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محض7 الجلسة التسعين

التيريخ: االثنين 23 جمادى الثانية 1444ه )16 يناير 2023(.

مجلس  لرئيس  السادسة  النائبة  تهامي  نادية  السيد  ال7ئيسة: 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وأربعون  وتسعة  ساعتان  التوقيت: 
الثالثة زواال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  األعميل:   دول 
الحكومية التالية:

-التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار؛

-إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛

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

-العدل؛

-األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

- الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان.

السيدة نيد ة تهيمي، رئيسة الجلسة:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 

امل7سلين.

افتتحت الجلسة.

السيد الوزي7،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 

ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 

الحكومي ويتضمن جدول األعمال اليوم 32 سؤاال شفهيا موزعا على 

إعداد  واالبتكار؛  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  التالية:  القطاعات 

املكلف  القطاع  املدينة؛  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب 

باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛ العدل؛ األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ 

وأخيرا القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان.

طبقا ملقتضيات املادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، 

نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة 

املجلس لتالوتها مشكورة.

السيدة إلهيم السيقي أمنية املجلس:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس مجلس املستشارين بمشروع 
قانون رقم 102.21 يتعلق باملناطق الصناعية.

تويزي  أحمد  النائبين  السيدين  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
ومحمد صباري من فريق األصالة واملعاصرة بمقترح قانون بتغيير وتتميم 

القانون رقم 90.13 القا�ضي بإحداث املجلس الوطني للصحافة.

أما فيما يتعلق بعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية 
التي توصل بها مجلس النواب من 9 إلى 16 يناير 2023 فقد توصلت 
رئاسة مجلس النواب ب: 102 سؤاال شفويا، 135 سؤاال كتابيا، 57 
جوابا عن أسئلة كتابية، كما تم سحب سؤال شفوي واحد، شكرا 

السيد الرئيسة.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا، بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس، 
من  يخليكم،  هللا  جميع،  نتصنتو  باش  الهدوء،  شوية  يخليكم  هللا 
فضلكم، بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس 
على  والتصويت  للدراسة  تشريعيتين ستخصصان  سيعقد جلستين 
األسئلة  حصة  بعد  مباشرة  وذلك  الجاهزة  التشريعية  النصوص 
الشفهية. كما سيعقد املجلس يوم غد الثالثاء على الساعة 10 صباحا 
حول  االستطالعية  املهمة  تقرير  ملناقشة  ستخصص  عامة  جلسة 

وضعية مصب نهر أم الربيع.

حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 
للسيدات  الشواهد  معادلة  مسطرة  تبسيط  حول  بسؤال  واالبتكار 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي 

السيدة النائبة.

النيئبة السيدة فيتن الغيلي:

عن تبسيط مسطرة معادلة الشهادات الجامعية، نسائلكم السيد 
الوزير؟

السيدة رئيسة الجلسة:

تفضل السيد الوزير للرد.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

السيدة ال7ئيسة،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،
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أوال بغيت غير نأكد بأن الوزارة كتعطي واحد األهمية كبيرة بالنسبة 
للمساطر ديال معادلة الشهادات، وكتعرفو بأن هاد املساطر كنحاولو 
نعطيوها واحد التدقيق ألن بغينا نحتفظو على املكانة وعلى الجودة 
ديال الدبلومات ديالنا، اللي بغيت نقول وهو درنا اليوم اللجنة العليا 
للمعادالت ومن بداية العمل ديال الحكومة ديالنا بسطنا هاد املساطر 
ربما انتما ما كيبانلكمش، ولكن األرقام اليوم راه تقريبا ضربات في 4 
بالنسبة السنين اللي فايتة، وهاد اللجنة العليا اللي تكلمت عليها دارت 
معايير جديدة ومن بين املعايير املهمة ما بقيناش كنشوفو املسار كامل 
كنشوفو غير الدبلوم اللي عليه مطلوبة املعادلة، alors من قبل كنا 
كنشوفو الدبلومات كاملين اللي ياله بداو كيقراو، وكذلك أصدرت هاد 
اللجنة توصية للجن القطاعات، ألن كتعرفوا بأن كاينين قطاعات بحال 
الصيدلة، بحال الطب، بحال الهندسة، باش إعطاء األفضلية آللية 
القرارات العامة، وبدل اإلقتصار على القرارات الفردية، وكذلك قمنا في 
 L’aneaqالوزارة بتفعيل اختصاص إجراء الخبرة، اللي غادي نعطيوها
l›agence d›évaluation ، هي اللي غادي تبقى تدير الخبرة ما غتبقاش 
عند املديرية، اللي غادية تسهل لنا األمور، وبغيت نشير في األخير بأن 

كنحرصوا على الرقمنة..

السيدة رئيسة الجلسة:

انتهى الوقت، السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب السيدة النائبة، 
تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة فيتن الغيلي:

السيد الوزير، هناك 4000 طلب فقط يقدم للمعادلة سنويا، وهذا 
الرقم بسيط مقارنة مع عدد الطلبة اللي كيتسجلوا بمختلف الجامعات 
حاملي  باقي  يذهب  أين  التساؤل،  نطرح  هنا  باآلالف،  وهم  بالخارج 
الشهادات من طلبتنا؟ حيث نؤكد على أن عدد الطلبة املغاربة الذي 
يدرسون بالخارج، يصطدمون بجبال من التعقيدات وطول املساطر، 
والبيروقراطية عند عودتهم لبلدهم، الستثمار رصيدهم العلمي، ورد 
الدين ولو بسيط لوطنهم. إال أنه السيد الوزير، فبالرغم من كل داك 
�ضي اللي قلتوا، وبالرغم بما جاء به مرسوم 281.19.2، هناك معاناة 
حقيقية لهذه الفئة من طالبي معادلة الشهادات الجامعية، حيث كاين 
السيد الوزير، العديد من الحاالت اللي وقفنا عليها، أغلبها تتأخر سنتين 
ملنحهم املعادلة، ومنها من تقابل بالرفض بدون مبرر مقنع، أو إعطائهم 
معادلة تختلف عن الشهادة بالدولة األجنبية، على سبيل املثال شهادة 
وبعض  لألطباء  بالنسبة  أما  إجازة.  بدبلوم  معادلته  يتم  الهندسة، 
التخصصات األخرى، التي تستوجب التدريب، يتم املناداة عليها إلجراء 
هذا التدريب بعد سنتين من االنتظار، واحنا كلنا عارفين الخصاص 
اللي عندنا في األطباء، ناهيك عن كثرة الوثائق املطلوبة، مثل طلب برامج 
عن كل مادة على حدة، وعدة نسخ من كل وثيقة، ويكونوا مترجمين. هذا 
السيد الوزير، ال يتما�ضى مع قانون تبسيط املساطر اإلدارية، ونذكر 

على سبيل املثال التعامل بازدواجية مع معادلة الشهادات املحصل 
عليها بالخارج، بين جامعة وأخرى، بالرغم من تمتعها بنفس املستوى 

األكاديمي، والشروط ونفس املناهج العلمية.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ هل هناك تعقيبات 
إضافية؟ السيد الوزير لم يبقى لكم الوقت. السؤال املوالي حول تعميم 
املنحة الجامعية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد  وسف شيري:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

اإلتفاق  على  والنقابات،  الحكومة  كنهنيوا  الوزير،  السيد  أوال 
اللي  لإلصالح  الفقري  العمود  باعتبارهم  األساتذة،  ملف  بخصوص 
الحكومي،  البرنامج  أولويات  من  كتعتبروا  واللي  الحكومة،  كتقودوا 
في  أسا�ضي  عنصر  هو  اللي  الطالب  نساوش  ما  الوزير  السيد  لكن 
واحد  عندهم  الطلبة،  من  كبير  العدد  وواحد  التعليمية،  املنظومة 
الرغبة كبيرة في استكمال الدراسة ديالهم، لكن لألسف كيصطادموا 
بظروف صعبة. اليوم السيد الوزير آن األوان إيال بغينا فعال التنزيل 
الجامعية  املنحة  نعمموا  أننا  األوان  آن  االجتماعية،  للدولة  الفعلي 
على جميع الطلبة، املنحة عندها دالالت كبيرة في املجتمع ديالنا، هي 
أوال تحفيز للطالب وكتشجعوا، وغيكون عندو واحد االستقالل مادي 
على العائلة ديالو، ويكون الشخصية ديالو، لذلك اليوم بغيت نبلغكم 
الطلبة  ديال  الرسالة  الحكومة،  من خاللكم  املحترم،  الوزير  السيد 
خاصة في املناطق النائية، إقليم ورززات نموذجا، الشباب في أعالي 
جبال تازناخت وأمرزكان، الطلبة بتارميغت وسكورة وإمغران، الطلبة 
بتدلي تيلويت وإيغرم ن أوكدال اللي هما أصال عايشين في واحد العزلة 
من خالل  واجتماعيا  نفسيا  كيعانيوا  وتنموية،  جغرافية  إجتماعية 
الحرمان ديالهم من املنحة، ألن كاينة معايير اللي كيشوفوها أنها غير 
منطقية، كايبذلوا مجهود كبير باش يوفروا مصاريف التنقل، باش غير 
يمشيوا ملراكش وال أكادير، خصهم transport، خصهم فلوس الكراء، 
املاكلة وزيد فوطوكوبي ديال الدروس إلى آخره. نشوفوا من حال هاد 
الشباب نعاونوهم يكملوا قرايتهم السيد الوزير، باش يعاونوا بالدهم 
في املستقبل، واحنا كن على يقين السيد الوزير، بأننا احنا معكم، 
تنجح،  بغيناها  غيرة،  عليها  وعندنا  الحكومة،  هاد  على  وكندافعوا 
ولكن النجاح ديالها، رهين بالدعم وبالتشجيع ديال هاد الشباب اللي 

كيعانيو..

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير للجواب.
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والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدات والسيدة النواب،

أنا اللي بغيت نأكد عليه وهو، حنا فاهمين بأن إيال بغينا الشباب 
ديالنا اللي كيجيو من وضع هش وتكون عندهم واحد املسار الجامعي، 
وإن شاء هللا مسار منهي. حاجة وحدة اللي كتنقصنا املنح والسكن. 
هذا هو العمل الكبير اللي خذينا في استراتيجية ديال الحكومة ديالنا. 
إيال شفتو األرقام ديال املنح اللي كانوا العام اللي قبل ما نجيو، كانت 
385 ألف منحة على الصعيد الوطني، طلعناها فهاد السنة اللي فاتت 
2022، طلعناها ل 401 ألف. واليوم بغيت نشكر بهاد املناسبة، رئيس 
الحكومة ووزارة املالية، اللي ساعدونا باش نطلعواها ل 421 ألف. هاد 
�ضي متفق معكم، ما زال خصنا نزيدو اللي تنتمنى إن شاء هللا هي من هنا 
ل 2030 توصل على األقل لواحد 600 ألف إيال بقى العدد ديال الطلبة 
بحال هاد الشكل هذا. ولكن اللي بغيت نأكد عليه، بأن هاد �ضي كولو راه 
امليزانية ديال املنح كتمثل أكثر من 2 د املليار ونصف بالنسبة للميزانية 
ديال التعليم العالي، اللي بغيت نذكر اللي كانت في 14 مليار ووالت أكثر 
من 15 مليار هاد السنة. نخليكم تحسبو بأن راه واحد الزيادة اللي هي 
اليوم معروف عليها. اللي حاولنا نعملو فيه، وهو األقاليم اللي عندها 

مشاكل كثيرة بالنسبة للوضع الهش..

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد حسن البهي:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيد الوزير، تعتبر االستفادة من التعليم العالي حق دستوري لكل 
مواطن مغربي، بعيدا عن جميع الصعوبات واملعيقات التي تحول دون 
هذا الحق املكتسب، إال أن املعايير السيد الوزير اللي اتخدتو كتبقى 
مجحفة في حق الطالب، وخصوصا في العالم القروي. السيد الوزير، 
كيف يعقل أن اللي كيدخل 1500 درهم حرمتوه من املنحة، كاين اللي 
عندو غير سيارة شاريها ب 30 ألف درهم، السيد الوزير حرمتوه حتى هو 
من املنحة. لذلك كنطالبوكم السيد الوزير، هللا يجازيكم بخير، تداركو 
إلى كاين ما تداركو، خصوصا وأنكم أنتم اللي كتحملو املسؤولية في هاد 

الباب، وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، لم يتبق الوقت السيد الوزير للجواب. تعقيب 
إضافي؟ تفضل السيد الوزير.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

أنا غير بغيت نأكد مرة أخرى بأن راه كنعملو كل ما فجهدنا، تنظن 
بأن هاد القرار اللي تيكون ديال املنح، راه تيكون قرار مشترك بين وزارة 
التعليم العالي وزارة املالية، اللي كنقدرو نقولو بأن إن شاء هللا غادي 
بحال هاد  بأن  تنظن  املقبلة،  للسنة  بالنسبة  السجل موجود  يكون 

املشاكل غادي نتفاداوها إن شاء هللا، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

الرقمي  التحول  املوالي حول تقدم  الوزير، السؤال  شكرا السيد 
النواب  العلمي، للسيدات والسادة  العالي والبحث  التعليم  في قطاع 
تفضلي  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  املحترمين 

السيدة النائبة.

النيئبة السيدة وسيلة السيحلي:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن مدى التقدم املحرز في مجال التحول 
الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار؟

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

التحول الرقمي جاي في االستراتيجية الكبيرة ديال التعليم العالي، 
ال من حيث التجاوب مع الطلبات ديال الشباب، ولكن كذلك حتى في 
اليوم حنا خدامين  اللي  اإللكترونية  املنصة  في  البيداغوجية، وحتى 
تكون موجودة،  السنة  هنا آلخر  إن شاء هللا من  تنتمنى  اللي  عليها، 
باش ال الدروس وال التجاوب مع الطلبة، وغادي يكون عندهم واحد 
اإلدارة  مع  يتجاوبو  يوليو  غادي  اللي   L›application smartphone

ويوليو يتجاوبو مع الدروس ديالهم، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة النائبة.

النيئبة السيدة وسيلة السيحلي:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيد الوزير، كنشكروكم على الجواب ديالكم، لكن ما جاوبش 
على الكثير من التساؤالت اللي كتطرح نفسها بإلحاح، في عالم يتغير 

رقميا من حولنا.
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السيد الوزير، إذا كان ألي مؤسسة عمومية أو غيرها الرغبة في 
اعتماد الرقمنة والنجاح في االستفادة منها، لن تكون أكثر من القطاع 

الذي تشرفون عليه، ألنه يأوي الفئة املثقفة ببالدنا.

الزمني  الهدر  ملحاربة  حكومتكم  على  اآلمال  نعلق  فريقنا  في  إننا 
الجامعي برقمنة هذا القطاع رغم املشاكل الكثيرة اللي كتجهو كضعف 
تغطية شبكة اإلنترنت في العديد من مناطق العالم القروي، القريبة 

من املدن التي ال يستفيد طالبها من السكن االجتماعي.

التعليم  منظومة  تحول  تسريع  يمكن ملخطط  ال  الوزير،  السيد 
العالي الذي اعتمدتوه أن ينجح بدون اللجوء إلى الرقمنة اللي كتتعتبر 
دعامة أساسية لالبتكار وهو العنصر الذي أضيف إلى وزارتكم مؤخرا 
وملا للرقمنة من إيجابيات عديدة كالسرعة في تحيين البيانات وضمان 
الجامعة  في  املتدخلين  مختلف  بين  التواصل  وتسهيل  الشفافية 
في  الرقمية  األمية  تحاربو  أن  الوزير،  السيد  عليكم،  لذا  املغربية، 
ومستلزمات  املادي  الدعم  توفير  أوال:  خالل:  من  وذلك  الجامعات، 
التعليم اإللكتروني من حواسيب ووسائل العرض؛ ثانيا: توفير قواعد 
بشبكة  الجامعات  جميع  ربط  وأيضا  افتراضية؛  ومكتبات  بيانات 
اإلنترنيت بصبيب فائق السرعة على غرار جميع كلية جامعة القا�ضي 

عياض في مراكش، وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 
الوزير للرد.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

السيدة ال7ئيسة،

اللي  املثال ديال مراكش هو  بغيت نشكرك ألن  النائبة،  السيدة 
غنطبقوه على الصعيد الوطني، اليوم في جميع الجامعات في جميع 
الجامعات عندنا»ce2quand2appel «quand2plus2connecté اللي أي 
طالبة وأي طالب غادي يدخل االنترنيت وغادي يتبعو حتى الدار ديالو 
باش يدخل املنصات ديال الجامعة ما�ضي باش يم�ضي ل �ضي منصة 
أخرى ولكن املنصات ديال الجامعة اللي فيها الدروس، أنا متفق معاك 
بأن اليوم الرقمنة والت في صلب التفكير وفي صلب االستراتيجية باش 
نعطيكم غير أمثلة، عندنا اليوم تقريبا 16 ألف أستاذ جامعي وكثر من 
مليون و240 ألف طالبة وطالب، ما يمكنش نتعاملو معهم بهاد التأطير 
هذا وبهاد النسبة ديال التأطير، الرقمنة هي اللي غادي تخلينا نربحو 
واحد 30 حتى ل%40 ديال نسبة التأطير وهذا هو التوجه الكبير اللي 
عندنا اليوم اللي احنا خدامين على املنصات اللي تنتمناو هو السنة 
املقبلة إن شاء هللا تكون على األقل بعدا واحد %50 ديال الدروس 

تكون.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول ضعف اإلنتاج العلمي 
ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

األحرار، تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة  يسمين ملغور:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيد الوزير، واحنا كنسألوكم على اإلنتاج العلمي في بالدنا، البد 
أننا نحييو املجهودات وكذلك املكتسبات اللي حققتها الحكومة الحالية 
وتتبع  بإشراف  العالي  التعليم  ألساسية  املمثلة  النقابات  مع  خاصة 
األجور  في  بزيادة  تواجات  واللي  الحكومة  رئيس  السيد  من  شخ�ضي 
بمقدار 3000 درهم لجميع الفئات على مدى 3 أشطر، السيد الوزير، 
اهنا كنعرفو ملاذا اإلصالحات السابقة فشلت؟ ألنها ما عطاتش أهمية 
الفئات العاملة في القطاع وكذلك ما حوالتش أنه تحل املشاكل ديالها 
باش أنها تبنى هاد اإلصالح وكذلك تنجحو فباهلل عليكم كيفاش نقدرو 
أننا نصلحو الجامعة واألساتذة مازال ما تزاد لهم حتى درهم من 98 
وهنا، السيد الوزير، أسف باعتبار البعض عن هذه الزيادة في األجور هي 
بمثابة رشوة للنخبة وما هي في الحقيقة إال رد االعتبار األستاذ الجامعي 
وكذلك باعتباره مكونا أساسيا في منظومة إصالح التعليم العالي. وهنا، 
السيد الوزير، البد ما فيها باس أننا نتكلمو بصراحة ونعترفو بأن اإلنتاج 
العلمي في بالدنا يبقى دون التطلعات والدليل على ذلك هو إيداعات 
لإليداعات  ديالها  الكفة  كتميل  واللي  اليوم  موضوعة  اللي  البراءات 
فريق  داخل  اليوم  كنشوفو  واللي  املغربية  تلك  مع  مقارنة  األجنبية 
التجمع الوطني لألحرار أن هناك مجموعة من املؤشرات اللي كتوقف 
وراء هاد الواقع اللي منها: ضعف امليزانية املرصودة البحث العلمي اللي 
هي ممثلة في %5 وهي نسبة جد ضعيفة ثم كذلك الضغط الضريبي على 
األبحاث العلمية، كذلك ضعف املبالغ املالية املرصودة من أجل تدبير 
ميزانية املختبرات اللي كتبقى بين 30 حتى ل %60، باإلضافة إلى ذلك هو 
غالء أسعار التسجيل ورسوم التسجيل في l›ompic وثم ضعف تشجيع 
القطاع الخاص للبحث العلمي، واحنا لنا كامل الثقة فيكم في الحكومة 

أنه تنهض بالبحث العلمي ببالدنا، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير، تفضلوا.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

ال  السؤال، ألن  هاد  على  تنشكرك  أنا  املحترمة،  النائبة  السيدة 
جامعة بال بحث علمي، تنظن اليوم بأن جميع الدول مشات في هاد 
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اقتصاد املعرفة، وتنظن بأن هاد التوجه هو اللي داخل في صلب التفكير 
زيادة األجور،  ما كنسميهاش  بالنسبة لألجور  الزيادة  وأنا هاد  ديالنا 
الجامعي  األستاذ  ديال  واملهنة  العالي  التعليم  ملهنة  جاذبية  كنسميها 
والباحث، ولكن هاد االتفاق اللي حصل لنا مع النقابات راه اتفاق شامل 
فيه هاد الجاذبية وفيه التميز اللي تنتمناو إن شاء هللا هو نجحو كلنا 
باش نوصلو لألولويات والتنموية، إذن بدينا فتحنا دكاترة من الجيل 
الجديد ألن كتعرفوا بأن في املعاهد واملختبرات البحث العلمي كيحتاج 
للدكتوراة، تيحتاج للطلبة اللي تيديرو البحث العلمي ألف فهاد السنة 
هذه والسنوات املقبلة إن شاء هللا 1500 وكذلك إحداث معاهد وطنية 
باش نجمعو الشمل ديال جميع امليادين التنموية ديال البالد ديالنا 
وكذلك تشجيع التعاون الدولي وتشجيع التعاون مع جميع الشركات، 
راكم شفتوا بأن اليوم الحكومة رصدات 300 مليون الدرهم باش يكون 
بحث علمي ما بين الشركات وما بين الجامعات وعاد زيد الزيادة الكبيرة 
اللي تزادت بالنسبة للبحث العلمي اللي اليوم غادي تكون عندنا تقريبا 
أكثر من مليار ونص اللي غادي نعطيوها بالنسبة للبرامج ديال البحث 
العلمي هاد السنة هادي تنتمناوا إن شاء هللا يكون فيها نجاح لبالدنا 

جميع.

السيدة رئيسة الجلسة:

إلى  نمر  إذن  تعقيبات إضافية؟  الوزير، هل هناك  السيد  شكرا 
العمومية  الجامعة  إصالح  ورش  إنجاح  عن  سؤال  املوالي  السؤال 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد عبد ال7حيم بنبعيدة:

السيدة ال7ئيسة،

معالي الوزير املحترم، ال يخفى عليكم السيد الوزير هللا يجازيك 

بالخير، السيد الوزير، ال يخفى عليكم على أن الجامعة املغربية تعاني 

مجموعة من األعطاب واالختالالت كما ال يخفى عليكم أيضا أن هذه 

الجامعة هي مشتل إلنتاج النخب التي تحكم البالد وتاريخ الجامعة 

هذه  إلى  ننتمي  أننا  ونفتخر  به  ونفتخر  معروف  هلل  الحمد  املغربية 

الجامعة، اليوم السيد الوزير نسائلكم باملناسبة ما هي اإلجراءات التي 

تتخذها وزارتكم للحد من االكتظاظ داخل الجامعات ولحل مجموعة 

املتراكمة على مدار السنين والتي جربت فيها  من املشاكل واألعطاب 

مجموعة من املخططات االستعجالية وأثبتت فشلها، باملناسبة أيضا 

نسائلكم السيد الوزير، أين وصل ورش الجامعة داخل إقليم كلميم 

على اعتبار على أن هذا اإلقليم يضم أربع جهات فال يعقل أننا ما زال 
عندنا نواة جامعية فيها تخصص واحد هو االقتصاد والطلبة يتكبدون 

عناء السفر إلى أكادير، مراكش والرباط، شكرا السيد الوزير.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدات والسيدة النواب،

املناظرات  ودرنا  الوطني  املخطط  ديال  التوجه  في  مشينا  احنا 
الجهوية باش نحاولوا نتفاعلو ونتجاوبو مع املتطلبات ديال كل جهة، 
هاد العمل اللي عملنا واليوم دابا راه جميع الجامعات خدامين باش 
يقترحو مسالك جديدة، كاع املسالك اللي كاينين في الجامعات غادي 
يتجددوا بالنسبة للدخول الجامعي املقبل، هاد ال�ضي فاش خدامين 
دابا، باش جميع املسالك كلها تولي تستجب للحاجيات ديال القطاعات 
باش  آليات  إرساء  وكذلك  اإلنتاجية،  الجهوية  والقطاعات  الوطنية 
نمكنوا الطلبة ديالنا بالنسبة لتعليم اللغات اللي غادي تولي إلزامية 
وفيها إشهاد بالنسبة للدخول الجامعي املقبل، وكذلك إحداث منصات 
رقمية اللي غادي تضم باقات من الوحدات اللي غادي تهدف لتقديم 
الدعم البيداغوجي وكذلك الفضاءات ديال code 212، أما بالنسبة 
لكلميم تنظن بأن النقاش مع الجهة راه متواصل، ما�ضي غير مع كلميم 
مع جميع الجهات باش تكون عندنا واحد الخريطة جامعية مغربية اللي 
تكون متكاملة وتضم فيها جميع املتطلبات ديال األقاليم ديال الجهات 

ديالنا، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

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

النيئ5 السيد عبد ال7حيم بنبعيدة:

نثير  أنا بغيت  الجواب ديالكم، ولكن  الوزير، شكرا على  السيد 
املغربية  للجامعة  بالنسبة  ننتاقلو  تيخصنا  اليوم  أنه  على  انتباهكم 
من مرحلة التشخيص إلى مرحلة األجرأة، اليوم التشخيص موجود 
عندنا مجموعة من املخططات اللي دارت واللي شخصات األعطاب 
واالختالالت ديال الجامعة املغربية ولكن اليوم مطلوب منا هو الجرأة 
في مواجهة هذه املشاكل، السيد الوزير، مع كامل االحترام للرأي ديالكم 
أنا كنختالف معكم بواحد القضية، هي إدخال اللغات داخل كليات 
معينة، مثال الطالب يدرس بكلية الحقوق، كتجي تفرض عليه اللغة 
اإلنجليزية واللغة الفرنسية وغيرها من اللغات، هادي تخصصات أخرى 
إذا أراد الطالب يذهب إليها. أيضا هاد االكتظاظ وهاد ال�ضي، فرض 
علينا واحد النظام جديدة داخل الجامعة، وهو نظام QCM، وهذا 
املغربي خصوصا  الطالب  املغربية، وقزم  الجامعة  QCM قزم  نظام 
في كلية الحقوق، التي تعتمد على التحليل وعلى البحث العلمي، وعلى 

صياغة أجوبة حقيقية.
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السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 
الوزير فيما تبقى من الوقت.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

النائب، ما يمكنش نقزموا الدراسة  أنا ما متفقش معك السيد 
كتعرفوا  ديالو،  االختصاص  في  غير  وطالب  طالبة  ديال  الجامعية 
التحوالت اللي كاينة اليوم، تحوالت كبيرة، اإلنسان يقدر يدير إجازة 
ديال الحقوق، ولكن غدا غادي يقدر يخدم ف�ضي حاجة أخرى، خصنا 
نعطيوه نعطيوه جميع املتطلبات واملهارات الذاتية والكفاءات األفقية 
واللغات، ما يمكنش اإلنسان يخرج اليوم وما كيعرفش يتكلم ال لغة 
فرنسية وال لغة إنجليزية، عندو االختيار، ولكن اإلشهاد غيولي مرغوم، 

باش نحاولوا نتجاوبوا مع هاد املتطلبات.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن أجرأة تعميم منحة التعليم 

االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العالي، 

تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد املهدي العيلوي:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

عن تعميم املنح الجامعية نسائلكم السيد الوزير؟

السيدة رئيسة الجلسة:

تفضل السيد الوزير للجواب.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

تنظن بأن خصنا نتفاهموا على أشنا هي تعميم املنحة، إيال كان 

تعميم املنحة هي نعطيوها لجميع الطالبات والطلبة، تنظن بأن خصنا 

نفكروا فيها مزيان، وأنا شخصيا ما متفقش عليها، خصنا نعمموا املنحة 

على الشباب اللي جايين من وضع هش، هنا نكونوا متفقين، أما والدي 

وال والدنا اللي ال باس عليهم، تنظن ما غاديش نعطيهم منحة، غادي ياك 

جبدت والدنا.

السيدة رئيسة الجلسة:

من فضلكم، من فضلكم، رجاء السيدات والسادة النواب.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

خصنا غير نعرفوا نعرفوا، خصنا غير نعرفوا أشنا هو التعميم، أشنا 
هو التعميم، إيال بغينا نقولوا التعميم ديال مليون و240 ألف طالبة 
وطالب، تنظن بأن هذا راه ما يمكنش نهائيا، وتنظن بأن ما خصناش 
نمشيو فهاد التوجه، خصنا ما نغلطوش الناس، خصنا نمشيوا فواحد 
التوجه ديال، نشوفوا الناس اللي ما فحالهومش نوصلوا لهم املنحة 
ديالهم، وربما خصنا نفكروا كيفاش نعاونوهم باش يقراوا، املنحة راه 
ما كفياش، راه تكلمت عليها قبيلة، املنحة والسكن بالنسبة للشباب 

اللي ما فحالوش، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب للتعقيب، هللا يخليكم 
السيدات والسادة النواب.

النيئ5 السيد املهدي العيلوي:

عطيتوناش  ما  لألسف  لكن  جوابكم،  على  الوزير  السيد  شكرا 
عدد املحرومين من املنح رغم هزالتها، عالش هاد التراجع اليوم من 
%95 إلى %65. السيد الوزير كما تعلمون، احنا كمنتخبين والسلطات 
اإلقليمية، احنا املدبرين للشأن املحلي، ولكن كتصيفطوا لنا شروط 
ما�ضي  درهم   2000 كيشد  اللي  لنا  كتقولوا  بحال  واش  تعجيزية، 
حشومة، ما يستافد ولدو من املنح، وخاصة األقاليم اللي بعيدة اللي ما 
فيهومش الجامعات، هذا يقري ولدو وخا حتى ب مليون ونصف للشهر. 
ونزيدك السيد الوزير، شتي أنا اللي كيبان لي فهاد اللي كيبان لي فهاد 
الوقت، اللي بغا يقري ولدو خص يكون باه الباس عليه، ويم�ضي ويقريه 
في كندا، هاد �ضي اللي بان لنا فهاد الوقيتة هادي. هاد ال�ضي كيسبب 
الهدر الجامعي، خاصة للطالبات ما كيقراوش، ما كيخدموش، آش 
غيديروا، ما يتزوجوا ما يطلقوا، أش غيديروا هللا يحسن العوان هاد 

الطالبات اللي عندنا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ هللا يخليكم، 
هللا يخليكم، األغلبية، هللا يخليكم، من فضلكم، من فضلكم شوية 

الهدوء، من فضلكم، تعقيب تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد عبد الواحد الشيفقي:

السيد الوزير، حقيقة أن الحكومة قدمت واحد 2.3 مليار ديال 
الدرهم للمنح الدراسية، وكذلك يعني قامت بواحد املجهود كبير، في 
إطار أنها رفعت من املنح ل 20 ألف منحة، ولكن بطيعة الحال خصكم 
تعرفوا السيد الوزير، بأن هاد املنح الدراسية، هي راه دعم معنوي 
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لذاك الطالب أكثر منو مادي، هاديك كي جا على لسان السادة النواب، 
أنه راه ما دايرة والو هاديك املنحة، على اعتبار أن اليوم املعيشة غالت، 
لذا تنفكروا خصكم املجهود اللي كيدار في إصالح املنظومة التعليمية، 
خصوا يدار في إطار إصالح هاد ال�ضي ديال املنح، والتعطى للشباب 
الفرصة باش حتى هما يستافدوا من هاد املنح، ألن حتى ديك املعايير 
اللي كانت قائمة لم تعد قائمة السيد الوزير، ألن خصكم تراجعوا 

هاديك املعايير ألنها اليوم أصبحت متجاوزة، وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة إك7ام الحنيوي:

السيد الوزير، مع األسف اعتدنا جواب التسويف واملماطلة في 
موضوع املنح الجامعية، اليوم كاين تراجع في حصص املنح في أقاليم 
الهشاشة االجتماعية واالقتصادية، نعطيكم مثال اليوم ديال إقليم 
تاونات اللي النسبة ديالو هي %83، في الوقت اللي كانت كتوصل فيه 
بين 93 ل 95، وكاينين أقاليم اللي فيها مؤسسات أو أنوية جامعية، اللي 
عندها حصص تفوق %90، وكاينين أقاليم اللي كتوصل فيهم املنح حتى 
ل %100، هذا عندو معنى واحد هو تكريس الالعدالة مجالية، وانعدام 

تكافؤ الفرص واملساواة.

السيدة رئيسة الجلسة:

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

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

أنا اسمحي ليا السيدة النائبة، ما يمكنش نقولوا بأن زدنا غير هاد 
السنة هادي زدنا 20 ألف منحة اللي فايتة 250 مليون الدرهم، اللي 
هزيناها من حوايج أخرين باش نحطوها في املنح، وتقولي بأن نقصنا من 
املنح. اللي بغيت نشرح لكم، ملي تتكلموا على %90 و%80 و%75، كانوا 
�ضي سنوات ربما يا هللا ألف اللي كيطلبوا في اإلقليم، اليوم ولى 2000 
و3000، ألن سهلنا هاد الطلبات ألنه والوا تيدوزوا في املنصات الرقمية، 
 ،signification اللي كتعطيه راه ما عندوش �ضي le pourcentage هاد
اللي خصنا نشوفوه هو كنا 385 ألف بالنسبة ل 2021، طلعنا ل 401 
ألف وطلعنا ل 420 ألف، واللي تنتمناوه هو نبقاوا على األقل فهاد 
التدرج، اللي خصنا غادي نبقاوا نكملوا فيه. ولكن راه خصنا نتشاركوا 
جميع، ألن األقاليم تا هما والجهات، خصنا كلنا نتعاونوا باش هاد 
السيد  قالها  ال�ضي كيفما  يكون عندهم منح، وكثر من هاد  الشباب 
النائب، أكثر من هاد ال�ضي هاد ال�ضي راه ما كافيش، خصنا نتعاونوا مع 
الشباب، باش تكون عندهم منح كافية. تنظن بأن السجل اللي غادي 

يجي في 2023 غادي يسهل لنا هاد املأمورية. ما نساوش بأن نعطيوا 
املنحة وال ما نعطيوهاش ما�ضي قرار ديال الوزارة، القرار عندكم في 
األقاليم، القرار كيدوز عندكم، مشاركين مع اللجنة اللي كاينة اللي 
تيترأسها السيد العامل ومعه املنتخبين، هما اللي كيقروا ملن يعطيوا 
وملن ما يعطيوش. اللي خاص وهو نطلعوا في املنح، نطلعوا في العدد 

ديال املنح، باش تكون القضية بسهولة، و20 ألف..

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن شروط الولوج واإلقامة 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الجامعية،  باألحياء 

التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة زه7ة املومن:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

الولوج  الوزير، نسائلكم حول األحياء الجامعية وشروط  السيد 
إليها؟

السيدة رئيسة الجلسة:

تفضل السيد الوزير.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

أوال باش بالنسبة للشروط، أوال خاص الطالب يكون مسجل بصفة 
املعاهد، ويكون محل  الجامعية واملدارس وال  املؤسسات  في  قانونية 
الجامعية،  املؤسسة  فيها  تيتوجد  اللي  املدينة،  خارج  ديالو  السكنى 
النقل الحضري، ألن كتعرفوا  املباشر بوسائل  بالربط  وغير مشمول 
بأن كيكون النقل الحضري بين بعض املدن، وحتى العملية داإلنتقاء 
ديال الطلبة تتكون باالعتماد على برنامج معلوماتي، اللي تيرتكز على 
نظام للتنقيط، من أجل البت في طلبات اإليواء. أوال الدخل السنوي 
الو�ضي،  أو  األب  كفالة  تحت  األبناء  عدد  فيها  وتتكون  اآلباء،  ديال 
التميز العلمي، واملستوى الدرا�ضي وكذلك األخذ بعين االعتبار الحاالت 
املتخلى  الطالق،  إعاقة،  وضعية  في  واألشخاص  كاليتيم،  الخاصة: 

عنهم. فيما يخص..

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

النيئبة السيدة زه7ة املومن:

التشخيص كل �ضي كيعرفوا السيد الوزير، عندنا %50 د بالدنا من 
الطلبة اللي كيغادروا الكليات بال ما يحصلوا على أي شهادة، واألسباب 
كانوا  ولو  حتى  باألساس  اجتماعية  بل  ودراسية  بيداغوجية  ليست 
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متفوقين. على هذا األساس بغيناكم السيد الوزير تعتمدوا على سياسة 
تكافؤ الفرص، طالب كينتمي إلقليم مهمش وبعيد ما فيه ال كلية، ال 
نواة جامعية، ما عندو منحة، ما عندو بالصة في الحي الجامعي كيفاش 
بغيتوه يقرا في الجامعة ويحصل على الشواهد؟ الطلبة املتفوقين بأعالي 
بآيت  الوزير، بجهة بني مالل-خنيفرة  جبال األطلس نموذجا السيد 
داود اوعلي، آيت عبدي، آيت عطا، آيت مصاد وكذلك جبال أخرى. 
ما مصيرهم في الحياة السيد الوزير؟ بدون منحة، وبدون حي جامعي 
راه كيهاجروا من الجامعة للضيعات الفالحية، وال كيمشيوا يهاجروا 
الوزير  السيد  بغيناكم فعال  إيال  الوزير. فعال  السيد  للبحر  يمشيوا 

وليدات املغاربة يكملوا ويتابعوا دراستهم أمام اختيار..

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا انتهى 
الوقت السيد الوزير. السؤال املوالي حول إدماج وتتبع خريجي الجامعات 
وتكييف عرض التكوين مع متطلبات سوق الشغل، للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد عبد ال7حيم بوعزة:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيد ن الوزي7ين،

وتتبع  إلدماج  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد 
خريجي الجامعات وتكييف عرض التكوين مع متطلبات سوق الشغل 

نسائلكم؟

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

بقابلية  تيتعلق  اللي  سيما  وال  املخطط  هاد  أجرأة  إطار  في  أوال 
التشغيل، الوزارة اليوم راكم ربما شفتوها في املنابر اإلعالمية، إحداث 
قطاع  مع  سنينا  املتطلبات،  هاد  مع  كتجاوب  اللي  جديدة  مسالك 
السيارات وقطاع الطيران 100 ألف منصب، واحنا دابا غادي ربما 
األخرى،  الفيدراليات  مع  املقبلة  األسابيع  هاد  في  عليها  نعلنوا  غادي 
وكذلك الوزارات األخرى، وكذلك إبرام اتفاقيات مع بعض الوزارات 
كيفما اشرت ليها، عندنا التضامن اللي سنينا معاهم على 10 آالف، 
واليوم غاديين ثاني مع وزارة العدل باش نحاولوا نتجاوبوا مع املتطلبات 
الجامعة  بين  بالتناوب  التعليم  نمط  ندخلوا  غادي  وكذلك  ديالهم، 
واملقاولة اللي ما كانش عندنا اليوم اللي ما كانش عندو إطار قانوني 
هذا غادي ندخلوه درنا واحد التجارب هاد السنة هادي ودابا غادي 

نحاولوا نعطيوا هاد الفرصة لجميع الشركات باش يدخلوا فهاد النمط 
هذا، وكذلك تتبع اإلندماج ديال املنهي ديال الطلبة اللي غادي تكون 
واحد املنصة اللي غادي دخل في حيز التنفيذ في شتنبر 2029 وال ربما في 
آخر هاد السنة، وكذلك إحداث وتأهيل خاليا لتتبع الخريجين بجميع 
الجامعات الوطنية وآلية وطنية للتنسيق ونظام معلوماتي وطني لتتبع 

خريجي التعليم العالي.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد عبد ال7حيم بوعزة:

شكرا السيد الوزير املحترم على املجهودات ديالكم فهاد القطاع، 
وهي مناسبة في فريق األصالة املعاصرة كذلك أن نعتز بالجامعة املغربية 
السيد  لكن  بتفان.  البالد  هاد  اللي خدمات  واألطر  بالكفاءات  ونعتز 
الوزير، املفارقة اللي كاينة ما بين سوق الشغل يعني متطلبات سوق 
الشغل والتكوينات اللي حاصلين عليها الخريجين ديال الجامعة واللي 
هي باآلالف سنويا هذا كيطرح تساؤل كبير على الدور ديال مجالس 
املسارات ديال  في  الخريجين، وكذلك  التتبع ديال هاد  في  الجامعات 
التكوين ديالهم. السيد الوزير، الشباب املغربي باش يبدع وباش يفجر 
الطاقات ديالو، خصو شوية ديال نعطيوا لو فرصة ونعطيوه توجيه، 
يعني من خالل مجالس الجامعات تكون فيها يعني موجهين اللي يقدرو 
يساعدو ويعطيو أمل لهاد الشباب هذا، ألن بإمكانه أن يعطي الكثير 
والكثير لهاد البالد، والدليل واضح من خالل واحد العدد كبير ديال 
ديال  املستوى  ناتج على  أخرى، وهذا  في دول  اللي كينجحو  املغاربة 
التكوين اللي كيتلقاوه، كذلك الجامعة املغربية اليوم مطالبة السيد 
الحركة  كانت  دائما  اللي  الشعار  واحد  وتحقيق  باالنفتاح  الوزير، 
الطالبية كتنادي به، أال وهو انفتاح الجامعة على املحيط ديالها، اليوم 
الجامعة املغربية عليها أن تنفتح على القطاع الخاص، أن تنفتح على 
املؤسسات ديال الدولة، أن تنفتح على فعاليات املجتمع، ألن بتضافر 
جهود الجميع، غادي فعال املغاربة ووليدات املغاربة أنه ممكن يعطيو 

الكثير والكثير لهاد البالد. كذلك الجامعة..

السيدة رئيسة الجلسة:

املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
تفضل السيد الوزير.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

شكرا، أنا متفق معاك هاد ال�ضي كل خصنا نعملوه ألول مرة في تاريخ 
الجامعة املغربية غادي نبداو صفحة خاوية، اليوم، جامعات راهم اليوم 
 ،Psychologie خدامين باش يقترحو مسالك جديدة، راه حنا محتاجين
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محتاجين Sociologie. ولكن محتاجين فهاد امليادين هادي، محتاجين 
اللي تيطلبها سوق الشغل، هاد ال�ضي  اليوم،  اللي عندنا  للمتطلبات 
كلو غادي نحاولووا نعاودووا فيه النظر ونقولو هادي صالحة، هادي 
ما صالحاش، وكل �ضي غادي يكون مبني مع الشركاء، ال الشركاء ديال 

األقاليم وديال الجهات، وكذلك..

السيدة رئيسة الجلسة:

لتعميم  الحكومة  رؤية  املوالي عن  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

املنحة الجامعية في ظل الظرفية االقتصادية الصعبة التي تعاني منها 

األسر املغربية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي.

النيئبة السيدة سكينة لحموش:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

املعيشة  تكاليف  من  صمت  في  كيعانيو  الطلبة  الوزير،  السيد 

الصعبة، بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية والنقل والسكن، في ظل 

سياستكم املبنية على التراجع عن املنجزات، وفي صدارتها إقباركم لحلم 

ساكنة الخميسات في الحق في نواة جامعية دون مبرر، رغم اتخاذ كل 

التدابير القانونية واملالية إلنجازها، علما أن الجماعة الترابية وفرت 

في  شابطو  ألمازيغية  خصصتوه  واللي  للحكومة،  الثلث  وبقا  الثلثين 

الخميسات بدون جدوى.

السيد الوزير، بخصوص محنة الطلبة مع املنحة ديالهم اللي كتميز 

بالتأخر الدائم. السيد الوزير، باهلل عليكم آش غيدير Etudiant ب 20 

درهم في النهار للطلبة ديال اإلجازة والتكوين املنهي؟ و23 درهم في النهار 

للطلبة ديال املاستر، و38 درهم في النهار للطلبة ديال سلك الدكتوراه؟

العلمي،  البحث  على  كتشجعش  ما  األرقام  هاد  الوزير،  السيد 

أغلب املمنوحين كينحدرو من أسر فقيرة جدا، وما�ضي كاع املغاربة 

آبائهم الباس عليهم السيد الوزير، تراجعتم عن تعميم املنحة املؤطرة 

بمرسوم متقادم، بمعايير متجاوزة، تراجعتم عن الكليات واملؤسسات 

الجامعية في العديد من األقاليم بدون بديل، تراجعتم عن اإلستثمار 

للزيادة في  في األحياء واإلقامات الجامعية، وباملقابل تطبل الحكومة 

ميزانية التعليم.

السيد الوزير، هاد �ضي كيبين أن ما عندكم حتى �ضي رؤية، كيف 

إلى  أنكم تدوزو من قانون إطار مستوى عالي،  الوزير،  يعقل السيد 

خريطة طريق؟ ال يعقل.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الجواب السيد الوزير.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

تنظن أن السيدة النائبة ربما ما فهمتيش أشنو هو القانون اإلطار، 
العالي  التعليم  ديال  لنا هاد �ضي كولو  اللي جامع  القانون اإلطار هو 
وديال التعليم ككل، وهاد الخارطة وهاد �ضي كلو اللي تنعملوا، هاد 
االستراتيجية، كلها داخلة في القانون اإلطار، نلزم القانون اإلطار. بغيت 
أيضا، نبهك بأنه ما عمرو ما كان التعميم ديال املنحة فهاد السنوات 
األخيرة، كان في الستينات وال في السبعينات، الثمانينيات ربما. ولكن 
هاد �ضي كلو ما بقاش، مليون و240 ألف طالبة وطالب، كاين اللي 
ما  اللي  الناس  مع  نتجاوبوا  عليه، خصنا  وكاين الباس  ما فحالوش 
فحالهومش، وتنظن هذا هو العمل ديالنا اللي خصو يكون، والعمل 
ديالنا يكون مع شراكة حتى بالشراكة معكم، كاينين جهات اللي حتى هما 
عندهم الوسائل باش نتعاونوا، وهذا هو دابا اللي خصنا نخدموا عليه. 
أما باش تقولي بأن ما كانش نقصنا من املنح هذا خطأ، العام الفايت 

401، اليوم 421 ألف، باش إيوا دابا سولتيني أنا غنجاوبك.

السيدة رئيسة الجلسة:

هللا يخليك.

والبحث  العيلي  التعليم  وزي7  ميراوي  اللطيف  عبد  السيد 
العلمي واالبتكير:

غنجاوبك، أنا كنقول لك بأن ما خصناش، راه ربما خصنا نزيدوا في 
املنح أنا متفق معك، خصنا نزيدوا في العدد. اليوم خصنا نتعاونوا كلنا 
باش نزيدوا، ولكن خاص تكون شراكة، ألن هاد الزيادات اللي غادي 
نزيدوا ما نقدوش عليها، خصنا نتعاونوا تكونوا شراكات، احنا دابا في 
األحياء الجامعية، بدينا كنعملوا مع جماعات وكنعملوا مع جهات باش 
نبنيوا أحياء جامعية جميع بيناتنا، بغينا الخاص يجي يبني تا هو أحياء 
جامعية، هاد ال�ضي كولو يعني عمل تنظن اللي خصنا نخدموا عليه كلنا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال، شكرا السيد 
الوزير عن حسن املساهمة ديالكم في هاد الجلسة، وننتقل إلى قطاع 
مرحبا  املدينة،  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد 
بالعالم  البناء  رخص  مساطر  تبسيط  عن  بسؤال  الوزيرة.  السيدة 
القروي، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد املصطفى القيسمي:

تبسيط  بخصوص  القروي،  العالم  ساكنة  معاناة  استمرار  إن 
الترخيص للبناء، يدفعنا السيدة الوزيرة إلى التساؤل عن اإلجراءات 

والتدابير املتخذة من أجل تبسيط املساطر؟ وشكرا.
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السيدة رئيسة الجلسة:

تفضلي السيدة الوزيرة للجواب.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

السيدة ال7ئيسة املحترمة،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

شكرا السيد النائب على طرحكم لهاد السؤال، وكي تتعرفوا كل 
ألن  الحق  وعندكم  ناقشوه،  ونعاودوا  تيجي  املوضوع  نفس  جلسة 
الوزارة واعية كليا على هاد اإلكراهات اللي تتعاني منها الساكنة ديال 
العالم القروي، واملسألة اللي تأكدات في الحوار الوطني، وباملناسبة بيت 
نشكر رؤساء الجماعات القروية، اللي حضروا بقوة وشاركوا بقوة فهاد 
الحوار. خرجنا ب 2 توصيات أساسية فيما يخص التراخيص ديال 
العالم القروي: األولى هي خلق أقطاب مخصصة بالعالم القروي داخل 
الوكاالت الحضرية، ألن ما كايناش حكامة خاصة حاليا. الحاجة الثانية 
هاد  بأن  بخير  وتنبشركم  القانونية،  النصوص  في  النظر  نعاودوا  هي 
العمل احنا راه انطلقنا فيه، وتنتمناوا عن قرب نجيبوا هاد النصوص 
القانونية، بالخصوصيات ديال العالم القروي، هذا ال يعني بأن الوزارة 
هزات يديها على العالم القروي في انتظار النصوص، وتتعرفوا بأن هاد 
تنديروا  أوال  دوريات،  على  تنشتغلوا  الوقت،  منا  تتطلب  النصوص 
واللي  التعمير،  بوثائق  مخطط  الغير  الدواوير  ديال  املدارات  تحديد 
تتسمح للساكنة باش ترخص خارج الشرط ديال هكتار واحد، هاد 
مدارات الدواوير الحمد هلل غادية وتتعمم، والوكاالت الحضرية درت 
لهم واحد التحسيس، باش إن شاء هللا تعمم على الصعيد الوطني، 
وتمكن هاد الساكنة من الترخيص. املسألة الثانية هي تفعيل الدور 
ديال اللجنة، لجنة االستثناءات اللي منصوص عليها في املادة 35 من 
املرسوم رقم 832.92.2، واللي غادي تخرج واحد الدورية، هاد األسبوع 
إن شاء هللا، مع وزارة الداخلية اللي تتدقق املسطرة، ألن النقص اللي 
كان فهاد املرسوم هي ما عرفناش شكون اللي تيفعل هاد اللجنة، وأشنا 

هما االختصاصات ديالها.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، قبل ما نعطيك التعقيب السيد النائب، 
النواب  والسادة  السيدات  الوزيرين،  السيدين  الوزيرة،  السيدة 
املحترمين، حلت بين ظهرانينا في مجلس النواب، ضيف عزيز موقر 
معالي السيد رئيس مجلس النواب في الجمهورية اليمنية الشقيقة، 
األخ سلطان سعيد البركاني، وبرفقته وفد من السادة البرملانيين أعضاء 

مجلس النواب اليمني الشقيق.

بين  العهد  لتجديد  الزيارة لحظة نوعية ومناسبة  نعتبر هذه  وإذ 
املؤسستين التشريعيتين الشقيقتين وتكثيف أوجه التعاون والحوار 
والتنسيق بيننا، ال يسعنا سوى التعبير عما نصونه لليمن وألهل اليمن 
الكريمة  الزيارة  هذه  أن  والشك  ومودة،  وتقدير  اعتبار  من  األشقاء 
رئي�ضي  السيدين  بين  الهام  باللقاء  املشترك خصوصا  أفقنا  ستدعم 
مجل�ضي النواب في كل من املغرب واليمن وكذا مختلف اللقاءات التي 
له،  املرافق  والوفد  الكبير  النواب  مجلس  ضيف  وسيجريها  أجراها 
لكل هذه االعتبارات وملا يقتضيه واجب التقدير واالستضافة واملحبة 
واالمتنان ندعوكم مجددا للترحيب بمعالي السيد رئيس مجلس النواب 

اليمني وبالوفد املرافق له. نمر إلى التعقيب، السيد النائب.

النيئ5 السيد املصطفى القيسمي:

السيدة ال7ئيسة،

السيدة الوزيرة، هاد السؤال كما قلتو تطرح عدة ربما مئات املرات، 
ولكن لألسف ال زالت الساكنة ديال العالم القروي هي اللي كتعاني، 
الوزير، قلتو أن ما غنتكلمش على حق دستوري وال  السيد  تكلمتو 
غنم�ضي املسائل اللي كتعيشها الساكنة ديال العالم القروي فيما يخص 
الوكالة الحضرية، ال يعقل أنه واخا يتخلق هاد القطب ألن لألسف 
الناس ديال الوكالة الحضرية عندهم واحد الثقافة كأن هاد الناس 
ديال العالم القروي راه بحالهم راه هاد الناس، السيدة الوزيرة، كاين 
 les plans اللي رابلو بيت طاح لو بيت وبغا يعاودو راه باش غادي يصايب
ويصايب هادوك اإلجراءات املسطرية باش يبني هداك البيت، هذا هو 
اللي كنتكملو عليه، السيدة الوزيرة، خاصنا نشوفو نقلبو على حل، 
لألسف كتلقى واحد عندو حوش قبل كان عندو غير بالسدرة بالزرد 
يدير إجراءات قانونية،  ودابا غيدرو غير بحويط مترو ونص خاصو 
خاص �ضي دورية على األقل هاد، أنا كنتكملم على الساكنة د العالم 
القروي اللي الفقراء، أما الناس اللي مسك عليهم هللا راه عندهم راه 
ممكن يدير الترخيص ولكن راه أغلبية الساكنة باش نحاربو الهجرة 
القروية السيدة الوزيرة، خاصنا نفكرو في حل ألن كل لألسف الساكنة 
ديال العالم القروي هادي مدة وهي كتعاني هاد لألسف السيدة الوزيرة 
واش واحد غير طاح حيط طاح خاصو يدير لو الترخيص؟ في العالم 
القروي وإال جينا نشوفو بكل صراحة في العالم الحضري راه كتبان 
باللي عشوائي أكثر من العالم القروي وبدون ترخيص، واألصل كلنا أنا 

كنقول جميع اإلنسانية كلها.

السيدة رئيسة الجلسة:

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

النيئ5 السيد املهدي الفيطمي:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدة الوزيرة، راكم عمدة وقيادية في حزب كبير وواحد العدد ديال 
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الرؤساء الجماعات كيجيو كيحكيم عليكم هاد الهموم ما غنتكلمش 
لك على هاد الهموم، راه إيال ما لقيتيش الحل، السيدة الوزيرة، في 
العهد ديالك، راه أنقسم لك باهلل ما عمر الحل غيكون، ألنك نتيا أدرى 
وعارفة باملشاكل اللي كاينين، لذا، السيدة الوزيرة، كما قال السيد 
النائب املحترم، هناك ناس كيعانيو، يعانون، كاين اللي كيدخل البيت 
ديالو كينعس، الصباح منين كيصبح كيقول الحمد هلل، ألن خايف داك 
البيت يطيح عليه، حيدنا لهم رخص اإلصالح خصنا نلقاو حل لرخص 
اإلصالح السيدة الوزيرة، راه مشكل وهاد ال�ضي هذا السيدة الوزيرة 
ما كيطلب ليناش �ضي ميزانية باش نتسناو، هذا كيطلب قوانين نجيو 
البرملان نجلسو أ اللة هنا ما نخرجوش اليوم ونلقاو الحل لهاد الناس، 
اليوم ما نخرجوش، البرملان يقول اليوم أسيدي هاد املشكل نلقاو له 
الحل ديالو، ألن هاد الحل هذا ما خاصوش �ضي حاجة خاصو واحد 
الجرأة وخاصو واحد un plan type ورخصو للناس هاد الناس، هاد 
الناس يعانون، السيد وزير الداخلية مشكور هداك نهار هنايا قال بأن 
كاين مساعدات وفعال كاينة ولكن احنا السيدة الوزيرة باغيين حلول 

جذرية، هللا يكثر خيرك وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب في إطار التعقيب اإلضافي.

النيئ5 السيد محمد بيدو:

شكرا، السيدة الوزيرة في انتظار النصوص اللي ربما تاخذ شوية 
ديال الوقت باش تخرج بغينا منكم، السيدة الوزيرة، حلول مستعجلة 
مساطر  بسبب  خنيفرة  إقليم  بحال  الجبلية  املناطق  ملعاناة ساكنة 
البناء، كاين اللي كيبغي يصلح غير البراكة ديالو أو ال يسقف إسطبل 
أو ال كوري كيفما كنقولو كوري باش يحمي املاشية ديالو من القساوة 
ديال الطقس كيلقى راسو خاصو يخلص مهندس طوبوغرافي، مهندس 
معماري، التكاليف ديال التصميم إلى آخره، وفي كثير من األحيان هاد 
التكاليف  تتفوق  األشغال،  ديال  التكاليف  كتفوق  هادي  التكاليف 
ديال األشغال في حد ذاتها وبعض األحيان تيتفرض عليهم هاد ال�ضيء 
هاد األمور كلها كتفرض عليهم بالرغم أن التواجد ديالهم خارج املجال 
ديال اللي كتغطيها وثائق التعمير وبعيد على الطرق املصنفة وبعيد على 

املناطق املحيطة باملراكز املحدد، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

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

النيئ5 السيد الحسين ال7حوية:

شكرا السيدة الوزيرة عن الجواب ديالكم، السيدة الوزيرة لن نن�ضى 
املجهودات اللي كتقوم بها الوزارة وال الوكاالت الحضرية باإلضافة إلى 

السلطة اإلقليمية، املجهود اللي داروا في تحديد الدواوير، لكن هناك 
فئة عريضة اللي ما شملهاش التحديد وحتى هما بغاو واحد السكن الئق 
واللي كيطلب منهم هكتار كنطلبوا منكم السيدة الوزيرة على أساس أنه 
تاخذهم بعين االعتبار، وما ذمتم أنه خاص يكون التنسيق ما بين وزارة 
الداخلية والوزارة ديالكم راه كيتطرح واحد اإلشكال ديال دبا دار واحد 
اإلحصاء ديال األرا�ضي الجموع اللي فيها الظل واللي تيعطي الحق لألباء 
و األبناء اليوم راه ما عندهومش الحق في الترخيص راه خاصهم السيدة 

الوزيرة تلقى ليهم �ضي حل في إطار هاد التنسيق، وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيدة الوزيرة.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

السيدة ال7ئيسة املحترمة،

البرنامج  واحد  تدار  التقنية  املساعدة  ديال  بالسؤال  نبدا  غادي 
انطلقوا فيه نخرطوا فيه واحد املجموعة دالجهات 6 دالجهة اللي وقعوا 
اتفاقيات، ولكن مع األسف تنعتبروا بأن داك البرنامج ما زال ماوصل 
لنتيجة اللي تنطمحوا ليها وداك ال�ضيء عالش مشتغلين مع وزارة املالية 
واملهندسين املعماريين باش نعودوا الصياغة ديال هداك البرامج وتكون 

فعالة أكيد وتوصل للنتيجة اللي تنطمحوا ليها.

فيما يخص العالم القروي فيه 2 إشكاليات حقيقية كاين املشكل 
ديال العقار كاتعرفوا الخصوصية دالعقار، كيكون واحد السيد ساكن 
سنوات وامللك ما�ضي ملك والوكالة الحضرية ملزمة باش امللك يكون 
ما  بالقانون  مقبوتين  الحضرية  الوكاالت  ليه،  ترخص  باش  بسميتو 
السيد  يقين  على  وكن  بالقانون،  مقبوطين  بعضياتنا  على  نكذبوش 
النائب إيال ما دخلت لسياسية على حاجة وحدة باش نساهم في تحسين 
حياة املغاربة هاد ال�ضيء عالش دخلت للسياسة، الجرأة كاينة، النضال 
كاين، اإلرادة كاينة وراه غادي نتقاتل وتنتمنى من هللا وكيف قسمتي 
باهلل حتى أنا غادي نقسم ليك باهلل إن شاء هللا باش هاد القانون غادي 
باش  وإرادة سياسية قوية  كاينة رغبة  الوزارة ألن  في هاد  وأنا  يدوز 
نتجاوبوا مع ساكنة العالم القروي ماباقيش تحس بهاديك الحكرة اللي 
تتحس بها اليوم وظروفها خاصها تحسن على األقل نعطيوها قانونية 

ديال البيوت ديالها وتعطيوها السالمة اللي تتستحق.

السيدة رئيسة الجلسة:

العتيقة  املنازل  مآل  عن  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
املهددة باالنهيار، من فضلكم، السؤال املوالي عن مآل املنازل العتيقة 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  باالنهيار  املهددة 

االستقاللي للوحدة والتعادلية.
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النيئ5 السيد الحسين نص7 هللا:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدة الوزيرة، رغم املجهودات املبذولة ال زالت ظاهرة املنازل 
اآليلة للسقوط بالنسيج العتيق ال زالت تكبد البالد خسائر في األرواح 
خسائر مؤملة وخسائر مالية ومادية وال مادية، أين وصلت وزارتكم في 

هاد الباب هذا السيدة الوزيرة؟

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

شكرا السيد النائب على طرحكم هذا السؤال وفي الحقيقة هاد 
السؤال في محله ألن معظم البنايات املهددة بالسقوط كاين في املدن 
في هاد  التدخالت  بأن مع األسف  تتعرف  العتيقة، ولكن  واألنسجة 
املنازل املهددة بالسقوط تتكون ردود فعل حتى تتريب الدار عاد تتدخل 
الوزارة ألن في غياب رؤية شاملة كان تيصعاب علينا نوضعوا واحد 
التصور واضح، داك ال�ضيء عالش؟ وألول مرة فعلنا الوكالة الوطنية 
اللي تتعرفوها l›ANRIRE هاد الوكالة ألول مرة هي تحدثت في 2016 
ولكن تفاعلت في 2022 مع هاد الحكومة واللي وضعت واحد التصور 
في مجالسها اإلدارية تاع فبراير األخير 2022-2026 واللي غادي يمكنا 
من واحد التشخيص جهة بجهة ديال هاد املباني وغيمكن لينا يدار 
التنصيص بالنسبة للخطورة، ألن دبا ما عرفناش أشنا هي البناءات 
classe a اللي غادي تريب اليوم وفينا وحدة اللي غادي تريب من دابا 
5 سنين. هذا التصنيف كان ضروري، وهو اللي غادي يمكنا باش تكون 
عندنا واحد البنك ديال املعلومات، ويكون عندها واحد املرصد اللي 
دابا  البرنامج.  هاد  ديال  والتقييم  املواكبة  ويدير  اليقظة  يدير  غادي 
حاليا عندنا رؤية واضحة، انطلقنا في االشتغال ف 7 الجهات، الدار 
البيضاء، الرباط، سال، الصويرة، تطوان، مراكش، فاس، مكناس، 
طنجة، والعيون الساقية الحمرا، وفي األسبوع املقبل غادي نعمموها 
على جميع جهات اململكة. دابا اللي مهم هي عندنا رؤية، عندنا تصور 
ويمكن لنا ديك الساعات نمشيوا في االستباقية، ما نتسناوش نكونوا 

في ردود الفعل، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد الحسين نص7 هللا:

شك7ا السيدة الوزي7ة،

هاد ال�ضي اللي قلتي السيدة الوزيرة، ما يمكن لي نقول لك غير هللا 
يسخر وتبارك هللا عليك، واسمعتك دابا باغة تقاتلي، آجي نتقاتلوا كلنا 
على هاد املشكل هذا، هذا راه مشكل كبير، راه املغرب يحقق الحلم في 
قطر، ودار طاحت لنا في درب السلطان قتلت األرواح، نفس املغرب 
كيحقق هاد النتيجة، وما قادش يوقف هاد الظاهرة هادي، اللي هي 
خطيرة جدا، هذا زلزال مستمر، هاد ال�ضي اللي قلتي كل �ضي جميل، 
 il est tabou de ولكن راه داخل فواحد املقاربة، اللي كنظن على أنه
البالد،  في  صالحش  ما  القانون  شوية،  تنتاعش  تيخصها   ،souffle
تيخصنا نعاودوا فيه النظر. كاين un grand problème كاين مشكل 
كبير، إيال بغيتي le nerf de la guerre c›est l›argent، كاين مشكل ديال 
البيضاء كمثال، برعاية  الدار  الوزيرة على  تكلمتي السيدة  الفلوس، 
سيدنا 300 مليون الدرهم، ملدينة لقديمة خصها مليار ديال الدرهم، 
التشخيص كاين والديور معروفين وكل �ضي معروف. تانخويوا الدار 
وما تنلقاوش باش نريبوها تتعاود تعمر، هاد السيد اللي ساكن فواحد 
الدار وتيعرفها غادة تطيح، تيعرفها تيغامر بالحياة ديالو، وكتقول لو 
آجي راه الدولة دايرة واحد املجهود، أنت عطي واحد 100 ألف درهم ما 
عندوش، هاد املشكل هذا راه مشكل اجتماعي، ومشكل مالي، ومشكل 
قانوني، هذا كيف قلت لك السيدة الوزيرة زلزال مستمر، ما يمكنش 
 il faut prendre le taureau par les ،نتعطاوا معه كجميع إشكاالت
 sur ،ما يمكنش هاد ال�ضي يستمر. هللا يخليك السيدة الوزيرة ،cornes
le plan ديال les fonds، وما�ضي البد يكونوا املالية العمومية، كاينين 

شركاء.

السيدة رئيسة الجلسة:

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

النيئ5 السيد عبد الحق الشفيق:

السيدة الوزيرة، من العلوم أن تصميم التهيئة ما شملش األحياء 
اللي فيها دور آيلة للسقوط، كان املفروض أن تصميم للتهيئة يتوسع، 
هاديك  يجدد  املستثمر  داك  ونخليوا  الشعبية،  األحياء  هاد  ويشمل 
السيدة  شوية.  العبء  على  تخفف  غادي  والدولة  تجدد  البنايات 
الوزيرة ما كاينش حكامة في التعمير، إيال شنا الدار البيضاء كنلقاوا 
تصميم التهيئة شمل الفيالت، 5 طاج والناس تغناوا، األحياء الشعبية 
ما شملهومش تصميم التهيئة. واليوم الضريبة الديور كيطيحوا فوق 
املواطنين، ما يزيدش العلو، ما يجددش دارو، كيبقى ساكن فيها حتى 
الطيح فوق منو. ال بد السيدة الوزيرة، تديري واحد الدراسة للدار 
البيضاء، دراسة تشمل la lydec، الواحد الحار، تشمل الطاقة ديال 
la capacité d›électricité كل �ضي، باش نخليوا املستثمرين يجددوا، 
اآليلة  الديور  هاد  من  تفك  غادة  والدولة  وكتجدد،  غادة  واملدينة 

للسقوط.
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السيدة رئيسة الجلسة:

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

النيئ5 السيد محمد ك7بوب:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدة الوزيرة، فعال هاد املشكل ديال الديور اآليلة للسقوط، كاين 
بحدة في املدن، ولكن حتى بعض املناطق في العالم القروي، يعني فيها 
بعض الحاالت، وخاصة املناطق اللي ما كيشملهاش تصميم التهيئة، وال 
تصميم التهيئة موجود والتطبيقات ال تسمح بذلك، فالرؤساء تيبقاوا 
محرجين، كيحط لو السيد طلب، من بعد شهرين إيال عطاه يتحاكم 
وإيال ما عطاهش وطاحت الدار يعاود يتحاكم الرئيس. فهاد القوانين 
هللا يجازيك بخير السيدة الوزيرة املحترمة، واحنا تنتمناوا إن شاء هللا 
باش هاد ال�ضي يتحل علة يدك، يعني خصو حل يتاخذ بعين االعتبار، 

في إطار هاد اإلصالحات القانونية، وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

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

النيئ5 السيد محمد التويمي بن  لون:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدة الوزي7ة املحترمة،

األساسية  املهمة  اإلجراءات  هاد  في  معاك  نحن  الحال،  بطبيعة 
اللي هي كتقومو بها، شفنا الوكالة الوطنية للتجهيز الحضري وبغينا 
استعجال في مدينة الدار البيضاء، 3 داألرواح اللي طاحو، 3 داألرواح في 
درب السلطان، وبغيناكم تعجلو بهاد العمل ديال هاد الوكالة الوطنية 
للتجديد الحضري، ألن هاد املوسم هذا نخافو باش يكون عندنا واحد 
الوفيات أخرى، بالتالي ملي تكلمنا مع الناس هداك قال خاصو واحد 
الوقت وواحد اإلمكانيات باش يمكن لها ت هداك، وبالتالي تنطلبو 

منكم التسريع بهاد الوكالة إن شاء هللا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

في الحقيقة املوضوع ما عندو حتى عالقة بتصميم التهيئة وفيما 

خاص اإلمكانيات أنا متفقة معاك السيد النائب، ولكن خصنا نهضرو 
الدولة من ضرائب املغاربة  بالصراحة، راه إمكانيات ثقيلة صرفاتها 
وداك  ديورهم،  يصلحو  باش  اإلمكانيات  عندهم  اللي  الناس  على 
ال�ضي عالش فهاد التصنيف اللي هضرت لكم أول عملية تنديرو هو 
بحت اجتماعي سوسيو اقتصادي اللي عندو اإلمكانيات باش يصلح 
واحد  لقيت  الجرد  تندير  أنا فاش جيت  يتحمل مسؤوليتو،  خاصو 
املجموعة ديال الديور في سال، الناس عندهم اإلمكانيات والباس عليهم 
وعائالت معروفة الباس عليهم والدولة تتجي تتصلح لهم، وفين العدالة 
االجتماعية؟ فين العدالة االجتماعية؟ فلذلك الناس املحليين خاصهم 
يتحملو مسؤوليتهم فاش تنديرو داك الجرد خصهم حتى هما يديرو 

معنا البحث سوسيو البحث االجتماعي.

السيد الرئيس، الدور الدور الدقة تتجي في الرئيس فهاد القانون درتي 
مشكل ما درتيش مشكل، ولكن فهاد املوضوع كما قلت لكم الحكومة 
هاديك  دعمات  املالية مشكورة  ووزارة  ديالها  األولويات  من  اخذاتها 
املؤسسة اللي كما قلت لكم تخلقات في 2016، وما عمرها تفعالت، أول 
مجلس إداري كيوضع واحد الرؤية وتياخد بعين االعتبار هاد املعطيات 
وما وقع في الدار البيضاء أوال كنقدمو التعازي ديالنا لهادوك الناس 
اللي توفاو هللا يرحمهم هما وقعو 2 دالحادثات في الدار البيضاء، واحد 
الدار كانوا تدارو اإلجراءات وتفرغو 6 دالعائالت وتنحمدو هللا اللي تفرغ 
هداك املحل ياك وطاحت البناية ولكن ما مات حتى �ضي حد اللهم لك 
الحمد، الدار األخرى توفاو فيها 2 د الناس مع األسف كانو مخالفات 
وكانت التوصية من طرف الوزارة باش هاديك البناية خاصها تفرغ، 
اإلشكالية إشكالية حكامة، املتدخلين كثار فهاد القطاع، ودابا داك 
ال�ضي عالش ها البرملان صادق على واحد النص قانوني، خلق واحد 
املؤسسة اللي غتولي هي الوحيدة اللي تتحمل املسؤولية فيما يخص 

هاد املباني املهددة بالسقوط، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

سياسة  عن  سؤال  املوالي  للسؤال  نمر  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  للسيدات  املدينة، 

التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة ال7فعة ميء العينين:

السيدة الوزيرة، مدينة الداخلة تعيش أزمة سكن حادة، عندنا 
مجموعة تتكون من 1800 مواطن في مدينة الداخلة مضرين مؤسسة 
العمران الجنوب اللي من اختصاص وزارتكم وكل ما يتعلق بسياسة 
املدينة، أداو جميع املستحقات املالية ملا يقارب 10 سنوات واللي كان 
مفروض يستلمو بقعهم 2017 ولحدود الساعة ال هم تستلهم األولى 
التسليم والحقيقة املرة هي أن تجربة مؤسسة  وال يحدد لهم آجال 
العمران في مدينة الداخلة فيها الكثير من االختالالت وال فيها تفتيش وال 
فيها مراقبة واللي كاين هو ارتهان الوعاء العقاري ملدة طويلة واملماطلة. 
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ونحن نطالبكم، السيدة الوزيرة، في فريق التقدم واالشتراكية لاللتفاتة 
ديالكم إلنجاح األوراش العمرانية اللي تتعرفها الجهة، وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

شكرا السيدة النائبة، غير باش نوضعك في الصورة سياسة املدينة، 
سياسة املدينة احنا كنأمنو باملقاربة املحلية، أنا تنعتبر من نهار جيت 
لهاد الوزارة بأن سياسة املدينة فقط الصندوق اللي ييتعطى للجماعات 
أي جماعة جات عندنا بمشروع مندمج تنديرو معها املواكبة التقنية 
تفعل مشاريع  باش  املشاركة  واحد  في حدود  اإلمكانيات  وتنعطيوها 
مهمة فالجماعات واألقاليم والجهات، هذا هو املبادرة اللي كينمشيو 
فيها، مؤسسة العمران صاحب املشروع اللي تيولي الجماعة وال الجهة 
هو اللي تيتوجه له هو اللي تيختار L›opérateur اللي بغى، أنا متافقة 

معاك بأن كاين مجموعة ديال املشاريع اللي تنلقاو فيها إشكاليات ما�ضي 

فقط في الداخلة، وكاين واحد املواكبة مشروع بمشروع مع مؤسسة 

اليوم باش نحاولوا نحلوا املشاكل،   15 اللي كنجتمعوا كل  العمران 

ولكن ما نضربوش في هاد العمران راه قضات الغرض فاش كانت ليراك 

ونفعات البالد والحمد هلل هي اللي تتسمح لينا نزلوا واحد املجموعة 

ديال ..

السيدة رئيس الجلسة:

من  تبقى  فيما  النائبة  السيدة  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

الوقت، فيما تبقى من الوقت السيد النائب.

النيئ5 السيد  وسف بيز د:

السيدة الوزيرة، تبارك هللا عليك وكنشكروك بعدا على هاد الغيرة 

اللي فيك على املنتخبين وعلى القطاع ديال التعمير، غير السيدة الوزيرة 

هللا يخليك عندنا في الجديدة واحد املجموعة ديال الدواوير سياسة 

املدينة ديالكم عطاتهم واحد 13 مليار، اليوم من 2016 ليومنا هذا 13 

ملليار تعطات للعمران، العمران خذات code-barres ديالها اللي هو 7% 

واليوم هاد املشاريع كلها واقفة ما كاين ال الوكالة املستقلة لتوزيع املاء 

والكهرباء دارت..

السيدة رئيس الجلسة:

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

النيئ5 السيد منصف الطوب:

السيدة ال7ئيسة،

شكرا السيدة الوزيرة أوال أحييك على الجرأة السياسية اللي عندك 

القطاع ديال اإلسكان  باش يم�ضي هاد  التغيير  أنك  صراحة واإلرادة 

لواحد  انتباهكم  نثير  الوزيرة  السيدة  بغيت  الصحيح،  الطريق  في 

ديال  اإلشكالية  واحد  كاين  املضيق-الفنيدق ألن  في عمالة  املوضوع 

املأوي السياحية كاين واحد العديد العشرات دالفناديق اللي كاينين 

واقفين اللي هما تابعين لداك السكن السياحي كيعطيوه على أساس 

واحد العدد ديال السكن كيعطيو عدد ديال األسر، هنا كنلقاو أن 

املستثمر اللي كيجي داك الفنادق كيلقى عندوا إشكالية؟ اإلشكالية 

هي ما كيلقاش الترخيص، الوكالة الحضرية مقيدة بداك القانون أن 

كل 3 ديال السكن عندو chambre واحدة، ولكن في التصنيف ديال 

السياحة كيلقاو إشكال، فهنا بغيت نثير االنتباه ديالكم السيدة الوزيرة 

باش نحاولوا نشجعوا االستثمار، شكرا.

السيدة رئيس الجلسة:

السيدة  تفضل  تعقيب إضافي؟  النائب، هل هناك  السيد  شكرا 

الوزيرة.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

شك7ا السيدة النواب،

السيد النائب راه ما تكلمتيش على تصميم التهيئة تاع الجديدة بأن 
راه حبسناه من بعد ما درنا التحقيق والبحث ولقينا كالمك صحيح 

كانت  الجريمة  واحد  توقيف  في  ديالك  املساهمة  على  وتنشكروك 

كناغادي نتحملوا فيها جميعا املسؤولية، ودبا راه عقتي وقت ما كان 

مشكل تتحطوا في البرملان وهذا هو دور املؤسسة التشريعية هي نتجاوبوا 

مع انتظارات الساكنة وغادي نشوف هاد املوضوع ديال الجديدة وديال 

املشاريع، ولكن أنا تنقول فيما يخص الداخلة بغيت نبلغ لسيدة النائبة 

بأن عاد وقعنا مع السيد رئيس الجهة ومجلس الجهة واحد اإلتفاقية 

اللي تتساهم فيها الوزارة ب200 مليون تالدرهم باش هادوك األحياء 

ناقصة التجهيز داخل مدينة الداخلة يتعاود فيها النظر ولكن الحكامة..

السيدة رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن ارتفاع أسعار مواد البناء 

تفضل  االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب.
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النيئ5 السيد عبد القيدر الطيه7:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدة الوزي7ة املحترمة،

يتعرض قطاع البناء واألشغال العمومية اللي كيساهم بأكثر من 
%10 من االقتصاد الوطني واللي كيشغل أكثر من واحد 2 مليون فرصة 
عمل من االرتفاع الحاد ديال أسعار مواد البناء، واللي كتخلي واحد 
فرص  وعلى  املبيعات  على  وخيمة  واجتماعية  اقتصادية  التداعيات 
الشغل، السؤال ديالنا ما هي اإلجراءات املتخذة لتخفيف من األضرار 

املحتملة التي لحقت هذا القطاع؟

السيدة رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال وتنأكد ليك بأن مواد البناء 
ارتفعت واألسعار ديالها ارتفعت وألسباب اللي تتعرفوها اإلقالع ما بعد 
كوفيد جعل الطلب مهم، فلذلك كان واحد االرتفاع على أسميتوا، 
وكذلك االرتفاع ديال املواد الطاقية ديال النقل بسبب حرب أوكرانيا 
وهاد ال�ضيء كل هو اللي في الحقيقة رون السوق الدولي وكان عندوا 
 ،51% ارتفع ب  البنائية، وللمثال األليمنيوم  املواد  تأثير مباشر على 
األسالك الكهربائية %32، الخشب %25، الحديد19%، السيما 3%، 
donc هذا واقع وعندوا تأثير مباشر مع األسف على املشاريع املعمارية 
و والبنيات العمومية بطريقة عامة، أش درنا احنا كوزارة؟ فقط من 
بعد ألن تتعرفوا بأن االختصاص اختصاص وزارة التجارة والصناعة 
أكثر من االختصاص ديالنا، فعلنا الدورية ديال السيد رئيس الحكومة 
اللي  واملؤسسات  املديريات  التحسيس  ودرنا   2022 أبريل   18 ديال 
تابعة الوزارة، باش تفعل هاديك الدورية وتخفف على امليزانيات ديال 
الشركات وتحافظ على مناصب الشغل داخل هاد الشركات، هذا هو 
الدور ديالنا كوزارة ما كاينش �ضي إجراءات أخرى اللي ممكنة دابا، 

اسمحي ليا السيدة الرئيسة.

السيدة رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب، تفضل.

النيئ5 السيد عبد القيدر الطيه7:

شكرا السيدة الوزيرة على هاد الجواب ديالكم، ولكن كنالحظو 
في الفريق االشتراكي بحال اللي كيالحظو معنا املغاربة جميعا أن كاين 
الحالة ديال الهيمنة والتواطؤ وديال اتفاقات الفاعلين سواء املنتجين أو 
املستوردين لهاد املواد، وكنالحظو خلل في مدى احترام لشرط املنافسة 

الحرة والشريفة ألن باملنافسة يمكن لنا نخفضو األسعار، ومن خالل 
قانون املنافسة وحرية األسعار اللي تعطات الحكومة إمكانية التدخل 
التخاذ تدابير مؤقتة ضد االرتفاع املهول مع تحديد أسعار السلع وكذلك 
محاربة املمارسات املنافية لقواعد املنافسة، مثال منتجين السيمة أو 
ال الزليج كيحددو مسبقا شهر قبل ما يرفعو األسعار كيتفقو وكيحددو 

الثمن ديالها في واحد الحالة منافية للمنافسة الشريفة وثانيا..

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة 
الوزيرة، انتهى الوقت، نمر إلى السؤال الثاني حول حصيلة برنامج إعادة 
تأهيل املباني اآليلة للسقوط للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد محميدي توحتوح:

املباني  تأهيل  برنامج  تنفيذ  الوزيرة عن حصيلة  السيدة  شكرا، 
اآليلة للسقوط نسائلكم؟ شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

جواب السيدة الوزيرة، تفضلي.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

شك7ا السيد النيئ5 املحترم،

منذ 2012 عملت الوزارة على توقيع 78 اتفاقية تهم أزيد من 41 ألف 
بناية مهددة باالنهيار وتمت املعالجة لحد الساعة ديال 16 ألف بناية، 
أي واحد النسبة ديال %40، تيبين بأن كاين واحد البطء في البرنامج، 
عدد السكان تاع هاد البدايات 76 ألف أسرة، اللي تحسنات ظروف 
العيش ديالهم 40 ألف أي واحد النسبة ديال %52، املبلغ اإلجمالي 
اللي استثمرنا فيه كدولة 7 داملليار، 2.2 ساهمت بها الوزارة ديالنا 
ولكن تتعرفو بأن كاين مجموعة ديال اإلكراهات هضرنا عليها قبيلة 
وتنعاودو نأكدوها، كاين واحد الغياب تاع املعطيات وهي ظاهرة اللي 
تتطور c›est un phénomène dynamique نقص في الخبرة وخاصة 
في املدن العتيقة وكذلك املحدودية ديال الدخل ديال املستفيدين داك 
ال�ضي عالش داك التصور والرؤية الشاملة 2022-2026 وتنتمناو باش 
تعطي نتائج إيجابية، في انتظار هاد ال�ضي ما يناهز 6 آالف بناية في جهة 
الرباط، سال اللي تحصات واللي غادي نداو فيها العمل، 10 آالف في جهة 
طنجة، 4 آالف في هاد جوج األحياء ديال الدار البيضاء اللي عاناو مؤخرا 
من هاد الظاهرة، وغادي نطالقو إن شاء هللا األسبوع املقبل مراكش 
أكادير والعيون الساقية الحمراء، donc هادي هي الحصيلة عامة، كاين 
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واحد البطء في هاد البرنامج غادي نحاولو نطوروه بتفعيل هاد الوكالة 
الوطنية، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد محميدي توحتوح:

في الحقيقة، السيدة  الوزيرة على هاد املعطيات،  شكرا السيدة 
الوزيرة، أنا كنعقل كان عندي 13 عام وكنشوف املباني اآليلة للسقوط 
وكنسمع بأن كاين برامج، اليوم وصلت ل 38 عام وما زال كنشوف 
الوضع كما كان، بسبب البطء اللي شرتي له وبسبب التأخر في تنفيذ 
واللي  كبير  مجهود  اليوم  منكم  يطلب  غادي  أنه  أكيد  واللي  البرامج 
كتقومو به طبعا. السيدة الوزيرة، طرحنا هاد اإلشكال لهاد املوضوع 
باش نأكدو على األهمية ديالو ألن هاد اإلشكال ال يحتمل املزيد من 
التأخير، ألنه ما كيتعلقش فقط بالنسيج العمراني واملشهد الحضاري 
وإنما أيضا يهدد سالمة املواطنين واملمتلكات ديالهم، السيدة الوزيرة، 
اآلالف من املنازل مهددة باالنهيار في أي لحظة، اآلالف من األسر كتعيش 
ما مطمأناش، كتواجه القلق، الخوف، الخطر وكيتزاد عندهم الخوف 
كلما شافو الشتا أو ال شافو انهيار ديال �ضي مبنى مجاور وشافو األضرار 
واملآ�ضي اللي كيخلفها. السيدة الوزيرة، كنطرحو هاد اإلشكال ألن عندنا 
فيكم األمل والثقة في هاد الحكومة، اللي الحمد هلل النتائج والثمار ديال 
املجهود اللي تقام به في القطاعات اإلجتماعية، ولى املواطن كيشوفو 
على أرض الواقع، وهذا وفاء بالوعد ديال الحكومة، بأنها ستجعل من 
الوزيرة،  السيدة  العمومية.  السياسات  كل  أساس  املواطن،  كرامة 
حاجة اإلنسان في السكن الالئق واملبنى اآلمن، ال يختلف عن حاجته في 
األكل، وفي التعليم، وفي الصحة، وفي الشغل، ألنه يشكل إحدى ركائز 
الدولة االجتماعية، واللي الحكومة الحمد هلل عطات لو أهمية كبيرة 
لدعم السكن، لذلك السيدة الوزيرة البد من مضاعفة الجهود، إليجاد 
حلول واقعية، ذات أثر حضري واجتماعي، تساهم في الحد من تدهور 

املشهد العمراني، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

املوضوع،  في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
نشوفوا املعارضة بعدا، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد عبد الحي ح7طون:

مناصفة  دور   310 تشييد  على  وزارتكم  نشكر  الوزيرة،  السيدة 
مع وزارة الداخلية، في برنامج الدور اآليلة للسقوط بمدينة طرفاية، 
الذي استفادت منه األسر املعوزة، التي تسكن في الحي الشرقي من 
املدينة، وقد تم ترحيلهم إلى دور نواتية وسط املدينة، إال أن جرد لوائح 
املستفيدين من هذه الدور، أسفر عن خصاص 120 منزل آخر. اليوم 

السيدة الوزيرة، كنعرفوك شجاعة وجريئة، وقد كلمتك، قد كلمتك قد 
فعلك، بغيناك هللا يجازيك تتعهدين لنا لهاد الساكنة ديال هاد املدينة، 
الدراوش الفقراء اللي عندك معهم تعاطف كبير، بغيناك تتعهدي لهم 
ببناء هاد 120 منزل، واحنا مستعدين كجماعة، ندخلوا معكم مناصفة 

في اتفاقية شراكة، خصوصا وأن التكلفة بسيطة جدا، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة الوزيرة.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

في  راه متبعة هداك املوضوع عندكم  أنا  املحترم،  النائب  السيد 
طرفاية، اعتبر بأن ابتداء من اإلثنين الجاي، غادي تهبط عندك لجنة، 
إن شاء هللا  التقنية، وغادي  املعطيات  تعطينا  باش  نوقعوا  وغادي 
نسنيوا معكم اتفاقية باش يتفعل، ألن ما نقبلوش على املغاربة، باش 
يبقاوا عايشين في التهديد بطريقة دائمة، وهذا هو الدور ديالنا، ال أنتوما 

كبرملانيين وال كحنا كوزراء.

السيدة رئيسة الجلسة:

وكيل  مهنة  تنظيم  حول  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
عقاري، للسيدات والسادة النواب املحترمين، من فريق التجمع الوطني 

األحرار، تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة ليلى داهي:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدة الوزيرة، عن اإلجراءات املتخذة لتنظيم مهنة وكيل عقاري 
أسائلكم السيدة الوزير؟

السيدة رئيسة الجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال، وبغيت نأكد لكم، بأن الوكالء 
الوطن  ديال  االقتصاد  في  أسا�ضي  الدور  بواحد  كيقوموا  العقاريين 
ديالنا، وخاصة في املعامالت العقارية، وهاد �ضي هو اللي تيتسبب للوزارة 
باش تكون عندها واحد قنوات التواصل مفتوحة، واللي جعالتنا هاد 
السنة سنة 2022، نظمنا 18 لقاء، اللي في 12 جهات اململكة، واللي ضم 
1200 وكيلة ووكيل، اللي حضروا وشاركوا في هاد اللقاءات التواصلية، 
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باش نأطروا هاد املهنة. كذلك خلقنا واحد السجل وطني في هاد السنة 
2022، سجل وطني للوكالء العقاريين، ووصلنا 1312 وكيل عقاري اللي 
مسجل فهاد السجل. كذلك مؤخرا، إصدار قرار يؤطر التزامات الوكالء 
العقاريين، في نطاق تطبيق أحكام قانون محاربة تبييض األموال. وأخيرا 
وهو األساس، وضعنا لألمانة العامة للحكومة، واحد مشروع قانون اللي 
تينظم املهنة بشروطها، بحماية الوكالء العقاريين، ولكن كذلك الزبون 
في عالقتو مع هاد الوكيل العقاري، وهاد املشروع قانون تنتمناوا باش 

يدوز قريبا، وراه هو في األمانة العامة للحكومة، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة النائبة للتعقيب.

النيئبة السيدة ليلى داهي:

لألسف  إجابتك،  معرض  في  جاء  ما  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
السيدة الوزيرة، هذه املهنة باتت تعرف بمهنة من ال مهنة له، ألن كل 
من هب ودب يمكن أن يمارس هذه املهنة، ال�ضيء الذي يسبب فو�ضى 
في سوق العقارات، وبالتالي لألسف يهلك االستثمار هذا الرهان امللكي 

الذي دافع عنه جاللة امللك هنا داخل هذه القبة.

الجمعية  به  تقدمت  القانون  مقترح  الوزيرة،  السيدة  بالفعل 
املغربية للوكالء العقاريين وقد تواصلت مع الكاتب العام لهذه الجمعية 
دوا لي 

ّ
ومع رئيس جمعية أيضا الوكالء العقاريين املحترفين بالعيون، وأك

أن هذا املقترح بقي حبيس رفوف الكثير من الحكومات. اليوم السيدة 
الوزيرة، رأينا جرأة سياسية منك تدّرس لكل سيا�ضي خجول، ورأينا 
شخصية قوية تدّرس لنساء املغرب، أتمنى أن يكون هذا اليوم يوم 
العهود وااللتزامات في حكومة األمل وأن تتعهدي بإخراج هذا املقترح 
قانون في هذه الحكومة دفاعا عن صورة مغرب التنمية ومغرب جاللة 

امللك القوي.

الوكالء  إكراهات  أيضا  أنقل  األمانة  باب  من  الوزيرة،  السيدة 
العقاريين بجهة العيون يؤسفهم ما يقع لألسف الشديد من تجاوزات 
وإكراهات تقع لهم مع املستثمرين األجانب، كذلك يؤكدون أن مؤسسة 

العمران بخيلة عليهم جدا في حق املعلومة، شكرا السيدة الوزيرة.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة 
الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

السيدة النائبة شكرا على الكالم الطّيب، وتنأكد ليك بأن كاع اللي في 
إمكانيتنا غادي نديروه باش يدوز في أقرب وقت هاذ النص، اللي ما فيه 

لين العموميين 
ّ
حتى إشكال ألن كان تشاور واسع واتفقو عليه ال املتدخ

ال املهنيين، فلذلك هذه مسألة جدولة في األمانة العامة للحكومة، ولكن 
قوية بكالمكم غادي نم�ضي عند األمين للحكومة نطلبو ونزاوكو باش 

م هاذ املهنة..
ّ
يدوز هذا النص القانوني في أقرب وقت باش ينظ

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، 6 تواني السيد الرئيس دايرة العدل وكنعطي 
الوزراء أكثر من الوقت، السؤال املوالي سؤال عن نتائج الحوار الوطني 
النواب  والسادة  للسيدات  تفعيلها،  وسبل  والتعمير  اإلسكان  حول 

املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية.

النيئ5 السيد محمد عواد:

السيدة الوزيرة، ما هي اإلجراءات العملية لتفعيل توصيات الحوار 
الوطني حول التعمير واإلسكان التي انعقدت مؤخرا؟

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة الجواب.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

ركم بأن 
ّ
شكرا السيد النائب املحترم، بغيت غير من باب التذكير نفك

هاذ الوزارة آخر مرة نظمت واحد املناظرة فيما يخص قانون التعمير 
كانت سنة 2005، فلذلك كان من املفروض 18 العام من بعد باش 
منتخبين  مهنيين،  حكومية،  كقطاعات  بيننا،  ما  ونتشاورو  نتحاورو 
ومجتمع مدني باش نوضعو تصور جديد ديال املغرب اللي كنطمحوا 
له، التعمير اللي كنطمحو ليه تعمير مرن اللي خالق فرص الشغل اللي 
كيساعد ويشّجع االستثمار، كذلك كياخذ بعين االعتبار الخصوصيات 
املجالية واملعمارية واكيوضع واحد التصور إلسكان جديد مبني على 
الّدعم املباشر، شاركو في هاذ الحوار فوق من 6 آالف مشارك ومشاركة 
في 12 جهة للمملكة، 14 ألف ساهمو كمواطنات ومواطنين في منصة 
4 محاور كبرى،  تهم  بألف و500 توصية  لذلك، وخرجنا  مخصصة 
التعمير والحكامة، العرض السكني، اإلطار املبني والفوارق املجالية، 
هاذ التوصيات درستهم لجنة وطنية وغادي نعرضوهم عليكم فاللجنة 

املوقرة.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد محمد عواد:

شكرا السيدة الوزيرة، الجميع ينتظر منكم قرارات ملموسة ودفعة 
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جديدة للحلول املتعلقة بتنوع العرض السكني، وإيواء مدن الصفيح 
وتوضيح شروط االستفادة من دعم الدولة للحصول على السكن، وكذا 
استباق اإلدارة الوصية لوثائق التعمير وتبسيط مساطرها، وكذلك دون 
التراجع على ما حققه املغرب في السنوات األخيرة مع إحداث الوكاالت 
الحضرية، إشكاليات حقيقية ال تتطلب الحوار فقط وإنما املرور إلى 
التفعيل، فالرباط العاصمة مثال بدون تصميم التهيئة منذ سنوات، 
كذلك الدار البيضاء بعدما انخفض دور عدد الصفيح من 78 ألف إلى 
42 ألف ارتفع إلى كذا و50 ألف، إذن املؤشرات تدعو إلى القلق السيدة 

الوزيرة، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

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

النيئ5 السيد عبد الك7يم الزمزامي:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدة الوزيرة، مما ال شك فيه أن املشروع ديال الحوار الوطني 
حول اإلسكان والتعمير قطع واحد األشواط كبيرة بفضل الجوالت اللي 
قمتم بها واإلجراءات اللي اتخذتم، وما يمكن ليه إال يجود أو ال يعطي 
وثائق تعميرية ذو جودة عالية. ولكن ما فيها باس نستغلوا هاد املداخلة 
سال  ديال  اإلقليم  كتعرفوا  اللي  التهيئة  ديال  التصميم  باش  هادي 
على الضواحي ديال سال في الجماعة ديال عامر وسيدي أبي القنادل، 
يطال التدارك بحال التصميم اللي تكلمتوا عليه ديال الجديدة، شكرا 

السيدة الوزيرة.

السيدة رئيسة الجلسة:

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

النيئ5 السيد عبد الك7يم امين:

نشكر السيدة الوزيرة على املجهودات اللي كتقوموا بها، السيدة 
الوزيرة عندنا إشكالية توقيف مسطرة تحديد املراكز الناشئة، وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

تقرير  ليس  الحوار  ديال  النتيجة  بأن  ليكم  نأكد  بغيت  اللي  هنا 

باآلالف ديال الصفحات وداك �ضي، هو ورقة ديال ورقة عملية العمل 
غنقدمهم  ليكم  غنقدمهم  ونهار  ديالهم  بالجدولة   mesures  50 فيها 
ليكم بالتاريخ وباإلجراء اللي خاصو يكون، 50 إجراءات واقعية اللي 
غادي تفعلها إن شاء هللا هاد الحكومة، وغادي نلتزم أنا شخصيا بها 
أمام قبة البرملان داخل اللجنة املختصة اللي هي لجنة الداخلية. كذلك 
الرباط، ألول مرة راه دخل للمسطرة  التهيئة د  فيما يخص تصميم 

واإلجراءات العادية، طنجة كذلك خاضع للمصادقة، مراكش..

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي هو سؤال آني حول ضرورة 
للسيدات  بالتعمير،  املتعلقة  القانونية  النصوص  وتحيين  مراجعة 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

النائب.

النيئ5 السيد أحمد ب7يجة:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدة الوزي7ة املحترمة،

السيدات والسيدة النواب املحترمين،

كما تعرفين السيدة الوزيرة املحترمة أن الترسانة القانونية املتعلقة 
بالتعمير والبناء والتجزيئ، وال سيما القانون 12.90 املتعلق بالتعمير 
السكنية  واملجموعات  العقارية  بالتجزئات  املتعلق   25.90 والقانون 
وتقسيم العقارات قد مر على صدوره ما حوالي 30 سنة، وهي فترة 
زمنية عرفت فيها بالدنا العديد من التحوالت االقتصادية واالجتماعية 
والديموغرافية وكذا تغيرات عمرانية هامة ال�ضيء الذي يفرض ضرورة 
أجل  من  والتجزيئ  والبناء  للتعمير  املنظم  القانوني  اإلطار  مراجعة 
مواكبة هذه التحوالت ومعالجة اإلشكاليات والصعوبات التي أبانت 
عنها املمارسة العملية. وعليه، نسائلكن السيدة الوزيرة، عن اإلجراءات 
املتخذة في إطار البرنامج التشريعي للوزارة التي تشرفون عليها من أجل 
مراجعة وتحيين النصوص القانونية سواء القانون 25.90 وال 12.90، 
بزجر  الخاص   16.66 بالقانون  املتعلقة  التطبيقية  املراسيم  وكذا 

املخالفات ديال التعمير؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة تفضلي.

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

شك7ا السيد النيئ5 املحترم،
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النصوص  هاد  من  سنة   30 مرت  النائب  السيد  الحق  عندكم 
القانونية اللي هو الوقت الكافي لتقييم اإلطار القانوني وال األثر القانوني 
ديال هاد النصوص القانونية، وهادو من اإلجراءات اللي بغات تجي إن 
شاء هللا في الحوار اللي تكلمت عليها، وهاد السنة، هاد السنة التزام 
الوزارة مع النواب البرملانيين أوال مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير 
الشريف رقم 1.93.51 يتعلق بإحداث الوكاالت الحضرية ويرمي إلى 
الثاني مشروع  القانوني  إليها، النص  في األدوار املسندة  النظر  إعادة 
قانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 تتعرف السيد 
إيال ما  العقاريين  املنعشين  تتعرف هاد اإلشكالية عند  النائب وأنت 
 3 بعد  من  كملتيش  ما  إيال  املشروع  مساحة  كانت  كيفما  كملتيش 
سنوات خصك تعاود تبدا اإلجراءات نتاع الترخيص من األول وملزم 
باش تخلص »TNB»، فلذلك هاد النص قانوني راه وصل لألمانة العامة 
للحكومة، وغادي إن شاء هللا يدوز قريبا، باش تكون واحد املالءمة ما 

بين قانون التعمير وقرار الجبايات املحلية، قانون الجبايات املحلية .

املشروع الثالث، مرسوم بتغيير املرسوم 2، ال، مشروع قانون بتغيير 
وتتميم القانون رقم 12.90، يهدف إلى تجاوز النواقص في ميدان إعداد 
وثائق التعمير، هذا راه تكلمنا عليه مطوال داخل قبة البرملان، خاص 
املرونة، خاص وثائق وقرار محلي، جايبين واحد النص قانوني اللي إن 

شاء هللا غادي يتجاوب مع جميع هاد اإلشكاليات.

ثم رابعا، مشروع مرسوم بتغيير املرسوم رقم 475.18.2، يتعلق 
بتحديد إجراءات وكيفية منح رخص اإلصالح والتسوية والهدم، اللي 
غادي يفتح أجل جديد ديال التسوية ديال البنايات الغير قانونية، واللي 
عاودنا النظر في الشروط، ألن املرسوم اللول ما سمحش االنفتاح على 

واحد املستفيدين كثار.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب فيما تبقى من الوقت.

النيئ5 السيد أحمد ب7يجة:

شك7ا السيدة الوزي7ة،

وبالفعل هذا ما ملسناه من مجهودات، كنشكروك السيدة الوزيرة، 
في الدار البيضاء األسبوع املا�ضي، تطرح لنا التصميم املديري، اللي هو 
أقوى وثيقة تعميرية قانونية، وتطرح لنا في املرحلة األولى ديالو، احنا 
ومشجعة  لالستثمار،  محفزة  تكون  التعمير  ديال  وثائق  واحد  بغينا 
لالستثمار، وكذلك وثائق التعمير لحل اإلشكاليات ما تبقى. أنا تنقول 
اللي  القطاعات  في جميع هاد  الدولة بذلت مجهود كبير وكبير بزاف 
هضرنا عليها، سواء املنازل اآليلة للسقوط، أو إعادة الهيكلة، أو إعادة 
البناء، أو إعادة اإلنزواء، أو إعادة اإلسكان، مجهودات كبيرة والدار 
البيضاء نموذج ناجح في هاد املجال هذا. بغينا كذلك هاد الوثائق ديال 
التعمير، باقة بعض املشاكل، مثال فسيدي مومن أنا عندي في الدار 

البيضاء، باقي عندي كاريان الرحامنة، بغينا هاد وثائق التعمير املقبلة 
حاليا، تجيب على اإلنتظارات ديال الساكنة، وكاينة اإلمكانيات وكاينة، 

ونعرفوك احنا كتعتمدي على املقاربة املحلية.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ بالتي السيد 
تعقيبات  كاينش  ما  النائب،  السيد  املعارضة،  من  تنشوفوا  الوزير 

إضافية، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد عزيز اللبير:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

أوال البد من التنويه بدون مجاملة، بتنويه للسيدة الوزيرة باملجيء 
العام.  املدير  اللي جات، ولكن وقفها ولألسف  الدوريات،  ديال  ب7 
ثانيا البد من تطبيق l›article 28، وفي نفس الوقت السيدة الوزيرة، 
 ،90.25 زائد   ،l›article 12.90 هاد  وتسريع  تطبيق  على  تنهنيوكم 
والخروج بالتوصيات كما جئتم وكما تعهدتم، ودايما تطبقوا التعهدات 
ديالكم. البد من إعادة النظر في zone.. ، ألن هاد القانون تيبقى من 
عام 1290، شكرا على تسريع هاد القانون ديال 12.90 كما قلنا، تطبيق 
قانون تسوية الوضعية، هانتما جيتوا به، وعاهدتوا أمام امللئ من أجل 
هاد األمور. من أجل إقالع اقتصادي وتطبيق ميثاق االستثمار، نظرا 
لتطبيق هاد التعليمات والخطابات امللكية، البد من إعادة النظر في 
 ،les agences urbaines تصاميم التهيئة واإلجراءات، ضد بعض مدراء

شكرا السيدة الوزيرة.

السيدة رئيسة الجلسة:

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

النيئ5 السيد عبد هللا طييع:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

التعمير،  قوانين  ديال  التحيين  هاد  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
العالم  كتشوفوا  كما  ألن  القروي،  العلم  على  شوية  يركز  كنطلبوا 
القروي، هاد القانون اللي كاين دابا راه ما مزيانش معاه، ما جاش معاه 
نهائيا، ملا ال إحداث وكالة قروية، ألن كنشوفوا الوكالة الحضرية ما 
عندهاش عالقة بالعالم القروي. أنا نقول لك الجماعة اللي نترأسها في 

2022 خرجات عندي.

السيدة رئيسة الجلسة:

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



ي0790 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1612–205رجب14442  )227يناير20232( 

التراب  إعداد  وزي7ة  املنصوري  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
الوطني والتعمير واإلسكين وسييسة املد نة:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدة النواب،

تيصعاب  قروية،  وكاالت  على  النائب هضرتي  السيد  أكيد  أكيد 
علينا نديروا وكاالت قروية، ولكن اللي هو جاي في النص القانوني، هما 
أقطاب واختصاص داخل الوكاالت الحضرية اللي غادي يواكبو التعمير 
ديال العالم القروي وفي نفس الوقت راه قلت لكم بأن تنشتغلو على 
إعادة النظر ديال هاد النصوص القانوني باتخاذ ياك الخصوصيات 
ديال العالم القروي ونتجاوبو معهم باإلشكاليات الواقعية اللي تتعاني 
منها الساكنة ديال أسميتو، ال�ضي اللبار، راه ووكالء املدرا راه تيقومو 
بواحد الدور أسا�ضي وعليهم ضغط، وعليهم إشكاليات والقانون عندو 
30 عام وما تيتماشاش مع الوقت وما نعمموش، ما نعمموش، أنا عارفة 
اإلشكالية والقانون ديال la zone tampon راه بدينا تنشتغلو مع ال�ضي 

مهدي بنسعيد وزير الثقافة ألن مرتبط le patrimoine، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الوزيرة  السيدة  شكرا 
اإلدارة، مرحبا  الرقمي وإصالح  باالنتقال  املكلف  القطاع  إلى  وننتقل 
السيدة الوزيرة، بسؤال حول تراجع استعمال اللغة العربية في املرافق 
املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  باملغرب  الحياة  ومناحي  العامة 
من املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة، هللا 
باالتي  النائبة  السيدة  الهدوء خليك،  الهدوء، شوية  يخليكم شوية 
النائبة،  السيدة  تفضلي  يخليكم،  الهدوء هللا  شوية حتى ل، شوية 

تفضلي.

النيئبة السيدة نعيمة الفتحيوي:

مشكورة السيدة الوزيرة على داك ال�ضي اللي درتي في الخميسات 
واخا 300 مليون ديال الدرهم هي قليلة في حق األمازيغية، دابا قول لنا 
أشنو درتو اللغة العربية؟ اللي هي اللغة الرسمية ديال البالد إلى جانب 
األمازيغية من حيث التطوير ديالها والحماية ديالها وجعلها لغة املال 

واألعمال وثقافة وسياحة، وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة، تفضلي للجواب.

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزي7ة  مزور  غيثة  السيدة 
املكلفة بيالنتقيل ال7قمي وإصالح اإلدارة:

السيدة ال7ئيسة املحترمة،

السيدات والسيدة النواب،

وعلى  ديالها  السؤال  ديال  الطرح  على  النائبة  السيدة  تنشكر 
االهتمام ديالها باللغة العربية اللي هي اللغة ديالنا املغاربة، كما تتعرفو 
فأنه الدستور ديال اململكة ديالنا نص باللي أنه اللغة العربية هي تظل 
اللغة الرسمية للبالد وتعمل الدولة على حمايتها وتطويها وكتسهر على 

انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية.

السيدة رئيسة الجلسة:

السيدة الوزيرة هللا يخليك واحد الدقيقة، هللا يخليكم السيدات 
والسادة النواب هللا يخليكم شوية دالهدوء باش نسمعو كلنا، السيد 
الرئيس، السيد الرئيس، السيد الرئيس، السيد الرئيس، من فضلكم، 
السيدات والسادة النواب هللا يخليكم، نسمعو جميع، تفضلي السيدة 

الوزيرة.

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزي7ة  مزور  غيثة  السيدة 
املكلفة بيالنتقيل ال7قمي وإصالح اإلدارة:

كاين أيضا القانون رقم 54.19 اللي هو ميثاق املرافق العمومية واللي 
كينص في املقتضيات ديالو على تمكين العموم للولوج املعلومات السيما 
هاديك املتعلقة بسير املرافق العمومية والخدمات مع احترام اللغتين 
الرسميتين للبالد وهاد ال�ضي في إطار مبدأ الشفافية اللي تينص عليه 
هاد القانون، كاين مجموعة ديال املناشر تتهتم باللغة العربية كسبيل 
املثال كاين منشور، السيد رئيس الحكومة، رقم 16-2018 اللي تينص 
على أنه اإلدارات العمومية والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية 
بجميع املرافق ديالها ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة األمازيغية 
وعقودها  وقراراتها  وأعمالها  ديالها  التصرفات  وفجميع  معا  هما  أو 
ومراسالتها وسائر الوثائق ديالها سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم 
وعلى إمكانية استعمال لغة أجنبية في الحاالت اللي كتعلق بمخاطبة 
جهات خارجية، في إطار تعزيز اللغة العربية، اليوم الوسائل الرقمنة 
ووسائل التكنولوجيا حتى هي يمكن تكون باللغة العربية كاين عدد ديال 
البوابات اللي هي باللغة العربية بحال »إدارتي» بحال »شكاية» بحال 
» شفافية» بحال emploi public وجل اإلدارات والقطاعات الوزارية 
تيتواصلو باللغة العربية وعندهم البوابات باش يتواصلو باللغة العربية 

أو األمازيغية أوهما معا وعندهم بوابات في هاد املجال.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، هللا يخليكم باالتي السيدة النائبة، التعقيب 
هللا يخليكم، تفّضلي السيدة النائبة للتعقيب تفّضلي.

النيئبة السيدة ثورية عفيف:

بالفعل السيدة الوزيرة، عندنا قوانين وعندنا مناشير لكنها تركت 
في الرفوف مقابل تراجع رسمي الستعمال اللغة العربية في بالدنا، كيف 
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يعقل أن يقّدم وزير عرضه بالفرنسية في مجلس دستوري وطني؟ إلى 
املغرب  بالحارس  يعتبر  أن  كان عليه  األقل  الرسالة؟ على  يوجه  من 
بونو، الذي رفض أن يتكلم بغير العربية أمام منابر أجنبية، كل الدّول 
حتى الصغيرة منها على سبيل املثال هولندا، تعتمد لغتها كمظهر من 
مظاهر سيادتها في مقابل سجن محكم للغة العربية، األمم املتحدة 
صّرحت بتدهور رسمي في وضعية اللغة العربية، البنك الدولي ينصح 
باستعمال اللغة العربية كآلية لتنمية االقتصاد، كما قلتم السيدة 
الوزيرة، عندنا الدستور ديالنا اللي كينّص على اللغة الرسمية واللي 
كينص على حمايتها وتنميتها وتطويرها، لكن هذا كله ال نلمسه على 
أرض الواقع، والحال أن الفرنسية هي املهيمنة في اإلدارة واالقتصاد 
واإلعالم والتعليم في انتهاك إلرادة الشعب وتنازل عن سيادة الدولة، 
ومخالفة صريحة للدستوري والقانون واألحكام القضائية التي تعتبر 
استعمال اللغة األجنبية في اإلدارة غير مشروع، من يتآمر على تهميش 
اللغة العربية وتبخيس املواطنة واستقاللنا اللغوي والثقافي؟ من يجعل 
لغة التدريس حكرا على الفرنسية رغم ما تخلفه من عجز وشلل لدى 
ة على ذلك؟ وهذا 

ّ
التالميذ والطلبة وأرقام الهدر املدر�ضي والجامعي دال

أكيد ال عالقة له بقانون اإلطار 50.17..

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ ما كاينش، تفضلي 
السيدة الوزيرة للرد، لم يتبق لكم من الوقت، نمر إلى السؤال املوالي 
سؤال عن اإلدارة اإللكترونية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة عزيزة بو 7يدة:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدة الوزيرة املحترمة، رغم التوجهات الحكومية الرامية إلى إرساء 
إلدارة إلكترونية الزال التعامل بالوسائل التقليدية هو السائد، علما 
أن تطبيق هذه اإلدارة اإللكترونية سيسهم ال محالة في ترشيد نفقات 
اإلدارة، ال سيما مشتريات األوراق وغيرها، نسائلكم السيدة الوزيرة أين 
وصل برنامج اإلدارة اإللكترونية؟ وما هي اإلجراءات املتخذة من أجل 
تعميمها وتطويرها؟ مع األخذ بعين االعتبار تكوين املوارد البشرية على 

التعامل اإللكتروني مع املرتفقين ومختلف اإلدارات واملؤسسات؟

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة.

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزي7ة  مزور  غيثة  السيدة 
املكلفة بيالنتقيل ال7قمي وإصالح اإلدارة:

شكرا السيدة النائبة على االهتمام ديالها بهاذ املوضوع ديال اإلدارة 
اإلدارة  وزارة إصالح  ديال  اهتمامات  في صلب  اللي هو  اإللكترونية، 

ي 
ّ
واالنتقال الرقمي، بالدنا الحمد هلل عندها ترسانة قانونية مهمة الل

هو القانون 54.19 اللي هو ميثاق املرافق العمومية، والقانون 55.19 
املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، كذلك النموذج التنموي 
الجديد كلهم تيأكدو على أهمية استعمال الرقمنة لتسهيل وتقريب 
الخدمات اإلدارية للمواطنين، وكاين واحد التقرير األخير الصادر عن 
ي جودة الخدمات اإلدارية في 

ّ
املندوبية السامية للتخطيط تيقول بالل

املغرب عرفت واحد التطور مهم، حيث أن %55.5 من األسر املغربية 
ي تحّسنت جودة الخدمات اإلدارية في املغرب، مقابل فقط 

ّ
تيقولو بالل

واحد %18.6 اللي كيشوفو العكس ديال ذاك ال�ضي. الوزارة ديالنا اليوم 
تتواكب عدد ديال املشاريع ديال التحّول الرقمي بحال العدل بحال 
االستثمار، وبما أن السؤال تيأكد تيركز على مجال التكوين ففي مجال 
التكوين احنا تنقومو بعدد ديال اإلجراءات مثال في مجال االستثمار، 
من بعد ما تّم تبسيط ديال 22 مسطرة ديال استثمار وحذف 45% 
من الوثائق تم تحيين املنصة، ولكن قبل ما نطلقو املنصة درنا جوالت 
التبسيطات  هاد  نشرحو  باش  اململكة  جهات  جميع  في  تحسيسية 
ونشرحو هاد املنصة للموظفين على الصعيد املركزي باش ملي تطلق، 
كاين  بسالسة،  األمور  وتدوز  يتبعوها  يقدو  العاجل  في  شاء هللا  إن 
أيضا البرنامج ديال e-TAMKEEN األكاديمية الرقمية اللي هما اعطاو 
املركزي والجهوي  املوظفات واملوظفين على الصعيد  تكوينات آلالف 
في استعمال الرقمنة والتطوير ديالها لخدمة املواطنين واملواطنات في 

جميع أنحاء اململكة.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة، تفضلي.

النيئبة السيدة عزيزة بو 7يدة:

الناس اليوم ايال بغت تسجل في املنظومة ديال الحماية االجتماعية 
للمدينة فين تجيب  البطاقة الوطنية خاصها تم�ضي  وال بغات تبدل 
االوراق ديالها وال تجيبهم عبر الكار رغم الغالء، ألن مجموعة من اإلدارات 
اللي  املسافة  بعد  رغم  املواطنين  من  رسمية  وثائق  كتطلب  زال  ما 
كتجيب منها هاد الوثائق، نرجعو للجالية املغربية اليوم كتعاني باش 
تاخد السجل العدلي، واش هادي هي الرقمنة؟ السيدة الوزيرة، مشيتو 
الجماعات درتو الرقمنة في الجماعات وتبين أن مصلحة املواطن عاد 
تعطالت، مثال اللي بغى رخصة البناء ولى كيتسنى فوق شهرين، ونضيفو 
العالم القروي، زد على ذلك ملا كتكمل الواحد البني كيطلب رخصة 
السكن كيخصوا حتى هو فوق شهرين عدا باش يسكن، هذا السبب 
ديالو هو هاديك املنصة الرقمية اللي درتوا، ما كاينش اللي كيتجاوب فيها 

على الشكايات، وما عرفناش شكون اللي كيدبر هاد الرقمنة.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ السيدة الوزيرة، 
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يظهر لي ما بقاش، انتهى الوقت. السؤال املوالي حول ورش التكوين 
للسيدات  العمومي  القطاع  في  للموظفين  بالنسبة  املستمر  والتكوين 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي 

السيدة النائبة.

النيئبة السيدة زين5 السيمو:

السيدة الوزيرة عن استراتيجية الوزارة في مجال التكوين املستمر 
للموظفين في القطاع العام.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضلي السيدة الوزيرة.

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزي7ة  مزور  غيثة  السيدة 
املكلفة بيالنتقيل ال7قمي وإصالح اإلدارة:

شكرا السيدة النائبة على االهتمام ديالها بمجال التكوين، التكوين 
مهم  موضوع  هو  املستمر  التكوين  واملوظفات،  للموظفين  بالنسبة 
 LA CARRIERE جدا، ألن فيه يقدرو يكتسبوا مهارات جديدة في إطار

ديالهم ويقدروا يواكبوا األشياء جديدة ويقدرو يخدمو اإلدارة أحسن، 

ويخدموا املواطنات واملواطنين بطريقة أحسن، فهاد اإلطار نبغي نذكر 

موظفي  لفائدة  املستمر  بالتكوين  املتعلق   2.05.1366 رقم  باملرسوم 

وأعوان الدولة، اللي كيأسس وكينظم عملية التكوين اللي كتلخص أهم 

املحاور األساسية في مواكبة أوراش اإلصالح اإلداري املفتوحة من خالل 

وانتظارات  التكنولوجي وتطلعات  التطور  البشرية مع  املوارد  مالءمة 

املواطنين واملواطنات ومواكبة التحوالت املهنية باإلدارات العمومية، 

اليوم القطاعات الوزارية املختلفة كتعطي أهمية كبيرة لهاد املوضوع، 

مثال نعطيكم هنايا �ضي أرقام، كاين 18 قطاع وزاري في 2020، اعطاو 

ما مجمله 240.000 يوم تكوين ملختلف املوظفات واملوظفين، كتوزع 

بالطبيعة ديالها %92 كاين التكوينات ذات طابع منهي، %6 تكوينات 

متعلقة بالدعم، بحال املكتبيات وتدبير املوارد البشرية والتدبير املالي، 

تكوينات في القيادة %2، حجم هذا التكوينات كيتوزع بنسبة 30% 

بالنسبة للمصالح املركزية، %69.7 في املصالح الالممركزة، باإلضافة 

لهذا التكوينات املستمرة احنا في إطار التحول الرقمي كنديرو أيضا 

 البرنامج 
ّ

تكوينات، بحال اللي قلت لكم البرنامج ديال e-TAMKEEN وال

في مجال  واملوظفين  املوظفات  تكوين  تيدير  اللي  الرقمية  األكاديمية 

الرقمنة.

السيدة رئيسة الجلسة:

السيدة  تفضلي  النائبة،  السيدة  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النائبة.

النيئبة السيدة زين5 السيمو:

السيدة الوزيرة، نحن ال ننكر املجهودات الكبيرة املبذولة في مجال 
التكوين املستمر، ونحن كنواب األمة واعون بأهمية التكوين املستمر 
للرفع من فعالية اإلدارة ونجاعة أدائها من أجل تنزيل األوراش اإلصالحية 
االجتماعية،  الحماية  كالصحة،  الحكومة،  عليها  تراهن  التي  الكبرى 
االستثمار والتعليم، ومن هاد املنبر أنوه باللقاء واالتفاق التاريخي لرئيس 
الحكومة مع النقابات التعليمية، السيدة الوزيرة، كاملين كنعرفو أن 
اإلدارة املغربية تعرف العديد من النواقص واألعطاب، من هنا أرفع 
القبة للموظف اللذين يزاولون املهنة وكذلك لهؤالء اللي خالوا واحد 
األثر كبير في تاريخ اإلدارة املغربية. االستثمار في الرأسمال البشري هو 
املفتاح باش تكون عندنا إدارة مواطنة، إدارة متعاونة، إدارة ذات جودة 
قادرة على مواكبة األوراش اإلصالحية الكبرى، حيث إذا كان عندنا 
موظف را�ضي على الوضعية ديالو أكيد غنقدروا نجحوا ورش إصالح 
اإلدارة اللي هو في صلب اهتمامات الحكومة ديالنا، لذلك خصنا تعطى 
ميزانية تليق بمكان هاد التكوين املستمر في منظومة اإلدارة باش نقدروا 

.le management إلى نمط التدبير la gestion ندوزوا من نمط التسيير

اإلحساس  أننا  محتاج  اليوم  املغربي  املوظف  الوزيرة،  السيدة 
بالعدل أنه يكون فحالو فحال املوظف لباقي القطاعات األخرى، محتاج 
إلى اإلنصاف واملساواة، محتاج إلى التحفيزات باش أنه يقدر يزيد يعطي، 

محتاج ألن اإلحساس مهم محتاج لإلنصاف ديالكم السيدة الوزيرة.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ هل هناك 
تعقيبات إضافية؟ السيدة الوزيرة كيظهر ليا ما بقاش لك الوقت للرد. 
السؤال املوالي سؤال عن تجويد الخدمات اإلدارية للسيدات والسادة 
السيد  تفضل  األحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائب.

النيئ5 السيد أحمد زاهو:

شك7ا السيدة ال7ئيسة املحترمة،

السيدة الوزيرة، عن تجويد الخدمات اإلدارية أسائلكم؟

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة، الخدمات اإلدارية 
السيدات والسادة النواب.

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزي7ة  مزور  غيثة  السيدة 
املكلفة بيالنتقيل ال7قمي وإصالح اإلدارة:

تنشكر السيد النائب املحترم على طرح هاد السؤال، كيما كتعرفوا 
سيدنا هللا ينصروا قال باللي األهمية ديال اإلدارة هي تكون في خدمة 
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املواطنين واملواطنات، هاديك هي أهم حاجة خاصنا نديروها، ميثاق 
كلهم  الجديد  التنموي  النموذج   ،55.19 القانون  العمومية،  املرافق 
ركزوا على أهمية إصالح اإلدارة، تجويد الخدمات العمومية واستعمال 
الرقمنة فهاد املجال. في هذا املجال د الرقمنة الوزارة ديالنا تتواكب 
عدد ديال األوراش ديال االنتقال الرقمي ديالها ودائما الهدف ديالها 
هو أنها تكون في خدمة املواطنات واملواطنين، بحال كاين مثال ورش 
العدالة، ورش االستثمار، ورش الصحة والحماية االجتماعية. كاين 
عدد اللي قلنا كاين مثال مجال التكوين، عدد التكوينات اللي قلنا بحال 
الجهوية،  التكوينات  بحال   e-TAMKEEN بحال الرقمية،  األكاديمية 
كاين مثال في مجال االستثمار اللي قمنا مع الشركاء ديالنا باش يتم 
تبسيط مساطر االستثمار أننا صبنا نقصوا 45 % من الوثائق اللي تيتم 
 «Cri-invest« تطلبوا منها املستثمرين، وتم التحيين ديال املنصة ديال
ودرنا دورات تحسيسية في جميع جهات اململكة. كاينة أيضا املنصة 
ديال »chikaya.ma» اللي هي منظمة بمرسوم ألنها تتمكن املواطنات 
واملواطنين باش أنهم يدليوا بالشكايات ديالهم والوزارة ديالنا دارت 
يعالجوا  يقدروا  باش  الوزارية  القطاعات  وتتكواكب جميع  تكوينات 
الشكايات ديال املواطنات واملواطنين. اليوم هاديك املنصة توصلت 
بأكثر من مليون و200 ألف شكاية وتم املعالجة ديال أكثر من %83 من 

الشكايات اللي تم التوصل بها.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب تفضل.

النيئ5 السيد أحمد زاهو:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدة الوزيرة، فعال كاين مجهودات، مجهودات مهمة تقوم بها 
أيضا  كاينة  اإلدارة،  خدمات  وجودة  تحسين  مستوى  على  الحكومة 
إرادة سياسية لدى هاد الحكومة السيدة الوزيرة، لخلق مناخ الثقة 
بين اإلدارة واملواطن. لكن السيدة الوزيرة، املواطن في أغلب األحيان 
يصطدم بتعقيد املساطر، وفي الجواب ديالكم السيدة الوزيرة تكلمتوا 
على تبسيط مساطر االستثمار، صحيح السيدة الوزيرة كاين الشباك 
الوكاالت الحضارية،  الوحيد، كاين املراكز الجهوية لالستثمار، كاين 
اللي  العامة  املبادئ  كتنظم  اللي  والتشريعات  القوانين  أيضا  كاين 
خاصها تجمع اإلدارة واملواطن، خاصة املستثمر فهاد اإلطار بغيت نشير 
للقانون ميثاق االستثمار اللي كيدخل حيز التنفيذ، السيدة الوزيرة، 
واللي كيراعي البعد الجهوي واش كاين �ضي تنسيق، السيدة الوزيرة، 
بينكم وبين الوزارة املكلفة باالستثمار، هاد القانون يق�ضي ويفرض 
إدارة فعالة تواكب التطورات اللي كيعرفها بالدنا والسرعة أيضا اللي 
كتم�ضي بها هاد الحكومة، كاين أيضا ذكرتو في الجواب ديالكم، السيدة 
السيدة  كبيرة،  األهمية  واحد  عندو  اللي   15.99 بالقانون  الوزيرة، 
الوزيرة، اللي كيتعلق بتبسيط املساطر اإلدارية، كاين أيضا قانون آخر 

السيدة الوزيرة اللي هو 54.19 اللي هو بمثابة ميثاق املرافق العمومية، 
لذا، السيدة الوزيرة، تنطلب منكم أنكم تفعلو هاد القوانين.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ انتهى الوقت 
بالنسبة للسيدة الوزيرة. السؤال املوالي عن مآل تنمية اإلدارة الرقمية 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي.

النيئ5 السيد عبد النور الحسنيوي:

السيدة الوزيرة، عن تعزيز وتقوية اإلدارة الرقمية نسائلكم؟

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة.

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزي7ة  مزور  غيثة  السيدة 
املكلفة بيالنتقيل ال7قمي وإصالح اإلدارة:

بهاد املجال ديال رقمنة  تيهتمو كلهم  اللي  النواب  السادة  كنحيي 
اإلدارة وهاد ال�ضي يتعكس واحد الترسانة قانونية مهمة اللي عندنا، 
اللي قلت لكم القانون 54.19، 55.19، وأيضا النموذج التنموي الجديد 
اللي أكد وكرز على األهمية ديال اعتماد الرقمنة باش نقربو الخدمات 
الورش  تتعتبر هاد  ديالنا  الوزارة  املأمورية،  املواطنين ونسهلو عليهم 
من أهم األوراش اللي واقفة عليها واللي تتواكب عن قرب عدد ديال 
التحول الرقمي ديال عدد ديال امليادين عن قرب بجميع املرافق ديالهم 
من تبسيط املساطر بحال اللي قلت في مجال االستثمار من تكوينات، 
من خدمات إلكترونية سبق جاوبت عليها في أسئلة سابقة نبغي نزيد 
على هاد األجوبة على أنه وكالة التنمية الرقمية مثال تتواكب أكثر من 
2000 إدارة في املغرب باش تقدر تستافد من خدمات رقمية موحدة 
اللي طورتها مع الشركاء ديالها، كاين أيضا منصة ديال الربط البيني بين 
اإلدارات اللي الهدف ديالها هو ما يحتج املواطن يبقى يجيب �ضي ورقة 
كاينة عند �ضي إدارة أخرى واللي هي اليوم خدامة في املجال ديال السجل 

الوطني املوحد.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد عبد النور الحسنيوي:

شكرا السيدة الوزيرة، غير كنالحظو بأن يعني الواقع �ضيء والكالم 
ديالكم �ضيء آخر السيدة الوزيرة، اليوم كي كنعرفو بأن الورش ديال 
االنتقال الرقمي أو رقمنة اإلدارة هو ورش ليس هو الهدف في حد ذاته، 
قد أن الهدف وهو نسهلو الحياة اليومية ديال املواطن من خالل رقمنة 
هاد اإلدارة هادي، ولكن كنالحظو اليوم ملي كنشوفو بأن اإلدارة لها هاد 
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املنصات الرقمية اللي دارت فيما يخص طلب الرخص كاينة إشكاالت، 
املغرب  في  املناطق  ديال  املجموعة  واحد  يخص  فيما  إشكال  كاينة 
اللي كتفتقد الشبكة ديال االنترنيت ما غنتكلموش على الشبكة ديال 
الكهرباء وما شابه ذلك، كذلك كاينة واحد املساطر اللي هي معقدة فيما 
يخص الطلب ديال الرخص هذا إشكال كذلك اللي هو مشكل كبير، 
كذلك أننا أصبح املواطن عرضة باش يعني ملي كنعرفو بأن كاين أممية 
وكاينة األمية املعلوماتية اليوم املواطن أصبح أنه أصبح عرضة ألصحاب 
cyber اللي صبحو كيبيعو ويشريو فيه هادي مشاكل ملي غنتكلمو اليوم 
السيدة كاين واحد النقص في املواكبة ديال هاد األنظمة الرقمية وهنا 

واحد املجموعة ديال اإلدارات اللي كاينة لقينا فيهم إشكال.

السيدة رئيسة الجلسة:

هناك  ليس  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
تعقيبات إضافية، انتهى الوقت بالنسبة للسيدة الوزيرة، السؤال املوالي 
هو سؤال آني حول تشجيع واستقطاب االستثمارات في القطاع الرقمي 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد خليفة مجيدي:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدة الوزيرة املحترمة، أضحى املجال الرقمي في ظل التكنولوجية 
الحديثة يستقطب مجموعة كبيرة من االستثمارات ورؤوس األموال، 
واستقطاب  لتشجيع  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكن  لذا 

االستثمارات في القطاع الرقمي ببالدنا؟

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزي7ة  مزور  غيثة  السيدة 
املكلفة بيالنتقيل ال7قمي وإصالح اإلدارة:

عليه  ز 
ّ
رك اللي  مهم  هو موضوع  االستثمارات  ديال  املوضوع  هاذ 

صاحب الجاللة هللا ينصروا في الخطابات ديالو، نبغي نّوه أنه في مجال 
ترحيل الخدمات البالد ديالنا تحتّل وحدة ديال 3 ديال املراكز األولى 
في إفريقية، كاين 120 ألف شخص اللي خّدام فهاذ املجال اللي هما 
خصوصا ديال الشباب، كاين استثمارات من جميع دول العالم فرنسا، 
أمريكا، كندا، الهند، باإلضافة لالستثمارات املغربية فهاذ املجال، من 
عنا على عدد ديال االتفاقيات مع شركات متعددة، 

ّ
نونبر 2021 لليوم وق

ار 
ّ
بموجبها غيتم إحداث أكثر من 15 ألف و800 فرصة شغل مباشر وق

في مجال ترحيل الخدمات، باستثمارات إجمالية قدرها مليار و10 ديال 
املليون ديال الدرهم، هاذ املناصب ديال الشغل غتكون في مختلف 
جهات اململكة بحال جهة سوس- ماسة، جهة الدار البيضاء- سطات، 

جهة الرباط-سال- القنيطرة، جهة طنجة -تطوان، جهة فاس-مكناس، 
هاذ الشركات الكبرى كاين عندهم مشاريع مهمة، كاين مثال شركة كبرى 
اللي غادي تجي من املغرب غادي تطّور أحدث التكنولوجيات الرقمية 
بالنسبة لألسواق العاملية، كاينة شركة رائدة كسبيل املثال أخرى اللي 
التكنولوجيات  ل 

ّ
تدخ باش  مغربية،  كفاءات  على  تعتمد  تجي  غادي 

الرقمية األخيرة والحديثة ديالها في السوق املغربي وأيضا في السوق 
الّدعم  هو  املستثمرين  هاذ  تتجلب  اللي  األشياء  أهم  من  اإلفريقية. 
اللي كاينين في هاذ املجال، هو أيضا  البنيات التحتية  الحكومي، هو 
املواهب الشابة اللي عندنا في املغرب، هاذ املستثمرين تيقولو لينا باللي 
الشباب اللي عندنا مكّون فهاذ املجال في املغرب عندو تكوينات ومهارات 
مماثلة للشباب في العالم كلو، واحنا اليوم خّدامين باش نزيدو نكّونو 
فة في الجهة ديال 

ّ
شباب أكثر فهاذ مجال الرقمنة، مثال درنا تكوينات مكث

سوس- ماسة لفائدة أكثر من 2000 شاّبة وشاب، وكاينة شركات عاملية 
ي تتعهد باش توظف على األقل %80 من هاذ الشباب، باإلضافة إلى 

ّ
الل

les ecoles de codage مدارس لتعليم البرمجة في جهات مختلفة.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

النيئ5 السيد خليفة مجيدي:

اعتبرت  الجديد  التنموي  النموذج  لجنة  الوزيرة  السيدة  فعال 
من  ترفع  أن  شأنها  من  والتنمية،  للتغيير  حقيقية  رافعة  الرقميات 
منسوب الثقة بين كل من املواطن واملقاوالت وكذا الدولة، وذلك من 
خالل إحداث فرص الشغل وتحديث املرافق العمومية وتوفير خدمات 
اللجنة  توصيات  مع  وانسجاما  وسريعة،  فّعالة  بطريقة  للمواطنين 
فة باالنتقال الرقمي 

ّ
قامت الحكومة الحالية بإحداث حقيبة وزارية مكل

وإصالح اإلدارة، عهد بتدبيرها لكّن كشابة وكفاءة وطنية عالية في مجال 
الرقمنة والذكاء االصطناعي، لذا فلن يخفى عنكّن ضرورة إيجاد صيغ 
مناسبة لضمان تحّول رقمي سلس، والحفاظ على مناصب الشغل عبر 
حث اإلدارات العمومية والشركات على التكوين الرقمي للموارد البشرية 
خاصة العمومية منها، وكذا إعداد استراتيجية مندمجة للتحول الرقمي 
بتشاور مع الفاعلين املعنيين، تهدف إلى بناء مجتمع واقتصاد رقميين 
نان من تحسين جودة حياة املواطن، كما أنه 

ّ
شاملين ومتكاملين يمك

من الضروري إثارة بعض التحديات الكبيرة منها تشغيل خيارات هيكلة 
البنية التحتية مثل استخدام تكنولوجية السحابية وبناء مراكز لبينات 
على نطاق وطني، وتطوير إدارة األمن املعلوماتي خاصة األمن السيبراني، 

شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ بالنسبة للسيدة 
الوزيرة لم يتبق لكم من الوقت انتهى الوقت، السؤال املوالي هو سؤال 
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آني عن تغطية كافة املناطق القروية بشبكة الهاتف واألنترنيت وتجويد 
خدماتها، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد عبد العيلي ب7وكي:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيدة الوزي7ة،

السيد ن الوزي7ين املحترمين،

الهاتف  بشبكة  املتعلقة  الخدمات  يخص  فيما  التغطية  ضعف 
واألنترنيت في املناطق القروية وخاصة الجبلية وبعض املناطق الحدودية 
يدعو للتساؤل عن اإلجراءات املتخذة لتعميم وتجويد هذه الخدمات؟

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة، هللا يخليك الصوت، 

السيدة الوزيرة.

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزي7ة  مزور  غيثة  السيدة 
املكلفة بيالنتقيل ال7قمي وإصالح اإلدارة:

ربط العالم القروي باألنترنيت هو في صلب االهتمامات ديالنا، املغرب 

اليوم تيحتل وحدة من ثالثة ديال املناصب األولى في إفريقيا من ناحية 

التغطية داألنترنيت، واحنا ما زال خدامين باش نزيدو نحسنو من هاد 

التغطية، كاين اإلشارة املخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي 

جدا من 2018 ل 2023، تم تغطية أكثر من 9225 منطقة بخدمات 

اإلتصال من أصل 10740 منطقة، واللي بقى غادي يتم التغطية ديالهم 

بحدود سنة 2023، واحنا دابا خدامين باش نديرو الجرد ديال املناطق 

اللي غادي يتم التغطية ديالها من بعد، وفهاد النطاق تنشكر السيدات 

والسادة النواب اللي تيتجاوبو معي وتيتواصلو معي بالنسبة للمناطق 

اللي ما زال خاصها التغطية، وتنطلب منكم وتنأكد راه احنا دابا في إطار 

ر، إيال �ضي واحد عندو �ضي منطقة خصها التغطية فيه وال 
ّ
الجرد االخ

تحسين الصبيب يتواصل معنا في أقرب اآلجال فهاد األسبوع ايال يمكن 

باش نقدرو راه معاي خدامين يتواصلو مع الوزارة ديالي، باش يتواصلو 

مع الوزارة ديالي باش نقدرو نديروهم في الجرد اللي عندنا باش، إن 

شاء هللا، ما يتنساوش، ما يتغفلوش عليهم، DONC تنقولها ونأكد ايال 

عندكم �ضي منطقة هاد األسبوع ايال يمكن تواصلوا معنا باش نتأكدو 

على أن..

السيدة رئيسة الجلسة:

الصوت السيدة الوزيرة..

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزي7ة  مزور  غيثة  السيدة 
املكلفة بيالنتقيل ال7قمي وإصالح اإلدارة:

باش نتأكدو، باش نتأكدو على أنها تكون مدرجة في الجرد اللي فات 
وما تنساش ألن هاد املوضوع ديال التغطية داألنترنيت هو موضوع تيهم 
ى هو ضرورة، نزيد، كاين أيضا، 

ّ
جميع املغاربة املواطنات واملواطنين ول

من غير كاين مبادرات أخرى اللي تتعرفوها بحال املبادرة ديال التغطية 
ديال األقمار االصطناعية اللي خدامين عليها، كاين أيضا مبادرات كبيرة 
تتديرها وزارة التعليم مع التعاون معنا باش يتم التغطية ديال املدارس..

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

النيئ5 السيد عبد العيلي ب7وكي:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

نحن على علم بأنكم واعون كل الوعي، السيدة الوزيرة املحترمة، 

بأن التحول الرقمي أو االنتقال الرقمي هو محور أسا�ضي في التنمية 

في  خاص  وبشكل  القروي  بالعالم  وخصوصا  البالد،  ديال  الشاملة 

املناطق الجبلية، فلضمان استفادة ساكنة هذه املناطق من الخدمات 

العمومية واحنا كنعرفو أنكم كتسهروا على واحد القطاع يتقاطع مع 

جميع القطاعات، خصوصا فيما يخص التحول الرقمي أو االنتقال 

الرقمي، ونحن نعلم كذلك الدور الكبير الذي سيلعبه هاد االنتقال 

مع  في  املجالية  الفوارق  وكذلك  الرقمية،  الهوة  تقليص  في  الرقمي 

املناطق الجبلية، وفي هذا السياق وبما أنكم تحدثتم عن املناطق التي، 

لدينا مجموعة من املناطق مثال في إقليم أزيالل مجموعة من الجماعات 

التي ال زالت لم لم، أحيانا نجد فيها شبكة معينة أو شركة معينة أو 

اتصاالت، ولكن هناك مجموعة من املناطق التي فيها صبيب ضعيف، 

وانتم تعلمون كذلك أننا نتحدث في العالم القروي على االستثمار في 

املناطق النائية، دعم TELEMEDECINE مثال من هنا املستقبل، من 

ناحية التعليم السياحة الجبلية والتي تتطلب كذلك أنه يكون متوفر 

مثال  فهناك  وبالتالي  هادي،  املناطق  فهاد  األنترنيت  الصبيب  عندنا 

جماعات تيديلي فطواكة جماعة ايت تمليل اللي فيها واحد املناطق اللي 

هي جبلية وما كيوصلهاش صبيب األنترنيت بالخصوص، واحنا كنعرفو 

بأن هاد املسار ديال توجيه الشركات خصوصا في املناطق اللي ما فيهاش 

جاذبية ما كتخضعش ملنطق دالجاذبية، نتمنى تعمم هاد..

السيدة رئيسة الجلسة:

املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 

تفضل السيد النائب.
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النيئ5 السيد عزيز لشه5:

السيدة الوزيرة غير إضافة اللي قال الزميل ديالي في التعقيب ديالو، 
للمنتخبين  فرصة  اعطيتي  املجال،  فتحتي  ألنك  نشكرك  كنبغي  أوال 
والنواب أنهم يقدموا لك اقتراحات، أنا غير نبغي نقول لك فهاد الصدد 
هاد  بتتبع  املكلفة  الوطنية  واللجنة  اقتراحات  عدة  وقدمنا  سبقنا 
الخدمة صادقت على البرنامج الوطني للصبيب العالي، وعندنا البرنامج 
اللي صادقت عليه، لألسف أن الفاعلين في هذا القطاع ديال االتصال، 
والنائية  البعيدة  املناطق  وخصوصا  الوزيرة،  السيدة  كيلتزموش  ما 
في املناطق الجبلية، كما هو الحال في إقليم وزان، عندي 42 منطقة 
واللي عطيتها ليهم هكا بجميع اإلحداثيات، ولكن لألسف الشديد ما 
كاينش التزام. أنا اللي نبغي نشير لك السيدة الوزيرة، نتمنى أنك تبعي 
هاد الورش، وتبعي املتابعة ديالو، في إطار التنزيل السليم دهاد البرنامج 

الوطني ديال الصبيب العالي، وحبذا..

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدة الوزيرة على املساهمة ديالكم 
في هذه الجلسة، آش باقي؟ باقي الوقت آه، تفضلي.

الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزي7ة  مزور  غيثة  السيدة 
املكلفة بيالنتقيل ال7قمي وإصالح اإلدارة:

.. ومع السيد مدير l›ANRT تنتالقة معاه كل أسبوع، ومتبعة هاد 
الورش ألن عندو أهمية كبيرة للمواطنين، إيال عندك �ضي شكوى عطيها 
لي  صيفطوا  اللي  النواب  السادة  راه  بوحدة،  وحدة  وتنتبعوها  لنا، 
الشكوى، صيفطنا فرق ميدانيية للميدان، باش شافوا وشفنا املشكل 
فين كاين، وعدد دالنواب تصلح لهم املشكل ديالهم، donc تجاوب معنا 

وصيفط لنا، وأنا هذا ورش متبعاه بيدي.

السيدة رئيسة الجلسة:

هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  شكرا  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
العمل  العدل، بسؤال حول دعم خطة  إلى قطاع  وننتقل  الجلسة، 
الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، مرحبا بك بداية 

السيد الوزير، تفضلوا.

النيئ5 السيد  ونس بن سليمين:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

إن تكريس الديمقراطية وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان، هي إرادة 
الدولة منذ سنة 2008، حيث انطلق واحد املسلسل ديال التشاور، 
انتهى بخطة وطنية للعمل من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، هاد 
الخطة فيها واحد املجموعة من املحاور، واللي يتم تحيينها كل 4 سنوات. 

اليوم السيد وزير العدل، نسائلكم عن ماذا ستقوم به وزارتكم فيما 
يتعلق باملحور الخاص بالحكامة والديمقراطية؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير للجواب.

السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

الرئيسة،  السيدة  الخطة،  هاد  املحترم، على كل،  النائب  السيد 
هاد الخطة ديال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية تاع حقوق 
اإلنسان، جات بقرار مؤتمر فيينا لسنة 1993 حول حقوق اإلنسان، 
وتدارت في املغرب سنة 2017 واستمرت، والدار واحد املرحلة تقييمية 
في سنة 2021، وخلص إلى ما أن %88 من مجمل تدابير الخطة الوطنية 
قد تمت مباشرة في تنفيذها، و%17 في تم إنجازها كليا، و%71 في طور 
اإلنجاز، في حين أن %12 من تدابير الخطة الوطنية لم تتم بعد املباشرة 
بتنفيذها. واملالحظات اللي كانت هي التأخر في إحداث آلية الحكامة، أو 
وضعية مرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، التأخر في توقيع االتفاقية، 

وخلص التقرير أيضا، إلى جل تدابير خطة العمل الوطنية الزالت تكت�ضي 
راهنيتها بالنسبة ملا بعد 21. واحنا اآلن وجهنا رسائل إلى كل القطاعات 

الوطنية، طلبنا منهم رأيهم حول تطوير الخطة الوطنية، واللي غادي 

تكون ملدة 4 سنوات 22-25، واآلن 23-26 حول هاد الخطة الوطنية، 

مجال  تطوير  تهم  ألنها  كلها،  امللكية  الخطابات  موضوع  كانت  واللي 

حقوق اإلنسان، بما فيه الحماية االجتماعية إلى غير ذلك والذي يهم 

املواطن املغربي، شكرا السيد النائب املحترم.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب.

النيئ5 السيد  ونس بن سليمين:

السيد الوزير، بالفعل اليوم اهتمام الحكومة، هو بتفعيل هذه 

الخطة، خصوصا فيما يتعلق بالجانب االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

والبيئي، وهو ما كرسه برنامج الحكومة، وهاد السنة التي مرت، والتي 

حققت من خاللها الحكومة مجموعة من املنجزات، سواء فيما يتعلق 

بقطاعي الصحة والتعليم، تأكد أنكم ملتزمين بهاد الخطة. إال أنه اليوم، 

التساؤالت حول مبادئ املساوات والحكامة، ونريد أن  ظهرت بعض 

نؤكد من هاد املنبر ومن خاللكم كذلك، أن مساواة املواطنين أمام 

وقانونا، ومكرسة من خالل  العمومية هي مكفولة دستوريا  املرافق 

ممارستكم للتدبير لهاد املجال، كذلك فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية، 

وكذلك محاربة اإلفالت من العقاب، وبالتالي السيد الوزير، نأكد أن 

هذا اإللتزام يجب تكريسه، وشكرا.
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السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، فيما تبقى من الوقت السيد الوزير، هل 
هناك تعقيبات إضافية؟ أعتذر السيد الوزير ما كاينش رد. Alors السؤال 
املوالي عن العقوبات البديلة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد محمد ادمو�سى:

السيدة ال7ئيسة،

السيد الوزير، في إطار استكمال إصالح منظومة العدالة وتعزيز 
في  الجديدة  الرؤية  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم  مكتسباته، 
إطار السياسة الجنائية الجديدة واملتمثلة في اعتماد نظام العقوبات 

البديلة، وكذا اإلجراءات املعتمدة لتنزيلها؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير لإلجابة.

السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

انتهت املناقشة فيها حتى  البديلة في الحقيقة  على كل العقوبات 
مع األمانة العامة للحكومة وغادي تشوف اآلن غدخل في إطار عملية 
التنصيص عليها واش في القانون الجنائي وال بشكل مستقيم؟ اعتبرنا أن 
سن الرشد الجنائي في 18 لسنة وقلنا الحق في توفير أجهزة متخصصة 
ألنه العقوبات البديلة تهم أكثر الطفل والحدث وتهم داك الشخص 
الذي لم يتجاوز سنه أكثر من سن معينة حفاظا عليه، كذلك مثال 
منعنا إيداع الطفل 15 لسنة في السجن، وقلنا أنه يم�ضي يدير بعض 
األشغال العام حتى باش ما يدخلش لسجن، قلنا كذلك أنه القا�ضي 
ألزمناه أنه ال يمكنه أن يودع شخصا في السجن إذا أراد أن يودعه هنا 
كتكون �ضي جرائم خارقة، إذن يجب أن يعلل ويصدر حكما في املوضوع 
حتى نحافظ على الطفل حتى ال يدخل السجن، وحددنا األعمال اللي 
كيقوموا بها األطفال اللي ارتكبوا بعض التصرفات بين 40 و600 ساعة 
من االشتغال في مناطق مخصصة للعمل لصالح املجتمع، اشترطنا 
كذلك الحكم بالسجن كحد أدنى بارتكاب الجريمة، قلنا أنه ساعتان 
من العمل مقابلة كل يوم نتاع العقوبة الحبسية إيال عندوا مدة عقوبة 
حبسية نحولوها ليه إلى ساعات من ساعات العمل باش ما يمشيش 
للسجن، قلنا كذلك أن الطفل يم�ضي لالشتغال ملا هو دون 15 لسنة 
ومشينا أكثر من هكا في العقوبات البديلة بالنسبة فيما يخص الكبار، 
قلنا إذا عقب بجريمة أقل من سنتين يمكن مقابلة أن يدخل السجن 
أن يؤدي ثمنها إلى الدولة يم�ضي يشري األيام ديالوا بين 100 و2000 
درهم لليوم يأديها لفائدة الدولة وال يدخل السجن، قلنا كذلك أنتما 
عرفتوا بأنه دايرين ما يسمى بهداك لبراصلي اليكترونيك أو السوار 
اإلليكتروني وقلنا كذلك من العقوبات األخرى التي يمكن أن تؤدى وأن 

ال يدخل الشخص إلى السجن.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد محمد ادمو�سى:

للتفاعل ديالكم اإليجابي مع مطلب اعتماد  الوزير  شكرا السيد 
نظام العقوبات الفريدة والتكريس ديالو في السياسة الجنائية وهو الذي 
يندرج ضمن يعني تعزيز املكتسبات إلصالح منظومة العدالة وكذلك 
يدخل في إطار تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية، كاين 
الرئيس حتى أنتما معروفين بالجرأة ويشهد عليكم بغنى في هاد اإلطار 
هذا، أن هاد النظام رهين بإعادة النظر في مجموعة القانون الجنائي 
وكذلك مسطرة الجنائية ألن هادي منظومة متكامل يتعين أنه هناك 
لها دور  العامة  النيابة  تجاوب وانسجام، وكذلك األخذ باالعتبار أن 
أسا�ضي في هاد املسألة هادي باش نعطيوها صالحيات أكثر وبالتالي يعني 
آليات لتسهيل ولتنزيل هاد القانون، وكذلك البد من تحسيس املجتمع 
بهاد املشروع هاد قانون ألن القوانين ينبع من املجتمع، وشكرا السيد 

الوزير.

السيدة رئيسة الجلسة:

املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيد الوزير لم يتبقى لكم من الوقت، السؤال املوالي حول اإلجراءات 
املصاحبة إلبرام العقود العرفية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضل السيد النائب.

النيئ5 لسيد حسن عيريف:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير التي يمكن 
الوزارة اتخاذ حماية وضمانا لحقوق املتعاقدين؟

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير اإلجابة.

السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

أنه هاد العقود كاينين 2 داملجاالت إما أن يكون عقد رسميا هو 
الذي يحرره املوثقين أو يكون ما يسمى بالعقد الثابت التاريخ وهو الذي 
يحرره املحامون في الحقيقة املشرع بعد ديك ما يسمى بالسطو على 
العقارات غير تشدد في العقوبات فيما يخص التزوير في هذه الوكاالت 
التي منحت للمحامين ومنحت للموثقين، وهاد العقود اللي كيديروها 
املحامين وخاصة عقود الوكالة اللي هي أكبر مشكل فهاد العقود هادي 
اآلن أصبحت مراقبة وأصبحت يتم تتبعها وكذلك العقود التي يحررها 
املوثقين أصبحت اآلن متتبعة ونحن نفكر في إعادة النظر في هذه املسألة 
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ألننا نبحث على أكبر الضمانات للحفاظ على أمالك الناس في املحافظة 
وعدم تفويت عقارات ليست في ملكيتهم، ألن هذا هو املشكل الكبير 
اللي عندنا، الدولة تضمن العقارات التي تسجل في املحافظة ألن هادي 
مؤسسة الدولة في جميع األحوال، إذا أصبحت ال تستطيع أن تؤمن 
للناس نوعا من االستقرار في امللكية ديالهم أيتطرح مشكل لهذا نحن 
نفكر في إعادة النظر في هذا املوضوع حتى نتشددو فيه حتى يبقى الناس 

مؤتمنون ومستقرون على عقاراتهم وأمالكم، شكرا السيدة الرئيسة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد حسن عيريف:

شكرا السيد الوزير، حول املشرع املغربي العقود العرفية القديمة 
التي كانت تشوبها عدة عيوب وثغرات قانونية إلى عقود عرفية رسمية 
بمدونة  املتعلق   38.09 القانون  من   4 املادة  بمقت�ضى  التاريخ  ثابتة 
الحقوق العينية التي أعطت الحق للمحامين بتحرير العقود إلى جانب 
املوثقين والعدول وعلى عكس العدول واملوثقين، بحيث أن السيد الوزير 
كما تعرفون أن املوثق منين تيتوجهو عندو متعاقدين تيبرم املوثق العقد 
ديال  واإلجراء  الضريبي  اإلبراء  ديال  اإلجراء  اإلجراءات:  وتيدير  ديالو 
أداء مستحقات الدولة في األرباح وتيسجل العقد وتيحفظو، العدول 
العقد  بالتحرير ديال  يتكتفي  العقد  تيدير  املحامي منين  أما  كذلك، 
وتيدير اإلمضاء ديالو وتيسجلو في املحكمة، ما تيديرش اإلجراءات اللي 
تيدير املوثق، إذن تيبقى املواطن تائه، هداك السيد املشتري تضيع 
يعني  بوحدو،  ديالو  التسجيل  يدير  يم�ضي  ديالو ألن خاصو  الحقوق 
يقوم بالتحفيظ والتسجيل راسو، هداك مول البائع استافد من واحد 
املدخول مادي تيدير فلوسو في جيبو وتيم�ضي مني تتنوض الدولة تتدير 
املراجعة الضريبية وتدير يعني ما تيكونش خلص الضرائب ديالو ديال 
الدولة، تيتفاجأ surtout إال كان داك البائع عندو ورثة، تيفرقو داك 
املحصول داك املدخول اللي دخلوه يتفرقوه الورثة من بعد تيتفاجأ 
بوزارة املالية أنها تتستدعيه باش يجي يخلص األرباح تيولي هو الفلوس 

ما بقاوش عندو املسائل.

السيدة رئيسة الجلسة:

املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيد الوزير باقي عندك الوقت إيال بغيتي ترد على السيد النائب في 

حدود ثواني، تفضل السيد الوزير.

السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

هذا مرتبط بالسؤال اللي غادي يجي من بعد، السيدة الرئيسة، ما 
كاين مشكل، ألن حماية امللكية من خالل هذه العقود هي اللي كتطرح 

مشكل.

السيدة رئيسة الجلسة:

واخا، السؤال املوالي، سؤال عن حماية امللكية العقارية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد محمد البوعم7ي:

شك7ا السيدة ال7ئيسة املحترمة،

جاللة  باسم  أحكام  عدة  املحاكم  تصدر  املحترم،  الوزير  السيد 
امللك قصد إجراء تحفيظ للعقارات، إال أن املحافظة ال تنفذ هذه 
األحكام، فما هي اإلجراءات التي ستتخذ لوقف تحقير األحكام القضائية 

واإلجراءات وتنفيذها؟ شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

فوجئت بهذا السؤال، ألن ما�ضي هو هذا السؤال األصلي السؤال 
األصلي يهم العراقيل التي تعرفها العقارات.

السيدة رئيسة الجلسة:

الصوت السيد الوزير.

السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

السؤال يهم العراقيل التي تعرفها العقارات، على كل إذا بغيتو نرجعو 

لهاد املوضوع نرجعو له ديال املحافظة وتنفيذ األحكام، تنفيذ األحكام 

املستقل  املحافظ  القضائية  األحكام  تصدر  حينما  أوال  القضائية، 

ملزم بتنفيذ حكم قضائي صادر بتسجيل العقارات التي صدرت عن 

املحكمة، إذا كان حكما نهائيا ملزم وإال تكون له املسؤولية الشخصية، 

مسؤولية فردية آنذاك فلم يعد هناك مسؤولية فقهية ولكن هناك 

مسؤولية شخصية، ألنه فيه تحقير ملقرر قضائي؛ املسألة الثانية اللي 

بغيت نشير لها هو أنه بغيت نربطها كذلك لحماية هاد العقار حتى في 

املحافظة هاديك القضية ديال العقود ديال املحامين عقد املحامي اآلن 

في مسودة القانون املحاماة قلنا أنه قبل أن يصادق كاتب الضبط على 

العقد أن يصادق عليه النقيب ملراقبة املحامي، هل يقوم بإجراءات 

عقد في إطار القانون أو خارج القانون؟ قلنا النقيب غيوقع عليه، اآلن 

التي تلزمنا جميعا   gafi باتفاقيات صدق كتعرفو احنايا كنا ملزمين 

واللي كتزمنا اآلن، املشكل اللي وقع لنا هو أن هاد..

السيدة رئيسة الجلسة:

بسرعة بسرعة.
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السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

بسرعة ألن مهم هاد املوضوع، جا حكم املحكمة األوروبية حكم 
ميشو كيقول بأن املحامي إذا ال يعقدون عقود عقارات خارج ملف 
ديال تبييض األموال، إيال درتيه خاصك تراقبهم على تبييض األموال 

هذه مشكلة أخرى نشوفوها في املستقبل إن شاء هللا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

النيئ5 السيد محمد البوعم7ي:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

السيد الوزير املحترم، كنعرفوا أن بعض األحكام وما�ضي جلها كتمر 
من املراحل االبتدائية ومن املرحلة االستئنافية واملجلس األعلى ملحكمة 
النقض كتمر على األقل كتاخذ 10 سنوات حتى ل 15 سنة وكيجي 
املسطرة  تبدا  وخصك  التحفيظ  كيقبلش  وما  لحظة  آخر  املحافظ 
من أولها أنك دير استمرار للملك وأنك دير امللكية وامللكية كتعرف أن 
الداخلية من عمالة اإلقليم  الوزير كتاخذ رخصة من وزارة  السيد 
التقا�ضي  20 سنة ديال  15 سنة وال  البداية  اللي من  وكتبدا بحال 
كتم�ضي كتذهب مهب الكرام عالش؟ ألن يمكن واش خطأ أن املحكمة 
األولى فيها فالطة، املحكمة الثانية اللي هي االستئناف، محاكم النقض 

واإلبرام، املحكمة العليا..

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ما 
كاينش تعقيبات، السيد الوزير انتهى الوقت، السؤال املوالي هو سؤال 
آني حول مستجدات إصالح خطة العدالة للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد هشيم صيب7ي:

السيدة ال7ئيسة،

السيد الوزير املحترم، يعتبر ولوج املرأة ملهنة العدول إنجازا هاما 
التي  الجاللة نصره هللا  السديدة لصاحب  التوجيهات  تحقق بفضل 
كرست الحق في املساواة بين الجنسين وفق ما ينص عليه الدستور 
حيث أصبح معيار اإلنتقاء هو الكفاءة وليس جنس املترشحين، صحيح 
اللي تفتاخر به بالدنا ألنه كانت على ما أظن املهنة  أنه هذا اإلنجاز 
الوحيدة اللي فيها التفريق ما بين الجنسين الوقت ألنه املرأة تتستافد 
أوالها الحق في املساواة على جميع األصعدة إال فيما يخص ممارسة 
مهنة العدول، وأهمية ممارسة هاته املهنة ملا للمرأة من قوة في الحفاظ 
على ثوابت وكل ما هو أصيل داخل املجتمع وخاصة أن مهنة العدول 
تهتم خصوصا وحصريا في كل ما هو للشق املتعلق باملواد الشرعية 

والعقار الغير املحفظ الذي هو مؤطر بالفقه أيضا بالفقه، لذا نسائل 
نسائلكم السيد الوزير عن التدابير املتخذة إلصالح املنظومة القانونية 
املتعلقة بمهنة العدول فيما يخص ولوج ممارسة املرأة للمهنة وتحقيق 

االندماج التام واملتكافئ فيها؟ وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

2 داملشاكل كبرى، القضية دالنساء وفيه  املشكل دالعدول فيه 
الحاصلين على الدكتوراه بغاو يدخلو للعدول وباقي داك �ضي..

السيدة رئيسة الجلسة:

السيد الوزير هللا يخليك قرب للميكرو

السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

ملف العدول فيه 3 داملشاكل كبرى امللف ديال القانون املنظم 

للعدول واللي وصلنا لنقاشات مع السادة العدول ومازال ما سالينا باقي 

نقاشات ولقاءات مع السادة العدول في مجموعة دالقضايا، املسألة 

الثانية اللي فيه ولوج النساء شهادة املرأة، هل هي شهادة تناسب الرجل 

إلى غير ذلك هذاك النقاش الخاوي، نقاش خاوي، ألنه الشهادة شهادة 

واآلن أصبحت شهادة املرأة في نفس انتهى املوضوع، واملوضوع الثاني 

وهو ولوج النساء ألن في العدول عندنا 293 امرأة من 3293 عدل أي 

بنسبة %9، حيث جاللة امللك في 2013 اسمح بولوج النساء للعدل داز 

امتحان ديال املباراة وهي نجاح 692 مترشح منهم 692 ترشحو ونجحو 

منهم 277 امرأة أي بنسبة %40 خاص غير يتحل الباب حيت يتحل 

الباب ها هي كاينة املناصفة وباقي مازال ما وصلنا املناصفة %40 خاصنا 

نمشيو فيها أكثر لذلك فأنا أعتقد أن ولوج املرأة واآلن الحمد هلل عندنا 

ولوج املرأة كاين مجموعة متاع النساء اللي غادي يولجو سواء الحاصالت 

على الدكتوراه اآلن والحاصلين على الدكتوراه درنا قرار في وزارة العدل 

باش نولوجوهم لوزارة العدل العدول ألن الحاصل على الدكتوراه ما 

كيحتاجوج امتحان كيحتاجو واحد اللقاء شفوي بينهم وبين املسؤولين 

باش نشوفوهم عن قرب، ثم آنذاك نقرر إلحاقهم وغادي نعملو عليها 
في القريب العاجل أي غالبا في الشهر 3 وال الشهر 4 غادي نفتحو لهم 
املجال باش نوظفو هادوك الدكاترة الذين يريدون الولوج للعدول وفيهم 
دكتورات ودكاترة مؤنث وذكر ثم كذلك نريد كذلك باش نعطيو املرأة 
العدل نفس املكانة اللي عندها ونفس االختصاصات ونفس كل �ضيء 
فال تفاجأ إذا ذهبت إلى عرس وجدت عدلتين جالستين يكتبان عقد 

زواج بين امرأة ورجل، شكرا.
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السيدة رئيسة الجلسة:

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

النيئ5 السيد هشيم صيب7ي:

لن أفاجأ بل سأكون سعيدا، ألنه فعال سيتم تحقيق خطة إدماج 
املرأة في املجتمع التي تم تعطيلها ملدة سنوات خاصة بعدما خرجت 
مسيرات الردة والفكر الرجعي ضد هذا املشروع ملا تم إقراره وملا تم ليس 
إقراره ملا تم تقديمه، وحيث أنه عودة للبرامج الحكومية السابقة أنه 
تم اعتماد كل النقط في البرامج الحكومية السابقة ماعدا تم انتقاء 
نقطة خطة إدماج املرأة داخل في املجتمع وفي التنمية هي بوحدها اللي 

تحيدات.

السيدة رئيسة الجلسة:

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

النيئبة السيدة البيتول ابال�سي:

السيدة الرئيسة، نفس السؤال اللي تقدمت به املجموعة النيابية 
قبل أسابيع ولكن تم رفضه، السيد الوزير ما بغيناش نتفاجأو بغياب 
بغينا  العدالة،  خطة  إصالح  في  والشفافية  النزاهة  غياب  العدالة، 
نحافظو على املجهودات املبذولة خالل الواليات السابقة من أجل تكافؤ 
الفرص واملساواة بين أبناء الشعب، بغينا الجرأة الكافية لفتح تحقيق 
حول مازالت مباراة املحاماة باش نحافظو على الصورة املشرقة البالد.

السيدة رئيسة الجلسة:

السيد  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  كاين  النائبة،  السيدة  شكرا 
الوزير، الجواب السيد الوزير.

السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

أنا متافق معاك السيدة النائبة، وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

حسن  على  شكرا  الوزير،  السيد  شكرا  الوزير،  السيد  صافي 
والشؤون  األوقاف  قطاع  إلى  وننتقل  الجلسة  هذه  في  مساهمتكم 
اإلسالمية، مرحبا بك السيد الوزير بسؤال عن إرسال البعثات الدينية 
ملغاربة العالم بشكل منتظم للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد الحسين ا ت اولحيين:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

بالخارج  املقيمة  املغربية  الجالية  ترتبط  املحترم،  الوزير  السيد 

ارتباطا وثيقا بوطنها األم جيال بعد جيل، خاصة فيما يتعلق بالحقل 
الديني حيث تتطلع هذه الفئة إلى تعميم بعثات التأطير الديني ببلدان 
لهذه  ملا  االقتصار على شهر رمضان،  بدل  السنة  مدار  اإلقامة على 
البرامج من آثار طيبة ومهمة على مغاربة العالم، لذلك نسائلكم عن 

برنامج الوزارة في هذا املجال؟

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير، تفضلوا.

السيد أحمد التوفيق وزي7 األوقيف والشؤون اإلسالمية:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

الشك7 للسيدة ال7ئيسة،

الشك7 للسيد النيئ5 املحترم،

في الحقيقة، تأطير الجالية هو من أولويات وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية واملجلس العلمي األعلى وذلك بفتح قنوات التواصل والتعاون 
وعبر  اململكة  وقنصليات  سفارات  في  املتمثلة  الرسمية  الهيئات  مع 
جمعيات ممثلي املساجد التي يسيرها املغاربة في بالد اإلقامة، باعتبارها 
املخاطب الرسمي للسلطات املكلفة بتدبير الشأن الديني وخلق شراكات 
معا لتحقيق مشاريع لصالح الجالية مع تخصيص اعتمادات مالية 
املغربية  للجالية  الديني  بالتأطير  املهتمة  الجمعيات  ملساعدة  سنوية 
بها  الديني  التأطير  لبناء املساجد وإصالحها وتجهيزها وتعزيز  بالخارج 
قد بلغت هذه اإلعانات 104 مليون درهم سنة 2022، استفادت منها 
القراء والوعاظ والواعظات  إيفاد بعثاث علمية من  18 جمعية مع 
واملؤهلين سنويا إلى بعض الدول لتأطير أفراد الجالية على أن قضية 
اإليفاد هذه خاضعة للتأشيرات وربما ال يعلم الكثيرون ماذا نعاني في 
قضية تأشيرات رمضان، فما بالك خارج رمضان؟ كذلك، نتمنى أال 
تذهب الظروف إلى التضييق على إيفاد يعني املؤطرين الدينيين، كما 
يتبادى من بعض التوجهات املوجودة في البلدان األوروبية ولكن قبل 
كل �ضيء في هاد املناسبة، املغاربة كما قلتم، السيد النائب املحترم، 
متشبثون بمبادئهم وسنجد دائما وسائل لدعمهم في هاد الباب كيفما 

كانت الظروف.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد الحسين ا ت اولحيين:

السيد الوزير، تأطير الحقل الديني يحظى برعاية خاصة من طرف 
جاللة امللك أمير املؤمنين حفظه هللا خاصة لفائدة الجالية املغربية 
املقيمة بالخارج، حيث دعا جاللته من خالل خطابه السامي للذكرى 
69 لثورة امللك والشعب إلى إعادة النظر في العمل الذي يقدم على هذا 
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املستوى حتى ال يغرر بأبناء الجالية وحتى ال يبتعدو عن دين اإلسالم 
املعتدل الذي يميز إمارة املؤمنين، لذلك فإن التأطير الديني لهذه الفئة 
التحديات  الحال  بطبيعة  يستحضر  أن  يجب  املواطنين  من  الغالية 
الحديثة ويتفاعل مع التحوالت الرقمية الجديدة بما يسهم بتمكينهم 
وإدماجهم بمنظومة تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف السمح وبما يحقق 
صونهم من كل انحراف واغتراب وضياع هويته الذي يؤدي بطبيعة 
الحال إلى ضياع املرجعية. السيد الوزير، يجب العمل على تعميم برامج 
التأطير الديني للجالية املغربية املقيمة بالخارج طيلة السنة والرفع من 
عدد املؤطرين لتغطية حجم تواجد هذه الجالية بدول العالم خاصة 
وأن بالدنا والحمد هلل رائدة في مجال تكوين األئمة والقيمين الدينيين، 

وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ السيد الوزير لم 
تحسين ظروف  املوالي سؤال حول  السؤال  الوقت،  من  لكم  يتبقى 
التمدرس لفائدة التالميذ وطالب مؤسسات التعليم العتيق للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

النائب.

النيئ5 السيد صيلح االدري�سي:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

التمدرس  ظروف  تحسين  حول  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
لفائدة تالميذ وطالب مؤسسات التعليم العتيق، وشكرا السيد الوزير.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

السيد أحمد التوفيق وزي7 األوقيف والشؤون اإلسالمية:

السيدة ال7ئيسة املحترمة،

السيد النائب املحترم، شكرا لكم على سؤالكم، يمكن إجمال جهود 
الوزارة للنهوض بالتعليم العتيق فيما يلي:

-رفع االعتمادات املرصودة لهذا التعليم من امليزانية العامة للدولة 
من 3 داملاليين دالدراهم سنة 2004 إلى 324 مليون درهم سنة 2022؛ 
وإدماج هاد التعليم في املنظومة الوطنية للتربية والتكوين ولها أهمية 

كبرى هاد اإلدماج الشهادات االمتحانات إلى غير ذلك واملنهج؛

-تأهيل البنية املادية ملؤسسات التعليم العتيق من خالل البناء 
داخلية  ومعدات  وباألثاث  املدرسية  باملعدات  والتجهيز  واإلصالح 
بغالف مالي إجمالي قدره 782 مليون درهم خالل الفترة املمتدة بين 

2004-2022؛

-دعم مؤسسات التعليم العتيق باملواد الغذائية والكتب واللوازم 
املدرسية بغالف مالي سنوي قدره 15 مليون درهم؛

-توسيع وتطوير شبكة مدارس التعليم العتيق وطنيا بحيث انتقل 
العدد من 114 إلى 293؛

-تحسين الظروف املادية واالجتماعية للمتمدرسين والعاملين بهاد 
التعليم من خالل الرفع من عدد مبالغ املنح الدراسية ومكافآت األطر 

التربوية واإلدارية؛

-تحسين جودة التعليمات وتحقيق انفتاح التالميذ على محيطهم 
االجتماعي؛

-تنظيم أنشطة موازية من طرف هيئات تتكون من 124 منشطا 
تربويا؛

-استفادة الطلبة والتالميذ سنويا من البرامج الصحية؛

-تنظيم جائزة التعليم العتيق للتميز التربوي للتالميذ والتلميذات 
والطالب والطلبة والطالبات، شكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد صيلح االدري�سي:

السيدة ال7ئيسة،

املؤمنين صاحب  أمير  انطالقا من حرص  املحترم،  الوزير  السيد 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا على تحصين التعليم العتيق 
الثقافي والعلمي، اعتمدتم  والحفاظ على خصوصيته وعلى إشعاعه 
استراتيجية تروم إصالح هذا التعليم ومراجعة برامجه ومناهجه واتخاذ 
كافة التدابير واإلجراءات وتحديد القرارات الكفيلة بتحقيق تأهيل أمثل 
له، وهذه خطوات اللي ال ينكرها إال جاحد، داخل جهة العيون الساقية 
الحمراء وفي إقليم السمارة كنتو قمتو بإنشاء معلمة هي املدرسة اإلمام 
ورش، اللي كان مشروع اعطى صدى طيب داخل الجهة ككل إلقليم 
فيه  كانت  املشروع  هذا  العلمية،  العاصمة  هو  فيها  يعتبر  السمارة 
 base إلتقائية مع املتدخلين حيث أنه في الجائحة ديال كوفيد، كان
arrière للمر�ضى، يعني، منين املستشفى اضطروا السلطات اإلقليمية 
باش يداوو املر�ضى عندكم، وكان عندو دور كبير، اليوم السيد الوزير 
املحترم، مدرسة اإلمام ورش التالميذ وال الطالب اللي فيها في السادس 
ابتدائي غادي ينتقلوا للمرحلة اإلعدادية، ملي غادي ينتقلوا للمرحلة 
اإلعدادية يعني كاملين في السن ديال 11و12 سنة، بغيناكم، السيد 
الوزير هللا يجازيكم بخير، هذا املستوى اإلعدادي ايال قديتوا تبرمجوا 
على  كتوفر  املدرسة  أن  على  خصوصا  اإلعدادي  ديال  فصل  �ضي 
internat بواحد الطاقة االستيعابية ديال 100 سرير، بغيناكم، هللا 
يجازيكم بخير، تتعاونو مع هاد الوليدات في املستوى اإلعدادي، وشكرا 

لكم السيد الوزير.
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السيدة رئيسة الجلسة:

نشوف  بالالتي  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيد ايال كان �ضي واحد في املعارضة، تفضل السيد النائب، تفضل.

النيئ5 السيد عبد اللطيف الزعيم:

السيدة ال7ئيسة،

السيد الوزي7 املحترم،

إخواني أخواتي النواب،

في الحقيقة، السيد الوزير، ال كيخفاش عليكم الدور اللي لعبتو 
املدرسة العتيقة في تكوين وتأطير املقاومة وجيش التحرير، واللي به 
تحررت بالدنا، وكذلك في املحافظة على الهوية ديالنا وعلى اإلسالم 
املغربي وعلى اإلنسية املغربية، السيد الوزير، املجهودات اللي كتقوموا 
الوزير، عندنا  السيد  امليدان ال تخفى على عين، ولكن،  في هاد  بها 
واحد املدرسة لألطر اللي قراوا فيها دابا موجودين في واحد العدد ديال 
املؤسسات ديال الدولة، وتصلحت ودرتوا مجهود باش تصلح، ولكن 
الرخصة ديال الوزارة ديالكم ما زال ما تعطاتهاش، املدرسة الخضراوية 
بإقليم الرحامنة، والسيد الوزير، كنتمناو في أقرب فرصة باش هاد 
كانت  اللي  واإلنتاج  للمجهودات  وترجع  ديالها  للعهد  ترجع  املدرسة 

كتديرو، واللي، الحمد هلل، ما زال داك العائلة اللي كانت..

السيدة رئيسة الجلسة:

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

السيد أحمد التوفيق وزي7 األوقيف والشؤون اإلسالمية:

املناطق  ديال  يعني،  ديال،  أنا، إن شاء هللا، غادي نسويوهم ال 
الجنوبية وال ديالكم نشوفو أشنو؟ ما كاين مشكل.

السيدة رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، وكنشكرك على حسن املساهمة ديالكم في هذه 
الجلسة، وننتقل إلى آخر قطاع مبرمج وهو القطاع املكلف بالعالقات 
البرملان، بسؤال حول تحديد وتوحيد املعايير واملساطر في مجال  مع 
دعم الجمعيات للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد محمد اب7اهيمي:

السيدة ال7ئيسة،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن التدابير واإلجراءات التي قامت 

بها الحكومة فيما يخص تحديد وتوحيد املعايير واملساطر املتعلقة بدعم 
الجمعيات، وذلك في أفق وضع الشباك الوحيد لتحقيق الحكامة في 

التدبير هذا الدعم؟

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

السيد مصطفى بي تيس الوزي7 املنتدب لدى رئيس الحكومة، 
املكلف بيلعالقيت مع البرملين، النيطق ال7سمي بيسم الحكومة:

السيدة ال7ئيسة،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

شكرا السيد النائب على اهتمامكم بموضوع املجتمع املدني وعلى 
طرحكم هذا السؤال، ال بد في البداية ما نأكد على أن الدستور كرس 
توجه جديد في التعاطي مع املجتمع املدني، ومجموعة من النصوص 
القانونية كتوضح هاد املوضوع هذا. بخصوص مسألة الشراكة اللي 
جات في السؤال ديالكم، واللي كتنصوا عليها وكطلبوا فيها معطيات 
ديال  الورش  هاد  تعزيز  أجل  من  الحكومية  اإلجراءات  يعني  حول 
كانت  املوضوع  هاد  القانونية  الناحية  من  بأن  نأكد  نبغي  الشراكة، 
كتنظموا دورية السيد رئيس الحكومة، اللي فيها جملة من األمور اللي 
املعنية  األولوية  ذات  املجاالت  الخصوص  على  كتحدد  كمثال  جابت 
بالتمويل العمومي، معايير انتقاء املشاريع لتسهيل عمل اللجان املكلفة 
بالدراسة وانتقاء املشاريع، ثم غيرها. فالحكومة بالفعل قامت بإعداد 
واحد سميتيه »guichet unique» يعني الشباك الوحيد، احنا كنتكلموا 
داخل الوزارة وداخل الحكومة على بوابة إلكترونية ديال الشراكة واللي 
من خاللها يتم عرض مختلف العروض املتعلقة بالشراكة ويتم أيضا 
الشفافية، واملساواة،  الجمعيات من أجل تعزيز  وضعها رهن إشارة 
وتكافؤ الفرص للولوج للدعم العمومي. تم أيضا إصدار منشور السيد 
رئيس الحكومة رقم 13.22 املتعلق بكيفية تقديم الحساب السنوي 
لكي نتتبع هاد الدعم هذا، وأيضا هناك آلية يتم االشتغال بها منذ 

2015 اللي هي التقرير ديال الشراكة، شكرا السيد الرئيس.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد محمد اب7اهيمي:

السيد الوزير املحترم، تولي الحكومة عناية خاصة للنهوض بأوضاع 
املجتمع املدني، ودعم قدراته ومواكبته، وتيسير ولوجه للدعم العمومي، 
باعتبار املجتمع املدني شريكا أساسيا الزما في التنمية. وبهذه املناسبة 
نثمن عاليا استراتيجية الوزارة في مجال العالقات مع املجتمع املدني 
من خالل الرؤية االستراتيجية في أفق 2026 التي تتضمن 11 برنامجا 
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تمكين  أجل  ومن  املحترم،  الوزير  السيد  مشروع.  و23  استراتيجيا 
جمعيات املجتمع املدني من اإلسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية 
الشاملة، فإن األمر يقت�ضي مالءمة البيئة القانونية والضريبية للواقع 
وحاجيات املجتمع املدني، تتبع وتقييم البرامج وموضوع الشراكات بين 
املجتمع املدني والهيئات املانحة، إحداث سجلين وطنيين للجمعيات، 
إحداث آليات للتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية لتتبع تدخل 
السنوية  الحسابات  مراقبة  النتائج،  أساس  على  املدني  املجتمع 
للجمعيات املستفيدة من الدعم العمومي، اعتماد جدولة زمنية لتنفيذ 
لضمان  وموحدة  موثقة  مساطر  اعتماد  الدعم،  موضوع  املشاريع 
للجمعيات من طرف  الدعم  تقديم  في مسطرة  والشفافية  الوضوح 

جميع القطاعات الوزارية، وشكرا.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، بالنسبة للتعقيبات اإلضافية ما بقاش عندنا 
الوقت، عندكم 5 ديال الثواني يااله تفضل.

النيئ5 السيد سعيد بعزيز:

والتقائيتو  الجمعيات  ديال  الدعم  توحيد  الوزير، خاص  السيد 
وشفافيتو وتتبعو، وخاص أيضا توضيح وتبسيط مسطرة منح الصفة 

ديال املنفعة العامة.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

السيد مصطفى بي تيس الوزي7 املنتدب لدى رئيس الحكومة، 
املكلف بيلعالقيت مع البرملين، النيطق ال7سمي بيسم الحكومة:

شك7ا السيدة ال7ئيسة،

أوال الوزارة وضعت مشروع مرسوم عند األمانة العامة للحكومة 

وتيتكلم على هاد ال�ضي اللي جيتي به السيد النائب وأيضا السيد النائب 

باعزيز، اللي هو:

أوال- تحديد املعايير ديال منح الدعم العمومي؛

- تنظيم الطرق ديال إبرام اتفاقيات؛

وضع مسطرة موحدة النتقاء املشاريع؛

- وضع آليات تمكن املمول العمومي من تتبع تنفيذ هاد االتفاقيات 

هذا.

وفي األخير، نبغي نشير بأن الوزارة بصدد إعداد تقرير ديال الشراكة.. 

الوزارة بصدد إعداد اللي غتخرجوا في أيام قليلة إن شاء هللا، الشراكة 

ديال السنوات 2019 و2020 و2021 وأول مرة غادي نكونوا في الوقت 

اللي في نفس السنة تنخرجوا الشراكة، شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة رئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. 

بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، 
وسننتقل مباشرة إلى الجلسة التشريعية، رفعت الجلسة.
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محض7 الجلسة الحيد ة والتسعين

التيريخ: االثنين 23 جمادى اآلخر 1444ه)16 يناير 2023(.

ال7ئيسة: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

التوقيت: ثمانية وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الخامسة 
زواال والدقيقة الحادية والخمسين.

يق�ضي  قانون  مقترح  على  والتصويت  الدراسة  األعميل:   دول 
وموظفي  ملوظفات  االجتماعية  األعمال  مؤسسة  وتنظيم  بإحداث 

مجل�ضي البرملان.

السيد راشيد الطيلبي العلمي، رئيس مجلس النواب:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين وعلى آله وصحبه أ معين،

السيد الوزي7،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

على  تخصصان  تشريعيتين  جلستين  النواب  مجلس  يخصص 
التوالي للدراسة والتصويت على:

األعمال  مؤسسة  وتنظيم  بإحداث  يق�ضي  قانون  مقترح  2•
اإلجتماعية ملوظفي ومتقاعدي البرملان؛

مشروع قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 املتعلق  2•
بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بأجل األداء.

مقترح  والتصويت على  للدراسة  األولى وتخصص  الجلسة  نفتتح 
قانون يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة األعمال اإلجتماعية ملوظفي 
ومتقاعدي البرملان، أعطي الكلمة ألحد السيد الرئيس ال�ضي الصباري 

لتقديم مقترح القانون.

رئيس  للسيد  األول  النيئ5  محمد صبيري،  السيد  النيئ5 
مجلس النواب:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

السيد ال7ئيس،

السيد الوزي7،

السيدات والسيدة النواب املحترمين،

األعمال  مؤسسة  وتنظيم  بإحداث  يق�ضي  قانون  مقترح  جاء 
التوجه  مسار  في  البرملان،  مجل�ضي  وموظفي  ملوظفات  اإلجتماعية 
العام نحو النهوض باملوارد البشرية، في أفق اإلرتقاء باإلدارة العمومية 
وتحسين مناخها وأنسنة العمل بها وتحسين أداءها للخدمات التي تقدم 

في نهاية املطاف ملواطن يستحق الحصول على األفضل. كما جاء في إطار 
توجه ملكي سامي، حريص على تعزيز الصرح اإلجتماعي وترسيخ مفهوم 

الحق واستحقاقه ضمانا للحصول على الواجب في أفضل أحواله.

وفي نفس هذا التوجه وبنفس التطلعات واألهداف، ارتأى السيد 
السياسية،  ألوانهم  بجميع  املكتب،  وأعضاء  النواب  مجلس  رئيس 
توحيد رأيهم حول إعداد مقترح قانون، يروم إحداث مؤسسة لألعمال 
اإلجتماعية ملوظفات وموظفي مجل�ضي البرملان على غرار بعض اإلدارات 

العمومية ذات التجربة الناجحة في هذا اإلطار.

السيد ال7ئيس،

السيد الوزي7،

السيدات والسيدة النواب املحترمين،

بتصفح مواد مقترح القانون، سيتضح للجميع أن من أهم أهدافه 
تطوير الخدمات اإلجتماعية وتأطير العمل اإلجتماعي داخل املؤسسة 
ويعتبر  واملراقبة،  بالتشريع  تعنى  مؤسسة  يناسب  بما  التشريعية، 
نشاطها ودينامية عملها ومنتوجها من املؤشرات املعتمدة في التصنيف 

تقدم الدول والتعبير عن ديمقراطيتها.

وجدير بالذكر، أن هذا املقترح جاء ليستجيب لتطلعات وانتظارات 
فئة املوظفات واملوظفين واملتقاعدين الذين يعملون بهذه املؤسسة، 
بكل مهنية واحترافية وتفان، ويقدمون كل ما لديهم من تكوين وتجربة 

ملساعدة وتأطير عمل السيدات والسادة النواب،

كما يعتبرون الحلقة األساسية لضمان استمرارية العمل البرملاني 
من والية إلى أخرى، بشكل سلس ومتواصل، ويحافظون أيضا على ثروة 
كبيرة من العمل البرملاني على جميع املستويات. لذا، فهذا املقترح جاء 
عرفانا وتنويها بذلك املجهود وتلك اإلحترافية، ليمكن فئة املوظفين 
واملتقاعدين من الحصول على خدمات اجتماعية ذات جودة عالية، 

خصوصا فيما يتعلق ب:

الدعم  أشكال  كل  وتقديم  السكن  من  اإلستفادة  تسهيل  2-
املتاحة لهذا الغرض؛

تعميم وتحسين اإلستفادة من التغطية الصحية التكميلية؛ 2-

إحداث نظام للتقاعد التكميلي؛ 2-

دعم تمدرس أبناء املوظفات واملوظفين، من خالل تخصيص  2-
منح دراسية وجامعية؛

ورياضية  وثقافية  وترفيهية  إجتماعية  مرافق  إحداث  2-
لفائدتهم؛

باإلضافة إلى توفير وسائل النقل املناسبة واإلسعاف الطبي  2-
وأداء مناسك الحج؛
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استهالكية  قروض  من  مالية  وإعانات  مساعدات  تقديم  2-
وقروض عقارية، وكذا من خدمات بنكية بشروط تفضيلية واستثنائية، 
تلبية لإلحتجاجات املستعجلة والطارئة للمنخرطين، تحفيزا لهم على 

النهوض باملهام امللقاة على عاتقهم، مع ضمان املساواة في ما بينهم.

وجدير بالذكر، أن مقترح القانون وضمانا ملنهجية العمل االجتماعي 
وعقلنته وإخضاعه ملبادئ الحكامة الجيدة واإلرتكاز على قواعد التدبير 
والتتبع  لإلشراف  هيئات  من  املؤسسة  ن 

ّ
مك التسيير،  في  الحديث 

والتدبير، كما وضع على رأسها مديرا، مع تفصيل كامل لهذه األجهزة، 
وكذا اختصاصات املدير وموارد املؤسسة.

وفي نفس السياق، تخضع املؤسسة أيضا ملراقبة املفتشية العامة 
للمالية، وكذلك ألحكام القانون رقم 62.99 املتعلق بمدونة املحاكم 
املالية، وتخضع حساباتها لتدقيق سنوي، يجرى لزوما تحت مسؤولية 
للمؤسسة  الداخلية  املراقبة  نظام  إرساء  أجل  من  محاسب،  خبير 

وصحة بياناتها املالية وممتلكاتها وحصيلة مواردها ونفقاتها.

وال يفوتني أن أنوه بعمل لجنة القطاعات اإلجتماعية التي أحيل 
عليها هذا املقترح قانون، حيث انكبت على دراسته واإلسراع في إخراجه، 
وعملت بكل جد وتوافق على تجويده، وذلك بتعديله وتصويبه ليالئم 
انتظارات فئة موظفي املؤسسة ومتقاعديها، حيث صوتت عليه بعد 
شخص  في  للحكومة،  الشكر  أقدم  كما  باإلجماع.  وتعديله  تجويده 
السيد الوزير، الذي حضر دراسة هذا املقترح في جميع مراحله معربا 

عن تجاوب الحكومة اإليجابي معه وعلى قبولها له.

أيها الحضور الكريم،

اليوم وفي هذه الجلسة، نحن أمام مولود جديد سيتم من خالله 
وموظفي  ملوظفات  اإلجتماعية  لألعمال  »مؤسسة  وتنظيم  إحداث 
مجل�ضي البرملان» تضم فئة املوظفين واملتقاعدين، كما ستوّحد العمل 
اإلجتماعي في كال الغرفتين، وستقدم الخدمات اإلجتماعية للجميع على 

قدم املساواة

. وال يسعنا إال أن نبارك هذه املبادرة ونسعى لضمان نجاحها والنتائج 
املرجوة منها، وشكرا على حسن إصغاءكم.

السيد ال7ئيس:

شك7ا السيد النيئ5 املحترم،

وزع التقرير؟ إذن نمر إلى عملية التصويت على مقترح القانون.

أعرض عنوان املقترح القانون كما صادقت عليه اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:اإلجماع

املادة 5 ورد بشأنها تعديل من فريق التجمع الوطني لألحرار. السيد 
الرئيس، هاد التعديل قدم خارج اآلجال املنصوص عليها في النظام 

الداخلي، يتم سحبه؟

إذا أعرض املادة 5 للتصويت كما عدلها املجلس: اإلجماع

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

 ،20 املادة   ،19 املادة   ،18 املادة   ،17 املادة   ،16 املادة  أعرض 
املادة21، املادة 22، املادة 23، املادة 24، املادة 25، كما صادقت عليها 

اللجنة: اإلجماع

املادة 26 ورد بشأنها تعديالن، تعديل من فريق التقدم واإلشتراكية. 
السيد الرئيس، نفس املالحظة اللي درت لفريق التجمع، توصلنا به ياهلل 
اليوم، دابا واش الحكومة قابلة تناقش؟ إذا لم تعترض الحكومة ممكن، 
إذا اعترضت الحكومة، هو نفس التعديل اللي مقدمين اإلخوان، أنا 
حريص غير على املسطرة الباقي بينتكم، أيه هداك ال�ضيء اللي قلت نفس 
الوضع، التقديم؟ غايترفض؟ ال واش غايترفض مسطريا وال مضمونا؟ 
ادبا واش ناقشوه؟ معندكش مشكل، إذا ماعندكش مشكل حتى مع 
التعديل اللي تقدم به التجمع الوطني لألحرار، مكاين حى مشكل؟ من 
حيث الشكل، ال صّوتي، أنا عرفتك صّوتي، ولكن هما سحبوا التعديل 

ديالهم، إذا الكلمة للفريق التقدم واالشتراكية لتقديم التعديل.

النيئ5 السيد رشيد حموني، رئيس ف7يق التقدم واالشتراكية:

شك7ا السيد ال7ئيس،

باش مانحرجوش السيد الوزير، كنسحبوا هاد التعديل.

السيد ال7ئيس:

أحد  السيد  تفضل  يعني،  بشكل  ورد  التعديل  نفس  إذا  شكرا، 
مقدمي التعديل.
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النيئ5 السيد مصطفى اإلب7اهيمي:

..املسطرة احنا مازال طامعين يعني في الكرم ديال الحكومة، وخا 
األمر يتعلق بمقترح قانون، بمعنى أن األمر يتعلق بالبرملان.

السيد الرئيس، هاد املادة 26 تتعلق باإلعفاء من الضرائب والرسوم 
والواجبات الجمركية في املعامالت وال في اإلقتناءات اللي كاديرها مؤسسة 
األعمال اإلجتماعية، هاد املقت�ضى كاين عند 7 دالقطاعات، احنا هنا 
صوتنا داخل هذا البرملان على حوالي 15 مؤسسة لألعمال اإلجتماعية 
للقطاعات الحكومية، 7 منها عندها هاد املادة، اللي هي التعليم واللي هي 
التجهيز، رجال السلطة، الخارجية واألوقاف، هادو عندهم هاد املادة 
بهاد الصيغة، احنا خذينا الصيغة ديال التعليم ودرناها هنا. قلنا ما 
يمكنش يكون تمييز، ألن كل ما كيكون قانون املالية كنجيبوا اإلعفاء لهاد 
املؤسسات اإلجتماعية، فكيقولوا لنا في املالية ما يمكن لناش نديروا 
لكم هذا التعديل في املالية ألن القانون الخاص ديال هاد املؤسسة ما 
عندهاش، سيروا ديروه تمة، أجيوا مرحبا نديرو لكم اإلعفاء. ولهذا، 
احنا جبنا، على أساس أن ما يكونش التمييز ما بين املؤسسات ديال 
األعمال اإلجتماعية، ألن تمييز املؤسسات اإلجتماعية بأن التمييز بين 
املوظفين، وبالتالي هذا غير دستوري. ولهذا نحن نطلب من الحكومة أنها 
تستجيب، باش ايال اعطينا واحد امليزانية لهاد املؤسسة مثال ديال 100 
مليون، ما ناخذولهاش 30 مليون ديال الضرائب، ونقولو اعطيناها 
100. اعطينا 100 لهادي و100 لهادي كتمتع ب 100 مليون واألخرى 
كتمتع غير ب70 مليون، فاملوظفين تاعنا يستاهلوا كل خير، فنتمناو أن 

الحكومة تستجيب، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة للحكومة.

السيد مصطفى بي تيس الوزي7 املنتدب لدى رئيس الحكومة، 
املكلف بيلعالقيت مع البرملين، النيطق ال7سمي بيسم الحكومة:

شك7ا السيد ال7ئيس،

أوال، باغي نأكد وباغي يعني نشكر السيدات والسادة النواب، على 
الحرص والدفاع املستميت على هاد املؤسسة، من جميع األطياف، 
وهذا ملسته داخل اللجنة، وما يمكن إال نكونوا سعداء بهاد الحرص 

اللي تيبين األهمية ديال املوظفين داخل هاد البرملان.

دابا اآلن السيد النائب املحترم، هاد امليزانية ديال هاد املؤسسة 
املؤسسة هادي  هاد  كانت  لو  العامة،  امليزانية  كلها جاية من  تقريبا 
غتكون عندها �ضي مداخيل وحدة أخرى، آنذاك هاد الكالم اللي قلتي 
السيد النائب غادي يكون عندو معناه. دابا اآلن كلها جاية من امليزانية 
العامة ديال الدولة، بمعنى أي حاجة هاد املؤسسة باغية تشريها وال 
باش  العامة  امليزانية  ومعها  الحكومة  تكون  غادي  راه  تقتنيها  باغية 

تغطي هاد التكاليف هذا. ثم ثانيا، راه اإلطار الوحيد الذي يمكن أن 
نعالج فيه، وأنا تنعرف هاد البرملان حريص على أنه ما يبقاوش هاد 
اإلستثناءات واإلعفاءات، فاإلطار الوحيد هو قانون املالية ما�ضي فهاد 
النصوص هذا وهاد الحكومة من نهار اللي جات وهي جميع املؤسسات 
ديال األعمال اإلجتماعية اللي جابت، ما جابت تا�ضي مؤسسة فيها هاد 

املقت�ضى، فاحنا بغينا نمشيو باش نزولوا هاد اإلستثناءات.

والسادة  السيدات  نطمأن  يعني  وننهي  أخرى  مرة  نأكد  ونبغي 
املوظفين، راه إيال كاين �ضي إمكانيات إضافية، الحكومة سوف تحرص 
عبر امليزانية العامة أنها تواجهها، وبما أنها مؤسسة اللي ما كاتحققش 
أهداف، فبالتالي هي ما عندها ال ضريبة ما تخلص ال تاحاجة، إذا 

مرفوض السيد الرئيس.

السيد ال7ئيس:

مؤيدي  أحد،  ال  التعديل؟  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة  شكرا، 
التعديل؟ إال سمحتوا غنعطيو الكلمة لل�ضي رشيد استثناء، ألنه مقدم 
تعديل مناسبة يدير الرأي ديالو، من بعد، ما كاين مشكل، غادي نعطي 
في  ال�ضي رشيد يهضر  بغيت  أنا  الكلمة،  اللي طلبوا  اإلخوان كل �ضي 

املوضوع.

النيئ5 السيد رشيد حموني رئيس ف7يق التقدم واالشتراكية:

شك7ا السيد ال7ئيس،

الزرق راه حتى حنا عندنا في PPS، ما�ضي �ضي زروقية ياك؟ ولكن 
بالشمش غادي يرجع بحال داك اللون.

السيد ال7ئيس،

شكرا كنجدد الشكر للسيد الوزير على التفاعل مع التعديل ديالنا 
رغم أنه جا خارج األجل. السيد الوزير، بنفس يعني التعليل ألن هاد 
املؤسسة يعني كتأدي خدمات إجتماعية وما عندهاش هدف ربحي، 
بطبيعة الحال هاد املؤسسة ديال املوظفين ديال البرملان اللي جميع 
الفرق، أغلبية ومعارضة، كنشكروها على التفاعل ديالها، احنا اللي ما 
يحّز في القلب أو ما نقدروش ندافعو عليه هو هاد االنتقائية، كيفاش 
ستة وال سبعة املؤسسات معفية وجينا لهاد املؤسسة وبغينا نضّربوها؟ 
احنا غير خصنا واحد املنطق، يا إما، حتى العنوان عندي فيه واحد 
فيها  هادي  املتقاعدين،  كنقولوش  ما  املؤسسات  باقي  ألن  املالحظة 
ومتقاعدين  ديال موظفين  العنوان  نفس  نوحدو  إما  يا  املتقاعدين، 
ونوحدوا نفس اإلجراء ديال يكون تضريب جميع املؤسسات أو يكون 
إعفاء. احنا كنطلبو من الحكومة التفاعل معانا فهاد التعديل باش ما 
يكونش انتقائية ويكون استثناء. ومن بعد إال تعدل جميع يعني القوانين 
ديال املؤسسات األخرى، ما عندنا تى �ضي مشكل، أنا غير هاد االنتقائية 
ألن احنا، نيابة على هاد املوظفين، غادي يحسوا شوية بالحكرة، يقول 
لك باقي املؤسسات. ومع العلم والغريب، أن مؤسسات أخرى تهدف 
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إلى الربح وما كتضّربش، هادي مؤسسة ما فيها حتى ربحي واملؤسسات 
بغينا غير  احنا  اليوم  الدولة، ألن  ديال  تا هي  كلها مداخيل  األخرى 

االنتقائية ما تكونش فقط.

السيد ال7ئيس:

ال�ضي عبد هللا ومن بعد ال�ضي ادريس.

النييبية  املجموعة  رئيس  بووانو،  عبد هللا  السيد  النيئ5 
للعدالة والتنمية:

السيد ال7ئيس،

السيد الوزير، الكالم ديالكم فيه 3 ديال األبعاد مهمة، أن هاد 
الحكومة ماجابت حتى �ضي مشروع يهم األعمال االجتماعية وفيه هاد 
اإلعفاء، هذا نسجله. ونسجل ثانيا، بأنه الدعم غتعطيه الحكومة وال 
كان �ضي دعم إضافي غتعطيه الحكومة، نسجله كتعهد. راه احنا عارف 
النظام الداخلي وفي الدستور، ما�ضي بعاد عليه. ثالثا، اإلشكال اللي كاين 
عندنا وعند الحكومة هو دابا أنت، كناطق رسمي ووزير العالقات مع 
البرملان، كنظن خصك تحرص على هاد األمر هذا ألنه ما غنبقاوش احنا 
ما عندناش كرة كلعبو بها ما بين لجنة املالية والجلسة العامة، ما بين 
وزير ووزير. هاد األمر هذا كيحرج الحكومة أكثر ملي كيحرجنا احنا، ملي 
كنمشيو وأنا رئيس لجنة املالية سابقا، كنعرضو هاد التعديل كتقول 
لك ال القانون خاص، سيرو للقانون ديالو، كنمشيو للقانون كنديروه 
كيدوز وكيطبق وكيدار اإلعفاء. كنمشيو عاوتاني نجيو لهنا باش نديروه 
في القانون الخاص، كتقول ال البالصة ديالو هو قانون املالية، فلذلك 
هاد ping-pong ما غيمكناش احنا، هادو موظفين كباقي املوظفين، أنا 
أرجو أن الحكومة تم�ضي تدرس هاد ال�ضي، ألنه في نهاية املطاف شنو 
كاين كاع؟ هداك TVA اللي كيشريو منها بغاو حتى هما يستافدو منها، هاد 
ال�ضي اللي كاين، ما كاين �ضي حاجة زعما �ضي حاجة كبيرة، وباإلضافة 
للدعم كتعطيو 100 مليون ديال الدرهم يمكن نزيدوه ف %10 من هاد 

100 مليون ديال الدرهم حتى هي تضاف لهم فقط.

أما املتقاعدين السيد الرئيس، هذا كان باإلجماع، ألنه فيه واحد 
الهدف غادي يبان من بعد إن شاء هللا تعالى، ونتمنى أن نصلح به ما 

أفسد في بعض الجوانب األخرى السابقة، شكرا.

السيد ال7ئيس :

شكرا السيد الرئيس، ال�ضي ادريس صافي، إذا أعرض هذا التعديل، 
شكون؟ ال�ضي سعيد، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد سعيد بيعزيز:

شك7ا السيد ال7ئيس،

في نفس السياق ديال رأي مؤيد لهذا التعديل، طبعا سبق لينا في 

الفريق االشتراكي قدمنا تعديالت واللي تحدثو عليها السادة النواب قبل 
مني، وكنا دائما نواجه بأنه املكان املالئم لهذا التعديل وهذا اإلعفاء 
هو القانون الخاص باملؤسسة، يعني هذا إشكال اللي كان على مستوى 
القانون املالية. وانتما السيد الوزير، أجبتم وقلتوا بأن املكان املالئم هو 

قانون املالية، فوزارة املالية ترى عكس كذلك.

مسألة أخرى، أنه اإلعفاءات ديال املؤسسات، في الشق االجتماعي، 
التوجه  هو  عليه  عبرتو  اللي  املوقف  أن  الوعي  تمام  واعيين  احنا 
دالحكومة وما يمكنش غتعفيوها. لكن اللي بغينا نقولو لكم السيد 
الوزير، أن هذه املؤسسة ذات طبيعة اجتماعية، وأن بالدنا منخرطة 
في ورش الحماية االجتماعية، والخدمات التي تقدمها هاته املؤسسة ما 
هي إال جزء من الحماية االجتماعية التي ننشدها جميعا. ما تنساوش 
العامة لهذه املؤسسات ذات الطبيعة  بامليزانية  أنه تعليلكم املتعلق 
االجتماعية، راه دخلنا مؤسسات ذات الطبيعة االجتماعية في القانون 

داملالية األخير، وقلنا بأن يتعطى لهم من املالية العامة ديال البالد، 

وبالتالي فهذا يسري على كل املؤسسات. رجاء أنه نمشيو في اإلعفاء ديال 

هاد املؤسسة، اعتبارا لطبيعتها االجتماعية، ونهار غادي تكمل عندكم 

اعتابروها  آنذاك  كاملين،  املؤسسات  لهاد  الدعم  تحيدو  باش  رؤية 

واحدة من هاد السبعة، زيدوها هي الثامنة، وهذا ما كان وشكرا.

السيد ال7ئيس:

السيدة النائبة فاطمة التامني.

النيئبة السيدة فيطمة التيمني:

السيد ال7ئيس،

االجتماعية  األعمال  أن مؤسسة  االتجاه، كنعتقد على  نفس  في 

الهدف ديالها هو توفير خدمات للنهوض بأوضاع املوظفات واملوظفين، 

لألعمال  مؤسسات  هناك  املنطق.  بنفس  التعامل  ينبغي  وبالتالي 

هاد  مع  تمييز  دون  يعني  التعامل  وينبغي  معفاة،  اللي  االجتماعية 

املؤسسة، في نفس الوقت كاين هناك مؤسسات صحية وجامعية اللي 

كتهدف للربح منها جامعة األخوين، منها مؤسسة الشيخ زايد اللي كتهدف 

للربح، وتكلف يعني مبالغ باهظة للناس اللي كيولجوا ليها ومعفاة، يعني 

حتى املنطق وحتى الفلسفة اللي كيستند عليها منطق اإلعفاء كنشوفو 

على أنها بعيدة كل البعد على أنها تنطبق على هاد املؤسسة، إذا مع أننا 

نمشيو في اتجاه اإلعفاء باش يمكن هاد الخدمات يعني تيح للنهوض 

بأوضاع املستفيدين واملستفيدات منها، شكرا.

السيد ال7ئيس:

ال�ضي أديب السيد النائب املحترم.
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النيئ5 السيد أد 5 بنبراهيم:

شك7ا السيد ال7ئيس،

املالية، باش  احنا كنعرفوا املدونة ديال الضرائب كتغير بقانون 

نكونوا واضحين، ما كيوقع �ضي تغيير إيال ما كانش قانون املالية. دابا 

يمكن ندوزوها هنا، ويمكن نرفضوها احنا في قانون املالية، وال البرملان 

اللي يرفضها، ويكون هناك تناقض. احنا مع اإلعفاء، الرأي ديالنا تا 

احنا يكون اإلعفاء، ولكن ما يمكنلوش يدوز فهاد القانون، وخصوا 

يدوز في قانون املالية، وما خصش هما يرفضوه، حتى وزير املالية ما 

عندوش الحق باش يرفضوا، وشكرا.

السيد ال7ئيس:

الحكومة عندك �ضي إضافة؟ إال اسمحتي إيال سمحتي كاين واحد 

اإلستثناء السيد الوزير إيال سمحتي، ال�ضي حيكر.

النيئ5 السيد عبد الصمد حيك7:

السيد الرئيس شكرا على هاد الحوار املهم، غير هو من الناحية 

الدستورية، أذكر بأن املجلس الدستوري سبق لو في إطار النظر ديالو 

في القانون التنظيمي املتعلق باملالية 13.130 في املادة 6 في الصيغة 

األولى ديالها، اللي كانت جات بمقت�ضى ينص على أنه ال يمكن للبرملان 

أن يعدل في التدابير الجمركية والضريبية إال بمقت�ضى قانون املالية، 

صّرح املجلس الدستوري ساعتها بأن هاد املادة غير مطابقة للدستور، 

ألنها تصادر حق البرملان في التقدم بمقترحات قوانين في موضوع وبين 

مجاالت القانون. لذلك الدفع اللي دفع به السيد أديب مردود عليه من 

هاد الزاوية، شكرا السيد الرئيس.

السيد ال7ئيس:

أتمنى ما نجاوبوش على بعضياتنا، ندافعوا على املوضوع ونخليوه 

إال سمحتي، تفضل السيد الوزير.

السيد مصطفى بي تيس الوزي7 املنتدب لدى رئيس الحكومة، 
املكلف بيلعالقيت مع البرملين، النيطق ال7سمي بيسم الحكومة:

شك7ا السيد ال7ئيس،

طبعا الحكومة هي منفتحة على النقاش، وهذا هو عالش بالرغم 

ما  لكن  تمسك مسطريا  أنها  الحكومة  عند  الحق  عند  كان  أنه  من 

تمسكناش..

السيد ال7ئيس:

ال�ضي عبد هللا، وا ال�ضي عبد هللا، وا خليوا هاد الحوار.

السيد مصطفى بي تيس الوزي7 املنتدب لدى رئيس الحكومة، 
املكلف بيلعالقيت مع البرملين، النيطق ال7سمي بيسم الحكومة:

أنا كنتكلم على الفريق املحترم وعلى الفريق اللي قبل منو، وقلت بأنه 

هاد الحكومة ما عندها، بالعكس، الحكومة تناقش وتستمع. السيد 

النائب املحترم، تكلم وقال ping-pong، ما كاين ال ping-pong ال والو 

السيد النائب، أنا قبل ما نجي باش نجيب هاد املوقف هذا، اشتغلت 

مع ال�ضي لقجع اليوم على هاد التعديالت هادو، بجوج بهم، ال ديالكم 

ال ديال الفريق اإلشتراكي، ودرنا اجتماع أنا وياه، وخرجنا بموقف ديال 

وزارة املالية وديال الوزارة املكلفة بالعالقة مع البرملان وفي نهاية املطاف 

ديال الحكومة، donc راه ما كاينش ping-pong، هاد الكالم هذا ديال 

أن املكان الطبيعي للتعديالت املرتبطة بالضريبة راه هو قانون املالية، 

طبقا للمقتضيات ديال القانون التنظيمي املتعلق باملالية.

 دابا النقاش صريح وبسيط باين، هاد %20 اللي محتجاها وسجلها 

عليا مرة أخرى، تعهد للمرة الثانية، وإال كاتبتني فيها السيد النائب 

غادي نجاوبك به، هاد %20 إيال بقينا طبعا غندافعوا عليها باش تكون 

لهاد الناس.

السيد ال7ئيس:

شكرا، إال اسمحتوا، إال اسمحتوا، السيد الرئيس إال سمحتوا، 

في إطار هاد الجو، إال سمحتوا السيد، ال�ضي عبد هللا، إال سمحتوا 

في إطار هاد الجو اإليجابي، واللي الجميع يحرص على الدفاع، كل من 

زاويته. هذا مقترح قانون اللي تقدمات به جميع الفرق بدون استثناء، 

فالرجاء أنه نحافظوا على هاد اإلجماع، نخرجوا بعدا هاد املؤسسة 

لحيز الوجود، ومن بعد نعالجوا كل حاجة في وقتها، يعني يصعب أن 

نعالج جميع اإلشكاالت دفعة واحدة يصعب، فلهذا ما بغيتش ندّوز 

هاد التعديل للتصويت، إال كان ممكن تسحبوه، ونخليوا هاد الجو 

اإليجابي، نخرجوا بعدا هاد، نعم آسيدي.

النييبية  املجموعة  رئيس  بووانو،  عبد هللا  السيد  النيئ5 

للعدالة والتنمية:

شك7ا السيد ال7ئيس،

طبعا بعد التشاور مع اإلخوان للتقدم واإلشتراكية واإلخوان معنا 

في الحركة واإلتحاد اإلشتراكي، طبعا ما استشرتش مع اإلخوان، ألن 

باش ما نحرجهومش فقط، فاحنايا مع هاد التصور ومع اإللتزام ديال 
السيد الوزير، أنه يسجل في املحضر، وسنتقدم إن شاء هللا في قانون 

املالية، وراه أديب عضو فهاديك اللجنة إن شاء هللا، نتمناوا تا هو يجب 

التعديل، سنسحب هذا التعديل، شكرا.
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السيد ال7ئيس:

شكرا، إذا تم سحب التعديل.

إذا أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

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

صيدق مجلس النواب على مقترح قينون  ق�سي بإحداث وتنظيم 
مؤسسة األعميل اال تميعية ملوظفي ومتقيعدي البرملين.
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محض7 الجلسة الثينية والتسعين

التيريخ: االثنين 23 جمادى اآلخر 1444ه)16 يناير 2023(.

ال7ئيسة: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

السادسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعون  تسعة  التوقيت: 
مساء والدقيقة التاسعة عشرة.

رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة  األعميل:   دول 
69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام 

انتقالية خاصة بآجال األداء.

السيد راشيد الطيلبي العلمي، رئيس مجلس النواب:

مشروع قانون رقم 69.21 يق�ضي بتغيير القانون رقم 15.95 املتعلق 
الكلمة  األداء،  بآجال  انتقالية خاصة  أحكام  وبسن  التجارة  بمدونة 

للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون تفضل السيد الوزير.

السيد مصطفى بي تيس الوزي7 املنتدب لدى رئيس الحكومة، 
املكلف بيلعالقيت مع البرملين، النيطق ال7سمي بيسم الحكومة:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم والصالة والسالم على سيدني محمد 
وعلى آله وصحبه أ معين.

السيد ال7ئيس املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

يسعدني أن أقدم اليوم أمام مجلسكم املوقر مشروع القانون رقم 
69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام 
انتقالية خاصة بآجل األداء، الذي يأتي ملعالجة النواقص التي أبان عنها 
اإلطار القانوني املنظم ألجل أداءه في بالدنا، والذي تأثرت بفعله خزينة 
عدة  موضوع  وكان  واملتوسطة،  والصغرى  جدا  الصغيرة  املقاوالت 

شكايات من الفاعلين في القطاعين الخاص.

وتجدر اإلشارة إلى أن إعداد مشروع هذا القانون تم وفق مقاربة 
تشاركية مع مختلف الفاعلين، في القطاع العام والخاص، الذين يتألف 
منهم مرصد آجال األداء. ويتعلق األمر، عالوة على ممثلي اإلدارة، من 
ممثلين عن اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب واملجموعة املهنية لبنوك 

املغرب وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وبنك املغرب.

السيد ال7ئيس املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمين،

تتجلى أهم املقتضيات الواردة في هذا املشروع فيما يلي:

أو  يقل  الذي  واإلعتباريين  الذاتيين  األشخاص  استثناء  أوال،   -
يساوي رقم معامالتهم السنوي مليوني درهم دون احتساب الضريبة 

على القيمة املضافة من مجال تطبيق آجل األداء املنصوص عليها في 
مشروع هذا القانون؛

- ثانيا، تحديد األجل األق�ضى لألداء عندما يتفق األطراف في 120 
يوما عوض 90 يوما؛

- ثالثا، اعتماد تاريخ إصدار الفوترة كبداية إلحتساب آجل أداء 
املبالغ املستحقة بدل تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيد الخدمة؛

- رابعا، منح آجل استثنائي ال يتجاوز 180 يوما ملنهي القطاعات ذات 
الطابع الخصو�ضي أو املوسمي، وذلك بناء على اتفاقات تبرم في هذا 
الشأن من طرف منظماتهم املهنية بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس 

املنافسة؛

- خامسا، فرض نظام للتصريح كل ثالثة أشهر، بطريقة إلكترونية 
لدى اإلدارة، يتعلق بالفواتير غير املؤداة داخل اآلجل والفواتير املؤداة 
كليا أو جزئيا خارج اآلجال، وتلك التي لم يتم أداءها لكونها موضوع 

منازعة أمام املحكمة؛

الشخص  أو  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  منح  سادسا،   -
املفّوض من لدنها سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد 

كيفيات هذه املراقبة؛

- سابعا، ضمان حق الشخص الذاتي أو االعتباري الدائم طلب 
حقه في التعويض عن التأخر في أداء املبالغ املستحقة من املدين وذلك 

وفق للتشريع الجاري به العمل؛

- ثامنا، فرض غرامة مالية لفائدة الخزينة تحدد نسبتها في السعر 
املديري لبنك املغرب املطبق عند اختتام الشهر األول من التأخر في 
األداء وفي %0.85 عن كل شهر أو جزء من الشهر اإلضافي، يتم تطبيقها 
على املبلغ غير املؤدى داخل اآلجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب 

الضريبة؛

- تاسعا، فرض عقوبات مالية عن اإلخالل باملقتضيات املتعلقة 
بالتصريح و بأداء الغرامات املالية عند حلول آجال إستحقاقها؛

- عاشرا، تنظيم مسطرة للمنازعة في املبالغ املستحقة أو في جزء 
منها.

السيد ال7ئيس املحترم،

السيدات السيدة النواب املحترمين،

في إطار مناقشة مشروع هذا القانون في لجنة القطاعات اإلنتاجية 
لهذا املجلس املوقر، تقدمت الفرق النيابية بمجموعة من التعديالت 
والتي تم أخذ عدد منها بعين اإلعتبار، ال سيما على مستوى املواد 3 و78 

واملادة 2 من مشروع هذا القانون.

تلكم باختصار، الخطوط العريضة ملشروع القانون رقم 69.21 
بتغيير القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية 
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الشكر  بخالص  ألتقدم  الفرصة  هذه  وأغتنم  األداء.  آلجال  خاصة 
ألعضاء لجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلسكم املوقر على تجاوبهم مع 
مشروع هذا القانون، راجيا أن ينال رضاكم وموافقتكم كما كان عليه 

األمر داخل هذه اللجنة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد ال7ئيس:

العامة،  املناقشة  باب  أفتح  التقرير؟  وزع  الوزير،  السيد  شكرا 
فريق التجمع الوطني األحرار السيد التهامي الوزاني في حدود 5 دقائق.

النيئ5 السيد التهيمي الوزاني:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

السيد ال7ئيس املحترم،

السيد الوزي7 املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

فريق  بإسم  العامة  الجلسة  في هذه  الكلمة  أتناول  أن  لي  يطيب 
بتغيير   69.21 رقم  قانون  مشروع  ملناقشة  لألحرار  الوطني  التجمع 
انتقالية  أحكام  وبسن  التجارة  بمدونة  املتعلق   15.95 رقم  القانون 

خاصة بآجال األداء.

ويأتي هذا املشروع قانون، في إطار رؤية حكومية صائبة، من أجل 
الحكومي،  البرنامج  أولويات  يعتبر من  الذي  الوطني  تحفيز اإلقتصاد 
وفي إطار مواكبة الترسانة القانونية مليثاق اإلستثمار، إضافة إلى كونه 
سيضّخ السيولة الالزمة للمقاوالت، خصوصا الصغيرة منها واملتوسطة، 

من أجل تحريك عجلة اإلقتصاد الوطني.

بداية، ال بد من التأكيد على إرادة الحكومة الواضحة في تنظيم 
آجال األداء وتحويله إلى وسيلة داعمة لإلستثمار وليست معيقة له، 
تكريس  في سياق  املبدأ  تندرج من حيث  القانونية  اآللية  هاد  لكون 
الحرية التعاقدية للعالقات التجارية القائمة بين املقاوالت واإلدارات 

واملؤسسات العمومية.

وبدون أدنى شك، فإن هذا املشروع يأتي تنفيذا للتعليمات امللكية 
بمناسبة  السامي  خطابه  في  أشار  الذي  الجاللة،  لصاحب  السامية 
الذكرى 65 لثورة امللك والشعب إلى إشكالية آجال األداء باعتبارها 
عائقا أمام السير العادي للمقاوالت، حيث قال جاللته »يتعين على 
اإلدارات العمومية وخاصة الجماعات الترابية أن تقوم بأداء ما بذمتها 
من مستحقات اتجاه املقاوالت، ذلك أي تأخير قد يؤدي إلى إفالسها مع 
ما يلي ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل» انتهى خطاب جاللة 

امللك.

ال بد من التذكير، أن آجال األداء كمقت�ضى قانوني ظّل موضوعا 
للنقاش والجدل بين املعنيين به، حيث عرض على مؤسستنا التشريعية 

دون  تحول  التي  والعراقيل  النقائص  تدارك  أجل  من  مرة  من  ألكثر 
احترامه، وهذا دورنا كمشرعين، نعمل من أجل تجويد القانون وجعله 
في خدمة اإلستثمار والتنمية والصالح العام، أخذا بعين اإلعتبار ما 
رصده مجلس املنافسة من إشكالية بمناسبة إبداء رأيه بشأن مشروع 
القانون املعروض علينا اليوم، وكذا التوصيات التي من شأنها تحسين 
يتوافق مع قواعد  نحو  فعليا وعلى  تطبيقه  القانون وجعل  مشروع 

املنافسة الحرة والشريفة.

املغربية  املقاوالت  من  عدد  تعيشه  الذي  الصعب  الوضع  إن 
واإلكراهات التي تحول دون تطورها ومواكبها للتغيرات اإلقتصادية وقلة 
السيولة الناتجة عن تأخر وطول آجال السداد، والتي تحد من التشغيل 
واإلستثمار والتنافسية وأيضا الولوج لألسواق الخارجية، كلها معيقات 
استثمارية تتطلب تدخل املشّرع ملعالجة بعض األعطاب التي يتسبب 
فيها تأخر األداء، ولهذا نراهن على املشروع الذي نتداول بشأنه اليوم 
للحد من تأخير أداء مستحقات الشركات، حيث يتضمن مقتضيات 
مهمة لتقليص آجال أداء املستحقات على املعامالت إلى 60 يوم إن لم 
يتفق األطراف على تحديد آجال األداء، وفي أجل ال يمكن أن يتجاوز 120 
يوم عندما يتفق األطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من 
تاريخ إصدار الفوترة. كما من إيجابيات املشروع تضمنه ألحكام قانونية 
تهم سن نظام التصريح الدوري لدى اإلدارة بطريقة إلكترونية، يتعلق 
بالفواتير الغير املؤداة داخل اآلجال والفواتير املؤداة كليا أو جزئيا. رغم 
تقدم املغرب ببعض املراكز في مؤشر ممارسة األعمال، فإن املؤشرات 
10 التي تم االستناد إليها في هذا التصنيف كانت تظهر دائما تراجعا هاما 
في مؤشر احترام العقود التجارية. كما أن معدل أداء الديون املستحقة 
على مقاوالت القطاع الخاص يصل إلى 3 أشهر، بينما يصل للمؤسسات 
العمومية إلى 10 أشهر. كما أن معالجة إشكالية التأخر في األداء، حسب 
مقتضيات املشروع القانون الذي سنصّوت عليه، يعد مكونا أساسيا 

لخطة إقالع االقتصاد الوطني ورافعا قويا في تحسين مناخ االستثمار.

من  باعتبارها  األداء،  وتقليص  املساطر  في  الشفافية  إضفاء  إن 
ومحاربة  االستثمار  مخاطر  وخفض  األعمال  مناخ  تحسين  عوامل 
املحترم،  الرئيس  السيد  األسباب  لهذه  وطنية.  أولوية  عراقيله، سار 

السيد الوزير املحترم..

السيد ال7ئيس:

النائب  واملعاصرة،  األصالة  لفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
املحترم السيد صالح اإلدري�ضي.

النيئ5 السيد صيلح اإلدري�سي:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم والصالة والسالم على رسول هللا.

السيد ال7ئيس،

السيد الوزي7 املحترم،
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السيدات والسيدة النواب املحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
املناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون 
رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة و بسن أحكام انتقالية خاصة بآجال 

األداء.

يأتي هذا املشروع تنفيذا لتعليمات جاللة امللك -نصره هللا- الواردة 
في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 65 لثورة امللك والشعب بشأن 
إشكالية آجال األداء، باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاوالت. 
التأخر  معالجة  بأهمية  الحكومة  وعي  إطار  في  املشروع  يندرج  كما 
الحاصل في األداء، تماشيا مع متطلبات ومواكبة تنزيل القانون اإلطار 
مناخ  وتحسين  وطني  اقتصادي  إقالع  ولتحقيق  باالستثمار،  املتعلق 
األعمال، وكذا توفير بيئة مناسبة لالستثمار واعتماد منظومة قانونية 
حديثة ومتكاملة ومندمجة تجعل من املقاولة رافعة أساسية للتنمية 

االقتصادية واالجتماعية.

مجلس  توصيات  اعتبار  سياق  في  أيضا،  املشروع  هذا  ويندرج 
فإشكالية  القانون،  مشروع  مقتضيات  ضمن  وتضمينها  املنافسة 
آجال األداء ال زالت تشكل عقبة رئيسية تحول دون تطور االقتصاد 
إفالس  في  الرئيسية  األسباب  أحد  ذلك،  على  عالوة  وتعتبر  الوطني. 
املقاوالت، حيث تشير أحدث األرقام املتعلقة بسنة 2019 إلى أن أكثر 
اآلجال  بعد  مستحقاتها  على  تحصل  املغربية  املقاوالت  نصف  من 
القانوني املحدد في 60 يوما، وتتلقى %35 من مستحقاتها خالل آجال 
تزيد عن 120 يوما. وتواجه املقاوالت الصغيرة جدا والضعيفة وضعية 
جد صعبة، فيما يرتبط آجال ألداء الزبناء في جميع القطاعات، خاصة 
مع مستويات تتجاوز 200 يوم من رقم املعامالت بالنسبة للمقاوالت 

الصغيرة والصغيرة جدا.

لذلك، نثمن انكباب الحكومة على هذه اإلشكالية التي تهم على 
حد سواء الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، مع األخذ بعين 
للمملكة.  االقتصادية  التنمية  على  السلبي  تأثيرها  معالجة  االعتبار 
كما أن التأخير في األداء يهدد املقاولة وخزينتها وتوازناتها املالية، لذا 
أصبح من املستعجل إضفاء شفافية للمساطر والتقليص من آجال 
األداء باعتبارها من العوامل الحاسمة في تقليص املخاطر التي تتربص 
فيما  الحكومة  اعتمدته  الذي  باإلصالح  هنا  نشيد  كما  باملقاوالت. 
يتعلق بمنظومة الصفقات العمومية، بما سيساهم في جعل الطلبية 
الوطنية وإنعاش مختلف  املقاولة  العمومية وسيلة فّعالة في خدمة 

قطاعات االقتصاد الوطني واالستثمار.

وطنية  سياسة  بالدنا  اعتمدت  فقد  اإلصالح،  هذا  مع  وباملوازاة 
جديدة ومندمجة لتحسين مناخ األعمال، تمتد ل 5 سنوات ما بين 
السامية.  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  إعدادها  تم  وقد   ،2025-2021
التي صيغت وفق مقاربة مندمجة، بمشاركة  السياسة  وتهدف هذه 

قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وممثلين عن القطاع الخاص إلى 
تحسين مناخ األعمال، من خالل الجواب على االحتياجات الحقيقية 
للمقاولين واملقاوالت الوطنية. لذلك، في سياق هذا اإلصالح املهم جدا، 
لتحسين  كبيرة  بذل مجهودات  املاضيين  العقدين  املغرب خالل  ألن 
مناخ اإلستثمار بهدف تنويع اإلقتصاد وخلق فرص عمل قارة، غير أن 
أجرأة واإلنفتاح على املتغيرات واملستجدات التي يعرفها العالم وكذا 
التحديات املطروحة، خصوصا املتعلقة بإحتضان املنافسة الدولية 

الشرسة على جذب اإلستثمار.

هاد  في  اللي كتشتاغل  الناس  نقولك على  كانبغي  الوزير  والسيد 
امليدان ديال الصفقات العمومية تتعاني بزاف، ألن يقد يتعاقد مع 
client على 4 أشهر ومايتخلص على 10 أشهر وال على عام ماهي معقولة، 
زيادة على ذلك على أنها كاينة املؤسسات ديال الدولة اللي مازال عندها 

او معها.
ّ
recouvrement مع les partenaires ديالها اللي مفاتوا وف

إلى  وبالنظر  سبق  فيما  كامل  قلنا  اللي  ال�ضيء  هاد  مع  وتماشيا 
األهمية البالغة التي يكتسيها هذا النص التشريعي، فإننا قررنا في فريق 
األصالة واملعاصرة بمجلس النواب التصويت باإليجاب على مشروع 
قانون رقم 69.21 بتغيير القانون 15.95 املتعلق بمدونة التجارة بسن 
أحكام انتقالية خاصة بآجال األداء، آملين أن يساهم هذا النص إلى 
جانب القانون اإلطار بمثابة ميثاق لإلستثمار واملشروع القانون املتعلق 
ببالدنا  الخاص  لإلستثمار  قوية  دفعة  إعطاء  في  الصناعية  باملناطق 

وطنيا كان وأجنبيا، ألننا في حاجة ماسة إلى توفير مناصب..

السيد ال7ئيس:

للوحدة  اإلستقالل  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية النائب املحترم ال�ضي عزيز الفيدي.

النيئ5 السيد عزيز الفيدي:

السيد ال7ئيس،

السيد الوزي7،

السيدات والسيدة النواب املحترمين،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  الكلمة،  أتناول  أن  لي  يطيب 
بتغيير  يق�ضي   69.21 رقم  القانون  مشروع  مناقشة  في  والتعادلية، 
القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة بسن أحكام انتقالية خاصة 
بآجال األداء. هذا املشروع الذي يجسد بحق إرادة السياسة القطاعية 
القوية في جعل األدوات القانونية رافعة أساسية للتنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية، وذلك إنسجاما مع التوجهات امللكية السامية الصادرة 
عن املجلس الوزاري من تاريخ 10 أكتوبر 2018، عندما دعا جاللة امللك 
اإلدارات العمومية الجماعات الترابية إلى أداء ما بذمتها من مستحقات 
اتجاه املقاوالت، باعتبار أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفالسها، مع ما يترتب 



عدد1612–205رجب14442  )227يناير20232( الجريدة الرسمية للبرملان6ي079  

عن ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل، هذا عالوة على التزام 
الحكومة في برنامجها بأن تضع في صلب اهتماماتها آجال األداء املتعلقة 
من  العمومية،  واملقاوالت  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  بالدولة 
خالل اتخاذ مجموعة من التدابير، بما فيها اعتماد إجراءات استثنائية 
لدعم املقاوالت، خاصة الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا، لتمكينها 
من تجاوز الصعوبات التي تواجهها خزينتها، بما في ذلك تقليص آجال 
األداء وتحسين شروط تمويلها بما يضمن إنعاشها اإلقتصادي وتقوية 

قدراتها اإلنتاجية والتنافسية وحمايتها من اإلفالس.

إن عدم التزام اإلدارة واملؤسسات واملقاوالت العمومية والجماعات 
الترابية بهذه التوجهات العامة، يقت�ضي إجراءات بديلة صارمة قادرة 
على حماية هذا الرصيد املقاوالتي الذي يشكل أكثر من %90 من النسيج 
اإلقتصادي الوطني، بما فيها التفعيل الصارم للمقتضيات الجديدة 
التي جاء بها املشروع من أجل معالجة هذه الوضعية وسد الثغرات 
يضمن  بما  التجارية،  املعامالت  في  األداء  بآجال  املتعلقة  القانونية 
مناعة خزينة املقاوالت الصغرى جدا والصغيرة واملتوسطة باألساس، 
وتقوية قدراتها التنافسية وتأهيلها وتطويرها وتعزيز انخراطها في النسيج 
اإلقتصادي، بما يقت�ضي ذلك أيضا من تشديد الجزاءات بالنسبة ألي 

إخالل بهذه اآلجال.

هذا املشروع الذي يأتي إستجابة للعديد من الفاعلين اإلقتصاديين 

من أجل تفادي حاالت اإلفالس التي تسبب في إشكالية آجال األداء، 

األمر الذي يؤدي بالعديد من املقاوالت لتدخل في مسلسل الصعوبات 

واإلكراهات املالية، األمر الذي من شأنه أن يلخص املجهودات التي قام 

بها املغرب من أجل تحسين مناخ األعمال والرفع من ترتيبه في إطار مؤشر 

األعمال، نظرا ألهمية هذا املؤشر الذي يساعد في جلب اإلستثمارات 

األجنبية، ذلك أن إشكالية عدم احترام آجال األداء يشكل أحد أهم 

النقط السوداء في مجاالت املعامالت التجارية بين األطراف الفاعلة في 

اإلقتصاد الوطني، وهو ما يضعف مساحة الثقة التي تفترض أن تسود 

بينها من جهة، ويضعف من قدرة البناء الداخلي للمقاولة الذي يضمن 

اإلستمرارية واإللتزام بديونها اتجاه األطراف التي تتعامل معها في إطار 

املنفعة املتبادلة. غير أنه بالرغم من املجهودات التي بذلتها الوزارة في 

هذا الشأن، من أجل سد الفراغ التشريعي، ال بد من تكاثف الجهود 

من الفاعلين من أجل العمل على تجويد النصوص القانونية املؤطرة 

ملدونة التجارة، بشكل شمولي بدل تقديم بعض التعديالت الجزئية التي 

تهدف إلى معالجة مشكالت بعينها حتى تكون املعالجة شاملة للمشاكل 

املطروحة التي تواجهها املقاولة...

السيد ال7ئيس:

اإلشتراكي،  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا  شكرا، 
النائبة املحترمة السيدة حياة لعرايش.

النيئبة السيدة حيية لع7ايش:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

شك7ا السيد ال7ئيس املحترم،

السيد الوزي7 املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمين،

يطيب لي أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي ملناقشة مشروع 
قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة 

وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال األداء.

لت مسألة عدم احترام آجال أداء املبالغ املستحقة 
ّ
بداية، لطاملا شك

على املعامالت التجارية مصدر قلق كبير لدى مختلف الفاعلين، سواء 
كان خواصا أو مؤسسات ومقاوالت عمومية، حيث اعتبرت دائما هذه 
اإلشكالية واحدة من بين أهم املآزق التي تهدد السير العادي لهؤالء 

الفاعلين، وخصوصا منهم املقاوالت املتوسطة والصغيرة.

ويأتي مشروع قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 املتعلق 
بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال األداء، الذي يهدف 
بشكل أسا�ضي إلى معالجة إشكالية التأخر في آجال األداء والتحكم فيها، 
وذلك بسن مقتضيات جديدة كفيلة بضبطها، يأتي في إطار مسلسل 
تجويد الترسانة القانونية املتعلقة بها، وليشكل حلقة أخرى من هذا 

املسلسل.

هكذا، فنحن في الفريق اإلشتراكي، وكنا قد نّبهنا في أوقات سابقة 
إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني جديد، يتعلق بأجرأة وبآجال األداء في 
تواجه  التي  واملعيقات  املشاكل  من  الحد  ويروم  التجارية.  املعامالت 
الفاعلين في القطاع الخاص على الخصوص، واملتمثلة في طول مدة 
آجال األداء بين املقاوالت الخاصة، وفي صعوبة تطبيق بعض مقتضيات 

القوانين املؤطرة لهذا املجال.

وبسن  التجارة  بمدونة  املتعلق  القانون  مشروع  أن  نعتبر  فنحن 
أحكام انتقالية خاصة بآجال األداء، مرحلة مهمة في مسلسل تعزيز 
والتعويض  األداء،  آجال  مدة  بتقليص  املرتبطة  القانونية  الترسانة 
عن التأخر في أداء املبالغ املستحقة من املدين، ملا للتأخير في األداء من 
إنعكاسات سلبية على الخزينة ومعامالت املقاوالت، وهي واإلنعكاسات 

التي قد تصل إلى حد إعالن إفالسها.

ومن هذا املنطلق، جاءت تعديالت الفريق اإلشتراكي على بعض مواد 
مشروع هذا القانون، انطالقا من دورنا كقوة منبهة وإقتراحية، وذلك 
أوال بناء على التوجيهات امللكية السامية في هذا اإلطار، كتوجيهاته التي 
تضمنها خطاب جاللته -نصره هللا- وأّيده، بمناسبة الذكرى 65 لثورة 
امللك والشعب بتاريخ 20 غشت 2018، وثانيا استنادا إلى توصيات 

مجلس املنافسة.
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املناقشة  أثناء  اإلشتراكي،  الفريق  في  سّجلنا  اإلطار،  هذا  وفي 
التفصيلية، عدم تجاوب الحكومة مع كل التوصيات الواردة في مجلس 
املنافسة بخصوص مشروع هذا القانون. كما أستحضرنا في الفريق 
اإلشتراكي، أثناء تقديم التعديالت، توصيات مرصد آجال األداء الذي 
إلى  باإلضافة  واإلدارة،  املغرب  ملقاوالت  العام  اإلتحاد  من  كل  يضم 

مختلف الفاعلين.

ونظرا لألهمية البالغة ملشروع هذا القانون، فيما يتعلق بتشجيع 
اإلستثمار وتطور املقاوالت، حرصنا أثناء مناقشته في لجنة القطاعات 
اإلنتاجية ومن موقعنا كفريق معارض، اختار ممارسة معارضة بّناءة، 
على اإلسهام في تكريس مبدأ التجويد التشريعي، وذلك نظرا ملا ملشروع 
هذا القانون من بعد إستراتيجي ولتأثيره املتوقع في التنمية اإلقتصادية 
ببالدنا، من خالل دعم وتطور املقاوالت واستدامتها، وانطالقا كذلك 
من الغيرة والحس الوطني الذي يسكننا في الفريق اإلشتراكي، بعيدا 
عن كل املزايدات السياسية الضيقة. واعتبارا للتعاطي اإليجابي مع 
التعديالت التي تقدم بها الفريق اإلشتراكي، في الصياغة التوافقية للجنة 
الفرعية، صوتنا في لجنة القطاعات اإلنتاجية، باإليجاب على مشروع 
هذا القانون، حرصا منا في الفريق اإلشتراكي على ضمان مساهمتنا في 
وضع قاعدة من أسس املتينة، ومجموعة من اآلليات الالزمة التي من 
شأنها أن تضمن فاعلية التدبير وضمان إستدامة املقاوالت والفاعلين 

الخواص واملؤسسات واملقاوالت العمومية، وشكرا.

السيد ال7ئيس:

النائب  الحركي،  للفريق  الكلمة  املحترمة،  النائبة  للسيدة  شكرا 
املحترم السيد محمد هيشامي.

النيئ5 السيد محمد هيشيمي عن الف7يق الح7كي:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

السيد ال7ئيس املحترم،

السيد الوزي7 املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة، بإسم الفريق الحركي، لإلدالء بوجهة 
نظرنا وموقفنا من مشروع القانون املعروض على أنظارنا اليوم والذي 
يغير قانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية 

خاصة بآجال األداء.

هذا املشروع املؤطر بالتوجيهات السامية لصاحب الجاللة -نصره 
هللا- في عدة خطب، ومنها خطاب جاللته بمناسبة الذكرى 65 لثورة 
د بأن اإلدارة العمومية 

ّ
امللك والشعب بتاريخ 20 غشت 2018، الذي أك

وخاصة الجماعات الترابية ملزمة بأداء ما بذّمتها من مستحقات تجاه 
املقاوالت، على اعتبار أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفالسها، ما يتبع ذلك من 

فقدان العديد من مناصب الشغل. كما أن هذا املشروع وثيق الصلة 
بدور تحسين آجال األداء في ترسيخ قيم الحكامة الجديدة، وتعزيز الثقة 
بين القطاعين العام والخاص، واملساهمة في تسيير حياة املقاولة، ومن 
للبالد والحفاظ على مناصب  االقتصادية  التنمية  في  املساهمة  تمة 

الشغل وديمومتها.

ومن هذا املنطلق، حضرات السيدات والسادة، فإننا في الفريق 
الحركي ال يمكننا إال أن نثمن أي إجراء له بعد إصالحي، ال سيما أن 
هذا املشروع قانون يعالج بعض الثغرات التي تضمنها القانون األصلي 
رقم 15.95 وأيضا القانونين املغّيرين له على التوالي 32.10 و49.15، 
بحكم محدودية النتائج املحققة بعد التطبيق، خاصة على مستوى 
خزينة  على  كبيرا  تأثيرا  أفرزت  املمارسة  أن  كما  الخاص.  القطاع 
املقاوالت الصغرى جدا والصغيرة واملتوسطة بسبب تأخر آجال األداء، 
مّما أصبح يهدد قدرتها التنافسية ويؤثر على استمراريتها واستمرارية 

مناصب الشغل التي فتحتها.

فاألكيد السيد الوزير، أن معالجة آجال األداء وتأطيرها قانونيا 
بالنظر  أيضا،  االجتماعي  والهاجس  االقتصادي  البعد  فيه  يتقاطع 
للثقل الذي يمثله النسيج املقاوالتي، ال سيما الصغيرة واملتوسطة في 
االقتصاد الوطني. وبالتالي، فإن الوضعية الحالية آلجال األداء تجعل 
هذه املقاوالت بين خيارين، إما التوقف النهائي بفعل عدم توفرها على 
عمالها  وتسريح  اليومية  التدبيرية  نفقاتها  لتسديد  الكافي  الرأسمال 
أو اللجوء إلى املزيد من االقتراض وما يرتبط به من ضغوط ومشاكل 

وانعكاسات.

السيد ال7ئيس،

لقد تم بالفعل إحراز تقدم ملحوظ في مجال تقليص آجال أداء 
واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة  بذمة  العالقة  النفقات 
املقاوالت تدهورت، مما  بين  العمومية، لكن آجال األداء  واملقاوالت 
تفاقم  املشكل  أن  كما  واملتوسطة.  الصغرى  املقاوالت  كاهل  أثقل 
بشكل كبير إثر األزمة االقتصادية الناجمة عن تف�ضي »كوفيد 19» علما 
أن املؤسسات واملقاوالت العمومية تستحوذ على القسط األكبر من 
استثمارات الدولة، وبالتالي فإن عدم التسوية في آجال معقولة سيؤثر 

حتما على حركية التدفقات املالية وعلى سير العملية التنافسية.

السيد ال7ئيس،

عالقة باملوضوع، نطلب في الفريق الحركي من الحكومة أن تطلع 
البرملان، ومن خالله الرأي العام وكل الفاعلين، عن حصيلة تطبيق 
املادة 9 من قانون املالية لسنة 2020، فالبد في تقديرنا أن يخضع تنفيذ 
هذه املادة التي أثارت جدال كبيرا للتقييم. وللتذكير، فإن هذه املادة 
تخص األحكام القضائية التنفيذية ضد الدولة أو الجماعة الترابية 
ومجموعاتها. وبغض النظر عن اآلجال املحددة في 4 سنوات كحد أق�ضى 
لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضد اإلدارة، بإلزام اآلمر بالصرف باألداء 
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 4 واملحاسب العمومي بإدراج املبلغ املحكوم به في ميزانية السنوات 
الالحقة، فإننا نتساءل هل يتم احترام هذا اآلجال رغم إجحافه؟ وهل 
هناك ضمانات لعدم تجاوز هذه املدة؟ ال سيما أن األمر يتعلق بأداء 
وسيولة وأنشطة اقتصادية وتجارية. كما نطرح في هذا املقام تعقد 

املساطر القضائية أحيانا ومدى تفعيل آليات الوساطة والتحكيم.

السيد ال7ئيس،

وأيضا  الصلة  ذات  املنافسة  مجلس  توصيات  نثمن  الختام،  في 
املقاربة التشاركية في إعداد هذا املشروع، موجهين الدعوة إلى الحكومة 

قصد مواصلة الجهود في مجال رقمنة الفواتير..

السيد ال7ئيس:

الدستوري  للفريق  الكلمة  املحترم.  النائب  السيد  شكرا  شكرا، 
الديمقراطي االجتماعي، السيد النائب املحترم ال�ضي فيصل الزرهوني.

النيئ5 السيد فيصل الزرهوني:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

السيد ال7ئيس املحترم،

السيد الوزي7 املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمين،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي 
في مناقشة مشروع قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 املتعلق 

بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال األداء.

ويندرج هذا املشروع في سياق دعم تنافسية املقاولة املغربية، وعلى 
الخصوص املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة، وذلك للقطع 
املستحقة  املبالغ  أداء  آجال  احترام  املترتبة عن عدم  اإلشكاالت  مع 
على املعامالت التجارية إزاء هذه املقاوالت، مما يتسبب لها في ضعف 
قدرتها التنافسية وصمودها أمام الشركات الكبرى، سواء كانت عامة 
أوخاصة، بسبب املماطلة في تأدية مستحقاتها التي تضع وحدات مهمة 
من النسيج املقاولتي الوطني في وضعية مالية صعبة، تدفعها للجوء 
إلى القروض، مما يترتب عنها من تكاليف وفوائد وشروط أو التوقف 
عمالها  وتسريح  السوق  في  الطبيعي  السير  مواصلة  عن  اإلضطراري 

وفساد مشاريعها.

املشروع  وتقديم  إعداد  تم  اإلشكاالت،  في هذه  الوقوع  ولتفادي 
القانون من طرف الحكومة، مشكورة على تجاوبها مع شكايات الفاعلين 
في القطاع الخاص، ومشكورة على املنهجية املعتمدة في إعداد هذا 
املشروع، آخذة بعين اإلعتبار توصيات كل من مرصد آجال األداء الذي 
الفاعلين  ومختلف  واإلدارات  املغرب  للمقاوالت  العام  اإلتحاد  يضم 
اإلشكاالت  اإلعتبار  بعين  وأخذا  املنافسة،  مجلس  توصيات  وكذا 

والصعوبات والثغرات امللموسة في اإلطار القانوني املتعلق بتنظيم آجال 
األداء الصادرين في سنة 2011 و 2016.

يأتي مشروع قانون الذي بين أيدينا لتقديم الحلول املطلوبة لهذه 
اإلشكاليات، وذلك من خالل األهداف التالية:

أداء  في  التأخر  للتصدي إلشكالية  تدابير عملية وملموسة  - سن 
مستحقات املقاوالت؛

التجارية  للمعامالت  أحكام خاصة  األداء وسن  - تطوير مجاالت 
وفرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بشروط البيع؛

- املساهمة الفعلية في خطة إقالع اإلقتصاد الوطني وتحسين مناخ 
األعمال وإدراك املؤشرات التصنيفية الدولية املقارنة.

ومن أجل بلوغ هذه األهداف، يتضمن مشروع قانون رقم 69.21 
مجموعة من األحكام اإلنتقالية الضابطة آلجال األداء، ومن أهمها:

على  املستحقة  املبالغ  أداء  آجال  على  املشروع  هذا  سريان   -
أو موطن  اجتماعي  مقر  على  املتوفرين  التجار  بين  املنجزة  املعامالت 
ضريبي أو مؤسسة داخل املغرب، مع استثناء األشخاص الطبيعيين أو 
اإلعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معامالتهم السنوي مليوني درهم؛

- تحديد اآلجال األق�ضى لألداء املتفق عليه بين األطراف في 120 
يوما بدل من 90 يوما الجاري بها العمل حاليا؛

املبالغ  األداء  آجال  إلحتساب  الفاتورة  إصدار  تاريخ  إعتماد   -
املستحقة بدل من تاريخ استالم السلعة أو تنفيذ األشغال؛

- تحديد اليوم األخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت 
فيه األشغال أو الخدمات املطلوبة كآجال أق�ضى إلصدار الفاتورة؛

- منح أجل استثنائي ال يتعدى 102 يوم ملنهي القطاعات ذات طابع 
خصو�ضي أو موسمي بناء على شروط مفصلة.

بنظام  تتعلق  أخرى  بمقتضيات  املشروع  تعزز محتوى هذا  كما 
وبيان  املختلفة  الفواتير  يتضمن  اإلدارة،  لدى  اإلليكتروني  التصريح 
إمكانية  مع  مراقب،  أو  خبير  أو  معتمد  محاسب  من  عليه  مصادق 
مراقبة هذا التصريح من طرف السلطة الحكومية املكلفة باملالية، هذا 
باإلضافة إلى إقرار جزاءات وغرامات مالية عند اإلخالل باملقتضيات 
املتعلقة بالتصريح املذكور أو عن عدم أداء املبالغ املستحقات داخل 
اآلجال القانونية وعن كل فاتورة مع احتساب مبلغ الضريبة العائدة 

لهذه املبالغ املوفرة.

السيد ال7ئيس،

ونظرا للطابع امللزم لهذا املشروع وأهميته في حماية املقاولة الوطنية 
واملساهمة في اإلنتعاش اإلقتصادي واإلجتماعي وتفادي األزمات املالية 
التي يمكن أن تعترض املقاوالت الصغيرة واملتوسطة، فإننا في فريقنا 
السيد  تبنينا هذا املشروع بجميع مقتضياته ونصادق عليه وشكرا 

الرئيس.
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السيد ال7ئيس:

واإلشتراكية  التقدم  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النائبة املحترمة السيدة الرفعة ماء العينين.

النيئ5 السيدة ال7فعة ميء العينين:

السالم عليكم السيد ال7ئيس،

السيد ال7ئيس املحترم،

السيد الوزي7 املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق التقدم واإلشتراكية، في إطار 
االنتقالية  األحكام  وبسن  التجارة  بمدونة  املتعلق  القانون  مشروع 
للتعليمات  تنفيذا  يأتي  الذي  املشروع  وهو  األداء.  بآجال  الخاصة 
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس -نصره هللا- بضرورة 
تطور  أمام  حقيقيا  عائقا  تعتبر  التي  األداء  آجال  إشكالية  معالجة 
للصعوبات  تعرضها  أو  إفالسها  بسبب  منها  العديد  وتعثر  املقاوالت، 

املالية.

بتحديد  أساسا  تتعلق  مهمة،  أحكاما  يتضمن  املشروع  هذا  إن 
املقتضيات  من  العديد  على  التنصيص  وكذلك  وإحترامها،  اآلجال 
التي تهم التصريح الدوري لدى اإلدارة، عالوة على مقتضيات تتعلق 

باملنازعات واإلحالة على القضاء عن مقتضيات تتعلق بالعقوبات.

السيد الوزي7 املحترم،

لقد سلك هذا املشروع مسطرة قانونية تشاوريه وتشاركية تستحق 
التقدير، حيث عرض السيد رئيس الحكومة هذا املشروع على أنظار 
مجلس املنافسة لإلبداء بالرأي، ونسجل بإيجابية األخذ بعين اإلعتبار 
توصيات مجلس املنافسة، والتي بالفعل أعطت قيمة تشريعية مضافة 

إلى هذا املشروع.

ومن دون شك، فإن عدم احترام آجال األداء املبالغ املستحقة على 
املعامالت التجارية يشكل أحد العراقيل الكبيرة التي تهدد السير العادي 
واملتوسطة،  جدا  والصغيرة  الصغيرة  املقاوالت  وخاصة  للمقاوالت، 
ويتسبب في ضعف تنافسيتها وصمودها في السوق. فإشكالية التأخر 
في األداء والواجبات املستحقة لهذه املقاوالت طرف الشركات الكبرى 
العمومية أو الخصوصية تسببت فعال في خلق عدة مشاكل املقاوالت 
املتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، والتي تشكل الغالبية العظمى من 
النسيج املقاوالتي الوطني لعدم توفيرها على الرأسمال الكافي الذي يمكنها 
حتى من تسديد نفقاتها التدبيرية. وندرك جميعا ما معنى أن تشتغل 
مقاولة صغيرة أو متوسطة وال تتم تأدية واجباتها إال بعد مرور أربع أو 
خمس شهور أو ما يزيد على ذلك، فاملقاول الصغير أو املتوسط غالبا 
ما يكون أمام خيارين، إما أنه يضطر إلى اللجوء إلى القرض باألبناك وما 

يعني ذلك من تكاليف مالية إضافية أو أنه يضطر إلى توقيف األشغال 
أو إيقاف نشاط املقاولة مع ما يتبع ذلك من تكاليف إجتماعية وتسريح 

اليد العاملة.

للوضع  حد  وضع  في  يساهم  أن  نتمنى  املشروع  فهذا  وعليه، 
الحرج الذي تعيشه العديد من املقاوالت واإلكراهات التي تحول دون 
تطورها ومواكبتها للتحديات اإلقتصادية واإلنتاجية، فاليوم بالدنا، 
رغم مقوماتها، سجلت بطء في مؤشرات ممارسة األعمال باإلستناد 
إلى مؤشرات احترام العقود التجارية، بسبب التأخر املسجل في آجال 
أداء مستحقات املقاوالت، وكذلك أداء الديون املستحقة على مقاوالت 
القطاع الخاص الذي يصل في أحيان كثيرة إلى 3 أشهر، فيما يصل 

بالنسبة للمؤسسات أو املقاوالت العمومية إلى 10 أشهر.

السيد الوزي7 املحترم،

التجارية  املعامالت  على  املستحقة  املبالغ  أداء  آجال  تقنين  إن 
والتقليص منها فيه ضمانات قانونية من أجل عدم ضرب التوازنان 
املالية واملقاولة، وهو ما من شأنه ضمان بيئة تنافسية سليمة على 
مستوى النسيج املقاوالتي الوطني. لذلك السيد الوزير املحترم، فإن 
فريق التقدم واإلشتراكية يثمن هذه املبادرة التشريعية على غرار موقفه 
من كل املبادرات التي من شأنها خلق فضاء سليم وشفاف للممارسة 

اإلقتصادية ببالدنا بما يزرع الثقة والتحفيز على اإلستثمار وشكرا.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للمجموعة النيابية العدالة 
والتنمية، النائبة املحترمة السيدة سلوى البردعي.

النيئبة السيدة سلوى البردعي:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين.

السيد ال7ئيس املحترم،

السيد الوزي7،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

يشرفني بإسم املجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في إطار 
بمدونة  املتعلق   15.95 القانون  بتغيير   69.21 رقم  القانون  مناقشة 

التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال األداء.

إن هذا املشروع جاء تنفيذا للتعليمات امللكية السامية لصاحب 
الجاللة، عندما دعا جاللته تجاوز هذه الوضعية في خطاب 20غشت 
2018 لإلدارات العمومية والجماعات الترابية، من أجل أداء ما بذمتها 
من مستحقات مالية تجاه املقاوالت، وبالتالي فإن هذا املشروع، جاء 
تنفيذا للتعليمات امللكية السامية لصاحب الجاللة. كما جاء تجاوبا 
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مع التوصيات التي انبثقت عن مرصد آجال األداء. إن مشروع القانون 
أحيل بتاريخ 16 دجنبر 2021 على مجلس املنافسة إلبداء الرأي بشأنه، 
تحسينا ملقتضياته. وتجدر اإلشارة، أن مشروع هذا القانون قد أخذ 

%80 من مالحظات وتوصيات مجلس املنافسة.

السيد ال7ئيس،

السيد الوزي7 املحترم،

إن معالجة إشكالية التأخر في األداء، تكت�ضي دائما أهمية بالغة، 
لكونها تعد مكونا أساسيا لخطة اإلقالع اإلقتصادي الوطني ورافعة 
قوية في تحسين مناخ األعمال وكسب رهان التنمية ببالدنا. فالحكومات 
السابقة انخرطت في ورش تحسين مناخ األعمال منذ 2011، عندما 
تم إصدار قانون 32.10 املتمم بموجبه القانون 95.15 املتعلق بمدونة 
التجارة، غير أنه لم يتم تطبيقه على أرض الواقع. وفي 2016، تم اعتماد 

إصالح تدريجي حّسن من وضعية القطاع عموما.

إن املغرب من الدول التي تعرف نسبة وتيرة مرتفعة، فيما يخص 
إفالس املقاوالت حسب تصنيف بعض التقارير الدولية املتخصصة، 
األمر الذي أصبحت معه وضعية املقاوالت املغربية تدعو للقلق، مما 
يجعلنا نتساءل عن األسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الوضعية التي 
ال تخفى مخاطرها على املستوى اإلقتصادي والحياة اإلجتماعية، وعن 

كيفية وضع التدابير الوقائية واإلستباقية لتحصين املقاولة املغربية.

السيد ال7ئيس،

إن بالدنا تسير بخطى ثابتة في تنزيل إستراتيجية اإلقالع اإلقتصادي، 
ويتجلى ذلك سواء من خالل إنشاء املشاريع اإلقتصادية الكبرى التي 
األرق  وتشكل  اإلفريقية،  بالقارة  الريادة  مكانة  تحتل  بالدنا  جعلت 
وعقدة النقص للجارة التي ال تحترم حسن الجوار والتاريخ املشترك، أو 
من خالل املجهودات املبذولة في مجال تحسين مناخ األعمال، والذي ال 
يمكن أن يعكس إيجابا إال بالقطع مع الفساد وإصالح منظومة العدالة، 
إضافة إلى إقرار العدالة الجبائية وتنزيل اإلصالحات الضريبية بأبعادها 

اإلجتماعية.

السيد ال7ئيس،

السيد الوزير، إن دعم املقاولة الصغرى واملتوسطة وحمايتها من 
بآجال  املتعلق   69.21 القانون  تنزيل  على  يقتصر فقط  ال  اإلفالس، 
األداء، بل البد من دعمها ومواكبتها، وإقرار نظام ضريبي عادل ومشجع 
على اإلستثمار إلنعاش النسيج اإلقتصادي لبالدنا، األمر الذي لم يتبلور 
في ميزانية 2023، إذ عمدت الحكومة إلى مضاعفة سعر الضريبة على 
الشركات الصغرى والتي يساوي أو يقل ربحها الصافي عن 300 ألف 
درهم ورفعه من %10 إلى%20، وخّفضت من %31 إلى %20 سعر 
الضريبة على الشركات املتوسطة التي يفوق ربحها مليون درهم ويقل 
عن 100 مليون درهم، لكنها اكتفت في املقابل بزيادة %4 فقط في سعر 
الضريبة على الشركات الكبرى التي يفوق ربحها الصافي 100 مليون 
درهم، برفعه من %31 إلى %35، مع تخفيض %5 من سعر الضريبة 
املحجوزة في املنبع على توزيع األرباح من %15 إلى %10، وهو تعويض 
لهذه الشركات الكبرى على الزيادة البسيطة أصال، فضال عن كونه 
سيدفعها أكثر نحو توزيع األرباح عوض تشجيعها على إعادة االستثمار.

السيد ال7ئيس:

عملية  إلى  نمر  اسمحتو  إال  إذا  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
التصويت على مشروع القانون:

أعرض املادة 1 والتي تتضمن مجموعة من املواد للتصويت كما 
صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
إجماع.

بتغيير   69.20 رقم  قينون  مش7وع  على  النواب  مجلس  صيدق 
القينون رقم 05.95 املتعلق بمدونة التجيرة وبسن أحكيم انتقيلية 

خيصة بآ يل األداء، شكرا، رفعت الجلسة.
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محض7 الجلسة الثيلثة والتسعين

التيريخ: الثالثاء 24 جمادى الثانية 1444ه )17 يناير 2023(.

ال7ئيسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: ساعة وثالثة وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة العاشرة 
صباحا والدقيقة الثالثة عشر.

 دول األعميل: جلسة مخصصة ملناقشة تقرير املهمة االستطالعية 
املؤقتة، للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع.

السيد راشيد الطيلبي العلمي رئيس مجلس النواب، رئيس 
الجلسة:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين.

السيد الوزي7 املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

طبقا ملقتضيات املادة 109 من النظام الداخلي للمجلس، نخصص 
هذه الجلسة ملناقشة تقرير املهمة االستطالعية املؤقتة، للوقوف على 
البنيات األساسية.  الذي أعدته لجنة  الربيع،  أم  نهر  وضعية مصب 
أعطي الكلمة للمقرر السيد النائب محمد البوعمري لتقديم التقرير، 

فليتفضل مشكورا.

البنييت  لجنة  مق7ر  البوعم7ي  محمد  السيد  النيئ5 
األسيسية والطيقة واملعيدن والبيئة:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

السيد ال7ئيس،

السيدات والسيدة الوزراء املحترمون،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا املوقر، طبقا للمادة 109 من 
النظام الداخلي بمجلس النواب، ملخص املناقشة العامة، الذي أعدته 
لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، بعد دراستها لتقرير 
املهمة االستطالعية املؤقتة، للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع، 
والذي أحالته على مكتب مجلس النواب، بتاريخ 26 دجنبر 2022، حيث 
عقدت اللجنة اجتماعا يوم اإلثنين 19 دجنبر 2022، برئاسة السيد 
محمد مالل رئيس اللجنة، وحضور السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء، 
املؤقتة، قصد  االستطالعية  املهمة  أعضاء  والسادة  السيدات  وكذا 
مناقشة تقرير هذه املهمة، التي تأتي في إطار ممارسة مجلس النواب 
ملهامه الرقابية، طبقا ملقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب، ال 

سيما املواد 107 و108 و109 منه، وذلك بناء على طلب فريق التقدم 
واالشتراكية، الذي أجازه مكتب اللجنة، ثم وافق عليه مكتب مجلس 

النواب، بتاريخ 17 ماي 2022، ليتم تشكيلها بتاريخ 13 يونيو 2022.

إتمام أشغالها، تم إعداد تقرير الذي صادق عليه أعضاء  وبعد 
املهمة االستطالعية املؤقتة، بتاريخ 14 يونيو 2022، وأحيل على مكتب 
مجلس النواب، بتاريخ 16 يونيو 2022، ويتجلى موضوع هذه املهمة 
واالختالالت  االختناق  حالة  على  الوقوف  في  املؤقتة،  االستطالعية 
التي يعرفها مصب نهر أم الربيع، بما فيها، تلك املرتبطة بمياه الصرف 
املنظومات  على  الوضع  هذا  تداعيات  على  الوقوف  وكذا  الصحي، 

البيئية، واألسماك ومهنيي الصيد التقليدي العاملين في املنطقة.

زيارات  املؤقتة،  االستطالعية  املهمة  هذه  أشغال  تضمنت  وقد 
ميدانية ملوقع مصب نهر أم الربيع بمدينة أزمور، وقف خاللها السيدات 
والسادة النواب أعضاء املهمة، على حالة االختناق واالنسداد الكامل 
للمصب، بسبب الرمال املتراكمة فيه، وانخفاض منسوب مياه النهر، 
ليتحول النهر في هذه املنطقة إلى بركة ملوثة، نتيجة صرف املياه العادمة 
فيه. بعد ذلك تم عقد لقاءات واجتماعات مع عدد من القطاعات 
الوزارية واملؤسسات املعنية بهذا املوضوع، مما مكن من االطالع على 
املعطيات والتوضيحات املطلوبة، ثم مناقشة الحلول الناجعة ملشكل 

انسداد املصب، واإلشكاالت املرتبطة به.

املهمة  والسادة أعضاء  السيدات  أو�ضى  لهذه األشغال،  وتتويجا 
بمجموعة من التوصيات، كان على رأسها ما يلي:

أوال- الخروج من دائرة الحلول املؤقتة، واالنتقال مباشرة إلى الحل 
الربيع، وهو غاية ملحة ومستعجلة،  أم  نهر  الجذري، ملشكل مصب 
واملتمثل في تنزيل مشروع مندمج لتيهيء مصب وضفتي نهر أم الربيع، بناء 
على اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز واملاء وجميع القطاعات 
الوزارية املعنية إلى جانب املجلس املنتخب ذات الصلة وباقي املؤسسات 
الفاعلة، وهو ما سيساهم في جلب االستثمارات وتنمية املنطقة سياحيا 

واقتصاديا؛

ثانيا- ضرورة اإلسراع في إنجاز محطة معالجة املياه العادمة بأزمور؛

التجهيز  وزارة  به  الذي وعدت  تواصلي  درا�ضي  يوم  تنظيم  ثالثا- 
واملاء لتقديم نتائج الدراسات املنجزة حول مختلف الجوانب املتعلقة 

بالتأهيل وتهيئة مصب وضفتي الواد؛

السلطات  فيهم  بما  املتدخلين  الفاعلين  مختلف  إشراك  رابعا- 
الدائم معهم  املحلية واملنتخبين املحليين واملجتمع املدني والتواصل 

لتعريفهم بالتطورات وحيثيات املوضوع.

وفي كلمته بهذا الخصوص نوه السيد وزير التجهيز واملاء باملهمة 
االستطالعية املؤقتة وبالعمل الذي قام به أعضاؤها وكذا بالتوصيات 
املضمنة في تقريرها والتي اعتبرها تتما�ضى مع توجه الوزارة والحكومة، 
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موضحا أن األمر يتعلق بإشكالية بيئية كبيرة تزامنت مع فترات الجفاف 
التي أثرت سلبا على بالدنا وأن الوزارة تعطي هذا املوضوع أولوية قصوى 
وتريد العمل فيه وفق منظوم تشاركي، وفي إطار بعد تنموي يساهم فيه 
عدة قطاعات وزارية ومتدخلين آخرين لجعل املنطقة جاذبة للزوار 
على  تتوفر  أنها  خاصة  ساكنتها  على  بالنفع  يعود  بما  واالستثمارات 

مقومات مهمة يمكن االستفادة منها.

وخالل مناقشة هذا التقرير، دعا السيدات والسادة النواب إلى 
تبني توصيات املهمة االستطالعية املؤقتة حول وضعية مصب نهر أم 
الربيع ومباشرة العمل على تنزيلها على أرض الواقع وإلى ضرورة تحديد 
الجهة التي ستكلف بإنجاز الدراسات وتعبئة املوارد املالية وكذا قيادة 
املشروع بأكمله، ومن أجل متابعة تقدم هذا املوضوع طلب السيدات 
والسادة النواب تعيين مخاطب دائم أو تكوين لجنة مشتركة ملواكبة 
عمل الحكومة في كل ما يتعلق بتهيئة مصب نهر أم الربيع مشددين على 
أهمية القيام بإسقاط املخرجات وتوصيات هذه املهمة االستطالعية 

املؤقتة على مجموعة من املصبات األخرى املشابهة.

وتفاعال مع تدخالت السيدات والسادة النواب، أكد السيد الوزير 
سيقوم  أنه  هو  املوضوع  هذا  بشأن  قيل  ما  كل  معهم  يتقاسم  أنه 
بالتباحث مع وزارة املالية والسلطات املحلية من أجل وضع برنامج 
استراتيجي يتضمن اإلجراءات واملشاريع املستعجلة، وفي نفس السياق 
العادمة  املياه  معالجة  محطة  إنجاز  أشغال  أن  الوزير  السيد  أعلن 
وضح  كما  يونيو2000-23،  في  جاهزة  وستكون  انطلقت  قد  بأزمور 
أنه الزال ملتزما بتنظيم يوم درا�ضي حول املوضوع، ليختم حديثه بأن 
البعد التنموي للمصب يحتاج فعال إلى تحديد من سيقوم باإلشراف 
على املشروع املندمج وهو ما سيتوج تشاور بشأنه مع املؤسسات املعنية 
وبذلك سيتم بدأ العمل في تنزيل املشروع على مراحل إلى غاية تحقيق 

التهيئة الشاملة، وشكرا.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة للمتدخلين في مناقشة 
التقرير املتدخل األول عن فريق التجمع الوطني لألحرار النائب املحترم 

السيد محمد احويط.

النيئ5 السيد محمد احويط:

السيد ال7ئيس املحترم،

السيد الوزي7 املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

يطيب لي أن أتناول الكلمة في هذه الجلسة العامة باسم فريق التجمع 
املؤقتة  االستطالعية  للمهمة  النهائي  التقرير  ملناقشة  لألحرار  الوطني 
حول وضعية مصب نهر أم الربيع، وال شك أن هاته املهمة االستطالعية 

بخصوص أحد أهم مواردنا املائية واملتمثلة في نهر أم الربيع تدخل ضمن 
اآلليات الرقابية التي تترجم اإلرادة امللكية في تحقيق األمن املائي على 
ضوء توجيهات جاللة امللك محمد السادس التي تضمنها خطاب جاللته 
بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية 
التشريعية الحادية عشر. حيث تطرق إلى إشكالية تدبير املوارد املائية، 
تسائلنا جميعا  املائية  للموارد  الراهنة  الحالة  أن  مؤكدا حفظه هللا 
التحلي بصراحة واملسؤولية  حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقت�ضي 
ملعالجة نقط الضعف التي تعاني منها وانطالقا من التوجيهات امللكية 
السامية والتوجهات الحكومية، كان البد علينا كممثلين لألمة استثمار 
كل األدوات الرقابية املمكنة وفي مقدمتها املهمة االستطالعية التي في 
إطار جهد مؤسساتي منظم يهدف إلى وصول دولتنا إلى قرارات أساسية 

لحماية املستقبل املائي ببالدنا ودرء املخاطر واألزمات املائية.

إن ندرة املاء والجفاف هي ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب الظروف 
املناخية، لكنها هي كذلك تدبير بشري وسياسة عمومية، يمكن أن تزيد 
من حجم املخاطر أو أن تخفف من التقلبات املناخية، إذا ما تم اتخاذ 
القرارات املناسبة في الزمان املناسب، ومن هنا فإن أكبر مشكل حقيقي 
تواجهه السياسة املائية في بالدنا ليس هو توفير املوارد املالية أو توفر 
اإلرادة السياسية، بل هذا أمر في املتناول ومعبر عنه، بل الخطر هو 
هدر الزمن التدبيري في قضية مصيرية ال تحتمل بيروقراطية إداراتنا 
وتعقيدات مساطرنا والحقيقة أن الكثير من األعطاب التي وقفنا عندها 

أثناء املهمة االستطالعية لنهر أم الربيع مرتبطة بهدر الزمن، الذي جعل 
ونفوق  التفريخ  مناطق  وتدهور  مياهه  جودة  تراجع  من  يعاني  النهر 

األسماك بسبب نقص األكسيجين املذاب في املاء، باإلضافة إلى أن النهر 

يعاني من كثافة الرمال في املصب والتي تحتاج اليوم قبل الغد إلى إعالن 

طلب عروض ب 4 ماليير سنتيم إلزالة تلك الرمال.

حض7ات السيدات والسيدة،

لقد أضعنا ما يكفي من الوقت في معالجة مجاري األنهار التي تشكل 

القلب النابض ألمننا املائي وتأخيرا في إيجاد أجوبة ملعضلة املياه التي ال 

تهم فقط األجيال الحاضرة بل األجيال املقبلة واملعضلة الكبرى حتى 

مع وجود إرادة حكومية لبناء محطات التحلية، فسنحتاج إلى خمس 

سنوات حتى يشرب أول كأس ماء من املشاريع التي يمكن أن تطلق 

خالل هذه السنة، وهو ما يستوجب مخططا وطنيا مستعجال لحماية 
األنهار من االستنزاف والتلوث واالختناق ومع التطور العلمي املرافق 
لتطور املجتمعات والحاجيات اإلنسانية للماء، نشأت الهندسة النهرية 
وتنظيم األنهار لتحسين مردوديتها وتصبح قادرة على تحقيق ظروف 
الفيضانات  من  والسكنية  الزراعية  املناطق  وحماية  للسقي  مالئمة 
وتنقية األنهار من الرسوبيات وجعلها أكثر انسيابية، وهنا نود، السيد 
لضمان  األنهار  بعض  مجاري  تحويل  في  بقراراتكم  التنويه  الوزير، 

العدالة املائية بالنسبة للمناطق التي تعاني من ندرة في املياه.
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حض7ات السيدات والسيدة،

يعد التلوث النهري آفة وطنية من حيث مدى انتشاره في نهر أم الربيع 
وتأثيره على النسيج البيئي والفالحي واالجتماعي والصحي وتبقى هذه 
الظاهرة معقدة للغاية وذات أوجه متعددة يمكن تلخيصها أساسا في 
تنوع التلوث ومصادر انتشاره بالنهر. وقد أظهرت املهمة االستطالعية 
كبيرة،  وصناعية  عمرانية  لضغوط  عرضة  زال  ال  النهري  املجال  أن 
كما يتعرض النهر لفضالت األفراد وتنتقل سريعا على امتداد املجال 
النهري، وهذا يتطلب مقاربة شمولية ذات طابع التقائي لكل السلطات 
والتجهيز  والفالحة  والتعمير  والصناعة  البيئة  مجال  في  واملتدخلين 
والداخلية من أجل مواجهة تسونامي التلوث الضار بمواردنا املائية، ال 
جدال في أن الجهود التي بذلتها الدولة املغربية في السنوات األخيرة في 
مجال حماية البيئة بشكل عام قد حقق خطوات ال بأس بها، ويتجلى 
في  إرساؤها  تم  التي  والترتيبية  التشريعية  الترسانة  خالل  من  ذلك 
مجال البيئة واالتفاقيات التي صادق عليها املغرب، وإحداث العديد 
من املؤسسات املتخصصة واالستثمارات الضخمة، ال سيما في مجال 
إدارة املياه ومقاومة التلوث وإدارة الطاقة والجهود املبذولة للحفاظ 
على البيئة في مختلف القطاعات، لكن من ناحية أخرى نجد أن تنفيذ 
ومعزولة  قطاعية  بطريقة  يتم  ما  غالبا  املؤسسات  هذه  سياسات 
نسبيا، وال شك بأن التضارب املؤسساتي واإلجراءات البيئية يساهم في 

التقليص من فعالية وأداء هذه التدخالت كما ظهر في نهر أم الربيع.

إن حماية الثروة النهرية هو بمنزلة انشغال وطني استراتيجي ملح 
البقاء  فرص  وضمان  لتأمين  املمكنة  الجهود  جميع  تضافر  يتطلب 
والوجود لألجيال القادمة، فبلدنا بقيادة امللك الراحل الحسن الثاني 
وجاللة امللك محمد السادس خصص استثمارات كبيرة وجند موارد 
مالية ضخمة لألنهار والسدود، وساهما بتوجيهاتهما الحكيمة في تسطير 
النهرية بغرض  برنامج ومشاريع عمالقة لتعبئة وحشد املوارد املائية 
تلبية الحاجيات املائية الراهنة ومواجهة املتطلبات املائية املستقبلية، 
تنامي  تراعي  جديدة  عمومية  سياسات  إلى  بحاجة  نحن  واليوم 
الحاجيات الوطنية والتقلبات املناخية، والحمد هلل أن أنهار املغرب تنبع 
من قلبه ال من معدة الجيران، وإال كنا أمام حماقة ال تنتهي، فأنهارنا 
نابعة من جبال األطلس وهي ثروة وطنية وتدبر وفق قراراتنا السيادية، 
وهو ما يتطلب منا العناية أكثر بهذه الثروة وعدم تعريضها للقتل وفقا 
لتوصيات منظمة الصندوق العالمي للطبيعة على اعتبار أن موت األنهار 

ال يكون فقط بالجفاف بل بسوء السياسات العمومية.

إننا اليوم أمام تحدي كبير وهو تحقيق األمن املائي وضمان الوفرة 
الظروف  ظل  في  واالستهالكي  الغذائي  النمط  تحسين  مع  الغذائية 
الصعبة وطبيعة املناخ وقلة املوارد املائية على اعتبار أن املوارد املائية 
تتأثر بالتغيرات والتقلبات في املناخ، ومن واجب السلطات العمومية 
إيالء االهتمام أكثر لسياسة األنهار التي تتطلب منظورا جديدا يتجاوز 
التدبير التقليدي الذي انحصر مفعوله وأظهر عجزه في حماية األمن 

املائي.

وفي الختام أود التذكير بأنه ال يمكن أن تكون الحجة لصالح حماية 
األنهار أقوى مما هي عليه اآلن في ظل الظروف التي نعيشها، وهو ما 
يتطلب منا جميعا حكومة وبرملان ومؤسسات حكامة ترجمة خطاباتنا 
إلى أفعال عمومية وفردية وااللتزام بالضوابط والقيم التي من شأنها 
حماية أنهارنا من الهدر واالستنزاف وسوء التدبير، شكرا على إصغائكم، 

وفقنا هللا ملا فيه الصالح العام، والسالم.

السيد ال7ئيس:

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

النيئ5 السيد مجيدي خليفة:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

السيد ال7ئيس املحترم،

السيد الوزي7 املحترم،

حض7ات السيدات والسيدة النواب املحترمين،

يشرفني باسم فريق األصالة واملعاصرة، أن أتناول الكلمة إلبداء 
وجهة نظرنا بخصوص تقرير املهمة االستطالعية املؤقتة للوقوف على 
وضعية مصب نهر أم الربيع وذلك إيماننا منا بأهمية هذه اآللية في مراقبة 
العمل الحكومي خاصة حينما يتعلق األمر بموضوع يكت�ضي أهمية بالغة 
الرتباطه باألمن املائي وبحياة املواطنين. إن موضوع هذه املهمة تتمحور 
أساسا حول حاالت االختناق التي يعرفها مصب نهر أم الربيع والتأثيرات 
اإليكولوجية لهذا االختناق والوقوف كذلك على االختالالت التي تهدد 

املنظومات البيئية بهذا املصب وكذا نفوق األسماك املختلفة.

كافة أعضاء  إلى  والتقدير  الشكر  بعبارات  أتقدم  أن  بداية، البد 
املهمة االستطالعية املؤقتة كل باسمه وصفته على العمل الجاد والهام 
الذي قاموا به سواء على مستوى منهجية وبرنامج عمل مهمة أو على 
مستوى جودة محتويات التقرير والخالصات التي انتهى إليها، والشكر 
موصول أيضا لكل ما ساهم في إنجاح أشغال هذه املهمة من خالل 

تقديم الشروحات واملعطيات التي تم الوقوف عليها.

إن التقرير الذي نحن بصدد مناقشته هو مجهود يترجم بكل أمانة 
وتجرد األدوار الدستورية الهامة التي تقوم بها اللجان النيابية الدائمة 
التي  واإلشكاالت  االختالالت  على  للوقوف  البرملانية  املؤسسة  خارج 
تعرفها القضايا التي تكون موضوع استطالع في بعض املناطق والجهات 

ببالدنا.

السيد الوزير املحترم، بالرغم من املنجزات الهامة التي حققتها بالدنا 
في قطاع املاء إال أنها ال تزال تواجه عدة إكراهات تتمثل في انخفاض 
التغيرات  نتيجة  القصوى  الظواهر  حدة  وتفاقم  املائية  الواردات 
املائية  للفرشة  املفرط  واالستغالل  الجفاف  سنوات  وتوالي  املناخية 
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وسوء استعمال ما نتوفر عليه من رصيد مائي، في مقابل ذلك نجد 
ارتفاع الطلب وضعف تثمين املياه املعبئة وتلوث املوارد املائية الناجم 
عن التأخر الحاصل على مستوى التطهير السائل وتنقية املياه العادمة 
بحيث أصبحت مصبات األنهار تشكل مجاال خصبا ومطرحا واسعا لكل 

أنواع النفايات السائلة.

ولعل مصب نهر أم الربيع ما هو إال نموذج صغير من الحالة البيئية 
على الصعيد الوطني إضافة إلى ذلك يخضع مصب نهر أم الربيع إلى 
العديد من العوامل امللوثة األخرى كاألنشطة الفالحية، املمارسة بجانب 
ضفاف النهر والتي تعتمد في زراعتها على املبيدات واملواد الكيميائية إلى 
جانب املصانع املمتدة على ضفاف النهر والتي ترمي بموادها ومخلفاتها 
الكيميائية السامة والسائلة مباشرة في النهر عن طريق القنوات دون 
احترام املعايير البيئية املعمول بها وطنيا ودوليا حسب ما جاء في التقرير.

إن معاناة ومأساة نهر أم الربيع تبدو جلية من خالل التشخيص 
الدقيق الوارد بتقرير املهمة فحقيقة وضعه البيئي املتدهور هو نتيجة 
رمي املياه العادمة لكل من جماعة أزمور وسيدي علي بن حمدوش في 
النهر مما أحدث وبشكل مباشر العديد من التغييرات في مياهه التي 
وأن  السطحية خاصة  للمياه  الوطنية  الخصائص  تجاوزت خطوط 
هناك دراسات ميدانية أنجزت قبل سنة 2002 تنبأت بأن هذا املصب 
يعرف انسدادا، وبناء عليه تم التعاقد مع شركة لجرف الرمال من أجل 
إبقاء املصب مفتوحا لكن طريقة إبرام العقدة شابتها عيوب واتسمت 
بالعمومية ولم تحدد املسؤوليات، ومن هنا استغلت الشركة املتعاقد 
معها هذا الوضع واستمرت في استغالل الرمال مقابل عملية الجرف 
وهو ما جعلها تهتم بالربح املادي أكثر من اهتمامها بفتح املصب ومراعاة 
الجانب البيئي، ال�ضيء الذي ساهم بشكل كبير في الوضعية الكارثية 
للمصب والتي لألسف اليوم يدفع املواطن فاتورتها وهنا نؤكد في فريق 
والتتبع  باملحاسبة،  املسؤولية  واملعاصرة، على ضرورة ربط  األصالة 
تثمينها  على  والعمل  أينما وجدت،  املائية  لثرواتنا  واملستمر،  الدائم 
وحمايتها وحسن استغاللها، ألنه لم يعد من املقبول، في ظل اإلجهاد 
وغير  العشوائي،  االستغالل  في  االستمرار  بالدنا،  تعرفه  الذي  املائي 

املعقلن للثروة املائية، واالستمرار في تلويث األنهار.

السيد الوزير املحترم، نقول ربط املسؤولية باملحاسبة، ألن التقرير 
كشف عن اختناق للمصب وتدهور حالة النهر، هو ناجم عن اعتماد 
حلول ترقيعية غير مدروسة، تتجلى في جرف الرمال بطريقة انتقائية، 
حيث يتم بيع النوعية الجيدة، ووضع الرديئة منها في جنبات البحر. 
وهنا نتساءل بشكل واضح وصريح، حول آليات وأجهزة املراقبة والتتبع 
واألسباب،  العوامل  كل  في  نخوض  لن  وسوف  والتقويم،  والتقييم 
الكاملة وراء تدهور حالة املصب، التي شخصها التقرير بشكل مفصل 
ومدقق، وإنما سأقف عند بعض التوصيات الواردة في التقرير، مع 
وإيجاد  األسباب،  هذه  كل  دراسة  على  االنكباب  إلى  الحكومة  دعوة 

الحلول املناسبة منها.

بالرجوع إلى التوصيات الواردة في التقرير، وفيما يرتبط بتحسيس 
بأهمية  املواطنين  وعموم  الخاصة،  واملقاوالت  العمومية  املؤسسات 
االستغالل العقالني للماء، وخطورة النفايات وامللوثات التي ترمى في 
النهر، هنا البد من التذكير، بأن مختلف الحكومات السابقة في شأن 
الرؤى  في كل  الثقافي  البعد  تأخذ  املائية، لم  السياسات  تعاطيها مع 
والبرامج واالستراتيجيات، فالثقافة تؤثر بصورة مباشرة في طريقة إدراك 
قيمة املاء وكيفية استخدامه، وبه وجب األخذ بعين االعتبار، هذا البعد 
في االستراتيجيات والبرامج املائية الحالية. لذا نؤكد في فريق األصالة 
واملعاصرة، على ضرورة االهتمام أكثر بالسبل املستعجلة املو�ضى بها، 
إلنقاذ مصب نهر أم الربيع حاليا، وهي: استمرار وزارة التجهيز واملاء بشكل 
منتظم، في استعمال وسائلها الذاتية، إلزالة الرمال من املصب بشراكة 
مع السلطات والفاعلين؛ اإلسراع بتنزيل مشروع محطة تصفية املياه 
العادمة، املتعثر بكل ما للكلمة من معنى، إلزالة التلوث من املياه القادمة 
من املنازل والناتجة عن األمطار، قبل توجيها إلى النهر، علما أن هذا 
املشروع اإلنمائي، الذي طال انتظاره من طرف ساكنة مدينة أزمور، 
والذي لم يتم إنجازه منذ أكثر من 10 سنوات، يعرف تعثرا كبيرا، يتطلب 
من الجهات الوصية عليه اإلسراع بإخراجه إلى حيز الوجود، من خالل 
الوقوف بشكل دوري على مدى تقدم األشغال، الذي أعلنتم السيد 
الوزير املحترم، باستدراك إنجازه داخل األجل أي شهر يونيو من هذه 
السنة؛ التفكير مليا في إحداث وكالة وطنية لتهيئة نهر أم الربيع، على 
غرار ما تم القيام به بنهر أبي رقراق، لجلب االستثمارات وتنمية املنطقة 

سياحيا واقتصاديا.

السيد الوزير املحترم، ختاما، من املؤكد أن الحكومة الحالية، لن 
تعتمد فقط على الحلول الترقيعية واملؤقتة، التي اعتمدتها الحكومة 
السابقة خالل واليتين حكوميتين، وإنما ستقوم بالتنزيل الفعلي ملشروع 
مندمج، لتهيئة املصب وضفتي الواد، لجعل مدينة أزمور وجهة جذابة، 
مستقطبة للخدمات واألشخاص وكذا رؤوس األموال. كما ال يخامرنا 
أدنى شك، في أن املخرجات والتوصيات التي تضمنها هذا التقرير، لن 
تظل حبرا على ورق، وإنما سيتم استثمارها على املدى القريب. كما 
ندعو الحكومة، إلى مواصلة الجهود الكبيرة واملحمودة التي بذلتها، من 
أجل تصحيح املسار فيما يخص الوضعية املائية ببالدنا، من خالل 
إعداد مخططات وطنية للماء، والوقاية من أخطار الفيضانات، وتدبير 
مواسم الجفاف، وإطالق مشاريع تحلية مياه البحر ببعض املناطق، 
وكذا البرنامج الوطني لتطهير السائل ومعالجة املياه العادمة، وندعوها 
أيضا إلى اتخاذ اإلجراءات الكفيلة، لتدارك التأخر الحاصل على مستوى 
تنزيل العديد من املشاريع، والرفع من وتيرة االستثمار في هذا املجال، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد ال7ئيس:

للوحدة  االستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية، النائب املحترم السيد صالح أوغبال.
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النيئ5 السيد صيلح أوغبيل:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

السيد ال7ئيس،

السيد الوزي7،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
والتعادلية في مناقشة تقرير املهمة االستطالعية املؤقتة للوقوف على 
وضعية مصب نهر أم الربيع، إذ نسجل وبإيجابية الدينامية الجديدة 
االستطالعية  املهام  مع  النواب  اإليجابي ملجلس  التعامل  في  املتمثلة 
للوقوف  الدائمة  النيابية  اللجن  من  أعضاء  بها  يقوم  التي  املؤقتة 
على شروط وظروف تطبيق نص تشريعي، أو موضوع يهم املجتمع أو 
يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة واإلدارات واملؤسسات واملقاوالت 
العمومية، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس في إطار تقوية 
املراقبة البرملانية من خالل فتح نقاش واسع مسؤول وبناء بخصوص 
قضايا موضوع املهام االستطالعية املؤقتة ملا فيه تعزيز مبادئ الحكامة 
العمومية  السياسات  تدبير  في  باملحاسبة  املسؤولية  وربط  الجيدة 

والقطاعية وتسيير الشأن العام في مختلف املجاالت.

هذا التقرير الذي وقف على الوضعية املقلقة التي وصل إليها أحد 
التي تساهم بشكل كبير في تحقيق األمن املائي ويتعلق  األنهار املهمة 
املناطق  لتزويد  ومنبعا  مهما  خزانا  يعتبر  الذي  الربيع،  أم  بنهر  األمر 
املعنية باملاء الشروب ومياه السقي ومصدرا لثروة سمكية هائلة، هذا 
يعني أن املبادرة التي أقدمت عليها لجنة البنيات األساسية والطاقة 
واملعادن والبيئة للقيام بمهمة استطالعية مؤقتة حول وضعية مصب 
أم الربيع كانت موفقة بكل املقاييس، بعدما تفاقمت هذه الوضعية 
بسبب االنسداد الكلي للمصب نتيجة تراكم الرواسب واألوحال التي 
تحول دون التدفق الطبيعي الكلي للمصب نتيجة الطبيعي للمياه ما 
بين الوادي والبحر في ظل التقلبات املناخية التي أثرت بشكل طبيعي 
على بالدنا والتي أخذ فيها الجفاف طابعا مزمنا وهيكليا مع توالي سنوات 
عجاف، ما ترتب عن ذلك من انعدام التوازن الطبيعي لهذا التدفق 
ليصل الوضع إلى تزايد ظاهرة نفوق األسماك كمصدر أسا�ضي للعديد 

من ساكنة املناطق املعنية.

السيد ال7ئيس،

بهذه املناسبة نسجل بإيجابية التوصيات املهمة التي خلص إليها 
أعضاء اللجنة مشكورين، تهم التعجيل بتنزيل مشروع مندمج لتهيئة 
املصب وضفتي الوادي، في إطار اتفاقية شراكة بين مختلف القطاعات 
الحكومية املعنية وفي مقدمتها وزارة التجهيز واملاء وكذا الجماعة الترابية 
يكون  أن  املفروض  من  الذي  للفوسفاط  الشريف  واملكتب  املعنية 
الداعم األسا�ضي لهذا املشروع، بعيدا عن الحلول.. املؤقتة التي أبانت 

عن قصورها في معالجة وضعية أكبر وأطول نهر في املغرب بحوالي 600 
كيلومتر بموقعه املتميز الذي يتوفر على تنوع بيولوجي فريد ومؤهالت 
طبيعية سياحية جديرة باالستثمار األمثل. باإلضافة إلى إحداث وكالة 
خاصة بتهيئة مصب وضفتي واد أم الربيع على غرار ما هو عليه األمر 
بالنسبة لوادي أبي رقراق من أجل وضع مخططات تنموية قادرة على 
جلب االستثمارات بهدف الرفع من املستوى التنموي للمناطق املعنية 
بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بما في ذلك تسريع وتيرة 
إنجاز مشروع محطة معالجة املياه العادمة بالجماعة الترابية املعنية، 
البيئي  التلوث  من  الوادي  لحماية  أزمور  مدينة  أساسا  ذلك  في  بما 
وبالنظر للنفايات وامللوثات التي تفرغ وترمى بهذا النهر بدون حسيب وال 
رقيب، حتى ال يتحول الوادي إلى شبه مستنقع مما يحمله من مخاطر 

صحية وبيئية.

السيد ال7ئيس،

علينا أن نستحضر مضامين هذا التقرير، ملا تشكله من دق ناقوس 
والتي  األودية  عليها  توجد  التي  املقلقة  الوضعية  بخصوص  الخطر 
تقت�ضي املهام االستطالعية للوقوف على الصعوبات واإلكراهات التي 
تواجهها حتى تكون املعالجة شاملة، بما في ذلك إعادة النظر في الترسانة 
القانونية ذات الصلة بما فيها القانون املتعلق باملاء والساحل واملقالع 
وسالمة السدود، باإلضافة إلى القانون اإلطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة 
التنزيل السليم لالستراتيجية  والتنمية املستدامة وكذا الحرص على 
الوطنية للتنمية املستدامة، والبرنامج الوطني لتطهير السائل املندمج 

وإعادة استعمال املياه العادمة.

السيد ال7ئيس،

إننا إذ نثّمن هذه التوصيات نتطلع أن تحرص الحكومة كل الحرص 
ل أدوات 

ّ
من أجل بلورتها وتفعيلها، حتى ال تظل حبرا على ورق وتشك

حقيقية لحماية ودياننا من كارثة بيئية خطيرة، في ظل توالي سنوات 
ال  التي  الوضعية،  هذه  ملعالجة  استعجالي  وغياب مخطط  الجفاف 
التجهيز واملاء  املبذولة من طرف وزارة  الجهود  تخفى مخاطرها رغم 
واملؤسسات التابعة لها في هذا املجال، بما يتطلب ذلك من إلتقائية و 
تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات املعنية، من أجل جعل الوديان في 
ل خطرا حقيقيا على 

ّ
خدمة التنمية البشرية املستدامة، بدل أن تشك

صحة املواطنين، شكرا السيد الرئيس.

السيد ال7ئيس:

النائب  االشتراكي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترم السيد سعيد انميلي.

النيئ5 السيد سعيد انميلي:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم، الحمد هلل وحده والصالة والسالم 
على رسوله الك7يم وعلى من وااله بإخالص إلى  وم الد ن،
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السيد ال7ئيس املحترم،

السيد الوزي7 املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمين،

الجلسة  في  االشتراكي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
املؤقتة  االستطالعية  املهمة  تقرير  ملناقشة  املخصصة  العمومية، 
للوقوف على وضعية مصّب أم الربيع، وتهدف هذه املهمة االستطالعية 
املؤقتة إلى الوقوف على حالة االختناق واالختالالت التي يعرفها مصب 
نهر أم الربيع، مّما أدى إلى االنسداد الكامل للمصّب بسبب الرمال 
هذه  في  النهر  ليتحّول  النهر،  مياه  منسوب  وانخفاض  فيه  املتراكمة 
املنطقة إلى بركة ملوثة نتيجة صرف املياه العادمة فيه، وكذا الوقوف 
ومنهي  واألسماك  البيئية  املنظومات  على  الوضع  هذا  تداعيات  على 
الصيد التقليدي العاملين في املنطقة، وهي مناسبة نشيد فيها بجميع 
أعضاء املهمة على ما بذلوه من مجهود، للقيام بهذه املهمة وبجودة 

وأهمية التقرير الغني باملعطيات املتعلقة باملوضوع.

السيد ال7ئيس املحترم،

أصبحت الدول تسعى إلى التنمية املستدامة التي تهدف إلى إقامة 
التداعيات التطورات االقتصادية واالجتماعية  التوازن بين  نوع من 
املتسارعة من جهة، وبين مستلزمات املنظومات البيئية السليمة من 
أجل توفير العيش السليم للمواطنين واملواطنات من جهة ثانية، وتواجه 
بالدنا صعوبات كبيرة من أجل القيام بهذه التوازنات الضرورية، فقد 
بلغت تكلفة التدهور البيئي حسب دراسة أنجزت سنة 2016 حوالي 33 
ف املغرب ما ال يقّل عن 10 مليار درهم 

ّ
مليار درهم، كما أن التلّوث يكل

سنويا، وكشفت هذه الدراسة أيضا عن تدهور جودة الهواء وأثره على 
صحة السكان وخاصة األطفال، وبّينت نفس الدراسة أن األضرار التي 
لحقت بالبيئة في املغرب ترجع إلى انبعاث الغازات املسببة لالحتباس 
ف سنويا 12 مليار درهم وهي تكلفة جد 

ّ
الحراري وتلوث املياه، الذي يكل

مرتفعة مقارنة مع باقي دول العالم.

ومن جهة أخرى، فإن املغرب ينتج 12 ألف طن من النفايات وهي 
نفايات معقدة وخطيرة الحتوائها على مواد غير قابلة للتفكيك بيولوجيا 
مثل األكياس البالستيكية، كما تتعّرض الفرشة املائية ألضرار بليغة 
بسبب هذه النفايات، زيادة على أن املياه العادمة مباشرة في البحر 
واألودية واألرا�ضي الشاسعة يتسبب أيضا في أضرار بليغة لهذه الفرشة 
وانتشار  الصحي  الصرف  شبكات  ضعف  إلى  باإلضافة  هذا  املائية، 
السكن الغير الالئق وقلة املساحات الخضراء، وتضرر خصوبة األرا�ضي 
بسبب االنجراف املائي والنفايات السامة املنبعثة من املصانع، وكذلك 
تداخل املناطق الصناعية مع املناطق السكنية وانتشار وسائل نقل 
ها أشياء لها انعكاسات سلبية وخطيرة على البيئة 

ّ
ملوثة للبيئة، هي كل

والصحة.

صحيح أن املغرب بدل مجهودات مهمة على املستوى التشريعي 

حيث سّن قانون إطار يتعلق بامليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة 
مكنته من احتالل مرتبة مهمة في عدد من املؤشرات العاملية للحفاظ 
على البيئة املرتبة الرابعة من حيث األداء املناخي حسب تقرير 2021، 
لكن هذا ال يجب أن يدفعنا للتراخي بل على العكس من ذلك، لذلك 
يسعى االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية إلى بناء سياسة بيئة جديدة 
البيئية  التشريعية  ملنظومة  الشامل  املراجعة  أساس  على  تقوم 
والسياسات العامة املرتبطة بها من أجل الحفاظ على البيئة الطبيعية 
التي تحتضنها وخلق نوع من التوازن بين هذا الهدف ورهانات التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.

السيد ال7ئيس املحترم،

اآلليات  إحدى  النيابية  للجن  املؤقتة  االستطالعية  املهام  تشكل 
املهمة للمجلس ملا لها من دور أسا�ضي في تحسين الحكامة املؤسساتية 
وترسيخ مبادئ الجودة والشفافية والنزاهة وربط املسؤولية باملحاسبة، 
من خالل اإلحاطة بموضوع يهم املجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة 
الحكومة واإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية فضال عن إمكانية 
استطالع حول شروط وظروف تخليق نص تشريعي معين، والواقع أن 
للمجلس  الداخلي  النظام  في  التي تم استحداثها  املهام االستطالعية 
وإن لم تكن آلية رقابية باملفهوم الدستوري للكلمة فتبقى مع ذلك 
أداة مهمة للمجلس لجمع املعطيات واملعلومات بشأن املوضوع الذي 
تم اختياره لالستطالع، ومن تم مناقشة على مستوى الجلسة العامة 
املجال  في  سواء  للمجلس  األخرى  اآلليات  ميثاق  في  استثماره  وكذا 
التشريعي أو الرقابي أو على مستوى تقييم السياسات العمومية وهو ما 
من شأنه املساهمة في تطوير املمارسة البرملانية وتقوية الرصيد النيابي 
وتعزيز البعد الديمقراطي وتكريس بناء املؤسسات انسجاما مع النص 

الدستوري وأفق الرحب.

السيد ال7ئيس املحترم،

بالقدر الذي نشيد به هذه اآللية الرقابية بالنظر للمعطيات الغنية 
التي تقدمها، فالبد من الوقوف على أهمية التوصيات التي تتضمنها 
هذه  إصدار  من  ال جدوى  أنه  على  فيها  نؤكد  فرصة  وهي  تقاريرها، 
التشريعية،  املؤسسة  رفوف  حبيسة  ستظل  كانت  إذا  التوصيات، 

وبذلك نتطلع في الفريق االشتراكي إلى:

- تجاوب الحكومة مع ما وقف عليه السادة النواب في لجنة البنيات 
األساسية بمناسبة تقديم تقرير املهمة إنجازا للمشروع في إطار تنموي 
عن طريق شراكة تضم مختلف املتدخلين والفاعلين مع ضرورة تحديد 
الجهة التي ستكلف بإنجاز واإلشراف على الدراسة وتعبئة املوارد املالية 

وتدبير املساهمات املقدمة؛

أبدو  املتدخلين  أن جميع  علما  بأكمله  املشروع  قيادة  - وكذلك 
استعدادهم للمشاركة واملساهمة في املشروع املندمج لتهيئة وتنمية 

مصب وضفة واد أم الربيع؛
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- العمل على معالجة هذا املشكل من جدوره من خالل إشراك 
مجموعة من القطاعات التي حان الوقت لتساهم في الحل وذلك باعتبار 
املصب يدخل في مجموعة من املخططات كالتصاميم الجهوية للمقالع 

ومخططات الساحل والتصاميم الجهوية إلعداد التراب؛

- دعوة املكتب الشريف للفوسفاط إلى املساهمة في الحل الجدري 
ملشكل املصب لكونه يستغل مياه النهر لنقل الفوسفاط؛

- الوقوف على أسباب تأخر إنجاز محطة معالجة املياه العادمة 
ألزمور وحث الجهات املعنية على اإلسراع في بناء هذه املحطة نظرا 

ألهميتها البالغة في الحد من تلوث النهر؛

- تعيين مخاطب واحد للسادة النواب من أجل متابعة املوضوع 
أو تكوين لجنة مشتركة ملواكبة عمل الحكومة في كل ما يتعلق بتهيئة 

مصب نهر أم الربيع؛

- االهتمام أكثر باملجتمع املدني واالستماع إليه واالستفادة من آرائه 
ومقترحاته مع تمكينهم من املعطيات والتوضيحات الالزمة.

وفي األخير، ندعو الحكومة إلى مواصلة إنجاز املخططات واملشاريع 
املرتبطة باملاء والبيئة بنفس الوتيرة والجدية مهما كانت الحالة املناخية 

للبالد. والسالم عليكم جميعا.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الحركي النائب املحترم 
السيد إبراهيم اعبا نعم، أو اعبا؟ اعبا.

النيئ5 السيد اب7اهيم اعبي:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين.

السيد ال7ئيس املحترم،

السيد الوزي7 املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

في  للمساهمة  الحركي،  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مناقشة وضعية مصب أم الربيع، على ضوء تقرير املهمة االستطالعية 
وتوصياتها حول هذا املوضوع. وفي البداية، أتقدم باسم فريقي بجزيل 
الشكر، لكل من أثار هذه اإلشكالية، وكل من ساهم في إنجاح هذه 
يستأثر  موضوع  حول  املهم،  التقرير  هذا  عنها  تمخض  التي  املهمة، 
باهتمام، ويعتبر ذات راهنية، يتقاطع فيه ما هو بيئي إيكولوجي، وما هو 

اقتصادي واجتماعي.

السيد ال7ئيس،

تعتبر  الربيع،  أم  مصب  انسداد  إشكالية  إن  الوزير،  السيد 

إشكالية قديمة، لكن األوضاع تفاقمت بشكل كبير، بفعل مجموعة 
من العوامل، يأتي على رأسها، توالي سنوات الجفاف، وتراجع منسوب 
مياه النهر التي تصل إلى املصب، باإلضافة إلى إفراط استغالل الفالحين 
الكبار ملياه الوادي في السقي. هذه الوضعية أفرزت واقعا أليما، أثر على 
سكان منطقة أزمور وجماعة علي بن حمدوش، حيث تراجع النشاط 
وأصبح  التقليدي،  الصيد  ونشاط  والسياحي،  والفالحي  االقتصادي 
املصب على شكل بركة آسنة، بعد نفوق األسماك وتجمع النفايات، 
وانبعاث الروائح الكريهة، وإصابة العديد من املواطنين بأمراض جلدية. 
هذا الواقع يسائلنا بكل تأكيد، عن أسباب تدهور األوضاع إلى هذا 
الحد، واألسباب الكامنة وراء عدم اتخاذ إجراءات فعالة، بدل اللجوء 
إلى الحلول الترقيعية، ال سيما أن الدراسات أكدت ما قبل سنة 2002، 

بأن املصب سيعرف انسداد.

السيد الوزير، إن الحديث عن املصب وإشكالياته، يطرح أيضا 
مجموعة من اإلكراهات، التي يعاني منها هذا النهر، انطالقا من منبعه 
من مدينة خنيفرة، ومعاناة ساكنة هذا اإلقليم، التي ال تستفيد من هذه 
املنابع، فمثال سد الحنصالي على بعد 50 كيلومتر من خنيفرة بالقرب 
من زاوية الشيخ، ال يستفيد منه السكان، بل تستخدم مياهه لنقل 
الفوسفاط إلى الجرف األصفر، عبر صبيب عالي ال يتوقف 24 ساعة 
على 24 ساعة. كما أن امتداد نهر أم الربيع على غرار باقي أنهار املغرب، 
يعرف بعض التجاوزات، املتمثلة في االستغالل الغير املشروع ملياهه 
في السقي، وتلويثه بالنفايات واملقذوفات الصناعية، وهو األمر الذي 
يستدعي إرساء سياسات عمومية ناجحة، وأيضا ترتيب املسؤوليات 

واآلثار.

السيد الوزير، إنها مناسبة نغتنمها مرة أخرى، لننوه بالعمل املهم 
الذي قامت به هذه املهمة الرقابية، وأكيد أن مخرجات التقرير الذي 
نناقشه اليوم، ستمكن مختلف املتدخلين والفاعلين في هذا املجال، من 
استخالص ما يمكن استخالصه، من أجل التفاعل، كل من موقعه، وفي 
حدود االختصاصات الدستورية والقانونية، املخولة لكل القطاعات 

الوزارية واملؤسسات املعنية.

كما نعتبر في الفريق الحركي، بأن وضعية األنهار، تتطلب سياسة 
عمومية خاصة، وفق نهج أفقي تشاركي، في ظل انخفاض املوارد املائية، 
التغيرات املناخية، وتراجع نسبة التساقطات املطرية، وعدم  نتيجة 
تناسبها مكانيا وزمنيا، وكذلك في ظل التحديات الكبيرة، التي يطرحها 
تلوث املياه في اآلونة األخيرة، بسبب املياه العادمة التي تلقي بها املدن 
واملصانع في املسالك الطبيعية، من أنهار وبحار ومحيطات دون أدنى 

معالجة.

إن هذه املهمة االستطالعية، بينت بامللموس الوضع الكارثي التي 
املصب،  انسداد  في  واملتمثل  الجديدة،  بإقليم  الرابع  أم  نهر  يعرفها 
بعد انخفاض منسوب مياه النهر وتراكم الرمال، باإلضافة إلى التلوث 
هذه  تشكل  املجاورة.  والساكنة  البيئية  املنظومة  يهدد  الذي  الكبير 
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الربيع  أم  نهر  مصب  يعرفها  التي  الحقيقية،  واإلشكاالت  االختالالت 
ال سيما تلك املرتبطة بمياه الصرف الصحي، املوضوع األسا�ضي لهذه 
املهمة االستطالعية، حيث مكنت الزيارة امليدانية ملوقع مصب نهر أم 
املتدخلين  مختلف  مع  عقدتها  التي  واللقاءات  املهمة  الربيع ألعضاء 
املعنيين من الوقوف على األسباب الحقيقية لهذه اإلشكاالت وتعبئة كل 
هذه القطاعات إليجاد حلول جذرية لها واملساهمة في تنزيلها على أرض 

الواقع.

السيد ال7ئيس،

حض7ات السيدات والسيدة،

لقد آن األوان لوضع مشروع مندمج لتهيئة مصب نهر أم الربيع 
اتفاقية شراكة،  الواقع من خالل  الوادي وتنزيله على أرض  وضفتي 
يساهم فيها القطاع الو�ضي وجميع القطاعات املعنية إلى جانب املجالس 
املنتخبة الجهوية واإلقليمية واملحلية واملكتب الشريف للفوسفاط، 
من أجل تجاوز هذه اإلشكاليات التي يطرحها مصب نهر أم الربيع، فإن 
القطاع الو�ضي مطالب بتمكين مختلف القطاعات واملؤسسات املعنية 
وكافة املتدخلين من جميع املعطيات املتوفرة والدراسات املنجزة، األمر 
الذي سيساعدهم على تحديد تصورهم ومقترحاتهم حول الحل النهائي 
بها  القيام  يمكنهم  التي  األدوار  وبالتالي تحديد طبيعة  ملشكل املصب 

ومساهمتهم في الحل.

كما نؤكد على ضرورة االنكباب على اإلشكاالت املرتبطة باستنزاف 
تحسيس  على  والعمل  الفالحين  كبار  قبل  من  الربيع  أم  واد  مياه 
بأهمية  املواطنين  وعموم  الخاصة  واملقاوالت  العمومية  املؤسسات 
االستعمال العقالني للماء وخطورة النفايات وامللوثات التي ترمى في 

النهر.

السيد ال7ئيس،

حض7ات السيدات والسيدة،

التقرير مهمة جدا  املتمخضة على هذا  التوصيات  بأن كل  نعتبر 
وبالتالي فإننا نؤكد على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنزيلها على 
أرض الواقع، ألنها تشكل بحق انتظارات أساسية لتنظيم هذا املصب 
مع التأكيد على انخراط كل املؤسسات ذات الصلة في هذا الورش ومن 
ضمنها املجتمع املدني الذي سبق له أن دق ناقوس الخطر و إماطة 
الحل  عن  البحث  في  وإشراكهم  للمصب  الكارثي  الوضع  على  اللثام 
السلطات  ومواكبة  إشراك  على ضرورة  نؤكد  كما  وتنزيله،  املناسب 
املحلية واملنتخبين من أجل تدليل العقبات واإلشكاليات التي يمكن أن 

تعترض تطبيق الحلول على أرض الواقع.

وعلى هذا األساس، نؤكد على ضرورة القيام بتهيئة مناسبة ملصب 
نهر أم الربيع على غرار التهيئات املنجزة على مصب نهر سبو ونهر اللوكوس 
في  العادمة  املياه  إنجاز محطة معالجة  في  أبي رقراق، واإلسراع  ونهر 

مدينة أزمور، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد إبراهيم أعبا، الكلمة للفريق 
الدستوري الديمقراطي االجتماعية املحترم السيد أمين عبد الكريم.

النيئ5 السيد أمين عبد الك7يم:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين.

السيد ال7ئيس املحترم،

السيد الوزي7 املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

يسعدني أن أتقدم بمناقشة تقرير املهمة االستطالعية باسم الفريق 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي، استحضارا وتثمينا للمجهود الكبير 
الذي يبذله بلدنا في حماية النظم البيئية واألشواط البعيدة التي حققها 
في تعبئة املوارد املائية، باعتبار هذه املادة االستراتيجية مكونا أساسيا في 

نظامنا البيئي وعنصرا حيويا لسالمة حياة اإلنسان.

الوقت نواجه رهانات متعددة من أجل تحقيق األمن  وفي نفس 
املائي وحماية حقوق األجيال، من بينها التأقلم مع التغيرات املناخية 
واملحافظة على األصوات املائية الطبيعية وجودة مواردنا املائية ومحاربة 
أشكال التلوث املائي واالستثمار الناجح في الفرش املائية كتهيئة جنبات 
املناطق  لتنمية  حقيقية  رافعة  األنهار  هذه  وجعل  ومصباتها،  األنهار 
املحاذية واملجاورة لها عبر مجاريها املمتدة ملئات الكيلومترات كنهر أم 
الربيع ب 550 عفوا ب555 كيلومتر ونهر ملوية بأزيد من 600 كلم ونهر 
املهمة االستطالعية  أن موضوع  وبما  ببالدنا  األنهار  سبو وغيرها من 
النابع من  املؤقتة يتعلق بالوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع 
سلسلة جبال األطلس ليصب في املحيط األطل�ضي بمحاذاة مدينة أزمور 
قاطعا مسافة 555 كلم بصبيب يتراوح ما بين 100 متر مكعب في الثانية، 
ففي فصل الشتاء وفي فصل الصيف وفي نفس الوقت فإنه يؤمن بناء 
11 سدا بمنشآت توليد الطاقة الكهربائية ويسقي مساحات شاسعة 

من األرا�ضي وتزويد مجموعة من الحواضر باملياه الشروب.

إن هذا السد املعطاء املتصل باملحيط األطل�ضي يتعرض باستمرار 
االنسدادات واختناقات بسبب تراكم الرمال التي تدفعها أمواج األطلس 
خالل فترات انخفاض منسوب املياه صيفا، ومن أجل معاينة هذه 
الظاهرة والوقوف على تداعياتها على املنظومة البيئية املحلية وعلى 
األحياء املائية من األسماك وغيرها وانعكاس ذلك على نشاط الصيد 
التقليدي املحلي من أجل تشكيل املهمة االستطالعية املؤقتة للوقوف 
على وضعية مصب نهر أم الربيع من طرف لجنة البنيات األساسية 

والطاقة واملعادن والبيئة ذلك من انطالق األسئلة التالية:

-ما هي العوامل املسببة لالختناق الذي يتعرض لها نهر أم الربيع؟
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-وما هو تصور الحكومة ومختلف املتدخلين والفاعلين لفتح هذا 
املصب وتفاديا لتكراره؟

التلوث  من  املصب  هذا  لحماية  املتخذة  اإلجراءات  هي  -وما 
واملحافظة على التوازن البيئي؟

-وما هي الحلول الجذرية واملستدامة لهذا اإلشكال البيئي؟

السيد ال7ئيس،

بمنهجية عملية  االشتغال  في  تشكيلها  بعد  اللجنة  انطلقت  لقد 
وبرنامج عمل دقيق وموقوت وفق آلية هم الزيارة األولى، أوال الزيارة 
امليدانية للمصب وعقد لقاءات مع مختلف املسؤولين املحليين، ثانيا 
املعنية  واملؤسسات  الوزارية  القطاعات  مع  عمل  اجتماعات  عقد 
خالل  من  املعاينة  خالل  من  مؤقتا  املهمة  تمكنت  كما  باملوضوع، 
على  الوقوف  في  املعينة  املصالح  مختلف  مع  عقدتها  التي  اللقاءات 
إشكاليات مختلفة التي يتعرض لها مصب نهر أم الربيع وتأثير ذلك على 
التنوع البيولوجي الذي يتميز به من أحياء مائية وطيور نادرة مهاجرة 
وساكنة وأسماك املياه العذبة كسمك النون والبوري وعينيات من 

ذلك.

إن هذه الثروة البيئية الطبيعية تتعرض لالختناق وتدهور جودة 
نقص  بسبب  األسماك  ونفور  فيها  األسماك  تفرغ  واملناطق  مياهها 
الفيزيائية  الخصائص  تغيير  إلى  إضافة  املاء،  في  املذاب  األكسجين 
والكيميائية للوسط املائي، كل هذه االفتراضات تحصل بسبب انقطاع 
التواصل بين املياه املالحة واملياه العذبة. دون إغراق القاعة بتفاصيل 
املقترحة بمختلف  الظاهرة وتجلياتها وآثارتها املختلفة والحلول  هذه 
املصالح املعنية بهذا الوسط البيئي املعرض للتلوث سواء على مستوى 
املصب أو ما قبل وصول مياه النهر إلى املستوى بسبب النفايات واملياه 
العادمة التي يتم طرحها مباشرة في مياه النهر على مستوى الجماعات 
املحاذية ملجرى النهر، مما يضاعف من درجة التلوث والروائح الكريهة 

ونفور األسماك.

والحقيقة أن املهمة االستطالعية توفقت في اختياراتها لهذا املوضوع 
كما توفقت في الوقت على اإلشكاليات البيئية املطروحة، واإلحاطة 
اللجنة  تقرير  في  مفصل  هو  كما  ظاهرة  وتشخيص  أسبابها  بجميع 
مشكورة على انفتاحها، مؤدية بذلك مهمتها البرملانية على أحسن وجه، 
كما نجدد الشكر كفريق للمهمة االستطالعية املؤقتة لجميع أعضائها 
ومصالح  ومؤسسات  قطاعات  من  معها  تجاوبا  للجميع  و  ومكوناتها 
معنية باألجوبة الشافية لالطالع الدقيق على مظاهر وأسباب وحلول 
الظاهرة البيئية التي ال تقتصر على مصب نهر أم الربيع، وأن التوصيات 
التي خرجت بها هذه املهمة لها فوائد جمة ال تقتصر على مصب نهر أم 
الربيع ولكنها تفيد.. ظواهر أخرى مماثلة للمصب أخرى وتوجب ظاهرة 

إشكالية بيئية متنوعة، والسالم عليكم.

السيد ال7ئيس:

واالشتراكية  التقدم  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترم  والنائب  التهامي  نادية  السيدة  املحترمة  النائبة  للمتدخلين 

السيد يوسف بيزيد

النيئبة السيدة نيد ة تهيمي:

السيد ال7ئيس املحترم،

السيد الوزي7 املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

التقدم واالشتراكية، في مناقشة  يشرفني أن أتدخل باسم فريق 
تقرير املهمة االستطالعية املؤقتة، للوقوف على وضعية مصب نهر أم 
الربيع، وفي البداية، البد من التعبير على األهمية البالغة التي تكتسيها 
جلستنا العامة هذه، بالنظر إلى داللتها الدستورية والسياسية، وال سيما 
من حيث تعزيز الدور الرقابي واالقتراحي ملؤسستنا التشريعية، وكذا 
من حيث تكريس اهتمام هذه املؤسسة املوقرة بالقضايا التي تشغل 
واملواطنين، ومختلف  املواطنات  بانشغال  العام، وتستأثر  الرأي  بال 

الفاعلين ومكونات املجتمع املدني.

التقدم  فريق  في  لنا  كان  استطالعية،  بمهمة  إذن  األمر  يتعلق 
واالشتراكية، شرف املبادرة والدعوة إليها، ونتوجه وباملناسبة، إلى كافة 
مكونات مجلس النواب، وإلى السيد رئيس املجلس، وإلى لجنة البنيات 
األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، بخالص التحية والتنويه، بالنظر 
لهذه  احتضان  ومن  إيجابي،  تفاعل  من  الجميع  عليه  برهن  ما  إلى 

القضية الهامة.

إننا اليوم بصدد مناقشة تقرير على قدر كبير من األهمية، يرتبط 
باستطالع شامل وجامع ومانع، حول وضعية االختناق التي يشهدها 
ومن  وطبيعية،  لذلك من مسببات ظرفية  ما  مع  الربيع،  أم  مصب 
عوامل بشرية، تتعلق بالحكامة وبإلتقائية السياسات العمومية، ومع 
ما لذلك من تداعيات إيكولوجية، وتنموية، واجتماعية واقتصادية، 
وصحية، ومن تأثيرات سلبية على توازن املنظومة البيئية والبيولوجية.

إن هذه املهمة االستطالعية، التي شاركت فيها املكونات السياسية 
ملجلسنا، وترأسها باقتدار، السيد النائب يوسف بيزيد، عضو فريقنا 
النيابي، نعتبرها ناجحة بامتياز. أوال بالنظر إلى وجاهة األسئلة التي تم 
االنطالق منها، وثانيا بفعل جودة وجدية وشمولية اللقاءات التي تمت 
برمجتها، وثالثا بسبب عمق ودقة الحلول املقترحة على الحكومة، وذلك 

بغاية وضع حد لهذه الكارثة البيئية، التي ال تشرف أحدا.

السيد ال7ئيس املحترم،

لن تفوتنا هذه املناسبة، دون أن نتوجه بالتنويه إلى اللجنة التي 
أنجزت املهمة االستطالعي، رئيسا وأعضاء، ونشكرهم على مجهوداتهم، 
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كما نثمن املنهجية التي تم اعتمادها، واللقاءات التي تم عقدها مع كافة 
املتدخلين والفاعلين، محليا وجهويا ومركزيا، كما أنها فرصة مناسبة 
لنتوجه بالتقدير العالي إلى فعاليات املجتمع املدني، التي أثارت القضية، 
وتواصل النضال املشروع من أجلها. واآلن نعتبر أن الصورة واضحة 
على كافة املستويات، وما على الحكومة بكافة قطاعاتها املعنية، سوى 
أن تقوم بتحمل مسؤولياتها، في تفعيل وتنفيذ التوصيات الوجيهة، 
بهدف إنهاء اإلشكالية التي يعاني منها مصب نهر أم الربيع، وإدماج هذا 

األخير في سيرورة تنموية مستدامة، وشكرا.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيدة النائبة، السيد النائب.

النيئ5 السيد  وسف بيز د:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

السيد ال7ئيس،

السيد الوزير، تكلموا السادة الوزراء بما فيه الكفاية على مشكلة 
املصب ديال أم الربيع، اليوم السيد الوزير، احنا غنطلبوك وفي هاد 
القبة دالبرملان، وغنترجاوك على أساس أنك تعطي واحد األولوية مهمة 
لهاد املصب هذا السيد الوزير، احنا الناس ديال أزمور وال الناس ديال 
منطقة ديال سيدي علي، اليوم طالهم التهميش لواحد الدرجة كبيرة، 
السيد الوزير، راه حرام اليوم أن كنشوفو إقليم ديال الجديدة وأنا دابا 
كندوي معاك، السيد الوزير، والقلب ديالي كيبكي بالدم لإلقليم اللي 
طاله التهميش من سنوات ملدة سنوات طويلة، السيد الوزير، عندنا 
شريط ساحلي السيد الوزير، اللي كتمتاز به اإلقليم ديال الجديدة من 
الساحل حتى الواليدية وعندنا حي صناعي كما كتعرفو ديال الجرف 
األصفر اللي اليوم يعني جهة الدار البيضاء سطات كجهة اللي كتستافد 
من %45 من املداخيل ديال الجهة من هاد هذا، كنمتازو ثاني بواحد 
املنطقة فالحية اللي مهمة وكتعرفها خصبة واللي هي إقليم ديال دكالة، 
كإقليم  احنا  نستافدو حتى  بغينا  اليوم  احنا  الوزير،  السيد  اليوم، 
الجديدة بغينا نستفادو من الثروات ديال الدولة، ألن اليوم كنشوفو أن 
الجماعات املحلية ديال اإلقليم يعني غرقات في املشكل ديال الكريديات 

ديال الفاك واحنا اليوم..

السيد ال7ئيس:

السيد النائب، نناقش موضوع مصب نهر.

النيئ5 السيد  وسف بيز د:

غندخل، غندخل السيد الرئيس، غندخل املشكل متاع.

السيد ال7ئيس:

تفضل.

النيئ5 السيد  وسف بيز د:

ملي كنتكلمو على مصب نهر أم الربيع كنتكلمو على واحد الشاطئ اللي 

تقريبا يقارب 15 كلم وانت كتعرف، السيد الوزير، ملي كيقول مدينة 

أزمور اليوم عندها مطلة على املحيط األطل�ضي ومطلة على الواد وما 

عندها ال بحر وال والو، حرام أن مدينة أزمور اللي هي مدينة عتيقة اليوم 

ما كتمتاز مطلة على الواد ومطلة على البحر وما عندها ال واد ال بحر، 

السيد الوزير، وحرام واليوم كما تكلمت لك على الشريط الساحلي 

ولو مارينا وحدة عندنا في اإلقليم ديال جديدة، اليوم عالش، السيد 

الوزير، اليوم هاد املصب ديال أم الربيع اللي اليوم طاله التهميش.

اليوم االنسداد ديال املصب كيفما كتعرفو املحطة ديال تحلية 
املياه العادمة كتكب يعني الواد الحار كيكب في الواد وكاين انسداد، 
أشنو غيولد لنا السيد الوزير؟ نفوق األسماك، يعني الحواتة مساكن 
دوك البحارة اللي كانو كيعيشو وكيقتاتو من هداك الواد، اليوم ولو 

درهم واحد كيدخلوه، السيد الوزير.

السيد الوزير، اليوم عندنا تهيئة مصب نهر أم الربيع عالش ما 
يكونش عندنا مصب أم الربيع مثل مصب ديال أبي رقراق؟ عالش اليوم 
ما يدارشun plan d›aménagement sectoriel اللي يخدم املنطقة 
الساحلية في ميدنة أزمور ويخدم املنطقة، اليوم عندنا تصميم التهئية 
ديال أزمور عالش التهيئة ديال أزمور ما يشملش وانتما كحكومة يكون 

واحد يعني هذا ألنه في قطاع اإلسكان حتى هو راه متداخل في هاد 

القطاع، السيد الوزير، عالش اليوم ما يكونش عندنا تصميم التهيئة؟ 

اللي التوجه ديالو يخدم املصلحة ديال املنطقة تما وتكون واحد املنطقة 

سياحية، فين كاين املشكل؟ اليوم كنجيو كنلقاو املنطقة تما خصبة 

يعني جغرافيا أحسن منطقة ساحليا، وهاديك املنطقة السيد الوزير، 

طالها التهميش واإلقصاء، حرام. عندنا الشركات درابور السيد الوزير 

تكلمتي معنا وكنشكروك بهاد املناسبة ألك تبنيتي جميع التوصيات 

ديال املهمة االستطالعية، وبهذه املناسبة كنبغي نشكر أعضاء املهمة 

االستطالعية وبهاد املناسبة، السيد الوزير، كنبغي نقول لك هللا يرحم 

لك الوالدين وهللا يجازيك بخير على أساس أن هاد الشركة مادام ربحات 
امللف ديالها ابتدائيا واستئنافيا إيال كنتو غتلقاو معها �ضي حل غتلقاوه 
في إطار التهيئة ديال الواد، السيد الوزير، ألنه ما يمكنش اليوم هاد 
الشركة غادة تجي وغتبقى تنهب في الثروات ديال الرمال ديال اإلقليم 
وديال املنطقة تما ديال أزمور وكنجيو اليوم وال يعني، حبسات الشركة 
حبس املشكل االنسداد وقع، بغينا، السيد الوزير، الحل اللي يكون حل 
جذري اللي يخدم اليوم املصلحة ديال هاديك املنطقة وما نبقاوش في 
الحلول اللي هي كما تيقولو ترقيعية أوحلول مؤقتة بغينا حلول جذرية 
اللي تخدم املصلحة ديال هداك الواد، السيد الوزير، وال كان ممكن في 

هذا اإلطار، السيد الوزير، تنظيم يوم درا�ضي.
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السيد ال7ئيس:

النيابية  للمجموعة  الكلمة  الوقت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
للعدالة والتنمية، النائبة املحترمة السيدة فاطمة الزهراء باتا، أعتذر 

إيال ما قريتش االسم السيدات والسادة النواب فاطمة الزهراء.

النيئبة السيدة فيطمة الزه7اء بيتي:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

السيد ال7ئيس،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
ملناقشة تقرير املهمة االستطالعية املؤقتة للوقوف على وضعية نهر أم 
الربيع، وهي فرصة لنتوجه بالشكر ألعضاء املهمة نوابا ونائبات وأطرا 
إدارية على عملهم الجاد، كما نتوجه بالشكر لجميع القطاعات الوزارية 
تفاعلهم  على  واملاء  التجهيز  وزارة  رأسها  وعلى  املعنية  واملؤسسات 
اإليجابي من أجل إيجاد حلول عملية لإلشكاليات التي يعرفها مصب 

النهر.

فاصلة،  لحظة  التقرير  هذا  مناقشة  نعتبر  إننا  الوزير،  السيد 
الرتباطها الوثيق بمورد مائي مهم، يتعلق األمر بثاني أطول نهر باملغرب 
نهر أم الربيع، لقد مكنت املهمة االستطالعية من الوقوف على حالة 
االختناق الكبيرة التي يعرفها املصب، كما شكلت فرصة سانحة لالطالع 
على تأثيراتها اإليكولوجية خصوصا فيما يتعلق بصرف املياه العادمة 
وإبراز االختالالت التي تهدد املنظومة البيئية باملنطقة، حيث أدى كل 
السدود  التساقطات وتعدد  املياه بسبب قلة  انخفاض منسوب  من 
على طول مجرى النهر وتراكم الرمال إلى االنسداد الكامل للمصب، مما 
حوله إلى مستنقع من املياه الراكدة اململوءة بالنفايات نتج عنه باألخير 
تدهور مهم لجودة املياه باملنطقة، فكانت النتيجة تدهور نشاط الصيد 
التقليدي وتوقف عدد كبير من املشاريع الهيدرو فالحية، كما أن افتقار 

مدينة أزمور ملحطة ملعالجة مياه الصرف زاد في تعميق املشكل.

من هذا املنطلق، فإننا نؤكد على ضرورة القيام بما يلزم لتدبير 
النفايات التي تلوث مياه النهر واإلسراع في إخراج محطة معالجة املياه 
العادمة بأزمور وذلك في إطار الجهود املبذولة للحفاظ على املوارد املائية 
وتثمينها، باعتبار أن التأخر في إنجاز هذا املشروع سيؤدي ال محالة إلى 
تفاقم نسبة تلوث النهر، وقد أكد املجلس األعلى للحسابات في تقريره 
التدبير الجماعي حيث  في  البيئي  البعد  األخير على ضرورة استحضار 
أشار إلى فاعلية إنجاز محطات تصفية املياه تفاديا لتصريف العشوائي 

للمياه العادمة.

السيد الوزير، لقد حاول التقرير اإلجابة عن سؤال جوهري ماذا 
تنتظر ساكنة املنطقة ومجتمعها املدني من هذه املهمة االستطالعية 

بخصوص املصب املذكور؟ فكان الجواب واضحا بأنه البد من الخروج 
من دائرة الحلول املؤقتة بجرف الرمال من املصب بطريقة غير مدروسة، 
والتي تعمل األمواج على دفعها لتعود بعد فترة وجيزة لتغلق ديلتا النهر 
هذه  يحول  شمولي  حل  إلى  مباشرة  واالنتقال  اختناقه،  في  متسببة 
املشكلة البيئية واالقتصادية واالجتماعية إلى رافعة أساسية للتنمية 
املنطقة، بحيث سيمكن  أمام ساكنة  آفاق جديدة  والتشغيل وفتح 
إنجاز حواجز رملية وتأهيل منطقة املصب من تزكية طابعها السياحي، 
وسيساعد على جلب استثمارات تخرج املنطقة وأبناءها من التهميش. 
وهكذا يظهر جليا أنه من الواجب تنزيل مشروع مندمج بدراسة شاملة 
وبجدولة زمنية محددة لتهيئة املصب وضفتي الوادي، على غرار ما تم 

إنجازه في نهر أبي رقراق وفي سيدي مو�ضى بالوليدية.

وبنفس الحرص ندعو أن يتم تنزيل املشروع بانخراط تام لجميع 
القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية في إطار تشاركي، ألن اإلكراه 

الحقيقي ليس في إنجاز الدراسات وإنما في تعبئة االستثمارات الضرورية 

إلنجاح املشروع، وألن املهمة ليست خاصة بوزارة التجهيز واملاء وحسب 

وإنما هي مهمة حكومية بجل قطاعاتها، فإن تنظيم يوم درا�ضي أو ندوة 

وطنية في هذا الصدد يبدو من األهمية بما كان لتوحيد الرؤية بين 

الفاعلين وتحديد مجاالت تدخلهم كل حسب اختصاصاته وإمكانياته.

السيد الوزير، من غير املعقول أن يعيش املغرب إجهادا مائيا بنيويا 

هذه  مثل  تعاني  األساسية  املائية  وموارده  الندرة  أبواب  على  ويكون 

اإلشكاليات، ولذلك فإننا نعتبر أن املعطيات واملعاينات التي تمخضت 

عنها مجموعة من التوصيات تنطبق ولو بشكل جزئي على باقي مصبات 

األنهار املغربية والتي تتقاسم نفس اإلكراهات ونفس اإلشكاليات، وهو 

ما يحثنا على ضرورة االلتفات إلى باقي املصبات بكافة ربوع اململكة 

بالعناية واالهتمام الالزمين والتفكير في حلول قبل حدوث األزمات، إذ 

يظل هاجس الحفاظ على املاء وإعطاءه األولوية القصوى في جميع 

املخططات والبرامج القطاعية هدفا أساسيا، وهو ما يتما�ضى مع الرؤية 

املولوية السامية حيث أكد جاللته في خطاب افتتاح السنة التشريعية 

أن السياسة املائية ليست سياسة قطاعية وإنما هي شأن مشترك يهم 

العديد من القطاعات.

وفي األخير، وإذ أننا نعتبر جميع التوصيات الواردة في هذا التقرير من 
األهمية بما كان، فإننا نؤكد على ضرورة التزام الحكومة بتنزيلها في آجال 
معقولة، ألن ما تشكل بحق انتظارات ساكنة املنطقة مع التأكيد على 

انخراط الجميع إلنجاح هذا الورش، وهللا ولي التوفيق.

السيد ال7ئيس:

السيدة  املحترمة  للنائبة  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
شفيقة لشرف في حدود دقيقتين.



عدد1612–205رجب14442  )227يناير20232( الجريدة الرسمية للبرملان07952  

النيئبة السيدة شفيقة لش7ف:

السيد ال7ئيس،

السيد الوزي7 املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمين،

يسعدني أن أتناول الكلمة كنائبة برملانية أنتمي إلقليم الجديدة 
وعلى دراية جيدة بمصب أم الربيع، لإلدالء بمالحظاتي واقتراحاتي على 
ضوء مناقشة التقرير املهمة االستطالعية الذي نناقشه اليوم، واملتعلق 
بالوقوف على وضعية مصب واد أم الربيع، كما هو معلوم تعيش ساكنة 
ف 

ّ
أزمور والجماعات الترابية املجاورة لها على وقع الصدمة جّراء توق

الحياة بمصب نهر أم الربيع، نتيجة زحف الرمال حيث أصبح النهر 
منفصال عن البحر، مما أدى إلى ارتفاع منسوب التلوث في النهر، وأدى 
إلى انسداد واختناق مصب نهر أم الربيع وتسبب في نفوق أعداد كبيرة 
من األسماك، وانتشار الروائح الكريهة الناجمة عن مخلفات شبكات 
الصرف الصحي ملدينة أزمور، وألحق أضرارا فادحة بالتوازن البيئي 
للنهر. ويعرف مصب نهر أم الربيع صرف كميات كبيرة من مياه الصرف 
الصحي، مما أضّر بالنظام اإليكولوجي ومّس سالمة منهي الصيد البحري 

التقليدي والفالحين الصغار وأضر باملجالين الفالحي والسياحي أيضا.

وفي هذا اإلطار السيد وزير التجهيز، نو�ضي وزارة التجهيز واملاء بالعمل 
االستطالعية  املهمة  توصيات  وتبّني  اآلخرين،  املتدخلين  مختلف  مع 
املؤقتة حول الوضعية الذي يعرفها مصب نهر أم الربيع، ونطالبكم 
السيد الوزير، بتشكيل لجنة قصد فتح حوار مع شركة دراّبور في أقرب 
وقت ممكن، وكحّل مؤقت مبدئيا القيام بطلب عروض استعجالية 
بغرض قيام إحدى الشركات بعملية جرف الرمال، إلى غاية تسوية 
امللف املعروض أمام القضاء بين شركة دراّبور والوزارة الوصية، كما 
نو�ضي بضرورة إيجاد حّل جدري ملشكل اختناق مصب واد أم الربيع، 
وذلك وفق رؤية شمولية وتشاركية ومنع رمي النفايات في الواد، كحل 
مؤقت مبدئيا والعمل على اإلسراع في إنجاز محطة ملعالجة النفايات 
وإنجاز محطة ملعالجة املياه العادمة بأزمور واملناطق املجاورة، والعمل 
على إيجاد حل شامل وجذري للتأهيل واالستثمار في نهر أم الربيع، كما 

تّم في واد أبي رقراق بالرباط وواد سبو بالقنيطرة.

السيد ال7ئيس:

فاطمة  السيدة  املحترمة  للنائبة  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
التامني.

النيئبة السيدة فيطمة التيمني:

السيدات والسيدة،

عن  اختالالت،  عن  تنّم  معطيات  أمام  أنفسنا  نجد  أخرى  مرة 
إهمال، عن ترّدي وسوء تدبير وشبهة ريع، ما يكشف عنه التقرير هو 

ديالي  سؤال  موضوع  كان  الربيع،  أم  واد  نهر  ملصب  مزرية  وضعية 
شخصيا منذ سنة بعد وقوفنا كفيدرالية اليسار على هذا الوضع، وقد 
ساهمت فيه عدة أسباب منها: استنزاف الحاجز الذي كان أمام الرمال، 
أيضا استفادة فالحين كبار على مستوى املصب لسقي هكتارات من 
األرا�ضي بطرق تطرح عدة أسئلة، أيضا هناك طبيعة العقد املبرم مع 
شركات درابور من أجل جرف الرمال إلبقاء املصب مفتوح، والشركة 
على  للربح  السعي  وبالتالي  الجرف،  عمليات  مقابل  الرمال  تستغّل 
حساب املصلحة العامة، وأصبحنا أمام كلها عوامل أعطتنا بركة آسنة 
بيئة ملوثة ومخاطر تهّدد الحياة. ما نقترحه هو ترتيب األولويات وهذا 
يستلزم انخراط جدي للدولة السيد الوزير، في املوضوع وذلك بالعمل 
على خلق وكالة خاصة بهيأة واد أم الربيع، اتخاذ حلول شاملة وجذرية 
الدراسات  وإتمام  الدولة،  تمويل من طرف  الحال  كيتطلب بطبيعة 
املتعثرة بما يتيح استدامة املعالجة والحلول وعدم هدر األموال في حلول 
ترقيعية، ألن الحال كيقت�ضي فتح املصب في مساره األصلي، وإعادة 
الرمال املجروفة للشواطئ التي أصابتها التعرية كشاطئ الحوزية، أيضا 
الحاجة إلى بناء مدخل للمصب بطريقة مستدامة على شكل حواجز 
تمتد داخل البحر، ثم إعادة النظر في العقد املبرم مع شركة درابور حتى 
ال يكون مقابل الجرف هو بيع الرمال ألن هذا في الواقع كيصبح ريع، 
واإلسراع بتنفيذ محطة تصفية املياه العادمة حتى تتحسن مياه النهر، 

وشكرا .

السيد ال7ئيس:

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

النيئبة السيدة نبيلة مني5:

السالم عليكم،

السيد ال7ئيس،

السيد الوزي7 املحترم،

السيدات والسيدة النواب،

كانت عندي مالحظة واخا الوقت قصير أنه يتكتب تحت األسماء 
غير  وليس  املناضلة  العتيقة  ديالنا  األحزاب  ديال  األسماء  ديالنا 

منتسبون، وشكرا السيد الرئيس.

السيد ال7ئيس:

السيدة النائبة، لثاني مرة ال توجد أحزاب داخل مجلس النواب 
توجد فرق ومجموعات بالصدفة تحمل أسماء أحزابها بها فهذا حرية 
ديالهم لكن األحزاب احنايا هنا ممثلين ديال األحزاب السياسية في إطار 
حسب الدستور وحسب القضاء الدستوري وحسب النظام الداخلي 

فرق ومجموعات نيابية ونواب غير منتسبين.
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النيئبة السيدة نبيلة مني5:

شك7ا السيد ال7ئيس،

أوال في إطار املهمة االستطالعية حول وضعية مصب نهر أم الربيع 
باسم الحزب االشتراكي املوحد نحيي هذه املبادرة التي قامت بها اللجنة 
لقاءات  بعد  وخالصات  توصيات  وتقديم  الداء  بتشخيص  البرملانية 
مع مسؤولين محليين، وهنا كيبان الدور ديال املنتخبين واالنخراط 
الواعي ديالهم املمكن وأهمية الكفاءات النزيهة املحلية واللقاءات مع 
القطاعات الوزارية خاصة وزارة التجهيز واملاء. إشكالية املاء مركبة 
القطاعات  بين  وتعاون  انسجام  وفي  املتعددة  بأبعادها  تناولها  يجب 
ننتظر لجنة  الوزارية واملؤسسات ومختلف املتدخلين، فال يجب أن 
استطالعية حول واد ملوية وسبو وأبو رقراق فلنصل إلى أن التشخيص 
هو يمكن تعميمه من انخفاض املوارد املائية والتلوث ويعني مشاكل 
مرتبطة به. أوال التقرير يتيح الفرصة مجددا للدعوى إلى تفكير جماعي 
وضابطة  مستدامة  مائية  سياسة  لوضع  عقالني  وتخطيط  تشاركي 
لتدبير الثروة املائية ببالدنا سياسة للتخطيط االستراتيجي يعني ثم أنه 
في ظل التغيرات املناخية والجفاف الذي أصبح معطى بنيويا البد أن 
تتدخل الدولة من أجل تدبير الندرة وضمان الجودة واالستدامة على 
املستوى املتوسط والبعيد، وفي إطار جهوية متقدمة وأن تربط يعني 
عملية االستطالع باستكمال الدراسات والتطبيق بالفعل هناك ضرورة 
املوضوع فيه  بالدنا وهاد  في  التي طبقت  ملراجعة جذرية لالختيارات 
11 ديال السدود، إذن التفكير قبل االستثمار في بناء السدود املكلفة 
على أكثر من مستوى ثم توفير املنشآت الضرورية والصرامة في تطبيق 
للخراب  التصدي  والتربية، ويعني  للتحسيس  القوانين وسن سياسة 
الذي يتسبب فيه الفالح والكبار واملستثمرين الذين تتاح لهم الفرصة 
الستغالل مياه أرا�ضي مجاورة للوديان وبطبيعة الحال إحداث ليس 
وكالة لواد أم الربيع ولكن وكاالت خاصة لكل األودية واألحواض املائية 

كي نجد حلوال لهذه اإلشكالية..

السيد ال7ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، قبل أن أعطي الكلمة للسيد الوزير 
للجواب على املالحظات والتوصيات، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للجنة 
االستطالعية حول هذا املوضوع ذو األهمية الكبرى، هناك مجموعة 
من املالحظات: املالحظة األولى أن حاولت اللجنة أن تعالج املوضوع 
بغض النظر دون تحميل املسؤولية ألي طرف عطاه واحد النوع من 
املصداقية وواحد النوع من الثقل والوزن، التقرير جيد جدا اطلعت 
عليه شخصيا وأود أن أتقدم بالشكر كذلك للجنة البنيات األساسية 
على هاد التقرير الجيد واللجنة كنا أمام أمرين في املكتب، األمر األول هو 
احترام الشكليات املتعلقة باالحتفاظ بالسرية ديال هاد العمل حتى تتم 
مناقشته داخل املجلس، فتم يعني كانت فيه هناك تصريحات، ال أتكلم 
االطالع على يعني على التقرير، كانت فيه تصريحات، لكن نظرا ألهمية 

املوضوع املطروح، فاملجلس غض الطرف على هاد اإلشكالية، وطرح 
املوضوع اللي هو مهم جدا، مهم جدا السيد الوزير، التوصيات هناك 
إجماع، والكل ينادي ب يعني في جميع املداخالت وفي التوصية ديال 
التقرير، هو إحداث وكالة أو شركة على غرار مارشيكا، على غرار واد 
مارتيل، على غرار أبو رقراق، فالقوانين موجودة، القانون 25.10 ديال 
مارشيكا، القانون 16.04 ديال أبو رقراق، الشركة ديال التهيئة ديال 
واد مارتيل، أعتقد شخصيا السيد الوزير، وإذا سمحتم، مع التتبع مع 
اللجنة ديال البنية األساسية، إما تجيبوا مشروع قانون وال نتقدموا 
بمقترح قانون، لكن ال يجب أن نغض الطرف على هذا املوضوع، ألن 
اليوم املغرب استنفذ بالطريقة الكالسيكية ديال تدبير األنهار، استنفذ 
كل الطاقات ديالو، نمر إلى �ضيء جديد، على غرار التجارب الناجحة، 
وما�ضي هاد ال�ضي ال يهم فقط مصب واد أم الربيع، يهم جميع الوديان 
السيد الوزير، وال نشكك، ال نشكك، ال في الطاقة، وال في الخبرة، وال في 
القدرة ديال وزارة التجهيز، لكن لكل إشكال وضعوا لو آلية اللي تعالجو 
العادل  التوزيع  هو  هذا  تكون،  لنا  يمكن  باش  عليه،  وتنكب  بذاته 
للثروات، أنه ما يمكنش نهتموا بالناظور، وبتطوان، وبأبو رقراق، وال 
نهتم بباقي يعني املواقع األخرى، فالسيد الوزير، إما احنا النص راه 
تقريبا جاهز، غنديروا copier-coller مع بعض التعديالت، ونقدموه 
كمقترح قانون شريطة تقبلوه، أو جيبوا املشروع وندوزوه بسرعة باش 
نعالجوا هاد اإلشكال، وهنا غادي تكون املهمة االستطالعية قد أدت 
دورا مهما، في إخبار الرأي العام بإشكال حقيقي، ويمكن أن نتجاوزه، 

شكرا لكم، الكلمة للسيد الوزير، اسمحوا لي.

السيد نزار ب7كة وزي7 التجهيز وامليء:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين،

السيد ال7ئيس،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

بمناسبة  املوقر،  مجلسكم  أمام  أتقدم  أن  ويشرفني  يسعدني 
مناقشة تقرير املهمة االستطالعية املؤقتة، حول وضعية مصب نهر 
أم الربيع، للتفاعل مع أوال التقرير، ثم كذلك مع تدخالت السيدات 
والسادة النواب املحترمين، من كل الفرق واملجموعات النيابية، فهاد 
في الواقع، أريد أن أشكر اللجنة على العمل الجبار التي قامت به، وعلى 
كذلك التوصيات التي جاءت بها، واللي بينات على الحرفية والعمل 
املهم، والعمل التشاركي مع املنتخبين، مع املجتمع املدني، واللي عطات 
العديد من األمور ال في مجال التشخيص، وال في مجال التوصيات، اللي 

ما يمكنا إال نتفاعلوا معها إيجابا.

التأكيد قبل ما ندخل في صلب  الثانية، كذلك ضروري  النقطة 
النواب على  السيدات والسادة  بغيت نشكر كذلك،  بأنني  املوضوع، 
السيد  وكذلك  بها،  تفضلوا  اللي  النقط  وعلى  الهامة،  التدخالت 
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الرئيس على ما أكد عليه، وفي الواقع، فهنالك يمكن نقولوا إلتقائية 
كاملة مع كل التدخالت، وهذا يبرهن على أن هذا الوضع اللي احنا 
فيه بالنسبة ألم الربيع، فهو يتطلب معالجة شمولية، ويتطلب كذلك 
معالجة مؤسساتية، اللي غتمكنا إن شاء هللا نوصلوا للنتائج املرجوة في 
أقرب وقت ممكن، وهنالك إرادة قوية ديال الحكومة، للعمل في نفس 
اإلتجاه، وبالتالي فهذا اإلجماع اللي سمعنا اليوم، فهو يؤكد على أن 
مصلحة الوطن فوق كل إعتبار، وبأن علينا جميعا أن نلتف من أجل 

مواجهة هذه اإلشكاليات.

ضروري كذلك نأكدوا هو اللي األمور اللي تكلمتوا عليها أنه اليوم النهر 
ديال أم الربيع فهو من أهم األنهار ديال البالد ألن تيبلغ 550 كيلومتر، 
وينبع كما تعلمون من جبل األطلس املتوسط بإقليم خنيفرة ويصب 
في البحر من قرب من مدينة أزمور، اللي أسا�ضي وبحال اللي تفضلتيو 
به فهنالك العديد من السدود التي تلعب أدوار أساسية اللي دار على 
هاد الواد واللي تتعطي املاء الصالح للشرب ملجموعة من املراكز الكبرى 
مراكش،  برشيد،  سطات،  آسفي،  الجديدة،  البيضاء،  الدار  بحال 
واللي تتلبي كذلك الحاجيات الصناعية تكلمتيو على املكتب الشريفي 
للفوسفاط وكذلك مياه السقي، وتيلعبوا واحد األدوار مهمة كذلك في 
إنتاج الطاقة الكهرومائية، وعاد معلوم الحاجز ديال السيد الضاوي 
املتواجد عند مصب أم الربيع واللي في الواقع تيلعبوا أدوار مهمة كذلك 
بالنسبة لهاد الواد. ومن بين السدود اللي هي كاينة املعروفة هوسد 
املسيرة اللي هو عندوا واحد الحجم كبير ديال 2 داملليار و657 مليون 
لتلبية  بالنسبة  متر مكعب، واللي هاد السد معلوم تيلعب دور مهم 
حاجيات املياه خصوصا املاء الصالح لشرب بالنسبة للدار البيضاء، 
جديدة، الجديدة، أسفي، إلى آخره، واللي اليوم من هاد 2 داملليار و600 
عندنا اليوم فقط 140 مليون متر مكعب، وهذا ناتج عن كون أنه هاد 
السنوات األخيرة منذ سنة 2018 واحنا تنعرفوا واحد اإلنخفاض ما بين 

50 إلى %60 من الواردات املائية بالنسبة لهاد السد.

ومن جهة أخرى كذلك عندنا سد الحنصالي اللي تكلمتيوا عليه اللي 
هو كذلك عرف واحد التراجع ما بين %21 إلى %64 واللي الحجم ديالو 
هو 682 مليون متر مكعب وفيه فقط 70 مليون متر مكعب، غير باش 
نوضعكم في الصورة ديال هاد األمر، وبالتالي معلوم هاد ال�ضيء كان 
عندو انعكاس كبير على اإلشكالية اللي هي مطروحة اليوم ألن قلت املياه 
والجفاف اللي كان جعل أنه وقع انسداد ديال مصب ديال أم الربيع، 
وملي تكلمت على سد الحنصالي وتكلمت كذلك على الدور ديال سد 
املسيرة ضروري نرجعوا للسياسة اللي أكد عليها جاللة امللك في افتتاح 
الدورة التشريعية األخيرة حول الجانب ديال التركيز من بين التحوالت 
الكبرى اللي غتم�ضي فيها بالدنا وهو التركيز أكثر على تحلية مياه البحر، 
وهنا ضروري ندقق ألن كان بعض التدخالت اللي مشات في هاد اإلطار 
أنه هاد تحلية مياه البحر فهي غتجعل أنه وغتنطلق، مثال بالنسبة إن 
شاء هللا للدار البيضاء راه بدينا في املناقشة مع مفاوضات مع املقاوالت 

اللي شاركت في طلب العروض وإن شاء هللا غتنطلق األشغال في آخر 
ديال هاد السنة واملدة الزمنية باش تنتج هو 3 سنوات بعد ذلك. إذن 
لنا نحلوا هاد اإلشكالية قبل ما توصل  باش يمكن  احنا أشنو درنا 
نقلصوا  أنه  على  غاتساعد  املياه  تحلية  هاد  أوال  املياه؟  تحلية  هاد 
لدار  اللي غتم�ضي مثال  املياه  وبالتالي  السدود  الضغط على هاد  من 
البيضاء أو الجديدة اللي غتنطلق إن شاء هللا فهاد السنة أو ال أسفي 
اللي غتنطلق كذلك هاد السنة غانبداو نستعملها، هذا غيجعل وهذا 
مهم أننا نقلصوا من الضغط على السدود وبالتالي املياه ديال السدود 
فهو غيتم استغاللها أساسا بالنسبة للعالم القروي بالنسبة للسقي و 
بالنسبة للمدن الداخلية، وهذا واحد التحول كبير اللي غيساعد على 
ضمان كذلك اإلشكال ويكون واحد التضامن ويكون واحد التوازن في 

استعمال املياه على الصعيد الوطني.

وبالنسبة لسد الحنصالي بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط فهو 
غيستثمر باش أنه يبدا ينتج حتى يوصل 560 مليون متر مكعب وقدم 
هاد املشروع الكبير أمام جاللة امللك، وبالتالي سد الحنصالي ما غيتقى 
بالنسبة  لشرب  الصالح  واملاء  والسقي  القروي  للعالم  إال  يتستعمل 
املكتب  ديالوا  املاء  يستعملوا  غيبقاش  ما  والسقي،  القروي  للعالم 
واللي  فيه  انطلقنا  اللي  كبير  تحول  هذا  إذن  للفوسفاط،  الشريف 
غيكون عندوا واحد الوقع كبير إن شاء هللا في املستقبل وغيضمن أنه 
يكون واحد معلوم االهتمام خاص باملناطق القروية، وكذلك يكون هاد 
اإلنصاف اللي تفضلتيو وتكلمتيو عليه بالنسبة للساكنة تبدا تستافد 

كذلك من هاد املياه؛

أنا غنرجع كذلك اإلشكالية بالطبع ديال أم الربيع ونقول بأن هاد 
اإلشكالية تكلمنا على من بين العوامل اللي جعالت أنه وقع انسداد وهو 
التراجع ديال التساقطات املطرية وبالتالي هاد السد اللي هو مهم هو 
سد سيدي الضاوي فما بقاش عندو اإلمكانية أنه يطلق املا وبالتالي 
هذا تيجعل أنه وقع هاد االنسداد، ولكن ما كاينش غير هاد�ضي، كاين 
مشكل اللي تكلمتيو عليه كلكم وهو املشكل ديال التلوث وهذا كذلك 
كان عندو واحد الوقع ألن النفايات فبالطبع أكدات وجعالت أن كاين 
هاد االنسداد وهاد مصادر التلوث فهي أساسا القذف في الواد املتعلقة 
بتصريف املياه العادمة والنفايات الصلبة وخصوصا من مركز سيدي 
علي بنحمدوش، ومدينة أزمور اللي عملو عناو معنا من هاد اإلشكالية، 
مما أدى إلى ظهور مشاكل بيئية تتمثل في تلوث املياه وانبعاث الروائح 

الكريهة.

في هاد اإلطار ضروري نرجعو لشنو اللي دار فهاد في هاد املجال، أوال، 
الربيع  أم  الدراسة هيدرو سوسيولوجية ملصب  دارت واحد  الوزارة 
املناسبة  الحلول  واقتراح  والرسوبي  املائي  السلوك  تحليل  أجل  من 
لضمان استمرارية تدفق املياه بين الواد والبحر وخلصات هذه الدراسة 
إلى اقتراح حلين، ها الدراسة جاهزة واحنا بحال اللي واعدت اللجنة 
إن شاء هللا غنديرو يوم خاص إن شاء هللا في املنطقة ويكون فيها كل 
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املتدخلين، املنتخبين واملجتمع املدني باش نقدمو هاد الدراسة ونتائج 
هاد الدراسة من جهة وكذلك التصور املستقبلي اللي يمكن يبنيوه ألن 
بحال اللي تفضلتيو السادة النواب بحال اللي أكد عليه السيد الرئيس 
ألن املقاربة ما�ضي قضية وزارة أو القضية ديال املنتخبين، هادي قضية 
اللي هي تتجمع فيها كل الطاقات وبين العديد من الوزارات، الداخلية، 
وزارة الطاقة إلى آخر، التحول الطاقي، هادو كلها أمور فهي ضروري 
الترابية  والجماعات  الجهة  على  زيادة  الحل  إلى  الوصول  في  تساهم 

املعنية بهذا األمر.

األساسية،  االقتراحات  ديال  لجوج  وصالت  الدراسة  هاد  إذن 
النقطة األولى: هو أنه على املدى القريب وعالش كنتكلمو على املدى 
القريب؟ ألن كاين استعجال، ما يمكنش نبقاو انتظرو ضروري نتفاعلو 
بسرعة مع هاد األمر وهو إجراء جرف الصيانة ملصب بصفة منتظمة 
وكلما دعت الضرورة لذلك، أننا غنديرو واحد القناة إن شاء هللا بعمق 
متر وعلى طول 1000 متر وعرض متوسط يبلغ إلى 100 متر وانحدار ديال 
300/1 مع القيام وهذا أمر أسا�ضي وتنشكر السيد النائب املحترم اللي 
تكلم على هاد املوضوع، مع القيام بالتوعية ألن هادي من بين األمور 
األساسية والبعد الثقافي ضروري يكون حاضر، ونقول لكم بأن إن شاء 
هللا درنا كذلك هاد السنة غتكون عندنا العديد من املعارض حول املاء 
اللي غيواكب كذلك االجتماعات ديال املجالس اإلدارية ديال الوكاالت 
األحواض املائية، وغنكونو بحكم تنتكلمو على أم الربيع غنديروها إن 
البعد كذلك  تما وغيكون هاد  في خنيفرة وغيكون معرض  شاء هللا 
ديال التحسيس والتوعية ديال األهمية داملاء واملشكال اللي مطروحة 
بالنسبة لكل املنطقة، وبالتالي بالنسبة ألم الربيع إلى آخره باش نوصلو 
كذلك البعد الثقافي يكون حاضر في املقاربة ديالنا باش يمكن لنا نحلو 

اإلشكاليات اللي هي مطروحة.

إذا وغنقدمو كذلك هاد الحلول املقترحة ونركزو على واحد النقطة 
إمكانية  مع  التلوث  مصادر  تأثير  من  التقليل  وهو  أساسية  هي  اللي 
إعادة  عبر  للمصب  املحاذية  بالشواطئ  التعرية  آثار  من  التخفيف 
إعمار وتسوية الشواطئ بجزء من رمال الجرف، أي أن هاد الرملة اللي 
غنستخرجو فهو غنستعملوه باش أننا نقويو الشواطئ إن شاء هللا بهاد 
الرمال ديال الجرف. على املدى البعيد، الدراسة فهي تقول بأن من 
الضروري بناء حاجزين وقائيين على مستوى املصب بهدف التقليل من 
وتيرة ترسب الرمال وهاد الحل املقترح على املدى البعيد يتطلب التوفر 
على رؤية مستقبلية مندمجة خاصة بتهيئة املصب مما يستوجب إنجاز 

دراسة شاملة تستند على ما يلي:

أوال: رؤية واضحة ومخطط شامل لتهيئة وتنمية املنطقة املمتدة 
من مدينة أزمور إلى غاية املصب على غرار نموذج تهيئة مصب أ بي 
رقراق، حيث يتم من خاللها تحديد االحتياجات الحقيقية من حيث 
يكون  أن  وهو  الهدف  والسياحية،  واالجتماعية  االقتصادية  املرافق 
ي تفضل السيد 

ّ
هنالك منظور تنموي خاص بهاذ أم الربيع، وبحال الل

الرئيس فالفكرة وهو أن يكون كذلك وكالة أو شركة اللي غتقوم بهاذ 
ي غتضمن كذلك أن يكون هنالك أوال العمل على املحافظة 

ّ
التهيئة، والل

على البيئة، و كذلك تنمية هاذ املنطقة من خالل التصور ال في املجال 
السياحي وال في املجاالت االجتماعية واالقتصادية األخرى مرافق اللي 

غتجاور هذا األمر؛

ثانيا: جمع بيانات تقنية مفصلة على نطاق واسع من املصب وصوال 
إلى سد سيدي الضاوي، ودراسة حلول نهائية باالعتماد على النمذجة 
الرقمية والفيزيائية، ألن تبّين بأن هاذ األمر كذلك تيخصنا استشراف 
نا باش 

ّ
املستقبل، وبالتالي ضروري أن يكون عندنا نماذج اللي غتمك

نعرفو شنو هي التطورات املستقبلية، خصوصا مع التغيرات املناخية 
فهنالك كما تعلمون ضغط كبير وإجهاد مائي، وكذلك ضغط كبير على 
الصعيد البيئي على بالدنا، ومن الضروري ناخذو بعين االعتبار هاذ 
التطورات املستقبلية، وتجدر اإلشارة أنه كيفما كانت نتائج الدراسات 
يبقى جرف الصيانة ضروريا كل سنتين على األقل، لضمان االتصال 

الدائم للبحر بالقناة وتأمين العمق الالزم.

وفي انتظار تفعيل الحلول السالفة الذكر فقامت املصالح الجهوية 
للوزارة بعدة تدخالت ميدانية، لفتح املصب عن طريق إزالة الرواسب 
باآلليات الذاتية لهذه الوزارة، كما تعتزم وهنا تنتفاعل مع ما تفضلت 
به العديد من الفرق النيابية، وكذلك كما تم التأكيد عليه في اللجنة 
فتعتزم الوزارة خالل األسابيع القادمة، إطالق طلب عروض من أجل 
إزالة الرمال واألحجار من املصب وعودة تدفق املياه بين مجرى النهر 
والبحر، إذن هاذ ال�ضي إن شاء هللا غنديرو هاذ طلب العروض باش 

تنطلق األشغال في األسابيع إن شاء هللا املقبلة.

حض7ات السيدات النيئبيت والسيدة النواب املحترمين،

السيد ال7ئيس،

لقد جاء تقرير املهمة االستطالعية املؤقتة بعدة توصيات مهمة، 
 أن نثّمنها وننخرط في تفعيلها في أقرب اآلجال، وذلك في 

ّ
وال يسعنا إال

حدود بالطبع اختصاصات هاذ الوزارة ألن بحال اللي قلت هذا األمر 
فهو تيعني الحكومة برمتها، وبالتالي غنشتغلو مع الوزارات األخرى باش 
يمكّنا كذلك يتفاعلو إيجابا مع العديد من التوصيات اللي تفضلتيو بها، 
ونجد على رأس هذه التوصيات الخروج من دائرة الحلول املوقتة إلى 
ز على هاذ النقطة ألن هي األساس 

ّ
الحلول الدائمة واملستدامة، وهنا تنرك

ألن تبين بأن هاذ التدبير اللي عشناه فهاذ التدبير وّصلنا لهاذ النتيجة 
اللي تنعيشوها اليوم، وبالتالي إيال ما كانش حلول على املدى املتوسط 
لين 

ّ
لو كل املتدخ

ّ
والبعيد وكاين واحد كذلك رؤية شمولية، وأننا ندخ

فهاذ اإلطار بكيفية تشاركية من بينها املجتمع املدني غيصعاب عليها 
العمل  هاذ  ألن  واضحين،  نكونو  باش  حقيقية  نتيجة  ل�ضي  نوصلو 
ضروري أنن نمشيو فهاذ اإلتجاه وتنشكركم ألن كلكم منخرطين معنا 
فهاذ التوجه، إذن تندّعمو بالطبع االقتراحات اللي جات بها اللجنة، 
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وتنأكدو لكم بأن الوزارة مع باقي املتدخلين إن شاء هللا منكّبين وغنقومو 
باألدوار ديالنا حسب االختصاص ديال كل واحد باش يمكنا نحققوهاذ 

األمر:

ي غنطبقوها وهو 
ّ
ي التتزمنا بها والل

ّ
-أوال: الوعود اللي عطينا والل

تنظيم يوم تواصلي على مستوى عمالة مدينة الجديدة، بحضور جميع 
الجهات املعنية على صعيد املستوى املحلي ال بالنسبة للمنتخبين النواب 
البرملانيين املستشارين البرملانيين ممثلي املجتمع املدني، بخصوص أوال 
الربيع،  أم  واد  مصب  انسداد  بإشكالية  الحضور  وتحسيس  توعية 
والحلول املقترحة على املستويين القريب والبعيد، دعم السلطة املحلية 
في تنفيذ الحل املوقت خاصة فيما يتعلق بالحد من مصادر التلوث، 
وهنا كذلك بغيت نطلب من السادة النواب والسيدات النائبات ديال 
املنطقة باش يعاونونا فهاد اإلطار، ألن انتما عارفين بأن كاين بعض اللي 
هو تيعتبر بأنه أي تدخل فهو تيكون عنده بالطبع تنقيسو بعض املصالح 
والضروري نتعاونو جميع باش يمكنا نواجهو هاد اإلشكاليات، زيادة على 
وجهات النظر املتناقضة اللي كاينة ما بين أطراف املجتمع املدني ما بين 
األطراف املعنية، هذا تيطلب منا نتعاونو جميع باش نتافقو ونتوافقو 
على واحد التصور اللي يكون مشترك واللي غايمكنا نطبقوه على أرض 

الواقع،

وهنا بغيت نشكر كذلك السلطات املحلية على الدور اللي تقام به 
فهاد اإلطار خصوصا بالنسبة للسادة العمال في الواقع على تكلمتيوا 
على ظاهرة السرقة فكان واحد املجهود كبير جدا باش يتم الحد من 
هاد اإلستعمال اللي هو غير قانوني ملياه ديال أم الربيع، كذلك النقاش 

الشاملة  الرؤية  هاد  بناء  حول  ناقشوا  باش  فرصة  تكون  معلوم 
واملندمجة لتهيئة املصب واللي غنتوصلوا بها إلى هذا الحل املؤسساتي 
اللي غيمكن لنا إن شاء هللا أننا نفعلوه في أقرب وقت، وتنتمناوا إن شاء 
هللا أننا تكون عندنا فرصة مع الوزراء املعنيين باش نديرو كذلك واحد 
مشروع قانون في هاد اإلطار بالنسبة للوكالة مع الشركة اللي غتقوم 

بهذه التهيئة.

العمل  مع  الصيانة  بجرف  املتعلق  املؤقت  الحل  تفعيل  -ثانيا: 
على الحد من مصادر التلوث وتسريع مشروع تطهير السائل وإعادة 
أزمور  املعالجة لسقي املساحات الخضراء بكل مدن  إستعمال مياه 
واملراكز املجاورة وهنا وزارة الداخلية فهي تلعب دور مهم في هاد اإلطار.

وأخيرا، بلورة الرؤية شاملة واملندمجة لتهيئة املصب في إطار مقاربة 
تشاركية مع جميع الجهات املعنية.

املهمة  أعضاء  لجميع  شكري  إالنجدد  لي  يمكن  ما  الختام،  وفي 
االستطالعية املؤقتة الهتمامهم بهذا املوضوع وأن أؤكد على انخراط 
الوزارة والحكومة بكيفية عامة في إيجاد حل شمولي ومستدام إلشكالية 

مصب واد أم الربيع. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيد الوزير على مساهمتكم اإليجابية، ولنا الثقة الكاملة 
في شخصكم وفي قدراتكم السيد الوزير، وما غادي نكملو هاد الفترة 
االنتدابية حتى نحلو هاد اإلشكالية ديال املصب نديروا هذا كهدف 

وموعد ياك السيد الوزير؟ شكرا. رفعت الجلسة.
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محض7 الجلسة ال7ابعة والتسعين

التيريخ: االثنين 01 رجب 1444ه )23 يناير 2023(.

ال7ئيسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وسبعة  ساعة  التوقيت: 
الواحدة زواال والدقيقة الثالثين.

 دول األعميل: جلسة مشتركة لتقديم تدخالت رؤساء وممثلو 
مختلف الفرق واملجموعات البرملانية والبرملانيين غير املنتسبين على إثر 

املواقف األخيرة الصادرة عن البرملان األوروبي اتجاه بالدنا.

السيد راشيد الطيلبي العلمي رئيس مجلس النواب، رئيس 
الجلسة:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين،

السيد رئيس مجلس املستشيرين املحترم،

السيدات والسيدة البرملينيون املحترمون،

حض7ات السيدات والسيدة،

يعقد برملان اململكة املغربية جلسة خاصة على إثر تصويت البرملان 
األوروبي على توصية غير مفهومة املعنى واملغزى. إن مكونات املجلسين 
وطبيعته  األوروبي  البرملان  موقف  خلفيات  جميعا  يدركون  وهم 
أبعاده  وتوضيح  املوقف  هذا  لتقييم  اليوم  يجتمعون  وسياقاته، 

ومغالطاته للرأي العام الوطني والدولي.

أفتح باب املداخالت وأعطي الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار في 
حدود أربع دقائق، تفضل السيد الرئيس السيد محمد غيات.

الوطني  التجمع  ف7يق  رئيس  غييث  محمد  السيد  النيئ5 
لألح7ار:

السيد ن ال7ئيسين،

السيدات والسيدة البرملينيين املحترمين،

عقد البرملان األوروبي جلسة في غياب أغلبية الفريق األول للحزب 
في  املشاركة  أعضائه  وبعض  بقيادته  الذي رفض  األوروبي،  الشعبي 
عملية ظاهرها الدفاع عن حقوق اإلنسان وحرية الصحافة وفي طياتها 
دسائس وأجندات ومصالح تقاطعت لتنتج موقفا سورياليا. يطالبون 
ألنفسهم  سمحوا  لكن  الداخلية،  برملانهم  شؤون  في  التدخل  بعدم 
قضائية  مقررات  يحتقرون  الغير،  على  أوصياء  أنفسهم  نصبوا  بل 
استوفت كافة شروط املحاكمة العادلة، وصادرة عن سلطة مستقلة 
حّصنها الدستور املغربي والقوانين املنظمة لها وفق املعايير الدولية، 

تناسوا  لكن  والحقوق،  الحريات  يريدون صناعة صورة مظلمة عن 
حقوق الغير التي يكفلها القانون للجميع على قدم املساواة، فالحقوق 

غير قابلة للتجزيء.

اليوم هل فعال مغرب اليوم مشكل انتهاكات حقوق اإلنسان موجودة 
في املغرب؟ هذا سؤال، ال أظن أم أنه مجرد غطاء يخفي وراءه مصالح 
البعض التي أصابها الضرر، هل لهذه الدرجة أصبح املغرب مزعجا؟ هل 
االستقرار السيا�ضي واالجتماعي أصبح مصدر قلق لبعض الدول التي 

اعتادت على االبتزاز؟

أكيد أن املسيرة التنموية التي تشهدها بالدنا جعلت من املغرب 
قطبا محوريا وفاعال دوليا قوي الحضور، لن نقبل أن يكون وطننا 
عرضة للمساومة أو للخنوع، ولن تخيفنا قراراتهم ولن نغّير من مسارنا 
كنتم  وإن  قضايانا.  بعدالة  ومؤمنون  مقتنعون  إننا  مقاربتنا،  ومن 
فعال شجعان، فنرجوكم أن تكّفوا عن هذه األساليب امللتوية، آنذاك 
ستجدون كما وجدتم دائما أن املغرب دولة تحترم التزاماتها وال تتدخل 
في شؤونكم وال في عمل مؤسساتكم، ما عندناش الغاز وما عندناش 
وحب  ورؤية  قوية  إرادة  عندنا  ولكن  الذمم،  نشريو  باش  البترول 
انتماء لهذا الوطن صمد على ما يزيد 12 قرن. لذا ندعوكم من هذا 
املنبر أن تبتعدوا عن املغرب وانظروا ما يقع حولكم، وال تجعلوا املغرب 
قون عليها إخفاقاتكم، فمن جهة خطابكم الرسمي يعترف 

ّ
شّماعة تعل

بمجهودات املغرب في تحصين الحقوق والحريات وتكريس دولة الحق 
ممارسات  أخرى  جهة  ومن  الديمقراطي،  النظام  وتأصيل  والقانون 

تنتقد وتدين، دابا بغينا غير أشنو نثيقو؟

السيد ال7ئيس:

زيد  يا هللا  الدقايق،  هي خمس  دقيقة  ال  الرئيس،  السيد  شكرا 
تفضل.

الوطني  التجمع  ف7يق  رئيس  غييث  محمد  السيد  النيئ5 
لألح7ار:

لتم 
ّ
لقد خلقتم لجن صداقة مع دول ال تجمعكم معها شراكة، وعط

اللجنة املشتركة البرملانية مع املغرب، أعطيتم املنبر ملرتزقة ال تعترف 
بها األمم املتحدة، وتمتلكون الجرأة للدفاع عن دولة القانون، فعن 
لون مؤسسة 

ّ
أي قانون تتحدثون؟ فتحتم املجال للوبيات الغاز وتعط

برملانية، فأين راحت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق اإلنسان؟ 
أظن وهذا سؤال، هل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق األمم 

املتحدة لحقوق اإلنسان؟ شكرا لكم.

مداخلة النيئ5 السيد محمد غييث

رئيس ف7يق التجمع الوطني لألح7ار

في الجلسة العيمة املشتركة بين مجل�سي البرملين،
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املخصصة ملنيقشة تطورات موقف البرملين األوروبي اتجيه 
بالدني

)مسلمة لل7ئيسة(

حض7ات السيدات والسيدة،

عقد البرملان األوروبي، جلسة في غياب اغلبية الفريق األول، الحزب 
في  املشاركة  أعضائه  وبعض  بقيادته  الذي رفض  األوروبي،  الشعبي 
وفي  الصحافة،  وحرية  االنسان  الدفاع عن حقوق  ظاهُرها  عملية، 

طياتها دسائس وأجندات ومصالح تقاطعت لُتنِتج موقفا سرياليا.

-يطالبون بعدم التدخل في شؤون برملانهم الداخلية، لكن سمحوا 
ُبوا أنفسهم أوصياء على الغير. يحتقرون مقررات  ألنفسهم، بل نصَّ
قضائية، استوفت كافة شروط املحاكمة العادلة، وصادرة عن سلطة 
مستقلة حصنها الدستور املغربي والقوانين املنظمة لها وفق املعايير 

الدولية.

 صورٍة ُمظلمة عن الحريات والحقوق، لكن تناسوا 
َ
-يريدون صناعة

ها القانون للجميع على قدم املساواة. فالحقوق 
ُ
حقوق الغير التي يكفل

غير قابلة للتجزيء.

هل فعال يوجد في مغرب اليوم، مشكل انتهاكات حقوق االنسان؟ أم 
هو مجرد غطاء يخفي وراءه مصالح البعض التي أصابها الضرر؟

هل لهذه الدرجة أصبح املغرب مزعجا؟ هل االستقرار السيا�ضي 
واالجتماعي أصبحا مصدر قلق لبعض الدول التي اعتادت على االبتزاز؟

أكيد أن املسيرة التنموية التي تشهدها بالدنا، جعلت من املغرب 
 محوريا، وفاعال دوليا قوي الحضور.

ً
قطبا

ُنوع.
ُ
ُنَنا عرضة للمساومة أو للخ

َ
-لن نقبل أن يكون َوط

-ولن تخيفنا قراراتكم؟

-ولن نغير من مسارنا ومن مقاربتنا

-إننا مقتنعون ومؤمنون بعدالة قضايانا.

وإذا كنتم فعال شجعانا، فنرجوكم أن تكفوا عن هذه األساليب 
امللتوية. آنذاك ستجدون، كما وجدتم دائما، أن املغرب دولة تحترم 

التزاماتها، وال تتدخل في شؤونكم وال في عمل مؤسساتكم.

ماعندناش غاز وال بترول باش نشتريو به الدمم...

لكننا نتوفر على إرادة ورؤية وحب انتماء لهذا الوطن، صمد ما يزيد 
عن 12 قرنا.

يقع  ما  وانظروا  املغرب  عن  تبتعدوا  أن  املنبر  هذا  من  ندعوكم 
حولكم.

ال تجعلوا من املغرب شماعة تعلقون عليها إخفاقاتكم.

فمن جهة خطابكم الرسمي يعترف بمجهودات املغرب في تحصين 
النظام  وتأصيل  والقانون،  الحق  دولة  وتكريس  والحريات،  الحقوق 

الديمقراطي، ومن جهة اخرى ممارسات تنتقد وتدين.

معها شراكة وعطلتم  تجمعكم  دول ال  مع  لجن صداقة  خلقتم 
اللجنة املشتركة البرملانية مع املغرب.

أعطيتم املنبر ملرتزقة ال تعترف بها األمم املتحدة، وتمتلكون الجرأة 
للدفاع عن دولة القانون. فعن أي قانون تتحدثون؟

فتحتم املجال للوبيات الغاز لكنكم تعطلون مؤسسة برملانية فأين 
راحت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق اإلنسان؟

هل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق األمم املتحدة لحقوق 
اإلنسان؟

السيد ال7ئيس:

ال�ضي  الرئيس  السيد  واملعاصرة،  األصالة  لفريق  الكلمة  شكرا، 
أحمد تويزي.

النيئ5 السيد أحمد تويزي رئيس ف7يق األصيلة واملعيص7ة:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم، والصالة والسالم على النبي األمين.

السيد ن ال7ئيسين،

السيدات والسيدة البرملينيين املحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس 
النواب ومجلس املستشارين، من أجل التعبير عن موقفنا الرافض ملا 
صدر عن البرملان األوروبي من تهّجم واضح وممنهج على بالدنا، وتدخل 
سافر في شؤوننا الداخلية ومحاولة يائسة للتأثير على القضاء املغربي 
م بالصراحة الالزمة مع شركائنا الذين تجمعنا 

ّ
املستقل. وسوف نتكل

معهم لجنة مشتركة برملانية، يتم فيها طرح ومناقشة جميع القضايا 
وبطريقة مسؤولة، زيادة على أن املغرب شريك من أجل الديمقراطية 
مع مجلس أوروبا، لنقول لكم كيف يمكن ملؤسسة تقول على نفسها 
أنها تدافع عن مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون أن تسمح لنفسها 
بانتهاك سيادة دولة شريكة، من خالل إهانة نظامها القضائي والتشهير 
بسلطتها الوطنية؟ كيف يمكن االدعاء بالدفاع عن العدالة واالنحياز 
دين وتجاهل أنين الضحايا؟ كيف يمكن للشعب 

ّ
في ذات الوقت للجال

في  االستهداف  هذا  يفهم  أن  ومؤسساته  ومنظماته  بأحزابه  املغربي 
مجال حقوق اإلنسان؟ علما أن هذا امللف طواه املغرب منذ سنين 
بدء باإلنصاف واملصالحة، واملصادقة على أحدث املعاهدات الدولية 
املؤطرة لحقوق اإلنسان واستقالل القضاء، في حين أن بعض األنظمة 
تمارس اعتقاالت بالجملة وغير قانونية ومحاكمات صورية يتعرض لها 
إلى  في بعض األحيان  السياسيون والصحافيون والبرملانيون، وصلت 
مصادرة الدولة وحل مؤسساتها، واستخدام القضاء العسكري ضد 
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املدنيين. هذا السلوك املزدوج يزيل عن البرملان األوروبي وقرارته ضد 
بلدنا كل املصداقية واالستقاللية.

إن بلدنا لم يعلن الحرب على دولة من دول االتحاد لكي تشتغل 
مؤسسة البرملان األوروبي كل هذا الوقت )مناقشة 6 تعديالت وجلسات 
للنقاش العام وتقريرين(، لصياغة قرار تحت الطلب مليء باملغالطات 
كان وراءه في الكواليس بلد كنا نعتقد أنه شريك وصديق موثوق، ولكن 

رائحة الغاز أفقدته صوابه ووعيه.

أن  الحقيقي  »تمغربيت»، معناها  يعرف معنى  نقول ذلك ملن ال 
املغرب إذا عاهد وفى، وإن هذا االستهداف املمنهج ضد بلدنا لن يزيد 
املغاربة إال وحدة وتماسكا والتفافا حول مقدساته ومؤسساته. ننبه 
البرملان األوروبي إلى أن منطق االبتزاز والتعالي والنظرة الدونية للبلدان 
اإلفريقية لن ينفع مع املغرب، ألن املغرب قد تغير، وعلى من يهمهم األمر 

أن يتكيفوا مع هذا التغيير.

إن املغرب ماض في تنويع عالقاته االقتصادية والسياسية، وتطوير 
والرؤى،  املبادئ  نفس  معها  نتقاسم  التي  البلدان  كل  مع  شراكاته 
رابح- إطار  في  اإلفريقي  محيطنا  مع  واملالية  االقتصادية  خصوصا 
رابح، ونحن ندرك جيدا أن هذه العالقة املتميزة تزعج بعض القوى 
االستعمارية التي بنت مجدها وقوتها على استغالل ونهب ثروات هذه 

القارة.

يكون محاولة فاشلة  أن  يعدو  األوروبي ال  البرملان  به  قام  ما  إن 
ومنعدمة األثر على مصالح اململكة املغربية الشريفة، ونجدد رفضنا 
القاطع ملا جاء في هذا القرار، وفي ذات الوقت سنظل متشبثين بتطوير 
بمختلف  تربطنا  التي  العالقات  وبحيوية  األوروبية  املغربية  الشراكة 
البلدان الصديقة والشقيقة، في إطار احترام سيادة املغرب ووحدته 

التربية.

وال يفوتني هنا بهذه املناسبة، أن أحيي موقف االشتراكيين اإلسبان 
الذين رفضوا دعم املهزلة، وكذلك رئيس الوزراء اإلسباني الذي أعرب 
عالنية عن عدم املوافقة على االعتداء العدواني واملجاني ضد املغرب، 
ونشّد بحرارة على البرملان األوروبي اإلسباني من حزب الشعب الذين 

قاطعوا هذا التصويت املوجه إلى املغرب، وشكرا لكم.

مداخلة ف7يقي األصيلة واملعص7ة بمجل�سي البرملين

في الجلسة الخيصة بيل7د على ق7ار البرملين األوروبي

)مسلمة لل7ئيسة(

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريقي األصالة واملعاصرة بمجلس 
النواب ومجلس املستشارين، من أجل التعبير عن موقفنا الرافض ملا 
صدر عن البرملان األوروبي من تهجم واضح وممنهج على بالدنا وتدخل 
سافر في شؤوننا الداخلية، ومحاولة يائسة للتأثير على القضاء املغربي 

املستقل.

سوف نتكلم بالصراحة الالزمة مع شركائنا الذين تجمعنا معهم 
لجنة مشتركة برملانية يتم فيها طرح ومناقشة جميع القضايا وبطريقة 
مسؤولة، زيادة على أن املغرب شريك من أجل الديمقراطية مع مجلس 

أوروبا.

فكيف يمكن ملؤسسة تقول على نفسها أنها تدافع عن مبادئ  2-
الديمقراطية وسيادة القانون، أن تسمح لنفسها بانتهاك سيادة دولة 

شريكة من خالل إهانة نظامها القضائي والتشهير بسلطاتها الوطنية؟

كيف يمكن االدعاء بالدفاع عن العدالة واالنحياز، في ذات  2-
الوقت، للجالدين وتجاهل أنين الضحايا؟

كيف يمكن للشعب املغربي بأحزابه ومنظماته ومؤسساته أن  2-
يفهم هذا االستهداف في مجال حقوق اإلنسان، علما أن هذا امللف طواه 
املغرب منذ سنين، بدء باإلنصاف واملصالحة واملصادقة على أحدث 

ِطَرة لحقوق اإلنسان، واستقالل القضاء؟
َ
ؤ
ُ
املعاهدات الدولية امل

في حين أن بعض األنظمة تمارس اعتقاالت بالجملة وغير قانونية 
ومحاكمات صورية يتعرض لها السياسيون والصحافيون، وصلت في 
بعض األحيان إلى مصادرة الدولة وحل مؤسساتها، واستخدام القضاء 

العسكري ضد املدنيين.

هذا السلوك املزدوج ُيزيل عن البرملان األوروبي وقراراته ضد بلدنا 
كل املصداقية واالستقاللية. إن بلدنا لم يعلن الحرب على دولة من دول 
االتحاد لكي تشتغل مؤسسة البرملان األوروبي كل هذا الوقت )مناقشة 
تحت  قرار  لصياغة  وتقريرين(،  العام  للنقاش  وجلسات  تعديالت   6
الطلب مليء باملغالطات، كان وراءه في الكواليس بلد كنا نعتقد أنه 

شريك وصديق وموثوق، لكن رائحة الغاز أفقدته وعيه.

نقول ذلك ملن ال يعرف معنى »تامغرابيت»، معناها الحقيقي أن 
املغرب إذا عاهد وفى. وإن هذا االستهداف املمنهج ضد بلدنا لن يزيد 

املغاربة إال وحدة وتماسكا والتفافا حول مقدساته ومؤسساته.

ننبه البرملان األوروبي إلى أن منطق االبتزاز والتعالي والنظرة الدونية 
للبلدان اإلفريقية، لن ينفع مع املغرب ألن املغرب قد تغير، وعلى من 

يهمه األمر أن يتكيف مع هذا التغيير.

إن املغرب ماض في تنويع عالقاته االقتصادية والسياسية، وتطوير 
والرؤى،  املبادئ  نفس  معنا  تتقاسم  التي  البلدان  كل  مع  شراكاته 
رابح –  إطار  في  اإلفريقي  مع محيطنا  واملالية  االقتصادية  خصوصا 
رابح. ونحن ندرك جيدا أن هذه العالقة املتميزة تزعج بعض القوى 
االستعمارية التي بنت مجدها وقوتها على استغالل ونهب ثروات هذه 

القارة.

يكون محاولة فاشلة  أن  يعدو  األوروبي ال  البرملان  به  قام  ما  إن 
ومنعدمة األثر على مصالح اململكة املغربية الشريفة، ونجدد رفضنا 
القاطع ملا جاء في هذا القرار، وفي ذات الوقت سنظل متشبثين بتطوير 
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بمختلف  تربطنا  التي  العالقات  وبحيوية  األوروبية  املغربية  الشراكة 
البلدان الصديقة والشقيقة في إطار احترام سيادة املغرب ووحدته 

الترابية.

وال تفوتني هذه املناسبة دون أن أحيي موقف االشتراكيين اإلسبان 
الذين رفضوا دعم هذه املهزلة وكذلك رئيس الوزراء اإلسباني الذي 
أعرب عالنية عن عدم موافقته على هذا االعتداء العدواني واملجاني 
ضد املغرب، ونشد بحرارة على أعضاء البرملان األوروبي اإلسبان من 

حزب الشعب الذين قاطعوا هذا التصويت املوجه ضد املغرب.

السيد ال7ئيس:

شكرا، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

النيئ5 السيد نور الد ن مضيين رئيس الف7يق االستقاللي 
للوحدة والتعيدلية:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين.

السيدة ال7ؤسيء،

السيدات والسيدة النواب واملستشيرين،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
والتعادلية بمجلسيه، والتي تجسد بحق إجماع ممثلي األمة املغربية، 
أغلبية ومعارضة، عندما يتعلق األمر باملصالح الحيوية للوطن، والتي 
تأتي في أجواء احتفال الشعب املغربي قاطبة بالذكرى 79 لتقديم وثيقة 
املطالبة باالستقالل، والتي شكلت محطة حاسمة في معركة الكفاح 

الوطني ضد االستعمار.

العميق،  واستيائنا  الشديد،  أسفنا  عن  للتعبير  الكلمة  أتناول 
ما  قرار  اتخاذ  من  األوروبي  البرملان  عليه  أقدم  ملا  الكبير  واستغرابنا 
يسمى ب»وضعية الصحافيين باملغرب»، بعدما تحركت خيوط حملة 
شرسة أوقعت هذه املؤسسة التمثيلية في فخ مناورة جديدة تخدم 
جهات معادية للمغرب، وتمكنت من توريط هذه املؤسسة في محاكمة 
صورية لبلد يعتبر شريكا اقتصاديا وشريكا ديمقراطيا، ويتمتع بالوضع 
املتقدم، وحليفا استراتيجيا في مجاالت متعددة األبعاد، بما فيها أساسا: 
محاربة الهجرة السرية، واإلرهاب، والجريمة املنظمة، هدفها التشويش 
على املسار التصاعدي الذي يعرفه املغرب كقوة اقتصادية صاعدة، 
والحريات  بالحقوق  والنهوض  الديمقراطي  البناء  بترسيخ  متمسك 
األساسية كما هو متعارف عليها دوليا، بلد متشبث بتحصين وحدته 
االعترافات  في مسلسل  تجسد  إيجابي  تطور  من  وما عرفته  الترابية 
وأن  الصحراء.  بمغربية  األوروبية  الدول  فيها  بما  املتوالية،  الدولية 
الهدف من هذا القرار الغريب هو التشويش على االعتراف املتصاعد 
ملجموعة من الدول األوروبية بمغربية الصحراء بالدرجة األولى، بما 

فيهم دون ذكر األسماء من أملانيا وإسبانيا وغيرها من الدول األخرى.

املمارسات  هذه  مثل  بشدة  وندين  قاطعا،  رفضا  نرفض  إننا 
بالوكالة  فاشلة  التي تخوض حربا  االبتزازية  واملؤامرات  االستفزازية، 
لخدمة أجندة جيو-استراتيجية، والتي لن تزيد املغرب، ملكا وحكومة 
ووحدته  الحيوية  الدفاع عن مصالحه  في  قوة وصمودا  إال  وشعبا، 

الترابية، وتحصين سيادته وتعزيز شراكاته املتعددة.

كما نسجل رفضنا املطلق ملثل هذه املحاوالت اليائسة التي تعتبر 
تدخال سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة املغربية، بما فيها الشأن 
خالل  من  القضائية،  السلطة  باستقاللية  يتميز  الذي  القضائي 
التوظيف الرخيص لورقة حقوق اإلنسان بناء على ادعاءات باطلة، 
وأحكام جاهزة، وتقييم غير دقيق وتعامل منحاز بعدما أصبحت هذه 

املادة غير صالحة لالستعمال ومنتهية الصالحية.

في الوقت الذي يتجاهل فيه البرملان األوروبي ما تتعرض له حقوق 
اإلنسان من انتهاكات بمجموعة من الدول، وبما فيها الدول األوروبية 
إحراق  يتم  عندما  املسلمة  األقلية  بمشاعر  واملس  املهاجرين،  ضد 
املصحف الشريف، واملمارسات العنصرية في الحياة العامة والخاصة، 
بما فيها الولوج للشغل وغيرها من مظاهر الكراهية. وسيظل املغرب وفيا 
للعالقات املتميزة مع االتحاد األوروبي، على أساس مبادئ التكافؤ، على 
إيمانا  التكافؤ، واالحترام املتبادل واملصالح املشتركة،  أساس مبادئ 
منه بأن عالقات الشراكات املتعددة األبعاد أقوى من أن تخضع ملثل 

هذه املمارسات االستفزازية الرخيصة، شكرا لكم.

مداخلة النيئ5 السيد نور الد ن مضيين رئيس الف7يق 
االستقاللي

في منيقشة الجلسة املشتركة للبرملين حول موقف البرملين 
األوروبي

)مسلمة لل7ئيسة(

 لسة: ي2  ني 7 ي272

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم  ال7حمين  هللا  بسم 
امل7سلين؛

االستقاللي  البرملاني  الفريق  باسم  الكلمة،  أتناول  أن  يسعدني 
البرملان  يعقدها  التي  املشتركة  الجلسة  هذه  في  والتعادلية  للوحدة 
املغربية،  االمة  ممثلي  إجماع  بحق  تجسد  والتي  بمجلسيه،  املغربي 
أغلبية ومعارضة، عندما يتعلق األمر باملصالح الحيوية للوطن، والتي 
تأتي في أجواء احتفال الشعب املغربي قاطبة بالذكرى 79 لتقديم وثيقة 
املطالبة باالستقالل، والتي شكلت محطة حاسمة في معركة الكفاح 

الوطني ضد االستعمار.

العميق،  واستيائنا  الشديد،  أسفنا  عن  للتعبير  الكلمة  أتناول 
واستغرابنا الكبير، ملا أقدم عليه البرملان األوروبي من اتخاذ قرار ما يسمى 
ب»وضعية الصحافيين باملغرب»، بعدما تحركت خيوط حملة شرسة 
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أوقعت هذه املؤسسة التمثيلية، في فخ مناورة جديدة، تخدم جهات 
معادية للمغرب، وتمكنت من توريط هذه املؤسسة في محاكمة صورية، 
بالوضع  ويتمتع  ديموقراطيا،  وشريكا  اقتصاديا،  شريكا  يعتبر  لبلد 
املتقدم، وحليفا استراتيجيا في مجاالت متعددة األبعاد، بما فيها أساسا 
محاربة الهجرة السرية واالرهاب والجريمة املنظمة؛ هدفها التشويش 
على املسار التصاعدي الذي يعرفه املغرب كقوة اقتصادية صاعدة، 
والحريات  بالحقوق  والنهوض  الديمقراطي  البناء  بترسيخ  متمسك 
األساسية كما هو متعارف عليها دوليا، بلد متشبث بتحصين وحدته 
الترابية، وما عرفته من تطور إيجابي تجسد في مسلسل االعترافات 

الدولية املتوالية، بما فيها الدول األوروبية، بمغربية الصحراء.

املمارسات  هذه  مثل  بشدة  وندين  قاطعا،  رفضا  نرفض  إننا 
بالوكالة،  فاشلة  التي تخوض حربا  االبتزازية  واملؤامرات  االستفزازية 
لخدمة أجندة جيو-استراتيجية، والتي لن تزيد املغرب ملكا وحكومة 
ووحدته  الحيوية  مصالحه  عن  الدفاع  في  وصمودا  قوة  إال  وشعبا 

الترابية وتحصين سيادته وتعزيز شراكاته املتعددة األقطاب

كما نسجل رفضنا املطلق ملثل هذه املحاوالت اليائسة التي تعتبر 
للملكة املغربية، بما فيها الشأن  الداخلية  تدخال سافرا في الشؤون 
خالل  من   ، القضائية  السلطة  باستقاللية  يتميز  الذي  القضائي 
التوظيف الرخيص لورقة حقوق االنسان بناء على ادعاءات باطلة 
أصبحت  بعدما  منحاز،  وتعامل  دقيق،  غير  وتقييم  جاهزة  وأحكام 
هذه املادة غير صالحة لالستعمال ومنتهية الصالحية؛ في الوقت الذي 
يتجاهل فيه البرملان األوروبي ما تتعرض له حقوق اإلنسان من انتهاكات 
ببعض الدول األوروبية ضد املهاجرين، واملس بمشاعر األقلية املسلمة 
عندما يتم إحراق املصحف الشريف، واملمارسات العنصرية في الحياة 
العامة والخاصة، بما فيها الولوج للشغل وغيرها من مظاهر الكراهية، 
وسيظل املغرب وفيا للعالقات املتميزة مع االتحاد األوروبي على أساس 
مبادئ التكافؤ واالحترام املتبادل واملصالح املشتركة، إيمانا منه بأن 
هذه  ملثل  تخضع  أن  من  أقوى  االبعاد  املتعددة  الشراكات  عالقات 

املمارسات االستفزازية الرخيصة.

السيد ال7ئيس:

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

النيئ5 السيد عبد ال7حيم شهيد رئيس الف7يق االشتراكي:

السيدان ال7ئيسين املحترمين،

السيدات والسيدة أعضيء مجل�سي البرملين املحترمون،

اسمحوا لي أن أتناول الكلمة باسم الفريقين االشتراكيين بمجلس 
النواب ومجلس املستشارين بهذه املناسبة، واسمحوا لي في البداية أيضا 
أن أشكر رئيس الوزراء اإلسباني ومن خالله نواب الحزب االشتراكي 

املغامرة.  هذه  من  الشجاع  موقفهم  على  األوروبي  بالبرملان  اإلسباني 
اسمحوا لي وبعد إذنكم السيد الرئيس، من خالل هذه الكلمة أن أتوجه 

بالكالم مباشرة إلى السادة النواب باالتحاد األوروبي:

السيدة النواب األوربيون املحترمون،

حيث أنكم في ختام القرار الذي أصدرتموه يوم 20 يناير الجاري، 
طلبتم من رئيس املجلس إبالغ مضامينه إلى البرملان املغربي، فإننا في 
غكم أن رسالتكم قد وصلت، وعليه 

ّ
الفريق االشتراكي بغرفتي البرملان نبل

اسمحوا لنا بحق الّرد عليكم انطالقا مما يجمعنا من شراكات تنبني على 
حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل والحرص على ضمان األمن والسلم 

العامليين.

اسمحوا لنا في الفريقين االشتراكيين، أوال بأن ننعش ذاكرتكم بأن 
اململكة املغربية قد انخرطت وبكل قناعة ومسؤولية في مسار تجويد 
اإلصالحات  من  العديد  خالل  من  الديمقراطي،  نموذجها  وتأهيل 
والجريئة،  العميقة  والحقوقية  والدستورية  واملؤسساتية  السياسية 
من أبرزها اإلعالن عن هيأة اإلنصاف واملصالحة لتحقيق املصالحة 
الوطنية، وتكّرست هذه اإلصالحات بإصدار دستور 2011، الذي أر�ضى 
الديمقراطي،  االختيار  مبدأ  وكرس  املؤسسات  دولة  مرتكزات  فعليا 
وأقّر منظومة من هيئات ومؤسسات دستورية معنية بحماية حقوق 
اإلنسان والحريات والنهوض بها، حيث تّوج املغرب هذا املسار اإلصالحي 
واالنفتاح  الدولية،  اإلنسان  حقوق  منظومة  في  الفعلي  باالنخراط 
الطوعي على اإلجراءات الخاصة، والتي توجت بزيارة العديد من املقررين 
تقارير  اململكة  تقديم  بوتيرة متواصلة، وكذا  العمل  الخاصين وفرق 
التظلم  آليات  مع  والتفاعل  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  إلى 
لدى مجلس حقوق اإلنسان، والتفاعل الدائم مع آليات االستعراض 

الدوري الشامل.

اسمحوا لنا في فريقنا بأن نعّبر لكم عن استغرابنا بأن يترك مجلسكم 
املوقر كل هذه املسارات واآلليات األممية التي تناقش مختلف الحاالت 
التي اخترتم الحديث عنها واستبدالها بخلق حالة طوارئ استثنائية! 
مظهرها حقوقي للدفاع عن حرية التعبير والرأي وحقيقتها سياسية ال 

تخفى على أحد لتصريف مختلف األزمات التي تحاصركم.

اسمحوا لنا في الفريقين االشتراكيين بمجلس النواب واملستشارين، 
ي عن موقع األستاذ 

ّ
ي ببعض التواضع والتخل

ّ
بأن نطلب منكم التحل

الذي تحّبون القيام به وأنتم تقّدمون الدروس لآلخرين، وأن تعترفوا 
من ذواتكم أن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص 
بكم، وداللته هو منتوج خاص بكم وداللة فساد قيمي ومؤسساتي 
طرق  عن  البحث  ال  منظومتكم  داخل  من  معالجته  يجب  عندكم، 

تصديرها لآلخرين بتعال وتكّبر.

ص من هذه الطبيعة االستعالئية، 
ّ
وإذا كان من الصعب عليكم التخل

ركم ببعض القضايا 
ّ
فإنه يسعدنا أمام صحوة ضميركم هذه، أن نذك



عدد1612–205رجب14442  )227يناير20232( الجريدة الرسمية للبرملان07962  

اإلنسانية التي كان من املفروض أن تحظى باهتمامكم، سيكون مفيدا 
أوروبا خالل فترة  في  بفتح تحقيق حول ما حدث  أن تصدروا قرارا 
»كوفيد»، لقد تركتم دوال مثل إيطاليا وإسبانيا تواجه الوباء القاتل 
ومصيرها بأنانية مقيتة، تركتم كبار السن يموتون باملستشفيات ودور 
العجزة بدون أي إحساس بالذنب، وتحّول بعض منكم بدون حياء إلى 

قراصنة للدواء في الجو والبّر.

سيكون مفيدا أن تصدروا قرارا لحكوماتكم إليقاف تصنيع األسلحة 
وبيعها في العالم لسنة واحدة فقط، وتخصيص ميزانياتها ملحاربة الفقر 
ومواجهة األوبئة والّتغيرات املناخية، هذه األسلحة التي تصّوتون عليها 
بدم بارد هي التي تقتل األطفال والنساء والشيوخ في كل بقاع العالم، 

جئين.
ّ
وهي التي تخلق ماليين املهّجرين والال

سيكون مفيدا أن تصدروا قرارا تطلبوا من حكومتكم االعتذار عن 
ماضيها االستعماري الهمجي في كل بقاع العالم، خاصة في قارة إفريقية 
وعن استنزاف ثرواتها وإمكانياتها التي بفضلها اغتنت قارتكم وما زالت 

تغتني.

تصدروا  بأن  الجرأة  لكم  تكون  أن  أخيرا،  وليس  مفيدا  سيكون 
وحقوق  الحرية  شعار  تحت  دولكم  به  قامت  ما  لتصحيح  قرارات 
اإلنسان بالعديد من دول شمال إفريقيا والشرق األوسط، خالل فترة 
الربيع العربي، والتي حولتها حكوماتكم إلى دول غير مستقرة تحت رحمة 

الحرب األهلية واإلرهاب والطائفية.

السيدة،

حين نذكركم بهذا، فلنقول لكم بأنكم بهذه الطريقة من التفكير 
أخالقيا  مؤهلين  غير  وأنكم  أنفسكم،  مع  منسجمين  غير  والتعامل، 

إلعطاء الدروس لآلخرين عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

مداخلة النيئ5 عبد ال7حيم شهيد

بيسم الف7يق االشتراكي بمجل�سي البرملين

في الجلسة العمومية املشتركة حول

املواقف األخيرة للبرملين األوروبي تجيه بالدني

)مسلمة لل7ئيسة(

الجلسة العمومية املشتركة ملجل�سي البرملين–االثنين ي2  ني 7 
ي272

السيدان ال7ئيسين املحترمين،

السيدات والسيدة أعضيء مجل�سي البرملين املحترمون،

اسمحوا لي أن أتناول الكلمة باسم الفريقين االشتراكيين بمجلس 
النواب ومجلس املستشارين بهذه املناسبة. واسمحوا لي، السيد الرئيس 
املحترم، من خالل هذه الكلمة أن أتوجه إلى السادة النواب باالتحاد 

األوروبي.

السيدة النواب األوروبيون املحترمون،

حيث أنكم في ختام القرار الذي أصدرتموه يوم 20 يناير الجاري، 
طلبتم من رئيس املجلس إبالغ مضامينه إلى البرملان املغربي، فإننا في 
وصلت،  قد  رسالتكم  أن  نبلغكم  البرملان،  بغرفتي  االشتراكي  الفريق 
وعليه اسمحوا لنا بحق الرد عليكم انطالقا مما يجمعنا من شراكة 
تنبني على حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل والحرص على ضمان األمن 

والسلم العامليين.

قد  املغربية  اململكة  بأن  ذاكرتكم  ننعش  بأن  أوال  لنا  اسمحوا   -
نموذجها  وتأهيل  تجويد  مسار  في  ومسؤولية  قناعة  وبكل  انخرطت 
الديمقراطي، من خالل العديد من اإلصالحات السياسية واملؤسساتية 
عن  اإلعالن  أبرزها  من  والجريئة،  العميقة  والحقوقية  والدستورية 
هيئة اإلنصاف واملصالحة لتحقيق املصالحة الوطنية. وتكرست هذه 
دولة  مرتكزات  فعليا  أر�ضى  الذي   2011 دستور  بإصدار  اإلصالحات 
املؤسسات، وكرس مبدأ االختيار الديموقراطي، وأقر منظومة من هيئات 
ومؤسسات دستورية معنية بحماية الحقوق والحريات والنهوض بها، 
حيث توج املغرب هذا املسار اإلصالحي باالنخراط الفعلي في منظومة 
حقوق اإلنسان الدولية، واالنفتاح الطوعي على اإلجراءات الخاصة 
والتي توجت بزيارة العديد من املقررين الخاصين وفرق العمل بوتيرة 
متواصلة للمغرب، وكذا تقديم اململكة تقارير إلى املفوضية السامية 
حقوق  مجلس  لدى  التظلم  آليات  مع  والتفاعل  اإلنسان  لحقوق 

اإلنسان، والتفاعل الدائم مع آلية االستعراض الدوري الشامل.

- اسمحوا لنا بأن نعبر لكم عن استغرابنا بأن يترك مجلسكم املوقر 
كل هذه املسارات واآلليات األممية التي تناقش مختلف الحاالت التي 
استثنائية»  طوارئ  »حالة  بخلق  واستبدالها  عنها،  الحديث  اخترتم 
مظهرها حقوقي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحقيقتها سياسية 
ال تخفى على أحد لتصريف مختلف األزمات التي تحاصركم كتكتل 
سيا�ضي واقتصادي أو كدول مستقلة في مواجهة تداعيات وباء كوفيد 
والحرب الدائرة في شرق أوروبا. أو خدمة ملصالح لوبيات تجد مصلحتها 
اليوم في مهاجمة املغرب وخوض حرب بالوكالة لصالح خصوم وحدته 

الترابية.

- اسمحوا لنا بأن نطلب منكم التحلي ببعض التواضع والتخلي عن 
موقع األستاذ الذي تحبون القيام به وأنتم تقدمون الدروس لآلخرين، 
منظومتكم  في  ظهر  الذي  الرشوة  مظهر  أن  ذواتكم  مع  تعترفوا  وأن 
بكم وداللة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب  هو منتوج خاص 
معالجته من داخل منظومتكم، ال البحث عن طرق لتصديرها لآلخرين 

بتعال وتكبر.

وإذا كان من الصعب عليكم التخلص من هذه الطبيعة االستعالئية، 
فإنه يسعدنا –أمام صحوة ضميركم هذه-أن نذكركم ببعض القضايا 

اإلنسانية التي كان من املفروض أن تحظى باهتمامكم:
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- سيكون مفيدا أن تصدروا قرارا بفتح تحقيق حول ما حدث بأوروبا 
خالل فترة كوفيد، لقد تركتم دوال مثل إيطاليا واسبانيا تواجه الوباء 
القاتل ومصيرها بأنانية مقيتة، تركتم كبار السن يموتون باملستشفيات 
ودور العجزة بدون أي إحساس بالذنب، وتحول بعض منكم بدون 

حياء إلى قراصنة للدواء في الجو والبحر.

تصنيع  إليقاف  لحكوماتكم  قرارا  تصدروا  أن  مفيدا  سيكون   -
ميزانياتها  وتخصيص  فقط  واحدة  لسنة  العالم  في  وبيعها  األسلحة 
ملحاربة الفقر ومواجهة األوبئة والتغيرات املناخية، هذه األسلحة التي 
تصوتون عليها بدم بارد هي التي تقتل األطفال والنساء والشيوخ في كل 

بقاع العالم وهي التي تخلق ماليين املهجرين والالجئين.

- سيكون مفيدا أن تصدروا قرارات تطلب من حكوماتكم االعتذار 
عن ماضيها االستعماري الهمجي في كل بقاع العالم وخاصة في قارة 
إفريقيا، وعن استنزاف ثرواتها وامكاناتها التي بفضلها اغتنت قارتكم 

وما زالت تغتني.

- سيكون مفيدا أن تكون لكم الجرأة بأن تصدروا قرارات لتصحيح 
ما قامت به دولكم ، تحت شعار الحرية وحقوق اإلنسان، بالعديد من 
دول شمال افريقيا والشرق األوسط خالل فترة الربيع العربي، والتي 
األهلية  الحرب  تحت رحمة  غير مستقرة  دول  إلى  حولتها حكوماتكم 

واإلرهاب والطائفية.

السيدة النواب األوروبيون املحترمون،

حين نذكركم بهذا فلنقول لكم بأنكم بهذه الطريقة من التفكير 
والتعامل غير منسجمين مع أنفسكم، وأنكم غير مؤهلين أخالقيا إلعطاء 

الدروس لآلخرين عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

السيدة النواب األوروبيون املحترمون،

أهمية  على  نؤكد  النواب،  بمجلس  االشتراكيين  الفريقين  في  إننا 
الشراكة األوروبية املغربية، ونشدد على ضرورة استمرار العمل املشترك 
لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من عالقات الثقة املتبادلة بين 
املغرب واالتحاد األوروبي. وبقدر تثميننا انفتاح املغرب على املناقشة 
املؤسساتية املبنية على الشراكة واالحترام املتبادل ملختلف القضايا 
املرتبطة بحقوق اإلنسان والحريات وقضايا األمن والجريمة املنظمة 
الداخلية ومحاوالت  في شؤوننا  تدخل  أي  نرفض  اإلرهاب،  ومحاربة 
استهداف املغرب وابتزازه من خالل التشكيك في اختياراته الديمقراطية 
والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية وفي مقدمتها استقاللية 

السلطة القضائية. وشكرا.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق الحركي، السيد الرئيس محمد 
والزين، بالنسبة لإلخوة املتدخلين اللي ما كملش، يمكن له يمد الرئاسة 

باملداخلة ديالو باش تضمن في املحضر كاملة.

النيئ5 السيد محمد والزين بيسم الف7يق الح7كي:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

السيدان ال7ئيسين،

السيدات والسيدة ممثلي مجل�سي األمة،

مداخلتنا اليوم باسم الفريقين الحركيين بمجل�ضي البرملان، اخترنا 
سيادة  تغتصب  إنذار،  سابق  ودون  مغلق،  اجتماع  »في  عنوان  لها 

األقطار».

رسالتنا اليوم ليست وجهتها البرملان األوروبي فحسب، بل هي صرخة 
روح موجهة إلى الضمير األوروبي الحي ودق لناقوس الخطر ينبه لخطورة 
املنزلقات األخالقية التي سقط في مستنقعها جزء من النخبة السياسية 
النفس أمام مسرحية  في موقع دفاع عن  القارة الشمالية، لسنا  في 
رديئة، وبإخراج أردء، فقط نجهر اليوم أمام مسامع العالم بصوت األمة 
املغربية الخالدة، التي عاشت وال تزال على مبادئ القيم والشرعية، على 

الضمير األوروبي أن يقوم ب Flash-back سريع إلنعاش الذاكرة.

املغرب يا سادة، ذلكم البلد املستهدف بمثل هكذا مواقف، شارك 
أبناؤه في الدفاع عن الحرية والحق في األرض بأوروبا في مواجهة النازية، 
وسكبت دماء أبنائه، وترملت نساؤهم، وتيتم أبناؤهم، وأثكلت أمهاتهم. 
مغرب القيم والعيش املشترك، هو نفسه الذي واجه به املغفور له 
التنازل عن حقه في حماية  Vichy، ورفض  محمد الخامس حكومة 
نفسه  املغرب  هو  واملعتقدات،  الديانات  اختلفت  مهما  مواطنيه، 
الذي ساهم أبناؤه بسواعدهم في بناء ما دمرته الحرب العاملية الثانية 
في أوروبا، وهو البلد الذي انخرط بجد في حماية أمن هذه القارة من 

اإلرهاب والجريمة املنظمة العابرة للقارات.

الشراكة الحقيقية يا سادة، ليست الوصاية أو العنجهية، وإنما 
إننا  الدونية.  االبتزاز واملساومة والنظرة  بعيدا عن  االحترام والندية، 
نعرف غطاء البئر وما يخفيه عمق البئر من مياه آسنة، مدمجة برائحة 
الغاز املفقود واملوعود، كما نحفظ عن ظهر قلب تلك السيناريوهات 
املشروخة التي يتم إخراجها من الرفوف، كلما حل أجل تجديد اتفاقية 
عن  والنكوص  الذراع  لي  أبدا  نقبل  لن  البحري،  والصيد  الفالحة 
املكتسبات التي حققتها بالدنا في الحريات، وترسيخ حقوق اإلنسان، 
كما لن نسمح إطالقا باملساس باستقاللية القضاء وسيادة العدالة 

ببالدنا.

ولنا من الجرأة والشجاعة ما يجعلنا نعترف بنواقصنا، ونصحح 
وحشر  واإلمالءات  الوصاية  عن  بعيدا  مؤسساتنا  لتقوية  مسارنا 
األنوف، إمالءات وحشر األنوف بنية ظاهرها ما يشبه الحق، وباطلها 
كل الباطل، ثم هل هي الصدف أن يحرق كتاب هللا في بلد أوروبي يتزامن 
الجريمة  األوروبي من هذه  البرملان  أين  لبرملانه،  املغلقة  الجلسة  مع 
النكراء التي تغذي الكراهية والتطرف وتجهز على الحقوق والحريات؟ 
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أين أسطوانتها املشروخة حول حوار الحضارات واألديان؟ أين حقوق 
الصحراويين املغاربة املحتجزين في تندوف والذين يعيشون في ظروف 
مزرية وفي غياب تام ألدنى حقوق اإلنسان؟ أين صوت البرملان األوروبي 
الذي يتباكى على حاالت معزولة؟ ال زالت معروضة على القضاء، ومن 
موقف املسؤولية والحكمة والتبصر كما سابق عهدنا لن نسقط في فخ 
االستفزاز واالستفزاز املضاد وال في مصيدة القطيعة فنحن مع االتحاد 
األوروبي محكومان بالتعاون املثمر وبترسيخ شراكة متميزة على أساس 
االحترام املتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فاملغرب دولة 
مستقلة كاملة السيادة تمارس حقها املشروع في تنويع شراكتها ومعتزة 

بانتمائها وعمقها اإلفريقي.

وقبل الختام، أتوجه بعبارة التقدير واالحترام إلى زميالتنا وزمالئنا 
في  رخيصة،  مهزلة  في  املشاركة  عن  ترفعوا  الذين  األوروبي  بالبرملان 
موقف شجاع حرص على إنقاذ ما تبقى من سمعة أوروبا التي كانت 
مهدا للديمقراطية والقيم الكونية املشتركة النبيلة، وبه وجب اإلعالم، 

شكرا.

املداخلة الكيملة للسيد محمد والزين عن الف7يقين الح7كيين 
بمجل�سي البرملين.

خالل الجلسة املشتركة حول املواقف االخيرة للبرملين االوربي 
اتجيه بالدني-  وم االثنين ي2  ني 7 ي272

)مسلمة لل7ئيسة(

بسم هللا ال7حمين ال7حيم

السيدان ال7ئيسين املحترمين.

السيدات والسيدة ممثلي مجل�سي االمة املحترمين

مداخلتنا اليوم باسم الفريقين الحركيين بمجل�ضي البرملان اخترنا لها 
عنوان » في اجتماع مغلق ودون سابق انذار! تغتصب سيادة االقطار».

رسالتنا اليوم ليست وجهتها البرملان االوروبي فحسب، بل هي صرخة 
لينبه  الخطر  لناقوس  ودق  الحي،  االوروبي  الضمير  الى  موجهة  روح 
لخطورة املنزلقات االخالقية التي سقط في مستنقعها جزء من النخبة 

السياسية في القارة الشمالية.

لسنا في موقف دفاع عن النفس أمام مسرحية رديئة وبإخراج أردء.

فقط نجهر اليوم أمام مسامع العالم بصوت األمة املغربية الخالدة 
التي عاشت والتزال على مبادئ القيم والشرعية، فعلى الضمير األوروبي 

أن يقوم »بفالش باك» سريع إلنعاش الذاكرة.

املغرب، ياسادة ذلكم البلد املستهدف بمثل هكذا مواقف، شارك 
أبناءه في الدفاع عن الحرية والحق في االرض بأوربا في مواجهة النازية، 

وسكبت دماء أبنائه، وترملت نسائهم، وتيتم أبناؤهم، وأتكلت أمهاتهم.

إنه مغرب القيم والعيش املشترك هو نفسه املغرب الذي واجه به 

املغفور له محمد الخامس حكومة في�ضي ورفض التنازل عن حقه في 
حماية مواطنيه مهما اختلفت الديانات و املعتقدات.

هو املغرب نفسه الذي ساهم أبناؤه بسواعدهم في بناء مادمرته 
الحرب العاملية الثانية في أوربا.

وهو البلد الذي انخرط بجد في حماية أمن هذه القارة من اإلرهاب، 
والجريمة املنظمة العابرة للقارات.

السيدان ال7ئيسين املحترمين

السييت والسيدة أعضيء البرملين بمجلسيه.

بهذه الزلة التي ال تغتفر خرق البرملان األوروبي التقاليد واألعراف، 
وواجب الزمالة التي تجمعه بالبرملان املغربي وتنكر ملستلزمات الشراكة 

بين املغرب و االتحاد االوروبي وهو يتوهم أنها شراكة ال متوازية.

وإنما  العنجهية  أو  الوصاية  ليست  ياسادة  الحقيقية  الشراكة 
االحترام والندية بعيدا عن االبتزاز واملساومة والنظرة الدونية.

آسنة  مياه  من  البئر،  عمق  يخفيه  وما  البئر  غطاء  نعرف  إننا 
مضمخة برائحة الغاز املفقود واملوعود؛ كما نحفظ عن ضهر قلب تلك 
السيناريوهات املشروخة التي يتم إخراجها من الرفوف كلما حل أجل 

تجديد اتفاقيات الفالحة والصيد البحري.

كما ندرك كيف يتم أيضا تدبيج وصناعة القرارات تحت يافطة 
في مختبرات منظمات فقدت  »حقوق االنسان» و»حرية الصحافة» 
كل مصداقية وموضوعية بعد أن وضعت يدها في يد من اختار صناعة 
على حساب  واالغتناء  الوطن  في  والشراء  للبيع  واالستقصاء  التاريخ 

االنتماء.

حض7ات السيدات والسيدة؛

لن نقبل أبدا لي الذراع والنكوص عن املكتسبات التي حققتها بالدنا 
في الحريات وترسيخ حقوق االنسان، كما لن نسمح إطالقا باملساس 

باستقاللية القضاء وسيادة العدالة ببلدنا.

بنواقصنا ونصحح  نعترف  يجعلنا  ما  والشجاعة  الجرأة  ولنا من 
مسارنا لتقوية مؤسساتنا بعيدا عن الوصاية واالمالءات وحشر األنوف، 

بنية ظاهرها ما يشبه الحق وباطنها كل الباطل.

تم هل هي من باب الصدف ان يحرق كتاب هللا في بلد أوروبي، 
يتزامن مع الجلسة املغلقة لبرملانه؟

أين البرملان االوروبي من هذه الجريمة النكراء التي تغدي الكراهية 
والتطرف، وتجهز على الحقوق والحريات؟

أين أسطوانتها املشروخة حول حوار الحضارات واألديان؟

الذين  تندوف  في  املحتجزين  املغاربة  الصحراويين  حقوق  أين 
يعيشون في ظروف مزرية وفي غياب تام ألدنى حقوق االنسان؟
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أين صوت البرملان االوروبي الذي يتباكى على حاالت معزولة الزالت 

معروضة على القضاء؟

لن  عهدنا  سابق  كما  والتبصر  والحكمة  املسؤولية  موقف  ومن 

نسقط في فخ االستفزاز واالستفزاز املضاد، وال في مصيدة القطيعة، 

فنحن مع االتحاد األوروبي محكومان بالتعاون املثمر، وبترسيخ شراكة 

متميزة على أساس االحترام املتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

فاملغرب دولة مستقلة، كاملة السيادة تمارس حقها املشروع في 

تنويع شراكاتها ومعتزة بانتماءها وعمقها االفريقي، ومنخرطة في مسلسل 

التعاون جنوب –جنوب. ومن لم يحترم هذه املبادئ فال شراكة معه.

قبل الختام، أتوجه بتحية تقدير إلى قضاتنا األجالء وإلى صحافتنا 

الوطنية واملواطنة ومجلسها الوطني وكافة هيئاتها النقابية واملهنية على 

موقفها املشرف.

كما أتوجه بعبارات التقدير واالحترام إلى زميالتنا وزمالئنا في البرملان 

األوربي الذي ترفعوا عن املشاركة في مهزلة رخيصة، في موقف شجاع 

حريص على إنقاذ ما تبقى من سمعة أوربا التي كانت مهدا للديمقراطية 

ولكل القيم الكونية املشتركة النبيلة.

العربي على  البرملان  إلى  والتقدير واالحترام موصولة  التحية  ذات 

موقفه التاريخي املدين لهذه السقطة غير املبررة للبرملان االوربي، وألننا 

نفهم جيدا من يمسك خيوط املهزلة بالبرملان االوروبي نقول للتيارات 

املهيمنة اليوم في فرنسا أن لعبتكم مكشوفة وأن رائحة الغاز أضحت 

تفوح بقوة من مواقفكم واختياراتكم، وأن زمن اللعب على حبلين لم 

يعد مقبوال في منظار مغرب اليوم والغد ، مغرب يقيس شركاته القائمة 

واملقبلة بعين املغرب املستقل في قراراته وعلى ميزان املوقف غير املتلون 

من وحدته الترابية والوطنية ، وعلى أساس ريادته اإلفريقية وإيمانه 

الراسخ بنهاية زمن الحماية والوصاية.

ختاما، نؤكد بكل إيمان ووثوقية بأن جبهتنا الداخلية قوية وستظل 

استقالل  حققت  التي  املتجددة  والشعب  امللك  ثورة  بفضل  كذلك 
البالد ووحدت التراب وبنت ركائز الدولة العصرية ودشنت ملسار تنموي 
رائد بدون نفط أو غاز، وضمنت للمغرب مكانة إقليمية وقارة ودولية 

مشرفة ومحترمة.

وبه وجب االعالم شكرا على حسن اإلصغاء. والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

السيد ال7ئيس:

شكرا، الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

الدستوري  الف7يق  رئيس  بلعسيل  شيوي  السيد  النيئ5 
الد مق7اطي اال تميعي:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين.

السيدان ال7ئيسين املحترمين،

السيدات والسيدة النواب واملستشيرين،

الديمقراطي  الدستوري  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
للبرملان  األخيرة  املواقف  حول  املنعقدة  الجلسة  هذه  في  االجتماعي 

األوروبي اتجاه املغرب، وبما أسماه »وضعية الصحفيين باملغرب».

السيدان ال7ئيسين،

إن أول ما يثير استغرابنا وتساؤلنا هنا هو أحقية البرملان األوروبي في 
توجيه أوامره إلى سلطات بلد كاملغرب، والذي يعد نموذجا في تشييده 
والقانون ومنظومة قوية لحماية حقوق  الحق  لدولة  ملعمار متكامل 
اإلنسان، بمؤسسات فاعلة ونظام قضائي نزيه ومستقل بذاته وحريص 
على حماية الحقوق والحريات املكفولة بالدستور وبالقانون، ومعزز 
بنظام الصحافة الوطنية املستقلة بدورها، تشرف عليها هيئة مهنية 
منتخبة، استنكرت بشدة هذا القرار كما استنكرته السلطة القضائية 
والقضاة ونادي قضاة املغرب الذي يمثل جسم القضاء الوطني ويدافع 

عن صيانة الحقوق والحريات.

السيدان ال7ئيسين املحترمين،

إننا في فريقينا ال نقبل بأي شكل من أشكال تدخل جهات أجنبية، في 
خرق سافر للسيادة القضائية الوطنية، في محاولة للتأثير على املقررات 
القضائية املحصنة بدستور اململكة، وباملواقف الدولية واألممية التي 
صادق عليها املغرب. إن شراكتنا مع االتحاد األوروبي ال تعني مطلقا 
وصاية برملانية على بلدنا امللتزم واملتعاون مع مختلف بلدان االتحاد 
األوروبي أمنيا واقتصاديا وسياسيا كما يشهد بذلك قادة بلدانها. كما 
واملوضوعية  العدالة  منطق  إلى  االحتكام  إلى  األوروبي  البرملان  ندعو 
على  معروضة  قضايا  على  قراره  يبني  حينما  املكيال  بنفس  والكيل 
القضاء، ألسباب أخالقية تتعلق بالحق العام وال عالقة لها بممارسة 
مهنة الصحافة، قضايا تتعلق بانتهاكات واعتداءات جنسية ثابتة من 
يقبل  نتساءل، كيف  كما  الصحافة.  مهنة  أشخاص محسوبين على 
أعضاء البرملان األوروبي تعطيل حماية حقوق املرأة املشتكية من هذه 
االعتداءات والدفاع عن املغتصبين باسم حقوق اإلنسان لإلفالت من 

املحاسبة والعقاب؟

السيدان ال7ئيسين،

بناء على هذه الوقائع واملعطيات، فإننا في فريقينا نعتبر أن كل ما 
القضائية  للسيادة  الحقيقي  االنتهاك  هو  األوروبي  البرملان  صدر عن 
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والقانونية، والسيادة لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة لحماية الحدود 
الجنوبية لبلدان االتحاد األوروبي من الهجرة الغير القانونية املؤطرة 
من جارتنا الشرقية مع التصدي للنشاط اإلرهابي واإلتجار في البشر في 

منطقتنا.

إننا في فريقينا نؤكد مرة أخرى للبرملان األوروبي، أن امللفات املفبركة 
واملعتادة لن تؤثر ولن تنال من ثباتنا على مواصلة مسيرتنا التنموية 
ملتزمين  شركائنا،  ومصالح  مصالحنا  يخدم  ما  وفق  شركائنا  وتنويع 
السيادة واالستقاللية لجميع  بالدفاع عن االستقرار واألمن واحترام 
بلدان العالم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد 

السادس -نصره هللا وأّيده- وشكرا لكم.

كلمة رئيس الف7يق السيد شيوي بلعسيل

عن الف7يق الدستوري الد مق7اطي اال تميعي

الجلسة العيمة البرملينية حول املواقف األخيرة للبرملين األوربي 
تجيه املغ7ب ومؤسسيته

)مسلمة لل7ئيسة(

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم  ال7حمين  هللا  بسم 
امل7سلين،

السيد ال7ئيس املحترم،

السيدات والسيدة الوزراء املحترمون،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

الديمقراطي  الدستوري  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
للبرملان  األخيرة  املواقف  املنعقدة، حول  الجلسة  هذه  في  االجتماعي 

األوربي تجاه املغرب، وبما أسماه: » وضعية الصحفيين باملغرب ».

السيد الرئيس،

إن أول ما يثير استغرابنا وتساؤلنا هنا هو أحقية البرملان األوربي في 
توجيه أوامره إلى سلطات بلد كاملغرب والذي يعد نموذجا في تشييده 
ملعمار متكامل لدولة الحق والقانون، ومنظومة قوية لحماية حقوق 
اإلنسان بمؤسسات فاعلة، ونظام قضائي نزيه ومستقل بذاته وحريص 
ٌز  على حماية الحقوق والحريات املكفولة بالدستور وبالقانون، ومَعزَّ
 عليها هيئة مهنية 

ُ
رف

ْ
ش

ُ
بنظام الصحافة الوطنية املستقلة بدورها ت

منتخبة استنكرت بشدة هذا القرار كما استنكرته السلطة القضائية 
الوطني،  القضاء  جسم  يمثل  الذي  املغرب  قضاة  ونادي  والقضاة 

ويدافع عن صيانة الحقوق والحريات.

السيد ال7ئيس،

إننا في فريقنا وحزبينا ال نقبل بأي شكل من األشكال تدخل جهات 
أجنبية في خرق سافر للسيادة القضائية الوطنية في محاولة للتأثير 

على املقررات القضائية املحصنة بدستور اململكة وباملواثيق الدولية 
واألممية التي صادق عليها املغرب.

َتَنا مع اإلتحاد األوربي، ال تعني مطلقا وصاية برملانية على 
َ
راك

َ
إن ش

بلدنا امللتزم واملتعاون مع مختلف بلدان اإلتحاد األوربي أمنيا واقتصاديا 
وسياسيا كما يشهد بذلك قادة بلدانها.

كما ندعو البرملان األوربي إلى اإلحتكام إلى منطق العدالة واملوضوعية، 
على  معروضة  قضايا  على  قراره  يبني  حينما  املكيال  بنفس  والكيل 
القضاء ألسباب أخالقية تتعلق بالحق العام، وال عالقة لها بممارسة 
مهنة الصحافة، قضايا تتعلق بانتهاكات واعتداءات جنسية ثابتة من 

أشخاص محسوبين على مهنة الصحافة.

حماية  تعطيل  األوربي  البرملان  أعضاء  يقبل  كيف  نتساءل  كما 
حقوق املرأة املشتكية من هذه اإلعتداءات، والدفاع عن املغتصبين 

باسم حقوق اإلنسان لإلفالت من املحاسبة والعقاب؟

السيد ال7ئيس،

بناء على هذه الوقائع، واملعطيات فإننا في فريقنا، نعتبر أن كل ما 
القضائية،  للسيادة  الحقيقي  اإلنتهاك  هو  األوربي  البرملان  صدر عن 
والقانونية، والسياسية لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة لحماية الحدود 
َرة من 

َّ
ط

َ
ؤ
ُ
الجنوبية لبلدان اإلتحاد األوربي من الهجرة الغير القانونية امل

جارتنا الشرقية، مع التصدي للنشاط اإلرهابي واإلتجار في البشر في 
منطقتنا.

إننا، في فريقنا، نؤكد مرة أخرى للبرملان األوربي أن امللفات املفبركة 
املعتادة، لن تؤثر ولن تنال من ثباتنا على مواصلة مسيرتنا التنموية، 
ملتزمين  ائَنا، 

َ
َرك

ُ
ش ومصالح  مصالحنا  يخدم  ما  وفق  ائَنا 

َ
َرك

ُ
ش وتنويع 

السيادة واإلستقاللية لجميع  بالدفاع عن اإلستقرار واألمن واحترام 
محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة  تحت  العالم  بلدان 

السادس نصره هللا وأيده. والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق التقدم واالشتراكية، السيد 
الرئيس ال�ضي رشيد حموني.

النيئ5 السيد رشيد حموني رئيس ف7يق التقدم واالشتراكية:

السيدان ال7ئيسين،

السيدات والسيدة النواب واملستشيرين،

نسيء ور يل الصحيفة،

إن فريق التقدم واالشتراكية يضم صوته عاليا إلى اإلجماع الوطني 
الرافض الدعاءات البرملان األوروبي ويعبر عن شجبه وإدانته للموقف 
السلبي الذي اتخذه إيزاء بالدنا، وهي مواقف ندرك جيدا أن الجهات 
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التي تقف وراء تحريكها معروفة بعدائها للمغرب وسعيها بكل األساليب 
واملغالطات نحو اإلساءة إليه واإلضرار بصورته، ولهؤالء وغيرهم نقول 
إن مغرب اليوم ليس هو مغرب األمس. ونعتقد أن حقوق اإلنسان 
وحرية التعبير التي دبج بها البرملان األوروبي بيانه املرفوض ما هو سوى 
مطية تستغل في التهجم غير املقبول على بالدنا، ومحاولة قديمة جديدة 
البتزازنا سياسيا والتحامل علينا من أطراف، مع األسف، كنا نعتبرها 

صديقة لنا داخل االتحاد األوروبي.

ومن املؤسف أن نشهد انسياق أوساط عديدة في البرملان األوروبي 
مع هذا التوجه امل�ضيء إلى سمعة بلدنا ومصالحه، وإلى وضعية الشراكة 
االستراتيجية التي تجمعنا مع االتحاد األوروبي، وهو انسياق وراء موقف 
غير سوي لم يستحضر مواقف سابقة لالتحاد األوروبي نفسه عندما 
اعتبر في مناسبات عديدة أن املغرب هو صاحب الرصيد األكثر تقدما 
في محيطه اإلقليمي في مجال حقوق اإلنسان والحريات والديمقراطية، 
كان  به  وكأننا  األوروبي،  البرملان  عليها  قفز  التي  الحقيقة  هي  وهادي 
بصدد الحديث عن بلد آخر من املنطقة. واليوم يحدث هذا التحول 
الغريب الذي لم يكترث مع األسف الشديد للدور االستراتيجي لبالدنا 

بالنسبة ألوروبا في عالقاتها وشراكتها جنوبا.

لكل هذه االعتبارات، فإننا في فريق التقدم واالشتراكية نؤكد أن 

مغربنا سوف يظل ثابتا وصامدا في مواجهة كل اإلساءات واملناورات 

املغرضة، وسيواصل مساره بثقة أكبر في قيادته وبتالحم وطني أقوى بين 

شعبه ومؤسساته وعلى رأسها املؤسسة امللكية.

البناء  في  الكمال  درجة  إلى  نصل  لم  األمم  كافة  غرار  على  إننا 

وباعتزاز  بإيجاب  نسجل  الوقت  نفس  وفي  والحقوقي،  الديمقراطي 

إننا كمغربيات  مستوى تقدمنا الحاصل على كافة املستويات. نعم، 

ومغاربة أدرى بما حققناه ونحققه، وندرك أيضا نقائصنا وما يجب 

علينا القيام به، وسنواصل نضالنا في التقدم واالشتراكية إلى جانب كل 

القوى الحية في وطننا من أجل اإلرتقاء بمسارنا التنموي وتوطيد بنائنا 

الديمقراطي.

ونعتقد أن قوة بالدنا تكمن في صالبة جبهته الداخلية وفي مضيه 

قدما في تسريع وإنجاز املسلسل الوطني للتحديث واإلصالح، اقتصاديا 

واجتماعيا وثقافيا وديمقراطيا وحقوقيا، كما يستدعي األمر الطي املترفع 

وباألسلوب املناسب لبعض امللفات التي يستغلها الخصوم في التهجم 

السخيف على بالدنا. إن هذا هو السبيل األنجع لرفع التحديات الوطنية 

الداخلية أوال ثم إنه أفضل جواب على األطراف املناوئة لبالدنا، حيث 

أننا وطن ينير طريقه بنفسه، بشكل حر ومستقل، في مسيرته القوية 

والهادئة نحو التقدم والتنمية والديمقراطية، ولن نخضع لالبتزاز ولن 

نخضع للضغط ولن نخضع للي اليد والتعالي تحت مبررات ومغالطات 

وأكاذيب، وشكرا.

كلمة النيئ5 السيد رشيد حموني، رئيس ف7يق التقدم 
واالشتراكية بمجلس النواب

في الجلسة العمومية املشتركة للبرملين بمجلسْيه

جيه بالدني
ُ
حول املواقف األخيرة للبرملين األوروبي ت

ً
االثنين ي2  ني 7 ي272، السيعة الواحدة والنصف زواال

)مسلمة لل7ئيسة(

السيدان ال7ئيسين؛

إنَّ فريق التقدم واالشتراكية يضم صوته عاليا إلى اإلجماع الوطني 
ُر عن شجبه وإدانته للموقف  الرافض الدعاءات البرملان األوروبي، ويعّبِ

السلبي الذي اتخذه إزاء ِبالِدنا.

 
ٌ
 أنَّ الجهات التي تقف وراء تحريكها معروفة

ً
درُك جيدا

ُ
 ن

ُ
وهي مواقف

بعدائها للمغرب وسعيـــها، بكل األساليب واملغالطات، نحو اإلساءة إليه 
واإِلضراِر بصورته.

ولهؤالء وغيرهم نقول: »إن مغرب اليوم ليس هو مغرب األمس».

ــــــَج بها البرملاُن  ونعتقد أن حقوق اإلنسان وحرية التعبير، التــــــي َدبَّ
ـــِم  ــــَهـــجُّ التَّ في  لُّ 

َ
سَتغ

ُ
ت  

ً
ــة

َّ
َمـــــــِطيـــــ هو سوى  ما  املرفوض،  ُه 

َ
بـــــيان األوروبي 

-البتزازنا سياسيا،  -قديمة جديدة  بالدنا، ومحاولة  املقبوِل على  غير 
االتحاد  داخل  لنا   

ً
نعتبرها صديقة كنا   

َ
أطراف من  علينا  حاُمِل  والتَّ

األوروبي.

 عديدٍة في البرملان األوروبي 
َ
ومن املؤسف أن نشهد انسياَق أوساط

ــ�ضيء إلى سمعة بلدنا ومصالحه، وإلى وضعية الشراكة 
ُ
ِه املـــــ مع هذا الَتَوجُّ

ْجَمُعنا مع االتحاد األوروبي.
َ
االستراتيجية التي ت

 
ً
 سابقة

َ
وهو انسياٌق وراَء موقٍف غيــــِر َسوّي، لم يستحضر مواقف

لالتحاد األوروبي نفِسِه، عندما اعتبر في مناسباٍت عديدة أنَّ املغرَب 
 في محيطه اإلقليمي في مجال حقوق 

ً
ما دُّ

َ
ق

َ
هو صاحُب الرصيِد األكثــــــَر ت

اإلنسان والحريات والديموقراطية.

وهذه هي الحقيقة التي قفز عليها البرملاُن األوروبي، وكأننا به كان 
بصدد الحديث عن بلٍد آخر من املنطقة.

ِرث، مع األسف 
َ
واليوم، يحدث هذا التحول الغريب، الذي لم يكت

عالقاتـــها  في  ألوروبا،  بالنسبة  لبالدنا  االستراتيجي  للدور  الشديد 
.
ً
وشراكاتها جنوبا

لكل هذه االعتبارات، فإننا، في فريق التقدم واالشتراكية، نؤكد على 
 في مواجهة كل اإلساءات واملناوراِت 

ً
 وصامدا

ً
أنَّ مغرَبنا سوف يظل ثابتا

غِرضة. وسيواصل مساره بثقة أكبر في قيادته، وبتالحٍم وطني أقوى 
ُ
امل

بين شعبه ومؤسساته، وعلى رأسها املؤسسة امللكية.

البناء  في  ـــمال 
َ
الك إلى درجِة  ِصل 

َ
ن ْم 

َ
ل إننا، على غرار كافة األمم، 
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ُل، بإيجابيٍة واعتزاز،  سّجِ
ُ
الديموقراطي والحقوقي. وفي نفس الوقت، ن

مستوى تقدمنا الحاصل على كافة املستويات.

نعم، إننا كمغربيات ومغاربة، أدرى بما حققناه ونحققه. وندرك 
ـــَنا في التقدم 

َ
أيضا نقائصنا وما يجب علينا القيام به. وسنواصل نضال

واالشتراكية، إلى جانب كل القوى الحية في وطننا، من أجل االرتقاء 
بمسارنا التنموي وتوطيد بنائنا الديموقراطي.

ِه  ُمُن في صالبِة جبهته الداخلية، وفي ُمِضّيِ
ْ
ك

َ
 بالدنا ت

َ
ونعتقد أنَّ قوة

 في تسريع وإنجاِز املسلسل الوطني للتحديث واإلصالح، اقتصاديا 
ً
ُدما

ُ
ق

ـــّيِ الــــــــ
َّ
واجتماعيا وثقافيا وديموقراطيا وحقوقيا. كما يستدعي األمٌر الــــــط

ع، وباألسلوب املناسب، لبعض امللفات التي يستغلها الخصوُم في  ِ
ّ
ُمـــــــَتـــــَرف

التهجم السخيف على بالدنا.

 ،
ً
إنَّ هذا هو السبيُل األنجع لرفع التحديات الوطنية الداخلية، أوال

ِة لبالدنا.
َ
ناِوئ

ُ
ثم إنه أفضل جواٍب على األطراف امل

ُه بنفسه، بشكٍل حّرٍ ومستقل، في مسيرته 
َ
حيث أننا وطٌن ُيـــــنيُر طريق

.
ً
القوية والهادئة نحو التقدم والتنمية والديموقراطية. وشكرا

السيد ال7ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
السيد الرئيس ال�ضي عبد هللا بووانو.

النييبية  املجموعة  رئيس  بووانو  هللا  عبد  السيد  النيئ5 
للعدالة والتنمية:

موالني  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
رسول هللا وآله وصحبه.

يشرفني باسم املجموعة النيابة للعدالة والتنمية أن نساهم في هذه 
الجلسة الوطنية املشتركة، في إطار اإلجماع الوطني الذي ميز أمتنا عبر 
تاريخها الطويل في مواجهة الحمالت التي تتعرض لها، إيمانا منا بأن 
في مجاالت مختلفة، سياسية واقتصادية  بالدنا  الذي خطته  املسار 
طبعا  وواعد،  طموح  وتنموي  ديمقراطي  بناء  مسار  هو  واجتماعية، 
االستعمار  بعقلية  يتصرفون  ممن  واإلرباك  بالتشويش  مستهدف 

والهيمنة ومنطق الحماية والتبعية.

ما الذي وقع؟ احنا مع االتحاد األوروبي في سنة 2000 كاين االتفاق 
في  املتقدم  الوضع  الشراكة،  في  دخلنا   2003 في  متوسطي،  األورو- 
2008، التقارير في 2013-2015-2019-2021 كلها سليمة، حتى التقرير 
األخير ديال 2022 في الفقرة 81 عادي. ما الذي وقع؟ الذي وقع هو أن 
هذا املسار ديال التقدم ديال البالد ديالنا أصبح يزعج، أصبح يزعج. 
تابع  املجاالت  في غيرها من  السياسة كما  في  الذي يظهر  املسار  هذا 
2022، حيث  العالم ديال قطر  العالم جزء منه في منافسات كأس 
حقق منتخبنا إنجازا تاريخيا بوصوله إلى نصف النهاية وهو إنجاز كروي 

كبير، ولكن كذلك بالقيم التي نثرها العبوه في مالعب قطر، وتابعتها 
املاليين في كل البلدان والقارات، قيم األسرة الجامعة، قيم ابتغاء رضاء 
الخالق، رضا الوالدين، قيم الصدح بالتوحيد، رمزا وصوتا، واالنتصار 
لقضايا األمة من خالل رفع علم فلسطين، كل هذا على مرأى ومسمع 
من الجميع، وخاصة املسؤولين السياسيين من أوروبا، الذين حضروا 
في بعض مباريات املنتخب الوطني، ومنهم من سبق له أن اعتبر بوقاحة 
شتم الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه حرية تعبير، وإحراق املصحف 
خالل األسبوع املا�ضي بالسويد يعتبرونه حرية تعبير كذلك الذي ندينه 

باملناسبة أشد إدانة.

وهي مناسبة، من منطلق قناعة حزبنا الراسخة ومرجعيته الوطنية 
الثابتة في الدفاع عن سيادة ووحدة وهوية وطننا، إدانتنا القوية لقرار 
كان  أيا  الخارجية،  اإلمالءات  لكل  الجازم  ورفضنا  األوروبي  البرملان 
مصدرها وتحت أي عنوان أو ذريعة كانت وفي أي موضوع كان، وهو 
موقف مؤسس على رفض الحزب املبدئي واملطلق لكل املؤامرات وكل 

اإلمالءات من أي جهة كانت.

الرافض واملدين لكل تدخل  إن تعبيرنا وتعبير حزبنا عن موقفه 
خارجي في الشؤون الداخلية لبلدنا، هو موقف من موقع حزب وطني 
مسؤول ومستقل، وفي موقع املعارضة كما كان في موقع املساهمة في 
الحكومة. إذا بقدر ما يرفض بقوة هذه الوصاية االستعمارية، ال يتردد 
في التنبيه إلى االختالالت املوجودة واملطالبة بمعالجتها في إطار السيادة 

واملؤسسات الدستورية.

ونؤكد في العدالة والتنمية، أن عزم بالدنا على صيانة استقاللية 
قراره وتحصين سيادته ووحدته الوطنية والترابية، ال يعادله إال حرصه 
الكبير على مواصلة إقرار الحقوق والحريات الدستورية، ومعالجة كل 
اإلشكاالت املرتبطة بها، والتي ال تتوانى قواه الحية وأبناؤه البررة، في 
إثارتها والدعوة إلى معالجتها دون ما حاجة ألي تدخل أجنبي أو وصاية 

خارجية.

السيدة ال7ؤسيء،

السيدة البرملينيون،

في هذا الصدد، ننبه إلى االنحراف الخطير الذي تعرفه، لألسف، 
الذي تحول  األوروبي،  البرملان  االتحاد وعلى رأسها  بعض مؤسسات 
إلى منصة تسخرها بعض دول االتحاد في مساعيها لتحقيق مصالحها 
الخاصة، بعد أن فشلت في فرض سياساتها وتصوراتها على بلدنا للحد 
من تطوره التنموي، ومن انفتاحه على محيطه، ومن تنويع شراكاته، في 
اعتزاز بهويته وثوابته وسيادته ووحدته. وأصبحت هذه الدول تتخفى 
وتسخر من وراء الستار وبشكل مفضوح البرملان األوروبي ملمارسة االبتزاز 
والضغط بالوكالة على املغرب املغلف بالدفاع عن الحقوق والحريات، 

التي يغيبها ويستدعيها بطريقة ميكيافيلية حسب األحوال والظروف.

في األخير، إن هذا القرار، سواء من حيث خلفياته والقائمون عليه 
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أو من حيث تركيبة داعميه واملصوتين عليه، أمر يعد انحرافا، وهو أمر 
مرفوض، نرفضه وندينه بقوة، وسنعمل إن شاء هللا على أن نواجهه في 

امليدان وفي االتحاد األوروبي وبالبرملان األوروبي، شكرا لكم.

مداخلة املجموعة النييبية للعدالة والتنمية

في الجلسة املشتركة ملجل�سي البرملين

حول ق7ار البرملين األوروبي بخصوص حقوق اإلنسين بيملغ7ب

االثنين فيتح ر 5 0555هـ املوافق لي2  ني 7ي272م

)مسلمة لل7ئيسة(

يشرفني أن أتدخل باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية في 
هذه الجلسة الوطنية املشتركة للبرملان، في إطار اإلجماع الوطني الذي 
ميز أمتنا عبر تاريخها الطويل، في مواجهة الحمالت التي تتعرض لها، 
إيمانا منا بأن املسار الذي خطته بالدنا في مجاالت مختلفة، سياسية 
طموح  وتنموي  ديموقراطي  بناء  مسار  هو  واجتماعية،  واقتصادية 
وواعد، مستهدف بالتشويش واإلرباك ممن يتصرفون بعقلية االستعمار 

والهيمنة، ومنطق الحماية والتبعية.

هذا املسار الذي يظهر في السياسة كما في غيرها من املجاالت، تابع 
العالم جزء منه في منافسات كأس العالم بقطر، حيث حقق منتخبنا 
الوطني إنجازا تاريخيا، ليس بوصوله الى نصف النهاية، وهو إنجاز كروي 
كبير، ولكن بالقيم التي نثرها العبوه على مالعب قطر، وتابعتها املاليين 
في كل البلدان والقارات، قيم األسرة الجامعة، وقيم ابتغاء رضا الخالق 
واالنتصار  وصوتا،  رمزا  بالتوحيد،  الصدح  وقيم  الوالدين،  ورضا 
لقضايا األمة من خالل رفع علم فلسطين، كل هذا على مرأى ومسمع 
من الجميع، وخاصة املسؤولين السياسيين من أوروبا، الذين حضروا 
في بعض مباريات املنتخب الوطني، ومنهم من سبق له أن اعتبر بوقاحة 

شتم الرسول صلى هللا عليه وسلم حرية تعبير.

بثوابته  وتشبته  املغرب  وتفرد  تميز  عكس  الذي  املشهد  هذا  إن 
وهويته، مقدر في السياسة أن يكون له رد فعل تجاه بالدنا، ألنه يشكل 
تجاوزا للخطوط الحمراء التي حاولت أوروبا وغيرها، رسمها لنا وللدول 

التي تشبهنا.

والتنمية من  للعدالة  النيابية  املجموعة  في  لنؤكد  مناسبة،  وهي 
منطلق قناعات حزبنا الراسخة ومرجعيته الوطنية الثابتة في الدفاع 
عن سيادة ووحدة وهوية وطننا، إدانتنا القوية لقرار البرملان األوروبي 
ورفضنا الجازم لكل اإلمالءات الخارجية، أيا كان مصدرها وتحت أي 

عنوان أو ذريعة كانت وفي أي موضوع كان.

وهو موقف مؤسس على رفض الحزب املبدئي واملطلق ألي تدخل 
املغربي  الشعب  بأن  العميق  وإيمانه  الداخلية،  قضايانا  في  أجنبي 
وقواه الحية بقيادة جاللة امللك حفظه هللا وفي إطار الثوابت الوطنية 
الجامعة واالعتزاز املتين بهويتنا اإلسالمية والحضارية قادر على التصدي 

لكل املؤامرات ومواجهة كل التحديات ومعالجة كل االختالالت.

الدروس  بإعطاء  لنفسه  سمح  األوروبي  البرملان  كون  ونستغرب 
مستقلة  دولة  حق  في  بالوصاية  محكوم  بمنطق  اإلمالءات  وتوجيه 
املستقلة  الوطنية  دولته  بناء  في  بنفسه  مساره  رسم  عريق  وشعب 
الحية  قواه  نضال  بفضل  الدستورية  والحريات  الحقوق  وترسيخ 

وشعبه الحر ومازال.

الرافض واملدين لكل تدخل خارجي  وإن تعبير حزبنا عن موقفه 
في الشؤون الداخلية لبلدنا هو موقف من موقع حزب وطني مسؤول 
ومستقل، إذ بقدر ما يرفض بقوة هذه الوصاية االستعمارية، ال يتردد 
في التنبيه إلى االختالالت املوجودة واملطالبة بمعالجتها، في إطار السيادة 

الوطنية واملؤسسات الدستورية.

قراره  استقاللية  بالدنا على صيانة  أن عزم  املجموعة  في  ونؤكد 
حرصه  إال  يعادله  ال  والترابية  الوطنية  ووحدته  سيادته  وتحصين 
الكبير على مواصلة إقرار الحقوق والحريات الدستورية ومعالجة كل 
اإلشكاالت املرتبطة بها والتي ال يتوانى أبنائه البررة من إثارتها والدعوة 

إلى معالجتها، دونما حاجة ألي تدخل أجنبي أو وصاية خارجية.

إن عالقة املغرب باالتحاد األوروبي، بمختلف مؤسساته، ليست 
وليدة حدث أو زمن قريب، ولقد دبر املغرب دائما هذه العالقة في إطار 
الندية واالستقاللية والسيادة الوطنية رافضا وهو الدولة العريقة، أن 
يتم التعامل معه كملحق أو تابع ألحد، أو أن يكون حديقة خلفية ألي 
كان، ولم يقبل ولن يقبل في أي وقت وتحت أي ظرف الوصاية أو التدخل 
في سيادته ووحدته الوطنية والترابية أو التدخل في شؤونه ومشاكله 
الداخلية التي تبقى موضوعا يهم املغاربة وحدهم بمختلف مؤسساتهم 
وقواهم وممثليهم وال يحق ألي طرف أجنبي أن يسمح لنفسه بالتدخل 

فيها.

الذي  الخطير  االنحراف  إلى  املجموعة  في  ننبه  الصدد،  هذا  وفي 
تعرفه لألسف بعض مؤسسات االتحاد وعلى رأسها البرملان األوروبي 
الذي تحول إلى منصة تسخرها بعض دول االتحاد في مساعيها لتحقيق 
مصالحها الخاصة، بعد أن فشلت في فرض سياساتها وتصوراتها على 
بلدنا للحد من تطوره التنموي ومن انفتاحه على محيطه ومن تنويع 
شراكاته، في اعتزاز بهويته وثوابته وسيادته ووحدته، وأصبحت هذه 
الدول تتخفى وتسخر من وراء الستار وبشكل مفضوح البرملان األوروبي 
بالدفاع عن  بالوكالة على املغرب، املغلف  ملمارسة االبتزاز والضغط 
الحقوق والحريات الذي يغيبها ويستدعيها بطريقة ماكيافيلية حسب 

األحوال والظروف.

إن هذا القرار سواء من حيث خلفياته والقائمين عليه أو من حيث 
تركيبة داعميه أو املصوتين عليه أو من حيث مراميه وأهدافه، يمثل 
انحرافا جسيما على قواعد الشراكة وحسن الجوار التي جمعت املغرب 
باالتحاد األوربي، وضربة ملا تراكم طيلة عقود على مستوى العالقات 
بين كل من البرملان املغربي والبرملان األوربي من فضاءات حوار وتواصل 
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او  اإلساءة  وليس  املشتركة،  واملصالح  والتقدير  االحترام  على  مبني 
الوصاية مثلما جسده هذا القرار.

وال يسعنا في الختام إال أن نستغرب أيضا في املجموعة النيابية 
كيف سمح البرملان األوروبي لنفسه بدعوة رئيسته إلحالة هذا القرار 
على الحكومة والبرملان املغربيان، وننبهه إلى أن تصرفه هذا يكشف 
بقايا عقلية استعمارية مدانة تسمح لنفسها بانتهاك السيادة الوطنية 
ملؤسسات دولة شريكة، وهو أمر مرفوض وغير مستساغ من مؤسسة 
املفروض فيها أن تحترم سيادة واستقالل األمم والشعوب، كما تكشف 
وبمجال  والرقابية  التشريعية  سيادته  بنطاق  األوروبي  البرملان  جهل 
تدخله الجغرافي الذي يبدأ وينتهي عند حدود دول االتحاد األوروبي. 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد ال7ئيس:

للشغالين  العام  االتحاد  لفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
باملغرب.

املستشيرة السيدة هنيء بن خير بيسم ف7يق االتحيد العيم 
للشغيلين بيملغ7ب:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين.

السيد رئيس مجلس النواب املحترم،

السيد رئيس مجلس املستشيرين املحترم،

السيدات والسيدة أعضيء البرملين املحترمون،

نعبر في فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب بمجلس املستشارين، 
عن رفضنا وإدانتنا للقرار الذي صوت عليه البرملان األوروبي، ونؤكد 
الديمقراطي  باملسار  يمس  أن  األشكال،  من  بأي شكل  يمكن  ال  أنه 
والحقوقي الذي قطعته بالدنا، والذي حظي بتنويه وإشادة دولية على 
الدوام، ال سيما من خالل عرض تقارير اململكة املتوالية أمام مجلس 
ق على سائر آليات 

ّ
حقوق اإلنسان، وكذا من خالل انفتاح بالدنا الخال

املعاهدات األممية وكذا اإلجراءات الخاصة، فهذا املسار الديمقراطي 
الحقوقي ال يمكن أن ينال منه تحامل ألفناه أو مسرحية رديئة اإلخراج أو 
رغبة متعالية في املساس بالسيادة القضائية للمملكة املغربية من طرف 
من أثبت الزمن أنهم يكيلون بمكيالين وأن ملف حقوق اإلنسان لديهم 

 آلية للضغط واالبتزاز والكسب السيا�ضي.
ّ
ليس إال

فالتدخل السافر في القضاء املغربي ومحاولة التأثير عليه في قضايا 
والشجب  باإلدانة   

ّ
إال يقابل  أن  يمكن  ال  رائجا،  منها  البعض  مازال 

والرفض. لذلك، نعتبر في فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب بمجلس 
خطوة  بالدنا،  اتجاه  األخير  األوروبي  البرملان  قرار  أن  املستشارين، 
خاطئة وطعنة غادرة لشريك موثوق لطاملا ظل بالنسبة لشرفاء العالم 

في  الديمقراطي  للتطور  استثنائيا  نموذجا  الحية  الضمائر  وأصحاب 
منطقة مضطربة.

وعليه، نؤكد اليوم أن مثل هذه القرارات لن تخدم مسار الشراكة 
التي  املغربية  العدالة  نزاهة  تنال من  لن  أنها  كما  األوربية،  املغربية 
نؤكد اليوم دعمنا الكامل لها واملوصول لها، موقنين أن أحكامها هي 
عنوان الحقيقة دون إمالءات وال وصاية خارجية تحّن إلى زمن الحماية 

واملحمّيين.

اعتمدت  التي  واالدعاءات  االفتراءات  هذه  على  جواب  أبلغ  إن 
على سماع طرف واحد متحامل ضد اململكة املغربية، والذي يغيظه 
تزايد الحضور الكبير لبالدنا كقوة إقليمية هو امل�ضي قدما في املسار 
الديمقراطي والحقوقي، والذي يرعاه جاللة امللك -حفظه هللا- بانخراط 

كافة مكونات األمة وقواها الحية.

السيدات والسيدة،

إن الدولة املغربية التي تجّر وراءها إرثا تليدا في الدفاع عن سيادتها 
واستقرارها ووحدة ترابها، والتي وقفت القوى االستعمارية في املا�ضي 
عاجزة عن النيل منها لعقود، لن تنال منها بعض الحمالت اإلعالمية 
الغربية، التي أدمنت التعالي وألفت الكذب والبهتان مسكونة في ذلك 
ثوابته  على  املجمع  املغربي  الشعب  يقبلها  لن  والتي  التعالي،  بعقدة 
ومقدساته، والذي يؤكد اليوم كما في املا�ضي على أن هذه القرارات 
والحمالت ينطبق عليها قوله تعالى: »فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما 

ينفع الناس فيمكث في األرض» صدق هللا العظيم.

جملة  ونؤيد  العربي  البرملان  عن  الصادر  البالغ  نثمن  إذ  ختاما، 
وتفصيال مضامين البالغ الصادر عن املجلس األعلى للسلطة القضائية، 
وكذا فحوى البالغ الصادر عن املجلس الوطني للصحافة حول هذا 
القرار املرفوض واملدان، وندعو إلى التعبئة واليقظة ملواجهة املؤامرات 
التي تحاك ضد بالدنا، والتي تستهدف النيل من مؤسساتنا الوطنية وفي 
مقدمتها السلطة القضائية، التي ضمن الدستور املغربي كما املرجعية 
ر على استقالليتها، من 

ّ
املعيارية الدولية ذات الصلة استقالليتها وأسط

أي شكل من أشكال الضغط مهما كان مبرره و مصدره، والسالم عليكم 
ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد ال7ئيس:

شكرا، الكلمة لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

االتحيد  ف7يق  بيسم  التيزي  مية  نيئلة  السيدة  املستشيرة 
العيم ملقيوالت املغ7ب:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين.

السيد رئيس مجلس النواب املحترم،
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السيد رئيس مجلس املستشيرين املحترم،

السيدات والسيدة البرملينيون املحترمون،

باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، نوّد أن نعّبر عن استنكارنا 
ورفضنا القاطع ملا صدر عن البرملان األوروبي. نعتبر هذا املسمى قرار رقم 
06/25 للبرملان األوروبي هجوما مباشرا على املؤسسات املغربية قاطبة 

وتحامال على القضاء املغربي املستقل.

تدافع  كبرملانية  أوال،  ثالث خلفيات:  من  انطالقا  الكلمة  وأتناول 
الخارجية  لجنة  رئيسة  بصفتي  ثانيا،  بلدها؛  قيم  عن  عال  بصوت 
والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين في الخارج بمجلس املستشارين، وهنا 
أتساءل عن توقيت وخلفيات هذا القرار في الوقت الذي يعرف فيه 
املغرب إصالحات عظيمة تحظى بتقدير وترحيب دولي واسع؛ وأخيرا، 
أتكلم كأم البن تحس بمعاناة األمهات حين يوجد أبناؤها في السجون، 
الدفاع عن ضحايا  أتخاذل عن  ولن  لفتاة  وأم  كامرأة  أتكلم  ولكنني 

العنف واالغتصاب.

أتوجه إلى بعض البرملانيين األوروبيين الذين قالوا: هل يريدوننا أن 
نرمي بالتقرير لجمعيات من 150 صفحة في القمامة لنصدق الدولة 
املغربية؟ أقول لهاد البرملانيون: هل تريدون أن يضرب القضاء بعرض 
العامة  والنيابة  القضائية  للشرطة  500 صفحة  من  تقريرا  الحائط 
واملؤسسات إلرضاء بعض الجهات في أوروبا؟ وهؤالء البرملانيون نفسهم 
الذي صوتوا على هذا القرار ضد املغرب، ضد بلدنا، عرضوا في نونبر 
2019 قرارا طارئا ضد إحدى الدول بحجة أنه ال ينبغي تسييس حقوق 
اإلنسان، كما أتوجه إلى نفس البرملانيين عندما صرحوا بأنهم يثقون في 
منظومة العدالة بالدهم. ومن هذا املنبر، نؤكد على ثقتنا الكاملة في 

مؤسساتنا ونقول أننا ال نشكك في نزاهة قضاء بالدنا.

لقد هاجم البرملان األوروبي املغرب بدال من الدفاع عن قضية امرأة 
مغتصبة، ومن العجيب أنه في الوقت الذي يتم فيه في أوروبا إدانة 
جرائم االغتصاب، فإنه باملقابل فاملرأة املغربية واملرأة اإلفريقية ليس 
من حقها الحصول على محاكمة عادلة، وهو ما دفعنا إلى التساؤل عن 
اللوبيات والخلفيات التي أدت بالبرملان األوروبي إلى اقتراف هذا الخطأ 
ذلك،  التاريخ  وسيظهر  واستراتيجي  أسا�ضي  شريك  حق  في  الجسيم 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

كلمة السيدة املستشيرة البرملينية نيئلة مية التيزي

عن ف7يق االتحيد العيم ملقيوالت املغ7ب

في الجلسة العمومية املشتركة حول املواقف األخيرة للبرملين 
األوروبي تجيه بالدني.

)مسلمة لل7ئيسة(

البرملين\اإلثنين ي2  ني 7 ي272.

بسم هللا ال7حمين ال7حيم

والصالة والسالم على أش7ف امل7سلين.

السيد رئيس مجلس النواب؛

السيد رئيس مجلس املستشيرين؛

السيدات والسيدة البرملينيون املحترمون.

باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، نود أن نعبر عن استنكارنا 
ورفضنا القاطع ملا صدر عن البرملان األوروبي.

نعتبر املسمى ب »القرار رقم 2506 للبرملان األوروبي» هجوما مباشرا 
على املؤسسات املغربية قاطبة وتحامال على القضاء املغربي املستقل.

وأتناول الكلمة انطالقا من ثالثة )3( خلفيات:

2.1 أوال٫ كبرملانية تدافع بصوت عال عن قيم بلدها؛

2.2 ثانيا، بصفتي رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة 
املقيمين في الخارج بمجلس املستشارين، وهنا أتساءل عن في

في الوقت الذي يعرف فيه املغرب إصالحات عظيمة، تحظى بتقدير 
وترحيب دولي واسع.

ِحسُّ بمعاناة األمهات حين يوجد أبنائهن في 
ُ
2.3 وأخيرا كأم البن ت

السجون. ولكني امرأة وأم لفتاة ولن أتخاذل عن الدفاع عن ضحايا 
العنف واالغتصاب.

أتوجه إلى بعض البرملانيين األوروبيين الذين قالوا: »هل تريدوننا أن 
نرمي بتقرير للجمعيات من 150 صفحة في القمامة؟ ونصدق الدولة 

املغربية؟

وأقول لهم:” هل تريدون أن يضرب القضاة بعرض الحائط تقريرا 
من 500 صفحة للشرطة القضائية واملدعي العام واملؤسسات ويطلقون 

صراح املغتصبين إلرضاء بعض الجهات في أوروبا؟

وهؤالء البرملانيون نفسهم الذين صوتوا على هذا القرار ضد املغرب، 
عارضوا في نونبر 2019 قرارا طارئا ضد إحدى الدول بحجة أنه ال ينبغي 

ْسِييُس حقوق اإلنسان».
َ
»ت

كما أتوجه إلى نفس البرملانيين عندما صرحوا بأنهم يثقون في منظومة 
عدالة بالدهم. ومن هذا املنبر نؤكد على ثقتنا الكاملة في مؤسساتنا، 

ونقول أننا ال نشكك في نزاهة قضاء بلدنا.

لقد هاجم البرملان األوروبي املغرب، بدال من الدفاع عن قضية امرأة 
َتَصَبة، ومن العجيب أنه في الوقت الذي يتم فيه في أوروبا إدانة 

ْ
ُمغ

جرائم االغتصاب، فإنه باملقابل، فاملرأة املغربية واالفريقية ليس من 
حقها الحصول على محاكمة عادلة.

أّدت  التي  والخلفيات  اللوبيات  عن  ساؤل 
َ
الت إلى  َدفعنا  ما  وهو 
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ِتراف هذا الخطأ الجسيم في حق شريك أسا�ضي 
ْ
بالبرملان األوروبي إلى ِاق

واستراتيجي. وسيظهر التاريخ ذلك. والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة لفريق االتحاد املغربي للشغل.

املستشير السيد نور الد ن سليك بيسم ف7يق االتحيد املغ7بي 
للشغل:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدان ال7ئيسين املحترمين،

أخواتي، إخواني ممثلي األمة املغربية بالبرملان املغربي بغرفتيه،

اسمحوا لي أن أتوجه إلى رئاسة البرملان األوروبي، لنقول لها بأنه 
ال يمكن ألي كان داخل أو خارج املغرب أن يزايد على االتحاد املغربي 
للشغل فيما يخص مجال حقوق اإلنسان والحريات، أكانت عمالية 
أو مرتبطة بحقوق اإلنسان بشكل عام، ألنه لن يؤسس على مطالب 
عمالية صرفة، بل من أجل املغرب واستقالله، حيث أن االستعمار 
أدى إلى بزوغ طبقة عمالية نتيجة اصطدام حضارتين مختلفتين كانت 
تبحث لها عن تنظيم وطني معبر أصيل صادق وأمين. هكذا، أنه ومنذ 
سنوات النشأة، ارتبط باملغرب وبمصالح املغرب، وعلى نفس النهج، ها 
هو اليوم وإذ يطلع بمهامه الوطنية على املستوى الدولي، فإنه ال يمن 
على هذا الوطن العزيز بذلك. فقد تصدى مؤخرا، من خالل أمينه العام 
األخ امليلودي املخاريق، ب Melbourne إلى مشاريع أطروحات كانت 
تسعى للنيل من وحدتنا الترابية، كما تصدى مؤخرا من خالل الرسالة 
املوجهة لالتحاد الدولي للنقابات ببروكسيل إلى محاولة السعي إلى إدراج 
نقطة في اجتماع في جدول أعمال اجتماع املجلس العام املرتقب لهذه 
املنظمة، وذلك في محاولة يائسة لجر املجتمع النقابي الدولي للنيل من 

سمعة بالدنا والتأثير على وحدتها الترابية.

الثابت أن املغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، فلتتأكد إذا كل 
القوى الخارجية أنها قناعة وإيمان راسخين لدى كل املغربيات واملغاربة 
بكل األطياف، فلماذا ومن جديد هذا االستفزاز؟ إن األمر جلي وواضح، 
ليس  الفرق تجتمع  التي جعلت هذه  الستار  املتواجدة وراء  فالقوى 
 parfumبال�ضيء البريء، فخيوطها الناظمة واضحة ألن رائحتي الغاز و

فائحتين والحر بالغمزة.

به ،أن املغرب لم يعد يراهن على الشركاء  الذي يجب االفتخار 
التقليديين، بل نوعهم حين اختار شركاء استراتيجيين جدد وفاعلين 
أساسيين في الساحة الدولية، وله من القوة الضاغطة ما يبوئ املغرب 
مكانته الالئقة، لم يعد فقط قوة سياسية واقتصادية وطنيا بل انفتح 
يعتبرون  كانوا  ملن  املنافسة  من  نوعا  وخلق  اإلفريقي  امتداده  على 
بثرواتها وإمكانياتها  والفتية  الغنية  القارة  أنفسهم أوصياء على هذه 

االقتصادية والثقافية والبشرية، كما أنهم لم يستسيغوا اإلشعاع الدولي 
الهام لدى كل الشعوب نتيجة ما حققناه في مباريات كأس العالم، حيث 
لعبنا سقف كل املباريات، التي كانت حكرا على دون العربي واإلفريقي، 
وأقصينا أعتى الفرق. املغرب أصبح يتعامل الند للند، فبعض مكونات 
القارة العجوز أصابها الدوخان نتيجة رائحة الغاز، فعوض أن تفضح 
تستفيض غيضا من هذه  نجدها  العار ب»تيندوف»  واقع مخيمات 
اإلنجازات والرهانات على املستوى الدبلوما�ضي والريا�ضي واالقتصادي 

الذي أصبح يتحكم فيه بارتباط مع ملف وحدتنا الترابية.

سوف لن نشتم املستقبل ألن لنا من الثقة في عدد من شركائنا 
الواعين باملصالح املشتركة، وال يمكن بهذه السهولة التفريط في هذه 
العالقات. لكن خارج منطق األستاذ والتلميذ وقرار البرملان األوروبي، 
بعض  مع  لألزمة  السياسية  الطبيعة  من  األسف،  كامل  مع  يقوي 
األوساط داخل أوروبا، وال يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب 

مع االتحاد األوروبي.

وفي األخير، فهي صرخة وطنية ضد كل من يسمح لنفسه للتدخل 
في الشؤون الداخلية للمغربيات واملغاربة، وكذلك فإننا نناشد بقوة 
عمالية صارخة وزارة الخارجية لخلق إطار للتنسيق دفاعا عن مصالح 

املغرب الداخلية والخارجية، وشكرا.

مداخلة املستشير السيد نور الد ن سليك

رئيس ف7يق االتحيد املغ7بي للشغل

في الجلسة املشتركة الخيصة بيلبرملين األوربي

)مسلمة لل7ئيسة(

رئاسة البرملان األوربي

ال يمكن ألي كان داخل أو خارج املغرب أن يتزايد على االتحاد املغربي 
للشغل فيما يخص مجال الحقوق والحريات أكانت عمالية أو مرتبطة 
عمالية  مطالب  على  يؤسس  لم  ألنه  عام،  بشكل  االنسان  بحقوق 
صرفة، بل من أجل املغرب واستقالله، حيث أن االستعمار أدى إلى 
بزوغ طبقة عمالية نتيجة اصطدام حضارتين مختلفتين كانت تبحث 
لها عن تنظيم وطني معبر أصيل صادق وأمين هكذا أنه ومنذ سنوات 
النشأة ارتبط باملغرب ومصالح املغرب. وعلى نفس النهج ها هو، وإذ 
يضطلع بمهامه الوطنية على املستوى الدولي، فإنه ال يمن على هذا 
الوطن العزيز بذلك، فقد تصدى مؤخرا من خالل أمينه العام األخ 
امليلودي املخارق بميل بورن إلى مشاريع أطروحات كانت تسعى للنيل 
املوجهة  الرسالة  الترابية، كما تصدى مؤخرا من خالل  من وحدتنا 
لالتحاد الدولي للنقابات ببريكسل إلى محاوالت السعي إلى إدراج نقطة 
في اجتماع جدول أعمال املجلس العام املرتقب لهذه املنظمة، وذلك 
في محاولة يائسة لجر املجتمع النقابي الدولي للنيل من سمعة بالدنا 

والتأثير على وحدتها الترابية.
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إذا  لتتأكد  مغربها  في  والصحراء  صحرائه  في  املغرب  أن  الثابت 
كل القوى الخارجية، أنها قناعة وإيمان راسخين لدى كل املغربيات 
واملغاربة بكل األطياف. فلماذا، ومن جديد، هذا االستفزاز ! ؟ أن األمر 
جلي وواضح، فالقوى املتواجدة وراء الستار التي جعلت هذه الفرق 
تجتمع ليس بال�ضيء البريء، فخيوطها الناظمة واضحة ألن رائحتي الغاز 

و العطر parfum فائحتان.

الشركاء  على  يراهن  يعد  لم  املغرب  به  االفتخار  ووجب  الذي 
التقليديين بل نوعهم حين اختار شركاء استراتيجيين جدد، وفاعلين 
أساسيين في الساحة الدولية، ولهم من القوة الضاغطة ما يبوء املغرب 
مكانته الالئقة. لم يعد فقط قوة سياسية واقتصادية وطنيا بل انفتح 
يعتبرون  كانوا  ملن  املنافسة  من  نوعا  وخلق  االفريقي  امتداده  على 
بثرواتها وإمكانياتها  والفتية  الغنية  القارة  أنفسهم أوصياء على هذه 

االقتصادية والثقافية والبشرية؛

كما أنهم لم يستسيغوا االشعاع الدولي الهام لدى كل الشعوب 
نتيجة ما حققناه في مباريات كأس العالم حيث لعبنا سقف كل املباريات 

التي كانت حكرا على دون العربي واإلفريقي، وأقصينا ألعتى الفرق.

 leاملغرب أصبح يتعامل الند للند. فبعض مكونات القارة العجوز
vieux continent أصابها الدوخان نتيجة رائحة الغاز فعوض أن تفضح 
واقع مخيمات العار بتندوف نجدها تستفيض غيضا من هذه اإلنجازات 
الذي  واالقتصادي  والريا�ضي.  الديبلوما�ضي  املستوى  على  والرهانات 

أصبح يتحكم فيه بارتباط مع ملف وحدتنا الترابية.

لن نشتم املستقبل ألن لنا من الثقة في عدد من شركائنا الواعيين 
باملصالح املشتركة، وال يمكن بهذه السهولة التفريط في هذه العالقات 
يقوي من  األوربي  البرملان  وقرار  والتلميذ.  األستاذ  لكن خارج منطق 
الطبيعة السياسية لألزمة مع بعض األوساط داخل أوربا وال يتوافق مع 

سجل التعاون النموذجي للمغرب مع االتحاد األوربي.

وفي األخير، فإننا نناشد وزارة الخارجية لخلق إطار للتنسيق دفاعا 
عن مصالح املغرب الداخلية والخارجية.

السيد ال7ئيس:

حدود  في  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  للمجموعة  الكلمة 
دقيقتين.

املستشير السيد الك7ش خليهن بيسم املجموعة الكونفدرالية 
الد مق7اطية للشغل:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

السيدان ال7ئيسين املحترمين،

السيدات والسيدة النواب واملستشيرين،

بمجلس  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  مجموعة  إن 
ورافضة  الوطنية  السيادة  مدافعة عن  كانت وستظل  املستشارين، 
ألي تدخل أجنبي في القرار الوطني في مختلف مجاالته وحقوله، إنه 
موقف مبدئي يجعلنا نستحضر خطورة ارتهان القرار الوطني في العديد 
من املجاالت، ومن بينها تدخل املؤسسات املالية الدولية في االختيارات 

والسياسات االقتصادية واالجتماعية واملالية الوطنية.

البرملان  لقرار  رفضنا  عبن  اليوم  نعبر  املبدأ،  نفس  من  انطالقا 
األوروبي، بغض النظر عن مضمونه، مثلما سبق وأن عبرنا عن ذلك، 
قرار البرملان األوروبي يثير كذلك سؤال التوقيت. ملاذا اآلن وماذا تغير 
بين األمس واليوم؟ وما هي رهانات كفالء القرار من أطراف مستخفية 
املحترفة في االبتزاز في قضايا االعتقال واملتابعات واملحاكمات؟ وكافة 
قضايا حقوق اإلنسان طرحناها ونطرحها في مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل.

بإطالق  املطالبة  نجدد  وإذ  مبدئية،  قناعة  عن  البرملان،  في  هنا 
سراح كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات ووقف املتابعات في حق 
األساتذة وكافة النشطاء، فإننا نؤكد على أنه بقدر إصرارنا على طرح 
هذه القضايا املبدئية ستظل قرارات مؤسساته، إذ نعتبر أن السيادة 
الديمقراطية  بإقرار  يبتدئ  عنها  الدفاع  وأن  يتجزأ  ال  كل  الوطنية 
الحقيقية ببالدنا وإعمال حقوق اإلنسان والقطع مع انتهاكاتها بما يوفر 
شروط بناء املغرب القوي القادر على مواجهة كل التحديات. هذا القرار 
يسائلنا عن نجاعة استراتيجية دبلوماسيتنا الرسمية، بالنظر لطبيعة 
وعدد املصوتين على قرار وتنوع مشاربهم وعالقاتهم، وجزء منهم يعتبر إلى 

األمس القريب من حلفائنا التقليديين.

السيد ال7ئيس:

في  االجتماعية  العدالة  ملجموعة  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
حدود دقيقتين.

مجموعة  بيسم  الدحميني  املصطفى  السيد  املستشير 
العدالة اال تميعية:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم  ال7حمين  هللا  بسم 
امل7سلين.

السيدان ال7ئيسين املحترمين،

السيدات والسيدة البرملينيون املحترمون،

في البداية، البد أن نشيد بقرار عقد هذه الجلسة للتفاعل القوي 
مع املحاوالت البئيسة لحشر اململكة املغربية في دائرة ضيقة، وسلوكات 
االبتزاز التي تحاول بعض الجهات املعادية فرضها على بالدنا، وهي فرصة 
للتأكيد على أن اململكة املغربية دولة عريقة بنت سياستها الخارجية 
على قيم االحترام املتبادل لكافة الشعوب والدول، وفق رؤية متبصرة 
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وأخالقية ومبنية على قيم حضارية راسخة وليس على نزوات مصلحية 
وظرفية.

على  والتجرؤ  األوروبي  للبرملان  الغريب  التوجه  هذا  وبخصوص 
التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ومحاولة ابتزازها، فال نستغرب 
بعد كل التحوالت التي شهدتها العديد من الدول األوروبية جراء تنامي 
للعديد من هذه  السياسية  في املؤسسات  السيا�ضي  التطرف  ظاهرة 
البلدان، وما رافق ذلك من نزعات متطرفة معادية لكل القيم النبيلة 
وملنظومة حقوق اإلنسان، وهو ما وصل إلى درجات مخيفة من االستهتار 
بالشعوب الغير أوروبية ومعاداة معتقداتها والعودة إلى عقيدة االنغالق 

واملركزية األوروبية.

التي  وفي هذا الصدد، البد أن نؤكد على إدانتنا لكل املمارسات 
تمس باألمن الروحي ملختلف الشعوب والسلوكات املعادية للديانات 
ومهاجمة  الكريم  القرآن  إحراق  ممارسة  تكرار  وخاصة  السماوية، 
الرسول محمد عليه الصالة والسالم، واالعتداء على أماكن العبادة، 
والتضييق على حرية ممارسة الشعائر الدينية ومحاربة الخصوصيات 
الثقافية لألقليات الدينية واستغالل املهاجرين، وغيرها من املمارسات 

التي تعد مظهرا من مظاهر االنحراف في املشهد السيا�ضي األوروبي.

إن بالدنا ليست في حاجة إلى دروس في مجال الديمقراطية وحقوق 
محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة  فتحت  اإلنسان، 
السادس، أكدت اململكة اختيارها في مجال حقوق اإلنسان ورسخت 

هذا االختيار بتدخلها، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيد الرئيس، كلمة للسيد رؤوف عبدالوي معن في حدود 
دقيقتين.

النيئ5 السيد رءوف عبدالوي معن:

السيد رئيس مجلس النواب املحترم،

السيد رئيس مجلس املستشيرين املحترم،

السيدات والسيدة البرملينيين املحترمين،

أيهي الحضور الك7يم،

اسمحوا لي في البداية، أن أعبر عن إدانتنا لالتهامات التي تضمنها 
القرار األوربي األخير والذي يستهدف املس باستقاللية السلطة القضائية 
لبالدنا. وإذ نعبر عن أسفنا الشديد، فإننا نستنكر بشدة التصويت 
على قرار إدانة املغرب في ملف حقوق اإلنسان، فهذه لعبة مكشوفة 
هدفها واضح هو الضغط على بالدنا ومحاولة رسم صورة ديمقراطية 
على البرملان األوروبي نفسه، في حين أنه يبحث بكافة الوسائل ملمارسة 
الضغط على دولة ذات سيادة وي�ضيء لنظامها القضائي عن قصد، 
ويحاول التدخل في إجراءاتها ويملي عليها توجهاته. كما نتساءل في هذا 

الصدد عن أسباب تجاهل البرملان األوروبي للوضع األمني والحقوقي في 
»تيندوف» ووضعية املهاجرين في بعض الدول األوروبية، و لن يثني هذا 
القرار املغرب وأبنائه عن امل�ضي قدما في مسار النموذج التنموي الجديد 
والخيارات السياسية والنجاحات الدبلوماسية للمغرب التي أضحت 

تطير النوم عن أعين أعداء الوطن.

ونؤكد في هذا الصدد، أن تزايد الضغوط لن يؤثر على املغرب، 
بقيادة ملك شجاع ومعه شعب وفي لهذا الوطن العزيز. الحمد هلل أن 
املغرب واثق في مساره الوطني وحكيم في خياراته املتعلقة بسياسته 
الداخلية والخارجية، بفضل القيادة املتبصرة والرشيدة لجاللة امللك 

محمد السادس حفظه هللا وأيده.

كما نعبر عن شكرنا الخالص للبرملان العربي على موقفه األخوي 
الشجاع. كما يجب التأكيد أن هذه املناورات الدنيئة التي يعتقد منها 
أنها تحاول اإلساءة لصورة الدولة املغربية، ستساهم ال محالة في تعزيز 
التالحم الوطني، سلطات وقوى حية ومجتمع مدني، شعارنا الخالد، 

هللا-الوطن-امللك. والسالم.

السيد ال7ئيس:

شكرا، الكلمة للسيد املستشار املحترم ال�ضي خالد السطي.

املستشير السيد خيلد السطي:

خيتم  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
األنبييء وامل7سلين.

السيدان ال7ئيسين املحترمين،

السيدات والسيدة املستشيرون والنواب املحترمون،

الحضور الك7يم،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم االتحاد الوطني للشغل باملغرب 
بمجلس املستشارين، في إطار هذه الجلسة املشتركة.

يتلقى  تلميذا  ليست  بالدنا  أن  نذكر  أن  البد  السياق،  هذا  وفي 
الدروس في مجال حقوق اإلنسان، فقد قطعنا أشواطا مهمة في مسار 
تعزيز دولة الحق والقانون، تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك -حفظه 
هللا- بدء بإحداث هيئة اإلنصاف واملصالحة سنة 2004 والتي شكلت 
تجربة ملهمة لعدد من البلدان وانتهاء بدستور 2011، نرفض املس 
باستقالل القضاء الذي تكفله كل املواثيق الدولية ذات الصلة والذي 

عززته الوثيقة الدستورية ل 2011.

إن خلفيات تصويت البرملان األوروبي معروفة ولم تعد تخفى على 
أحد، وتدخل في باب االبتزاز السياسوي واالقتصادي الذي ظلت بالدنا 
تعانيه. ومن هنا، البد أن ننوه باملواقف املبدئية لعدد من نواب البرملان 
األوروبي الذين انبروا لكشف خلفيات هذا التصويت، ورفضوا جعل 
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البرملان األوروبي أداة في يد بعض الجهات مقابل الغاز والبترول واألورو. 
البد من استمرار املغرب في تنويع شراكاته االقتصادية والتجارية مع 
الدول التي تنظر إلينا كشريك وليس كحليف، وتقوية الشراكات جنوب-
جنوب للخروج من دائرة االبتزاز واملساومة التي ظلت بالدنا تتعرض لها 

من طرف بعض الشركاء التقليديين مع كامل األسف.

وفي الختام، ننّوه بموقف البرملان العربي، وندعو البرملان األوروبي إلى 
التخلي عن منطق الوصاية الذي ينهجه، وأن ينتبه الختالالت حقوق 
اإلنسان داخل الفضاء األوروبي، وأن يقترح الحلول املناسبة ملعالجتها 
ين سويديين على إحراق القرآن الكريم 

ّ
والتي كان آخرها إقدام متطرف

واملس بمشاعر أكثر من مليار مسلم أمام أنظار السلطة السويدية مع 
كامل األسف، باإلضافة إلى املعاملة الالإنسانية ملن يسّمون باملهاجرين 
السّريين في عدد من دول االتحاد األوروبي، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

السيد ال7ئيس:

شكرا، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة فاطمة التامني.

النيئبة السيدة فيطمة التيمني:

السيدات والسيدة النواب واملستشيرين،

نحن في فيدرالية اليسار الديمقراطي نعتبر، وانطالقا من ثوابتنا، أن 
سيادة أي دولة املدخل األسا�ضي لسيادة أي دولة هو إقرار الديمقراطية 
السيا�ضي  االعتقال  مع  والقطع  اإلنسان  حقوق  وإعمال  الحقيقية، 
وعدم التضييق على حرية الرأي والتعبير، وبالتالي فهذه مناسبة لتجديد 
دعوتنا والتأكيد على مطلب إطالق سراح كافة املعتقلين السياسيين 
من  املغربية  الدبلوماسية  في  النظر  وإعادة  والصحافيين،  واملدّونين 
أجل تنقية األجواء ومن أجل التصدي، ألن هكذا يمكننا التصدي ألي 

مؤامرة ألي استفزاز وألي تواطؤ يستهدف الوطن، شكرا لكم.

مداخلة النيئبة السيدة فيطمة التيمني

نيئبة ب7ملينية- حزب املؤتم7 الوطني االتحيدي

)مسلمة لل7ئيسة(

السيدات والسيدة النواب واملستشيرين،

نحن في فدرالية اليسار الديموقراطي، وانطالقا من ثوابتنا نعتبر ان 
املدخل االسا�ضي لسيادة اي دولة هو اقرار الديموقراطية الحقيقية 
واعمال حقوق االنسان والقطع مع االعتقال السيا�ضي والتضييق على 
حرية الراي والتعبير، وبهذه املناسبة نجدد تأكيدنا على مطلب إطالق 
سراح كافة املعتقلين السياسيين والصحافيين واملدونين، وإعادة النظر 
في الدبلوماسية املغربية، وتنقية االجواء بما يمكننا من التصدي لكل 

استفزاز او تواطؤ او استهداف للوطن.

السيد ال7ئيس:

شكرا، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة نبيلة منيب.

النيئبة السيدة نبيلة مني5:

السالم عليكم السيدات والسيدة النواب واملستشيرين،

في مناقشة قرار تصويت  املوحد نساهم  الحزب االشتراكي  باسم 
البرملان األوروبي على إدانة املغرب.

- أوال : نود الّتأكيد على أن املغرب دولة ذات سيادة، دولة مستقلة 
 أن ندين تلّقي أوامر من أية جهات خارجية، ولكن في 

ّ
بقراراتها ال يمكن إال

نفس الوقت يبقى املغرب حريصا على عالقاته الدولية املتميزة وخاصة 
مع االتحاد األوروبي، الذي منحه سابقا صفة الوضع املتميز في الشراكة 
املغربية األوروبية، ولكن شراكة نريدها رابح-رابح وليس عالقة تبعية 

واستعمار جديد؛

- ثانيا : نحن ال ننتظر دروسا من أحد لضمان الحقوق والحريات في 
بالدنا، حيث آن األوان ملناقشة قانون العفو العام، للعفو عن معتقلي 
الحراك الشعبي بالريف وتطبيق توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة 
من أجل يعني تحقيق كامل للحريات، بما فيها حرية التعبير والرأي، 
لخلق مناخ الثقة واالنفراج وتقوية اللحمة الوطنية املواطنة من أجل 

تقدم بالدنا وصيانة استقالل قرارها وكرامة مواطناتها ومواطنيها.

مداخلة النيئبة السيدة نبيلة مني5

نيئبة ب7ملينية- الحزب االشتراكي املوحد

)مسلمة لل7ئيسة(

تصويت برملان االتحاد األوروبي ضّد املغرب

-جلسة في البرملان يوم اإلثنين 23 يناير 2023: غرفتي البرملان

صوت البرملان االوروبي يوم الخميس 19 يناير 2023على قرار »إدانة 
املغرب» تقّدم به قا�ضي التحقيق البلجيكي »ميشيل كليز املتخصص في 
الجرائم املالية في يوليوز 2022. قراريؤكد على تراجع حرية الصحافة 
في املغرب و يحث على » احترام حرية التعبير و حرية االعالم» و »ضمان 
إنهاء ظاهرة  إلى  الدعوة  مع  املسجونين»  للصحفيين  عادلة  محاكمة 
التحرش  و  ياالعتداء  تتعلق  بهم  تهم  وإلصاق  الصحافيين  مضايقة 
الجن�ضي. قرار يتهم األجهزة االستخباراتية بتورطها في محاوالت إرشاء 
في قضايا متعددة، )قضايا  املغرب  للعمل لصالح  أوروبيين  برملانيين 
الهجرة + اتفاقية الصيد البحري و ملف الصحراء..( حسب ما قيل و 

تقدم به وزير العدل البلجيكي والذي لم يتم لحّداألن تأكيده

 أن تدين تلقى أوامر 
ّ
1ـ  املغرب كدولة مستقلة بقراراتها ال يمكن إال

من جهات خارجية، و لكن في نفس الوقت املغرب يبقى حريص على 
سمعته الخارجية وعلى عالقاته الدولية املتميزة و خاصة مع االتحاد 
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األوروبي ) 28 دولة و أزيد من 100 حزب منظمة في 7 مجموعات..( الذي 
منحه سابقا صفة »الوضع املتمّيز» في الشراكة املغربية ـ األوروبية و 
الذي كان مشروطا ب » تحقيق تقدم كبير فيما يخص حقوق االنسان 
دعم  و  التعبير  بحرية  تتعلق  التي  األساسية  و  الفردية  الحريات  و 

الديمقراطية و سيادة القانون».

ما هي دوافع و حيتيات قرار اإلدانة:

وت.  الجيواستراتيجي  الصراع  ت.  الثالث:  التحديات  مع  بعالقة 
الطاقي و ت. أزمة العوملة

 CHINE 1ـ  تراجع مصالح دول االتحاد األوروبي في إفريقيا بعد تدخل
.USA و بعدها

انفتاحه على إفريقيا أصبح  في  املغرب الذي قطع أشواطا هامة 
وضعه أكثرتمّيزا، كشريك و ليس كتابع » Vassal » و لم يعد قابال ليلعب 
دور محطة االنطالق ملصالح األخر بإفريقيا و لكن فاعال و شريكا و هذا 

ما ترفضه القوى االستعمارية و على رأسها فرنسا.

2 ـ تأزم أوضاع دول االتحاد األوروبي مع جائحة كوفيد ـ 19 ومع 
الحرب األوكرانيةـ  الروسية التي جعلته بين مطرقة وسندان العمالقين 
: USA من جهة و روسيا و CHINE من جهة ثانية. ال�ضيء الذي أدى إلى 
احتداد أزمة الطاقة والكساد االقتصادي و التضخم و اتساع الفوارق.. 

. UE تبحث عن مخارج و حلول.

3ـ  انفجار »قطرـ  غيت» في ظّل هذه الضروف املتأزمة، قضية مرتبطة 
بفضيحة فساد و رشوة ) و التي يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على 
البرملان األوروبي و مصداقيته في الوقت الذي يقول الجميع أن نهايته 
وشيكة( بعدما تم على إثر التحقيق اعتقال نائبة البرملان األوروبي )إيفا 
كايلي و البرملاني السابق بيير أنطونية بانزيري (.ورّبما بتوريط املغرب 
و جعله في عين العاصفة، في هذا الوقت بالذات، محاولة الحّد من 

.UE تبعات»قطرـ  غيت» على

نحن ال ننتظر دروسا من أحد لضمان الحقوق و الحريات ببالدنا 
الذي  العام»  العفو  حيث أن األوان ملناقشة مقترح مشروع »قانون 
إطار  في   2022 فبراير   17 بتاريخ  املوحد  االشتراكي  الحزب  به  تقدم 
الفصل 71 من الدستور للعفو عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف 
وأن نطبق توصيات IER ، الستكمال مسار ضمان كامل الحريات بما 
فيها حرية التعبير و الرأي لخلق مناخ الثقة واالنفراج وتقوية اللحمة 
الوطنية املواطنة من أجل تقّدم بالدنا وصيانة استقالل قرارها و كرامة 

مواطناتها و مواطنيها.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، إذا سمحتم أتلو عليكم نص البيان 
الذي يصدره برملان اململكة املغربية:

على إثر املواقف األخيرة الصادرة عن البرملان األوروبي اتجاه بالدنا، 
عقد البرملان املغربي بمجلسيه يوم 23 يناير 2023 جلسة مشتركة تدخل 
خاللها رؤساء وممثلو مختلف الفرق واملجموعات البرملانية والبرملانيين 
غير املنتسبين، وقد أصدر البرملان املغربي في ختام هذه الجلسة نص 

البيان التالي:

بيـــــين صيدر عن مجل�سي البرملين

التي  املغِرضة  بالحملة  بمجلسيه  املغربية  اململكة  برملاُن  ُد  »ُيَنّدِ
تتعرض لها بالدنا، والتي كانت آخُر تطوراِتها تصويُت البرملان األوروبي 
وامتعاٍض  باندهاٍش  ويسجُل   ،2023 يناير   19 بتاريخ  توصيٍة  على 
سوِب الثقة بين املؤسستين 

ْ
ْجهزت على َمن

َ
شديدين هذه التوصية التي أ

ْت في الصميِم بالتراكماِت اإليجابية  التشريعيتين املغربية واألوربية وَمسَّ
 عقود.

َ
التي استغرَق إنجاُزها عدة

 البرملاُن املغربي النصياِع البرملان األوروبي لبعض الجهات 
ُ

َسف
ْ
وَيأ

ا 
ً
 شريك

ُ
التي تستهدف لة  ِ

ّ
املعادية داخله واستدراجه في حملتهم املضل

عريًقا وذا مصداقية، يضطلع بأدواَر كبرى في حماية الحقوِق والحريات 
استقراٍر   

َ
ركيزة وُيْعَتبُر  والدولي،  اإلقليمي  والسلم  األمن  عن  والدفاع 

 لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.
ً
ودعامة

 
ُ
الرصانة فيها  رُض 

َ
ْفت

ُ
ت مؤسسٍة  من  الخطير  االنحراف  هذا  وأمام 

 على التمييِز بين الحقائِق واملغالطات، والعمُل على ترسيِخ ُسُمّوِ 
ُ
والقدرة

الدول  لسيادِة  تاّمٍ  احتراٍم  في  والتشريعات،  الحقوق  وَصْوِن  املبادئ 
الشريكة، فإن برملاَن اململكة املغربية بجميع مكوناته، يؤكد ما يلي:

للمساِس  العدائية  املحاوالت  بشدة  املغربي  البرملاُن  يديُن  2.1
القائمة بين  بمصالح املغرب وصورته، وبالعالقاِت املتميزة والعريقة 
املشتركة،  واملبادئ  القيِم  على  واملبنيِة  األوروبي،  واالتحاد  املغرب 
غيَر  تجاوًزا  األوروبي  البرملان   

َ
توصية َيعَتِبُر  كما  املتبادلة.  واملصالح 

مقبوٍل الختصاصاِته وصالحياِته، وتطاوال مرفوضا على سيادِته وحرمِة 
َزعاِت 

َ
لن املطلق  رفِضه  عن  معربا  القضائية،  مؤسساته  واستقالليِة 

ي الدروس من أي طرٍف كان، مهما كان مستوى العالقات  ّقِ
َ
ل
َ
الوصايِة أو ت

التي تربطه باململكة.

يعرُب البرملاُن املغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن  2.2
ِعَبْتُه، خالل 

َ
اء الذي ل خيبة أمله إزاَء املوقف السلبي، والدور غيِر الَبنَّ

التوصية  مشروع  بشأن  واملشاورات  األوروبي  البرملان  في  املناقشات 
ا 

ً
املعادية لبالدنا، بعُض املجموعات السياسية املنتمية لبلٍد يعتبُر شريك

 لها 
َ
 لتلك املواقف واملمارسات التي ال عالقة

ُ
َسف

ْ
ا للمغرِب. وَيأ تاريخيًّ

ْيِن تقتضيِهما روُح الشراكة.
َ
لذ

َّ
بالصدق واإلخالص ال

إن برملاَن اململكة املغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على  2.3
تمسك اململكة بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميُز 
اململكة في محيطها اإلقليمي بديناميِة مجتمعها املدني وحيويِة ساحَتها 
مجال  في  الفاعلِة  املستقلة  وآلياِتها  اإلعالمية ومصداقيِة مؤسساِتها 
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حقوِق األفراِد والجماعات، وكذا التزاِمها الفاعل باملواثيق الدولية ذاِت 
ُدًما، بكل ِإَراِديٍة، في ترسيخ وتعزيز دولة املؤسسات 

ُ
َها ق الصلة، وُمِضّيِ

والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريِة الرأي 
والتعبير.

يذكر البرملاُن املغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات  2.4
وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على 
القوانين ومراقبِة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. ويعيُد 
والحريات  الحقوق  منها  ميادين  في  التشريع  في  باختصاصه  التذكَير 
اململكة لسنة  في تصدير وفصول دستور  األساسية املنصوص عليها 
بها  والنهوُض  اإلنسان،  منظومِة حقوق   

ُ
حماية مقدمتها  وفي   ،2011

ْوني لتلك الحقوق، وعدِم 
َ
واإلسهاُم في تطويرها، مع مراعاِة الطابِع الك

قابليِتها للتْجِزيء.

وإذ يذكر البرملاُن املغربي بأنه ُيعد فاعال أساسيا في العديد  2.5
من املنظمات البرملانية واإلقليمية والجهوية والدولية، ويتمتُع بصفِة 
العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق ألي مؤسسٍة شريكٍة أن تجاوزت 
وتدخلت  ومؤسساتها  سيادة  ذات  دولة  على  وتجرأت  اختصاصاِتها 
الثقة  وترسيخ  استقاللها  باحترام  ِزم 

َ
ت
ْ
ل
َ
ت بل  الداخلية،  شؤونها  في 

املؤسساتية املشتركة.

للحوار  فضاًء  َدْوًما  كان  أنه  على  املغربي  البرملان  ُد  ّدِ
َ

ُيش 2.6
 احتضن العديد من املؤتمرات واللقاءات 

ْ
والتواصل ُمَتعدد األبعاد، إذ

 واملوضوعاتية متعددِة األطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورْت 
َ
العامة

حول القضايا الراهنة من قبيِل مكافحِة اإلرهاب والدفاع عن السلم 
والديموقراطية والهجرة وحقوق اإلنسان والبيئة، وإدماج الشباب في 
التنمية، واملساواِة بين الرجال والنساء وغيرها، وَيْعَتبُر أن العديد من 
املشاريع والبرامج البرملانية املشتركة بين املؤسستين، هي اليوم موضوع 
سؤاٍل ومساءلٍة على ضوِء التوصيِة األخيرة للبرملان األوروبي، كما أصبح 
 الثقة، وهل 

َ
التنسيُق البرملاني في عدة محاور وقضايا، يطرُح إشكالية

ا للبرملان املغربي. ا استراتيجيًّ
ً
اليزال البرملان األوربي شريك

من  هي  قضايا  ْسِييَس 
َ
وت استغالَل  املغربي  البرملاُن  ُض 

ُ
َيْرف 2.7

صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، 
وصدرت في شأِنها أحكاٌم قضائية في ُتَهَم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط 
صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيِل 
الجن�ضي واستغالل هشاشة األشخاص،  البشر واالعتداء  في  َجاِر  ِ

ّ
االت

َعاِقُب عليها قوانيُن مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرملان 
ُ
ت

املغربي على ضرورة احترام ُحْرَمة واستقاللية القضاء املغربي، الذي 
ماِت املحاكمة العادلة. ّوِ

َ
كان حريصا، دوما، على توفير شروط وُمق

بين  الثقة والتعاون  ُسَس 
ُ
أ البرملاني األوربي  َض قراُر  لقد قوَّ 2.8

التي  اإليجابية  بالتراكمات  وَمسَّ  األوربي،  والبرملان  املغربي  البرملان 
 

ُ
ا نستشرف نَّ

ُ
تحققت على امتداد عقوٍد من العمل املشترك، في وقت ك

فيه جميعا آفاَق جديدة وواعدة في العالقات بين املؤسستين من أجل 
 املشتركة لشعوبنا.

ُ
املزيد من النجاعة والتنسيق ملا فيه املصلحة

 البرملان األوربي تنكرت لجميع 
َ
ويعتبر البرملان املغربي أن توصية 2.9

لتكوَن  تحديًدا  ْت 
َ
ِشئ

ْ
ن
ُ
أ التي  والتنسيق،  للحوار  املؤسساتية  اآلليات 

في إطار الشراكة واالحترام  فضاًء للحوار والنقاش الشامل والصريح 
مغَزاها،  وأفقَدتها  ُمحتواها  من  َرغتها 

ْ
ف

َ
أ قد  تكون  وبذلك  ؛  املتبادل 

وَضَرَبْت عرَض الحائِط بمضاميِن وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة 
البرملانية املشتركة  اللجنة  بها  التي قامت  وبة 

ُ
ؤ الدَّ األطراف، والجهود 

املغرب-االتحاد األوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرسْت، 
بامللموس، البعَد البرملاني للشراكة بين املغرب واالتحاد األوربي، ولعبْت 

َسَسِة العالقات بين البرملانين املغربي واألوربي.
ْ
ا في تقويِة وَمأ دوًرا هامًّ

يدعو البرملان املغربي القوى السياسية األوروبية إلى التحلي  2.10
ِة في 

َ
َصان

ُ
ِض الخلط املتعمد بين حقوق اإلنسان امل

ْ
بالحكمة والرزانة وَرف

ْفَتِقَدِة 
ُ
املغرب بالدستور والقوانين واملؤسسات من جهة، واالدعاءات امل

ُج لها بعُض الجهات واملنظمات املعروفة بمواقفها  َرّوِ
ُ
للمصداقية التي ت

العدائية ضد املغرب، من جهة أخرى.

وتأسيًسا على ما سبق، قرر البرملان املغربي بمجلسيه، ابتداًء من 
اليوم:

 النظر في عالقاته مع البرملان األوربي وإخضاِعها لتقييٍم 
َ
إعادة 2-

شامٍل التخاذ القرارات املناسبة والحازمة؛

ْبليَغ رئاسِة البرملان األوربي بمحضر هذه الجلسة متضمنا 
َ
ت 2-

للمواقف واملداخالت التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق واملجموعات 
البرملانية والبرملانيون غير املنتسبين خالل هذه الجلسة؛

تبليغ رئاسة البرملان األوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ  2-
الحقا.

ال7بيط ي2  ني 7 ي272.

شكرا، رفعت الجلسة.
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محض7 الجلسة الخيمسة والتسعين

التيريخ: االثنين 1 رجب 1444ه )23 يناير 2023(.

مجلس  لرئيس  السابع  النائب  عمر  بن  حسن  السيد  ال7ئيسة: 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وأربعون  وتسعة  ساعتان  التوقيت: 
الثالثة زواال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  األعميل:   دول 
الحكومية التالية:

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

-الصناعة والتجارة.

السيد حسن بن عم7 رئيس الجلسة:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين.

السيدة الوزي7ة املحترمة،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

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: السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

والتضامني، االقتصاد واملالية، وأخيرا قطاع الصناعة والتجارة.

طبقا ملقتضيات املادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، 
أمين  السيد  فليتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت  إلى  نستمع 
املجلس لتالوتها مشكورا، من فضلكم السيدات والسادة النواب من 

فضلكم، تفضل السيد أمين املجلس.

السيد طيرق قد 7ي، أمين املجلس:

شك7ا السيد ال7ئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب

-مشروع قانون رقم 54.22 يق�ضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 
املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى.

كما توصل مكتب املجلس من السيد رئيس مجلس املستشارين ب:

 13.09 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   40.19 رقم  قانون  -مشروع 
املتعلق بالطاقات املتجددة؛ والقانون رقم 48.15 املتعلق بضبط قطاع 

الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛

-مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وبخصوص مقترحات القوانين، توصل مكتب املجلس بما يلي:

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  قانون  مقترح  سحب  طلب  2•
به  تقدم  الذي  للصحافة،  الوطني  املجلس  بإحداث  القا�ضي   90.13
كل من السيد أحمد تويزي والسيد محمد صباري، عن فريق األصالة 

واملعاصرة.

القا�ضي   90.13 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  قانون  مقترح  2•
بإحداث املجلس الوطني للصحافة، تقدم به كل من السادة النواب 
محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني لألحرار، أحمد تويزي رئيس 
فريق األصالة واملعاصرة، نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاللي 
االشتراكي،  الفريق  رئيس  شهيد  الرحيم  عبد  والتعادلية،  للوحدة 
إدريس السنتي�ضي رئيس الفريق الحركي، شاوي بلعسال رئيس الفريق 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي، ورشيد حموني رئيس فريق التقدم 

واالشتراكية.

مقترح قانون يق�ضي بتتميم املادتين 1 و4 من القانون رقم  2•
104.12 يتعلق بحرية األسعار واملنافسة، تقدم به السيدات والسادة 
محمد  فضيلي،  محمد  والزين،  محمد  السنتي�ضي،  إدريس  النواب، 
مبديع، حسن العنصر، محمد لحموش، نبيل الدخش، كلثوم نعيم، 
طيبي  رشيد  أعبا،  إبراهيم  البوفري�ضي،  إبراهيم  محمد  شد،  أحمد 

علوي، محمد هيشامي عن الفريق الحركي.

مقترح قانون يق�ضي بتتميم الفصلين 7 و17 من القانون رقم  2•
07.81 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة باحتالل املؤقت، 
تقدم به السيدات والسادة النواب: إدريس السنتي�ضي، محمد والزين، 
محمد فضيلي، محمد مبديع، محمد لحموش، حسن العنصر، عبد 
النبي عيدودي، أحمد شد، محمد إبراهيم البوفري�ضي، عواض اعمارة، 
محمد  الكشوتي،  فاطمة  سرار،  سعيد  السباعي،  عادل  الباز،  عمر 

املخنتر، فاطمة ياسين عن الفريق الحركي.

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة 4 و5 و6 و8 من  2•
قانون رقم 27.13 يتعلق باملقالع، تقدم به السيدات والسادة النواب 
إدريس السنتي�ضي، محمد والزين، محمد فضيلي، محمد مبديع، محمد 
لحموش، حسن العنصر، عواض اعمارة، عمر الباز، سكينة لحموش، 
عبد املجيد بن كمرة، فدوى محسن الحياني، زينب أمهروق، لطيفة 
اعبوث، عزيزة بوجريدة، عبد القادر البريكي، عبد الحق شفيق عن 

الفريق الحركي.

مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة 1 من قانون رقم 60.16  2•
والصادرات،  االستثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  بموجبه  املحدث 

تقدم به إدريس السنتي�ضي وباقي عضوات وأعضاء الفريق الحركي.

 3.64 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  2•
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يتعلق بتوحيد املحاكم، تقدمت به السيدات والسادة النواب إدريس 
السنتي�ضي وباقي عضوات وأعضاء الفريق الحركي.

النواب،  والسادة  السيدات  به  تقدم  الواحة  قانون  مقترح  2•
إدريس السنتي�ضي عمر الباز، فاطمة ياسين، رشيد طيبي علوي، عواض 

اعمارة، عادل السباعي وعزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي.

مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام  2•
األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، كما تم تغييره وتتميمه 
تقدم به السيدات والسادة النواب، نور الدين مضيان، حسن البركاني 

وباقي أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

مقترح قانون يق�ضي بتتميم املادة 71 من القانون رقم 5.96  2•
املتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركات التوصية 
باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركات املحاصة، تقدمت 

به السيدة النائبة زينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

مقترح قانون يق�ضي بتتميم املادة 85 من القانون رقم 5.96  2•
املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية 
باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة، تقدمت 

بالسيدة النائبة زينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب 103 سؤاال شفويا، 150 سؤاال كتابيا و31 جوابا عن 

أسئلة كتابية، شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس 
سيعقد جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص 

التشريعية الجاهزة وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية.

حض7ات السيدات والسيدة،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
والتضامني، األسئلة 6 األولى تتناول موضوع السياحة وفي هذا اإلطار 
سيتّم طرحها في إطار وحدة املوضوع لتتولى السيدة الوزيرة اإلجابة 

عليها.

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

النيئ5 السيد  يسين عوكيشي:

شك7ا السيد ال7ئيس؛

الوزارة  ستتخذها  التي  التدابير  عن  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
من أجل تأهيل الفضاءات الطبيعية بالقرب من املدن الكبرى كالدار 

مع  تتجاوب  التي  حقيقية  سياحية  منتجعات  خلق  قصد  البيضاء، 
الطلب الداخلي الذي عرف تفاقما كبيرا في هاذ السنة األخيرة؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

النيئبة السيدة حنين ات7كين:

طرف  من  املتخذة  اإلجراءات  عن  نسائلكن  الوزيرة،  السيدة 
الحكومة من أجل مالءمة العرض السياحي مع الطلب على املستويين 

الوطني والدولي؟

السيد رئيس الجلسة:

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

النيئ5 السيد املصطفى ال7داد:

شك7ا السيد ال7ئيس،

عن مقاربة تشجيع والنهوض بالسياحة الداخلية نسائلكم؟

السيد رئيس الجلسة:

النواب املحترمين من  للسيدات والسادة  آني  الرابع وهو  السؤال 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد محمد الحميمي:

السيد ال7ئيس،

السيدة الوزي7ة،

السيدة النواب املحترمين،

السيدة الوزيرة، مهنيو قطاع السياحة هم الفئة األكثر تضررا في 
السنتين املاضيتين بعد جائحة كورونا، تسببت في كساد كبير للقطاع. 
هذا  ومهنيي  السياحة  قطاع  إلنعاش  وزارتكم  جهود  وصلت  فأين 

القطاع؟

السيد رئيس الجلسة:

السؤال الخامس وهو آني للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة حكيمة سحيقي:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدة الوزيرة، عن حصيلة قطاع السياحة خالل سنة 2022 
نسائلكم؟
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السيد رئيس الجلسة:

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

النيئ5 السيد لحسن السعدي:

السيدة الوزي7ة املحترمة،

اإلنجازات  يعني  إطار  في  السياحة  لقطاع  الواعدة  الحصيلة  عن 
املهمة التي حققتها بالدنا نسائلكم؟

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيدة الوزيرة، تفضلوا للمنصة.

والصنيعة  السييحة  وزي7ة  عمور  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
التقليد ة واالقتصيد اال تميعي والتضيمني:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

الحمد هلل، بالدنا عرفت انتعاشة سياحية مهمة، وسجلنا خالل سنة 
2022 استرجاع ديال السياح بنسبة حوالي %84 مقارنة مع 2019، مع 
العلم أن نسبة االسترجاع العاملية لم تتجاوز %65، وصل عدد السياح 
اللي زاروا بالدنا في 2022: 10,9 مليون سائح أي تقريبا 11 مليون، وإيال 
كانت نسبة االسترجاع الوافدين وصالت ل%84، فقد استرجعنا نسبة 
%112 بالنسبة للمداخيل السياحية من العملة الصعبة إلى متم شهر 

نونبر، حيث وصلت قيمة املداخيل حوالي 81,7 مليار درهم.

من جهة أخرى عرفت السياحة الداخلية حتى هي انتعاشة مهمة، 
واحنا   ،2019 مع  مقارنة   101% االسترجاع  نسبة  تجاوزت  حيث 
متفائلين بالنسبة للسنة الحالية، وكنتوقعوا إن شاء هللا املزيد من 
اإلنتعاشة خاصة بعد اإلشعاع اللي عرف املغرب في مونديال قطر. وهاد 
النجاح اللي حققاتو بالدنا كيرجع للحكمة اللي تعامالت بها مع األزمة 
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا، واللي زادت عززت مصداقية بالدنا على الصعيد الدولي. وكذلك 
من خالل الدعم اللي وفراتوا الدولة في إطار املخطط االستعجالي لدعم 
قطاع السياحة، وعمليات الترويج والتسويق، وتأمين عدد من مقاعد 
االنخراط  إلى  باإلضافة  الوطنية،  السياحية  للوجهات  الجوي  النقل 

التام للمهنيين وباقي الشركاء اللي كنشكرهم على املجهودات ديالهم.

وفي هذا اإلطار، الزم ما نذكر باملخطط االستعجالي اللي وضعاتو 
الحكومة لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم، واللي فيه 5 د 
اإلجراءات اللي هي: تمديد التعويض ديال 2000 درهم استفاد منه 
حوالي 40 ألف شخص؛ تأجيل أداء االشتراكات املستحقة دالصندوق 
البنكية  القروض  سداد  آجال  تأجيل  االجتماعي؛  للضمان  الوطني 

مع تحمل الفوائد ملدة االنقطاع عن العمل، وبلغ عدد الطلبات اللي 
توصلنا بها 1800 طلب؛ تحمل الدولة قيمة الضريبة املهنية املستحقة 
على أصحاب الفنادق، وفي هذا الصدد توصلنا ب1350 طلب؛ وأخيرا 
تخصيص مليار درهم ملواكبة الفنادق باش يستقبلوا السياح املغاربة 
واألجانب في أحسن الظروف، واستفادت منه 737 مؤسسات اإليواء 

السياحي؛

اللي  الطريق جديدة  الوزارة االنطالقة إلعداد ورقة  كما أعطت 
كتهدف إلى تحقيق إقالع جديد للقطاع والوصول إلى 26 مليون سائح في 
أفق 2030، وكترتكز هاد الورقة على 3 محاور أساسية: تأمين أكبر عدد 
من مقاعد النقل الجوي؛ تحفيز االستثمار؛ تأهيل العرض السياحي 
ملالءمته مع الطلب الوطني والدولي. كما واصلت الوزارة تنزيل البرامج 
املهيكلة األخرى خاصة الالتمركز اإلداري واإلدماج في القطاع املهيكل، 

السياحة الداخلية، تشجيع االستثمار وتوفير املوارد املالية.

فبالنسبة لورش الالتمركز اإلداري واإلدماج في القطاع املهيكل، تم 
تسريع نقل بعض صالحيات اإلدارة املركزية إلى ممثلي القطاع املحليين، 
إلكترونية وبسطنا  األسفار وضعنا منصة  وكاالت  فيما يخص  فمثال 
املساطر باش جميع امللفات الخاصة بها تتم املعالجة ديالها محليا من 
طرف املندوبيات الجهوية واإلقليمية للسياحة، كما أن البرملان بغرفتيه 
صادق خالل الدورة الحالية على مشروع القانون املتعلق بتنظيم مهنة 
املرشد السياحي، وتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، واللي 
تيمكن من اإلدماج في القطاع املهيكل األشخاص اللي كيتوفرو على 
كفاءات ميدانية في هاد املهنة، واللي كان مطلب كبير ديال هاد الفئة 

وغادي ننظمو هاد العملية املهمة خالل هاد السنة إن شاء هللا؛

بالنسبة للسياحة الداخلية فهي كتعتبر من ركائز القطاع ملقاومة 
األزمات ورافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية واملجالية، وكتساهم 
في تشغيل اليد العاملة وإنعاش القطاعات األخرى املرتبطة بها محليا، 
وفي هاد اإلطار كنعطيو أهمية كبيرة إلرضاء السائح املغربي في مختلف 
مراحل سلسلة القيم سواء في االستثمار أو تطوير املنتوج أو الترويج، 
كما أنه من خالل الدراسة اللي قمنا بها بالتنسيق مع املكتب الوطني 
املغربي للسياحة اللي فيها متطلبات الزبون املغربي، كنعملو على وضع 
الداخلية من خالل تشجيع  للسياحة  لتطوير مستدام  متينة  أسس 
االستثمار في املنتوج السياحي األكثر طلب من طرف السياح املغاربة، 
وتعزيز الترويج للمنتوج املغربي، إضافة إلى التنسيق مع الوزارة املكلفة 

بالتربية الوطنية فيما يخص العطل الجهوية؛

فيما يخص تشجيع االستثمار وتوفير املوارد املالية، قمنا بإعادة 
توجيه تدخل الشركة املغربية للهندسة السياحية، قصد التركيز على 
تشجيع االستثمار العام والخاص وتطوير الشراكات في مختلف جهات 
اململكة، كمثال على ذلك أطلقنا إعالن طلب العروض في جتهي سوس 
ماسة وكلميم واد نون فيما يخص دعم املقاوالت الصغيرة والصغيرة 
هاد  تعميم  على  السنة  هاد  خالل  نعملو  وغادي  واملتوسطة،  جدا 
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العملية، كما وضعنا بنك مشاريع للترفيه والتنشيط باش نشجعو على 
خلق املقاوالت الصغيرة واملتوسطة وإنعاش السياحة محليا، وكنعتمدو 
باإلضافة إلى امليزانية املخصصة للوزارة على موارد إضافية مهمة يمكن 

تعبئتها عبر 4 املحاور:

أوال- في إطار امليثاق الجديد لالستثمار؛

ثانيا- عبر صندوق محمد السادس لالستثمار؛

ثالثا- عبر القطاع الخاص اللي غادي يستثمر في عدة مشاريع ال 
سيما في مجال الترفيه السياحي؛

رابعا- عبر مساهمة الشركاء اآلخرين بما فيهم الجماعات املحلية، 
مع العلم أننا كنشتغلو بتنسيق تام مع وزارة االقتصاد واملالية لتعبئة 
موارد مالية إضافية عند الضرورة لتنفيذ جميع املشاريع ورقة الطريق 

الجديدة للقطاع، كيفما درنا بالنسبة للبرنامج االستعجالي؛

آخر نقطة بالنسبة للسؤال املتعلق بتأهيل الفضاءات السياحية 
بالقرب من املدن الكبرى خاصة جهة الدار البيضاء سطات قمنا بإنجاز 
دراسات ميدانية معمقة مكنت من جرد تفصيلي للمؤهالت الطبيعية 
لهاد الجهة، وتم تسطير برنامج عمل اللي كيتطلب ميزانية اللي خصنا 
نوفروها في إطار شراكات خاصة مع الجماعات الترابية إلحداث فضاءات 

طبيعية بالقرب من الدار البيضاء مثل إقليم بنسليمان، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، إذن تعقيب السيد النائب من فريق التجمع 
الوطني األحرار.

النيئ5 السيد  يسين عوكيشي:

شكرا السيدة الوزيرة على هذه األجوبة والحق يقال، يعني، رغم 
ظرفية الوباء اللي مّرات منها بالدنا، قطاع السياحة عرف واحد االنتعاش 
حقيقي وأهم الخالصات اللي كانوا عندنا من بعد الوباء، هي أن كاين 
سائح داخلي أو الطلب ديال السياحة الداخلية اللي عرف واحد االرتفاع 
كبير خالل هاد السنة املاضية، وبالتالي البرنامج ديال تأهيل الفضاءات 
الطبيعية، السيدة الوزيرة، مهم جدا بالنسبة للوزارة وبالنسبة للعمل 
الحكومي، ألنه أوال غادي يمكن باش أنه يخلق واحد النشاط اقتصادي 
بجماعات ذات طابع قروي بالقرب من املدن الكبرى وخاصة مدينة الدار 
البيضاء، إضافة إلى أن هاد الفضاءات الطبيعية، السيدة الوزيرة، 
إيال ما قمناش بالتأهيل ديالها فهي غادة تكون عرضة أو أوال للتخريب 
البيئي من ناحية ومن ناحية ثانية غادي يمكن ما نتمكنوش أننا نحددو 
بعض البنايات اللي هي غير منتجة وال تتالءم مع هذه الفضاءات وفي 
أغلب األحيان تضر بالتنمية في هاد املناطق وال تتالءم أيضا مع السائح 
الداخلي اللي اليوم من حقو أن بالقرب من املدن الكبيرة يكون عندو 

فضاءات ومنتجعات سياحية لتتصون الكرامة ديال املواطن، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، فريق األصالة واملعاصرة.

النيئبة السيدة حنين ات7كين:

السيدة الوزيرة، القطاع السياحي ببالدنا قطاع اقتصادي حيوي 
جد منتج حيث يمثل %7 من الناتج املحلي اإلجمالي ويساهم في توفير 

مئات اآلالف مناصب الشغل؛

السيدة الوزيرة، اليوم نحن أمام فرصة من دهب خاصة بعد اإلنجاز 
التاريخي وغير املسبوق ألسود األطلس في مونديال قطر، كما أننا على 
بعد أيام قليلة من تنظيم كأس العالم لألندية 2023، واململكة أيضا 
مرشحة الحتضان كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، هي كلها 
فرص واعدة إن تم استغاللها أحسن استغالل بذكاء بخلق وإبداع من 
شأنها أن تحطم كل التوقعات أو كل األرقام املسطرة للقطاع السياحي، 
هذا التوهج الذي تعرفه بالدنا على املستوى الريا�ضي يجب أن توازيه 
باملقابل إقالع على املستوى السياحي من خالل تقوية العرض السياحي 
والرفع من عدد الفنادق املصنفة في كبريات املدن املغربية، تعزيز العرض 
السياحي حتى يتالءم مع جميع امليزانيات والقدرة الشرائية، تحسين من 
جودة الخدمات وتقنين األسعار سواء األسعار الفنادق، أسعار النقل 
واالحتيال  النصب  لحاالت  تفاديا  األجرة  سيارات  أسعار  السياحي، 
واالستغالل التي لم تعد مقبولة في مغرب اليوم، والتي يتعرض لها على 
حد سواء كل من السياح األجانب وكذلك املغاربة، إلى جانب ضرورة 
التعجيل بتعميم التأشيرة اإللكترونية على املزيد من دول حتى نسهل 
املسألة على السياح الجدد الراغبين في استكشاف وجهة املغرب دون 

ضرورة التنقل إلى قنصلياتنا بالخارج؛

السيدة الوزيرة، أكيد أن هاته الظرفية اإليجابية تلقي بضغوطاتها 
عليكم خاصة أنه تم الترويج بشكل إيجابي لبالدنا على مستوى أشهر 
التواصل  العاملية، شبكات املؤثرين ووسائل  وكبريات وسائل اإلعالم 
االجتماعي بحيث أضحى الجميع يبحث عن اسم املغرب في محركات 

البحث..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد 
النائب.

النيئ5 السيد املصطفى ال7داد:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدة الوزيرة، نتعش قطاع السياحة ببالدنا بفضل السياحة 
الداخلية حيث وصلت عدد ليالي املبيت %45 مقارنة مع ما بعد جائحة 
كورونا التي كانت ب %30، لذا هذا دليل السيدة الوزيرة على أن قطاع 
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السياحة، السياحة الداخلية هي صمام األمان ديال السياحة املغربية 
وأصبحت السوق األولى بعد فرنسا التي احتلت هاد املرتبة منذ سنين، 
تطلعات  مستوى  في  منتوج  إعداد  على  للحرص  أو  الوقت  حان  لذا 
املنتوجات  وأيضا   ،les résidences سياحية  إقامات  من  املغاربة، 
اللي كتما�ضى وتطلبات وانتظارات ديال املغاربة على الصعيد الوطني، 
وبالتالي إعداد أيضا استراتيجية واضحة املعالم لترويج هذا املنتوج 
ديال السياحة الداخلية، السيد الوزيرة، أيضا السياحة الجبلية التي 
تعتبر أيضا منتوج مهم، وأيضا كيستقبل واحد العدد كبير من املغاربة 
هي  اللي  السياحية  املواقع  بفضل  نموذجا  للحصر  ال  أزيالل  وإقليم 
أوزود،  وشالالت  افري  ايمني  بوكماز  آيت  أحنصال  بزاوية  متواجدة 

وشكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد محمد الحميمي:

السيدة الوزيرة، صحيح أن الحكومة بدلت جهود كبيرة بعد جائحة 
كورونا إلنعاش قطاع السياحة، لكن الحقيقة أن تبقى غير كافية ألن 
األضرار كانت كبيرة جدا، وعدد من املهنيين في القطاع يعانون تبعياتها 
سواء أصحاب الفنادق أو املطاعم أو املهن أو مهن النقل السياحي أو 
أصحاب البزارات وغيرها من املهنيين، خاصة في ظل عدم تعاون األبناك 
بشكل كافي رغم األزمة، بل أن من املهنيين هم اليوم في املحاكم أو إعالن 

عن اإلفالس؛

السيدة الوزيرة املحترمة، خصنا نديرو النية ونحققو األهداف، 
اإلخوان  بها،  قام  اللي  والجهود  هللا  بفضل  أصبحت،  اليوم  بالدنا 
تطرقوا، اللي قام بها املنتخب الوطني واللي عمل واحد الحملة إشهارية 
من هذا البلد السعيد، فعال، السيدة الوزيرة كنالحظو مجموعة ديال 
اإلشكاالت كيعاني منها قطاع السياحة، وغادي نهضرو غير على مثال 
السياحة الداخلية، ربما مجموعة ديال املغاربة بداو كيلتجأو للضفة 

األخرى من أجل األثمنة اللي هي مناسبة في متناول السياح...

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، 
تفضلوا السيد النائب.

النيئ5 السيد حميد نوغو:

السيدة الوزي7ة املحترمة،

السيدات والسيدة النواب،

السيدة الوزيرة، نحن فخورون بأن مجلة معروفة عامليا توجت 
املغرب بلقب أفضل وجهة سياحية مستدامة صاعدة برسم موسم 

2022-2023، وهذا يدل على أن حصيلة الوزارة مشرفة جدا، حيث 
تشهد املدن املغربية توافدا غير مسبوق من السياح، ال شك كذلك 
أن الصورة الجميلة التي رسمها املنتخب املغربي والجماهير املغربية 
في مونديال قطر ستؤثر إيجابيا على سياحتنا واقتصادنا، لكن يجب 
علينا املحافظة على هذه الصورة الجميلة، إذا علينا الحذر من كل 
االستثناءات التي تقع من طرف بعض سائقي األجرة أو التجار الجشعين 
ال  املغاربة،  على  املعروفة  الضيافة  أي  أكبا،  تن  على  نحافظ  حتى 
يفوتني السيدة الوزيرة أن نطالبكم بكل مسؤولية بتسهيل املساطر 
واالستجابة مللفات املهنيين بالقطاع واالهتمام بمن بهمومهم، كذلك 
السيدة الوزيرة، وبكل مسؤولية أيضا نطلب منكم باحترام العدالة 
املجالية، وفك العزلة عن جهات تعتبر مهمشة باعتماد رحالت جوية 
مباشرة من وإلى أوروبا، وأخص بالذكر جهة درعة تافياللت املعروفة 
سياحيا وال خط جوي واحد مباشر يربط ورززات أو الرشيدية بأوروبا، 
بل ليس هناك خط جوي يربط بين الرشيدية ومراكش تجنبا على األقل 
ملنعرجات تيزي تيشكا، نتمنى فك العزلة على األقل بتلك الجهة جوا 

حيث ملسنا تعثر فكها برا، ال نريدها..، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد 
النائب.

النيئ5 السيد لحسن السعدي:

السيدة الوزيرة املحترمة، الدور ديالنا فهاد املؤسسة الدستورية 
هو مراقبة العمل الحكومي، إضافة إلى التشريع وهاد املراقبة كتحتم 
علينا أنه إيال شفنا األمور اإليجابية نعترفو بأنها إيجابية، اليوم، السيدة 
الوزيرة، ما غنلقاش حرج باش أنني نقول لك برافو عليك وتبارك هللا 
عليك ومن خاللك جميع أطر الوزارة ديالك. السيدة الوزيرة، جيتي في 
واحد التوقيت وفي واحد الظرفية اللي كانت صعبة، واكبتو املهنيين 
وّجدتوا املؤسسات باش تحتضن السياح، واليوم مباشرة بعد اإلنجاز 
التاريخي للمنتخب الوطني تحركتو وكنشوفو اليوم في مختلف مناطق 
العالم، يعني، كنشوفو الترويج للمناطق السياحية في بالدنا، كتوالى 
اإلشادة والتنويه بالعرض السياحي املغربي في مختلف مناطق العالم وفي 
مختلف املؤسسات، هاد ال�ضي كيبعث، السيدة الوزيرة، على االفتخار 
واالعتزاز وأننا نقولو لكم بأنكم خصكم تكملوا في العمل ديالكم، وتوليوا 

األهمية للعرض السياحي خاصة العالم القروي؛

السيدة الوزيرة املحترمة، أنا جاي من جهة سوس ماسة وخاصة من 
املناطق الخلفية للمحطة ديال أكادير، املنطقة ديال تاليوين املنطقة 
ديال توبقال املنطقة ديال إغرم، املنطقة ديال حوض أرغن، هادو كلهم 
مناطق اللي كيمثلو نموذج من املناطق القروية اللي محتاجين للدعم 
ديالكم ومحتاجين أننا نعززو، يعني، العرض السياحي فهاد املناطق 
وندعموهم من أجل توفير عرض اللي كيلبي الطلبات ديال السائح، 

وأكيد أنكم غتقومو بهاد ال�ضي، وشكرا لكم السيدة الوزيرة.
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السيد رئيس الجلسة:

شكرا، وفق املادة 267 من النظام الداخلي، هل هناك من تعقيب 
إضافي؟ معارضة، كاين، تفضل.

النيئ5 السيد رشيد حموني رئيس ف7يق التقدم واالشتراكية:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدة الوزيرة، ما يمكن لناش ننكرو االنتعاش امللحوظ في القطاع 
بطبيعة  الحكومة،  بفضل  ما�ضي  ال�ضي  هاد  ولكن  السياحة،  ديال 
الحال، هذا باإلنجاز التاريخي ديال املنتخب املغربي، بطبيعة الحال، 
ألنه هاد اإلنجاز خال املغرب كيتسوق وعنده إشعاع كبير، اللي القيمة 
الوزيرة،  السيدة  للحكومة، ولكن،  واللي قدمو هدية  باملاليير،  ديالو 
كنا كنتظرو من االستراتيجية اللي غادي تقدمي تكون فيها �ضي جديد، 
جميع اإلجراءات هي تقليدية، تتحدثون عن السياحة الداخلية، فينا 
هي هاد السياحة الداخلية؟ املواطن املغربي اليوم اللي كيم�ضي للفندق، 
الدول،  لبعض  العرض كيم�ضي  3000 درهم، نفس  كيلقى ب2000 

وكاين منافسة شرسة كيلقى يمكن أكثر من الثلثين ناقص..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، فريق واحد، بجوجكم من األصالة؟ ياك، ال، 
كاين واحد السيدة، تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة  وه7ة أبو سجيدة:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدة الوزي7ة،

السيدة البرملينيون املحترمون،

 30 في  أعلنتم  والدولي  الوطني  بالطلب  السياحي  للعرض  مالءمة 
والتي  للسياحة،  الجديدة  الطريق  انطالق خارطة  2020 عن  غشت 
تستند على ثالث محاور رئيسية من بينها تعزيز النقل الجوي، إال أنه 
إلى حد اآلن مطار بني مالل ال زال عبارة عن بناية مشيدة مع العلم أن 
الجهة ديالنا جهة بني مالل خنيفرة هي جهة سياحية بامتياز، وتتوفر 
على مؤهالت كبيرة لجلب االستثمار، لذا، السيدة الوزيرة، نطالبكم 

ورجاء األخذ بعناية وبجدية هذا امللف، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

النيئ5 السيد عبد هللا العم7ي:

السيدة الوزي7ة املحترمة،

لتشجيع السياحة الداخلية خاصة بإقليم الرشيدية نؤكد على ما 

يلي: ضرورة فتح املجال الجوي للقطاع الخاص بإقليم الرشيدية لتنظيم 
رحالت دولية، وكذا تأهيل املراكز السياحية الصاعدة بمرزوكة وموالي 
علي الشريف، وجعلها أكثر جاذبية لتأهيل القصور والقصبات واملزارات 
السياحية، إضافة إلى التركيز على السياحة الثقافية والعالجية وسياحة 
املغارات؛ إنشاء غرف مهنية للسياحة على غرار الغرف املهنية وضمان 
إلى أهمية دورها االقتصادي  بالنظر  البرملانية  التمثيلية  في  مشاركتها 
واالجتماعي، وكذا على املستوى الرمزي من خالل التعريف بما يزخر به 
إقليم الرشيدية من مؤهالت طبيعية وجمالية وبنية استقبال حاضنة 

للسياح، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة الوزيرة.

والصنيعة  السييحة  وزي7ة  عمور  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
التقليد ة واالقتصيد اال تميعي والتضيمني:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

إطار  في  دائما  ديالنا  العمل  غنكملو  أننا  هو  نضيف  بغيت  اللي 
بالنسبة  إيجابية،  نتائج  ال�ضي، الحمد هلل، كيعطي  الشراكات، وهاد 
للمداخيل السياحية بالعملة الصعبة، كيفما قلت، فخالل 11 شهر 
األولى من سنة 2022 وصلت 81.7 مليار درهم يعني أكثر من مداخيل 
السنة كاملة ديال 2019، وكذلك بالنسبة للسياحة الداخلية ارتفعت 
ليالي املبيت إلى 7.9 مليون ليلة أي زائد %23 مقارنة مع 2021 وزائد 
%1 مقارنة مع 2019، وباش نزيدو نرفعو من السياحة الداخلية بدينا 
نخدمو على املخيمات السياحية، وكنعرفو أن في بعض الدول املتقدمة 
في مجال السياحة كفرنسا، كتمثل السياحة في الهواء الطلق حوالي 
%50، كما أن هذا النوع من السياحة كيعرف ارتفاع في عدد ليالي 
املبيت، وكيقدم خدمات اللي عندها جودة عالية بأثمنة مناسبة، واحنا 
كنعملو باش نوضعو شراكات مع فاعلين دوليين رائدين في هاد امليدان؛

الخدمات  لجودة  جذرية  حلول  نوضعو  وباش  أخرى،  جهة  من 
التنظيمية  النصوص  بتسريع  كنقوموا  القطاع،  ونهيكلو  السياحية 
للقانون 80.14 املتعلق باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء األخرى، 
وبالنسبة لهاد النقطة صادق مجلس الحكومة على املرسوم الخاص 
اللي هي  التنظيمية االخرى  النصوص  البناء، وكنشتغلو على  بمعايير 
الكامل لهاد  القرارات باش نخرجوها سريعا، والتنزيل  1 و5  مرسوم 
ويشمل  الجودة،  عالية  دولية  معايير  نوضعو  باش  كيمكننا  القانون 
تنظيم وتصنيف جميع أنواع اإليواء السياحي بما فيها عند الساكنة 
وفي القصبات واإليواء البديل وغيرها، وكيمكن كذلك من إدماج جميع 
التأطير  وتحسين  املساطر  وتبسيط  املهيكل  القطاع  في  اإليواء  أنواع 

والتتبع واملراقبة.
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أما فيما يخص التوقعات برسم هاد السنة 2023 احنا متفائلين، 
الحمد هلل، عرفت بالدنا إشعاع قوي بفضل إنجازات الفريق الوطني 
على  كبير  تأثير  عندو  كان  واللي  لألسود،  والشعبي  امللكي  واالستقبال 
صورة املغرب وهاد ال�ضي شكل فرصة جديدة إلشعاع القطاع السياحي. 
وغادي نعطيكم بعض األرقام اللي كتبين أن املغرب عرف اهتمام بشكل 
غير مسبوق وتذكر أكثر من 17 مليون مرة قل وأكثر من 180 مليون 
تفاعل في وسائل التواصل االجتماعي، في الوقت اللي عادة كان كيوصل 
املعدل السنوي حوالي 500 ألف. وهاد ال�ضي غادي انعكس إيجابيا على 
القطاع السياحي، حيث ظهرت أسواق جديدة بالنسبة للوجهة املغربية 
وإفريقيا  األوسط  والشرق  األرجنتين،  والبرازيل،  املتحدة،  كالواليات 
هاد  تحول  باش  كتعمل  الوزارة  اإلطار،  هذا  وفي  الصحراء.  جنوب 
االهتمام الغير مسبوق إلى زيارات فعلية لعدد كبير من السياح وولوج 
أسواق جديدة، وبدينا كنالحظوا في املدن السياحية توافد عدد من 
السياح اللي كيصرحوا بأن الزيارة ديالهم جات بفضل املونديال، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

نمر إلى السؤال املوالي عن النهوض بالسياحة الثقافية واإليكولوجية 
وتحقيق التنمية املجالية ببالدنا، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة خدوج السال�سي:

شكرا، حدثني سائح أجنبي عن فريق يعشق وطنه، حدثني عن جمهور 
متأدب خلوق، وحدثني أيضا عن رجل العب راقص أمه أمام العالم جاء 
ليتعرف على املغرب. هي دعاية كبيرة لم تكلفكم سيدتي ال�ضيء الكثير، 
فماذا فعلتم لجني ثمارها؟ السائح اليوم ال يأتي من أجل البحر ومن 
أجل الشمس، السائح يأتي من أجلنا، من أجل ثقافتنا، من أجل قيمنا، 
وأخالقنا، حاماتنا ومحمياتنا، يأتي من أجل ثقافتنا. اليوم السياحة 
الثقافية ترتقي بنا إلى املستوى العالمي من خالل التسويق املحلي ضدا 
عن العوملة الطامسة للخصوصية وللهويات. اليوم السياحة الثقافية 
رافعة للتنمية، وتوفر الشغل لشباب أصبحوا يتدافعون أمام مباريات 
غير مضمونة النتائج. اليوم إن الثقافة السياحية تمكننا من أن يكون 

لدينا الوجه الذي نستحق. سيدتي، املغرب اليوم بفضل..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة.

والصنيعة  السييحة  وزي7ة  عمور  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
التقليد ة واالقتصيد اال تميعي والتضيمني:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

السياحة الثقافية كتحتل مكانة رئيسية في االقتصاد السياحي، 

وكتعتبر الوجهات الثقافية الوجهات األولى للزوار د املغرب، الطاقات 
اإليوائية بالوجهات الثقافية كيمثلوا 69 % من مجموع الطاقة اإليوائية 
باملغرب، كيستهلكوها 84 % من عدد الوافدين على املغرب. ولدعم 
املنتوج الثقافي ببالدنا، كنعملوا على مجموعة من البرامج منها تثمين 8 
مدن عتيقة اللي هي: مراكش، والصويرة، فاس، مكناس، الرباط، سال، 
تطوان وطنجة. وبرنامج تحويل القصور إلى فنادق أصيلة باإلضافة إلى 

برنامج تنويع العروض السياحية ملدينة ورززات.

بالنسبة للسياحة البيئية واإليكولوجية، وقعنا على اتفاقية شراكة 
وتعاون مع مؤسسة »Utopia» املتخصصة في تصميم وتطوير وتدبير 
النوادي والقرى السياحية الواقعة في املناطق الطبيعية، والهدف من 
هاد االتفاقية هو إنشاء شبكة للمواقع السياحية البيئية أول مشروع 

غادي يكون إن شاء هللا في منطقة »وملاس».

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى 
السؤال األسئلة الثالثة املوالية لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر ببرنامج 
»فرصة»، لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن 
السيدة الوزيرة. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد إب7اهيم بن د دي:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدة الوزي7ة،

عن حصيلة مشروع التشغيل الذاتي »فرصة»، عن تأثيره في مجال 
خلق فرص شغل جديدة نسائلكن.

السيد رئيس الجلسة:

السؤال الثاني وهو آني من فريق التجمع الوطني لألحرار.

النيئ5 السيد محمد شوكي:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدة الوزي7ة،

السيدات والسيدة النواب املحترمين،

برنامج  »فرصة»،  برنامج  إطالق  على  عام  داز  الوزيرة،  السيدة 
»فرصة» اللي تيهدف إلى تمويل ومواكبة وتأطير حاملي املشاريع في جميع 
جهات اململكة املغربية واللي مفروض أنهم يستافدو من الدعم التمويلي 
ومن التأطير ومن املواكبة، إذن بعد قرابة سنة عن إطالقه تنساءلوكم 

السيدة الوزيرة على حصيلة تنزيل برنامج فرصة؟ شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:

السؤال الثالث وهو آني للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق التقدم واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة نزهة مقداد:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدة الوزيرة، حول أسلوب تدبيركم لبرنامج فرصة نسائلكم؟

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيدة الوزيرة تفضلوا للمنصة.

والصنيعة  السييحة  وزي7ة  عمور  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
التقليد ة واالقتصيد اال تميعي والتضيمني:

شك7ا السيد ال7ئيس املحترم،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

بغيت في البداية نشكركم على هاد األسئلة اللي كتبين االهتمام 
تنفيذا  جاء  اللي  فرصة  برنامج  إن  فلتذكير  فرصة،  ببرنامج  ديالكم 
للتوجيهات امللكية السامية املتعلقة بإدماج الشباب في سوق الشغل 
فكرة  منذ  ملشاريع  الحاملين  األشخاص  وتمويل  مواكبة  إلى  كيهدف 
أنا جد سعيدة باش نعلم قدامكم أن  إنجازه، واليوم  املشروع وإلى 
الهدف ديال تمويل 10 آالف مشروع في إطار برنامج فرصة حققناه 
بنسبة %100 هاد البرنامج ناجح لسببين رئيسيين أوال بفضل تحفيز 
ومجهودات فرق العمل اللي اشتغلت بجد في هاد البرنامج، ثانيا بفضل 
أساليب ووسائل العمل الحديثة والغير مسبوقة اللي استعملنا ألول مر 

في هذه املشاريع، من بين نقط قوة هاد البرنامج يمكن لنا نذكرو:

وسائل  جميع  بمساهمة  بها  قمنا  اللي  التواصلية  الحملة  -أوال: 
التواصل املتاحة واللي مكنات من تحقيق النتائج املنتظرة حيث إن 
مكونات هاد املشروع ومراحله وجميع املعلومات وصالت بسرعة وبقوة 

إلى جميع املواطنين.

املغاربة  اللي عطات لجميع   forsa.ma -ثانيا: املنصة اإللكترونية 
نفس الحظوظ للمشاركة في هاد البرنامج حيث أي واحد فين ما كان وفي 

أي وقت كان يمكن له يقدم امللف دياله.

من  املشاريع  حاملي  مكنات  اللي  بعد  عن  التعلم  منصة  -ثالثا: 
الحصول على املكتسبات املعرفية األولية إلنجاح املشاريع ديالها.

-رابعا: التتبع امليداني واملستمر لهاد البرنامج وتنظيم عدد مهم لجن 
محليا كل أسبوع حيث وصل عدد اللجن املنظمة إلى 450 لجنة لالنتقاء 

و600 لجنة للتمويل في ظرف قصير حوالي 5 أشهر.

واسمحوا لي نقدم ليكم باألرقام بعض املؤشرات فيما يخص حصيلة 

النسخة األولى من هاد البرنامج برسم سنة 2022: عدد امللفات الكاملة 
و73 ألف، عدد املستفيدين من التمويل تجاوز الهدف املحدد في 10 
آالف مستفيد اللي دازو لهم فعال الفلوس كيف ما وعدناهم في 2022 
واللي كان هدف ما�ضي ساهل باش يتحقق في هاد الوقت القصير، واللي 
مهم أيضا هو أن %50 من املشاريع املمولة مكنات أصحابها من االنتقال 
إلى أنشطة االقتصاد املهيكل وهو ما سيساعد على خلق مناصب شغل 
قارة ويساهم في املجهود الحكومي لتشجيع القطاع املهيكل؛ بالنسبة 
أكاديمي  املنصة فرصة  إطار  في  استافدوا  ألف شخص   23 للتكوين 

و%98 منهم اللي تبعو هاد التكوين كانوا راضيين عليه؛

بالنسبة لتوزيع املشاريع حسب األعمار ف %65 من املستفيدين من 
فئة الشباب اللي عندهم ما بين 18 و35 سنة وهذا كيبين روح االبتكار 
واملقاولة عند الشباب واإلرادة القوية لالنخراط في سوق الشغل والرغبة 
للنساء  بالنسبة  بالدنا؛  كيعرفها  اللي  التنمية  في  للمساهمة  الكبيرة 
كيمثلو %20 من عدد األشخاص اللي قدموا الطلبات وكذلك %20 من 
املستفيدين، هاد النساء انخرطوا في قطاعات تهم السياحة والخدمات 
والصناعة التقليدية وغيرها وهاد �ضي كيبين اإلرادة الكبيرة اللي عند 

النساء في مواجهة الصعوبات والتغلب عليها إلنجاح مشاريعهن؛

بالنسبة لتوزيع املشاريع حسب الجهات فقد عرفت عدالة مجالية 
من خالل تغطية جميع جهات اململكة ال�ضيء اللي كيأثر إيجابيا على 
االقتصادات املحلية بالنسبة للقطاعات املمولة، فقد همت مختلف 
اإللكترونية،  والتجارة  والفالحة،  كالسياحة،  االقتصادية  القطاعات 
وتجارة القرب، والتسويق، والصناعة التقليدية وكذا مشاريع مبتكرة 
مثل التطبيقات والبرامج الرقمية الذكية ومشاريع الطاقات املتجددة. 
وفي األخير، بغيت نشير إلى أن االستفادة من برنامج »فرصة» همت 

كذلك بقوة العالم القروي واملدن الصغرى، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

النائب من فريق األصالة  للسيد  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
واملعاصرة.

النيئ5 السيد اب7اهيم بن د دي:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدة الوزيرة، من أولويات البرنامج الحكومي العمل على النهوض 
بقطاع التشغيل، وتجويد برامج إنعاش الشغل وتحسين أداء مؤسساته، 
وتطوير شروط العمل الالئق عبر تفعيل استراتيجية التشغيل من خالل 
جعل التشغيل املحور األسا�ضي لكل السياسات العمومية في امليدان 
والخدمات  املنتوج  في  الوطنية  السيادة  لتعزيز  وذلك  االقتصادي، 
االستراتيجية، وذلك للتعريف باملنتوج املغربي وطنيا ودوليا، وحمايته 

من املنافسة الال مشروطة.

ومن هنا عملت الحكومة على مواكبة الشباب في مجال التشغيل 
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من خالل العديد من البرامج »أوراش»، هذا األخير يروم اتخاذ تدابير 
بغية  املشاريع  الشباب حاملي  مبادرة  تشجيع  استعجالية من شأنها 
إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات اإلنتاجية ومن أجل 
نجاح ضمان استمراريته ونجاح ال بد منه: أوال تبسيط املساطر اإلدارية 
ومسطرة املوافقة على القروض املحددة املتعلقة بهذا البرنامج؛ كذلك 
تمكين الشباب حاملي املشاريع في املناطق القروية والجبلية والنائية 
ديال  املنطقة  بالذكر  البرنامج، خاصة أخص  في هذا  من االستفادة 
الجنوب الشرقي وخاصة جهة درعة-تافياللت، جميع األقاليم بما فيها 
إقليم تنغير، ورززات، زاكورة وميدلت وكذلك الرشيدية. لذلك السيدة 
البيئة  على  للحفاظ  املبتكرة  للمشاريع  األولوية  منح  يجب  الوزيرة، 
واملاء واملشاريع املوجهة للنساء واألشخاص في وضعية إعاقة، كذلك 
فتح املنصة الرقمية من أجل تلقي طلبات املشاريع الجديدة من حل 

املشاكل التقنية املرتبطة بها، وشكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب للسيد النائب من فريق التجمع الوطني لألحرار.

النيئ5 السيد محمد شوكي:

السيدة الوزيرة، ونحن على إيقاع النجاحات اللي تتعرفها بالدنا، 
الوزيرة  السيدة  نهنيوكم  بغينا  بالدنا،  ديال  الخصوم  تتزعج  واللي 
على النجاح اللي عرفوا تنزيل برنامج »فرصة»، ومن خاللكم السيدة 
 la« الوزيرة بغينا نهنيوا إدارة وأطر الشركة املغربية للهندسة السياحية
SMIT» واللي وكلتوا ليها السيدة الوزيرة تنزيل هاد البرنامج وبرهنت على 
احترافيتها، ومكنت من الحصول على نتائج كيما قلتوا فاقت التوقعات 
والهدف املنشود اللي هو 10 آالف مستفيد ومستفيدة قبل نهاية السنة 
األولى. ورغم أن هاد املؤسسة العمومية تعرضت لهجمة عنيفة وصالت 
لدرجة االفتراء في بداية البرنامج. السيدة الوزيرة، واحنا تنطلعوا أن 
بالدنا تكون قوة صاعدة همها أن اقتصادها يكون قوي ومحفز ومشغل، 
بغينا نشوفوا احنا تنشوفوا في فريق التجمع الوطني لألحرار أن خاص 

3 دالحوايج:

-1 خاص املساهمة الفعلية ديال املوردين وصاحبي الطلبيات في 
احترام تام آلجال األداءات في إطار دعم هاد املستفيدين من برنامج 

»فرصة»؛

-2 خاص تكون شوية د املرونة في العالم القروي بالنسبة للمعايير 
واالنتقاء؛

-3 بغينا تكون واحد اإللتقائية في جميع البرامج، ال سيما البرامج 
القطاعية واالستراتيجية، وأيضا البرامج التمويلية..، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

التقدم  فريق  النائبة  السيدة  من  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة نزهة مقداد:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدة الوزيرة، من األول قلنا ليكم أن برنامج »فرصة» استعملتوا 
ديالنا  املوقف  كتأكد  الوقائع  واليوم  ودعائية،  إشهارية  مقاربة  فيه 
واألقاليم.  الجهات  كل  في  واملعطيات  واألرقام  بالدالئل  واملعطيات 
كنلقاوا أمامنا شباب حملوا فكرة مشروع وتكبدوا عناء يعني تركيب 
املشروع مع مؤسسات حاضنة لعدة أشهر بتكلفة 10 ماليين سنتيم. 
ي هاد الشباب كياخذوا املشاريع ديالهم وكيديوهم ملؤسسات 

ّ
لكن مل

التمويل كتعطاهم 24 ساعة لقبول أو رفض القرض اللي فيه فقط 5 أو 
ي كيرجع الشاب للمؤسسة 

ّ
6 ماليين سنتيم بدل 10 ماليين سنتيم، ومل

الحاضنة لالستشارة أو االستفسار كيلقا كل األبواب والهواتف مسدودة 
في وجهو، وحتى الشباب اللي نجحوا في الحصول على القرض الكامل 
اليوم حتى واحد ما كيسول فيهم، وال في مشروعهم، وال مواكبة وال تتبع 

وال هم يحزنون.

السيد رئيس الجلسة:

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

والصنيعة  السييحة  وزي7ة  عمور  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
التقليد ة واالقتصيد اال تميعي والتضيمني:

شك7ا السيد ال7ئيس،

اللي بغيت نضيف أن النجاح اللي عرف برنامج »فرصة»، واللي 
حافز  لنا  بالنسبة  غيكون  الجميع  عند  من  كبيرة  مجهودات  تطلب 
إلنجاح النسخة الثانية من البرنامج واللي غادي نعطيوا لو االنطالقة 

الشهر املقبل.

السيد رئيس الجلسة:

السياحة  عن  املوالي  السؤال  إلى  ونمر  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الداخلية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، 

تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد نور الد ن آ ت الحيج:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدة الوزي7ة املحترمة،

الفريق االشتراكي يسائلكم عن التدابير واإلجراءات اللي اخذيتوها 
أو دارتها وزارتكم من أجل جلب السائح إلى السياحة الداخلية، خاصة 
السياحة القروية. أنا ولد إقليم قلعة السراغنة، كنعرف إقليم قلعة 
السراغنة كانت فيها 2 د الويدان نشفوا أو واحد يعني نقص بواحد 
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50 %، الدخل ديالهم هو الفالحة، اليوم نضبت املياه ال بديل، البديل 
هو السياحة الداخلية. كنتمنى من السيدة الوزيرة تساير الشعار اللي 
كترفعوا أنكم حكومة إجتماعية أنكم تفكروا فواحد الساكنة اللي احنا 
كنسمعوا هاد قسمنا العدالة الجهوية والعدالة املجالية، القلعة ما�ضي 
من املغرب؟ احنا ما عندنا حتى �ضي مرفق سياحي، اليوم الناس جاعوا 
في القلعة كنحسوا بالناس القدرة الشرائية ما بقاوش يقدروا يشريوا 
الخضرة، الخضرة ب9 دراهم مطيشة، البطاطا ب5 دراهم ما تالوش 
قدوا يشريوها، ولكن نجيوا كنقولوا احنا حكومة اجتماعية، الحكومة 

االجتماعية تبان للعيان، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، شكرا. جواب السيدة الوزيرة.

والصنيعة  السييحة  وزي7ة  عمور  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
التقليد ة واالقتصيد اال تميعي والتضيمني:

شك7ا السيد ال7ئيس،

ازدادت  الداخلية  فالسياحة  السابق،  الجواب  في  قلت  كيفما 
األهمية ديالها خالل األزمة الصحية حيث بلغ عدد ليالي املبيت 3,5 
مليون في 2020، 6,4 مليون في 2021، و7,9 مليون في 2022. ولتشجيع 
السياحة الداخلية قمنا بتنسيق مع املكتب الوطني املغربي للسياحة 
بدراسات اللي بينات لينا متطلبات الزبون املغربي واعطاتنا عدد من 
املعطيات املهمة، واللي على أساسها غنعملوا على وضع أسس متينة 

لتطوير مستدام للسياحة الداخلية من خالل:

منتجعات  وإحداث  الداخلية  السياحة  في  االستثمار  -1تشجيع 
سياحية مالئمة للقدرة الشرائية؛

-2تحسين جاذبية املنتوج السياحي لفائدة السياح املغاربة؛

الوطنية  التربية  كقطاع  املعنية  األخرى  القطاعات  مع  -3تنسيق 
فيما يخص العطل الجهوية؛

-4تشجيع املغاربة على اكتشاف املؤهالت الثروات السياحية ديال 
بالدهم، وفي هذا اإلطار وقع املكتب الوطني املغربي للسياحة واملكتب 
الوطني للسكك الحديدية اتفاقية شراكة وطلقوا عليها بطاقة السفر...

السيد رئيس الجلسة:

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

النيئ5 السيد سعيد لكورش:

فعال هناك انتعاش كبير للقطاع السياحي السيدة الوزيرة، نشكركم 
على الدعم الذي تم تقديمه لهذا القطاع. أود أن ألفت إلى نظركم 

السيدة الوزيرة أن السياحة الداخلية خصوصا الجبلية منها ونخص 
بالذكر إقليم الحوز نموذجا، والذي يتوفر على مناطق جبلية وموروث 
من  بات  والذي  متنوعة،  إيكولوجية  ومواقع  والالمادي  مادي  ثقافي 
الضروري الترويج واإلشهار لتشجيع السياحة الداخلية بهذا اإلقليم، 
إضافة إلى توجيه عرض سياحي خاصة ملغاربة العالم من أجل اكتشاف 

بلدهم األم، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

نمر إلى..، تفضلوا السيد الرئيس.

النيئ5 السيد رشيد حموني رئيس ف7يق التقدم واالشتراكية 
)نقطة نظيم(:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السلطة  بين  ما  والتعاون  التكامل  يعني  إطار  في  الرئيس،  السيد 
النواب  والسادة  السيدات  املرجو من  والحكومة،  كبرملان  التشريعية 
يبذلوا مجهود ألن كنطرحوا بعض النقط ألن الرأي العام ربما نكونوا 
غالطين يتفاعلو مع املالحظات ديالنا وما يجيبوش التعقيب مكتوب، 

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

نمر إلى السؤال املوالي عن االقتصاد االجتماعي التضامني، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

النيئ5 السيد محمد ال7كيني:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، إن االستثمار األمثل للمؤهالت واإلمكانيات 
البشرية  التنمية  لتعزيز  التضامني  االجتماعي  االقتصاد  يتيحها  التي 
املستدامة، يسائل الحكومة عن البرنامج الكفيل بتطويره والنهوض به؟

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

والصنيعة  السييحة  وزي7ة  عمور  الزه7اء  فيطمة  السيدة 
التقليد ة واالقتصيد اال تميعي والتضيمني:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

االقتصاد االجتماعي والتضامني كيلعب دور مهم في تنظيم القطاع 
الغير املهيكل، وخلق مناصب شغل وفي التنمية االقتصادية واملجالية، 
األهداف ديال الوزارة من خالل االستراتيجية ديالها فهاذ املجال، هي 
نوّصلو مساهمة هاذ القطاع إلى نسبة %8 من الناتج الداخلي الخام 

وإلى %10 من تشغيل الساكنة النشيطة في أفق 2035.
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وفي هذا اإلطار كتشتغل الوزارة على 2 ديال املحاور: أوال: مجال 
املقبلة.  سنين   10 ل  استراتيجيات  وضع  ثانيا:  والتشريع،  الحكامة 
فيما يخص الحكامة والتشريع كنقومو بإعداد قانون إطار لالقتصاد 
 12 في  وناقشناه  متقدمة،  ملراحل  فيه  وصلنا  والتضامني  االجتماعي 
لقاء جهوي وكنقومو دبا بإعداد الصيغة النهائية اللي غنعرضوها على 
إطار  في  الضرورية  املالية  املوارد  رت 

ّ
وف والوزارة  املصادقة،  مسطرة 

التعاون الدولي لهاذ العملية، وكذلك إلحداث أقطاب جهوية لالقتصاد 
وضع  هو  اللي  الثاني  املحور  يخص  وفيما  والتضامني.  االجتماعي 
استراتيجية ل 10 سنين املقبلة، فهو كذلك في مراحل متقدمة تهم عّدة 

جوانب تخص املوارد البشرية واملواكبة وغيرها، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد محمد ال7كيني:

االقتصاد  لتطوير  تدابير  من  وما حملته  التوضيحات  على  شكرا 
االجتماعي التضامني، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية قوية تجعله في 
للتنمية  قاطرة  معها  يصبح  والقطاعية  العمومية  السياسات  صلب 
التأهيل  املستوى على مستوى  االقتصادية واالجتماعية، سواء على 
التي  والتعاونيات  للجمعيات  بالنسبة  املواكبة  أو  الدعم  أو  والهيكلة 
تشتغل في هذا املجال، من أجل تشجيع األنشطة االقتصادية الجهوية 
ن الفاعلين وأصحاب املشاريع واملهارات 

ّ
في إطار منظومات محلية، تمك

من الوسائل الالزمة إلطالق دينامية دعامة للتنمية الترابية، في إطار 
الحرة  املبادرات  ودعم  الذاتي  للتشغيل  مبتكرة  وبرامج  استراتيجية 
وتستجيب لخصوصيات كل منطقة بإمكانياتها ومؤهالتها االقتصادية، 
الحرص على إخراج اإلطار  ية مع 

ّ
املحل املنتوجات  تثمين  بما يضمن 

ل 
ّ
القانوني لالقتصاد االجتماعي التضامني إلى حّيز الوجود، حتى يشك

دعامة أساسية لتأهيله وتطويره نأخذ نموذجا على سبيل املثال مقاطعة 
الحي الحسني أو إقليم النواصر نموذجا، ألنه يتوفر على كفاءات عالية 

من تعاونيات وجمعيات تحتاج لدعمكم السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيدة الوزيرة؟ 
إذن شكرا السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وننتقل إلى قطاع االقتصاد واملالية األسئلة 4 املوالية لها وحدة املوضوع 
ويتعلق األمر بارتفاع األسعار، لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال 
جوابا موحدا من لدن السيدة الوزيرة، السؤال األول من فريق التقدم 

واالشتراكية تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة لبنى الصغيري:

نسائلكم حول إجراءات الحكومة ملواجهة غالء األسعار؟

السيد رئيس الجلسة:

السؤال الثاني من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد محمد املخنتر:

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن اإلجراءات التي ستتخذونها من أجل 
حماية القدرة الشرائية للمواطنين ووقف نزيف غالء األسعار؟

السيد رئيس الجلسة:

السؤال الثالث من فريق التجمع الوطني لألحرار تفضلي السيدة 
النائبة.

النيئبة السيدة صوفيي طيهيري:

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن اإلجراءات الحكومية املتخذة لضبط 
السوق الوطني وحماية املستهلك من غالء األسعار؟

السيد رئيس الجلسة:

والسؤال الرابع من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 
السيد النائب.

النيئ5 السيد منصف الطوب:

السيدة الوزي7ة املحترمة،

عن االستراتيجية الكفيلة بالتصدي للمضاربة في أسعار املنتوجات 
األولية اللي كيستعملوها املغاربة؟

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيدة الوزيرة، تفضلوا للمنصة إذا أردتم، تفضلي.

السيدة نيد ة فتيح العلوي، وزي7ة االقتصيد وامليلية:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

أود أوال أن أشكر الفرق البرملانية أغلبية ومعارضة على طرح هذا 
املوضوع اللي كيشكل من األولويات وديال االهتمامات ديال املواطنين 
املغاربة. هادي فرصة بالطبع كيما طلبتوا أن الحكومة توضح اإلجراءات 
والتدابير اللي تنقوموا بها واللي قمنا بها من أجل الحد من هاد التداعيات، 
أظن ال داعي للرجوع إلى األسباب، اسمحول لي، لألسباب اللي أدت لهاد 
االرتفاع سبق لينا في فرص متعددة أن نتكلموا عليها. فباش نرجع ألهم 
هاد التدابير اللي قامت بها الحكومة، نقدوا نقولوا بأن الحكومة اتخذت 
هاد اإلجراءات بكل مسؤولية وبسرعة من أجل أوال دعم املواد األولية 
وكذلك القطاعات املتضررة من جهة، وضع كذلك حزمة من اإلجراءات 
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التنظيمية التي تصب في نفس هاد السياق وتهدف إلى تنظيم األسواق 
وحماية املستهلك.

لسنة  األولية  فاألرقام  األولية،  املواد  دعم  مواصلة  يخص  فيما 
2022 إنتهت منذ 3 أسابيع، أن هاد الدعم كلف تقريبا 40 مليار درهم، 
من هاد 40 مليار درهم كاينة تقريبا 22 مليار درهم ر األحياء هي إمكانات 
أن املواطنين باقيش تيعني الغاز البوطان أربعين درهم والدولة كتفتقد 
أكثر من خاصة غير بالغاز، هي اللي مكنت أن املواطن يبقى يشتري الغاز 
»البوطا» ب 40 درهم، والدولة كتدفع أكثر من 90 درهم باش يبقى 
»البوطا» فهاد السعر ديالها؛ من جهة أخرى بالنسبة للقمح، إما القمح 
املستورد أو ال القمح اللين، فالتكلفة ديالو تقريبا 10 د املليار و500 
مليون درهم، والسكر كلف تقريبا 4 د املليار و800 مليون درهم. إذن 
خصصنا 16 مليون درهم كاعتمادات إضافية اللي اضفناها ل17 مليار 
اللي كانت في قانون املالية ديال سنة 2022، ونذكر بأن فهاد السنة 
املقبلة في 2023 بالرغم أن نتمناوا يكون انخفاض تدريجي وشفناه في 

بعض املواد، تخصصت في صندوق املقاصة 26 مليار درهم.

فيما يخص اإلجراءات اللي كتهم اإلرتفاع في املحروقات، االختيار 
اللي قمنا به هو دعم قطاع النقل، عالش قطاع النقل؟ ألن عندو واحد 
هو قطاع أفقي اللي عندو آثار على نقل البضائع واملسافرين، وصلنا في 
2022 ل8 ديال الدفعات، اليوم عندنا الدفعة التاسعة وكلفت تقريبا 

3 داملليار و900 مليون درهم.

موضوع آخر اللي مهم وعندو تكلفة كبيرة على ميزانية الدولة هو 
الكهرباء، فكيما كتعرفوا راه عرفتوا عامليا كاين بعض الدول اللي وصل 
لربعة د املرات حتى لعشرة د املرات السعر ديال الكهرباء، الحكومة 
اختارت بأن نبقاوا محتفظين على ثمن الكهرباء للمواطنين املغاربة، فتم 
تخصيص 5 داملليار درهم اللي دفعت للمكتب الوطني ديال الكهرباء في 
نونبر. فميزانية الدولة كتحمل تقريبا 75 درهم في كل 100 درهم، و125 
درهم في كل 200 درهم اللي كيدفعها املواطن في فاتورة الكهرباء، نفس 

ال�ضيء كنشوفوه فيما يخص املاء الصالح للشرب.

السيدة  املواد والقطاعات  هذه إجراءات فيما يخص كيما قلت 
الوزيرة تكلمت كذلك على قطاع السياحة، من من جانب آخر تم كذلك 
دعم الدخل مباشرة فتمت الزيادة في الحد األدنى لألجور في القطاع 
ديال  ملجموعة  اإلدارية  الوضعية  وتسوية  العام،  والقطاع  الخاص 
املوظفين، وتعميم الحماية االجتماعية. في السنة األولى ديال الحوار 
االجتماعي اللي تم في شهر أبريل واستمرينا فيه في شهر شتنبر، كلف 
9 داملليار و200 مليون درهم، إذن في السنة األولى ديال هاد الحوار 
االجتماعي، وما نساوش بأن كذلك في ميزانية الدولة كتحمل 9 داملليار 
و500 مليون درهم من أجل إدماج 4 د املليون د األسر املغربية اللي 
اإلجبارية.  الصحية  التغطية  في  »الراميد»  نظام  من  تتستافد  كانت 
كذلك تفعيل إجراءات للخفض من الضريبة على الدخل في قانون 
املالية 2023، وتعليق عدد ديال الرسوم الجمركية، تخصيص كذلك 

دعم مباشر للكتب املدرسية باش تقريبا يكلف 110 مليون درهم؛

الناس  ويكون  التالعب،  هداك  يكونش  ما  باش  أخرى  جهة  من 
الوزارية  فاللجنة  األسعار،  ارتفاع  ديال  الوضعية  هاد  من  تستافد 
املركزية املكلفة بتتبع تطور األسعار عملت حمالت مكثفة في األسواق في 
عدة مناطق باش نحافظوا ونراقبوا بأن ما كاينش تضار فهاد األسعار، 

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب السيدة النائبة من فريق التقدم واالشتراكية.

النيئبة السيدة لبنى الصغيري:

السيدة الوزيرة، الكيلو ديال القمح كدير 15 درهم، ونص إترو ديال 
الزيت كيدير 13 درهم، ونص لترو ديال الحليب اللي ولى ب4 دراهم 
أكثرية املغاربة ما بقاوش كيشربوه الناس كتدوز غير بأتاي. الحكومة 
كتجي وكتقول لينا بأنه راه التقلبات الدولية وبأن هناك األسعار اللي 
كتحدد عن طريق املنافسة الحرة. ولكن السيدة الوزيرة، عالش ما 
كتقولوش للمغاربة بأن نفس القانون ديال املنافسة الحرة كيفرض 
تراقبوا األسواق، ما�ضي نفس  وا، وكيفرض عليكم باش 

ّ
عليكم دخل

املادة �ضي كيبيعها ب15، و�ضي يبيعها ب16، و�ضي يبيعها ب18، راه ما 
بقيناش أمام حرية األسعار، راه ولينا أمام حرية الزيادة في األسعار، هاد 
ال�ضي راه بزاف، املغاربة ما بقاوش قادين عليه، املغاربة كيكلموا الشهر 
غير بالكريدي، الطبقة املتوسطة ما بقاتش موجودة. وأنتم السيدة 
وا، بغيتوا تبقاوا تفرجوا 

ّ
الوزيرة لكم واسع النظر، بغيتوا تدخلوا دخل

هللا يعاونكم، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب للسيد النائب من الفريق الحركي.

النيئ5 السيد محمد املخنتر:

السيدة الوزيرة، أنا أؤكد لكم بأن األوضاع الوطنية تتسم بغالء 
أسعار املحروقات وكل املواد األساسية، وفي املقابل لم يلمس املواطن 
األسر  تعيشها  التي  املعاناة  وطأة  من  للتخفيف  حكومية  إجراءات 
املغربية. ما تقوله الحكومة �ضيء، وما يعيشه املواطن �ضيء آخر. وكما 
يقول املثل املغربي »الجنوية وصلت لعضم». بالطبع هذه االرتفاعات 
املتتالية في األسعار نجم عنها تدهور كبير في القدرة الشرائية للمواطنين 
تأثير هذه  بدورها من  لم تسلم  املتوسطة  الطبقة  الفقراء،  وخاصة 
االرتفاعات التي أدخلتها في دائرة الفقر، ونخ�ضى أن تنقرض هذه الطبقة 
التي تعتبر أساس التوازن االجتماعي. اليوم نسجل غالء كل �ضيء النقل 
رغم الدعم الحكومي التاسع، الخضروات، الفواكه، مواد البناء وغيرها. 
صحيح هناك أزمة عاملية ولكن ما هو دور حكومة الكفاءات التي تحمل 
شعار الدولة االجتماعية؟ الحوارات االجتماعية التي دشنتها الحكومة 
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السلم  على  وال  للمواطنين،  الشرائية  القدرة  على  تأثير  لها  يكن  لم 
االجتماعي ونساء ورجال التعليم خير مثال. ملاذا لم تلجأ الحكومة إلى 
السلم املتحرك لألجور، وإلى تسقيف أسعار املحروقات واعتماد نظام 
املقايسة على األقل؟ والسؤال أيضا ملاذا لم تطبق شركات التوزيع كل 
االنخفاضات املترتبة على انخفاض األسعار الدولية وفق الحوار الذي 
يجري بين الوزارة والقطاع. نحن في الفريق الحركي طرحنا على السيد 
رئيس الحكومة تشكيل لجنة لليقظة وتتبع األسعار، ولكن ال حياة ملن 

تنادي، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، تعقيب للسيدة النائبة من فريق التجمع الوطني لألحرار.

النيئبة السيدة صوفيي طيهيري:

شك7ا السيدة الوزي7ة،

باإلجراءات  نشيد  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  في  اليوم  احنا 
املواطنة واملجهودات الجبارة اللي تتقوم بها رئاسة الحكومة في تنسيق 
الشرائية  القدرة  على  للحفاظ  الوزارية  القطاعات  جميع  مع  تام 
للمغاربة، والتنزيل السليم ألركان الدولة اإلجتماعية وفق التوجيهات 
امللكية السامية. والكل عارف أن الحكومة قامت بعدة إجراءات من 
أجل دعم قطاعات حساسة نتج عنها استقرار في األثمنة والحمد هلل، 
وحتى حد ما يقد ينكر أن التدابير الحكومية هي اللي مكنات من ضمان 
تزويد األسواق الوطنية باملواد األولية والغذائية باش يبقى ثمن الخبز 
املشكل  الوزيرة  السيدة  لكن  الجميع،  متناول  في  والبوطة  والكهرباء 
اللي كيعانيو منه املغاربة هو سلوك بعض الوسطاء واملضاربين اللي 
كيتاجرو بمآ�ضي الشعب في املواد األساسية خصوصا الخضر واللحوم 
اللي تضاعف الثمن ديالها بدون رحمة وال شفقة، املنتوجات كتخرج من 
عند املنتج رخيصة وكتوصل عند املواطن غالية في ظل هذه الظروف 
خاص الحكومة تدخل باش تحد من هاد املضاربات بإقرار ميكانيزمات 
وآليات تحد من هاد التالعبات، واحنا عندنا فيكم كامل الثقة وغادي 

نواكبو معاكم حتى نوصلو إن شاء هللا للمبتغى ديالنا، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  النائب  للسيد  تعقيب  شكرا، 
والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

النيئ5 السيد منصف الطوب:

السيدة الوزيرة املحترمة، ال نختلف عن اإلجراءات اللي كتقوم بها 
الوزارة واللي كتقوم بها الحكومة من أجل دعم القدرة الشرائية ديال 
املواطن املغربي وهذه كتكلف الدولة واحد امليزانية كبيرة خصوصا في 
الدعم ديال الفالحة والدعم ديال نقل البضائع والدعم دالبوطا والغاز، 
املواطن  ولكن  كله  الدعم  هاد  الوزيرة  السيدة  كنتساءلو  هنا  ولكن 

املغربي مازال يعاني يعاني من املواد اللي هي محلية ملي كنتكلمو احنايا 
على الطبقة املتوسطة اللي ما بقاتش كاينة نزلت للطبقة الفقيرة ألن 
عالش ملي كنلقاوا أن مطيشة وصالت ل 10 دراهم واحنا بلد فالحي هنا 
كنأكدوا لك، السيدة الوزيرة، أن كاين املضاربين فهاد املوضوع هذا هاد 
امللف هذا ديال املضاربة خص الضرب من حديد انسجاما لتوصيات 
ديال صاحب الجاللة نصره هللا في خطاب العرش أن خصنا نضربو 
ومجلس  املكلفة  واإلدارات  املحلية  السلطات  وجميع  من حديد  بيد 
املنافسة يقوم بالدور ديالو ويسهرو على هاد املضاربة اللي كاينة راه 
ما يمكنش مطيشة وال بطاطا كتخرج كيدخلو فيها 5-6 ديال املضاربين 
وكذلك االحتكار، السيدة الوزيرة، ما تنساش أن كاين واحد العدد 
ديال اللوبيات اللي كيحتكرو البضائع و كيستافدو من جيوب املواطن 

الضعيف، وشكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:

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

النيئبة السيدة كليلة بونعيالت:

اللي  والشناقة  الوسطاء  من  املغاربة  عتقو  الوزيرة،  السيدة 
منتاشرين في جميع أسواق بالدنا، ضاعفو املراراه قليلة، النصف األول 
من سنة 2022 ترصدات فيه 282 مخالفة فقط واش هاد العافية كلها 

اللي شاعلة في السوق وجيوب املغاربة سبابها 282 غشاش؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة تورية عفيف:

الحكومة لألسف ال تريد حماية القدرة الشرائية للمواطنين وال حل 
مشكل املحروقات وال مراقبة األسعار واملضاربات واإلحتكار، فو�ضى 
الزيادات بدون حسيب وال رقيب، سالسل اإلنتاج ال تركز على املنتوجات 
األساسية كمحدد للسعر باإلضافة إلى املضاربة والتخزين هاد �ضي اللي 
كتقولو إيال نزلنا ألرض الواقع ال أساس له املواطن احترق جيب يعني 

اتلهب باألسعار املرتفعة، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، شفتك، تنم�ضي لألغلبية ونرجع للمعارضة، كاين �ضي تعقيب 
من األغلبية؟ ما بقاش، تفضلوا السيد النائب.

النيئ5 السيد سعيد انميلي:

من  القروي  بالعالم  خاصة  املستهلك  يعاني  الوزيرة،  السيدة 
ارتفاع األسعار، كما سبقوني السادة النواب املحترمين غنعطيو مثل 
على مطيشة كنستغربو ما عرفناش عالش غالية واحنا كنتجوها هللا 



07990 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1612–205رجب14442  )227يناير20232( 

أعلم، ثانيا كاين غياب مراقبة املواد الغذائية خاصة بالدكاكين بالعالم 

القروي، كاين مواد كتباع وتشرى وهي املدة ديال الصالحية ديالها انتهت 

والدليل على ذلك أنه أدى إلى التسمم خاصة ببلدية االوالد دائرة بني 

احمد الشمالية إقليم سطات راه تسمم 30 واحد ومات 1 لوال تدخل 

السلطات املحلية واإلقليمية والصحية في أسرع وقت لكانت طامة كبرى، 

ثم كاين هناك تفاوت األثمان ما بين دكان ودكان في العالم القروي واحد 

يبيع بثمن وواحد يبيع بثمن ملي الناس كيستفسرو عالش هاد األثمنة 

متفاوتة كيقولك أودي راه املازوط غالي راه ما كيوصل لهاد املنطقة 

االجتماعية  الدولة  هاد  خاصنا  بعيدة،  أخرى  ومنطقة  بثمن  قريبة 

تدخل على األقل وتحمي املواطن وراه تقليدها عليكم، والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

السيدة نيد ة فتيح العلوي، وزي7ة االقتصيد وامليلية:

شكرا السيدات والسادة النواب على التفاعل ديالكم، كما طلبات 

السيدة قالت السيدة النائبة راه كلنا عايشين وعارفين أرض الواقع 

أشنو فيها بال ما يكون تزايدات فهاد الظرفية، راه احنا واعيين بأن 

مواد  من  أكثر  يمكن  الغذائية  املواد  في  وكاين  داألسعار  ارتفاع  كاين 

أخرى والناس اللي ما عندهمش يمكن هذاك الثقل la quantité اللي 

كتهم املواد الغذائية عندها تأثير أكثر، ولكن أرض الواقع هو كذلك 

أن البوطة باقي ب 40 درهم واملغاربة راه تيسمعو لنا عارفينها بأنه ما 

عملنا  قلنا  قلنا؟  أشنو  ما طلعش،  الضوء  ديال  الثمن  أن  طلعش، 

مجهود استثنائي كلف أكثر من 40 مليار ديال الدرهم غير في املواد األولية 

وبعض القطاعات واش قلنا بأن انتهينا مع ارتفاع األسعار؟ هاد �ضي ما 

قلناهش ما عندناش املوارد باش نساليو معه ولكن ما نقدوش نقولو 

بأن املغاربة ما عرفوش بهاد املجهود اللي قمنا به، ثاني حاجة اللي بغيت 

نأكد بها ونعطي بعض األرقام أن كاين تدخالت مهمة جدا للجان املحلية 

هاد  عند  من  اللي جات  الصحيحة  األرقام  نعطيكم  وهنا  للمراقبة، 

املراقبات فمن يناير لدجنبر سنة 2022، 300 ألف و100 نقطة بيع تم 

تنظيم املراقبة فيها تم حجز تقريبا أكثر من ألف و100 طن ديال املواد 

الفاسدة وال غير قابلة لالستهالك وضبط أكثر من 12 ألف و400 ديال 

املخالفات، فاحنا كنشتغلو في جميع القطاعات باش نبقاو حارصين 

على هاد التالعبات اللي يمكن لها توقع فهاد األسعار احنا عارفين هاد 

�ضي يقدر يكون، وبالتالي كاين مجهود ديال جميع هاد القطاعات باش 

نتفاداو. فيما يخص املنافسة، فالبرملان بغرفتيه مشكور صادقنا على 

القانون باش نجودو هاد النصوص ب2 باش يكون كذلك تحسين في 

املنافسة وفي األسعار في املستقبل، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

ملنظومة  والشمولي  الهيكلي  اإلصالح  املوالي حول  السؤال  شكرا، 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التقاعد 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

النيئ5 السيد خليد حيتمي:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدة الوزي7ة،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

هاد  التقاعد،  منظومة  الوطنية إلصالح  اللجنة  إحداث  تم  لقد 
اللجنة اللي اقترحت خلق 2 ديال األقطاب قطب عمومي وقطب حر في 

أفق خلق قطب وطني موحد، نسائلكم السيدة الوزيرة عن مستجدات 

هاد املشروع؟

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

السيدة نيد ة فتيح العلوي، وزي7ة االقتصيد وامليلية:

شكرا السيد النائب املحترم، يمكن غير نقول هاد اللجنة راه بدات 

كتشتاغل بعد الجولة الثانية ديال الحوار االجتماعي في شتنبر اتفقنا مع 

جميع الشركاء، النقابات األكثر تمثيلية وكذلك CGEM باش نبداو في 

هاد الورش املهم والصعب ما�ضي هاد اللجنة اللي بدات كتشتاغل، وأنا 

غانرجع لها اللي اقترحات قطبين عام وخاص هادي كانت التوصيات 

ديال واحد اللجنة من 2013 فحان الوقت واقيال اليوم باش نفعلو 

بسرعة هاديك التوصيات، عالش اتفقات هاد اللجنة بدات كتشتاغل 

في أكتوبر أوال على املنهجية باش نكونوا متافقين على املنهجية الوزارة 

ديال االقتصاد واملالية كانت قامت بواحد الدراسة تقنية كان البد 

أن نشاركو هاد الشركاء فمخرجات ديال هاد الدراسة وهذا خذا لنا 

2 داالجتماعات باش نقدمو اشنو جا بها هاد الدراسة، اتفقنا كذلك 

على تحيين التشخيص والوضعية الحالية لألنظمة ألن األرقام اللي كنا 

اعتمدنا عليها كانت ديال 2018 من دابا أسبوعين غادي نجيبوا هاد 
األرقام ومن بعد ذلك غادي ندخلو في التوجهات االستراتيجية غايكون 

حوار مهم جدا مع جميع الشركاء ونرجعوا إن شاء هللا ملجلسكم املوقر 

الوقت اللي غنعملوا هاد االجتماعات اإلضافية، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب للسيد النائب.
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النيئ5 السيد خليد حيتمي:

السيد ال7ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، كيف تتعرفو أن الحماية االجتماعية هو 
من أولوية األولويات ديال الحكومة وهو ورش ملكي استراتيجي بامتياز 
تنعرفو،  التقاعد وكيف  تنزيله بمعزل عن إصالح منظومة  ال يمكن 
السيدة الوزيرة، كيف تتعرفو بأن التوازنات املالية فهي جد مقلقة 
واملنظومة الحالية غير متجانسة ال من الناحية التقنية وال من الناحية 
تيفوت  العجز  بأن  الوزيرة،  السيدة  تؤكد،  فاألرقام  الديموغرافية، 
5 داملليار ديال الدرهم و تيتفاقم بمليار ديال الدرهم كل سنة بصفة 
تصاعدية أي السنة املقبلة غيكون 2 داملليار، السنة اللي من بعدها 
3 داملليار، فالسيدة الوزيرة، فالتغطية في املغرب ما تتعداش الثلث 
ديال املغاربة النشيطين واإلصالحات اللي درنا، السيدة الوزيرة، هي 
إصالحات اللي هي براميترية ما�ضي أعطت ربحو بها الوقت ما تنحلوش 
بها املشكل، خصنا، السيدة الوزيرة، حلول استراتيجية عميقة ودقيقة 
وخصنا ندوزو نسرعو باألقطاب بالقطبين القطب العمومي وقطب حر 
بخارطة طريق واضحة مرقمة مدعمة بواحد الدراسة إكتوارية وواحد 
 matrice des risques املشروع وواحد الورش ديال تسيير املخاطر واحد
مدققة وعميقة وخصنا كذلك، السيدة الوزيرة، باش نحاولو نشوفو 
طريقة استعمال األموال ديال االحتياطات باالستثمار في مشاريع اللي 

هي طويلة املدى ومربحة، وشكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة الوزيرة فيما تبقى 

من الوقت.

السيدة نيد ة فتيح العلوي، وزي7ة االقتصيد وامليلية:

شكرا، ما يمكن لي غير نتفق مع السيد النائب أن كاين في هاد امللف 
كاين ملفات كبيرة كاينة اختالفات بين أوال املسار ديال كل صندوق 

ألن ما عندهمش نفس كل �ضي لألسف عندو عجز تقني ولكن ما�ضي 

لنفس األسباب، اليوم عندنا مليون و500 دالناس اللي كيستافدو من 

املعاشات، عندنا 4 داملليون ديال الناس اللي يمكن منخرطين، ولكن 

باقي عندنا بزاف داملغاربة كذلك ما عندهمش التقاعد، يمكن في 30 

ثانية ما غيمكن ليناش نطرقو لهاد �ضي، كنا عملنا يوم درا�ضي في البرملان 

في السنة املاضية غير باش يكون واحد التشخيص.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي حول مواكبة وتمويل حاملي 
املشاريع في إطار برنامج االنطالقة، السيدات والسادة النواب املحترمين 

من املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

النيئبة السيدة عيئشة الكوط:

برنامج  املشاريع  تمويل  طلبات  رفض  نسبة  الوزيرة،  السيدة 
»انطالقة» أكثر من الثلث حسب بنك املغرب. عن إجراءاتكم ملواكبة 

حاملي هذه املشاريع من أجل إنجاحها نسائلكم؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

السيدة نيد ة فتيح العلوي، وزي7ة االقتصيد وامليلية:

اللي عندنا،  اللي عندكم هو  الرقم  املحترمة هاد  النائبة  السيدة 
اللي  القروض  ديال  لشحال  بعدا  نرجعو  ولكن  ديال  الثلث  فتقريبا 
تمنحات فهاد البرنامج املهم ديال انطالقة اللي ابتدى في فبراير 2020 
ألف   40 فتقريبا  نصره هللا،  الجاللة  ديال صاحب  التعليمات  بعد 
قرض اللي تمنحات بمبلغ ديال 8 داملليار و600 مليون واللي ساهمات 
في خلق تقريبا 110 آالف فرصة عمل غير مباشرة، هاد الدينامية كدل 
بأن كاينة رغبة ديال الشباب باش يكون عندهم مقاوالت ديالهم، كاين 
حلول البعض منهم ولكن باقي واحد الثلث يمكن ما ولج لهاد البرنامج 
»انطالقة» عالش؟ ألن يمكن ما عندهمش واحد الدعم إضافي للمواكبة 
ديال املشاريع ديالهم، امللفات اللي كيقدموها يمكن ما عندوش النضج 
اللي خاصها وبالتالي فهاد اإلطار الحكومة برمات واحد اتفاقية الشراكة 
بين تمويلكم وبين املراكز الجهوية لالستثمار ألن ال�ضيء اللي خاصنا 
نعملو عليه هو هاد املقاولين اللي ما نجحوش باش يتقبل امللف ديالهم 
نساعدهم ونبقاو كذلك حريصين على هادوك اللي تمنح لهم البرنامج 
ديال »انطالقة» ألنهم حتى هما في حاجة ملواكبة أكثر باش يبقى املشروع 

ديالهم ناجح إن شاء هللا في املستقبل.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب السيدة النائبة، السيد النائب املحترم.

النيئ5 السيد عبد الصمد حيك7:

شكرا السيدة الوزيرة، بطبيعة الحال لست بحاجة باش نفكركم 
بأنه هاد املشروع مهم ألنه مشروع ملكي وألنه كيتعلق بواحد الفئات 
مهمة سيما من الفئة ديال الخريجين وحاملي الشهادات ولكن، السيدة 
الوزيرة، سمحو ليا نقول لكم بأنه اإلشكاليات اللي كيعاني منو هاد 
ما�ضي  »توقف»  نسميو  يمكنا  بأنه  البعض  قال  اللي  بحال  البرنامج 
»انطالقة» لألسف كيبان لنا كاين شعور بأنه بحال اللي الحكومة ما 
بقاتش جاعلة هاد املوضوع ضمن األولويات ديالها. السيدة الوزيرة 
املحترمة، ما�ضي نفس املجهود اللي كيّدار من أجل مواكبة، يعني، الشباب 
في املراحل كاملة هو اللي كيّدار في البرامج اللي اطلقت الحكومة األخرى في 
مجال ديال التشغيل، قبل ما يحصلوا الناس على القرض على التمويل 
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كيخصهم مواكبة من أجل تدقيق املشاريع ديالهم، استكمال امللفات، 
باملناسبة املوضوع ديال امللفات، السيدة الوزيرة، كنوجدو بأنه كل بنك 
لوا توحدو 

ّ
دايرة املعايير ودايرة امللف اللي بغات، هنا كا يمكن لكم تدخ

بعد من بين هاد األبناك أن هاد اشترطت نفس الشروط، وتطالب 
بتبسيط املساطر،  املتعلقة  التطورات  بما ينسجم مع  بنفس امللف 
ما ديرينش نفس املجهود على مستوى املواكبة والتتبع من غير الثلث، 
ما تنتكلموش على الثلث، هادو الثلث وصلوا للمرحلة قدموا امللفات 
ديالهم، واحد العدد من هادوك اللي كيستافدوا كاع من التمويل، راه 
كيبداو يسددو األقساط ديال القرض وباقي ما حصلوش على التمويل 
كامل، السيدة الوزيرة، باختصار أرجو أنكم تبذلوا مجهود إضافي باش 

توفروا كافة الضمانات..

السيد رئيس الجلسة:

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

النيئ5 السيد فيصل الزرهوني:

شك7ا ال7ئيس،

الوزيرة، ال يخفى عليكم أن هذا برنامج انطالقة، احنا  السيدة 
 1 إقليم آسفي غتكون  بإقليم آسفي،  النموذج  كنقولو عندنا واحد 
وال %2 اللي استفدت من هاد البرنامج، ألن برنامج كان موقف بمعنى 
الكلمة، ألن برنامج غير مسير، ما عرفناش اشنا هو هذا اإلقليم، واش 
عندو استثناء في املغرب وال تا هو باقي عليه، دايرين عليه الفيتو من 
قديم، هللا أعلم، احنا بغينا نعرفوا هاد البرنامج انطالقة جميع األبناك 
ديال أسفي ما اعطاتش الكريدي يكت�ضي فهاد برنامج انطالقة، وشكرا 

السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة الوزيرة.

السيدة نيد ة فتيح العلوي، وزي7ة االقتصيد وامليلية:

أوال بغيت نطمأن السيدات والسادة النواب املحترمون أن الحكومة 
وجميع الشركاء كيوليو هاد البرنامج امللكي ديال انطالقة كل األهمية 
ديالو، بالطبع كاين بعض النقص يمكن فهاد املنتوجات أو في التدبير 
ديالها من طرف بعض، يمكن بعض des agences bancaires، ولكن 
كاين تتبع حقيقي ديال ديال، فهو برنامج مهم لنا جدا، ألن خاصنا يمكن 
نجيو بواحد الصيغة أخرى مختلفة، ألن االعتقاد اللي عندنا هو أن هاد 
املقاولين الشباب بالخصوص في حاجة ملنتوج كانطالقة، ألن كان عندو 
واحد، كانت واحد الطلب كبير على انطالقة، ولكن كيما قلنا يمكن 
كاين ضعف في املواكبة أو ضعف ديال املقاولين ما كيعرفوش يعملوا 
هاد business plan ما كيعرفوش يدبروا داك ال�ضي، ما كنظنش بأن 

هاد الثلث كنسبة..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي حول تطور مسار االندماج 
النواب  والسادة  للسيدات  األفارقة  الشركاء  مع  لبالدنا  االقتصادي 

املحترمين من فريق التجمع الوطني األحرار، تفضلوا السيد النائب.

النيئ5 السيد عبد الواحد الشيفقي:

السيدة الوزيرة، عن استراتيجية وزارتكم واألهداف املسطرة في 
أفق تطوير مسار االندماج االقتصادي مع الشركاء األفارقة نسائلكم؟

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

السيدة نيد ة فتيح العلوي، وزي7ة االقتصيد وامليلية:

السيد النيئ5 املحترم،

مختلف  مع  االقتصادي  إدماج  بشكل  كبيرة  أهمية  تولي  فبالدنا 
الشركاء بصفة عامة، وخصوصا مع الشركاء األفارقة، وخالل العقدين 
األخيرين فتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة نصره هللا، وكنعرفو 
األهمية الكبرى اللي كيعطي صاحب الجاللة لعالقات التعاون بين الدول 
اإلفريقية، املغرب اعتمد واحد املنظور متجدد ديال التعاون جنوب 
جنوب، فاملغرب برم اتفاقيات ديال تشجيع وحماية االستثمار مع 26 
دولة إفريقية، وكايمثل بالتالي املركز الثاني في افريقيا والعالم العربي 
للبالد اللي وقعت أكبر عدد ديال االتفاقيات االستثمار، كاين ورش آخر 
مهم جدا في االتحاد اإلفريقي هو التنزيل الفعلي ديال املقتضيات ديال 
املنطقة ديال التجارة الحرة في إفريقيا، فهو من أولويات املشاريع ديال 
هاد االتحاد في أفق 2063، املغرب بالطبع انخرط فهاد االتفاقية وأكثر 
من ذلك، حاول يعمل واحد املساهمة فعالة باش تيكون التنزيل فما 
كاينش غير التجارة الحرة كاين بعض اإلكراهات أخرى اللي كنشتاغلو 
عليها، وبالتالي هاديك االستراتيجية ويمكن السيد الوزير عاود يتكلم 
نكونوا  باش  الوسائل  كل  للمغرب  نعطيو  باش  كاستراتيجية  عليها 
البوابة الحقيقية ألفريقيا للشركاء إما في أوربا وأقطاب أخرى فعملنا 
استثمارات لوجيستيكية مهمة جدا، واليوم بهاد الشراكة مع الدول 
اإلفريقية غايمكن لنا نستثمرو أكثر االستثمارات اللي قمنا بها في بالدنا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد عبد الواحد الشيفقي:

نشكركم السيدة الوزيرة على كل املعطيات التي تفضلتم بذكرها في 
هذا املوضوع وخصوصا أننا نعلم جميعا أن هاد املوضوع ديال التعامل 
مع الشركاء األفارقة اقتصاديا هو مشروع هو يعني مشروع من تدبير 



عدد1612–205رجب14442  )227يناير20232( الجريدة الرسمية للبرملان07995  

ملكي واللي سيدنا هللا ينصره توجه في العشرينية األخيرة نحو إفريقيا 
وتشجيع االستثمار وتشجيع االقتصاد املوجه نحو إفريقيا، إال أن حجم 
املبادالت مع الدول اإلفريقية رغم أنكم جا في محتوى خطابكم، السيدة 
الوزيرة، أن املغرب يعتبر الشريك الثاني من حيث التعامل االقتصادي 
غرب  مستوى  على  األولى  املرتبة  املغرب  تيحتل  وكذلك  إفريقيا  مع 
اإلفريقي، إال أننا حجم املبادالت ال يتجاوز %4 من املبادالت التجارية مع 
إفريقيا وهذا ال يعكس مستوى وتطلع اململكة املغربية. اليوم املغرب في 
تعامله مع إفريقيا هو تعامل رابح رابح وكنعرفو السيدة الوزيرة املغرب 
اليوم ليس هو مغرب األمس وأننا خصنا نقويو الجبهة نحو إفريقيا ألننا 
التعامل ديالنا اقتصاديا مع الشريك االقتصادي الكالسيكي لم يعد 
آمنا، ولذا علينا كدولة وكمؤسسات أن نشجع االستثمار نحو الدول 
اإلفريقية، حقيقة أن املغرب دار واحد مجموعة ديال االتفاقيات دار 
واحد املجموعة دالبرتوكوالت اللي تجسدات على سبيل املثال ال الحصر 
يعني األنبوب ديال الغاز نيجيريا-املغرب واللي يعني كان غادي يكون عليه 
واحد النفع كبير على اململكة املغربية، إال أن جميع هاد املحاوالت كتبقى 

يعني دون التطلعات ديال الشعب املغربي واململكة املغربية لذا..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى 
السؤال املوالي حول توفر كل القطاعات الوزارية على نظام لتتبع إنجاز 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املحددة  واملشاريع  البرامج 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النيئ5 السيد أد 5 بن اب7اهيم:

شك7ا السيد ال7ئيس املحترم،

السيدة الوزيرة، السؤال ديالنا كيخص اإلجراءات والتدابير املتخذة 
من أجل توفر كل القطاعات الوزارية على نظام لتتبع إنجاز البرامج 

واملشاريع املحددة وتجاوز النواقص وتعثرات املرحلة السابقة؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيدة الوزيرة

السيدة نيد ة فتيح العلوي وزي7ة االقتصيد وامليلية:

كل  تتوفر  أن  على  حريصة  فالحكومة  املحترم،  النائب  السيد 
القطاعات الوزارية على نظام لتتبع وإنجاز البرامج واملشاريع اللي غادي 
يمكن من النجاعة املثلى اللي كنسعاو لها جميعا، فهاد اإلطار غانذكر 
بمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 12.2021 حول املعايير املرجعية 
للميزانية املهيكلة حول البرامج واملتركزة على نجاعة األداء املنبثقة من 
القانون التنظيمي لقانون املالية. وزارة االقتصاد واملالية حرصت على 
تطوير نظام البرنامج املعلوماتية اللي سميتها e-budget 2 بهدف تحمل 
الوظائف الجديدة اللي جا بها هاد القانون التنظيمي. ومن جهة أخرى، 

فاملفتشية العامة كتعمل سنويا افتحاصات نجاعة أداء القطاعات 
الوزارية واملؤسساتية.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب السيد النائب،

النيئ5 السيد أد 5 بن اب7اهيم:

به  كتقومو  اللي  العمل  على  كنشكركم  الوزيرة،  السيد  شكرا 
بحال  سريعة  الوتيرة  بواحد  تتنتج  والوزارة  الحكومة  بأن  وكنالحظ 
القطاع الخاص دخلتيو على قانون املالية على أزمة اللي تم تدبيرها 
بشأن جيد وقانون املالية 2023، غير بالنسبة لقانون املالية كاين بعض 
املالحظات اللي ما كتخصكمش أنتما، انتما جيتو ولقيتوها بالنسبة 
بالنسبة  الوزيرة، غير  السيدة  تكلمتوا عليه،  اللي  التنظيمي  للقانون 
األهداف  معها  املالية  بقانون  ديالها  ببرنامج  كتجي  وزارة  كل  للبرامج 
واملؤشرات لقياس العمل ولكن كنالحظو كاين غياب بالنسبة للبرامج 
الكبرى اللي كتكونinterministériel تدخل وزارات عديدة ما كيكونش 
عندنا فيها أهداف وال مؤشرات. كاقتراح، السيدة الوزيرة، ما�ضي باش 
تجاوبني اللي كان ممكن يكون عندنا بعض التقارير اللي تنشر في البوابة 
ديال الوزارة اللي يكون فيها هاد التتبع سنوي ديال هاد البرامج الكبرى 
بالنسبة. مشكل آخر بالنسبة للتصفية، قانون التصفية كيجي داك 
التقرير السنوي ديال النجاعة فيه جميع املؤشرات وفيه التوصيات 
ولكن األسباب اللي ما خالتناش نوصلو لدوك األهداف ما كنلقاوهاش 
باش كنعرفو واش ديك التوصية واش عندها واحد le lien مع داك داك 
اللي السبب باش كتكون واحد التوصية valable وآخر حاجة، السيدة 
الوزيرة، هي اللي كتخص les contrats programme برامج تعاقدية مع 
الدولة كما كنالحظو جينا وجات هاد الحكومة ولقات بأن البرامج كلها 
ساالت كاع املؤسسات الكبرى من 2017 كلها هاد البرامج ما كاينش كل 
واحد كيخدم بوحدو. اللي كنطلبو منكم، السيدة الوزيرة، هي تكون 
واحد املهمة باش نشوفو هاد املؤسسات الكبرى اللي هي استراتيجية 
le contra programme حتى  شنو دارت من داك الوقيتة اللي سال 

اليوم، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة الوزيرة.

السيدة نيد ة فتيح العلوي، وزي7ة االقتصيد وامليلية:

ما يمكن لنا غير نتافقو بأن يمكن يكون تحسين أكثر فهاد الوسائل 
الوسائل  نفس  عندها  القطاعات  �ضي  كل  ما�ضي  ديالهم  والتنزيل 
 les contra على  غير  يمكن  النقطة  هاد  ناخدو  ولكن  تشتغل  باش 
بالطبع  أن  نواجبكم،  دالوقت  بزاف  عندناش  ما   programmes
للتدبير  الوطنية  الوكالة  اليوم  راه  ولكن  انتهو،  كما ذكرتو معظمهم 
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االستراتيجي للمقاوالت واملؤسسات العمومية اللي انعقد أول مجلس 
إداري ديالها فهاد دجنبر، غادي تهتم كذلك بهاد املوضوع ألن كاينين 
مناقشات مع 2 وال 3 داملؤسسات حاليا حول برامج جديدة، ولكن يكون 
عندها يمكن نظرة شمولية على كيفاش تعامل أكثر بهاد اآللية اللي 
برهنات بأن عندها واحد عندها واحد l›impact على التدبير والنجاحة، 
ولكن يمكن يكون كذلك التحسين ديال هاد البرامج ونرجعو إن شاء هللا 

مع السيد املدير العام باش ناقشو هاد املوضوع.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، السؤال املوالي حول تحديد قيمة الضريبة على املواد األولية 
ومشتقاتها للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الدستوري 

الديمقراطي االجتماعي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النيئ5 السيد نور الد ن اله7و�سي:

شك7ا السيد ال7ئيس،

قيمة  تحديد  في  املعتمدة  املعايير  نسائلكم عن  الوزيرة،  السيدة 
الضريبة على املواد األولية ومشتقاتها وخصوصا املستوردة؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

السيدة نيد ة فتيح العلوي وزي7ة االقتصيد وامليلية:

السيد النائب، املبدأ هو أن املواد األولية واملشتقات الغير املتوفرة 
وال ما كتصنعش داخل بالدنا عندها واحد رسم استيراد ديال 2.5% 
باش نشجعو الصناعات التحويلية وراه غادي تكملو املوضوع يمكن 
مع السيد الوزير، أما املواد األولية واملشتقات اللي متوفرة وال مصنعة 
داخل بالدنا غادي نطبقو عليها نسب كتراوح بين %10 و%17.5، أظن 
واحد  املادة وال  واحد  في بعض  تجي وغتقول  تعقيبكم غادي  في  أن 
القطاع كاينة واحد املادة اللي خاصها تخضع ل 2.5 وكتخضع ل 10 أو 
ال العكس، هاد �ضي كيوقع وكنعرفو بأن إدارة الجمارك كتعرف النسيج 
املقاوالتي ديال بالدنا وكاين واحد اللجنة اللي املقاول كيرجع لهاد اللجنة 
وكيفسر بأن ديك املادة ديالو راه ما مصنعاش أو ال بكمية كافية احنا 
غنتصنتو السيد للتعقيب ديالكم ونشوفو املثال اللي غادي تجي به 
على أين كاين واحد املسطرة باش إيال كانت حاالت استثنائية راه احنا 

كنعالجوها.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد نور الد ن اله7و�سي:

شكرا السيد الوزير على االستجابة، إن تخفيض الرسوم الجمركية 

املفروضة على املواد الخام األولية سيساهم في خلق عدد مهم من فرص 
الشغل وسيساعد على خزينة الدولة بأرباح مهمة ابتداء من تخفيض 
التجاري  امليزان  عجز  من  تقليص  في  واملساهمة  الشراء  مال  رأس 
باإلضافة إلى أرباح املنتوجات التي قد تستخرج من مخلفات تكرير هذه 
الجديدة وخلق  املنتوجات  إمكانية تصدير  املواد األولية، عالوة على 
آفاق استثمارية كانت حكرا على بلدان املنشأ، هذه املواد األولية وكذا 
تجويدها، فعلى سبيل املثال كفاكهة األكاجو كمادة أولية تستخرج منها 
مكسرات ومن مخلفاتها يتم صنع منتجات كثيرة ابتداء من الزيوت 
ومستحضرات التجميل واألدوية، وانتهاء بزيوت فرامل الطائرة وغيرها. 
لكن لألسف الشديد، سياسة الرسوم الجمركية املعتمدة على هذه 
الفاكهة وغيرها، تحرم الدولة من امتيازات مذكورة، حيث أن الرسوم 
على منتوجات األكاجو املكرر أقل منه كفاكهة خامة، ومن العجيب أن 
هذه الفاكهة سامة في أصلها وال تستهلك إال بعد معالجة دقيقة بواسطة 
آالت خاصة وتكريرها محليا سيضمن جودة أكبر ومراقبة صارمة تجنب 

حوادث التسمم ال قدر هللا، وشكرا السيدة الوزيرة املحترمة.

السيد رئيس الجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد اسميعيل بنبي:

شك7ا السيد ال7ئيس،

ي اكتشفنا بأن كاين واحد 
ّ
السيدة الوزيرة، تعجبنا هاد األيامات مل

القيمة املضافة على املواد وعلى  املشروع ديال تنفيذ الضريبة على 
اآلالت الفالحية، كيما كتعرفوا أن القطاع الفالحي منذ واحد املدة وهو 
معفي من الضريبة على ما كاينش رسوم ديال اإلستيراد، وما كايناش 
الضريبة على القيمة املضافة يك؟ وكاينة دابا كيما كتعرفي بأن كاع 
املواد واآلالت الفالحية déjà تزادت ب20 حتى ل30 % نظرا أن الدوالر 
طلع، بأن املواد طلعات، إيال زدنا فهاد الوقت الضريبة على القيمة 

املضافة غادي نمشيوا ل50، 60 % على املستهلك املغربي، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

السيدة نيد ة فتيح العلوي، وزي7ة االقتصيد وامليلية:

ما كاين حتى زيادة على هاد الضريبة على القيمة املضافة اللي كتكلموا 
على املرسوم األخير اللي صادقنا عليه في مجلس الحكومة، الهدف ديالنا 
هو يكون تصريح بأن هداك املواد مستعملة للقطاع الفالحي، باش ما 
ي كنجيوا كنجيوا خصوصا في قانون 

ّ
يكون حتى تالعب في اإلعفاءات، مل

املالية كتقول لنا خاص واحد الترشيد ديال اإلعفاءات واحنا متافقين 
عليهم. القطاع الفالحي عندو أهمية كبرى كيعاني، ولكن إيال كان الدعم 

للقطاع الفالحي خاصو يم�ضي للقطاع الفالحي.
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السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، إذن نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال عن 
الحد من تداعيات االقتصاد الغير منظم للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

النيئبة السيدة سلوى الدمنيتي:

السيدة الوزيرة، عن استراتيجية الحكومة للحد من االقتصاد الغير 
املهيكل وتداعياته نسائلكم؟

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

السيدة نيد ة فتيح العلوي، وزي7ة االقتصيد وامليلية:

السيدة النائبة املحترمة، أظن أن هاد االستراتيجية في ظرف دقيقة 
ما غيكفيناش الوقت، ما يمكن لنا إال نتفقوا بأنه موضوع مهم جدا، 
ما كنعرفوش ألنه غير مهيكل ولكن كاين تقارير تتقول بأن النسب ديالها 
مهمة جدا. غادي نتكلموا يمكن غير على اإلجراءات الناس اللي في القطاع 
املهيكل ألنهم ما عندهمش الكفاءات باش يكونوا في القطاع املهيكل، 
الكبير  امللكي  املشروع  أن  فأظن  أخرى.  مرة  في  عليه  نتكلموا  الغش 
ديال الحماية االجتماعية من شأنه أنه غيساعد على هيكلة عدد ديال 
القطاعات، ألن كاين واحد التحفيز مهم جدا، »CPU» غادي يساعدنا 
pour2 ديال هاد الناس، وغادي يكون واحد التحفيز  l›identification
ألن كانوا كيشوفوا يمكن باش يتقيدوا فهاد »CNSS» غير غادي يأديوا 
فيها واحد السعر وما كاين حتى استفادة، اليوم اللي كاينة تغطية صحية 
يمكن غادي يساعدنا كذلك على هيكلة ديال هاد القطاع. كذلك تكلمنا 

على نظام »املقاول الذاتي» حتى هو من شأنه أنه يساعدنا على هيكلة..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

النيئبة السيدة سلوى الدمنيتي:

إذن السيدة الوزيرة كيفما كتعرفوا باللي أن أكثر من %80 من 
ضمن  أنشطتها  تزاول  زالت  ما  باملغرب  الشغيلة  النشيطة  الساكنة 
عندهاش  ما  الحكومة  بأن  كيوضح  وهذا  املهيكل،  الغير  االقتصاد 
�ضي رؤية واضحة بسبب تشتت املتدخلين وكذلك غياب رؤية وطنية 
مندمجة ومنسجمة. السيدة الوزيرة، هاد ال�ضي كيضيع موارد مالية 
كبيرة على خزينة الدولة تقدر ب40 مليار درهم مما كيأثر على تمويل 
عرض الخدمات العمومية، وكنعرفوا بأن الباعة املتجولين والفراشة 
السيدة الوزيرة، راه عياوا من الهروب من املقدم والقايد، فخصهم 
حلول جذرية اللي فعال تحل هاد املشكلة، ويمكن املشروع ديال الحماية 

االجتماعية إيال ما مشاش في املسار الصحيح ديالو بسبب الزيادة كذلك 
على  الضرائب  في  زيادة  جاب  اللي  الجديد  املالية  قانون  مشروع  في 
املقاوالت الصغيرة واملتوسطة، غيأدي للجوء إلى االقتصاد الغير املهيكل. 
هنا ما فيها باس نذكر بواحد املبادرة حميدة اللي قام بها السيد والي جهة 

طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال..

السيد رئيس الجلسة:

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

النيئبة السيدة وسيلة السيحلي:

نعم، السيدة الوزيرة، كنساءلوكم على االستراتيجية املندمجة اللي 
دعا ليها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي فيما يخص االقتصاد 
الغير املنظم، وعن التوصيات اللي اقترحها كإزالة الحواجز التشريعية 
الحرف  تنظيم  عملية  ملواكبة  برنامج  وضع  واإلدارية؛  والتنظيمية 
واملهن؛ إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تضم أماكن إنتاج معروضة 

للكراء وغيرها..

السيد رئيس الجلسة:

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

النيئ5 السيد  ونس بن سليمين:

شك7ا السيد ال7ئيس،

ال شك أن املجهود اللي بذالتوا الحكومة منذ تنصيبها يصب في 
إجراءات كفيلة بضمان هيكلة هاد األنشطة اللي هي من طبيعة الحال 
تيستافدوا منها واحد املجموعة من املواطنين بسطاء، ولكن اليوم نحن 
في حاجة أنه يدخلوا للتنظيم باش يستافدوا من ما تقوم به الحكومة 
من برامج حماية اجتماعية. ولكن في نفس الوقت، هناك فئات معينة 
تتشكل خطر على االقتصاد املهيكل، وهادي يجب مراقبتها وأنتما راه 
غاديين فهاد املجال من خالل ما تقومون به من إجراءات، فمزيدا من 

الحرص والحذر لهاد القطاع.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، إذن نمر إلى السؤال املوالي عن تداعيات رفع سعر الفائدة 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

النيئبة السيدة م7وى األنصيري:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدة الوزيرة، إن رفع سعر الفائدة القيا�ضي إلى %2 قد خلف ردود 



07997 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1612–205رجب14442  )227يناير20232( 

فعل متباينة بشأن تداعياته املتعددة األبعاد، فما هي التوضيحات التي 
يمكن للحكومة تقديمها لتنوير الرأي العام الوطني بهذا الخصوص؟

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

السيدة نيد ة فتيح العلوي، وزي7ة االقتصيد وامليلية:

السيدة النائبة املحترمة، نذكر بأن السياسة النقدية من صالحية 
واالختصاص ديال بنك املغرب، على أي الرفع من سعر الفائدة من 
األدوات والتقنيات اللي كتجي في املحفظة ديال البنك املركزي من أجل 
مواجهة ديال التضخم، وبالتالي شفنا ارتفاع في سعر الفائدة في شهر 
شتنبر، ومن بعد في شهر دجنبر. سألتونا كحكومة على التداعيات، 

فكاين شقين:

ر هاد اإلجراء باش نحاربوا التضخم، وراه تكلمت في 
ّ
-أوال عالش دا

األسئلة السابقة على عدد ديال اإلجراءات وهذا كذلك دور الحكومة 
أنه يساعد على التحكم في التضخم؛

من جهة أخرى كاين تداعيات على االقتصاد، على املقاوالت ويمكن 
على التمويل وهنا كاين تدابير أخرى ألن الحكومة عندها قناعة بأن 
خاصنا نساعدوا املقاوالت فهاد الظرفية باش يبقاوا محافظين على 
مناصب الشغل، على االستثمارات وغنرجعوا للميثاق ديال االستثمار، 
على التفعيل ديال صندوق محمد السادس لالستثمار والتدابير كلها اللي 
جينا بها، على الدور املهم اللي كتقوم بها تمويلكم في الضمانات ألن ديك 
الضمانات اللي كتجي بها تمويلكم هي كذلك من شأنها أنها غادي تنقص 

من التكلفة ديال التمويل ديال الشركات، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

النيئبة السيدة م7وى األنصيري:

شك7ا السيدة الوزي7ة،

إننا ال نشك في الفريق االستقاللي أبدا في الروح الوطنية الصادقة 
التي تحكم اتخاذ أي قرار من طرف هذه الحكومة من الوزارة ديالكم، 
لكرامة  ضمانة  واملؤسسات  القانون  دولة  ترسيخ  من  جعلت  التي 
املواطنين، واستجابة لتطلعاتهم من أجل مغرب أقوى وأكثر إنصافا، 
إحدى أولويات برنامجها بقدر ما نحن في الفريق االستقاللي نتخوف من 
التأثيرات السلبية التي يمكن أن يحدثها هذا القرار الذي أريد له وأريد 
به أن يكون آلية للتحكم في التضخم، إذا لم تتخذ اإلجراءات املواكبة 
الكفيلة بحماية املقاوالت خاصة الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة 
من الصعوبات واإلكراهات التي قد تواجهها في تمويل مشاريعها إزاء 
املؤسسات البنكية، في ظل وضعية اقتصادية ما زالت مطبوعة بنوع 

من الركود، ونفس ال�ضيء بالنسبة املواطنين الذين يوجدون في وضعية 
اجتماعية صعبة بما تحمله من إكراهات وتحديات في حياتهم العامة 
والخاصة خاصة، وأن الحكومة لم تقدم دراسة آلثار قبل اتخاذ هذا 
القرار والقيام بتقييم دقيق لتداعياته املباشرة وغير املباشرة على الحياة 
اليومية للمواطنين ووضعية املقاوالت، والسيدة الوزيرة غتكونو اطلعتو 
على التقرير ديال املندوبية السامية للتخطيط اللي كيشير بأن مؤشر 

الثقة لألسر املغربية..

السيد رئيس الجلسة:

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

النيئ5 السيد ادريس السنتي�سي رئيس الف7يق الح7كي:

شك7ا السيد ال7ئيس،

الصدقية  في  نشكو  يمكنش  ما  طبعا  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
الكالم ديالكم ولكن كاين �ضي 2، 3 داملالحظات فهاد املوضوع، أوال 
ما  ونقطة  نقطة  تتزيد  البنكة  الفوائد،  على  نقطة  نضيف  حينما 
مقابلهاش مصاريف يعني أن املداخيل دالبنكة هما هما ويعني تضاف 
لها %25 مقابل 0 مصاريف، وهاد %25 راه النصف فيها تترجع ضرائب، 
وبطبيعة الحال هذا مسلك الحكومة وهذا تيفرمل االستثمار وبصدق 

التضخم  املوضوع  هذا  عند  نقف  أن  والبد  األرقام  غنشوفو  واحنا 
والنظرية، راه نظرية تاع بنكة ما�ضي نظرية متاع مبنية ف�ضي جهة أخرى 

وبنك املغرب كلو بنكيا وتيدافعو.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 

النائب.

النيئ5 السيد عيدل الدفوف:

السيد ال7ئيس،

التعقيب ديالي غادي يكون على العموم التدخالت ديال السيدة 

يعاونو  باغين  موجودة  النية حسنة  أن  هو  كيتبين  اللي  هو  الوزيرة 

املقاوالت، أنغتنم الفرصة كذلك بوجود السيد وزير الصناعة باش 

نطلبو منهم واحد الطلب هو أنهم خصهم يدافعو على la circulaire اللي 

خرجات العام اللي فات من عند رئيس الحكومة 06.2022 اللي كتهضر 

على اإلجراءات والتدابير املتخذة في هاد الظروف االستثنائية، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيدة الوزيرة.
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السيدة نيد ة فتيح العلوي، وزي7ة االقتصيد وامليلية:

شكرا السيد النائب املحترم، اللي مسلك الحكومة هو أن االقتصاد 
يعاود يرجع العافية ديالو والدينامية ديالو، وهاد التضخم ما نقدوش 
نقولو راه هاد الرفع في سعر الفائدة راه شفتو عامليا ما�ضي في واحد البالد 
أو ال في واحد املنطقة، اليوم النسب اللي كاينة تقريبا النسب كانت في 
2015، بالطبع واحد اللي اخدا كريدي بواحد النسبة وشاف ارتفاع 
غيكون عندو واحد اآلثار راه شفنا بأن الوقت، ألن البنك املركزي أعلن 
على هاد اإلجراء في دجنبر في نفس البالغ قال بأنه غيبقى حريص على 
مراقبة القطاع البنكي باش ما يكونش تالعبات فرجعو ل، أما فيما 
يخص l›impact ديال هاد ديال فهاد القرار اتخذا في دجنبر ما كيكونش 
كانت  إيال  األطراف  تبقى مراقبة من جميع  مباشر وغادي  آثار  عندو 
املندوبية السامية والبنك central، كذلك وزارة االقتصاد واملالية وكل 
واحد ب la méthodologie ديالو باش نشوفو واش هاد اإلجراءات 

عندها واحد اآلثار على التحكم في نسبة التضخم، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الوزيرة  للسيدة  شكرا 

وننتقل إلى آخر قطاع مبرمج وهو الصناعة والتجارة، مرحبا بالسيد 

الوزير، األسئلة 3 املوالية لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر باملناطق 

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األول  السؤال  الصناعية، 

الفريق الحركي، تفضلوا أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد الرئيس.

النيئ5 السيد ادريس السنتي�سي رئيس الف7يق الح7كي:

السيد الوزي7 املحترم،

املناطق الصناعية، املغرب الحمد هلل دبا قطع خطوات مهمة، ال 

من حيث املضاربة وال من حيث، ولكن املشكل اللي مطروح هو بالنسبة 

للمقاول الذاتي واملقاول الصغير واملقاولة الغير املهيكلة، واملهن اللي 

كتدير إزعاج للسكان، هاد ال�ضي كلو نحن في حاجة لتمويل وتدعيم خلق 

املناطق ذات األنشطة االقتصادية الصغرى، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 

األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

النيئ5 السيد عيدل الدفوف:

شك7ا السيد ال7ئيس،

املناطق  لتعزيز  والتدابير  اإلجراءات  نسائلكم عن  الوزير،  السيد 
الصناعية وجلب االستثمارات؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

النيئ5 السيد عبد اإلله امهدي:

السيد الوزير، نتساءل عن التدابير االستعجالية املتخذة لتوسيع 
وتأهيل املناطق الصناعية املوجودة وتحسين وضعيتها، حتى تكون في 
مستوى اإلقالع االقتصادي املنشود في ظل ما يتيحه والقانون اإلطار 

بمثابة االستثمار، من فرص جديدة في خلق الثروة وفرص الشغل؟

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضلوا للمنصة.

السيد رييض مزور وزي7 الصنيعة والتجيرة:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

شكرا السادة النواب املحترمون على هاد األسئلة اللي هي أسئلة 
مهمة، ما يمكنش تكون صناعة أو نشاط اقتصادي بدون عقار أو بدون 
تموقع لخلق هاد األنشطة. وكما كتعلمو كيف قال السيد الرئيس، 
كانوا أشواط كثيرة اللي مرت عليها بالدنا من أجل خلق 12 ألف هكتار 
ديال املناطق الصناعية، وتقريبا في كل جهات اململكة، وجينا بعدد ديال 
القوانين، القانون األخير غنقترحوه على اللجنة بعد التعديل ديال غرفة 
املستشارين، بعد هذه الجلسة إن شاء هللا باش نشوفو التعديالت اللي 
جاو بها املستشارين، باش نحاربو املضاربة ونعطيو الخدمات الالزمة، 

نلزموا على الخدمات الالزمة فهاد املناطق الصناعية.

معلوم مازال ما حلينا كل �ضي، معلوم مازال كاين إكراهات، معلوم 
مازال كاين عدد ديال االحتياجات اللي خصنا نستاجبو ليها، احتياجات 
املدن وال املدن الصغيرة واملتوسطة والكبرى، اللي عندها رغبة باش 
تحول بعض األنشطة اللي هي يمكن ما بقاتش كتصالح داخل املدن 
باش  املدن  ديال  مع عدد  كنشتغلو  حنا  اإلكراهات.  بعض  وكتخلق 
نخلقو مناطق صناعية وال مناطق اقتصادية جديدة، اللي غتمكنها من 

تحويل هاد األنشطة.

عندوش  ما  هو  اللي  والصغير جدا،  الصغير  املقاول  كاين  معلوم 
اإلمكانيات باش يشري األرض وخصو يلقى مرافق جاهزة، وكنشتغلو 
على هاد �ضي في إطار تجريبي بالفعل، فإطار الضرورة بعض املرات، كاين 
أنشطة اللي هي خطيرة بالنسبة للدار البيضاء وال طنجة وال العدد ديال 
املدن األخرى، وكاين إكراهات حتى فهاد املشاريع، وكنحاولو نتجاوزوها 
خطوة خطوة، ومعلوم أيضا، كاين أقاليم اللي مازال ما عندها حتى 
�ضي منطقة صناعية، حنا غاديين على النهج باش كل إقليم يكون عندو 

منطقتو الصناعية إن شاء هللا.
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السيد رئيس الجلسة:

تعقيب للسيد الرئيس، تفضلوا.

النيئ5 السيد ادريس السنتي�سي رئيس الف7يق الح7كي:

احنا متفقين السيد الوزير، فقد كنقولو بأن أوال، خاص تكون 
جاهزة  محالت  لبناء  والخواص،  حكومية  القطاعات  بين  ما  شراكة 
واملرور لكراءها. هاد الكراء نتاع املحالت التجارية والصناعية غادي 
يحل املشكل بشكل قوي، ثم البد من دعم على فحال اللي كان فاملدينة 
قبل، كتصيب النجارين والحدادين إلى غير ذلك، خصنا ندعمو وهاد 
ال�ضي يمكن إيال الدولة دارتو تحصل على االستثناء ألنه كاين أرا�ضي اللي 
ما�ضي ممنوعة البناء، محرمة للبناء وال دارتها اإلدارة نفسها وكان العلو 
حادر راه املشكل محلول يعني بالنسبة لهاد الفرص دالشغل اللي يمكن 
تكون باآلالف، وراه ما كاينش 2 دالحلول بالنسبة لخلق فرص الشغل 
ما كاينش غير الوظيف بوحدو، كاين الحل واحد هو تشجيع املقاولة 

الصغيرة، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب للسيد النائب من فريق األصالة واملعاصرة.

النيئ5 السيد عيد الدفوف:

السيد ال7ئيس،

شكرا السيد الوزير، بالفعل احنا كذلك متفقين معكم واللجنة مو 
االجتماع يعني أنمشيو اللجنة وغادي نصوتو على هاد القانون اللي احنا 
فخورين بأنه جا هادي بدون نقاش، لكن السيد الوزير راه كاين واحد 
املجموعة ديال املشاكل فالصناعة، ما بقاتش غير في املناطق الصناعية 
وإنما كيخصها تكون كذلك واحد القناعة وواحد اإلرادة، بحيث أنني 
مرارا وتكرارا كتجبد املوضوع ديال قطاع النسيج اللي هو أول مشغل في 
اإلقليم ديال طنجة واللي عرف واحد املجموعة ديال املشاكل في الشهور 
األخيرة، يمكن أنكم تقولو لي بأن راها حطمنا أرقام قياسية هاد السنة 
هادي وإنما راه واخا حطمنا أرقام قياسية ولكن كاين واحد املجموعة 
ديال املصانع اللي تحداث جديدة في السنوات األخيرة، إضافة إلى أنه، 
السيد الوزير، كنقولو بأنه مثال اليد العاملة اللي كانت في هاد القطاع 
هذا كتكون تقارب أو تفوت 200 ألف عامل أو 3000 أسرة، احنا في 
املثل بمنطقة صناعية صغيرة عدد  إقليم طنجة نعطيك غير واحد 
العمال اللي فيها كاين ما بين 30 ألف حتى 40 ألف عامل في منطقة 
وحدة وانت عارف العدد ديال املناطق الصناعية اللي عندنا فطنجة 
ملي كنقول 30 ألف وال 50 ألف هي 30 ألف وال 40 ألف أسرة، لذلك، 
السيد الوزير، دائما كنطلب منك هاد القطاع هذا خص واحد العناية 
خاصة خصك ضروري تساعد معنا يمكن نكونو ما كنعرفوش نسوقو 
يمكن يكونو بعض االختالالت أو نواكبو طرق جديدة ولكن السيد الوزير 

خصك ضروري تساعد معنا فهاد املوضوع.

من ناحية أخرى، السيد الوزير، هو أنه الظرفية الحالية فحال اللي 
سبق لي وقلتها وكنعاود نأكدها هو أننا خصنا نستافدو من األزمة اللي 
كاين في الدول اآلسيوية، خصنا نستافدو كذلك من األزمة اللي كاينة في 
الحرب الروسية األوكرانية ما�ضي غا في القطاع ديال الطائرات والقطاع 
ديال السيارات مشكورين على املجهودات اللي كتقوم فيها وإنما نرجع 
 la كذلك نرجع دائما لقطاع النسيج ألنه واحد القطاع اللي كيخدم
moyenne ديال واحد املكينةة ديال 3000 درهم كتخلص كثر ديال 3 

ديال العمال وانتما عارفين هاد ال�ضي السيد الوزير، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  النائب  للسيد  تعقيب  شكرا 
والتعادلية.

النيئ5 السيد عبد اإلله امهدي:

السيد الوزير، ال أحد ينكر املجهود اللي كتعملوه في هاد اإلطار 
هذا، إال أنه بالنسبة لتوسيع هاد املناطق على سبيل املثال منطقة 
سيدي عثمان موالي رشيد اللي اآلن فيها تقريبا أكثر من 130 مؤسسة 
صناعية وكتشغل أكثر من 40 ألف نسمة أي 40 ألف أسرة تستفيد 
من هاد املنطقة، اآلن ال زالت تخضع لضغط كبير من ناحية طلب 
الشغل وبها متواجد طلب االستثمار الكبير إذن تدخلكم في توسيع هاد 
املنطقة أصبح حاجة ملحة لالستجابة لطلب املستثمرين، والحاجة 
الوحيدة لتشغيل أبناء املنطقة، السلطات املحلية مشكورة تعمل ما في 
وسعها إليجاد حل لهاد اإلشكال، لكن تدخل وزارتكم، السيد الوزير، 
من خالل املساهمة، ستمكن كذلك من توسيع هاد املنطقة بأثمان 
تحفيزية ومنافسة وسيمكن كذلك من املقاولين الشباب أبناء املنطقة 
من االنخراط في الدورة االقتصادية و بطريقة غير مباشرة ستمكن هدا 
توسيع من فك العزلة على الهرويين الشمالية بصفة غير مباشرة، إذن 
نحن مطالبون وأنتم السيد الوزير لدعم هاد املنطقة اللي فيها الهدر 

املدر�ضي وفيها التهميش وفيها عدة مشاكل، شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:

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

النيئ5 السيد سعيد اتغالست:

شك7ا السيد الوزي7،

الوزير  السيد  أزيالل  ديال  الترابية  الجماعات  ديال  الساكنة 
والحرفيين راه كيعانيو بسبب انعدام هاد املنطقة الصناعية اللي كتضم 
الحرفيين والصناع التقليديين. السيد الوزير، الحرفي راه كيم�ضي باش 
بسبب  الجيران  من  بالشكاية  وكيتفاجأ  لوليداتو  الخبز  يصور طرف 
اإلزعاج. السيد الوزير، كنلتمسو منكم باش تعطيو أولوية يعني لهاد 
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ولإلشارة،  أزيالل.  بإقليم  وخاصة  الصناعية  املناطق  لهاد  املشروع 
السيد الوزير، راه املجلس الجماعي ديال أزيالل راه مستعد يعني باش 

ينخرط معكم فهاد املشروع والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيدة النائبة، 9 الثواني.

النيئبة السيدة عويشة زلفى:

السيد الوزير، سيتم إحداث مناطق صناعية حقيقية فجهة كلميم 
فيهاش  ما  كلها  الزاك  أسا  كلميم،  إفني،  نون، طانطان، سيدي  واد 

مناطق صناعية، وكلها مناطق عشوائية..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

النيئ5 السيد ادريس الش7ا بي:

السيد الوزير، ال يخفى على أحد الدور املهم واألسا�ضي اللي كتلعبو 
املناطق الصناعية في تنمية بعض األحياء أو املدن، على سبيل املثال 
ماسة  حاجة  في  اليوم  اللي  البيضاء،  بالدار  الحسني  الحي  منطقة 
إلى توسيع الحي الصناعي ديالها وإعادة التأهيل ديالو، فالوقت داز 
في  بما  تقوموا  نطلبو منكم  الوزير  فالسيد  تغيرو.  تبدلو  والحاجيات 

وسعكم باش نوصلو لهاد النتيجة، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

املعارضة هل هناك..، تفضلوا السيد النائب.

النيئ5 السيد نور الد ن قشيبل:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيد الوزير، املدن الصغرى والجماعات الصاعدة: جماعة قرية با 
امحمد، بإقليم تاونات نموذجا، تناشدكم لتوسيع املناطق الصناعية، 
ملا لها من دور مهم في جلب االستثمار وتوفير فرص الشغل. ونحن نعلم 
أن بالدنا عرفت ثورة هامة في مجال االستثمار الصناعي، وذلك من 
خالل سن قانون 102.21 الذي ينظم تهيئة هذه املناطق الصناعية 
الصناعية  املدن  تسائلنا  حقيقية،  مجالية  عدالة  وألجل  باملغرب، 
الصاعدة عن نصيبها من إدماج حقيقي في االستثمارات املحلية ونصيب 
إلى املدن  للهجرة  التشغيل املحلي حتى ال يضطرو  شبابها من فرص 
الكبرى كالدار البيضاء وطنجة، ال تكلفهم مصاريف التأخير والتنقل. 
لذا املطلوب السيد الوزير، تحديث التدابير الواجب اتخاذها لتحسين 
جاذبية االستثمار لهذه املناطق، إعادة النظر في تصاميم التهيئة للمدن 
الصاعدة حتى تتمكن من تخصيص عقارات ملناطق صناعية تستجيب 
ملتطلبات املنطقة وتفتح ابواب التشغيل، خاصة وأن قانون اإلستثناء 

واملقاوالت  املستثمرين  تشجيع  وجب  لذا  التنفيذ،  موقوف  أضحى 
املحلية من خالل تبسيط وتسهيل مساطر التراخيص، منح امتيازات 

خاصة بتوفير األرا�ضي وإعفاءات ضريبية، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

النيئ5 السيد العيي�سي الف7فير:

السيد الوزير، نتلقى بارتياح كبير الحضور ديالكم اإليجابي والوازن 
والديناميكية ما كيخفيها حتى واحد، ولكن خليني نتكلم السيد الوزير 
على بعض املجمعات الصناعية اللي كتكون موضوع اتفاقيات متعددة 
األطراف، أكثر من 4 أو 5 أو 6 أو حتى 7 األطراف، ولسبب من األسباب 
أن أحد طرف ال يفي بإلتزاماته، كيبقى هاد املجمع غير قابل للتنفيذ، 
 ،2017 من  صناعي  مجمع  السراغنة،  قلعة  إقليم  نموذجا  أتحدث 
اآلن موقوف التنفيذ لسبب أن طرف ما تخلى عن التزامه، نطالب، 
لحساسية املوقف، وألهمية املرفق التدخل وبشكل استعجالي إليجاد 

حل لهذا املشكل، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد النائب.

النيئ5 السيد عبد هللا اب7كي :

املنطقة الصناعية ديال طنطان، ديال..، عطات االنطالقة ديالها. 
خصنا املنطقة الصناعية االقتصادية ديال املقاولين الصغار في مدينة 

طانطان. شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

تفضلوا السيد النائب.

النيئ5 السيد عبد الك7يم الزمزامي:

شكرا السيد الرئيس..

السيد رئيس الجلسة:

السيد النائب هللا يخليك، كاين 3 األسئلة. عندهم الحق، كل واحد 
عندو الحق يرد للتعقيب. هادي وحدة املوضوع كاين 3، كندير املرونة، 
ال ما بقاش عندكم الوقت. املعارضة، كاين 3 داألسئلة، هللا يخليك 
السيد النائب. كندير املرونة لجميع الفرق وكاين 3 د االسئلة..، تفضلوا 

السيد النائب فيما تبقى من الوقت.

النيئ5 السيد عبد الك7يم الزمزمي:

السيد الرئيس، التوقيت.
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شكرا السيد الوزير، املجهودات اللي قمتو بها فيما يخص مناطق 
مشكورة  االقتصادية  األنشطة  ديال  واملناطق  الصناعي  اللتسريع 
ومحمودة. ولكن اللي واجب أننا نفكرو فيها، هو املوضوع ديال إعادة 

التأهيل ديال..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

السيد رييض مزور وزي7 الصنيعة والتجيرة:

دابا هاد املوضوع كون كان عندنا الوقت كون داز نائب بنائب حيث 
كل واحد وعندو الحق، كل واحد عندو الحق،..

السيد رئيس الجلسة:

هللا يخليكم، تكلم السيد الوزير.

السيد رييض مزور وزي7 الصنيعة والتجيرة:

كنهضر على الجواب ديالي، ال كل واحد خصو يدافع على اإلقليم اللي 
كيمثلو، املنطقة اللي كيمثلها، حيت عندو الحق وواجب باش يدافع 
على كل منطقة تكون عندها منطقة صناعية أو توسع أو تعاود تأهل 
أو تجي منطقة اقتصادية للحرفيين إلى آخره، وهاد ال�ضي احنا واعيين 
به وكنشتغلو عليه يوميا، و كتشوفوا إشكالية ديال العدالة املجالية، 
ملي كتجي للدار البيضاء كتقول لك اعطيني منطقة صناعية، و�ضي 
واحد كيقول لك أنا في آسا الزاك ما عندي والو، يمكن لي نقول ليه 
الدار البيضاء خذات حقها، اللي كلى حقو يغمض عينيه، يم�ضي لبالصة 
وعندها  سكنية  كثافة  عندها  راه  البيضاء  الدار  حتى  ولكن  أخرى، 
البطالة وخاص نشتغل عليها، وآسا الزاك ما عندهاش منطقة صناعية 
ولكن عندها استثمار اللي يمكن لو ياخذ %20 ديال األرض ديال اإلقليم 
اللي  صناعية  منطقة  أضخم  هي  اللي  كنهضرو  عالش  عارفة  وانت 
غتكون إن شاء هللا في املغرب، donc كل واحد عندو امليزات ديالو وعندو 
املشاريع ديالو، كاين كنبداو ب 2 هكتار في دمنات يمكن دمنات تحتاج 
أكثر، عندنا أزيالل 5 هكتار يمكن أزيالل تحتاج أكثر، احنا كنشتغلو مع 
املجالس، وعندك الحق السيد النائب ما يمكن لناش نشتغلو على كل 
هاد املشاريع بوحدنا، خاصنا أطراف أخرى اللي تشارك معنا بالنسبة 
للمجالس املحلية وبعض املرات، املجالس الترابية، وبعض املرات كاين 
�ضي طرف ملا كيوفيش بالوعود ديالو كيوقف املشروع، كنحاولو نعاود 
نحييوه لكن ما يمكنش الوزارة من املركز ديالها هي اللي تم�ضي تشرف 
لو وكنحاولو نجيبو 

ّ
على منطقة صناعية ف�ضي بالصة، معلوم كندخ

شركاء، كنحاولو نديرو اتفاقيات أخرى بال هاد الشريك، يمكن بعد 
انتخابات بعض املجالس الترابية كاين اللي قال لك هذا سناها اللي 
قديم أنا غنكملهاش إلى آخره، كنحاولو نتجاوزو هاد املنطق، وكنحاولو 
نعاود نجيبو الدراسة ونجيبو الجدوى ديال هاد املشاريع باش ندفعوها، 

ولكن بحال اللي شفتوا سنينا اليوم عندنا اليوم أكثر من 150 منطقة 
صناعية، سنينا العام اللي فات 22 اتفاقية باش نديرو 1400 هكتار 
يخلق  باش  ترابي  مجلس  أي  تواكب  باش  جاهزة  والوزارة  إضافية، 
املنطقة الصناعية إيال كانت دراسة الجودة، وباش يعاون هاد املجلس 
فرص  ويخلق  اإلستثمارات  ويجلب  املنطقة  هاد  يسّوق  باش  الترابي 

الشغل.

السيد رئيس الجلسة:

السؤال املوالي عن تقديم الدعم للتجار والنهوض بالقطاع التجاري 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  الوسط  في 

االشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النيئ5 السيد حميد الدراق:

نسائلكم عن اإلجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتحسين مردودية 
التجارة وحماية التاجر بالعالم القروي؟

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيد الوزير.

السيد رييض مزور وزي7 الصنيعة والتجيرة:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، وهذا السؤال هام، بالنسبة 
للتجارة بصفة عامة اللي التاجر كتعرفوا بأنه كيعاني ولكن في املجال 
األسواق  هما  أوال  الفضاءات  عندنا  أكثر،  كيعاني  القروي  العالم 
األسبوعية اللي في الحقيقة املعايير املستوى اللي وصلوا لها بالنسبة 
للنظافة، وبالنسبة لعدد ديال املسائل وصلنا لحالة يرثى لها وكنشتغلو:

أوال، على نماذج دالئل باش نجهزو هاد األسواق اللي هما جاهزة 
املحلية  والسلطات  الفالحة  وزارة  مع  بشراكة  كنشتغلو  الوزارة،  في 
فضاءات  هي  اللي  الفضاءات  هاد  نأهلو  نعاودو  باش  واملنتخبون 
اجتماعية من غير قضاءات تجارية هي فضاءات اجتماعية مهمة، هذا 

بالنسبة للفضاء؛

كيقوم  اللي  التاجر  بأن  كتعرف  بنفسو،  للتاجر  بالنسبة  ثانيا، 
بالتجارة تمة في العالم القروي ما عندوش غير وظيفة التاجر، كاين 
وسيط وكاين فالح اللي كيجي وال كساب اللي كيجي لهاد األسواق هي 

تحسين الوضعية ديال العالم..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد حميد الدراق:

ال يخفى عليكم السيد الوزير املحترم الدور الهام الذي يلعبه القطاع 
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التجاري بالعالم القروي في اإلقتصاد الوطني، مما يفرض إيالء عناية 
خاصة للرفع من مستواه ومواكبة التجار الصغار عبر تنمية تنافسيتهم 
مع العمل على إرساء تخطيط معماري ملحالتهم التجارية، يتالءم مع 
األسبوعيين  السوقين  املثال،  سبيل  على  منطقة،  كل  خصوصيات 
لسبت واد الو وأربعاء بني حسان بإقليم تطوان، الذين يعدون من أقدم 
بأربعاء  األسواق باإلقليم، في اآلونة األخيرة تم تحويل سوق املاشية 
بني حسان إلى مكان آخر يبعد عن املركز دون توفره على التجهيزات 
الضرورية، كما تمت برمجة نقل هذا السوق األسبوعي إلى مكان آخر 
ألصحاب  وإفالس  اقتصادي  ركود  في  يسبب  مما  املركز،  عن  يبعد 

املحالت التجارية الصغيرة، وأرباب املقاهي واملطاعم.

السيد الوزير، نحن في الفريق االشتراكي، نتطلع إلى تسريع تمكين 
املنافسة،  من  وحمايتهم  وتنظيمهم  الصحية،  التغطية  من  التجار 
ونطالب بإعادة التأهيل األسواق األسبوعية، وتجويد البنية التحتية، 

وضمان.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 
أظن بأنه ما بقاش الوقت، انتهى الوقت، إذن نمر إلى سؤال حول دعم 
الشركات املصدرة إلى أوروبا، بعد إقرار ضريبة الكربون، إلى السيدات 
والسادة النواب املحترمين فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد 

النائب.

النيئ5 السيد عالء الد ن البح7اوي:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيد الوزير، عن دعم الشركات املصدرة إلى الدول األوروبية، بعد 
إقرار ضريبة الكربون نسائلكم؟

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيد الوزير.

السيد رييض مزور وزي7 الصنيعة والتجيرة:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال املهم، بالنسبة للدعم 
دعم الشركات باش نقويوا التنافسية ديالهم مباشرة، كما كتعرفوا 
إخالء من الكاربون في املغرب إستراتيجية ديال سيدنا عندها أكثر من 
عقدين، اللي كنشتغلوا عليها يوميا، وهاد اإلستراتيجية كتمكن القدرة 
اإلنتاجية واملنتجين ديال املغرب، باش يقيوا التنافسية ديالهم، إيال 
مشاوا للكهرباء الخالية من الكاربون راه كتنزل الفاكتورة ديالهم، إيال 
مشاوا للتدوير راه كتنزل الفاكتورة ديالهم، وكاين برامج دعم باألخص 
 ،croissance verte للمقاولة الصغرى واملتوسطة، اللي سميتو تطوير

اللي كيعطي %30 ديال دعم االستثمارات فهاد املجال.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد عالء الد ن البح7اوي:

شكرا السيد الوزير على اإليضاحة، وشكرا للحكومة اللي كدعم هاد 
املقاوالت. هاد الشركات السيد الوزير، راك عارفين هما أكبر املشغلين 
الصعبة  الظروف  فهاد  لكنها  الصعبة،  العملة  وكيجلبوا  املغرب،  في 
كيعانيوا من التنافسية الحادة الدولية، والتباطئ االقتصادي، وغدزيد 
عليهم أوروبا بهاد الضريبة ديال الكربون. هاد الضريبة غادي تهبط 
من التنافسية ديالهم، إذن خصهم يستثمروا باش يطلعوا التنافسية 
ديالهم، خصهم يستثمرو أوال باش يديروا le bilan carbone ديالهم، 
وهذا ما�ضي ساهل، le bilan carbone هو األثر الكاربوني ديالهم، وهذا 
النفايات  تثمين  في  يستثمروا  كذلك  يديروا  وخصهم  جدا،  صعيب 
هاد  ال�ضي  وهاد  املتجددة،  الطاقات  في  يستثمروا  وخصهم  ديالهم، 
الوزير، شكرا  %30 السيد  االستثمارات هي كبيرة وضخمة، هاديك 
اللي كتدعموا بها الشركات، ولكن خص الدعم لجميع الشركات، ما�ضي 
غير الصغار حتى لكبار خصهم الدعم كذلك، واملتوسطين والصغار 
كذلك، ديك %30 ما كافياهمش، لذا السيد الوزير، كنطلبوا منكم 
واحد الشجاعة أكثر، لدعم أكثر هاد الشركات، وخاصة ملا ال السيد 
الوزير، نعطيوا لهاد الشركات واحد األلواح شمسية بأثمنة بسيطة، 
باش يمكن لهم يتزودوا بالطاقة املتجددة، والفائض مقابل هاد ال�ضي 
الكهربائية،  للشبكة  يم�ضي  لو  يمكن  ديالهم،  اإلنتاج  ديال  الفائض 
وكذلك خصنا نساعدوا هاد الشركات، باش يمشيوا ألسواق أخرى من 

غير السوق األوروبي، كالبريكس والدول اإلفريقية وغيرها، وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

السيد رييض مزور وزي7 الصنيعة والتجيرة:

في  النائب على هاد اإلضافة. أوال، املستثمرين  كنشكركم السيد 
الطاقة اللي غيزودوا هاد املصنعين موجودين، وغيزودوهم بطاقة بأقل 
تكلفة، واحنا عندنا اتفاقية، ويا هللا صادقتوا بالنسبة لإلنتاج الذاتي 
على قانون، اللي غيمكن باش الفائض بنسبة ضئيلة يم�ضي للشبكة، 
 ،30% هاد  اإلستثمارات  هاد  أن  األهم  هذا،  هو  ما�ضي  األهم  ولكن 
موجهة لإلستثمارات الذاتيين، ولكن كاين اللي غيستثمر باش يعطيك 
هاد الطاقة املتجددة، املهم أنك يمكن لك تبرم معها اتفاقيات بالنسبة 
في الحكومة، وبقينا  اتفقنا عليه  ال�ضي  la moyenne tension، هاد 
كنتسناوا املجلس اإلداري ديال l›ONE باش نفتحوه لكل �ضي الكبير 

والصغير، وهذا غيقلص من تكلفة من الفاتورة ديال املصنعين.

ثانيا، ف le recyclage وإعادة التدوير درنا هاد املشروع اللي غيعطي 
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%30، ولكن األهم ما�ضي هو %30 ديال االستثمار األهم هو أن املادة 
الخام تكون عندك..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن إحداث محطة لتفكيك 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الطائرات  وإصالح 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النيئ5 السيد لكبير قيدة:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيد الوزير، السؤال ديالي كيجي في إطار تكريس عدالة مجالية 
حقيقية كما جاء على اللسان ديالكم قبل قليل، وبالتالي نسائلكم، 
السيد الوزير، عن مدى استعداد وزارتكم من أجل إحداث منصة 
لتفكيك وإصالح الطائرات بمدينة بوعرفة وذلك ألهمية هذا املشروع 
إن على املستوى الوطني أو على املستوى املحلي. فكما تعلمون، السيد 
الوزير، هذه املنصات عددها قليل وقليل جدا على املستوى العالمي 
وبالتالي البلد ديالنا غادي يكون وجهة ديال مجموعة ديال الشركات 
ديال الشركات ديال الطائرات اللي غادي تبقى تجي البالد ديالنا من أجل 
هذا الغرض، كذلك غادي تخلق، هاد املشروع غادي يخلق يعني فرص 
كثيرة ديال التشغيل وكذلك التكوين ديال الشباب اللي غادي يشتغل 
املشروع  بوعرفة مؤهلة الستقطاب هاد  ديال  واملدينة  املنصة  فهاد 
أوال، ألن تتوفر على مطار دولي له جميع املواصفات الستقبال جميع 
الطائرات، ثانيا، لها فضاء بجانب هاد املطار من أجل املنصة التي نتكلم 
عنها، ثالثا: الحكومة إال قامت بهاد املشروع على مستوى املدينة ديال 

بوعرفة غادي تكون بطبيعة الحال.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

السيد رييض مزور وزي7 الصنيعة والتجيرة:

كنشكركم السيد النائب على هذا السؤال الهام ومشروع تفكيك 
لنا  وكيجيو   2014 منذ  الصناعية  االستراتيجية  في  عندنا  الطيران 
مستثمرين وكيكولو لنا ها احنا بغينا بوعرفة واحنا بغينا وجدة بغينا 
احنا بغينا الرشيدية واحنا بغينا كلميم إلى آخره وكنواكبو هاد املشاريع 
بحال ال ولينا كما كيقول املثل ولينا كنوصلو الكذاب لباب الدار، في 
نهاية املطاف كنلقاو بعض العراقيل، شنو هما؟ واللي بدينا كنشتغلو 
عليها اليوم باش نفكو هاد العراقيل، أوال: العرقلة األولى هي املدة اللي 
غيتوفر عليها العقار اللي غياخدها العقار لهاد املستثمر، كما كتعرفو 
في القانون ديال املطارات عندو غير 10 سنين ما يمكن لو كري غير 10 
سنين، يمكن لها تعاود ولكن ما يمكليكش تلقا مستثمر يجي يدير لك 
hangar وال يقاد لك �ضي بيست وهو من بعد 10 سنين كاين إمكانية باش 

تحيدو األرض، اليوم ولينا كنشتغلو مع املكتب الوطني للمطارات أوال 
باش هو اللي يدير استثمارات بعقد كراء مع املستثمر وهذا هو االتجاه 
اللي غادين عليه مع املكتب الوطني للمطارات، أما يكون فبوعرفة ولكن 
كاين عدد ديال املشاريع فبوعرفة، في وجدة، في الرشيدية، في كلميم، 
إلى آخره، ثانيا: خصنا العقار راه بحال اللي كتشوفو كيقول اللي بغيتو 
تصورو هاد تفكيك الطيارات، شنو هو؟ هو la ferraille ديال الطيارات 
كتجي كتفكها اللي يمكن ليك ل pièce اللي يمكن لك تعاود دخلها هاد ل 
pièce باش تعاود دخلها في طائرة خاصها des2certifications وخاصها 

تقنيات عليا وعليا جدا، خاص..

السيد رئيس الجلسة:

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

النائبة.

النيئبة السيدة حورية د دي:

السيد الوزير، إلحاحنا على أنها تكون هاد املنطقة الصناعية في 

جهة الشرق ألن معدل البطالة انتما أدرى به هو بكثير تما وكنا عطينا 

لهم واحد الحلم باش يكون، أما بالنسبة العقار، السيد الوزير، منطقة 

الشرق شاسعة وبالتالي راه كانت هناك مبادرات قبل هذا وفعال ساهمت 

فيه املجلس الجهة وتعطات العقارات بثمن زهيد وكانت هناك عدة 

تحفيزات فهاد املجال، وبالتالي، السيد الوزير، احنا كنزيدو..

السيد رئيس الجلسة:

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

بقي 30 ثانية إيال بغيتو، آه 30 ثانية.

السيد رييض مزور وزي7 الصنيعة والتجيرة:

اللي يمكن لي نقول لك هو املشروع اللي غادي مزيان هو املشروع 

واش يمكن ببوعرفة، املشروع اللي غادي مزيان هو اللي عندنا في وجدة، 

ولكن ما بقاش ما�ضي أنا اللي كنقرر، أنا غير كنعاون وكنواكب. ولكن 

ما بقاتش في الثمن ديال العقار، بقات في اإلطار القانوني اللي موجود 

في هاد العقار، داك العقار واخا تعطيه ليه ما كاينش اللي غيبني ليك 

hangar فوق منو وهو العقار ما مضمونش ليه، من بعد 10 سنين يمكن 

لك تحيدوا ليه، وهاد ال�ضي اللي كنشتاغل عليه.

السيد رئيس الجلسة:

املوضوع،  وحدة  لهما  املواليان  السؤاالن  الوزير،  السيد  شكرا 
ويتعلق األمر بفئة الباعة املتجولين. السؤال األول للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب.
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النيئ5 السيد عدي شج7ي:

شك7ا السيد ال7ئيس،

نسائلكم السيد الوزير حول تدابير الحكومة لصيانة كرامة الباعة 
املتجولين؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

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

النيئ5 السيد رفيق مجعيط:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيد الوزي7 املحترم،

نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة إلنصاف الباعة الجائلين؟ 
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيد الوزير، املنصة إذا أردتم.

السيد رييض مزور، وزي7 الصنيعة والتجيرة:

شك7ا السيدة النواب املحترمين،

هاد الفئة ديال املجتمع هي فئة مهمة بحيث أن اللي ما لقى ما يدير 
كيم�ضي يفرش ويحاول يدخل القوت ديالو اليومي، ولكن هاد الفئة 
أيضا عندها مميزات، هاد الفئة بحال دابا الناس اللي كيستعملوها 
هما الناس اللي عندهم السلعة، أما دخلوها بصفة قانونية، أما حتى 
اللي عندهم الحوانت كيعطيوهم هاد السلعة باش يمشيوا يبيعوها. 
احنا درنا دراسة شفنا أن املدخول ديالهم تقريبا 4100 درهم في الشهر، 
شفنا أن هاد الباةع املتجولين عندهم 42 سنة الرجال عندهم 42 
سنة باملعدل، يعني إعادة التأهيل ديالهم ما�ضي بحال إدماج الشباب، 
الكبير  امللكي  املشروع  االجتماعية هذا هو  الحماية  تعطيهم  خاصك 
الحماية  من  غتمكنهم  اللي  الذاتي»  »املقاول  بأداة  ديالهم  باإلدماج 
االجتماعية، وخاصهم فضاءات ديال البيع، وفضاءات ديال التوزيع 
اللي هي فضاءات محمية، أما مؤطرة مع الجماعات املحلية أو فضاءات 

افتراضية عبر املنصات اإللكترونية.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب للسيد النائب من فريق التقدم واالشتراكية.

النيئ5 السيد عدي شج7ي:

تهم فئة عريضة من  الظاهرة  الوزير، أن  السيد  في علمكم  كما 

املجتمع، بدءا بأولئك الذين يعيشون ظروفا قاسية، وصوال إلى حاملي 
الشهادات العليا، حيث تعتبر التجارة املتجولة مصدر عيشهم الوحيد. 
وبهذا ورغم كون هذا النوع من التجارة السيد الوزير لها انعكاسات 
املهيكل  الغير  االقتصاد  في  كمساهم  الوطني  االقتصاد  على  سلبية 
املتجولين  بالباعة  االهتمام  علينا  وجب  فإنه   ،%  60 تقارب  بنسبة 
وتوفير الكرامة لهم وذلك بتأطيرهم كما قلتم السيد الوزير، وتنظيمهم 

في أسواق نموذجية، ولبالدنا تجارب ناجحة في هذا امليدان، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

األصالة  فريق  من  النائب  للسيد  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
واملعاصرة.

النيئ5 السيد رفيق مجعيط:

في  الشريحة  هاد  وبإشراك  التوضيح  على  الوزير  السيد  نشكرك 
الحماية اإلجتماعية، السيد الوزير تطرح التجارة الجائلة العديد من 
تجبرهم  يعيشون ظروفا قاسية  املتجولين  الباعة  أن  املشاكل حيث 
على العمل إلعالة أسرهم دون إطار قانوني، هذه الفئة غير مسؤولة 
عن وضعها غير النظامي. السيد الوزير، كيما تتعرف بأن بجهة الشرق 
وكذلك وخصوصا بإقليم الناظور كانت تتعرف واحد االقتصاد غير 
مهيكل ديال التهريب املعي�ضي اللي تنشكروا املبادرة واملساهمة الجادة 
اللي ّدارت من طرف وزارة الداخلية، وكذلك السيد والي جهة الشرق، 
وعامل إقليم الناظور والسيد رئيس الجهة الشرقية اللي ساندات الناس 
واحتواهم هاد التجار وخصص لهم واحد الدعم كبير السيد الوزير، 
وبالخصوص  بالجهة  االقتصادية  املشاريع  ديال  العدد  واحد  وفتح 
بإقليم الناظور، ولكن ما زال باقي إكراهات واحتياجات الناس ديال 
التهريب املعي�ضي اللي والوا تيمارسوا واحد التجارة ديال التجارة الجائلة.

واضح  قصور  خصها  التجارة  هاد  اليوم  خاص  الوزير،  السيد 
في الجانب التشريعي والتنظيمي مما يتسبب في صعوبة اندماجه في 
القطاع االقتصادي املنظم، وساهم بشكل جلي في تفاقم مظاهر الفقر 
املنظم،  للقطاع  والهشاشة، اعتبارهم مصدر منافسة غير مشروعة 
إلحاق الضرر باالقتصاد الوطني، حيث يضيع على الدولة مداخيل 

ضريبية جد مهمة.

السيد الوزير، كما نسيت بأن كنا تنعرفوا واحد املمارسة كانت 
كثيرة ديال التهريب، هو كانت النساء اللي كانوا تيمارسوا هاد التجارة، 
واملبادرة الوطنية للتنمية على البشرية دارت واحد املجهود معهم، من 
أجل إرجاع الكرامة ديالهم، اللي فتحت لهم واحد املشاريع والتجارة 
باإلقليم. صحيح السيد الوزير، أن القطاع ديالكم تيقوم بمجهودات 

جبارة الحتواء وتنظيم..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.
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السيد رييض مزور وزي7 الصنيعة والتجيرة:

املتجولين،  للباعة  بالنسبة  قلتموه،  ما  %100على  معكم  متفق 
كنشوفوا  احنا  البديل،  خصهم  العناية،  خصهم  اإلدماج،  خصهم 
فبعض املناطق، وداك �ضي عالش هضرت لكم على الدراسة، حيث 
كتشوفوا في بعض املناطق كاينرغبة، بحال في املنطقة الشمالية كاين 
رغبة للتشغيل، وباقي البائع املتجول، داك �ضي عالش شفنا، عالش هاد 
الباعة املتجولين ما كيمشيوش يخدموا، أما في النسيج اللي كاين فيه 
رغبة كبيرة، أو في الكابالج، أو في عدد ديال قلتي حاملي الشواهد، أو 
في les centres d›appel إلى آخره. وهاد الدراسة جات بأن هاد الباعة 
املتجولين بحال اللي قلت لك، رجال عندهم 42 عام وكيدخلوا تقريبا 
4100 وال 4200 درهم في الشهر، يعني باش تجي تطلب منهم يديروا 
تكوين، ويمشيوا للتكوين املنهي، ويجلسوا فيه عام عامين، ويدخلوا 
لوزين باش يخدموا باش يخدموا فيها ب 3000 و3500 درهم، كيقول 
لك عالش عالش هاد �ضي؟ هذا األول donc، خصنا لقاوا لهم هما إطار.

الحرفة  تنظم هاد  باش  إطار  قانون  لهم  ليا جيب  ثانيا، غتقول 
هادي، باش تنظمها هاد الحرفة التنظيم ديالها ترابي ديال الجماعة، وال 
قلنا كنخدموا في الجهوية املتقدمة، ونعطيوا الصالحيات للجماعات، 
ونجيوهم من بعد من املركز نقولوا لهم ها كيفاش غديروا وها كيفاش..

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن الصناعة الغذائية، 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النيئ5 السيد اسميعيل بنبي:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيد الوزير، نسائل الحكومة عن البرنامج الكفيل بتأهيل وتطوير 
الصناعة الغذائية، من أجل الرفع من التنافسية ديالها، بشكل يقلص 

التبعية للخارج لتلبية حاجيات السوق الوطنية؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيد الوزير.

السيد رييض مزور وزي7 الصنيعة والتجيرة:

شكرا، بالنسبة لبنك املشاريع، كنتوفروا اليوم على 1400 تقريبا 
مشروع صناعي، منها 358 مشروع اللي متعلق بالصناعة الغذائية يعني 
تقريبا 25 وال %26، وهذا بالنسبة لنا افتخار كبير. هاد املشاريع إن شاء 
هللا كتخلق 34 ألف و754 فرصة شغل مباشرة، باش تقول ليا غنقلص 
التبعية راه ما غنقلصهاش، مازال ما زال عندنا الخدمة، وفين عندنا 
الخدمة؟ عندنا الخدمة في اإلدماج، حيث نسبة اإلدماج املحلي ديال 

الصناعة الغذائية ما كتفوتش %25، حيث يمكن كنكبروا هاد املواد 
الغذائية في املغرب، ولكن l›emballage وداك �ضي كلو كنجيبوه من 
الخارج، وهاد �ضي عالش كنشتغلوا عليه، باش نقلصوا التبعية ديالنا 

بالنسبة لهاد املواد أيضا..

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب للسيد النائب.

النيئ5 السيد اسميعيل بنبي:

شكرا السيد الوزير، وهذا خبر مزيان 358 على 1400، نثمن الجهود 
باألمن االستراتيجي  يتعلق  السيادة االقتصادية، فيما  لتعزيز  ديالكم 
الفاعلين  وتشجيع  الوطنية،  الغذائية  الصناعات  بدعم  الغذائي، 
االقتصاديين، من أجل التوجه نحو البحث واالستثمار واالبتكار، باش 
نقدوا نديروا هاد اإلدماج السيد الوزير، واالرتقاء بقيمته التنافسية 
ديال  الصناعة  في  الحال  هو  كما  والخارجية،  الداخلية  السوق  في 
السيارات، وفي الصناعة ديال الطيران السيد الوزير. وخصكم التنسيق 
مع مختلف القطاعات ألن هاد امليدان راه فيه الفالحة فيه وذلك بخلق 
des écosystèmes intégrés باش والعمل على دمج سلسلة القيمة 
القيمة الغذائية كيما كتعرفو من الحقل الفالحي إلى مائدة املستهلك 
وتماك غادي نطلعو من le taux d›intégration، السيد الوزير، نريد أن 
نرى الفعالية والديناميكية ديالكم اللي كاينة فالسيارات وفي الطيران 

وفي الصناعة.

السيد رئيس الجلسة:

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

السيد رييض مزور وزي7 الصنيعة والتجيرة:

الدينامية والفعالية ديال الحكومة وديال وزارة الصناعة والتجارة 
مع كل واحد اللي غيخلق ليا فرصة شغل وغيخدم ليا كفاءة مغربية 
كما كانت وأينما كانت، بالنسبة لهاد الصناعة معلوم القطاع الصناعي 
ما يمكنلوش يخدم بوحدو خاصو الطاقة خصو األرض خصو الفالحة 
كل  مع  متكامل  إطار  في  كنخدمو  وديما  الفاعلين  ديال  عدد  خصو 

القطاعات الحكومية والسلطات واملجالس الترابية.

السيد رئيس الجلسة:

الصناعة  وآفاق  واقع  آني عن  املوالي وهو سؤال  السؤال  شكرا، 
الوطنية ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

النيئ5 السيد الحسين بن الطي5:

شك7ا السيد ال7ئيس،

العاجل والفورية لضمان  الوزير عن اإلجراءات  نسائلكم السيد 
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حسن سير الصناعة الوطنية لضمان حسن قدرتها اإلنتاجية وكذلك 
تنافسية منتوجاتها ال على الصعيد املحلي والدولي والقاري؟

السيد رئيس الجلسة:

جواب السيد الوزير.

السيد رييض مزور وزي7 الصنيعة والتجيرة:

الشهادة ديال املستثمرين العاملين، أنا ياله راجع من دافوس اللي 
هو مؤتمر عالمي ديال االقتصاد وشهادة ديال املستثمرين العاملين هو 
أن املغرب منصة صناعية اللي عندها من أحسن التنافسيات في العالم 
وهاد ال�ضي يمكن لنا نفتخرو به وكنفتخرو أوال وقبل كل �ضيء بالرؤية 
والتوجهات ديال سيدنا هللا ينصرو، ثانيا، بالكفاءات ديال املغربيات 
واملغاربة اللي وصلونا لهاد املستوى. بالنسبة اآلفاق شتو بأن الصادرات 
ارتفعو إلى نهاية شهر نونبر مازال ما عندنا اإلحصائيات ديال دجنبر 
الصادرات الصناعية ارتفعو بأكثر من %34 بحيث أن األسواق العاملية 
اللي كنصدرو لها وباألخص السوق األوروبي الطلب ديالو انخفض شيئا 
الصناعة  ديال  والتنافسية  الجاذبية  أن  على  ودليل  مؤشر  وهذا  ما 

املغربية في أحسن وضعية وإن شاء هللا بالتعاون معكم غنحسنوها.

السيد رئيس الجلسة:

تعقيب السيد النائب.

النيئ5 السيد الحسين بن الطي5:

شكرا على هاد املعلومات وفعال احنا تطوير املنظومة ديال بالدنا 
تطوير املنظومة االقتصادية غادي نشخصو املكانة ديال بالدنا كونها 

عاصمة عاملية الستقطاب صناعات متقدمة ومستقبلية.

االقتصادي  وال  السيا�ضي  وال  التنموي  نموذجها  بالدنا  اليوم 
واالجتماعي واضح، اليوم كيخصنا نكرسو ذاك املفهوم ديال السيادة 

الصناعية الوطنية وتكون قادرة باش تكون مرنة وكتستجيب لكيما 

يقولو ألزمات طارئة عالش ال؟

ما  عالش  الطيران  طورنا  وكما   l›automobile طورنا  كما  اليوم 

نطوررش صناعات أخرى ونخلقو les écosystèmes حيت احنا اليم 

عملنا تجربة ناجحة في تطويرles écosystèmes. اليوم واحد القطاع 

 textile اللي هو كيحتضر وما بغيناهاش يوصل لنهايتو اللي هو قطاع

ديالو   l›écosystème نخلقوش  ما  عالش   confection ل  هو  اللي 

وبذلو  وطنيين  املستثمرين  ديال  العدد  واحد  اليوم  بالخصوص ألن 

جهد كبير وعندهم تراكمات وتجربة بغينا اليوم حتى هو يكون عندو 

l›écosystème ديالو باش نقدر نخرجو به من هاد األزمة وهاد ال�ضي هذا 

لن يتأتى إال باالهتمام بالتكوين بالتعليم بتوطين الكفاءات واملهارات 

وكذلك الرفع من اإلنتاجية والقدرة على التنافسية باش نقدرو نتغلبو 

على التضخم.

السيد رئيس الجلسة:

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

الوزير فيما تبقى من الوقت.

السيد رييض مزور وزي7 الصنيعة والتجيرة:

غير لإلظافة، كاين 5 ديال les écosystèmes في النسيج، 5 وإيال 

بغيتوا نزيدوا 1 وال 2 وال 10، اللي غتمكنا من خلق فرص جديدة من 

الشغل، احنا رهن اإلشارة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، بهذا 

نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، ونمر 

مباشرة إلى الجلسة التشريعية، رفعت الجلسة.
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محض7 الجلسة السيدسة والتسعين

التيريخ: االثنين 1 رجب 1444ه )23 يناير 2023(.

ال7ئيسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: سبع دقائق ابتداء من الساعة الخامسة مساء والدقيقة 
التاسعة األربعون.

 دول األعميل: جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على 
مشروع قانون رقم 53.22 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 
2.22.770 الصادر في 9 ربيع األول )6 أكتوبر 2022( بسن أحكام خاصة 

باملجلس الوطني للصحافة.

السيد راشيد الطيلبي العلمي رئيس مجلس النواب، رئيس 
الجلسة:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين وعلى آله وصحبه أ معين.

السيدة الوزراء،

السيدات والسيدة النواب،

على  تخصصان  تشريعيتين،  جلستين  النواب  مجلس  يخصص 
التوالي للدراسة والتصويت على:

مشروع قانون رقم 53.22، يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون 
رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع األول 1444 6 أكتوبر 2022، بسن 

أحكام خاصة باملجلس الوطني للصحافة.

مقترحي قانونين:

رقم  الشريف  الظهير  من   11 املادة  بتتميم  قانون  مقترح  2.1
1.58.250 بسن قانون الجنسية املغربية.

مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادتين 2 و4 من القانون رقم  2.2
صندوق  من  االستفادة  ومساطر  شروط  بتحديد  املتعلق   ،83.17

التكافل العائلي.

على  والتصويت  للدراسة  وتخصص  األولى،  الجلسة  نفتتح 
بقانون  مرسوم  على  باملصادقة  يق�ضي   ،53.22 رقم  قانون  مشروع 
رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع األول 1444 6 أكتوبر 2022، بسن 
أحكام خاصة باملجلس الوطني للصحافة. الكلمة للسيد الوزير لتقديم 

مشروع القانون، فليتفضل مشكورا.

السيد مصطفى بي تيس الوزي7 املنتدب لدى رئيس الحكومة، 
املكلف بيلعالقيت مع البرملين، النيطق ال7سمي بيسم الحكومة 
نييبة عن السيد محمد مهدي بنسعيد وزي7 الشبيب، والثقيفة 

والتواصل:

سيدني  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
محمد وعلى آله وصحبه أ معين.

السيد ال7ئيس املحترم،

السيد الوزي7،

حض7ات السيدات والسيدة النواب املحترمين،

يسعدني أن أقدم نيابة عن السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، 
مشروع قانون رقم 53.22، والهادف إلى املصادقة على املرسوم بقانون 
رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة باملجلس الوطني للصحافة طبقا 

ألحكام الفصل 81 من الدستور.

املحترمين،  النواب  السادة  السيدات  الرئيس،  السيد  يفوتني  وال 
الفرصة لكي أجدد شكري ألعضاء لجنة التعليم والثقافة واالتصال بهذا 
املجلس، على تفاعلهم اإليجابي أغلبية ومعارضة، مع مبادرة الحكومة 
بسن أحكام املرسوم بالقانون املذكور، الذي تمت املصادقة عليه في 
اجتماع لهذه اللجنة، يوم 3 أكتوبر 2022، واتخاذ نفس اإلجراء من قبل 
الثقافية واالجتماعية بمجلس املستشارين،  التعليم والشؤون  لجنة 
ودخل حيز التطبيق بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2022.

الحكومة  فإن   ،81 الفصل  سيما  ال  الدستور  بأحكام  وتقييدا 
تواصل استكمال املسطرة املنصوص عليها في هذا الفصل، بمصادقتها 
على مشروع هذا القانون بتاريخ 24 نونبر املا�ضي، ثم عرضه على هذا 
املجلس، حيث صادقت اللجنة النيابية املختصة باإلجماع يوم الثالثاء 
17 يناير الجاري، وها نحن اليوم نعرضه على أنظاركم بهذه الجلسة 
في  عليها  املنصوص  املسطرية  اإلجراءات  استكمال  العمومية، قصد 

الفصل 81 السالف ذكره، فيما يخص هذه الحالة.

أوال- السياق العام للمشروع وأهدافه: كما ال يخفى عليكم، فإنه 
اعتبارا لعدم التمكن من إجراء االنتخابات في أوانها لألعضاء الجدد 
باملجلس الوطني للصحافة، الخاصة بفئة الصحفيين املهنيين وفئة 
ناشري الصحف، الذين يكتسبون عضوية املجلس باالنتخاب، وبالنظر 
إلى عدم تنصيص القانون املحدث للمجلس على مقتضيات قانونية 
احترازية، يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء االنتخابات في أوانها، فلم تكن 
هناك من آلية لتصحيح الوضع الغير قانوني الذي كانت ستؤول إليه 
قرارات املجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج املدة املحددة 
قانونا، وحيث أن انتهاء مدة انتداب املجلس الوطني للصحافة تزامن 

مع ما قبل انعقاد الدورة العادية ملجل�ضي البرملان املحددة دستوريا؛

كما ال يخفى عليكم في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر التي صادفت 
14 أكتوبر 2022، فإن الضرورة اقتضت اتخاذ مرسوم بقانون وفقا 

ألحكام الفصل 81 من الدستور.

وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك في تقديم مشروع املرسوم بقانون 
أمام لجنة التعليم والثقافة واالتصال فإن استمرار املجلس الوطني 
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للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في ترصيد املكتسبات ذات الصلة 
بالتنظيم الذاتي ملهنة الصحافة ويعزز موقع بالدنا كنموذج فريد في 
هذا املجال إقليميا ودوليا. كما البد من جهة أخرى اإلشارة إلى أن سن 
أحكام خاصة باملجلس الوطني للصحافة بموجب املرسوم بقانون رقم 
2.22.770 يبقى حال استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة وباملقابل يتعين 
في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام 
القانوني الحالي لتالفي حدوث مثل هذه الوضعيات االستثنائية ال سيما 
وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار 
املجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها ألي 
على  باملصادقة  القانون  مشروع  ثانيا: مضمون  األسباب.  من  سبب 

مرسوم بقانون رقم 2.22.770 عفوا.

السيد ال7ئيس املحترم،

حض7ات السيدات والسيدة النواب،

يتضمن هذا املشروع قانون مادة فريدة بمقتضاها يصادق على 
 6  ،1444 األول  ربيع   9 في  الصادر   2.22.770 رقم  بقانون  املرسوم 
أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة باملجلس الوطني للصحافة، لذا فإنه 
باملصادقة على هذا املشروع سنكون قد أتممنا اإلجراءات املسطرية 
بعرض  األولى  الفقرة  الدستور،  من   81 الفصل  في  عليها  املنصوص 

املرسوم رقم 2.22.770 على البرملان قصد املصادقة عليه.

وختاما البد أن نثمن العناية الخاصة التي تولونها ملوضوع تجويد 

التشريع اإلعالمي ببالدنا، ال سيما من خالل املبادرة التشريعية املشتركة 

 90.13 رقم  القانون  لتعديل  النيابية  واملجموعات  الفرق  بين جميع 

القا�ضي بإحداث املجلس الوطني للصحافة، ومن جهتها سوف تنكب 

التشريعية والتفاعل اإليجابي مع  املبادرة  الحكومة على دراسة هذه 

املقتضيات التي من شأنها تطوير التشريع الجاري به العمل وتجويده، 

بما يعزز نموذج التنظيم الذاتي للصحافة ببالدنا كنموذج رائد يحمي 

شرف املهنة ويحصن مكتسبات املهنيين، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيد الوزير، وزع التقرير، إذن نمر اآلن إلى عملية التصويت 

الفريدة من مشروع قانون رقم  القانون. أعرض املادة  على مشروع 

53.22 يق�ضي باملصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر 

في 9 ربيع األول 1444، 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام الخاصة باملجلس 

املوافقون:  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت  للصحافة  الوطني 

اإلجماع.

22.ي5  ق�سي  رقم  قينون  مش7وع  على  النواب  مجلس  صيدق 

9 ربيع  2.22.777 الصيدر في  بيملصيدقة على امل7سوم بقينون رقم 

األول 0555، 6 أكتوب27227 بسن أحكيم خيصة بيملجلس الوطني 

للصحيفة.
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محض7 الجلسة السيبعة والتسعين

التيريخ: االثنين 1 رجب 1444ه )23 يناير 2023(.

ال7ئيسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: واحد وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الخامسة مساء 
والدقيقة السادسة والخمسون.

والتصويت  للدراسة  تخصص  تشريعية  جلسة  األعميل:   دول 
على:

-مقترح قانون بتتميم املادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 
بسن قانون الجنسية املغربية؛

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

العائلي.

السيد راشيد الطيلبي العلمي رئيس مجلس النواب، رئيس 
الجلسة:

أش7ف  على  والسالم  والصالة  ال7حيم،  ال7حمن  هللا  بسم 
امل7سلين وعلى آله وصحبه أ معين.

السيدة الوزراء،

السيدات والسيدة النواب،

نمر إلى الجلسة الثانية وتخصص للدراسة والتصويت على:

مقترح قانون بتتميم املادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 
بسن قانون الجنسية املغربية ومقترح قانون يق�ضي بتغيير املادتين 2و4 
من القانون رقم 83.17 املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من 
صندوق التكافل العائلي، الكلمة ألحد واضعي مقترح القانون بتتميم 
1.58.250 بسن قانون الجنسية  11 من الظهير الشريف رقم  املادة 

املغربية، الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

النيئ5 السيد الحسين تمصيط:

بسم هللا ال7حمن ال7حيم.

السيد ال7ئيس،

السيدات والسيدة النواب املحترمون،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
والتعادلية، من أجل تقديم مقترح القانون الذي تقدم الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية يق�ضي بتتميم املادة 11 من الظهير الشريف رقم 
1.58.250 بسن قانون الجنسية املغربية. هذا املقترح الذي يأتي في إطار 

التنزيل السليم ألحكام الدستور التي جعلت من األمازيغية لغة رسمية 
للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع املغاربة، وبما يقت�ضي ذلك 
من ضرورة مالءمة التشريعات املغربية مع هذه األحكام كما هو الوضع 
بالنسبة ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القا�ضي بسن قانون 
يتم  الذي بمقتضاها  11 منه،  باملادة  يتعلق  املغربية فيما  الجنسية 
تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص املعني بطلب الحصول 
على الجنسية املغربية، بما فيها معرفة كافية باللغة العربية »البند 5». 
ذلك أنه إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل اللغة 
العربية اللغة الرسمية للبالد، فإنه ينص كذلك على: »تعد األمازيغية 
أيضا لغة رسمية للدولة»، وما يتطلب ذلك من إعادة النظر في هذه املادة 
حتى تستجيب ألحكام الدستور، وإعطاء األمازيغية مدلولها الدستوري 
الحقيقي، وضمان مطابقتها مع التوجه الدستوري الجديد، وذلك من 
إعادة النظر في مقتضيات هذه املادة وتتميمها بإضافة »األمازيغية إلى 

جانب العربية أو إحداهما».

وقد حرص الفريق على تقديم هذا املقترح القا�ضي بتتميم املادة 

11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية املغربية، 

إيمانا منه بضرورة تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، وضمان احترام 

القوانين الجاري بها العمل ألحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق األمر 

بالحقوق والحريات األساسية كما هي متعارف عليها دوليا، إيمانا منه 

بضرورة احترام مبدأ التنوع اللغوي الذي تتميز به بالدنا ثقافة، وفكرا، 

وسلوكا وحضارة، وإيمانا منه بضرورة التنزيل السليم لترسيم اللغة 

األمازيغية في جميع املجاالت العامة.

وبالنظر إلى األهمية البالغة التي تكتسيها هذه املبادرة التشريعية 

لتعزيز مسار ترسيم اللغة األمازيغية، قد حظي هذا املقترح من طرف 

اللجنة املختصة بتعامل إيجابي من طرف الحكومة في شخص السيد 

وزير العدل، وبإجماع أعضاء لجنة التشريع والعدل وحقوق اإلنسان، 

أغلبية ومعارضة مشكورين، لتسجل بذلك هذه املصادقة على هذا 

املقترح محطة مهمة في ظل االحتفالي بالسنة األمازيغية التي توافق 13 

يناير من كل سنة، ببعدها التاريخي والحضاري في أفق ترسيمها حتى 

تصبح عيدا وطنيا يترجم مدى االعتزاز بالهوية الوطنية. وفي الوقت 

الذي يحتفل به الشعب املغربي بالذكرى 79 لتقديم وثيقة 11 يناير 

1944 من طرف ثلة من الوطنيين املنتمين لحزب االستقالل، والتي تعد 

محطة حاسمة في صفحة الكفاح الوطني، وتجسد التالحم الوطني بين 

العرش والشعب من أجل السيادة الوطنية، والوحدة الترابية، وشكرا.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، واش نديروا كل واحد بوحدو اتفقوا، 
وندوزهم بجوج ودير كلمة؟ تفضل، تفضل السيد الوزير، بغيتي تفضل 

للمنصة تفضل.
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السيد عبد اللطيف وهبي، وزي7 العدل:

شك7ا السيد ال7ئيس،

أنا بغيت غير أوال نشكر الفريق االشتراكي على االقتراح ديالو، وبغيت 
نشكر اللجنة على التعاون اللي ثبتاتو فهاد امللف هذا. الفريق االستقاللي 
عندنا في القانون الخر الفريق االشتراكي، الفريق االستقاللي، أنتما دايما 
بجوجكم كّدابزوا على التاريخ. على كل، أنا بغيت غير نصحح واحد 
املوضوع ألنه أثارني إيال اسمحتوا، االقتراح فيه املقترح فيه: -5 »معرفة 
كافية باللغة العربية أو األمازيغية أو إحداهما»، هاد القضية كتمس 
بالنص الدستوري ألن األمازيغية منصوص عليها دستوريا، واالقتراح 
كافية  »معرفة  هو  فيه  ومشينا  ناقشناه  اللجنة  في  واللي  طلبنا  اللي 
باللغة العربية واألمازيغية أو إحداهما» باش نعطيوا نفس القيمة ل 2 
النصوص، باش ما يبقاش.. هذا هو التعديل اللي كاين السيد الرئيس، 
إذن الصيغة النهائية، معرفة كافية باللغة العربية واألمازيغية، باش 
يبقى النص الدستوري أو إحداهما، شكرا، وإيال كيعرفهم بجوج مرحبا 

ما كاين مشكل، شكرا السيد الرئيس.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيد الوزير، إذن أعرض املادة الفريدة من مقترح قانون، 
قانون  بسن   ،1.58.250 رقم  الشريف  الظهير  من   11 املادة  بتتميم 
الجنسية املغربية للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع؟ إجماع.

صادق مجلس النواب على مقترح قانون بتتميم املادة 11 من الظهير 
الشريف رقم 1.58.250، بسن قانون الجنسية املغربية.

نعم السيد الوزير، كما صادقت عليه اللجنة هو فيه داك التعديل 
هو النص اللي عندي، يعني داك �ضي اللي قلتي هو الصيغة النهائية.

الكلمة اآلن ألحد واضعي مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادتين 2 و4 
من القانون رقم 83.17، املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة 

من صندوق التكافل العائلي، الذي تقدم به الفريق االشتراكي.

النيئ5 السيد سعيد بعزيز:

شك7ا السيد ال7ئيس،

السيدان الوزي7ان،

السيدات والسيدة النواب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي، لتقديم مقترح 
قانون يق�ضي بتغيير املادتان 2 و4 من القانون رقم 83.17، املتعلق 
بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي. وأشير 
أننا في البداية في الفريق االشتراكي، نتمنى صادقين أن هذا القانون 
ما نلجؤوش إلى تطبيقه في هذا الشق اللي كنتحدثوا عليه، ألننا بغينا 
أسرة متراصة، متضامنة بينها، أبا وأبناء وأسرة بصفة عامة، ألننا نأمل 

أن نصل إلى مجتمع متضامن، ويعيش حياة عادلة منصفة وحداثية، 
ويكون فيه الكل مجتمع، ما يكونش داك التفرقة داخل األسرة، لكن 
اللي دفعنا أننا نقدموا هاد املقترح، هو وجود بعض الصعوبات في الحياة 
اليومية، حيث أنه كاينة محدودية في البرامج التي تقدم لفائدة املسنين 
بصفة عامة، وكاين إشكالية ديال غياب سياسة اجتماعية متكاملة 
يعيشون  اآلباء  ديال  املجموعة  واحد  فوجود  وبالتالي  السن،  لكبار 
وضعية صعبة، كتغير الوضعية ديالهم، نتاج صعوبات ديال الحياة، 
وكتغيب فيها الضمان ديال الكرامة ديالهم. األمر اللي جعلنا نفكروا 

فهاد املقترح قانون.

هاد املقترح قانون الكل كيعلم بأنه املادة 197 من مدونة األسرة، 

كتجعل النفقة واجبة على األبوين ألوالدهما، وعلى األوالد لوالديهما، 

وبالتالي فهاد اإلمكانية متاحة لألبناء ولآلباء، منين تنجيوا للمادة 204، 

تنلقاوا بأن الوالدين عندهم الحق في النفقة ابتداء من تاريخ تقديم 

 83.17 للقانون  الطلب، يعني هاد املسألة كاينة، ولكن مني كنجيوا 

املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق ديال التكافل 

األبناء  والزوجة،  األبناء  هما  مستفيدة  اللي  الفئات  كنلقى  العائلي، 

والزوجة مستحقي النفقة. الوالدين ما كاينينش، في حين أنه الوضع 

اآلن وضع هش، واحد املجموعة وإن كانت قليلة من اآلباء، كيلجأوا 

إلى دعاوى النفقة ضد أبنائهم، ظروفهم اللي كنتمناوا أنها تكون عندنا 

سياسة اجتماعيا ما تبقاش ديك الظروف، سياسة اجتماعية واضحة 

ومتكاملة، اللي تحلوا بها هاد املشاكل. اآلباء كيلجأوا إلى النفقة ضد 

األبناء، األبناء ما كيخلصوش ديك النفقة، ألنه إما في حالة عسر، وإما 

التأخر على األداء، وإما لم يتم العثور عليه، وكيبقاوا الوالدين عرضة 

بأنه ما خصش  الفريق االشتراكي  في  للتشرد واإلهمال. احنا تنقولوا 

يكون عندنا دور املسنين ما خصش يكون عندنا رجال ونساء في الشارع 

خاص كل �ضي يتم االحتضان ديالهم داخل بيوتهم داخل منازلهم في إطار 

واحد سياسة اجتماعية متكاملة ولكن هاد ال�ضي ما تحققش، جبنا هاد 

املقترح قانون أضفنا إلى املادة الثانية الحق ديال الوالدان املعوزان 
بصندوق  املتعلقة  التسبيقات  من  االستفادة  في  النفقة  مستحقي 

التكافل العائلي في حالة تأخر تنفيذ املقرر القضائي أو في حالة العسر 

املنفذ عليه أو في حالة عدم العثور عليه، وفي املادة الرابعة تحدثنا على 

املساطر التي تقوم بها الزوجة في وضعية مستحقة النفقة أو األبناء 

مستحقي النفقة نفس املسطرة يقوم بها الوالدان املعوزان مستحقي 

النفقة سواء لدى املحكمة مكان التنفيذ أو لدى املحكمة اللي أصدرت 

الحكم أو لدى املحكمة اللي فيها موطن صاحب الطلب. وبهذه املناسبة، 

نشكر الحكومة على تجاوبها مع هذا املقترح كما الشكل وباسم الفريق 

االشتراكي كل السيدات والسادة النواب على تجاوبهم معه داخل اللجنة 

وأيضا داخل هاته الجلسة، وشكرا لكم.
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السيد ال7ئيس:

التصويت على  إلى عملية  نمر اآلن  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مقترح القانون، السيد الوزير اسمح لي تفضل السيد الوزير اسمح لي 

السيد الوزير.

السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

شك7ا السيد ال7ئيس،

على أي انتما شكرتو الحكومة وشكرتو الفريق وأنا أشكر وزير العدل 
اللي وافق على هاد النص، أنا أشكركم كفريق ألنه في الحقيقة هاد 
النص هذا عنده إضافة نوعية كبيرة جدا فيما يخص وضعية اآلباء، 
فقط بغيت نصحح �ضي أمور أنه بعد ما خرجنا من اللجنة، راجعت 
النص القانوني لقيت املادة لقيت الفصل لقيت القانون 83.17 هو 
نص تعديلي للقانون 41.10 إذن نحن نعدل النص األصلي 41.10 اللي 
خصنا نعدلو وما�ضي 83.17 هاد الخطأ املادي يجب أن يتم تصحيحه، 
ألن املادة 197 وال املادة 204 من القانون اللي كتكلم حول هاد املسألة 
التكافل  صندوق  الحقيقة  في  اآلباء،  ومسؤولية  واآلباء  األبناء  ديال 
االجتماعي عنده القدرة باش يتعامل مع هاد الحاالت، ألن ال يتدخل 
يتدخل،  عاد  لإلنفاق  القدرة  عدم  وهناك  العوز  هناك  يكون  حتى 
معنى تدار اإلجراءات ديال التبليغ والتنفيذ وعدم وجود ما يحجز عاد 
كتدخل، وهنا طلبت باش إيال كنا غادي نمشيوا طلبت إيال كنا غادي 
نمشيوا فهاد االتجاه خصنا عندنا هاد الحالة في 2: بالنسبة للمطلقات 
وبالنسبة لآلباء خاص املساعدات االجتماعيات يكون عندهم واحد 
االختصاص نزيدوه يقومون بهذه املهام لفائدة هؤالء األطراف، ألن األب 
املعوز أو األم املعوزة وال الزوجة املطلقة ما كتعرفش دير اإلجراءات 
باش تحصل على التعويضات، وما نقدمه اآلن من تعويضات راه ال 
يتجاوز حتى %10 من املبالغ اللي في الصندوق، كنقول كاين هناك 
خلل أي كاين هناك مطلقات وكاين هناك آباء، لهذا طلبنا باش تكون 
املساعدات االجتماعيات يطلعو على امللفات، يتبعو اإلجراءات، وإذا 
املساعدات  هادوك  األحكام  تنفيذ  على  القدرة  عدم  هناك  أن  تبث 
االجتماعيات وداك �ضي عالش احنايا درنا امتحان ديال 100 مساعدة 
اجتماعية، ودخلناهم اآلن ودابا درنا لهم دورة تكوينية وغادي نمشيوا.

املوضوع الثاني اللي بغيت نتكلم فيه وهي الصياغة هناك مسألة 
الفقرة  األخيرة من  العبارة  إعادة صياغة  قلنا  بسيطة جدا يستفيد 
لعسر  تعذر  أو  »يستفيد  التالي  النحو  على  الثانية  املادة  من  الثانية 
املحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه وهي الصياغة السليمة 
الواردة في النص الساري النفاذ، عوض يستفيد أو تعذر لعسر املحكوم 
عليه أو غياب عدم العثور عليه، رجعنا للنص اللي كان غير تصحيح 
خطأ مادي وقع كذا، املسألة الثالثة من حيث جبتو دوك الحاالت هادي 
الراقنة راه مشكلة هذيك الراقنة، نقزات واحد الطرف أشرت له، كان 
موجود، غير حيث جبتو انتما االقتراح دالنص القانوني نسيتوه، وهما 

مستحقو النفقة من األطفال املكفولين، إيال رجعتي لالقتراح ديالكم 
راه ما كاينة، وغير سقطت سهوا، احنا غير غادي نستردوها دابا باش 
يبقى النص سليم من حيث يجي في التشريع يجي سليم فقط، أما كاينة 
املوافقة السيد الرئيس، بناء على إدخال هذه التعديالت، أوال القانون 
من 83 ل 41.10، وكذلك التعديل اللي كاين وغنشوف داك ال�ضي مع 

الكتابة ديالكم، شكرا السيد الرئيس وشكرا للفريق على ما قدمه.

السيد ال7ئيس:

شكرا السيد الوزير، وباسم مجلس النواب نتقدم بالشكر الجزيل 
للسيد الوزير على تفهمه، السيد وزير العدل ال�ضي عبد اللطيف وهبي، 
نمر إلى عملية التصويت على مقترح القانون، أعرض املادة الفريدة من 
مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادتين 2 و4 من القانون رقم 83.17، داخل 
الجلسة العامة، ما�ضي كما عدل داخل، إذن التعديل اللي وقع، السيد 

الوزير ال�ضي عبد الصمد تفضل.

النيئ5 السيد عبد الصمد حيك7 )نقطة نظيم(:

املعذرة السيد الرئيس، غير من أجل صحة املسطرة ديال التشريع، 
فعال النظام الداخلي كيعطي للحكومة اإلمكانية أن تحيل على الجلسة 
العامة مباشرة، تعديالت لم يتم تداولها على مستوى اللجنة، وهذا من 
الناحية العملية كيخصوا يجي في صيغة تعديل، وليس كمضمون في 
املداخلة ديال السيد الوزير مع كامل، ولكن من حيث املبدأ من حيث 
املبدأ مادام هاد �ضي غيكون فيه الصالح العام، ما كاين مشكل، ولكن 

مع تسجيل أن هاد األمر ينبغي تأكيده.

السيد ال7ئيس:

السيد الوزير.

السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

ال حينما كنعدلوا 83 راه كنعدلوا 41، راه هو جزء منو، ال غير خطأ 
مادي داروه من حيث بغاوا يسجل القانون.

السيد ال7ئيس:

وخليوه وا اسمعوا السيد الوزير كيشرح.

السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

تعديل  هو  راه  مقاله  ولكن   ،83 داروا  االقتراح  قدم  حينما  غير 
للقانون 41.10.

السيد ال7ئيس:

ال�ضي عبد الصمد السيد النائب.
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السيد عبد اللطيف وهبي وزي7 العدل:

صافي شكرا السيد الرئيس.

السيد ال7ئيس:

شكرا، السيد النائب.

النيئ5 السيد سعيد بعزيز )نقطة نظيم(:

السيد الرئيس، احنا مني تنعدلوا القانون 83.17، راه عمليا يحيل 
القانون في ديباجته على تعديل القانون األصل، هادي املسألة األولى، 
يعني مسألة داخلة غير في إطار تجويد الصياغة. املسألة الثانية أن ما 
تحدث عنه الوزير بإغفال لواحد الفقرة املتعلقة بالكفالة، ها احنا 
جينا غي في حدود ما عدلنا فيه، ما أتينا باملقترح فيه، وبالتالي السيد 
الوزير، ارتأى أنه املادة كاملة تكتب في املقترح ال مانع في ذلك، ألن ما�ضي 
إطار تجويد  في  إذن داخل غي  املادة خصها تكمل،  تعديل غي  جاب 

الصياغة، وشكرا.

السيد ال7ئيس:

شكرا، أنا أن السيد الوزير جاب تعديل، ألنه مقترح القانون يحمل 
رقم، والسيد الوزير تيقول أودي خصنا نديروا الرقم الفالني، إذن هذا 
تعديل، بما أنه املسطرة تسمح بذلك، والسيد الوزير ها هو علن على 
التعديل بشكل علني، وبما أنه مقترح قانون وخصوا يدوز، وإال نطلبوا 
من السيد الوزير ونأجلوا الجلسة ويم�ضي يجيب لنا هاد ال�ضي مكتوب 
وهو غير رقم، فبالتالي اإلحالة صحيحة وكالمكم صحيح، هاد الحكومة 
التي استجابت، السيد الوزير الذي استجاب، فنحن نستجيب كذلك 
41.10 يتم تعويض رقم  ونعدل الرقم، إذن الرقم شحال؟ 41.10، 

83.17 بالرقم 41.10:

املوافقون: إجماع.

صيدق مجلس النواب على مقترح قينون  ق�سي بتغيير امليدة 2 و5 
من القينون رقم 50.07 املتعلق بتحد د ش7وط ومسيط7 االستفيدة 

من صندوق التكيفل اال تميعي، شكرا لكم، رفعت الجلسة.


	محضر الجلسة التسعين
	- الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
	-الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
	-العدل؛
	-إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
	-التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية:
	-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛

	محضر الجلسة الحادية والتسعين
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلسي البرلمان.

	محضر الجلسة الثانية والتسعين
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

	محضر الجلسة الثالثة والتسعين
	جدول الأعمال: جلسة مخصصة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع.

	محضر الجلسة الرابعة والتسعين
	جدول الأعمال: جلسة مشتركة لتقديم تدخلات رؤساء وممثلو مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا.

	محضر الجلسة الخامسة والتسعين
	-الصناعة والتجارة.
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية:
	-السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ -الاقتصاد والمالية؛

	محضر الجلسة السادسة والتسعين
	جدول الأعمال: جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

	محضر الجلسة السابعة والتسعين
	-مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 83.17 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
	جدول الأعمال: جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:
	-مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛


