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محض3 فلجلسة فلثامنة وفلتسعين

فلتاريخ: االثنين 8 رجب 1444ه )30 يناير 2023(.

فل3ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعون  وثمانية  ساعتان  فلتوقيت: 
الثالثة زواال والدقيقة الرابعة.

الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  فألعمال:   دول 
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

فلسيد رفشيد فلطالبي فلعلمي رئيس مجلس فلنوفب، رئيس 
فلجلسة:

أش3ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل3حيم،  فل3حمن  هللا  بسم 
فمل3سلين.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور، وخاصة الفقرة الثالثة 
منه، وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، 
املتعلقة  الشفوية  الجلسة املخصصة لألسئلة  النواب  يعقد مجلس 
بالسياسة العامة، التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة. وقبل الشروع 
في تناول جدول األعمال، أعطي الكلمة للسيد األمين في البداية لتالوة 

ملخص املراسالت الواردة على املجلس.

فلسيد طارق قد 3ي أمين فملجلس:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

توصل مكتب املجلس ب:

مقترح قانون الجبل تقدم به السيدات والسادة النواب: إدريس 
حسن  لحموش،  محمد  فضيلي،  محمد  والزين،  محمد  السنتي�ضي، 
لعنصر، رشيد طيبي علوي، زينب أمهروق، لطيفة أعبوث عن الفريق 

الحركي؛

بتنظيم  املتعلق   42.10 رقم  القانون  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح 
قضاء القرب وتحديد اختصاصاته تقدم به السيدات والسادة النواب: 
إدريس السنتي�ضي، محمد والزين، محمد فضيلي، محمد مبديع، محمد 

لحموش، لطيفة أعبوث، فاطمة ياسين عن الفريق الحركي.

رقم  بالقرار  الدستورية  املحكمة  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
23/206 والذي تصرح بمقتضاه بإلغاء انتخاب السيد رشيد بوكطاية 

املنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة اإلنتخابية املحلية آسفي إقليم 
آسفي، وتأمر بإجراء إنتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص املقعد 

الذي كان يشغله، شكرا السيد الرئيس.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيد األمين، نشرع اآلن في جدول أعمال هذه الجلسة والذي 
يتضمن محورا واحدا حول موضوع السياسة املعتمدة في مجال تدبير 
السيدة حكيمة  املحترمة  للنائبة  الكلمة  اإلستثمار. وأعطي  وتشجيع 

سحاقي لتقديم السؤال بإسم فرق األغلبية.

فلنائبة فلسيدة حكيمة سحاقي باسم ا3ق فألغلبية:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة،

لتحريك  أساسية  رافعة  والخاص  العمومي  اإلستثمار  يشكل 
فرص  بتوفير  واملجالية،  اإلجتماعية  الفوارق  وتقليص  النمو  عملية 
اإللتحاق  وبهدف  املواطنين.  لعيش  وجودة  مستوى  ورفع  الشغل 
بالدول الصاعدة عبر نجاعة اإلستثمار في بالدنا، واإلستفادة املثلي من 

جاذبيتنا وإشعاعنا اإلقليمي والدولي، نسائلكم السيد رئيس الحكومة 

عن سياسة حكومتكم في مجال تدبير وتشجيع اإلستثمارات وتحسين 

في مجال  الواقع  أرض  تحقق على  ماذا  نجاعتها؟  وتحقيق  مردوديتها 

اإلستثمار من نتائج خالل املرحلة األخيرة وعقب جائحة كوفيد 19 ؟ 

ماذا يمكن تقديمه من إشارات وتحفيزات للمزيد من تعزيز جاذبية بيئتنا 

اإلستثمارية لفائدة املستثمرين املحليين والدوليين ومغاربة العالم؟ ما 

هي سياسة حكومتكم ملواجهة التنافسية الشريفة واإلكراهات الناتجة 

عن الظرفية الدولية الناتجة عن األزمات الراهنة محليا وقاريا ودوليا؟ 

وشكرا.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا، الكلمة في إطار نقطة نظام تفضل السيدة النائبة.

شكرا السيدة النائبة، نقطة نظام ال تندرج في مقتضيات النظام 
الداخلي، فيما يتعلق تدبير الجلسة، فبالتالي لم تضمن في املحضر، 
الكلمة بإسم فرق األغلبية شكون؟ واش السيد الرئيس وال ال�ضي ال كاين 

2، تفضل.

لم تضمن في التقرير، هذا آخر قرار، الكلمة ألحد، نمر اآلن لفرق 
ومجموعة املعارضة، وفي البداية أعطي الكلمة للنائبة املحترمة، تفضل 

السيد النائب.

فلنائ2 فلسيد سعيد بعزيز )نقطة نظام(:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،
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وفي إطار التسيير دائما وما دمنا نحث السيدات والسادة النواب 
عن الحضور لهاته الجلسات وهو أمر إيجابي، البد اليوم من خاللكم 
السيد الرئيس أن نوجه نداء للحكومة على أن تحترم هذا املجلس وأن 
يحضر أعضاءها للجلسات بشكل وفق األقطاب املعمول بها في النظام 
الداخلي، وحتى الجلسة ديال رئيس الحكومة خاص يكون فيها أعضاء 
الحكومة حاضرين على األقل للجلسة ديال رئيس الحكومة، فخص 
اآلن حث السيدات والسادة الوزراء على الحضور إلى جلسات مجلس 

النواب، وشكرا السيد الرئيس.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا، نمر اآلن للسيد الرئيس ال�ضي عبد هللا.

فلنيابية  فملجموعة  رئيس  بووفنو  هللا  عبد  فلسيد  فلنائ2 
للعدفلة وفلتنمية )نقطة نظام(:

فلسيد فل3ئيس،

أنا غير في إطار النظام الداخلي وانسجاما مع الدستور ومع قرار 
ديال املجلس الدستوري ديال الجلسة املتعلقة بالسياسة العامة اللي 
كيحضر لها رئيس الحكومة شهرية، احنا كنتفهمو الدورة األولى ممكن، 
عام ممكن، ألن ما كاينش األسئلة دابا كاين عندنا األسئلة في البنك ديال 
األسئلة، املرجو أن تلتزم الحكومة بالحضور الشهري لجلسة األسئلة 

الشفوية، شكرا.

فلسيد فل3ئيس:

إذا ما توفرت األسئلة وتوفر اإلتفاق بين فرق واملجموعات النيابية 
داخل املجلس ومع الحكومة آنذاك هذا هو القضاء الدستوري الوارد في 
هذا الشأن، نمر اآلن لفرق ومجموعات، السيد الرئيس، تفضل السيد 

النائب.

فلنائ2 فلسيد عبد فلنبي عيدودي )نقطة نظام(:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

احنا بدورنا في الفريق الحركي أزيد من 1280 سؤال لحد الساعة 
ال زالت عالقة على السادة الوزراء لم نتلقى عليها جوابا، وهاد األسئلة 
الكتابية هي تندرج في إطار تتبع القضايا ديال املواطنين والرقابة ديالنا 
عليهم على الحكومة، ألن اآلن املواطن راه كيعيش واحد العيشة شجة 
األسئلة  هاد  على  تجاوبنا  الحكومة  وخاص  ضجة  عجة  رجة  هشة 

الكتابية ديالنا لعل وع�ضى نلتمس حياة رشة مستقبال للمواطنين.

فلسيد فل3ئيس:

نمر اآلن لفرق ومجموعات املعارضة، في البداية أعطي الكلمة للنائبة 
فلتتفضل  االشتراكي،  الفريق  باسم  زلفى  عويشة  السيدة  املحترمة 

مشكورة لتقديم السؤال.

فلنائبة فلسيدة عويشة زلفى:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

العام  التصور  ضمن  مركزي  موقع  يحتل  االستثمار  أن  األكيد 
الذي أصبح محط اجتماع مختلف الفرقاء السياسيين. السيد رئيس 
املجالية  العدالة  وتبني  اعتماد وإعمال  املحترم، هل سيتم  الحكومة 
في توزيع االستثمارات في بالدنا؟ ال نريد العيش في مغربين مغرب نافع 
ومغرب غير نافع، ال نريد استمرار هاد املقاربة الطويلة املدى واألمد 
وأنتم ترفعون شعار الدولة االجتماعية، ال نريد هيمنة الجهات الثالث 
مثلث الدار البيضاء القنيطرة طنجة على جل االستثمارات على حساب 
الجهات الهشة الفقيرة املقصية من االستثمارات نموذج كلميم واد نون 

ودرعة تافياللت وبني مالل خنيفرة.

السيد رئيس الحكومة، نؤكد لكم في الفريق االشتراكي أن نجاحكم 
في تنزيل ميثاق االستثمار كما رسمه جاللة امللك محمد السادس نصره 
املجالية  العدالة  بتحقيق  الحكيمة رهين  هللا وفق تصورات جاللته 
ثم االجتماعية، تماشيا مع شعار حكومتكم بتوفير فرص الشغل التي 
أعلن عنها جاللته من أجل ضمان العيش الكريم لجميع املغاربة، لذا 
واستراتيجية  ما هي سبل  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  نسائلكم، 
عن  بعيدا  السامية  امللكية  التوجيهات  بتنزيل  لإلسراع  حكومتكم 
املزايدات السياسية الضيقة وتفعيل املقتضيات الدستورية من أجل 
تقوية البنية االستثمارية في مملكتنا الشريفة مع مراعاة خاصيات كل 
جهة وإشراك فعلي للجماعات الترابية دون إغفال حاجيات األجيال 

القادمة؟ وشكرا.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للنائبة املحترمة السيدة سكينة لحموش باسم 
الفريق الحركي.

فلنائبة فلسيدة سكينة لحموش:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

حظي االستثمار باهتمام بالغ ببالدنا من خالل التوجيهات امللكية 
السامية والنموذج التنموي الجديد عالوة على املواكبة التشريعية لهذا 
التوجه من خالل القانون اإلطار بمثابة ميثاق االستثمار وبناء عليه 

نطرح عليكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، التساؤالت اآلتية:

لتشجيع  املجالس  في  ستعتمدونها  التي  السياسة  معالم  هي  ما 
االستثمار، وال سيما رفع العراقيل اإلدارية وتحسين منظومة العدالة 
وتفعيل آليات الوساطة والتحكيم لحل النزاعات في هذا املجال وكذا 

حل املشاكل العقار والتمويل؟
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جاليتنا  أفراد  استثمارات  الستقطاب  املتخذة  التدابير  هي  ما 
باملغرب؟

املراكز  خدمات  فعالية  من  للرفع  الحكومة  استراتيجية  هي  ما 
الجهوية لالستثمار في مواكبة وتأطير حاملي املشاريع؟

ما هي رؤية الحكومة بخصوص التوزيع العادل وتقليص الفوارق 
بين جهات وعماالت اململكة في مجال جلب االستثمارات؟ وشكرا.

فلسيد فل3ئيس:

للنائبة املحترمة السيدة نهى موسوي باسم فريق  الكلمة  شكرا، 
التقدم واالشتراكية.

فلنائبة فلسيدة نهى فملوسوي:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

التنمية يستوجب  النمو ومن ثمة  ال يخفى على أحد أن تحقيق 
مجهود على مستوى االستثمار في جميع القطاعات وال يقتصر على قطاع 
حكومي بعينه أو على مؤسسة في حد ذاتها، لكنه ورغم الحجم املهم 
لالستثمارات التي عرفتها العشرية األخيرة والتي سبقتها، فإن الجميع 
متفق على أن نموذجنا التنموي السابق قد وصل مداه، وبالتالي يتعين 
إيجاد صيغة جديدة ترتكز باألساس على االستثمارات الناجعة وذات 
مردودية على املستويين االقتصادي واالجتماعي، لذلك نسائلكم، السيد 
رئيس الحكومة املحترم، عن اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها وستتخذها 
الحكومة إلنجاح ورش االستثمار الذي يحظى بالعناية امللكية السامية 

وجعل بالدنا وجهة عاملية الستقطاب وتدفق االستثمارات؟ وشكرا.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة هند الرطل 
بناني باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

فلنائبة فلسيدة هند بناني فل3طل:

فلسيد فل3ئيس،

لقد بات من الضروري في ظل انعدام التصور، التذكير بخطابات 
جاللة امللك حينما تحدث عن االستثمار، وأكد على أن أخطر ما يهدد 
تنمية البالد والنهوض باالستثمار هي العراقيل املقصودة والتي يهدف 
أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة ملصالحهم الخاصة، وأكد 
على أن املراكز الجهوية لالستثمار مطالبة باإلشراف الشامل على عملية 
االستثمار، على ضرورة جلب االستثمارات األجنبية، على ضرورة تعبئة 
550 مليار درهم ومن هذا املنطلق، نسائلكم، ماذا يقع داخل املجالس 
الجهوية لالستثمار؟ أين الخلل في تفعيل اللجن الجهوية؟ أين دورها 

في الحفاظ على الحريات األساسية للمستثمرين؟ نسائلكم، عن تفعيل 
ميثاق الالتمركز اإلداري، عن تفعيل قانون تبسيط املساطر عن اعتماد 
الرقمنة كآلية للتبسيط؟ عن تحقيق العدالة الجبائية؟ عن برامجكم 
لإلستثمار؟  السادس  محمد  صندوق  إنشاء  من  الغرض  لتحقيق 
نسائلكم السيد الرئيس عن الحكامة، وعن النجاعة، وعن الجدوى 

تفعيال لتوجيهات جاللة امللك؟ شكرا.

فلسيد فل3ئيس:

على  لإلجابة  املحترم  الحكومة  رئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  شكرا، 
األسئلة املطروحة في إطار وحدة املوضوع.

فلسيد عزيز أخنوش رئيس فلحكومة:

بسم هللا فل3حمن فل3حيم.

فلسيد رئيس مجلس فلنوفب فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء وفلنوفب فملحتبمون،

أوال بعدا الوزراء هما حاضرين معانا، االخرين باقيين في الطريق، 
واألجوبة على ما كيظهر يعني في اإلجمال تقريبا األسئلة اللي مطروحة 
مكتوبة راه تقريبا 68 % في اإلجمال ديال مجلس النواب اللي كاين فيها 
الجواب، وهذا راه مجهود جبار. بعض اإلخوان في الفريق اإلشتراكي 
وصلنا ل63 %، والحركي 72 % فكيظهر لي بأنه يعني مجهود جبار اللي 

كتقوم به الحكومة.

ويسعدني الحضور بمجلسكم املوقر إستنادا ألحكام الفصل 100 من 
الدستور لإليجابة على أسئلتكم املتعلقة بموضوع: »سياسة الحكومة 
تعزيز  من  هللا،  شاء  إن  غتمكنا،  مناسبة  وهي  اإلستثمار«،  لتحفيز 
التواصل بين الحكومة والبرملان. واختياركم لتحفيز اإلستثمار موضوعا 
لهذه الجلسة يتما�ضى مع توجه الحكومة بضرورة التموقع اإلستراتيجي 
للمغرب في ظرفية عاملية خاصة سمتها الاليقين اإلقتصادي، غير أن 
قناعتنا راسخة كون أنه وراء كل أزمة هناك فرصة، جعل حكومتنا 
اإلستثمار  تحفيز  كتستهدف  ومتكاملة  مندمجة  دينامية  وفق  تتجند 
رئي�ضي  مدخل  هو  اإلستثمار  تحفيز  أن  اعتبار  على  واألجنبي،  الوطني 
املطالب  وتلبية  الشغل،  فرص  وخلق  اإلقتصادي،  اإلقالع  لتسريع 

اإلقتصادية واإلجتماعية للمواطنين.

كما ندرك جيدا التحديات التي واجهت اإلستثمار في بالدنا، سواء 
أهمية  رغم  النجاعة  بغياب  بسبب  أو  املردودية  ضعف  ناحية  من 
امليزانيات املرصودة لها، ال�ضيء اللي فرض علينا إبتكار حلول عملية 
واقعية وناجعة ملواجهة تلك التحديات حتى نستجيب ملتطلبات بالدنا 
في مجال اإلستثمار على املدى القصير واملتوسط والطويل، وفق خطة 
متماسكة كتستمد روحها من التوجيهات امللكية كيتم تنزيلها في إطار 

البرنامج الحكومي.
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حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

اإلنعاش  في  مهما  دورا  اإلستثمار  يلعب  عليكم،  يخفى  ال  فكما 
اإلقتصادي وخلق مناصب الشغل، وهو أمر ضروري من أجل التعافي 
تعزيز  الحكومة على  لذا عملت  الجائحة،  تداعيات  اإلقتصادي من 
دعامة  باعتباره  الصعبة،  الظرفية  رغم  العمومي  اإلستثمار  دينامية 
أساسية إلنعاش اإلقتصاد الوطني وتوفير سبل إقالعه مرحلة ما بعد 
الجائحة. ومن هذا املنطلق، كتفرض علينا متطلبات املرحلة إعادة 
توجيه السياسات العمومية، وبناء منظومة جديدة لإلقتصاد الوطني 
تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية، وتحقيق مزيد من 
رافعة  العمومي  اإلستثمار  األولى  مرحلتها  في  يكون  الدامجة  التنمية 
اإلستثمار  لجعل  اإلنتقال  قبل  الخاص،  اإلستثمار  وإنعاش  لتقوية 

الخاص املحرك األسا�ضي للتنمية.

وفي هذا اإلطار، سعت الحكومة من خالل تعزيز اإلستثمار العمومي، 
إلى ترسيخ أسس الدولة اإلجتماعية عبر اإلستثمار في الرأسمال البشري، 
الصحي، وتفعيل  القطاع  في  املجهود اإلستثماري  من خالل مواصلة 
مخطط إصالح املنظومة الصحية، كما تم تعزيز اإلستثمارات لتنزيل 
لت امليزانية املخصصة للقطاعين 

ّ
إصالح املدرسة العمومية، حيث شك

تخصيص غالف  إلى  باإلضافة   ،2023 ميزانية سنة  ثلث  معا حوالي 
مالي هاّم لتمويل مختلف مشاريع األشغال املائية، ملواجهة واستباق 
املطرية، هذا دون  التساقطات  نتيجة ضعف  املائي  وضعية اإلجهاد 
التي  األساسية،  للبنيات  املوجهة  االستثمارية  باملجهودات  املساس 
جعلت بالدنا على رأس الدول اإلفريقية من حيث جودة بنيتها التحتية، 
حيث قامت الحكومة خالل السنة الجارية بزيادة ميزانية اإلستثمار 
العمومي لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 
245 مليار ديال الدرهم، أي بزيادة ديال 55 مليار ديال الدرهم مقارنة 
مع السنة املاضية، والتي تعتبر األكبرمن نوعها في تاريخ بالدنا، وذلك 
وعيا منها بدور الرافعة الذي من املفترض أن يلعبه اإلستثمار العمومي 
لصالح اإلستثمار الخاص، حيث نسعى ملالءمة سياسة الدولة في مجال 
اإلستثمار مع التحوالت املؤسساتية واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية 
والتكنولوجية، إضافة إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود االستثماري 
اإلستثمار  ثلث  حاليا سوى  ل 

ّ
يشك ال  الذي  الخاص  اإلستثمار  ليبلغ 

اإلجمالي ثلثي اإلستثمار اإلجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين 
اإلستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026، وفهاذ الصدد حرصت 
لتكريس  لإلستثمار  السادس  محمد  صندوق  تفعيل  على  الحكومة 
مكانة اململكة كوجهة استثمارية على املستوى اإلقليمي والدولي، حيث 
تم أخذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هاذ 
الصندوق  لعمل  تصور جديد  اإلطار وضع  هذا  في  تّم  وقد  الورش، 
وتحديد مجاالت التدخل ذات األولوية، مع تخصيص 45 مليار ديال 
الدرهم سنة 2023، لتمويل أنشطته منها 15 مليار ديال الدولة، من 
جهة ثانية أعطت الحكومة دفعة قوية لعمل لجنة اإلستثمار، حيث 

حرصت شخصيا على التتبع املنتظم لهاذ اللجنة، وذلك نظرا للدور 
الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل اإلستثمار وتشجيع املبادرات العمومية 
والخصوصية، وفهاذ اإلطار عقدت اللجنة منذ بداية الوالية الحكومية 
على  املوافقة  تّم من خاللها  اإلجتماعات،  ديال   7 اليوم  وإلى حدود 
84 مشروع اتفاقية ومالحق، بقيمة استثمارية كتبلغ 67 مليار ديال 
الدرهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10 آالف و250 منصب شغل 
مباشر و33 ألف منصب غير مباشر، وتعّد هذه الحصيلة من حيث 
حجم اإلعتمادات املالية املرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل املحدثة 
إيجابية ومشّجعة جدا بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، كما تعكس 
املجهودات الحكومية املبذولة في هذا الصدد لتعزيز جاذبية اإلقتصاد 

الوطني.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

لقد انخرطت بالدنا منذ بداية األلفية الثالثة في دينامية اإلنفتاح 
أو  الوطني  سواء  لإلستثمار  تشجيعيها  في  ذلك  ى 

ّ
وتجل اإلقتصادي، 

األجنبي بإدماجه في مجموعة من اإلستراتيجيات القطاعية على غرار 
الغذائية والكيماوية،  الطائرات، الصناعة  السيارات، أجزاء  صناعة 
ترحيل الخدمات، مما أدى إلى الرفع من مردودية اإلقتصاد الوطني 
على  كترتكز  االقتصادي  للتحّول  طموحة  خطة  إطار  في  وجاذبيته، 
ن من تعزيز تنافسية املنتوج 

ّ
تفعيل اإلستراتيجيات القطاعية، بما يمك

الوطني وخلق سياسات عمومية، منتجة لفرص شغل جديدة وتقوية 
السيادة الوطنية، وفي هذا اإلطار، في إطار هاذ الدينامية حققت بالدنا 
مستوى  فعلى  القطاعية،  السياسات  من  بمجموعة  إيجابية  نتائج 
صناعة السيارات كتجاوز صادرات القطاع ألول مرة عتبة 100 مليار 
أيام  نهاية هاد السنة الذي ودعناها قبل  ديال الدرهم في السنة في 
بارتفاع %35 مقارنة بالفترة ذاتها مع السنة املاضية، وكتعمل الحكومة 
على تطوير صناعة السيارات نحو املستقبل بخطى ثابتة كيهذف جعل 
الشغل  مناصب  إحداث  ملضاعفة  و  عاملية  تنافسية  منصة  املغرب 
لفائدة شبابنا حيث سنعمل في هذا اإلطار مع املصنعين على 3 ديال 

املحاور أساسية:

-اإلندماج املحلي لتطوير مهن جديدة؛

- اإلزالة ديال الكاربون من اإلنتاج من خالل إستعمال الطاقات 
الجديدة؛

- دمج رأس املال املغربي في هذه الصناعات املتطورة .

على مستوى صناعة الطائرات كتعرف هاد الصناعة تطورا مهما 
وسريعا بفضل التوجيهات امللكية وهو ما جعل بالدنا قبلة للمستثمرين 
في صناعة الطيران حيث تأتي بالدنا في املرتبة 15 من حيث اإلستثمارات 
مع   40% بنسبة  زيادة  بنسبة  القطاع  صادرات  سجلت  كما  دوليا، 
نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها في سنة 2021، هذا وكتعمل 
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الحكومة على تسريع وتيرة ديال التنمية الصناعية في القطاع من خالل 
تقوية اإلندماج املحلي عبر تطوير السالسل اإلنتاجية واألنشطة ذات 
األولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة بالدنا كوجهة 
رائدة لقطاع الطيران العالمي معتمدة في ذلك على الكفاءات املغربية 

الشابة؛

الكيماوية  والشبه  الكيماوية  الصناعات  تحتل  أخرى  جهة  من 
مكانة متميزة في اقتصاد بالدنا وذلك بفضل الحضور الوازن للمكتب 
الشريف للفوسفاط الرائد في كيمياء الفوسفاط عامليا، إذ تتبوأ بالدنا 
مكانة متميزة في سوق األسمدة حيث تضاعفت قدرات إنتاجها ثالث 
الفوسفاطية  أكبر منتجي ومصدري األسمدة  مرات، مما جعلها أحد 
عامليا، ولتعزيز فرص اإلستثمار في املجال عملت الحكومة على توقيع 
مذكرة تفاهم خالل دجنبر املا�ضي أمام صاحب الجاللة هللا ينصروا 
مع مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط كتعلق بالبرنامج اإلستثماري 
األخضر الجديد، بتكلفة إجمالية 130 مليار ديال الدرهم خالل فترة بين 
2023 و2027 بهدف تحقيق نسبة اإلدماج تصل إلى %70، إضافة إلى 
مواكبة 600 مقاولة صناعية وخلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير 
مباشر، كما يرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج األسمدة مع 
اإللتزام بتحقيق الحياذ الكربوني قبل 2050 وذلك من خالل اإلعتماد 

على اإلمكانات الفريدة منها الطاقة املتجددة.

وفي نفس السياق، تشكل الصناعة الدوائية القطاعات الصناعية 
أحد القطاعات الصناعية الواعدة حيث تحتل بالدنا املرتبة الثانية على 
مستوى القارة اإلفريقية، وقد استطاعت اململكة تلبية احتياجاتها من 
األدوية بفضل الصناعة الوطنية التي سيتم العمل على تطويرها ملواكبة 
التضاعف املرتقب لرقم معامالت القطاع الصحي بفضل اإلصالحات 
التي نباشرها، وتطمح الحكومة إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة 
من أجل ضمان إستمرار توفير األدوية واملنتجات الطبية واألساسية 
واإلسهام في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة عن طريق 
توفير األدوية الجنسة وتحسين الوصول إليه وتشجيع التصنيع املحلي 
يتعلق  قانون  مشروع  على  املصادقة  تمت  اإلطار  هذا  وفي  لألدوية، 
بإحداث الوكالة املغربية لألدوية واملنتجات الصحية، وهو ما سيساهم 
السيادة  وضمان  والصيدلي  الدوائي  القطاع  في  اإلستثمار  تعزيز  في 

الدولية وتوفر األدوية واملنتجات الصحية.

وتوفير  الخدمات  ترحيل  قطاع  تطوير  على  الحكومة  تعمل  كما 
الظروف املالئمة لجلب واستقطاب الشركات العاملية العاملة في هذا 
ر عليها بالدنا وفرص الشغل التي 

ّ
القطاع، بالنظر إلى الكفاءات التي تتوف

يوفرها، حيث يساهم مجال ترحيل الخدمات في توفير 120 ألف فرصة 

للشغل، كما يساهم ب 14 مليار ديال الدرهم من قيمة الصادرات؛

أّما على مستوى الفالحة والصناعة الغذائية تواصل الحكومة الدفع 

بالنشاط الفالحي واألنشطة املوازية لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، 

وذلك في إطار إستراتيجية الجيل األخضر كما تسعى الحكومة للمساهمة 

في تثمين السالسل للفالحية، وتوفير مناصب شغل جديدة لعدد كبير 

من الشباب وتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية، ملواكبة املخطط 

الجديد للتنمية والسياسة الفالحية والغذائية للبالد، التي تمنح القيمة 

بخصوص  املغرب  مقاربات  مع  وتتالءم  الوطني  للمنتوج  التصديرية 

نت هاذ اإلستراتيجية من رفع حجم الصادرات في 
ّ
األمن الغذائي، قد مك

القطاع الفالحي والصيد البحري والصناعات الغذائية، لتتجاوز عتبة 
80 مليار ديال الدرهم خالل 2022، بارتفاع قدره %21 مقارنة بالسنة 
املاضية، إضافة إلى كّل ما تّم ذكره في السابق عرف البرنامج الحكومي 
ل في عالمة–صنع باملغرب- انبثاق 1402 مشروع بقيمة 

ّ
الطموح املتمث

استثمارية إجمالية تبلغ 5 ديال الدرهم، من شأنها توفير 10300 آالف 
من  أزيد  إحداث  من  الحكومة  نت 

ّ
تمك ذلك  بفضل  شغل،  منصب 

109 ألف منصب شغل خام إلى غاية أكتوبر 2022، ومن رفع قيمة 
الصادرات الصناعية التي بلغت في فترة نونبر 2022، مستوى قيا�ضي 
يناهز 339 مليار ديال الدرهم بارتفاع بلغ نسبته %35 مقارنة بنفس 
الفترة من السنة املاضية، كما تّم التوقيع على 359 اتفاقية بقيمة 

إجمالية لالستثمار تقّدر ب 42 مليار ديال الدرهم.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

باملوازاة مع كل املجهودات املبذولة على مستوى تحفيز اإلستثمار، 
ومن أجل مواكبة التحديات االقتصادية واإلجتماعية كتعمل الحكومة 
تفعيال  وذلك  الوجود،  لحيز  لإلستثمار  الجديد  امليثاق  إخراج  على 
ت الحكومة بالجرأة، الشجاعة، 

ّ
للتوجيهات امللكية السامية، حيث تحل

من  فقط  أشهر   9 مرور  بعد  الجديد،  امليثاق  هذا  إلخراج  الفعالية 
تنصيبها، بعد أن عّمر امليثاق السابق ألزيد من 22 سنة معتمدين في 
ذلك على مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكّونات الحكومة والفاعلين 
ص 

ّ
كتلخ كما  للوطن،  العليا  للمصلحة  استحضار  في  اإلقتصاديين 

األهداف األساسية ديال هاذ امليثاق في إحداث مناصب شغل قارة، 
تقليص الفوارق بين أقاليم وعماالت املغرب في جذب اإلستثمار وتوجيه 
وتحسين  املستقبل  ومهن  األولوية،  ذات  القطاعات  نحو  االستثمار 
جاذبية اململكة من أجل جعلها قطبا قويا ودوليا لإلستثمارات األجنبية 
املباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد املقاوالت املغربية على الصعيد 
الوطني، إضافة إلى تشجيع تعويض الواردات باإلنتاج املحلي، وتراهن 
وتعزيز  الجهوي  البعد  تكريس  على  امليثاق  هاذ  من خالل  الحكومة 
الحكامة املوّحدة في تدبير اإلستثمار، من خالل السعي لتعزيز السياسة 
الالمركزية و الالتمركز اإلداري، عبر تأهيل املجالس الترابية لإلضطالع 
أقطاب  إلى  الجهوية  املجالس  وتحويل  الكبرى،  التنموية  بأدوارها 
فعلية لإلستثمار والتشغيل، حيث يشرك امليثاق الجديد لالستثمارات 
يرتكز  اإلستثمار، كما  اتفاقيات  املصادقة على  في  الجهوي  املستوى 
امليثاق الجديد على اعتماد حكامة موحدة لتفعيل اإلستثمار تضمن 
اإللتقائية والنجاعة في كل تدبير، الذي سيتم اتخاذها لتنمية وتشجيع 
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اإلستثمار من خالل اللجنة الوطنية لالستثمارات، وكتمتع هاذ اللجنة 
لها  تكون  وغادي  السابقة  الهيأة  مع  مقارنة  موسعة  باختصاصات 
ستكون مسؤولة عن املوافقة على إتفاقيات اإلستثمار وتقييم فعالية 
أنظمة الدعم والبت في الطابع اإلستراتيجي ملشاريع اإلستثمار، وتتبع 

تفعيل أحكام القانون اإلطار.

ولكي يحقق هذا امليثاق أهدافه املرجوة، فقد تم اعتماد منظومة 
نظاما  تشمل  اإلستثمار  لدعم  أنظمة  على  ترتكز  للتمويل  مبتكرة 
أساسيا وأنظمة خاصة، تشمل هاد األنظمة كل أنواع اإلستثمارات 
كبيرة كانت أو صغيرة في جميع املجاالت الترابية بدون استثناء، لنمو 
إقتصادي منصف، شامل، أخضر مستدام، وهو ما يشكل إنطالقا 
نوعيا في أنظمة اإلستثمار من خالل مأسستها وتتبع نتائجها للقطع مع 
برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح ولإللتقائية. يتضمن النظام 
األسا�ضي 3 ديال األشكال من املنح: املنح املشتركة لإلستثمار، منح ترابية 
تستهدف  فيما   .sectorielles قطاعية  منح  لإلستثمار،   territoriales
األنظمة الخاصة مشاريع اإلستثمار ذات الطابع اإلستراتيجي وللمقاوالت 
الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة، وذلك لتشجيع املقاوالت املغربية 

على التواجد الدولي.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

التي  الهيكلية  اإلصالحات  الرهانات، ساهمت  هذه  كل  في خضم 
باشرتها بالدنا تحت قيادة جاللة امللك نصره هللا، في تحسين مناخ 
األعمال باململكة وتعزيز جاذبيته، وتنافسية اإلقتصاد الوطني. ولكن 
بالرغم من كل املنجزات املحققة، ال زالت بالدنا تحتاج إلى املزيد من 
العمل فهاد اإلطار، خاصة بعد خروج امليثاق الجديد لإلستثمار إلى حيز 
الوجود. لذلك تعمل الحكومة على وضع خارطة طريق جديدة كتعلق 
بتحسين مناخ األعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين بالقطاعين العام 
والخاص في أفق 2026، ستشمل خارطة الطريق هذه جيال جديدا من 

اإلصالحات املتعلقة باملجاالت التالية:

- تبسيط ورقمنة اإلجراءات اإلدارية؛

- تحسين الولوج إلى العقار واملناطق الصناعية؛

- تطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل؛

رافعة  العمومية من أجل جعلها  الطلبيات  إلى  الولوج  - تحسين 
للتنمية اإلقتصادية وتعزيز اإلبتكار وثقافة ريادة األعمال.

كما تنبني خارطة الطريق على 3 ديال الركائز أساسية فيها تحسين 
التجارية، ومن خاللها تعزيز اإلطار  لبيئة األعمال  الهيكلية  الظروف 
القانوني والتحسين ديال الرقمنة ديال مسار املستثمر، وإنشاء آليات 
للتنسيق والرصد، ثم دعم تحويل اإلقتصاد الوطني وتعزيز سيادته 
عن طريق تعبئة آليات تمويل مبتكرة وتحسين الوصول إلى الهياكل 

األساسية والطاقة املستدامة، إضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتنظيم 
املشاريع واإلبتكار. إضافة لذلك تواصل الحكومة دعم عمل اللجنة 
الوطنية ملناخ األعمال لتمكينها من اإلضطالع بمهامها في اقتراح وتنفيذ 
التدابير الكفيلة بتحسين مناخ األعمال، وتعزيز إطارها القانوني، وتقييم 
مختلف  مع  تام  بتنسيق  اإلقتصادي  والنسيج  املقاوالت  على  آثرها 

الشركاء بالقطاعين العام والخاص.

وكخطوة أساسية لجلب املستثمرين، نعمل داخل الحكومة على 
تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية لإلستثمار وذلك من خالل التنزيل 
الكامل لهذا اإلصالح بعد مرور 4 سنوات على صدور القانون الخاص 
بإصالح هاد املراكز، بهدف جعلها فاعال متميزا في تنشيط اإلستثمار 
واملواكبة الشاملة للمقاوالت، واإلسهام في إنعاش اإلستثمار على املستوى 
الجهوي. وبموجب هذا اإلصالح، ستصبح املراكز الجهوية لإلستثمار 
على  والذي سيعمل  الحكومة،  لرئيس  املباشرة  للمسؤولية  خاضعة 
تفويض بعض صالحياتها اللي متعلقة بما فيها الوزارة املنتذبة املكلفة 
سيتولى  وفيما  العمومية.  السياسات  وتقييم  واإللتقائية  باإلستثمار 
الوالة وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة 

القرارات الصادرة في حاالت رفض أي استثمار أو أي مشروع؛

االقتصاد،  وإنعاش  واألجنبي  ي 
ّ
املحل اإلستثمار  تشجيع  إطار  وفي 

قامت الحكومة باملصادقة على مشروع إصالح الصفقات العمومية، 
باعتباره إحدى الركائز األساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء 
مالية عمومية واقتصاد سليمين، ويسعى هذا املرسوم العتماد نظام 
موحد للصفقات العمومية كيشمل جميع مصالح الدولة، والجماعات 
الترابية والهيئات التابعة لها وكذا املؤسسات العمومية واألشخاص 
االعتبارية الخاضعة للقانون العام، وذلك من أجل توفير رؤية أكثر 
وضوحا للفاعلين االقتصاديين، إضافة إلى تعزيز األفضلية الوطنية 
آليات  عبر  العمومية،  الصفقات  تدبير  وتطوير  العمومية  للصفقات 
جديدة تتمثل في فتح إمكانية الحوار التناف�ضي في املشاريع املبتكرة أو 

تلك التي تكت�ضي طابعا معقدا.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

إنني أستحضر هنا خطاب جاللة امللك نصره هللا في افتتاح الدورة 
الحالية للبرملان، جاعال من قضية اإلستثمار سياسة دولة كتجاوز زمن 
التدبير الحكومي، حيث قال جاللته: »وبما أن اإلستثمار هو شأن كل 
املؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع 
والتحلي بروح املسؤولية للنهوض بهذا القطاع املصيري لتقدم البالد« 
انتهى كالم جاللة امللك. كما أننا نقف اليوم في مستوى متقّدم من مسار 
التنمية ببالدنا، وهو املسار الذي ظلت العناية السامية لصاحب الجاللة 
نصره هللا تحدد آلياته واملوجهة ومحدداته املرجعية، عبر دعوة جاللته 
الفاعلين في الحقل االقتصادي إلى تكثيف الجهود والحرص الحثيث على 
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بلوغ الغايات الفضلى، والظفر برهان النمو املتعّدد املظاهر، البّد من 
التذكير بالتوجيهات امللكية املتواصلة الداعية لتيسير ولوج املستثمرين 
إلى الخدمات العمومية، هذا ما يفرض علينا تجاوز املقاربة التقليدية 
في التجاوب مع طلبات اإلستثمار، الذي قد يؤّدي تأخرها إلى التخلي عن 
فكرة اإلستثمار من األساس، حيث تراهن الحكومة على تحسين جودة 
الخدمات كرافعة لتسهيل وتبسيط املساطر وتطوير الخدمات، والرفع 
من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية االستثمار، وفهاذ 
بتبسيط  ق 

ّ
املتعل  55.19 القانون  مقتضيات  تنزيل  على  عملنا  اإلطار 

املساطر واإلجراءات اإلدارية، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرار 
واملساطر التي تدخل في اختصاصاها، حيث شملت هاذ العملية وضع 
قة بمجال اإلستثمار، كما أنكّبت 

ّ
جرد شامل ل 34 مسطرة إدارية متعل

الحكومة بتنسيق مع املراكز الجهوية لإلستثمار على تحديد املساطر 
التي يحتاج إليها املستثمرون بشكل أكبر، وذلك بهدف الرفع من أداء 
وفعالية املرفق العمومي، وذلك قصد تمكين املستثمر من الحصول 
على القرارات اإلدارية، في إطار شّفاف وموحد على الصعيد الوطني، 
وفي هاذ اإلطار بلغ عدد املساطر اللي عملت الحكومة على تبسيطها 
ص 

ّ
بتنسيق مع املراكز الجهوية لالستثمار 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقل

عدد الوثائق املطلوبة من املستثمرين بنسبة %45 كمعدل متوسط، 
وهذا وكتعمل الحكومة على تسريع وتيرة التحول الرقمي، لجعل اإلدارة 
للمشاريع  التجزيئية  املقاربة  تجاوز  خالل  من  املرتفقين  خدمة  في 
تساير  ومنفتحة  شفافة  فعالة  ميسرة  منظومة  لبلوغ  املعلوماتية، 

حركية االقتصاد املتسارعة؛

ودائما في إطار اإلصالحات املواكبة لتحسين مناخ األعمال وجذب 
اإلستثمار، تراهن الحكومة على التفعيل الكامل مليثاق الال تمركز في 
عالقاتها بتحقيق التنمية، من خالل ما يضمنه كنظام إداري وصورة 
مرنة لإلدارة فيما يتعلق بالتشجيع على اإلستثمار، حيث أن ربح رهان 
تحقيق التنمية يستوجب تدبير اإلستثمار بشكل ال مركزي، وهو ما سار 
فيه املغرب بإصدار ميثاق الال تمركز اإلداري، الذي نّص في الكثير من 
مقتضياته على تقاسم اإلختصاصات بين اإلدارة املركزية واملصالح الال 
ممركزة، وإضافة لكّل هذا وجب التأكيد على أن تشجيع اإلستثمار لن 
يتأتى إال من خالل الوعي بالدور األسا�ضي اللي كتلعبو وثائق التعمير في 
تحفيز تشجيع اإلستثمار، وفي هذا اإلطار ستعمل الحكومة على الرفع من 
العرض الترابي املوجه لالستثمار، عبر إرساء سياسة حصرية متجددة 
إلى جانب تحديد مجاالت ترابية ملناطق قابلة للتعمير، من شأنها تعزيز 

استقبال واستقطاب اإلستثمار.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

في  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  بأهمية  راسخ  اقتناع  على  إننا 
خلق اإلنتعاش اإلقتصادي، حيث تولي الحكومة أهمية خاصة لهذا 
املوضوع، من خالل مجموعة من التدابير الهادفة لتوفير بيئة مالئمة 
لتطويرها وتنميتها، وذلك ملا لها من أهمية بالغة في تحقيق التنمية، مع 

العلم أنها توفر 73.7 من مناصب الشغل بالقطاع الخاص الوطني، وفي 
هذا اإلطار أصدرنا مجموعة من التدابير اإلستثنائية للتخفيف من آثار 
ارتفاع األسعار وندرة املواد األولية، على اإللتزامات التعاقدية للمقاوالت 
في إطار الصفقات العمومية، وذلك لضمان استمرار نشاطها وقدرتها 

التنافسية والستكمال املشاريع املتعاقد بشأنها.

وملواجهة الصعوبات اللي كتعترضها املقاوالت الصغيرة في الولوج 
بتشجيع  املتعلقة  السامية  امللكية  للتوجيهات  وإستجابة  للتمويل، 
برنامج  الحكومة  أطلقت  الشباب،  بين  خاصة  والتشغيل  اإلستثمار 
أمام  املجال  فتح  يستهدف  ومبتكرا  طموحا  برنامجا  باعتباره  فرصة 
حاملي املشاريع، وضمان وصولهم بشكل عادل ومنصف إلى التمويالت 
والخبرات الالزمة، لالنخراط في الدينامية املقاوالتية وإحداث مناصب 
الشغل وتعزيز اإلقتصاد الوطني، حيث تم اختيار 18 ألف مشروع أوليا 
ثم الشروع في مراحل التكوين واملواكبة، كما حصل 10 آالف مشروع 
هاذ  مواصلة  على  عازمة  والحكومة  الدعم،  من  األولى  الدفعة  على 

البرنامج بما يحقق األهداف املرجوة منه.

وباملوازاة مع ذلك عملت الحكومة على رفع سقف الضمان في إطار 
وإعادة  واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت،  املوجهة  التمويلية  العروض 
جدولة القروض أوكسجين وإقالع، وفي نفس السياق الهادف إلى خلق 
فرص الشغل عملنا من خالل برنامج أوراش، على توفير عقود عمل 
لحوالي 101 ألف و700 مستفيد فيهم تقريبا الثلث نساء، عبر انخراط 
أزيد من 5 آالف و200 جمعية وتعاونية، وستستمر الحكومة في تنفيذ 

هذا البرنامج الناجح خالل سنة 2023.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

في جلب  اللوجيستيك  ها قطاع 
ّ
يحتل التي  الكبرى  لألهمية  بالنظر 

اإلستثمارات، ال سيما على مستوى القطاع الصناعي، عملت الحكومة 
في  اللوجيستيكية  املناطق  لتطوير  املخطط  تفعيل  مواصلة  على 
املخططات  ديال   8 إعداد  على  العمل  تم  حيث  الجهات،  مختلف 
توجيهية للمناطق اللوجيستيكية واملصادق عليها على املستوى املحلي، 
اإلقتصادية  األنشطة  مناطق  تنمية  دعم  على  الحكومة  تعمل  كما 
والصناعية على مستوى مختلف جهات اململكة، حيث تم برمجة 37.5 
مليون ديال الدرهم إلحداث وتأهيل مناطق صناعية، بكل من أقاليم 
جرادة، جرسيف ومراكش، كما تّمت برمجة 22 مليون درهم ملناطق 
والسطات،  جرادة  إقليم  من  بكّل  واإلنجاز،  الدراسة  قيد  صناعية 
وتعمل الحكومة على إحداث وتوسيع وتأهيل حوالي 22 منطقة جديدة 
للتسريع الصناعي، ب 8 ديال الجهات على مساحة كتقدر على 1400 
هكتار، باإلضافة إلى إطالق مشروع القطب الفالحي بإقليم العرائش، 
تلبية  على  الحكومة  تعمل  املواكبة  الهيكلية  اإلصالحات  بين  ومن 
على  املصادقة  تمت  الصدد  وبهذا  للمقاوالت،  الطاقية  االحتياجات 
مشروع قانون متعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وذلك بهدف 
تطوير اإلنتاج الالممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع 

الكهرباء مع الحرص على تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية.
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فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

ختاما نجدد التأكيد أننا حكومة نأخذ موضوع تحفيز اإلستثمار 
بجدية، إنطالقا من قناعتنا أن اإلستثمار هو املدخل الرئي�ضي لتسريع 
اإلقالع اإلقتصادي، والدخول في مصاف الدول الصاعدة، وهو الوسيلة 
املطالب اإلقتصادية  الشغل ألبنائنا، وتلبية  لتعزيز فرص  األساسية 
بجد  سنعمل  لذلك  للمواطنين.  واملتجددة  املتعددة  واإلجتماعية 
الستثمار كل املؤهالت التي تزخر بها بالدنا من رأسمال طبيعي ورأسمال 
المادي، وموقع جيو استراتيجي، وسوق داخلية، وفهاد اإلطار سنعمل 
بكل ما في وسعنا ملباشرة اإلصالحات الالزمة لتعزيز اإلستثمار، وشكرا 

لكم.

فلسيد فل3ئيس:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء،

إسمحوا لي أن أرحب معكم جميعا بالسيد Raivo Tamm رئيس 
مجموعة الصداقة البرملانية استونيا-املغرب الذي يحضر بين ظهرانينا، 
ويتابع هذه الجلسة بمعية وفد برملاني يمثل البرملان اإلستوني الصديق، 

شكرا.

لألحرار  الوطني  التجمع  لفريق  الكلمة  املناقشة،  باب  اآلن  نفتح 
ملتدخلتين النائبة السيدة زينب السيمو في حدود 6 دقائق و50 ثانية، 

تفضل السيدة النائبة، السيدة النائبة تفضل.

فلنائبة فلسيدة زين2 فلسيمو:

بسم هللا فل3حمن فل3حيم، وفلصالة وفلسالم على رسول هللا 
وعلى آله وصحبه أ معين.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار خالل 
هاته الجلسة الدستورية املؤطرة بمقتضيات الفصل 100 من الدستور 
واملخصصة ملساءلة رئيس الحكومة حول السياسة املتخذة في تدبير 

وتشجيع اإلستثمار.

نعقد جلستنا الدستورية، في ظل حملة ابتزاز واستهداف ممنهجين، 
وهذا إن دل عن �ضيء فإنه يدل على أن املغرب يخطو خطوات ثابتة 

تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا، في ما هو مرتبط باإلستقاللية و باملحافظة على الوحدة الترابية، 
وبهدف ترسيخ وتثبيت ثقافة مواطنة جادة تسعى إلى الرقي اإلجتماعي 
وكل  املغربي.  املواطن  حياة  على  وتنعكس  والسيا�ضي،  واإلقتصادي 
من يسعى إلى ضرب املنظومة الحقوقية باملغرب، فراه ما كيشوفش 
املنظومة الحقوقية اللي عندنا، ألنها في حقيقة األمر مزايدات نحن 
في غنى عنها، ونم�ضي إلى األمام دون رجعة ولن نخوض داخل تطلعات 

الخصوم التي ترى في املغرب نهضة حقيقية إفريقية.

إخوفني أخوفتي،

لهذا نحن كلنا تحت القيادة السامية لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس، الذي ما فتئ يولي موضوع اإلستثمار أهمية بالغة، كانت محل 
خطابات سامية أمام مجلسنا املوقر خالل افتتاح الدورات البرملانية 
املتعاقبة، وهو ما شكل حافزا للحكومة والبرملان باإلسراع في التجويد 
والتصديق على مشروع قانون اإلطار 03.22 بمثابة ميثاق االستثمار 
خالل هذه الدورة البرملانية وهو إنجاز تشريعي مؤسساتي يحسب ضمن 
إنجازات هذه الحكومة بعد هدر زمن استمر سنوات طويلة من حكومات 
سابقة، لم يتوفر املغرب لألسف خاللها على قانون استثماري يواكب 
التحوالت الوطنية والدولية واملناسبة شرط، السيد رئيس الحكومة، 

مما يفيد تهنأتكم أمام الجميع:

أوال: قدرتو تخرجو ميثاق االستثمار اللي كان مجمد هادي أزيد من 
20 سنة وهذا دليل على كفاءتكم؛

ثانيا: اعترافا باالتفاقيات التي تمت املصادقة عليها يوم الجمعة 
واملتمثلة في تعزيز الترسانة القانونية لتسهيل فعل االستثمار وتكوين 

رؤيا استراتيجية تعود بالنفع على املغاربة؛

ثالثا: إخراج مرسوم يتعلق بتفعيل نظام الدعم األسا�ضي لالستثمار 
ونظام الدعم املطبق على مشاريع االستثمارات ذات الطابع االستراتيجي.

وهنا البد أن أحيىكم على تبنيكم املقاربة الجديدة واالستباقية اللي 
كتربط االستثمار بالشغل أي أن املستثمر أصبحت لديه رؤيا واضحة 
وأرضية مجهزة لالستثمار وملي كنقولو الشغل، السيد رئيس الحكومة، 
اللي كيعانيو من  الشباب  فاحنا كنهضرو على شباب على آالف من 
البطالة واحنا كنعرفو أن اإلصالح كيجي عبر مراحل ما كيجيش دقة 
وحدة، لهذا نثمن مجهوداتكم من أجل إصالح املراكز الجهوية لالستثمار 
اللي كتعرف عدة اختالالت واحنا عارفين عندكم تصور إيجابي إلصالح 
كبرملانيين  ونحن  الوطن  أرض  وخارج  داخل  للمغاربة  املؤسسة  هته 

معكم ومساندينك.

املجهودات  الحكومة، رغم كل هذه  رئيس  السيد  يمنع،  وهذا ال 
واملالي  البنكي  النظام  يساهم  أن  تحديات:  عدة  نوضح  أن  املبذولة 
واملقاولين  املستثمرين  من  الجديد  الجيل  مشاريع  تمويل  في  الوطني 
خاصة الشباب واملقاوالت الصغرى واملتوسطة وبكل صراحة، السيد 
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ال  البنكية  منظومتنا  بها  تتحرك  التي  الوتيرة  فإن  الحكومة،  رئيس 
تساير وتيرة التوجيهات امللكية في مجال االستثمار، نحن أمام سرعتين 
متباينتين، سرعة ملكية تطالب بالوصول إلى تعبئة 550 مليار ديال 
الدرهم وخلق 500 ألف منصب شغل ما بين الفترة 2022 و2026، 
ما  والرهانات،  التحديات  حجم  مع  تتالءم  ال  قد  منظومة  وتفاعل 
يمكنش نفوت الفرصة كذلكم وما نهنأكمش على نجاح املنتدى العالمي 
ديال لقمة »دافوس« االقتصادية واللي كان لكم شرف تمثيل مملكتنا 
املغربية على رأس وفد حكومي، حيث تم تذكير العالم بما حققته بالدنا 
من منجزات في كل املجاالت وعلى رأسها خطة الحماية االجتماعية، 
لهذا  موفق  وبتنزيل  العائلية  التعويضات  الصحية،  التغطية  تعميم 
الورش الغير املسبوق في جل دول الجنوب، ونعتقد أن االهتمام الدولي 
باالستثمار في اململكة الذي يقدر بنحو %3 من الناتج الوطني اإلجمالي 
وتركيزه على القطاعات الصناعية الواعدة دليل ثقة في بالدنا ومستقبل 
مجلة  اعتبرت  حيث  واملصادر،  الروافد  املتعدد  املغربي  االقتصاد 
»تايمز« البريطانية أن جل التدفقات االستثمارية صوب املغرب تكاد 
تكون في مجاالت صناعية املستقبل مثل: الطاقات املتجددة، صناعة 
السيارات الكهربائية، الهيدروجين األخطر وفضال عن صناعة األسمدة 
الفوسفاطية التي أصبح لها دور عالمي في إنتاج الغذاء خاصة دول 

الجنوب بعد الحرب الروسية األوكرانية.

بالدنا  ومصير  االستثمار  بين  الوجودية  العالقة  هذه  على  وبناء 
حاضرا ومستقبال، نسائلكم اليوم، السيد رئيس الحكومة، ولن نمل 
من إعادة مساءلتكم في نفس املوضوع إلى أن تتحقق على أرض الواقع 
كل املقاصد والغايات التي حددها صاحب الجاللة ورسمها البرنامج 
الحكومي وأوصت بها مخرجات النموذج التنموي باعتبار أن االستثمار 
ومستقبلها  لبالدنا  بالنسبة  ومصيرية  استراتيجية  أساسية  قضية 

وإشعاعها القاري والدولي.

فلسيد رئيس فلحكومة،

ما انساوش مغاربة العالم اللي هما جزء من اهتمام سيدنا وجزء 
من اهتمام حكومتنا وهاد االهتمام خاصو يصب في تسهيل املساطر 
في مستوى  نكونو  باش  ليهم  اإلدارة  تقريب  ديالهم،  والحماية  ديالهم 
تطلعاتهم ويبقى االرتباط ديالهم ما�ضي غير بالروح ولكن بالعمل أيضا، 
هذا بيدكم، السيد رئيس الحكومة، واحنا مرتاحين أن االستثمار بيد 
أمينة وأنكم باغين تربحو الرهان، وغتربحو الرهان في ملف نجزم ونقر 
بأنه متشعب دقيق وعنده التقائية كذلك ولكننا مؤمنون بالنجاح، 
مؤمنون بحرصكم على تحقيق العدالة املجالية بين جميع الجهات، 

حيتاش ببساطة أنكم ولد امليدان، شكرا.

فلسيد فل3ئيس :

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للنائبة السيدة مريم الرميلي.

فلنائبة فلسيدة م3يم فل3ميلي:

بسم هللا فل3حمن فل3حيم.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء وفلنوفب فملحتبمون،

إضافة ملداخلة زميلتي في فريق التجمع الوطني لألحرار، فإن أكبر 
مجاال  يجدون  ال  املستثمرين  من  عددا  أن  هي  لإلستثمار  املعيقات 
للحصول على فضاءات ملقاولتهم، ألن األغلبية الساحقة من فضاءات 
واملضاربات،  الريع  لوبي  عليها  إستحوذ  الصناعية  املناطق  وأرا�ضي 
حيث ولدت طبقة من السماسرية الذين تملكو وحدات صناعية كبيرة 
مستغلين فراغات القانون من أجل تفويتها بأسعار رمزية، ونراهن على 
اإلستثمار  معرقل  ملحاربة  تعديله  تم  كما  الصناعية  املناطق  قانون 
والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه باإلتجار بالعقار 
العمومية  لإلستثمارات  وبالنسبة  مادية،  مصالح  لتحقيق  العمومي 
املعتمدة في بالدنا واملقدرة ب %33 من الناتج املحلي اإلجمالي والتي ال 
تتجاوز %26 في الدول املتقدمة ال زالت تحتاج إلى بذل جهود إضافية 
على مستوى مناخ األعمال وتبسيط اإلجراءات اإلدارية، وهنا السيد 
رئيس الحكومة املحترم ننوه بإحداث وزارة خاصة لتنسيق السياسات 
العمومية في مجال اإلستثمار الذي يعكس القناعة واإلرادة الراسختين 
القانوني  التحول  لكن  اإلستثمارية،  السياسات  تيسير  في  لديكم 
واملؤسساتي البد أن يرافقهما تغيير على مستوى العقليات البالية التي 
تهيمن على القرار اإلداري، فكما يقال املراسيم والقوانين ال يمكن أن 
تغير املجتمعات والنصوص، إضافة إلى كل ما سبق فإن غياب الرقمنة 
وتعامل بعض اإلدارات العمومية مع املستثمرين بمنطق ما قبل الثورة 
اإللكترونية يؤدي إلى تعطيل مناخ األعمال وتنافسية بالدنا في جلب 
االستثمارات، ما عندها حتى �ضي معنى أن ينتظر املستثمر أياما للحصول 
على وثيقة مادية بينما كان اإلمكان الحصول عليها إلكترونيا في دقائق، 
كما أن كثرة وتعدد املتدخلين سواءا على املستوى الوطني أو املحلي 
يستوجب حال واضحا صريحا تلتزم بها كل املؤسسات املعنية حل يحدد 
اإلختصاصات بشكل واضح ويرتب املسؤوليات وهو ما يتما�ضى مع مبدأ 
ربط املسؤولية باملحاسبة، ألنه السيد رئيس الحكومة املحترم في ظل 
اإلرث املوجود من الصعب تحديد املسؤوليات فالكل يتبنى املكاسب 

والجميع يتبرأ من الفشل.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

املغربية  املقاوالت  من  عدد  تعيشه  الذي  الصعب  الوضع  إن 
واإلكراهات التي تحول دون تطوراتها ومواكبتها لتغيرات اإلقتصادية 
كلها معيقات  السداد،  أجل  تأخر وطول  الناتجة عن  السيولة  وقلة 
استثمارية تطلبت إعادة النظر في القانون املتعلق بالحد من تأخر أداء 
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من  يتضمنه  ما  ونراهن على  عليه  التي صوتنا  الشركات  مستحقات 
مقتضيات مهمة لتقليص آجال األداء، ما يمكنش نعطلوا األداء على 

املقاوالت ألننا في األخير راه كانعطلوا التنمية ديال بالدنا.

عجلة  تحريك  في  العمومية  للصفقات  األسا�ضي  الدور  وباعتبار 
اإلستثمار فإنه في حاجة إلى محاسبة قانونية ومؤسساتية، ومن هذا 
الذي  العمومية  الصفقات  مرسوم  في  النظر  إعادة  أن  نرى  املنطلق 
وتلبية  العمومية  الطلبيات  لتدبير  أداة  مجرد  ليس  عليه  صادقتم 
حاجيات اإلدارة بل هو محطة مفصلية في تحقيق املغرب الجديد، وإذ 
نثمن هذا فإننا ندعو إلى اإللتفات إلى محيط تطبيق النص الذي يجب 

أن يتميز بالجدية والصرامة.

فلسيد فل3ئيس فلحكومة فملحتبم،

ال يستقيم الحديث عن تطوير وتشجيع اإلستثمار دون فتح فرص 
أمام مغاربة العالم ومالءمة القوانين مع إكراهاتهم، إجابة عن األسئلة 
التي وضعها جاللة امللك نصره هللا في خطابه األخير بمناسبة الذكرى 
69 لثورة امللك والشعب، حيث تساءل فيه عن ماذا وفرنا لهم لتوطيد 
هذا اإلرتباط بالوطن؟ وهل اإلرتباط التشريعي والسياسات العمومية 
تأخذ بعين اإلعتبار خصوصياتهم؟ وهل املساطر اإلدارية تتناسب مع 
ظروفهم؟ وهل خصصنا لهم املواكبة الالزمة والظروف املناسبة لنجاح 
مشاريعهم اإلستثمارية؟ وهي أسئلة ملكية سامية تستوجب منا برملانا 

وحكومة تقييم أجوبة شافية.

فلسيد فل3ئيس فلحكومة فملحتبم،

أننا نمر بسياق صعب مطبوع بالاليقين وقد بدأتم  ال أحد ينكر 
كلها جهدكم وما تفرضه عليكم واجباتكم الدستورية في تخفيف أثر 
الصدمات املتتالية على األسر املغربية، حيث هناك تباشير لإلزدهار 
وتحقيق مشاريع إستراتيجية كبرى على مستوى توطين اإلستثمار في 
املجال العسكري وصناعة املستقبل، وهذا بالضبط هو ما يزيد من 
تحرشات الخصوم واستفزازات الشركاء التقليديين وهي ال تزيدنا إال 

عزيمة..

فلسيد فل3ئيس:

اإلشتراكي  للفريق  الكلمة  التوقيت،  انتهى  النائبة  السيدة  شكرا 
النائبة املحترمة السيدة عتيقة جبرو.

فلنائبة فلسيدة عتيقة  ربو:

شك3ف فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي ونستهلها بالتأكيد 

على أن هذه اللحظة اليوم ال تسمح إال بالوقوف على مدى نجاعة البرامج 
التي شملتها املجهودات التي بذلتها بالدنا على جميع املستويات، وفي كل 
املجاالت خصوصا ما تعلق منها بالتشجيع على اإلستثمار وذلك انطالقا 
الفريق  في  أننا  أثرها على أوضاع املغرب وأحوال املغاربة، حيث  من 
اإلشتراكي نعتبر أنه ال مجال اليوم للتذكير بمجموع اإلصالحات الهيكلية 
التي انخرطت فيها بالدنا مع بداية األلفية الثالثة والتي كان عنوانها األبرز 
تقوية اإلقتصاد الوطني من خالل تأهيل جميع متطلباته، والتي يأتي 
التشجيع على اإلستثمار في مقدمتها، وذلك أنه ال يمكن ألحد أن ينكر 
أن بالدنا قد بذلت وال زالت تبذل مجهودات جبارة، تشمل العديد منها 
املجاالت. فأهمية اإلستثمار باعتباره املحرك الرئي�ضي للتنمية، وضرورة 
وبالتالي  الداخلي،  الناتج  وزيادة  اإلقتصادي،  النمو  لتحقيق  حتمية 
الرفع من مستوى معيشة املواطنين، هي ما يحكم سؤالنا خالل هذه 
املساءلة الشهرية، وذلك من خالل مساءلتكم حول طبيعة ونجاعة 
تدابيركم بخصوص خلق بنية استثمارية، قادرة على تشجيع اإلستثمار 

سواء الوطني أو األجنبي.

العديد من  في  يستأثر  اإلستثمار هذه، هي من جعلته  أهمية  إن 
وهي  السادس،  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  بإهتمام  املناسبات، 
الدورة،  لهذه  اإلفتتاحي  امللكي  الخطاب  آخرها  كان  التي  املناسبات 
والذي خصص جاللته محوره الثاني للتطرق إلى إشكالية اإلستثمار 
للتوجهات  تثميننا  اإلشتراكي،  الفريق  في  نجدد  إذ  ونحن  املغرب.  في 
الكبرى، التي أعلنها جاللته للنهوض باإلستثمار، فإننا نؤكد على ضرورة 
اإلسراع بتفعيل دعوته املتعلقة، بإقرار تعاقد وطني، تعاقد وطني يحدد 
إلتزامات الحكومة والقطاع الخاص والبنكي، لتعبئة 550 مليار درهم 
من اإلستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة املمتدة ما 
بين 2022 و2026. كما نؤكد على أهمية مشروع القانون اإلطار22.03 
بمثابة ميثاق اإلستثمار، ونشدد كذلك على ضرورة حسن تنفيذ هذا 
امليثاق، من أجل ضمان إدراك غاياته األساسية، واملتمثلة أساسا في 

تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.

انخرطت  التي  البرامج  من  للعديد  واستحضاركم  حديثكم  إن 
فيها حكومتكم، والتي تؤكدون على أن غايتها األولى واألخيرة، هي توفير 
بنية استثمارية قادرة على تشجيع اإلستثمار بالبلد، يصطدم بالواقع 
الذي يبين بامللموس، أن النتائج اإلستثمارية تبقى دون مستوى وقدر 
املجهودات املبذولة، األمر الذي يجعلنا ملزمين على طرح أسئلة مباشرة 
مضمونها ما سبب صغر حجم الفوائد اإلقتصادية واإلجتماعية التي 
تحققها بالدنا، أمام حجم املجهود الذي تبذله في تأهيل وتطوير العملية 
نقاشا واقعيا  اإلستثمارية؟ إن الجواب على هذه اإلشكالية، يفرض 
يتجاوز منطق األرقام املرتبط باملؤشرات املتعلقة باإلستثمار، من خالل 
التأكيد على تحسنها إلى نقاش يكون مضمونه األسا�ضي، تقييم جزء 
كبير من املجهود الوطني املبذول في هذا املجال، وخصوصا ما تعلق منه 
بنجاعة البرامج، التي وضعت والتي رصدت ملشاريعها أغلفة مالية كبيرة، 
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بكبر هامش األمل الذي وضع على نتائجها. هذه املشاريع ال سيما تلك التي 
استهدفت تأهيل املناطق الحدودية، التي خلقها قرار بالدنا بالقطع مع 
جميع صور التهريب املعي�ضي، هي اليوم مشاريع أغلبها متوقفة لألسف، 
كما هو الحال مثال مع املنطقة الصناعية بمدينة الفنيدق، والتي رصد 
لها غالف مالي يتجاوز 200 مليون ديال الدرهم، األمر الذي يفرض علينا 
الوقوف على األسباب التي أدت إلى تعثرها، حيث ال يمكن اإلستمرار في 

منطق جرد واستعراض ما تم إنجازه..

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيدة النائبة، انتهى التوقيت، الكلمة للنائب السيد عبد 
القادر الطاهر.

فلنائ2 فلسيد عبد فلقادر فلطاه3:

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء وفلنوفب فملحتبمين،

غير  اإلقتصاد  مواجهة  أن  على  اإلشتراكي،  الفريق  في  نؤكد  إننا 
العملية  تدعيم  خالل  من  واإلحتكار،  الريع  أشكال  وكل  املهيكل، 
االستثمارية ببالدنا، ال يمكن أن يتحقق إال إذا واكبه مسار مدروس 
لتجويد منظومة العدالة ببالدنا، وذلك بالحرص على ضمان سيادة 
القانون األمر الذي أكدنا عليه مرارا سواء في الفريق االشتراكي أو في 
حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية، كما سبق أن أكدنا على أن 
أي حديث ننخرط فيه يكون موضوعه العملية اإلستثمارية ببالدنا هو 
حديث مرتبط عندنا بتصورنا للدولة اإلجتماعية، هذه الدولة التي يجب 
أن يكون التأسيس لها محتكما للمقتضيات الدستورية، وهو السياق 
الذي جعلنا نؤكد على أن أي تحول اقتصادي تدخله بالدنا يجب أن 
يكون محكوما باختياراتنا الدستورية، وخاصة الفصل 35 في الفقرتين 
الثالثة والرابعة التي تؤكدان على ما يلي: »تضمن الدولة حرية املبادرة 
واملقاولة والتنافس الحر، كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة 
من شأنها تعزيز العدالة اإلجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية 
الوطنية، وعلى حقوق األجيال القادمة، وتسهر الدولة على ضمان تكافؤ 
الفرص للجميع والرعاية الخاصة للفئات اإلجتماعية األقل حظا«، هذا 
املنطق الدستوري الذي يوازي بين البعدين اإلقتصادي واإلجتماعي 
والذي نعتقد في الفريق اإلشتراكي أنه املناطق الذي يجب أن يحكم 
آليات تنفيذ مقتضيات وأحكام ميثاق اإلستثمار، كما كان يجب أن 

يؤطر مبادئه الكبرى والجوهرية وهي الحرية واملسؤولية والعدالة.

املالية  التحفيزات  ابتكار جيل جديد من  الضروري  لقد كان من 
املبادرة الحرة وترسيخ  بين تكريس  إلى املزاوجة  التي تهدف  واإلدارية 
التنافسية القوية، وهو ما يستوجب القطع مع اإلختالالت الناتجة عن 
تطبيق ميثاق اإلستثمار الجاري به العمل الصادر سنة 1995، والذي لم 

يحقق إال معدال عاما للنمو في حدود نسبة %3.2 طيلة العشرين سنة 
املاضية، ولم يستطع الرفع من حصة اإلستثمار الخاص وخلق فرص 
الشغل الالزمة، حيث بات من الضروري اإلنتقال إلى نمط استثماري 
في  واضحة  مسؤوليات  ويحتمل  الالزمة،  بالتحفيزات  يتمتع  جديد 
مقابل املبادرة الحرة، أوال مسؤولية خلق القيمة املضافة، مسؤولية 
توفير مناصب الشغل املستدامة، مسؤولية تطوير املقاوالت الصغيرة 
ونمط  الوطني  اإلقتصاد  النشاط  توسيع  ومسؤولية  واملتوسطة، 
استثماري هدفه املعلن والصريح هو تشجيع الرأسمال الوطني املنتج 
واملشغل واملبدع ووقف اقتصاد الريع واملضاربة واإلحتكار وتعويض 
مختلف التراخيص واألذونات بدفاتر تحمالت دقيقة، ومنع التالعبات 
التدريجي من اإلقتصاد غير  املالية والتهرب الضريبي وأيضا الخروج 

املهيكل.

إن املستثمرين وفي مقابل الضمانات والتشجيعات التي توفر لهم 
عليهم أن يكونوا مسؤولين إزاء الدولة وإزاء املجتمع على حد سواء، حيث 
تتمثل املسؤولية املجتمعية في حماية املستهلك وفي إشراك املهنيين 
للتنمية  املحلية  املخططات  لدعم  واملدنيين  اإلجتماعيين  والفاعلين 
داخل املجاالت التي تحتضن هذه املشاريع االستثمارية، هذه املسؤولية 
تفرض الحرص على ضمان مساهمة املستثمرين مثال في التشجيع على 
التمدرس وتأهيل الخدمات الصحية كاملساهمة في توفير وسائل النقل 
املدر�ضي وتشييد فضاءات اإلطعام املدر�ضي وال سيما باملناطق القروية، 
وتوفير الوسائل الطبية وسيارات اإلسعاف إلى غير ذلك، بينما تعمل 
املسؤولية البيئية على ضمان النمو األخضر القائم على اإلستثمار ذي 
املستدامة،  التنمية  توفير شروط  على  وتحرص  اإليكولوجية  األبعاد 
التي تعد حقا أساسيا من حقوق املواطن كما نص عليه الفصل 31 من 
الدستور، وفي إطار هذه املسؤولية البيئية امللقاة على عاتق املستثمرين 
لقد كان على الحكومة باملوازاة مع تشجيع املستثمرين ربط تشجيعها 
لهم بضرورة انخراطهم في التقليص من عوامل املسببة في التلوث البيئي 

ال سيما باملناطق الصناعية بكل من جتهي طنجة تطوان..

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة للنائب املحترم السيد 
الشرقاوي الزنايدي.

فلنائ2 فلسيد فلش3قاوي فلزنا دي:

فلسيد فل3ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

من  كان  الدستورية  املقتضيات  إلى  اإلحتكام  ضرورة  سياق  في 
إستثمارية  دينامية  بخلق  تسمح  عملية  آليات  توضع  أن  الضروري 
وتوسيع  اإلجتماعي  التماسك  تقوية  على  إيجابي  بشكل  تنعكس 
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دائرة العدالة إجتماعيا ومجاليا، وفي هذا الصدد إنه من األولويات 
اإلصالحية التي ينبغي إرساءها لتوجيه اإلستثمار الخاص مجاليا تفعيل 
أنظمة الدعم الذاتي للبعد الترابي بتخصيص منح إقليمية تضاف إلى 
الحد املقرر لباقي املنح، وذلك إلقامة التمييز اإليجابي لفائدة الجهات 
الهشة نموذجا جهة بني مالل خنيفرة ودرعة تافياللت وكلميم واد نون 
وهناك جهات أخرى على سبيل الحصر واملوجهة نحو خلق مناصب 
الشغل في أوساط الفئات اإلجتماعية األكثر تضررا، كما يجب إعادة 
النظر في اإلطار املؤسساتي بما يسمح بتفعيل ميثاق اإلستثمار انطالقا 
من الفعل الجماعي القائم على إشراك املهنيين والفاعلين واإلجتماعيين 
واملدنيين في تركيبة املؤسسات الترابية إعماال للمقتضيات الدستورية 

املتعلقة باملقاربة التشاركية.

السيد الرئيس حتى تسالي و..! لقد كان من شأن اإلحتكام للمنطق 
الدستوري في اعتماد امليثاق الوطني لإلستثمار أن يوضح وبجالء عن 
مدى توفر الحكومة على إرادة سياسية حقيقية، ومدى إستعابها لظرورة 
اإلستثمار في مجال تحقيق التنمية هذه الضرورة التي تتجسد في أهدافه 
اإلقتصادية واملتمثلة في توسيع اإلنتاج الداخلي وفي تقوية اإلقتصاد 
الوطني، واإلجتماعية من خالل تقوية نسق العادات والقيم لذا املجتمع 
بصورة تتوافق مع احتياجات التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، وفي 
واستقاللها  الدولة  سيادة  تعزيز  في  ألهميته  نظرا  سياسية  أهدافه 

الوطني بمضمونه اإلقتصادي.

كان من الواجب كما كان من الشأن أن يقوي من الوضع التناف�ضي 
والذي  الوضع  في هذا  اإلستثمارات  باستقطاب  يتعلق  فيما  للمغرب 
باملغرب  في مجال تشجيع اإلستثمار  املبذولة  الجهود  بالرغم من كل 
اإلمتيازات  من  مجموعة  تضمن  قانونية  ترسانة  وضع  في  واملتمثلة 
من  كذلك  وبالرغم  التشجيعية،  والتدابير  الضريبية  كالتخفيضات 
بمناسبة  ألقاه  الذي  الخطاب  في  الجاللة  لصاحب  املباشر  التوجيه 
الذكرى 44 للمسيرة الخضراء لسنة 2019، حيث أكد على أن املغرب 
الذي نريده يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة تستفيد على 
قدم املساواة من البنيات التحتية ومن املشاريع الكبرى التي ينبغي أن 
تعود بالخير على كل الجهات، والتنمية الجهوية يجب أن ترتكز على 
التعاون والتكامل بين الجهات وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى 
أي  بقي  قد  وخصوصياتها،  مؤهالتها  حسب  اإلقتصادية  لألنشطة 
الوضع التناف�ضي باملغرب محدودا وموسوما بعدم التوزيع املتكافئ بين 

الجهات.

وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد على أنه ال وجود لجهة غنية وأخرى 
فقيرة بل إنه ال يوجد إال جهات بمشاريع وأخرى من دونه.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

سبب  في  جدي  وبشكل  البحث  يفرض  الوضع  هذا  تجاوز  إن 
إختالالت تدبير اإلستثمار، وخاصة منها فيما يتعلق بالتدبير الالمتمركز 
تقارير  من  العديد  وحسب  اإلختالالت  من  مجموعة  أن  حيث  له، 
مؤسسات الوطنية، كاملجلس األعلى للحسابات، تتمحور بشكل أسا�ضي 
حول أداء هذه املراكز الجهوية لإلستثمار، والتي تبين يوما يوما بعد يوم 
عن قصورها في متابعة ومواكبة املستثمرين، بل إنها صارت عائقا أمام 

اإلستثمار عوض أن تكون محفزا ومشجعا له.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، 
النائبة املحترمة السيدة حنان اتركين.

فلنائبة فلسيدة حنان فت3كين:

فلسالم عليكم،

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت فلنائبات وفلسادة فلنوفب أعضاء مجلسنا فملوق3،

األصالة  فريق  فريقي  بإسم  الكلمة،  اليوم  أتناول  أن  يشرفني 

واملعاصرة، خالل هاته الجلسة الدستورية الشهرية، ذات امللمحين 

لحظة  من  تمثله  ما  إلى  إضافة  الحكومة،  لعمل  واملراقباتي  التقييم 

تواصل مؤسساتي بغاية تنوير الرأي العام بخصوص قضايا حيوية، 

حاملة لرهانات عدة وطنية ودولية. وبما أن املناسبة شرط، فإنني أثمن 

عاليا، حس التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبين 

مكون هاته األخيرة، والذي كان من فضائله، اإلنتهاء إلى برمجة مواضيع 

إستراتيجية، فالجلسة املاضية خصصت ملوضوع املاء، وجلستنا هاته 

ملوضوع اإلستثمار.

لإلستثمار وهي  أولى  أتحدث عن شرطية  أن  بداية،  لي  واسمحوا 

السلم اإلجتماعي، هذا األخير الذي استعاد مع الحكومة الحالية كل 
زخمه وأولوياته، بعدما توقف لسنوات بل لواليات، هذا السلم الذي 

أجندته  واقتحمت  والخاص،  العام  القطاعين  من  بعدة  فئات  مس 

خدمة  في  إندراجه  هو  مأسسته  كما سمحت  ألمد،  عالقة  مواضيع 

في  املفتوحة  األوراش  مصاحبة  وكذا  اإلجتماعية،  الدولة  مشروع 

التعليم والصحة، بميالد تعاقد إجتماعي جديد، وإحياء ثقة مفقودة 

مع الشركاء اإلجتماعيين واإلقتصاديين، لذا علينا أن ننهئ الحكومة 
من خالل رئيسها السيد رئيس الحكومة املحترم، على إرادتها وجديتها 
األجندات  إلى  تلج  ال  مللفات،  التصدي  في  انتظاريتها  وعدم  وجرأتها، 

الحكومية في سياقات مالية وموازناتية غير مالئمة.
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فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

إن راهنية موضوع اإلستثمار إلى جانب إشكالية املاء وتدبير ندرته 
السنة  افتتاح  بمناسبة  السامي،  امللكي  الخطاب  عكسها  املتزايدة، 
ملا  األساس،  العريضة  الخطوط  جاللته  فحدد  الجارية،  التشريعية 
يعنيه باإلستثمار واإلستثمار املرغوب فيه، هذا املنظور الشمولي الذي 
بسطه جاللة امللك، يشكل أرضية من خاللها نحدد طموحنا، ونقيس 
منجزنا ونتوقف لتقييم أدائنا في موضوع على قدر كبير من األهمية، من 

قبيل موضوع اإلستثمار.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

مسبوقتين،  غير  واقتصادية  مالية  بأزمة  اليوم،  والعالم  يمر 
الرخاء اإلقتصادي،  تكالبت مخلفات سنوات خلت من حصار  فقد 
كبريات  على  بظاللها  تلقي  زالت  ال  التي  كورونا،  جائحة  وتداعيات 
اإلقتصادات العاملية، وكذا ارتفاع فاتورتي الطاقة والغذاء، وسيادة 
الاليقين، وعدم الوضوح في املستقبل، واستعادة العالم لجو الحرب 
وتزايد  الحرب،  طبول  دقات  وعلو  الحاد،  اإلستقطاب  بآثار  الباردة، 
املخصصات للمجهود الحربي وللتسلح، كل هذا أدى إلى تنامي دائرة 
الخوف، وانحصار منسوب الثقة، املعزز بتقارير وتوقعات غير متفائلة، 
التحوالت  أثر  نن�ضى  أن  دون  الدولية،  املالية  املؤسسات  صادرة عن 
املناخية البادية اليوم للعيان، بما أحدثته من كوارث طبيعية، ومن 
جفاف، ومن إنحباس للغيث النافع، ومن قر غير معهود. هذا السياق 
غير املشجع أبدا لإلستثمار وطنيه ودوليه، يلقي عبئا أكبر على الحكومة 
بإبداع حلل غير املسبوقة، للدعم وللمصاحبة، ولفتح كوة  املطالبة 
لألمل للمقاوالت وللشباب، تكبر رويدا بخطاب محفز يحذوه األمل في 
الغد، في هته اإلكراهات وبهذا املنهج اشتغلت الحكومة ويمكن أن نقدم 

3 مداخالت كبرى ملقاربة هذا املوضوع:

املدخل 1: هم املدخل االجتماعي عبر سلم اجتماعيي فعلي والحفاظ 
على سعر املواد األساسية وعلى دعم املواد الطاقية؛

ميثاق  من خالل  محفزة  قانونية  بيئة  توفير  فهم   :2 املدخل  أما 
االستثمار واملرسوم الجديد للصفقات العمومية وكذا املرسوم املتعلق 

بتفعيل نظام الدعم األسا�ضي لالستثمار؛

أما املدخل 3: فهم خلق برامج ذات أثر اقتصادي واجتماعي آني من 
قبيل برنامج »فرصة«.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

إن طموحنا الكبير في رؤية اقتصاد بالدنا يستعيد عافيته ويقوي 
بإنتاج  الكفيل  النمو  مناعته وينوع مصادره وشراكاته ويحقق نسب 

الثروة بكفالة عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، هذا الطموح يتقوى يوما 
بعد يوم بفضل الرعاية امللكية السامية لألوراش االقتصادية الكبرى 

واإلرادة السياسية للحكومة الحالية املسنودة بانسجام أغلبيتها ومناخ 

االستقرار والسلم االجتماعي الذي تنعم بهما بالدنا، وهو ما انعكس 

إيجابا على صورة اململكة واملكانة التي تحتلها في التقارير الدولية ذات 

املصداقية، فقد صنفت بالدنا وهلل الحمد في املرتبة الثالثة عامليا في 

ترتيب الدول املستقطبة لالستثمارات األجنبية وشهدت تزايد حجم 

مؤشرات  ارتفاع  إلى  إضافة  هامة،  بنسب  املباشر  األجنبي  االستثمار 

الجاذبية واالستقرار وتنامي االهتمام الدولي بموضوع الطاقات املتجددة 

ببالدنا. هاته الصورة املشجعة في حاجة إلى استثمار أكبر في محيط 
دولي وجهوي قلق وكذا مواصلة العمل وتضاعف الجهود املبذولة من 
لدن الحكومة التي تواصلها بعزم أكيد، في انتظار تفاعل أكبر من باقي 
املتدخلين ولعل هاته الصورة واألفق الذي تتوق إليه هو الذي يقلق 
البعض ويبرر ردود فعل يائسة لن تحيد أبدا ببالدنا عن سكتها في بناء 
دولة الحقوق والحريات وتشييد مؤسسات دولة حديثة، شكرا لكم 

على حسن اإلصغاء.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للنائب املحترم ال�ضي عبد 
الرحيم بوعزة.

فلنائ2 فلسيد عبد فل3حيم بوعزة:

فلسيد رئيس مجلس فلنوفب فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

تتمة ملداخلة فريق األصالة واملعاصرة نشير إلى أن إعطاء زخم جديد 
لالستثمار ببالدنا يحتاج إلى معالجة املفارقة التي يعاني منها االقتصاد 
بلدنا  الوطني فيما يخص مردودية االستثمار، فعلى الرغم من كون 
يسجل أعلى معدالت االستثمار في العالم غير أن تأثيره في رفع نسب النمو 

تبقى دون الطموحات ودون الحد األدنى املقبول.

على سوق  كذلك  ينعكس  االستثمار  مردودية  إن مشكل ضعف 
الشغل، إذ رغم املجهود االستثماري الضخم يعرف محتوى النمو من 
التشغيل نسبا متواضعة وتظل وتيرة تحسن جودة الشغل جد بطيئة، 
لذلك، السيد رئيس الحكومة املحترم، نحن ندعمكم بقوة لتغيير تلك 
السياسات غير الناجعة التي ال طاملا تبنت الحلول السهلة التي تسعى 
لتكريس مناصب الشغل الهشة والتي وإن كانت توفر لقمة العيش لكنها 
ال تساهم بأية قيمة مضافة، بل تساهم في تكريس اإلقصاء االجتماعي 

والتهميش.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

يجب تسريع إعادة توجيه الجهود املبذولة نحو مواكبة االستثمار 
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الخاص املنتج لفرص الشغل العالية اإلنتاج والقيمة، االستثمار القادر 
على استيعاب أكبر عدد من من األشخاص النشيطين والعمل على وضع 
الدول  والتي تستقطبها  الوطنية  الكفاءات  لهجرة  املقلق  للنزيف  حد 
القطاعين  بين  املتقدمة، كما يجب استثمار اإلطار الجديد للشراكة 
التنمية  لربح  الترابية  الجماعات  ليشمل  امتد  الذي  والخاص  العام 
وتقوية  والنوع،  الكم  من حيث  اإلستثمار  من خالل جذب  الجهوية 
النسيج املنتج، والتوجه إلى توسيع هذه الشراكات، بما يسمح من تطوير 
املقاولة املغربية، والرفع من تنافسيتها ومن قدرتها على التطور وعلى 

مواجهة املنافسة.

وفيما يتعلق باإلقتصاد األخضر، الذي أصبح أحد أهم العوامل 
لجذب اإلستثمارات األجنبية، نحن نفتخر بما حققته بالدنا من مراتب 
مشرفة ومتقدمة، املرتبة الثامن من حيث األداء املناخي وفقا ملؤشر 
املناخ، واملركز 48 من ضمن 160 دولة من حيث األداء األخضر، وفقا 
ملؤشر اإلقتصاد األخضر العالمي لسنة 2022. ولكن البد من تعزيز 
الجهود، من أجل املرور إلى السرعة القصوى في مجال اإلنتقال األخضر 
لبالدنا، وإنتاج الطاقة النظيفة، والتدبير املستدام للموارد الطبيعية، 
واإلنتقال نحو أساليب اإلنتاج واإلستهالك املسؤول، والحد من التلوث.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

العمومي  لإلستثمار  الجهات،  بين  العادل  الجهوية  توزيع  إن 
البنيات  مستوى  تحسين  في  اإلستمرار  يتطلب  الخاص،  واإلستثمار 
تنزيل  الجهات، وحسن  بين  والتنافسية  البشرية،  والتنمية  التحتية، 
اإلصالحات، ال سيما اإلصالح املتعلق بامليثاق الخاص بامليثاق الجديد 
لإلستثمار، والذي من املنتظر أن يبث دماء جديدة في قطاع اإلستثمار 
الخاص، على مستوى أقاليم وجهات اململكة، األقل قدرة على جذب 

اإلستثمارات الوطنية والخارجية.

وهنا ال يجب أن نن�ضى أهمية معالجة إشكالية البطء الشديد، الذي 
يعرفه نقل الكفاءات إلى الصعيد املحلي، وعدم توفر الظروف املالئمة 
لبروز نخب أو نخبة محلية، تتوفرعلى الكفاءات الالزمة للتدبير اإلداري 

واملالي، الالزم لتنفيذ اإلستثمارات واحتضانها.

فلسيد رئيس فلحكومة،

إن مربط الفرس نعرفه جميعا، وهو يتمثل في استكمال تفعيل 
وأجرأة الجهوية املتقدمة، وقد طالبنا بذلك في عدة مرات وفي كثير 
من املناسبات، وهو أمر يحظى باإلجماع، كما أن تقرير اللجنة املكلفة 

بإعداد النموذج التنموي، أشار إلى أن هناك تأخرا، ودعا إلى:

تسريع عملية الجهوية املتقدمة باملوازاة مع التمركز فعلي. 1•

أجرأة التصاميم املديرية لالتمركز بصفة أكثر عزما،عن طريق  1•
نقل حقيقي للسلطات والوسائل.

تبسيط اإلطار التعاقدي بين الدولة والجهة، ألجل اإلستخدام  1•
األمثل للوسائل واإلجراءات.

إحداث صندوق خاص لدعم وتشجيع األنشطة اإلقتصادية  1•
الجهوية.

تعزيز مبادئ الشفافية التامة في كافة األصعدة واملعامالت،  1•
وإرساء قواعد صلبة ملحاربة املمارسات اإلحتكارية واقتصاد الريع، وكل 

أشكال املمارسات املضرة باإلقتصاد الوطني.

ونذكركم بضرورة العمل على إخراج النصوص التنظيمية املتعلقة، 
بميثاق اإلستثمار الجديد في اآلجال املحددة، من أجل تسريع تنزيل هذا 
القانون اإلطار اإلستراتيجي، كما نذكركم بضرورة العمل على إيجاد 
التوافقات الالزمة بين كافة الفرقاء، لتسريع املصادقة على القانون 
التنظيمي املنظم لإلضراب، وإصالح مدونة الشغل، بما ير�ضي التوازن 
الالزم واملوضوعي بين حقوق األجراء وأرباب العمل، إضافة إلى ضرورة..

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى التوقيت، الكلمة للسيد رئيس 
الفريق الحركي السيد إدريس السنتي�ضي.

فلنائ2 فلسيد إدريس فلسنتي�سي رئيس فلف3يق فلح3كي:

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فأل الء فألااضل،

بداية نيابة عن الفريق الحركي، أشكر السيد رئيس الحكومة على 
الرد اللي قدمتو بالطبع، هاد الرد فيه ما يفيد، نحن في الفريق الحركي 
بالرغم من كوننا في املعارضة، صوتنا على عدد كبير وباإلجماع ديال 
املشاريع القوانين اللي تتنصب في االتجاه ديال املصلحة العامة أساسا 
وهذا ما فيه كالم، طبعا هاد الرد ديالكم اللي فيه ما يفيد نتساءل 
واملواطن يتساءل، هل وجد فيه ما يريد، املواطن ينتظر أجوبة وهادي 
فرصة، فرصة اللقاء معكم، املواطن املغربي ينتظر أجوبة على الهموم 
ديالو وما أكثرها. إذن حضوركم ملقر البرملان ومجلس النواب بالذات 
هو موعد، ينتظر املواطن البسيط واملتوسط بعض القرارات والحلول 
للمشاكل واالنشغاالت ديالو، موعد من شأنه ترسيخ التفاعل املوعود 
السياسات  تقييم  في  والتنفيذية  التشريعية  السلطة  بين  املفقود 
 47 العمومية. فهاد اإلطار، السيد رئيس الحكومة، احنا تقدمنا ب 
مقترح قانون، طبعا احنا هنا ما غادي نبقاوش تنتعاطاو اللي دار واللي ما 
دارش اللي عندو �ضي كالم يم�ضي يقولو في الجهات اللي خصها تقال فيه، 
وأخص بالذكر العدالة، دابا 47 مقترح قانون كاين قانون مثال دالجبل 
اللي فيه 100 واش نتاع املواد، هاد املقترح املفروض ناقشوه وناقشو 

باقي املقترحات »ال حياة ملن تنادي«.

السيد رئيس الحكومة، املسائلة الشهرية لقد تقدمنا بمجموعة 17 
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لسؤال ما زال 11 لسؤال في يعني في من األسئلة اللي وجهنا للمساءلة 
الشهرية، طبعا ننتظر حضوركم، السيد رئيس الحكومة، مرة في الشهر 
يعني وفق ما جاء في الدستور، ما كاين مشكل غير ما ناوبوش ما بين 

الغرفتين.

السيد رئيس الحكومة املحترم، وهذا ما�ضي من باب الصواب بل 
من باب االحترام، وجهنا لكم مجموعة كبيرة من املراسالت من الفريق 
الحركي يعني مفادها وأهميتها بمكان، مثال وثيقو بيا ما كاينش املزايدة، 
ولكن مثال طلبنا منكم باش تساهمو واحد اللجنة ديال اليقظة لتتبع 
موضوع املحروقات، راه ربما يحسب عليكم ما هو غير يعني ال موضوعي 
ال معقول ال والو، وليني ال ما درناش هاد اللجنة غادي يبقى املوضوع 
مطروح، على األقل أن تتحرك هاد اللجنة. كذلك وجهنا لكم واحد عدد 
الطلبات بما فيها موضوع األنوية الجامعية دابا الناس األنوية الجامعية، 
عندنا إشكال الجواب ما كانش واضح دالحكومة وهادي دابا تقريبا ها 
هو مشا الثلث من عمر الحكومة واحنا في مد وجزر، واش غادي يدارو 
هاد األنوية وال ال؟ إلى غير ذلك من األسئلة، إيال ما كانوش بعدا غير 
اعطيو لدوك الطالبات اللي تيجيو من البوادي ومن األماكن البعيدة 
واحد املنحة اللي تكفي باش يمكن لهم على األقل غير يكريو ووالديهم 

يتكافاو مع الباقي.

بالنسبة للغالء، السيد رئيس الحكومة، يكت�ضي هذا يعني ضر بزاف 
جيوب املواطنين واليوم يعني تنهضرو على نسبة تضخم واش احنا في 
%6 طبعا ال، كاين تقارير ورسم ديال التي تقول بأننا في املواد الغذائية 
وصلنا %35، كاين اللي تيقول 14 وليني 6 ما كايناش، إذن ما العمل 
بالنسبة؟ هادي مسؤولية الحكومة، طبعا ما العمل ليعني لتخفيض 
هاد النسبة كيف جا على لسانكم هنا؟ وتوعدتو باش يعني وتوعدتو 
باش ديرو %2 فهاد النسبة، إذن التضخم خالق مشكل كبير. سعر 
بنك  نقطة،  فيه  تزادت  الحكومة،  رئيس  السيد  الرئي�ضي،  الفائدة 
املغرب تيقول بأن باش نوقفو التضخم، آش غنوقفو احنا التضخم راه 
مستورد، يعني من حيث تنزيدو نقطة في سعر الفائدة تنعطيو األبناك 
فرصة باش تربح %23، طبعا تتقسمها مع الدولة ألن تتخلص النصف 
فيها للضرائب، ولكن هذا اللي تيقول بأن الزيادة في سعر الفائدة في 
املغرب راه غادي يمكن يفيد راه وقيلة هادي نظرية على أي حال تحترم، 
ولكن بنك املغرب راه بزاف دالناس فيه اللي هما بنكيين أصال، وطبعا 
تيفكرو بواحد التفكير نتاع البنكي، أما سعر الفائدة راه غادي يوقف 

االستثمار إيال بقا زايد بشكل اللي تيتقال.

اليوم، حضرات السيدات والسادة األجالء، لنا دائما في الخطب 
امللكية السامية توجيهات وحكم، فماذا فعلتم لتفعيلها السيد رئيس 
الحكومة؟ املخزون استراتيجي، احنا اسمعنا الجواب ديالكم، ما كاينش 
وتشجيع  بالخارج  املغربية  الجالية  وبأجل،  مرقمة  زعما  حاجة  �ضي 
االستثمارات، تقدمنا في هاد اإلطار بواحد املقترح قانون، ما جاوبنا حد 
ال بإيه وال بال، دابا تنقول أودي، احنا طبعا راه البرملان يمكن لو يناقش، 

ولكن تنقولو على أن املفروض يكون تكامل ما بين الجهاز التشريعي 
والجهاز التنفيذي.

تبسيط ورقمنة املساطر وتسهيل الولوج العقاري، جا في خطاب 
صاحب الجاللة، تفعيل آلية التحكيم والوساطة لحل النزاعات في هذا 
املجال، جاء كذلك في خطاب صاحب الجاللة ومطالبة القطاع البنكي 
بدعم تمويل الجيل الجديد من املستثمرين واملقاولين وخاصة الشباب 
للشخص  تتسلف  راه  اليوم  البنكة  واملتوسطة،  الصغرى  واملقاوالت 
ما�ضي للمشروع، إيال ما كان عندو كذا راه ما كاين والو ناهيك على بعض 
املمارسات اللي يعني ما كاين الش نتكلمو فيها اهنا وليني اللي طارحة 

مشكل.

ديال  الطبيعة  الحكومة،  رئيس  السيد  االستثمار،  بخصوص 
االستثمار، آش من استثمار بغينا نديرو؟ االستثمارات الكبرى، واش 
أن  املفروض  استثمار؟  من  آش  والصغرى؟  املتوسطة  االستثمارات 
االستثمار يهم طبعا البنى التحتية وهكذا، وهنا دار مجهود كبير جدا 
مازال  راه  لكم  نقول  لي  البشري سامحو  العنصر  في  االستثمار  وليني 
ضعيف بزاف باش ما نقولوش راه ما كاينش، سوق الشغل ما مقادش 
والتكوين،  التشغيل  نتاع  الدولة استراتيجية  التكوين، مسؤولية  مع 

التكوين راه رهين بالتشغيل اللي بغينا نديروه، مع األسف ما كاينش.

اليوم طبعا الخميس الخور داز املرسوم اللي تيهم أول مرسوم اللي 
تيهم ميثاق االستثمار ولكن آش قال؟ قال بأنه االستثمار اللي فيه 5 
داملليار دالسنتيم وأكثر هو اللي غادي يستافد من هاد املنح وهاد املنح 
اللي للمغرب تاريخ إيال اخطأت وشحال غير باش نفهمو، للمغرب يعني 
واحد التاريخ مع هاد املوضوع نتاع املنح، احنا مع األسف هاد 149 
فرصة عمل و50 مليون درهم، راه مشكل، ملاذا؟ شحال داملغاربة اللي 
عندهم بعدا 50 مليون نتاع الدرهم؟ احنا بغينا دعم حقيقي وخاصة 
املواطن اللي تيسكن في املناطق النائية، اليوم فقط 3 دالجهات هذا 
جاء في تقديم قانون املالية األخير فقط 2 أو 3 دالجهات اللي تيستافدو 
من هاد االستثمارات يعني واللي تيتم توطينها في هاد الشريط الساحلي، 
إذن إيال بغينا فعال نوجدو حلول، طبعا صعيب، دابا شكون اللي غادي 
يم�ضي ألنه %5 فقط دالفرق في هاد املنح، شكون اللي غادي يم�ضي ملحل 
بعيد باش يدير استثمار؟ عالش ما نعفيو كاع هادو احنا من ضريبة 
 la prime à بعدا كيف في هادوك املناطق النائية؟ عالش ما نعطيوش
l›emploi؟ عالش ما سميك SMIG يكون السميك SMIG اللي في الجبل 
ما�ضي بحال اللي في الدار البيضاء وغنبقاو عالش؟ عالش؟ طبعا هذا 
صعيب وليني راه ما يمكنش نستمرو هكذا، آش تننتظرو باش نعدلو 

مدونة الشغل؟

السيد رئيس الحكومة، احنا اللي شفنا ومشكورين عليه كاين واحد 
التجاوب والتناغم بينا وبينكم وبين النقابات وليني مع األسف مازال 
ما شفنا قانون النقابات، مدونة الشغل وقانون اإلضراب، احنا بغينا 
يكون استقرار ضريبي، السيد رئيس الحكومة، طبعا تتكون مناقشة 
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كبيرة ور�ضى ما كاين مشكل وكاين تجاوب ولكن دابا املستثمر األجنبي 
وحتى املغربي تيدير un business plan واش إيال بغيتي دابا انتما بغيتو 
ديرو واحد املشروع ودرتو un business plan واش غادي تبقاو جالسين 
التعديل  تيتم  بعد  من  عامين  القرار  واحد  تيتعطى  بعد  من  عامين 

والحاالت كثيرة.

اليوم تنتكلمو دايما على هاد الطبقة الصغيرة والتشجيع ديالها، 
ولكن مع األسف هاد العام هم لحد اآلن اللي دارو ربح إلى حدود 30 
مليون سنتيم قالك خلص %10 الضريبة دابا رجعناهم %20 يعني أننا 
في نهاية األمر سوف نغني الغني ونفقر الفقير، سمحوا لي، راه ما يمكنش 
نفسروها ب�ضي شكل هكذا اللي تيخلص الضريبة بزاف خصو يكون 
يربح بزاف، أنا ما متافقش على �ضي مفهوم آخر ألن نديرو التضامن 
ونفهمو ب�ضي شكل آخر املهم هو أن الفريق الحركي تقدم بمجموعة 
تعديالت خالل املناقشة ديال امليثاق داإلستثمار وخالل مناقشة قانون 
املالية األخير، واللي عرفتوه، السيد رئيس الحكومة، تقدمنا بحوالي 
100 تعديل فقط فهاد القانونين ومع األسف وال تعديل واحد تقبل ما 
كاين باس يمكن ما فهمناش، ولكن على األقل احنا غاديين نمدو لكم 
نظرا لضيق الوقت اإلقتراحات والتعديالت وكذلك بعض املسائل اللي 

يمكن لها تحل املشكل.

شفتو السيد رئيس الحكومة، املادة 62 من مدونة الشغل ما فيها 
هادي ال غتكون مع العامل وال غتكون مع رب العمل، هذه بوحدها إيال 
تعدالت يمكن تخلق 100 ألف فرصة عمل، لألسف ما دام تنتكلمو على 
فرص العمل كاين ما يتقال، وعود الحكومة في هذا األثر في هاد اإلطار 
لم تفي بها لحد اآلن، نتمناو من هللا باش العام الجاي في الختام، نذكر 
بما جاء في الخطاب امللكي السامي، حيث قال جاللته« أخطر ما يواجه 

تنمية البالد والنهوض باالستثمارات..

فلسيد فل3ئيس:

االستقاللي  للفريق  الكلمة  الوقت  انتهى  الرئيس،  السيد  شكرا 
للوحدة والتعادلية النائب املحترم ال�ضي عبد الرزاق أحلوش

فلنائ2 فلسيد عبد فل3زفق أحلوش:

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء فملحتبمين،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
والتعادلية، في مناقشة السؤال املحوري حول السياسة املعتمدة في 
مجال التدبير وتشجيع اإلستثمار في إطار مراقبة البرملان للعمل الحكومي 
إحدى  اإلستثمار  يعتبر  حيث  للحكومة،  العامة  السياسة  بخصوص 
مجاالتها اإلستراتيجية وذلك بالنظر ملكانته املركزية ودوره األسا�ضي في 

النهوض باقتصاد وطني قادر على تسريع وتيرة نموه وخلق قيمة مضافة 
وفرص الشغل، وذلك من خالل اإلستثمار األمثل للمؤهالت التي يتوفر 
واالستثمارات  املتميز  الجغرافي  موقعها  من  واإلستفادة  املغرب  عليها 
به  ينعم  الذي  واإلستقرار  املنجزة  التحتية  البنيات  مجال  في  املهمة 

املغرب تحت قيادة جاللة امللك.

في هذا السياق، نعتبر أن السياسات القطاعية الطموحة تشكل 
أعمدة اإلقتصاد الوطني في إطار جديد من اإلستراتيجيات القطاعية 
إلطالق  املنشود  اإلقتصادي  التحول  بتحقيق  الكفيل  املندمجة 
دينامية استكمالية جديدة وتقوية جاذبية بالدنا لإلستثمارات الوطنية 
والخارجية، وتحويل الصعوبات واإلكراهات اإلقتصادية الراهنة إلى 
فرص وآفاق حقيقية، خاصة بعد املصادقة على القانون اإلطار بمثابة 
ملتطلبات  تستجيب  جديدة  بمقتضيات  أتى  الذي  اإلستثمار  ميثاق 
اإلنعاش اإلقتصادي ورهاناته التنموية، وتكريس العدالة اإلجتماعية 
واملجالية من خالل األهداف الكبرى التي حددها هذا القانون اإلطار في 
مجال تنمية اإلستثمار وتشجيعه، بما فيها أساسا خلق فرص شغل قارة، 
تقليص الفوارق املجالية، توجيه االستثمار نحو القطاعات األنشطة 
ذات األولوية ببعدها اإلستراتيجي، وهذا يعني ضرورة تسريع وتيرة تفعيل 
هذا القانون اإلطار خاصة فيما يتعلق بالنصوص التطبيقية املتعلقة 
الرأسمال  التي من شأنها تشجيع  الدعم  أنظمة  بما فيها أساسا  به، 
لطاقاتها  األمثل  االستثمار  إلى  تحتاج  التي  باملناطق  واألجنبي  الوطني 
وتثمين مواردها ومنتوجاتها لخلق الثروة وفرص العمل ألبنائها، من أجل 
بناء مغرب التقدم والكرامة كما أراده صاحب الجاللة، في الوقت الذي 
تسعى فيه الحكومة إلى ربح رهانات الحفاظ على التوازن االقتصادي 
رغم الصعوبات واإلكراهات الداخلية منها والخارجية. وفي هذا السياق 
البد من القيام باإلصالحات الجوهرية القانونية والتنظيمية واإلدارية 
االستثمارات  تعزيز  تواجه  التي  العراقيل  جميع  بمحاربة  الكفيلة 
الوطنية والخارجية ببلدنا ورفع مختلف القيود واإلشكاالت التي تواجه 
في عدة  امللك نصره هللا وأيد  املستثمرين، كما عبر عن ذلك جاللة 
الصعوبات  ملعالجة  املتخذة  املواكبة  التدابير  ذلك  في  بما  مناسبات. 
التي يواجهها مغاربة العالم إلطالق مشاريعهم والقيام باملواكبة الالزمة 
وتوفير الظروف املناسبة لنجاح مشاريعهم االستثمارية، هذه العراقيل 
التي تساهم في تبخيس املجهودات التي قام بها املغرب من أجل تحسين 
مناخ األعمال والرفع من ترتيبه في إطار مؤشر األعمال. وفي هذا السياق 
كذلك، البد من التأكيد على ضرورة انخراط األبناك بشكل كامل في هذه 
الدينامية االقتصادية الجديدة التي يمنحها القانون اإلطار بمثابة ميثاق 
االستثمار من خالل تسهيل الولوج للخدمات البنكية والتمويلية في إطار 
عالقة متوازنة تطبعها الثقة بين هيئات التمويل وأصحاب القروض، 
ملا في خدمة التنمية البشرية املستدامة في شموليتها خاصة بالنسبة 
للعاملين في القطاع الغير املهيكل حتى يتمكن من االنخراط في الدورة 
االقتصادية وإدماج عدد أكبر من أنشطته في القطاع املهيكل بما يضمن 
تحقيق 550 مليار درهم من االستثمار الخاص في أفق 2026 وإحداث 
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500 ألف منصب شغل من أجل تحقيق تنمية متكاملة ومتوازنة وعادلة 
ومستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والتنموية الشاملة كما 

أرادها صاحب الجاللة، وشكرا.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيدة النائبة ماديحة خيير.

فلنائبة فلسيدة ماد حة خييب:

بسم هللا فل3حمن فل3حيم.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

في نفس السياق، وتتمة ملا جاء في كلمة زميلي بالفريق االستقاللي 
االستثمار  تحفيز  أن  على  للتأكيد  الكلمة  أتناول  والتعدلية،  للوحدة 
الخاص يعتبر عنصرا أساسيا لإلنعاش االقتصادي ورافعة لنمو قوي 
التفاوتات  ملواجهة  الشغل،  وفرص  الثروة  خلق  على  قادر  ومندمج 
اعتبرتها  التي  البطالة  ظاهرة  وتف�ضي  االجتماعية  والفوارق  املجالية 
الحكومة في برنامجها إحدى القضايا الكبرى التي تشغل بال املواطنين 
وهو ما يتطلب إعطاء دفعة قوية للمجال االقتصادي بما من شأنه 

معالجة هذه املعضلة االجتماعية.

فلسيد رئيس فلحكومة،

كاينة مجموعة من املعيقات اللي ما يمكنش تخلينا ندوزو للسرعة 
القصوى، بالتالي إشكاالت كبيرة، إشكاالت على مستوى البنى التحتية، 
إشكاالت كذلك على مستوى املؤسسات وإشكاالت كذلك على مستوى 
القطاع املالي والقطاع البنكي، كذلك إشكاالت على مستوى الضمانات، 
ناهيك عن العراقيل اإلدارية. هذا يعني تسريع وتيرة اإلصالحات املهيكلة 
واتخاذ التدابير املواكبة الكفيلة بتحسين مناخ األعمال وتجويده وتحفيز 

االستثمارات الوطنية واألجنبية ونقترح ما يلي:

التنزيل  املجالية، من خالل  العدالة  بتكريس  -1إصالحات كفيلة 
السليم لورش الجهوية املتقدمة وتسريع عملها باملوازاة مع الال تمركز 
فعلي بشكل يتما�ضى مع الخصوصيات الترابية لكل جهة تصبح معه 
الطاقات  وتعبئة  اإلستثمار  لتعزيز  حقيقيا  وشريكا  أساسيا  فاعال 
التنموية ،التي تزخر بها املجاالت الترابية في نطاق تنوع مؤهالتها وثرواتها 
الجماعية. السيد الرئيس الحكومة، أربع الجهات فقط كتحتكر 68% 
من الناتج الداخلي، وهذا يعتبر ظاهرة غير صحية بالنسبة لإلقتصاد 
استثمارات  تستقطب  ألنها  مؤهلة  غير  جهات  هناك  فمثال  الوطني، 
منتجة وقادرة على خلق الثروة، جهة بني مالل خنيفرة مثال، تعتبر مثال 

اللي تتغيب فيه البنى التحتية.

اإلجتماعي  اإلقتصاد  في  اإلستثمار  بتعزيز  كفيلة  -2إصالحات 
والتضامني، الذي يعتبر دعامة أساسية لإلنعاش اإلقتصادي املحلي، 

وتنمية روح التعاون.

النموذج  تقرير  توصيات  بتفعيل  بالتعجيل  كفيلة  -3إصالحات 
التنموي الجديد، وتوجهات البرنامج الحكومي، فيما يخص إعادة النظر 
في التشريعات املتعلقة بالشغل، واملتمثلة في قانون النقابات، القانون 
التنظيمي املتعلق باإلضراب، مدونة الشغل، النظام األسا�ضي للصندوق 

الوطني للضمان اإلجتماعي، أنظمة التقاعد وغيرها.

املنظم،  القانوني  اإلطار  استكمال  بمواصلة  كفيلة  -4إصالحات 
للحد من اقتصاد الريع واإلمتيازات وتنازع املصالح، وذلك انسجاما مع 

اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، الواردة في البرنامج الحكومي.

تستجيب  للتعمير،  جديدة  سياسة  بإرساء  كفيلة  -5إصالحات 
ملتطلبات القطاع الخاص، من خالل إصالح التنظيمات املتعلقة بهذا 

املجال.

-6تدابير كفيلة بإصالح نظام تدبير اإلستثمارات، الكفيل بتعزيز 
تنظيمي موحد،  إطار  العمومية، من خالل وضع  السياسات  فعالية 
من أجل تدبير أمثل وفعال ملشاريع اإلستثمار العمومي، وخاصة من 
حيث التعجيل بإخراج مشروع القانون املتعلق، بتدبير اإلستثمارات 
العمومية، ومشاريع نصوصه التطبيقية، وكذا الوثيقة اإلطار املتعلقة 

بترتيب مشاريع اإلستثمار العمومي.

مع  إنسجاما  األداء،  آجال  بتحسين  كفيلة  مواكبة  -7تدابير 
التوجيهات امللكية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 
وأيده، عندما دعا جاللته اإلدارات العمومية والجماعات الترابية، إلى 
أداء ما بذمتها من مستحقات تجاه املقاوالت، باعتبار أن أي تأخر وأي 
تأخير قد يؤدي إلى إفالسها، مع ما يترتب على ذلك من فقدان العديد 

من مناصب الشغل.

-8اتخاذ تدابير مواكبة، بتسريع وتيرة استكمال ورش إصالح منظومة 
العدالة وتأهيلها، وإحاطة عالم األعمال بضمانات تكفل تكريس سيادة 

القانون واملحاكمة العادلة.

-9تدابير مواكبة كفيلة بالرفع من مستوى جودة املراكز الجهوية 

املشاريع، حتى  وتأطير حاملي  لإلستثمار، ومواكبة عملية اإلستثمار، 

إخراجها إلى حيز الوجود. السيد رئيس الحكومة، هاد املراكز الجهوية 

لإلستثمار  األسا�ضي  املحرك  هي  ألنها  دقيقة، حقيقة  متابعة  خصها 

باملغرب.

-10تدابير مواكبة كفيلة بإصالح منظومة الحكامة، والنجاعة في 

تدبير الشأن العام، في إطار رؤية إستراتيجية واضحة األهداف واآلليات، 

كركيزة أساسية لزرع الثقة على مستوى مناخ األعمال لكسب رهان 

تعزيز اإلستثمار.



1ف113 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1621–122رجب14441  )113فبراير20231( 

النقطة -11 اتخاذ تدابير مواكبة كفيلة بإقرار الشفافية، وتبسيط 

أساسا  فيها  بما  تنافسية،  بأسعار  العقار  إلى  للولوج  كذلك  املساطر 

املناطق الصناعية، انطالقا من القانون الجديد املنظم لهذه الفضاءات 

اإلقتصادية.

الرقمي،  التحول  وتيرة  بتسريع  كفيلة  مواكبا  تدابير   12- النقطة 

وتأهيل البنيات التحتية الرقمية، وتوسيع نطاقها لتشمل كافة التراب 

الوطني، بهدف تقليص الفجوة الرقمية التي تعرفها العديد من مناطق 

اململكة، وكذا إحداث وتطوير منصة رقمية موحدة بالنسبة للخدمات 

املقدمة للمقاولة تسمح..

فلسيد فل3ئيس:

للفريق  الكلمة  التوقيت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

التقدم واالشتراكية، السيد الرئيس ال�ضي رشيد حموني.

فلنائ2 فلسيد رشيد حموني رئيس ا3يق فلتقدم وفالشتبفكية:

فلسيد فل3ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

في البداية، ال يسعنا إال أن نعرب عن االعتزاز بالتصنيف الذي وضع 
بالدنا في املرتبة الثالثة حاليا من حيث جذب االستثمارات األجنبية 
املباشرة وهو مؤشر قوي على أن املغرب يتميز باملقومات التي تجعل 
منه بلدا قادرا على احتالل مواقع ريادية وبالفعل على مدى السنوات 
والعقود األخيرة، سجل اقتصادنا الوطني تطورا في عدد من القطاعات 
بما جعله يصمد في فترات صعبة أبرزها فترة الجائحة وهذا ما أكدتم 
عليه، السيد رئيس الحكومة، مؤخرا في منتدى »دافوس« والذي نهنئكم 
على املشاركة واللقاءات التي أجريتموها خالله على أمل أن يسفر ذلك 
على جذب مزيد من االستثمارات املنتجة إلى بالدنا وال سيما في املجاالت 

الواعدة ومنها قطاع الهيدروجين األخضر.

لكن، من باب الطموح نحو األفضل ينبغي أن نجعل هذا الحوار 
للصراحة  لحظة  والبرملان  الحكومة  بين  والدستوري  املؤسساتي 
والوقوف على أوجه النقص، فالجميع يعترف اليوم بالصعوبات التي 
امليزانية  في  وعجز  مديونية  من  العمومية  املالية  مؤشرات  تشهدها 
إلى إفالس  باإلضافة  النمو، وذلك  وتضخم متصاعد وضعف نسبة 
ما يزيد على 12 ألف مقاولة 2022 واألسباب املوضوعية هنا واضحة 
وال داعي لإلمعان في سردها، بقدر ما يقت�ضي األمر االنكباب على إيجاد 
الحلول والبدائل، فال أحد يجهل أننا نشهد جفافا تاريخيا وبنيويا أو أننا 

نعيش على إيقاع تقلبات دولية حادة.

من جهة أخرى، فاملجهود االستثماري ببالدنا ال يزال ولحد اآلن لم 
يحقق العدالة االجتماعية واملجالية املطلوبة، وهذا ما يؤكد مقاربتنا في 
التقدم واالشتراكية والتي ال تشاطر فكرة أن آلية السوق قادرة لوحدها 
تلقائيا على أن نحقق التوازن االجتماعي، فمنطق النمو االقتصادي 
ليس نقيضا للعدالة االجتماعية والعمليتان متالزمتان والعمل بهما معا 
هو ما سيعطي مناعة أكبر لبالدنا في مواجهة الصدمات، في هذا السياق 
نتساءل حول تغييب مضامين النموذج التنموي بأهدافه وآجاالته؟ 
وهو الذي كان مرجعا أساسا للحكومة عند تنصيبها، لكن لألسف لم 

يعد يذكر من قبلها اليوم.

فلسيد رئيس فلحكومة،

إنه ال معنى لالستثمار إذا كان يؤدي فقط إلى ملئ األرصدة املالية 
للمستثمرين دون أثر اجتماعي ومجالي، وال مستقبل لالستثمار إذا كان 
يستنزف املوارد الطبيعية بال حسيب وال رقيب، وال قيمة لالستثمار 
إذا لم يستحضر اإلنسان كمحور في التنمية، وال جدوى من االستثمار 
إال إذا كان منتجا ويعزز السيادة االقتصادية الوطنية ويحقق األمن 

االستراتيجي واالكتفاء الذاتي ويخلق فرص الشغل القار.

استشراف  هو  واالشتراكية  التقدم  فريق  في  اليوم  يهمنا  ما  إن 
املستقبل واقتراح البدائل ملا فيه خير ومصلحة املغرب واملغاربة وال سيما 
منهم الفئات املستضعفة التي تئن تحت وطأة الفقر والحرمان وتعاني 
من البطالة والتهميش، فلذلك نحن جميعا مسؤولون عن اقتراح بدائل 
من شأنها أن ترد الجميل ونفتح أبواب األمل أمام كافة الشعب املغربي 
املتشبع بالروح الوطنية، والذي لم يتردد ولو لحظة واحدة في الوقوف 

كرجل واحد كلما تمت محاولة املساس بسيادة ومصالح بالدنا.

العمومي  القطاع  على  ترتكز  أن  ينبغي  اإلستثمارية  السياسة  إن 
كقاطرة للتنمية إلى جانب قطاع خصو�ضي قوي ومسؤول اجتماعيا 
استهداف  الجيد  أنه من  التأكيد على  وهنا البد من  وبيئيا وجبائيا، 
بلوغ مساهمة اإلستثمار الخصو�ضي بالثلثين من مجموع اإلستثمارات 
ببالدنا، لكن على أساس الحفاظ على حجم ومكانة اإلستثمار العمومي 

وباملقابل تحقيق قفزة كبرى بالنسبة لإلستثمار الخصو�ضي.

فلسيد رئيس فلحكومة،

التوجهات  استحضار  لنا  البد  اإلستثمار  موضوع  نناقش  ونحن 
الدورة  افتتاح  بمناسبة خطاب  وذلك  الصلة  ذات  السامية  امللكية 
األولى من السنة التشريعية الحالية، وهي مناسبة لنسائلكم عن مدى 
شروعكم وتقدمكم في بلورة التعاقد الذي دعا إليه جاللة امللك حفظه 
هللا بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي واملتعلق بتعبئة 550 
مليار درهم من اإلستثمارات في أفق إحداث 500 ألف منصب شغل 
في الفترة ما بين 2022 و2026، وفي هذا اإلطار نتطلع أن يتم بالسرعة 
والنجاعة الالزمتين تفعيل صندوق محمد السادس لإلستثمار من أجل 

أن يلعب أدواره األساسية املنتظرة.
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البناءة  املعارضة  موقع  من  واإلشتراكية  التقدم  فريق  في  إننا 
واملسؤولة، برهنا دائما على أننا حريصون مع كافة مكونات املؤسسة 
التشريعية أغلبية ومعارضة على أن تخرج كافة التشريعات ذات الصلة 
الحكومة مطالبة  إيجابية عالية، وعليه فإن  باإلستثمار وذلك بروح 
اليوم إلى املرور إلى التفعيل امليداني من خالل اتخاذ القرارات امللموسة 
عليها  صادق  والتي  باإلستثمار  العالقة  ذات  التشريعات  كل  لتفعيل 
البرملان، فليس معقوال أن نظل كل هذا الوقت في انتظار إعادة هيكلة 
الدولة  ميزانية  أغلبها  يمتص  والتي  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 
والعديد منها غارقة في املديونية وضعف الحكامة، كما أنه لم يعد مقبوال 
هذا التأخر الغير مبرر في األجرأة الشاملة لإلصالح الجبائي والحكومة 
مدعوة أيضا إلى إيجاد الحلول التحفيزية ألجل تشجيع اندماج القطاع 
الغير املهيكل في النشاط اإلقتصادي املنظم، وليس مقبوال أننا نتحدث 
عن آلية تحفيز اإلستثمار في حين ال زلنا نسجل نقائص كبيرة في نجاعة 
املراكز الجهوية لإلستثمار والتي تحول بعضها إلى عائق عوض أن يكون 

عنصر تيسير اإلستثمار.

فلسيد رئيس فلحكومة،

إن تحسين مناخ األعمال ال يختزل فقط في تبسيط املساطر اإلدارية 
دولة  مقومات  الحكومة ضمان  على  بل  ذلك،  أهمية  على  والرقمية 
الحق والقانون في املجال اإلقتصادي من خالل تحسين فعلي للحكامة 
والحرص على التقائية السياسات العمومية وتوفير شروط التنافسية 
والشفافية ومحاربة كل أشكال الريع واإلحتكار الغير املشروع والدفع في 
اتجاه التفعيل املؤسسات املتقدمة للحكامة، كما تتطلب منكم بلورة 

إستراتيجية لتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وباملوازاة مع ذلك السيد رئيس الحكومة، عليكم تفعيل دبلوماسيتنا 
االقتصادية واملراجعة العميقة لنمط التصنيع الجاري به العمل حاليا، 
فالصناعة هي تحويل املواد، واإلرتقاء في سلسلة القيمة، وليس مجرد 

تجميع أو إنتاج مكونات معينة ذات قيمة تكنولوجية محدودة.

كما ينبغي السيد رئيس الحكومة، تقييم ومراجعة اتفاقية التبادل 
الحر مع أوروبا وخصوصا فرنسا، بما يستدعيه الوضع من تدبير جديد 
للشراكات، يتيح إمكانية أفضل لحفظ املصالح التنموية الوطنية، وفي 
ذات الوقت، ينبغي مواصلة تقوية الشراكات املثمرة مع بلدان إفريقيا. 
إن موضوع اإلستثمار الخصو�ضي والوطني والخارجي، يكت�ضي صبغة 
مصيرية بالنسبة لبالدنا، ونتمنى لكم رئيس الحكومة النجاح في هذا 
التحدي، وكما عليكم اإلهتمام بالجوانب الديمقراطية بنفس القدر، 
طاملا أن اإلستقرار والثقة ومتانة البناء املؤسساتي، إلى جانب العنصر 

البشري هي أعظم..

فلسيد فل3ئيس:

الدستوري  للفريق  الكلمة  التوقيت،  انتهى  الرئيس  السيد  شكرا 
الديمقراطي اإلجتماعي، السيد الرئيس ال�ضي شاوي بلعسال.

فلدستوري  فلف3يق  رئيس  بلعسال  شاوي  فلسيد  فلنائ2 
فلد مق3فطي فال تماعي:

أش3ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل3حيم،  فل3حمن  هللا  بسم 
فمل3سلين.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي، 
ملناقشة موضوع من األهمية بمكان، وبحضور السيد رئيس الحكومة، 
واإلنجازات  باملعطيات  الغني  عرضه  وعلى  تجاوبه،  على  مشكورا 
واإللتزامات، التي تجعلنا مطمئنين على توجهنا اإلداري، لتنمية وتحفيز 
وربطها  اإلشكاليات  وملعالجة  والخاصة،  العمومية  اإلستثمارات 
بالسياسة اإلستثمارية الجارية للدولة، فإننا في فريقنا، نقترح أن ننطلق 

من تثمين وتوظيف املعطيات التالية:

كون  رائدة،  وإنجازات  بمؤهالت  استثمارية  كوجهة  املغرب  أوال، 
املغرب يتوفر على مؤهالت طبيعية برية وبحرية وجوية، وموقع جغرافي 
يوفر لنا ولغيرنا فرصا مثالية وتنافسية، ملمارسة األنشطة اإلقتصادية 
والصناعية واإلنتاجية، والتبادل التجاري، وسهولة التنقل واإلتصال 
مع مختلف الوجهات األسواق واألسواق العاملية، وبنفس األهمية يوفر 
لنا مناخا وأجواء مريحة لإلستقرار، والسياحة والتنقل، والعيش اآلمن 
واإلنفتاح اإلجتماعي والثقافي واللغوي، والتنوع الحضاري األصيل. وفي 
نفس السياق، واإلنسجام واإلرادية، يوجد املغرب النامي واملتطور على 
املستنيرة  القيادة  بفضل  الصحيح،  اإلتجاه  وفي  الصحيحة،  السكة 
والعزيمة القوية لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، الذي 
جعل من اململكة نموذجا إقليميا لدولة حديثة، بمؤسسات ديمقراطية 
وإصالحات عميقة ومتواصلة، وبنيات تحتية وفق أجود املعايير الدولية، 
صنفت بلدنا في موقع الريادة القارية في التنمية املستدامة، التي تشكل 
إلى  للولوج  تأهل  الذي  الحالي،  التحدي اإلقتصادي والبشري للجيل 
واألدائية  البشرية  مؤهالتنا  لتعزيز  جديدة  كبوابة  الرقمي،  اإلنتقال 
والتواصلية. ودائما في نفس اإلتجاه، سجل بلدنا نقلة نوعية في نسج 
عالقات التعاون والثقة مع قارتنا اإلفريقية، بفضل الزيارات امللكية، 
أزيد من 50 زيارة، وتوقيع أزيد من ألف اتفاقية شراكة مع مختلف 
بلدان القارة، جعلت من بلدنا شريكا متميزا، وموتوقا وإستراتيجيا مع 
مختلف البلدان والشعوب اإلفريقية، التي أحيا جاللة امللك عالقة 

األخوة والصداقة والتعاون املثمر معها.

ثانيا، يجب تسريع تنزيل وتفعيل السياسات اإلستثمارية، السيد 
رئيس الحكومة، أمامنا رصيد ضخم من املؤهالت واإلمكانات والفرص، 
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واإلنكباب على جني ثمار ما أضفنا من إنجازات تشريعية، ومؤسسات 
محمد  إحداث صندوق  من  األخيرة،  الفترة  في  مالية  وموارد  وآليات 
بتعليمات  إطار جديد ومحفز لإلستثمار  السادس لإلستثمار، ووضع 
ميثاق  بمثابة   03.22 رقم  اإلطار  قانون  في  تتمثل  سامية،  ملكية 
الدولة  إطار معزز بإصالحات سياسات إصالحية لسياسة  االستثمار 
في مجال تنمية االستثمار وتشجيعه ومالءمته مع مخرجات النموذج 
من  والدولي  الداخلي  بمحيطنا  يجري  ما  وعن  الجديد،  التنموي 
تحوالت اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية وبيئية وتكنولوجية عميقة 
ومتسارعة، ويتضمن قانون اإلطار الجديد مختلف األحكام الجديدة 
لدعم  املوازية  والتدابير  الدعم  وأنظمة  واألهداف  باملبادئ  املتعلقة 
االستثمار الخاص والرفع التدريجي من مساحته لبلوغ النسبة املنشودة 

في أفق سنة 2035.

ونؤكد بهذه املناسبة على أن تفعيل السريع والجيد لهذا اإلصالح 
يتطلب تسريع ومتابعة إصدار بقية النصوص التنظيمية األساسية، 
والتي كان أولها في اجتماع املجلس الحكومي األخير وبدونها ال يمكن 
املقتضيات واألحكام، مع اإللحاح جميعا  االستفادة من جميع هذه 
على متابعة اعتماد اإلصالحات األخرى املوازية والتحسين الجذري ملناخ 
األعمال، ورغم التحسن املستمر على مدى العقدين األخيرين بشهادة 
التصنيفات الدولية، فإن عقبات كثيرة تصادف املستثمرين املغاربة 
واألجانب ومغاربة العالم واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة، ويتعين على 
القطاعات الحكومية املعنية باالستثمار بحكم اختصاصاتها املتعلقة 

بتحسين مناخ األعمال والعمل على تقارب االلتقائية.

وإكراهات  تحديات  ملواجهة  والحكامة  اليقظة  من  مزيدا  ثالثا، 
لينا كيخصنا  بالنسبة  اللي احنا  3 داملحاور  املرحلة، إذن هادو هما 

انطلقو منهم باش نحسنو املناخ ديال االستثمار ديالنا.

إن جهودكم، السيد رئيس الحكومة، ومثابرتكم وخبرتكم الواسعة 
امللفات مشهودة وغير خفية. وبخصوص  وتدبير مختلف  معالجة  في 
ملف االستثمار ترأستم منذ بداية الوالية الحكومية الحالية وإلى غاية 
الجمعة األخير 27 يناير الجاري 7 دورات للجنة االستثمارات تمخضت 
عن مصادقتها على 84 اتفاقية ومالحق بغالف مالي قدره 67.6 مليار 
ألف  و33  مباشر  شغل  منصب   10300 إحداث  على  وقادرة  درهم 

منصب شغل غير مباشر.

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

إن بلدنا أصبحت متعودة على تلقي مناورات ومعاكسات من بعض 
االتحاد  أجهزة  بعض  منها  متعددة  واجهات  عبر  التقليديين  شركائنا 
األوروبي، وذلك راجع إلى خطأ تقديرهم وقراءتهم ملغرب اليوم وطموحه 
تنمويا وديمقراطيا  املبذولة  إقليمي ودولي مناسب لجهوده  تموقع  في 
ودبلوماسيا، وانفتاحه املدروس وتنويع شراكاته املبنية على املعاملة 
باملثل وتأمين السيادة الوطنية اقتصاديا وطاقيا وسياسيا، معتقدين في 

فريقنا أن تماسكنا وتقوية جهتنا الداخلية باالعتماد واالستثمار الجيد 
في مؤهالتنا الذاتية وإعادة قراءة وتقييم شركائنا مع اليقظة الدائمة 
لكم  املحاوالت، وشكرا  ملثل هذه  للتصدي  رد  أحسن  واملستمرة هو 

السيد الرئيس.

فلسيد فل3ئيس:

للعدالة  النيابية  للمجموعة  الكلمة  الرئيس،  السيد  لكم  شكرا 
والتنمية النائبة املحترمة السيدة عائشة الكوط.

فلنائبة فلسيدة عائشة فلكوط:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

فلسادة فلوزرفء،

فلسادة فلنوفب فملحتبمون،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

االقتصادية  للتنمية  والقوية  الحقيقية  الرافعة  االستثمار  يعتبر 

واالجتماعية وكل الدول التي تقدمت، تقدمت ألنها عرفت كيف تجعل 

ومحاربة  التنافسية  ميزاتها  باستغالل  للتنمية  قاطرة  االستثمار  من 

العراقيل التي تحول دون بلوغ األهداف التنموية.

الحكومتين  بمجهودات  نذكر  باإلشادة  باب  ومن  باملناسبة، 

السابقتين في مجال اإلستثمار سواء ما تعلق بتحيين الترسانة القانونية 

أو إرثها اإليجابي في مجال تحسين مناخ األعمال، كان ممكن أن يخرج 

ميثاق اإلستثمار في عهدها إال أن أطراف من داخل الحكومة عرقلة 

خروج هذا امليثاق وأنتم سيد العارفين، ولكن املهم وقت ما جا الخير 

ينفع.

التنويه  والتنمية  للعدالة  النيابية  املجموعة  في  يفوتنا  ال  كما 

باعتماد  مقتضياته  تفعيل  ونثمن  اإلستثمار  ميثاق  على  باملصادقة 

الخاص  املرسوم  مشروع  املا�ضي  األسبوع  مجلسها  في  حكومتكم 

بتفعيل نظام الدعم، إال أنه السيد الرئيس نسجل غياب حكومتكم 

وصمتها املريب في وقت تتواتر فيه مؤشرات إقتصادية و مالية مقلقة 

لها أثر سلبي على جلب اإلستثمار ونفسية املستثمرين ومناخ األعمال، 

فهناك انخفاض في القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء بما يمثل 
أدنى مستوى لها منذ 2015، كما أن هناك تراجع السيولة في السوق 

املالي مما استدعى تدخل بنك املغرب ألول مرة ومنذ مدة طويلة لشراء 
مسبوق  غير  ارتفاعا  عرف  األعمال  عالم  أن  كما  الخزينة،  سندات 

ستبادر  فهل  مقاولة،  ألف   12 تجاوز  املفلسة  املقاوالت  من  لعدد 
حكومة الكفاءات بالتواصل الجاد لطمأنة املستثمرين وإليجاد الحلول 

املناسبة؟ أم ستصمت وتتفرج على الوضع كما عودتمونا؟
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فلسيد فل3ئيس،

أبنتم عن اإلنحياز املفضوح للشركات الكبرى بمنحها هدايا ضريبية 
سواءا في قانون املالية 2023 أو عبر الدعم املالي العمومي في املرسوم 
الضريبة  لتوحيد سعر  وفي سعيكم  حين  في  اإلستثمار،  األخير حول 
أثقلتم كاهل الشركات الصغرى واملتوسطة وهي التي تمثل قاعدة الهرم 
في اإلقتصاد الوطني، في الوقت الذي تتواثر فيه املؤشرات اإلقتصادية 
واملالية املقلقة ويكبر فيه الاليقين لدى املستثمرين وباستثناء اإلجتماع 
األخير للجنة اإلستثمار، فين هي اللجنة الوطنية ملناخ األعمال؟ أين هي 
اللجنة الوزارية لقيادة إصالح املراكز الجهوية لإلستثمار وتقييم أدائها؟ 
أين هي لجنة اليقظة اإلقتصادية؟ ومتى ستفعلونها إن لم يكن اآلن؟ 
هذا التعطيل للتشريع وللمؤسسات هو تعطيل لإلستثمار. تقييم مدى 
خالل  فمن  الصعب،  باألمر  ليس  ببالدنا  اإلستثمار  منظومة  نجاعة 
مؤشرات بسيطة من قبيل عدد امللفات املودعة لدى املراكز الجهوية 
لدى  املقدمة  الطعون  وعدد  لها  املرخص  املشاريع  وعدد  لإلستثمار 
اللجنة الوزارية للقيادة يمكن ملصالح رئاستكم معرفة مدى فعالية 

إجراءات تشجيع اإلستثمار.

فلسيد رئيس فلحكومة،

األوسط  الشرق  منطقة  في  الثالثة  الرتبة  كيحتل  املغرب  اليوم 
وشمال إفريقيا وهذا �ضيء مشرف بفضل التنويع في الشركاء إال أنه 
البد من إيجاد طريقة للرفع من مبالغ األرباح املعاد إستثمارها من طرف 
هاد املقاوالت عوض ترحيلها لبلدها األم. التحفيزات املالية والجبائية 
القضائية  املنظومة  إصالح  على  العمل  من  البد  إذ  كافية  غير  تبقى 
عموما وتفعيل الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح 
وضمان األمن القانوني خصوصا قانوني الشغل واإلضراب كمثال، دعم 
مقاوالت اإلقتصاد التضامني واإلجتماعي باعتبارها الدعامة األساسية 
حياة  وتخليق  الجيدة  الحكامة  مبادئ  إرساء  اإلجتماعية،  للدولة 
األعمال وتحسين مؤشر إدراك الفساد والقطع مع املمارسات اإلحتكارية 
في قطاعات عدة منها املحروقات واألدوية واإلسمنت وفتح أبوابها ملزيد 

من املنافسة والشراكة بين القطاع العام والخاص.

أيها فلسادة،

الحالية  الحكومة  وفي  السابقة  الحكومات  في  يبذل  ما  كل  رغم 
مستويات  وعلى  أكبر  لجهود  حاجة  في  زلنا  ما  اإلستثمار،  لتشجيع 
عدة، فالهدف الكبير الذي جاء في مضامين النموذج التنموي الجديد 
بوجود  مشروطة  هو  بل  باملستحيل،  ولكن  بالسهل  ليس  هدف  هو 
اإلرادة السياسية وإعالء املصلحة الوطنية عن ما سواها من املصالح 

الشخصية والفئوية، وهللا نسأل لكم التوفيق، والسالم عليكم.

فلسيد فل3ئيس:

رؤوف  النائب  للسيد  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
عبدالوي معن.

فلنائ2 فلسيد رؤوف عبدالوي معن:

إيال سمحتي السيد الرئيس.

فلسيد فل3ئيس:

تفضل السيد معن.

فلنائ2 فلسيد رؤوف عبدالوي معن:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

فلسيد رئيس فلحكومة فملحتبم،

القانون إطار 03.22 بمثابة ميثاق اإلستثمار من بين أهدافه تعزيز 
جاذبية اململكة لإلستثمارات األجنبية املباشرة..، هذه اإلستثمارات تبقى 
هزيلة جدا وأعطي على سبيل املثال ال الحصر إفريقيا ورفعا لكل لبس 
يعني القارة اإلفريقية استفادت من 65 مليار درهم سنة 22 كاستثمارات 
في الشركات الناشئة..، املغرب لم يستفيد منها إال ب %1 مع العلم أن 
هاد الشركات الناشئة تخلق مناصب شغل في قطاع املعلوميات والذكاء 
حتى  بشري  رأسمال  يعطي  مما  لالبتكار  فرصة  وتعطي  االصطناعي 
نحتفظ لكفاءاتنا بالبقاء أو الرجوع إلى الوطن، وهذا ما ينادي به جاللة 
امللك أيده هللا ونصره، وأتساءل كيف يمكنكم خلق موقع أعمال صحي 
تسوده الثقة، الشفافية، املنافسة الحرة، تكافؤ الفرص والقضاء على 
اإلحتكار واقتصاد الريع وعدم تضارب املصالح اللي بغى يدير.. يقدم 
استقالتو من الحكومة، حتى ال نسقط في فضائح جديدة، غير دير النية 
وسير، أسئلة كبيرة نطرحها عليكم السيد رئيس الحكومة وأن نتمنى أن 

ال تكون األجوبة صغيرة وغير مقنعة، والسالم.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة فاطمة 
التامني.

فلنائبة فلسيدة ااطمة فلتامني:

فلسيدفت وفلسادة،

فلسيد رئيس فلحكومة،

اعتبارا لكون االستثمار عنصر أسا�ضي في العملية التنموية اجتماعيا 
واقتصاديا ما�ضي فقط من أجل اإلقالع االقتصادي، ولكن بهدف خلق 
ثروة وإعادة توزيعها بشكل عادل في إطار عدالة إجتماعية، بطبيعة 
الحال هذا لن يتأتى كما نؤكد على ذلك في فيدرالية اليسار الديمقراطي 
وبالتالي  العقاب،  من  اإلفالت  عدم  وتفعيل  الفساد  محاربة  بدون 
باملناسبة نتساءل عن مآل التحقيقات والتقارير اللي رصدات مجموعة 
من اإلختالالت في عديد من امليادين، كذلك القطع مع مظاهر الريع 
واإلحتكار وعدم الجمع بين املال والسلطة وتضارب املصالح ألن في ذلك 



5ف113 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1621–122رجب14441  )113فبراير20231( 

تنافي تام مع قواعد املنافسة، كذلك تشجيع اإلستثمار بقيمة مضافة 
حقيقية في احترام تام للبيئة، وبالتالي بما يضمن اإلستقاللية والسيادة 
اإلقتصادية، كما أن كسب ثقة املستثمر يقت�ضي إصالحات حقيقية في 

إطار منافسة عادلة وليس خلق عراقيل للمنافسين، شكرا.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة نبيلة منيب.

فلنائبة فلسيدة نبيلة مني2:

فلسيد فل3ئيس،

السيد رئيس الحكومة، بإسم الحزب االشتراكي املوحد، نسائلكم 
حول وضع وتفعيل ميثاق اإلستثمار إلى أي حد تمت اإلستفادة من 
دروس جائحة كورونا واإلكراهات الدولية التي تؤكد على دور أحسن 
للدولة ؟mieux d›Etat et non moin d›Etat خصوصا في مجال التعليم 
والصحة والطاقة من أجل التقليص من الفوارق وخلق يعني كفاءات 
للبالد، ما مدى تقييم اختيارات املغرب منذ الثمانينات والتي رغم تخلي 
الدولة عن مجاالت احتكارها للخواص لم تتحقق النتائج املتوخاة من 
شفافية وخلق فرص شغل كافية وتنمية؟ ثم مع استمرار غياب خطة 
وطنية ملحاربة الفساد ومع تعطيل اإلصالحات الضامنة للتوزيع العادل 
للثروة وخلق مناخ الثقة يبقى هدف يعني تنزيل ميثاق االستثمار بدون 

نظرة استباقية منسجمة وبدون بعد اجتماعي وبيئي حقيقي.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للرد 
على املداخالت باقي تقريبا ساعة تقريبا قل 4 دقايق.

فلسيد عزيز أخنوش رئيس فلحكومة:

بسم هللا فل3حمن فل3حيم.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

فلسيد فل3ئيس،

فلسيدفت وفلسيدة وفلسادة فلوزرفء،

عرضنا  اللي  نهار  الحكومة  هاد  وفي  ديالكم،  التفاعل  على  شكرا 
عليكم البرنامج ديالنا قلنا بأنه في مختلف التوجهات ديالنا أن هذه 
حكومة  هي  بالخصوص  كذلك  لكنها  الحرة  املبادرة  ديال  الحكومة 
إجتماعية بامتياز، ومن هذا املنطلق قلنا أن الهدف األول ديالنا هو 
كنعطيو  كيفاش  كتشوفو  اليوم  اإلجتماعية  الدولة  أسس  ترسيخ 
عناية خاصة لقطاع التعليم بهدف تجويد املدرسة العمومية، إعادة 
اإلعتبار لألستاذ والجميع شاف قبل أيام الحكومة وقعت مع املركزيات 
النقابية على إتفاق تاريخي لتحفيز األساتذة وهو اإلتفاق اللي كيجاوب 

على مجموعة من األسئلة واإلشكاالت اللي كان في السابق ومنها نظام 
التعاقد اللي أصبح اليوم من املا�ضي؛

عطينا إهتمام كبير لقطاع الصحة ومنها نظام وغادي نواصلو لنظام 
صحي بجودة عالية ويكون في مستوى تطلعات ديال املغاربة ويستجب 

لفلسفة الورش امللكي املتعلق بتعميم التغطية الصحية للجميع؛

ملستو  كلكم  التشغيل  هناك  اإلجتماعية  الدولة  إطار  في  ودائما 
كيفاش أن الحكومة في السنة األولى من بعد الجائحة جابت أجوبة 
سريعة على إشكالية التشغيل من خالل مجموعة من املبادرات املبتكرة 
على غرار ديال برنامج أوراش ثم برنامج فرصة وكيفاش شكلو إجابات 
فورية ألزمة البطالة اللي سببتها الجائحة، لكن خلق املزيد من مناصب 
الشغل القارة ما يمكن إال يجي بتحفيز اإلستثمار ألنه هو السبيل الوحيد 

لخلق مناصب شغل مستدامة؛

تمويل  بأن  نساوش  وما  اإلجتماعية  الدولة  على  كنتكلمو  احنا 
البرامج اإلجتماعية كيحتاج لواحد مجهود استثماري كبير من طرف 
الدولة، وهذا كيفرض علينا مضاعفة املوارد املالية ديال الدولة حتى 
نجد حلول تمويلية للبرامج الطموحة خاصة في الجانب اإلجتماعي، 
هاد البرامج خصها التمويل باش تضمن اإلستدامة ديالها والحل باش 
النمو  اليوم سهل جدا خصنا نضاعفو نسبة ديال  تنجح  أن بالدنا 
ونضاعفو الناتج الداخلي الخام اللي غادي ينعاكس بشكل أوتوماتيكي 

على امليزانية ديال الدولة.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

الحر  االقتصاد  مبني على  املغرب  اإلقتصادي  الخيار  أن  صحيح 
بالدنا قطعات  الخاص، والحمد هلل  الحرة ودعم اإلستثمار  واملبادرة 
أشواط في هاد �ضي في السنوات املاضية والحمد هلل أن بالدنا حافظت 
على التوازنات ديالها املالية في سنة اللي هي صعبة ارتفعت فيها األسعار 
بشكل قيا�ضي خاصة أسعار الطاقة ومستوى التضخم في العالم وصل 
ملستويات اللي هي قياسية، ورغم ذلك حققنا نسب نمو إيجابية في 
وقت اللي فيه اقتصادات مجموعة من الدول تنهار، الحمد هلل رغم 
التضخم وتمكنات من  في مستوى  التحكم  األزمة بالدنا تمكنت من 
تمويل مختلف البرامج االجتماعية وتمكنات كذلك من تمويل صندوق 
ديال  مليار   38 ل  تقريبا  وصالت  مالية  اعتمادات  باعتماد  املقاصة 
 le budget الدرهم في آخر السنة ديال 2020 من بعد ما كان عدنا في
la1 مليار ديال الدرهم. أنا شخصيا حريص في  loi1 de1finance 17 ف
هاد الوالية على يعني نخدمو باش يكون عندنا نرفعو من الناتج الداخلي 
الخام وهذا كيحتاج منا نتحكمو في امليزان التجاري اليوم خصنا نرفعو 
كذلك من قيمة الصادرات ديال بالدنا، في املقابل خصنا نخفضو كذلك 
من حجم الواردات، كيما كتشوفو الحكومة ديالنا كترهن بشكل كبير 
على االستثمار العمومي، لذلك قررنا في قانون املالية لسنة 2023 الرفع 
من الحجم ديال ل300 مليار ديال الدرهم تقريبا، بعدما كان في 2022، 
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245 مليار ديال الدرهم وفي 2019 كان 195 مليار ديال الدرهم، دزنا من 
2019 ل195 مليار ديال الدرهم إلى 300 مليار ديال الدرهم هاد السنة 
ديال 2023 والقناعة ديالنا هو أن االستثمار العمومي اليوم هو رافعة 
لالستثمار الخاص، هو اللي يمكن يلعب دور املحفز بالنسبة االستثمار 
الخاص وهو ما عند هما بجوج كيتمكنو باش يخليونا نحقو نسب نمو 

ديال اللي هي يمكن تكون كبيرة.

هاد املوضوع ديال االستثمار اللي كيحظى بعناية خاصة ديال سيدنا 
هللا ينصرو، كتابعو احنا كنتابعوه داخل الحكومة بشكل مستمر مع 
يعني الوزارات املعنية كلها، واليوم كنفتخرو أنه الحكومة تمكنات في 
السنة األولى ديالها من إخراج ميثاق االستثمار الجديد، وكلكم كتعرفو 
املخاض اللي عرفو هاد امليثاق سابقا والحكومة خرجاتو فقط في 9 
أشهر، أنا كنعرف بأنه 6 سنين وال 7 سنين في حكومات سابقة واحنا 
كنسمعو الكالم على هاد امليثاق وما عمرو ما جا، اليوم الحمد هلل أنه 
من بعد 9 شهور من مور ما تنصبات الحكومة، كان نقاش كان حوار 
ما كانش ساهل، كان صعيب ألنه ما يمكنش نتافقو على كل �ضي ولكن 
وصلنا لواحد النتيجة أنه اليوم داز في جميع املراحل بما فيها التصويت 
في البرملان، وهاد ال�ضي جا منين جا ألنه تحلينا بالجرأة هاد ال�ضي راه 
خاصو الجرأة ما ساهلش خصو الشجاعة وعملنا على إشراك جميع 
املتدخلين وجميع الفاعلين، وبالدعم ديال سيدنا هللا ينصرو اللي تبع 
معنا جميع الخطوات وترأس اجتماع خاص بامليثاق اللي عطانا فيه 
التوجيهات السامية، وخرج القانون اإلطار اللي مشكورين صادقتو عليه 
يعني فواحد الوقت اللي هو قيا�ضي يعني داخل البرملان، أكيد الكثير 
منكم قام باالطالع على امليثاق وناقشتوه في البرملان ولكن والبد نذكر 

يعني باألهداف ديالو األولى:

-1الهدف األول هو خلق مناصب شغل قارة؛

 l›axe 2تقليص التفاوتات املجالية ما يمكنش نبقاو غير في واحد-
فيه  كيكون  اللي  هو   atlantique–nord اللي  هو   l›atlantique ديال 

االستثمار؛

-3توجه االستثمار نحو قطاعات واعدة؛

قارية  استراتيجية  كوجهة  املغرب  بالدنا  ديال  الجاذبية  -4تعزيز 
ودولية؛

-5تشجيع الصادرات c›est important الوطنية وتشجيع املقاوالت 
القادرة على التصدير وخلق القيمة املضافة؛

-6القدرة على تجاوز الواردات؛

اليوم عندنا واحد  والحمد هلل  املستدامة  التنمية  -7القدرة على 
الطاقات املستدامة  اللي هو من   le mixe énergétique %38 ديال 

ونتمناو على هللا أنه إن شاء هللا في أفق 2030 نوصلو ل %50؛

أمام  الشروط  جميع  وتوفير  األعمال  ديال  املناخ  -8تحسين 

بأنه السنة األولى من عمر الحكومة اشتغلنا  االستثمار، ما نساوش 
على واحد املجموعة من املسائل اللي كانت في صالح املقاولة وفي صالح 
االستثمار، اشتغلنا على مدونة الصفقات العمومية مازال ال�ضي لقجع 
في  أوال  يعني  الصفقات،  هاد  ديال  الدور  يفسر  وغادي  يخرج  غادي 
الشفافية وتعطى اإلمكانيات القطاع الخاص باش يمكن يستثمر بكل 
أريحية وبكل شفافية دبرنا كذلك تدابير استثنائية للتخفيف من آثار 
ارتفاع األسعار عقلتو فاش les prix ثمن ديال les constructions ديال 
الحديد وديال السيما وديال les importations كل �ضيء طالع كل �ضيء 
طالع لسماء، وواحد الوقت les marchers publics وقفوا ألنه األثمنة 
ما بقاو �ضي هذا ودخلنا ودرنا واحد الدورية وأعطينا إمكانيات باش 
الحركة والدينامية والعجلة ما توقفش وكان تجاوب سريع في بعض 

األسابيع باش يعني املقاولة يبقاو غاديين.

ثانيا، كان واحد القانون ديال آجال األداء ما عطاش نتيجة، جبنا 
قانون جديد، ألنه املقاولة يعني معرضة لإلفالس، وبالخصوص املقاولة 
 donc ، les1 paimentsالصغيرة واملتوسطة اللي كيتعطل عليها يعني
جبنا قانون اللي داز عندكم هنا و أنتما مشكورين، وإن شاء هللا اللي 
غادي يخليه أنه غادي يعطي إمكانيات، اآلن يعني باركماتية أنه بدا 
يكون هاد القانون موجود يعني الناس غادي تفضل تخلص وال تخلص 

.les taux d›intérêtsهداك

اللي كانت  السنة  في هاد  أنه  ثالثا، ما نساوش مانساوش كذلك 
 TVA كمتأخرات ديال TVA صعيبة خلصنا 17 مليار ديال الدرهم ديال
يعني إلنعاش السيولة ديال املقاوالت، 17 مليار ديال الدرهم فواحد 
العام اللي هو صعيب difficile فيه l›inflation فيه la demande فيه 
la pression sociale فيه واحد العدد ديال املكتسبات اجتماعية اللي 

تكمالت.

رابعا، مراجعة الضريبة دابا كنتكلموا كنقولوا احنا عاونا لكبار ال 
خاصنا نقولوا الحقيقة كنا في %31 الشركات اللي 100 مليون ديال 
عليهم  طلعنا   donc  ،35% ل  طلعناهم  لفوق  األرباح  ديال  الدرهم 
الضريبة رغم أنه يعني هادي ضريبة تحسب من يعني اآلن من أكبر ديال 
الضريبات اللي يعني اللي موجودة في املحيط ديالنا، واألخرين اللي هما 
تحت من 100 مليون ديال الدرهم وكانوا في %31 هبطناهم في 20%، 
أما هادوك اللي كانوا في هادوك les taux اللي كاتقولوا راه تقريبا 98% 
اللي هو   l›impact الضريبة ومكاينش واحد  كلع كيخلصوا  مكانوش 
donc ،important اليوم عندنا 2 ديال القياسات 2 ديال اسميتهم من 
غير األبناك %20 و%35، واألمور واضحة وبأنه الكبير غادي يخلص أكثر 
اللي كيعمل أرباح أكثر واللي كايعمل أرباح اللي هو قل راه غادي تعطيه 
اإلمكانيات، واليوم %20 راه هي يعني واحد العدد ديال الدول األوروبية 
 donc ،20% اللي هي كتعتبر راسها في التنافسية وداك ال�ضيء عاطية
c›est un trés bon taux pour سميتوا، ولكن مع األسف كانتجاهلوا 
 le taux le plus important la plupart des غير باش نغطيو هذا هو
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entreprises ديالles paiments دبا عندهم %20 ديال الضريبة اليوم 
، هاد ال�ضيء مكايبغي يتكلم عليه حد كاين اللي بغا يتكلم غير على 35% 

وال يتكلم على على 10%.

اليوم بغيت نأكد ليكم أن اإلقتصاد الوطني بخير الحمد هلل ألنه 
رغم كتعرفوا بأنه الحمد هلل على هاد األمطار الخير ونتمناو مازال يعني 
 qui العاطي يعطي إن شاء هللا، وخرجنا من سنة فالحية جد صعيبة
y›a1des1équilibrer1l›offre1et1la1demande يعني في واحد العدد ديال 
املنتوجات من بعد واحد السنين اللي هي ديال الجفاف، ولكن رغم هذا 

رغم هذا رغم أنه الفالحة رجعت ب %13 تقريبا في

la croissance ديالها بقينا في 1،5 بقينا في la croissance يعني 
.la croissance 1،5 ديال%

الجارية  السنة  هاد  نوصلوا خالل  كنتوقعوا  إن شاء هللا  كذلك 
 la ديال   bien sur tout dépendنمو و إن شاء هللا ب %4 كنسبة 
pluviométrie mais األمورراه غادة األمام وإن شاء هللا 4 % يمكن 
الكبير  املالية  املجهودات  أن  رغم  قلت  أنا  زدنا  كذلك  ليها،  نوصلوا 
اللي تعمالت راه زدنا 17 مليار ديال الدرهم في TVA يعني اللي خلصنا 
لناس زعما خلصنا لناس 17 مليار ديال الدرهم زايدة في املقاصة ما 
كانتش في الحساب، الدعم ديال النقل كل شهر 700 مليون ديال درهم 
شهريا ديال القمح باش يبقى الخبز يعني في الثمن ديالوا، 14 مليار ديال 
الدعم للحفاظ على أسعار الكهرباء باش هداك الثمن ديال الكهربة 
يعني ما يتبدلش من املكان ديالو ورغم هاد التحمالت اإلضافية اللي 
ملي كتحسبها هي فوق تقريبا من 40 مليار ديال الدرهم اللي تحمالتها 
الخزينة ديال الدولة، بالرغم من هاد 40 مليار ديال الدرهم اللي سميتو، 
ما كملتش، رغم هاد 40 مليار ديال الدرهم اللي تحمالت الخزينة ديال 
الدولة وكما كنقولو دايما الحمد هلل هاد البالد فيها البركة ما تزاوش 
العجز بنسبة %5.1 وكان التوقع ديالنا في la1loi1de1finance اللي هذا 
هو donc 5.9 اقتصدنا %0.8 من déficit هذا راه تقريبا كيقرب ملليار 
ديال الدوالر وكيخلي املديونية ديالنا أنها تستقر في %69 وبأنه الحمد 
 le fond monétaire international lesراكم شفتو les indicateurs هلل
déclarations ديالو اللي دار على املغرب وشتو بأنه كاين إمكانيات ديال 
التمويل احنا اآلن حاولنا نستعملو اإلمكانية ديال التمويل داخل البالد، 
ولكن الوقت اللي تيح الفرصة غادي تيح الفرصة لحاجة أخرى إن شاء 
 le fond monètaire international هللا، واألمور اللي كنشوفو يعني أنه
كيقول بأنه يعني الدعم ديالنا في السياسة publique ديال الدولة فيما 
يخص واحد العدد ديال امليادين كانت يعني صائبة وفي املحل ديالها ما 

يمكن لنا إال نفتخرو.

l›inflation يمكن يكونو autour1de 6% يمكن 6.5 وال %6 ولكن 
غنكان يمكن نكونو أكثر من %10 يعني لو كونت ما كانش هاد الدعم 
والدعم من السنة املقبلة إن شاء هللا نتمناو أنه نكونو ف 4 وال 4.5% 
واحنا غاديين إن شاء هللا، البد ما نذكر بأنه كنا سادين جوج شهورة 

في janvier و في févier ما كانتش السياحة في بالدنا ورغم ذلك يعني 
شهرين ما خدمناش إيال قارنا هاد السنة مع السنة ديال 2019 اللي 
كانت سنة كاملة ومزيانة و ما فيها ال كوفيد ال والو فوصالت املداخيل 
ديال السياحة ل 82 مليار ديال الدرهم وتجاوزات تقريبا يعني درنا داك 
ال�ضي اللي درناه في 2019 %112، أكثر من داك ال�ضي اللي درنا في 2019، 

وهذا يعني �ضيء جد إيجابي اللي هو كنرتاحو له.

أنا بغيت غير من قبل أسميتو فمن غير هاد األرقام، قبل ما نختم 
نقول بأنه الالتمركز احنا خدامين فيه، يعني كتبت دابا وثيقة مشات 
عند أعضاء الحكومة اللي كتبين كيفاش يكون التنظيم على مستوى 
اإلدارة املركزية في التنظيم على املستوى ديال الجهات ما يمكنش أنه 
كل وزارة يكون عندها املندوب ديالها وال املدير الجهوي البد من بعض 
التكتالت، كاين بعض الوزارات اللي خصهم يكون عندهم ألنه عندهم 
وداك  يتكثلو  اللي خاصهم  وكاين  كثير  العمل  وعندهم  كثيرة  خدمة 
ال�ضي خصو il faut يعني que اإلدارات اتفقو بيناتهم وكذلك أنه بعض 
القرارات ديال في داخل هاد ال�ضي ديال la déconcentration بما يخص 
االستثمار أنهم خصوهم يهبطو كذلك امليدان على املستوى الجهوي 
واتفقنا على واحد العدد ديال القرارات اللي كيتخداو اليوم يعني فعلى 
املستوى الوطني باش يهبطو donc هاد ال�ضي كلو بهاد البرمجة وداك 
ال�ضي كانت لجنة اشتغلنا شفنا البرنامج صيفتو الوزارة، اآلن كنتسنى 
يعني الجواب ديال الوزراء في هاد األسابيع املقبلة بجوج إن شاء هللا باش 
 déconcentration نديرو التحكيم ديالنا باش نخرجو هاد ال�ضي ديال

.définitivement يعني

القضية ديال التسهيالت ديال االستثمار، التسهيالت ديال االستثمار 
أنا إيال اسمحتو نتكلم على 2 وال 3 دالحوايج، أوال: في التسهيالت غادي 
نمشو بعدا بواحد 2 داملبادئ �ضي واحد اللي غادي يدير واحد االستثمار 
وحط la demande ديالو واحد l›autorisation واحد التصريح باش 
 ça vaut الجواب  كاينش  ما  السكات  يعني   silence كان  إال  ياخدو 
autorisation à la venir غادي نتافقو على واحد le délai إن شاء هللا 
اللي غادي نخرجوه، النقطة الثانية اإلدارة ملي غادي يتحط عندها 
واحد dossier ديالك ديال اإلستثمار إيال كانت هاد املعلومة أو ال هاد 
الشهادة اللي كتطلب يمكن تعطيها من إدارة آخرى، أنت كمستثمر 
 les demandes الخدمة ديالك ما�ضي دور على اإلدارات باش تجمع
باش تم�ضي تحطهم عند واحد السيد باش يشوف واش ناقصين وال 
 l›information ال؟ اإلدارة ملزمة باش تاخذهم بينتهم ويديرو بينتهم

recopie ويعملوا هادو 2 حوايج اللي غادي يسهلوا املأمورية.

اللي  املذكرة  بزاف مجاال  تكلمنا  املجال،  بزاف على  تكلمنا  ثالثا، 
 la régionو la région A فيه neutre اللي هما des régions خرجنا فيه
B على حسب يعني الضعف وال اإلمكانيات اللي كاينين في املناطق ما 

كنهضرش على la région كنهضر على

les provinces اهdonc ،provinces كاين بعض املناطق أنه مثال 
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اإلستثمار في زاكورة وال بوملان أنعطيك حتى األغلبية راه عندها في زاكورة 
أه ال زاكورة و بوملان كاينة عند األغلبية واقيلة أنتما اللي ماعندكمش؟ 
الحمد هلل ياك قلتي كتوجدوا، donc باش نرجع le cas ديال اسميتوا 
هداك  وخصها  وهذا  نائية  هي  اللي  املنطقة  واحد  في  كانت  إيال  دبا 
 le1faite ،la يمكن توصل ل %30 من املشروع la subvention اإلستثمار
subvention globale أنك ختاريتي تم�ضي لزاكورة عند %15، النصف 
كتم�ضي   la subvention automatiquement  %  15 هاديك  ديال 
directement لهداك املشروع، إذن واحد السيد اللي غادي يستثمر 

 toute de suite 100 مليون ديال الدرهم عندوا 15 مليون ديال الدرهم

إعانة ديال الدولة ألنه اختار هاديك املنطقة، هذا تحول كبير للتوازن 

املجالي ديال بالدنا إن شاء هللا اللي غادي يشتغلوا فيه، وشكرا لكم.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيد الرئيس الحكومة املحترم على مساهمتكم، ننتقل إلى 

الجلسة املخصصة للتشريع.
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محض3 فلجلسة فلتاسعة وفلتسعين

فلتاريخ: االثنين 8 رجب 1444ه )30 يناير 2023(.

فل3ئاسة: السيد محمد صباري النائب األول لرئيس مجلس النواب.

الخامسة  الساعة  ابتداء من  وأربعون دقيقة،  فلتوقيت: خمسة 
مساء والدقيقة الثامنة والخمسون.

والتصويت  للدراسة  تخصص  تشريعية  جلسة  فألعمال:   دول 
على:

-مشروع قانون رقم 54.22 يق�ضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 
املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى؛

)قراءة  الصناعية  باملناطق  يتعلق   102.21 رقم  قانون  -مشروع 
ثانية(.

فلسيد محمد صباري رئيس فلجلسة:

محمد  سيدنا  على  هللا  وصلى  فل3حيم،  فل3حمن  هللا  بسم 
أش3ف فمل3سلين.

فلسيد فلوزي3،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

على  تخصصان  تشريعيتين  جلستين  النواب  مجلس  يخصص 
يق�ضي   54.22 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  للدراسة  التوالي 
بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 املتعلق باملراقبة املالية للدولة على 

املنشآت العامة وهيئات أخرى؛

في  الصناعية  باملناطق  يتعلق   102.21 ثانيا، مشروع قانون رقم 
قراءة ثانية له، ونبدأ، اآلن أعطي الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع 
السيد  تفضلوا  مشكورا،  الوزير  السيد  فليتفضل  األول،  القانون 

الوزير.

فالقتصاد  وزي3ة  لدى  فملنتدب  فلوزي3  لقجع  اوزي  فلسيد 
وفملالية، فملكلف بامليزفنية:

بسم هللا فل3حمن فل3حيم.

فلسيد فل3ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يشرفني أن أتقدم أمامكم مجددا لتقديم مشروع القانون بتغيير 
وتتميم القانون رقم 69.00 املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت 

العامة وهيئات أخرى.

املالية  لجنة  رئيس  للسيد  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  أود  بداية، 

والتنمية اإلقتصادية والسيدات والسادة النواب أعضاء هذه اللجنة 
على تعبئتهم وتجاوبهم من خالل املصادقة على هذا املشروع في آجال 
قصيرة، وهو ما سيمكننا من تفعيل إصالح مرسوم الصفقات العمومية 
املؤسسات  كافة  ليشمل  تطبيقه  مجال  وتوسيع  اآلجال،  أقرب  في 
العمومية ذات الطابع اإلداري، وباقي املؤسسات الخاضعة للمراقبة 

املالية للدولة أو لقواعد خاصة في مجال املراقبة.

وأود أن أؤكد في هذا الصدد إلى أن عملية توسيع مجال تطبيق 
املرسوم اآلنف ذكره، كانت قد انطلقت منذ سنة 2013، ال سيما من 
وبعض  املعمارية  الهندسة  وأعمال  الترابية  الجماعات  إدراج  خالل 
املؤسسات العمومية في إطار نظام مرجعي موحد للصفقات العمومية.

وقد استمر مسلسل توسيع مجال تطبيق املرسوم املذكور سلفا 
في إطار اتفاقية الشراكة املبرمة مع البنك اإلفريقي للتنمية، وذلك من 
خالل اعتماد نظام وطني للصفقات العمومية من أجل إبرام الصفقات 

التي يتم تمويلها من طرف في هذه املؤسسة.

وسيرا على نفس النهج تم بذل املزيد من الجهود مع املؤسسات 
لبلوغ نفس األهداف وحتهم على اعتماد نظام وطني  املمولة األخرى 

موحد مرتبط بالصفقات العمومية.

وفي نفس السياق وبهدف تفادي تشتت النصوص املنظمة لإلطار 
لجنة  إحداث  تم  العمومية  الصفقات  إلبرام  واملؤسساتي  القانوني 
دائمة ضمن الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مكلفة 
بتتبع صفقات الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات عوض اللجنة 

الخاصة اللي كانت مرتبطة فقط بالجماعات الترابية.

الصفقات  بوابة  اعتماد   2013 سنة  منذ  تم  ذلك  مع  وباملوازاة 
نزع  برنامج  مكونات  كافة  لتدبير  وموحدة  واحدة  كبوابة  العمومية 

الصفة املادية للطلبيات العمومية.

واعتبارا ملا سلف ذكره وفي إطار مشروع القانون الذي نحن بصدده 
املتعلق  التنظيمي  يقترح أن تخضع لإلطار  تقديمه واملصادقة عليه، 

بإبرام الصفقات العمومية مشتريات الهيئات اآلتية:

للتدبير  الوطنية  الوكالة  باستثناء  العمومية  املؤسسات  أوال- 
اإلستراتيجي ملساهمة الدولة وتتبع نجاعة أداء املؤسسات واملقاوالت 
العمومية املحدثة بقانون 82.20، وكذلك املؤسسات العمومية املشار 
إليها في الجدول 1-- امللحق بالقانون نفسه، وهاد املؤسسات هي مجموع 
قابلة إلخضاعها  غير  تجعلها  تجارية  أنشطة  تمارس  التي  املؤسسات 

ملقتضيات هذا املرسوم؛

ثانيا- أشخاص القانون العام الخاضعون للمراقبة املالية للدولة؛

ثالثا- أشخاص القانون العام اآلخرون الخاضعون لقواعد خاصة 
في مجال املراقبة على أساس قائمة يتم تحديدها بمرسوم.

التوسيع  هذا  املتوخاة من خالل  فاألهداف  الذكر،  وكما سلف 
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وتوحيد نطاق تطبيق مرسوم الصفقات العمومية يمكن تلخيصها في:

-1 توحيد وتنميط طرق تدبير املشتريات العمومية بالنسبة لجميع 
الفاعلين؛

العموميين  املشترين  لصفقات  موحد  مرجع  اعتماد  -2تبني 
املذكورين سابقا؛

للفاعلين  سواء  املتزايدة  لإلنتظارات  اإلمكان  قدر  -3اإلستجابة 
اإلقتصاديين سواء الوطنيين أو الدوليين فيما يخص هاد التوحيد؛

-4اعتماد دعامة مميزة لتأطير عملية املشتريات العمومية قادرة من 
خالل نظام مرجعي موحد على توحيد املفاهيم وضمان التفسير األوحد 

لإلطار املنظم للصفقات العمومية؛

-5مالءمة النصوص القانونية مع املعايير والقواعد املعتمدة من 
طرف الهيئات الدولية والتي تو�ضي بإنشاء إطار موحد إلبرام وتنفيذ 

الصفقات العمومية؛

ذلكم هو موضوعه مشروع القانون املعروض على أنظار مجلسكم 
املوقر قصد املصادقة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نعطي الكلمة اآلن للسيد مقرر لجنة املالية 
والتنمية اإلقتصادية لتقديم تقرير اللجنة في هذا املوضوع، تفضلوا 

السيد النائب العباس الومغاري، وزع التقرير؟

التجمع  لفريق  الكلمة  ونعطي  املتدخلين،  الئحة  اآلن  نفتح  إذن 
الوطني لألحرار، السيد النائب املحترم مراون شبعتو في حدود ثالث 

دقائق.

فلنائ2 فلسيد م3وفن شبعتو:

بسم فل3حمن فل3حيم، وفلصالة وفلسالم على أش3ف فمل3سلين.

فلسيد فل3ئيس،

فلسادة فلوزرفء،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق التجمعي في أشغال هاد الجلسة 
اللي غادي نخصصوها للدراسة والتصويت على مشروع  التشريعية 
املتعلق   69.00 القانون  وتغيير  بتتميم  تيق�ضي  اللي   54.22 قانون 
باملراقبة املالية للدولة للمنشآت العامة والهيئات األخرى، واللي تيجي 
في إطار تتميم الترسانة التنظيمية والتحديثات ديال املنظومة القانونية 

خاصة اللي عندها عالقة بموضوع الصفقات العمومية.

وقبل ما ندخلو في التفاصيل ديال هاد املشروع قانون اللي بين يدينا، 
بغينا بداية كفريق التجمع الوطني لألحرار نشكر الحكومة على املبادرة 

غير مسبوقة ديال إشراك البرملان في مرحلة اإلعداد القبلي ديال مشروع 
مع  اإليجابي  التفاعل  وعلى  العمومية  بالصفقات  الخاص  املرسوم 
املالحظات ديال جميع فرق املجموعة النيابية من خالل اليوم الدرا�ضي 
ديال أبريل 2022، بغيت نشكروها كذلك على املقاربة التشاركية من 
خالل اإلستقاء ديال مختلف الفاعلين في مجال الصفقات العمومية 
هاد  ديال  واالحترام  النزاعات  بفك  املكلفة  والهيئات  املراقبة  وأجهزة 
وما  املدني،  املجتمع  ومقترحات  الدولية  املنظمات  ديال  للتوصيات 
كتشكل  اللي  العمومية  الصفقات  نتاع  باألهمية  نذكرو  نحتاجوش 
اللي كتعتمد عليها الحكومة في توجيه السياسة  القانونية،  الوسيلة 
اللي جعلها تحرص على  ال�ضيء  التنموية واالقتصادية واإلجتماعية، 
نقدرو نسايرو  باش  العمومية إصالحا مهما  الصفقات  إصالح نظام 
التحوالت الكبرى اللي عرفتها بالدنا في املجال اإلقتصادي واملالي، واللي 
من شأنها أنها ترفع من التنافسية ديال اإلقتصاد الوطني، ونسايرو 

تحديث  الضروري  من  ترجع  اللي  عديدة  تشريعية  نصوص  كذلك 

الترسانة القانونية باش نواكبو مستجدات املحيط الدولي الوطني.

هذا مشروع قانون 54.22 اللي تيق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 

مستجدات  مع   69.00 القانون  ملقتضيات  للمالءمة  تيهدف   69.00
كيعزز  املثال  سبيل  على  اللي  العمومية،  الصفقات  ديال  املرسوم 

األفضلية الوطنية وتيدعم القيمة املضافة املحلية من خالل التثمين 

ديال املنتوج املغربي املتوفر وتيكرس التدبير القائم على النتائج مع تعزيز 

الشفافية وتوفير املعلومة؛

اإلجماع اللي حظى به هاد املشروع قانون داخل لجنة املالية هو 

الدليل على األهمية ديال هاد املشروع والتعبئة التامة ديال السادة 

النواب املحترمون من مختلف الفرق واملجموعات النيابية إلصالح مجال 

الصفقات العمومية نظرا للرهانات اللي فيه، بحال تحقيق الشفافية، 

للصفقات  موحد  نظام  إحداث  الرشوة،  محاربة  املساطر،  تبسيط 

العمومية، اللي الهدف منو توضيح الصورة بالنسبة املقاوالت املتبارية.

هاد مشروع القانون كان كذلك مناسبة برهن فيها مجلس النواب 

هذا  ديال  باألهمية  وعيا  املسؤولية،  من  عال  حس  على  والحكومة 

املشروع، وأهمية الزمن التشريعي والسيا�ضي أمام اإلنتظارات الكبيرة 

ديال املغاربة، وذلك من خالل وتيرة عمل اللجنة في استكمال املسطرة 

التشريعية ديال القانون 54.22، والتجاوب السريع ديال الحكومة مع 

هللا  ورحمة  عليكم  والسالم  النواب،  ديال  واستفسارات  املالحظات 

تعالى وبركاته.

فلسيد رئيس فلجلسة:

النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  أعطي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترم صالح الدين شنكيط فريق األصالة واملعاصرة.
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فلنائ2 فلسيد صالح فلد ن شنكيط:

فلسيد فل3ئيس،

فلسيد فلوزي3،

فلسيدفت وفلسادة عضوفت وأعضاء فملجلس،

في البداية، كنثمنوا املجهود الحكومي الرامي إلى حماية املال العام، 
وتطوير حكامة وشفافية تدبيره، وتوفير بيئة قانونية سليمة ومشجعة، 
كتشجع على اإلستثمار املنتج والتناف�ضي وتكافؤ الفرص. في أقل من 
سنتين تمكنت الحكومة من استكمال حلقة البناء القانوني لإلستثمار 
الذي يعكس منظور جديدا ومغايرا، كما أن الحكومة إمعانا منها في 
احترام املقاربة التشاركية، ومن تقدير مكانة املؤسسة التشريعية، ومن 
وضع مجلسنا املوقر في صورة اإلصالحات التي تقدم عليها، تقاسمت 
املجال  في  اندراجه  بالرغم من  الجديد،  املرسوم  في  وناقشناها  معنا 

التنظيمي الذي حفظه الدستور حصرا للحكومة.

فلسيد فل3ئيس،

لقد اختار جاللة امللك نصره هللا وأيده، أن يفتتح السنة التشريعية 
الحالية بخطاب سامي مركز على نقطتين هما: إشكالية املاء وموضوع 

اإلستثمار املنتج، هذا األخير حدده جاللته في الكلمات املفاتح التالية:

اإلستثمار كمحرك لإلقتصاد الوطني. 1•

اإلستثمار شأن لكل املؤسسات وللقطاع الخاص. 1•

الوطني،  اإلقتصاد  إلنعاش  أساسية  رافعة  اإلستثمارات  1•
وتحقيق انخراط املغرب في القطاعات الواعدة.

السيد الرئيس،

إن موضوع القانون، ال يمكن النظر إليه في معزل عن البناء القانوني 
الجديد، فالبد أن نفكر أساسا في ميثاق اإلستثمار، في املرسوم املتعلق 
بالصفقات العمومية، املرسوم املتعلق بتفعيل نظام الدعم األسا�ضي 
لإلستثمار، ونظام الدعم الخاص املطبق على مشاريع اإلستثمار ذات 
الطابع اإلستراتيجي، وكذا العمل الحكومي على مستوى تطوير املوارد 
الكبيرة،  اإلصالحية  الدينامية  في  وأيضا  الجبائية،  والسياسة  املالية 
الراغبة في تشديد الرقابة على املال العام، كما أن القوانين مطالبة 
باستحضار التحويل الكبير، الذي أحدثه الدستور على مستوى بنية 
الدولة، بخلق فاعل جديد هو الجماعات الترابية، والتي توجد في قمة 
هرميتها الجهات بمجالسها املنتخبة، ما يستوجب إحداث تغييرات في 

طريقة مصاحبة هذا الفاعل ومراقبة صرفه.

فلسيد فل3ئيس،

تحقيق  إلى  يرمي  الساري،  القانون  على  املدخل  التعديل  إن 
املتعلق  املرسوم  حملها  التي  الكبرى،  التجديدات  مع  اإلنسجام 

بالصفقات العمومية، عبر خضوع املؤسسات العمومية ذات الطابع 
اإلداري، ملقتضياته وتجاوز وضعية تعددية األنظمة الخاصة للصفقات 
العمومية، لكن مع استحضار لخصوصية الهيئات العمومية، وتسهيل 
عمل أجهزة املراقبة، من خالل ضبط مختلف أنظمة الشراء، وتوحيد 

اإلطار املرجعي إلبرام الصفقات العمومية.

السيد الرئيس،..

فلسيد رئيس فلجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب املحترم، شكرا، أعطي الكلمة اآلن 
للسيد النائب املحترم محمد الحافظ من الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

فلنائ2 فلسيد محمد فلحااظ:

أش3ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل3حيم،  فل3حمن  هللا  بسم 
فمل3سلين.

فلسيد فل3ئيس،

فلسادة فلوزرفء فملحتبمين،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

أتناول الكلمة بإسم فريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية في مناقشة 
العامة  املنشآت  على  للدولة  املالية  باملراقبة  املتعلق  قانون  مشروع 
وهيئات أخرى، هذا املشروع الذي جاء إلصالح منظومة الصفقات 
العمومية إنسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي وتوجهات النموذج 
وكذلك  املنشود،  اإلقتصادي  التحول  ومتطلبات  الجديد  التنموي 
مواكبة التطورات التي عرفها تحسين مناخ األعمال والرفع من تنافسية 
هذه  لتشمل  واملتوسطة،  والصغرى  جدا  الصغيرة  خاصة  املقاولة 
املنظومة املوحدة للصفقات العمومية مختلف الهيئات العمومية ذات 
الطابع اإلداري والتي تستفيد من أموال عمومية واعتماد نظام مرجعي 
موحد بهذه الصفقات بالنسبة لجميع املشترين العموميين، بما يضمن 
تحسين الشفافية املالية ألنشطة هذه الهيئات وجودة الخدمات وعقلنة 
التكلفة القائمة على النتائج واآلثار والفعالية والنجاعة في تدبير الشراء 
العمومي، وإعطاء كذلك األولوية للمصلحة العامة من خالل تدعيم 
آليات النزاهة وتعزيز تخليق الحياة العامة وتسيير الولوج إلى املعلومة 
والشفافية  للمقاوالت  بالنسبة  الفرص  تكافؤ  مبدأ  تحقيق  بهدف 

والنزاهة.

يأتي هذا املشروع في إطار التفعيل السليم لإلستراتيجية الوطنية 
ملحاربة الفساد الواردة في البرنامج الحكومي وتخليق الحياة العامة في 
مختلف املجاالت بما فيها تدبير صفقات، يأتي هذا املشروع من أجل 
إعطاء البعد الدستوري لتدبير الشأن العام على أساس مبادئ الحكامة 
والقانون  الحق  دولة  وترسيخ  باملحاسبة  املسؤولية  وربط  الجيدة 



عدد1621–122رجب14441  )113فبراير20231( الجريدة الرسمية للبرملان11321  

الذي  اإلصالح  لهذا  املواكبة ضرورية  اإلجراءات  وتبقى  واملؤسسات. 
جاء به املشروع ملحاربة الفساد التي كثيرا ما طالة الصفقات العمومية 
من خالل عمليات تحت الطاولة، بعدما أبانت املمارسة عن محدودية 
املقارنة القانونية في معالجة اإلختالالت والتجاوزات التي يعرفها هذا 
املجال، ذلك أنه كثيرا هي املخططات واإلستراتيجيات والبرامج واألوراش 
والبنايات  الفنية  واملنشآت  األساسية  والتجهيزات  التحتية  والبنيات 
املدرسية والصحية كانت ضحية الفساد اإلداري والغش واإلثراء الغير 
املشروع من طرف بعض املسؤولين املحظوظين، الذين يعرفون من أين 
تؤكل الكتف ويتالعبون باملال العام على حساب التنمية اإلقتصادية 

واإلجتماعية املنشودة، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

النائبة  للسيدة  اآلن  الكلمة  أعطي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترمة سلوى الدمناتي من الفريق اإلشتراكي، تفضل أعطيونا االسم 

ديالو.

فلنائ2 فلسيد سعيد بعزيز:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

بعدما تعذر على الزميلة في الفريق اإلشتراكي الحضور لتناول الكلمة، 
وبإسم الفريق اإلشتراكي السيد الوزير البد أن ندلي ببعض املالحظات 
طبعا تفاعلنا في الفريق اإلشتراكي مع الحكومة في إطار مشروع القانون 
بمراقبة  املتعلق   69.00 القانون  وتتميم  بتغيير  القا�ضي   54.22 رقم 
املالية العامة للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى، وأنا دائما 
منين تنلقاو �ضي حاجة تتعلق بالحكامة وبتدبير املرفق العامة وبتخليق 
املرفق العام كنوليو كنلقاوا السنة ديال اإلصدار ديالها سنة 2000 أي 

في حكومة التناوب ملا كان زميلنا األخ فتح هللا ولعلو وزيرا للمالية.

السيد الوزير، هذا املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية بمناسبة 
هو البوابة األساسية لتخليق الحياة العامة فيما يتعلق باملالية العامة 
السيد  اإلشتراكي  الفريق  في  احنا  عامة،  بصفة  العام  املال  وبتدبير 
الوزير طلب منا إبداء مالحظات إعطاء مالحظات بشأن املرسوم ديال 
الصفقات العمومية وقلنا وما زلنا نتشبث بذلك على أن داك املرسوم 
فيه أمور تندرج في سياق القانون، وما خصهاش تكون في إطار املرسوم، 
في بعض املبادئ املتعلقة بالحكامة وبتدبير الصفقات في شكلها العام، 
ما  احنا  املرسوم.  في  تجي  وخصها  تنظيمية  بإجراءات  تتعلق  ال  راه 
عندناش في مجلس النواب الصالحية أن نحيل على املحكمة الدستورية 
إلبداء رأيها في هذا املجال، لكن أنتم مسؤولون في الحكومة، كما درتوا 
للقانون 18.12 مؤخرا وحلتوه على املحكمة الدستورية، وقالت لكم 
بأن هاته األمور تندرج كلها في إطار القانون، خصكم تحيلوا املرسوم 
ديال الصفقات العمومية، ألن فيه اإلجراءات تندرج في سياق القانون، 
ديال  صالحية  هاديك  ألن  للتشريع،  تهريب  بمثابة  تنعتبروه  واحنا 

املجلس، هو اللي غادي يحدد املبادئ العامة ديال الصفقات العمومية 
ما�ضي الحكومة، الحكومة تدير إجراءات تنظيمية، وإيال بغينا تخليق 
الحياة العامة، هذا هو املدخل السيد الوزير. املدخل هو أنه نهزوا ما 
يندرج في القانون، ونحطوه في إطار مشروع قانون يتعلق باملبادئ العامة 
للصفقات العمومية، ونخليوا اإلجراءات التنظيمية للحكومة، وتجيبها 
في مرسوم. قلنا هذا في مراسلة رسمية، ملا طلب منا وما زلنا نتشبث بها، 
وفي حالة إيال مشات الحكومة في هاد اإلتجاه غادي نكونوا مضطرين 
ملراسلة رئاسة الحكومة باش تطبق الفصل 73 من الدستور، فيما 

يتعلق بهاد املسألة.

السيد الوزير، مزيان تجاوبتوا معنا فيما يتعلق ببعض التعديالت، 
والجماعات  إلى مؤسسة عمومية،  العامة  املؤسسات  تغيير منشأ  في 
بغيناكم  اللي  ترابية، ولكن هذا إجراء بسيط،  إلى جماعات  املحلية 
تفاعلوا معنا فيه إيجابا، وباش نخلقوا الحياة العامة في هاد البالد، 
وباش نسهروا على حسن تدبير املال العام في هاد البالد، هو نديروا 

قانون الصفقات العمومية، وشكرا لكم.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، ونعطي الكلمة اآلن للفريق الحركي، 
السيدة النائبة املحترمة عزيزة بوجريدة.

فلنائبة فلسيدة عزيزة بو 3يدة:

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء فملحتبمون،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

القانون  من مشروع  موقفنا  إلبراز  الحركي  الفريق  بإسم  أتدخل 
رقم 54.22، املتمم واملغير للقانون رقم 69.00، املتعلق باملراقبة املالية 
للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى، مؤكدين بأننا نرحب بهذه 
البادرة التشريعية، التي تندرج في إطار إصالح املرسوم املنظم للصفقات 
العمومية، وتوسيعه ليشمل املؤسسات العمومية، باستثناء ما تضمنه 
املشروع. ونعتبر بأن املستجدات التي تضمنها هذا املشروع، تتما�ضى 
الظروف  في سياق  بالدنا، وال سيما  فيه  انخرطت  الذي  التوجه  مع 
اإلقتصادية، التي نتجت عن جائحة كورونا، حيث بدا هناك إقتناع 
جماعي عن وجوب تعزيز األفضلية الوطنية، ودعم القيمة املضافة 
املحلية، كأحد املخرجات التي كنا مؤمنين دائما في الحركة الشعبية 
بجدواها ونجاعتها، سواء على املستوى اإلقتصادي، أو على مستوى 
تثمين املنتوج املحلي، عالوة على تشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

والناشئة املبتكرة، والتعاونيات واملقاولين الذاتيين.

فلسيد فل3ئيس،

تتعلق  وإستراتيجية،  أساسية  نعتبرها  مالحظات  نثير  أن  البد 
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بالصفقات العمومية، بحيث أن هذه الصفقات وإطارها العام منظمة 
بمرسوم، رغم أنها محدد أسا�ضي على مستوى التنمية االقتصادية، 
كما أنها قد تكون بوابة الحكامة غير الجيدة، من تم فإننا نتطلع أن 
يتم اإلنتقال على مستوى النص القانوني، من املرسوم إلى القانون أو 

القانون اإلطار املنظم لهذه الصفقات وطرق مراقبتها.

لقد آن األوان أن نفكر جميعا في إنخراط البرملان كمشرع ومراقب 
كل  من  محصنة  الصفقات  هذه  يجعل  منظور  وفق  األمر،  هذا  في 
تكافؤ  مبدأ  طريق  عن  شريفة  تنافسية  إقرار  وأساسا  اإلختالالت، 
الفرص والشفافية، وتعزيز املراقبة، والولوج إلى املعلومة، وتوظيف 

الرقمنة وغيرها.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

إن تشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة والناشئة، والتعاونيات 
واملقاولين الذاتيين على بعض األصناف من الصفقات، أمر ال يمكننا 
إال تثمينه، ولكن في نفس الوقت ندعو إلى مواكبة هذه املقاوالت لتكون 
لها القدرة على املنافسة وأساسا تدبير الصعوبات املتعلقة بالتمويل، 
حيث أن %69 منها تجد صعوبة في الحصول على هذا التمويل وفق 
تقرير للمندوبية السامية للتخطيط بسبب تشدد األبناك وارتفاع نسب 

الفائدة املطبقة.

وفي الختام، نشير بأننا تقدمنا بتعديالت وهي نفسها التي تقدمت 
بها الحكومة داخل اللجنة والهدف هو أن يكون هذا النص منسجما مع 

تطلعات املغاربة، وشكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أعطي الكلمة اآلن للسيدة النائبة 
املحترمة وسيلة الساحلي من الفريق الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي.

فلنائبة فلسيدة وسيلة فلساحلي:

فلسيد فل3ئيس،

فلسيد فلوزي3،

فلسادة فلنوفب وفلنائبات فملحتبمون،

يشرفني التدخل بإسم الفريق الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي في 
هذه الجلسة املخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 
54.22 املغير واملتمم للقانون رقم 69.00 املتعلق باملراقبة املالية للدولة 
يهم  الذي  قانون  املشروع  العامة وهيئات أخرى، هذا  املنشآت  على 
توسيع مجال تطبيق املنظومة املتعلقة بالصفقات العمومية لتشمل 
املؤسسات العمومية وبعض األشخاص اإلعتبارية العامة الخاضعة 

لرقابة املالية وفق القانون رقم 69.00 املعدل.

ويأتي هذا املشروع بناءا على اإلصالحات التي تم اعتمادها من خالل 

بالصفقات العمومية، والتي تضمن  2.22.431 املتعلق  املرسوم رقم 
مجموعة من املستجدات املكرسة واملتجاوبة مع التحوالت العميقة 
واملتسارعة في محيطنا الوطني والدولي ومع انتظارات مختلف الشركاء 
في مجال الصفقات العمومية ومتطلبات اإلنعاش االقتصادي ملرحلة ما 
بعد جائحة كوفيد19-، وتحقيق التقارب بين العرض الخاص للمقاولة 
والطلب العمومي لإلدارة املغربية بما يضمن جودة الخدمات من جهة 
وتكلفة الصفقات من جهة أخرى، مع األخذ بعين اإلعتبار لخصوصيات 
صفقاتها  تدبير  بخصوص  الترابية  والجماعات  العمومية  املؤسسات 

العمومية.

إصالح  تضمنها  التي  األهداف  ببعض  املناسبة  بهذه  نذكر  كما 
الصفقات العمومية منها:

مع  باملغرب  املقيمة  املقاوالت  لفائدة  الوطنية  األفضلية  تعزيز   -
وصفقات  األشغال  صفقات  لتشمل  األفضلية  هذه  مجال  توسيع 

التوريدات والخدمات والدراسات؛

املنتوجات  وتثمين  تكريس  عبر  املحلية  املضافة  القيمة  دعم   -
املغربية املنشأ املتوفرة في السوق ضمن عناصر تحديد الحاجة من 
طرف صاحب املشروع، وضمن مقاييس تقييم عروض املتنافسين مع 
إلزام صاحب املشروع بالتنصيص في ملف طلب العروض على ضرورة 
استعمال منتوجات الصناعة التقليدية املغربية فيما يخص األعمال 

املرتبطة بها.

املتوسطة والصغرى  املغربية  املقاوالت  تكريس تشجيع وتحفيز   -
والناشئة والتعاونيات واملقاولين الذاتيين بالتنصيص على مجموعة من 

اإلجراءات املالية واآلليات واألفضليات.

بتبسيط  املتعلقة  اإلصالحات  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  هذا 
املساطر الخاصة بتدبير هذه الصفقات ومن شفافيتها وحكامتها وتوسيع 

مجال تطبيق املنظومة الوحيدة للصفقات العمومية.

التي تضمنها مرسوم إصالح  الوزير، إن هذه املستجدات  السيد 
الصفقات العمومية كان البد لتنزيلها أن يمس بالقانون 69.00 وإذا 
اقتضت الضرورة تعديله بمشروع القانون رقم 54.22 املعروض على 
املصادقة من أجل املالءمة أو التتميم لضمان تفعيل جميع مضامين 
الغاية  أجل هذه  العمومية. من  الصفقات  لنظام  الشمولي  اإلصالح 
رحبنا بمشروع قانون رقم 54.22 وصادقنا عليه في لجنة املالية والتنمية 
اإلقتصادية ونصادق عليه في هذه الجلسة باإليجاب، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

التقدم  لفريق  اآلن  الكلمة  املحترمة،  النائبة  للسيدة  شكرا 
واإلشتراكية السيدة النائبة املحترمة خديجة أروهال.
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فلنائبة فلسيدة خد جة أروهال:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

فلسيد فلوزي3 فملحتبم،

يسعدني أن أتناول الكلمة اليوم بإسم فريق التقدم واإلشتراكية في 
جلستنا التشريعية هذه ملناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 
54.22، القا�ضي بتتميم وتغيير القانون 69.00، املتعلق باملراقبة املالية 

للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى.

في البداية، البد أن نعبر عن ارتياحنا للمقاربة التشاورية، التي تم 
نهجها من طرفكم السيد الوزير مع املؤسسة التشريعية، في تعديل 
مرسوم الصفقات العمومية، حيث نسجل إيجابا مجمل التغييرات التي 
تم إدخالها على هذا النص التنظيمي، وال سيما منها عدد من املقترحات 

التي سبق أن قدمها فريقنا ضمن مذكرة وجهناها في املوضوع.

وفي السياق، فإننا نعتبر أن توسيع مجال تطبيق املنظومة املوحدة 
الطابع  ذات  العمومية  الهيئات  كافة  ليشمل  العمومية،  للصفقات 
مرجعي  نظام  واعتماد  عمومية،  أموال  من  تستفيد  والتي  اإلداري، 
موحد، يتعلق بالصفقات العمومية هو أمر إيجابي، ال طاملا شكل مطلبا 

للتقدم واإلشتراكية ولعدد من الفاعلين والشركاء.

ومن الواضح أننا اليوم بصدد أمرين متكاملين، منظومة الصفقات 
العمومية ومراقبة الدولة للمؤسسات العامة، وهما معا يقومان بأدوار 
فقد  ولذلك  لبالدنا،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  في  أساسية 
وردت ضرورة إصالحهما ضمن تقريرالنموذج التنموي، ال سيما وأن 
التحديات املطروحة على اقتصادنا الوطني تفرض ذلك بحدة، بالنظر 

إلى التطورات العميقة التي يعرفها مجال املقاولة وعالم األعمال.

السيد الوزير، إن فريق التقدم واإلشتراكية إذ يساند هذا اإلصالح 
الذي جئتم به اليوم، فإنه سيواصل تطلعه وترافعه، من أجل ضمان 
توفير الشروط الالزمة، إلعمال الحكامة الجيدة والشفافية الكاملة، 
في مجال التنافس اإلقتصادي مع محاربة كل أشكال الريع والفساد 
واملضاربات واإلحتكارات غير املشروعة، كما سنستمر في اقتراح أو دعم 
كل املبادرات التي من شأنها الذهاب أبعد فيما يتعلق بتفعيل اإلصالح 
الشامل والعميق، لقطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية، وهو اإلصالح 

الذي كان موضوع قانون إطار، يتعين تفعيله كامال في آجال معقولة.

التأكيد على ضرورة وضع مدونة  نجدد  املناسبة،  بهذه  أننا  كما 
خاصة بالصفقات العمومية، بغاية تجميع كافة النصوص ذات الصلة، 
ونعتقد أن من شأن ذلك أن يسهم في تحسين تدبير املالية العمومية، 

وكذا في إحاطة اإلستثمار العمومي بوضوح أكبر.

واإلضافات  والتغييرات  التعديالت  أن  الوزير،  السيد  ونؤكد 
املعارضة  موقع  من  إيجابا  معها  نتعامل  نحن  الحالية،  التشريعية 
البناءة، البد أن تقطع مع املنطق التجزيئي، وأن يكون لها خيط ناظم 
يتأسس على رؤية شمولية، وفي نفس الوقت فإن تغيير القوانين ينبغي..

فلسيد رئيس فلجلسة:

اآلن  الكلمة  ونعطي  املحترمة،  النائبة  السيدة  التوقيت  إنتهى 
للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، السيد النائب املحترم عبد هللا 

بووانو.

فلنيابية  فملجموعة  رئيس  بووفنو  هللا  عبد  فلسيد  فلنائ2 
للعدفلة وفلتنمية:

بسم هللا فل3حمن فل3حيم،

فلسادة فلوزرفء،

فلسيد فل3ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

أوال السيد الوزير، كنشكروك على اإلشراك اللي كان في املرسوم، 
وطبعا هذه خصلة مهمة، باملناسبة راه كاينة املرسوم ديال 97 وكاينة 
ديال 2007 وكاينة 2013 وكاين تزاد في 2017 واحد التعديل، ودابا ديال 
2023، لكن كلهم كانوا صفقات، أنا كنشكرك على اإلشراك، ولكن 
كاينة بعض اإلشكاالت، ونحن سنصوت باإليجاب من اللول كنقولها 
غنصوتوا عليه باإليجاب، ما حضرناش يوم الجمعة ألسباب تتعلق 
بالبرمجة فقط، ما عندنا عالقة بالبرمجة. املوضوع يتعلق بالحكامة، في 
املجلس الحكومي ديال 29 ديسمبر، خرج بالغ كيقول في الفقرة 2 الفقرة 
6 صفحة 2 :«بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع 
قانون 54.22.« هذا اللي احنا اليوم فيه، لكن في نفس الصفحة كيقول 
في الفقرة 10: »وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول واملصادقة 
على املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية« في نفس الجلسة، القانون 
فيه،  تداولتوا  تصاب  املرسوم،  خرجتوا  إذا  املرسوم،  على  يحيل 
وخرجتوه، وعاد غنجيبوا القانون باش نقولو راه يحيل على النص، 
في  الحكومي  املجلس  هداك  دستورية  مدى  ما  ولذلك  إشكال،  هذا 
عالقته بهذا النصين؟ خليه يدوز القانون واملرسوم يخليه من بعد، 
ودابا أقترح عليكم أال تخرجوه قبل النص، على األقل، خليو املرسوم 
تيخرج القانون عاد خرجوه، هذه نصيحة من البرملان، من املعارضة. 
وحتى املداخلة ديالكم السيد الوزير كلها كانت حول املرسوم، احنا 
ي 

ّ
ي هو قانون، يول

ّ
عندنا إشكال، إذا كان املرسوم عندو هاد األهمية يول

ي هو قانون؟ ألن الفصل 36 الفقرة الثانية، آش 
ّ
هو قانون، عالش يول

كتقول من الدستور؟ آش كتقول؟ على السلطات العمومية الوقاية 
طبقا للقانون، للقانون، ما �ضي..، الوقاية من كل أشكال اإلنحراف 
وبإستعمال  الوقاية  العمومية،  والهيئات  اإلدارات  بنشاط  املرتبطة 
األموال املوجودة تحت تصرفها بإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها 
وزجر هذه املخالفات، إذن طبقا للقانون، فلذلك كاين إشكال هو هاد 
ي قانون وإال ممكن أننا نجيبوه في إطار 

ّ
املرسوم مزيان أنكم تجيبوه يول

مقترح قانون، ونمشيو طبقا للفصل 79 من الدستور نمشيو للمحكمة 
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ومدى  الدستورية  اإلشكالية  اإلشكاالت،  جوج  هناك  الدستورية، 
اإلقتراحات  جوج  غير  عندي  العمومية.  الصفقات  مرسوم  قانونية 
إذا جا، في األخير، ايال سمحتو، دابا هاد املرسوم مهم جدا بالنسبة 
للشفافية والحكامة والتخليق إلى غير ذلك، أنا بغيت غير تدير واحد جوج 
دراسات، الدراسة االولى هو حول الصفقات امللغاة، كندوزوا السنة 
صفقات باملاليير، كنجيو في االخير وكتلغى، والدراسة الثانية ديروها لنا 
على الصفقات اللي فيها عدد ديال امللحقات، كنديرو الصفقة وكنديرو 
امللحق االول وامللحق الثاني وامللحق الثالث واحنا غاديين، ديرو لنا هاد 

دراسات نعرفو على األقل فين حنا غادين، شكرا.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا لكم أيضا السيد النائب املحترم،

واآلن نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 3

أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 3

أعرض املادة الثالثة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 3

أعرض املادة الرابعة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 3

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 219

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 3

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 54.22 يق�ضي بتتميم 

وتغيير القانون رقم 69.00 املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت 
العامة وهيئات أخرى.

واآلن إذا سمحتوا السادة النواب باقي عندنا مشروع قانون، إذن 
نمر اآلن للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 102.21 املتعلق 
لتقديم  الوزير  الكلمة للسيد  ثانية له،  في قراءة  باملناطق الصناعية 

مشروع القانون، فليتفضل مشكورا، تفضلوا السيد الوزير.

فلسيد رياض مزور وزي3 فلصناعة وفلتجارة:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يسعدني أن أقدم اليوم أمام مجلسكم املوقر مشروع قانون رقم 
للتذكير  غير  الثانية،  قراءته  في  الصناعية  باملناطق  املتعلق   102.21
غنذكر أهم األهداف، باش ما نثقلش عليكم، أهم أهداف هاد املشروع 

مشروع هاد القانون هو:

-تشجيع االستثمار في املجال الصناعي عبر توفير العقار امليهئ لهذا 
الغرض؛

املناطق  وتثمين  وتدبير  بتهيئة  املرتبطة  القانونية  الترسانة  -تعزيز 
املضاربة  ظاهرة  ومحاربة  ديالها  الجودة  تحسين  بغرض  الصناعية 

العقارية؛

-وضع رهن إشارة املكلف بالتهيئة واملستثمرين اآلليات الضرورية 
التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

لجنة  طرف  من  القانون  هذا  ملشروع  الثانية  القراءة  إطار  وفي 
القطاعات اإلنتاجية بمجلسكم املوقر تمت مناقشة واملوافقة باإلجماع 
على التعديالت التي أضافها مجلس املستشارين مشكورا والتي شملت 
القانون  هذا  مشروع  من  والتاسعة  والثامنة  والثالثة  األولى  املواد 
واملصادقة عليه برمته باإلجماع من طرف أعضاء هذه اللجنة، كما 

وافق عليه مجلس املستشارين في تاريخ 10 يناير 2023.

 102.21 رقم  قانون  ملشروع  العريضة  الخطوط  باختصار  تلكم 
املتعلق باملناطق الصناعية، وأغتنم هذه الفرصة لكي أجدد الشكر 
تجاوب  على  املوقر  بمجلسكم  اإلنتاجية  القطاعات  لجنة  ألعضاء 
األغلبية واملعارضة مع مشروع هذا القانون راجيا ان ينال رضاكم، كما 

كان عليه األمر داخل هذه اللجنة، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، أعتقد التقرير تم توزيعه، وزع، إذن 
نمر مباشرة إلى عملية التصويت:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 3

أعرض املادة الثالثة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 3

أعرض املادة الثامنة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 3

أعرض املادة التاسعة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 4

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 219

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 4

صادق مجلس النواب على مش3وع فلقانون رقم 131.11 فملتعلق 

باملناطق فلصناعية في قراءة ثانية له.

النظام  تعديل  مقترح  على  والتصويت  الدراسة  إلى  ننتقل  واآلن 

الداخلي ملجلس النواب.
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محضــــــــــــــــــــــ3 فلجلــــــــــسة فملائــــــــــــــــــــــــة

فلتاريخ: اإلثنين 08 رجب 1444ه )30 يناير2023م(.

فل3ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

فلتوقيت: ساعة وستة عشرة دقيقة، ابتداء من الساعة السادسة 
مساء والدقيقة الرابعة واألربعين.

 دول فألعمال: الدراسة والتصويت على مقترح النظام الداخلي 
ملجلس النواب.

فلسيد رفشيد فلطالبي فلعلمي رئيس مجلس فلنوفب، رئيس 
فلجلسة:

أش3ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل3حيم،  فل3حمن  هللا  بسم 
فمل3سلين.

افتتحت الجلسة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يعقد املجلس هذه الجلسة للدراسة والتصويت على مقترح تعديل 
من  و132   69 الفصلين  ملقتضيات  طبقا  للمجلس  الداخلي  النظام 
سيما  وال  الدستورية  للمحكمة  التنظيمي  للقانون  وطبقا  الدستور، 
املادة 22 منه، وطبقا للنظام الداخلي ملجلس النواب وال سيما املواد 

366، 367، 368 منه.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يسعدني بمناسبة عرض مقترح تعديل النظام الداخلي، على أنظار 
التي تالحقت  املوقر، أن أستحضر معكم األجواء اإليجابية  مجلسنا 
خاللها دراسة ومناقشة التعديالت املتعلقة به. لقد شكل هذا الورش 
وانصب  الحالية،  التشريعية  الوالية  انطالق  منذ  متزايدا  اهتماما 
االهتمام على ضرورة تحيينه ومالءمة بعض مقتضياته مع التطورات 

التي يعرفها املشهد البرملاني بوجه عام.

استغرق  جماعي  جهد  ثمرة  يشكل  عليكم  املعروض  املقترح  إن 
إنجازه عدة اجتماعات، كما كان موضوع تعديالت بلغت 303 تعديال 
من مختلف الفرق واملجموعة النيابية والنواب غير املنتسبين، أخذت 
القسط الوافر من العناية والدراسة، وتم التوافق على معظمها. وال 
يخفى على السيدات والسادة النواب ما حظي به النظام الداخلي من 
اهتمام في الوثيقة الدستورية، وهو االهتمام الذي بلورته العديد من 
التفاصيل واملقتضيات في الدستور بلغت 8 فصول منه، وهي إشارة 
دالة على أهمية النظام الداخلي الذي لم تكن اإلشارة إليه في الدساتير 
السابقة سوى ما تعلق بضرورة إحالته على القضاء الدستوري بعد 

املصادقة عليه.

إن التعديالت الواردة على هذا املقترح نابعة من إحساسنا الجماعي، 
بمثابة  تكون  جديدة  وتعديالت  قواعد  إقرار  في  املشترك  وطموحنا 
واإلبداع،  والجدية  بالنجاعة  يتسم  املشترك،  لعملنا  جديد  محرك 
وتحصين ممارستنا كممثلي األمة بالضمانات الكافية للنهوض بها على 
أحسن وجه. وال شك أن املتتبع واملهتم بمسار هذا الورش يالحظ أننا 
أمام نظام داخلي استوعب بالوعي الكافي مسيرة ما يزيد عن عقد من 
الزمن من العمل البرملاني، وحاول أن يسد ثغراتها بالجرأة املطلوبة، وفي 
انسجام مع الطموح السيا�ضي والقيود الدستورية الواجب احترامها. 
أشكر باسمكم جميعا أعضاء اللجنة الخاصة بتعديل النظام الداخلي، 

واللجنة الفرعية املنبثقة عنها، وكافة أعضاء املجلس.

260 تقدمت  303 منها  التعديالت املقدمة  فقط لإلخبار مجموع 
به مجموع الفرق واملجموعات والنواب غير املنتسبين و43 تقدمت بها 
رئاسة املجلس، مجموع الفرق واملجموعة النيابية تقدمت بما مجموعه 
النواب غير  املقترح،  منها ضمن  تعديل   127 ادراج  تم  تعديال،   247
املنتسبين تقدموا ب13 تعديل تم إدراج 5 تعديالت منها مع تكييفها مع 

املقتضيات الدستورية.

إن سمحتم أعطي الكلمة اآلن للمتدخلين في حدود 5 دقائق لكل 
خليل  السيد  املحترم  النائب  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  متدخل، 
الصديقي. أرجو من السيدات والسادة املتدخلين أن يقتربوا شيئا ما في 
الصفوف األمامية باش يسهلوا العملية ديال، نديروا التقرير؟ ال وزع، 

التقرير وزع، ياك تم التوصل به السيدات والسادة؟

فلنائ2 فلسيد خليل فلصد قي باسم ا3يق فلتجمع فلوطني 
لألح3فر:

بسم هللا فل3حمن فل3حيم.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يطيب لي أن أتناول الكلمة في هذه الجلسة العامة، باسم الفريق 
التجمع الوطني لألحرار، ملناقشة مقترح قانون تعديل النظام الداخلي 
ملجلس النواب، الذي يعد غاية في األهمية الدستورية بالنظر إلى أن 
هذا الصنف من القواعد القانونية يعد مكمال للدستور ومفسرا له، 
ال سيما فيما يتعلق بتنظيم مؤسستنا التشريعية، وباقي املؤسسات 

الدستورية.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

هناك إجماع اليوم بين أغلب مكونات مجلسنا املوقر، بكون النظام 
الداخلي املعمول به منذ العام 2017، وصل إلى درجة اإلشباع، يتطلب 
تعديالت وتغييرات جوهرية، تسمح له بالنجاعة والفاعلية، فبعد مرور 
5 سنوات أبانت املمارسات البرملانية عن بعض البياضات والقصور، 

لذلك آن األوان للقيام بتعديالت للوصول إلى عمل جماعي برملاني.
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إن تعديل النظام الداخلي وتطويره في هذا الوقت بالضبط، ليس 
اختيارا أو ترفا تشريعيا، بل هو ضرورة دستورية وقانونية لكي يستطيع 

مجلس النواب القيام بدوره املطلوب على أكمل وجه.

مقترح  في  الواردة  الدالة  املستجدات  بعض  في  الخوض  وقبل 
القانون، ال بد أن ننوه بروح التعاون والتوافق واإلجماع الذي ساد 
النظام  لجنة  داخل  اليوم  علينا  املعروض  املقترح  مناقشة  جلسات 
الداخلي. وهذا إن دل على �ضيء، فإنما يدل على أن املجلس نجح بعد 
جلسات مطولة ومسؤولة، في إعداد مقترح يحظى بقبول كل الفاعلين 

داخل املجلس، وهذا في حد ذاته إنجاز برملاني مهم.

إن مقترح النظام الداخلي ملجلس النواب، لكي يكون خارطة طريق 
عمل ناجعة، كان ال بد من تعديالت تتالءم مع املنطوق وروح الوثيقة 
الدستورية، وتتما�ضى مع مبدأ النجاعة البرملانية املنصوص عليها في 
الفصل 69 من الدستور، أخذا بعين االعتبار ضرورة تحقيق التناسق 

والتكامل املطلوبين دستوريا مع مجلس املستشارين.

ومن هذا املنطلق، الحريص على تنزيل الطابع البرملاني على النظام 
الدستوري، فإن التعديالت املقترحة التي تتضمن 117 تعديال جوهريا، 
و48 مادة جديدة، و84 تعديل شكلي، ستهدف إلى املالءمة مع مضمون 
عالقة  في  أساسية  مبادئ  وترسيخ  التنظيمية،  القوانين  من  عدد 
مجلسنا بمختلف املؤسسات الدستورية، وتحصين املمارسات البرملانية 
الفضلى، وإعمال التقييم الذاتي، وترسيخ أكثر ملبدأ ربط املسؤولية 
باملحاسبة، باإلضافة إلى تعديالت أخرى من شأنها أن تصاحب عمل 
مجلس النواب، لتمكينه من االضطالع بمهامه التشريعية والرقابية 

والتقييمية والدبلوماسية على أكمل وجه.

ومن املشاكل األساسية للنظام الداخلي املعمول به، أنه بالرغم 
من وجود منظومة قانونية مشجعة على ضمان وحماية تمثيلية األمة، 
إال أن املمارسة أثبتت بعض جوانب القصور، وال شك أن التعديالت 
املرتبطة بتدقيق مسطرة التصريح باملمتلكات، وتحيين وضعية التنافي، 
وتدقيق مسطرة تناول الكلمة، وضبط الحضور داخل قاعة الجلسات، 
وغيرها من التعديالت املقترحة، من شأنها أن تصون صورة املؤسسة 
التشريعية، وتضعها في املرتبة الدستورية والديمقراطية التي تستحقها.

إن بعض املعوقات في النظام الداخلي ملجلس النواب، ال تقف عند 
حدود النظام الداخلي، بل في إلزاميته، ومن هنا ننوه بالتعديل الذي 
من شأنه أن يعيد االعتبار ملقترحات القوانين التي نتقدم بها كنواب 
لألمة، خصوصا فيما يتعلق بعقد مكتب مجلس النواب اجتماعا شهريا 

لدراسة مقترحات القوانين املحالة عليه.

بتحديد  تتعلق  الحالي،  النظام  في  األخرى  القصور  جوانب  ومن 
التي  الدستورية  املقاصد  لتحقيق  ضمانا  العامة  السياسة  مفهوم 
توخاها املشروع الدستوري من األسئلة املوجهة إلى رئيس الحكومة، 
والتي تتعلق في طبيعتها ومداها بالسياسة العامة. من ناحية أخرى، ال 

بد من التنويه ببعض التعديالت الجوهرية املتعلقة بقواعد الحكامة 
البرملانية  الذاكرة  في  مدونة  ستبقى  والتي  املوقر،  ملجلسنا  الجيدة 
املغربية، ونقصد هنا إحداث مجموعة موضوعاتية مكلفة بالتقييم 
الذاتي ألداء مجلس النواب في املجاالت املرتبطة بالتشريع، واملراقبة، 
وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرملانية بناء على معايير 
التي  اآللية  أن هاته  والتناسق والجودة، وال شك  والتكامل  النجاعة 
ستعتمد في تقييمها على مؤشرات دولية ستساهم في تجويد العمل 

البرملاني وتجنب هدر الزمن التشريعي.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

سنصوت على...

مدفخلة فلنائ2 فلسيد خليل فلصد قي

باسم ا3يق فلتجمع فلوطني لألح3فر

خالل فلجلسة فلعامة فملخصصة للمناقشة وفلتصويت على

مقتبح تعد ل فلنظام فلدفخلي ملجلس فلنوفب

)مسلمة لل3ئاسة(

فالثنين 3ف  نا 3 ف131

بسم هللا فل3حمن فل3حيم،

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة، فلنوفب فملحتبمون،

يطيب لي أن أتناول الكلمة في هذه الجلسة العامة باسم فريق التجمع 
الوطني لألحرار، ملناقشة مقترح تعديل النظام الداخلي ملجلس النواب 
الذي يعد غاية في األهمية الدستورية، بالنظر إلى أن هذا الصنف من 
القواعد القانونية يعد مكمال للدستور ومفسرا له ال سيما فيما يتعلق 

بتنظيم مؤسستنا التشريعية وعالقتها بباقي املؤسسات الدستورية.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

هناك إجماع اليوم بين أغلب مكونات مجلسنا املوقر، بكون النظام 
الداخلي املعمول به منذ العام 2017 وصل إلى درجة اإلشباع يتطلب 
فبعد  والفعالية،  بالنجاعة  له  تسمح  جوهرية  وتغييرات  تعديالت 
البيضات  البرملانية عن بعض  أبانت املمارسات  مرور خمس سنوات 
والقصور، لذلك آن األوان للقيام بتعديالت للوصول إلى عمل جماعي 

برملاني.

إن تعديل النظام الداخلي وتطويره في هذا الوقت بالضبط، ليس 
اختيارا أو ترفا تشريعيا، بل هو ضرورة دستورية وقانونية لكي يستطيع 

مجلس النواب القيام بدوره املطلوب على أكمل وجه.

مقترح  في  الواردة  الدالة  املستجدات  بعض  في  الخوض  وقبل 
القانون، ال بد أن ننوه بروح التعاون والتوافق واإلجماع الذي ساد 
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النظام  لجنة  داخل  اليوم  علينا  املعروض  املقترح  مناقشة  جلسات 
الداخلي، وهذا إن دل على �ضيء فإنما يدل، على أن املجلس نجح بعد 
جلسات مطولة ومسؤولة في إعداد مقترح يحظى بقبول كل الفاعلين 

داخل املجلس، وهذا في حد ذاته إنجاز برملاني مهم.

إن مقترح النظام الداخلي ملجلس النواب، لكي يكون خريطة طريق 
عمل ناجعة، كان ال بد له من تعديالت تتالءم مع املنطوق وروح الوثيقة 
في  عليها  املنصوص  البرملانية  النجاعة  وتتما�ضى مع مبدأ  الدستورية 
الفصل 69 من الدستور أخذا بعين االعتبار ضرورة تحقيق التناسق 

والتكامل املطلوبين دستوريا مع مجلس املستشارين.

ومن هذا املنطلق، الحريص على تنزيل الطابع البرملاني على النظام 
الدستوري، فإن التعديالت املقترحة التي تتضمن 117 تعديال جوهريا، 
و48 مادة جديدة و84 تعديل شكلي، ستهدف إلى املالئمة مع مضمون 
عدد من القوانين التنظيمية وترسيخ مبادئ أساسية في عالقة مجلسنا 
بمختلف املؤسسات الدستورية وتحصين املمارسات البرملانية الفضلى، 
وإعمال التقييم الذاتي وترسيخ أكثر ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، 
مجلس  عمل  تصاحب  أن  شأنها  من  أخرى  تعديالت  إلى  باإلضافة 
النواب لتمكينه من االضطالع بمهامه التشريعية والرقابية والتقييمية 

والدبلوماسية على أكمل وجه.

ومن املشاكل األساسية للنظام الداخلي املعمول به، أنه بالرغم 
من وجود منظومة قانونية مشجعة على ضمان وحماية تمثيلية األمة، 
إال أن املمارسة أثبتت بعض جوانب القصور، وال شك أن التعديالت 
املرتبطة بتدقيق مسطرة التصريح باملمتلكات، وتحيين وضعيات التنافي 
وتدقيق مسطرة تناول الكلمة وضبط الحضور داخل قاعة الجلسات 
وغيرها من التعديالت املقترحة من شأنها أن تصون صورة املؤسسة 
التشريعية وتضعها في املرتبة الدستورية والديمقراطية التي تستحقها.

إن بعض املعوقات في النظام الداخلي ملجلس النواب ال تقف عند 
حدود النظام الداخلي، بل في الزاميته، ومن هنا ننوه بالتعديل الذي 
من شأنه أن يعيد االعتبار ملقترحات القوانين التي نتقدم بها كنواب 
لألمة، خصوصا فيما يتعلق بعقد مكتب مجلس النواب اجتماعا شهريا 

لدراسة مقترحات القوانين املحالة عليه.

بتحديد  تتعلق  الحالي،  النظام  في  األخرى  القصور  جوانب  ومن 
التي  الدستورية  املقاصد  لتحقيق  ضمانا  العامة  السياسة  مفهوم 
توخاها املشرع الدستوري من األسئلة املوجهة إلى رئيس الحكومة والتي 

تتعلق في طبيعتها ومداها بالسياسة العامة.

من ناحية أخرى؛ ال بد من التنويه ببعض التعديالت الجوهرية 
املتعلقة بقواعد الحكامة الجيدة ملجلسنا املوقر والتي ستبقى مدونة 
مجموعة  إحداث  هنا  ونقصد  املغربية،  البرملانية  التجربة  ذاكرة  في 
موضوعاتية مكلفة بالتقييم الذاتي ألداء مجلس النواب في املجاالت 
املرتبطة بالتشريع واملراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية 

البرملانية بناء على معايير النجاعة والتكامل والتناسق والجودة، وال شك 
أن هاته اآللية التي ستعتمد في تقييمها على مؤشرات دولية، ستساهم 

في تجويد العمل البرملاني وتجنب هدر الزمن التشريعي والرقابي.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

إن من شان هذا املقترح الذي سيصوت عليه فريقنا اليوم باإليجاب، 
أن يعزز املسيرة التشريعية والرقابية والتقييمية والدبلوماسية ويجّود 
التي  والرهانات  التحديات  كل  ملواجهة  املوقر  ملجلسنا  النيابي  األداء 

تنتظر وطننا. وشكرا لكم والسالم ورحمة هللا وبركاته.

فلسيد فل3ئيس:

تمدنا  إيال  التوقيت.  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا  شكرا، 
باملداخلة باش ندرجوها في محضر الجلسة، املداخلة باش ندرجوها، 
شكرا. كنطلب من السيدات والسادة النواب املحترمين املتدخلين اللي 
غادي، السيدة النائبة تفضل، اللي ما كملتش التوقيت ديالو يعطينا 
املداخلة ديالو باش ندرجوها في محضر الجلسة، ألن املحضر سيحال 

على املحكمة الدستورية.

فلنائبة فلسيدة قلوب ايطح باسم ا3يق فألصالة وفملعاص3ة:

بسم هللا فل3حمن فل3حيم.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدفت فلنائبات وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

عمل  في  قصوى  أهمية  النواب  ملجلس  الداخلي  النظام  يكت�ضي 
الدستور قد خصه  املستمدة من كون  املكانة  املوقر، وهي  مجلسنا 
بأحكام متميزة خصوصا من حيث مسطرته، إذ ال يمكن الشروع في 
العمل به، إال بعد موافقة املحكمة الدستورية بقرار ملزم. ومن هذا 
املنطلق، فإن مقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب، والتعديالت 
املدخلة عليه، شكلت على الدوام مصدر إثراء للفقه الدستوري املغربي 
بمدرسته املتميزة في الرقابة على دستورية القوانين عموما، والنظامان 
الداخليان ملجل�ضي البرملان على وجه التحديد. كما أن القواعد القانونية 
املضمنة في النظام الداخلي تستمد قوتها من تطور املمارسة السياسية، 
وتواتر الوقائع الدستورية، وتراكم األعمال البرملانية، وهو ما يدفع في 
كل مرة إلى تأطيرها بقواعد قانونية مستجدة. لذلك، فقد استدعت 
الحكومي،  العمل  مناحي  بمختلف  عالقتها  في  النيابية،  املمارسة 
حاجة  الدستور،  في  عليها  املنصوص  واملؤسسات  الهيئات  ومختلف 
النظام الداخلي املستمرة والدائمة إلى التالؤم مع هذه املستجدات، 
حتى تصير املمارسة النيابية في اتفاق مع القواعد الدستورية وما انتهى 

إليه قضاؤنا الدستوري من أحكام واجتهادات ملزمة للجميع.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

لقد كان ملحا مالءمة مقتضيات النظام الداخلي مع املستجدات 
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التي طالت نظام العضوية في مجلس النواب، وحاالت التنافي، والحاالت 
التي يجرد فيها عضو املجلس من عضويته، وذلك لتتالءم مع التغيرات 
املنظمة  والقوانين  التنظيمية  القوانين  من  مجموعة  على  املدخلة 
لعدد من املؤسسات والهيئات. كما أن املمارسة بينت ضرورة العمل 
على تدقيق اختصاصات مكتب مجلس النواب في املجاالت املرتبطة 
بمختلف مناحي العمل البرملاني، إن على مستوى التشريع أو الرقابة 
يتصل  ما  أو  العمومية  السياسات  تقييم  أو  الحكومي  العمل  على 

بالدبلوماسية البرملانية.

ومن منطلق أن اللجان النيابية الدائمة تشكل قطب الرحى في عمل 
املجلس، فقد تقرر بموجب هذا املقترح تغيير تسمية 4 من لجانه الدائمة 
التسع، وتدقيق القطاعات واملؤسسات التي تندرج ضمن نطاق مهامها، 
وتدقيق اختصاصاتها املتعلقة باملهام االستطالعية، فضال عن إضافة 
املجموعة املوضوعاتية املكلفة بالتقييم الذاتي ألداء مجلس النواب، 
حيث يعهد إليها القيام بتقييم ذاتي لحصيلة املجلس وأدائه في املجاالت 
للمجلس  التشريعية  األدوار  أن  كما  اختصاصاته.  ضمن  املندرجة 
املقتضيات  سيما  وال  بالتشريع،  املتعلقة  األحكام  تدقيق  استدعت 
املتعلقة بإيداع النصوص وإحالتها وتطبيقها الفصل 77 من الدستور 
املتعلق بمبدأ الحفاظ على توازن مالية الدولة، وتدقيق مسطرة آجال 
دراسة اللجان للنصوص التشريعية، بما فيها مشاريع مراسيم بقوانين، 
وتدقيق املسطرة التشريعية ملناقشة مشروع قانون املالية السنوي، 

ومشروع قانون املالية املعدل.

وفيما يهم العمل الرقابي، فقد تم تدقيق األحكام املتعلقة بأسئلة 
الشهرية  الشفهية  واألسئلة  الحكومة،  وأجوبة  املجلس،  أعضاء 
النيابية  باللجان  املتعلقة  واملقتضيات  الحكومة،  رئيس  إلى  املوجهة 
لتق�ضي الحقائق، ومناقشة املجلس للسياسات العمومية وتقييمها، 
واملستجدات التي طالت املقتضيات القانونية املتعلقة بتقديم العرائض 
وامللتمسات في مجال التشريع، وعالقة املجلس باملؤسسات والهيئات 
املنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور، خصوصا فيما 

يتعلق بتقديم طلبات إبداء الرأي ومناقشة تقاريرها السنوية.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

إن من شأن دخول هذه املقتضيات حيز التنفيذ ما لم تر املحكمة 
الدستورية خالف ذلك، بمناسبة بسط رقابتها الوجوبية، أن ينعكس 
إيجابا على تجويد العمل النيابي، وييهئ الظروف املالئمة لنهوض أعضاء 
املجلس باملهام امللقاة عليه على الوجه األكمل واألمثل، بما يحقق في 
املنتهى املقاصد الدستورية النبيلة للعمل البرملاني. وفقنا هللا جميعا 

ملا فيه خدمة الصالح العام، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل3ئيس:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
والتعادلية النائب املحترم ال�ضي عبد العزيز لشهب.

فلنائ2 فلسيد عبد فلعزيز لشه2 باسم فلف3يق فالستقاللي 
للوحدة وفلتعادلية:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدخل  اليوم  أنا  الحقيقة  في 
التعادلية، ملناقشة هاد املقترح ديال تعديل النظام الداخلي ملجلسنا 
املوقر في حلة جديدة، ملا حمله من تعديالت مهمة باعتباره خارطة 
طريق لتدبير الشأن النيابي وتأطيره على املستوى التشريعي؛ مراقبة 
العمل الحكومي؛ تقييم السياسات العمومية؛ الدبلوماسية البرملانية 

والعالقات مع املؤسسات الدستورية.

صحيح نسجل أن اللجنة ديال مراجعة النظام الداخلي اشتغلت 
بكل جدية ملدة تقريبا سنة، هاد اللجنة اللي اشتغلت كذلك في عدة 
اجتماعات ولقاءات، ومن خالل كالمكم السيد الرئيس، كيتبين أنه 
هناك واحد املجموعة ديال التعديالت اللي هي جوهرية. اليوم نحن 
دستور  بعد  تقريبا  التجربة  واحد  تشريعية،  املمارسة  واحد  أمام 
2011، حوالي 11 سنة وال 12 سنة، ومن خالل العمل النيابي بان واحد 
املعالجة  الداخلي  النظام  اللي حاول هاد  املجموعة ديال اإلكراهات 
ديالها، كذلك اليوم كاين واحد مجموعة ديال القوانين التنظيمية، 
ومجموعة دالقوانين اللي مرتبطة بالعمل ديال املؤسسات الدستورية، 
وخصوصا اللي صدرت بعد سنة 2017 كان واجب علينا املالءمة ديال 
النظام الداخلي ديالنا معها مع هاد القوانين املرتبطة بهاد املؤسسات 
العمل  تقوية  هو  باألساس  ديالو  الهدف  وهذا  ذكرتها،  لي  اللي سبق 

البرملاني واإلشعاع ديال هاد املؤسسة التشريعية.

كامل  نتحمل  أن  بكل صراحة، علينا كذلك  نقولوها  اليوم  لكن 
التنزيل ملقتضيات وبنود هذا  السهر على حسن  املسؤولية من أجل 
النظام الداخلي. وهنا أوجه كالمي للسيد الرئيس، يجب السهر، وثم 
السهر على الحفاظ على الوضع االعتباري بالنسبة للنائبات والنواب، 
سواء بدوائرهم االنتخابية أو لدى الوزارات، واملؤسسات واملقاوالت 
العمومية. إذا هاد الوضع االعتباري، فهو تقوية لعملنا البرملاني، فهو 
هذه  رمزية  على  الحفاظ  كذلك  فهو  الدستورية،  للمؤسسة  إشعاع 

املؤسسة، والسالم عليكم.

مدفخلة فلنائ2 فلسيد عبد فلعزيز لشه2

في مناقشة فلنظام فلدفخلي ملجلس فلنوفب

 لسة: 3ف-31-ف131

)مسلمة لل3ئاسة(

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، في 
مناقشة النظام الداخلي ملجلس النواب، في حلته الجديدة، بما حمله 
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النيابي،  الشأن  لتدبير  الطريق  خارطة  باعتباره  مهمة،  تعديالت  من 
وتقييم  الحكومي،  العمل  ومراقبة  التشريع،  مستوى  على  وتأطيره 
السياسات العمومية، والديبلوماسية البرملانية، والعالقة بين مجلس 

النواب واملؤسسات الدستورية األخرى.

وبالنظر لكون النظام الداخلي يعتبر مكمال للدستور، فقد عرف منذ 
أول تجربة نيابية في سنة 1963 عدة تعديالت تعكس تطور املمارسة 
بعد  خاصة  النيابي،  العمل  آليات  تحسين  وتستهدف  الديمقراطية 
دستور2011 الذي خول للبرملان اختصاصات واسعة في مجال التشريع 

واملراقبة، باإلضافة الى تقييم السياسات العمومية.

جاءت مقترحات التعديل بمقتضيات جديدة تستهدف تنزيل أحكام 
الدستور، وكذا سد بعض الثغرات التي أبانت عنها املمارسة النيابية، 
بهدف تحسين أداء العمل البرملاني وتطويره، بشكل يصبح معه البرملان 

واجهة حقيقية للديمقراطية وقلبها النابض.

والشك ان هذه التعديالت ستشكل أدوات قانونية لتعزيز املمارسة 
البرملانية التي أصبحت اختيارا سياسيا و دستوريا، ينبغي علينا كممثلين 
لألمة الحرص على احترامها وتطبيقها و تفعيلها، في شموليتها، روحا 
النيابي  لعملنا  الداخلي خارطة طريق  النظام  يشكل  ومنطوقا، حتى 
وتطويره وتحسين أدائه، والرفع من مستوى إنتاجه ومردوديته حتى 
نكون في مستوى املسؤولية السياسية والتمثيلية امللقاة على عاتقنا، 
يصبح معها مجلس النواب منبرا حقيقيا للترافع والدفاع عن القضايا 
املواطنين،  مشاكل  عن  والتعبير  العليا،  ومصالحه  للوطن  الحيوية 
وانشغاالتهم، و تطلعاتهم، وانتظاراهم، من أجل تعزيز منسوب الثقة في 
املؤسسات املنتخبة وتفنيد الصورة النمطية املطبوعة لدى املواطنين 
بالنسبة للبرملان، خاصة بعدما جاءت هذه التعديالت بمقت�ضى جديد 
عمل  بتقييم  القيام  خالل  من  الذاتي،  النقد  مقاربة  بإرساء  يتعلق 
املجلس بشكل دوري، في أفق اعتماد نظام الجلسة الشهرية املخصصة 

لتقديم حصيلة العمل البرملاني ومناقشتها.

إن هذه التعديالت ال تعتبر غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي آليات فرضتها 
متطلبات عقلنة العمل البرملاني وتطويره، في افق تقوية هذه اآلليات 
اليومية  املمارسة  تطرحها  التي  واالكراهات  الصعوبات  على  للتغلب 
للعمل البرملاني، وتجاوزها، في إطار التعاون والتكامل بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، ملا فيه خدمة تطوير العمل التشريعي وتقويته، 
السياسات  لتنفيذ  اساسية  دعامة  القانونية  االدوات  تكون  حتى 
املخططات  وتفعيل  الوطني،  العام  والشأن  والقطاعية  العمومية 
والنهوض  املعتمدة،  التنموية  االوراش  و  والبرامج  واالستراتيجيات، 
بالحقوق والحريات األساسية، وذلك من خالل معالجة الصعوبات التي 
الزالت مطروحة بالنسبة للتعامل مع املبادرات التشريعية التي يتقدم 
بها اعضاء املجلس، من حيث التعثرات التي تواجه مسطرة املصادقة 
تم  التي  القوانين  مقترحات  عدد  خالل  من  ذلك  يتبين  كما  عليها، 
التصويت عليها بالنسبة للحصيلة التشريعية، والذي يبقى ضئيال جدا 

باملقارنة مع مشاريع القوانين املصادق عليها، وكذا عدد هذه املقترحات 
التي الزالت متراكمة فوق رفوف اللجان النيابية املختصة تنتظر الدراسة 
قبل أن يتم اقبار ها في نهاية الوالية التشريعية ؛األمر الذي يؤدي إلى 

مصادرة حق النواب في ممارسة السلطة التشريعية؛

وكذلك ملا فيه خدمة تقوية املراقبة البرملانية، من خالل االستثمار 
االمثل لآلليات الدستورية املتعلقة بمراقبة العمل الحكومي، خاصة 
بالنسبة لألسئلة الشفهية اآلنية التي تحتاج إلى الضبط الكفيل بجعل 
الحكومة تتجاوب معها ، وتتفاعل مع املواضيع الطارئة ذات الطابع 
االستعجالي بشكل أكثر إيجابية، وكذا آلية تناول الكلمة التي الزالت 
دون املستوى املطلوب لتقوية أملراقبة البرملانية. وكذلك الشأن بالنسبة 

لألسئلة الكتابية التي ال زالت تعرف تأخرا كبيرا في اإلجابة؛

لدراسة  اللجان  اجتماعات  طلبات  بخصوص  الوضع  وكذلك 
مواضيع الساعة التي تستأثر باهتمام الراي العام الوطني، وتشغل بال 
املواطنين، وتقت�ضي من الحكومة تنويرهم بشأنها، حيث الزال التعامل 
مع هذه الطلبات من طرف بعض القطاعات الحكومية لم يرقى بعد إلى 

املستوى املطلوب الذي يقتضيه تعزيز املمارسة البرملانية الحقيقية؛

وكذا التعهدات الحكومية على مستوى اللجان النيابية والجلسات 
بتحقيق  الكفيل  املطلوب  الوجه  على  تفعيلها  يتم  لم  التي  العامة 

األهداف املتوخاة منها في غياب املقتضيات الضبطية لذلك.

كما نتطلع إلى أن تشكل هذه التعديالت املتعلقة بالجانب التنسيقي 
بين مجلس النواب ومجلس املستشارين قفزة نوعية نحو برملان واحد 
بمجلسيه كما دعا إليه جاللة امللك أكثر من مرة بمناسبة افتتاح السنة 

التشريعية.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد رئيس 
الفريق اإلشتراكي ال�ضي عبد الرحيم، ال�ضي حسن لشكر.

فلنائ2 فلسيد حسن لشك3 باسم فلف3يق فإلشتبفكي:

شك3ف فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي في هذه الجلسة 
العمومية املخصصة للمصادقة على مشروع النظام الداخلي ملجلسنا 
املوقر. في هذا اإلطار، إننا في الفريق االشتراكي ال نعتبر أن مسألة مراجعة 
النظام الداخلي ملجلس النواب هي فقط لحظة لتنزيل أحكام الدستور 
الذي وضع البرملان في النواة الصلبة لإلصالحات السياسية والدستورية، 
هي كذلك ليست فقط لحظة بالنسبة لنا إلقرار نظام داخلي يحدد قواعد 
بباقي املؤسسات الدستورية واملجالس  عمل املجلس، يؤطر عالقاته 
والقوانين  الدستور  مع  األخير  هذا  مالءمة  ثم  واملالءمة  والهيئات 
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التنظيمية واجتهادات القضاء الدستوري. احنا في الفريق االشتراكي 
كنعتبروا بأن إعداد هاد النظام الداخلي ملجلس النواب هي لحظة مهمة 
في تجربتنا البرملانية املغربية، وفي البناء الديمقراطي اللي كتعرفوا بالدنا 
لتكريس وترصيد البنيان الدستوري والقانوني واملؤسساتي، والنهوض 
وحماية  وتطويرها  والرقابية  والتشريعية  التمثيلية  املجلس  بوظائف 
حقوق املعارضة البرملانية، إلى جانب تعزيز عالقاته بالحكومة وبباقي 
املؤسسات والهيئات بما يضمن احترام مقتضيات الفصل األول من 

الدستور، وبما يضمن أيضا استقاللية السلطة التشريعية.

هذا  في  االشتراكي  الفريق  في  انخرطنا  القناعة،  هاد  من  انطالقا 
الورش إلعداد نظام داخلي متوافق بشأنه، وهو للتذكير ورش امتد 
تقريبا سنة كانوا فيها عدد كبير من االجتماعات، ساعات االجتماعات 
اللجنة  االجتماعات  وساعات  الداخلي،  النظام  إعداد  لجنة  ديال 
روح  يعكس  واللي  عليه،  املتوافق  النظام  لهاد  أدت  واللي  الفرعية 
واقتراحاتنا  تعديالتنا  تقديم  فيه من خالل  الدستور وذلك ساهمنا 
لتمكين مجلسنا املوقر من االضطالع بدوره الدستوري كفضاء للحوار 

والنقاش العمومي، فضاء يعكس انشغاالت املواطنات واملواطنين.

لهذه الغاية، حرصنا على ضرورة تدارك بعض النقائص، وإغناء 
تراكمات التجارب النيابية السابقة، من خالل تطوير الوظائف الرقابية 
وتوسيعها، وذلك بتمكين الفرق واملجموعات النيابية من إمكانية طلب 
عقد اجتماعات اللجن الدائمة لتتبع مآل التوصيات الواردة بتقارير 
املهام االستطالعية بالنظر ألهميتها، وإمكانية طلب إحداث لجن فرعية 
لتتبع شروط وظروف تطبيق نصوص تشريعية تدخل في اختصاصاتها 

وذلك في إطار التتبع البعدي للقوانين النافذة ودراسة مدى نجاعتها.

فلسيد فل3ئيس،

فلسيدفت وفلسادة،

للنظام  الرابعة  املراجعة  هذه  أن  نعتبر  االشتراكي  الفريق  في  إننا 
ألنها  خاصة،  أهمية  تكت�ضي   ،2011 دستور  بعد  ملجلسنا  الداخلي 
شكلت جزء من الدينامية التي شهدتها بالدنا في الشق املتعلق بالحقوق 
والعدل  والحريات  اإلنسان  حقوق  لجنة  بتسمية  وذلك  والحريات، 
والتشريع. وال شك أن إعادة تسمية هذه اللجنة الدائمة املوكولة حصرا 
بقضايا  اختصاصها  على  صراحة  والتنصيص  البرملانية،  للمعارضة 
الحقوق والحريات، وإضافة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، والهيئات 
املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، ومؤسسة الوسيط 
الختصاصاتها، يأتي انسجاما مع التوجهات األممية في مجال تقوية أدوار 
البرملان في مجال حقوق اإلنسان ومع التقارير الدولية ذات الصلة، 
وكذلك كيبين بأن التجربة املغربية تنضج وتنتج وتبدع بغض النظر على 

ما قد يحاول البعض وصفنا به أو املساس بنا.

الطابع  ذات  واملؤسسات  املجلس  بين  دالعالقة  املأسسة  كذلك 
الدولية  املرجعية  الوثيقة  باعتبارها  بلغراد،  ملبادئ  طبقا  الحقوقي 

الوطنية  البرملانات  بين  العالقة  بتأطير  يتعلق  ما  كل  في  األساسية 
األنجع  بما يضمن االستثمار  اإلنسان،  الوطنية لحقوق  واملؤسسات 

للتقارير الصادرة عنها.

أن  نود  كنا  النواب،  والسادة  السيدات  الرئيس،  السيد  ختاما، 
ننتهز فرصة مراجعة هذا النظام لوضع اآلليات الكفيلة بتقوية الدور 
السيا�ضي والقانوني للمعارضة البرملانية، خاصة فيما يتعلق بقواعد 
اقتسام الزمن البرملاني لتكون متناغمة مع التحوالت السياسية التي 
الدستور،  10 من  الفصل  بالدنا، ومنسجمة مع مقتضيات  شهدتها 
كنا نود التخفيف من قيود الرقابة الذاتية على مبادئ أعضاء املجلس 
في إطار ما تسمح به الوثيقة الدستورية، ولكن كما أشرنا كتبقى هذه 

لبنة، وإن شاء هللا النظام توافقنا عليه، وشكرا السيد الرئيس.

فلسيد فل3ئيس:

للفريق  الكلمة  ال�ضي حسن لشكر،  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
الحركي ال�ضي عبد النبي عيدودي.

فلنائ2 فلسيد عبد فلنبي عيدودي باسم فلف3يق فلح3كي:

فلعاملين، وصلي  فلحمد هلل رب  فل3حيم،  فل3حمن  بسم هللا 
 اربي وسلم على سيدنا محمد، ط2 فلقلوب ودوفئها، وعااية 

فألبدفن وشفائها، ونور فألبصار وضيائها.

فلسيد رئيس مجلس فلنوفب فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فألااضل،

للدراسة  املخصصة  القصيرة  الزمنية  الفسحة  في هذه  سأحاول 
والتصويت على مقترح النظام الداخلي، أن أعبر عن موقف الفريق 
املجلس على  توافقت مكونات  التي  الجديدة  املقتضيات  الحركي من 

تضمينها في هذا النظام الداخلي.

الداخلي  النظام  للجنة  الشكر  تقديم  من  بد  ال  اإلطار،  هذا  في 
برئاسة السيد رئيس مجلس النواب، الشكر لك السيد الرئيس، وعلى 
مساهمة كل مكونات املجلس باقتراحاتها وتعديالتها أمام هذه اللجنة، 
هذه التعديالت التي تجاوزت 300 تعديل، األمر الذي يترجم حرص 
هذه املكونات على تجويد هذا النظام، الذي يتبوأ مكانة مهمة في الشق 
الدستوري والقانوني على اعتبار أن مقتضياته ال تكون قابلة للتنفيذ إال 

بعد تصريح املحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.

وقد ساهم الفريق الحركي، انطالقا من املمارسة وبخلفية التجويد، 
رؤية  إرساء  خاللها  حاولنا  والتعديالت،  االقتراحات  من  بمجموعة 
متجددة، تجعل الشأن البرملاني شأنا مجتمعيا، يجعل املواطنين املغاربة 
في قلب ما يقوم به البرملان بالفعل وإزالة تلك الصورة النمطية التي 
تختزل عمل املؤسسة التشريعية في األسئلة الشفهية األسبوعية. ومن 
تمة، اعتبرنا بأن اللجان الدائمة فضاء مناسب إلشراك املواطنين في 
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مختلف القضايا املعروضة عليها، عن طريقة املتابعة والتقييم أيضا، 
وذلك دون اإلخالل بدستورية سرية اللجان كقاعدة، لها استثناءات 
مشروطة بطبيعة الحال، كما حصل أثناء جائحة »كوفيد19-«، حيث 
تابع املواطنون عن بعد أشغال أغلب اللجان الدائمة بواسطة رسائل 
التواصل الرقمية الحديثة، واملحصلة أن املتابعة كانت عالية، والنتائج 

كانت جد إيجابية أيضا.

السيد  واسعا«  تضيق  »ال  املقاربة  إطار  وفي  أخرى،  جهة  ومن 
الرئيس، كنا ناقشنا هاد حضرت لهذه اللجان، وهاد املصطلح ديال 
»ال تضيق واسعا«، أعجبت به وأعيده على مسامعك اآلن، ال تضيق 
واسعا هللا يجازيك بخير، حاولنا إعطاء معنى أوسع لحقوق املعارضة 
التي تنص عليها دستوريا، دون حصر هذه الحقوق في مبدأ النسبية، 
معتبرا أن النسخة الحالية للنظام الداخلي طبقت بشكل مختلف بين 
مجلس  مكتب  تشكيلة  بخصوص  الحالية  والوالية  السابقة  الوالية 
النواب، ونعني بذلك إسناد منصب محاسب أو أمين للمعارضة دون 
اإلخالل بالحق التاريخي للفرق أن يكون لها نواب للرئيس. باإلضافة إلى 
ما تقدم، اعتبرنا بأنه وعلى خالف التوقيت املخول للمعارضة مناصفة 
مع األغلبية في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، فإن املدة املوزعة 
في الجلسات العادية في حاجة إلى إعادة النظر إلعطاء جاذبية أكبر 
للجلسات األسبوعية لألسئلة الشفهية، وللحوار بين الحكومة والبرملان 

وخاصة املعارضة.

بكل  يعتبر  للمجلس  الداخلي  النظام  إن  املحترم،  الرئيس  السيد 
تأكيد دعامة هامة للرفع من أداء املؤسسة وتعزيز وظيفتها الدستورية، 
ومن هذا املنطلق، فإننا نثمن في الفريق الحركي املنهجية التي اعتمدت 

في مراجعة هذا القانون.

فلسيد فل3ئيس،

مقاربة  موضوع  تكون  أن  يمكن  التساؤالت  هذه  كل  بأن  نعتقد 
ومناقشة من قبل املجموعة املوضوعاتية املكلفة بالتقييم الذاتي ألداء 
مجلس النواب، والتي تعتبر من مستجدات هذا النظام، وفي سياق إرادة 
جماعية تنتصر لالختيار الديمقراطي للبالد، والحمد هلل الذي بحمده 

يبلغ ذو القصد تمام قصده، والسالم عليكم ورحمة هللا.

مدفخلة فلنائ2 فلسيد عبد فلنبي عيدودي باسم فلف3يق فلح3كي

في مناقشة فلنظام فلدفخلي ملجلس فلنوفب

فإلثنين 3ف  نا 3 ف131

)مسلمة لل3ئاسة(

أش3ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل3حيم  فل3حمن  هللا  بسم 
فمل3سلين

فلسيد رئيس مجلس فلنوفب فملحتبم

فلسيدفت وفلسادة فلوزرفء فملحتبمون

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فألااضل

للدراسة  املخصصة  القصيرة  الزمنية  الفسحة  في هذه  سـأحاول 
والتصويت على مقترح النظام الداخلي، أن أعبر عن موقف الفريق 
املجلس على  توافقت مكونات  التي  الجديدة  املقتضيات  الحركي من 

تضمينها في هذا النظام الداخلي.

في هذا اإلطار، البد من تقديم الشكر للجنة النظام الداخلي برئاسة 
املجلس  مكونات  كل  وعلى مساهمات  النواب،  رئيس مجلس  السيد 
باقتراحاتها وتعديالتها أمام هذه اللجنة، هذه التعديالت التي تجاوزت 
300تعديال، األمر الذي يترجم حرص هذه املكونات، على تجويد هذا 
النظام، الذي يتبوأ مكانة مهمة في النسق الدستوري والقانوني، على 

اعتبار أن مقتضياته ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد تصريح املحكمة 

الدستورية بمطابقتها للدستور.

وقد ساهم الفريق الحركي، انطالقا من املمارسة، وبخلفية التجويد 

بمجموعة من االقتراحات والتعديالت، حاولنا من خاللها إرساء رؤية 

متجددة، تجعل الشأن البرملاني شأنا مجتمعيا، يجعل املواطنين املغاربة 

في قلب ما يقوم به البرملان بالفعل، وإزالة تلك الصورة النمطية، التي 

تختزل عمل املؤسسة التشريعية في األسئلة الشفهية األسبوعية، ومن 

ثمة اعتبرنا بأن اللجان الدائمة فضاء مناسب إلشراك املواطنين في 

مختلف القضايا املعروضة عليها عن طريق املتابعة والتقييم أيضا، 

وذلك دون اإلخالل بدستورية سرية اللجان كقاعدة، لها استثناءات 

مشروطة بطبيعة الحال، كما حصل أثناء جائحة كوفيد 19، حيث 

تابع املواطنون عن بعد أشغال أغلب اللجان الدائمة بواسطة وسائل 

التواصل الرقمية الحديثة. واملحصلة أن املتابعة كانت عالية، والنتائج 

كانت إيجابية أيضا.

ومن جهة أخرى، وفي إطار مقاربة *ال تضيقوا واسعا* حاولنا إعطاء 

معنى أوسع لحقوق املعارضة التي نص عليها الدستور، دون حصر هذه 

الحقوق في مبدأ النسبية، معتبرين أن النسخة الحالية للنظام الداخلي 

طبقت بشكل مختلف بين الوالية السابقة والوالية الحالية بخصوص 

تشكيلة مكتب مجلس النواب، ونعني بذلك إسناد منصب محاسب أو 

أمين للمعارضة، دون اإلخالل بالحق التاريخي للفرق أن يكون لها نواب 

للرئيس.

باإلضافة إلى ما تقدم، اعتبرنا بأنه، وعلى خالف التوقيت املخول 
للمعارضة مناصفة مع األغلبية في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، 
النظر،  إعادة  إلى  في حاجة  العادية  الجلسات  في  املوزعة  املدة  فإن 
إلعطاء جاذبية أكبر للجلسات األسبوعية لألسئلة الشفهية، وللحوار 

بين الحكومة والبرملان، وخاصة املعارضة.
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فلسيد فل3ئيس فملحتبم

إن النظام الداخلي للمجلس يعتبر بكل تأكيد دعامة هامة للرفع من 
أداء املؤسسة وتعزيز وظيفتها الدستورية والسياسية. ومن هذا املنطلق، 
في تعديل هذا  التي اعتمدت  املنهجية  الحركي  الفريق  في  نثمن  فإننا 
النظام، وأساسا املالءمة مع عدد من القوانين التنظيمية، والقوانين 
املتعلقة باملؤسسات الدستورية، وأيضا املالءمة مع قرارات ومالحظات 
التي  اإلشكاليات  بعض  معالجة  إلى  باإلضافة  الدستورية،  املحكمة 

أفرزتها املمارسة.

كما نسجل الرغبة في التناسق والتكامل املطلوبين دستوريا بين 
مجلس النواب ومجلس املستشارين وتوضيح وتدقيق العالقة مع عدد 
من املؤسسات الدستورية في إطار التعاون والتشاور املسموح بهما وفق 

الدستور والقانون.

هذه  إعالء  إلى  السبيل  كيف  الرئيس-هو  -السيد  اليوم  السؤال 
املؤسسة الدستورية، وتقوية دورها التشريعي في ظل تحدي العقلنة 
الدبلوما�ضي  إسهامها  وتعزيز  الناجع،  الرقابي  أدائها  وتطوير  البرملانية 

الفاعل ومكانتها الدستورية في مجال تقديم السياسات العمومية.

السؤال أيضا يتعلق باستعمال األمازيغية ونشر املداخالت في نشرة 
مداوالت املجلس بالحرف الرسمي تيفيناغ.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم

نعتقد بأن كل هذه التساؤالت، يمكنها أن تكون موضوع مقاربة 
الذاتي  بالتقييم  *املكلفة  املوضوعاتية  املجموعة  قبل  من  ومناقشة 
ألداء مجلس النواب*، التي تعتبر من مستجدات هذا النظام، في سياق 

إرادة جماعية تنتصر لالختيار الديمقراطي للبالد.

وهللا ولي التوفيق والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي 
اإلجتماعي، النائب املحترم السيد العباس الومغاري.

فلنائ2 فلسيد فلعباس فلومغاري باسم فلف3يق فلدستوري 
فلد مق3فطي فإل تماعي:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

أش3ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل3حيم،  فل3حمن  هللا  بسم 
فمل3سلين.

فلسيد فل3ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الدستوري الديمقراطي 

اإلجتماعي، في مناقشة تقرير لجنة النظام الداخلي ملجلس النواب. هذا 
التقرير الذي تم إعداده من طرف اللجنة الخاصة املنكبة على االشتغال 
لقرابة سنة على إعادة قراءة النظام الداخلي، بهدف تحيينه وإغنائه 
وتنقيحه، بمبادرة ذاتية من املجلس في أول اجتماع يوم فاتح مارس 
والسادة  السيدات  وحضور  املجلس،  رئيس  السيد  برئاسة   ،2022
ورؤساء  النيابية  واملجموعة  الفرق  ورؤساء  املجلس،  مكتب  أعضاء 
اللجان. تمخض هذا االجتماع عن تشكيل لجنة فرعية ملتابعة هذا 
الورش اإلصالحي الكبير، الذي تطلب عقد ما يقارب 9 اجتماعات، 
استغرقت ما يفوق 35 ساعة كاملة من العمل الذي انصب على قراءة 
مجمل مواد النظام الداخلي، وإدخال مجموعة من التعديالت الجوهرية 
وإضافات جديدة، وحذف بضعة مواد، كما تم تدقيق وتوضيح العديد 

من املواد وفق 3 محاور رئيسية:

تعديالت فرضتها املالءمة مع مجموعة من القوانين التنظيمية  1*
السارية املفعول؛

الفعلية  املمارسة  عن  املنبثقة  اإلشكاليات  بعض  معالجة  1*
داخل املؤسسة البرملانية؛

إغناء النظام بمجموعة جديدة من التعديالت النوعية. 1*

وال يفوتني باملناسبة أن أنوه بالعمل الجبار الذي بذله السيد رئيس 
املالئمة، والوثائق الضرورية  الظروف  النواب إلنجاح وتوفير  مجلس 
إلنجاح عمل هذه اللجنة الفرعية، بحيث كان يلح على ترؤس أشغال 

هذه اللجنة ولم يتغيب ولو ملرة واحدة.

ومجهودا  ثمرة  حقيقة  يشكل  أيدينا  بين  الذي  املنجز  العمل  إن 
جماعيا وتوافقيا ملكونات مجلسنا املوقر، يتوخى منه تمكين مجلسنا 
من الرقي بأدائه وأداء مهامه الدستورية بفعالية وانسجام مع محيطه 
األخرى،  الدستورية  املؤسسات  مع  وتناغم  واملؤسساتي،  التشريعي 
املمارسة  أفرزته  ما  ومع  الدستورية  املحكمة  مالحظات  مع  وتالؤم 
البرملانية اليومية من إشكاليات يلزم حلها بتقعيد قواعدها ضمن مواد 

النظام الداخلي.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

إن ما تم إدراجه في هذا التقرير من مقترحات لم تأتي عبثا، وإنما 
هي نتيجة ملجهود معمق وجماعي وتفكير واستحضارا لحاجيات وأدوات 
قانونية وإجرائية ومسطرية وتجويدية لعمل مؤسستنا ولصالح جميع 
مكوناتها، بحيث تكفل مقتضيات أو أحكام هذا النظام حرية التعبير 
عن الرأي لجميع أعضاء مجلسنا املوقر أيا كانت انتماءاتهم السياسية 
أو الحزبية بما ال يتعارض وأحكام الدستور، وتضمن كذلك حقوق 
نؤكد مصادقتنا  فريقنا  في  فإننا  لذلك،  وتبعا  املوضوعية.  املعارضة 
على تعديل النظام الداخلي برمته في انتظار قراءة املحكمة الدستورية 

وتوصياتها على هذا املقترح، وشكرا.
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فلسيد فل3ئيس:

واإلشتراكية  التقدم  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم السيد أحمد العبادي.

فلنائ2 فلسيد أحمد فلعبادي باسم ا3يق فلتقدم وفإلشتبفكية:

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسادة فلنوفب فملحتبمين،

يسعدني أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم واإلشتراكية في هذه 
املناقشة العامة ملشروع مراجعة النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، وهو 
املشروع الذي يأتي في سياق تطور املمارسة البرملانية ببالدنا، خاصة 
على  ومتقدمة  آفاق جديدة  من  فتحه  وما   ،2011 دستور  في ضوء 
الديمقراطية وتعزيز  مستويات متعددة، وأساسا في مجال املمارسة 

أدوار املؤسسات.

املؤسساتية  الفضاءات  وأهم  أبرز  هو  البرملان  أن  البديهي  ومن 
الوطنية،  الوحدة  إطار  في  املتعددة  السياسية  التعبيرات  إلحتضان 
املؤسسة  اختصاصات  كافة  خالل  من  يومي،  سلوك  إلى  وترجمتها 
وبنائنا  مسارنا  لتطوير  الجماعية  اإلرادة  يعكس  بما  التشريعية، 

الديمقراطي في ظل الدستور.

ولن يفوتنا في فريق التقدم واالشتراكية، أن نعبر عن ارتياحنا للمقاربة 
التشاركية والتوافقية، وللمنهجية التوليفية، وللروح اإليجابية العالية 
التي حرص اعتمادها السيد رئيس مجلس النواب بصفة شخصية، 
بمعية كافة الفرق واملجموعة النيابية، وهو ما أف�ضى إلى بلورة هذه 
الصيغة النهائية من مشروع مراجعة النظام الداخلي بشكل جماعي، 

بما يعبر عن نضج سيا�ضي كبير لكافة مكونات مجلسنا املوقر.

فها نحن اليوم إذا، بفضل هذا املجهود الجماعي، أمام النسخة 
التي نحن بصدد مناقشتها والتصويت عليها قبل إحالتها على املحكمة 
الدستورية قصد التصديق عليها أو التصريح بعدم مخالفتها ألحكام 
الدستور والقوانين التنظيمية. إن املحددات التي تحكم مراجعة النظام 
مراحل  من  مرحلة  كل  بسياقات  مرتبطة  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي 
تصاعدي  منحى  في  وذلك  ببالدنا،  واملؤسساتية  السياسية  التجربة 

وتطويري.

ونعتبر املراجعة الحالية للنظام الداخلي ملجلسنا املوقر، تكريسا 
لهذا النهج، حيث تتميز كل والية تشريعية بمراجعة النظام الداخلي 
الجاري به العمل، تجاوبا وتفاعال مع التطورات والقضايا والنوازل التي 

تفرزها املمارسة العملية.

خالل  حاليا،  به  املعمول  الداخلي  النظام  مراجعة  فإن  وهكذا، 
الوالية التشريعية الحالية يأتي بعد مراجعات سابقة عديدة، ويظل 
طموحنا الجماعي كنائب ونواب لألمة، هو توفير ما يلزم من شروط 

واملواطنين،  املواطنات  قضايا  خدمة  في  التوفق  أجل  من  مناسبة 
والتعبير الصادق عن انشغاالتهم في إطار املصلحة العامة التي يتعين 
أن تعلو على كل االعتبارات. وكل ذلك طبعا من خالل التفعيل األمثل 
لآلليات والوسائل التي يكفلها الدستور، سواء على املستوى الرقابي أو 
على املستوى التشريعي أو على مستوى مراقبة السياسات العمومية أو 

على مستوى الدبلوماسية البرملانية.

لذلك، فإننا في فريق التقدم واالشتراكية نتطلع إلى أن يكون النظام 
وصون  تنظيم  أقوى  بشكل  تكرس  وثيقة  املوقر  ملجلسنا  الداخلي 
وحماية حقوق وواجبات السيدات النائبات والنواب املحترمين أثناء 
ممارستهم ملهامهم الدستورية النبيلة. كما نأمل أن تسهم هذه الوثيقة 
في توسيع اآلفاق إلى أق�ضى حد ممكن، أمام الدفاع عن املصالح العليا 
للوطن والترافع حول التنمية وقضايا املواطنات واملواطنين، خاصة ما 
يتيحه الدستور اليوم من إمكانيات دستورية هامة، من حيث تعزيز 
قيم الحكامة والشفافية واملراقبة املرتبطة بتدبير الشأن العام، وربط 
املسؤولية باملحاسبة، وكذا من حيث ما يرتبط بالديمقراطية التشاركية 

التي صارت من ضمن صناع التشريع ببالدنا.

كما نعتبر في فريق التقدم واالشتراكية، أن الرهان اليوم هو أن 
والسيا�ضي  التشريعي  العمل  في  بارزة  بمكانة  املوقر  مجلسنا  يحظى 
ببالدنا، وأن يكون فضاء تداوليا ديمقراطيا متميزا، يسهم بشكل وازن 

في تفعيل الخيار الديمقراطي وصون التعددية السياسية.

إن هذه هي قناعتنا الراسخة، حيث أن النجاح في تدبير االختالف 
السيا�ضي ينبغي أن يتم وفق منطق الحوار واملقاربة التشاركية، استجابة 
لحاجة بالدنا إلى املزيد من التحصين الديمقراطي والحقوقي، وتوسيع 

فضاء الحرية والتعبير والرأي.

ومن دون شك، فإن هذه املراجعة للنظام الداخلي ال تعني الكمال، 
فالكمال هلل وحده، كما أنها لن تكون األخيرة على اعتبار أن تطور العمل 
البرملاني يفرز العديد من املمارسات التي تحتاج إلى التحيين واملالءمة. 
عليه  فإننا سنصوت  جماعي،  عمل  ثمرة  هو  العمل  هذا  ألن  ونظرا 

باإليجاب، وشكرا لكم جميعا.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للمجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية السيد الرئيس ال�ضي عبد هللا بووانو.

فلنيابية  فملجموعة  رئيس  بووفنو  هللا  عبد  فلسيد  فلنائ2 
للعدفلة وفلتنمية:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

طبعا أغلب املتدخلين من أعضاء اللجنة ديال الصياغة فتفضلوا 
وأثاروا جل القضايا التي جاء بها هذا التعديل.
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خصه  تشريعية  كسلطة  البرملان  بأن  معلوم  الرئيس،  السيد 
الدستور بمكانة متميزة، وألول مرة طبعا دستور ال 1962، وال 1970، 
وال 1972، وال 1992، وال 1996 ما اعطاو هاد املكانة بهذا الحجم من 
حيث عدد الفصول وكذلك املجال ديال التدخل ديال البرملان، مع ذلك 
بقيت بعض الجوانب ال أقول مظلمة ولكن بقيت محط اجتهاد، ولذلك 
كان هاد النقاش اللي كان عندنا في النظام الداخلي كان من بين األمور 
املهمة فيه هو التحيين مع القرارات ديال املجلس الدستوري واملحكمة 

الدستورية.

أؤكد على أن املنهجية التي اعتمدتم منهجية إيجابية، ألن حرصنا 
على التوافق، 303 ديال املواد معدلة لكي يحصل حولها التوافق تحتاج 
إلى منهجية، هاته املنهجية مهمة، وعليه نقول بأنه كل ما يطرأ داخل 
هذا املجلس السيد الرئيس، يجب أن يكون فيه نفس املنهج، املنهج 
التوافق ألن هذه مؤسسة ديالنا كاملين هذا  التشاركي واملنهج ديال 

وجهنا كاملين؛

ثالثا، ونحن نعالج اإلختالالت من الناحية الدستورية ومن الناحية 
القانونية، هناك اختالالت السيد الرئيس، كما تفضل اإلخوان وخاصة 
األخ الصديق لشهب، على أن البرملان خارج هذه املؤسسة ال يحظى بما 
يليق به من مكانة، سواء في الدائرة ديالو أو في املهام ديالو اللي كيقوم 
بها. وأنا أظن بأنه من الناحية الدستورية، وحين أزيلت الحصانة لم 
يكن املقصود هو أن تزال معه يعني الدور واملكانة ديال البرملان، صحيح 
البرملاني إنسان ممكن أن يتابع إلى غير ذلك، ولكن مكانته محفوظة. 
فأطلب منكم السيد الرئيس، كما كانت في اللجنة أن تحرصوا على 

تقوية هاته املكانة؛

رابعا، ونحن نتكلم عن التنزيل األمثل، نتكلم على مراجعة النظام 
الجديدة  للمقتضيات  الرئيس،  السيد  األمثل  التنزيل  بغينا  الداخلي 

أذكر من بينها:

أوال: لقاء الرئيس مع الرؤساء، بغينا التفعيل ديالو بشكل مستمر، 
لها دورها، وأعضاء املكتب هم أجزاء من الفرق ولكن  طبعا الفرق 
الرئيس عندو دور. فلذلك حبذا أنه كما ناقشنا هذا املوضوع أن يحظى 

وأن يبقى ضمن جدول أعمالكم الدائم.

سرية اللجان صحيح عالجناها، وعالجنا الجانب املتعلق بالعلنية، 
واتفقنا على أنه يعني النقل املباشر غير هذا غير فيه إشكال ديال السرية، 
لكن اتفقنا على أنه في األمور التي تتعلق بالرقابة أو تقديم مشروع 
بصفة عامة أن يكون علنيا، ولذلك يجب على الرؤساء أن يلتزموا بهذا 

األمر.

قضية التمثيلية واملناصفة، التمثيلية في تشكيل املكتب، التمثيلية 
في تشكيل مكاتب اللجان، التمثيلية في تشكيل حتى املهام االستطالعية 
مزيان، ولكن كاينة قضايا فحال الجلسة ديال اليوم راه كانت مناصفة 
باتفاق مع اإلخوان سابقا، ونحن نعدل النظام الداخلي د 2013، لذلك 

بعض الجوانب ما خصناش نمشيوا نحو املناصفة خاص املعارضة 
يكون عندها دور، تكون عندها مكانة، يكون عندها وقت لكي تطرح 

وجهة نظرها.

تأجيل االجتماعات السيد الرئيس، كان عندنا إشكال، ألنه كنأجلوا 
اللجان عدة مرات، اليوم خصصناها في لجنة يعني في تأجيل واحد 
بالنسبة للبرملان، ولكن بقي في عالقتكم بالحكومة السيد الرئيس، أن 
تحددوا معها كذلك حتى هي، احنا صعاب علينا من الناحية الدستورية، 
ولكن كيخصكم تححدوا لها حتى هي باللقاءات اللي غتكون معاها يعني 
شحال يمكن لها تأجل؟ املهام اإلستطالعية تم تدقيقها، تسيير الجلسة 
أعطينا  ولكن  للحكومة،  املجال صحيح  فتحنا  نظام  نقطة  العامة، 
التي  بأمور  تحديدا  األمر  يتعلق  حين  للرئيس  واملسؤولية  الصالحية 

تتعلق بالحكومة، خارج ذلك فال مجال لتدخل الحكومة.

نعم ملجموعة عمل للتقييم الذاتي الشاملة لحصيلة أداء املجلس، 
ولكن السيد الرئيس اللجنة ديال 13 أو لجنة مراقبة تنفيذ امليزانية التي 

لم تعقد لسنوات بغيناها أنها تعقد.

تدقيق  على  عملنا  نعم  القوانين،  بمقترحات  يتعلق  فيما  كذلك 
بعض أو إعمال بعض الفصول: الفصل 71، الفصل 77، الفصل 82 
املتعلق بمقترحات القوانين ولكن بغينا فيها أن نتقدم أكثر؛ الجلسة 
داألسئلة الحضور والغياب السيد الرئيس، أنا أرجو أن يتم تفعيله بما 

يلزم ألنه توفير الوسائل مهم، والحضور مهم كذلك، شكرا.

فلسيد فل3ئيس:

شفيقة  السيدة  املحترمة  للنائبة  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
لشرف.

فلنائبة فلسيدة شفيقة لش3ف:

فلسيد فل3ئيس،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

والفرق  الداخلي  النظام  لجنة  أحيى  أن  البداية  في  لي  اسمحوا 
واملجموعة النيابية على مساهمتهم القيمة في مناقشة وتعديل النظام 
مراجعة  هو  ليس  الداخلي  النظام  مراجعة  من  الغاية  إن  الداخلي. 
وثيقة أساسية لتنظيم أعمال املجلس فحسب، وإنما الغاية املرجوة 
هي املساهمة في تطوير وتجويد العمل النيابي، وهو ما يشكل دعامة 
أساسية للرفع وتجويد الوظيفة الدستورية والسياسية لكافة النواب 

لكونها تشكل إحدى ركائز االختيار الديمقراطي ببالدنا.

املنتسبين  غير  النواب  إشراك  عدم  كبير،  باستغراب  ونسجل 
على حجم  يدل  وهذا  الداخلي،  النظام  مراجعة  مراحل  مختلف  في 
بمهامهم  القيام  في  املنتسبين  غير  النواب  منها  يعاني  التي  اإلكراهات 
على  بالتقارير  كنتوصلوش  ما  أننا  بحيث  وجه،  أكمل  على  النيابية 
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مختلف االجتماعات واألنشطة اللي كتنظم في املجلس كباقي الفرق 
واملجموعة النيابية.

وفي هذا الصدد، ندعو رئاسة ومكتب املجلس إلى العمل على إيالء 
األهمية الالزمة للنواب غير املنتسبين، من خالل إشراكهم، وتقاسم 
املعلومة معهم، وإشعارهم باإلجتماعات، سواء فيما يخص القرارات 
التي يصدرها املكتب أو املجلس خالل اجتماعات ندوة الرؤساء وغيرها 
كذلك، حتى يكونوا على علم بكافة األنشطة والقرارات التي يتم اتخاذها 
الخصوص،  هذا  في  �ضيء  بأي  نتوصل  ال  ألننا  االجتماعات،  في هذه 
والدليل على ذلك الصيغة األولى والصيغة الثانية ديال مقترح تعديل 
النظام الداخلي ما توصلناش به كنواب غير منتسبين، توصلنا فقط 
بالصيغة النهائية، واليوم حاال في الدقائق األخيرة. وكان من املفروض 
في أول اجتماع الذي تم تنظيمه في فاتح مارس 2022 اللي عرف حضور 
جميع رؤساء الفرق واملجموعة النيابية كذلك ورؤساء اللجان، كان 
ممكن هاد االجتماع يعرف حضور النواب الغير املنتسبين، والهدف 
النظام  هذا  إعداد  في  التشاركية  املقاربة  استحضار  هو  باألساس 
يوليوز  في  التعديالت كتابة  الداخلي. ومع ذلك قدمنا مقترح لبعض 
2022 ولم تؤخذ بعين االعتبار، كنا نتمنى أن هذا النظام الداخلي يكون 

بمقاربة توافقية...

مدفخلة فلنائبة فلسيدة شفيقة لش3ف

)مسلمة لل3ئاسة(

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

والفرق  الداخلي  النظام  لجنة  أحيي  أن  البداية  في  لي  اسمحوا 
واملجموعة النيابية على مساهمتهم القيمة في مناقشة تعديل النظام 

الداخلي.

وثيقة  مراجعة  ليس هو  الداخلي  النظام  مراجعة  الغاية من  إن 
هي  املرجوة  الغاية  وإنما  فحسب،  املجلي  أعمال  لتنظيم  أساسية 
دعامة  يشكل  ما  وهو  النيابي،  العمل  وتجويد  تطوير  في  املساهمة 
أساسية للرفع وتجويد الوظيفة الدستورية والسياسية لكونها تشكل 

إحدى ركائز االختيار الديمقراطي ببالدنا.

ونسجل باستغراب كبير عدم إشراك النواب غير املنتسبين في مختلف 
مراحل مراجعة النظام الداخلي، وهذا يدل على حجم اإلكراهات التي 
يعاني منها النواب غير املنتسبين في القيام بمهامهم النيابية على أكمل 
وجه، بحيث ماكنتوصلوش بتقارير على مختلف االجتماعات واألنشطة 
لي كتنظم فاملجلس كباقي الفرق واملجموعات النيابية. وفي هذا الصدد، 
ندعو رئاسة ومكتب املجلس إلى العمل على إيالء األهمية الالزمة للنواب 
غير املنتسبين من خالل إشراكهم وتقاسم املعلومة معهم وإشعارهم 
باالجتماعات، سواء فيما يخص القرارات التي يصدرها مكتب املجلس 

أو خالل اجتماعات ندوة الرؤساء وغيرها حتى يكونوا على علم بكافة 
ال  ألننا  االجتماعات،  هذه  في  اتخاذها  تم  التي  والقرارات  األنشطة 
نتوصل بأي �ضيء في هذا الخصوص، والدليل على ذلك الصيغة األولى 
والثانية ديال مقترح تعديل النظام الداخلي، متوصلناش بها كنواب غير 
منتسبين، توصلنا فقط بالصيغة النهائية. وكان من املفروض في أول 
اجتماع لي تنظم بتاريخ فاتح مارس 2022 لي عرف حضور جميع رؤساء 
الفرق واملجموعة النيابية ورؤساء اللجان، كان ممكن هاذ االجتماع 
يعرف حضور النواب غير املنتسبين، والهدف باألساس هو استحضار 
ذلك قدمنا  الداخلي، ومع  النظام  إعداد هذا  في  التشاركية  املقاربة 
مقترح لبعض التعديالت كتابة في يوليوز 2022 ولم تأخذ بعين االعتبار.

ألن  توافقية،  بمقاربة  يكون  الداخلي  النظام  هذا  أن  نتمنى  كنا 
مراجعة النظام الداخلي ال يهم أغلبية ومعارضة، بل يهم كافة أعضاء 
املجلس املوقر، وعليه فإنه لم يتم إشراك النواب غير املنتسبين في اللجنة 
الخاصة بتعديل النظام الداخلي، كاين خمس نواب غير منتسبين وال 
نائب أو نائبة غير منتسبة تمت إيتاح الفرصة له واستدعائه للعضوية 
بهذه اللجنة أو على األقل املساهمة في مناقشة التعديالت الواردة على 

اللجنة.

النظام  يحكم  الذي  األساس  هو  الذي  التوافق  غاب  لألسف، 
الداخلي، خاصة في استحضار حقوق النواب غير املنتسبين.

لدينا بعض االقتراحات، ونتمنى قبل املصادقة على مقترح تعديل 
النظام الداخلي أن يتم تضمينها وأخذها بعين االعتبار في هذه الجلسة 
التشريعية، من ضمنها العمل على توسيع عضوية ندوة الرؤساء لتشمل 
بصفة استثنائية حضور نائب أو نائبة غير منتسبة لتمثيل النواب غير 
املجلس،  مكتب  واجتماعات  الرؤساء  ندوة  اجتماعات  في  املنتسبين 
وهدفنا طبعا هو جعل القانون منسجم مع املمارسة لإلسهام في تجويد 

وتطوير العمل البرملاني.

هذه  في  مناقشتها  سنحاول  املواد،  بعض  لتعديل  مقترح  لدينا 
الجلسة قبل التصويت واملصادقة على مقترح تعديل النظام الداخلي، 
ومن ضمنها تعديل املادة 63، ال يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية 
عن ثالثة أعضاء عوض أربعة أعضاء، وأحيلكم علة مقتضيات املادة 
65 التي تنص أن مكتب املجموعة النيابية يتكون من رئيس وعضوين. 
ما بغيناش املقاربة والعتبة العددية اإلقصائية، بغينا مقاربة توافقية 
وإدماجية الهدف منها باألساس هو إدماج ومشاركة الجميع في العمل 
من  ندعو  مناسبة  وهي  وتجويده،  تطويره  في  املساهمة  بغية  النيابي 
خاللها السادة رؤساء الفرق واملجموعة النيابية، أغلبية ومعارضة، 
إلى دعم هذا املقترح قبل التصويت على مشروع النظام الداخلي، في 
إطار التوافق بين مختلف أعضاء املجلس املوقر والقرار بيدكم أغلبية 

ومعارضة لدعم هذا الطرح.

بعين االعتبار، والسالم  املعطى  يتم أخذ هذا  ونتمنى صادقا أن 
مسك الختام، شكرا لكم.
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فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيدة النائبة، راه 30 ثانية خذيتيها، أرا املداخلة ديالك باش 
ندرجوها في املحضر، شكرا. الكلمة للنائبة املحترمة السيدة فاطمة 

التامني.

فلنائبة فلسيدة ااطمة فلتامني:

فلسيدفت وفلسادة،

انطالقا من كون النظام الداخلي هو اإلطار املحدد لنجاعة العمل 
الفكر  يقت�ضي ربط  فهذا  باملجلس،  العمل  وملبادئ وقواعد  البرملاني 
بدون  تستقيم  أن  يمكن  ال  ديمقراطية  ممارسة  أجل  من  باملمارسة 
معروضة، قضايا  أمام قضايا  نكون  فلما  السياسية.  الحياة  تخليق 
أمام استفهام من يشرع؟ ملن؟  القضاء، نكون  فساد معروضة على 
لذلك البرملان ليس مكانا لالحتماء، فوجب تفعيل مدونة األخالق، هادي 

النقطة األولى؛

النقطة الثانية تتعلق بالديمقراطية التشاركية، وبالتالي أستحضر 
الرأي  استحضار  إطار  في  واملعارضة،  األقليات  حقوق  مراعاة  هنا 
هي  العددية  فاملقاربة  مقاربة عددية  ليس من خالل  ألنه  املخالف، 
تكريس ملنطق الهيمنة التي ال تؤسس ملقاربة تشاركية، وبالتالي فروح 
الحقيقي،  التشارك واإلشراك  الرأي تعتمد من خالل اعتماد  سداد 
بالنظام  يتعلق  ما  في صياغة ونقاش كل  لم نشرك  وباملناسبة نحن 

الداخلي، ولذلك موقفنا هو االمتناع عن التصويت، شكرا.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة نبيلة منيب.

فلنائبة فلسيدة نبيلة مني2:

مساء فلخيب،

هذا غير جانب من الوثائق اللي خاصني نحملها وندور بها البرملان نهار 
كامل، ألنه ما يمكنش يكون عندي مكتب واخا مشترك مع النواب غير 
املنتسبون، واحنا موجودين هنا قبل ما تخلق واحد العدد داألحزاب 
اللي  النواب والنائبات الشباب  اليوم، وال بعض  اللي كاينة موجودة 
القانون  نغير  أن  بيدنا  احنا  معقول.  ما�ضي  ال�ضي  وهاد  موجودين، 
الداخلي باش نسمحوا بتفعيل الديمقراطية التشاركية، وما نطيحوش 
في الفخ ديال الديكتاتورية ديال األغلبية اللي اليوم اعطاتنا أغلبية 
محلية جهوية داخل البرملان، داخل الحكومة، وضعاف الفعل التشريعي 
والفعل الرقابي، ال�ضيء اللي جعل واحد العدد املتتبعين كيقولوا بأنه 

البرملان ولى فقط غرفة ديال التسجيل.

من  أقل  تعطانا  مهمة  قوانين  مناقشة  في  أنه  املعقول  غير  من 
دقيقة، واش وليتوا كتخافوا من الصوت املعارض؟ كيف يعقل أنه 

يعني كتقوموا بوأد السياسة في نبلها، يعني ما خصناش نخافوا كيف 
قال املثل »أنا مختلف معك ولكن مستعد لكي أموت حتى تعبر عن 
رأيك« يعني كيف يعقل؟ هذا راه العبث اللي ولينا كنعيشوه، ما بقات 
ال مراقبة يعني الحكومة كتقدم والحكومة تناقش نفسها، واملعارضة 
مهمشة، والنواب غير املنتسبون، احنا كنطالبوا على األقل ب 5 ديال 
تكون  لنا ندخلوا وتنطالبوا  يمكن  احنا  لينا حتى  يمكن  باش  دقايق 
عندنا واحد minimum ديال اللوجستيك وال احنا آش غدي نديروا؟ 
يعني شنو هاد ال�ضي فين وصلنا؟ يعني هاد ال�ضي راه مؤسف ومؤلم وما 
يمكنش أنا نقبل به. ثم أنه العمل ديال، اسكت هللا يخليك انتايا شكون 
اللي اعطاك الكلمة، هللا يخليك ما�ضي معقول هاد ال�ضي، التشويش 
باركا، فرح باألغلبية اللي عندك وتحمى مع راسك وضربها بنعسة حتى 

واحد ما طلب منك �ضي حاجة..السالم.

مدفخلة فلنائبة فلسيدة نبيلة مني2

فلحزب فالشتبفكي فملوحد

مجلس فلنوفبـ  3ف  نا 3 ف131

حول تعد ل فلنظام فلدفخلي ملجلس فلنوفب في دقيقة وفحدة

 )مسلمة لل3ئاسة(

1ـ  إن محطة مناقشة و تعديل النظام الداخلي ملجلس النواب يمكن 
أن تشكل محطة للنقاش الديمقراطي و توليد أفكار للسير بالتجربة 
البرملانية في املغرب نحو تقوية مؤسسة البرملان كمؤسسة محورية في 
مشروع البناء الديمقراطي املنشود. ولهذا فنحن نحتّج على إقصائنا 
من املناقشة وعدم إشراكنا في أية محطة من محطات مناقشة تعديل 
النظام الداخلي، عدا الجلسة العامة ألخد الكلمة في دقيقة! في الوقت 
الذي كان بإمكاننا تقديم قراءة كاملة وتعديالت هامة للرفع من فعالية 

هذه املؤسسة الدستورية.

ـ إن الهدف من التعديل ال يمكن أن يقتصر على املالءمة مع   2
الجتهاد  فرصة  ل 

ّ
يشك أن  باإلمكان  كان  ولكن  الدستور  مقتضيات 

وللمواطنات  للوطن  خدمة  املضامين  هذه  ترجمة  في  املؤسسة  هذه 
واملواطنين.

هو  األسمى  هذفه  يكون  أن  يجب  املعدل  الداخلي  القانون  ـ   3
الفعالية والنجاعة في العمل التشريعي و الرقابي والدبلوما�ضي... عمال 
باحترام الديمقراطية التشاركية، كي ال تظل هذه املؤسسة فقط »غرفة 
للتسجيل« حيث األغلبية تقترح و األغلبية تناقش في إعمال لديكتاتورية 

األغلبية وتهميش املعارضة.

4 ـ تعديل النظام الداخلي يمكن أن يشكل مناسبة لرفع الحيف 
املنتسبين«  »غير  النواب  على  وبالخصوص  املعارضة  على  واإلقصاء 
بدء بإلغاء هذا النعث القدحي وتسميتهم بأسماء األحزاب التي انتخبوا 
باسمها وذلك احتراما للمواطنات و املواطنين الذين منحوهم أصواتهم 

للتعبير عن تطلعاتهم وانتظاراتهم.
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5 ـ تعديل النظام الداخلي فرصة إلعطاء املعارضة والنواب »غير 
املنتسبين« حقهم، كما ينص على ذلك الدستور، في التعبير ومناقشة 
للجن  االنضمام  وفي  واحدة(  دقيقة  في  )وليس  والتقارير..  القوانين 

تق�ّضي الحقائق..

6 ـ تعديل النظام الداخلي مناسبة لإلنهاء مع حرمان النواب غير 
املنتسبين من اللوجستيك ومن اإلمكانيات الضرورية لالضطالع بمهامهم 
داخل البرملان، حيث ال مكتب وال تجهيزات وال أية مساعدة أو دعم ماّدي 
في الوقت الذي تستفيد األحزاب األخرى من دعم مادي و لوجستي يفوق 
االحتياجات حيث ضعف التواجد داخل البرملان والغياب يفوق 50 
باملاءة من النواب داخل الجلسات العامة وحتى داخل اللجان. مكاتب 

فارغة وباملقابل نواب حاضرون ولكن بدون مكاتب.

7 ـ لم نفهم خلفية إلغاء مركز الدراسات واألبحاث الذي يساهم 
عمله في توفير املعلومة للنواب والنائبات وتيهيء دراسات علمية وتوضيح 
أسباب نزول مشاريع القوانين وهو ما يمكن أن يكون له أثر إيجابي على 
استفادة النواب وتكوينهم والرفع من كفاءاتهم التي تنعكس ال محالة 
على أداء املجلس ) ترك إلى حين هيكلة املجلس، عبارة هي األخرى غير 

مفهومة(.

اللجان،  داخل  النقاش  في  حتى  بالنسبية،  العمل  مقترح  إن  ـ   8
يعتبر وأدا مبرمجا للتعددية السياسية و خطرا على البناء الديمقراطي 

املنشود.

خالصة : لكّل األسباب السالفة وغيرها كثير ال تسمح دقيقة واحدة 
لسردها كاملة، نتحفظ على التعديل املقدم والخاص بالنظام الداخلي 

ملجلس النواب.

فلسيد فل3ئيس:

املحدد،  الوقت  تجاوزتي  شكرا  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
شكرا السيدة النائبة املحترمة، تجاوزتي الوقت املحدد. إيال اسمحتوا 
السيدات والسادة النواب املحترمين، إيال اسمحتوا السيدات والسادة 
النواب املحترمين، غادي غنبدا بواحد املجموعة ديال البديهيات قبل 
ال�ضي حجيرة..  دالبديهيات،  السيمو.. عرض مجموعة  ال�ضي  عرض.. 
عرض مجموعة دالبديهيات باش منديروش باش نكونوا ناس مسؤولين. 
مبدأ النسبية ورد في الدستور في مجموعة من الفصول، والحاصل 
على 2 داملليون داألصوات ليس كالحاصل على 100.000 أو 150.000 
صوت، وليس تغول األغلبية وال تغول املعارضة، ال حقوق األغلبية، 
وال حقوق املعارضة، ال ديكتاتورية املعارضة، وال ديكتاتورية األغلبية، 
وال ديكتاتورية النواب غير املنتسبين، وال حقوق النواب غير املنتسبين، 
ما�ضي هذا هو املنطق الذي اشتغلنا به داخل اللجنة. حاولنا، لدي 
هناك  لكن  تمريرها،  أريد  وقناعات  الرغبات  من  مجموعة  شخصيا 
وثيقة صادق عليها املغاربة هي التي تجمعنا كمكونات في التنوع ديالها 
الثقافي، التمثيلي، الحضاري، التاريخي، واألهداف واإلديولوجيات إلى 

غير ذلك. هاد املشترك الذي يجعل من قوة املغرب، هو الذي اشتغل 
عليه السيدات والسادة أعضاء اللجنة.

النظام  في  عليها  منصوص  كما  الداخلي  النظام  لجنة  بأن  أذكر 
نؤمن  كنا  إذا  الدستورية،  املحكمة  عليها  صادقت  وكما  الداخلي، 
الديمقراطية ليس هي فقط تمرير خطاب،  بالديمقراطية، ألن  فعال 
املحكمة  عليها  صادقت  واملؤسسات،  القوانين  احترام  كذلك  لكن 
الدستورية، ولم يذكر، وما�ضي أنا اللي درت الصياغة من حسن الحظ، 
وألتزم  والبرملان صادق  2017 ما كنتش،  في  2012، لكن  في  شاركت 
املحكمة  عليه  وإذا صادقت  للمصادقة،  كنعرضوا  احنا  واليوم  به، 
الدستورية كذلك سنلتزم به، هادو هما املؤسسات، هذا هو الدولة. هاد 
النظام الداخلي ال ينص على حضور النواب الغير املنتسبين في صياغة 
املجلس  انفتح  ذلك،  ورغم  الداخلي،  النظام  مقتضيات  إعداد  أو 
وانفتح املكتب وانفتح أعضاء اللجنة، وانفتح أعضاء اللجنة التقنية، 
ها  التوصل،  تم  وذكرتها..  ديالكم  املقترحات  واعطيتونا  وراسلناكم 
بالتي ما تنوبوش عليا، ما تنوبوش عليا، شو هللا يخليكم ما تنوبوش 
عليا، توصلنا.. السيدة النائبة السيدة فاطمة التامني، السيدة النائبة 
املحترمة، السيدة النائبة، ال�ضي غياث هللا يخليكم خليوا هاد الجو، 
أييه أنا قلت، هللا يخليكم وعفاكم.. وهداك�ضي اللي توصلت به من 
عندكم.. مزيان إذا السيدات والسادة النواب الغير املنتسبين اخذاوا 
املبادرة بمحض إرادتهم، وراسلوا املكتب، وراسلوا اللجنة، واللجنة 
درست املقترحات، وقلتوا كيفاتها مع املقتضيات الدستورية، وحتى �ضي 
واحد من أعضاء اللجنة وهما حاضرين هنا ما اعترض إال ما يعترض 
عدم  العام.  والتوافق  الدستوري  والقضاء  واألحكام  الدستور  عليه 
حضوركم في اللجنة هذا إشكال يتعلق بالدستور وبالنظام الداخلي 
الذي حدد أعضاء اللجنة التي تريد أن تشتغل أو التي حددها النظام 
الداخلي لالشتغال. املنطق ديال االشتغال منذ 2012، وكنت آنذاك 
في املعارضة، وكنشكر األغلبية ديال داك الوقت، وهي التي خلقت هذا 
التوازن في املساءلة الشهرية بين املعارضة واألغلبية وال زال مستمرا، 
وحتى واحد ما حيدو، ولم يطرح للنقاش، لكن هناك أمور فيها يعني نوع 
ديال التوازن ما بين هذا. اآلن أن نفتح املجال للنواب غير املنتسبين على 
نفس الغرار ديال النواب اآلخرون ما عندنا حتى �ضي مشكل، شريطة أن 
نوفر لكل نائب باش يكون هنا، باش نكونوا ديمقراطيين ونكونوا كنديروا 
العمل اللي هو عندو يعني يكون على حق، على صواب، عندو مصداقية، 
كل النواب خصهم موظف، باش يمكن لينا نديروا التساوي وهذا أمر 
غير ممكن، ألنه اآلن مجموعة ديال األطر التي تشتغل داخل مجلس 
في املوضوع  تناقشنا  بيا فعال،  اتصلتوا  الجميع،  النواب تشتغل مع 
وقلت ليكم واعطيتكم وعد غنلقى لكم مكتب، علما أن مجموعة من 
الفرق باقي عندها الخصاص في املكاتب ديالها، وهكذاك وقابلة الوضع 
تتفاعل في انتظار أننا نحلوا املشكل. ال يمكن أن نلقي باللوم على فترة 
زمنية ملرحلة نيابية بكل املآ�ضي ديال هذا، فاحنا في تطور وكنحاولوا 
يعني الناس خدموا قبل منا وجينا غنخدموا نحسنوا العمل، ويجيوا 
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ناس آخرين عاود ثاني تيجودوا العمل وهي ماشية. برملان 1963 ليس 
هو برملان 2021، إذا يجب أن نعترف أن هناك واحد التطور، لكن ال 
يمكن اإلستجابة لكل الرغبات، شخصيا عندي رغبات وقناعات أخرى 
بالوثيقة  ملتزمون كذلك  أنتم  الدستورية كما  بالوثيقة  ملتزم  لكنني 

الدستورية.

املقترح ديال النظام الداخلي، والقناعة اللي حصالت عند اإلخوان 
أعضاء اللجنة التقنية بعدا اللي كانت كتشتاغل بشكل جدي، واللجنة 
ديال تعديل النظام الداخلي اللي اشتغلت كذلك بشكل جدي أيضا، 
تقدم  في  واملصداقية  املعقول  نوع من  مشكورين ألنهم ملسوا هناك 
في  أقرأه  ما  ألنه  أهمية   4-3 النقط  في  نلخصها  لي  يمكن  األشغال، 
الصحافة يؤملني كأنه ياله جينا باش نعاقبوا النائب وال النائبة، إذا قمنا 

بتجويد أحسن في النظام الداخلي.

اللي  الكبرى  العناوين  من  عنوان  هذا  البرملاني«  العمل  »عقلنة 
حاضرة في النظام الداخلي، االنسجام الكلي، اإلنسجام الكلي كانت 
عندنا بعض، خلقت بعض املتاعب ما بين الفرق، ما بين املجموعات ما 
بين اللجان، اشتغال اللجان إلى غير ذلك، فكاين واحد االنسجام كلي 

اللي كل�ضي خذاه كمحور أسا�ضي وتبنى عليه هاد العمل.

إيال  اآلخرة  هي  نخليها  النقطة  هاد  التشريعية،  السلطة  ممارسة 
اسمحتوا، تنظيم الحوار مع املؤسسات، تنظيم حوار املؤسسات بغينا 
نوصلوا وهاد ال�ضي بدينا كنحسوا به وانتما كذلك بديتوا كتحسوا به، 
أن هاد النقاش بين الحكومة والبرملان أو مجلس النواب، مجلس النواب 
واملؤسسات الدستورية كما ذكر األخ حسن لشكر السيد النائب املحترم، 
بحماية  املكلفة  سماها  اللي  الهيئات  من  مجموعة  أحدث  الدستور 
واملستدامة  البشرية  والتنمية  الجيدة  والحكامة  والحريات  الحقوق 
والديمقراطية والتشاركية، هاد املؤسسات تنتج تقارير سنوية، النظام 
الداخلي والدستور كيقول لك أودي هاد التقارير يجب أن تناقش داخل 
املجلس، كنا �ضي كناقشوه و�ضي مكناقشوهش، دابا وضعناها ووضعنا 
لها األسس ديالها، كيفاش غناقشوها وكيفاش غنجيبوها لهنا، باش 
هادوك الناس حتى هما كيشتغلوا، ويمكن ينبهونا ويمكن نبهوهم في 
املؤسساتي  الحوار  بغينا نخلقوا هاد  املداخالت وكيكونوا مقترحات، 
الذي به..، وغادي نقول ليكم عالش؟ اشناهي القناعة الشخصية ديالي، 
باش يمكن لنا نقولوا لهم نحن نهتم بما تقومون، ويجب أنتم كذلك أن 
تهتموا بما نقول في إطار حوار مؤسساتي ما�ضي أشخاص، بغض النظر 
شكون اللي كاين، إيال وصلنا، إذا ارتقينا باملستوى في النقاش وأعتقد في 
الجلسات األخيرة التي نظمناها على املهام اإلستطالعية، وال التقرير ديال 
لجنة مراقبة املالية العامة وال التقارير اللي هي جاية في الطريق، رغم 
قصورها، رغم كل �ضي هذا، لكن احنا في بداية الطريق، بداية الطريق. 
شخصيا، القناعات ديالي أن النظام البرملاني في التاريخ بدأ في البداية 
ديالو، ما�ضي في البداية نتكلموا دابا، عندنا ثالثة دالوظائف رسمية 
مؤسساتية دستورية، لكن هناك وظائف أخرى غير مقننة، هو تأطير 

ي السادة كيديروا نقطة نظام 
ّ
النقاش العمومي، داك ال�ضي عالش مل

كنبغي نتفاعل معهم شريطة أنه نبقاوا في واحد اإلطار معين وال كيكون 
�ضي مداخلة نعطيوا للوزير يهضر، هذا إلغناء النقاش العمومي، هذا 
ي عندنا دور حضور كبرملان، 

ّ
تم تأطيره في هذا النظام الداخلي باش يول

بغض النظر ال على األغلبية وال على املعارضة، وما عندناش عقدة أنه 
باش يفسحوا املجال شوية بشوية واحنا ماشيين كنتوسعوا، هذا هو 
اللي غادي يرد االعتبار اللي غادي يكون عندو آثار كذلك في داك ال�ضي 
اللي كتطلبوه، باش يكون رد االعتبار على مستوى الدوائر التمثيلية 
ديالكم، وباش كاملين نجودوا من هاد الصورة باش يمكن لينا نقولوا 
في إشكال هذا،  ملا يكون  البرملان األوروبي  البرملان قادر على مواجهة 
البرملان يحتفل بالفريق الوطني في جلسة خاصة، البرملان كذا كذا كذا 
نتوفقوش،  ما  يمكن  بدايات.  هادي  كنبنيوا،  واحنا  ماشيين،  واحنا 

يمكن نتوفقوا في جانب ولكن احنا كنصلحوا مع مرور الزمن.

ممارسة السلطة التشريعية، الدستور من الفصل 70 حتى ل77 
يتحدث عن سلطات البرملان، لكن من 78 حتى ل 86 يتحدث عن ممارسة 
السلطة التشريعية، وممارسة السلطة التشريعية وفي 2012 قرأنا وأّولنا 
بحسن نية يجب أن تنعقد جلسة كل شهر لدراسة مقترحات القوانين، 
النتيجة ما عرفتش ما عنديش اإلحصائيات من 2012 حتى ل 2016.. 
ال، اللي ما دازوش، تقديم املقترحات اللي تعرضوا وما دازوش، الفترة 
السابقة ملا جينا ياله بدينا هاد الوالية التشريعية 300 مقترح قانون 
اللي توضع في الوالية السابقة ورجع للفرق أو ألصحابه لتحيين اإلسم 
ديال واضع مقترح القانون، ألنه دابا سنة وحدة تشريعية واصلين 156 
أعتقد مقترح قانون، السيد الرئيس كيتدخل، تيقول، أودي آش واقع؟ 
هذا آش واقع؟ كل �ضي كيقول، آش واقع؟ عندنا إشكال، يا إما خصنا 
ندخلوا فيه باش نعالجوه، وإما نقبلوا الوضع كما هو ونستمروا، وفي 
آخر املطاف البرملان ال يطبق الفصل 70 من الدستور، الوحيد املخول 
بالتصويت على القوانين كيفما كان نوعها، مشروعا أو مقترحا، ما عدا 
القوانين الحصرية التي يصدرها جاللة امللك في اإلختصاصات ديالو 
في الباب الثالث، الباقي ديال البرملان. الحكومة كتجي كتقدم مشروع 
غير  بإجابة،  نتوصل  قانون،  مقترح  كيقدم  البرملان  كيدوز،  قانون، 
مقبول أو مقبول، شكون اللي عاجبوا الوضع؟ يااله اللي عاجبوا الحال 
يقول لي أنا عاجبني الحال. إذا يجب معالجة اإلشكال، اخذينا واحد 
القراءة، إعادة تركيب القاعدة التي تم بناؤها في سنة 2012 ببناء جديد، 
نتمنى وهذه أمنية أن تعطينا املحكمة الدستورية الحق آنذاك غادي 
ندخلوا في مرحلة جديدة، وفي حالة ما إذا رفضت املحكمة الدستورية 
سنخلق نقاشا عموميا جديدا، الناس متبعة بداوا تيسولوا آش واقع 
ألن التقرير واملشروع تم نشره في املوقع اإللكتروني في األسبوع املا�ضي، 
وأساتذة جامعيين بداوا كيبحثو وبداوا كيقلبوا أشنو درتوا في املادة 
190-191-192، �ضي حاجة جديدة، هاد الحاجة الجديدة أتمنى من 
املحكمة الدستورية أن تتفهم أن مجلس النواب يمارس بجانب مجلس 
حتى  إلى مشات  واحنا  التشريعية،  السلطة  يمارس  معا  املستشارين 
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دوزاتها لنا املحكمة الدستورية راه اإلخوان في مجلس املستشارين غادي 
يديروا نفس املسطرة، وسنقوم بإغناء التشريع عن طريق املقترحات، 
احترام  أودي  قلنا  كمدخل،  جدا  بسيطة  الضوابط  بعض  وضعنا 
الفصل 77 من الدستور ملزم كذلك حتى لجاللة امللك في القضايا اللي 
كيشرع فيها، أنه ملا بغى يشرع في �ضي اتفاقية دولية وعندها تداعيات 
مالية خصو يرجع للبرملان. إذا هي ملزمة لجميع الفاعلين السياسيين في 
هذا البالد، رئيس الدولة جاللة امللك، الحكومة، البرملان، كنا درنا هاد 
وهاد�ضي راه معروف ما�ضي زعما ما�ضي �ضي حاجة، ودرنا كذلك الفصل 
71 في مجال التشريع ومجال التنظيم اللي هو خاص بالحكومة 3 ديال 
الحويجات ما�ضي بزاف، واملكتب كتعطى لو الصالحية للدراسة، ملاذا 
الصالحية للدراسة في املكتب؟ لسبب بسيط، 156 مقترح قانون تبعثها 
فيها أصناف، هناك مقاالت صحفية تكتبات ووضعت كمقترح قانون 
غير قابلة للتنفيذ إعالن نوايا، ما عندنا مشكل، هناك مقترحات قوانين 
فيها بعض املواد تتناقض مع بعض املواد في قوانين أخرى، ما فيها باس 
تدير عندنا املجلس بالواليات السابقة أحدث مديرية للدراسات، املركز 
البرملاني للدراسات كتعطي لو املقترح كيقراه، كيعطي الفكرة، املكتب 
كيدرسوا، كيحيلوا على الفريق أو ال النائب كينبهوا، بغى يصلح مرحبا، 
بغى يتشبث برأيه كيرجعوا كنحيلوه على املسطرة وكياخذ الطريق ديالو 
وديك الساعة هو راه كيتحمل فيه النائب مسؤوليته، لكن كنمارسو 
النظام  في  ما هو موجود حاليا  أن  علما  الواسع،  بمفهومه  التشريع 
الداخلي، واسمحوا لي أنا تنطول فهاد ال�ضي باش يتكتب في املحضر، 
حيث غادي يم�ضي للمحكمة الدستورية راه ما�ضي كنقولوا أنا عارف 
آش كندير، باش يم�ضي للمحكمة الدستورية باش تعرف عالش احنا 
دراسة  أنه  عندنا سابقا  كان  اللي  عندو  البناء  هاد  البناء،  هاد  درنا 
مقترحات القوانين يوم على األقل كل شهر، هاد الدراسة في الجلسة 
أن  انتبهنلهاش جميع، ويجب  أعتقد وما  املادة  ويتناقض مع  العامة 
نعترف بذلك املادة 80 أو الفصل 80 الذي يقول »تحال في صيغة األمر 
أمر  فيها  اللجان«  على  فيها  النظر  القوانين ألجل  ومقترحات  مشاريع 
دستوري اسردناها للجان، اللجان كيقولك أودي أنا مغانقدش حتى 
تكون حاضرة الحكومة، كاين القضاء الدستوري كيقول لك حضور 
الحكومة على سبيل التخيير الصالحية عندها لكن على سبيل، ما بغاتش 
تحضر يجب إخبارها هذا قضاء دستوري. اإلخوان رؤساء اللجان والت 
عندهم صعوبة يدوزوا يجيوا لهنا كل واحد يتحمل مسؤوليتو أغلبية 
تصوت لصالح أو لضد، املعارضة تصوت لهذا وال لضد، ولكن احنايا 
كنخرجوا مشروع، كنديروا التشريع نصوص تقبل، نصوص ترفض، 
م في أشغالنا شريطة احترام املساطر كما يلزم، 

ّ
ولكن الحكومة لن تتحك

وهذا هو املأمول في هذا التعديل الكبير الذي جئنا به كمكّونات املجلس، 
باش يمكن لينا نصلحوا العمل ديالنا.

هما  وها  صّدقوني  املنتسبين،  غير  النواب  واألخ  األخوات  اآلن 
حاضرين أعضاء اللجنة قرينا املقترحات ديالكم، اآلن واش بطلب من 
املكتب، وال من الرئاسة، وال من اللجنة وال بمبادرة منكم؟ أنا سيدي 

كنعتبرها مبادرة منكم، وهذا جميل ناخذوها من الزاوية اإليجابية، 
وأن اللجنة أغفلت، وأن الرئيس أغفل d›accord، نصفيوا هذا األمر 
هذا، وليس فيه زعما �ضي نظرية ديال التضييق وال ديال �ضي حاجة 
أبدا، توّصلتوا باملقترح وعندي التوقيعات، دابا جوج ديال الحوايج إما 
وا هاد 

ّ
ع يعاقب، وإما توصلتوا ونحل

ّ
ما توصلتوش واملوظف الذي وق

موا وأنا طلبت الوثيقة 
ّ
اإلشكال. أما باش نقولوا أنا طلبت أنتما كتكل

ديال التوصل، باإلضافة تم إدراج التقرير بموقع املجلس يوم 26 يناير 
2023 األسبوع اللي فات، كما تّمت موافاة إلكترونية توّصل بها املوظف 
املكلف بالشؤون غير املنتسبين، ما غنذكرش سميتو توّصل ب 5 نسخ 
يوم الخميس 27 يناير 2023. باش نكونوا إيال ما توصلتوش من حقكم 
غكمش، ومكاين عالش 

ّ
باش توّصلوا واملوظف يجب أن يعاقب ألنه ما بل

ال الرئيس وال أعضاء اللجنة يتحّملوا هاد املسؤولية، توصلتوا كالم 
آخر غادي نتجاوزوه وغادي نتقاّدو، ما كنطلبش جواب، ما كنطلبش 
جواب، ما كطنلبش جواب ما�ضي الجواب ما�ضي في الجلسة العامة، 
غنتّبع األمر السيدة النائبة غنتّبع األمر، هاذي الحقوق ديالك كنائبة 

غادي نضمنها لك هذا الّدور ديالي. إذا

إال اسمحتوا اآلن، املواد أعرض كاين كما اتفقنا في اللجنة، كاين 
بعض �ضي 4 ديال املواد وقع فيهم غير مالءمة، نعطيكم نموذج باش 
غير  النواب  والسادة  السيدة  اتفقنا؟  ياك   72 املادة  قلبي،  ليطمئن 
باالمتناع؟   غتصوتوا 

ّ
وال باإلجماع  تصوتوا  غتديروا؟  آش  املنتسبون 

شحال  امتناع،  التصويت؟  ديال  العملية  ندّبر  كيفاش  نعرف  باش 
ديال اإلمتناع األخت نبيلة، األخت فاطمة، أنت آشمن فريق؟ ال؟ ال ما 

عرفتش دابا خصني 4 مزيان.

إذا أعرض املواد: املادة 1، املادة 2، 3، 4، 5، 6 ،7، 8، 9 ،10، 11، 
 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12
27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، إيال اسمحتوا في املحضر غادي 
تكتبوا املواد واحدة واحدة، وأنا غادي نتجاوزها باش ما نبقاش نطّول 
عليكم ونبقى نقراهم كاملين إلى حدود املادة األخيرة اللي هي املادة 408.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: 4.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: 4.

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 60 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 61 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 64 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 65 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 66 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 68 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 69 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 71 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 72 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 73 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 74 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 75 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 76 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 77 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 78 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 79 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 80 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: 4.

أعرض املادة 81 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 82 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 83 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 84 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 85 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 86 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 87 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 88 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 89 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 90 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 91 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 92 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 93 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 94 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 95 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 96 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 97 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 98 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 99 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 100 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 101 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 102 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 103 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 104 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 105 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 106 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 107 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 108 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 109 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 110 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 111 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: 4.

أعرض املادة 112 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 113 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 114 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 115 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 116 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 117 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 118 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 119 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 120 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 121 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 122 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 123 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 124 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 125 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 126 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 127 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 128 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 129 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 130 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 131 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 132 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 133 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 134 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 135 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 136 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 137 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 138 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 139 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 140 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 141 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 142 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: 4.

أعرض املادة 143 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 144 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 145 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 146 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 147 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 148 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 149 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 150 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 151 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 152 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 153 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 154 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 155 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 156 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 157 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 158 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 159 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 160 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 161 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 162 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 163 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 164 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 165 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 166 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 167 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 168 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 169 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 170 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 171 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 172 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 173 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: 4.

أعرض املادة 174 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 175 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 176 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 177 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 178 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 179 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 180 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 181 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 182 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 183 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 184 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 185 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 186 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 187 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 188 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 189 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 190 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 191 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 192 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 193 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 194 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 195 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 196 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 197 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 198 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 199 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 200 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 201 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 202 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 203 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 204 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: 4.

أعرض املادة 205 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 206 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 207 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 208 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 209 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 210 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 211 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 212 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 213 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 214 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 215 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 216 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 217 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 218 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 219 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 220 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 221 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 222 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 223 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 224 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 225 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 226 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 227 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 228 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 229 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 230 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 231 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 232 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 233 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 234 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 235 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: 4.

أعرض املادة 236 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 237 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 238 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 239 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 240 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 241 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 242 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 243 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 244 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 245 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 246 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 247 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 248 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 249 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 250 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 251 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 252 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 253 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 254 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 255 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 256 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 257 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 258 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 259 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 260 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 261 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 262 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 263 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 264 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 265 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 266 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: 4.

أعرض املادة 267 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 268 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 269 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 270 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 271 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 272 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 273 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 274 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 275 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 276 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 277 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 278 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 279 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 280 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 281 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 282 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 283 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 284 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 285 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 286 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 287 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 288 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 289 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 290 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 291 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 292 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 293 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 294 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 295 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 296 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 297 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: 4.

أعرض املادة 298 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 299 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 300 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 301 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 302 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 303 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 304 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 305 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 306 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 307 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 308 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 309 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 310 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 311 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 312 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 313 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 314 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 315 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 316 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 317 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 318 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 319 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 320 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 321 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 322 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 323 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 324 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 325 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 326 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 327 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 328 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛



ف1138 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1621–122رجب14441  )113فبراير20231( 

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 329 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 330 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 331 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 332 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 333 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 334 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 335 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 336 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 337 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 338 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 339 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 340 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 341 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 342 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 343 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 344 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 345 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 346 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 347 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 348 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 349 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 350 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 351 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 352 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 353 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 354 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 355 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 356 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 357 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 358 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 359 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: 4.

أعرض املادة 360 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 361 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 362 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 363 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 364 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 365 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 366 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 367 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 368 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 369 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 370 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 371 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 372 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 373 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 374 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 375 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 376 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 377 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 378 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 379 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 380 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 381 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 382 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 383 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 384 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 385 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 386 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 387 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 388 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 389 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 390 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛
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املمتنعون: 4.

أعرض املادة 391 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 392 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 393 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 394 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 395 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 396 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 397 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 398 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 399 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 400 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 401 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 402 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 403 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 404 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 405 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 406 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 407 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

أعرض املادة 408 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4.

تّم  كما  للتصويت  برّمته  الداخلي  النظام  تعديل  مقترح  أعرض 

تعديله وإعادة ترتيبه:

املوافقون: 219؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 4. شكرا راعت فلجلسة.
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محض3 فلجلسة فلحاد ة بعد فملائة

فلتاريخ: الثالثاء 9 رجب 1444ه )31 يناير 2023(.

فل3ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعون  وثمانية  ساعة  فلتوقيت: 
العاشرة صباحا والدقيقة الخامسة.

 دول فألعمال: جلسة انتخاب عضو واحد باملحكمة الدستورية 
في إطار تجديد الثلث الثاني ألعضائها.

فلسيد رفشيد فلطالبي فلعلمي رئيس مجلس فلنوفب، رئيس 
فلجلسة :

أش3ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل3حيم  فل3حمن  هللا  بسم 
فمل3سلين.

افتتحت الجلسة.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

طبقا ملقتضيات الفصل 130 من الدستور وطبقا للقانون التنظيمي 
للمحكمة الدستورية، وال سيما املواد 1، 3، 12 و13منه، وطبقا للنظام 
الداخلي ملجلس النواب وال سيما املواد 323، 324، 325، 326 منه، 
وطبقا كذلك لقرار مكتب املجلس املؤرخ في 10 يناير 2023، بشأن 
مكتب  وقرار  الدستورية،  باملحكمة  للعضوية  الترشيحات  باب  فتح 
املجلس املؤرخ في 17 يناير 2023، بشأن تمديد أجل تقديم الترشيحات 
للعضوية باملحكمة الدستورية، وبعد مداولة مكتب مجلس النواب في 
اجتماعه املنعقد بتاريخ 24 يناير 2023، في شأن اإلسم املقترح الوارد 
عليه من قبل فريق التجمع الوطني األحرار، وبعد دراسة وفحص ملف 
الترشيح الفريد املتوصل به وفق الشروط املنصوص عليها في الدستور 
والقانون التنظيمي املتعلق باملحكمة الدستورية، وكذلك مقتضيات 
بنود اإلعالن بشأن فتح  وبناء على  النواب،  الداخلي ملجلس  النظام 
باب الترشيحات للعضوية باملحكمة الدستورية، قرر مكتب املجلس 
املوافقة على ترشيح السيد محمد قصري وتقديمه للجلسة العامة التي 
سيخصصها مجلس النواب النتخاب عضو واحد باملحكمة الدستورية 
في إطار تجديد الثلث الثاني ألعضائها، بناء على ذلك نعقد هذه الجلسة.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

ر بأنه يتعّين وضع الورقة التي 
ّ
قبل الشروع في عملية التصويت، أذك

تحمل إسم املرشح في الغالف، ولهذه الغاية كما ترون تم تخصيص 
مكتب للتصويت و3 معازل، وقبل الشروع في عملية التصويت أطلب 
بغى  اللي  عضوين  التصويت،  بمكتب  املجلس  من  عضوين  التحاق 
يترشح،...ال... مرحبا ال�ضي إدريس، ال�ضي إدريس أنت دايز بال ترشيح 
... تفضل. إذن ال�ضي إدريس السنتي�ضي وال�ضي حسن بركاني، تفضل، 

تفضل إيال بغيتي تزيد مرحبا أنا ما عنديش مشكل، تفضل.

واآلن أعطي الكلمة ألمينة املجلس لتقوم باملناداة على السيدات 
والسادة النواب لإلدالء بأصواتهم، تفضلي السيدة.

فلسيدة إلهام فلساقي أمينة فملجلس :

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

فريق التجمع الوطني لألحرار

السيد محمد غياث،

السيد عبد الكريم الزمزامي،

السيد رشيد الحمري،

السيد أحمد الغزوي،

السيد حاتم بن رقية،

السيد أنوار صبري،

السيد عالء الدين البحراوي،

السيد عبد الرحيم واسلم،

السيد عبد السالم البويرماني،

السيد حسن الفياللي،

السيد محمد شفيق بنكيران،

السيد عبد القادر قنديل،

السيد صابر الكياف،

السيد إدريس الشرايبي،

السيد حسن بن عمر،

السيد هشام آيت مانة،

السيد محمد شباك،

السيد نور الدين رفيق،

السيد بناصر رفيق،

السيد عبد الرحيم أوطاس،

السيد ياسين عوكاشا،

السيد توفيق كميل،

السيد محمد بودريقة،

السيد محمد حدادي،

السيد مروان شبعتو،

السيد عمر اووجيل،
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السيد عدي خزو،

السيد الحسين وعالل،

السيد يوسف شيري،

السيد محمد عياش،

السيد سيدي ابراهيم خيي،

السيد عبد الحي حرطون،

السيد عبد هللا أبركي،

السيد مبارك حمية،

السيد محمد األمين حرمة هللا،

السيد سعيد الكورش،

السيد عبد اللطيف صنديل،

السيد عبد الرحمن رابح،

السيد محمد الحيداوي،

السيد يونس بن سليمان،

السيد اسماعيل البرهومي،

السيد عبد الواحد الشافقي.

فلسيد فل3ئيس:

السادة النواب من فضلكم السادة النواب، السادة النواب.

فلسيدة أمينة فملجلس:

السيد محمد جني،

السيد املختار بنفائدة،

السيد عبد هللا البوكيلي،

السيد محمادي توحتوح،

السيد مصطفى توتو،

السيد محمد جمال الدين،

السيد ميلود ناصر،

فلسيد فل3ئيس:

املرجوا من السادة النواب اللي ما...، ال�ضي شفيق آال�ضي شفيق باقي 
معيطنالكش، جلس ونسنا �ضي حاجة، ونسنا.

فلسيدة أمينة فملجلس:

السيد محمد هوار،

السيد إسماعيل الزيتوني،

السيد لحسن السعدي،

السيد محمد بوهدود،

السيد مصطفى تاضومانت،

السيد إسماعيل كرام،

السيد عبد هللا غازي،

السيد حميد العر�ضي،

السيد محمد بادو،

السيد املحفوظ كمال،

السيد خالد املنصوري،

السيد املصطفى الرداد،

السيد رشيد املنصوري،

السيد التهامي الوزاني التهامي،

السيد رشيد الفايق،

السيد حفيظ وشاك،

السيد التهامي عكبي،

السيد عبد الرزاق هاشيمي،

السيد محمد شوكي،

السيد نور الدين قشيبل،

السيد بوشتى بوصف،

السيد خليل الصديقي،

السيد وحيد حكيم،

السيد عبد السالم الحسناوي،

السيد محمد أحويط،

السيد محمد سيمو،

السيد عبد الرحمان العمري،

السيدة زينب السيمو،

السيدة فاتن الغالي،

السيدة زينة شاهيم،
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السيدة سميرة قصيور،

السيدة ياسمين ملغور،

السيدة ثورية العزاوي،

السيدة السعدية أمحزون،

السيدة فاطمة خير،

السيدة سلمى بنعزيز،

السيدة مريم الرميلي،

السيدة حياة ومنجوج،

السيدة زينة إدحلي،

السيدة كليلة بونعيالت،

السيدة نادية بوعيدة،

السيدة ليلى داهي،

السيدة ليلى أهل سيدي مولود،

السيد أحمد زاهو،

السيد فتحي عالوي،

السيد عبد هللا طايع،

السيد الحسين بن الطيب،

السيد محمد غريب،

السيد عمر األزرق،

السيدة صوفيا الطاهري،

السيد بوطاهر البوطاهري.

فلسيد فل3ئيس:

السادة  فضلكم،  من  املصورين  السادة  املصورين،  السادة 
املصورين، املصورين يخرجوا، يخليو يخرجوا املصورين باش يسربيو 

لينا العملية.

فلسيدة إلهام فلساقي أمينة فملجلس:

أسماء السيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة

السيد أديب بنبراهيم،

السيد محمد بنعطية،

السيد محمد الهاللي،

السيد محمد اشرورو،

السيد رحو الهيلع،

السيد عبد العزيز بوحسيني،

السيد السعد ابن زروال،

السيدة لطيفة لبليج،

السيد محمد التويمي بن جلون،

السيد عادل البيطار،

السيد صالح الدين شنكيط،

السيد أحمد بريجة،

السيد املصطفى جداد،

السيد عبد الرحيم بن الضو،

السيد صالح الدين أبو الغالي،

السيد الطاهر بمزاغ،

السيد ربيع هرامي،

السيد نور الدين البي�ضي،

السيد محمد مهدب،

السيد عبد الفتاح عمار،

السيدة نجوى ككوس،

السيد عبد هللا العماري،

السيد الحسن بوحسيني،

السيد إبراهيم بن ديدي،

السيدة إيمان ملاوي،

السيد حميد وهبي،

السيد محمد ودمين،

السيد أحمد بومكوك،

السيد خليد حاتمي،

السيد حسان التابي،

السيدة حنان املا�ضي،

السيد محمد الحموتي،

السيد عادل الدفوف،

السيد محمد العربي أحنين،

السيد محمد العربي ملرابط،
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السيد محمد حماني،

السيد عبد الرحيم بوعزة،

السيد العربي املحر�ضي،

السيدة قلوب فيطح،

السيد هشام صابري،

السيد إبراهيم مجاهد،

السيد إبراهيم فضلي،

السيد خليفة مجيدي،

السيدة جوهرة بوسجادة،

السيدة خديجة حجوبي،

السيد عزيز اللبار،

السيد حسن املقدم،

السيد إدريس الشبشالي،

السيد جواد شامي،

السيد عبد الواحد املسعودي،

السيد عبد اللطيف الفويقر،

السيد محمد الحجيرة،

السيدة فاطمة الزهراء بن الطالب،

السيد طارق حنيش،

السيد هشام املهاجري،

السيد أحمد تويزي،

السيد عبد الرحيم واعمرو،

السيد عبد اللطيف الزعيم،

السيد محمد كاريم،

السيد يوسف الرويجل،

السيدة نادية بزندفة،

السيدة حنان اتركين،

السيدة بديعة الفياللي،

السيد رضوان بوكطاية،

السيد محمد إبراهيمي،

السيد عبد الرحمان السهلي،

السيد حميد الشاية،

السيد رفيق مجعيط،

السيدة حورية ديدي،

السيد محمد سالم الجماني،

السيد صالح اإلدري�ضي،

السيدة لال حجة الجماني،

السيد سيداتي جمال،

السيد محمد صباري،

السيد إبراهيم الوعبان،

السيدة ياسمينة حجي،

السيد الحسين بورحيم،

السيد عثمان بن الطالب،

السيد عبد الفتاح العوني،

السيد عماد الدين الريفي،

السيد عبد الواحد شوقي،

السيد سعيد أتغالست،

السيد سالم لبكام،

السيد محمد البرني�ضي،

أسماء السيدات والسادة النواب من الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية

السيد نور الدين مضيان

السيد حمدي ولد الرشيد

السيد عمر احجيرة

السيد عبد الصمد قيوح،

السيدة خديجة الزومي،

السيد عبد اإلله اإلدري�ضي البوزيدي،

السيد عبد العزيز أبا،

السيد امبارك الطرمونية،

السيد عبد العزيز لشهب،

السيد محمد ادمو�ضى،

السيد هشام سعنان،



ف1139 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1621–122رجب14441  )113فبراير20231( 

السيد عالل العمراوي،

السيد إسماعيل البقالي،

السيد محمد الحافظ،

السيد الكبير قادة،

السيد الحسين أزوكاغ ،

السيد املفضل الطاهري،

السيد طارق قديري،

السيد عبد املجيد الفا�ضي الفهري،

السيد محمد الطيبي،

السيد محمد كريمن،

السيد مصطفى القاسمي،

السيد ميمون عميري،

السيد رشيد عدنان،

السيد محمد العزري،

السيد عبد اإلله امهدي،

السيد الزبير حبذي،

السيد عبد هللا أبليالت،

السيد محمد الحمامي،

السيد سعيد التدالوي،

السيد محمد زكراني،

السيد خالد الشناق

السيد رشيد ساجد،

السيد الحسين آيت أولحيان،

السيد عبد الفتاح أهل مكي،

السيد ادريس ساور املنصوري،

السيد الحسين نصر هللا،

السيد لحسن العمود،

السيد العيا�ضي الفرفار،

السيد عبد الحكيم بوعزة بنعبد هللا،

السيدة فطيمة بن عزة،

السيد جمال ديواني،

السيد حسن بركاني،

السيد حسن البيهي،

السيدة حنان عدباوي،

السيدة خديجة بوكرن

السيدة خولة الخر�ضي،

السيد رشيد أفيالل العلمي اإلدري�ضي،

السيدة سحر أبدوح،

السيدة سميرة حجازي،

السيد سومية قديري،

السيد بوشعيب طه،

السيد عبد الحليم املنصوري،

السيد عبد الرزاق أحلوش،

السيد عبد العالي بروكي،

السيد عبد العزيز البهجة،

السيد عبد العزيز درويش،

السيد عزيز الفيدي،

السيد الرباب عيالل،

السيدة فاطمة السيدة،

السيدة ماديحة خّيير،

اني،
ّ
السيد محمد الرك

السيد محمد نجيب الخالدي،

السيدة مروى األنصاري،

السيدة مليكة لحيان،

السيد منصف الطوب،

السيد منير شنتير،

السيد الحسن بنلفقيه،

السيدة نورة كروم،

السيد هشام الحيد،

السيد مصطفى الشنتوف،

السيد حسن اليمني،

السيد محمد كربوب،
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السيد أحمد العالم،

السيد الصالح أوغبال،

السيد هاشم أمين شفيق،

السيد عبد الرحيم بنبعيدة،

السيد إسماعيل بنبي،

السيد الحسين صمصاط.

أسماء السيدات والسادة النواب من الفريق االشتراكي

السيد عبد الواحد الرا�ضي،

السيد عبد الرحيم شهيد،

السيد إدريس اشطيبي،

السيد محمد مالل،

السيدة خدوج السال�ضي،

السيدة النزهة أبا كريم،

السيد الشرقاوي الزنايدي،

السيد محمد أبركان،

السيد األمين البقالي الطاهري،

السيد الحسن لشكر،

السيد املهدي العلوي،

السيد حميد دّراق،

السيدة حنان فطراس،

السيد حياة لعرايش،

السيد سعيد انميلي،

السيدة سلوى الدمناتي،

السيدة عائشة الكرجي،

السيد عبد الغني مخداد،

السيد عبد القادر البوصيري،

السيد عبد القادر الطاهر،

السيد عبد النور الحسناوي،

السيد عتيقة جبرو،

السيد عمر أعنان،

السيدة عويشة زلفى،

السيد فاضل براس،

السيدة لطيفة الشريف،

السيدة مجيدة شهيد،

السيد محمد البوعمري،

السيد محمد لعسل،

السيد محمود عبا،

السيدة مليكة الزخنيني،

السيد املهدي الفاطمي،

السيد نور الدين آت الحاج،

السيد عبد الحق أمغار،

السيد يونس أشن،

السيد سعيد بعزيز.

أسماء السيدات والسادة النواب من الفريق الحركي

السيد إدريس السنتي�ضي،

السيد محمد والزين،

السيد محمد مبديع،

السيد محمد لحموش،

السيد عادل السباعي،

السيد عبد القادر لبريكي،

السيد أحمد شد،

السيد حسن العنصر،

السيد عبد النبي عيدودي،

السيد عواض عمارة،

السيد إبراهيم أعبا،

السيدة زينب أمهروق،

السيد رشيد طيبي علوي،

السيدة لطيفة اعبوث،

السيد محمد ابراهيم البوفري�ضي،

السيدة عزيزة بوجريدة،

السيد عبد املجيد بن كمرة،

السيد سعيد سرار،
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السيد نبيل الدخش،

السيد عمر الباز،

السيد محمد هيشامي،

السيد محمد املخنتر،

السيدة فدوى محسن الحياني،

السيدة سكينة الحموش،

السيدة فاطمة الكشمتي،

السيدة كلثوم نعيم،

السيدة فاطمة ياسين،

السيد عبد الحق شفيق،

السيد محمد فضيلي.

الدستوري  الفريق  من  النواب  والسادة  السيدات  أسماء 
الديمقراطي اإلجتماعي

السيد بلعسال شاوي،

السيد ياسين الرا�ضي،

السيد عبد اللطيف حرشيش،

السيدة أميمة زهير،

السيدة حكيمة سحاقي،

السيد العباس الوملغاري،

السيد عبد العزيز الوادكي،

السيد فيصل الزرهوني،

السيد حسن عاريف،

السيد محمد جودار،

السيد محمد الزموري،

السيد نور الدين الهرو�ضي،

السيد الحسين الرحوية،

السيدة وسيلة الساحلي،

سيدة جيهان تاتو،

السيدة سناء البنين،

السيد الصغير بابور،

السيد عبد الصمد عرشان،

السيد حميد نوغو،

السيدة خديجة أولباشا،

السيدة مريم املسقي،

السيد عبد الكريم أمين،

السيد طارق اتكارت.

أسماء السيدات والسادة النواب من فريق التقدم واالشتراكية

السيد أحمد العّبادي،

السيدة إكرام الحّناوي،

السيد حسن أومربيط،

السيدة خديجة أروهال،

السيد رشيد حّموني،

السيدة الرفعة ماء العينين،

السيدة زهرة املومن،

السيد سعيد ادبعلي،

السيد سعيد الزيدي،

السيد عبد اإلله شيكر،

السيد عبد الصمد خناني،

السيد عبد هللا اإلدري�ضي البوزيدي،

السيد عدي شجيري،

السيدة فريدة خنيتي،

السيدة لبنى الصغيري،

السيد محمد عواد؛

السيدة مريم وحساة؛

السيدة مليكة أخشخوش،

السيدة نادية التهامي؛

السيدة نزهة مقداد،

السيدة نهى املوسوي؛

السيد يوسف بيزيد.

أسماء السيدات والسادة النواب من املجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية

السيد عبد هللا بووانو؛
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السيد مصطفى إبراهيمي؛

السيد عبد الصمد حيكر؛

السيدة عائشة الكوط؛

السيدة سلوى البردعي؛

السيدة نعيمة الفتحاوي؛

السيد إبراهيم أجنين؛

السيدة ربيعة بوجة؛

السيدة فاطمة الزهراء باتا؛

السيدة نادية القنصوري؛

السيدة ثورية عفيف؛

السيدة هند الرطل بناني؛

السيدة الباتول األبال�ضي.

أسماء السيدات والسادة النواب غير املنتسبين

السيد رؤوف عبدالوي معن؛

السيدة ريم شباط؛

السيدة شفيقة لشرف؛

السيدة فاطمة التامني؛

السيدة نبيلة منيب؛

السيد راشيد الطالبي العلمي؛

السيدة إلهام الساقي.

فلسيد فل3ئيس:

التصويت  لعملية  النهائية  النتائج  النواب،  والسادة  السيدات 

النتخاب عضو باملحكمة الدستورية.

عدد فألصوفت فملعّرب عنها: 183؛

عدد فألصوفت فمللغاة: 39؛

عدد فألصوفت فلتي حصل عليها فمل3شح: 171.

وعليه  صوتا،   171 على  قص3ي  محمد  السيد  املرشح  حّصل 

ننهئ السيد محمد قصري. وشكرا للسيدات والسادة النواب جميعا 

على مشاركتكم ومساهمتكم، وشكرا لكل من سهر تقنيا على عملية 

التصويت، شكرا، راعت فلجلسة.
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محض3 فلجلسة فلثانية بعد فملائة

فلتاريخ: الثالثاء 15 رجب 1444ه )6 فبراير 2023(.

فل3ئاسة: السيدة زينة ادحلي النائبة الثامنة لرئيس مجلس النواب.

فلتوقيت: ساعتان وسبعة وخمسون دقيقة، ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  فألعمال:   دول 
الحكومية التالية:

-الصحة والحماية اإلجتماعية؛

-التجهيز واملاء؛

-االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة؛

-النقل واللوجيستيك.

فلسيدة زينة فدحلي رئيسة فلجلسة:

أش3ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل3حيم،  فل3حمن  هللا  بسم 
فمل3سلين.

افتتحت الجلسة.

فلسيد فلوزي3 فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلس النواب املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفوية ملراقبة 
العمل الحكومي ويتضمن جدول أعمال اليوم 34 سؤاال شفويا موزعا 

على القطاعات التالية:

أوال، الصحة والحماية اإلجتماعية؛

ثانيا، التجهيز واملاء؛

ثالثا، االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة؛

وأخيرا، قطاع النقل واللوجيستيك.

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

أمينة املجلس لتالوتها مشكورة.

فلسيدة إلهام فلساقي أمينة فملجلس:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس مجلس املستشارين ب:

-مشروع قانون رقم 08.22 بإحداث املجموعات الصحية الترابية؛

-مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية.

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب أحمد تويزي والسيدة 
النائبة اللة الحجة الجماني من فريق األصالة واملعاصرة بمقترحات 

القوانين التالية:

- مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم املواد 28 و30 و35 و38 و49 
من القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات؛

- مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم املواد 26 و28 و33 و36 و47 
من القانون التنظيمي رقم 112.14 املتعلق بالعماالت واألقاليم؛

- مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم املواد 25 و27 و32 و35 و46 
من القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات.

وتغيير  بتتميم  يق�ضي  قانون  بمقترح  املجلس  مكتب  توصل  كما 
القانون رقم 52.05 املتعلق بمدونة السيرعلى الطرق، تقدم به السيدان 

النائبان أحمد تويزي ومحمد اشرورو من فريق األصالة واملعاصرة.

كما توصل مكتب املجلس بمقترح قانون يق�ضي بتتميم الفصل 
3 من القانون رقم 011.71 املحدث بموجبه نظام املعاشات املدنية، 
تقدم به السيدات والسادة النواب إدريس السنتي�ضي، محمد والزين، 
أحمد  نعيم،  كلثوم  مبديع، محمد لحموش،  محمد فضيلي، محمد 
الشد، محمد إبراهيم البوفري�ضي، عادل السباعي، محمد املخنتر عن 

الفريق الحركي؛

- مقترح قانون يق�ضي بتتميم املادة 11 من القانون رقم 65.99 
إدريس  النواب:  والسادة  السيدات  به  تقدم  الشغل  بمدونة  املتعلق 
السنتي�ضي، محمد أوزين، محمد الفضيلي، محمد لحموش، إبراهيم 
زينب  الحياني، سعيد سرار، سكينة لحموش،  اعبا، فدوى محسن 

امهروق عن الفريق الحركي؛

- مقترح قانون يق�ضي بتتميم املادتين 3 و4 من القانون رقم 31.13 
يتعلق بالحق في الحصول على املعلومة تقدم به السيدات والسادة 
محمد  فضيلي،  محمد  أوزين،  محمد  السنتي�ضي،  إدريسر  النواب: 
لحموش، عبد النبي عيدودي، نبيل الدخش، فاطمة ياسين ولطيفة 

اعبوث عن الفريق الحركي.

كما توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة برسالة يخبر 
بمجلس  املالكي  الحبيب  السيد  يشغله  كان  الذي  املقعد  بملء  فيها 
النواب برسم الدائرة اإلنتخابية خريبكة، ودعوة السيد محمد حجر 

لشغل املقعد املذكور ملا تبقى من الفترة النيابية الحالية.

أما فيما يتعلق بعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية 
التي توصل بها مجلس النواب، من 23 يناير إلى 06 فبراير 2023، فقد 
سؤاال   454 شفويا؛  سؤاال   243 ب:  النواب  مجلس  رئاسة  توصلت 
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كتابيا؛ 144 جوابا عن أسئلة كتابية، كما تم سحب 4 أسئلة كتابية، 
شكرا السيدة الرئيسة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا، بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين، أن املجلس 
2023، على  فبراير   07 الثالثاء  يوم غد  سيعقد جلستين عموميتين 
الساعة العاشرة صباحا. تخصص الجلسة األولى للدراسة والتصويت 
على مشاريع النصوص الجاهزة، أما الجلسة الثانية فسيتم تخصيصها 
الختتام الدورة األولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية 

الحادية عشرة.

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

فطبقا ملقتضيات املادة 152 من النظام الداخلي، فقد تمت برمجة 
طلب للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول اإلنقطاعات املتكررة 
ملجموعة من األدوية الحيوية واملهمة، كما أود أن أخبركم السيدات 
والسادة النواب، أن رئاسة املجلس توصلت من السيد الوزير املنتدب 
لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان، برالة يلتمس من 
خاللها تأخير األسئلة املوجهة للسيد وزير الصحة والحماية اإلجتماعية 

إلى آخر الجلسة، وذلك الرتباطاته بالتزامات حكومية طارئة.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفوية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
املحترم.  الوزير  السيد  بكم  مرحبا  واملاء،  التجهيز  بقطاع  ونستهلها 
سؤال عن تدبير وتوزيع املاء الصالح للشرب من طرف الجمعيات في 
الوسط القروي، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم 

واإلشتراكية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

فلنائ2 فلسيد حسن أوم3بيط:

شك3ف فلسيد فل3ئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم حول تدبير املاء الصالح للشرب من طرف 
جمعيات في الوسط القروي.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

فلسيد نزفر ب3كة وزي3 فلتجهيز وفملاء:

فلسيدة فل3ئيسة،

فلسيد فلنائ2 فملحتبم،

من  العديد  هنالك  بأنه  التذكير  ينبغي  املوضوع  هذا  بخصوص 
املناطق اللي الجماعات الترابية فهي تعطي للجمعيات أن تقوم بتوفير 
نقولوا  يمكنا  واللي  الدواوير،  لساكنة  بالنسبة  للشرب  الصالح  املاء 

ديال   1206 فعندو  والكهرباء  للشرب  الصالح  للماء  الوطني  املكتب 
اإلتفاقيات مع هذه الجمعيات للقيام بذلك، واملكتب كيلعب واحد 
الدور مهم في مواكبة هذه الجمعيات من أجل ضمان جودة هذه املياه، 
وكذلك يلعب واحد الدور كذلك مهم في مجال تأطير هذه الجمعيات. رغم 
ذلك فهنالك بعض اإلشكاليات، إشكالية مرتبطة بأن ليس هنالك أي 
إطار قانوني في هذا املجال من أجل ضبط هذه العالقة؛ ثانيا أن هنالك 
إشكالية ديال محدودية املوارد البشرية واملوارد كذلك املالية بالنسبة 
لهاد الجمعيات، اللي كان عندها واحد الوقع سلبي على الساكنة؛ ثالثا 

أنه هنالك إشكالية ديال الصيانة ألن هاد الجمعيات ال تقوم..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب لكم السيد النائب املحترم.

فلنائ2 فلسيد حسن فوم3بيط:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

لها  تسند  الجمعيات  آالف  بأن  جميع  كنعرفوا  الوزير،  السيد 
عملية تدبير املاء الصالح للشرب في العالم القروي، وعدد املغاربة اللي 
كيستافدو من هاد العملية هذه يقدرون ب 4.5 مليون أي ثلث ساكنة 
العالم القروي، هاد العملية، السيد الوزير، تتم أحيانا في إطار اتفاقيات 
وفي أحيان أخرى في غياب أي إطار تعاقدي، وملواجهة الفراغ القانوني، 
السيد الوزير، اقترح الفريق النيابي للتقدم واالشتراكية مقترح قانون ال 
زلنا ننتظر بفارغ الصبر تفاعلكم، حول هذا املقترح، حول هذا املقترح، 
السيد وزير، يبدو أن وزارتكم تهيأ مشروع قانون بهذا الصدد، ومهما 
كان األمر فهذه الجمعيات يتعين أن تحظى بالتتبع واملواكبة والتكوين 
من جهة متصلة، السيد الوزير، الحكومة صادقت على مشروع قانون 

يتعلق بإحداث الشركات الجهوية املتعددة الخدمات..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

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

فلنائ2 فلسيد عبد فل3حيم وفعم3و:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

فلسيد فلوزي3 فملحتبم،

زميالتي زمالئي فلنوفب فملحتبمين،

السيد الوزير، التعقيب ديالنا غادي يكون فيما يخص قضية املاء 
 ،l›O.N.E.P الصالح للشرب خصوصا اللي كتدبرو واحد املؤسسة ديال
 la ألن كيف كنعرفو كاين واحد العدد ديال املؤسسات داخل املدن
RADEEM REDAL إلى آخره la RED، ولكن l›O.N.E.P وخصوصا في 
العالم القروي، العالم القروي، السيد الوزير، هاد العام في هاد الشهر 
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هاد املؤسسة زادت واحد 60 درهم ديال الغرامة، هاد 60 درهم اللي 
ما خلص نهار 30، نهار 1 أصبحت، وكتعرفو العالم القروي، السيد 
الوزير، كاين اللي عندو في الورقة 10 درهم كيتفاجأ ب60 درهم، ما 
يمكنشاي هاد املؤسسات العمومية بحال هاد املؤسسة اللي قلنا ديال 
l›O.N.E.P، صحيح مزيان ندخلو الفلوس ونصورو مزيان هاد ال�ضي، 
ولكن، السيد الوزير، ما يمكن ليناش نمشيو بهاد الطريقة على ظهر 
اللي  املواطن وخصوصا تزيد عليهم في ظل هاد الغالء ديال األسعار 
كاين دروك السيد الوزير؛ ثانيا، العقدة اللي كتربط ما بين املواطن مع 

l›O.N.E.P ما فيهاش هاد ال�ضي، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ الكلمة لكم 
السيد الوزير املحترم.

فلسيد نزفر ب3كة وزي3 فلتجهيز وفملاء:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

شكرا السيدين النائبين على هاد التفاعل، أنا فقط بغيت نأكد: 
أوال، بأن الوزارة فهي تشتغل على وضع إطار قانوني في هاد اإلطار؛ ثانيا، 
ألن الحكومة صادقت كما تعلمون على واحد املشروع مهم اللي غيجي، 
إن شاء هللا، للبرملان اللي تيتعلق أساسا بالشركات الجهوية متعددة 
اإلختصاصات، اللي غتلعب واحد الدور مهم بالنسبة للماء الصالح 
الواقع تضامن  في  للكهرباء، خصوصا أن غيكونوا  الشرب وبالنسبة 
ما بين املدن والعالم القروي، وغنضمنو بفضل ذلك أنها نوصلو املاء 
الصالح للشرب بجودة مهمة، وفي نفس الوقت كذلك التطهير السائل، 
انتم عارفين بأن العالم القروي فقط %10 ديال العالم القروي هو اللي 
فيه التطهير السائل، وهذا، إن شاء هللا، غيلعب واحد الدور أسا�ضي في 

تلبية حاجيات العالم القروي في هاد اإلطار.

السيد  عليها  تكلم  اللي  وارتفاع  الشرب  الصالح  للماء  بالنسبة 
النائب..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، سؤال عن مشروع إنجاز بعض األنفاق 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل أحد النواب.

فلنائبة فلسيدة كليلة بونعيالت:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيد الوزير، نفق تيشكا أو نفق أوريكا فين وصل؟ احنا كنعرفو 
باللي هاد السؤال تطرح وتطرح عدة مرات، ولكن احنا ما زال كنطرحوه 
مرات ومرات حتى يتحقق، ألنه مطلب شعبي واقتصادي وإنساني، بركة 

ما نحصدو األرواح في ديك الطريق، هاد األرواح، السيد الوزير، سببها 
الرئي�ضي هو التماطل في تنفيذ هذا املشروع؛

السيد الوزير، إيال حليتو هذا النفق راكم غادي تعتقو 4 أقاليم على 
األقل، هي ورزازات زاكورة طاطا وتنغير، وغادي نشوفو مؤشر التنمية 
كيترفع في 4 قطاعات على األقل، في السياحة، في السينما، ستين في 

الطاقات املتجددة وفي الفالحة، خاصة الورود والثمور؛

السيد الوزير، هاد النفق هو شريان، شريان حياة، باب ايال فتحتوه 
غادي تعتقو أزيد من 2 داملليون ديال املغاربة، احنا كنقدرو العمل 
اللي كتقوم به الحكومة في مجاالت البنيات التحتية والطرق والقناطر 
وكنقدرو كذلك العمل اللي كتقومو به، ولكن اليوم أمام الكالم الذي 
يقول أن أوريكا قد تكون بديال لتيشكا أو تيشكا بديال ألوريكا، متى 
سيتم إنشاء هذا النفق؟ هذا هو املهم عندنا ألن الطرق ما�ضي وسيلة 
لنقل األفراد فقط، الطرق راها وسيلة لنقل التنمية، لذلك متى ستبدأ 
وزاراتكم في إنجاز هذا النفق؟ املغاربة راه بغاو يسمعوا من الوزير ديالهم 
التاريخ بالنهار وبالشهر، وكنظن هاد النفق غادي يتفتح قريب بإذن هللا 
لسببين: السبب األول أن امللف في يدي وزير حريص على تتبع امللفات 
ديالو، وزير دقيق، وزير كبير، والسبب الثاني ألن هاد الوزير الكبير ينتمي 

إلى حكومة كبيرة واحنا األمل ديالنا..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الجواب لكم السيد الوزير املحترم.

فلسيد نزفر ب3كة وزي3 فلتجهيز وفملاء:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

شكرا السيدة النائبة املحترمة على سؤال وعلى الثقة اللي أكدت 
عليها، أنا فقط بغيت نقول بأن كما تفضلتم الحكومة فهي عطات 
أولوية قصوى ملا هو تنموي طبقا للتوجيهات امللكية، وفي هاد اإلطار 
معلوم النفق ديال أوريكا فهو غيكون عندو واحد الدور أسا�ضي لتنمية 

كل هذه األقاليم وهذه الجهات املعنية.

واخترنا نفق أوريكا ألن تبين بأن بفضل 10 ديال الكيلومتر غيمكن 
نربحوا ما بين 80 دقيقة إلى 112 لدقيقة عوض نفق ديال تيشكا اللي 
كان غيربح فقط 20 دقيقة، ولكن ألكثر من الوقت اللي أسا�ضي وهو 
البعد التنموي ديالو، اللي يمكن لي نقول لكم وهو أنه احنا دخلنا في 
الدراسات التفصيلية إن شاء هللا اللي غتدار هاد السنة بكلفة ديال 30 
مليون ديال الدرهم، وغنديروا كذلك واحد الطريق اللي داخل هداك 
منتصف النفق باش نجزوا هاد الدراسات وهاد الطريق غيمكن للواحد 
يستعملها في املستقبل، وانطالقا من ذلك شاء هللا غتطلق الشراكة ما 
بين القطاع العام والقطاع الخاص إلنجاز هاد النفق األسا�ضي بالنسبة 

لبالدنا وبالنسبة لهذه األقاليم، وشكرا.
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فلسيدة رئيسة فلجلسة:

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

فلنائ2 فلسيد  وسف شيبي:

شكرا السيد الوزير على هاد املعطيات املهمة اللي في الحقيقة احنا 
في إقليم ورزازات هاد الطريق ديال تيشكا حبسات علينا واحد العدد 
ديال الفرص االقتصادية ووقفات عندنا واحد الزمن ديال التنمية 
وكان بإمكانا نوصلوا أكثر من هكذا، اليوم الحمد هلل في هاد الحكومة 
الحقيقة  في  فهذا  اإلنجاز  على  وكانسمعوا  الدراسات  على  كانسمعوا 
يحسب لكم ويحسب لهذه الحكومة، فشكرا لهذه الحكومة، وشكرا 
لجاللة امللك نصره هللا اللي أشرف شخصيا على هذا املشروع، ونتمنى 
إن شاء هللا أنه يوفقنا جميعا ونشوفوا الساكنة ديال إقليم ورزازات 

وجهة درعة تافياللت في أحسن األحوال، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الثالثة  األسئلة  إضافة؟  �ضي  بغيتوا  الوزير،  السيد  لكم  الكلمة 
املوالية 16 و17 و18 لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر باملوارد املائية لذا 
سيتم طرحها من السيدات والسادة النواب دفعة واحدة لتنال جوابا 
موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول للسيدات والسادة النواب 
أحد  فليتفضل  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  املحترمين من 

واضعي السؤال مشكورا.

فلنائ2 فلسيد عبد فلعزيز درويش:

شك3ف فلسيد فل3ئيسة،

فلسيد فلسيد فلوزي3،

فلسادة وفلسيدفت فلنوفب فملحتبمين،

حول التدابير اإلستعجالية لتدبير ندرة املياه نسأل نسائلكم السيد 
الوزير؟ وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

النواب املحترمين من  آني للسيدات والسادة  الثاني وهو  السؤال 
فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

فلنائبة فلسيدة ااطمة فلزه3فء بن فلطال2:

نسائلكم السيد الوزير حول الوضعية الحالية للسدود؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

السؤال الثالث وهو آني أيضا للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي، تفضل السيد النائب.

فلنائ2 فلسيد نور فلد ن فله3و�سي:

على  للحفاظ  الوزارة  إستراتيجية  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
املوارد املائية؟ وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

فلسيد نزفر ب3كة وزي3 فلتجهيز وفملاء:

بسم هللا فل3حمن فل3حيم.

فلسيدة فل3ئيسة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

أريد أوال أن أشكر السادة النواب على هاد األسئلة والسيدة النائبة 
على هاد األسئلة املطروحة، في الواقع باش نتكلموا على تطور حقينة 
السدود ضروري نتكلموا أوال عن الواردات املائية، والواردات املائية فهي 
مكونة من أمطار والتساقطات املطرية ومكونة من الثلوج، واللي يمكن 
لنا نقولوا أنه اليوم الحمد هلل ابتداءا من شهر شتنبر إلى اليوم بالنسبة 
اليوم،  إلى غاية  املطرية مهمة عرفناها  التساقطات  الفالحية  للسنة 
واملعّدل الوطني وصل إلى 72 ملم عوض 38 ملم السنة املاضية، وبالتالي 

كاين واحد الفائض ديال %88 مقارنة مع السنة املاضية والحمد هلل؛

اللي  بالثلوج  بالنسبة ملتوسط مساحات املخطط املغطاة  كذلك 
في السنة  4480 كلم مربع  5720 كلم مرّبع عوض  إلى  اليوم  وصلت 
املاضية، أي بارتفاع كذلك ديال %30 وهذا كذلك �ضيء إيجابي، كما 
بلغت املساحة القصوى للثلوج 28480 كلم مرّبع يوم 29 يناير 2023، 
وبالّتالي فالحجم اإلجمالي ديال الواردات وصل إلى 2 ديال املليار و110 
ل فائض بنسبة 207 مقارنة بنفس الفترة 

ّ
مليون متر مكّعب، وهو ما يشك

ي جعل أن نسبة ديال السدود ارتفعت 
ّ
من السنة املاضية، وهذا الل

اليوم إلى %31.9 كنسبة مأل إجمالي أي وصلنا إلى 5 ديال املليار و100 
مليون متر مكّعب، وفي والسنة املاضية كنا في %33.8 إذن ان شاء هللا 

قّربنا أننا نوصلو ونتجاوزو السنة املقبلة إن شاء هللا؛

ولكن رغم ذلك فهنالك تفاوت ما بين املناطق، هنالك أوال املنطقة 
مثال ديال اللوكوس اللي وصلنا إلى 54، %55، بالنسبة للمنطقة ديال 
الشرق %25 واملنطقة ديال أم الربيع وتانسيفت فهي بقات منخفضة، 
العديد من  اتخاذ  في  أن نسرع  الضروري  أنه من  تيجعل  اللي  وهذا 

التدابير وهاذي اللي تنشتغلو عليها فهاذ املجال؛

من جهة أخرى كذلك بالنسبة للمياه الجوفية عرفت واحد التراجع 
ي وصالت 6 األمتار بالنسبة لزاكورة واللي زرتها مؤخرا، وكاين واحد 

ّ
والل

خصوصا  املناطق،  من  العديد  فيه  تقاست  واللي  كبير  الخصاص 
بالنسبة للفالحة في املنطقة والكسيبة كذلك في املنطقة؛



11131 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1621–122رجب14441  )113فبراير20231( 

إذن كيفاش يمكنا نواجهو هاذ ال�ضي؟ أوال: أنتما عرفتيو بأن جاللة 
الطريق،  السامية ووضع واحد خارطة  ديالو  التوجيهات  امللك عطى 
زو أكثر على التقنيات املرتبطة 

ّ
خارطة الطريق فهي أول �ضيء وهو أننا نرك

ي جعل 
ّ
بتحلية املياه، وكذلك املرتبطة بمعالجة املياه العادمة، هذا الل

من  رفعنا  الحكومة  رئيس  السيد  تيترأسها  اللي  القيادة  لجنة  في  أن 
بالنسبة  املاء  إشكالية  لحّل  املوجهة  املالية  اإلمكانيات  ديال  الحجم 
لبرنامج 20-2027، اللي كان فيه 115 مليار درهم وصلنا إلى 150 مليار 
ات جديدة ديال تحلية 

ّ
درهم، فيها أساسا واحد املجموعة ديال محط

ي من بينها بالطبع الدار البيضاء لللي انطلقنا في املفاوضات 
ّ
املياه، والل

حولها مع الشركات اللي تقدمت بعروض، عندنا إن شاء هللا الناظور، 
كاين الصويرة، كاين كلميم، كاين أرفود، كاين تزنيت إلى آخره، والبرنامج 

إن شاء هللا غن غنطلقوه هاذ السنة؛

اللي  العادمة  باملياه  كذلك  ق 
ّ
متعل هو  ما  كاين  أخرى  جهة  من 

غنضعفوه 4 ديال املرات، عندنا 25 مليون متر مكّعب دبا غنصولو 
ل100 مليون متر مكعب، والعديد من املدن كذلك غتستافد من هاذ 
األمر، وهنالك كذلك ما هو مرتبط بالعقد الفرشة اللي باش يمكّنا يكون 
عندنا واحد التدبير معقلن وعقالني ديال الفرشة املائية، وفهاذ اإلطار 
وقعنا على الفرشة املائية ديال برشيد، الفرشة املائية ديال بوذنيب، 
عندنا كذلك بالنسبة كذلك للمنطقة الشرقية وتنزيدو نشتغلو باش إن 

شاء هللا نوّسعو هاذ العقد الفرشة باش يكون تدبير معقلن للماء؛

اإلطار  هاذ  وفي  املاء،  في  باإلقتصاد  ما هو مرتبط  هنالك  وأخيرا 
تنشتغلو مع الوزارات املعنية باش نديرو تعاقدات من أجل النجاعة 
هاذ  نتجاوزو  أننا  وهو  منو  الهدف  فهو  ذلك  كل  بع 

ّ
وبالط املائية، 

اإلشكاليات املطروحة اليوم، وفي نفس كذلك أنه يكون عندنا واحد 
الرؤية اللي هي بعيدة املدى، اللي غتمكنا في إطار املخطط الوطني للماء 
و 

ّ
باش أننا نتجاوزو اإلشكالية ديال املاء من هنا ل 2050، املشكل كل

ها ما يبقاش يتطرح بحدة، وشكرا.
ّ
فهاذ السنوات كل

فلسيدة رئيسة فلجلسة :

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

فلنائ2 فلسيد عبد فلعزيز درويش:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

نثمن  احنا  الوزير  السيد  يخص  فيما  غير  الوزير،  السيد  شكرا 
هاد  وباألخص  امليدان،  فهاد  تتبذلها  اللي  الحكومة  نتاع  املجهودات 
السنة اللي دازت، فالحمد هلل ما كانتش مشكل في املاء الشروب، ولكن 
راه كاينين مناطق السيد الوزير، ألنه عندنا ما�ضي عندنا غير املاء الصالح 
للشرب، عندنا املاء الصالح الشرب وعندنا الفالحة، الفالحة في منطقة 
مراكش والجماعات املحيطة بمراكش فعامين هادي واملاء يعني مسدود 

ما بقاش تيتعطاهم، وكيف تتعرف السيد الوزير، هاد املنطقة أنها يعني 
تتعتامد على الفالحة يعني على والرعي، فراه هاد املناطق يعني راه والت 
منكوبة، يعني من هنا تنطلبوا من الحكومة ومن تدعيم الوزارة ديال 
التجهيز، باش يكون واحد املحطة ديال التحلية في آسفي، باش يمكن 
يجيبوا املاء للمناطق ديال الرحامنة، ديال عبدة ديال السراغنة، ديال 
زمران، ديال نواحي مراكش، ألنه هادي مناطق مهمة ومناطق مهمة في 
الفالحة، ألنه الفالح اليوم يعاني بين الغالء ديال املعيشة والغالء ديال 
األسمدة، والغالء ديال الحبوب، والغالء ديال كل �ضي، ولهذا وتنقترح 
السيد الوزير، أنه مثال في مراكش كاين واحد السد اللة تاكركوست 
وويركان، هادوا مخصصين للشرب، ولكن كاين مناطق فالحية مجاورة 
بهم يعني ما كاينش ولو سد صغير للسقي ديال الفالحة، وباألخص في 

املناطق ديال جماعة تاسلطانت وشحال من جماعة..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النواب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة ااطمة فلزه3فء بن فلطال2:

التساقطات املطرية األخيرة حقينة  أنعشت  الوزير،  فعال السيد 
بعض السدود، خاصة تلك املتواجدة بشمال وسط البالد، في حين 
ما سجالتش باقي السدود نسبة مهمة كسد املسيرة، اللي ما كتعداش 
اللي هو ثاني أكبر سد، ما كتعداش نسبة ملئه الحالية %5.6، وسد بين 
الويدان بنسبة %11.8، كما ال تزال كميات جد مهمة من مياه األمطار 
تهدر في البحر، ألن مجراها كيتواجد خارج املنشآت املائية، كما هو 
حال مياه واد تانسيفت بجهة مراكش آسفي، اللي كتعاني من جفاف 
حاد منذ عدة سنوات، بحيث تجاوزات كميات مياه األمطار املهدرة في 
البحر فقط منذ بداية املوسم الحالي 40 مليون متر مكعب. هنا وفي إطار 
التخفيف من اإلنعكاسات السلبية للتغيرات املناخية، ندعو لتدارك 
تأخر الحكومات املتعاقبة في تنزيل مجموعة من املشاريع، وخصوصا 
الشرب  بمياه  للتزويد  الوطني  البرنامج  بتنزيل  اإلسراع  خالل  من 
باألحواض  الربط  مشاريع  تنزيل  وخصوصا   ،2027-2020 والسقي 
املائية، لتحويل املياه نحو مناطق الندرة، مشاريع إعادة استعمال املياه 
املعالجة العادمة، كمصادر جديدة للمياه كما ذكرتوا، مشاريع السدود 
لتعبئة وتنمية جل مياه األمطار، ومشاريع تحلية مياه البحر لتوفير مياه 
الشرب، وفتح املجال أمام السدود لسقي أزيد من 1.6 مليون هكتار من 
املدارات السقوية، اللي كتشكل %65 من صادراتنا، و%60 من إنتاجنا 
الوطني. هنا في فريقنا ومن خالل حزب األصالة املعاصرة، كنثمنوا عاليا 
املبادرة الحكومية الرامية لتعزيز اإلعتمادات املخصصة في إطار هاد 
الصندوق، وذكرتيهم السيد الوزير املحترم من 115 مليار درهم إلى 150 

مليار درهم، في أفق ضمان السيادة املائية والغذائية ببالدنا، وشكرا.
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فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الفريق  من  النواب  والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب  شكرا، 
الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي.

فلنائ2 فلسيد نور فلد ن فله3و�سي:

بسم هللا فل3حمن فل3حيم.

»وجعلنا من املاء كل �ضيء حي« صدق هللا العظيم. السيد الوزير، 
كما يعلم الجميع أن املاء من أفضل النعم التي من هللا بها على الكون، 
لذلك وجب علينا جميعا، أن نسعى إلى ترشيد استهالكه خاصة في 
ظروف التلوث البيئي واإلنحباس الحراري وتأخر التساقطات املطرية، 
املناطق،  في بعض  للري  للشرب  الصالحة  املياه  استغالل  إلى جانب 
ال�ضيء الذي يؤدي إلى تراجع املخزون املائي، والذي بدوره يهدد األمن 
املائي امللوحة وبعض املواد الكيماوية، لذا فإننا نقترح أن يتم العمل 
على استغالل مياه األمطار وتجميعها، بدل أن يكون مصيرها الوديان 
واألنهار، وتم من في مصب البحر، وذلك من خالل إنشاء محطات أو 
من خالل تكوين شبكة الرابطة بين مختلف سدود اململكة، ألن بعض 

السدود تعرف نسبة جيدة من املاء خصوصا بأقاليمنا الشمالية.

كما تعلم السيد الوزير، احنا أكثر من شهر ونصف تقريبا حتى 
عامرة،  السدود  ديال   100% عندنا  دالشمال،  األقاليم  في  لشهرين 
دابا من ديك الوقت لدابا كل �ضي م�ضى في البحر السيد الوزير. إن 
املاء عصب الحياة وال غنى عنه، كما أنه حق مكفول بفصل 31 من 
الدستور، وأعطى جاللة امللك نصره هللا في كثير من املناسبات تعليماته 
وتوجيهاته السامية بالتعجيل في معالجة إشكالية املاء في كل أبعادها 
والتعامل معها بالجدية الالزمة، ونحمد هللا على التساقطات املطرية 

والثلجية األخيرة التي أنعم هللا بها على بالدنا..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

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

فلنائ2 فلسيد فملصطفى فلقاسمي:

السيد الوزير، تنتساءلو غير على واحد الدراسة اللي معمولة لجلب 
املياه لسد املسيرة وهذه دابا الدراسة موجودة بغينا نعرفو املآل ديالها؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب املحترم.

فلنائ2 فلسيد عبد فلفتاح عمار:

فلسيدة فل3ئيسة،

السيد الوزير، في إطار هاد ندرة املياه اللي كتعرفها الجهة وكيعرفها 

املغرب عامة، إقليم سيدي بنور بالخصوص كيعرف واحد املسألة اللي 
هي ربما غادي تفوتكم هو يعني محبوسين الرخص بالنسبة للفالحة 
والفالحات اللي من طبيعة الحال كيبغيو املاء للشرب للبهائم ديالهم 
من طبيعة الحال، ما كنتكلموش على السقي ولكن كنتكلمو على هاد 
املشكل هذا، كنتمناو أنه يكون حل في أقرب وقت، وشكرا السيد الوزير.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ عندكم �ضي إضافة السيد 
الوزير املحترم؟ تفضل السيد الوزير.

فلسيد نزفر ب3كة وزي3 فلتجهيز وفملاء:

شكرا، أنا أوال بغيت نأكد بأن بالنسبة للقضية ديال الربط ما بين 
األحواض راه انطلقنا فيها ودرنا اليوم الربط ما بين سبو والحوض ديال 
أبي رقراق من خالل سد محمد بن عبد هللا، وغنمشيو إلى سد املسيرة 
وهذا داخل في إطار املخطط 20-27، وهذا من بين األمور األساسية 
اللي غاتستافد منها العديد من املناطق بالنسبة للسقي؛ النقطة الثانية 
وهو القضية ديال آسفي كذلك مع املكتب الشريف للفوسفاط راه إن 
شاء هللا خالل األشهر املقبلة غتنطالق اإلستفادة ديال املدينة باملاء 
وغنديرو كذلك واحد الربط مع مراكش باش أنه توصل ل 60 مليون متر 
مكعب إن شاء هللا إلى مدينة مراكش ونضمنو كذلك الحاجيات ديال 
املاء بالنسبة للماء الصالح للشرب، وثالثا درنا برنامج خاص كذلك 
بالسدود الصغرى واللي تتهم هاد املناطق خصوصا اللي هي معنية بهاد 

اإلشكالية..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول تعزيز البنيات التحتية والتجهيزات 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الوطنية  األساسية 

األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

فلنائ2 فلسيد محمد ودمين:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلستراتيجية الحكومية فيما يتعلق 
بتعزيز البنيات التحتية والتجهيزات األساسية في إطار البرنامج التنموي 

الوطني بوجه عام ومرتبط باألقاليم الجنوبية بوجه خاص؟ وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

فلسيد نزفر ب3كة وزي3 فلتجهيز وفملاء:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

ديال  للقضية  بالنسبة  الواقع  في  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
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لي نقول  اللي يمكن  الوطنية  التحتية والتجهيزات األساسية  البنيات 
وهو أننا اليوم تنشتغلو مع مخطط خاص بالنسبة للماء، تنشتغلو 
على مخطط وطني، ولكن درنا كذلك مخططات جهوية واللي األحواض 
املائية فهي تتصادق عليها وفي إطار الجولة اللي تنقوم بها باش نترأس 
املجالس اإلدارية فتتكون املصادقة على هاد برامج املخططات الجهوية 
على املدى البعيد، وهذا من بين األمور األساسية اللي تم التركيز عليها، 
كاين كذلك بالنسبة للتجهيزات التحتية هنالك املخطط الوطني للطرق 
الجماعات  الجهات ومع  تشاركية مع  بكيفية  وتنخدمو   ،2040 ألفق 
وهنالك كذلك املخطط الوطني للموانئ من هنا ل 2030 وعندنا لجنة 
اللي تنخدمو  الطاقي والتنمية املستدامة  االنتقال  مشتركة مع وزارة 
على كل التجهيزات التحتية الضرورية في إطار هاد البرامج املستقبلية 
اإلستثمارات  لهاد  وبالنسبة  األخضر  للهيدروجين  بالنسبة  خصوصا 
املقبلة اللي غتدار في مجال الطاقة وفي املجاالت املتعددة األخرى، زيادة 
عن كون أنه بالطبع املناطق الجنوبية تحظى بإهتمام خاص، خصوصا 
بعد أن جاللة امللك أعطى االنطالقة ديال النموذج التنموي الجديد 
لألقاليم الجنوبية، وشفتيوا كما تحققت الطريق %80 ديال الطريق 
املزدوج ما بين تزنيت والداخلة وكذلك ما هو مرتبط كذلك بميناء ديال 
الداخلة األطل�ضي اللي عرف االنطالقة ديال األشغال ديالو، زيادة على 
برامج أخرى اللي هي مبرمجة وإن شاء هللا هاد الطريق مثال غنوصلوها 
حتى لكركرات. وهذا كله يدخل في إطار الهدف األسا�ضي وهو أن يكون 
هنالك تحسين املردودية ديال هاد التجهيزات التحتية، وأن يكون هناك 
استثمارات القطاع الخاص من أجل خلق فرص الشغل وتقوية التنمية 

في هذه األقاليم العزيزة علينا، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

فلنائ2 فلسيد محمد ودمين:

شكرا السيد الوزير، فعال املغرب انخرط خالل السنوات األخيرة 
في مشاريع مهيكلة وفي البنيات التحتية واملشاريع ذات أهمية كبرى، 
أنتما ذكرتو السيد الوزير، اآلن في العرض ديالكم، الطريق بين الداخلة 
وتزنيت، هاد الطريق هو مشروع ملكي ضخم، اللي غيربط شمال اململكة 
بجنوب اململكة، وكيوصل لتزنيت باش يربط الجنوب بالشمال، خصو 
85 كلم باش يبقى الربط مع الطريق السيار ديال أكادير، كيتوقف 
فتزنيت، فحال إيال ما درنا والو من تزنيت للداخلة بال ما نربطوه بالطريق 
السيار ديال أكادير، هذا مشروع مهم خصنا مباشرة من دابا نباشرو 

اإلجراءات باش ننجزو هاد 85 كيلومتر املتبقية؛

ثانيا، السيد الوزير، هناك مشروع ضخم وهو املنطقة السياحية 
تغازوت، تيجي للطريق املداري ديال أكاديرمن املطار اللي غيربط املطار 
بهاد املحطة، وكيتوقف عند حدود ميناء أكادير، في حين خاصو يوصل 
للمحطة السياحية تغازوت، وملا ال املحطة السياحة ديال أغرود باش 

تقوم بالدور ديالها كما كان مفروض باش تقوم به، اليوم السائح كيجي 
ف 3 الساعات من أوروبا ألكادير وكيدوز ساعتين من مطار أكادير إلى 

هاد املحطة السياحية؛

ثالثا، السيد الوزير، هناك مشروع ال يقل أهمية من هاد املشروع، 
هو الطريق املداري ديال سيدي بيبي، أنتم تعلمون أنه تنجزات على هاد 

الطريق ..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
سؤال عن اإلعتناء بالسدود الصغرى والحد من تبذير املاء، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

فلنائ2 فلسيد فدريس ساور فملنصوري:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

فلسيد فلوزي3،

فلسادة فلنوفب فملحتبمين،

إن الجهود املضاعفة التي قامت بها الحكومة من خالل السياسة 
املائية التي اعتمدتموها وحرصتم على تنفيذيها، وجاءت األزمة املائية 
تدفعنا للتساؤل عن اإلجراءات املتخذة لحصر مياه السدود الصغرى 

حتى تعود بالنفع العميم على ساكنة املنطقة؟ شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

فلسيد نزفر ب3كة وزي3 فلتجهيز وفملاء:

فلسيدة فل3ئيسة،

شك3ف فلسيد فلنائ2 فملحتبم.

كما تعلمون فهاد الحكومة عطات واحد الدفعة جديدة للقضية 
ديال السدود الصغرى، ألن أنتما عارفين بأن إلى يومنا هذا عندنا 135 
سد صغير، اليوم، في إطار هاد الحكومة وبشراكة مع الجهات، برمجنا 
129 سد جديد، وبرمجنا كذلك إن شاء هللا، من هنا ل 2024 ابتداءا 
من 2025 غنبرمجو واحد 100 وال 150 سد آخر، واحنا تنشتغلوا على 
الصغرى،  للسدود  العناية خاصة  واحد  وبالتالي عطينا  اإلطار.  هاد 
ألن اعتبرنا والتلية، ألن تتلعب دور أسا�ضي بالنسبة للعالم القروي، ال 
بالنسبة للري، وال بالنسبة للحماية من الفيضانات. وبالنسبة كذلك 
ملنطقة ديال الفحص- أنجرة، فاللي يمكن لي نقول هو بأن اليوم صحيح 
أن هاد السد اللي كاين، فهو فيه القدرة ديال 6 داملليون ونصف ديال 
املتر مكعب، وتيلعب دور مهم فالحماية من الفيضانات. واحنا تنشتغلو 
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كذلك أنه باش أنها تعطى واحد العناية قصوى لهاد املنطقة من خالل 
البرمجة د سدود أخرى، زيادة على السد الكبير اللي احنا غنديرو إن شاء 
هللا في سد عياشة، باش نضمنوا املاء الصالح للشرب بالنسبة لطنجة 

الكبرى، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم.

فلنائ2 فلسيد فدريس ساور فملنصوري:

شكرا السيد الوزير، علينا أن نسجل بإيجابية وباعتزاز كبير بما 
قامت به وزارتكم من مجهودات استثنائية في ظروف استثنائية. السيد 
الوزير، سد عين مشالوة، كيف كيعرف الجميع، بأن أحدث هاد السد 
في 2009 في 2010، 2011. الفيضانات اللي كانت في مدينة طنجة، اللي 
ديال »مغوغة«.  الصناعية  املنطقة  كثيرة  فيها خسارة  كانت ضاعت 
اليوم السيد الوزير، هاد السد هذا ألن فيه معايير خاصة صراحة 
بأن هاد السد هذا في املستوى ولكن مع األسف الشديد ما عندو �ضي 
السيد  من  كتلتمس  أنجرة  الفحص  ديال  الساكنة  ولهذا  البوابة، 
الوزير بأنه تكون عندو واحد البوابة باش يكون هاد السد هذا ينفع 
الساكنة وينفع الفالحة، وينفع املنطقة كلها. ولهذا ما يمكنش هاد املاء 

كلو كيضيع هباء منثورا للبحر، هادي هي الفرصة باش يمكن تعدلوا 

هاد البوابة باش تستافد منو الساكنة، واملنطقة كلها وتكون منطقة 

سياحية وتكون منطقة جميلة فهاد املنطقة ولكن للعكس كنشوفوا 

بأن الظروف هادي مدة طويلة وهاد السد هذا ملا..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 

تفضل السيد النائب.

فلنائ2 فلسيد فسماعيل فلربهومي:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

ملحا،  أمرا  أصبح  تانسيفت  واد  على  سد  إنجاز  الوزير،  السيد 

املائية بمجموعة  الفرشة  تعرفها  التي  وذلك نظرا لألولوية واملشاكل 

من الجماعات وكذلك إشكال املاء الصالح للشرب بعمالة مراكش. أما 

بخصوص السدود الصغرى، صراحة يجب أن نعطيها األولية ملا تعود به 

من نفع على ساكنة العالم القروي وخصوصا الفالح الصغير واملتوسط، 

وكذلك ضمان تزويد الساكنة باملاء الصالح للشرب خصوصا بجماعتي: 

جماعة »حربيل« و«املنابهة« و«أوالد دليم«، هاد الثالث جماعات بإقليم 
مراكش تنتظر من وزارتكم التدخل العاجل بها بإنجاز السدود الصغرى 

والسدود التلية، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
عندكم �ضي إضافة السيد الوزير؟ تفضلوا.

فلسيد نزفر ب3كة وزي3 فلتجهيز وفملاء:

فلسيدة فل3ئيسة،

شك3ف فلسادة فلنوفب فملحتبمين،

احنا فقط اإلضافة اللي باغي نزيد وهو أنه اليوم في الواقع هاد 
البرامج اللي تنديروا ديال السدود الصغرى والتلية مع الجهات، احنا 
درنا واحد البرمجة والجهات معلوم هي اللي تتقوم بالتنفيذ ديال هاد 
البرنامج، واحنا تنقوموا باملواكبة ديالها. اليوم تنشتغلوا وهنا غنطلب 
من السادة النواب كذلك يساعدونا فهاد اإلطار باش أننا نبرمجوا سدود 
جديدة أخرى، وهذا تيطلب منا أننا نحددوا اشنو هي األولويات ونشوفوا 
اشنو هما املناطق مع الحوض املائي اللي هي عندها واحد اإلمكانية باش 
تّدار فيها هاد السدود التلية، ونضمنوا كذلك أن هاد السدود التلية 
وهذا من بين األمور األساسية أننا نديروا التشجير كذلك باش نحميوها 
من اإلشكاليات اللي هي مطروحة واللي تتخلق عدة مشاكل ألن دغيا 
تيوقع لنا هداك املشكل ديال املاء ما تيمكنش للواحد يستغلوا بكيفية 
كبيرة، وشفنا شحال د السدود الصغرى والتلية اللي مع األسف عرفت 
هاد اإلشكالية. وبالتالي اليوم الهدف وهو أن تكون عندنا واحد مقاربة 
تشاركية ومقاربة كذلك شمولية من أجل إنجاز هاد السدود الصغيرة 

والتلية، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول مآل مشاريع تتعلق بالحد من أزمة 
املاء ببعض الجهات باململكة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلي 

السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة سلمى بنعزيز:

املائية  الفرشة  ديال  كبير  استنزاف  بالدنا عرفت  الوزير،  السيد 
الدار  جهة  أقاليم  من  مجموعة  في  األزمة  هذه  وتفاقمت  والسدود، 
في  عندنا  جيتوا  الوزير،  السيد  املا�ضي.  الخريف  البيضاء-سطات 
يوليوز املنصرم وأكدتوا لنا أنه سيتم ربط قنوات من سد موالي عبد 
هللا وكذلك تسريع محطة تحلية مياه البحر، لكن اليوم هاد املشاريع 
تتعرف عرقلة وتأخر كبير، بغينا نعرفوا أشنو واقع؟ ألن اليوم هاد األمر 

أصبح مقلق.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الجواب ديالكم السيد الوزير.
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فلسيد نزفر ب3كة وزي3 فلتجهيز وفملاء:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

شك3ف فلسيدة فلنائبة فملحتبمة،

أنا بغيت نطمأن السيدة النائبة املحترمة بأن ما كاين حتى عرقلة بل 
بالعكس الكالم اللي قلنا هنا احنا تنطبقوه، وخير دليل على ذلك وهو 
أنه بدينا في بناية الربط ما بين السد ديال »سبو« والسد ديال »محمد 
بن عبد هللا« والقنوات راه بدات تتوصل بدينا نوضعوها باش إن شاء 
هللا في الصيف ديال هاد السنة إن شاء هللا غيمكن لنا نقلوا ما بين 300 
مليون إلى 400 مليون متر مكعب وغنحلوا املشكل ديال الرباط وديال 
الدار البيضاء أساسا؛ ثانيا حتى هادوك القنوات ما بين الدار البيضاء 
الجنوبية والدار البيضاء الشمالية فهي تنجزات، والطرف الثاني غيكون 
يتنجزوا إن شاء هللا من هنا ألبريل املقبل، وبالتالي باش أننا نضمنوا أنه 
اإلشكالية ديال املاء بالنسبة للدار البيضاء الكبرى ما تبقاش مطروحة، 
إلى أن يتم بناء املحطة ديال تحلية املياه، اللي إن شاء هللا غتنطلق في 
ختام هاد السنة، باش تكون جاهزة في أواخر سنة 2026، وأننا احنا 
دخلنا واملكتب الوطني للماء والكهرباء، فهو يشتغل في إطار التفاوض 
مع هذه املقاوالت، اللي قدمات عروض فهاد اإلطار، باش أنه يتختار 
أحسن عرض اللي يكون فيه أقل تكلفة، واللي يضمن كذلك جودة هاد 
املياه، ويضمن أن الحجم ديال 200 مليون متر مكعب يكون جاهز في 

2026-2027، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة سلمى بنعزيز:

مسبوق،  غير  مائي  إجهاد  اليوم  كتعرف  بالدنا  الوزير،  السيد 
وإيال خذينا الدار البيضاء على سبيل املثال ال الحصر، اليوم املواطن 
البيضاوي تفاجأ بتعميم دورية للشركة املفوض لها تدبير قطاع املاء 
باملدينة، اللي تيخبرهم بأن غيكون هناك نقص في الصبيب، وغادي 
يكون كذلك قطع املاء في أوقات معينة، وفي الحقيقة ما كناش نوصلوا 
لهاد املرحلة، لوال التأخر اللي عرفو إنجاز محطة تحلية مياه البحر، هاد 
املشروع اللي كان خصو يتنجز في 2016، وبقى جامد في وجه 5 املليون 
ديال البيضاويين أو أكثر ألكثر من 6 سنوات، حتى جات هاد الحكومة 
باش أطلقت طلبات العروض، باش كذلك تحل املشكل وتوفر هاديك 
كما قلتم 300 مليون متر مكعب. السيد الوزير اليوم بالدنا مرجع في إنتاج 
الطاقات املتجددة، مرجع كذلك في األمن الغذائي، بغيناها تكون رائدة 
في تحقيق األمن املائي، وتدبير ملف تحلية املياه. ال ندعي أن األمر سيكون 
سهال، خصوصا وأنكم تواجهون إكراه استدراك التأخير اللي عرفاتوا 
اإلستراتيجية الوطنية للماء، لكن ثقتنا فيكم كبيرة، ومسؤوليتكم أكبر 

لتحقيق األمن املائي لبالدنا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
تفضلي السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة نورة ك3وم:

اسمح لي السيد الوزير نحيي الجهود الكبيرة اللي كتقوموا بها، في 
ظل أزمة املاء الغير مسبوقة اللي كتعيشها بالدنا، بعد توالي سنوات 
الجفاف، األمر ديال هللا ما عندنا ما نقولوا فيه، نسأل هللا هللا يفرجها 
تارودانت  بإقليم  إيغرم  الوزير، ساكنة  السيد  ولكن  بالغيت،  علينا 
كيوصلها املاء واحد الساعة في النهار كل يومين، يعني كنلتمسوا منكم 
السيد الوزير، تقدير حجم معاناة هاد الساكنة، وإعطاء األولوية لهاد 
املشكل، خصوصا التسريع بتنفيذ الحل املقترح، واملتمثل في جلب املاء 

من سد أولوز، وشكرا لكم.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ الكلمة لكم السيد 
الوزير املحترم.

فلسيد نزفر ب3كة وزي3 فلتجهيز وفملاء:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

شك3ف فلسيدتين فلنائبتين فملحتبمتين،

أنا فقط بغيت ندقق بعض األمور، األمر األول وهو أنه اليوم املغرب 
الحمد هلل، فهو نموذج على الصعيد الدولي وعلى الصعيد اإلفريقي 
في مجال تدبير املاء، وخير دليل على ذلك وهو أن هنالك الريادة اللي 
تتعرفها بالدنا، من خالل التميز في هذا املجال، خصوصا مع املجهود 
الكبير لي تيقوم به جاللة امللك محمد السادس أيده هللا في هاد اإلطار. 
النقطة الثانية وهو أنه اليوم هاد املجهودات اللي تتبذل، ضروري أننا 
نعرفوا بأن هنالك تصور واضح واللي تنشتغلوا عليه، والهدف وهو 
أن يكون هنالك في الواقع واحد تغيير في املنطق، أي أننا غنمشيوا في 

املناطق ديال أن املدن هي اللي تبدا..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن اآلثار البيئية ملحطات تحلية مياه 
اإلشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  البحر، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

فلنائ2 فلسيد عبد فلغني مخدفد:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن اآلثار البيئية ملحطة تحلية مياه البحر؟
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فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الجواب ديالكم السيد الوزير.

فلسيد نزفر ب3كة وزي3 فلتجهيز وفملاء:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

شك3ف فلسيد فلنائ2 فملحتبم،

أوال تيخصنا نأكدوا مرة أخرى، بأن اليوم الخيار اللي عندنا اليوم 
باش يمكنا نتجاوزوا اإلشكالية، ديال التغيرات املناخية وانعكاساتها 
على بالدنا، واآلثار السلبية اللي تنعرفوا من النتيجة ديال الجفاف ال 
حا وال بالنسبة للمواطنين، وهو تحلية 

ّ
بالنسبة ملاء السقي بالنسبة للفال

أصبح  كذلك  اإلختيار  هذا  أن  ثانيا:  العادمة،  املياه  ومعالجة  املياه 
ضروري بحكم أن الحمد هلل مع التطور التنموي اللي تتعرف بالدنا 
ب أن يكون هنالك بالطبع إمكانية ديال 

ّ
ل
ّ
فالحاجيات تتكبر، وهذا تيط

العرض ديال املاء اللي يكون في املستوى، وزيادة على املجهودات اللي 
يمكن ّدار في إطار الطلب؛ أما بخصوص القضية ديال التأثير الّسلبي أنا 
فقط بغيت نرجع ل 2 ديال النقط، بأن اليوم اللي أسا�ضي وهو أن يكون 
هنالك التحديد األمثل ملوقع املحطة، ألن التصميم املثالي ملآخذ ماء 
البحر تتفادى هذا االصطدام اللي يمكن يكون ما بين الكائنات البحرية 
عبر اآلنابيب األولوية المتداد املحطة، والنقطة الثانية كذلك اللي هي 

أساسية، وهو التصميم املثالي ملنافذ املياه املالحة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب ديالكم السيد النائب املحترم.

فلنائ2 فلسيد عبد فلغني مخدفد:

شك3ف فلسيد فل3ئيسة،

بالنسبة للّتفكير في خلق هاذ املحطات ديال تحلية مياه البحر، هو 
وسيلة من الوسائل باش نقذو بالدنا من هاذ املعضلة الحقيقية اللي 
ات كيف قلتي السيد الوزير خص 

ّ
هي نذرة املياه، ولكن بالنسبة للمحط

تحديد األماكن املناسبة، لكي ال تكون تأدي قطاعات أخرى ضريبة ما 
تخلفه املحطات ديال تحلية مياه البحر، خصوصا وأنها غتكون بجانب 
الشواطئ البحرية اللي غادي يأثر على املشاريع ذات الطابع السياحي، 
وكذلك بالنسبة للثروة السمكية اللي كتزخر بها بالدنا، لذا يجب التفكير 
جليا في خلق هاذ املحطات في األماكن التي سوف ال تضر بالقطاعات 

األخرى، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
شكرا لكم السيد الوزير املحترم على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 

ننتقل إلى قطاع اإلنتقال الطاقي والتنمية املستدامة مرحبا بكم السيدة 
باألقاليم  املتجّددة  الطاقات  مشاريع  عن  سؤال  املحترمة،  الوزيرة 
الجنوبية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

فلنائبة فلسيدة ليلى دفهي:

شك3ف فلسيد فل3ئيسة،

السيدة الوزيرة، عن إستراتيجية وزارتكم لتثمين مشاريع الطاقات 
املتجددة، واستغالل إيجابياتها على املنطقة أسائلك السيدة الوزيرة؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة :

جواب ديالكم السيدة الوزيرة املحترمة.

فلسيدة ليلى بنعلي وزي3ة فالنتقال فلطاقي وفلتنمية فملستدفمة:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة فملحتبمة،

شكرا السيدة النائبة املحترمة من الفريق التجمع الوطني لألحرار 

على هاذ السؤال، اللي سؤال جد هام اللي كيتعلق بمشاريع الطاقات 

املتجددة، خصوصا في األقاليم الجنوبية اللي كتحظى بواحد اإلهتمام 

كبير من طرف املستثمرين وطنيا أو دوليا، فبخصوص األقاليم الجنوبية 

اليوم كتراكم واحد القدرة إجمالية مستغلة اللي كتفوق 900 ميغاواط، 

بة اليوم في الطاقات املتجددة 
ّ
ل حوالي %21 ديال الطاقة اللي مرك

ّ
كتمث

واحد االستثمار مالي ديال 15 مليار ديال الدرهم، تقريبا الثلث ديال 

امللف ديال االستثمار اللي كان ّدارفي الطاقات املتجددة، كما توجد في 

األقاليم الجنوبية مشاريع أخرى اللي هي قيد التطوير، بقدرة إجمالية 

ل %36 ديال القدرة اإلجمالية 
ّ
كتفوق 1.6 جيغاواط هاذ ال�ضي كيتمث

قيد التطوير في الطاقات املتجددة، واحد اإلستثمار اللي كيفوق 20 مليار 

ديال الدرهم، منها عندكم 1.2 جيغاواط من الطاقة الريحية وتقريبا 

400 ميغاواط فقط من الطاقة الشمسية، هو القطاع ديال الطاقات 

املتجددة كيحظى بواحد العناية مولوية كيفما كتعرفو، وأصدر جاللته 

تعليماته السامية من أجل تسريع وتيرة إنجاز املشاريع ذات الطاقات 

الجنوبية،  األقاليم  في  ديالها خصوصا  وتثمين االستغالل  املتجددة، 

البرامج ديال الطاقات املتجددة عندها واحد الوقع اقتصادي وإجتماعي 

على الساكنة املحلية، على سبيل املثال غنعطي بعض األمثلة، مكانة 

اليوم قيد االستغالل  اللي كتوجد  الطاقات املتجددة  املشاريع ديال 

باملناطق الجنوبية، خلقات ما يناهز 200 منصب شغل قار واملشاريع 

الجاية غتخلق 270 منصب شغل قار.

فلسيدة رئيسة فلجلسة :

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.
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فلنائبة فلسيدة ليلى دفهي:

السيدة  إجابتك،  معرض  في  جاء  ما  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
نتحدث عن  نحن  املتجددة  الطاقات  مشاريع  نقول  حينما  الوزيرة، 
نموذج  وهو  الجديد،  التنموي  النموذج  لواء  تحت  تنضوي  مشاريع 
أولى جاللة امللك عنايته لألقاليم الجنوبية، عبر هذا النموذج التنموي 
السيدة  ولكن  الجنوبية.  األقاليم  بأبناء  متعلق  هو  الذي  الجديد، 
الوزيرة، الناظر في ثنايا املوضوع سيجد أن هذه املشاريع واإلستثمارات 
الجنوبية. بصفتي شابة وأمثل شباب  األقاليم  أبناء  منها  ال يستفيد 
األقاليم الجنوبية، أؤكد لك السيدة الوزيرة، أن الشباب ال يستفيد 
من مناصب الشغل في هذه املشاريع لألسف، والبطالة تنخر في صفوف 
الشباب، ألن القطاع العام، طاقته اإلستيعابية ال تحتمل. لذلك السيدة 
الوزيرة، ألتمس منك اليوم خلق آلية مع هذه الشركات املستثمرة، 
تفرض عليهم خلق فرص شغل لهؤالء الشباب، كذلك السيدة الوزيرة 
بما أنه نموذج تنموي أعطى جاللة امللك انطالقته في العيون وألبناء 
األقاليم الجنوبية، نرجو منك أيضا التشديد أو فرض إعطاء األسبقية 

للمقاوالت املحلية، السيدة الوزيرة، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟

فلنائبة فلسيدة خد جة بوك3ن:

فلسيدة فل3ئيسة،

فلسيدفن فلوزي3فن،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

بدوري أريد ان أثير االنتباه السيدة الوزيرة إلى مجموعة من الشباب 
من جهة الداخلة واد الذهب، عندهم ظروف خاصة، غير متزوجين 
عاطلين عن العمل، تم استبعادهم مؤخرا من املناطق خارج املدينة، 
في إطار التنقيب. إيال كان ممكن يعني عبر السؤال ديالي اللي عبرت عنه 
األخت، حتى هما نشوفو لهم �ضي آلية معينة، مقاوالت أو تعاونيات أو 
شركات أو غير ذلك. ألن هذا الناس خدامين في امليدان كانوا ومؤخرا 
تم استبعادهم، ونبغيو إن شاء هللا تشوفو لهم �ضي حلول، تعطيوهم 

تراخيص أو غير ذلك لالستفادة في هذا اإلطار، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة.

فلسيدة ليلى بنعلي وزي3ة فالنتقال فلطاقي وفلتنمية فملستدفمة:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة فملحتبمة،

فتجاوبا مع هاد السؤال، بغيت نوضح أنه ميدان الطاقة عموما ما 

تيخلقش فرص الشغل جد كثيرة بطريقة مباشرة، فهو أحسن كيكون 
فيه الخلق ديال فرص الشغل بطريقة غير مباشرة. فإيال شفتو، إيال 
في  كاينين  اللي  املتجددة  الطاقات  برنامج  على  األرقام  بعض  عطيت 
اللي  املباشرة  الشغل  فرص   200 هاديك  طبعا  الجنوبية،  األقاليم 
تكلمتي عليها، كتغطي على فرص الشغل غير املباشرة اللي تخلقت في 
هاد املشاريع. واملسألة الثانية اللي بغيت نشير لها، هو أنه كيف كيكونو 
أيضا مشاريع اللي املجهودات اللي متواصلين فيها، وخصوصا مع وزارة 
التجهيز، لتطوير البنيات التحتية اللي غتمكنا باش نفعلو هاد املشاريع، 

والشبكة..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

املمكنة  الحكومية  البدائل  عن  سؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
ملواجهة ارتفاع أسعار املحروقات للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

فلنائبة فلسيدة ادوى محسن فلحياني:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن إشكالية ارتفاع أسعار املحروقات 
ومدى توفر الحكومة على مخرجات معينة، والتدابير املصاحبة لحماية 
الفئات االجتماعية األكثر تأثرا في مواجهة االرتفاعات املهمة ألسعار 

البنزين والغازوال؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

جواب السيدة الوزيرة املحترمة.

فلسيدة ليلى بنعلي وزي3ة فالنتقال فلطاقي وفلتنمية فملستدفمة:

فلسيدة فل3ئيسة فملحتبمة،

كنشكر الفريق الحركي على طرح هاد السؤال. أوال فيما يخص الشق 
املتعلق بتطوير اإلستثمارات في قدرة التخزين، فكما كتعرفو كتعمل هاد 
الوزارة على مواكبة القطاع وعلى تسريع كل املشاريع اللي هي متعلقة 
بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى 
املخزون. وبما اننا كنواكبو هاد القدرات اإلضافية للتخزين، هاد العام 
في 2023 غادي نزيدو تقريبا 13 يوم إضافي باستثمار مالي كيناهز 2 مليار 
ديال الدرهم، وكما وضعنا واحد اللجنة ديال التخطيط مع ديال البنية 
التحتية مع وزارة التجهيز واملاء، ديال املواد الطاقية، وبدينا االشتغال 
منذ أكتوبر 2022، وكتعمل هاد اللجنة على تخطيط البنيات التحتية 
الالزمة من أجل تنزيل النظام جديد لتدبير املخزون اإلحتياطي، وتوزيع 

القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع اململكة.

وبغيت نشير أيضا أن الوزارة بدأت منذ سنة 2022 واحد املقاربة 
تشاركية وشمولية مع كل الفاعلين للعمل على تحيين اإلطار القانوني 
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اللي هو شوية متجاوز، فاحدثنا خالل يناير 2023 واحد اللجنة مكونة 
من وزارة اإلقتصاد واملالية طبعا، وتجمع النفطيبن باملغرب، الفيدرالية 
الطاقية، فيدرالية الطاقة، وفيدرالية أرباب ومسيري محطات املغرب، 
والجامعة الوطنية ألرباب ومسيري املحطات باملغرب للتشاور إلعداد 

مشاريع ديال نصوص اللي متعلقة باملواد البترولية.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة ادوى محسن فلحياني:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيدة الوزيرة، موضوع غالء املحروقات طرقنا لو كثير داخل هاد 
املؤسسة، والجواب ديالكم اليوم في واد والواقع املعاش في واد آخر، 
غير نهار السبت الحظنا بأن كان واحد اإلرتفاع في الغازوال وفي البنزين. 
السيدة الوزيرة، احنا ما عرفناش واش هداك الدعم املنهي اللي اعطيتوه 
للسائقين املهنيين هو اللي غادي يحل هاد اإلشكالية؟ ما كنظن شاي 
غادي يكون هداك هو الحل، راه املواطنين كيعانيوا بزاف وكنبهوكم كل 
مرة بأن هاد ال�ضي راه كيهدد السلم اإلجتماعي. السيدة الوزيرة، شنو 
غادي ّديروا فهاد الغالء اللي راها كتعيشوا البالد دباب؟ إيال شفتوا بأن 
مطيشة وصالت ل12 درهم، بطاطا والبصلة 09 دراهم، 10 دراهم، 
البيض 30 ريال وراه هادو هما املواد اللي كيعيش بهم املواطن، جل 
املواطنين املغاربة هما اللي كيعيشوا بهاد ال�ضي. شنو غيديروا املواطنين 
املحروقات  ارتفاع  وراه  األبواب؟  على  ورمضان  الغالء  هاد  ظل  في 
كيساهم بواحد الشكل كبير في ارتفاع هاد املواد األساسية، مع األسف 
في غياب تام للحكومة، وكذلك ومع األسف غياب بعض النقابات اللي 
تخالت على الدور ديالها، راه هاد ال�ضي كلو أدى إلى األمراض، ارتفاع 
األمراض النفسية، االنتحار، بصفة عامة تفكك األسر املغربية، وهاد 
ال�ضي راه كيأثر بزاف على السلم اإلجتماعي السيدة الوزيرة. شنو غادي 
تقدوا تديروا لنا في ظل هذا الغالء؟ راه اآلن ومن الضروري باش الكل 
يتحمل املسؤولية، أنتم كحكومة، وكذلك النقابات، وكذلك مجلس 

املنافسة، احنا كنواب غادي نوصلوا صوت الشعب..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ تفضل السيد الرئيس.

فلنائ2 فلسيد عبد فلصمد حيك3:

شك3ف فلسيدة فلوزي3ة،

الدراوش واملساكن فهاد البالد املساكين فهاد البالد في أفق رمضان 
ما عارفينش شنو غيعملوا؟ ما عارفينش كيفاش األمور غادية تطور؟ 

لألسف الشديد أنتما كحكومة ما قدرتوش ما بغيتوش أنكم ّديروا 
في أسعار املحروقات ينخفض،  الالزمة باش هاد اإلرتفاع  التدخالت 
باش يتوقف، باش ما تزيدش يعني املواد األساسية كلها، اللحم السيدة 
الوزيرة، راه أقل ما كيكلف اآلن 100 درهم، شكون هاد املسكين اللي ما 

زال غادي يقدر يشريه؟..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

فلسيدة ليلى بنعلي وزي3ة فالنتقال فلطاقي وفلتنمية فملستدفمة:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

وشكرا على هاد السؤال اللي كيرجع بزاف داملرات على ارتفاع أسعار 
املواد األساسية ككل، فكيفما كتعرفوا هاد  ديال املحروقات وديال 
الحكومة تفاعلت مع ارتفاع األسعار ديال املواد األساسية والتذبذب 
في األسعار ديال األسواق في األسواق العاملية. فاليوم كيفما كتعرفوا 
هاد الوزارة بالذات تفاعلت بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس 
املنافسة، خصوصا في انتظار إهتمام املستثمرين ديال القطاع الخاص 
اللي غادي يكثروا من املنافسة فهاد القطاع. ولكن فيما يخص أسعار 
بهاد  املتعلق  الشق  بواحد  نذكركم  غير  غادي  بالضبط،  املحروقات 
أسعار املحروقات أنه ما كيدخلش ضمن اختصاصات هاد الوزارة، 

وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، سؤال عن اعتماد املغرب على الطاقة البديلة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا. تفضل السيد النائب املحترم.

فلنائ2 فلسيد ااضل ب3فس:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

فلسيدة فلوزي3ة،

فلسادة فلوزرفء،

نظرا لألهمية القصوى، نظرا لألهمية القصوى..، الوقت السيدة 
الرئيسة...

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

تفضل السيد النائب.

فلنائ2 فلسيد ااضل ب3فس:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،
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فلسيدة فلوزي3ة فلسادة فلوزرفء،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

نظرا لألهمية القصوى اللي كيمثلها ميدان الطاقة في بالدنا نعتبروه 
إستراتيجي، نسائلكم السيدة الوزيرة عن إستراتيجيتكم من أجل تطوير 

هذا القطاع؟ وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة :

الجواب ديالكم السيدة الوزيرة.

فلسيدة ليلى بنعلي وزي3ة فالنتقال فلطاقي وفلتنمية فملستدفمة:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة فملحتبمة،

وشكرا على الفريق باش حطو هاذ السؤال، على اعتماد املغرب على 
الطاقة البديلة واإلستراتيجية ديال املغرب، طبعا للتوجهات امللكية 
البديلة وهذا ورش جد  إنجاز برامج الطاقات  السامية باش نسرعو 
كبير، فسألتونا على الوقع اإليجابي لهاذ املشاريع إيال خذيت مثال ديال 
نور ورزازات، كان فيه تطوير ديال البنيات التحتية املشتركة املنجزة 
من أجل تلبية حاجيات الساكنة املحلية، من الربط الكهربائي والنقل 
الطرقي والربط باملاء الصالح للشرب وصرف املياه واإلتصاالت، فكان 
عندو واحد الوقع غير مباشر هاذ املشروع ديال نور ورزازات، إيال عطيت 
املثال ديالو كيلّبي احتياجات ديال 1.7 ديال املليون ديال نسمة من 
ن من تشغيل 6 آالف شخص على املستوى 

ّ
الطاقة الكهربائية، ومك

املحلي والوطني في مرحلة اإلنجاز، و200 عامل ومهندس وتقني في مرحلة 
اإلستغالل، لتفعيل البرامج واملشاريع الطاقية في هاذ امليدان كتقوم 
الوزارة بمواصلة املجهودات لتطوير الترسانة القانونية والتنظيمية، 
بالطاقات  متعلقين  القوانين  ديال  مشروعين   2 واحد  منها  غنذكر 

املتجددة واإلنتاج الذاتي..

فلسيدة رئيسة فلجلسة :

املحترم  النائب  السيد  تعقيب  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  شكرا 
تفضل.

فلنائ2 فلسيد ااضل ب3فس:

إذن فالفريق اإلشتراكي السيدة الوزيرة، نعتبر بأنه إنتاج الطاقة 
عبر الطاقات املتجددة يجب أن تأخذه الحكومة بأنه سياسة عمومية 
وليس تقنية كما يعتبر البعض، ولهذا يجب تضافر القطاعات الحكومية 
خصوصا املؤسسات العمومية، من أجل تنزيل محكم لجميع القوانين 
السيادة  هذه  بلوغ  أجل  من  ر، 

ّ
املوق املجلس  هاذ  عليها  اللي صادق 

في خطب  امللك  في عدة خطب جاللة  بها ووجها  نادى  اللي  الطاقية 
تعبئة  يجب  العمومية  السياسة  تنزيل هذه  أجل  من  سامية، وجب 
اإلعتمادات الالزمة، لتحقيق اإلستثمارات الالزمة وهنا أخص بالذكر 

الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، و بنهج سياسة عمومية من أجل 
نجاعة طاقية وبمدى..

فلسيدة رئيسة فلجلسة :

إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والكهرباء،  املاء  استهالك  فوترة  إختالالت  املوضوع؟ سؤال حول  في 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

فلنائ2 فلسيد عماد فلد ن فل3يفي:

فلسيدة فل3ئيسة،

فلسيدة فلوزي3ة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

يشكو املواطنون بشكل متزايد من إشكالية عدادات املاء والكهرباء 
مما  لالستهالك  الشهرية  الفوترة  احترام  وعدم  واملتهالكة،  املتقادمة 
يتسبب في استخالص فواتير غير حقيقية ومجحفة في حق املستهلكين، 

فما هي اإلجراءات والتدابير املتخذة ملعالجة هذه اإلختالالت؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

جواب السيدة الوزيرة املحترمة.

فلسيدة ليلى بنعلي وزي3ة فالنتقال فلطاقي وفلتنمية فملستدفمة:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة فملحتبمة،

وشكرا السيد النائب املحترم، ففي الدقيقتين اللي عندي غنتكلم 
ما  هي  املاء حتى  فاتورة  وأن  الكهربائية خصوصا  الفاتورة  على  أوال 
دخالش في اإلختصاصات ديال هاذ الوزارة، بالنسبة لنظام الفوترة 
ديال املعتمد من طرف املكتب الوطني للماء والكهرباء الصالح للشرب، 
كتخضع للقوانين اللي هي موحدة على صعيد التراب الوطني فما كاينش 
د مرة كل 

ّ
تمييز ما بين الجهات، وكيرتكز على املراقبة الكشفية للعدا

م الزبون الفاتورة ديالو عند كل شهر 
ّ
شهرين بفوترة شهرية، فكيتسل

بالتعاقب، عندك فاتورة ديال الشهر األول كيفما كتعرفو كتقّدر على 
أساس متوسط اإلستهالك اليومي للزبون، وبعد ذلك فاتورة الشهر 
د، فتما 

ّ
ز على أساس على قراءة فعلية للعدا

ّ
سوية كترك

ّ
الثاني املوالية للت

فين يقدرو يكونو فيه اختالالت، لذلك املكتب اعتمد على وضع بعض 
التدابير: أوال اعتمد على واحد النظام معلوماتي في احتساب ومراقبة 
عملية الفوترة، ومعدات تقنية جديدة لتسهيل عملية القراءة وملزيد من 
ضبط نتائجها؛ وثانيا: في فاتورة الكهرباء اشتغل على اعتماد عدادت 
مسبقة الدفع في العالم القروي، باش يسمح داك ال�ضي للزبناء باش 
يرشدو اإلستهالك ديالهم في الكهرباء والتحكم فيه، والتعميم التدريجي 
للقراءة الشهرية لعدادات زبناء الجهد املنخفض بدل قراءتها مرة كل 
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التجهيزات قياسية  تيدير بعض اإلختالالت واقتناء  اللي كان  شهرين 
محمولة وإنشاء مختبرين للكهرباء لكل منهما مجهز بجهاز يمكن من 
العدادات مع  توافق هاد  العدادات من أجل ضمان  معاينة مراقبة 

املتطلبات املعيارية، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الرئيس،  السيد  السيد  تفضل  تعقيب،  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
تفضل السيد الرئيس، في التسير السيد الرئيس؟

فلنائ2 فلسيد فدريس فلسنتي�سي رئيس فلف3يق فلح3كي)نقطة 
نظام(:

عاد نديرو يعني نقطة نظام، ما كاينش، بغيتو نديرو نقطة نظام؟ 
إذن في إطار املادة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

في التسيير؟ السيد الرئيس، هذا، السيد النائب، هذا ما عندوش، 
من  تسحب  وبالتالي  بالتسيير،  عندهاش عالقة  ما  نظام  نقطة  هاد 

املحضر، تسحب من املحضر، جواب السيد النائب املحترم، تفضل،.

فلنيابية  فملجموعة  رئيس  بووفنو  هللا  عبد  فلسيد  فلنائ2 
للعدفلة وفلتنمية )نقطة نظام(:

السيدة الرئيسة، الدستور حدد في املادة 103 وال 100، في عالقة 
السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية حدد لنا هاد العالقة، وقال، 
يعني، في املادة 100، واضح، وتمت البرمجة، هاد البرمجة تتم بتوافق 
اللي غيجاوب عليها،  والقطاع كل وزير كيقول األسئلة  الحكومة  مع 
وكيم�ضي لرئيس الحكومة ورئيس الحكومة كيقول هذا السؤال غيم�ضي 
عند هاد الوزير، هاد السؤال غيم�ضي عند هاد الوزير ويتكلف الوزير 
املكلف بالعالقة مع البرملان باألمر، اليوم مللي كتجينا الوزيرة وكتقول 
لك هذا ما�ضي من اختصاص، احنا ما كناقشوش مراسيم اختصاصات 
دالوزراء، احنا كناقشو األسئلة اللي مطروحة اليوم، كيخص تجاوب 
عليها قبل، خصنا تجاوبنا عليها، ايال ما جاوبتناش عليها ما تقوليناش 
هذا ما�ضي من اختصا�ضي، وإال هذا احتقار للمجلس، احتقار لنا، كعال 

كنا نجتمعو، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، في التسيير السيد النائب وال في نفس املوضوع؟ 
ألن هداك املوضوع ما عندوش عالقة بالتسيير، وبالتالي يسحب من 

املحضر.

فلنائ2 فلسيد عبد فل3حيم بوعزة )نقطة نظام(:

في نفس املوضوع السيدة الرئيسة، أعتقد أن هاد املشكل هذا ما 

هو ال مشكل ديال السيدة الوزيرة وال املشكل ديال �ضي حاجة ديال هاد 
املكتب  ديال  بالوضعية  املؤسسة، هاد اإلشكال هذا مرتبط أساسا 
الوطني للكهرباء واملاء، بحيث أن ال زال القطاع ديال املاء القطاع ديال 
املاء تابع لوزارة التجهيز والقطاع ديال الكهرباء تحت املسؤولية ديال 

الوكالة، فبالتالي..، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

السيد النائب، وزير العالقات مع البرملان ما يمكنش نعطيه الكلمة 
في إطار النظام الداخلي الحالي، وبالتالي جواب التعقيب ديال السيد 

النائب تفضل السيد النائب، تفضلوا السيد النائب التعقيب ديالكم.

فلنائ2 فلسيد عماد فلد ن فل3يفي:

السيدة الوزيرة، أوال تانبغي نشكر على التوضيحات ديالك ونأكد 
ليك بأننا ال نختلف على املجهودات والدعم التي تقوم به الحكومة، كما 
جاء على لسان وزير املالية اللي هو متمثل في دعم املكتب الوطني للماء 
والكهرباء ب%75 من اإلستهالك الطاقي، إال أن هاد املجهود الحكومي 

السيدة الوزيرة ال نرى له أثر على جيب املواطن.

السيدة الوزيرة، املواطن وال تيخاف يشعل الضوء وال البوال راه 
الناس والت تتفضل يضويو بالشمع خاصة باملدن الكبرى كمدينة سال، 
كيف يعقل أن واحد ساكن في بيت وال كاري بيت ب 500 درهم وتاتجيه 
فاتورة ب500 درهم، السيدة الوزيرة راه الضوء والبوال وال الواحد 

تيخاف يشعلهم.

السيدة وزيرة، بكل صراحة خاصنا نرجعوا التدبير املفوض، ألن هاد 
الشركات والت غول تيمتص جيوب املواطنين، هاد الشركات املفوضة 
لتقارير املجلس األعلى للحسابات بين بأن العديد من اإلختالالت اللي 
فيها، هاد الشركات اللي تتبحث خاصة على مصالح املادية بشكل مبالغ 

فيه.

السيدة الوزيرة، أرجو أن وزارتكم بمعية الوزارات املعنية القيام 
بتسريع بالعديد من اإلجراءات الضرورية واآلنية: أولها منح العدادات 
الفردية اإلضافية ألن هناك تنا�ضي بأن هناك عائالت تشارك في عداد 
 la trancheالوزيرة السيدة  تنرجعوا  في  وهنا  العدادات،  من  واحد 
némuro 3 d›accord، ثانيا، إعداد خلية دائمة ملراقبة تدبير الفواتير 
قبل وبعد اإلستخالص، وأخيرا عدم قطع التزويد بشكل مفاجئ، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

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

فلنائ2 فلسيد عبد فلحق فلشفيق:

السيدة الوزيرة، الكل يعلم أن الوكالة الحضرية فرزات شقق في 
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امللكية املشتركة يعني كل الشقة عندها عداد كهربائي واحد، اليوم 
أن البنايات اللي تخلقو قبل من الوكالة الحضرية يعني 4 د األسر في 
 ،pénalité بناية واحدة، يعني أن أداء املاء والكهرباء أصبح إجباري ديك
وأصبح أن واحد ساكن في بيت ما عندوش حتى باش يتعشا كيخلص 
الكهرباء بحالو بحال واحد عندو بار في عين الدياب، فين هي الحكامة؟ 
الفاتورة املشتركة وزير الطاقة، وزير الداخلية ها هي كاينة املذكرة وما 
تفعلت �ضي رأفة باملواطنين اللي في وضعية صعبة، أن هو خاصو هادوك 
الناس اللي عندهم القهاوي كبار واللي عندهم كل �ضيء، ما يخلصوش 
الدراوش واملواطن الضعيف ما يخلصوش  فحالهم فحال املواطنين 

pénalité ألن اصبحت الpenalité إجبارية..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

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

فلنائ2 فلسيد عبد فل3حيم بوعزة:

فلسيدة فل3ئيسة،

فلسيدة فلوزي3 فملحتبمة،

بغيت نتحدث على البرنامج الوطني للشمولية الكهرباء القروية اللي 
أعطى اإلنطالقة ديالو سيدنا هللا ينصروا بتعليمات سامية بتعميم 
هاد املادة في جميع الدواوير واملداشر والقرى باململكة، فعال تحققت 
نتائج مهمة على صعيد التعميم لكن لألسف الجودة ديال الكهرباء بهاد 
املناطق ضعيفة جدا، وكاين إشكالية أخرى اللي هي كبيرة وكبيرة جدا 
بحيث أن كاين اإلختالسات واللي كننددوا بها من هاد املنبر هذا كفريق 
األصالة واملعاصرة، ولكن املكتب الوطني للكهرباء ما كيلجأش للطرق 
القانونية في يعني صد هاد اإلختالسات بحيث أنه كيلجأ إلى العقاب 
الجماعي، فبالتالي وكيقطع الضوء على جميع الدواوير وهنا كنتحدث 
عن األقاليم النائية وخصوصا األقاليم ديال شفشاون، تاونات، وزان، 
الحسيمة، وتقريبا جميع الدواوير النائية اللي كتعرف هاد الظاهرة ديال 

اإلختالسات، اللي كنددوا بها مرة أخرى.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة.

فلسيدة ليلى بنعلي وزي3ة فالنتقال فلطاقي وفلتنمية فملستدفمة:

شحال باقي دالوقت السيد الرئيسة؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

عندك الوقت، تفضلي.

فلسيدة ليلى بنعلي وزي3ة فالنتقال فلطاقي وفلتنمية فملستدفمة:

فلسيدة فل3ئيسة فملحتبمة،

وفلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

السؤال  أن  كنظن  ألن  كنقبل،  اللي  السؤال  على  نكمل  غادي 
الجوهري اللي مازال ما جاوبنا عليه كمغاربة كلنا، ال في قبة البرملان وال في 
الحكومة، هي شنو نوعية الدعم اللي بغينا للطاقة، للمواد املحروقات، 
الدعم  نوعية  شنو  للكهرباء،  نعطيوا  بغينا  اللي  الدعم  نوعية  شنو 
وواش  الطاقية،  املواد  ديال  واإلستهالك  لإلنتاج  نعطيوا  بغينا  اللي 
الدعم خصو يكون مباشر ومستهدف وال غير مباشر وغير مستعدة، 
فهاد التساؤالت كلها تنظن بأننا طلقنا اإلستراتيجية الوطنية للتنمية 
اللي هي معنية  املستدامة، وغادي تكون مع تشارك مع كل الجهات 
في شهر مارس وشهر أبريل، وال حبذا أن في داك الوقت، تعطى لنا كل 
التعليمات اللي خصها تعطى فيما يخص الدعم ديال الطاقة، بما فيها 
املواد الطاقية، بما فيها املحروقات، بما فيها بعض املواد اللي مكدخلش 

في اإلستراتيجية الطاقية الوطنية.

باش نجاوب على السؤال ديال السيد النائب املحترم، على توسيع 

شبكة الكهرباء خصوصا الكهرباء القروية الشمولية، هادي كتطرح 

أننا  خصوصا  القروي،  العالم  كتواجه  هي  حتى  التحديات  واحد 

كنطرحوا نفس التساؤل، واش ندعموا الشبكة؟ وخا هداك الشبكة 

املناطق  في  للشبكة،  الربط  من  أغلى  كتكون  كتبقى،  اللي  األخيرة 

الحضرية أو ال ال. ففي إطار استكمال طبعا هاد البرنامج ديال الكهرباء 

الشمولي، غادي يتم الكهربة 533 دوار ما بين 2023 و2025، وغادي 

توصل الكهربة القروية طبعا ل %99.94، ولكن واش كاينة النجاعة؟ 

واش كاينة هاديك النجاعة الطاقية في هاد الكهرباء اللي بقات؟ ألنه 

إيال شفنا الكهربة ديال املساكن اللي كتوصل السقف ديالهم 80 ألف 

درهم، الكلفة كتكون جد باهظة على املكتب.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

صحة  على  النفايات  تأثير  حول  سؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

املواطنين، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الدستوري 

مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  اإلجتماعي،  الديمقراطي 

تفضل السيد النائب.

فلنائ2 فلسيد ايصل فلزرهوني:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

هذه  لحل  فعلية  إجراءات  من  هل  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
اإلشكالية، التي باتت تشكل خطرا على العنصر البشري والبيئي، وشكرا 

السيدة الوزيرة.
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فلسيدة رئيسة فلجلسة:

جواب السيدة الوزيرة املحترمة.

فلسيدة ليلى بنعلي وزي3ة فالنتقال فلطاقي وفلتنمية فملستدفمة:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة فملحتبمة،

وشكرا السيد النائب املحترم على طرحكم هذا السؤال من الفريق 
الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي، ألن هاد السؤال كيخص العنصر 
البشري بطريقة جد مباشرة، فكيفما كتعرفوا خصوصا أنه تم منذ 
سنة 2006، إقرار واحد القانون 28.00 اللي كيتعلق بتدبير النفايات 
والتخلص منها، للتغلب على اإلشكاليات اللي مرتبطة بتدبير ومعالجة 
هاد  تقييم  خالل  من  تبين  النفايات،  تأثير  وبخصوص  النفايات. 
باش  العراقيل  لبزاف ديال  القانون، أن وصلنا  البرنامج وتقييم هاد 
نزلوا هاد القانون، واحنا كوزارة كنحثوا على ضرورة العمل، من أجل 
 ،la1 séléction1 bi-flux إدخال الجمع اإلنتقائي للنفايات عند املصدر
وتعزيز التثمين الطاقي للنفايات، فإيال ما درناش هاد الجمع اإلنتقائي 
للنفايات عند املصدر، ما غنقدروش نوصلوا نفعلوا هاد البرامج ديال 
تدبير النفايات. تم توقيع طبعا واحد اإلتفاقية، ما بين الوزارة ووزارة 
املهنية  والجمعية  املالية،  واإلقتصاد  والتجارة  والصناعة  الداخلية 
لشركات اإلسمنت، اللي كتهدف إلى التثمين الطاقي للنفايات إلى حدود 
%45، فهادي غتقلص من كمية النفايات املطمورة وحجم العصارة اللي 
ناتجة عنها، وهاد العصارة كتكلفنا بزاف باش نستغناوا عليها، وتطوير 
طبعا منظومات صناعية في مجال تدوير وتثمين النفايات املنزلية. هاد 

الوزارة كانت نجزات واحد التقييم ديال..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

السيدة الوزيرة شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

فلنائ2 فلسيد ايصل فلزرهوني:

شك3ف فلسيدة فلوزي3ة،

كما ال يخفى عليكم السيدة الوزيرة كانت موعدا حاسما إلنجاز 
هاد العديد من األهداف امللتزم بها في البرنامج الوطني للنفايات املنزلية 
من تأهيل لعدد من املطارح الغير مراقبة، وتطوير عملية الفرز وتدبير 
وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية مع إلتزامات بتعميم مخططات 
املديرية على عماالت وأقاليم اململكة، أمام هذه املخاطر السيدة الوزيرة 
القطاعات  مع  وشراكة  قطاعكم  من  بقيادة  ملموسة  املبادرات  و.. 
واملؤسسات والجماعات الترابية ستتفاقم األوضاع البيئية والصحية 
بسبب تف�ضي املطارح العشوائية، وأطنان من النفايات املنزلية واملؤثرة 
الغير قابلة لتحللة في مختلف األوساط القروية كجماعات والد عمران 
بإقليم سيدي بنور وأخرى في أمس الحاجة إلى مطارح مراقبة بمواصلة 
حديثة لتدبير النفايات ومعالجتها وتثمينها وفق مبادىء الحكامة. وفي 

نموذجية  إنجازات  ونثمن  ننوه  فإننا  الوزيرة  السيدة  الوقت  نفس 
كمدينة آسفي ومدينة مكناس ولكن باقي خصاص كنسيدي بوسلهام 

والعرائش وغيرها، وشكرا السيدة الوزيرة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

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

فلنائبة فلسيدة وسيلة فلساحلي:

نعم شك3ف فلسيد فل3ئيسة،

ولكن  العشوائية  املطارح  مخاطر  كنعرفوا  كلنا  الوزيرة،  السيدة 
بغيت نركز على خطر النفايات الطبية اللي كيكون املصير ديالها أيضا في 
بعض هاد املطارح، النفايات الطبية كطلب معالجة خاصة لكن جامعي 
النفايات واملنقبين في املطارح ما كيعرفوش مدى خطورة املرتفع في هاد 
ال�ضيء اللي كيعملوا، وهاد األمر كيأدي إلى إنتشار أمراض خطيرة داخل 

أوسط هاد الفئة من جامعي النفايات واملنقبين فيها.

السيدة الوزيرة، لحد اآلن رغم وجود القانون لم تستطعوا إجبار 
املستشفيات العمومية والخصوصية على تدبير نفاياتها الطبية فإلى متى 

السيدة الوزيرة؟ شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ الكلمة لكم السيدة 

الوزيرة.

فلسيدة ليلى بنعلي وزي3ة فالنتقال فلطاقي وفلتنمية فملستدفمة:

خصوصا أن هاد القضية كتمس بكرامة املواطن وخصوصا كرامة 

العاملين اللي معظمهم غير مهيكلين في مجال فرز وجمع النفايات اللي 

كيتعتبروا واحد الشريحة إجتماعية أكثر تعرضا للمخاطر الناتجة عن 

النفايات بما فيها النفايات الطبية والنفايات األخرى، فمن أجل حمايتهم 

بما قدر املستطاع وتحسين ظروف عملهم كتقوم الوزارة بشراكة مع 

ولكن  وتحسيسية  تكوينية  ورشات  بتنظيم طبعا  األخرى  القطاعات 

داك ال�ضيء ما تيكفيش، بلورنا واحد النموذج خاص من أجل إدماج 

جميع..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الجماعية  النفايات  مطارح  تأهيل  عن  سؤال  الوزيرة،  شكرا 

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد 

النائب.
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فلنائ2 فلسيد محمد زك3فني:

شك3ف فلسيد فل3ئيسة،

النفايات  تأهيل مطارح  في نفس املوضوع يعتبر  الوزيرة،  السيدة 
املنزلية من أهم التحديات التي تواجه الجماعات الترابية، في الوقت 
الذي ال زالت عدة مشاريع تأهيل بعض املطارح متوقفة، كما هو الشأن 
بالنسبة للمطرح اإلقليم لخريبكة. األمر الذي يدعو لتساؤل عن التدابير 

واإلجراءات املتخذة لتأهيل مطارح النفايات الجماعية؟ وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

جاوب السيدة الوزيرة.

فلسيدة ليلى بنعلي وزي3ة فالنتقال فلطاقي وفلتنمية فملستدفمة:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة فملحتبمة،

بتأهيل  متعلق  اللي  السؤال  هاد  لطرح  املحترم  النائب  والسيد 
املطارح ديال النفايات الجماعية، وهذا سؤال جد مهم ألنه كانت قامت 
وزارة  مع  بشراكة  املستدامة  والتنمية  الطاقي  اإلنتقال  ديال  الوزارة 
الداخلي بإعداد هداك البرنامج الوطني للنفايات املنزلية 2022-2008، 
وقمنا بالتأهيل في ميدان هاد البرنامج تأهيل أكثر من 66 مطرح عشوائي 
وتم إغالق 44 مطرح منها وتهيئة 22 مطرح آخر، وتم القيام بتقييم هاد 
البرنامج على املستويات الثالث املستوى القانوني والحكامة واملستوى 
املالي وكنت تطرقت لواحد العرض في مجلسكم املوقر على هاد التقييم 

ديال هاد البرنامج لتحسين تدبير النفايات.

على مستوى إقليم خريبكة، هذا واحد املثال جيد، كانت قامت 
ديال  باملساهمة  املنزلية،  للنفايات  الوطني  البرنامج  إطار  في  الوزارة 
املراقب  املطرح  مباشرة  بطريقة  نجزنا  الدرهم،  ديال  مليون   92
للنفايات املنزلية بواحد الغالف املالي ديال 30 مليون ديال الدرهم، 
وحاليا كنديروا إعداد ملف اإلعالن عن طلبات العروض من طرف 
الجماعة، كنعاونوهم بصفتها صاحبة املشروع. وقمنا بتأهيل وإغالق 
املطرح الحالي اللي في خريبكة، وفي وادزم، وأبي الجعد، وإحداث مراكز 
اللتحويل، وكنخبركم أنه بعد قرار برمجة الدعم املالي للدولة املخصص 
للمديرية  العام  امليزانية ديال هاد  في  املنزلية،  النفايات  تدبير  لقطاع 
العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، غادي نسهروا على متابعة 

الجهود املبذولة في مجال دعم.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب، تفضل.

فلنائ2 فلسيد محمد زك3فني:

شك3ف فلسيدة فلوزي3ة،

سنة  منذ  أنجز  الذي  لخريبكة،  إلقليمي  املطرح  كمثال  عطيتوا 
2012، ومازال لم يتم اإلستغالل ديالو حتى اآلن، كما ذكرتوا تم تيهيء 
املطارح العشوائية للمدينة ديال خريبكة، ووادزم، أبي جعد، ولكن 
مع األسف املطرح اإلقليمي مازال لم يشتغل، الصفقات ديال املطارح 
ديال 3 مدن، راه الصفقة ديالهم كملت وتدارت la réception، وغادي 
في أقرب  إيال ما تفتحش املجلس اإلقليمي  يرجعوا مطارح عشوائية 
اآلجال. واإلشكالية فين كاينة، باقة ديك الصفقة ديال التسيير، باقة 
السيدة  منكم  نطلب  وعليه  مالحظات،  لنا  وكترجع  للوزارة  كتم�ضي 
الوزيرة، التسريع بهاد امللف، باش هاد املطرح يخدم، باش ما يرجعوش 

عندنا املطارح العشوائية في املدن الثالث، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 

تفضل السيد النائب املحترم.

فلنائ2 فلسيد أحمد ب3يجة:

باإلفراج عن  التسريع  املحترمة، كنلتمسوا منك  الوزيرة  السيدة 

اإلعتمادات املرصودة، لبناء وتجهيز مركز تثمين وطمر النفايات بالدار 

البيضاء، ألن من شأن التأخير ديال التنفيذ ديالو استمرار اإلشكاليات 

البيئية اللي كتعرفها واحد 6 وال 7 املليون ديال السكان..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

تفضل السيد النائب.

فلنائ2 فلسيد عبد فإلله فمهدي:

السيدة الوزيرة، الكل يعرف كما قال أخي من قبل، أن إشكال 

املدينة  مديونة طارح مشكل، فمجلس  بطريق  البيضاء  الدار  مطرح 

تلوث  هناك  أن  مسؤوليتكم  وشكون،  املسؤول،  هو  ما�ضي  كيقول 

بيئي مائي وجوي، خصكم ديروا l›enquête باش تعرفوا فين كاين هاد 

اإلشكال، باش نحلوا هاد املعاناة. احنا ما كنقولوش هذا مسؤول وال 

هذا مسؤول، mais خصنا نحلوا املشكل، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 

املوضوع؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة.

فلسيدة ليلى بنعلي وزي3ة فالنتقال فلطاقي وفلتنمية فملستدفمة:

أنا متفقة معكم %200، شكرا.
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فلسيدة رئيسة فلجلسة:

بالعالم  التي تواجه توسيع شبكة الكهرباء  سؤال عن التحديات 
التقدم  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروي، 
واإلشتراكية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة 

النائبة. الصوت الصوت عاودي السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة م3يم وحياة:

القروي  بالعالم  الكهربائية  الشبكة  لتوسيع  إجراءاتكم  هي  ما 
نسائلكم؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

جواب السيدة الوزيرة املحترمة.

فلسيدة ليلى بنعلي وزي3ة فالنتقال فلطاقي وفلتنمية فملستدفمة:

فلسيدة فل3ئيسة فملحتبمة،

وشكرا السيدة البرملانية املحترمة من فريق التقدم واإلشتراكية على 
طرحكم هاد السؤال، على توسيع شبكة الكهرباء في العالم القروي، 
فطبعا هو برنامج الكهرباء القروي الشمولي كتعرفوا عليه بزاف ديال 
احنا  أن  وخصوصا  ديالو،  التفاصيل  نعاود  غاديش  ما  التفاصيل، 
وصلنا ل %99.86، وهاديك %0.2 اللي بقات هي اللي صعيبة. ففي إطار 
استكمال هاد البرنامج ديال الكهربة الشمولي، غادي تم طبعا في البرنامج 
كهربة 533 دوار، خالل هاد الفترة ما بين 2023 و2025، وغادي ترقى 
نسبة الكهربة القروية إلى %99.94. هو طبعا اإلشكالية اللي كتحصل، 
أنه في الدواوير اللي ال تتجاوز كلفة كهرباء املسكن الواحد بها سقف 
80 ألف درهم، عندها واحد الغالف مالي كيتقدر ب 292 مليون ديال 
الدرهم في إطار هاد البرنامج الكهرباء القروي الشمولي، ولكن الكهربة 

ديال الدواوير اللي كتجاوز الكلفة الكهربة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة م3يم وحساة:

السيدة الوزيرة، تكلمتو دابا على النسبة ديال %99.86 من نسبة 
التغطية في العالم القروي ولكن ما عرفتش الطريقة ديال االحتساب 
ديالكم لهاد النسبة واش هي عدد الدواوير وال عدد الساكنة وال حتى 
الجنون داخين فيها؟ ألننا كممثلين ديال الساكنة كنشوفو حنا املئات 
ديال الدواوير واملدارس واملساجد باقيين كيعيشو على ضوء الشموع 
اللي فالزمن ديال الرقمنة والذكاء االصطناعي وما إلى ذلك؛ تكلمتو على 
البرنامج التكميلي لحدود سنة 2025 واللي حددتو فيه واحد الشرط في 
السؤال السابق ذكرتوه ديال 80 ألف درهم للكانون، إيوا واللي بعيد 

على هاديك املسافة واللي غادي يكلف لنا أكثر من 80 ألف درهم آش 
غادي نديرو لهم؟ واش هادوك ما�ضي مواطنين؟ مع العلم أنهم عندهم 
أبناء كيتمدرسو وفي جائحة كورونا عاناو غير باش يشاريجو التلفون 
ديالهم باش يتبعو الدروس ديالهم، وبالتالي، السيدة الوزيرة، اليوم 
أنتم مطالبون أنكم ترفعو من داك سقف 80 ألف درهم وتشملو هاد 

الناس حتى في الدراسة ديالكم ألن الدراسات التي يتم..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ شكرا لكم السيدة الوزيرة املحترمة على مساهمتكم في هذه 
الجلسة، ننتقل إلى قطاع آخر، النقل واللوجيستيك، مرحبا بك السيد 
الوزير املحترم، سؤال عن النقل البحري للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

فلنائبة فلسيدة لطيفة فعبوث:

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم عن األسطول البحري املدني 
املغربي الذي اختفى تماما في أعالي البحار، حيث تبين غياب ولو شركة 
وطنية واحدة للنقل بعد إفالس شركة كوماناف، وبعدما كان املغرب 

يملك في السابق أكثر من باخرة؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الجواب ديالكم السيد الوزير املحترم.

فلسيد محمد عبد فلجليل وزي3 فلنقل وفللو ستيك:

املناصفة، املناصفة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

تفضل السيد الوزير املحترم.

فلسيد محمد عبد فلجليل وزي3 فلنقل وفللو ستيك:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة فملحتبمة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال الهام، املجال ديال املالحة 
البحرية بداية هذا القرن عرف واحد التحول عميق، تجلى في التحرير 
ديالو على الصعيد الدولي، ال�ضيء اللي أدى إلى بروز واحد العدد محدود 
من الشركات البحرية الدولية الكبرى اللي تتهيمن على هاد املجال على 
على  ارتكزت  بحرية  سياسة  تبنينا  بالدنا  في  احنا  العالمي،  الصعيد 
تشييد موانئ تجارية، تكون فعالة باش نمكنو ربط االقتصاد الوطني 
باالقتصاد العالمي بشكل فعال، وذلك ما هو عليه الحال بميناء طنجة 
املتوسطي الذي يربط 71 دولة و184 ميناء باملغرب وتيستمر املغرب في 
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هاد التوجه هذا، بتشييد موانئ كبرى أخرى مثل ميناء الناظور غرب 
املتوسطي وكذلك ميناء الداخلة الجديد، وتجدر اإلشارة إلى أن بالدنا 
داخلة ضمن قائمة ال20 دولة األحسن ارتباط بشبكة النقل البحري 
للحاويات حسب تصنيف للبنك الدولي، أما بالنسبة للعبور البحري 
للمغاربة املقيمين بالديار األوروبية، فإن بلدنا يتوفر على ثالث شركات 
وطنية من القطاع الخاص، كما أن الوزارة تتعمل سنويا بتنسيق مع 
نظيرتها االسبانية على وضع منهجية للترخيص لشركة النقل البحري 
املغربية واألوروبية خالل عملية مرحبا باش نضمنو تنقل املسافرين في 

أحسن ظروف السالمة والجودة، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب للسيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة لطيفة فعبوث:

السيد الوزير املحترم، أسطولنا البحري ال يرقى إلى مستوى طموحات 
بالدنا رغم أن النقل البحري يؤمن أكثر من %97 من مبادالتنا الخارجية 
وأيضا الجزء األوفر من صادراتنا اتجاه الدول التي تربطنا بها عالقة 
فترة عبور مغاربة  أما خالل  األوروبي،  االتحاد  تجارية ومن مقدمتها 
إشكالية  فإن  املبذولة  املجهودات  رغم  األكبر  اإلشكالية  فإن  العالم 
النقل البحري تعتبر نقطة سوداء، حيث االحتكار وغياب املنافسة وترك 
هؤالء املواطنين تحت رحمة العرض والطلب، يبدو أن الحكومة الحالية 
تفتقر إلى سياسة وتصور لفك هذه املعادلة التي تتمثل في غياب سيادة 
بحرية وطنية، وفي املقابل هيمنة األسطول األجنبي بأكبر حصيلة من 
الرواج البحري للمسافرين مع املغرب، وباملناسبة نذكركم أن موسم 
العبور ال تفصلنا عنه إال أشهر معدودات، ومغاربة العالم يطرحون 
عليكم تساؤل بخصوص التدابير التي اتخذتموها من أجل عبور سلس 

ومرن وبأسعار في متناول خارج تبريرات العرض والطلب وشكرا.

فلسيدة رئيس فلجلسة:

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

فلنائ2 فلسيد فمبارك حمية:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

ارتباطا بقطاع النقل البحري، السيد الوزير، هذا القطاع يعرف 
ضعف في اإلستثمار على الصعيد الوطني، وبطبيعة الحال، تكلمتو على 
الجاذبية ديالو بالنسبة للموانئ اللي هي متوفرة، ولكن على الصعيد 
الوطني ما كانش استثمارات اللي يمكن لها تنافس واللي يمكن لها تساهم 
في هذا القطاع، النتهاكات، باإلضافة، السيد الوزير، نطلبوكم منكم 
إيضاحات في ما يتعلق بالخط البحري الرابط بين جزر الكناري ومدينة 
طرفاية، نفس ال�ضيء بالنسبة ملدينة الداخلة ملا له من وقع اقتصادي 

على هذه الجهات، وشكرا.

فلسيدة رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

فلسيد محمد عبد فلجليل وزي3 فلنقل وفللو ستيك:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

فيما يخص الخطوط الجديدة، احنا على كل استعداد ملي كيجي أي 
مستمر اللي باغي يربط ما بين املوانئ املغربية أو املوانئ األوروبية باش، 
يعني، نواكبو هاد الطلب ديالو، هذا ما نقدر نقول في هاد املوضوع، 

شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

وتجديد  تكسير  منح  عن  السؤال  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
والسادة  للسيدات  العمومي  النقل  لخدمات  املخصصة  املركبات 
النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

فلنائ2 فلسيد عبد فلقادر فلبوصيبي:

السيد الوزير، الحالة املزرية لعربات النقل العمومي واإلجراءات 
املتخذة من طرف وزارتكم للحد من هذه املعضلة؟ شكرا السيد الوزير.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الجواب ديالكم السيد الوزير.

فلسيد محمد عبد فلجليل وزي3 فلنقل وفللو ستيك:

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، عندنا إستراتيجية في وزارة 
النقل واللوجيستيك تتهدف لتأهيل القطاع ديال النقل الطرقي ديال 
البضائع وديال املسافرين، وباش نحسنو من مؤشرات السالمة الطرقية 
نجددو  باش  برنامج  كنعتمدو  البيئة،  وحماية  الطاقية  والنجاعة 
األسطول ديال النقل الطرقي ونخففو من الظاهرة ديال التقادم ديالو 
وذلك من خالل تخصيص منح مهمة لفائدة املهنيين، باش يجددوا 
املركبات ديال النقل الطرقي اللي تجاوز عمرها 15 سنة، لإلشارة منذ 
ديال  مليون  و200  مليار  حوالي  تخصيص  تم  يومنا  إلى   2008 سنة 
الدرهم استهدف 6185 عربة، باش نسهلو ونحفزو املهنيين الراغبين في 
اإلستفادة من هذا البرنامج، تتقوم الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، 
قامت خالل سنة 2022، عفوا، بتسريع وتيرة معالجة امللفات وأحدثت 
منصة رقمية باش تمكن املهنيين من تقديم الطلبات، وباش يقدرو 
يتبعو املعالجة ديال هاد الطلبات ديالهم، بغيت نشير أيضا أن مصالح 
الوكالة تتهيأ لفتح باب التسجيل بالنسبة لسنة 2023، ومن جهة أخرى، 
البرنامج  الوزارة كتدرس حاليا سبل تعزيز هاد  بغيت نقول لكم أن 

وخاصة فيما يتعلق بعربات نقل املسافرين، شكرا.
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فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب السيد النائب املحترم.

فلنائ2 فلسيد عبد فلقادر فلبوصيبي:

تيعرف  اللي  الدعم هذا  الوزير، �ضيء جميل، هذا  السيد  شكرا 
تعثرات منذ 10 سنوات، �ضيء جميل، السيد الوزير، اللي تيقول لنا 
غدا غادي نديرو وعود وعود وعود، مع العلم، كما تعلمون، السيد 
الوزير، عيب وعار واحنا تنعيشو في القرن ديال 21 باش نلقاوا مواطنين 
تيركبوا في العربات من سوق ديالهم للدواوير ديالهم والسادة النواب 
هاد  على  تيشهدوا  القروي  العالم  في  الدوائر  تيمثلوا  اللي  والنائبات 
الحالة املزرية اللي تيعرفها هاد النقل هذا، هذا مع العلم على أن النقل 
بصفة عامة تيعرف نوعين، النقل داخل املدن ونقل خارج املدن، كما 
تعلمون، السيد الوزير، على أن النقل داخل املدن وهم الطوبيسات 
والطاكسيات الصغيرة والطاكسيات لكبيرة، عيب وعار احنا في القرن 
21 ما زال تنأكدها باش نلقاوا الطوبيس فيه الكليماتزور غي الهوى ديال 
سيدي ربي، الطوبيس غادي بال زجاج، وعاد تنقولو بأن احنا حكومة 
ديال الغد حكومة ديال ديال التغيير، عيب وعار باش نلقاو الطاك�ضي 
في الليل باش الزبون تيركب فيها وهو يديه على قلبو، ما تيعرفش راسو 

مع من راكب.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ سؤال عن النقل املزدوج للسيدات والسادة النواب املحترمين 
واضعي  أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من 

السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

فلنائ2 فلسيد حسن فليمني:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

على  للحصول  البديلة  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
ساكنة  ومعاناة  الصعاب  لتدليل  تجديدها  أو  املزدوج  النقل  رخصة 

العالم القروي؟ وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الجواب ديالكم السيد الوزير.

فلسيد محمد عبد فلجليل وزي3 فلنقل وفللو ستيك:

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال الهام، كيف تتعرفو 
الحكومة  لهاد  كبيرة  أهمية  تيكت�ضي  القروي  بالعالم  النقل  موضوع 
الساكنة  عن  العزلة  تيفك  اللي  هو  ألنه  سابقتها،  اللي  والحكومات 
القروية، هو اللي تيحقق العدالة املجالية ببالدنا، كيف تتعرفو اعتمدت 

الوزارات املتتالية منذ 1986 واحد العدد ديال املبادرات باش نحلو 
املشكل ديال النقل العمومي بالعالم القروي، واعتمدت نظام النقل 
املزدوج كوسيلة اللي تتما�ضى مع اإلطار القانوني ديال 63 اللي ما زال 
تنعملو به اليوم. في هاد الصدد ما زالت اللجنة ديال النقل اللي تابعة 
الوزارة تتعقد اجتماعات ديالها بشكل دوري وتثبت مستعجال في ملفات 
النقل املزدوج اللي تتوصل بها من طرف اللجن اإلقليمية غير أنه بحال 
دابة على سبيل املثال سنة 2022، قمنا بالتجديد وال قامت هاد اللجنة 
بتجديد 182 ملف نقل مزدوج ووافقت على 22 طلب لتحويل الرخص 
ووافقت على منح 5 ديال الرخص جديدة بعد املصادقة ديال اللجن 
اإلقليمية، غير أنه النقل بالعالم القروي عندو طابع متنوع ومختلف 
وتيحتاج إلى مقاربة محلية باش نقدرو ندبروه بنجاعة وفعالية، ولذلك 
نواصل التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل مواكبة املجالس الجهوية 
الذاتية في هاد املجال بدءا بإعداد مخططات  لتفعيل اختصاصاتها 
تنقل  الجهة والهدف هو االستجابة األفضل لحاجيات  النقل داخل 

املواطنين داخل كل جهة من اململكة املغربية، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

فلنائ2 فلسيد حسن فليمني:

البد أن نسجل بإيجابية الجهود املبذولة من طرف وزارتكم لتطوير 
النقل املزدوج ولكن، السيد الوزير، هاد القطاع يحتاج فعال إلى تجديد 
البنية القانونية املؤطرة له، حتى يقدم هاد القطاع خدمة ديال جودة 
بعين  يأخذ  قانونيا  إطارا  والجبلية  القروية  املناطق  لساكنة  عالية 
االعتبار خصوصيات كل منطقة ويبسط املساطر املعتمدة للحصول 
على الرخص، ألن املالحظ، السيد الوزير، هو أن املسارات املعتمدة 
من طرف النقل املزدوج في بعض األحيان هي نفسها املستعملة من 
في حين أن األمر يتطلب  السيارات األجرة من الصنف األول،  طرف 
والتجمعات  الدواوير  تخترق  املزدوج  بالنقل  خاصة  مسارات  اعتماد 
السكنية املعزولة وغير املغطاة بخدمة النقل العمومي، كما هو الوضع 
بالنسبة لعمالة مكناس التي ال زالت ساكنتها القروية تعاني من العزلة، 
مجاط  وجماعة  الكيفان  مول  سليمان  سيد  جماعة  دواوير  خاصة 
وعين جمعة وعين كرمة، وعين عرمة وآيت والل واملهاية واد جديدة، 
ودخيسة وجماعات تابعة لدائرة زرهون يعني سيدي عبد هللا الخياط 
املهم  القطاع  لتأهيل هاد  تعاوننا من طرفكم  نأمل  لذا  واملغاسيين، 

والحيوي لساكنة املناطق القروية وشكرا السيد الوزير.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

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



11117 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1621–122رجب14441  )113فبراير20231( 

فلنائ2 فلسيد فلزبيب حبذي:

نظرا لالكتظاظ الذي سيعرفه موسم الحج والعمرة وخصوصا في 
رمضان، نطلب منك، السيد الوزير، التدخل لتوفير رحالت مباشرة من 
مدينة العيون إلى الديار السعودية أو على األقل من العيون إلى الدار 

البيضاء، نظرا ملا تعرفه هذه الفئة من كبار السن، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

فلسيد محمد عبد فلجليل وزي3 فلنقل وفللو ستيك:

فيما يتعلق بالنظام القانوني تنظن بأنه الجهوية املتقدمة هو النظام 
األنجع إلعادة تنظيم النقل في العالم القروي، أما بالنسبة للطلب ديال 

السيد النائب املحترم، بالطبع غادي ناخذوه بعين اإلعتبار، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

ألثمنة  الكبير  اإلرتفاع  حول  سؤال  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
تذاكر الرحالت البحرية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا. تفضلي 

السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة قلوب ايطح:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

املوسم  خالل  املنظمة  »مرحبا«  عملية  تشكل  الوزير،  السيد 
بين  الروابط وتمتين األواصر  الصيفي من كل سنة، فرصة لتجديد 
مغاربة العالم وبلدهم األم، كما أنها مناسبة لزيارة األهل واألحباب، 
وتشجيع السياحة الداخلية، وجعل املغرب نقطة جذب ملختلف سكان 
العالم. إال أنه ومثل كل سنة يشتكي مغاربة العالم من األثمنة الجد 
مرتفعة لتذاكر الرحالت البحرية، حيث تستغل شركات املالحة وقت 
الذروة لفرض أثمنة جد مرتفعة تفوق قدراتهم املادية، لذا نسائلكم 
عن اإلجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها ألجل تسقيف أثمنة 

تذاكر الرحالت البحرية؟ وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الجواب السيد الوزير.

فلسيد محمد عبد فلجليل وزي3 فلنقل وفللو ستيك:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هذا السؤال، حقيقة عرفت 
أسعار النقل البحري ارتفاع بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أكثر �ضي خالل 
العملية ديال »مرحبا« اللي سبقت، وعلى غرار عدد كبير من الدول يعني 

تأثر النقل البحري في بالدنا، وخاصة النقل البحري للمسافرين بسبب 
تداعيات هاد االضطرابات، رغم التعبئة يعني اللي قمنا بها باش نقدروا 
تكون واحد السعة كافية للنقل خالل عملية العبور. خصني نذكر بأنه 
املغرب وأوروبا تيخضع  بين  البحري  النقل  الربط ديال  أو  العالقات 
لإلتفاق الدولي اللي تيأطروا، هاد اإلتفاق الدولي تينص على أن األثمنة 

كتخضع هي محررة، وتتخضع لقانون العرض والطلب.

فبخصوص العملية ديال العبور »مرحبا« ديال السنة املقبلة، يعني 
غادي نعملوا على توفير أسطول بحري يالئم التدفقات املرتقبة خالل 
فترة الذروة، وغادي نجربوا نوعوا الخطوط البحرية اللي كتربط املغرب 
باملوانئ األوروبية؛ من جهة أخرى سهرا على راحة املسافرين، اعتمدنا 
ألول مرة الحجز املسبق خالل العملية ديال العبور ديال سنة 2022، 
وساهم هاد الحجز املسبق في ضمان انسيابية التدفقات خالل فترة 
الذروة، حيث أنه تقريبا %35 من املسافرين عبر الخطوط القصيرة 
املدى حجزوا التذاكر ديالهم مسبقا، وتنأملوا نقاربوا نسبة 100 % من 

بعد سنتين، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة قلوب ايطح:

هذا  في  السؤال  لهذا  طرحنا  الجواب،  على  الوزير  السيد  شكرا 
بالذات، وذلك حتى يتم اإلستعداد الجيد لعملية ‹مرحبا«  التوقيت 
2023، فالوقت هنا ال يسعفنا للحديث عن صدق وطنية مغاربة العالم 
وإنجازاتهم، وكذا مساهمتهم في التنمية املحلية للبالد، بحيث يساهمون 
ب7 % من الناتج الداخلي الخام. وال أدل على ذلك التحويالت املالية 
األخيرة، والتي وصلت سنة 2022 إلى 100 مليار درهم. السيد الوزير، 
نحن نتفهم بأن املشاكل راجعة إلى غياب تكافؤ الفرص، وأن املنافسة 
غير متكافئة، بحيث هناك مستثمرين يتم دعمهم من طرف حكوماتهم 
يعقل  يتلقون أي دعم. فكيف  املغاربة ال  املستثمرين  أن  املقابل  في 
السيد الوزير، أن رحلة لشخص بمركبة قد تصل إلى 4500 درهم؟ وإذا 
تكلمنا عن عائلة مكونة من أب وأربعة أطفال قد تصل الرحلة إلى 15 
ألف درهم. اليوم السيد الوزير، إذا لم يكن باإلمكان تسقيف األسعار، 
فعلى األقل وجب عليكم التدخل إما لدعم مباشر للجالية املغربية 

املقيمة بالخارج، أو دعم مباشر لشركات املالحة الوطنية..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ السيد الوزير �ضي إضافة فيما تبقى لكم من الوقت؟ سؤال 
ثالثية  النارية  للدراجات  الكبير  اإلنتشار  خطر  إشكالية  معالجة  عن 
العجالت ببالدنا، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.
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فلنائبة فلسيدة  اسمين ملغور:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيد الوزير، واحنا كنسألوكم على اإلجراءات اللي غادي تاخذوها 
من أجل الحد من خطر انتشار الدراجات ثالثية العجالت، ال بد ما 
نذكروكم بأنه هادles triporteurs دخلوا للمغرب سنة 2006 وكان 
الهدف منهم هو أنهم يقلصوا من البطالة خاصة في صفوف الشباب 
اللي ما عندهمش واللي غير حاملي للدبلومات، من أجل يعني، من خالل 
خدمة نقل البضائع، واللي الحمد هلل اليوم وصلنا إلى أزيد من 100 ألف 
ي كنهضروا على 100 ألف عربة كنهضروا على 100 

ّ
عربة في بالدنا، ومل

ألف سائق، يعني 100 ألف أسرة. غير أن اإلشكال السيد الوزير، وأنتما 
كتعرفوه هو أنه هاد الوسيلة هادي تحوالت من نقل البضائع إلى نقل 
األشخاص، وهي ال تتوفر على معايير السالمة الطرقية، عالش؟ ألنه هاد 
أصحاب les triporteurs والوا تيقدموا والوا تيوفروا خدمات جديدة 
العمومي  النقل  فيهاش  ما  اللي  النقط  من خالل ربط مجموعة من 
اللي كيخلي هداك املواطن البسيط أنه يركب  وبثمن هزيل، ال�ضيء 
فهداك le triporteur واخا عارف بأنه كيعرض حياتو للخطر، وأنه ال 
قدر هللا إيال وقعت ليه �ضي حادثة ما كاينش اللي يعقل عليه. وبالتالي 
السيد الوزير، رغم أن ّدار واحد، يعني فرض واحد رخصة سياقة من 
نوع »ب« على سائقي هاد les triporteurs ولكن ما�ضي حل كافي وإنما 
عاد كيزيد يعرقل من الوضع ألنه إيال جينا نتكلموا على ملف التأمين، 
فالشركات كترفض أنه تأمن هاد النوع من العجالت سواء كيما كانت 
الخدمة ديالها، ال سواء نقل البضائع أو ال نقل األشخاص، واألسباب 
متعددة وأنتما كتعرفوا عالش. ولكن السيد الوزير، سؤال جوهري 
 les triporteurs اللي خصنا نطرحوه اليوم هو واش طبيعة املهام لهاد
واش محددة قانونيا؟ مع األسف ال، ألنه ما كايناش �ضي وثيقة صادرة 
على هيئة مراقبة التأمينات واإلحتياط اإلجتماعي ما مخرجاش األدوار 

..les tripoteurs املنوطة بهاد

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، شكرا. جواب السيد الوزير، تفضل.

فلسيد محمد عبد فلجليل وزي3 فلنقل وفللو ستيك:

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال، إذا اسمحتي غادي نتكلم 
على السالمة الطرقية، ونعطي بعض املؤشرات في سنة 2021 سجلنا 
114 ألف حادثة سير، منها 3 آالف حادثة سير فقط اللي متعلقة بهاد 
الدراجات triporteurs تسببت مع األسف في تقريبا 80 قتيل، ولكن 
 les نقارنوها مع الدراجات النارية اللي عندها غير جوج ديال الروايض
deux roues :ا70 ألف حادثة و1400 قتيل. فالحقيقة هو املشكل ديال 
هاد الدراجات ذات 3 عجالت هي بحال اللي قلتو معمولة باش تنقل 
البضائع، ما معموالش باش تنقل األشخاص، كاين هاد املبادرة هادي 

ديال »permis »B بالصة »permis »A1 اللي كانت دخلت في القانون 
ديال 52.05 وخصها تفعل، ولو أنه شخصيا ما كنظن �ضي بأنه غادي 
تحل املشكل، بحيث أنه املشكل تيبقى ألنه هاد العربات غير مؤهلة 
لنقل املواطنين، وغير مؤهلة وما يمكن �ضي زعما نبنيوا عليها باش نقلوا 
الناس. فكيبقى الحل هو وجود حلول لتنقل املواطنين فهاد املناطق 
هادي اللي ما تيوصلهاش النقل العمومي، وكيف قلتها قبيال تيدخل هاد 
ال�ضي في االختصاصات ديال الجهة وخاصو يدخل داخل املخطط ديال 
النقل ديال الجهات. احنا بالنسبة يعني للسالمة الطرقية، غادي نعملوا 

حمالت تحسيسية باش هاد الناس..، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
شكرا لكم السيد الوزير املحترم على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
ننتقل إلى آخر قطاع مبرمج وهو الصحة والحماية اإلجتماعية، مرحبا بك 
السيد الوزير املحترم. سؤال عن تعميم طب األسر للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة سح3 أبدوح:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

دول  من  عدد  في  مهمة  نتائج  األسرة  طب  حقق  الوزير،  السيد 
العالم، ملا يضفيه من رعاية الصحية أولية وشاملة ومستمرة لكافة 
أفراد األسرة، فهو نظام صحي ناجع ملسارات املنظومة الصحية، فأين 

وصلت جهود وزارتكم في تنزيل هذا املسار؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الجواب ديالكم السيد الوزير.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هذا السؤال، طب األسرة اللي 
كيتعد اليوم هو املدخل الرئي�ضي والشامل ديال املنظومة الصحية، 
كيف كتعرفوا أن هاد اإلصالحات الجوهرية اللي غادي، تتقوم بها الدولة 
بإجابات على هاد املسألة  التنزيل ديالها، جات  في  والحكومة خاصة 
اللي كتعلق بالصحة ديال األسرة، الحكومة منكبة على هاد املسألة 
هادي منذ األول، بحيث أن كاين برنامج اللي هو غادي بصفة متوازية 
مع اإلصالح اللي كتقوم به التعليم العالي باش ندمجو طب األسرة من 
ضمن التخصصات، هنالك 2 ديال البرامج، البرنامج األول هو إدراج 
هاد التخصص ديال الطب ديال األسرة في املعهد الوطني للصحة، واللي 
غادي يكون لنا تقريبا واحد 2800 طبيب اختصا�ضي في طب األسرة 



11119 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1621–122رجب14441  )113فبراير20231( 

من 2022 ل 2030، باش يكون منسجم مع التنمية املستدامة األهداف 
ديال التنمية املستدامة، كذلك بالنسبة تأهيل املمرض كذلك للصحة 
ديال األسرة، ألن هاد البرنامج كذلك غادي يكّون لنا بعض املمرضين 
كيفهموا في الصحة ديال األسرة هما 5600، وغيمشيو بطريقة متوازية، 
األطباء واملمرضين باش نوصلوا ل2 داملمرضين لطبيب، ناهيك على 
 specialité البرنامج ديال اإلصالحي اللي خاص طب األسرة تكون يولي
خاصة ديال األطباء، وهنا في 2025 غتولي البوادر األولى، 2030 غادي 

يكون عندنا 2 ديال املمرضين لطبيب األسرة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة سح3 أبدوح:

صحيح أن تجربة بالدنا في هذا املجال في أولها، لكنها تبقى خطوات 
مهمة ورائدة، ألن طب األسرة يمكن من تقديم رعاية صحية أولية 
على  تركز  مقاربة  على  تعتمد  واستباقية  وقائية  ومستمرة  وشاملة 
املريض أوال وليس على املرض، لذلك فإننا نتطلع أن تستمر وزارتكم في 
هذا املسار لترشيد النفقات الصحية لتخفيف الضغط على منظومتنا 
الصحية الوطنية، سواء عبر الوقاية والرعاية الصحية اإلستباقية أو 
التوجيه واإلرشاد الدقيق للمريض، فالطب األسري يمكن من تقديم 
رعاية صحية شاملة لجميع األمراض املزمنة وغير املزمنة واألمراض 
الشائعة واملستمرة، ألنها تبدأ قبل والدة الفرد وخالل فترة الحمل وإلى 
ما بعد الوالدة ثم فترة الطفولة والبلوغ والشيخوخة، مما يؤكد أهمية 
هذا التخصص خاصة أنه ينسجم مع تعميم تنزيل ورش الرائد للحماية 
اإلجتماعية التي تعد ركيزة أساسية لتدعيم إحقاق الدولة اإلجتماعية، 

شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية  شكرا السيدة 
في املوضوع؟ سؤال حول النهوض بالصحة اإلنجابية وحماية األمومة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

فلنائبة فلسيدة ثورية فلعزفوي:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن تفعيل آليات الوزارة للنهوض 
بمجال الصحة اإلنجابية وحماية األمومة ألنها من أولويات الصحة؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الجواب ديالكم السيد الوزير.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

كان  دائما  املغرب  بأن  نعرفو  خصنا  املحترمة،  النائبة  السيدة 
منخرط في املبادرات الدولية وكان املغرب كذلك منذ 1966 وهو كيشرع 
في التنظيم ديال األسرة، املؤشرات اللي كنتوفروا عليها اليوم كتدل 
على أنه كانت هناك إستراتيجية فعالة، ألنه اعطت النتائج ديالها، ال 
داعي للذكر باش نقول لك املؤشرات ديال شحال ديال الوفيات اللي 
تقلصت ديال األمهات، شحال ديال الوفيات ديال األطفال، نعطيك 
األرقام ألنه كنا تقريبا في 322 حالة وفاة لكل 100 ألف والدة، رجعنا 
اليوم في 72.6 فهذا مؤشر جد مهم، انخفاض معدل وفيات املواليد 
تقريبا في 322 حالة وفاة لكل 100 ألف والدة رجعنا اليوم في 72.6، فهذا 
مؤشر جد مهم، انخفاض معدل الوفيات املواليد من 31 ل 13.56، 
كذلك تطور نسبة العمليات القيصرية، كذلك انخفاض معدل وفيات 
األطفال من 84 حالة كانت في 92 اليوم رجعنا في 22.16، هذا ناهيك 
عن البرنامج كذلك اللي هو داخل في إطار التنمية البشرية واللي كيحد 
من وفيات واملرض ديال األمهات والوقاية من الوالدات الغير املرغوب 
فيها والغير كذلك املنظمة وحاالت اإلجهاض، كذلك استعمال وسائل 
 l›implant sous cutanée منع الحمل اليوم وصلنا كنستعملو داك 
ديال منع الحمل باش نظمو األسرة، فبالتالي هاد �ضي هذا وكيتستعمل 
حتى في املجال القروي ب %70 تقريبا، فتنظن أنه باإلضافة إلى هاد 
الجنسية  األسرة  تعزيز  هي  اللي  اإلجراءات  واحد  كاينة  اإلنجازات 
واإلنجابية وكاين في مجال تنظيم األسرة كاين بزاف ديال الخدمات اللي 
كتقدم الحكومة وكذلك كنتكفلو كذلك بمشاكل اإلنجاب، كاينة اليوم 
كنديرو la fécondation in vitro باش كنكاوبو يعني العائالت اللي بغاو 

اللي عندهم الرغبة في اإلنجاب، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة ثورية فلعزفوي:

فعال الحكومة الحالية مهتمة بصحة األم والطفل والدليل على ذلك 
أنها ستخصص منح عن الوالدة للنساء الحوامل للتشجيع على االهتمام 
بالصحة اإلنجابية وااللتزام باحترام القيم بالفحوصات الطبية خالل 
فترة الحمل وبعد الوضع وهذا األمر ال يمكن إنكاره، فالبد من املزيد 
املتعلقة  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  واالهتمام  العناية  من 
بالصحة، كيف كنعرفو، السيد الوزير، أن النساء الحوامل كيعانيو 
بصمت بسبب اإلهمال وقلة اإلمكانيات في األدوية وهذا كيأدي لوفيات 
النساء الحوامل لألسف، السيد الوزير، ومسألة أخرى اللي كنأكدو 
عليها هي االهتمام إعالميا بنشر الثقافة الصحية بين أفراد املجتمع 
وتفعيل حمالت التوعية بموضوع الصحة اإلنجابية، السيد الوزير، 
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رأس املال املغربي هو أبناءه واألسر هي النواة واألم هي العمود الفقري 
داخل هذه األسرة فال نتقدم بدون أم وأبناء يتمتعون بصحة وعافية 
فنحافظ، السيد الوزير، على هذا الرأسمال الغالي جدا وما نفرطوش 

فيه، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ تفضلي السيدة 
النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة عويشة زلفى:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيد الوزير، يمكن اعطيتينا أرقام ولكن األرقام راه مغلوطة، 
فبراير   4 السبت  يوم  امرأة  وفاة  اليوم  آخر  يقول شيئ  الحال  واقع 
وهزوها  طانطان  في  ولدت  ولألسف  بطانطان  اإلقليمي  باملستشفى 
لكلميم ومن كلميم ألكادير كتموت في الطريق، اليوم نساء ساكنة جهة 
كلميم واد نون الحامالت، رجل في اآلخرة ورجل في الدنيا، هللا يخليك، 
السيد الوزير، يجب عليك إيجاد حل لقطاع الصحة بجهة كلميم واد 

نون سواء بالعالم الحضري أو بالعالم القروي، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ الكلمة لكم السيد 
الوزير املحترم.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

جهة كلميم واد نون هي القطاع ديال الصحة في جهة كلميم واد نون 
في تطور، إن شاء هللا األيام املقبلة غادي يكون إحداث مركز استشفائي 
جامعي اللي غادي قدر يستاجب لجميع الحاجيات ديال هاد الجهة ديال 

كلميم واد نون بما فيها طانطان واملناطق األخرى، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول ضمان الولوج العاجل للخدمات 
الصحية بالنسبة لساكنة املناطق القروية والجبلية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة 

النائبة.

فلنائبة فلسيدة حياة ومنجوج:

ضمان الولوج العادل والعاجل للخدمات الصحية لساكنة املناطق 
القروية، نسائلكم السيد الوزير؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيدة النائبة املحترمة، فايت سبق ليا جاوبت على هاد السؤال 
من هاد النوع عدة مرات ولكن ما فيها باس نعاود نذكر بأن الصحة 
في املجال القروي هي كترتكز على، أوال، النظام الثالث واللي كتشجعو 
الحكومة اليوم وانتما كتعرفو بأن املجال القروي كيتوفر على 2088 
مركز صحي، هاد 2088 كتشكل %70 ديال املراكز الصحية في املغرب 
كامل، إذن كاين واحد االهتمام باملركز الصحي في املجال القروي كذلك 
كيتوفروا على %40 ديال املوارد البشرية اللي كاينة في القطاع الصحة، 

كذلك حتى هذا رقم مهم واللي كاتشكل في 6080 منهي ديال الصحة.

أما بالنسبة للتغطية الصحية كذلك املتنقلة، أنتم كتعرفوا أن في 
املجال القروي كيتنظموا قوافل طبية اللي كيستاجبوا على الحاجيات 
كذلك  واللي  الرعاية  ديال  املبادرة  على  ناهيك  موسمية،  بطريقة 
في األوقات اللي هي صعبة وال سيما ملي كتكون أثر ديال موجة البرد 
كايتنقلوا باش كيحاولوا يتجاوبوا مع الحاجيات ديال الساكنة، كذلك 
كاين الدعم املشاركة الجمعاتية في املجال الصحي وهادي راه كتعرفوا 
كيشاركوا معنا الجمعيات اللي كذلك كيتشاركوا معنا، ناهيك على أن 
هاد املسألة هادي ما غاديش تبقى بهاد الطريق هذا في إطار اإلصالح 
اللي كنقوموا به ديال الجهوية وديال املجموعات الصحية الترابية واللي 
الفريق  واحد  وغيكون  الحضري  املجال  مع  غيندمج  القروي  املجال 
الطبي كيتم�ضى وكيتَم�ضى على حسب هداك البرنامج الطبي الجهوي 

كيتَم�ضى على حسب الحاجيات واملتطلبات ديال الساكنة، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة حياة ومنجوج:

فعال السيد الوزير إيال نطرح هاد السؤال راه غادي يتعاود يتطرح 
ويتعاود يتطرح حتى تلقى ساكنة املناطق القروية والجبلية حقها في 
الصحة، ألن هاد الساكنة كتعاني على طول السنة وكتزاد الحدة ديال 
والصقيع  البرد  موجة  بفعل  الشتاء  فصل  في  خاصة  ديالها  املعاناة 
والثلج وإنقطاع الطرق، هاد ال�ضيء كيوضع تقليص الفوارق املجالية 
على املحك، ألن من أبرز املداخيل والعناوين األساسية لبرنامج تقليص 
الفوارق املجالية هو الولوج العادل لساكنة املجال القروي والجبلي 
لإلستشفاء، هاد الساكنة اللي كتضطر الكيلومترات باش أنها تعالج إيال 
لقات الوسائل واإلمكانيات هذا بالنسبة األمراض أما بالنسبة للمرأة 

الحامل هضرة أخرى.

السيد الوزير، إيال كان �ضي حد اللي كيترجى إنجاح إصالح منظومة 
بالليل  كيترجاو  اللي  والجبلية  القروية  املناطق  سكان  فهنا  الصحة 
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وبالنهار أن هاد املشروع يتنزل على أرض الواقع باش..، واحنا كلنا إيمان 
وثقة في املجهود وفي الجدية ديال الحكومة في هاد املوضوع هذا، ولكن 
في انتظار ذلك هذا الساكنة راها كتعيش ظروف استثنائية وكنتمناو 
أيضا أن الحكومة تأخذ إجراءات استثنائية باش أنها تضمن لها الولوج 
العادل وكيف ما قلت العاجل فهاد الظرفية، خاصة ما يتعلق بتكثيف 
بالحاالت  التكفل  وضمان  املتنقلة  الوحدات  ديال  الطبية  الحمالت 
كانت  اللي  امليدانية  املستشفيات  إقامة  وأيضا  املستعجلة،  املرضية 
يعني تجربة ناجحة في املناطق املعنية بموجة البرد واللي كتقدم خدمات 
جليلة لساكنة تلك املناطق، وكنموذج يعني املستشفى امليداني اللي 

كيتقام بمنطقة إميلشين إقليم ميدلت..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

تفضل  تعقيب؟  من  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السيد الرئيس.

فلنائ2 فلسيد رشيد حموني رئيس ا3يق فلتقدم وفالشتبفكية:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيد الوزير، بكل صدق نهنئكم على املجهود الجبار اللي كتقوموا 
به على رأس الوزارة بهدف تفعيل الورش التاريخي املتعلق بالحماية 
اإلجتماعية، نهنئكم السيد الوزير كذلك على اإلصالحات الجريئة اللي 
قمتم بها سواء من أجل إصالح املنظومة القانونية للقطاع سواء اإلرتقاء 
بالبنيات التحتية الصحية، مع ذلك السيد الوزير هناك بعض املشاريع 
اللي كانت مبرمجة منذ سنوات لكن لم يكتب لها النجاح كما هو الحال 
ملستشفى القرب ببوملان، وبعد تسوية املشكل اللي كان ديال العقار 
نرجو أن تعملوا إلخراج هاد املشروع لحيز الوجود إستجابة إلنتظارات 

املواطنين واملواطنات لدائرة بوملان، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

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

فلنائ2 فلسيد عبد هللا فلعم3ي:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة فملحتبمة،

السيد الوزير،..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الصوت؟ تفضل السيد النائب، تساال الوقت السيد النائب، هل 
هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ انتهى الوقت السيد النائب 
ديال  الوقت  عندكم  مابقاش  إضافية  تعقيبات  عندكم  مابقاش 
التعقيبات اإلضافية السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات 

إضافية؟ سؤال حول تنزيل الحماية آه تفضل السيد الوزير.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيد النائب املحترم، كنشكرك على هاد السؤال على التعقيب 
الجهة  مع  اجتماع  عندنا  كانت  مؤخرا  كانت  الحقيقة  في  ألنه  هذا، 
ديال فاس بوملان، وكان حاضر فيها السيد الوزيرالوالي والسيد رئيس 
الجهة، وكنبشرك بأن البرنامج ديال املستشفى ديال بوملان، غادي يبدا 
األشغال ما�ضي األشغال في ماي 2023 وفي األوائل ديال juin، يعني احنا 
في اللمسات األخيرة، كانت واحد التعثر بالنسبة للميزانية اللي خصها 
تزاد، صادقنا عليها، فبالتالي اإلجراءات غادي تبدا إن شاء هللا ديال 

األشغال، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

اإلجتماعية  الحماية  تنزيل  حول  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
للمشتغلين بالقطاع غير املهيكل، للسيدات والسادة النواب املحترمين 
واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  من 

السؤال، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة ااطمة فلزه3فء باتا:

الحماية  ورش  لتنزيل  الوزارة،  إستراتيجية  عن  الوزير،  السيد 
اإلجتماعية، بالنسبة للقطاع غير املهيكل نسائلكم؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الجواب ديالكم السيد الوزير.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

فلسيدة فلنائبة فملحتبمة،

في  تعترضه  اإلجتماعية،  الحماية  في  منظم  الغير  القطاع  إدماج 
الحقيقة مجموعة ديال الصعوبات، ولكن الزم ما نقولوا بأن الحماية 
اإلجتماعية كذلك، تعتبر عامال محفزا ومشجعا على انخراط العاملين 
في هذا القطاع، في النسيج اإلقتصادي الوطني، األمر الذي أكدته األزمة 
ديال كوفيد19-. واملقاربة اللي تابعات الحكومة هي املقاربة اللي جا بها 
املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي، لحل بعض اإلشكاليات، واللي 
هي مثمثلة في إدماج القطاع الغير مهيكل اإلقتصادي، واللي كترتكز على 

مدخلين:

لدمج  كآلية  اإلجتماعية،  الحماية  توسيع  وهو  األول  املدخل 
في إطار  اللي تعمل،  اليوم  العمل  أنه  الغير منظم، بحيث  اإلقتصاد 
ديال إدماج الناس اللي هما غير أجراء، واللي كينتميوا للحرفيين وهاد 
املهن اللي هما 26 مهنة، كيبقاوا من طبيعة الحال وحدين خارجين 
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كذلك، اللي عاد إن شاء هللا غيمكن يتداركهم الوقت، وكذلك التدابير 
واإلجراءات األخرى، اللي هي إحداث نظام املقاول الذاتي، واللي غتمكنو 
باش أنه يولي فاعل وناشط ومعروف، يمكن لو ينتمي لواحد املهنة 
ويمكن لو ينخرط، ونظام املساهمات املهنية كذلك املوحدة، ناهيك 
متعدد  لبرنامج  ترجع  كتقدر  واللي  أخرى،  مقترحات  كاين  أن  على 
السنوات كذلك، وإحداث مناطق األنشطة اإلقتصادية، هاد �ضي كولو 
باش يمكن نخلقوا لهم واحد الفضاء فين يمكن لهم ينخرطوا، وتكون 

عندهم كذلك حماية إجتماعية، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة ربيعة بو ة:

السيد الوزير، %80 من اليد العاملة تشتغل بالقطاع غير املهيكل، 
فقط  بهم  مصرح  اللي  هما   15% الدولية،  الشغل  منظمة  حسب 
وهذا إشكال صراحة. احنا اليوم كنتكلموا على الورش ديال الحماية 
اإلجتماعية، واللي هو ورش ملكي بطبيعة الحال، والسجل اإلجتماعي 
املوحد هو آلية من آليات ديال التنزيل، اللي كنتمناوا أنكم يعني تعملوا 
على إخراج ديالو في أسرع وقت. نمشيوا للتغطية الصحية اإلجبارية، 
التسجيل ديال املنخرطين عرف إشكاالت اللي هي عميقة، خالت أن 
هاد الطبقة املسحوقة خرجات للشارع كتحتج، وكتغوت وولى جزء 
منها كيقول بالناقص من هاد التغطية الصحية، هاديك مي عويشة 
اللي عندها غير رميد، ما عندها حتى �ضي مدخول، صبحات الصباح 
لقات دايرين لها صانعة تقليدية، هاداك با عمر اللي كيشوف غير بعين 
وحدة، اليوم صبح لقر راسو traiteur alors que في الوقت كان عندو ما 
عندو تا �ضي مدخول، كاينين اللي سجلهم 2 داملرات وعيطوا لهم باش 
يخلصوا 2 داملرات، كاين اللي سجلوه ما سجلش األسرة ديالو إلى آخره، 
كنتمناوكم السيد الوزير تعملوا على إيقاف هاد العبث هذا. املساهمة 
هادوك  الوزير،  السيد  تراجعوها  أنكم  ندعوكم  املوحدة،  املهنية 
الوضعية.  نفس  ما عندهومش  الثمن  نفس  يخلصوا  كيمشيوا  اللي 
الخدمات الصحية، الناس عندهم l›AMO مشاوا ملستشفى عمومي 
بغاوا يديروا السكانير الراديو التحاليل، قال لهم بأنكم خصكم تخلصوا 
مسبقا، هذا راه إشكال. املقاولين الذاتيين مع هاد األوضاع اإلقتصادية 
اليوم، املقاوالت ديالهم تسحقات، ما بقاوش قادرين على أنهم يخلصوا، 
بال ما نتكلموا على اإلستغالل ديالهم من طرف الشركات الخصوصية 
وغيرها. اللي كان عندهم رميد، كانوا كيستافدوا من برنامج تيسير، 
اليوم l›AMO ما كيستافدوش، إذن كنعاودوا نزيدوا نرفعوا املعدالت 
ديال الهدر املدر�ضي، وهذا فيه إشكال كبير. بالنسبة للتمويل ديال هاد 
الورش هذا، راه احنا كنتسائلوا إيال كان في أفق 2026، 12 ألف و580 
موظف غادي يتحالوا على التقاعد، قولوا لنا كيفاش غديروا لهاد �ضي.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ السيد الوزير فيما تبقى من الوقت، شكرا، سؤال عن تجويد 
الخدمات والبرامج اإلجتماعية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، الفريق اإلستقاللي.

فلنائ2 فلسيد فملصطفى فلقاسمي:

الدولة  ركائز  ترسيخ  محاور  أحد  هو  اإلجتماعي  التماسك  تعزيز 
محور  وهو  تعالى،  حفظه هللا  امللك  جاللة  يقودها  التي  اإلجتماعية 
اإللتزامات  لتنفيذ  وزارتكم  جهود  وصلت  فأين  الحكومي.  البرنامج 

الواردة في هذا املجال؟ شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

فلسيدة فل3ئيسة،

فلسيد فلنائ2 فملحتبم،

من  أقل  في  عليه  نجاوب  باش  يستحيل  وعريض  واسع  سؤال 

دقيقتين، ولكن على األقل غادي نعطي املالمح الكبرى اللي جاء بها 

التدابير لتنزيل  هذا اإلصالح هذا، واللي لإلشارة يهم أجرأة عدد من 

الورش امللكي، وفق اإلطار الزمني املحدد له القانون 09.21 اللي كيتعلق 

بالحماية اإلجتماعية. كذلك من جملة اإلجراءات كذلك الكبرى وهي 

املصادقة على املراسيم التطبيقية 98.15 و99.15، واللي كتعلق بنظام 

التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض، وإحداث نظام املعاشات الخاص 

بفئة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص الغير أجراء، واللي غادي 

تشمل 11 مليون مستفيد، كذلك تحويل بيانات املستفيدين من نظام 

وكذلك  التضامني،  األسا�ضي  اإلجباري  التأمين  إلى  الطبية  املساعدة 
مواصلة اإلصالح الشامل ديال املنظومة الصحية واللي جاء في القانون 

اإلطار اللي هو 06.22، واللي كيرتكز على 4 ديال الدعامات: منها تثمين 

املوارد البشرية؛ إخراج الوظيفة الصحية؛ منها اإلصالح والتأهيل ديال 

القطاع ديال الصحة؛ البرنامج الطبي الجهوي؛ الرقمنة ديال القطاع 

ديال الصحة. موازاة مع ذلك، كذلك هناك وسائل وموارد مالية اللي 

قدرات باش تأمن اللي مخصصة للتأهيل ديال القطاع وهي 6 داملليار 

ديال الدرهم اللي جاء باملوجب ديال هاد القانون ديال املالية باش 

يمكن لو يمكّنا من التأهيل ديال القطاع سواء املستشفيات وال املراكز 

الصحية.
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فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

فلنائ2 فلسيد فملصطفى فلقاسمي:

شكرا السيد الوزير، بالفعل بفضل توجيهات جاللة امللك نصره 
هللا، بالدنا والحكومة الحمد هلل، تقوم ب�ضيء مهم ومسبوق باملنطقة 
العربية واإلفريقية من خالل واحد العدد ديال البرامج، منها: برنامج 
دعم األرامل؛ دعم األيتام؛ األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة إلى 
غير ذلك. لكن السيد الوزير، املطلوب هو تسريع عملية اإلستهداف 
الدقيق للفئات األكثر تضررا، السيد الوزير احنا كنعرفوا يعني الدور 
بالحنكة ديالكم، ولكن  الوزير فعال نشهد لكم  السيد  اللي كتلعبوه 
كاين بعض األقاليم اللي زالت كتفتقر لواحد ربما النقص فيما يخص 
الحماية اإلجتماعية والتطبيب، وعلى سبيل املثال إقليم سطات، اللي 
منو مثال نتكلموا على املسألة ديال التطبيب السيد الوزير، لألسف 
واحد العدد ديال الجماعات واحنا عندنا ثقة يعني كبيرة فيكم ولكن 
ربما ما عندكمش هاد املعلومات، وهذا حق دستوري ديال واحد العدد 
ديال الجماعات اللي ما زال املستوصفات ديالها كتحل تقريبا ساعة، 
كبيرة  ثقة  احنا عندنا  التطبيب،  النهار، وهذا حق  في  وساعة ونص 

السيد الوزير فيكم.

فلسيد رئيس فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ سؤال عن تعزيز األمن الدوائي للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة سميبة حجازي:

نتساءل السيد الوزير، عن برنامج الحكومة لتعزيز األمن الدوائي 
الوطنية  الصحية  املنظومة  تأهيل  إستراتيجية  كبرى ضمن  كأولوية 

لتعميم الحماية اإلجتماعية؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الجواب ديالكم السيد الوزير.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

فلسيدة فل3ئيسة،

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هذا السؤال هذا، الوزارة كتعمل 
اليوم شكلت واحد الفريق اللي على األقل في األول كيحدد املنتجات 
الصحية املعنية باملخزون اإلستراتيجي، والتدابير كذلك العملية التي 
سيتم االنكباب عليها، كذلك ال يخفى عليكم أن الوزارة كذلك كتوفر 

اللي هو  القانونية باش تدبر هاد املخزون  اليوم على جميع اآلليات 
احتياطي والتجربة كانت عندنا في إطار ديال كوفيد، وعلى سبيل الذكر 
أن في التجربة ديال كوفيد كانو عدة دوريات باش على األقل كيحتفظو 
على املخزون ديال الدواء اللي احنا محتاجينو، واحد الدورية كذلك 
ديال 91 باش كتحدد من الصادرات حتى ما يمكن لهم يمشيو إيال ما 
الوطنية  ديالنا  والحاجيات  ديالنا  االحتياطات  أمناش  ما  حددناش 
وكذلك هناك حاليا كنشتغلو على تحديث قرار مخزون احتياطي ألن 
كان في 2002 اليوم غادي يكون التحيين ديالو، تحديث القائمة الوطنية 
لألدوية األساسية واحنا عارفين بأن بعض األدوية اللي هي أساسية واللي 
اليوم ما بقات �ضي خصنا كيفاش الطريقة باش يمكنا لنا ندخلها سواء 
عن طريق الدواء الجنيس أو بالتصنيع املحلي وبأي طريقة خاص والبد 
نوفرو في داخل الوطن، كذلك منصة رقمية ملرصد األخطار، ناهيك على 
القانون اإلطار 06.22 اللي جا بحكامة جديدة واللي فيها الهيئة العليا 
للصحة وفيها كذلك الوكالة ديال الدواء اللي غادي طرق لهاد األمر 
بالشمولية ديالو واليوم كاين واحد اللجنة توجيهية اللي كتباشرهاد 

املوضوع هذا، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة، تفضلي.

فلنائبة فلسيدة سميبة حجازي:

املخزون  عن  الحديث  يعني  الدوائي  األمن  عن  الحديث  إن 
االستراتيجي في هذا املجال لتجاوز ظاهرة االنقطاعات املتكررة لبعض 
األدوية األساسية بما فيها تلك التي تتعلق باألمراض املزمنة مما يترتب 
عن ذلك من مخاطر على حياة املواطنين واألمن الصحي وكذلك االرتفاع 
في أسعار األدوية وتكاليف العالج مقارنة بدول أخرى وإضعاف القدرة 
الشرائية، مما ينعكس سلبا على ورش الحماية االجتماعية بما فيها 
التغطية الصحية األساسية التي تشكل الدعامة األساسية لبناء الدولة 
االجتماعية، في هذا السياق نتطلع، السيد الوزير، إلى إحداث الوكالة 
الوطنية لألدوية من أجل معالجة إشكالية الصناعة الدوائية الوطنية 
وتطويرها وتجاوز االختالالت والصعوبات واإلكراهات املطروحة وإعادة 
النظر في منظومة تدبير األدوية قادرة على اإلنتاج واالبتكار وضمان تموين 
السوق الوطنية بمختلف أنواع األدوية بما فيها الدواء الجنيس وتحقيق 
السيادة الدوائية بدل اللجوء إلى االستيراد بشكل مفرط يتجاوز 50% 
من القيمة من خالل نهج سياسة تحفيزية من أجل تشجيع القطاع 
الخاص الوطني على ولوج مجال الصناعة الدوائية واستثمار كفاءات 
بالدنا داخل الوطن ومن مغاربة العالم من أجل تأهيلها في إطار تعزيز 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص يبقى خلق.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
تفضل السيد النائب املحترم.
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فلنائ2 فلسيد  ونس أوشن:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيد الوزير، هاد ال�ضي اللي كنقولو هنايا دائما ما عندو عالقة 
مع الواقع ديال برا والواقع اللي كتعيشو الساكنة بكل، السيد الوزير، 
أنه غير إشاعة،  باملغرب كنقولو  إال جينا نهضرو على األمن دواعيه 
ألنه واش كيتعاود فيه البيع؟ واش املخزون يعني كنعاودو فيه البيع؟ 
خصنا لجنة، السيدة الرئيسة لجنة تق�ضي الحقائق فهاد القبل، السيد 
الوزير، ما يحدث بإقليم الدريوش خصنا نعرفو أنه حتى البيتادين ما 
كاينش وهاد ال�ضي غيخلق مشاكل كبيرة إيال ما دخلتيش ناهيك على 

املعاملة ديال املر�ضى تما، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

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

فلنائ2 فلسيد سعيد لكورش:

السيد الوزير، بغيت نتكلم على إقليم الحوز، السيد الوزير، إقليم 

اشتغال  غياب  في  الصحي  املستوى  على  التهميش  من  تيعاني  الحوز 

املستوصفات الصحية التي أصبحت مغلقة في وجههم، السيد الوزير، 

سألتك واحد السؤال جاوبتني بأنه هداك واحد املستوصف اللي كاين 

في جماعة أزكر بأنه خدام تيقوم بالعمل ديالو وتيزورو طبيب في األسبوع 

هداك املستوصف، السيد الوزير، مسدود من هادي 4 سنين ورايب 

والبيبان ديالو محيدين كاع، كما هو الحال بالنسبة للمراكز الصحية التي 

بات ينحصر دورها في توجيه املواطنين إلى املستشفيات بمدينة مراكش 

في غياب األطباء واألطر الطبية وعدم توفير األدوية والتجهيزات نعطي 

مثال السيد الوزير مثال املركز الصحي لجماعة أوريكا، هاد الجماعة 

اللي فيها طبيب واحد والنسمة ديالها تتبلغ أزيد من 40 ألف نسمة، 

كيف لطبيب واحد أن يعالج املر�ضى؟ مثال املركز الصحي لجماعة ثالث 

يعقوب بدون طبيب يتوفر على ممرضين هاد املمرضين السيد الوزير 

ديما مخاصمين وتيضم 4 دالجماعات إيغيل، وأغبار وجوكاك، كما هو 

الحال السيد الوزير إلى دائرة أمزميز فيها مركز صحي طبيب واحد تيضم 

10 دالجماعات، كما هو الحال السيد الوزير جاوبت واحد الجواب على 

اإلكراهات التي يقوم بها املستشفى اإلقليمي، الجواب ديالكم كان ب29 

طبيب أياه نعم كاين 29 طبيب ولكن تيديروا تيجي كل واحد تيجي مرت 

.permanence في السيمانة وكيديروا

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

ما بقى ليا والو؟ باقي، هي حقيقة اإلكراهات كاينة في إقليم الحوز 
في الدرويش فين ما مشينا في املغرب غانلقاو اإلكراهات، مزيان تذكرني 
بأنه املركز الصحي ما بقاو فيه ال بيبان ال حتى بنادم يمكن ما بقاش فيها 
ما�ضي مشكل، أنا كان نجوبك على حسب املعطيات اللي كتجيني من 
الجهة، فبالتالي اليوم كتشوف واحد البرنامج اللي تنقوموا به لإلصالح 
1400 مركز صحي وهادي غير الشطر األول مازال غادي مازال األخرى، 
أنا كنقول هاد املوضوع هذا اللي كنعيشوه في هاد الظرفية هادي ما قبل 
اإلصالح اإلصالح ها هو غادي ألن من املنظور والفلسفة ديال األمور 
غادي تبدل، منين غادي يولي املوارد البشرية اللي ماعندنا �ضي غادي 
نوليو كانكونوا باش يكون خاصوا واحد على األقل نرجعوا في الخصاص 
ويكون التحفيز هداك الطبيب اللي ما كايجيش غادي يولي كيضارب 
باش يجي اليوم ما تيجي �ضي ألن كيجي غير باش يبان ويعاود يم�ضي غدا 
غادي يولي يجي كل نهار وكيقلب على بالصتوا ألن كل مرة كيجي وكيشوف 
الناس غادي يتحفز هذا هو اللي كان ناقص فهاد املنظور ديال املنظومة 
الصحية، وال هاد األطباء هادوا إيال مادرناش هاد الطريقة غادي يمشيو 
لجهة واحدة أخرى. فبالتالي هللا يخليك والبد خصنا نتعاونوا جميع باش 
يمكن لنا نتغلبوا على الحاجيات ديال الساكنة، في إطار الظرفية الحالية 
والعدد والكم ديال املوارد البشرية هنا راه ما يمكن �ضي إيال ما كانوش 
تحفيزات ما يمكنش نجاوبوا معاهم، يمكن كل مرة تجي وتقول ليا هذا 
متايجيشاي وهذا زوين وهذا خايب وهذا متافق معاك وغانقبلها منك، 

ولكن إيال ما تعاوناش راه ما غاديش كاملين ما غنجحوش، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن سبل التخفيف من عبء الفاتورة 
والسادة  للسيدات  املغربية  لألسر  بالنسبة  الصحي  لإلنفاق  املرتفعة 
النواب املحترمين من فريق التقدم واإلشتراكية فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

فلنائبة فلسيدة ا3يدة خنيتي:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

فاتورة  عبء  من  التخفيف  سبل  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
اإلنفاق الصحي؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

جواب السيد الوزير.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

فلسيدة فلنائبة فملحتبمة،
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ديالكم  السؤال  في  جاء  كما  املرجعية  بالتعريفة  كتعلق  املسألة 
الكتابي ألن جاني كتابي وأنتم قلت بأن غير اإلنفاق، فهو كخالصة، 
الحكومة قايمة بواحد الشغل أن قبل ما نوصلوا للتحديد ديال املعرفة 
واملراجعة ديالها كاين واحد املصنف اللي خاصوا يتعاد فيه النظر، ألن 
كيف كتعرفي التعريفة املرجعية من 1998 ما تراجعت، تراجعات يا 
هللا في واحد في بعض بعض اإلجراءات اللي هي طبية ولكن في املجال 
ديال القلب، ولكن خاصنا باش يمكن لنا تكون شمولية خاص واحد 
اللي كنقوموا  الطبية  اللي كيشمل جميع اإلجراءات  املصنف جديد 
بها وهذا راه هو في إطار الدراسة في األمانة العامة للحكومة يعني خرج 
ودرسناه في وزارة الصحة وأعطيناه سلمناه األمانة العامة الحكومة، 
كذلك باش يمكن هاد النفقات يتقلصوا واحنا عارفين أن يعني املنظمة 

العاملية للصحة وجميع البيانات الدولية كتقول بأن املغربي..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة ا3يدة خنيتي:

السيد الوزير، نحن نقدر مجهوداتكم إلصالح منظومة الصحة على 
جميع املستويات، لكن التقارير الرسمية تأكد أن األسر املغربية ال زالت 
تتحمل نسبة كبيرة من إنفاقها على صحتها حتى في حالة التوفر على 
التغطية الصحية، بالنظر إلى تقادم التعريفات املرجعية وعدم مالءمة 
التعويضات مع مصاريف العالج وغالء أسعار األدوية والخدمات في 
املصحات، وفوق كل ذلك األسر التي تتوجد في مناطق بعيدة مثل إقليم 
بوملان، إقليم الناظور أو فيكيك تعاني أكثر، ألن املواطن هناك تكون 
له نفقات إضافية كبرى، طاملا أنه مضطر للتنّقل إلى مدن أخرى تتوفر 
فيها إمكانية اإلستشارة الطبية والعالج واإلستشفاء، هذا هو التحّدي 
الحقيقي أمامكم السيد الوزير، تحّدي اإلنصاف املجالي في الولوج إلى 

الحق الفعلي في الصحة، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة :

السؤاالن  املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا، 
املواليان 8 و9 لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر باملواعيد الطبية في 
املستشفيات العمومية، لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا 
موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد النواب.

فلنائبة فلسيدة لال حجة فلجماني:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

الوزير املحترم، عن اإلجراءات والتدابير املتخذة  نسائلكم السيد 
املستشفيات  في  الطبية  املواعيد  وتأخر  طول  معضلة  من  للحّد 

العمومية؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة :

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

فلنائبة فلسيدة ااطمة خيب:

السيد الوزير، ما زال بعض املر�ضى كيتفاجأو بإعطائهم مواعيد 
اللي كتكون جد متأخرة وبعيدة، كتقدر توصل حتى ل 6 شهور فقط 
ي كيتعلق األمر بجهاز السكانير اللي في بعض 

ّ
للتشخيص، خصوصا مل

ل وهاذ ال�ضي السيد الوزير، كيفّوت عليهم 
ّ
املستشفيات كيكون معط

فرص العالج في الوقت املناسب خصوصا بالنسبة ملر�ضى السرطان، 
الحمد هلل أنه الورش امللكي لتعميم الحماية اإلجتماعية اللي احنا في 
الفريق ديالنا كنعتبروه واحد املكسب حقيقي، لتغطية صحية لجميع 
املواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص، السيد الوزير، قمتم األسبوع 
املا�ضي بواحد املبادرة اللي هي مهّمة كان ترأسها السيد رئيس الحكومة 
بتدشين وحدات صحية للقرب وتجهيزها، مّما غادي يخّول للمر�ضى 
أنهم يتعالجو خصوصا بالنسبة املدن الصغيرة والقرى املجاورة، اليوم 
السيد الوزير، بغينا املقاربة ديالكم فيما يخص الرقمنة ألنه جا الوقت 
باش تكون رقمنة فهاذ القطاع، اللي هو قطاع مهم جدا باش نخّففو 
من املعاناة ديال املر�ضى طول اإلنتظار ديال املواعيد، وأيضا لتسهيل 

العملية ديال التشخيص وديال العالج شكرا السيد الوزير.

فلسيدة رئيسة فلجلسة :

تفضلوا السيد الوزير.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

شكرا السيدتان النائبتان املحترمتان على هذا السؤال هذا، يمكن 
النظر من هاذ السؤالين من 2 ديال الزاويات، الزاوية األولى وهي الوضع 
الحالي كنعيشوه اليوم واللي كيتعلق بما قبل اإلصالح، واحنا كنتوفرو 
على واحد املنصة رقمية اللي هي سميتها »موعدي«، واللي من خاللها 
كناخذو بعض املواعيد وعندنا اإلحصائيات ديال وزارة الصحة، واللي 
ويمكن لي نقوليكم أن هاذ اإلحصائيات كتدل اليوم هذا في آخر ديال 
2022 شنو عندنا، تم تسجيل مليون و914 ل 1338 موعد، 34 منها 
عبرالبوابة اإللكترونية يعني كاين %34 ديال الناس اللي حاولو يتأقلمو 
مع يعني النظام املعلوماتي فبالتالي هاذي إشارة جد إيجابية، كذلك بعد 
ق 

ّ
كانت ف 2017 ما كتعّداش هاذ النسبة %17، املتوسط الوطني املتعل

بإجراء تصوير إشعاعي 51 يوم، ما�ضي ربما غتلقى استثناءات ديال واحد 
 
ّ
كيتسنى أكثر من اآلخر ولكن املعدل اللي كيتسناو اليوم السكانير وال
راديو 51 يوم، الناس اللي كيتسناو استشارة متخصصة املعدل الوطني 
وهو 43 يوم، هذا ما يعنيش أن هاذو أرقام جد إيجابية، احنا بغينا 
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نوصلو ألرقام جد محّفزة، ولهذا اإلصالح الجديد والرقمنة الجديدة 
ص من هاذ املوعد هذا، وال سيما أن هاذ 

ّ
والتحفيزات فهي غادي تقل

املسألة هاذي ما�ضي كتقتصر على املغرب بوحديه حصريا، ألن العالم 
ى والداللة ديالو هو الّنقص ديال املوارد البشرية وديال بعض 

ّ
كل كيتشك

التخصصات، إيال تضافرو بعض الجهود، الرقمنة والطب عن بعد 
ي أن 

ّ
واستشارة عن بعد كذلك، فبالتالي والتحفيزات اللي هي غادي تخل

الناس شحال ما كيخدم بزاف كيتخلص بزاف، غادي نقلصو من هاذ 
ي كاع بالعكس املنافسة، شكرا.

ّ
املوعد ربما كاع ما غتبقى �ضي وغادي يول

فلسيدة رئيسة فلجلسة :

شكرا السيد الوزير، التعقيب ألحد السيدات والسادات النواب 
من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة لال فلحجة فلجماني:

تعمل  التي  الكبرى  باألوراش  الوزير،  السيد  تام،  علم  نحن على 
الحكومة على إنجازها وتنزيلها ومن بينها تشييد مستشفيات جامعية 
جهوية في العديد من جهات اململكة من بينها جهة العيون الساقية 
الحمراء اللي ممكن تخلينا نتجاوزو بدون شك العديد من اإلكراهات 
ولكن، السيد الوزير، إلى حين تحقيق هذا الهدف املواطنين راهم في 
حالة وفي حاجة إلى حلول عملية آنية ملعضلة تأخر املواعيد الطبية اللي 
تتمثل في الحقيقة في عدم تواجد األطباء االختصاصيين بالشكل الكافي 
وما يمكن للفاعلين الصحيين الجهويين واملحليين يحلو واحدهم وسا 
بيدما نتكلمو على املوعيد راه املواطن البسيط ما يلقى أبسط األدوات 
التمريضية اللي يكد كيحتاجها في املوعد املتأخر أصال، غياب األطباء، 
بعض  في  االشتغال  منهم عن  البعض  امتناع  بسبب  الوزير،  السيد 
الجهات واألقاليم وتنقيلهم ملندوبيات أخرى كيفما وقع في إقليم السمارة 
مؤخرا هو اللي نتج عنو تعطل االستشارة في األقسام كطب األطفال 
وقسم النساء والتوليد واال استمر موسم الهجرة من السمارة ما يمكن 
لنا نقاو أطباء على مستوى الجراحة واألشعة في القريب العاجل وبال ما 
نتكلمو عن الوضع الكارثي الذي تعيشه باقي املناطق واألقاليم في الجهة 
يكون  نتمنى صدرك  الوزير،  السيد  أكيد،  كإقليم طرفاية وبوجدور 
متسع للتعقيب ولكن نبغي نضيف نقطة أساسية راه كاينة أمراض 
عالجها أساسا مرتبط بتنظيم املواعيد وتقريبها مثل أمراض ومشاكل 
اضطرابات السلوك عند األطفال وباألخص الذين يعانون من طيف 
التوحد وتأخر املواعيد ال يرتبط باألطباء فقط بل مرتبط باألخصائيين 
الحركيين كذلك ونرى في بعض الجهات كجهة العيون راه الطفل خاصو 

عام ونصف تقريبا باش يلحقو موعد الحصة، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت آه كاين، تفضل السيد 

النائب للتعقيب اإلضافي.

فلنائ2 فلسيد محمد فل3كاني:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيد الوزير، أنتم تعلمون مدى الخصاص الذي تعيشه املدن 
الحسني  املستشفى  املثال  سبيل  على  البشري،  الدعم  حول  الكبرى 
يخدم أكثر من إقليم بحكم جواره إلقليم النواصر، السيد الوزير، 
الطلب ديالنا من سيادتكم املحترمة تعزيزه بأطر مختلفة بحكم أنه 

يتوفر على كفاءات.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

باقي ليا �ضي بركة، صافي، هذا تنظن بأنه كل �ضي عارف الجواب فين 
كاين، فالحقيقة احنا كنتكلمو على نفس املشكلة اللي كتعلق باملوارد 
البشرية وهي السبب األصلي في تأخر املواعيد، وألن عدم التوزيع ديالها 
العادل اللي كاين على املستوى الجهوي اليوم، بحيث أن ما كاينش 
يكون إجراء واحد  يمكنش  ما  فبالتالي  البشرية،  املوارد  ديال  الوفرة 

اللي غادي يحل هاد املشكل ديال املواعيد اللي طويلة وال ديال تعزيز 

العرض الصحي في املناطق من غير اليوم اللي كنتكلمو عليه هو البرنامج 

الطبي الجهوي ويخلي التنزيل الفعلي ديال هاد األوراش اللي كنخدمو 

اليوم ها هي وصالت  القانونية وانتما كتشرفو عليها  الترسانة  عليها، 

لكم donc خصنا والبد نسرعو بها باش نزلوها على أرض الواقع باش 

يمكن لهاد البرنامج الطبي الجهوي يدخل حيز التطبيق، بحيث اليوم 

األطباء ما يمكن لهمش يتنقلو في إطار قانوني لنفس الجهات وال يولي خلو 

باملسؤوليات ديالهم في املكان اللي هما فيه، كاين دابا واحد الدوريات 

اللي كنقومو بها باش نشغلو داك البرنامج الطبي الجهوي بطريقة اللي 

هي يعني بدوريات، ولكن التنزيل القانوني غادي منين غادي يكون غادي 

تشوفو بأن غادي تبدل األمور، ألن كاين التنزيل القانوني وكاين الحركية 

ديال  املتطلبات  مع  كتجاوب  اللي  الصحية  الوظيفة  كذلك  وكاين 

الشغيلة الصحية، ناهيك على أن البرنامج ديال التكوين احنا كنشرعو 

وكاين  االختصاصات  بعض  كيستهدف  هو  اللي  التكوين  كاين  فيه 

التكوين كذلك اللي كيستهدف العدد ديال األطباء وال ديال املمرضين 

اللي محتاجينهم احنا في القطاع، وناهيك على أنه احنا في 2025 غادي 

نطلعو من 1.7 ألف منهي صحة ل 2.5 ألف منهي صحة باش نوصلو ل 

4.2 ألف منهي الصحة، وهذا واحد االستراتيجية اللي هي جد مهمة. 

إذن الزم ما نواكبوها في إطار في هاد اليوم في هاد الظرفية عارف كاينة 

الحاجيات، الناس عندهم خصنا نتجوابو معهم بالزربة ولكن خصنا 

وال بد واحد الشوية ديال التأني وديال الصبر، شكرا.
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فلسيدة رئيسة فلجلسة:

وحدة  لهما  و11   10 املواليان  السؤاالن  الوزير،  السيد  شكرا 
املوضوع ويتعلق األمر بدور األمومة والوالدة بالعالم القروي لذا سيتم 
طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من طرف السيد الوزير، 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

فلنائ2 فلسيد فلسالك لبكام:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

معالي الوزير، عن اإلجراءات املتخذة لتعميم مراكز الوالدة بالعالم 
القروي والجبلي نسائلكم؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شرف  شفيقة  املحترمة  النائبة  للسيدة  الثاني  السؤال  شكرا، 
فلتتفضل.

فلنائبة فلسيدة شفيقة لش3ف:

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن معاناة ساكنة خميس الزمامرة 
تزادت املعاناة كانت عندهم املعاناة غي للناس اللي مراض على مستوى 
اإلستفادة من الخدمات الصحية تزادت دابا حتى الخدمات ديال النساء 
الحوامل والوالدة، لهذا السيد الوزير في إطار اإلصالح نسائلكم عن 
اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها إلحداث دار األمومة بخميس الزمامرة؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزيرتفضلوا.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

فلسادة فلربملانيين فملحتبمين،

هي تكريسا لسياسة القرب التي تبنتها الوزارة يحظى العالم القروي 
األولية  الصحية  الرعاية  بمؤسسات  يتعلق  ففيما  خاصة،  بعناية 
فقد بلغ عددها 2985، %71 منها في العالم القروي كما تمثل املراكز 
الصحية القروية مع وحدة الوالدة %70 مجموع املراكز الصحية ديال 

وحدة الوالدة على الصعيد الوطني %70 كاينة في املجال القروي.

فيما يخص برمجة إحداث وحدات صحية أولية، بما فيها املراكز 
الصحية مع وحدة الوالدة يتم اإلعتماد اليوم على دراسات ومعايير 
محددة في الخريطة الصحية الوطنية، واللي كتعلق بالكثافة السكانية 
باملجال الترابي املنهي والخاصيات الوبائية والجغرافية وغيرها من املعايير 
للموارد  األمثل  الترشيد  مع  الصحي  العرض  ضبط  منها  يتوخى  التي 

املركز  يتجزأ من  اليوم تعد جزءا ال  الوالدة  البشرية. لإلشارة فدور 
الصحي من املستوى الثاني ملي كنقولو مركز صحي من املستوى الثاني 
إال وراه معه دار ديال الوالدة، وتقدم خدمة التكفل فيه ديال النساء 
الحوامل خالل مرحلة الوضع وكما تتبع كذلك بعد الحمل وكاينة تتكون 
حداه ما�ضي كلهم ولكن األغلبية فيهم كاينة دار األمومة اللي هي مرفق 
اجتماعي غير تابع أصال لوزارة الصحة والحماية اإلجتماعية وتسيرها 

بعض الجمعيات باش كيواكبو هاد الحمل.

أما بالنسبة فيما يخص إقليم خميس الزمامرة فهذا يتوفر إقليم 
سيدي بنور على مصلحتين للوالدة باملستشفى املحلي الزمامرة ومصلحة 
واحدة باملستشفى اإلقليمي لسيدي بنور و5 ديال الدور ديال الوالدة 
باملراكز الصحية باملستشفى الثاني تغطي كافة تراب إقليم سيدي بنور 
50 مولدة و7 ديال املمرضين، وبالنسبة للقطاع  وتشتغل بطبيبين، 
الخاص فإقليم سيدي بنور يتوفر على دارين للوالدة بمدينة خميس 
الزمامرة، ودارين للوالدة بمدينة سيدي بنور إضافة إلى مصحة خاصة، 
ولإلشارة فقد قامت مندوبية الوزارة بإقليم سيدي بنور بإعادة فتح 4 
ديال الدور دالوالدة في األسدس األخير من 2021 دار الوالدة بني هالل، 
دار الوالدة بمطران، دار الوالدة بالعاونات ودار الوالدة بأوالد عمران، 
وفيما يخص تتبع برنامج الحمل والوالدة تبقى نسبة الوالدات املحققة 
الوالدات  تحديد  ونسبة   50% تبلغ  عمومية  مؤسسة  املراكز  داخل 
الخطيرة في %6 ونسبة تتبع النساء الحوامل في %86، فيما يبلغ عدد 

الوالدات املنتظرة 10709، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

النواب  والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة.

فلنائ2 فلسيد فلسالك لبكام:

شكرا معالي الوزير، نشكركم بجهة كلميم واد نون على تعيينكم 
واحد من أبناء املنطقة على رأس القطاع الذي يعمل جاهدا على حلحلة 
تم  والتراكمات، صحيح  القطاع  يعيشها  التي  املشاكل  من  مجموعة 
اتخاذ مجموعة من التدابير لحل هاته املشاكل، لكن يبقى الوضع جد 
مقلق وأتحدث هنا عن إقليم آسا الزاك األقل إستفادة ما بين األقاليم 
الصحراوية إن لم ما أقل على مستوى اململكة ككل ومن جماعته الترابية 
عوينة ايتو�ضى، وعوينة تركز، من تويزكي، من لبويرات، من املحبس، 
من الزاك ومن مدينة آسا حاضرة اإلقليم، اللي تيتنقلو لها املر�ضى 
للمستشفى اإلقليمي الذي ال يتواجد به طبيب اإلنعاش والتخدير ليتم 
نقله من املستشفى الجهوي بكلميم الذي هو اآلخر ال يحمل إال اإلسم 
وال يتوفر على طبيب اإلنعاش والتخذير لتكتمل معاناة هاته الساكنة 
واملر�ضى بنقلهم اللي كيتنقلوا ألزيد من 500 كلم للمستشفى الجهوي 
الوضع  الوزير  معالي  هناك.  املعاناة  وتكتمل  الثاني،  الحسن  بأكادير 
جد جد مقلق بجهة كلميم واد نون، ومن مختلف أقاليمه سواء من 
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وجه  على  الزاك  آسا  ومن  كلميم  ومن  إفني،  سيدي  ومن  طانطان، 
الخصوص. جميع املجالس اإلقليمية اتخذت مجموعة من التدابير 
والشراكات، لحلحلة هاته املشاكل، وسد الخصاص على مستوى املوارد 
البشرية، مجلس الجهة قدم مجموعة من الشراكات كذلك، يعني في 
سبيل تطوير القطاع، والدعم ديال قطاع الصحة على مستوى الجهة، 
لكن كل هاته التدابير تبقى غير كافية إلحتياجات الساكنة، سواء بالعالم 
ومن  الدواوير  من  واملداشر  بالقرى  وخصوصا  أوالحضري،  القروي 
الجماعات الترابية في العالم القروي، التي تعاني األمرين على مستوى 
قطاع الصحة. الوضع جد مقلق مرة أخرى معالي الوزير، وجب اتخاذ 

التدابير الالزمة في هذا املوضوع بشكل مستعجل، وشكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب للسيدة النائبة، تفضلي.

فلنائبة فلسيدة شفيقة لش3ف:

السيد الوزير، املطلوب منكم في إطار تجويد الخدمات الصحية 
بخميس الزمامرة، إعادة تأهيل املستشفى املحلي بخميس الزمامرة، 
وكذلك اإلستفادة من املركز الصحي املغلق بالحي املحمدي، وتجهيزه 
باملوارد البشرية والتجهيزات الضرورية، لكي يكون دار األمومة. ما بين 
تقريبا  املرأة  كتم�ضي  الوزير،  السيد  الزمامرة  وخميس  بنور  سيدي 
واحد ساعة الالروب، وكتعرفوا بأن حاالت الوالدة ما كتعلمش، تقدر 
املرأة تولد في الطاك�ضي وال في الطريق، وال تموت هي وال الجنين، أغلب 
ممكن  دابا  حتى  الجديدة،  بمدينة  كيتموا  الوزير،  السيد  الوالدات 
اللي تزادوا من  الوالدات دابا  تشوفوا اإلحصائيات، ألن ديال جميع 
خميس الزمامرة، كلهم كيمشيوا بشهادة الوالدة من الجديدة، جميع 
الوالدات كيتم ترحيلها ملدينة الجديدة السيد الوزير، هنا الساكنة 
في خميس الزمامرة في ازدياد، فلذا احنا مؤهلين باش تكون عندنا دار 

األمومة في خميس الزمامرة.

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
تفضل السيد النائب املحترم، أه انتهى الوقت عندكم السيد النائب، 
هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير، 
شكرا، نمر للسؤال املوالي سؤال حول الخصاص في مجال التخدير 
واإلنعاش، باملراكز اإلستشفائية العمومية، للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال.

فلنائبة فلسيدة صوايا طاهيبي:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيد الوزير عن الخصاص الحاصل في مجال التخدير واإلنعاش 
نسائلكم؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

الجواب ديالكم السيد الوزير.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

فلسيدة فلنائبة فملحتبمة،

هو نقص حقيقي وخالق مشاكل كبيرة، اليوم كنعرفوا أن في القطاع 
العمومي كنتوفروا فقط على 196 طبيب في اإلنعاش، 196 طبيب في 
اإلنعاش في القطاع العمومي، وكنتوفروا كذلك على 462 طبيب ديال 
القطاع  في  اإلنعاش  ديال  462 طبيب  الخاص،  القطاع  في  اإلنعاش 
الخاص، متمركزة 213 في الدار البيضاء، يعني تقريبا %50 كلها كاينة 
في الجهة ديال الدار البيضاء. الطبيب ديال اإلنعاش اليوم، مني كيدير 
يسالي التكوين ديالو وتيخرج تيتمركز في الدار البيضاء، وال في الرباط، 
وال في مراكش، الرباط 88، ومراكش 44، يعني تقريبا جل األطباء ديال 
اإلنعاش كيتمركزوا في املدن الكبرى، في الوقت اللي أن الدولة اليوم 
كتكون تقريبا 297، اللي كيتكونوا حاليا في الطب ديال اإلنعاش، هذا 
خالق مشكل، خالق مشكل ألن خصنا األطباء ديال اإلنعاش يحظاوا 
بواحد األهمية، باش إما غادي نزيدوا في التكوين ديالهم، ولكن هذا 
راجع كذلك للقدرة ديال التكوين ديالهم، ألن كينتميوا لواحد املراكز 
استشفائية جامعية، واش عندنا املؤهالت باش يمكنا نكونوهم، يعني 
القدرة كذلك باش نكونوا واحد الكم هائل، واحنا كنعرفوا أن التكوين 
ديال طب اإلنعاش هو جد دقيق. كيبقى كذلك خصنا كيفاش نخليوا 
هاد الناس يبقاوا يخدموا في القطاع العمومي، 167 راه ما كافياش، 
الحمد هلل وكانت عندنا 222 في ظرفية الجائحة، ومشاوا منها ألن كاين 

ناس اللي..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

فلنائبة فلسيدة صوايا طاهيبي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، إشكالية التخذير واإلنعاش في 
املستشفيات هي واقع أليم مع األسف، كما تعلمون السيد الوزير، إن 
املعايير الدولية املعمول بها حسب منظمة الصحة العاملية هي 6 أطباء 
لكل 100 ألف نسمة، وأننا في املغرب ال نتوفر إال على طبيب واحد لكل 
100 ألف نسمة، السيد الوزير، كان عندنا 800 طبيب ديال التخذير 
ومشاو،  السوارت  يعني حطو  استقالتهم  قدمو  منهم   400 واإلنعاش 
هذا واقع خصنا نتعاملو معه بالسرعة الالزمة، وكذلك بالجّدية التي 
يطرحها الوضع وخصنا نشجعو الطلبة على هاذ التخصص املهم والرفع 
نخلقو  املباريات، خّصنا كذلك  في  له  املناصب املخصصة  من عدد 
تحفيزات مهمة وظروف مالئمة لهؤالء األطباء خاصة باملناطق النائية، 
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خصنا أيضا نشجعو األطر املغربية املقيمة بالخارج على العودة إلى أرض 
الوطن ونسهلو عليهم املساطر اإلدارية، هاذ املشكل ما غاديش ينّسينا 
في إشكالية أخرى تتعلق بالنقص الحاصل في التجهيزات باملستشفيات 
السيد  فيكم  الكاملة  الثقة  عندنا  واحنا  نموذجا،  مكناس  ومدينة 

الوزير، وأنكم قادرين ترفعو هاذ التحديات، شكرا.

فلسيدة رئيسة فلجلسة :

في املوضوع؟ سؤال عن  شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية 
التكّفل بإلعالج من اإلدمان باعتباره مرضا، للسيدات والسادة النواب 
السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  اإلشتراكي،  الفريق  من  املحترمين 

مشكورا، تفضلي السيدة النائبة.

فلنائبة فلسيدة عائشة فلك3جي:

عن التكفل بالعالج من اإلدمان نسائلكم؟

فلسيدة رئيسة فلجلسة :

الجواب ديالكم السيد الوزير املحترم.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

شك3ف فلسيدة فلنائبة فملحتبمة،

فلسيدة فل3ئيسة،

ملواجهة ظاهرة اإلدمان وزارة الصحة عملت على واحد اإلستراتيجية 

وطنية 2018-2022، الوقاية األولية عبر التحسيس والتواصل وتثقيف 

بالنظير مع تطوير قدرات الفعاليات في ميدان الوقاية، كذلك توسيع 

اإلدمان،  طب  بميدان  العالجات  وتطوير  املغربية  األقاليم  تغطية 

وتحسين كذلك برنامج تقليص األضرار الناتجة عن تعاطي املخدرات 

للعرض  بالنسبة  املنظمات،  مع  والشراكة  ميدانية  بأبحاث  والقيام 

العالج  عرض  بتوسيع  كنقومو  توسيع  أن  كنعرفو  الحالي  العالجي 

املرتبط باملراكز الخارجية املتخصصة بمكافحة اإلدمان، واللي اليوم 

كيبلغ العدد ديالها 20 مركز اللي كنتوفرو عليه فيهم 3 ديال املراكز 

استشفائية جامعية، كذلك إدماج التكّفل باالضطرابات ديال اإلدمان 

ديال  الخاصة  األسّرة  بعض  وتخصيص  الخاصة،  باملستشفيات 

اإلدمان، هناك كذلك التكفل املجاني، ألن مرض اإلدمان فهو مرض 

ي هو 
ّ
كذلك خصو يدخل في الحماية اإلجتماعية، ولكن هناك برنامج الل

عرض عالجي..

فلسيدة رئيسة فلجلسة :

السيدة  ديالكم  التعقيب  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 

النائبة.

فلنائبة فلسيدة عائشة فلك3جي:

 ال أن وزارة الصحة 
ّ
السيد الوزير، ما عرفتش واش فخباركم وال

اإلسبانية كتمّول وكتدّعم عالج اإلقالع عن التدخين في 25 يوم، كنت 
كنتمنى منك السيد الوزير، تقول لينا عالش مدينة مليونية بحجم 
مدينة طنجة واللي باملناسبة كتعتبر وحدة من أحسن النماذج الوطنية 
وحدة  طبيبة  وأن  أخصائي،  طبيب  حتى  فيها  ما  اإلدمان  محاربة  في 
مسكينة كتناوب على 4 ديال املراكز؟ وكنت كنتمنى تشرح للمغاربة 
عالش عملية الكشف وإجراء التحاليل وتوفير الدواء مجانا ما عطاتش 
األكل ديالها؟ واألرقام اللي عندنا كتقول بأن التحاليل قليلة وفي حالة 
إنجازها كيبقى املريض كينتظر الدواء اللي أصال غير موجود في السوق؟ 
وكنت كنتمنى كذلك تقولينا أشنو غادي تديرو في الالئحة ديال االنتظار 
اللي كتجاوز اليوم 650 شخص في مدينة بحال طنجة؟ وهي معرضة 
ة هاذ املراكز اللي في طنجة كنت كنتمنى منك تعميمها 

ّ
لإلرتفاع، وعلى عل

على سوق األربعاء الغرب والناظوروباقي املدن، وخصوصا الشاون اللي 
م أرقام قياسية في اإلنتحار املرتبط أصال باملخدرات، ألننا لألسف 

ّ
كتحط

الشديد فشلنا في محاربة هاذ الظاهرة عن طريق املقاربة اإلجتماعية 
فشلنا السيد الوزير، فشلنا وما عليك إال أنك تقوم بجولة ليلية في 

كورنيش طنجة..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة، شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ تفضلي السيدة النائبة املحترمة، ما بقاش عندكم تعقيبات 
السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ شكرا لكم 
السيد الوزير. نمر إلى املادة 152 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر 
تفضلوا  والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  للمتحدث عن  الكلمة 

السيد النائب املحترم.

فلنائ2 فلسيد مصطفى إب3فهيمي:

الصحية  التغطية  على  مقبل  املغرب  املحترم،  الوزير  السيد 
الشاملة ومن بين الدعائم األساسية هي األدوية واملنتجات الصحية 
حيث كتكون %31 من التكاليف، وفي انتظار خروج الوكالة الوطنية 
لألدوية، كذلك الهيئة الوطنية للصيادلة. وباملناسبة يعني كاين واحد 
مجموعة من التساؤالت عن الصيادلة عالش هاد التأجيالت املتكررة 
للقانون 18.98؟ وفي انتظار ذلك السيد الوزير راك عارف كاين واحد 
املجموعة من االحتجاجات على هاد األجهزة اآلن ديال الهيئة اللي هي 
غير قانونية منذ 2017، من شأن هذه الهيئات اللي هي الوكالة وكذلك 
الهيئة الوطنية أنهم يعالجو واحد أو تساهم في معالجة واحد املجموعة 
داملشاكل ومن بينها االنقطاعات املتكررة ملجموعة من األدوية. باش ما 
ندخلوش في Polémique السيد الوزير، الدواء اللي كيتسمى منقطع 
هو ماللي الطبيب كيقيد في ordonnance واحد الدواء ويم�ضي لواحد 
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الصيدلية وال يم�ضي لهداك املركز الصحي ما كيلقاهش كيتسمى منقطع، 
بغض النظر واش الوزارة راه عندها �ضي stock وال ما�ضي stock ما دام 
ما موجودش في centre santé وما موجودش في الصيدلية فهو منقطع 
، كاين هناك مجموعة من األسباب ولكن أساسا اللي األدوية اآلن هنا 
في املغرب اللي منقطعة بالرغم أن ربما كون كتنفيو خاصة الوزارة 
واملديرية اللي levothyroxine منقطع السيد الوزير راه ما كاينش في 
واحد املجموعة من الصيدليات وما كاينش في املراكز الصحية، مجموعة 
من األدوية ديال القلب والشرايين وديال الضغط الدموي والضغط 
ديال العينين وكذلك ديال هادوك األدوية ديال منع الحمل والغريب أن 
اللي كتنقطع اللي هي الثمن ديالها بخس، باملقابل إلى غير موانيع الحمل 
 3éme génération ،1 كيدير واحد 80 درهمère génération هادوك
كيدير 140 إيال تقدينا ل 5 .. اللي هضرتي عليه السيد الوزير كيدير 27 
درهم وهداك اآلخر كيدير تقريبا 2000 درهم، ولهذا السيد الوزير احنا 
بغينا نسولوكم على هداك التحيين ديال هداك القرار اللي درتوه فيما 

يتعلق باملخزون اإلستراتيجي، فين وصل وديك املنصة..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

فلسيد خالد آ ت فلطال2 وزي3 فلصحة وفلحما ة فال تماعية:

شك3ف فلسيدة فل3ئيسة،

السيد النائب املحترم، سبق للوزارة أن تفاعلت مع هذا املوضوع 
والذي يتردد بإستمرار من خالل عدة بالغات توضيحية تطمئن بموجبها 
جميع املواطنات واملواطنين بشأن وفرة املخزون الوطني من العديد 
من األدوية، وهي فرصة كذلك اليوم لتقديم املزيد من التوضيحات. 
إن اإلرتباك الحاصل في توفر بعض األدوية في السوق عادة ما يحصل 
بسبب انقطاع تزويد املؤسسات الصناعي باملواد األولية املستعملة في 

صناعة الدواء أو انقطاع املنتوج في البلد املصنع له في حالة استيراده 
مصنعا أو إلثارة النقاش بخصوص جودة الدواء خالل تصنيع املنتوج 
املستورد أو لكون بعض األدوية بدون جنيس مسوق باملغرب، إضافة 
إلى االرتفاع الحاصل في الطلب على بعض األدوية خالل فترة محددة 
أو  املوسمية  األنفلونزا  ألدوية  بالنسبة  الحال  هو  كما  السنة،  من 
أدوية البروتوكول عالج كوفيد 19 خالل فترة ذروة انتشار الفيروس؛ 
ثانيا التوضيح الثاني وهو عبر البالغات املذكورة نفت الوزارة األخبار 
املغلوطة التي يتم ترويجها بافتعال ضجة حول النقص الحاد في األدوية 
املستعملة في بعض البروتوكوالت العالجية وانقطاعها من الصيدليات.

كعالج  املوسمية  األدوية  بعض  في  املسجل  الخصاص  بشأن  أما 
األنفلونزا مثال فنظرا للضغط الكبير عليها خالل الفترة املحددة من 
السنة فبديهي أن تسجل بعض الصعوبات في التمويل إال في أن الوضع 
سرعان ما يعود تدريجيا لحالته االعتيادية بعد االنفراج أو اإلفراج على 
الدفعات التي كانت قيد التحليل واملراقبة، مع العلم أن هناك العديد 

من األدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص.

كذلك ثالثا، يذكر من جهة أخرى بأن الوزارة تتوفر حاليا على اآلليات 
القانونية لتدبير املخزون االحتياطي، فقد سبق للوزارة أن عملت خالل 
األيام األولى في تف�ضي جائحة كورونا على وضع خريطة طريق تأمين 
املخزون االحتياطي لجميع األدوية األساسية عن طريق إصدار دورية، 
واللي كتأمن هاد املخزون الوطني والتجربة جربناها وكاينة بأن قانونيا 
أن خاص املصنع خاص يكون 3 شهور ديال املخزون واملوزع خاص 

يكون عندو شهر ديال املخزون، كذلك..

فلسيدة رئيسة فلجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة، بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في 

جدول أعمالنا، راعت فلجلسة.
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محض3 فلجلسة فلثالثة بعد فملائة

فلتاريخ: الثالثاء 16 رجب 1444ه )7 فبراير 2023(.

فل3ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

العاشرة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وخمسون  اثنان  فلتوقيت: 
صباحا والدقيقة التاسعة.

على  والتصويت  للدراسة  مخصصة  جلسة  فألعمال:   دول 
النصوص التشريعية التالية:

- مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية 
في إطار قراءة ثانية؛

 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 في إطار قراءة ثانية؛

املتصرفين  عدد  بتحديد  يتعلق   40.22 رقم  قانون  مشروع   -
املستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في األجهزة التداولية للمقاوالت 

العمومية.

فلسيد رفشيد فلطالبي فلعلمي رئيس مجلس فلنوفب، رئيس 
فلجلسة:

أش3ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل3حيم،  فل3حمن  هللا  بسم 
فمل3سلين وعلى آله وصحبه أ معين.

فلسيدة فلوزي3ة فملحتبمة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

للدراسة  تخصص  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على النصوص التالية:

- مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية 
في إطار قراءة ثانية؛

 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 في إطار قراءة ثانية؛

املتصرفين  عدد  بتحديد  يتعلق   40.22 رقم  قانون  مشروع   -
املستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في األجهزة التداولية للمقاوالت 

العمومية.

الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم مشروعي القانونين: مشروع قانون 
الوزيرة  السيدة  تفضل   ،40.19 رقم  القانون  ومشروع   82.21 رقم 

املحترمة.

وفلتنمية  فلطاقي  فالنتقال  وزي3ة  بنعلي،  ليلى  فلسيدة 
فملستدفمة:

شك3ف فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

كما تعلمون لقد تم التصويت على مشروع القانون رقم 82.21 
البنيات  لجنة  الكهربائية، من طرف  للطاقة  الذاتي  باإلنتاج  املتعلق 
األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، في إطار قراءة ثانية يوم اإلثنين 30 

يناير 2023.

إن مشروع هذا القانون تمت بلورته تنفيذا للتوجيهات االستراتيجية 
الطاقية، مع الحرص على احترام توصيات النموذج التنموي الجديد 
املتعلقة بتطوير اإلنتاج الالممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية 
لقطاع الكهرباء، وتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية في أفق خلق 

مناخ مالئم لالستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي واإلقليمي.

باإلجماع داخل لجنة  التصويت  تم  أنه  أن أخبركم  كما يشرفني 
البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، في إطار قراءة ثانية على 
القانون  مشروع  من  االستيعابية  بالقدرة  املتعلقة   23 املادة  تعديل 
رقم 82.21 ويتعلق األمر أساسا بالتنصيص على املصادقة على القدرة 
االستيعابية، ونشرها من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قبل 
31 يناير من كل سنة من السنة املوالية. وكذا على التعديالت التي تهم 
توسيع عملية تخزين الطاقات لتشمل جميع أنواع الطاقات، ويهم هذا 
بالتخزين.  املتعلقة   15 واملادة  بالتعاريف،  املتعلقة  املادتين  التعديل 
وسيساهم مشروع هذا القانون في تطوير اقتصاد بالدنا بتحفيز املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة والكبرى على مزيد من االستثمارات في مجال إنتاج 
الكهرباء من أجل االستجابة الحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأثمنة 

تنافسية، والتحكم بشكل أفضل في مستويات إستهالك الكهرباء.

مجددا، أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة أعضاء اللجنة، 
على املساهمة القيمة، وعلى التفاعل الجد اإليجابي مع هذا املشروع 
والتصويت عليه باإلجماع، كما أشكر جميع السيدات والسادة أعضاء 
مجلسكم املوقر على التصويت على هذا املشروع، والذي تم من خالله 
حول  الجهود  تضافر  جميعا  منا  تقت�ضي  جديدة  مرحلة  سندشن 
األهداف، واإلستراتيجيات املسطرة لبالدنا، وفقنا هللا بما فيه خير لهذا 

الوطن، وشكرا لكم.

فلسيد فل3ئيس:

عملية  إلى  نمر  إذن  التقرير؟  توزيع  تم  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
التصويت على مشروع القانون األول:

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون ؟ اإلجماع األستاذة نبيلة امتناع؟ شحال العدد؟ إذا:
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املوافقون: 120

املعارضون: ال أحد

املمتنعون : 01

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم عفوا.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 120

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد:

املوافقون: 120

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة 
: نفس العدد:

املوافقون: 120

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

81.11  تعلق  رقم  قانون  مش3وع  على  النواب  مجلس  صادق 
باإلنتاج فلذفتي للطاقة فلكه3بائية، في إطار قراءة ثانية له.

مشروع  الثاني،  القانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  نمر 
قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 املتعلق بالطاقات 
الكهرباء،  قطاع  بضبط  املتعلق   48.15 رقم  والقانون  املتجددة، 

وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في إطار قراءة ثانية.

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: آه باقي ما 
قدمتيهمش دفعة واحدة؟ d›acoord، تفضل السيدة الوزيرة لتقديم 

مشروع القانون.

وفلتنمية  فلطاقي  فالنتقال  وزي3ة  بنعلي،  ليلى  فلسيدة 
فملستدفمة:

شك3ف فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

بداية أتقدم مرة ثانية بالشكر الجزيل للسيد رئيس لجنة البنيات 
في  ساهم  من  وكل  أعضائها،  ولجميع  واملعادن،  والطاقة  األساسية 
مشروع  يغير  الذي  املهم  الجد  القانون  هذا  مشروع  وإغناء  تجويد 

13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة، وكذا على التعاون والعمل املشترك 
 ،40.19 رقم  القانون  مشروع  على  باإلجماع  والتصويت  للدراسة 
والذي يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 13.09 اللي هو متعلق بالطاقات 
وإحداث  الكهرباء  قطاع  بضبظ  املتعلق   48.15 والقانون  املتجددة، 
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في إطار القراءة الثانية داخل اللجنة، 

يوم اإلثنين 30 يناير 2023.

تقوم  التي  املجهودات  على  للتأكيد  أخرى  مرة  املناسبة  وهذه 
قطاع  تهم  والتي  والتنظيمية  القانونية  الترسانة  لتطوير  الوزارة،  بها 
الطاقات املتجددة، وأخص بالذكر مشروع القانون 40.19، ومشروع 
القانون 82.21 املتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية اللي صوتنا 
لتعزيز  إيجابية  وقعا  لهما  سيكون  القانون  مشروعي  فتفعيل  عليه. 
للمستثمرين،  والشفافية  الالزمة  الرؤية  وإعطاء  الخاص،  اإلستثمار 
في  أيضا  وسيساهمان  التكنولوجيا،  ونقل  الوطنية  القدرات  وتقوية 
خلق تنمية محلية، وضمان سالمة الشبكة الكهربائية الوطنية وتقوية 
نسيج مقاوالتي اللي هو وطني في كل هاد امليادين بما فيها ميادين تخزين 

الطاقة.

تماشيا مع التوجيهات امللكية السامية الرامية إلى تسريع وتسريع 
الشفافية  تعزيز  أجل  من  املتجددة،  الطاقات  تطوير  وتيرة  وتسريع 
وتسهيل ولوج املعلومات املتعلقة بفرص اإلستثمار مع تبسيط إجراءات 
إلى الرفع من جاذبية هذا القطاع، تمت صياغة  الترخيص، إضافة 
مشروع القانون 40.19 وفق مقاربة تشاركية في إطار تشاور موسع مع 
كل القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية املعنية، وكذا الفاعلين 
الخواص. وللتذكير، فقد صادق مجلس النواب باإلجماع يوم اإلثنين 
23 ماي 2022 على مشروع القانون 40.19، وتمت إحالته على مجلس 
املستشارين حيث تمت إدخال بعض التعديالت وتهم بالخصوص؛ أوال: 
التنصيص على مبدأ إنجاز من طرف الخواص ملنشآت تخزين الطاقة 
مردودية  تعزيز  من  سيمكن  مما  التخزين،  خدمات  من  واإلستفادة 
املنظومة  مرونة  وتقوية  بالخصوص،  املتجددة  الطاقات  مشاريع 
الكهربائية الوطنية، واإلستجابة للمتطلبات الوطنية املتزايدة في مجالي 
تحلية مياه البحر، وتخفيف البصمة الكربونية في القطاع الصناعي، 
وبلورة عرض مغربي عملي وتحفيزي في مجال الهيدروجين األخضر. كما 

تم إدراج بعض التعديالت ملالءمة مقتضيات املشروعين، ويتعلق:

-1 باحتساب وتحيين القدرة االستيعابية من طرف مسير الشبكة 
الوطنية  الهيئة  طرف  من  ونشرها  عليه  واملصادقة  للنقل  الوطنية 

لضبط الكهرباء بصفة دورية محددة في شهر يناير من كل سنة؛

-2 منح شهادات األصل ملستغل منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية 
من مصادر متجددة، على أن تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة 

املانحة لهذه الشهادة.

األساسية  البنيات  لجنة  عليها  صوتت  التي  التعديالت  هي  تلكم 
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والطاقة واملعادن والبيئة باإلجماع. وقبل الختام، أجدد شكري الجزيل 

لرئيس وأعضاء اللجنة، وللسيدات والسادة أعضاء مجلسكم املوقر 

املحالة  القوانين  هاد  مشاريع  إخراج  لتسريع  الشديد  على حرصكم 

عليكم إلى حيز التطبيق بكل جدية وفعالية، آملين املصادقة على هاد 

املشروع القانون، ونسأل هللا التوفيق وشكرا.

فلسيد فل3ئيس:

شك3ف فلسيدة فلوزي3ة فملحتبمة،

 وزع التقرير، نمر إلى عملية التصويت:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: األستاذة نبيلة منيب امتناع؟ إذن عدد الحاضرون في 

القاعة 148 ناقص 1 إذن:

املوافقون: 147

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس 

العدد:

املوافقون: 147

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 

نفس العدد:

املوافقون: 147

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

بتغييب   23.19 رقم  قانون  مش3وع  على  النواب  مجلس  صادق 
وتتميم فلقانون رقم 39.ف1 فملتعلق بالطاقات فملتجددة، وفلقانون 
رقم 28.15 فملتعلق بضبط قطاع فلكه3باء وإحدفث فلهيئة فلوطنية 

لضبط فلكه3باء في إطار قراءة ثانية.

يتعلق   40.22 رقم  قانون  التصويت على مشروع  إلى عملية  نمر 

بتحديد عدد املتصرفين املستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في األجهزة 

التداولية للمقاوالت العمومية، الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم مشروع 

القانون فلتتفضل مشكورة.

وفلتنمية  فلطاقي  فالنتقال  وزي3ة  بنعلي،  ليلى  فلسيدة 
فملستدفمة:

شك3ف فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

حض3فت فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

أتشرف مرة أخرى باملثول أمام مجلسكم املوقر لتقديم مشروع 
املستقلين،  املتصرفين  عدد  بتحديد  القا�ضي   40.22 رقم  القانون 
وشروط ومسطرة تعيينهم في األجهزة التداولية للمقاوالت العمومية. 
ويأتي هذا املشروع في إطار تفعيل مقتضيات إصالح قطاع املؤسسات 
واملقاوالت العمومية من جهة، ومن جهة أخرى يندرج في إطار التنزيل 
املؤسسات  لقطاع  اإلستراتيجي  اإلصالح  محاور  ملختلف  التدريجي 
محمد  امللك  الجاللة  صاحب  إليه  دعا  التي  العمومية  واملقاوالت 
جوهرية  إصالح  بتدابير  القيام  يقت�ضي  والذي  هللا،  نصره  السادس 
ومتوازنة ملكونات هذا القطاع، وبعمليات إعادة هيكلة ناجعة، وفق 
مبادئ الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة. وال بد من الشكر 
وجميع  اإلقتصادية،  والتنمية  املالية  لجنة  رئيس  للسيد  الجزيل 
السيدات النائبات والسادة النواب أعضاء اللجنة املوقرة على ما بذلوه 

من مجهودات الغاية منها إخراج هذا النص وفق ما تقتضيه الضرورة.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

إن مشروع القانون الذي أعرضه على أنظار مجلسكم املوقر، يأتي 
17.95 املتعلق بالشركات املساهمة  منسجما مع مقتضيات القانون 

ويتوخى بلوغ األهداف التالية:

من  العمومية  للمقاوالت  التداولية  األجهزة  مهنية  من  الرفع   1-
باإلعتماد  املستقلين  املتصرفين  تعيين  ومعايير  تحديد شروط  خالل 
على املؤهالت والكفاءات الضرورية، من أجل ممارسة مهام املتصرف 
بالجهاز التداولي، مع التأكيد على الخبرة املهنية في مجال تدخل هذه 

املقاوالت؛

من خالل وضع  اإلدارة  أجهزة  ومسؤولية  إستقاللية  تكريس   2-
مسطرة خاصة وشفافة لتعيين املتصرفين املستقلين، يحددها النظام 
الداخلي لعمل الجهاز التداولي للمقاولة العمومية املعنية. وتشمل هذه 
املسطرة املراحل املختلفة لعملية التعيين، وكذا املتدخلين فيها واآلجال 

املتعلقة بها؛

-3 تكريس مبادئ الشفافية من خالل اعتماد مسطرة للتعيين من 
طرف األجهزة التداولية تستند إلى قواعد املساواة، وتكافؤ الفرص، 
بالكفاءات واملواصفات املطلوبة.  والنزاهة والشفافية وتعتمد قوائم 
بعد ذلك توضيح املسؤوليات والصالحيات من خالل إخضاع التعيينات 
حسب الحالة إلى مصادقة نهائية أو موافقة قبلية لألجهزة التداولية أو 
املؤسسات املؤهلة املعنية، وأيضا الحرص على توحيد املقتضيات مع 
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النصوص القانونية الجاري بها العمل، من خالل تحديد مدة انتداب 
املتصرفين املستقلين التي ال يمكن أن تتعدى 6 سنوات مع إمكانية 

التجديد مرة واحدة؛

وأخيرا الحرص على وضع آليات للتحفيز وتأطيرها من خالل تحديد 
نظام للتعويضات، هاد التعويضات التي تمنح للمتصرفين املستقلين 
على أساس املشاركة الفعلية في اجتماعات الجهاز التداولي واللجان 
يتضمن  كما  ثابت.  تعويض سنوي  على شكل  وتكون  عنه،  املنبثقة 
هذا  الجيدة،  الحكامة  مبادئ  تكرس  التي  املقتضيات  من  مجموعة 
وستعمل الحكومة على مواكبة تنزيل هذه املقتضيات. وفي هذا اإلطار، 
القائمة  تتضمن  للمعطيات  قاعدة  واملالية  اإلقتصاد  وزارة  ستضع 
التداولية  األجهزة  حاجيات  تلبية  أجل  من  تحيينها  يتم  بالكفاءات 

للمقاوالت العمومية عند اإلقتضاء.

ينبغي  والسادة،  السيدات  وحضرات  الرئيس،  السيد  وختاما، 
التذكير أن مشروع النص ينسجم مع املمارسات الفضلى للحكامة فيما 
يخص اإلستفادة من خبرات وكفاءات مستقلة، وكذا وضع مسطرة 
شفافة تؤطر مسلسل تعيين املتصرفين املستقلين من شأن تطبيق 
على  التوفر  من  بالدنا  وتمكين  القانونية،  اآلليات  هذه  مقتضيات 
آليات حكامة جيدة تمكن املقاوالت العمومية لإلسهام بشكل فعال في 
تنزيل األوراش اإلقتصادية واإلجتماعية، ولعب دور رئي�ضي في تحقيق 

النجاعة والقيمة املضافة املتوخاة.

لكل هذه الغايات، تلتمس وزيرة اإلقتصاد واملالية من مجلسكم 
املوقر التفاعل اإليجابي مع هذا النص، والتصويت عليه باإليجاب، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، وزع التقرير؟ تم توزيع التقرير، 
إذن نفتح باب املناقشة في حدود 3 دقائق لكل متدخل عن فريق التجمع 

الوطني لألحرار النائبة املحترمة السيدة زينة شاهيم.

فلنائبة فلسيدة زينة شاهيم:

أش3ف  على  فلسالم  وفلصالة  فل3حيم،  فل3حمن  هللا  بسم 
فمل3سلين.

فلسيد فل3ئيس،

فلسيدة فلوزي3ة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

هذه  في  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
الجلسة التشريعية، ملناقشة مشروع قانون رقم 40.22 املتعلق بتحديد 
عدد املتصرفين املستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في األجهزة الدولية 
للمقاوالت العمومية، تعزيزا لترسانتنا القانونية الخاصة بإصالح قطاع 

املؤسسات واملقاوالت العمومية.

إن هذا اإلصالح يعتبر من األوراش الهامة الذي انكبت الحكومة على 
تنفيذه منذ بداية واليتها، وبنسق متسارع تماشيا مع التوجيهات امللكية 
جاللته  فيه  دعا  والذي   ،2021 لسنة  العرش  خطاب  في  السامية، 

الحكومة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع.

وبالفعل فقد أظهرت الحكومة مشكورة، وعيا كامال بأهمية إصالح 
قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية، وذلك لتمكين هذه األخيرة من 
اإلسهام بشكل فعال في تنزيل األوراش اإلقتصادية واإلجتماعية، حيث 
باشر تنزيل إصالح هذا القانون من خالل عدد من الخطوات تنفيذا 
ملضامين ومرامي القانون اإلطار رقم 50.21 املتعلق بإصالح املؤسسات 

واملقاوالت العمومية.

حض3فت فلسيدفت وفلسادة،

مجال  إصالح  مسار  في  نوعية  طفرة  سيشكل  النص  هذا  إن 
املؤسسات واملقاوالت العمومية، لكونه سيمكن من استكمال مسلسل 
شروط  يحددان  مرسومين  إصدار  بعد  التداولية،  أجهزتها  تشكيل 
وكيفية تعيين ممثلي الدولة واألعضاء املستقلين. لقد اتضح للحكومة، 
أن تنظيم عملية تعيين متصرفين مستقلين في املقاوالت العمومية، 
يجب أن يرقى إلى مشروع قانون أمام أنظار البرملان، وهي خطوة محمودة 
لتحسين حكامة املؤسسات واملقاوالت العمومية، وتشديد املراقبة على 

ماليتها بما يتما�ضى مع مفهوم ربط املسؤولية باملحاسبة.

التداولية  األجهزة  مهنية  من  الرفع  إلى  يهدف  املشروع  هذا  إن 
تعيين  شروط  تحديد  معايير  وضع  خالل  من  العمومية،  للمقاوالت 
تعيين  تحديد شروط  معايير  املستقلين، من خالل وضع  املتصرفين 
أجل  من  الضرورية  الكفاءات  على  باإلعتماد  املستقلين  املتصرفين 
ممارسة هاته املهام، مع التأكيد على الخبرة املهنية في مجال تدخل هذه 
املقاوالت، إضافة إلى تكريس مبادئ الشفافية من خالل اعتماد مسطرة 
التعيين على الدعوة للترشح لتعيين أي متصرف مستقل، مع الحرص 
على توحيد املقتضيات مع النصوص القانونية الجاري بها العمل. وفي 

إطار اإللتقائية مع هذا املشروع القانون، نثمن مجهود الحكومة..

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، 
النائب املحترم ال�ضي أديب بنبراهيم.

فلنائ2 فلسيد أد 2 بنربفهيم:

فلسيد فل3ئيس،

فلسيدة فلوزي3ة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة املعاصرة، في إطار 
مناقشة مشروع القانون 40.22، اللي كيخص تحديد عدد املتصرفين 
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املستقلين وشروط التعيين في األجهزة التداولية للمقاوالت العمومية. 
بإصالح  املتعلق   50.21 القانون  تفعيل  إطار  في  جاء  املشروع  هاد 
الحكامة  من  الرفع  إلى  يرمي  وهو  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات 
استقطاب  العمومية من خالل  للمقاوالت  التداولية  األجهزة  ومهنية 
املتصرفين املستقلين اللي عندهم كفاءة كبيرة، مستقلين اللي عندهم 
واحد الحياد أو واحد اإلستقاللية إلبداء الرأي ديالهم إعطاء الرأي 
ديالهم في املقاولة دون أي تأثير للمساهمين، خالفا للمتصرفين اللي 
كيكونوا تابعين للمساهمين. احنا كبرملانيين قمنا بالدور ديالنا، وجينا 
بعدة تعديالت، تعديالت اللي ناقشناها في اللجنة داملالية، كانت فيها 
بعض اآلراءات مختلفة، تعديالت اللي كتخص املدة ديال اإلنتداب، 
املتصرف،  عند  تكون  يمكن  اللي  للشركات  األق�ضى  الحد  كتخص 
قبول  تم  التعديالت  هاد  بالفعل  التعويضات.  ديال  املبلغ  وكذلك 
البعض منها من طرف الحكومة، خاصة مبدأ املناصفة ما بين الرجال 
خاصة  اإلستقاللية  الشروط  وكذلك  املتصرفين،  تعيين  في  والنساء 
بالقرابة مشينا حتى الدرجة الثانية. وبالطبع كاين بعض التعديالت اللي 
الحكومة تفهمنا وما قبالتهاش، واحنا بكل مسؤولية كأغلبية مسؤولة 
سحبنا هاد التعديالت، ووافقنا على مشروع القانون مادة بمادة، وهنا 

في هاد الجلسة غادي نعاودوا نوافقوا على هذا املشروع.

كما  كتخص  واملعاصرة  األصالة  لحزب  بالنسبة  النقطة  واحد 
17.95 لشركات  للقانون  العمومية هي كتخضع  كتعرفوا املؤسسات 
لتعيين  الشروط  جاب   41 ديالو  املادة  في  القانون  هاد  املساهمة، 
املتصرفين املستقلين، وهذا جاء بشروط حصرية بالنسبة للشركات 
التي تدعو الجمهور لالكتتاب، هاد الشروط هادي جات في القانون 
40.22 ولكن بواحد املالءمة وواحد التغييرات، ولهذا احنا في حزب 
األصالة واملعاصرة يمكن نجيبوا واحد املشروع املشروع اللي غيدير 
التغيير ديال هاد املادة 41 في قانون 17.95 وغنحاولوا فهاد املادة هادي 
يكون استثناء ديال املؤسسات العمومية، بحال مؤسسات االئتمان اللي 
هي تستثنات فهاد الشروط، وفهاد املادة 41 املكررة غنديروا استثناء 
املؤسسات العمومية وغادي نديروا غنحيلوها على املادة 40.22. كما 
كتعرفوا بأن الواحد إال قرا هاديك القانون 17.95 خصو يلقى بأن 
املؤسسات العمومية بالنسبة للتعيين ديال املتصرفين كيتحال على 

القانون 40.22، وكنتمنى التوفيق للحكومة، وشكرا.

فلسيد فل3ئيس:

للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية النائب املحترم ال�ضي محمد الحافظ.

فلنائ2 فلسيد محمد فلحااظ:

شك3ف فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدة فلوزي3ة فملحتبمة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمين،

في  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول 
املتصرفين  عدد  بتحديد  املتعلق   40.22 القانون  مشروع  مناقشة 
املستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في األجهزة التداولية للمقاوالت 
العمومية، الذي يدخل في إطار اإلصالحات املهيكلة التي تسعى الحكومة 
ليشمل  العام،  للشأن  الجيد  التدبير  دعائم  توطيد  إلى  خاللها  من 
املقاوالت العمومية التي تتخذ شكل شركات مساهمة سواء كانت ذات 
مجلس إدارة أو ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، وذلك تفعيال 
ألحكام اإلصالح االستراتيجي للمؤسسات واملقاوالت وإعادة هيكلتها حتى 
تتستجيب ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، وكذلك الحكامة الجيدة 
والشفافية والنزاهة، بهدف تحقيق النجاعة في األداء والفعالية وفي 
التدبير على أساس جودة الخدمات ونتائجها حتى تشكل قاطرة حقيقية 

للتنمية بأبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية الترابية.

والتعادلية على  للوحدة  الفريق اإلستقاللي  الغاية، حرص  ولهذه 
التفاعل اإليجابي مع هذه املقتضيات الجديدة التي جاء بها املشروع، 
من خالل التعديالت التي تقدم بها بمعية فرق األغلبية النيابية والتي 
تستهدف باألساس تجويد النص وتحسينه بما ينسجم مع متطلبات 
ترشيد النفقات، وضمان التوازن املالي، وحماية خزينة هذه املقاوالت 
من أي استنزاف، ومحاربة تضارب املصالح طبقا ألحكام الفصل 36 
من الدستور، وكذلك التأثيرات الشخصية داخلها وتحصينها وتقوية 
قدراتها حتى تكون األدوات القانونية آليات أساسية لتنزيل هذا اإلصالح 
الجوهري، وتحقيق األهداف املتوخاة منه خاصة فيما يتعلق بتحسين 
أساسية  دعامة  معه  لتصبح  قدراتها  وتقوية  املقاوالت،  هذه  أداء 
العمومية والقطاعية وشريكا فاعال  السياسات  تنفيذ  في  للمساهمة 
في تنزيل األوراش التنموية، وإنعاش الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية 
وتعزيز الدولة الراعية القادرة على خلق القيمة املضافة والثروة وفرص 
الشغل، بدل أن تظل هذه املقاوالت عبئا ثقيال على امليزانية العامة 
للدولة في ظل التحوالت التي تعرفها بالدنا في مختلف املجاالت. وال شّك 
أن السلطات الحكومية الوصية ستحرص كل الحرص على مواكبة 
بهذا اإلصالح، حتى يحقق  املرتبطة  املالئمة  وتنفيذ اإلجراءات  وتتبع 

األهداف املتوخاة منه، وشكرا.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا ال�ضي محمد الحافظ، الكلمة للفريق اإلشتراكي النائب املحترم 
ال�ضي عبد القادر الطاهر.

فلنائ2 فلسيد عبد فلقادر فلطاه3:

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدة فلوزي3ة فملحتبمة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،
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نناقش اليوم ونصادق على مشروع القانون رقم 40.22 الذي يتعلق 
بتحديد عدد املتصرفين املستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في األجهزة 
التداولية للمقاوالت العمومية، وهو املشروع الذي يندرج في إطار إصالح 
املؤسسات واملقاوالت العمومية، وتفعيال للمادة 26 من هذا القانون، 
القانون رقم 50.21 املرتبط بهذا اإلصالح االستراتيجي، والذي دعا إليه 

صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

إن هذا املشروع يهدف إلى ربط املسؤولية باملحاسبة، وتعزيز حكامة 
التداولية،  أجهزتها  مهنية  من  الرفع  خالل  من  العمومية  املقاوالت 
وتعزيز مساهمتها الفعلية في تنزيل املخططات التنموية للبالد، وحرصا 
منا في الفريق اإلشتراكي على تحقيق أهداف النجاعة في األداء، وجودة 
منا  واستحضارا  النتائج،  على  القائم  التدبير  وتكريس  الخدمات، 
ألهداف هذا املشروع القانون، والتي يأتي على رأسها تحقيق النجاعة 
اهتماما  اإلشتراكي  الفريق  في  أولينا  العمومي،  التدبير  في  املتوخاة 
خاصا لهذا القانون، وحرصنا على تجويده وطرحه للمناقشة العامة 
والتفصيلية، وانخرطنا فيها كمعارضة بناءة حيث ساهمنا بأكثر من 
15 تعديل همت الجانب املرتبط بالصياغة، واحترام ملبدأ التوازن بين 
ممثلي القطاعات الحكومية، وعدد املتصرفين املستقلين داخل األجهزة 
التداولية للمقاوالت العمومية. كما أولينا اهتمامنا داخل هذا املشروع 
إلى اإلكراهات املتعلقة بتنازع املصالح وتأثيرها على الحياد املفروض 
في التدبير العمومي داخل املقاوالت العمومية، سواء خالل فترة قيام 
املتصرف املستقل بمهامه، أو حتى بعد التّوف عنها، لتجنب الشبهات 
وإحاطة القرارات بجميع الضمانات املتعلقة بحماية املال العام، وفي 

نفس الوقت حماية املعني باألمر من كل الشبهات.

فلسيد فل3ئيس،

إننا نصّوت على نص بصيغة شارك فيه الجميع أغلبية ومعارضة، 
نقل  في  واملتمثلة  تشريعه  من  املتوخاة  الوظيفة  يؤدي  أن  أملنا 
اإلحترافية والتجارب املوجودة بالقطاع الخاص إلى املمارسات التدبيرية 
باملؤسسات العمومية، من خالل البحث عن الكفاءات واستقطابها 
بشكل يتوافق مع الحاجيات الحقيقية والواقعية للمقاوالت، وهو األمر 
الذي أنتم كحكومة مسؤولين على تحقيقه حماية للمال العام وتجويدا 

للتدبير العمومي.

وفي الختام، نؤكد على أن هذا املشروع يعتبر لبنة من لبنات إصالح 
املؤسسات واملقاوالت العمومية، كما نؤكد على ضرورة التنزيل السليم 
إجتماعيا  املقاوالت،  أداء  في  الفعالية  يضمن  بشكل  املشروع  لهذا 
نناشد  كما  العمومي،  املال  لتدبير  ناجعة  آلية  وجعلها  وإقتصاديا 
الحكومة على برمجة ووضع خريطة تشريعية واضحة وشاملة لتنزيل 
هذا اإلصالح. ولكل ما سبق، سنصوت باإليجاب، شكر السيد الرئيس.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الحركي النائب املحترم 
ال�ضي إبراهيم اعبا.

فلنائ2 فلسيد فب3فهيم فعبا:

أش3ف  على  وفلسالم  وفلصالة  فل3حيم،  فل3حمن  هللا  بسم 
فمل3سلين.

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدة فلوزي3ة فملحتبمة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

أتشرف بتناول الكلمة باسم الفريق الحركي لإلدالء بوجهة نظرنا 
بخصوص مشروع القانون رقم 40.22، موضوع دراستنا اليوم، والذي 
يق�ضي بتحديد عدد املتصرفين املستقلين، وشروط ومسطرة تعيينهم 
في األجهزة التداولية للمقاوالت العمومية. وعلى الرغم من كون هذا 
املشروع القانون يشكل إحدى حلقات مسلسل التنزيل التدريجي ملحاور 
في  يفتح املجال  العمومية، فإنه  إصالح قطاع املؤسسات واملقاوالت 
هذه الدقائق املعدودة للتطرق إلى هذا القطاع الذي يحتل مكانة مهمة 
في مسلسل التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة، ال سيما ما يتصل 
بمساهمتها على مستوى اإلستثمارات اإلستراتيجية، والبنيات التحتية 
والخدمات العمومية. وبالنظر لهذه األهمية، فقد حظي هذا القطاع 
مناقشة  أثناء  سيما  وال  يسيرة،  غير  فترة  منذ  واسع  عمومي  بنقاش 
مشاريع قوانين املالية، وفي الشق املتعلق باإلستثمارات العمومية كخيار 
أسا�ضي في توطيد أسس وركائز التنمية بمفهومها الشامل الذي يعتمد 

على اإلنصاف املجالي.

وفي هذا اإلطار، فقد كانت اإلختالالت التي تعتري هذه املؤسسات 
تجاوزها،  على ضرورة  التوافق  تم  التي  اإلشكاالت  إحدى  العمومية 
وإرساء نموذج يتأسس على الفاعلية والنجاعة، بدل استمرار بعضها 
كعبء على الدولة من خالل مساهمتها في إعطاء قيمة مضافة للمجهود 
التنموي الوطني، وبالتالي كان من الضروري اإلنخراط في إصالح يضع 
األداء  ثقافة  وتبني  العموميين،  الفاعلين  وازدواجية  لتداخل  حدا 
والنتائج والتركيز على األهداف، ومسايرة الدينامية الرقمية للدينامية 
اإلقتصادية املأمولة. في هذا السياق، جاءت دعوة جاللة امللك نصره 
هللا، الذي دعا إلى القيام بتدابير إصالح جوهرية ومتوازنة ملكونات هذا 
القطاع، بعمليات إعادة هيكلة ناجعة وفق مبادئ الحكامة الجيدة 

وربط املسؤولية باملحاسبة.

عالوة على ما تقدم، فإن القانون اإلطار املتعلق بإصالح املؤسسات 
واملقاوالت العمومية الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2021، والقانون رقم 
82.20 الصادر في نفس التاريخ، والذي يق�ضي بإحداث الوكالة الوطنية 
للتدبير اإلستراتيجي ملساهمة الدولة وتتبع أداء املؤسسات واملقاوالت 
اإلصالح  هذا  بتنزيل  الكفيلة  النصوص  أهم  من  يعتبران  العمومية 
بتنزيلهما وإجراء  تقديرنا، اإلسراع  في  يتطلب  األمر  لكن  اإلستراتيجي. 
حوارات موسعة من أجل تعزيز النماذج اإلقتصادية لهذه املقاوالت، 

وتحسين حكامتها، ومراقبتها وتحقيق نجاعتها بناء على ..
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فلسيد فل3ئيس:

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

فلنائبة فلسيدة حكيمة سحاقي:

فلسيد فل3ئيس فملحتبم،

فلسيدة فلوزي3ة فملحتبمة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

الديمقراطي  الدستوري  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
على  واملصادقة  للمناقشة  املخصصة  الجلسة  هذه  في  اإلجتماعي 
التصويت على مشروع القانون رقم 40.22، بخصوص تحديد عدد 
املتصرفين املستقلين، والشروط ومسطرة تعيينهم في األجهزة التداولية 
للمقاوالت العمومية. املشروع الذي يندرج ضمن سياق إصالح قطاع 
املؤسسات واملقاوالت العمومية، الذي كان موضوع خطاب ملكي سامي 
دعا فيه إلى مباشرة إصالح عميق لهذا القطاع اإلقتصادي واإلجتماعي 
الواسع وإعادة هيكلته وربطه بنسق الحكامة الجيدة، وربط املسؤولية 

باملحاسبة وفق ما جاء به دستور 2011 من مبادئ وأحكام.

فلسيد فل3ئيس،

لقد مضينا قدما في تنزيل هذا الورش الكبير، بدءا باملصادقة على 
قانون إطار رقم 50.21، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير اإلستراتيجي 
التي تم تنصيب مديرها العام خالل الصيف األخير، كما تمت املصادقة 
الوكالة  إدارة  مجلس  في  الدولة  ممثلي  لتعيين  املؤطر  املرسوم  على 
دجنبر  فاتح  بتاريخ  الدولة  ملساهمات  اإلستراتيجي  للتدبير  الوطنية 
للمصادقة  التداولي  املجلس  لهذا  اجتماع  أول  فعال  وانعقد   .2022
على مجموعة من القرارات واألنظمة املفعلة الختصاصاته، وبتواصل 
هذا الورش بمسلسل من اإلصدارات للنصوص التنظيمية، وجلسات 
حوار بين الدولة واملؤسسات ومقاوالت عمومية معنية بإعادة هيكلتها، 
وإصالح منظومة الحكامة واملراقبة املالية ونظام الخوصصة، وتصفية 

املؤسسات واملقاوالت املعنية بهذه العمليات األخيرة.

وبالتالي، فإن مشروع القانون رقم 40.22 الذي بين أيدينا اليوم، 
يشكل خطوة معززة لهذا املسلسل اإلصالحي، ونصا معززا للترسانة 
القانونية املؤطرة له، ومساهمة في تحسين حكامة املقاوالت العمومية، 
نتائج  تحقيق  بهدف  التقريرية  أجهزتها  ونجاعة  مهنية  من  والرفع 
ملموسة وبجودة عالية، ولهذه الغاية يعتمد مشروع القانون 40.22 
مجموعة من املقتضيات التي تكرس مبادئ الشفافية في مسطرة تعيين 
املتصرفين املستقلين من خالل الدعوة للترشح وفق آجال محددة، 
ووفق املعايير املوضوعية مبنية على الخبرة املهنية بحسب نوع املقاولة 
واملؤهالت والكفاءات املطلوبة ملمارسة مهمة املتصرف بالجهاز التداولي 

 17.95 القانون  تام مع أحكام  انسجام  في  املعنية، وذلك  للمقاوالت 
املتعلق بشركات املساهمة. هذا مع العلم بأن الحكومة قد صادقت على 
نص تنظيمي يخص األعضاء املستقلين على مستوى األجهزة التداولية 

للمؤسسات العمومية خالل شهر دجنبر 2022.

في  القانون  وبناء على ما سبق، فإن فريقنا صادق على مشروع 
لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية، كما نصادق عليه في هذه الجلسة، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لفريق التقدم واإلشتراكية 
النائبة املحترمة السيدة مليكة اخشخوش.

فلنائبة فلسيدة مليكة فخشخوش:

شك3ف فلسيد فل3ئيس،

فلسيدة فلوزي3ة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب،

القانون املتعلق بتحديد عدد  الكلمة في مناقشة مشروع  أتناول 
املتصرفين املستقلين، وشروط ومسطرة تعيينهم في األجهزة التداولية 
للمقاوالت العمومية. فمن حيث املبدأ، هذا النص من شأنه أن يسهم 
في الرفع من مهنية األجهزة التداولية للمقاوالت العمومية من خالل فتح 
الباب أمام اعتماد أجهزتها التداولية على أفضل الخبرات والكفاءات 
املمارسة  في  الصارم  التقيد  تم  إذا  ال سيما  املستقلين،  للمتصرفين 
العملية بمعايير الشفافية في تعيين هذه الفئة، والعمل على تحفيزها 
املعقلن، والحرص على مراقبة أي تضارب للمصالح. وهنا نجدد التأكيد 
على ضرورة عمل الحكومة على تسريع عملية استكمال ورش اإلصالح 
اإلستراتيجي اللي كيتعلق بإعادة هيكلة وإصالح املؤسسات واملقاوالت 
العمومية. هذا اإلصالح الذي ينبغي أن تتكامل فيه الجوانب التنظيمية 
واملؤسساتية والقانونية، مع الرفع من جودة الحكامة والربط الحازم 

للمسؤولية باملحاسبة.

املعارضة  في  موقعنا  من  واإلشتراكية،  التقدم  فريق  في  كنا  وإذا 
بها  تأتي  التي  القانونية  املشاريع  مع  إيجابا  التعاطي  على  حريصين 
اقتصادنا  وتطوير  اإلستثمار،  مناخ  تجويد  إطار  في  وذلك  الحكومة، 
الوطني وإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية، فإننا نفعل ذلك بناء 
على رؤية ومنطلقات دقيقة، اللي كنتمناوا من الحكومة أنها تلتقطها بما 
يلزم من حس سيا�ضي إيجابي. فالتعديالت اللي كنتقدموا بها الغرض 
األسا�ضي منها هو إخراج النصوص املعروضة على مجلسنا املوقر بشكل 
أفضل، لكن ومع كامل األسف، الحكومة ال زالت مصرة على تجاهل 

هذا العنصر الذي يكت�ضي دالالت ديمقراطية أساسية.

السيدة الوزيرة، ها هي املؤسسة التشريعية توفر لكم بإيجابية، كل 
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التشريعات التي تطلبونها لتظل في األخير مسؤولية الحكومة مصيرية 
في تفعيل هذا القانون بالشكل األمثل واألنجع. وفي مقدمة اإلصالحات 
املنتظرة منكم عمليا: تجويد أداء املحفظة العمومية، واإلفصاح عن 
رؤية الحكومة بخصوص تجميع أو إدماج أو حل املقاوالت العمومية 
أن  نتطلع  فإننا  بذلك،  ستقومون  وحين  التصدي الختالالتها.  بأفق 
املوجه واإلستراتيجي  الدور  الحفاظ على  الحكومة تستحضر ضرورة 
للدولة، وعلى اإلستثمار العمومي، وعلى املرفق العمومي ال سيما في 
وباملعيش  باإلستقرار  أسا�ضي  ارتباط  عندها  اللي  األساسية  املجاالت 

اليومي للمغاربة، وشكرا.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للمجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية النائبة املحترمة السيدة عائشة الكوط.

فلنائبة فلسيدة عائشة فلكوط:

رسولنا  على  وفلسالم  وفلصالة  فل3حيم،  فل3حمن  بسم هللا 
ونبينا خيب فألنام.

فلسيدة فلوزي3ة فملحتبمة،

فلسيدفت وفلسادة فلنوفب فملحتبمون،

للعدالة  النيابية  املجموعة  باسم  الكلمة  بتناول  اليوم  أتشرف 
والتنمية، بمناسبة التصويت على مشروع القانون الذي بين أيديكم. 
إن إصالح القطاع العام من مؤسسات ومقاولة عمومية بتوجيه من 
في  فصوله  بدأت  مسلسل  هو  السامية،  خطبه  في  الجاللة  صاحب 
الحكومة السابقة مع القانون اإلطار رقم 50.21 املتعلق بإصالح هذا 
للتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث  القا�ضي   82.20 القطاع، والقانون 
تحدي  رفع  اإلصالح  هذا  شأن  ومن  الدولة،  ملساهمة  اإلستراتيجي 

اإلنعاش اإلقتصادي وجلب املزيد من اإلستثمارات األجنبية.

إن مشروع القانون رقم 40.22 الخاص بتعيين املتصرفين املستقلين 
في األجهزة التداولية للمقاوالت العمومية، الذي هو بين أيدينا اليوم، 
هو جزء آخر من إصالح هذا القطاع عبر محور التشريع، الهدف منه 
هو تجويد أداء املقاوالت العمومية من خالل تدعيم أجهزتها التداولية 
بمتصرفين مستقلين ذوو كفاءات عالية. كما أن إرساء آلية الحكامة 
الجيدة، والتدبير املبني على النتائج في القطاع العام على غرار القطاع 
الخاص، هو مسعى محمود من شأنه الرقي بالدور الذي أضحى يلعبه 
القطاع العام في اإلقتصاد الوطني، وتأهيله ليساير وليتكامل مع القطاع 
الخاص للدفع بعجلة التنمية. في هذا اإلطار، نحن في املجموعة النيابية 
تقدمنا بمجموعة من التعديالت، وكنا نأمل أن الحكومة تأخذها بعين 
اإلعتبار، وعلى أي لقد ضمنت في محضر اجتماع اللجنة، مع التزام 

الحكومة بإعادة النظر فيها.

القانون  وهذا  القانون،  مشروع  مقتضيات  إن  حال،  كل  على 
وخصوصا املتعلقة باإلشعار في حالة التنافي، أو تنازع املصالح، وأيضا 
املقتضيات املتعلقة بعدم اإلستفادة من أية منافع أو حوافز بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة، وكذا الحق في التصويت من شأنها أن تضمن 
قدرا كبيرا من اإلستقاللية والتجرد في ممارسة املتصرف لدوره في هذه 
األجهزة التداولية. وقد حظيت بقسط كبير زمني للمناقشة التفصيلية، 
وقد حظيت أيضا بالتوافق حولها من طرف كل الفرق سواء أغلبية أو 

معارضة.

أن  نعتبر  والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  في  إننا  لكل هذا، 
هذه املقتضيات التي أخذت حيزا كبيرا في النقاش والتوافق في األخير 
حولها هي روح هذا النص، ولذلك قررنا أن نصوت باإليجاب على كل 
مقتضيات هذا املشروع. كما نأمل أن تحظى باقي محاور إصالح القطاع 
العام بالعناية الالزمة وبالتسريع في استكمال تنزيلها من طرف الحكومة 

الحالية، ونسأل هللا لكم ولنا التوفيق، شكرا.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا، شكرا السيدة النائبة املحترمة. نمر اآلن إلى عملية التصويت 
على مشروع القانون:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

إذا  امتناع،  آه  األولى،  املادة  إمتناع،  كاين  شكون؟  املوافقون: 
املمتنعون  غير  ال  معارضون؟  كاين  واش  ناقص،   23 املوافقون: 

واملوافقون.

املوافقون: 178

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 23

2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إذن نفس  أعرض املادة 
العدد:

املوافقون: 178

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 23

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد آه 
إجماع؟ ال ما�ضي إجماع، ممتنعة السيدة النائبة إذن:

املوافقون: 210

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؟ إذن 
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املوافقون: نفس العدد ال ناقص األخت أنا باقي:

املوافقون: 210

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد:

املوافقون: 210

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد:

املوافقون: 210

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: في املادة 6 وال 

7؟ 7.

إذن أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: املوافقون: 

رشيد؟  ال�ضي  الحركة؟  اإلخوان   d›accord امتناع؟  7؟  املادة   ،178

اإلتحاد اإلشتراكي حتى هو امتناع ياك ال�ضي عبد الرحيم السيد الرئيس 

امتناع:

املوافقون: 163

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 48

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 210

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:01

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد:

املوافقون: 210

املعارضون: ال أحد

املمتنعون:01

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد، 
إمتناع ، امتناع؟ إذن:

املوافقون: 163

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 48

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: امتناع؟ إذن 
نفس العدد:

املوافقون: 163

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 48

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

ال كاين األخت السيدة نبيلة منيب ممتنعة ياك؟ إذن اإلخوان ال�ضي 
معن ال�ضي معن ممتنعون؟ وال مصوتون؟ مصوتون، إذن

املوافقون: 211

املعارضون: ال أحد

املمتنعون : 01

23.11  تعلق  رقم  قانون  مش3وع  على  النواب  مجلس  صادق 
في  تعيينهم  ومسط3ة  وش3وط  فملستقلين  فملتص3اين  عدد  بتحد د 

فأل هزة فلتدفولية للمقاوالت فلعمومية.

شكرا للجميع نمر للجلسة االختتامية لهذه الدورة.
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محض3 فلجلسة فل3فبعة بعد فملائة

فلتاريخ: الثالثاء 16 رجب 1444ه )7 فبراير 2023(.

فل3ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

العاشرة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وخمسون  اثنان  فلتوقيت: 
صباحا والدقيقة التاسعة.

 دول فألعمال: جلسة مخصصة الختتام الدورة التشريعية األولى 
الحادية عشرة  التشريعية  الوالية  من  الثانية  التشريعية  السنة  من 

.2026-2021

فلسيد رفشيد فلطالبي فلعلمي رئيس مجلس فلنوفب، رئيس 
فلجلسة:

فلوزي3ة فملحتبمة،

فلزميالت وفلزمالء فلسيدفت وفلسادة،

نختتم  األشغال  من  أشهر   4 وبعد  اململكة  دستور  ألحكام  طبقا 
اليوم الدورة التشريعية األولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية 
العامة، علما بأن  التشريعية الحادية عشرة على مستوى الجلسات 
العمل سيتواصل على مستوى اللجن النيابية ومكتب مجلس النواب، 
ووفق التقاليد فإن هذه الجلسة تكون مناسبة نستعرض فيها حصيلة 
املنجز الذي ساهمنا فيه، جميعنا رئاسة ومكتبا وفرقا ومجموعة نيابية 

ولجانا نيابية دائمة.

وقد حرصنا جميعنا في أجهزة املجلس معارضة وأغلبية على التفاعل 
مع قضايا بالدنا الحيوية، ومع انشغاالت املواطنين وساهنا من موقعنا 
املواكبة  وفي  التشريعية،  األجوبة  إيجاد  في  واملؤسساتي  الدستوري 
الرقابية وفي إطار إختصاص تقييم السياسات العمومية، ووظيفتنا في 
مجال الدبلوماسية البرملانية في إيجاد األجوبة على هذه القضايا، وقد 
تمثلنا في كل لذلك بالطبع وبالدرجة األولى توجيهات صاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا، الواردة على الخصوص في الخطاب 
الذي وجهه جاللته إلى األمة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية األولى 
السامية  امللكية  الخطب  وباقي   ،2023-2022 التشريعية  السنة  من 
والتوجيهات امللكية في عدة مناسبات وطنية، إذ إن جاللتة حريص 
على ترسيخ املكاسب واملنجزات وقيادة املغرب إلى املستقبل بكل ثقة و 

بخطوات ثابتة.

فلزميالت وفلزمالء،

السياق  اللحظة  هذه  في  نستعيد  أن  املستجدات  علينا  تفرض 
أهم  وكذا  معه،  وتفاعلنا  إطاره  في  اشتغلنا  الذي  والدولي،  الوطني 
السمات العامة التي مّيزت األشهر األخيرة، فقد واصلت بالدنا بقيادة 
صاحب الجاللة أعزه هللا ترسيخ تموقعها اإلقليمي والقاري والدولي، 

وتكريس حقوقها املشروعة في تثبيت وحدتها الترابية بإعادة إقرار مزيد 
من القوى النافذة في القرار الدولي، وأشقائنا في إفريقيا والعالم العربي 
الحكم  مقترح  وجدية  بمصداقية  العالم،  عبر  وأصدقائنا  واإلسالمي 
املفتعل  للنزاع  املسترجعة، كحل وحيد  الجنوبية  األقاليم  في  الذاتي 

حول األقاليم الجنوبية املغربية.

اإلنمائية  املشاريع  بنجاعة  اإلعتراف  يتواصل  ذلك  مع  باملوازاة 
األقاليم  في  املحققة  والرياضية،  والثقافية  اإلقتصادية واإلجتماعية 
الجنوبية وانعكاساتها اإليجابية على الخدمات للمواطنين، وعلى الرقي 
بالحياة في حواضر وبوادي الجنوب الكبير، وإننا نعتز بأن التقارير املقّرة 
بهذه الحقيقة صادرة هذه املرة، عّمن كانوا يتغافلون مردودية العائد 
اإلجتماعي والبشري لإلستثمارات العمومية في هذه األقاليم، التي تغير 
وجهها العمراني وأضحت مجال جذب لإلستثمارات الوطنية الدولية 

ونموذجا لجودة الحياة واالزدهار.

وبالطبع، فإن هذا املنجز يتحقق أوال بفضل الحرص امللكي السامي 
وهي  لها،  الضرورية  املالية  اإلعتمادات  ورصد  املشاريع،  إعداد  على 
ضخمة و بفضل تتبع جاللة امللك اليومي وفي امليدان لألوراش، ويتحقق 
ذلك أيضا بفضل انخراط إخواننا وأخواتنا في األقاليم الجنوبية ،في 
هذه املسيرة اإلنمائية وتعبئة املؤسسات املنتخبة والتنفيذية، كل ذلك 
طبعا في ظل الطمأنينة واألمان الذي توفره القوات املسلحة امللكية، 
هذه  فإلى  استفزاز،  لكل  ورادعة  الوطن  لحدود  حامية  تقف  التي 
القوات وقائدها األعلى ورئيس أركان حربها العامة، كل اإلكبار والتقدير 

واإلمتنان وإلى قوات األمن بكل تشكيالتها كل التقدير والعرفان.

فلزميالت وفلزمالء،

تحقق بالدنا كل ذلك في ظرفية دولية استثنائية بكل تداعياتها،على 
اإلنفاق العمومي الوطني الذي يزداد بفعل ارتفاع أسعار املواد األولية 
األنانيات  فيه  تزدهر  مضطرب،  عالمي  سياق  في  الغذائية،  واملواد 

والنزعات القطرية.

ومع ذلك، ال تختلف وتيرة النهضة التنموية في باقي أقاليم اململكة 
كثيًرا عن الجاري تحقيقه في األقاليم الجنوبية التي تبقى نموذجا يحتذى 
به. إذ تواصل بالدنا تقدمها كقوة صاعدة، ويسجل اإلقتصاد الوطني 
خاصة، لجهة التصدير، أداء يستحق التقدير رغم الظرفية الدولية 
بتعميم  املغربي  اإلجتماعي  النموذج  تأصيل  يتواصل  فيما  الصعبة، 
الحماية اإلجتماعية، ما يعطي لحقوق االنسان مضمونها اإلجتماعي 

واإلقتصادي، وما يجعل املواطن في صلب التنمية.

وإذا كان هذا االقتدار املغربي، وهذا التموقع الجديد لبالدنا إقليميا 
وقاريا ودوليا، وهذا التصميم الوطني، مدعاة فخر واعتزاز، فإنه يثير 
العديد من اإلمكانيات، ووسائل اإلعالم  حنق جهات خارجية تعبىء 
واللوبيات، وتحشد األصوات ملناهضة بالدنا، ال ل�ضيء سوى ألنها تشق 
طريقها بثبات، وعلى أساس القرار الوطني املستقل، نحو تموقع دولي 
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متقدم، مستندة إلى تاريخ عريق، وديمقراطية متأصلة ونظام مؤسساتي 
صلب لحمته ملكية دستورية تتمتع بكل الشرعيات التاريخية والروحية 
والسياسية. وبلغ هذا الحنق، وهذا االستعداء قمته بإصدار ذاك الذي 
سمي توصية أو قرارا غير ملزم من جانب جزء من الطيف السيا�ضي 
بالبرملان األوربي يوم 19 يناير 2023 تحت مسمى »احترام حرية التعبير 

والرأي باملغرب«.

املوقف،  لهذا  القوية  إدانتنا  على  التأكيد  إعادة  في  أطيل  لن 
ورفضنا لالفتراء والكذب على بالدنا. فقد كانت مواقف مختلف القوى 
لقرار  واملستنكرة  الرافضة  البرملان،  في  املمثلة  والنقابية  السياسية 
البرملان األوروبي، والبيان الصادر عن الجلسة املشتركة الخاصة التي 
ذلك،  كان   ،2023 يناير   23 بتاريخ  ملناقشته  البرملان  عقدها مجلسا 
كامل مع الرفض الرسمي والشعبي للتدخل في 

َ
ردا وطنيا بليغا وقويا ت

شؤوننا الداخلية، وأيضا مع األصوات الحكيمة في البلدان األروبية التي 
فضحت خلفيات هذا القرار الشارد من حيث محتواه وتوقيته.

ولكن، اسمحوا لي، مع ذلك، الزميالت والزمالء، أن أذكر مدبري 
وعرابي استعداء املغرب، وصناَع االفتراءات ضده في املؤسسة األروبية 
وأسائلهم، أال تتوفر بالدنا على صحافة عريقة وتعددية وحرة، بنفس 
القدر، وبنفس العراقة املتوفرة في أروبا؟ حيث يغتني املشهد اإلعالمي 
الوطني بآالف العناوين، وحيث إن عمر جريدٍة وطنيٍة عريقٍة في املغرِب 
جريدة  عمر  نفس  وهو  البغيض،  الحماية  نظام  مواجهِة  في  صدرْت 
صدرت في ظل االحتالل النازي للبلد الذي ما تزال تصدر به. )فقط 
ملحوظة هنا بأن جريدة العلم املغربية صدرت في 11 شتنبر 1946، 
ولن أذكر الجريدة األخرى التي صدرت في 19 دجنبر 1944 يعني حوالي 4 
أشهر بعد صدور جريدة العلم املغربية(. ليست نيتي أن أختزل املشهد 
اإلعالمي الوطني في صحيفة وطنية، ولكن ألذكر ببعض أحداث التاريخ، 
املقارنة، فهذا املشهد اإلعالمي  املقاربات  وألحيل عليه من تستهويهم 
الوطني ظل في كل الظروف منذ ما يقارب القرن، وما يزال تعدديا، حرا، 
وعاكسا لتعددية املجتمع املغربي السياسية والثقافية. والصحفيون 
املغاربة، وهم باآلالف، وكتاب الرأي الحقيقيون باملغرب، يدركون معَن 

الحرية التي ينعم بها الوطن، وطبعا حاشا أن يستقووا باألجنبي؛

بأكثر  املغربي  والحزبي  السيا�ضي  املشهد  يغتني  أخرى،  ومن جهة 
والفكرية،  السياسية  التوجهات  30 حزبا سياسيا، من مختلف  من 
وبخلفيات ومدارس فكرية وإديولوجية مختلفة، ال تقل تاريخا وعراقة 
وتنظيما وثراء فكريا عن نظيراتها في أوروبا، بل إن األغلبية الساحقة من 
األحزاب السياسية، بل إن األغلبية الساحقة من األحزاب السياسية 
املشكلة لهذا املجلس، ال يقل عمرها عن 40 عاما، والعديد منها إحتفل 
بغينا نديروا مقارنة،  إيال  تأسيسه.  80 عاما على  بمرور ما يربو عن 
هيئة سياسية،  �ضي  لحتى  إقصاء  فيهاش  وما  اإلخوان،  لي  ويسمحوا 
أقدم حزب في الدولة التي أتكلم عنها يصغر بسنتين في نفس الحزب في 
نفس التاريخ، باش ما نديروش مقارنات، لكن هيئتين سياسيتين في هذا 

البرملان وصلوا ل80 سنة، واألقل ال يقل عن 40 سنة.

فلزميالت وفلزمالء،

أوردت هذين املثالين ألخلص إلى أننا لسنا في حاجة إلى الدروس 
عن حرية الرأي، والتعددية، وصيانة حقوق اإلنسان، فنحن نتوفر 
على مؤسساتها وآلياتها، والتشريعات التي تكفل احترامها، ونحن أمة 
عرفنا كيف نقرأ تاريخنا، ونختط لنا طريقا من أجل املستقبل الذي 
نحن بصدد بنائه اليوم. وعليه، أغتنم هذه املناسبة، ألجدد رفض نواب 
األمة ألي تدخل في شؤوننا الداخلية، وفي قضائنا املستقل واملشهود 
له باإلقتدار والكفاءة واملروءة، بقدر رفضنا املطلق للخلط املتعمد بين 
حرية الرأي من جهة، وجرائم الحق العام التي ينظر فيها القضاء الذي 

من مسؤوليته ضمان حقوق الضحايا قبل كل �ضيء.

يثنينا عن مواصلة  لن  األوروبي،  البرملان  فإن موقف  وبالتأكيد، 
األطراف،  متعددة  البرملانية  املنظمات  في  واملسؤول  املتميز  حضورنا 
الدولية والقارية واإلقليمية، حيث سنواصل اشتغالنا مدافعين عن 
قضايانا الحيوية، ومصالح بالدنا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، 
صاحب  بقيادة  الوطنية،  الدبلوماسية  وعقيدة  وقيم  مثل  متمثلين 
الجاللة، واملبنية رؤيتها على الدفاع عن السلم واألمن والتنمية والعدل 
في العالقات الدولية، ومكافحة اإلرهاب، واالضطالع بمسؤوليات دولية 

جسيمة فيما يخص الهجرة، وفي التصدي لإلختالالت املناخية.

فلزميالت وفلزمالء،

قوة  عن  معزوال  البعض  يزعج  الذي  املغربي  التموقع  هذا  ليس 
ويجد  يرتكز  هو  إذ  واإلجتماعي،  واإلقتصادي  الديمقراطي  نموذجنا 
أساسه في قوة نموذجنا املؤسساتي، وفي اإلصالحات التي ننجزها، والتي 
يوجد مجلس النواب في صلبها، ويواكبها ويؤطرها تشريعا ورقابة، بما 
يكفله له الدستور من إختصاص في مجال تقييم السياسات العمومية. 
إطار  وفي  الوطني،  والسياق  املجتمع،  حاجيات  مع  وتفاعال  وهكذا، 
التوجيهات امللكية السامية، حرص املجلس على املصادقة على عدد 
من مشاريع القوانين، وتفاعل مع املجال الرقابي ومع انشغاالت املجتمع 

باملوازاة مع مواصلة عمليات تقييم لعدة سياسات عمومية.

و3  قانون،  مشروع   33 على:  النواب  مجلس  صادق  وباألرقام، 
مقترحات قوانين، وإلن كانت مناقشة قانون املالية، واملصادقة عليه 
تأخذ الحيز الزمني األكبر خالل الدورة األولى من كل سنة تشريعية، 
فإن ذلك لم يكن حائال دون املصادقة على قوانين تأسيسية، سيكون 
لها األثر الكبير على الدينامية اإلقتصادية، واإلجتماعية والحقوقية. 

وهكذا، صادق املجلس على مشروع قانون

تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية 
قانون إعماال للفصل 133 من الدستور، ولباقي الفصول ذات الصلة 
بحقوق اإلنسان. وهو نص ال تخفى أهميته في كفالة حقوق اإلنسان 
من  وما  واإلجراءات،  القانونية  الضمانات  بكل  وإحاطتها  وصيانتها، 
مراقب موضوعي، ونزيه يمكنه إغفال املقاصد الحقوقية لهذا النص، 
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وانعكاساته اإليجابية على تجويد حقوق اإلنسان في أبعادها امللموسة، 
هذا  باعتماد  بالدنا  فإن  وبالتأكيد،  واالنصاف.  العدالة  تحقيق  وفي 
النص، تحرص على تجويد الديموقراطية والرقي بحقوق اإلنسان في 

مختلف أبعادها.

وتكريسا للحقوق اإلجتماعية، ولدولة الرعاية اإلجتماعية، صادق 
الوطنية،  الصحية  باملنظومة  املتعلق  القانون-اإلطار  على  املجلس 
وقانون يغير ويتمم مدونة التغطية الصحية األساسية. ويرتبط هذان 
التشريعان بورش الحماية اإلجتماعية والتغطية الصحية، وهو ورش 
يطبع عهد صاحب الجاللة امللك محمد السادس أعزه هللا ونصره، 
يجمع املراقبون على أنه يشكل ثورة هادئة في العرض الصحي والتغطية 
االجتماعية في بالدنا، ويكرس التضامن والتماسك اإلجتماعي والعدالة 

اإلجتماعية.

الدورة  افتتاح  بمناسبة  السامية  امللكية  للتوجيهات  وإعماال 
التشريعية، صادق املجلس على مشروع قانون-إطار يتعلق باالستثمار، 
الذي سيطلق تطبيقه بالتأكيد دينامية جديدة في االستثمار الوطني 
البالد،  تصنيع  على  إيجابية  انعكاسات  من  لذلَك  ما  مع  واألجنبي، 
للكرامة،  والضامن  املنتج  الشغل  وتوفير  الخدمات،  قطاع  وتجويد 
والرفع من جاذبية البالد، وإضفاء بعد مجالي على االستثمار والرفع من 

القيم املضافة التصديرية.

وإنتاج  األخضر،  اإلقتصاد  مجال  في  الوطنية  للسياسة  وتعزيزا 
الطاقة من مصادر متجددة، صادقنا على قانون بشأن اإلنتاج الذاتي 
طرف  من  الطاقة  إنتاج  تأطير  شأنه  من  مما  الكهربائية،  للطاقة 
في  الكهرباء، وإطالق دينامية جديدة  إنتاج  الخواص، وخفض كلفة 
القطاع وفي األنشطة املرتبطة باإلنتاج. وما من شك في أن هذا التشريع 
الوطني سيعزز مركز بالدنا الرائد في التوجه العالمي للتصدي لالختالالت 
املناخية، وهو يجسد روح املسؤولية التي نتحلى بها إزاء املجتمع الدولي، 

ودليل آخر على حرصنا على احترام التزاماتنا الدولية.

التأسيسية، صادقنا على مشاريع قوانين  القوانين  وبجانب هذه 
تتعلق بالقضاء، واملنشآت العامة، والسياحة كما وافقنا على عدد من 
االتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة األطراف والتي هي عربون آخر على 

سمعة ومكانة بالدنا الدولية.

لنقاش  مناسبة  عليها  والتصويت  القوانين  هذه  دراسة  وشكلت 
مفيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما أثرى هذه التشريعات 
وأخصب التوافق حولها، وهو ما تجسد في التصويت على 80 % منها، 

باإلجماع.

ومع دعوتنا إلى قراءة هذه الحصيلة من زاوية النوع والجودة، فإننا 
نسجل أن حصيلة ما صادقنا عليه من املبادرات التشريعية ألعضاء 
املجلس، أي مقترحات القوانين، ما تزال دون طموحنا املشترك. ونأمل 
أن تسعفنا املقتضيات الجديدة التي ضمناها في النظام الداخلي الذي 

صادقنا عليه في نهاية هذه الدورة، في استدراك هذا النقص.

فلزميالت وفلزمالء،

نوع املجلس من آليات الرقابة على العمل الحكومي املكفولة له 
بالدستور ما بين أسئلة شفوية وكتابية، ومهام استطالعية ومساءلة 
الوزراء ومسؤولي املؤسسات العمومية أمام اللجان الدائمة، ومناقشة 
األسئلة  وتفاعلت  الحكامة.  وهيئات  الدستورية  املؤسسات  تقارير 
الشفوية التي وجهها أعضاء املجلس للحكومة مع أهم القضايا التي 
تهم املجتمع، وتمت برمجة 410 أسئلة منها: 73 سؤاال آنيا في الجلسات 
األسبوعية الثالثة عشرة التي عقدناها، فضال عن 3 جلسات أجاب 
خاللها السيد رئيس الحكومة على 15 سؤاال محوريا من بين 18 سؤاال 

محالٍة عليه.

وتمحورت هذه الجلسات، كما تعرفون، حول السياسات العامة في 
مجاالت االستثمار، وقانون املالية وسياقه ورهاناته، والسياسة املائية 
في ضوء النقص في التساقطات املطرية والثلجية وسبل تدارك العجز 

املائي وترشيد استعمال املياه.

أعضاء  ملساءلة  آلية  العادة،  هي  كما  الكتابية  األسئلة  وشكلت 
الحكومة حول قضايا محلية وقطاعية، إذ بلغ عدد هذه األسئلة 1806 

أسئلة، فيَما أجابِت الحكومة عن 1151 سؤاال أي ما نسبته 64%.

ق األمر بالجلسات العمومية الشهرية املخصصة ملناقشة 
ّ
وسواء تعل

جميعنا،  حرصنا  فقد  األسبوعية،  الجلسات  أو  العامة  السياسات 
معارضة وأغلبية، في املجلس وفي الحكومة، على جعلها مناسبات لحوار 
يخصب الحلول لقضايا بالدنا، ويجعل تقاطع الرؤى منتجا للمخارج، 
املؤسساتي.  العمل  قلب  إلى  املجتمع،  انشغاالت  ينقل  أن  واألسا�ضي 
وتلكم من سمات الديموقراطية املغربية والنموذج املؤسساتي الوطني، 
حيث تحتضن املؤسسات الدستورية تدبير االختالف وحيث يصار إلى 

بلورة الحلول للمشاكل.

قضايا  بدراسة  للمجلس،  الرقابي  االختصاص  ممارسة  وتتعزز 
وطنية وسياسات عمومية وأوضاع مؤسسات عمومية ومساءلة الوزراء 
ومسؤولي هذه املؤسسات أمام اللجان النيابية. وهكذا درست اللجان 
النيابية الدائمة 22 موضوعا كانت محور 35 طلبا من مختلف الفرق 
دستورية  مؤسسات  تقارير  مناقشة  جانب  إلى  النيابية،  واملجموعة 
في  مطروحا  آنيا  طابعا  إما  املواضيع  هذه  وتكت�ضي  حكامة،  وهيئات 
املجتمع، أو طابعا استراتيجيا بالنسبة للتنمية اإلقتصادية والعلمية 

والثقافية والتربوية.

مكتب  في  حرصنا  الرقابي،  االختصاص  نفس  ممارسة  إطار  وفي 
املجلس ورؤساء الفرق واملجموعة النيابية ورؤساء اللجان النيابية، 
على أن تكون ممارسة هذا املدخل الرقابي متميزة بالنجاعة والفعالية 
واملردودية، وتجنب الهدر، والحرص على ترشيد جهود املؤسسة، وذلك 
بتدقيق حيثيات الترخيص لهذه املهام، سعيا منا على جعل هذه املهام 
منتجة من حيث التشخيص والتوصيات واالقتراحات. وعلى هذا األساس 
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رخص مكتب املجلس برسم هذه الدورة للقيام بثالث مهام ستشتغل 
حول أوضاع األحياء الجامعية، الطرق السيارة واملقالع، بعد أن ناقشنا 
تقرير املهمة التي اشتغلت حول مصب نهر أم الربيع على مستوى اللجنة 
والجلسة العامة، وهي املناقشة التي أنضجت فكرة إحداث وكالة لنهر 
أم الربيع، مع ما لذلك من تداعيات على تنمية الحوض وتهيئته وجعله 
جاذبا لالستثمارات. ومن جهتها، أنهت املهمة االستطالعية حول عملية 
»مرحبا« مناقشة تقريرها على مستوى اللجنة املعنية، وسيبث مكتب 

املجلس قريبا في مآل هذا التقرير.

ومن جهة أخرى، حرصنا على مناقشة تقارير املؤسسات الدستورية 
وهيئات الحكامة. وفي هذا الصدد، أعيد التذكير بأن مكتب املجلس قرر 
أن تحال تقارير املؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة على اللجان 
النيابية التي تدخل في اختصاصها هذه التقارير لينظر في مآالتها الحقا، 

وذلك التزاما منا بمقاصد الدستور في ما يرجع:

- أوال: إلى املركز الدستوري لهذه املؤسسات؛

- وثانيا: إعماال ملبدإ تعاون السلط وتكاملها؛

وبالنظر ثالثا، إلى غنى هذه التقارير وأهميتها.

جهدا  تتطلب  التي  العمومية،  السياسات  تقييم  يخص  ما  وفي 
ممتدا في الزمن والعديد من جلسات االستماع إلى مختلف املتدخلين 
واملستفيدين والفاعلين العموميين، واملجموعات املعنية من تنظيمات 
مهنية ومواطنين. أخبركم بأن املجموعة املوضوعاتية املكلفة بتقييم 
الذي توج  التقرير  باملصادقة على  أنهت أشغاال  خطة إصالح اإلدارة 
أشغالها وأحالته على مكتب املجلس الذي سيبرمجه في األسابيع األولى 
من الدورة التشريعية املقبلة، متطلعين إلى أن يكون نقاشه على مستوى 

الجلسة العمومية مفيدا ومنتجا لألثر الذي نتوخاه جميعا.

ومن جهتها أنهت املجموعة املوضوعاتية املكلفة بتقييم السياسة 
املائية، أعمالها بإعداد الصيغة األولية للتقرير الذي سنحرص في إطار 

املكتب على برمجته أيضا خالل الدورة املقبلة.

وبدورها، فإن املجموعة املوضوعاتية املكلفة بتقييم وتطبيق وأثر 
القانون املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بصدد هيكلة ذاتها لتباشر 

أشغالها حول قضية مركزية في اهتمامات بالدنا.

وكما تعلمون، فإنه ألول مرة يشكل املجلس مجموعة موضوعاتية، 
يكلفها بتقييم تطبيق وأثرتنفيذ قانون.

وفي املجمل، فإننا في ممارستنا الختصاص التقييم إزاء سياسات 
تكت�ضي من األهمية ومن الراهنية القصوى في السياق الوطني والدولي، 
ما يستدعي إنجاز عمليات تقييم بمخرجات موضوعية وناجعة، فسواء 
تعلق األمر باإلدارة أو املاء أو حقوق النساء، فإن األمر يتعلق بسياسات 
تحظى برعاية ملكية سامية، وهي موضوع انتظارات مجتمعية، فضال 

عن أنها تقع في صلب الرهاناِت الدوليِة الراهنة.

فلزميالت وفلزمالء،

اسمحوا لي إن كنت أطلت، فالسياق واألحداث واللحظة أيضا، 
ينبغي  الذي  وما  أنجزناه  الذي  ما  معا  نستعرض  أن  علينا  تفرض 
تجويده أو استدراكه مؤسسين ذلك على التراكم. وفق هذه الرؤية، كان 
حرصنا الجماعي على إدخال التعديالت الضرورية على النظام الداخلي 
لت في 300 تدبير ومسطرة وعملية مالءمة مع 

ّ
للمجلس، تعديالت تمث

ق بتدبير عملنا املؤسساتي، 
ّ
القوانين التنظيمية، ومقتضيات منها ما يتعل

وهيئات  أخرى  دستورية  بمؤسسات  املجلس  عالقات  يهّم  ما  ومنها 
حكامة، ومنها ما يتعلق بتقييم أدائنا وضبط الحضور وتدبير حاالت 
تنازع املصالح، ومدونة السلوك والتواصل مع الرأي العام وغيرها من 

اإلصالحات.

وقد أخذنا بعين اإلعتبار ونحن نناقش هذه التعديالت على مدى 
اليومية  املمارسة  سياق  في  استنتجناها  التي  الثغرات  سنة،  حوالي 
القوانين  مع  املالءمة  ومتطلبات  الدستورية،  املحكمة  ومالحظات 
التنظيمية املعتمدة منذ آخر تعديل عرفه النظام الداخلي في 2017، 
من  تتطلبه  بما   21 القرن  ديمقراطية  متطلبات  أيضا  واستحضرنا 
إشراك وتشاور. ويعكس التوافق الذي حصل بين مكونات املجلس حول 
هذه التعديالت، التي أعتبرها أساسية، ذلك التوافق الذي يميز عملنا 
املؤسساتي وتعاطينا مع القضايا الكبرى لبالدنا، ولعل هذه الروح هي 
التي اشتغلنا بها في واجهة العالقات الخارجية والدبلوماسية البرملانية، 
متمثلين سياسة بالدنا الخارجية بقيادة صاحب الجاللة، متحلين بروح 
املسؤولية وباليقظة واالستباق في الدفاع عن القضايا الحيوية، وفي 

مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.

وقد شارك املجلس، في مختلف املؤتمرات واللقاءات املوضوعاتية، 
التي نظمتها املنظمات البرملانية الدولية والقارية واإلقليمية. وفي هذا 
الصدد، أود أن أثمن جودة مشاركة وفود مجلس النواب، وانضباطهم، 
إلى خدمة  املنتديات،  ويقظتهم وتصديهم ملحاوالت اإلنحراف ببعض 
اشتغال  ويحكم ضوابط  يطبع  عما  تام،  في شرود  خاصة  أجندات 
املنظمات البرملانية متعددة األطراف؛ من جهة أخرى إحتضن املجلس 
عددا من املنتديات البرملانية، فيما استقبلنا العديد من الوفود البرملانية 

من مختلف املستويات.

فلزميالت وفلزمالء،

كرس املجلس تقاليد االنفتاح على الرأي العام وعلى الصحفيين 
وفتح أبوابه للزوار، خاصة من األطفال واليافعين، وفي إطار مسؤولياته 
في إعمال اإلصالح، بادر املجلس إلى احتضان عدد من املبادرات، ومنها 
تنظيم يومين دراسيين حول آفاق إصالح قطاع الصحافة واإلعالم، 
بمناسبة مرور 10 سنوات على الحوار الوطني حول اإلعالم واملجتمع، 
الذي احتضنه البرملان سنة 2010، وقد توخينا من هذا اللقاء الذي 
شارك فيه املهنيون وهيئات الضبط ومنظمات املهنيين، إطالق مبادرات 
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لحقوق  وصونا  يعرفها،  التي  التحوالت  يساير  بما  القطاع  إلصالح 
املهنيين، وحقوق املجتمع واملواطنات واملواطنين، وجعل اإلعالم مواكبا 

لديناميات التنمية واإلصالحات التي تنجزها بالدنا.

ونهوضا بالديموقراطية التشاركية، نظم املجلس لقاء دراسيا حول 
العرائض بمشاركة العديد من هيئات املجتمع املدني توخيا للنهوض 

باملبادرات املواطنة في مجال الديموقراطية التشاركية.

وفي إطار السعي إلى مواكبة اشتغالنا باملعلومة العلمية املضبوطة 
واملعترف بها، أنجزنا دراسة سوسيولوجية ميدانية حول موضوع »القيم 
وتفعيلها املؤس�ضي: تغيرات وانتظارات لدى املغاربة«، وهو عمل أسندناه، 
تحت توجيه وبمواكبة املجلس، إلى ثلة من السوسيولوجيين املغاربة، 
وأنجز وفق املعايير العلمية، وشمل منظومة القيم في املؤسسات، بما 
فيها األسرة واإلدارة واملقاولة. وسيتم تقديم هذه الدراسة، التي تمكن 
من التعرف على انتظارات املغاربة، وستفيد، دون شك، في مالءمة عدد 

من االختيارات مع هذه التطلعات، غدا األربعاء بمقر املجلس.

اللحظات  باستعادة  الفرصة،  هذه  تفوتني  ال  أخرى،  جهة  من 
الوطنية الجميلة التي عشناها معا مع ما حققه املنتخب الوطني لكرة 
القدم في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، لحظات سجلنا فيها فيضا 
من الشعور الوطني، والفخر باالنتماء إلى املغرب. وقد رسخت منجزات 
بكرة  الكبير  وشغفه  املغربي،  الجمهور  وخصوصية  الوطني،  الفريق 
القدم ومهاراته في التعبير عن الفرح وعن االنتماء للوطن، صورة املغرب 
على الصعيد الدولي كبلد متأصل مرتبط بقيمه دون انطواء، ومنفتح 
على القيم العاملية دون تفريط في جذوره وثقافته الوطنية، واألساس 

أن ذلك رسخ الثقة في الوطن وأبنائه.

 
ّ

لقد عكس االحتفال بعطاء املنتخب، صورة املغرب املوحد، امللتف
حول مؤسساته، وفي مقدمتها صاحب الجاللة امللك محمد السادس 
أيده هللا، الذي يقود املغرب املجند دوما للتصدي لكل من وما يمس 
على  جميعا  أشكركم  اختياراته.  أو  مؤسساته،  أو  حريته،  أو  بترابه، 
مساهمتكم في تحقيق ما أنجزنا، وطبعا كل الشكر على حسن إصغائكم. 

رفعت الجلسة وتم اختتام الدورة التشريعية.

فلسيدة إلهام فلساقي أمينة فملجلس:

ب3قية م3اوعة إلى صاح2 فلجاللة فمللك محمد فلسادس نص3ه 
هللا بمناسبة فختتام فلدورة فألولى من فلسنة فلتش3يعية فلثانية من 

فلوال ة فلتش3يعية فلحاد ة عش3ة

صاح2 فلجاللة،

ونحن نختتم هذه الدورة طبقا ألحكام دستور اململكة، على مستوى 
الجلسات العامة، نتشرف بالتعبير عن اعتزازنا بما أنجزه املجلس خالل 
وخصوصا  السامية،  املولوية  توجيهاتكم  بتمثل  وذلك  الدورة،  هذه 
الخطاب الذي وجهتموه يا موالي، إلى األمة في افتتاح الدورة التشريعية 

امللكية  الخطب  وباقي   ،2023-2022 التشريعية  السنة  من  األولى 
السامية ذات الصلة، والتي تبرز حرص جاللتكم على ترصيد املكاسب 
واملنجزات، وتوجه بالدنا نحو املستقبل بخطوات ثابتة وثقة في النفوس 

وفي األفق.

وفي إطار التجاوب مع متطلبات املرحلة، ومع قضايا بالدنا الحيوية 
الدستوري  النواب من موقعه  املواطنين، ساهم مجلس  وانشغاالت 
الرقابية  املواكبة  وفي  التشريعية،  األجوبة  إيجاد  في  واملؤسساتي 
الضرورية، وتقييم السياسات العمومية، ومواصلة النهوض بوظيفته 
الدبلوماسية البرملانية حريصين أشد الحرص على ترسيخ تموقع بالدنا 
اإلقليمي والقاري والدولي، وتكريس حقوقنا املشروعة في تثبيت وحدتنا 
الترابية بإعادة تأكيد مزيد من القوى النافذة في القرار الدولي، وأشقائنا 
في إفريقيا والعالم العربي واإلسالمي، فضال عن أصدقائنا عبر العالم على 
مصداقية وجدية مقترح الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية املسترجعة 
كحل وحيد للنزاع املفتعل حول األقاليم الجنوبية املغربية، مشيدين 
كذلك بنجاعة املشاريع اإلنمائية املتواصلة التي تتحقق بامللموس في 

بالدنا، وبالخصوص في أقاليمنا الجنوبية.

وبالطبع فقد تحقق هذا املنجز بفضل إشرافكم الفعلي السامي، 
الضرورية  املالية  اإلعتمادات  ورصد  املشاريع،  إعداد  سيرورة  على 
واألوراش  الخطط  ملختلف  لجاللتكم  واليومي  املواظب  والتتبع  لها، 
امليدانية، إضافة إلى انخراط إخواننا وأخواتنا في هذه األقاليم في هذه 
املسيرة اإلنمائية وتعبئة املؤسسات املنتخبة والتنفيذية. وذلك بالطبع 
في فضاء من الطمأنينة واألمن واألمان الذي توفره القوات املسلحة 
امللكية املظفرة، تقف حامية ورادعة تحت إشرافكم وقيادتكم قائدا 
أعلى منصورا لها، ورئيس أركان حربها العامة، وكذا الدور الثمين الذي 
واملصالح  املدنية  والوقاية  املساعدة  والقوات  األمن  به قوات  تنهض 
الوظيفية املختلفة، التي تستحق منا كل التحية والتقدير واإلمتنان 

واإلكبار.

لن  املتواصلة  التنموية  بالدنا  مسيرة  فإن  موالي،  يا  وبالتأكيد 
توقفها كافة ردود الفعل الحانقة، حيث نواصل اشتغالنا وحضورنا 
الفاعلين مدافعين عن قضايانا الحيوية ومصالح بالدنا، وفي مقدمتها 
قضية وحدتنا الترابية متمثلين مثل وقيم عقيدة الدبلوماسية الوطنية 
بقيادتكم السديدة، والتي تنبني رؤيتها على الدفاع عن السلم واألمن 
والتنمية والعدل في العالقات الدولية، وتفاعال مع حاجيات املجتمع 

والسياق الوطني.

وفي إطار التوجيهات امللكية السامية، حرص املجلس على املصادقة 
مع  الرقابي  املجال  في  تفاعل  كما  القوانين،  مشاريع  من  عدد  على 
انشغاالت املجتمع باملوازاة مع مواصلة عمليات التقييم لعدة سياسات 
33 مشروع قانون، و3  النواب على  عمومية. وهكذا صادق مجلس 
الكبير على  األثر  لها  تأسيسية سيكون  قوانين  منها  قوانين  مقترحات 

الدينامية اإلقتصادية واإلجتماعية والحقوقية.
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وتكريسا للحقوق اإلجتماعية ولدولة الرعاية اإلجتماعية، صادق 
والوطنية،  الصحية  باملنظومة  املتعلق  اإلطار  القانون  على  املجلس 
ورش  وهو  األساسية،  الصحية  التغطية  مدونة  ويتمم  يغير  وقانون 
في  هادئة  ثورة  يشكل  أنه  الجميع  ويدرك  موالي،  يا  عهدكم  يطبع 
العرض الصحي، وفي التغطية اإلجتماعية في بالدنا ومن شأنه أن يكرس 

التضامن والتماسك اإلجتماعي.

ولقد نوع مجلسنا من آليات الرقابة على العمل الحكومي املكفولة له 
بالدستور ما بين أسئلة شفوية وكتابية، ومهام استطالعية، ومساءلة 
السيدات والسادة الوزراء ومسؤولي املؤسسات العمومية أمام اللجن 
للحكامة.  وهيئات  الدستورية  املؤسسات  تقارير  ومناقشة  الدائمة، 
وشكلت األسئلة الشفوية والكتابية قيمة مضافة كآلية رقابية حول 
مختلف القضايا املحلية والقطاعية التي تهم مجتمعنا وحياتنا اليومية.

ولعلم موالي، فإن مجلس النواب صادق على التعديالت الضرورية 
على نظامه الداخلي، بهدف تطوير األداء البرملاني، واملزيد من عقلنته 

وترشيده وضمان مردوديته، وذلك من خالل استحضار روح الدستور 

يا  اليوم. حفظكم هللا  عالم  في  البرملاني  للعمل  الجديدة  والتوجهات 

موالي، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو امللكي األمير موالي 

الحسن، وشد أزركم بصنوكم صاحب السمو امللكي األمير موالي رشيد، 

وبكافة أفراد األسرة املالكة الشريفة إنه سميع مجيب. والسالم على 

املقام العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته.

خد م فألعتاب فلش3يفة

رفشيد فلطالبي فلعلمي رئيس مجلس فلنوفب

وح3ر بال3باط في 16 ر 2 1222هـ،

فملوفاق ل37 اربف 3 ف131.

فلسيد فل3ئيس:

شكرا، راعت فلجلسة.
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