطني  التجمع 

للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق اإلشتراكي.

ملنيئبةاملسيدةاعتيقةالبرو:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة للزيادة في عدد 

مراكز املسنين داخل بلدنا؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة تفضلوا.

ملسيدةاعومطفاحيير،اوزي2ةاملتضيمناومإلىميجامإللتايعيا
ومألس2ة:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

الحكومة  تولي  املهم جدا.  على سؤالكم  املحترمة  النائبة  السيدة 
تم  اإلطار  وفهاذ  املسنين،  األشخاص  بأوضاع  للنهوض  بالغة  أهمية 
دعم في 2022، 58 مؤسسة للرعاية اإلجتماعية ب 17 مليون درهم، 
867 ألف درهم، وأيضا قدمنا دعم  3 مراكز بمبلغ  وتم دعم تجهيز 
إضافي ل 40 مؤسسة بمبلغ 7 ماليين ديال الدرهم، هذا غي في 2022. 
وفي اإلستراتيجية الجديدة للوزارة، هناك تصور جديد اللي كيرتكز على 
الشروع فواحد السياسة أسرية دامجة اللي كتساهم ببقاء األشخاص 
اإلستقبال  أسر  أيضا  نهج  وتطوير  األسري،  وسطهم  داخل  املسنين 
اقتصاد  في  واالستثمار  جديدة،  تحمالت  دفاتر  يعني  واحد  بتحديد 
ر األطر اإلجتماعية ملواكبة والتكفل باألشخاص 

ّ
الرعاية اللي غادي يوف

املسنين.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاعتيقةالبرو:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيدة الوزيرة، البّد من خلق فضاءات تساهم في إعادة اإلعتبار، 

ليس فقط األرقام وليس فقط امليزانية، ولكن هناك جوانب أخرى في 

دور املسنين يجب أن نراعيها، لحد اآلن اإلحصاءات اللي كتعطينا عندنا 

3500، وهذا خّصو يندامج مع البرنامج  50 دور ديال املسنين تأوي 

من  مجموعة  نالحظ  لذلك   ،2022-2021 كان  اللي  املندمج  الوطني 

اآلليات التي يجب أن تحضر، هناك:

غياب تكوين املشرفين على هاذ املراكز؛ 1•

غياب أطباء النفسيين لهاذ املسنين؛ 1•

غياب مركز نهاري يمكن يق�سي فيه املسن واحد اليوم كامل  1•

ويرجع للدار ديالو؛

غياب مؤطرين اللي يمكن لهم يمشيو للدار عن هاذ املسن  1•

ويراعيوه و يرجع بميزانية محددة.

في  كينعسو  و 
ّ
وال اليوم  املسنين  بعض  بأن  كذلك كنالحظو  1•

الشوارع ألن ما عندهمش أسر.

ي كنشوفو هاذ 
ّ
النقطة الثانية اللي هي أساسية هو برنامج، ربما مل

البرامج اللي هي محدودة، ألن احنا في البرنامج االنتخابي ديالنا..
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا انتهى الوقت السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي 
بالنسبة للمسنين؟ ال، السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

ملسيدةاعومطفاحيير،اوزي2ةاملتضيمناومإلىميجامإللتايعيا
ومألس2ة:

السيدة النائبة املحترمة، اللي نبغي نقول أوال 58 مؤسسة فيها أكثر 
من 6000 مستفيد هذا اللي كاين حاليا. ثانيا، احنا مبغيناش نمشيو في 
املقاربة ديال املراكز وتعدد املراكز والرفع من املراكز، بل املقاربة األسرية 
وهذا عالش كنشتغلو في اإلستراتيجية الجديدة على أسر االستقبال 

لألشخاص املسنين داخل أسرهم..

ملسيدارئيساملجلسة:

دامج  برنامج  إطالق  املوالي حول  السؤال  الوزيرة.  السيدة  شكرا 
لذوي اإلحتياجات الخاصة، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةا يسايناملغور:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

على  وكذلك  املجهودات  على  كنشكروكم  أوال  الوزيرة،  السيدة 
الدينامية اللي اطلقتوها داخل هاذ الوزارة اللي كانت صراحة أشبه 
جميع  األسف  مع  الوزيرة،  السيدة  السابقة.  السنوات  في  باألصنام 
البرامج اللي طلقتها الوزارة سابقا كانت شابعة زواق من بّرا. السيدة 
الوزيرة، ولألسف هاذ الّزواق أعطى األمل الكبير ملجموعة من الفئات، 
واللي من ضمنها األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. تنتكلمو اليوم 
في  األشخاص  بحقوق  للنهوض  املندمجة  العمومية  السياسة  على 
وضعية إعاقة سنة 2015، كنهضرو على كثرة البرامج الوطنية وكذلك 
تنتكلموعلى الحصيلة الوردية اللي كان قّدمها رئيس الحكومة السابق، 
واللي لدابا باقي ما عرفناش منين جاب هاذ الوردية، هما حتى النصوص 
التنظيمية املتعلقة بالقانون 13.97 ما خرجهومش، بال ما نتكلم ليك 
أطلقتها  اللي  الدامجة  للتربية  الوطني  البرنامج  على  الوزيرة  السيدة 
الحكومة السابقة واللي كان تحت شعار )لن نترك أي طفل خلفنا( وبين 
قوسين السيدة الوزيرة، اسمحي لي نقول لك أن هاذ الشعار هو كان 
 no  ،2001 منقول حرفيا من واحد السياسة أمريكية طلقات سنة 
child left behind هذه السيدة الوزيرة، غير شعار ونقلوه، فما عساك 
بالتفعيل والتنزيل، وبالتالي كنقول ليكم كانت نتائج شبه منعدمة على 
أرض الواقع. وبالتالي السيدة الوزيرة، احنا بغيناكم أنكم تمشيو في 
الطريق ديال التنزيل الفعلي لهاذ امللفات، خاصة وأنها تعتبر من امللفات 
اللي كانت في الرفوف ديال الحكومات السابقة، والحمد هلل جات هاذ 
امللفات  تلك  فيهم، وخاصة  الطاولة ومشات  الحكومة وضعتهم على 

اللي كتحظى بعناية ملكية سامية، كنتكلمو على الحماية اإلجتماعية، 
كنتكلمو على ميثاق االستثمار، على إصالح منظومتي التعليم والتشغيل، 
وكذلك الصحة والحوار اإلجتماعي إلى آخره. وبالتالي السيدة الوزيرة، 
احنا ثايقين فيكم، ثايقين في حكومة الكفاءات أنكم تداركو هاذ التأخير 

اللي وقع في السياسة العمومية املوجهة ل..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، كلمة للسيدة الوزيرة تفضلوا.

ملسيدةاعومطفاحيير،اوزي2ةاملتضيمناومإلىميجامإللتايعيا
ومألس2ة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على سؤالكم. اللي نقدر نأكد لكم 
أن الحكومة كتعطي واحد األولوية مهمة جدا لألشخاص في وضعية 
إعاقة، وأنتما شفتو فامليزانية ديال 2022 وأيضا في امليزانية ديال 2023 
كان 500 مليون درهم، اللي خصصنا فيها 50 مليون درهم غير إلدماج 
يعني صّفينا حتى  هذا  من  أكثر  ي 

ّ
والل إعاقة،  في وضعية  األشخاص 

البرنامج ديال 2020 و2021 اللي كان متأخر اشتغلنا عليه، واستقبلنا 
عبر املنصة 9000 طلب هاذ السنة. ونحن بصدد يعني اإلنتقاء ديال 
املشاريع واملواكبة مع القطاعات األخرى في إطار اإللتقائية، وأيضا أكثر 
من هذا مع وزارة الصناعة والتجارة، 200 منصب جديد داخل شركات 
التوزيع اللي كتشتغل معنا أيضا في إطار اإللتقائية مع جمعيات املجتمع 
املدني، باإلضافة إلى 200 مركز ديال املباراة املوحدة. إذا هاذي كلها 
مجهودات كانت فواحد الفترة وجيزة جدا، بما فيها تدارك التأخير اللي 
كان من قبل وتنشكروكم على الدعم ديالكم أيضا من خالل هذا املنبر 

املوقر.

ملسيدارئيساملجلسة:

نمر  كاينش،  ما  إضافي؟  تعقيب  من  الوزيرة، هل  السيدة  شكرا 
املوالي حول تعطيل إحداث املجلس االستشاري لألسرة  السؤال  إلى 
والطفولة، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق عن املجموعة 
النيابية للعدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة الكلمة لكم.

ملنيئبةاملسيدةانيى ةاملقنصوري:

السيدة الوزيرة، تحدث جاللة امللك عن الورش الكبير والحساس 
لألسرة، نسائلكم عن خطتكم لإلشتغال فيه وأدوار املجلس اإلستشاري 
لألسرة، نسائلكم عن خطتكم لإلشتغال فيه وأدوار املجلس اإلستشاري 

لألسرة والطفولة لم تفّعل بعد؟

ملسيدارئيساملجسةا:

شكرا.
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ملسيدةاعومطفاحيير،اوزي2ةاملتضيمناومإلىميجامإللتايعيا
ومألس2ة:

ببلورة  الوزارة  قامت  أوال،  على سؤالكم.  املحترمة  النائبة  شكرا 
منا فيها، فيها تصور جديد حول املسنين 

ّ
سياسة أسرية جديدة اللي تكل

واألشخاص في وضعية إعاقة واألطفال في وضعية صعبة. فيما يخص 
نص  في  يعني  خرج  كان  اللي  والطفولة  لألسرة  االستشاري  املجلس 
املؤسسة  هاذ  ألهمية  ونظرا   ،32 فصله  في   2011 ديال  الدستوري 
الدستورية املستقلة في النهوض بأوضاع األسرة والطفولة، فكان أمر 
تفعيلها حاضر بقوة في الخطاب املولوي الذي وجهه جاللة امللك في 
خطاب العرش لسنة 2022، مؤكدا على ضرورة النهوض بوضعية األسر 
املغربية وخاصة تحيين اآلليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها 

وتفعيل املؤسسات الدستورية املعنية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةافيطاةاملزه2مءابيتي:

بسماهللاامل2حانامل2حيم.

صورة األمهات رفقة أسود األطلس في إنجازهم التاريخي جميلة، 

واألجمل منها صورتهم مع صاحب الجاللة امللك محمد السادس -نصره 

هللا- وهي رسالة واضحة ملفهوم التماسك األسري كيفما بغاو املغاربة 

يشوفوه كاملين، لألسف أصبحت األسرة كتواجه مجموعة من الظواهر 

املقلقة اللي كتضرب في العمق مفهوم األسرة املتوازنة. هاذ الظواهر 

كتحتاج للتعامل معها بجدية وبشكل سريع وكتحتاج لتأطير قانوني. 

صرحتم السيدة الوزيرة، منذ سنة هنا في البرملان، أن الوزارة جّهزت 

العاجل،  القريب  في  بعرضها  والتزمتم  مندمجة،  أسرية  إستراتيجية 

اسمحو لينا السيدة الوزيرة نتساءلو كيفاش درتو ليها؟ في الوقت اللي 

املجلس اإلستشاري لألسرة والطفولة لم يفّعل بعد. هاذ املجلس اللي 

الدور األسا�سي ديالو هوتقديم تدابير واقتراحات في إطار تشاركي، تساعد 

الدولية  املرجعيات  مع  يتعارض  ال  بشكل  أسرية  سياسة  على وضع 

بحال  ما�سي  األصيل،  املغربي  املجتمع  ومرتكزات  الدينية  والثوابت 

تنزيل  ديالكم.  الحكومة  في  باغيين يجيبوه وزراء آخرين  اللي  املفهوم 

سياسة أسرية بدون تفعيل املجلس أمرال يستقيم السيدة الوزيرة، 

اإلطار  جابت  السابقة  الحكومات  التراكم،  على  كتبني  الحكومات 

ل في القانون 78.14، فتحت مجموعة من األوراش باش 
ّ
التشريعي املتمث

تفّعلو وباش تفّعل اإلستراتيجية األسرية واللي نتج عليها مجموعة من 

البرامج بحال »إكرام« 1 و2، اآلن الدور على الحكومة ديالكم إلخراج 

املجلس اإلستشاري للوجود باش يقوم باألدوار ديالو على أكمل وجه.

ملسيدارئيساملجلسةا:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة  شكرا السيدة 
الوزيرة تفضلوا.

ملسيدةاعومطفاحيير،اوزي2ةاملتضيمناومإلىميجامإللتايعيا
ومألس2ة:

السيدة النائبة املحترمة، أوال املؤسسات الدستورية كتشتغل في 
إطار اإللتقائية، فالحكومة من الواجب ديالها سّن سياسات عمومية، 
واملجلس اإلستشاري واإلسم ديالو املجلس اإلستشاري لألسرة والطفولة 
اللي  املجهودات  مع  واستشارية  إلتقائية  إطار  في  أيضا  كيتشغل  هو 
كتقوم بها الحكومة والوزارات. نبغي غير نشير السيدة يعني إيال اسمحتي 
لي األخت يعني والسيدة النائبة املحترمة، بأن هاذ املجلس االستشاري 

لألسرة والطفولة جاء في دستور 2011، وخرج القانون ف 2016، يعني 

ر وما تفّعلش واحنا دبا في 2023، وفأقل من سنة، حتى جا خطاب 
ّ
تأخ

الدستورية،  املجالس  تفعيل  ضرورة  على  كيأكد  الجاللة  صاحب 

والحكومة كتشتغل باش تحّضر إلخراج ديال هاذ املؤسسات الدستورية 

تفعيال للتوجيهات السامية ديال صاحب الجاللة، فشوف أستاذة من 

2011 ل 2023، فين كنا؟ وشكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسةا:

شكرا السيدة الوزيرة، األسئلة الثالث املوالية 26 ،27، 28 وهي 

أسئلة آنية لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر بالعنف ضد النساء، لذا 

سيتم طرحها من السيدات والسادة النواب دفعة واحدة لتنال جوابا 

موحدا من لدن السيدة الوزيرة. السؤال األول للسيدات السادة النواب 

املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةا د جةاحجوجي:

الوزارة  إستراتيجية  عن  املحترمة  الوزيرة  السيدة  نسائلكن 

للتحسيس بخطورة العنف الرقمي ضد النساء وكيفية الحماية منه؟ 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 

االستقاللي للوحدة والتعادلية. السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةافطياةابناعزة:

السيدة الوزيرة، على املجهودات املبذولة من طرف وزارتكم للحد 
من آفة العنف ضد النساء نسائلكم، ولكن ضد العنف في شموليته 

نسائلكم السيدة الوزيرة؟
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ملسيدارئيساملجلسة:

املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال  شكرا، 
فريق التجمع الوطني األحرار، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةازينةاشيهيم:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

تخليدا لأليام األممية ملحاربة العنف ضد النساء، نظمت وزارتكم 
النساء،  ضد  العنف  محاربة  حول  وطنية  حملة  الوزيرة  السيدة 
»ما  شعار  تحت  والنساء،  الفتيات  ضد  الرقمي  العنف  وخصوصا 
الحملة،  هذه  حصيلة  عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم  نسكتوش«. 
هذا  ملكافحة  وزارتكم  عمل  خطة  عن  وأيضا  توصياتها،  مخرجاتها، 

العنف وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا. السيدة الوزيرة تفضلي للمنصة.

ملسيدةاعومطفاحيير،اوزي2ةاملتضيمناومإلىميجامإللتايعيا
ومألس2ة:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شك2ماملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

في البداية أتوجه بالشكر إلى الفرق الثالث على طرحها لهذا السؤال، 
الوطنية  الجهود  في  املوقر  ومجلسكم  فرقكم  انخراط  يبرز  والذي 
والذي  والتمييز،  العنف  أشكال  كافة  النساء من  إلى حماية  الرامية 
تعزز بإحداث مجموعة العمل املكلفة بتقييم وتنفيذ القانون 103.13 

املتعلق بمكافحة العنف املمارس ضد النساء.

وكما جاء في معرض أسئلتكم، يشكل اإلهتمام الوقاية من العنف 
ضد النساء والفتيات أولوية وطنية، بفضل الحرص السامي لصاحب 
كافة  في  املغربية  املرأة  بوضعية  النهوض  على  هللا-  -نصره  الجاللة 
املجاالت وحمايتها من كافة أشكال التمييز واإلستغالل. وهو ما كرسه 
الخطاب امللكي الذي وجهه جاللته إلى األمة بمناسبة خطاب العرش 

املجيد لسنة 2022.

للمقاربة  هاما  حيزا  خصص  الجديد  التنموي  النموذج  أن  كما 
إطالق  أهمية  على  وأكد  النساء،  ضد  العنف  مناهضة  في  الوقائية 
حمالت للتوعية على الصعيد الوطني. وهذا ما حرص البرنامج الحكومي 
على تنزيله، من خالل جعل كرامة املواطن أساسا للسياسات العمومية، 
عبر التقليص من حدة الفوارق املجالية واإلجتماعية، وتحقيق املساواة 

وتوفير خدمات عمومية جيدة ومتاحة للجميع.

وتثمينا لهذه الدينامية وتبعا لقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

رقم 54/34، الذي جعل من يوم 25 نوفمبر من كل سنة يوما عامليا 
واإلدماج  التضامن  وزارة  أطلقت  النساء،  العنف ضد  على  للقضاء 
صندوق  مع  وبشراكة  اململكة،  أكاديمية  بمقر  واألسرة  إلجتماعي 
األمم املتحدة للسكان ومكونات القطب اإلجتماعي، الحملة الوطنية 
والفتيات تحت شعار »جميعا  النساء  العنف ضد  لوقف  العشرون 
عدة،  والفتيات« العتبارات  للنساء  وآمن  رقمي مسؤول  أجل فضاء 
أهمها نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2019، 
والذي أبان على أن أكثر من %13 من النساء أي ما يقارب مليون ونصف 

يقعن ضحايا العنف الرقمي.

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

لقد عرفت هاد الحملة نجاحا كبيرا، وقد بلغت الحصيلة اإلجمالية 
لعدد األنشطة التحسيسية والتوعوية املنظمة من طرف جميع مكونات 
القطب اإلجتماعي، في إطار هاد الحملة أزيد من 372 نشاط بمختلف 
جهات اململكة، وبمشاركة أزيد من 27.435 مشاركة ومشارك. كما بلغ 
مجموع الهيئات املشاركة، باإلضافة للقطب، في تأطير وتنظيم األنشطة 
التوعوية على الصعيدين الوطني والتربي، حوالي 1560 جهة منظمة. 
تشكل فئة الخبراء والباحثين واألساتذة الجامعيين بحوالي 600 أستاذ 
باحث ثم فئة املجتمع املدني بأكثر من 460 جمعية شريكة، والقطاعات 
200 مساهم، ووسائل اإلعالم بأكثر من 80 منبر،  العمومية بحوالي 

باإلضافة إلى 220 مؤطرة ومؤطر يمثلون هيئات مختلفة.

تم  فقد  التوعية،  في  توظيفوها  تم  التي  القنوات  مستوى  وعلى 
وتحسيسهم  واملواطنين،  املواطنات  نحو عموم  واسع  بشكل  التوجه 
بموضوع الحملة عبر بث رسائل إيجابية مستمدة من الشعار، باإلضافة 
ل hashtag »ما نسكتوش« في حافالت النقل العمومي خالل أكثر من 
شهر. هذا فضال عن الوصلة التحسيسية التلفزية واإلذاعية التي تم بثها 
عبر قنوات القطب العمومي واملحطات اإلذاعية، ومنصات التواصل 
االجتماعي واإلعالمي، وشركات اإلتصال. كما تم التواصل مع عموم 
املواطنات واملواطنين حول موضوع محاربة العنف ضد النساء داخل 
في  والشؤون اإلسالمية، وذلك  األوقاف  بمبادرة من وزارة  املساجد، 
خطبة الجمعة 9 دجنبر 2022. وقد بلغ عدد مستعملي شبكات التواصل 
الذين ّمستهم الحملة حوالي مليون ونصف شخص. كما شاهد الوصلة 
التحسيسية التي أعددناها حوالي مليون شخص، بنسبة تفاعل فاقت 
70.500، وهذا رقم القيا�سي مقارنة السنوات األخيرة، بحيث أن 2021 
كان 13.567 اللي تم التفاعل مع الحملة، في 2020 5049، نقولو هادو 
سنوات كوفيد ولكن ايال خدينا حتى 2019 قبل ما يجي كوفيد كانت 

51750، يعني أقل بكثير مما وصلنا إليه هاد السنة.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،
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اعتبارا لكون املجتمع املدني شريك أسا�سي في جميع األوراش التي 
نشتغل عليها، وهنا أجيب األخت الكريمة على أننا طبعا نعتني بالعنف 
بجميع أبعاده، ولهذا وقعنا شراكة مع 82 جمعيات املجتمع املدني لخلق 
فضاءات متعددة الوظائف للنساء، فيها اإليواء اإلستعجالي اللي داخل 
الوزارة في إعالن مراكش  التزامات  إلتزامات الحكومة وأيضا  في إطار 
باإلضافة  مشروع،   69 من  أكثر  بدعم  حاليا  الوزارة  وتقوم   .2020
لديك 82 اللي فيها اإليواء االستعجالي، نقوم بدعم 69 مشروع لفائدة 
الجمعيات العاملة بمراكز التوجيه واإلنصات لفائدة النساء، بمبلغ 7.8 
مليون درهم. بالنسبة للفضاءات املتعددة الوظائف، أكثر من 16 مليون 
درهم اللي خصص لها في سنة 2022. كما تم توقيع اتفاقية شراكة 
الوطنية ملراقبة حماية املعطيات  اللجنة  بين  بال«  منصة »كن على 
ذات الطابع الشخ�سي ووزارة التضامن، ألن خصنا نحرصو حتى على 
الحماية ديال النساء داخل الفضاء الرقمي، وذلك في 9 دجنبر 2022 
مع كما قلت شراكة مع اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات 

الطابع الشخ�سي.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

الحملة  حصيلة  أن  واألسرة  التضامن  وزارة  كتعتبر  الختام،  في 
الوطنية العشرين لوقف العنف ضد النساء كانت جد إيجابية، ونجدد 
اإللتزام باستمرار التعبئة املجتمعية طيلة أيام وشهور السنة وشكرا 

لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

األول  التعقيب  الفرق.  تعقيبات  إلى  نمر  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
لفريق األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا.

ملنيئبةاملسيدةا د جةاحجوجي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

يعتبر العنف الرقمي املمارس ضد النساء والفتيات من أشد أنواع 
العنف وأخطرها على اإلطالق، ملا لها من آثار وخيمة تنعكس سلبا على 
نفسية النساء، ويؤدي في الكثير من الحاالت إلى خراب األسر، مخلفا 
مآ�سي إجتماعية تؤثر على املجتمع ككل وتعيق التنمية املجتمعية. ورغم 
أهمية التطور التكنولوجي وأبعاده اإلجتماعية، إلى أن الواقع أثبت أن 
هاد اإلستعمال املضطر لوسائل التكنولوجيا كان له تأثير سلبي على 
حياة النساء والفتيات، خصوصا وأن املعطيات كشفت أن 13.8% 
من النساء تعرضن للعنف اإللكتروني عبر منشورات وأوصاف مشينة 
وحاطه بالكرامة اإلنسانية، ناهيك عن مختلف األنواع التشهير واالبتزاز 
وانتهاك املعطيات الشخصية. ورغم أن دستور اململكة 2011 يحمي 

الحياة الخاصة لألفراد، والقانون رقم 103.13 ملناهضة العنف ضد 
النساء يجرم العنف الواقع على النساء بمختلف أشكاله، إال أننا فشلنا 
في إطار  بالعمل  الوزيرة املحترمة،  في إحتوائه. لذا نطالبكم السيدة 
اإللتقائية مع مختلف القطاعات املعنية الداخلية والعدل من أجل 
الظاهرة، وكذلك السيدة  للتصدي لهذه  العمل سويا وبحزم شديد 
والتوجيه  اإلستماع  مراكز  تدعمو  منكم  كنطلبو  املحترمة،  الوزيرة 

واإلرشاد...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم، أعطي الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةافطياةابناعزة:

بسماهللاامل2حانامل2حيم.

القانون  تناولو  املادي  بمفهومه  النساء  العنف ضد  الحقيقة  في 
103.13، وبالتالي فعلى املتضرر أن يلجأ إلى القضاء، ولكن أنا أتحدث 
عن املرأة املغربية واملعاناة ديالها في أرض الواقع، تعاني األمية والفقر. 
السيدة الوزيرة، فتياتنا يعانين الهذر املدر�سي. السيدة الوزيرة، اشنو 
درنا لهاد الناس؟ احنا خصنا املرأة إيال كانت عندها تبعية اقتصادية 
احنا  وبالتالي  محالة،  ال  مسألة  هادي  للعنف،  معرضة  تكون  غادة 
كنحتاجو من السيدة الوزيرة ومن الحكومة بصفة عامة، أنها تعطينا 
القرار سيا�سي حقيقي، واحد اإلدماج  النظرة شمولية، واحد  واحد 
اقتصادي للمرأة بجميع تجلياته. واحنا جناب الرئيس، السيدة الوزيرة، 
بطبيعة الحال ما رانيش في املحكمة لألسف، السيدة الوزيرة -التوقيت 
باش يبقى لي التوقيت- السيدة الوزيرة احنا كنطلبو من سيادتكم، اشنو 
هي اإلستراتيجية الواضحة والهادفة التي تبين األهداف وتبين كذلك 
االقتصادية  اإلجتماعية  حقوقها  من  املرأة  تمكين  أجل  من  اآلليات 
العنف سوف  السياسية؟ وإيال مكناها من هاد األمور هذه محاربة 

يكون تحصيل حاصل ولن نحتاج إلى قوانين...

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة النائبة، شكرا األستاذة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة 
عن فريق التجمع الوطني األحرار.

ملنيئبةاملسيدةازينةاشيهيم:

شكرا السيدة الوزيرة على الجواب ديالكم، ولكن، لألسف األرقام 
اللي اعطتنا رئاسة النيابة العامة في التقرير ديالها السنوي لسنة 2021 
كتبرز بللي أن العنف ضد النساء بجميع أشكاله باقي قائم ومنتشر 
بواحد الطريقة فظيعة، وهاد األرقام بقدر ما أنها هي أرقام صادمة هي 
أيضا أرقام ال تتناسب مع املجهودات اللي كتقوم بها بالدنا ال من حيث 
التشريعات، وال من حيث أيضا البرامج من أجل الحد من هاد الظاهرة. 
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هنا احنا كفريق التجمع الوطني لألحرار، كنثمنو اإلرادة الحكومية في أنها 
تعزز الدولة اإلجتماعية، وال سيما املناصفة واملساواة بين املرأة والرجل، 
وكنعتبرو باللي التصدي لظاهرة العنف ضد النساء ما يمكنش تحقق 

إال من خالل:

أوال، العمل على تغيير العقليات وهذا �سيء ضروري، وهاد  1•
ال�سي خصو يبرز كيما قلتيو، من خالل الدور الكبير ديال...

ملسيدارئيساملجلسة:

إضافي؟  تعقيب  من  هل  الوقت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  شكرا 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  عن  تفضلوا  املحترمة،  النائبة  السيدة 

والتعادلية.

ملنيئبةاملسيدةاسايرةاحجيزي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيدة الوزيرة، أريد أن أسطر على مسألة مهمة، يجب أن ال نغفل 
عليها، علينا أن ننظر إلى العنف الحقيقي الذي تعاني منه املرأة باملناطق 
القروية والجبلية وباملناطق النائية، واملتمثل في الجهل واألمية والفقر 
والهشاشة وانعدام مقومات العيش الكريم في غياب تدابير ملموسة 
لتحسين وضعيتها اإلقتصادية واإلجتماعية والتعليمية، وحمايتها من 

مظاهر اليأس واإلحباط واألشغال الشاقة. شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدةاعومطفاحييراوزي2ةاملتضيمناومإلىميجاماللتايعيا
ومألس2ة:

اللي  البرملانيات،  النائبات  السيدات  الرئيس، شكرا  السيد  شكرا 
نبغي نقول هو طبعا هاد ظاهرة العنف هي الجانب البارز ايال بغينا 
نقولو من iceberg، واملشكل هو عميق. ولهذا أوال احنا قمنا بمقاربة فيها 
املوازاة ما بين التصدي للعنف ضد النساء، أوال بتشجيع النساء عن 
التبليغ، بتوفير املراكز اللي فيها اإليواء، ألول مرة في املغرب كاين هاد 82 
مركز، ما كان حتى �سي واحد فيهم مفعل، فإذا هذا واحد التقدم مهم 

جدا اللي احرزناه فهاد السنة، لكن املهم هو استئصال الظاهرة...

ملسيدارئيساملجلسة:

حسن  على  ونشكركم  الوقت،  انتهى  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
املساهمة في هذه الجلسة. ننتقل إلى آخر قطاع مبرمج في هذا اليوم وهو 
قطاع التجهيز واملاء، سؤال عن ربط بعض الجهات بالطرق السيارة، 
التقدم واإلشتراكية،  النواب املحترمين عن فريق  السيدات والسادة 

السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ملنيئباملسيداعدياشج2ي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

نسائلكم، السيد الوزير، حول ربط بعض جهات اململكة بالطرق 
السيارة جهة درعة تافياللت نموذج، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدانزمراب2كةاوزي2املتجهيزاوممليء:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شك2ماملسيداملنيئبامملحترم،

أريد في الواقع، للتفاعل مع سؤالكم، أن أقول بأن الوزارة والحكومة 
بين  ما  الربط  وبالتالي  املجالية،  الفوارق  تقليص  على  تشتغل  فهي 
الجهات فهو يدخل في إطار هاد التوجه. ونحن اشتغلنا على العديد من 
األمور، ومن بين األمور التي نعمل عليها وهو القيام بدراسة باش إن شاء 
هللا نقومو بالربط ما بين مراكش وفاس، وهذا غيدخل في إطار ديال 
الربط ما بين الجهات عبر بني مالل، وهذا من بين األمور األساسية اللي 
غتجعل أنها يكون عندنا هاد الركيزة األساسية ألن غالبية الطرق السيار 

فهي في الواقع عمودية.

ومن جهة أخرى، بالنسبة للجهة تكلمتيو عليها هي مهمة جدا، درنا 
واحد العديد من الدراسات، ولكن في الواقع احنا تنشتغلو بحكم العمل 
اللي تنقومو به على بناء طريق سريع بين مدينة الحاجب والريصاني 
كمرحلة أولى. واللي يمكن لي نقولكم، بأن هاد األمر عندو أهمية قصوى، 
ألن غيجعل أننا غنربطوها بالطريق السيار ديال الرباط-مكناس-فاس-
وجدة، هاد الطريق السريع الحاجب-الريصاني فيه 405 ديال الكيلومتر 

ويستوجب إنجازها غالف مالي..

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئباملسيداعدياشج2ي:

السيد الوزير، البرنامج الحكومي ركز على العدالة املجالية، ولكن 
مع األسف الشديد، تكريس هذا املبدأ الزال بعيد املنال، على اعتبار 
الطرق  ديال  واحد  كيلومتر  فيهاش  ما  درعة-تافياللت  جهة  أن  مثال 
السيارة بالرغم من شساعتها وبالرغم من أقاليمها الخمسة، زيادة على 
ذلك أن جل الطرق اللي كتربط هاد الجهة بالجهات األخرى هي في حالة 
سيئة، خصوصا فيما يخص املقاطع الجبلية منها، مما يتسبب في عرقلة 
السير والجوالن وفي حوادث السير، إضافة إلى عزلة تامة اللي كتعرفها 

هاد املناطق خصوصا في موسم األمطار والثلوج.



12861 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1581–119جمادى اآلخر14441  )112يناير20231( 

السيد الوزير، احنا ما كنكروش أي املجهود اللي كديرو، هذا ما 
تعطات  اللي  مثال  اللي  املهمة  االعتمادات  كنكروشاي  وما  كنكروش 
لتيشكا حاليا اللي هي مليار و800 مليون، ولكن السيد الوزير، وهذا راه 

قلناه تحت هاد القبة، راه ما غاديش يفك هاد ال�سي املشكل.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
السيد النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة.

ملنيئباملسيداعبدامل2حيماومعا2و:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيداملوزي2امملحترم،

بين  ما  السريع  الطريق  مآل  ما  على  كنسولوكم  الوزير  السيد 
مراكش وقلعة السراغنة، وانتما على علم السيد الوزير، باللي هاديك 
الطريق كتدوز حوالي ما بين 17 ألف و18 ألف مركبة في اليوم. لهذا 
السيد الوزير، احنا كنسمعو l›autoroute ولكن كنعرفو التمويل ديال 
l›autoroute إمتى تكون، ولم ال نهار تجي l›autoroute مرحبا؟ ولكن 
الطريق السريع هذا واحد املطلب ملح ديال جميع الشرائح واملجتمع 

املدني بإقليم قلعة السراغنة، شكرا لكم السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئبةاملسيدةاف2يدةا نيتي:

ملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، أصبحت األنظار اليوم كلها متجهة إلى إقليم الناظور 
باإلقليم، وخاصة مشروع  والواعدة  الكبرى  امللكية  املشاريع  بفضل 
»مارتشيكا« املشروع الضخم الذي غير وجه مدينة الناظور، وأيضا 
مينائيا وصناعيا  يشكل مجمعا  الذي  املتوسط  الناظور غرب  ميناء 
متكامال، كما أنه سيساهم في إعطاء دفعة قوية للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية في املنطقة الشرقية، من خالل تحسين قدرتها التنافسية 
الشغل.  وخلق فرص  والدولية  الوطنية  االستثمارات  جاذبية  وتعزيز 
وفي إطار مواكبة وزارتكم لهذه الدينامية، نطلب منكم السيد الوزير، 

العمل على تسريع الطريق السيار املتعلق بإقليم الناظور، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدانزمراب2كةاوزي2املتجهيزاوممليء:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شك2ماملسيدةاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

أنا فقط بغيت بالنسبة للنقطة األولى اللي هي متعلقة باملنطقة اللي 
تكلم عليها األخ النائب املحترم، أنا اللي يمكن لي نأكد لكم بأن كاين مجهود 
كبير اللي تيدار كذلك وعندنا برنامج تنخدموه مع الجهة باش أننا نهضوا 
بالطرق في املنطقة، خصوصا املناطق الجبلية، ونحسنوا هاد الطرق، 
والنفق راه احنا تنشتغلوا عليه إن شاء هللا، انطالقا من أوريكا، واللي 
غيعطي كذلك واحد النفس جديد إن شاء هللا في هاد اإلطار. ويمكن لي 
نقولكم بأن احنا تنتوجهوا، في إطار شراكة ما بين القطاع العام والقطاع 
الخاص لتحقيق ذلك، وعندنا بعض اإلقتراحات املباشرة اللي توصلنا 
بها، وها احنا جالسين تندرسوها، إذا األمور الحمد هلل تقدمت شيئا ما، 

وخصوصا أنه كما تعلمون جاللة امللك عاطي أولوية لهاد النفق.

من جهة أخرى، بالنسبة للقضية ديال الطريق السريع مراكش-
قلعة السراغنة، احنا غنكملوا هاد العام 2023 الدراسة النهاية، باش 
بأن  تبيين  إيال  أم ال، وغنقّرو.  السيار  الطريق  نعرفوا واش غنديروا 
هاد�سي معطل، غنديروا الطريق السريع. وبالنسبة للقضية ديال إقليم 
الناظور، راه احنا طلقنا كما تعلمون طلب العروض، وراه األمور إن 
شاء هللا مشات باش أننا غنديروا الربط ما بين الناظور وامليناء الجديد.

ملسيدارئيساملجلسة:

املوالي عن إصالح الطرق،  إلى السؤال  الوزير، نمر  شكرا السيد 
للوحدة  اإلستقاللي  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدارشيداسيلد:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

التجهيز  مجال  في  املبذولة  الكبيرة  الجهود  رغم  الوزير،  السيد 
الطرقي، فإن بعض الطرق ال تزال في وضعية ال تستجيب ملتطلبات 
ومعايير السالمة، ما هي التدابير املتخذة ملعالجة هاد هذه الوضعية، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير، مشكورين.

ملسيدانزمراب2كةاوزي2املتجهيزاوممليء:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شك2ماملسيداملنيئبامملحترم،
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وتنشكركم على طرح هاد السؤال اللي عندو أهمية قصوى، واللي 
بغيت نقول لكم بأن احنا في طار امليزانية ديال هاد السنة، فرفعنا 
من النسبة ووصلنا ل %46 ديال امليزانية ديال الطرق كلها غتم�سي 
للصيانة، وكذلك درنا برنامج اللي تيهدف أساسا، إلى الرفع من املستوى 
ديال هاد الطرق، ألن عندنا اليوم %62 ديال الطرق اللي هي في مستوى 
ال بأس به أو حسن وجدا، وبغينا أننا نوصلوا لهاد النسبة ل 67% 
كمرحلة أولى. وبالتالي، فهنالك برنامج خاص في هاد اإلطار، وركزنا على 
النقط اللي هي تتشكل عدة مشاكل، خصوصا بعض املقاطع الطرقية 
اللي هي مميتة وعطيناها األولوية، زيادة على الطرق التي تدهورت كثيرا، 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحترم تعقيب.

ملنيئباملسيدارشيداسيلد:

شكرا السيد الوزير، نحن نثمن املجهودات الجبارة اللي تتقوموا 
بها في هاد القطاع، ولكن للتذكير السيد الوزير، وهنالك مجموعة من 
اإلتفاقيات التي تمت ما بين الجهات ووزارة التجهيز والجماعات الترابية، 
مع كامل األسف هاد اإلتفاقيات لم تفعل السيد الوزير، إذا خصكم 
تفكروا في الطريقة باش يمكن لكم تفعلوا هاد اإلتفاقيات في أقرب 

اآلجال.

ثانيا السيد الوزير، فيما يخص إقليم الصخيرات-تمارة، هنالك 
مجموعة من الطرق التي لم يتم إصالحها، وسأعطي على سبيل املثال، 
هناك طريق ما بين مركز سيدي يحيى زعير في اتجاه سيدي بطاش على 
طريق الريبعة، واآلن هي في حاجة إلى إصالح مستعجل السيد الوزير، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب املحترم، عن الفريق الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي.

ملنيئباملسيداحسناعيريف:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ديال  األشغال  الصبرانطالق  بفارغ  ننتظر  زلنا  ال  الوزير،  السيد 
الطريق الوطنية الرابطة ما بين عين عودة والرباط، اللي واعدتونا أنه 
تنطلق األشغال في السؤال السابق، راه تنطلق في 2023 يعني مازالنا 

ننتظر.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ إذا السيد 
الوزير، تفضلوا.

ملسيدانزمراب2كةاوزي2املتجهيزاوممليء:

فقط  بغيت  أنا  التفاعل،  على  املحترمين  النواب  السادة  شكرا 
ندقق. النقطة األولى وهو بالنسبة لإلتفاقيات اللي ما تفعالتش، هي 
مرتبطة بكون أن األطراف املعنية لم تقدم الغالف املالي، وبالتالي فوقع 
صعوبة في هاد اإلطار. واللي يمكن لي نقول لكم، بأنه ربطنا اإلتصال 
بكل بوزارة الداخلية وبالجهات املعنية، باش يمكنا نسرعوا في تنفيذ 
هذه اإلتفاقيات، ألن هادي تدخل في إطار الثقة، الثقة ديال املواطنات 

واملواطنين، وبالتالي علينا أن نعمل على ذلك.

بالنسبة للطرق اللي تفضلتيوا بها، إن شاء هللا راه مبرمجة، غتنطلق 
قريبا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الطرق  مآل  حول  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
الغير املصنفة املنجزة حديثا في إطار برنامج تقليص الفوارق املجالية 
واالجتماعية بالعالم القروي، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق التجمع الوطني لألحرار، السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ملنيئباملسيدامحادابيىو:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

املصنفة  الغير  الطرق  مآل  عن  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
املجالية  الفوارق  لتقليص  الوطني  البرنامج  إطار  في  حديثا  املنجزة 

واالجتماعية بالعالم القروي، شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدانزمراب2كةاوزي2املتجهيزاوممليء:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد النائب املحترم، بالنسبة لهاد النقطة هي نقطة مهمة جدا 
وتنشكر السيد النائب اللي طرحها ألن في الواقع القضية ديال الصيانة 
ديال الطرق الغير املصنفة فهي مطروحة بحدة. كما تعلمون، الوزارة 
فهي تشتغل أساسا حسب االختصاصات على الطرق املصنفة، أشنو 
قمنا به؟ وهادي أول مرة، درنا داخل امليزانية ديال سنة 2023 حصة 
خاصة بالطرق الغير املصنفة بالنسبة للطرق القروية اللي دارتها الوزارة 

في إطار البرامج ديال الطرقي األول والثاني؛

ثانيا: أنه اشتغلنا كذلك مع الجهات في إطار اتفاقيات، راه احنا 
الجهوية باش يخصو واحد  التنموية  إطار املخططات  في  تنوجدوهم 
الحصة خاصة بالنسبة لهاد الطرق القروية اللي هما ساهمو في التمويل 

ديالها واللي تدخل في إطار ديال تقليص الفوارق املجالية؛
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وثالثا: مع السادة الوزراء املعنيين، خصوصا السيد وزير الفالحة، 
بالنسبة ل«صندوق التنمية القروية« قررنا أنها تكون واحد الحصة، 
إدار كذلك  أنه  الحكومة، باش  الرئيس  باتفاق مع السيد  وهذا كان 
الصيانة ديال هاد الطرق القروية، ألن في الواقع نقولها بكل وضوح، أنها 
حرام أنه الواحد يدير إمدادات كبيرة وما بعد 4 سنين 5 سنين هادوك 

الطرق تتموت، وبالتالي تيكون إهذار املال العام في الواقع، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب املحترم للتعقيب.

ملنيئباملسيدامحادابيىو:

شكرا السيد الوزير املحترم على الجواب ديالكم وعلى الجهود اللي 
كتقوم بها الوزارة في مجال الطرق القروية وفك العزلة، بغيت نذكر 
أنه في السنوات القليلة املاضية تم إنجاز آالف الكيلومترات من الطرق 
واملسالك القروية في إطار برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية. 
الطرق  هاد  أغلب  أنه  هو  الوزير،  السيد  اللي مطروح  املشكل  لكن 
غير مصنفة، وبالتالي ما كتدخلش ضمن برنامج وزارة التجهيز واملاء 
الخاص بالصيانة. وفي غياب أشغال الصيانة السيد الوزير، تصبح هاد 
اإلنجازات مع الوقت عرضة للتلف والضياع، بفعل عدة عوامل كتأثير 
الشاحنات وخصوصا املحملة بمواد املقالع وتأثير التساقطات املطرية، 
خاصة باملناطق الجبلية كإقليم خنيفرة اللي كيعاني أصال من شبكة 

طرقية مهترئة وضعيفة الكثافة مقارنة مع مختلف املناطق.

املشاريع  هاد  تسلمات  اللي  الترابية  الجماعات  دور  وبخصوص 
اللي تقوم باألشغال ديال الصيانة، فأنا  أنها هي  واللي من املفروض 
كنقول أن اإلمكانيات ديالها جد محدودة في الغالب، وما كتوفرش على 
اعتمادات كافية للقيام بهاد املهمة على الوجه املطلوب. ولهذا أدعوكم 
السيد الوزير، إلى أخذ زمام األمور واتخاذ تدابير مستعجلة بتنسيق مع 
املتدخلين على الصعيدين الجهوي واإلقليمي ألجل تصنيف هذه الطرق 

أو إيجاد الحلول وتمويالت مناسبة الكفيلة بالحفاظ على املكتسبات.

وبالنسبة للطرق املصنفة بغيت نتاهز هاد الفرصة السيد الوزير، 
أللتمس منكم اإلسراع إلى رصد اعتمادات كافية للشروع في أشغال 
أدعوكم  كما  خنيفرة.  بإقليم  املتضررة  املحاور  بمختلف  الصيانة 
إلى الشروع عاجال في األشغال الخاصة ببناء وإصالح بعض القناطر 

املبرمجة باإلقليم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك 
تعقيب إضافي. أمر للسؤال املوالي حول تحقيق العدالة املجالية من 
خالل البرامج الطرقية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاإ اينامليوي:

عن العدالة املجالية في البرامج الطرقية، نسائلكم السيد الوزير، 
وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدانزمراب2كةاوزي2املتجهيزاوممليء:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شك2ماملسيدةاملنيئبةامملحترمة،

فبالنسبة القضية ديال العدالة املجالية فهي بالطبع من األولويات 

ديال الحكومة، ونشتغل في هذا اإلطار على 4 محاور:

املحور األول وهو الطرق السيار، بحال اللي قلنا، أننا تنحاولو كل 

ما يمكن أننا نقربو الجهات فيما بينها، وفي نفس الوقت كذلك أننا 

نحسنو كذلك العالقات داخل الجهات، باش يمكنا نطوروا هاد العدالة 

اإلستثمار  ديال  الجديد  امليثاق  مع  تعلمون  كما  املجالية، خصوصا 

اللي تيفتح املجال لدعم األقاليم النائية باش أننا نقربوهم من هاد 
الطرق  أو  السيارة  الطرق  إلى  الولوج  حيث  من  املتاحة،  اإلمكانيات 

السريعة؛

من جهة أخرى كذلك، كاين برنامج ديال فك العزلة على العالم 
التطور  واحد  عرف  اللي  املجالية،  الفوارق  تقليص  وديال  القروي، 

مهم، واللي أنتما عارفين بأن هاد السنة هي آخر السنة ديالو، إذا غيدار 

التقييم النهائي ديالو، واللي غير بالنسبة للطرق راه كاين واحد 17 ألف 

كيلومتر اللي هي تنجزات أو في طور اإلنجاز؛

وبالنسبة للعصرنة ديال كذلك النقطة الثالثة، وهو برنامج عصرنة 

ومالءمة الشبكة الطرقية، باش أننا نحسنوا، ال من خالل الصيانة أو 

من تطوير هاد الطرق، باش يمكنا نقلصوا كذلك من الفوارق املجالية، 

والعمل على تطوير ذلك.

ولكن اللي أسا�سي واللي بغيت نركز عليه، وهو أننا تنشتغلوا في إطار 
واحد املخطط ديال 2040، هاد املخطط ديال 2040 اللي هو تنديروه 
هي  أشنو  وتنحدوا  بأن  تنعتبروا  ألن  الجهات،  مع  تشاركية  بكيفية 
األولويات ديال هاد الوالية الحالية، باش تكون عندنا كذلك العواقب 
اإلقتصادية واإلجتماعية في املستوى العالي، بالنسبة لتقليص الفوارق 

املجالية.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة، تفضلوا.
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ملنيئبةاملسيدةاإ اينامليوي:

الشبكة  لتطوير  مجهوداتكم  على  وتقدير  تحية  الوزير،  السيد 
الطرقية الوطنية، لكن عن جهة درعة-تافياللت أتحدث، وما أدراك 
ما هاد الجهة، واللي كيفما سبقت وقلت لكم أنه إنقاذها من التهميش 
هي  العزلة،  فك  هي  الطريق  ديالكم،  للوزارة  فقط  راجع  واإلقصاء 
تنمية  على  نهضروا  يمكنش  ما  اإلستثمار.  الشغل،  هي  اإلنفتاح، 
اإلستثمار  ميثاق  على  نهضروا  يمكنش  ما  واجتماعية،  اقتصادية 
واستقطاب املستثمرين إال ما كانش عندنا شبكة طرقية حقيقية اللي 
غتمكنهم باش يتوصلوا باملواد األولية بسرعة، وينقلوا البضائع اللي 

كينتجوها لجميع أنحاء اململكة ولخارجها. ما يمكنش نهضروا على حل 

مشكل الصحة والتعليم من موارد بشرية وخصاص إال ما قربناش 

املسافات وخرجنا هاد الجهة من القوقعة اللي فيها.

السيد الوزير، لألسف احنا ما زلنا نعاني من عزلة حقيقية، مازال 

الناس كتطاب الشتاء، وكتخاف تطيح ال تقطع عليها الطريق، مازال 

اللي  الوقت  ألنه  في ظروف صعبة،  ديالها  البيوت  في  كتولد  النساء 

غديروا سيارة اإلسعاف في ساعة، كديروا في 4 السوايع، مازلنا كنديروا 

5 دالسوايع من ورزازات إلى الرشيدية اللي هي مقر الجهة فقط لغرض 

بسيط، فما أدراك يتم للتدريس والتطبيب. السيد الوزير، من 2190 

في  السيار  الطريق  السريع، و1800 كيلومتر من  الطريق  كيلومتر من 

املغرب، نصيبنا هو 0 كيلومتر، فعن أي عدالة مجالية نتكلم؟

السيد الوزير، واش ما�سي حان الوقت نربطوا أقاليم هاد الجهة 

بالطريق السريع لتفعيل حقيقي للجهوية املتقدمة؟ واش ما�سي حان 

الوقت نربطوا هاد الجهة على األقل بميناء أكادير، بالطريق السيار عن 

طريق ورزازات؟ واش ما�سي حان الوقت نخرجوا حلم نفق تيشكا أو نفق 

أوريكا أو نفق التنمية إن صح التعبير مما يسمى بالدراسات منذ سنين؟

ملسيدارئيساملجلسة:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ هل من  شكرا السيدة 
تعقيب إضافي؟ غينوض لكم أوزين، كيصفقوا، السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدانزمراب2كةاوزي2املتجهيزاوممليء:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

أنا بغيت نقول للسيدة النائبة املحترمة، بأن الحلم ديال النفق إن 
شاء هللا غنحقوه و تنشتغلوا عليه بقوة، ألن هاد الطريق السريع اللي 
تكلمتي عليه راه عاد تكلمت عليه قبيلة، راه احنا خدامين فيه ديال 
الريصاني-الرشيدية. وبأن اليوم اللي يمكن لي نأكد كذلك، أننا عندنا 
واحد التصور عام مع الجهة، وراه احنا قريبين باش إن شاء هللا نديروا 

اإلتفاقية، واللي..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. السؤال املوالي حول الجمعيات 
املشرفة على تدبير مرافق توزيع املاء الصالح للشرب بالوسط القروي، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

السيد النائب تفضلوا.

ملنيئباملسيدامحادامحويط:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابير املتخذة من لدن مصالحكم 
واملستدام  الفعال  التدبير  تعيق  التي  اإلشكاالت  معالجة  في  لإلسهام 
ملرفق توزيع املاء الصالح للشرب بالوسط القروي من طرف الجمعيات.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملسيدانزمراب2كةاوزي2املتجهيزاوممليء:

شك2ماللسيدامل2ئيس،

شكرا للسيد النائب املحترم، في الواقع هاد القضية ديال توزيع 
املاء الصالح للشرب من طرف الجمعيات تيخصنا أوال نهنيو العمل 
اللي تتقوم به هاد الجمعيات ألنه عمل مهم، وعندنا اليوم واحد 1206 
ديال االتفاقيات اللي دارت مع املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للشرب، غالبية ديال هاد االتفاقيات في جهة مكناس-فاس، في الجهة 
ديال مراكش-آسفي والجهة ديال سوس-ماسة، واملكتب عندو واحد 
التعاقد مع هاد الجمعيات باش تيعطيوهم التكوين وتيعطيهم كذلك 
يمكن  باش  الضرورية  املواكبة  كل  تيعطيهم  وكذلك  التقني،  الدعم 
يقومو بالواجب ديالهم، وتيحدد لهم كذلك أهداف مسطرة في هاد 
اإلطار. ولكن رغم ذلك، بحال اللي تفضل السيد النائب املحترم، رغم 
فنحن  ولذلك  مطروحة،  هي  اللي  إشكاليات  كاين  املجهودات،  هاد 

نشتغل على:

- إصدار قانون منظم لهذه الجمعيات على غرار قانون التعاونيات 
وجمعيات الفالحة؛

- دعم املوارد املالية والبشرية للجمعيات املتعاقد معها؛

- تكثيف برامج الصيانة من طرف الجمعيات؛

- تحسين مردودية شبكات توزيع املاء الصالح الشرب من طرف هاد 
الجمعيات. شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا للسيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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ملنيئباملسيدامحادامحويط:

لهذا  طرحنا  سبب  جوابكم،  على  املحترم  الوزير  السيد  شكرا 
السؤال ألنه يكت�سي راهنية وأن بالدنا تعيش مرحلة إجهاد مائي وقلة 
التساقطات، مما يفرض علينا التدبير الجيد لهذه املادة الحيوية. كما 
ال يخفى عليكم السيد الوزير، هناك جمعيات املجتمع املدني ببالدنا 
بمختلف جهات اململكة تقوم بتدبير هذا القطاع الحيوي خاصة بالعالم 
القروي، إذ نحيي بعض الجمعيات التي تدبر هذا املرفق بعقالنية و بروح 
املسؤولية، فهناك أيضا جمعيات من املجتمع املدني غير مؤهلة وليس 
لها إطار قانوني وال إمكانيات لوجيستيكية ومادية من أجل تدبير هذا 
القطاع. املالحظ السيد الوزير املحترم، وفي ظل ندرة املياه التي تعيشها 
بالدنا، أصبحت مجموعة من الجمعيات تحيد عن الهدف واملغزى الذي 

من أجله تم إسناد هذا املرفق الحيوي لها، حيث تحولت إلى شركات تدر 

مبالغ مهمة غير خاضعة املراقبة، وبعض املشرفين عليها أصبحو أثرياء 

بعد سيطرتهم على مراكز توزيع املاء باملداشر والقرى، مما أخرج هذه 

الجمعيات عن طريقها النبيل وأصبحت محط العديد من الشكايات، 

لذا نسائلكم السيد الوزير..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك 

تعقيب إضافي، أعطي الكلمة للسيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

ملسيدانزمراب2كةاوزي2املتجهيزاوممليء:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

بالنسبة املالحظة ديال السيد النائب املحترم، ولذلك احنا مشينا 

فهاد اإلطار ديال يكون إطار قانوني، وثانيا معلوم تكون مراقبة أكثر ديال 

هاد الجمعيات اللي تفضلتيو بأن قلتيو كاين البعض منها فهي ال تحترم 

األهداف املسطرة حماية للمواطنات واملواطنين.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي، عن مشكل الولوج إلى املاء الصالح للشرب، 

تفضل  االشتراكي،  الفريق  عن  املحترمين  النواب  السادة  للسيدات 

السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداسعيدامنيايلي:

السيد الوزير، ما هي الحلول املمكنة لحل إشكالية املاء بالعالم 
القروي؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدانزمراب2كةاوزي2املتجهيزاوممليء:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شك2ماملسيداملنيئبامملحترم،

فكما تعلمون، إشكالية املاء الصالح للشرب بالنسبة العالم القروي 
فهي إشكالية حقيقية وهي اللي تطلب واحد العمل كبير، كاين واحد 
املجهود كبير اللي تيدار بالنسبة للسدود، كما تعلمون عندنا 16 سد 
اللي هو في طور اإلنجاز، 140 سد اللي هما كاينين واحنا تنسرعو من 
الوتيرة ديالهم، كاين كذلك األثقاب االستكشافية اللي تنقومو بها مع 
املاء  ونعطيو  ندعمو  أننا  باش  للشرب  الصالح  للماء  الوطني  املكتب 
لساكنة العالم القروي، كاين كذلك 129 سد تلي وصغير اللي برمجناه 
مع الجهات باش أنه تنطلق األعمال، وغتنطلق إن شاء هللا هاد السنة، 
وكاين برنامج ثاني اللي غنشتغلو عليه باش نضيفو كذلك واحد 150 
إلى 200 سد آخر، باش يمكن لنا نضمنو كذلك املاء الصالح للشرب 
بالنسبة لساكنة العالم القروي، وكاين ما هو مهم جدا وهو العمل ديال 
تحلية املياه اللي تنقومو به في الشواطئ وفي املدن الشاطئية، اللي غيوفر 
واحد املا اللي كنا كناخدو من الجبال باش هاد املا اللي تيكون في السدود 
يم�سي العالم القروي ويم�سي للمدن الداخلية، في إطار التضامن ما بين 

املدن وما بين العالم القروي.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب للسيد النائب املحترم.

ملسيداملنيئباسعيدامنايلي:

بها، غير  اللي كتقومو  الوزير، شكرا على هاد املجهودات  السيد 
أن ساكنة العالم القروي مازالت كتعاني ألنه أغلبية العيون واآلبار 
بأن  كنشاهدو  ويغيثنا.  يرحمنا  هللا  نطلبو  الجفاف،  بسبب  نشفت 
ساكنة ديال العالم القروي، خاصة الفتاة واملرأة، كتقطع مسافات 
طويلة باش السيد الوزير ياله تجيب واحد الركوة وال برميل ديال املا 
باش تسقي والدها والعوائل ديالهم وتورد البهايم ديالها ألن هي املصدر 
الوحيد املصدر الوحيد ديال العيش ديالهم. كما أن بعض الجماعات 
املحظوظة اللي بيها املا السيد الوزير، تعرف عدة انقطاعات متكررة 
نثير  احمد.  ابن  و  حجاج  وسيدي  الوالد  كبلدية  دائمة  شبه  وإنما 
انتباهكم السيد الوزير، على أنه املكتب الوطني للماء الصالح للشرب 
أعطى صفقات عمومية باش يوصل املا العالم القروي وهاد الصفقات 
العمومية توقفات منذ سنة 2008، حتى ديك األشغال اللي دارت دمرت 
وتم اإلتالف ديالها هذا هو هذر املال بعينيه، لذا كنلتمسو منكم إرسال 

لجان التفتيش واملراقبة باش توقفو على مكامن الخلل، وخير..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ 
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ليس هناك أي تعقيب، إذا نمر إلى السؤال املوالي وهو حول إنقاذ وإعادة 
تأهيل املنشآت الفنية، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

األصالة واملعاصرة، السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ملنيئباملسيداسعيدامتغالست:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير، كيما كتعرفو أن املغرب كيتكون واحد املجموعة من 
القناطر واملنشآت الفنية، واللي تكونت عبر فترات طويلة لتأمين الربط 
واملواصالت بين مختلف مناطق اململكة ومن شأنها يعني تواكب التطور 
االقتصادي ديال البالد في جميع املجاالت، إال أنه السيد الوزير، هاد 

املنشآت وهاد القناطر تبقى غير كافية خاصة في العالم القروي.

مليون درهم   250 برمجت حوالي  ديالكم  الوزارة  الوزير،  السيد 
إلعادة بناء هاد املنشآت الفنية، واحنا كنواب ديال املناطق القروية 

بغينا نعرفو النصيب ديال هاد املناطق من هاد البرنامج ديال الوزارة.

السيد الوزير، الساكنة ديال العالم القروي كتعاني، خصوصا في 
الوقت ديال الفيضانات، راه الناس كيجيو كيلقاو فيضان كينتظرو 
لدارو.  يرجع  وال  يق�سي شغالو  يم�سي  باش  السوايع  وثالثة  ساعتين 
وكنلتمسو منكم السيد الوزير، يعني باش تعطيو اهتمام لهاد العالم 
القروي، ألنه اليوم الجبال تشكل يعني %40 من تراب اململكة و83% 
من الجماعات الترابية كلها جماعات قروية. وبناء على هاد املعطيات، 
لنا منكم ومن خاللكم  كتنلتمسو منكم السيد الوزير، باش تخلقو 
القروي  العالم  تنمية  وزارة  لنا  تخلقو  باش  الحكومة،  رئيس  السيد 
السيد  الوزارة  البحري. وهاد  الفالحة والصيد  وتفصلوها على وزارة 
الوزير، غادي تكون يعني كتفهمنا عالش كندويو وعالش كنتكلموا، 
القطاعات الحكومية  أنها تكون كتقاطع مع جميع  والغرض منها هو 
وتكون عندها استراتيجية خاصة للتنزيل ديال البرامج الحكومية، ألن 
الحكومة اليوم تتجيب برامج مهمة ولكن راه ما كنستافدوش منها ما 
السيد  املثال  سبيل  على  نعطيك  االستفادة.  ديال  معايير  عندناش 
الوزير، البرنامج اللي كديرو وزارة الفالحة ديال دعم الفالحين، راه احنا 

ما عندناش املعايير ديال االستفادة من..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا. السيد الوزير.

ملسيدانزمراب2كةاوزي2املتجهيزاوممليء:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شك2ماملسيداملنيئبامملحترم،

أنا فقط بغيت نرجع لثالثة دالنقط اللي جات في تدخل السيد 
النائب املحترم، اللي هو تدخل أكثر من سؤال. بالنسبة للمنشآت الفنية 

النظام  واحد  عندنا  بأن  نقولكم  بغيت  اللي  أنا  عليها،  تكلمتيو  اللي 

خاص فهاد اإلطار، واملنشآت الفنية وحاولنا كل ما أمكن أننا نطورو 

من اإلمكانيات املادية الضرورية باش يمكن لنا نضمنو أن يكون هنالك 

واحد عمل جاد ألن تنعرفو األهمية، خصوصا بالنسبة للعالم القروي 

ديال هاد املنشآت الفنية اللي عندها واحد الدور مهم وحيوي بالنسبة 
للعديد من الساكنة، شحال دالناس غير تطيح الشتاء بزاف تتكون 

املشاكل  يحلوا  أو  للمستشفى  يمشيوا  حتى  تيمكنش  ما  الفيضانات 

ديالهم أو يدفنوا الناس ديالهم اللي ماتوا، إذا كاين إشكالية حقيقية 

اللي تيخصنا نواجهوها. ولذلك، درنا في السنة األولى 333 مليون درهم 

اللي مبرمجة، وهاد السنة ديال 2023 طلعناها ل 350 مليون درهم، 

باش نقذوا واحد 60 منشأة فنية، ولكن رغم ذلك اعتبرنا بأنه هاد�سي 

لهاد  تيطرق  اللي  البرنامج استعجالي،  درنا واحد  كافي، ولذلك  ما�سي 

النقط اللي تفضلتيوا بها بالنسبة للعالم القروي أساسا، واللي الهدف 

ديالو هو إعادة بناء املنشآت املتهالكة، واللي تيهم 275 منشأة بكلفة 

إجمالية قدرها 900 مليون درهم، وهذا كلو باش أننا نبرمجوا األشغال 

إلعادة بناء هذه املنشآت، بل أكثر من ذلك، هنالك منشآت جديدة اللي 

غنقوموا بها، وتنديروا واحد الرصد ديال هاد العمل فهاد اإلطار.

بالنسبة للقضية ديال العالم القروي، باش نكون معكم واضح، 

هادي من بين األولويات ديال الحكومة ككل، كل وزارة فهي تشتغل في 
تنسيق معها، ولذلك احنا تنشتغلوا كذلك مع الجهات باش أنه يكون 

عندنا هاد الترابط ويكون عندنا كذلك ما هي األولويات ديال الجهات في 

هاد اإلطار، و تنحددوا كذلك ما هي العمل اللي غيمكنا نديروها في إطار 

التعاقد مع الجهات، باش أنه يكون هنالك أعمال اللي يكون عندها وقع 

كبير على العالم القروي. ولذلك بالنسبة للطرق القروية...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، إذ اإيال ما كانش �سي تعقيب 

الوقت،  عندهم  بقا  اللي  هما  واملعاصرة،  األصالة  عند  باقي  إضافي، 

تفضلوا.

ملنيئبةاملسيدةانيى ةابنزندفة:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

السيد الوزير املحترم، ما ما�سي فقط املنشآت الفنية هي اللي خصها 

اإلنقاذ، إنما كاين حتى املنشآت التاريخية اللي خصها إنقاذ حقيقي، 

الرئي�سي  ديالها  والدور  التاريخية  املنشآت  على  دوينا  وإيال  خصوصا 

كمحدد للهوية ديالنا املغربية. وفي الوقت اللي كنهملوا عدة منشآت 

تاريخية، الجيران ديالنا ما كرهوش أنهم ياخذوها بأي ثمن. أنا كنهضر 

على منشأة تاريخية مهمة وهي »قصر البحر« في آسفي، اللي انهارت منو 
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%40 و%60 املتبقية السيد الوزير كنبكيوا على ديك %60، الوقت اللي 

طاحت الشتاء كنخافوا أنها تنهار، أنها ممكن تنهار في أية لحظة بسبب 

قوة األمواج، بسبب التساقطات، بسبب عدة عوامل.

السيد الوزير املحترم، كناشدوكم وكنطلبوا منكم اإلسراع بتدعيم 

جرف أموني، باش ممكن أننا نتفاداو الفاجعة، واللي ممكن أننا بسبابها 

نخسروا معلمة تاريخية ضاربة في القدم، وشكرا جزيال السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر.

ملسيدانزمراب2كةاوزي2املتجهيزاوممليء:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

شك2ماملسيدةاملنيئبةامملحترمة،

بعين  احنا واخدينوا  راه  األمر  بأن هاد  لكم،  نأكد  لي  يمكن  اللي 
اإلعتبار، و تنشوفوا كيفاش يمكنا ندخلوا في أقرب وقت ممكن.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، على حسن املساهمة في هذه الجلسة، نكون 
قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا،ارفعتا

ملجلسة.
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محض2املجلسةاملتيسعةاوملثاينين

ملتيريخ: الثالثاء 17 جمادى الثانية 1444ه )10 يناير 2023(.

مل2ئيسة: السيد محمد صباري النائب األول لرئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ساعتان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا والدقيقة 
الثالثة عشر.

لدولامألعايل: جلسة مناقشة تقرير لجنة مراقبة املالية العامة 
حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني.

ملسيدامحاداصبيري،ارئيساملجلسة:

بسماهللاامل2حانامل2حيماوصلىاهللااعلىاسيدنيامحاداأش2فا
ممل2سلين.

نفتتح أشغال هذه الجلسة.

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

عمال بمقتضيات دستور مملكتنا وكذا النظام الداخلي للمجلس 
نخصص هذه الجلسة ملناقشة تقرير مراقبة تسيير مؤسسة التعاون 
الكلمة  العامة، اآلن أعطي  املالية  الوطني الذي أعدته لجنة مراقبة 
للسيدة النائبة إكرام حناوي مقررة اللجنة لتقديم التقرير، فلتتفضل 

مشكورة.

ملنيئبةاملسيدةاإك2مماحنيوي:

أش2فا علىا وملسالما وملصالةا مل2حيما مل2حانا هللاا بسما
ممل2سلين.

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدةاملوزي2ة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

 81 املادة  الدستور وبناء على  148 من  الفصل  طبقا ملقتضيات 
لجنة  اختصاصات  يحدد  الذي  النواب  الداخلي ملجلس  النظام  من 
بدراسة  املتعلق  الثاني  االختصاص  سيما  ال  العامة،  املالية  مراقبة 
التقارير املوضوعاتية التي ينجزها املجلس األعلى للحسابات، أعدت 
لجنة مراقبة املالية العامة تقريرا حول موضوع مراقبة تسيير مؤسسة 

التعاون الوطني.

السيدة  ترأستها  اجتماعات   4 اللجنة  عقدت  الخصوص  وبهذا 
لطيفة لبليح رئيسة لجنة مراقبة املالية العامة استغرت مدة االشتغال 
فيها 7 ساعات عمل، وهكذا خالل االجتماع األول املنعقد يوم 2 مارس 

2022 قدمت السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي 
واألسرة املحترمة عرضا حول ما ورد من املالحظات في تقرير املجلس 
األعلى للحسابات املذكور، تاله اجتماع ثاني يوم 22 من نفس الشهر 
خصص ملناقشة هذا العرض، في حين خصص اجتماع ثالث يوم 19 
يوليوز 2022 ملصادقة اللجنة على توصياتها، وأخيرا خصص اجتماع 
بخصوص  الحكومة  رئيس  إلى  لالستماع   2022 أكتوبر   11 يوم  رابع 
ملؤسسة  العام  واملدير  الوزيرة  السيدة  بحضور  املذكورة  التوصيات 

التعاون الوطني.

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

إن اختيار لجنة مراقبة املالية العامة لدراسة التقرير املوضوعاتي 
التعاون  مؤسسة  ومراقبة  تدبير  حول  للحسابات  األعلى  للمجلس 
الوطني جاء في الوقت الذي لم تعد هذه املؤسسة تؤدي األهداف التي 
حددت لها عند إنشائها من جهة، ومن جهة أخرى ألهمية املالحظات 
التي رصدها تقرير املجلس األعلى للحسابات بوجود اختالالت في طريقة 
تدبيرها، حيث أكد التقرير أن نظام حكامة التعاون الوطني يعاني من 
مجموعة من النقائص على مستوى هيئات الحكامة وآلياتها وهيكلة 

املؤسسات، وكذا رؤيتها االستراتيجية.

أما على مستوى آليات الحكامة، فقد رصد التقرير وجود نقص في 
تفويض اتخاذ القرارات والتعاقد حول األهداف مع املنسقيات الجهوية، 
إلى جانب نقص في التتبع واملراقبة واإلبالغ الذي تجلى في عدم تفعيل كل 
من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، وكذا الخاليا املحدثة للتحقيق 

على مستوى املنسقات الجهوية وقصور عمل املفتشية العامة.

كما الحظ تقرير املجلس األعلى للحسابات نقائص في التخطيط 
والتكاملية، حيث إن استراتيجية القطب االجتماعي لم تكن موضوع 
تعاقد بين الوزارة والتعاون الوطني، عالوة على وجود تباين في التوزيع 
الجغرافي ملؤسسات الرعاية االجتماعية، وسجل التقرير وجود اختالالت 
في تدبير املهام املمولة من طرف صندوق دعم التماسك االجتماعي، 
وتتعلق هذه املهام بتفعيل البرنامج الحكومي للتكفل باألشخاص في 

وضعية إعاقة.

والجدير بالذكر أنه سبق لهذه اللجنة بإحالة منها بتاريخ 26 يونيو 
2018 خالل الوالية التشريعية السابقة أن طلبت من هذا املجلس 
القيام بدراسة تهدف إلى اإلجابة عن مجموعة من األسئلة البرملانية 
التي أعدتها اللجنة، من خالل مراقبة أداء مؤسسة التعاون الوطني 
في تسيير برامجه وتدخالته من حيث فعاليتها ونجاعتها واالقتصاد في 
تدبيرها، وذلك في إطار ممارسة االختصاصات املنوطة باملجلس األعلى 
للحسابات واملتعلقة بمراقبة التسيير طبقا للفصل 148 من الدستور 

وبمقت�سى املادتين 75 و76 من مدونة املحاكم املالية.

وبحسب تقرير املجلس األعلى للحسابات، فقد ركزت املراقبة على 
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الجوانب املتعلقة بإدارة وتسيير التعاون الوطني ملهامه املعتادة والجديدة 
منها، وكذلك استراتيجية في إعادة تموقعه خالل فترة ما بين 2012 
إلى 2018، مع تحيين بعض املعطيات إلى حدود سنة 2019 في حالة 
توفرها، وشملت املراقبة املصالح املركزية وكذلك عينة من املنسقيات 
الجهوية واملندوبيات اإلقليمية، وقد خلصت املهمة الرقابية للمجلس 
األعلى للحسابات إلى مجموعة من املالحظات على مستوى نظام حكامة 
وهيكلة واستراتيجية املؤسسة، وكذلك تدبير مهامها املعتادة والحديثة 
إلى جانب تدبير مواردها البشرية واملالية ونظامها املعلوماتي، وهو ما 

تالها اقتراح املجلس األعلى للحسابات ملجموعة من التوصيات.

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

العامة  املالية  مراقبة  لجنة  أمام  عرضا  الوزيرة  السيدة  قدمت 
استعرضت فيه اإلطار املؤسساتي ووظائف مؤسسة التعاون الوطني 
إلى بسط مالحظة  تنتقل  أن  البشرية، قبل  ومهامها وتوزيع مواردها 
املجلس والتي تضمنت في مجملها نقائص على مستوى نظام حكامة 
هيكلة واستراتيجية املؤسسة واملهام املعتادة والجديدة للتعاون الوطني 
إجابات  وقدمت  املعلوماتي،  ونظامه  الوطني  التعاون  موارد  وتدبير 
التعاون الوطني حول كل مالحظة على حدة تجدونها مفصلة في العرض 
اللجنة  الوزيرة تثمين عمل  اللجنة، ولم يفت السيدة  بتقرير  املرفق 
إلى مقترحات السيدات  أنه يشكل مناسبة لالستماع  الرقابي معتبرة 
التحديات  على  الطالعهم  كذلك  ومناسبة  النواب  والسادة  النائبات 
تعمل وفق  الوزارة  أن  املؤسسة، مؤكدة  لهذه  املستقبلية  واألوراش 
رؤية استراتيجية إليجاد الحلول املالئمة لتجاوز النواقص التي رصدها 
املجلس األعلى للحسابات، بغية تقوية دور مؤسسة التعاون الوطني 
كفاعل أسا�سي لتدعيم ركائز الدولة االجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص 

للجميع.

من جهتهم، عمل السيدات النائبات والسادة النواب على إيالء هذا 
املوضوع عناية خاصة نظرا للدور واملكانة التي تلعبها هذه املؤسسة 
العمومية الوطنية التاريخية في مجال العمل االجتماعي ببالدنا، مؤكدين 
على أهمية تعزيز تموقع مؤسسة التعاون الوطني وتقوية تدخالتها في 
تنزيل ورش الحماية االجتماعية، وداعين إلى ترصيد املكتسبات التي 
في  مساهمتها  مستوى  من  بالرفع  الكفيلة  اإلجراءات  واتخاذ  راكمتها 
األوراش االجتماعية التي تعرفها البالد، والعمل على أن تصبح الفاعل 
والرائد األول في املساعدة االجتماعية، كما لم يفت السيدات النائبات 
والسادة النواب توجيه الشكر للمجلس األعلى للحسابات على مواكبته 
وتعاونه مع املؤسسة البرملانية وعلى مستوى التقارير التي يعدها بطلب 

منها.

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

والسادة  النائبات  السيدات  بين  والفعال  اإليجابي  النقاش  إن 

النواب والسيدة الوزيرة مكن لجنة مراقبة املالية العامة من اقتراح 38 
توصية موجهة إلى الحكومة موزعة على 4 محاور هي:

أوال: حكامة التعاون الوطني؛

ثانيا: الرؤية االستراتيجية؛

ثالثا: مهام التعاون الوطني؛

رابعا: تدبير املواد والنظام املعلوماتي؛

باستثناء  التوصيات  على  توافق  الوزارة  جعل  الذي  األمر  وهو 
التوصية رقم 30 املتعلقة بوضع تدابير مالية وتحفيزية لفائدة مؤسسات 
وضعية  في  عقلية  بأمراض  باملصابين  للتكفل  االجتماعية  الرعاية 
الشارع أو املتخلى عنهم، وتعزيزها بأطباء أخصائيين التي ال تدخل ضمن 

اختصاصات الوزارة كما أفادت بذلك السيدة الوزيرة.

وعموما فقد التزمت الحكومة بتسريع املصادقة على عقد برنامج 
والتنظيم  األسا�سي  النظام  ومراجعة  والدولة  الوطني  التعاون  بين 
الهيكلي للتعاون الوطني، بما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير كفيلة 
الوطني  التعاون  بتنزيل وتفعيل االستراتيجية الجديدة وتعزيز تموقع 
واملساعدة  الرعاية  في  كفاعل  االجتماعي،  القطب  استراتيجية  في 
االجتماعية. وتسريع املصادقة على عقد برنامج بين التعاون الوطني 
والدولة واستحضار التقائية مختلف برامج وخدمات مؤسسة التعاون 
الوطني وبرامج القطاعات الحكومية األخرى، واملبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية والفاعلين الترابيين واملؤسسات العمومية ومختلف املتدخلين 
في العمل االجتماعي العمومي، ووضع إطار تنظيمي خاص بالفضاءات 
املتعددة الوظائف للمرأة وتعزيزها وتعميمها في كل الجهات والرفع من 
عددها، خاصة في العالم القروي، واعتماد نظام معلوماتي متكامل 
لقيادة وتدبير وتتبع ومراقبة مختلف أنشطة التعاون الوطني مع رصد 
االعتمادات الالزمة، إضافة إلى باقي التوصيات التي تجدونها في هذا 

التقرير.

وفي األخير، البد من توجيه الشكر والتنويه باسم أعضاء اللجنة 
اللجنة وعلى العرض واملعطيات  إلى السيدة الوزيرة على تعاونها مع 
وال  املوضوع،  هذا  دراسة  جلسات  خالل  قدمتها  التي  واإليضاحات 
تفوتني الفرصة دون أن أهنئ السيدات والسادة النواب رئيسة وأعضاء 
مكتب لجنة مراقبة املالية العامة وجميع أعضائها وكل أعضاء مجلسنا 
املوقر الذين واكبوا هذا املسلسل الرقابي الطويل على إملامهم بأدوارهم 
اإلداري  للطاقم  الجيد  بالعمل  التنويه  أن�سى  أن  دون  الدستورية، 

للجنتنا املوقرة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدارئيساملجلسة:

إلى  التقرير ومن خاللك  النائبة املحترمة على هذا  شكرا السيدة 
لجنة مراقبة املالية العامة، واآلن نفتح باب املناقشة العامة، الكلمة 
السيد  الوطني لألحرار،  التجمع  النواب من فريق  السادة  اآلن ألحد 

النائب املحترم سعيد الكورش، تفضلوا السيد النائب.
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ملنيئباملسيداسعيداملكورش:

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

فريق  باسم  العامة  الجلسة  في هذه  الكلمة  أتناول  أن  لي  يطيب 
للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  ملناقشة  األحرار  الوطني  التجمع 

بخصوص مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني.

بداية ال يمكننا كفريق نيابي سوى التنويه باستراتيجية املجلس في 
تخصيص جلسات منتظمة ودورية للتفاعل املؤسساتي الذي يعتبر 
من صميم األهداف الدستورية، فهذا املنحى الذي دأب عليه املجلس 
في عقد جلسات عمومية ملناقشة تقارير اللجن بخصوص مؤسسات 
دستورية أو قانونية، إنما ينم عن قناعة راسخة بأن مجلس النواب 
ينبغي أن يلعب دوره كامال في مجال الرقابة على أعمال املؤسسات 
واإلدارات العمومية بحضور الوزراء املعنيين، وهذا هو املعنى الحقيقي 

ملفهوم تمثيلية األمة.

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

إن جلستنا البرملانية التي نعقدها اليوم ليس فقط للوقوف على 
عناصر القوة ومكامن الضعف في أداء مؤسسة التعاون الوطني، بناء 
للحسابات، بل االنفتاح على  للمجلس األعلى  تقرير موضوعاتي  على 
آفاق جديدة في مجال الخدمات االجتماعية، فهذه املؤسسة الوطنية 
ذات الرصيد التاريخي الهام منذ أن أسسها جاللة امللك محمد الخامس 
طيب هللا ثراه ورعاها جاللة امللك الحسن الثاني رحمه هللا ويجدد 
أهدافها جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا ورعاه، تحتاج اليوم 
إلى نقاش عمومي حول الجدوى واألثر الذي تحدثه، وفي نفس الوقت 
تأسيس رؤية جديدة للمؤسسة في سياق االستراتيجية الجديدة إلعادة 
االعتبار للدولة االجتماعية كما يطمح إليها جاللة امللك والشعب املغربي.

بعد مرور أكثر من 60 سنة على إحداث مؤسسة التعاون الوطني، 
فإن األوضاع الحالية ورهانات الدولة االجتماعية لن يزيد الحاجة إلى 
هذه املؤسسة وخدماتها إال قوة وصالبة إذا نجحنا في ضمان حكامتها 
املالية والتدبيرية، ومكناها من كل الوسائل الضرورية لتوسيع نطاق 
وتزايد  وتعدد  تنوع  مع  إيجابي  بشكل  والتفاعل  وتحسينها  خدماتها 

حاجيات الفئات االجتماعية املحرومة.

لذلك، السيدات والسادة، فنحن لسنا في مناقشة مؤسسة حديثة 
فرضتها ظروف آنية، بل مؤسسة تشكل جزء من ذاكرة املغرب الحديث، 
حيث تعتبر مؤسسة التعاون الوطني أول مرفق اجتماعي أسس في مغرب 
االستقالل من قبل امللك محمد الخامس طيب هللا ثراه وقد اعتمدت في 
بدايتها على الخدمة االجتماعية كما هو متعارف عليه في ثقافة وتقاليد 
الشعب املغربي املرتكزة أساسا على التكافل والتضامن املستمد من 

الدين اإلسالمي.

ولهذه الغاية، أصبح التعاون الوطني أول متدخل مباشر في املجال 
وذوي  الفقيرة  الفئات  ومساعدة  رعاية  مهام  له  أسندت  االجتماعي 
االحتياجات الخاصة، حيث ال ينبغي أن نن�سى أن هاته املؤسسة تقدم 
خدمات اجتماعية ألزيد من 500 ألف مواطن في وضعية هشاشة كل 
4000 من املؤسسات واملراكز وحوالي  سنة، من خالل شبكة تفوق 
3000 جمعية شريكة، ورغم أن هاته املؤسسة عريقة وأسندت إليها 
خدمات جليلة للوطن، إال أنها تعيش اليوم واقعا ال ير�سي طموحاتنا، 
وهنا البد، السيدة الوزيرة، من تدارك ضعف نفقات التغذية والعجز 
املسجل في عدد من مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تعنى باألشخاص 

في وضعية صعبة.

باهلل عليك، السيدة الوزيرة، كيف يمكن أن نغذي مواطنا ب 10 
دراهم وهذا هو معدل أغلب املؤسسات، بينما هناك نسبة ال تتجاوز 
لكل  يوميا  درهما   20 تغذيتها  نفقات  تتعدى  ال  املؤسسات  من   5%
مستفيد، هذا دون الحديث عن مرافق اإليواء واملطابخ واملخازن غير 

املالئمة باعتراف للمجلس األعلى للحسابات.

ال يمكن للتعاون الوطني أن يقوم بمهامه في ظل استمرار وصعوبة 
الزيارات  إثارتها خالل  التي تمت  الرعاية االجتماعية  تمويل مؤسسة 
في  التأخر  للحسابات، ولألسف وقفنا على  األعلى  للمجلس  امليدانية 
صرف منح مؤسسة التعاون الوطني الذي يتجاوز في بعض الحاالت 
سنة كاملة، مما يعيق حسن سير هذه املؤسسات نظرا لكونها تعتمد 

على هذه املنحة بالخصوص لصرف مستحقات املستخدمين.

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

ال نريد مؤسسة تعاون وطني عبأ على امليزانية وال نريد منها أن تنتج 
تتحول مؤسسة  أن  ينبغي  بالعكس  أمل،  بدون عمل وبدون  مغاربة 
التعاون الوطني إلى مصدر إلنتاج الثروة املادية والالمادية، وهنا تكمن 
واملبني  االجتماعية  الخدمة  ملفهوم  جديد  إطار  إحداث  إلى  الحاجة 
باألساس على مبدأ القرب من معاناة الفئة املستهدفة، وفي نفس الوقت 
خلق برامج تعتمد أساسا على التكوين في مجاالت املهارات واألشغال 
اليدوية والتدبير املنزلي وكل الحرف واملهن التي تساعد املستفيدين من 

االعتماد على أنفسهم وخلق مصادر عيشهم.

وفي هذا اإلطار، ندعو وزارتكم إلى العمل املشترك مع باقي القطاعات 
الوزارية عن طريق شراكات التكوين والتدريب وفق برامج مستدامة 
تأهيل  في  واملساهمة  املحلية  األنشطة  تنمية  إلى  تهدف  ومنتظمة، 

الجماعات املحلية أو الحي السكني أو الدوار.

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

ال يخفى عليكم تف�سي ظاهرة التسول، وخاصة لدى األطفال والكبار 
في مختلف شوارع اململكة وهو ما ي�سيء لصورتنا كدولة، وبدون شك 
للحد  فعالية  أكثر  باالنخراط  مطالبة  الوطني  التعاون  مؤسسة  فإن 
من هذه اآلفة بشراكة وبتنسيق مع كافة املتدخلين في مجال محاربة 
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والقضاء،  العدل  وزارة  الداخلية،  وزارة  التضامن،  وزارة  التسول: 
جمعيات املجتمع املدني، حيث تم وضع استراتيجية للتدخل ملواجهة 
هذه الظاهرة واستئصالها من الجذور، وهنا ينبغي أن تتجه املعالجة 
إلى سياسة اإلدماج األسري واالجتماعي واالقتصادي ملتسول الحاجة، 
األطفال  واستغالل  االحترافي  التسول  ومحاربة  منع  يخص  والثاني 

واألشخاص في وضعية التسول.

حض2متاملسيدمتاوملسيىة،

أمام الطلب املتنامي على الخدمات االجتماعية واألوراش االجتماعية 
الكبرى التي أطلقها جاللة امللك حفظه هللا ومخرجات النموذج التنموي، 
وتماشيا مع البرنامج الحكومي الذي جعل هدفه األسمى تدعيم ركائز 
الدولة االجتماعية، فإن الوقت قد حان إلى انخراط التعاون الوطني 
في هذه الدينامية االجتماعية الكبرى وفق جيل جديد من الخدمات 
التي يمكن أن تقدم هاته املؤسسة في شتى امليادين االجتماعية، مع 
اعتماد مقاربة الجودة والعمومية واإلنصاف والكرامة، قصد الوصول 
إلى الفئات األكثر احتياجا، البد من تقوية وتفعيل تواجدها الترابي في 
املجال الحضري كما املجال القروي مع تكييف برامجها وفقا لخاصيات 
كل جهة على حدة، استجابة للحاجيات االجتماعية الضرورية للشعب 
املغربي، فال يمكن أن نصل إلى مؤسسات ذات أثر شامل دون إشراك 
في  متضمنة  اختصاصات  من  عليه  يتوفرون  ملا  املنتخبين  مجالس 

القوانين التنظيمية.

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

ليس من باب الحكامة الجيدة املنصوص عليها دستوريا أن يؤاخذ 
املجلس األعلى للحسابات على مؤسسة التعاون الوطني أنها ال تعقد 
مجلسها اإلداري ودوراتها بشكل منتظم وغياب لجانها الدائمة املنبثقة 
عن املجلس اإلداري هذا في حد ذاته أمر معيب مؤسساتيا وقانونيا 

وتدبيريا.

نعرف أن املؤسسة هي ضحية سياقات أخرى، لكن من واجبكم 
إعادة األمور إلى نصابها فال خير في مؤسسة ال تقيم نفسها وال تحرص 
على عقد مجالسها اإلدارية ملساءلة أدائها، وفي هذا الصدد ندعوكم 
إلى تسريع تعديل النظام األسا�سي املتضمن في مخطط تنمية التعاون 
الوطني الذي لم يتم تنزيله خالل الوالية الحكومية السابقة، وبتعزيز 
املجلس  أعضاء  تمثيلية جميع  احترام  املؤسسات من خالل  حكامة 
قرارات  تنفيذ  تتبع  آليات  ووضع  دوراته  انعقاد  وانتظامية  اإلداري 
كلجنة  اإلداري  املجلس  عن  منبثقة  دائمة  لجان  وإحداث  املجلس 
الحكامة ولجنة االستراتيجية واالستثمار، فضال عن إخضاع مصادر 
وشبكات تنقيط منح املساعدات للجمعيات ملصادقة املجلس اإلداري.

والبد أن ننتهز هذه الفرصة لنقول كفى من االستغالل السيا�سي 
لهذه املؤسسات االجتماعية، فال يمكن أن نحول مؤسسات الدولة 
يسيرها  مواطنة ال  نريد مؤسسة  لرهانات سياسوية ضيقة،  خادمة 

الثقة،  ولنا  وتموقعاتهم،  انتماءاتهم  عن  النظر  بغض  األكفاء  سوى 
السيدة الوزيرة، بما راكمتموه من تجربة في املجال الجامعي من أجل 
وتنزيال  العام  للصالح  تحقيقا  املؤسسة  لهذه  البشرية  املوارد  تطوير 

للدولة االجتماعية.

سنة   2023 سنة  تكون  أن  الوزيرة  السيدة  نتمنى  الختام،  وفي 
لتحسين الوضعية االجتماعية ملستخدمي التعاون الوطني الذي يبلغ 
أن  صحيح  الحسن،  البالء  يبلون  مستخدم   2500 حوالي  عددهم 
وزارتكم قامت في سنة 2022 بتسوية وضعية الكثير منهم، سواء على 
مستوى الترقية بالدرجة أو في الرتبة، إال أن ذلك غير كاف ألن النظرة 
إلى مؤسسة التعاون الوطني تغيرت والرهانات املعقودة عليها كبيرة، 
وهو ما يتطلب االشتغال في إطار الحوار االجتماعي على األنظمة املتعلقة 
الحالية.  السنة  في  إخراجها  ليتم  وضعيتهم  لتحسين  باملستخدمين 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  أعطي  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 
املحترم عبد الرحيم واعمرو من فريق األصالة واملعاصرة.

ملنيئباملسيداعبدامل2حيماومعا2و:

أش2فا علىا وملسالما وملصالةا مل2حيما مل2حانا هللاا بسما
ممل2سلين.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

زميالتيازمالئياملنومبامملحترمين،

يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
مناقشة تقرير لجنة املراقبة املالية العامة حول موضوع تسيير مؤسسة 
التعاون الوطني، وال شك أنها مناسبة لكي نقف من خاللها على وضعية 
ملنظومتنا  واستراتيجية  الهامة  الوطنية  املؤسسة  هذه  وحصيلة 
االجتماعية، وكذلك فرصة لتقييم مجهودات الحكومة سواء املتعلقة 
بتحسين إدارة وتسيير منظومة التعاون الوطني ومدى نجاعتها في تحقيق 
األهداف واملهام املنوطة بها، أو املرتبطة بإعادة تموقع املؤسسة في إطار 

استراتيجية القطب االجتماعي 2026-2021.

كما أغتنم هذه املناسبة ألشيد بمجهودات السادة قضاة املجلس 
األعلى للحسابات، حيث بالرغم من الصعوبات املتعلقة بعدم وجود 
نظام معلوماتي من شأنه توفير معلومات موثقة ومنسجمة داخل آجال 
معقولة وضعف تدبير األرشيف، إال أنهم استطاعوا أن ينجزوا التقرير 
املراقبة  الوطني خالل فترة  التعاون  الخاص بمراقبة تسيير مؤسسة 

لسنة 2012-2018 بكفاءة ومصداقية كبيرة.

التي  البرامج والخدمات االجتماعية  أنوه بمختلف  أن  يفوتني  وال 
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قامت بها مندوبية التعاون الوطني ملواجهة جائحة كورونا وتداعياتها 
الجبهات  باقي  عن  أهمية  تقل  ال  اجتماعية  كجبهة  املقلقة  الصحية 

الحيوية الطبية منها واألمنية والغذائية.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

يمكن اعتبار سنة 2016 سنة تثمين دور ومهام التعاون الوطني 
من خالل املصادقة على التوجه االستراتيجي نحو إعادة تموقع جديد 
تنزيل  إلى  إضافة  االجتماعية،  املساعدة  حول  متمحور  للمؤسسة 
برامج الوزارة الوصية في إطار تعاقدي فيما يخص املرأة والطفل ودعم 

وتوجيه األشخاص في وضعية إعاقة.

إننا نعي تماما اإلكراهات والصعوبات املسجلة في تدبير مؤسسة 
التعاون الوطني، ال سيما من خالل ما تؤكده معطيات ومؤشرات وتقارير 
املؤسسات الوطنية املختصة وأهمها تقرير املجلس األعلى للحسابات 
حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني خالل فترة املراقبة 2012-
2018، والتي تجمع على الوقوف في العديد من االختالالت واالصطدام 

بجملة من اإلكراهات نذكر منها:

املختصين  وخاصة  الكفاءات  في  تعرف خصاصا  املراكز  بعض   -
عن  واملربين، فضال  االجتماعيين  واملساعدين  والقانونيين  النفسيين 
مستوى األجور التي تؤدى لفئات عريضة من املستخدمين تقل عن 

الحد األدنى لألجور؛

- استقرار مساعدة الدولة للتعاون الوطني منذ سنة 2013؛

- عدم تفعيل التدابير الجبائية والتنظيمية التي من شأنها الرفع من 
موارد املؤسسة؛

- فشل التعاون الوطني في تفعيل بعض الشراكات منها : برنامج 
»إدماج« الذي كان موضوع شراكة مع االتحاد األوروبي؛

- منح الدعم في غياب برامج عمل موازية ومصاحبة؛

- وجود مبالغ مهمة باقي تحصيلها تصل إلى 200 مليون درهم تتكون 
معظمها من مساعدات الدولة واملسجلة داخل ميزانية الدولة والتي لم 

يتم دفعها بعد؛

- ارتفاع نفقات األجور التي تشكل %89 من ميزانية املؤسسة.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

تسيير  في  النقائص  من  مجموعة  اإلكراهات  هذه  أفرزت  لقد 
مؤسسة التعاون الوطني على مستوى هيئات الحكامة وآلياتها وعلى 
واملالية  البشرية  املوارد  تدبير  إلى جانب  املؤسسة بصفة عامة  مهام 

ونظامها املعلوماتي.

فقد كشف املجلس األعلى للحسابات في تقريره لسنة 2020 حول 
تسيير مؤسسة التعاون الوطني خالل فترة املراقبة ما بين 2012 و2018 
أن نظام حكامة التعاون الوطني يعاني من مجموعة من االختالالت 

منها: عدم تعديل النظام األسا�سي املؤطر الختصاصات املجلس اإلداري 
والذي يعود لسنة 1973، وغياب تنظيم داخلي من شأنه تحديد شروط 

وظروف انعقاده، ناهيك عن انعقاد غير منتظم لدوراته.

أما على مستوى آليات الحكامة، فقد تم خالل نفس الفترة املذكورة 
القرارات والتعاقد حول األهداف مع  اتخاذ  في تفويض  رصد نقص 
املنسقيات الجهوية إلى جانب عجز واضح في التتبع واملراقبة واإلبالغ، 

والذي تجلى في عدم تفعيل كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير.

أما فيما يخص دعم ومراقبة ومواكبة مؤسسة الرعاية االجتماعية، 
فقد تم الوقوف على تباين كبير في التوزيع الجغرافي ملؤسسة الرعاية 
االجتماعية، إذ أن 6 جهات فقط تضم %78 منها، كما يتجاوز عدد منها 
طاقة استيعابية، هذا إلى جانب غياب الترخيص ملا يقرب 107 مؤسسة 
بسبب قلة وضعف مراقبة التعاون لهذه املؤسسات، ناهيك عن اهتراء 

%13 من هاد املؤسسات.

أما فيما يتعلق بالتوجه االستراتيجي لهاد املؤسسة نحو إعادة تموقع 
جديد لسنة 2016، فقد الحظ املجلس األعلى للحسابات في تقريره 
الخاص حول تسيير املؤسسة عدم دقة مخرجات الدراسة املتعلقة 
بها وعدم إنجاز جميع مراحلها، إلى جانب عدم تفعيلها بسبب التأخر 

امللحوظ في توقيع عقد برنامج مع الدولة.

وفي ذات اإلطار سجل كذلك املجلس األعلى للحسابات في مجال 
مستوى  على  نقائص  االجتماعية  للمساعدة  الجديدة  املراكز  تسيير 
تشخيص الحاجيات وطرق التدبير والتسيير كإحداثيات مرتجلة لهاد 
للمرأة ووحدات حماية  الوظائف  متعددة  املراكز، وغياب فضاءات 

الطفولة وضعف خدمة اإليواء املؤقت لفائدة النساء ضحايا العنف.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي2ة،

مإل ومناومأل ومتامملحترمين،

لنا اليقين التام والثقة الكاملة في إرادة وعزيمة هاد الحكومة على 
اإلصالح والتقويم، ومتأكدون من حسن اختياراتها لتصحيح وتجاوز 
للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  رصدها  التي  واملالحظات  النقائص 
فيما يخص وضعية وتسيير مؤسسة التعاون الوطني والتجاوب العملي 

وتفعيل وتنزيل توصيات املجلس.

وبهذه املناسبة، نثمن عاليا، السيدة الوزيرة املحترمة، اإلجراءات 
والتدابير التي تعتزمون القيام بها لتحسين حكامة التعاون الوطني من 
خالل اعتمادكم عقد برنامج مع اإلدارة املركزية واملنسقيات الجهوية 
لتعزيز االلتقائية والشراكة مع جميع املتدخلين في الشأن االجتماعي، 
وفي ذات السياق، نستحسن إصداركم ملذكرة تنظيمية تحدد املبادئ 
التوجيهية لعقد الشراكات مع املجتمع املدني وإحداث لجنة مختلطة 

لدراسة مشاريع اتفاقيات الشراكة.
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كما نجدد التنويه بالجهود املبذولة للتوسيع الجغرافي ملراكز التربية 
بتنمية  يتعلق  فيما  كذلك  وننوه  الوطني،  للتعاون  التابعة  والتكوين 
وعقلنة تدبير موارد التعاون الوطني باعتمادكم لخطة تطوير املوارد 
الذاتية للتعاون الوطني واعتماد منصة رقمية لجمع اإليرادات، ما مكن 
من تعبئة حوالي 140 مليون درهم في سنة 2022 في إطار شراكات لدعم 

التمكين االقتصادي للنساء.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

إن إرساء أسس الدولة االجتماعية هو خيار يعبر عن إرادة سياسية 
ترجمة  وهي  الحال  بطبيعة  الحكومية  واألغلبية  الدولة  لدى  راسخة 

السادس  امللك محمد  الجاللة  لصاحب  السامية  امللكية  للتوجيهات 

نصره هللا وتنزيل املحاور الكبرى للنموذج التنموي الجديد وخياراته 

االستراتيجية واقتراحاته التدبيرية، من خالل تقديم خيارات وبرامج 

اجتماعية واقعية وذات مصداقية.

لكل هذه االعتبارات، ال يسعنا إال أن نتمنى لكم كامل التوفيق في 

مهمة تنمية وإصالح وتسيير هاد املؤسسة الوطنية، حتى تبقى فاعال 

أساسيا في مجال الرعاية واملساعدة االجتماعية، وفاعال عموميا رائدا 

في إدارة مراكز اإلدماج والتمكين االقتصادي ودعم القدرات، وشريكا 

أساسيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تنفيذ مشاريعها وشكرا، 

وهللا ولي التوفيق.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للسيد النائب املحترم عزيز 

لشهب من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، ما كاينش، لشهب 

اللي مسجل عندنا، تفضل سيدي عبد الهادي مرحبا، تفضلوا.

ملنيئباملسيداعبداملعيلياب2وكي:

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 

والتعادلية في مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة املالية العامة 

في موضوع مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني، على ضوء تقرير 
املجلس األعلى للحسابات والعرض الشامل الذي تقدمت به السيدة 
في  الواردة  املالحظات  مع  تفاعلها  إطار  في  واملالية  االقتصاد  وزيرة 
النقائص  بتجاوز  الكفيلة  البديلة  االقتراحات  وتقديم  التقرير،  هذا 
التعاون  مؤسسة  تواجهها  التي  والتحديات  واإلكراهات  والصعوبات 
االستراتيجية  الرؤية  إطار  في  بها  املنوطة  املهام  ممارسة  في  الوطني 

الجديدة التي أعدتها الوزارة.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

تعامل  في  الجديدة  الدينامية  هذه  بإيجابية  نسجل  أن  علينا 
املجلس  ينجزها  التي  املوضوعاتية  التقارير  مع  التشريعية  املؤسسة 
األعلى للحسابات، والتي تجسد بحق مدى التعاون بين مجلس النواب 
واملؤسسات الدستورية األخرى في إطار تقوية املراقبة البرملانية، من 
خالل فتح نقاش واسع مسؤول وبناء ملا فيه تعزيز مبادئ الحكامة 
العمومية  السياسات  تدبير  في  باملحاسبة  املسؤولية  وربط  الجيدة 
واملقاوالت  املؤسسات  ذلك  في  بما  العام  الشأن  وتسيير  والقطاعية، 

العمومية.

في هدا السياق تأتي مناقشتنا ملوضوع مراقبة تسيير مؤسسة التعاون 
الوطني والتي تبين مدى األهمية البالغة التي تكتسيها هذه املؤسسة 
االجتماعي  العمل  مجال  في  التاريخي  دورها  نستحضر  أن  علينا  التي 
االستراتيجية  القروية،  املناطق  فيها  بما  اململكة  مناطق  مختلف  في 
الجديدة الكفيلة بتعزيز مكانة هذه املؤسسة في السياسات العمومية 
وجميع البرامج املتعلقة بالقطب االجتماعي، كفاعل أسا�سي في الرعاية 
املادية واللوجيستيكية  واملساعدة االجتماعية وتمكينها من الوسائل 
والتعاون  االلتقائية  تحقيق  على  قادرة  معه  تصبح  بشكل  وتأهيلها 
واالستراتيجيات  واملخططات  البرامج  مختلف  بخصوص  والتكامل، 
املتعلقة بالخدمات االجتماعية املعنية في هذا املجال. وتقوية تدخالت 
مدلوله  االجتماعي  البعد  إعطاء  أجل  من  وخدماتها  املؤسسة  هذه 
الحقيقي، خاصة فيما يتعلق بتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية 
وتقديم املساعدات والخدمات الالزمة للساكنة القروية لتحفيزها على 
تمدرس أبنائها وفتياتها، وكذلك الدعم الالزم لألشخاص في وضعية 
إعاقة وغيرها من الخدمات املرتبطة بالعمل االجتماعي، يصبح معها 
التعاون الوطني شريكا أساسيا وداعما حقيقيا وفاعال رائدا في توطيد 
الدولة االجتماعية التي دعا إليها جاللة امللك وجعلت منها الحكومة 

إحدى أولويات برامجها.

اللجنة  أعضاء  إليها  خلص  التي   38 التوصيات  نثمن  إذ  وإننا 
املشكورين والتي تطرقت إليها السيدة النائبة في تقريرها، تهم حكامة 
والرؤية  املعلوماتي  والنظام  املوارد  وتدبير  ومهامه  الوطني  التعاون 
أجل  الحرص من  الحكومة كل  أن تحرص  إلى  نتطلع  االستراتيجية، 
بلورتها وتفعيلها حتى ال تظل حبرا على ورق، وتشكل أدوات حقيقية 
مستوى  من  والرفع  أدائه  وتحسين  الوطني  التعاون  عمل  لتطوير 
يقدمها وتوسيع مجاالت تدخالته، وذلك  التي  الخدمات االجتماعية 
انسجاما مع التوجهات امللكية السامية بتعميم الحماية االجتماعية 

وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ال تفوتنا هذه املناسبة دون أن ننهئ السيدة الوزيرة على حرصها 
الشديد على دينامية جديدة في تعاملها مع التعاون الوطني واملؤسسات 
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التابعة له من أجل تقوية الدور املنوط به في النسيج االجتماعي، سواء 
على مستوى املواكبة والتتبع أو على مستوى الدعم أو على مستوى 
التأطير أو على مستوى التواصل املباشر مع املسؤولين املعنيين أو على 
االقتصاديين  والفاعلين  املنتخبة  الجماعات  مع  الشراكات  مستوى 
واالجتماعيين، في إطار الديمقراطية التشاركية ببعدها الدستوري في 
أفق بناء الغد األفضل مع مغرب اإلدماج الذي يوفر الفرص والحماية 
التقدم  مغرب  التضامن،  وروح  االجتماعي  الرابط  ويعزز  للجميع 

والكرامة كما أراده جاللة امللك حفظه هللا، وشكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم عبد العالي باروكي مع االعتذار مجددا، 
الكلمة اآلن ألحد السادة النواب من الفريق االشتراكي، السيد النائب 
املحترم حميد الدراق، وال تفضلي انت األولى، السيدة النائبة املحترمة 

حنان فطراس.

ملنيئبةاملسيدةاحنينافط2مس:

بسماهللاامل2حانامل2حيم.

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي، في إطار مناقشة 
تقرير لجنة مراقبة املالية العامة حول تقييم تسيير مؤسسة التعاون 
الوطني، وذلك في إطار الفصل 148 من الدستور الذي ينص على أن 
املجلس األعلى للحسابات يقدم املساعدة للبرملان في املجاالت املتعلقة 
باملالية العامة، وكذلك تفعيال للمادة 81 من النظام الداخلي ملجلسنا 
املوقر، والتي تدعم مراقبة اإلنفاق العمومي باآللية الدستورية املتعلقة 
باملساعدة التي يقدمها املجلس األعلى للحسابات للسلطة التشريعية 
في هذا املجال من خالل استناد أشغال لجنة مراقبة املالية العامة 

باألساس على تقارير املجلس األعلى للحسابات.

االجتماعي  بالجانب  االهتمام  أن  االشتراكي،  الفريق  في  نعتبر  إننا 
مسألة أساسية في بناء الديمقراطيات وإقرار العدالة بين املواطنات 
وعبر  في خطاباته،  امللك  عليه جاللة  يؤكد  فتئ  ما  وهو  واملواطنين، 
االجتماعية  للبرامج  والعادل  الجيد  التدبير  نحو  السامية  توجيهاته 
الهادفة، وتحقيق العدالة املجالية، والقضاء على الفوارق االجتماعية. 
برنامجها  في  تضمينها  الحالية  الحكومة  حاولت  التي  التوجيهات  وهي 
الحكومي، وهي التي صنفت نفسها حكومة اجتماعية يفترض فيها أن 
تضع على رأس أولوياتها تأهيل مؤسسة التعاون الوطني بالنظر ملكانتها 

الهامة داخل النسق املؤسساتي للبالد منذ فجر االستقالل.

وبهذا الصدد، كنا في الفريق االشتراكي وما زلنا متشبثين بمواقفنا 

البالد  تأهيل  تحقق  التي  املؤسسات  دولة  إقامة  بضرورة  الراسخة 
للوصول إلى التطور النوعي لقيام العدالة واملساواة والكرامة، لذلك 
أعطينا عناية خاصة ملراقبة تدبير هذه املؤسسة عبر التفصيل في تقرير 
املجلس األعلى للحسابات، كما أكدنا من خالل تواجدنا داخل لجنة 
األعلى  املجلس  تدبيرها على  إحالة  أهمية  العامة على  املالية  مراقبة 
للحسابات لنتمكن كنواب لألمة من الوقوف على مدى فعالية تدبير 
هذه املؤسسة العريقة وفق رؤية تواكب التغيرات املجتمعية والقانونية 
خصوصا في الشق املرتبط بالنجاعة، والفعالية واالقتصاد في النفقات 
العمومية املرتبطة بتنزيل السياسات العمومية من طرف املؤسسات 

الوطنية.

أيهياملسيدمتاوملسيىة،

لقد عرف تسيير مؤسسة التعاون الوطني مجموعة من االختالالت 
شملت الجوانب املتعلقة بتفعيل مهامها االعتيادية واملستحدثة، وكذا 
تدبير مواردها البشرية واملالية وأنظمتها املعلوماتية إلعادة موقعتها وفق 
املهام الجديدة، املهام الهادفة إلى املساعدة االجتماعية التي تستهدف 
على  االقتصار  عوض  إعاقة  وضعية  في  واألشخاص  واملرأة  الطفل 
اإلعانات املوجهة للفئات الهشة. إال أنه ولألسف، عرف هذا االنتقال 
اختالالت وتعثرات كثيرة ومتعددة خاصة الجانب اإلداري، والقانوني 
 ،1972 سنة  صدر  الذي  ملجلسها  املنظم  القانوني  كاإلطار  والتقني 
والذي غدا متجاوزا ال يرقى إلى األدوار الجديدة املوكولة لها، إضافة 
يترتب  مما  طويلة،  وملدد  وحساسة  مهمة  مناصب  في  الفراغات  إلى 
عنه تعطيل تنزيل البرامج والتأخر في صرف امليزانيات وغياب التنسيق 
وجعل املؤسسة تعيش نوعا من الركود والعشوائية بما يزيد من تفاقم 

املشاكل االجتماعية.

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

العالقة  حدود  ترسيم  ضرورة  على  االشتراكي  الفريق  في  نؤكد 
وفق  االجتماعي  القطب  في  الوطني  التعاون  ومؤسسة  الوزارة  بين 
شروط وبنود واضحة تحدد اختصاص كل طرف بشكل يتيح تحديد 
املسؤوليات من أجل املحاسبة والتقييم ويمنح املؤسسة هامشا الئقا 
لتفعيل اختصاصاتها الجديدة وفق برامج مشتركة مع الدولة تحدد 
ولي  وهللا  املعنية،  القطاعات  طرف حسب  كل  تدخل  وطرق  مجال 

التوفيق، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداحايداملدرمق:

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،
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ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

نحن في الفريق االشتراكي، وتماشيا مع مرجعيتنا التي تجعل التآزر 
والتماسك االجتماعي من أهم سبل تجاوز األزمات، طرحنا تساؤالتنا 
داخل اللجنة بخصوص الشق املرتبط بتدبير املوارد البشرية داخل 
املؤسسة، مؤسسة التعاون الوطني، والذي عرف تجاوزات بالجملة 
وااللتحاق  كالترقية،  دستوريا  املكفولة  الحقوق  هضم  عنها  ترتب 
باملسؤولين  الخاصة  االنتقالية  الحركة  وإلغاء  والترسيم  بالزوج، 
اإلقليميين والجهويين، مما أثر سلبا على انخراط املوارد البشرية في 
التوجه الجديد للمؤسسة، ونشر اإلحباط واليأس داخل املستفيدين 
واملسيرين على السواء، وكرس فشل تنزيل عدد من البرامج االجتماعية 

التي تبنتها الوزارة الوصية بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني.

نريد كذلك، السيدة الوزيرة، أن نتقاسم معكم اختصاص املؤسسة 
في الجانب املرتبط بواقع ومصير املسنين، والذين أصبحوا عبئا على 
أسرهم، وعلى املجتمع، وعلى الدولة، في ظل غياب سياسات عمومية 
توليهم االهتمام، وفي ظل منظومة صحية هزيلة ال تدعم عمل منظمات 
املجتمع املدني والفرق التطوعية في تنزيل البرامج املوجهة لهذه الفئة، 

وتعزز األواصر األسرية ورعاية كبار السن.

صحيح، السيدة الوزيرة، برنامجكم الحكومي الحالي أخذ شعار 
من  القطاع  تدبير  على  سنة  من  أكثر  مرت  وقد  االجتماعية  الدولة 
طرفكم، كما أنكم أبنتم عن رغبتكم في إصالح هذه الوزارة. ألجل كل 
هذا، نسائلكم اليوم بعد مرور أكثر من سنة، أين وصلتم في تشجيع 
االندماج املنهي واألنشطة املدرة للدخل؟ والتي كان الهدف منها إنجاز 
مقاوالت خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة، والذي عرف بدوره تعثرا 
اللجان سواء  التنسيق، وكثرة  املتدخلين، وغياب  تعدد  كبيرا بسبب 
املحلية أو الجهوية أو الوطنية وفي مقدمتهم الوكالة الوطنية إلنعاش 
الوزيرة، من  السيدة  أين نحن،   .»l›ANAPEC« والكفاءات التشغيل 
تحقيق استقاللية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ومساعدتهم 

على خلق نوع من االعتماد على النفس؟

السيدة الوزيرة، إننا في الفريق االشتراكي نطمح بشكل جدي إلى 
إعادة تموقع مؤسسة التعاون الوطني لتصبح الفاعل األول في املساعدة 
املستهدفة،  الفئات  ومواكبة  التكفل،  وتحيين  بتطوير  االجتماعية 
الجمعيات  لدى  التأطير  ضعف  من  يعاني  الذي  التمدرس  وتشجيع 
املرتبطين  والتقييم  التتبع  آلية  يمنح  معلوماتي  نظام  املعنية وغياب 
باملشرفين واملكلفين بالتنسيق في هذا املجال خصوصا بالنسبة لساكنة 

العالم القروي والجبلي.

الفقر  محاربة  إلى  يهدف  برنامج  بوضع  مطالبون  اليوم  إنكم 
والهشاشة ابتداء من مستخدميكم خصوصا إذا ما علمنا أن أجور 
صارخة  تفاوتات  وجود  مع  لألجور،  األدنى  الحد  عن  تقل  معظمهم 
في ساعات  واملبالغة  الشغل  والتأمين عن  الصحية  التغطية  وغياب 

العمل، وغياب شروط الكرامة مع الحرص على جعل الدعم املخصص 
للمراكز من طرف القطاعات العمومية واملجالس الجماعية بعيدا عن 
والوعود  لألهداف  احتراما  الضيقة  والسياسوية  الحزبية  الحسابات 

الواردة في برامج حكومتكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

الكلمة اآلن  التوقيت، شكرا. أعطي  انتهى  النائب املحترم  السيد 
للفريق الحركي، السيدة النائبة املحترمة سكينة لحموش.

ملنيئبةاملسيدةاسكينةالحاوش:

أش2فا علىا وملسالما وملصالةا مل2حيم،ا مل2حانا هللاا بسما
ممل2سلين.

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي، ملناقشة 
تقرير لجنة املالية حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني بناء على 

تقرير املجلس األعلى للحسابات حول نفس املوضوع.

هذه  عن  الصادرة  التوصيات  فريقي  باسم  أثمن  البداية،  في 
املؤسسة الدستورية، واملجهود الكبير الذي قام به قضاة املجلس في 
التتبع والتقييم، رغم الصعوبات التي انتصبت أمامه بسبب عدم وجود 

نظام معلوماتي كفيل بحسن التدقيق واملواكبة.

وباملناسبة، ننوه بالعمل الجيد الذي قامت به لجنة مراقبة املالية 
من خالل النقاش الجاد الذي أفرز 38 توصية، قبلت منها الحكومة 
37 توصية تروم كلها تقوية اختصاصات مؤسسة التعاون الوطني، 
وتحقيق األهداف التي من أجلها أنشئت هذه املؤسسة من طرف جاللة 
امللك محمد الخامس رحمه هللا، سنة 1957 املمثلة في املرحلة األولى 
ملد يد العون واملساعدة، ثم بالعمل الوقائي والتأهيلي في مرحلة ثانية، 
وصوال إلى مرحلة املساعدة االجتماعية التي نتمنى تنزيلها التنزيل األمثل.

لقد أولت بالدنا للمسألة االجتماعية أهمية بالغة جدا منذ اعتالء 
جاللة امللك محمد السادس نصره هللا عرش أسالفه املنعمين، فالعديد 
من الخطب والتوجيهات امللكية السامية حفلت باالهتمام بالهاجس 
االجتماعي واملجتمعي بمختلف تجلياته، من خالل العديد من املبادرات 
الخالقة التي تعتبر عنوانا لعهد انتصر لإلنسان وللرأسمال البشري في 
املقام األول، فكانت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية إحدى ركائز هذه 
السياسة االجتماعية، كما أن معالم االستهداف االجتماعي همت كل 
الفئات وكل مكونات النوع االجتماعي التي جعل لها دستور 2011 موطئ 
قدم ضمن مقتضياته، عالوة على الورش الكبير املتمثل في الحماية 

االجتماعية.

إن هذه الحلقات املتواصلة من املسلسل االجتماعي، أكسبت بالدنا 
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بدون شك الريادة والسمو مما يتطلب في تقديرنا من الجهاز الحكومي 
الحكامة،  من حسن  األمر  يتطلبه  بما  الورش،  هذا  في  قدما  امل�سي 
آليات  التمويلية وإرساء  ابتكار الحلول  التدبير، واالجتهاد في  وفعالية 

فعالة للتقييم واملراقبة.

إن مناقشة موضوع التعاون الوطني في هذه الجلسة الدستورية 
املؤسسات  لدور  تفعيال  يشكل  جهة  من  ألنه  بالغة،  أهمية  يكت�سي 
من  مجموعة  على  األصبع  يضع  أخرى  جهة  من  وألنه  الدستورية، 
العراقيل واملعيقات والتحديات واإلكراهات التي يتعين رفعها وتجاوزها. 
واعتبارا ملا سلف، ال بد من القول بأن املطلوب اليوم هو أن تتحمل كل 
الجهات واملؤسسات ذات الصلة ملسؤولياتها ال سيما أن األمر يرتبط 
بشعار الدولة االجتماعية الذي آلت هذه الحكومة على نفسها تحقيقه.

إن األمر ال بد أن يمر من مرحلة الشعار إلى مرحلة األجرأة الفعلية، 
فمن خالل مدارستنا وتتبعنا لهذا الحوار االجتماعي املجتمعي الذي كنا 
دوما من الداعين إليه في الحركة الشعبية، الحظنا أن هناك العديد 
من الجهات املعنية بالتنزيل الحقيقي للتوصيات التي أشرنا إليها آنفا، 
وعلى رأسها الحكومة بالطبع، وباإلضافة إلى القطاع الخاص ومجالس 

الجهات والجماعات والعماالت واألقاليم وغيرها.

الجهة  هي  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزارة  أن  أكيد 
الوصية واملسؤولة بالدرجة األولى، ولكن باقي املؤسسات والجهات بما 
فيها املجتمع املدني واإلعالم أيضا مدعوة بدورها للقيام بالدور املنوط 
بها، باإلضافة إلى املسؤولية املشتركة في املواكبة والتنزيل، نتطلع أيضا 
إلى توحيد املؤسسات ذات الهدف االجتماعي وبالتالي التقليص من كثرة 

املتدخلين.

العمل  تستدعي  االجتماعي  واإلنصاف  املجالية  العدالة  أن  كما 
له عالقة  ما  والجهوية وكل  واإلقليمية،  املحلية،  املقاربة  تعزيز  على 
ميثاق  تنزيل  في  اإلسراع  إلى  ندعو  ثم  ومن  االجتماعي.  باالستهداف 
العمومية  السياسات  إلتقائية  تحقيق  أفق  وفي  اإلداري،  الالتمركز 
ذات البعد االجتماعي، فهذه اإللتقائية من شأنها ابتكار حلول للتمويل 
 2013 يتغير منذ سنة  لم  الذي  الحكومي  الدعم  الذاتي، فضال عن 

والدعم اإلحساني املؤسس.

لقد اطلعنا على مختلف التوصيات الصادرة عن املجلس األعلى 
للحسابات أو من قبل لجنة مراقبة املالية، ودون الخوض في تفاصيل 
مشروع  مآل  على  التساؤل  نطرح  فإننا  املهمة،  التوصيات  هذه 
التنظيم الهيكلي الجديد للتعاون الوطني، ومشروع النظام األسا�سي، 
تنزيل  ومآل  إرساؤها  املزمع  للتتبع  الرقمية  املنصة  عن  نتساءل  كما 
االستراتيجية الجديدة للقطب االجتماعي والشباك االجتماعي املوحد 
» GISSR جسر«، وأيضا اللجن االجتماعية لضمان إلتقائية مختلف 
األفق  حول  مستوضحين  الترابي،  املستوى  على  االجتماعية  البرامج 
الزمني إلخراج املراسيم التطبيقية للقانون رقم 65.15 باعتباره قانونا 

مؤطرا للفضاءات املتعددة الوظائف للمرأة، والتساؤل ينصب أيضا 
املتعلقة  واالستراتيجية  بالحاضنات  املتعلق  الحكومي  الوعد  حول 

باألشخاص ذوي اإلعاقة.

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

إن تأهيل البنيات التحتية أمر مهم، ولكن يجب العمل أيضا على 
تأهيل األطر وتأهيل الجمعيات املسيرة ملؤسسات الرعاية االجتماعية. 
واعتبارا ألهمية التأطير التربوي واإلداري، فإننا ندعو إلى العمل على 
إحداث مناصب مالية إضافية لفائدة التعاون الوطني في القوانين املالية 
املقبلة، ال سيما بعد اإلحاالت املتواصلة للمستخدمين واألطر املقبلين 
على التقاعد. وبنفس الحرص ندعو إلى االلتفات إلى أوضاع العاملين 
بمؤسسات الرعاية االجتماعية الذين ال تصل أجورهم إلى الحد األدنى، 

وال يتمتعون بالتغطية الصحية والتأمين عن الشغل وباقي الحقوق.

ملسيدارئيساملجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة املحترمة، شكرا جزيال. الكلمة اآلن 
الديمقراطي  الدستوري  الفريق  النائبة وسيلة الساحلي من  للسيدة 

االجتماعي.

ملنيئبةاملسيدةاوسيلةاملسيحلي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

ملسيدةامل2ئيسةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي 
في مناقشة التقرير املقدم من لجنة مراقبة املالية العامة حول مراقبة 
تسيير مؤسسة التعاون الوطني من طرف املجلس األعلى للحسابات، 
وذلك بناء على برمجة اللجنة لهذا املوضوع ضمن البرنامج السنوي 
ملراقبة سنة 2018، وتم تقديم تقرير املجلس األعلى للحسابات في 19 

يناير 2021، ولم يتسنى لها دراسته في الوالية السابقة.

ملؤسسة  والالمادية  املادية  والقيمة  التاريخية  للمكانة  واعتبارا 
التعاون الوطني التي خرجت إلى الوجود منذ فجر االستقالل كمؤسسة 
رائدة في مجال العمل االجتماعي، فقد وقع االختيار عليها لتكون موضوعا 
وتسيير  بإدارة  املتعلقة  جوانبها  في  للحسابات  األعلى  املجلس  لرقابة 
التعاون الوطني ملهامه املعتادة والجديدة من حيث فعاليتها، ونجاعتها 
واالقتصاد في تدبيرها. وقد برمجته لجنة املراقبة املالية في عدة جلسات 
ملناقشة التقرير املقدم من طرف املجلس األعلى للحسابات، والتفاعل 
مع مالحظاته وتوصياته بحضور السيدة الوزيرة مشكورة على عرضها 
املعمقة،  وتحليالتهم  اللجنة  أعضاء  تدخالت  مع  اإليجابي  وتفاعلها 
واملنصبة حول املحاور الرئيسية التي تهم مؤسسة التعاون الوطني، 
واملتعلقة بحكامة التعاون الوطني، الرؤية االستراتيجية، مهام التعاون 

الوطني وتدبير املوارد والنظام املعلوماتي.
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وترصيدا للمالحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير املجلس األعلى 
للحسابات، التي انصبت على الفترة املمتدة من سنة 2012 إلى غاية 
2018 من عمل هذه املؤسسة، التي اضطلعت في بداياتها بمد العون 
إلى  وصوال  ثانية،  مرحلة  في  والتأهيلي  الوقائي  العمل  ثم  واملساعدة 
مرحلة املساعدة االجتماعية التي هي قيد التنزيل، قام املجلس األعلى 
للحسابات بعملية مراقبة تسيير هذه املؤسسة، والخروج بمجموعة 
من املالحظات التي انصبت على النقائض التي توقف عندها؛ إن على 
وكذلك  واملعتمدة،  االستراتيجية  والهيكلة  الحكامة  نظام  مستوى 
مواردها  تدبير  جانب  إلى  والحديثة،  املعتادة  ملهامها  تدبيرها  كيفية 
البشرية واملالية ونظامها املعلوماتي. هذه املالحظات معززة بالجداول 
التوضيحية املعبر عنها باألرقام والبيانات املقارنة، والتي غطت املرحلة 
الزمنية لهذه الرقابة املمتدة من 2012 ل 2018 مع تقديم التوصيات 
التي من شأنها إصالح وتطوير وسد االختالالت والنقائص في الجوانب 
مع  التنظيمي  الهيكل  مالءمة  على  والعمل  للمراقبة،  خضعت  التي 
املهام واالستراتيجية الجديدة وتموقع التعاون الوطني ضمن القطب 
للتنمية  2021-2026 تحت شعار »أسرة متماسكة رافعة  االجتماعي 

الدامجة واملستدامة«.

والحق أن تقرير املجلس األعلى للحسابات بذل في إعداده مجهود 

الرقابة  مهمة  ييسر  معلوماتي  نظام  وجود  عدم  من  بالرغم  كبير، 

والتقييم، وبنفس األهمية عبرت مؤسسة التعاون الوطني عبر مسارها 

الطويل منذ إحداثها سنة 1957، مرورا بمراحل تحولها إلى اليوم عن 

حضور واسع، وتجربة متراكمة مسايرة موفقة لتطور محيطها وتعدد 

شركائها وتقاطع عملها ومهامها مع أكثر من قطاع ومؤسسة وجمعيات 

سواء على املستوى الوطني، أو الجهوي، أو اإلقليمي أو املحلي، مقدمة 
أنواعا وأشكاال من الخدمات االجتماعية واملساهمة في اإلنعاش األسري 

وأشخاص  فئات  لفائدة  والتوجيهية  املستمرة  واملواكبة  واالجتماعي، 

في وضعية صعبة وإقصاء اجتماعي، وذلك من خالل شبكة وطنية 

من املراكز التي يفوق عددها 4240 وحدة، والعمل مع أزيد من 3000 

جمعية شريكة وبرأسمال بشري ال يتجاوز 2500 موظف ومستخدم، 

10.000 فرد موزعين على مختلف أقاليم وعماالت  قبل أن يتجاوز 

اململكة.

املقدم  والعرض  للحسابات،  األعلى  املجلس  تقرير  من  ويستفاد 

من السيدة الوزيرة، ومن تدخالت السيدات والسادة أعضاء اللجنة 

ومالحظاتهم القيمة التي تجاوبت معها السيدة الوزيرة بكل موضوعية 

الحاجة  أمس  في  العتيدة  املؤسسة  هذه  بأن  وشفافية،  ومصداقية 

إلى نفس إصالحي، ومالءمة، وتحديث وتعزيز املوارد البشرية واملالية 

والقانونية لتتأهل وتحتل املوقع املناسب ضمن التوجهات الجديدة 
التنزيل  قيد  هي  التي  الجديدة  االجتماعية  واالستراتيجية  للدولة 

والتموقع.

ملسيدةاملوزي2ة،

نعتقد في فريقنا أن هذا النقاش حول مؤسسة التعاون الوطني 

الذي فرضه تقرير املجلس األعلى للحسابات، والذي كان محل تحليل 

ودراسة مستفيضة من لجنة مراقبة املالية، وقد جاء في الوقت املناسب 

بتقديمه تشخيصا دقيقا ألوضاع هذه املؤسسة، وقدم اقتراحات عملية 

كجزء من ورش إصالح قطاع املؤسسات واملقاوالت العامة، والبحث في 

تموقع جديد ملؤسسة التعاون الوطني ضمن نسيج املؤسسات والبرامج 

االجتماعية ملختلف الفئات والعناصر املجتمعية، التي تعاني من إشكال 

العجز، والفقر، والتهميش، والهشاشة، وتوفير فرص الشغل، واإلدماج 

في النسيج االقتصادي واملنهي، وتوفير سبل العيش الكريم والالئق لجميع 

األسر واألفراد من خالل األنشطة املدرة للدخل، والدعم من خالل 

التأهيل عبر التكوين واملمهننة والتعليم الدامج وتقديم املساعدات، 

وتعميم التغطية االجتماعية والصحية لجميع املغاربة تحقيقا ألهداف 

واملجالية  اإلجتماعية  للعدالة  وتحقيقا  وإلتزاماتها،  البشرية  التنمية 

وتكافؤ الفرص.

في خضم هذا الورش الوطني اإلصالحي القريب املدى واملتوسط 

والبعيد، يتم تقديم مجموعة متماسكة من التوصيات التي جاءت بها 

لجنة مراقبة املالية العامة مشكورة على مجهوداتها، ونعبر بكل تقدير 

وإيجابية تجاوب السيدة الوزيرة معها وتقديمها ملجموعة من االلتزامات 

بعين  آخذة  والتفعيل،  التنزيل  قريبة  أو  التنزيل  قيد  إما  اإلصالحية، 

االعتبار اإلكراهات املالية، والبشرية، والتنظيمية والقانونية التي كانت 

السبب في عدم الوفاء بإنجاز األهداف واملهام التي تتحملها مؤسسة 

التعاون الوطني في محيطها وتقاطعها مع أدوار املؤسسات املوازية أو 

الشريكة.

وإننا على يقين بأن هذا النقاش سيتمخض عن نتائج إيجابية ومهمة 

لتحقيق انتقال إصالحي ملؤسسة التعاون الوطني، بفضل حسن النية 

واإلدارة وتثمين الرصيد التاريخي واملجتمعي واإلشعاعي لهذه املؤسسة، 

من خالل آثارها وانتشارها الواسع جهويا وإقليميا ومحليا، وحضورها 

الوطني لالنتقال  الورش  في  للتطور، واحتالل مساحة نوعية  القابل 

االجتماعي واملجتمعي قيد التنفيذ واإلنجاز، كرافعة ورهان لتحقيق 

على  يتنفس  الذي  املواطن  اإلنسان  وكرامة  االجتماعية،  الرفاهية 

سطح هذا البلد اآلمن، في ظل االستقرار والخيار الديمقراطي والدولة 

االجتماعية املأمولة، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا جزيال السيدة النائبة املحترمة، الكلمة اآلن للسيد النائب 

املحترم، السيد حسن أومريبط من فريق التقدم واالشتراكية.
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ملنيئباملسيداحسناأوم2يبط:

ملسيدامل2ئيسامملحترم،

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم واالشتراكية في املناقشة 
العامة لتقرير لجنة مراقبة املالية، حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون 
الوطني، وهو التقرير الذي انبثق من مناقشة السيدات النائبات والسادة 
النواب، أعطى اللجنة للتقرير الصادر عن املجلس األعلى للحسابات، 
في شهر دجنبر من سنة 2020، حول مؤسسة التعاون الوطني، وكذا 
من العرض الذي قدمته السيدة وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي 
واألسرة، والذي تضمن باألساس عناصر أجوبة على مالحظات املجلس 

األعلى للحسابات، بخصوص تسيير مؤسسة التعاون الوطني.

نتقدم  أن  واالشتراكية،  التقدم  فريق  في  نود  املناسبة،  وبهذه 
بالشكر الجزيل وبالتهنئة الخالصة للسيدات والسادة النواب عضوات 
وأعضاء لجنة مراقبة املالية العامة وألطرها على إنجاز هذا التقرير، 
الذي سيشكل من دون شك قيمة مضافة للعمل الرقابي، ولتقييم 
السياسات العمومية، كاختصاصين أصليين ملجلسنا املوقر، وسيبقى 

من املراجع التي ستغني حصيلة العمل البرملاني.

قضاة  والسادة  السيدات  بعمل  للتنويه  الفرصة،  تفوتنا  ال  كما 
املجلس األعلى للحسابات، الذين أشرفوا على إعداد التقرير املتعلق 
بتسيير مؤسسة التعاون الوطني، ال سيما في الجوانب املتعلقة بنظام 
حكامة وهيكلة واستراتيجية هذه املؤسسة، ومهامها املعتادة والجديدة، 

وكذا تدبير املوارد املالية والبشرية، والنظام املعلوماتي.

إن تحديد رؤية استراتيجية من أجل تعزيز تموقع مؤسسة التعاون 
الوطني في استراتيجية القطب االجتماعي، كفاعل أسا�سي في الرعاية 
واملساعدة االجتماعية، وتسريع املصادقة على عقد برنامج بين التعاون 
والتعاقد حول  القرارات  اتخاذ  تفويض  والدولة، فضال عن  الوطني 
األهداف يبقى من أهم الخالصات واملخرجات سواء بالنسبة لتقرير 
املالية  مراقبة  لجنة  لتقرير  بالنسبة  أو  للحسابات،  األعلى  املجلس 
العامة، خاصة وأن مؤسسة التعاون الوطني تعتبر من جيل املؤسسات 
االجتماعية الوطنية، التي تأسست في بدايات مغرب االستقالل من 
على  مهامها  واقتصرت  ثراه،  هللا  طيب  الخامس  محمد  امللك  قبل 
تقديم املساعدات لنزالء املؤسسات االجتماعية، والفئات املجتمعية 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  تطور  ومع  املحرومة. 
واملؤسساتية التي تشهدها بالدنا، فقد عرفت خدمات مؤسسة التعاون 
تقديم  مرحلة  من  باالنتقال  ومضمونها  مفهومها  في  تطورا  الوطني، 
العون واملساعدة إلى مرحلة املساعدة االجتماعية بمفهومها الشامل، 
وإقصاء  هشاشة  وضعية  في  تعيش  التي  الفئات  ملتطلبات  استجابة 

اجتماعي.

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدةاملوزي2ة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

البرامج  من  العديد  في  الوطني،  التعاون  مؤسسة  ساهمت  لقد 
جانب  إلى  الهشة،  االجتماعية  للفئات  املوجهة  خاصة  االجتماعية، 
كبيرة  مجهودات  هناك  وأن  أخرى،  اجتماعية  ومبادرات  مؤسسات 
وتراكمات مقدرة في معالجة العديد من الحاالت التي تستدعي تدخل 
االجتماعية  الفئات  حسب  متفاوتة،  بنسب  ولو  املؤسسات  هذه 
املستهدفة من البرامج االجتماعية. إال أن ما يميز هذه البرامج، هو تشتت 
املجهودات، وعدم التنسيق بما فيه الكفاية بين مختلف املتدخلين 
بين  العالقات  تنظيم  مستوى  على  خاصة  الفئات،  بهذه  واملعنيين 
السلطات والوزارة الوصية والتعاون الوطني، وبين مؤسسات الرعاية 
اآلخرين.  املتدخلين  ومختلف  لها  املسيرة  والجمعيات  االجتماعية 
واملرتبطة  االجتماعية،  البرامج  تصادف  التي  اإلشكاليات  إلى  إضافة 
أجل  من  االجتماعية  للتنمية  املخصصة  املوارد  كل  تعبئة  بكيفية 
منهم  املستحقين  وخصوصا  واملواطنين،  املواطنات  استفادة  ضمان 
واملستهدفين من الخدمات االجتماعية التي تقدمها الدولة، ومختلف 
أنواع الدعم التي تستهدف الفئات املعرضة للفقر والهشاشة والتهميش.

ونراهن جميعا في هذا الصدد، على تعزيز تموقع مؤسسة التعاون 
الوطني، كأحد الدعائم األساسية في تنزيل ورش الحماية االجتماعية، 
خاصة في شقه املتعلق باملساعدة االجتماعية، وهذا ما يفرض التركيز 
على حكامة أداء هذه املؤسسة، على مستوى خدماتها واستراتيجيتها، في 
التحول من تقديم الخدمة اإلحسانية إلى تخط تقديم الخدمة التنموية 
النجاعة  منسوب  من  والرفع  وتنميته،  الدخل  ضمان  على  القادرة 
والحكامة على مستوى الخدمات التي تقدمها املؤسسة، والعمل بمقاربة 
املشاريع واألهداف وتقييم األداء من خالل تقييم مدى انعكاس اإلنفاق 
املعيش  على  وأثرها  االجتماعية،  الخدمات  على  للمؤسسة  العمومي 
اليومي للمستهدفين من البرامج االجتماعية، وتمكين مؤسسة التعاون 
الوطني كذلك، من سلطة اتخاذ القرار على كافة املستويات التدبيرية 

واملادية، في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة، شكرا لكم جميعا.

ملسيدارئيساملجلسة:

النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  وأعطي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  من  أجنين،  إبراهيم  املحترم 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداإب2مهيماألنين:

أش2فا علىا وملسالما وملصالةا مل2حيم،ا مل2حانا هللاا بسما
ممل2سلين.
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ملسيدارئيساملجلسة:

إيال اسمحتوا السيد النائب، إيال اسمحتوا السيد النائب، تفضلي 
السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاسلوداملدمنيتي:

شك2ماملسيدامل2ئيس،

نحن اليوم نناقش موضوع في غاية األهمية اللي هو مؤسسة التعاون 
الوطني، اللي هي يعني دورها أسا�سي في مساندة واحد الفئة التي تعاني 
الهشاشة والفقر. ونحن اليوم أمام حقيقة أمام مشهد مستفز، ألن 

السيدات والسادة النواب عملوا مجهود كبير، باش يحضروا الكلمات 

باش يعني والفرق كذلك عملت مجهود، كنلقاوا راسنا أمام مشهد، 

بأن السيدة الوزيرة من ساعة ما بدات الجلسة وهي منشغلة، يعني ما 

سمعتش ال للتقرير ديال اللجنة وال املداخلة ديال الفرق...

ملسيدارئيساملجلسة:

إيال اسمحتي السيدة النائبة، السيدة النائب رجاء.

ملنيئبةاملسيدةاسلوداملدمنيتي:

ال عفوا، اسمح لي السيد الرئيس...

ملسيدارئيساملجلسة:

إيال  النائبة  النائبة، السيدة  النائبة رجاء، رجاء السيدة  السيدة 

اسمحتي، إيال سمحتي رجاء.. السيدة النائبة.. السيدة النائبة.. السيدة 

السيدة  اسمحتي..  إيال  ال  النائبة..  السيدة  النائبة..  السيدة  النائبة.. 

النائبة، إيال اسمحتي السيد النائب ما اعطيتكش الكلمة، ما اعطيتكش 

الكلمة السيد النائب.. ما اعطيتكش الكلمة.. ما اعطيتكش الكلمة.. 

ما اعطيتكش الكلمة.. ما اعطيتكش الكلمة.. ما اعطيتكش الكلمة.. 

تفضل، السيد النائب ما اعطيتكش الكلمة.. ما اعطيتكش الكلمة. إيال 

اسمحتوا، ما اعطيتكش الكلمة، ومن األدب عندنا نظام داخلي وخصنا 

نمتاثلوا ليه، رجاء إيال بغيتي الكلمة غادي طلبها وغادي تاخذها في إطار 

القانون واعطيناها  في إطار  الكلمة  النائبة طلبت  القانون، والسيدة 

الكلمة، علما، علما، غير إيال اسمحتي رجاء، ال إيال اسمحتي، راه نقطة 

نظام إيال اسمحتوا احنا خصنا نكونوا قدوة ونموذج، عندي نقطة 

نظام، عندي نقطة نظام يتعين أن تكون في التسيير أو النظام الداخلي، 
بالنظام الداخلي،  بالتسيير وال  إيال اسمحتي هذا أمر ال عالقة له ال 
تفضل، تفضل، تفضلوا السيد النائب املحترم، تفضل، الكلمة لكم 
السيد النائب، السيدة النائبة رجاء اعطيناك الكلمة، صافي السيدة 

النائبة، شكرا.

ملنيئباملسيداإب2مهيماألنين:

أش2فا علىا وملسالما وملصالةا مل2حيم،ا مل2حانا هللاا بسما
ممل2سلين.

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدةاملوزي2ةامملحترمة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
ملناقشة تقرير لجنة مراقبة املالية العامة، حول مراقبة تسيير مؤسسة 
التعاون الوطني. وهي فرصة لنتوجه بالشكر لهذه اللجنة مكتبا، وأطرا 
في  به  الذي قاموا  الجاد  العمل  برملانيين على  إدارية، ونوابا ونائبات 
الوزيرة، على  للسيدة  بالشكر  نتوجه  كما  التقرير.  مع هذا  تعاطيهم 
عرضها وأجوبتها املفصلة حول مالحظات املجلس األعلى للحسابات، 
وتدخالت وتساؤالت النواب املحترمين، مما يؤكد االهتمام الخاص من 
طرف الجميع بمؤسسة التعاون الوطني، بغية تجاوز مختلف املالحظات 
والصعوبات التي أشار إليها تقرير املجلس األعلى للحسابات، وذلك للرفع 
من أداءها لتلعب دورا مركزيا لتنزيل النموذج التنموي الجديد لبالدنا 

واملساهمة في إصالح منظومة الحماية االجتماعية.

الوطني غداة االستقالل، وهو  التعاون  فمنذ تأسيس مؤسسات 
يعرف تطورا في مهامه وأهدافه من مهمة تقديم املعونة واإلسعاف 
واملحتاجة،  الفقيرة  الفئات  لفائدة  أشكالها  جميع  على  واملساعدة 
وكذلك املساهمة في إنعاش املجتمع واألسرة وغيرها من املهام، إلى أن 
وصل في إطار إعادة التموقع إلى مهام املساعدة االجتماعية أو الخدمات 
االجتماعية كما تفضل السيدة الوزيرة تسميتها. هذه املسيرة لم تخلو 
من تعثرات واختالالت شابت السير العادي لهذه املؤسسة، وحالت دون 
بلوغ وتحقيق األهداف املرجوة، ساهم فيها إلى حد كبير نظام حكامة 
على  النقائص  من  مجموعة  من  ويعاني  عانى  الذي  املؤسسة  هذه 

مستوى هيئات الحكامة وآلياتها وهيكلة املؤسسة.

لقد سطرت الحكومة خالل العشر سنوات السابقة استراتيجية 
متكاملة همت إصالح منظومة التعاون الوطني وتنزيل مخطط تنميته، 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحسن مساهمة التعاون الوطني في األوراش 
االجتماعية التي تعرفها بالدنا، كما تم إعداد مخطط لتنمية التعاون 
الوطني إضافة، إلى عقد برنامج مع الدولة لتوفير املوارد املالية. إال أنه 
لألسف لم تتفاعل وزارة املالية إيجابا مع هذه اإلجراءات رغم مواكبتها 
لجميع أطوار الدراسة والتي كانت بطلب منها، وهو نفس البرنامج الذي 
الجهات  إحالته على  الوزيرة، وتمت  السيدة  تحيينه من طرفكم  تم 

املعنية للمصادقة في فاتح مارس 2022.

تجدر اإلشارة إلى أن مؤسسة التعاون الوطني تعمل تحت وصاية 
وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة، واآلمر بالصرف مليزانية 
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هذه املؤسسة هو وزارة املالية، وهذا يطرح صعوبات في التوصل وتحويل 
املستحقات املالية امللتزم بها من بعض الرسوم الضريبية، وصرف ما 
يتبقى من إعانات الدولة للتعاون الوطني في نهاية السنة، مما يساهم في 

تعقيد عمل الجمعيات واملؤسسة.

إن العديد من املالحظات املدرجة في تقرير املجلس األعلى للحسابات 
تعتبر مؤسسة التعاون الوطني جهازا تنفيذيا لعدد من البرامج، دون 
امتالك أية سلطة تقريرية، مما يحد من فعاليتها وأداء أدوارها في إطار 

يحقق املبتغى من التموقع الجديد لهذه املؤسسة.

إن املالحظات التي سجلها املجلس األعلى للحسابات، حول نظام 
والجديدة  املعتادة  واملهام  االستراتيجية،  والرؤية  والهيكلة  الحكامة 
املعلوماتي، تدعو  الوطني، وتدبير مواردها ونظامها  التعاون  ملؤسسة 
الوزارة إلى: التسريع بتعديل النظام األسا�سي للمستخدمين؛ ومالءمة 
النظام األسا�سي للمؤسسة مع توجهاتها االستراتيجية؛ تفويت بعض 
املهام للجهات املعنية بها التعليم األولي، محو األمية، التكوين املنهي، دور 
الطالب والطالبة، وغيرها من املهام حتى تتفرغ املؤسسة لالختصاصات 
املنوطة بها؛ تقوية تدخالت املؤسسة ملواجهة بعض الظواهر االجتماعية 
التي يعرفها املجتمع املغربي بحدة، كظاهرة املختلين عقليا واملتسولين 
واألطفال في وضعية الشارع. فعلى سبيل املثال، وكما أشار إلى ذلك تقرير 
املجلس األعلى للحسابات، فالطاقة االستيعابية ملستشفيات األمراض 
ونتيجة  طويلة،  مدة  تتطلب  االستشفاء  وضرورة  محدودة،  العقلية 
بهؤالء  باالحتفاظ  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  إلزام  يتم  لذلك، 
املر�سى، مع أن هذه املهمة ال تدخل ضمن اختصاصها، وعدد كبير منهم 
يفترش األرض ويلتحف السماء في الشوارع وفي العراء، فإلى حين خلق 
فضاءات خضراء خاصة إليوائهم، كما تفضلتم في إطار إجابتكم على 
السادة النواب في اللجنة، هناك ضرورة مستعجلة في إطار اإللتقائية 
مع وزارة الصحة إليجاد حل إلنقاذ هذه األرواح البشرية في الظروف 

املناخية القاسية.

في الختام، نثمن املصادقة من طرف الحكومة ومن طرفكم على 
التوصيات التي تقدمت بها الفرق واملجموعة النيابية أغلبية ومعارضة، 
37 من أصل 38 توصية، وندعو إلى العمل على استكمال تنزيل مخطط 
تنمية التعاون الوطني الذي يهدف إلى تمكين املؤسسة في إطار تموقعها 
الجديد، كفاعل وطني في ميدان املساعدة االجتماعية، من اآلليات 
النجاعة  بلوغ  من  تمكن  التي  العمل  ووسائل  واملؤهالت  واملساطر 
والفعالية في تدخالتها في مجال املساعدة االجتماعية، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للسيدة النائبة املحترمة 
السيدة فاطمة التامني.

ملنيئبةاملسيدةافيطاةاملتيمني:

ملسيدمتاوملسيىة،

كنائبة عن فيدرالية اليسار، أسجل ما يلي:

- في موضوع االستهداف، عدم استهداف الفئات الفعلية املعنية 
الرعاية  بمؤسسات  األمر  تعلق  سواء  الوطني،  التعاون  بخدمات 
االجتماعية، أو برياض األطفال، أو باقي املراكز. كما أن االستهداف وضع 
بين يدي الجمعيات، التي تحاول التسيير عن طريق الشراكة، وهذا 

يتطلب تدقيق االلتزامات واملسؤوليات؛

هناك  باملحاسبة،  املسؤولية  ربط  غياب  املالية،  الحكامة  في   -
ميزانيات منذ التسعينات بددت في صفقات عمومية، فكيف تجيب 
أجهزة املراقبة املالية على ذلك؟ ثم غياب مبدأ التضامن في توزيع املنح 

على الجمعيات، وإخضاعها لإلرضاءات السياسية؛

- في توزيع املنح، غياب املراقبة والتتبع خصوصا فيما يتعلق باألثر 
على املستفيدين من خدمات التعاون الوطني؛

- في محور التكوين والتكوين املستمر، رغم أن هناك مجهودات 
بذلت في تكوين األطر، من حيث تحديث املناهج واملهارات، ولكن كتبقى 
مع  التكوين  برامج  مالءمة  لعدم  نظرا  االرتباك،  هي  الغالبة  السمة 

حاجيات العاملين واألطر، وغياب التتبع والتقييم والتقويم؛

- في محور القوانين والهياكل، القانون األسا�سي ال يعكس حجم 
وتطلعات ورهانات مؤسسة التعاون الوطني، وبالتالي هناك استعجالية 
والتفاوتات  الجهوية  تحدي  على  يجيب  بما  األسا�سي  القانون  لتغيير 
املجالية والترابية. كما أن املؤسسات والدور املتواجدة في حاجة إلى 
قوانين تأسيس ضمانا لحقوق العاملين واملستفيدين على حد سواء، 
والسيدة الوزيرة، سبق أن وعدتم في القطاع بإجراء حوار، يعني، منذ 
عدة أشهر، ولكن لحد اآلن لم ير الوجود. لذلك فكل التوصيات التي 
تم إبداؤها، وكذا مالحظات املجلس األعلى للحسابات تجد جوابا لها 
املسؤولية  ربط  وغياب  املؤسسة،  لهاد  األسا�سي  القانون  في ضعف 

باملحاسبة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

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

ملنيئبةاملسيدةانبيلةامنيب:

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدةاملوزي2ة،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،
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مساهمة من الحزب االشتراكي املوحد في مناقشة تقرير املجلس 
األعلى للحسابات حول تدبير ومراقبة مؤسسة التعاون الوطني، أوال 
هاد التقرير والتوصيات اللي تقدم بها مرت عليها أربع سنوات وتتطلب 
ثالث  على  املرصودة  النقائص  على  وقف  األعلى  املجلس  التحيين. 

مستويات رئيسية:

-1 نظام حكامة وهيكلة واستراتيجية، تؤكد أن الهيكلة متجاوزة، 
باإلضافة إلى التفويت التلقائي لصالحية منح املساعدات للجمعيات 

لفائدة املدير ديال التعاون الوطني؛

االرتجالية ومنطق اإلحسان  تطبعها  والجديدة  املعتادة  املهام   2-
وضعف التأثير؛

-3 تدبير موارد التعاون الوطني ونظامه املعلوماتي؛

-4 املالية السائبة؛

-5 ضعف الكفاءات وغياب الشفافية وغياب الرقمنة، السجالت 
غير موجودة، يعني، محو آثار الجريمة.

ما يمكن استخالصه على األقل 5 ديال النقط:

واالستغالل  العام،  املال  وهدر  واملراقبة  التتبع  غياب  مشكل   1-
والرقمنة  الشفافية  وغياب  الكفاءات  ضعف  واالنتخابي،  السيا�سي 
وغياب الشجاعة والقدرة على إحداث قطائع، هناك حاجة إلى نظرة 
استباقية استراتيجية لوضع حد لتسيير بدائي متخلف ملؤسسة مهمتها 
رعاية الفئات األكثر هشاشة والتي تحتاج لخدمات وإلدماج ولصون 
الدولة االجتماعية راه  إذا كنا كنتكلموا على  كرامتها وكرامة أسرها. 

خصنا نبداوا من هنايا؛

وبرامج  الوطني  التعاون  وخدمات  برامج  التقائية  سؤال   2-
القطاعات الحكومية والفاعلين الترابيين، ال أثر له حيث الفوارق تتسع 
ودائرة الفقر كذلك، األطفال في وضعية إعاقة، املتخلى عنهم، املر�سى 

العقليون وغيرهم؛

ت أميات في بالدنا، 3 النقطة 
ّ

-3 تقلص دور محاربة األمية اللي وال
ومراقبة  وتتبع  وتدبير  قيادة  سؤال  يعني،  نستخلصوها،  يمكن  اللي 

األنشطة؛

وإفساد  واالنتخابوي  السيا�سي  والجزاء واالستغالل  املحاسبة   4-
الساكنة الصحراوية بالكارتيات؛

-5 إعادة التأسيس ديال هاد املؤسسة ايال بغيناها تلعب الدور 
ديالها في بناء واحد الدولة اجتماعية، وشكرا.

مداخلة النائبة السيدة نبيلة منيب

»مؤسسة التعاون الوطني«

نقاش داخل البرملان الثالثاء 10 يناير 2023

)مسلمة للرئاسة(

تقرير املجلس األعلى للحسابات

حول تدبير ومراقبة مؤسسة ت.و.

2012ـ  2018 تقرير مرت عليه 5 سنوات ضرورة التحيين : م.أ. قام 
بمراقبة املصالح املركزية و عينة من املنسقيات الجهوية و املندوبيات 

اإلقليمية.

وتنظيمي  تدبيري  و  مؤسساتي  و  استراتيجي  هو  ملا  بدراسة  وقام 
وقانوني.

البرملانيات والبرملانيون قدموا بشأنه للحكومة 38 توصية

م.أ. حدد النقائص على 3 مستويات رئيسية:

1ـ  نظام حكامة و هيكلة و استراتيجية املؤسسة:هيكلة متجاوزة عدم 
تعديل النظام األسا�سي+ غياب تنظيم داخلي + غياب اللجان الدائمة+ 
لفائدة  للجمعيات  املساعدات  منح  لصالحية  التلقائي  التفويض 
مدير. ت.و. لكي ال يكون تأخر!!؟+ نقص في التعاقد حول األهداف مع 
املنسقيات الجهوية+ نقص في التتبع و اإلبالغ و في التخطيط و التكاملية 
:؟مفتش عّين في 2014: 453 عملية حول التدبير اإلداري و املالي؟؟أين 

هي الخالصات؟؟

2 ـ املهام املعتادة و الجديدة ل ت.و.:اإلرتجالية ومنطق اإلحسان و 
ضعف التاثير+ 3 وظائف و شبكة »جسر«

3ـ  تدبير موارد التعاون الوطني و نظامه املعلوماتي :املالية؟ و غياب 
منصة رقمية –السجالت غير موجودة: محو أثار الجريمة؟

ما يمكن استخالصه:

1ـ  مشكل غياب التتبع و املراقبة و هدر املال العام و االستغالل

الشفافية  +وغياب  الكفاءات  ضعف   + االنتخابي  و  السيا�سي 
ومنصة الرقمنة +غياب الشجاعة و القدرة على إحداث قطائع: الحاجة 
ف 

ّ
إلى نظرة استباقية استراتيجية VPC لوضع حّد لتسيير بدائي متخل

ملؤسسة مهمتها رعاية الفئات األكثر هشاشة و التي تحتاج لخدمات و 
إلدماج و لصون كرامتها و كرامة أسرها )إذا كان من دولة اجتماعية 

 ماذا؟؟.
ّ
فيجب ان تستهدف هؤالء و إال

2ـ  ؟ التقائية برامج و خدمات ت.و. وبرامج القطاعات الحكومية + 
الفاعلين الترابيين.. ال أثر له حيث الفوارق تتسع و كذلك دائرة الفقر 
املر�سى  ى عنهم؟ 

ّ
املتخل إعاقة  في وضعية  الجدد+ األطفال  الفقراء  و 

ى عنهم+ األشخاص في وضعية 
ّ
العقليون في وضعية الشارع أو املتخل

هشة و بدون RAMED و املدمنين على املخدرات و النساء املعنفات و 
األمهات العازبات و ؟ التكوين و ؟التكوين املنهي و الئحة اإلنتظار التي 
تزداد ارتفاعا و ؟ املساعدة الغدائية : 220 درهم X3؟؟ + تقلص دور 
ت.و. في محاربة األمية )عقد شراكة مع الوكالة الوطنية ملحاربة األمية: 
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األميات(+عدم نجاح برنامج ت.و. في تفعيل بعض الشراكات منها برنامج 
»إدماج« ملواكبة املهاجرين MRE في وضعية هشاشة وبدون كفاءات 
ومكتسبات مهنية 3 ـ؟ قيادة و تدبير و تتبع و مراقبة مختلف أنشطة 
ت.و. ومعالجة التباين الجغرافي )املناطق القروية و الجبلية و ضواحي 
املدن(.و سؤال العدالة االجتماعية و املناطقية+؟ اإلخفاق في اإلدماج 
ـ ؟   4 الطبية:  التكوينات و الخدمات  في الشغل و  الدامجة(  )التربية 

املحاسبة و الجزاء: االستغالل السيا�سي االنتخابوي + إفساد الساكنة

5 ـ أمام تسجيل االخفاق شبه العام؟ ضرورة إعادة ليس البناء 
إرادة  على  تتوفر  الحكومة  هل   REFONDATION التأسيس:  لكن  و 
 ستشكل عائقا كبيرا أمام 

ّ
حقيقية إلصالح جدري لهذه املؤسسة و إال

أي مشروع للدولة االجتماعية والعديد من العاملين بها يعانون من 
الهشاشة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا جزيال السيدة النائبة املحترمة، واآلن أعطي الكلمة للسيدة 
نعم،  السيدة،  تفضلي  الوزيرة.  السيدة  تفضلوا  املحترمة،  الوزيرة 

تفضلي السيدة النائبة، ايال اسمحتوا، تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةا د جةابوك2ن:

النائبة  السيدة  أن  يبدو  الرئيس،  السيد  عفوا  الرئيس،  السيد 

املحترمة عندها معلومات مغلوطة عن املنطقة...

ملسيدارئيساملجلسة:

ال، ايال اسمحتوا...

ملنيئبةاملسيدةا د جةابوك2ن:

ما معنى إفساد املجتمع الصحراوي بالكارتيات؟..

ملسيدارئيساملجلسة:

ال، ايال اسمحتي، رجاء، ايال اسمحتي، ايال اسمحتي، غادي نضطر 

نوقفك، غادي نضطر نوقفك، ألن نقطة نظام، ايال اسمحتي، رجاء، 

نقطة نظام كتكون في التسيير أو النظام الداخلي، ال حق لك في التعقيب، 

ال حق لك في التعقيب، ال حق لك في التعقيب على مداخلة السيدة 

النائبة. تفضلوا السيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة.. السيدة النائبة ما 

السيدة  النائبة..  السيدة  الكلمة  اعطيتكم  ما  الكلمة،  اعطيتكمش 

النائبة ما اعطيتكمش الكلمة.. ما اعطيتكمش الكلمة.. ما اعطيتكش 

الكلمة.. ما اعطيناكمش الكلمة. إيال اسمحتوا رجاء، إيال اسمحتوا.. إيال 

اسمحتي.. إيال اسمحتي.. إيال اسمحتوا رجاء، تفضلي السيدة النائبة.. 

السيدة النائبة، تفضلي السيدة النائبة...

ملنيئبةاملسيدةا د جةابوك2ن:

ايال بغينا ندخلوا فيه يجب أن تكون وزارة الداخلية حاضرة...

ملسيدارئيساملجلسة:

إيال اسمحتي، إيال اسمحتي راه السيدة النائبة عندها الكلمة، رجاء. 
تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاليلىاملدمهيا)نقطةانظيم(:

السيد الرئيس...

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة النائبة إيال اسمحتي رجاء، السيدة النائبة.. تفضلي.. السيد 
النائب املحترم، رجاء، ما عندكش الكلمة، شكون عطاك الكلمة، ما 
عندكش الكلمة، نعم غتنضبط للقانون، نعم وغتشد الكلمة في إطار 
القانون، وما عندكش الحق تطاول على القانون، رجاء، تفضلي السيدة 
النائبة، طلب الكلمة في إطار القانون وغادي تعطى لك، تفضلي السيدة 

النائبة، تفضلي.

ملنيئبةاملسيدةاليلىاملدمهيا)نقطةانظيم(:

ملسيدامل2ئيس،

في إطار االحترام التام للقوانين، السادة النواب.. في إطار االحترام 
الكامل للقانون، وفي احترامنا كمكون صحراوي ال يتجزأ عن املجتمع 
املغربي نحن كنعرفوا على مدار، نحن كنعرفوا، السيد الرئيس، على 
مدار مملكتنا املغربية أن املعارضة كانت دائما بناءة وتساهم في بناء 
مغرب جديد، ال في تخريب املغرب عن طريق مغالطات ال نسمح بها، 
وهذه الكلمة تمسح من املحضر أو نحتج بقوة على ما استمعنا له، 
لطاملا كان مغربنا موحدا تحت قيادة جاللة امللك، وال نسمح بتمرير 
املغالطات، السيد الرئيس، واملعارضة بناءة وليست هدامة وكل يحترم 

راسو، ويحترم هاد املؤسسة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيدة الوزيرة املحترمة.

ملسيدةاعومطفاحيير،اوزي2ةاملتضيمناومإلىميجاماللتايعيا
ومألس2ة:

شك2مالزيال،

شك2مالزيالاملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنيئبيتاوملنومبامملحترمين،

تحيةاطيبةاوملسالماعليكماورحاةاهللااتعيلىاوب2كيته،
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في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء مجلس النواب على 
تفاعلهم وانخراطهم في مناقشة هذا التقرير في الجلسة العامة، وهي 
مناسبة أتقدم فيها بالشكر إلى السيدة رئيسة املجلس األعلى للحسابات، 
التوجيهي  التقرير  عن  املجلس  أعضاء  القضاة  والسادة  والسيدات 
القيم الذي قدموه والذي رصد عددا من النواقص واالختالالت في تدبير 

وتموقع مؤسسة التعاون الوطني.

كما أتقدم بالشكر الجزيل، والتنويه للسيدة رئيسة لجنة مراقبة 
على  اللجنة  وأعضاء  عضوات  والسادة  والسيدات  العامة،  املالية 
التوصيات املهمة التي وقفوا عليها والتي قدموها والتي وقفت على أهم 
االختالالت املرصودة في تقرير املجلس األعلى للحسابات، وكذا أود أن 
أنوه باقتراحات اللجنة، لجنة مراقبة املالية العامة، ومواكبتها لهاته 
التوصيات  تفعيل  تسريع  في  التي ساهمت  القطب  وملكونات  الوزارة 
املقدمة، وكذا التي ستساهم في تحسين وتجويد عمل وحكامة مؤسسة 
في  ومواكبتكم  اقتراحاتكم  وخاصة  ساهمت  والتي  الوطني،  التعاون 
على  وبنينا  الوطني،  التعاون  لدى  متوفر  كان  الذي  التقرير  تحيين 
التقرير، وأيضا تطعيم  مقترحاتكم ومواكبتكم من أجل تحيين هذا 

االستراتيجية الجديدة للوزارة، فشكرا لكم.

وأريد كذلك أن أنوه باملسار الذي عرفه هذا التقرير، حيث عقدت 
عدة اجتماعات منذ مارس 2022، الذي تم فيه تقديم عرض حول 

مالحظات تقرير املجلس األعلى للحسابات من طرف الوزارة، ومناقشته 

من طرف أعضاء اللجنة، وبعد ذلك عقد اجتماع في أكتوبر 2022 تم 

فيه االستماع إلى رأي الوزارة بخصوص التوصيات. وال يسعني بهاته 

املناسبة إال أن أؤكد على الدور الهام ملؤسسة التعاون الوطني التي 

عهدنا منها دائما االنخراط املتواصل والعمل الدؤوب في خدمة التنمية 

االجتماعية، والعمل عن قرب، واإلنصات للفئات الهشة، وذلك منذ 

إحداثها سنة 1957 من قبل جاللة املغفور له محمد الخامس طيب 

هللا ثراه، وهي املؤسسة التي ما فتئت تساهم بفعالية في تنزيل البرامج 

واالستراتيجيات التي تستهدف الشرائح االجتماعية في وضعية صعبة، 

معتمدة في ذلك على مقاربة العمل امليداني، وبالقرب من املستفيدات 

االستدامة،  إطار  في  سجل  دؤوب،  عمل  بالفعل  إنه  واملستفيدين. 

واستقى مبدأه من روح املواطنة الحقة، كما رسخها له املغفور جاللة 

امللك الحسن الثاني رحمه هللا، ملدة عقود مضت، وكما يؤكد على ذلك 

جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

تعزيز وتطوير  العمل على  املناسبة، على ضرورة  بهاته  أؤكد  كما 

الشروط  وتوفير  االجتماعي،  القطب  مكونات  بين  املشترك،  العمل 
الحقل االجتماعي وتنميته،  في  لتعزيز مكانة هاته املؤسسة،  املالئمة 
وجعلها قادرة على رفع التحديات، ومواكبة التطورات، والتفاعل مع 
األوراش االجتماعية الكبرى التي يعرفها هذا املجال، والتي تحظى بعناية 

سامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

ملسيدمتاوملسيىةاملنيئبيتاوملنومبامملحترمين،

أمام التحديات واالنتظارات الراهنة، أعدت الوزارة استراتيجية » 
GISSR جسر« إلدماج اجتماعي مبتكر ومستدام، مستمدة منهجيتها 
من سياق وطني، يتسم بالتوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، حول تعزيز الدولة االجتماعية، 
والتأكيد على النهوض بوضعية املرأة واألسرة وحماية حقوق الفئات 
الهشة. وتتوخى استراتيجية »GISSR جسر« إلدماج اجتماعي مبتكر 
ومستدام، املساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي، وكذا تنزيل 

توصيات املجلس األعلى للحسابات، وتوصيات لجنة مراقبة املالية.

بحكم  أنه  املحترمة،  النائبة  السيدة  لكم  وأغتنمها فرصة ألؤكد 
تكويني األكاديمي، أحترم جميع التدخالت، وقد أخذت وسجلت جميع 
املالحظات، وكما ترون طعمت تدخلي بنقط جديدة لإلجابة، وبتفاعل 
لدى  قدرات  وهذه  النواب،  والسادة  السيدات  تدخالت  مع  سريع 
والتدوين  االستماع  يستطيعون  أنهم  والباحثين  الجامعيين  األساتذة 
والتفاعل السريع، فأعتذر إن أسأت الفهم، وهللا يسامحك، أنا كل 

حاجة قلتها سجلتها.

ملسيدمتاوملسيىةاملنومبامملحترمون،

ومستدام،  مبتكر  اجتماعي  إلدماج  جسر«   GISSR« استراتيجية 
تتكون من 3 محاور أساسية، وهي: بيئة اجتماعية ذكية ودامجة، من 
خالل آليات اجتماعية ولوجة وذات جودة، وتقوية قدرات أطر القطب 

االجتماعية والجمعيات الشريكة، هذا فيما يخص املحور األول؛

فيما يخص املحور الثاني، هو حول املساواة والتمكين والريادة من 
خالل تمكين املرأة، وتعزيز مشاركتها في كل املجاالت؛

واملحور الثالث، هو حول األسرة والروابط االجتماعية واالستدامة، 
للتنمية  ورافعة  ومتماسكة،  متضامنة  كوحدة  األسرة  خالل  من 
ومتضامنة،  دامجة  أسرية  سياسة  وبلورة  املستدامة،  االجتماعية 
الطفولة  استقبال  حول  حلول  وتقدم  للمساواة،  للحقوق  داعمة 
املسنين،  األشخاص  وكذا  املحرومين،  باألطفال  والتكفل  الصغرى، 
هاته  لتنفيذ  عرضانية  رافعات   6 من  عدد  هناك  الرقمنة،  وكذلك 
االستراتيجية، وهي الرقمنة لتوسيع قاعدة املستفيدات واملستفيدين، 
وضمان الشفافية عبر تنزيل أيضا الشباك االجتماعي املوحد الرقمي، 

لتسريع وتحسين الخدمات، وتحسين االستهداف، وتحسين التتبع.

تدخالتكم مشكورين،  في  ذلك  إلى  أشرتم  وقد  اإللتقائية،  أيضا 
بين جميع  الوزارة  رافعة عرضانية الستراتيجية  أيضا  هي  اإللتقائية 
مكونات القطب االجتماعي بما فيها التعاون الوطني، ووكالة التنمية 
االجتماعية واملعهد الوطني للعمل االجتماعي، وكذا املبادرة الوطنية 
للتنمية االجتماعية والقطاعات الحكومية األخرى، وقد جاء ذلك أيضا 
في تدخالتكم مع باقي املتدخلين من فاعلين عموميين، قطاع خاص، 

مجتمع مدني وفئات مستهدفة.
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عرضانية  رافعة  االستراتيجية،  لهاته  ثالثة  رافعة  وهي  الجودة 
عن طريق اإلرتقاء بالعمل االجتماعي وتطوير جودة خدماته املقدمة 
للمستفيدين وتتبعها وتقييمها، وأيضا االبتكار االجتماعي عبر إحداث 
 GISSR« الحاضنات االجتماعية وهذا مفهوم جديد جينا به وخدمات
مقاربة  يعني  ربما  املقاربة  عن  والتخلي  القدرات  وتطوير  جسر«ّ، 
»اإلحسان« أو مقاربات من هذا القبيل، فاملقاربة الجديدة في االبتكار 

االجتماعية هي لتطوير ودعم القدرات.

التحدي  لرفع  الترابية  الجماعات  مواكبة  عبر  الترابي،  التنزيل 
في  هذا  وجاء  الشراكة  أيضا  املستفيدين،  عدد  وتوسيع  االجتماعي 
مداخلتكم لذا أضفت بعض التوضيحات، فيما يخص الشراكة عبر 
مبتكرة  آليات  وتطوير  القرب  وتواصل  املؤسساتي  التواصل  تقوية 
للتمويل على املستوى الجهوي واملحلي برفع املداخيل من خالل بنيات 
مدرة للدخل، وكذلك تعزيز الشراكة مع الجهات والجماعات وأيضا 

املحسنين.

ملسيدمتاوملسيىةاملنيئبيتاوملنومب،

وعلى هذا األساس، وأخذا بعين االعتبار أهمية مؤسسة التعاون 
الوطني، ودور املجلس األعلى للحسابات في مراقبة تسيير املؤسسات 
العمومية، ومن ضمنها مؤسسة التعاون الوطني وكذا دور مجلسكم 
املوقر عبر لجنة مراقبة املالية في مواكبة هاته اإلصالحات، فقد تم 
التفاعل إيجابا مع 37 توصية من أصل 38 التي وافقت عليها لجنة 
 ،2022 يوليوز   19 يوم  املنعقد  اجتماعها  في  العامة  املالية  مراقبة 
والخاصة بتقرير مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني، وتم الشروع 

في تفعيلها ووفق برمجة زمنية مدققة.

وأيضا تجاوبا مع بعض املقترحات اللي جات من عند السيدات 
والسادة النواب املحترمين، ال يفوتني أن أشير هنا بأنه تم التواصل بين 
وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة ووزارة الصحة والحماية 
االجتماعية من أجل تفعيل التوصية املتبقية، وقد توصلنا إلى توافق 
األشخاص  ومواكبة  للتكفل  اإللتقائية  إطار  في  االشتغال  أجل  من 

املختلين عقليا.

إذن حتى التوصية اللي بقات حتى هي اشتغلنا عليها، وأنا بغيت 
أضفت التوضيح لإلجابة على عدد من يعني املالحظات القيمة التي جاءت 
في تدخالتكم. وسأتقاسم معكم، مع حضراتكم أهم ما يميز الدينامية 
التي تعيشها هذه املؤسسة ومحتوى التوصيات التي تم تفعيلها، سواء 
للوزارة.  في إطار االستراتيجية الجديدة  التعاون الوطني  حول تموقع 
فإذن في إطار هذه االستراتيجية الجديدة للقطب 2022-2026، وبهدف 
تمكين ودعم القدرات وإدماج كل الفئات الهشة وجعل املواطن في جوهر 
تدخالته يرتكز التموقع الجديد للتعاون الوطني على تثمين دوره كفاعل 
مؤسساتي أسا�سي في محاربة الهشاشة وتوفير خدمات القرب لفائدة 
الفئات في وضعية صعبة. وفقط لإلشارة، وحتى هادي إضافة زدتها هو 

أن املنحى يعني عدد املستفيدين من القطب كان في منحى تنازلي، حتى 
جينا وقلبنا املنحى أصبح منحى تصاعدي فنقدر نقول ليك ألنني كنت 
كنستمع وسجلت وتفاعلت مع الفريق اللي اعطاني املعطيات مدققة، 
فمثال في 2019 كانت 550.000 مستفيد، 2020: 509.000 مستفيد، 
املنحى  يعني  560.000 مستفيد،   :2022 493.000 مستفيد،   :2021
أصبح تصاعدي، ويعني احتراما لتدخالتكم طلبت املعلومات وضمنتها 
مع  اإللتقائية  وتفعيل  وإذن  اإلستفادة.  تعميم  أجل  من  ملداخلتي 
مختلف الفاعلين خاصة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واملجالس 
اإلقليمية ومجالس الجهات على املستوى الترابي، ووضع جيل جديد 
من الخدمات يرتكز أساسا على العدالة املجالية والجودة واالستدامة 

والرقمنة.

مما ال شك فيه أن سنة 2023 ستكون سنة مهمة لتنزيل استراتيجية 
القطب االجتماعي، واالشتغال أكثر على جودة الخدمات وعلى تفعيل 
التحول الرقمي للقطب االجتماعي لتقريب الخدمات من املواطنين، وعلى 
هذا األساس فإن مواكبة تنزيل استراتيجية الوزارة يتطلب االشتغال 
على دعم تموقع التعاون الوطني في تنزيل مختلف البرامج الجديدة على 
املستوى الترابي، أذكر منها على سبيل املثال ال الحصر؛ اتفاقية الشراكة 
 GISSR« لتأهيل املراكز االجتماعية الحتضان الشباك املتعدد الخدمات
جسر« املوقعة في 3 دجنبر 2021، وملحقتها التعديلية بتاريخ 15 غشت 
2022، وباش نقول لكم هاد االتفاقية كان الهدف منها، رصدنا لها 200 
مليون درهم وكان الهدف منها تأهيل 250 مركز، يعني، حسب املفهوم 
الجديد »GISSR جسر«، وأود أن أنوه بالسيد مدير التعاون الوطني 
وأطر التعاون الوطني ألنهم أخبروني هاد األيام اللي فاتت أنهم سيصلون 
إلى 300 مركز عوض 250 مركز اللي كان مبرمج. إذن هذا دور مهم جدا 
فائقة  وبسرعة  االستراتيجية  تنزيل  في  الوطني  التعاون  به  قام  اللي 
وطبعا باملوارد الحالية. وأيضا البرامج الوطنية »GISSR جسر« التربية 
في  لألشخاص  التمكين  إعاقة، وجسر  في وضعية  لألطفال  الدامجة 
وضعية إعاقة، والذي يندرج في إطار صندوق دعم الحماية االجتماعية 
والتماسك االجتماعي الذي خصصت له الحكومة في 2022 ضعف ما 
كان يخصص له من قبل، بحيث تم تخصيص 500 مليون درهم في 
ميزانية في 2022، وكذلك في 2023، وهاد السنة تم تمدرس 23.000 
طفل في وضعية إعاقة، وهو أكثر مما كان عليه من قبل، وكذلك في إطار 
التمكين االقتصادي لألشخاص في وضعية إعاقة، تم إطالق املنصة 
اللي تسجل فيها حاليا أكثر من 9000 طلب تمويل مشروع، فهذا �سيء 
مهم جدا باإلضافة أننا، يعني، سوينا الوضعية اللي كانت متأخرة ديال 
2020 و2021 ما�سي كل �سي ألنكم كتعرفوا األمانة ديال التدخل ديالي، 
لكن بدينا في تسوية هاد الوضعية بالنسبة للمشاريع اللي كانت مقبولة 
الدعم، فاحنا كنعطيوها حاليا  2021 وما تعطاهاش  2020 وفي  في 

تدريجيا الدعم اللي كانت حصالت عليه مبدئيا.

أيضا  نشير  باش  العملية  وهاد  الوطني،  التعاون  سيساهم  كما 
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لإللتقائية ديال التمكين االقتصادي لألشخاص في وضعية إعاقة اللي 
كيقوم بها التعاون الوطني في إطار اإللتقائية مع وكالة التنمية االجتماعية 
وأيضا الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، وكذلك مكتب 
تنمية التعاونيات، كما سيساهم التعاون الوطني كفاعل أسا�سي أيضا 
عليها  والتي تشرف  لبالدنا،  االستراتيجية  األوراش  تنزيل عدد من  في 
الوزارة بتنسيق مع باقي املتدخلين، كتقييم وتنزيل السياسة العمومية 
املندمجة لحماية الطفولة، وخاصة تفعيل األجهزة الترابية املندمجة 
لحماية الطفولة واملنظومة املعلوماتية املندمجة لتتبع الطفل بمدار 
الحماية بمراكز املواكبة لحماية الطفولة والشراكة مع، في إطار شراكة 
طبعا، مع القطاعات الحكومية واملجتمع املدني واملساهمة في حكامة 
إرساء النظام الجديد لتقييم اإلعاقة، هادي كلها إنجازات جديدة كانت 
هاد السنة، نظام تقييم اإلعاقة اللي هو كيعتمد معايير دولية، وتنظيم 
وتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية وفق القانون رقم 65.15 وفي 
2023 غادي نشتغلوا على تنزيل جميع النصوص املتبقية من القانون 
65.15 املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية، وتفعيل وتنظيم العمل 
وتقديم  بتحضير  السنة  هاد  وقمنا   ،45.18 القانون  وفق  االجتماعي 
اإلجتماعيين،  والعاملين  العامالت  اعتماد  لنظام  املصادقة  ملسطرة 
والتعاون الوطني غادي يشتغل فهاد املسألة بشكل مهم جدا خاصة 
فيما يخص وحدات التكوين من أجل الحصول على االعتماد لعدد من 
األطر في العمل االجتماعي اللي كيشتغلوا مع الجمعيات مع األسف خارج 
اإلطار القانوني، فبفضل هاد االعتماد اللي غادي يخرج، إن شاء هللا، في 
2023 احنانا وجدنا املرسوم راه في مسطرة املصادقة، إن شاء هللا غادي 
تكون التسوية ديال الوضعية ديال هاد العاملين اإلجتماعيين خاصة 
التغطية  اللي عمم طبعا  للحماية االجتماعية  امللكي  الورش  في إطار 

الصحية لجميع املواطنات واملواطنين.

وفي نفس السياق اللي تكلمت عليه، طبعا، ديال املشاريع وبرامج 
القطب االجتماعي، واعتبارا للدور الهام الذي يقوم التعاون الوطني، 
تنفيذ  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزارة  أوكلت  فقد 
مجموعة من املشاريع والبرامج ذات األولوية في استراتيجيتها من خالل 
عدة اتفاقيات شراكة تتمثل مثال في اتفاقيات شراكة إلنجاز برنامج 
التنمية  وكالة  مع  املرجعية  االجتماعية  للحاضنات  جسر«   GISSR«
االجتماعية واللي توقع في 15 دجنبر2022 وفق دفتر تحمالت يحدد 
تدخل كل الشركاء؛ -وأيضا اتفاقية إطار للشراكة لدعم وإحداث وتدبير 
الفضاءات املتعددة الوظائف للنساء، وهذا كان واحد اإلنجاز تاريخي 
ومهم جدا بحيث ألول مرة كتواجد في كل عمالة وإقليم فضاء متعدد 
النساء  الستقبال  االستعجالي  اإليواء  على  كيتوفر  للنساء  الوظائف 
ضحايا العنف، واللي كنواكبوه هاد السنة باش يكون فيه التفعيل ديال 
البرنامج ديال البروتوكول الترابي لحماية النساء ضحايا العنف، في إطار 

طبعا أيضا تنفيذ التزاماتنا مع إعالن مجلس »إعالن مراكش«؛

وكذلك اتفاقية شراكة لدعم تغطية جزء من النفقات تسيير 82 

مركز للتوجيه ومساعدة األشخاص في وضعية إعاقة وكلها قام التعاون 
الوطني هاد السنة بتطويرها وبدعمها باألنترنيت، وهي اللي مكنتنا هاد 
املراكز ديال التوجيه ومساعدة األشخاص في وضعية إعاقة، هي اللي 
إعاقة  ذوي  األطفال  لتسجيل  الرقمية  العمليات  إنجاح  من  مكنتنا 
عن طريق املنصات الرقمية واستقبال املشاريع بدون تكبد املواطنات 

واملواطنين عناء التنقل إلى املراكز أو مراكز التعاون الوطني؛

-اتفاقية شراكة أيضا لدعم 9 مراكز اجتماعية كبرى بدعم مالي 
سنوي يفوق 14 مليون درهم، وأيضا باإلضافة إلى انخراط التعاون 
الوطني مع وكالة التنمية االجتماعية هادي إلتقائية كبيرة جدا كانت 
منعدمة بين التعاون الوطني وكالة التنمية االجتماعية، فتم تعزيزها 
كما قلت عبر عدد من البرامج بما فيها تنزيل برنامج »GISSR جسر« 
للتمكين والريادة الذي أطلقته الوزارة من خالل اتفاقيات شراكة مع 
الجهات والواليات والفاعلين الترابين على مستوى جهات اململكة برسم 
لخلق  امرأة   36.000 ومواكبة  تكوين  يستهدف  والذي   ،2022 سنة 
وتطوير أنشطة اقتصادية مستدامة وتطوير قدراتهن الذاتية واملهنية، 
واللي ترصدات لو ميزانية ديال 250 مليون درهم، الثلث منها جاء من 
وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي األسرة، والثلث جاء من الواليات 

والثلث جاء من الجهات.

ولإلشارة، فنبغي نشير باالنخراط الكبير ألقاليمنا الجنوبية ولنساء 
أقاليمنا الجنوبية بحيث غير في الداخلة تم تسجيل 12.000 طلب لخلق 
مشروع مدر للدخل ومقاولة وتعاونية، فتحية كبرى لنساء األقاليم 
الجنوبية والنساء املغربيات في جميع األقاليم والجهات. هاد البرناج 
الداخلة-وادي  يعني  ديال  والجهة  جهة،  كل  في   3000 له  مخصص 
الذهب هي اللي بدينا بها سجالت 12.000، يعني هذا كان رائع، وفي 
الجهات األخرى أيضا الدار البيضاء 3000 تسجالت 6000، فاس 3000 
تسجالت 4000، في كلميم باقي اإلعالن لم يغلق وتم تسجيل تقريبا 
ي كيبين على أن املرأة املغربية أينما كانت 

ّ
واحد 2500 إمرأة، يعني مل

ووجدت في جميع األقاليم والجهات هي إمرأة جادة ومنخرطة في تنمية 
بالدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نصره هللا وأيده.

ملسيدمتاوملسيىةاملنيئبيتاوملنومب،

املعلوماتي، فإن االستراتيجية  والنظام  املوارد  تدبير  على مستوى 
الجديدة للوزارة تعتمد باألساس على تعزيز املوارد البشرية خصوصا 
الهيكلي  النظام  أن مشروع  كما  الوطني،  التعاون  بمؤسسة  العاملة 
الجديد يحتوي على وحدات إدارية خاصة بتتبع وتأهيل املوارد البشرية. 
الرافعات  بين  من  الحديثة  الرقمية  والتكنولوجيا  الرقمنة  وتعتبر 
األساسية لتطوير مجال التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة، وتعمل 
مؤسسة التعاون الوطني في هذا اإلطار على اتباع خطة للتحول الرقمي 
تتكون من 6 عناصر: أولها حكامة جيدة، تكوين في الرقمة، استعمال 
تقنيات حديثة في التكنولوجيا، حكامة وإدارة البيانات، تطوير البنية 
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التحتية الرقمية وأنا أشرت إلى أن جزء منها بديناه في 2022، وهاد 
السنة في 2023 يعني مع التعاون الوطني نستهدف 1000 مركز جديد 
ستهمه الرقمنة والتحديث وأيضا لخلق مرصد للتقييم وتتبع مؤشرات 

األداء.

التكنولوجيات  تتيحها  التي  لإلمكانات  الكاملة  التعبئة  أجل  ومن 
القطب  تم إطالقها على مستوى  التي  األوراش  الرقمية فيما يخص 
االجتماعي، تعمل مؤسسة التعاون الوطني على تطوير منصات رقمية 
على املستوى الوطني والترابي تسمح بحماية الفئات االجتماعية الهشة 
وخاصة األطفال للولوج للخدمات، وتكلمت على املنصة الرقمية ديال 
تسجيل األطفال في وضعية إعاقة، املنصة الرقمية لتسجيل األشخاص 
حاملي املشاريع، األشخاص في وضعية إعاقة حاملي املشاريع، املنصة 
»رفيق +« اللي هي كتستهدف أكثر من 18.000 منهي وأسرة اللي عندها 
األطفال في وضعية توحد واللي تم الفتح ديالها عن بعد منصة رقمية. 
إذن هادي كلها يعني يشير ويشيد بدور التعاون الوطني في االنخراط، في 
اعتماد الرقمنة، وستكون إن شاء هللا سنة 2023 كما سأشير إلى ذلك 

الحقا سنة الرقمنة بامتياز بمؤسسة التعاون الوطني.

فيما يخص حكامة التعاون الوطني، فقد عقد املجلس اإلداري في 
2022 دورتين منتظمتين طبقا للقانون األسا�سي للمؤسسة، إذن هاد 
السنة احترمنا القانون األسا�سي في 2022 وتم تنظيم دورتين كما يشير 
لذلك القانون األسا�سي للمؤسسة. وفي هذا اإلطار، فقد صادق املجلس 
اإلداري للتعاون الوطني خالل دورته األخيرة املنعقدة يوم 30 دجنبر 

2022 على مجموعة من القرارات تهم:

-الرفع من أداء املؤسسة، وتحسين جودة الخدمات التي توفرها 
الرقمي  للتحول  استراتيجية  وضع  منها  ونذكر  حكامتها  تحسين  وكذا 

للتعاون الوطني وفق استراتيجية القطب االجتماعي هذا في 2023؛

-وضع وتنفيذ خطة عمل لدعم قدرات املوارد البشرية كما جاء في 
طلبكم وفي مداخلتكم؛

-إعادة تأهيل املراكز االجتماعية وفق مفهوم »GISSR جسر« الذي 
وضع  وأيضا  والخدمات،  االستقبال  ظروف  لتجويد  الرقمنة  يعتمد 
خريطة اجتماعية مرقمنة للمراكز االجتماعية بجميع عماالت وأقاليم 
اململكة في جميع الجهات لتعزيز العدالة املجالية وفق معطيات رقمية 
ومؤشرات نجاعة محددة. وأيضا هاته القرارات تشكل جزء من برنامج 
عمل القطب االجتماعي والتي تتما�سى مع مقاصد وتوصيات لجنتكم 
املوقرة، كما سنشتغل هاد السنة على فتح حوار اجتماعي لتحسين 
النظام  على  االشتغال  وكذلك  الوطني  التعاون  مستخدمي  وضعية 
األسا�سي للمؤسسة، وكذا النظام الهيكلي لتعزيز النجاعة واختصاصات 
وصالحيات التنسيقيات الجهوية، فكما ترون وهذا كان أيضا استجابة 

لتوصياتكم وتوصيات اللجنة املوقرة.

وختاما، أريد أن أجدد شكري للسيد رئيس مجلس النواب، للسيدة 

رئيسة لجنة مراقبة املالية العامة، والسيدات والسادة أعضاء اللجنة 
املحترمين، والسيدات والسادة ممثلي الفرق البرملانية وكل السيدات 
ال  والتي ستساهم  الهامة  واقتراحات  تفاعلكم  على  النواب  والسادة 
محالة في تحسين أداء هاته املؤسسة، واملساهمة كل من موقعه وفي 
إطار اإللتقائية ما بين املؤسسات الدستورية ملا فيه صالح بالدنا من 
أجل تحسين أداء هذه املؤسسة وأيضا املساهمة في تدعيم ركائز الدولة 
محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة  تحت  االجتماعية 

السادس نصره هللا وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدارئيساملجلسة:

النائبة  السيدة  تفضلي  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  شكرا  شكرا، 
املحترمة، ال�سي حرطون.. تفضلي، السيد النائب املحترم رجاء، ال�سي 

حرطون..

ملنيئبةاملسيدةانبيلةامنيبا)نقطةانظيم(:

ملسيدامل2ئيس،

ملسيدمتاوملسيىةاملنومب،

أنا آسف لهاد سوء الفهم اللي وقع، أوال ما كاين حتى �سي تمييز ما 
بين الساكنة الصحراوية وال باقي الساكنة في املغرب، نحن نعتبر نفسنا 
شعبا واحد، وأنا آخر واحد اللي غادي يمكن لو يتكلم ب�سي طريقة على 
الجينات ديالي صحراوية. أوال  النص ديال  الساكنة الصحراوية وأنا 
بغيت غير نفسر شنو قلت، انتما تتكلموا على املعارضة البناءة، بالفعل 
احنا كنحاولوا نلعبوا الدور ديالنا كمعارضة بناءة، ومن ضمن هاد 
الدور هذا أنه نفضحوا الفساد أينما كان. وأنتم تعرفون، احنا اليوم 
تناقشوا املؤسسة ديال التعاون الوطني وال شيئا آخر، هاد املؤسسة 
واخا ّدار التقييم ديال املجلس األعلى للحسابات املسألة ديال املالية 
ديالها والصرف ديالها، وأنا اشرت لها بأنه كاين تفويض للمدير ديال 
التعاون الوطني باش يصرف كيف بغا، بطبيعة الحال كاينة هناك 
محاولة إفساد ديال الساكنة ما�سي غير الصحراوية في جهات أخرى، 
في جهات أخرى ألغراض سياسية وانتخابوية، وأنا قلتها وأنتما كتعرفوا 
يعني  تحس  أنه  الغرض  كانش  وما  واحد.  أي  من  أحسن  ال�سي  هاد 
ساكنة  كلنا  واحنا  مقيوسة،  بأنها  حاجة  ب�سي  الصحراوية  الساكنة 
صحراوية واحنا كلنا جايين من الصحراء، وال وافدون من الصحراء، 

واحنا املؤسس ديال الحزب ديالنا ال�سي بنسعيد آيت ايدر...

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، باسمكم جميعا نشكر مرة أخرى 
أعضاء لجنة مراقبة املالية العامة على هذا العمل املتميز، ونشكركم 
الوزيرة،  السيدة  نشكر  كما  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات 

شكرا، ورفعتاملجلسة.
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