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محضر علجلسة عيتسعين بعد عملرئة

عيترايخ: اإلثنين 5 ربيع الثاني 1441ه )2 دجنبر 2019م(.

عيرئرسة: السيد ادريس اشطيبي النائب السادس لرئيس مجلس 
النواب.

الساعة  ابتداء من  عيتوقلت: ثالث ساعات وثالثة عشر دقيقة، 
الثالثة زواال والدقيقة الرابعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  عألعمرل:  جدول 
الحكومية التالية:

الصحة؛ .•

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

العدل؛ .•

وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان. .•

عيسلد عنايس عشطلبي، ائيس علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

افتتحت الجلسة،

عيسلد وزير عيدوية عملحت2م،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت2مين،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول أعمال اليوم 32 سؤاال شفهيا موزعا على 

القطاعات التالية:

من فضلكم، اإلخوة واألخوات، اجلسوا، أنا ال يمكن أن أعمل في هذا 
الوضع، األخت واألخ، من فضلكم، مدونة السلوك، كنظن مع الجميع، 
ال، أنا أتكلم، من فضلكم، شوف، دابا 3 و6 دقائق السيد الرئيس، 
انتظرت 6 دقائق، من فضلكم، إذن جدول األعمال اليوم يتضمن 32 
سؤاال شفهيا موزعا على القطاعات التالية: الصحة، التربية الوطنية 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الشغل واإلدماج املنهي، 
العدل، وأخيرا القطاع املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان؛

إذا سمحتم في البداية، وبمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن 

مع الشعب الفلسطيني، أعطي الكلمة للسيدة أمينة املجلس لتالوة 
بيان صادر عن مجلس النواب، تفضلي السيدة األمينة املحترمة.

عيسلدة عزوهر عيعرعك أملدة عملجلس:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عململكة عملغرثلة،

عي 2ملرن،

مجلس عيدوعب،

-بلرن -

في يوم األرض الفلسطيني الذي يخلده العالم مع الشعب الفلسطيني 
كل عام، يقف مجلس النواب في اململكة املغربية بكافة مكوناته وقفة 
تضامن والتزام وتجديد للعهد واملوقف املبدئي الثابت املتواصل مع 
الشعب الفلسطيني الشقيق في صموده وكفاحه املشروع من أجل نيل 
حقوقه الوطنية املشروعة العادلة، وفي مقدمتها بناء دولة مستقلة على 

حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وشهداءها  األرض  يوم  ذكرى  يستحضر  وهو  النواب  مجلس  إن 
في  الفلسطيني  الشعب  بذلها  التي  الجسيمة  والتضحيات  األبرياء 
الذكرى  هذه  إقرار  إثرها  في  تم  والتي   1976 مارس/آذار  احتجاجات 
كحدث سنوي عالمي، ثم منذئذ في اللحظات القاسية املتالحقة ليدركوا 
أن هذه الذكرى ليست مجرد ذكرى إعالمية روتينية، بل هي مناسبة 
للرأي العام الدولي وللمنتظم األممي ولصناع القرار في العالم املعاصر 
وأن  اتجاه قضية مشروعة،  املنصفين  والتفكير  االلتزام  يجددوا  أن 
يواصلوا جهودهم الخيرة في البحث عن تسوية عادلة وشاملة للقضية 
الفلسطينية، والعمل على إيجاد أفق عقالني موضوعي متجاوب مع 
رغبة العالم املتحضر إلنهاء الصراع في الشرق األوسط، منسجم مع 
الشرعية الدولية وقرارات ومواثيق األمم املتحدة، وضدا على الغطرسة 
اإلسرائيلية وكذا الخطوات األخيرة على األرض التي تستهدف تصفية 
القضية وذلك باعتراف اإلدارة األمريكية غير املقبول بالقدس كعاصمة 

لدولة إسرائيل ومحاولة شرعنة سياسات االستيطان اإلسرائيلية.

وفي هذا السياق، فإن مجلس النواب يثمن عاليا الرسالة امللكية 
حفظه  السادس،  محمد  امللك  الجاللة،  بعثها صاحب  التي  املولوية 
هللا، إلى السيد الشيخ ميانغ رئيس اللجنة املعنية بممارسة الشعب 
العالمي  اليوم  بمناسبة  للتصرف  القابلة  الغير  لحقوقه  الفلسطيني 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني لهذه السنة، ولقد أوضح صاحب 
الجاللة، من موقع جاللته، كأحد قادة الدول العربية اإلسالمية املعنية 
بالقضية الفلسطينية، كقضية مركزية مرتبطة باملصير العربي، وأيضا 
من موقع املسؤولية اإلسالمية التي يتحملها العاهل الكريم، على رأس 
لجنة القدس املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي، أن املجتمع الدولي 
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توافق على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإنهاء 
الصراع في منطقة الشرق األوسط هدف ال يمكن بلوغه إال من خالل 

حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية.

امللكية  الرسالة  وموقف  لروح  وتمثال  النواب،  مجلس  في  وإننا 
الكريمة، لنعبر عن انشغالنا بمخاطر االنزالقات التي يمكن أن تحدث 
حاضرا ومستقبال في املنطقة، وفي العالم جراء تعثر العملية السلمية 
واإلسرائيلي،  الفلسطيني  الطرفين  بين  السلمية  املفاوضات  وتوقف 
واتخاذ إجراءات أحادية الجانب على أرض فلسطين املحتلة، وهو ما 
دعا جاللة امللك، عن حق إلى التساؤل عن مصير حل الدولتين كخيار 
استراتيجي مالئم وعقالني متوافق عليه دوليا. إن خيرات السالم ال تزال 
ممكنة وهي الخيارات املمكنة الوحيدة التي تصنع أسباب االستقرار 

واألمن وتضمن املستقبل.

ومن جانب آخر، فإن مجلس النواب في اململكة املغربية وهو يجدد 
الفلسطينية  القضية  مع  والتحامه  دعمه  أفق  في  وانخراطه  التزامه 
في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  يعانيه  ما  والوجدان  بالعقل  ليتابع 
مواجهة الغطرسة والعقاب الجماعي والحصار وتردي األوضاع املادية 
التوافق  أفق  إلى  يتطلع  مثلما  واملالية،  واالجتماعية  االقتصادية 
الفلسطيني والحوار الداخلي وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، وذلك 
حتى تعود القضية الفلسطينية إلى مقدمة اإلهتمام الكوني وتتجدد 
إرادة التضامن والدعم واالنخراط على املستوى اإلنساني وعلى مستوى 

املنتظم األممي.

أولويات  أن تظل إحدى  وينبغي  الفلسطينية  القضية  كانت  لقد 
العمل البرملاني في العالم، وإن مجلس النواب في اململكة املغربية ال يضع 
إمكاناته رهن إشارة أشقائه الفلسطينيين وضمنهم األشقاء في املجلس 
الوطني  التزامهم  كلفة  بدورهم غاليا  أدوا  الذين  الفلسطيني  الوطني 

شأن مكونات الشعب الفلسطيني كافة.

شكرع يكم عيسلد عيرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، واآلن نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل 
السيدة األمينة مشكورة من جديد.

عيسلدة عزوهر عيعرعك أملدة عملجلس:

شكرع عيسلد عيرئيس،

توصل مكتب املجلس بمقترحات القوانين التالية:

- مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتمويل املنظمات الشبابية..

عيسلد ائيس علجلسة:

اسمح لي هللا يخليك، السادة النواب من فضلكم راه ما�شي مقبول 
بالخصوص على اليمين، تفضلي السيدة األمينة.

عيسلدة عزوهر عيعرعك أملدة عملجلس:

توصل مكتب املجلس بمقترحات القوانين التالية:

- مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتمويل املنظمات الشبابية الحزبية 
التنظيمي  القانون  من  الرابع  الباب  من  األول  الفرع  أحكام  بتتميم 
29.11 املتعلق باألحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، تقدمت به 

املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

- ومن فريق العدالة والتنمية تم التوصل ب:

اإلجتماعية  األعمال  مؤسسة  بإحداث  يق�شي  قانون  مقترح   -
ملوظفات وموظفي أعوان وزارة الطاقة واملعادن والبيئة؛

- مقترح قانون يق�شي بإحداث وتنظيم مؤسسة األعمال اإلجتماعية 
لفائدة صحفيي ومستخدمي وأعوان وكالة املغرب العربي لألنباء.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من تاريخ 4 نونبر إلى 2 دجنبر 2019: توصلت رئاسة 
مجلس النواب ب 165 سؤاال شفويا و357 سؤاال كتابيا، 120 جوابا 

عن أسئلة كتابية وتم سحب سؤالين كتابيين.

األول  القرار  بالغياب:  املتعلق  للقرارات  بالنسبة  الرئيس،  السيد 
املنصوص  الدستور  وتطبيقا ألحكام  الثانية،  للمرة  بالغائبين  يتعلق 
عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 69 وعمال بمقتضيات املادتين 146 
و147 من النظام الداخلي ملجلس النواب، وحيث أن السيدات والسادة 
الثانية  للمرة  العامة  الجلسة  على  تغيبوا  أسماؤهم  التالية  النواب 
خالل هذه الدورة، تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي املحددة 
في الفقرتين الثانية والرابعة من املادة 147 وذلك بتالوة أسمائهم في 
الجلسة العامة، ونشرها في الجريدة الرسمية للبرملان والنشرة الداخلية 
للمجلس وموقعه اإللكتروني، ويتعلق األمر بالنسبة للمتغيبين للمرة 
الثانية بالسيد النائب املحترم ياسين الرا�شي عن جلستي 13 و14 نونبر 
2019، السيد النائب املحترم أحمد الغزوي عن جلستي 13 و 14 نونبر 

. 2019

الدستور  ألحكام  وتطبيقا  الثالثة  للمرة  للمتغيبين  وبالنسبة 
69، وعمال  الفصل  الخامسة من  الفقرة  في  عليها كذلك  املنصوص 
أن  وحيث  الداخلي،  النظام  من  و147   176 املادتين  بمقتضيات 
الجلسة  على  تغيبوا  أسماؤهم  التالية  النواب  والسادة  السيدات 
العامة للمرة الثالثة خالل هذه الدورة، تقرر تطبيق مقتضيات النظام 
الداخلي املحددة في الفقرتين الثالثة والرابعة من املادة 147 القتطاع 
مبلغ مالي من التعويضات الشهرية املمنوحة لهم بحسب املنحة التي 
وقعها خالل تغيبهم بدون عذر مقبول وتالوة أسمائهم في الجلسة العامة 
ونشرها في الجريدة الرسمية برملان والنشرة الداخلية داخل املجلس 
وموقعه اإللكتروني ويتعلق األمر بكل من السيدين النائبين املحترمين 
محمد ناصر عن جلسات 21 أكتوبر وجلستين 13 و14 نونبر 2019 

والسيد حميد شباط عن جلسات 13 و15 و25 نونبر2019؛
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الدستور  ألحكام  وتطبيقا  الثالثة  املرة  في  للمتغيبين  بالنسبة 
املنصوص عليها في الفقرة 5 من الفصل 69 وتطبيقا ملقتضيات املادة 
105 و106 من النظام الداخلي، وحيث أن السيدات والسادة النواب 
التالية أسمائهم تغيبوا عن اجتماع اللجنة للمرة الثالثة خالل هذه 
الدورة، تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي املحددة في املادة 106 
اقتطاع مبلغ من التعويضات الشهرية املمنوحة لهم بحسب عدد األيام 
التي وقع خاللها التقيد بدون عذر مقبول، وإعالن عن هذا اإلجراء في 
الجلسة العامة ونشره في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية 
ويتعلق األمر بالسيد النائب املحترم املتغيب املرة الثالثة في اللجنة عبد 

القادر البريكي عن اجتماعات 4 و8 و12 نونبر 2019.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرع عيسلدة عألملدة عملحت2مة،

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
األول  السؤال  إذن  الوزير،  السيد  مرحبا  الصحة،  بقطاع  ونستهلها 
عن تحسين تصنيف املستشفيات املغربية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية فليتفضل، تفضل السيد النائب 

املحترم.

عيدرئب عيسلد عبد عملجلد آيت عيعديلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

في  املغربية  املستشفيات  نسائلكم حول تصنيف  الوزير،  السيد 
التصنيف العالمي، ماذا أنتم فاعلون؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيد الوزير تفضلوا.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين،

ورد  الذي  التصنيف  السؤال،  في  جاء  كما  للتصنيف  بالنسبة 
على  يدل  ال  تصنيف  فهو   ،Webometrics املعلوماتية  الشبكة  عبر 
االستشفائية، ألن  املراكز  اللي كيعرفوها  األرضية  ديال وال  الحقيقة 
هو Webometrics كما يدل االسم ديالو كيدل عليه، فهو على حسب 
املوقع اإللكتروني اللي كيتوفر عليه املراكز االستشفائية واملعلومات اللي 
تتوفر في املراكز االستشفائية، فإيال كان املركز االستشفائي عندو عطب 
في املوقع اإللكتروني ديالو فكيتحكم عليه باإلقصاء، فبالتالي كان شير 
بالذكر أن املوقع اإللكتروني بوابة Webometrics ملا دار التصنيف في 
2014، املركز االستشفائي الجامعي الحسن الثاني فاس كان هو األول 
مصنفا على املستوى املغربي الوطني والعاشر على املستوى اإلفريقي، في 

2015 املركز االستشفائي الجامعي مراكش حصل على الرتبة 9 واملركز 
االستشفائي الجامعي حصل على الرتبة 17، بال ما نساو الذكر ديال أن 
كاين مركز استشفائي جامعي ديال الدار البيضاء اللي تصنف في املرتبة 
15، ولكن املؤشرات اللي كتدل على هاد التصنيف هذا، ما عندهاش 
مصداقية كبيرة ألن املنظمة العاملية للصحة كتشرط بعض املؤشرات 

األخرى اللي كتحكم على الجودة وعلى النوع ديال الخدمات، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضل السيد النائب، تعقيبكم.

عيدرئب عيسلد عبد علجللل مسكين:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، مرحبا بك ونرجو لك التوفيق السديد، احنا 
في فريق العدالة والتنمية نثمن املنحى التصاعدي ديال االعتمادات 
املخصصة لقطاع الصحة سواء على مستوى امليزانية أو املوارد البشرية، 
%18.6 ديال املليار ديال الدرهم في مشروع قانون املالية ديال 2020، 
هذا �شيء كبير، 7.25 من امليزانية العامة، 14.5 زيادة عن القانون املالي 
ديال 2019، 4 آالف منصب مالي مخصصة للقطاع، للسنة الثالثة على 
التوالي، ولكن رغم ذلك هذا غير كافي، السيد الوزير وأنتم تتحدثون 
على هذا التصنيف، التصنيف الحقيقي هو رضا املواطن املغربي عن 
الخدمة الصحية العمومية هذا هو التصنيف الحقيقي، بغض النظر 
املنظمة من عدمهما،  ديال هاد  التصنيف  ثقة موضوعية هاد  على 
طيب السيد الوزير احنا نشد على أيديكم في اإلجراء اللي اتخدتموه 
مؤخرا ديال التكفل بالحاالت الطبية بالحاالت املستعجلة، ألن هذا 
فيه حماية ألرواح املغاربة وكلنا يتذكر الحالة ديال القا�شي اللي وافته 
املنية في أحد املستشفيات، ولكن هاد اإلجراء ينبغي أن يشمل كذلك 
القطاع الخاص، السؤال الثاني أو ما أريد أن أثيره السيد الوزير، ملاذا 
صنفت بعض املراكز االستشفائية ولم تصنف أخرى رغم التحفظ 
ديالنا على املراتب، عالش؟ نحن في دولة واحدة، إيال كنا كنتحدثو على 
العدالة املجالية، واش زعما كاينة أزمة قيم، أزمة تجهيزات، أزمة املوارد 
البشرية، أزمة التحفيزات، السيد الوزير، قطاع الصحة نريد له أن 
يكون رافعة للتنمية االقتصادية بهاد البلد ما نبقاوش فقط نتحدثو 

على أنه قطاع االجتماعي.

عيسلد ائيس علجلسة:

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

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

السيد النائب املحترم، أنا أشاطرك الرأي أن التصنيف األول هو 
املبتغى هو أيضا ديال املواطن، إيال كانوا بعض املستشفيات مصنفين 
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ألنه كانوا كيتوفروا على نظام معلوماتي، فاملستشفيات األخرى ال تتوفر 
باش  األولويات  أولوية  من  املعلوماتي  والنظام  معلوماتي،  نظام  على 
كيعطينا املؤشرات، وأنا متفق معاك بأن امليزانية طلعات �شي شوية، 
ولكن ال ترقى للمبتغى اللي بغينا نوصوا باش نجودو، ما كاينش مشكل 
ديال التجهيزات، كاين مشكل ديال الحكامة، كاين مشكل ديال التدبير 

كذلك وكاين مشكل بعض اإلجراءات حتى نرضيو املواطن إن شاء هللا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر للسؤال الثاني سؤال عن صعوبة الولوج 
إلى الصحة بالعالم القروي والجبلي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد محمد عحويط:

السيد الوزير املحترم، ما أنتم فاعلون ملعالجة االختالالت الصحية 
بالعالم القروي والجبلي؟

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيد الوزير.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرا السيد النائب املحترم، أن بالنسبة للعالم القروي أنتم كتعرفو 
بأن يحظى بأولوية د األولويات في البرنامج الحكومي، والحكومة دعت في 
البرنامج ديال تقليص الفوارق املجالية في هاد النظام، وكاين امليزانية 
الكبيرة اللي ضخت فهاد املجال القروي، ناهيك على ذلك أن هناك 
تدبيرات باش نواكبو الحاجيات ديال املواطن القروي، والدليل على 
ذاك هو برنامج رعاية اللي هو برنامج كبير كيقلص من الفوارق املجالية 
وكيحاول يقرب الخدمات للمواطن القروي، وكذلك املجهودات اللي هي 

جديدة ومبتكرة هي استشارة عن بعد la télémédecine، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيبكم السيد النائب.

عيدرئب عيسلد محمد عحويط:

شكرع عيسلد عيوزير عملحت2م،

السيد الوزير، خصكم تعرفو بأنه السكان ديال العالم القروي 
يعانون واللي كيحس باملعاناة ديالهم هو اللي ساكن في العالم القروي، 
السيد الوزير، املراكز الصحية املوجودة بالعالم القروي يجب تأهيلها 
العبء عن  بها من جهة، ولكي تخفف  املنوطة  باألهداف  تقوم  لكي 
وما  اكتظاظ  الدورة  كتعرف  اللي  والجهوية  اإلقليمية  املستشفيات 
يمكن  باش  اللي كتستقطب  الهائل  العدد  في خضم داك  كتقدر�شي 
توفر الحاجيات االستشفائية للوافدين عليها هادي من جهة، وهناك 

أيضا عدد من املستوصفات اللي شيدت من أجل تقريب الخدمات 
الصحية للمواطنين بالعالم القروي في التجمعات السكانية وهي اآلن 
مشدودة السيد الوزير، ونموذج بإقليم وزان جماعة تروال، جماعة 
ونانة، جماعة زومي، جماعة مصمودة، كلها تتوفر على مستوصفات 
صغيرة لتقديم العالجات األولية للسكان لكنها مشدودة، هناك أيضا 
نموذج  نعطيك  الصحية،  املراكز  ببعض  القرب  املستعجالت  بعض 
جماعة زومي أكبر جماعة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتوفر على 
مستعجالت القرب كاينة في système ديال وزارة الصحة من 2006 

أحدثت واآلن لحد الساعة ال تشتغل هذا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا 
السيد النائب من الفقر من الفريق االستقاللي تفضلوا.

عيدرئب عيسلد محمد بلحسرن:

األسبوع  في  تافياللت  درعة-  للجهة  بزيارة  قمتم  الوزير،  السيد 
أنه  التوفيق، إال  الزيارة ونتمناو لكم  املا�شي وكنشكركم على هذيك 
مدينة أرفود كيما كتعرفو بأنه كاين مستشفى اللي تبنى في 1951، 60 
سنة وحاليا املداومة فيه ما بقات �شي ألنه كنا كنعرفو ما يفوق على 
الناس  كانو  بقى فيه طبيب واحد،  5 ديال األطباء، دبا حاليا  4 وال 
الجمعويين واملجتمع املدني فايت اتصل بكم ولكن البرنامج ديالكم كان 
مكثف، ودزتو في مدينة أرفود في العشية ودبا كلفوني باش نعطيكم ما 
يفوق على 30 جمعية اللي كيطلبو منكم واش هذاك املستشفى خصو 
املداومة تبقى فيه، وهاذ الرسالة راهما كلفوني باش نعطيها لكم أنا 

كنبلغها حاليا، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ال إذن ردكم السيد الوزير.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسرنة عيدوعب عملحت2مين،

غير بغيت نقول لك غير بالنسبة للعالم القروي كحظى باألولويات، 
واليوم البرامج ديال وزارة الصحة كّنكب عليها وهي على األقل غادي 
األسبوعية  األسواق  يعني  ديالو،  الحركات  جميع  في  املواطن  نتبعو 
غتقوم بواحد املخدمات ديال الجودة، أنتما تتعرفو النقص اللي كاين 
ديال املوارد البشرية الحال فبالتالي إيال ما كانتش مقاربة تشاركية مع 
ش نتحداو بوحدينا 

ّ
الفاعلين في الجهة في األماكن ديالها راه ما يمكنا

كوزارة الصحة هاذ املشاكل هاذ املعضلة هاذي، فبالتالي إيال كانت 
الحركية وكاينة الحاجيات ديال املواطن إيال جيت عندو مرة د واحدة 
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في األسبوع ما نجيش عندو حتى مرة، فهذا والبد كيطلب حتى االنخراط 
ديال الفاعلين كاملين فذاك األماكن اللي هي فيهم، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

 
ّ
إذن السؤال املوالي، انتظروا اإلخوة كاين �شي تعقيب إضافي؟ ال
سالينا من التعقيب اإلضافي، إذن السؤال املوالي سؤال متعلق بتجويد 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصحي،  العرض 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد هشرم سعدرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

نسائلكم السيد الوزير حول اإلجراءات التي ستقومون بها لتحسين 
العرض الصحي باملغرب؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيد الوزير تفضلوا.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد النائب املحترم، كما جاء في العرض ديالي ديال مشروع املالية 
الشمالية أن تجويد الخدمات في القطاع ديال الصحة كيخصنا نبداو 
من أولوية ديال األولويات، يعني اليوم كنالحظو بأن كاين خصاص كبير 
انتظارات كبيرة، ولكن املستوى األول  وكاني حاجيات كبسيرة وكاين 
هو أول لبنة اللي خصنا كلنا نتحكمو فيها، فبالتالي الوزارة شرعت في 
العمل على املستوى األول لتعزيز الخدمات ديال القرب في املستوى 
األول، وذلك خص 2 ديال األمور أوال: االكتفاء الذاتي من ناحية األدوية 
في املراكز الصحية، وثانيا : والبد من التحفيز ديال املوارد البشرية حتى 

يمكن يقّدمو الخدمات اللي متطلبة.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد النائب تعقيبكم.

عيدرئب عيسلد هشرم سعدرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

ال يخفى عليكم السيد الوزير معاناة املواطن مع ضعف الخدمات 
رغم  مثال  آسفي  وفي  باململكة،  املستشفيات  بمختلف  الصحية 
اإلصالحات اللي ّدارت في مستشفى إقليمي آسفي، فراه مازال كيعانيو 
فو منذ شهرين على إجراء عمليات 

ّ
من قلة املوارد البشرية واألطباء توق

جراحية وكيديرو اآلن غير الحالة املستعجلة، بسبب غياب املمرضين 
املساعدين وراه راسلوكم السيد الوزير فهاذ املوضوع، وال يخفى عليكم 

السيد الوزير أن املستشفى ديال آسفي اللي كتغطي 3 ديال األقاليم 
فيها طبيب واحد ديال جراحة الرأس و2 أطباء الجراحة العامة، وكاين 
نقص في طب اإلنعاش وكاين 70 حالة السيد الوزير في مرض القصور 
الكلوي، ما بقيناش كنسميوها الئحة اإلنتظار وولينا كنسميوها الئحة 
املوت، هللا يخليكم السيد الوزير، هاد الناس راه خصكم تشوفوا من 

حالهم، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال، تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد محمد غلرث:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، نقر بأن عندك إرث ثقيل، عندك مشاكل السيد 
الوزير اللي باش تحلها، ضروري من توفير إمكانيات مادية وبشرية، كاين 
بعض املشاكل اللي ما كتطلبش ال إمكانيات مادية وال ما�شي مادية، 
الترويض  ديال  جهوي  مركز  عندك  في سطات  املثال  واحد  نعطيك 
وصناعة األطراف، كلف الدولة 25 مليون ديال الدرهم، مجهز بأحدث 
وتقنيين  وأطر  أطباء  من  البشرية  املوارد  من   34 عندك  األجهزة، 
موجودة، املستشفى مازال ما تحل من 2014 وهو موجود، الخصاص 4 
ديال األطر اللي تكلفوا باالستقبال والفوترة، هاد ال�شي كنعتبروه السيد 
الوزير، هدر للمال العام، ما غاديش نقول لك أش تدير، راك وزير، 

لكن كنظن راك غادي تحل هاد املشكل وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير ردكم على 
التعقيب والتعقيب اإلضافي.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

ما�شي  كيعرفو،  �شي  كل  البشرية  املوارد  في  النقص  كنقول  أنا 
 la baguette شي حاجة اللي غنشخصها أنا وال كاينة �شي حلول يعني�
magique باش تحل لنا هاد املوارد البشرية، ولكن أنا كنظن بأن باملقاربة 
التشاركية يمكن لنا نتغلبو مؤقتا على ما تكون عندنا واحد االستراتيجية 
باش نكونو األطر واملوارد البشرية الخاصة، انتما كتعرفوا بأن الحمد هلل 
اليوم، كنتوفرو على 8 ديال املراكز االستشفائية الجامعية، مع البنايات 
اللي هي كتكون كتكملها، فبالتالي إيال مشينا باملقاربة ديال كل مركز 
استشفائي جامعي في كل جهة، غدا مستقبال ما يبقاش هاد العجز هذا 
ألن كل مركز استشفائي غيكون للجهة ديالو وغيحقق االكتفاء الذاتي، 
اليوم النقص اللي كاين خصنا نتعاملو معاه مع املعطيات اللي عندنا، 
انت ملي كتقول لي كاين النقص بالنسبة لهذا ما خدمناش، أنا كنقولك 
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الحركية وla mutualisation ديال يعني ملا نستعملو املوارد البشرية 
باش نخدموا جميع املستشفيات، ربما غنتغلبو عليها، فهاد املقاربة 
خص تكون جهوية، ألن كل جهة وعندها الخصوصيات ديالها، غير هي 
خص تكون عندنا اإلرادة القوية، ما يبقاش يجي �شي واحد ال راه الطبيب 

سيفطنا..

عيسلد ائيس علجلسة:

الوالدة  أوضاع  املوالي، سؤال عن  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  باملغرب، 
النائبة  السيدة  تفضلي  السؤال،  واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية، 

املحترمة.

عيدرئبة عيسلدة فرتحة شوثر 5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، أكدت بعض التقارير الدولية والوطنية عن 
ارتفاع ملحوظ في هذه املواليد الجدد اللي كيعانيوا من نقص حاد في 
لهذا  املؤدية  الوزير حول األسباب  السيد  الوزن، فكنتسائلوا معكم 

الوضع، وما هي التدابير املتخذة ملعالجته؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيد الوزير تفضلوا.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

حقيقة،  هادي  أن  عليكم  يخفى  ال  املحترمة،  النائبة  السيدة 
ما  أن  بحكم  ألن  القروي،  العالم  في  كتكون  والسيما  كنشوفوها 
كيواضبوش على الفحص ديالهم، فمن املسببات اللي معروفة وعادة 
كنعرفوها، كاين بزاف ديال األسباب ومن جملتها غادي نقولكم 2 ديال 
40 سنة،  والحمل فوق  املراهقات،  املبكر عند  الحمل  األسباب: هو 
وكذلك األمراض اللي كتكون معدية أثناء الحمل أو الحمل اللي كيكون 
ما متبعينوش مزيان، مثال عندهم la grossesse à risque، هادو هما 

املسببات ديالهم، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيدة النائبة، تفضلي السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة إشرعق عيبويسف5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

احتماالت  لتنبأ  وسيلة  الوالدة  عند  الوزن  يعتبر  الوزير،  السيد 
البالغين،  تصيب  التي  املزمنة  األمراض  من  بعدد  اإلصابة  أو  الوفاة 

والدراسة التي نشرتها مؤخرا منظمة الصحة العاملية، تشير أن نسبة 
إلى%19، وهي   15 ارتفع من  باملغرب،  الوالدة  انخفاض وزن حديثي 
نسبة مرتفعة مقارنة مع دول الجوار، كما أكد على العمل على تحسين 
الرعاية الصحية الخاصة باألم والطفل حديث الوالدة، من أجل بقائهم 
على قيد الحياة، وتقليل مخاطر إصابتهم باألمراض املزمنة على املدى 
الطويل، كما أكد على ضرورة الدعم الغذائي لألطفال، السيد الوزير، 
النساء  استفادة  عدم  وراء  تقف  ذكرت  كما  تقف  متعددة  أسباب 
من خدمات الرعاية التي يحتجنها قبل الوالدة وخاللها وبعدها، حيث 
يفتقرن في أغلب املناطق النائية والجبلية إلى عاملين صحيين وإال دور 
فرصة  إلى  يفتقرن  األحيان  بعض  وفي  ملراقبة حملهن،  مجهزة  والدة 
الوصول إلى املرفق الصحي لتتبع الحمل، نظرا لعدم وجود وسائل النقل 
أو صعوبة الولوج أو ورعرة الطرق أو عدم قدرتهن على تكاليف التنقل، 
الصحية  الخدمات  وتدني  الطبي  اإلهمال  بكون  يقر  الجميع  أن  كما 
داخل الوسط القروي وحتى الحضري، يشكل أهم أسباب ارتفاع نسبة 
الوفيات عند الوالدة، رغم ارتفاع ملحوظ ملؤشر مراقبة الحياة حيث 
انتقل من 77 سنة 2011 إلى 88.5 سنة 2018، ورغم أنه تم رفع عدد 
 أن ذلك غير كاف ال 

ّ
املناصب املالية لسنة 2020، ب 4000 منصب، إال

بالنسبة للحواضر.

عيسلد ائيس علجلسة:

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

عيدرئبة عيسلدة زهوا عيوهرب5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، فهاذ العملية في الحقيقة نغّيب العنصر األسا�شي 
اللي هو األم، صحة األم كيف يعقل السيد الوزير اليوم احنا في األلفية 
3 في املغرب و نعرفو لحد اليوم حاالت الوفيات ديال األم أثناء الوالدة 
في األسبوع الفائت السيد الوزير، بإقليم العرائش توفات املرا ملجرد أن 
هناك بنيات تحتية ال تستيطع استقبالها بسبب اإلشكال اللي كان قبل 
كذلك في إقليم العرائش موت السيدة فرح، اليوم اإلشكال األسا�شي 
السيد الوزير اللي خصنا نتناولوه هي صحة األم ونوجدو لها اآلليات 

باش تكون عملية اإليجاب عملية سليمة، وشكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد النائب املحترم من 
الفريق الحركي.

عيدرئب عيسلد محمد عيسلمو:

أوال كنبلغو التعزية ديالنا كفريق حركي لعائلة الضحايا ديال حدث 
تازة، ثم كنبلغو التعزية ديالنا للعائلة ديال أحد الوفيات مؤخرا هاذي 5 
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أيام القصر الكبير هي والجنين ديالها، أستاذة لبنى وقبلها فرح وصفاء، 
راه كاين كارثة في القصر الكبير السيد الرئيس والسيد الوزير، وبغيناكم 
واش كيوصلكم الخبر ديال هاذ ال�شي؟ ثم باإلضافة لسبيطار نموذجي 
كنتأسفو  نؤازركم  الوزير، كفريق حركي  السيد  بشرية  موارد  بدون 
جبرتو هاذ التراكمات ولكن واش كاين �شي استراتيجية؟ شفنا التعليم 
غادي  القفزة  واحد  عرف  التعليم  عليه،  كيهضر  �شي  كل  والصحة 
مزيان، الصحة واش باقة فهاذ الحالة؟ باإلضافة لهاذ ال�شي في آسفي 
اآلن راه كاين بلوكاج البلوك ديال آسفي ديال املستشفى اإلقليمي راه 
السيد الوزير راه مسدود! وهاذ الحال كثير على عدد ديال السبيطارات 

مسدودين، املشكل كاين في اللة مريم في العرائش.

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضلي  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
األستاذة أمينة من الفريق االشتراكي.

عيدرئبة عيسلدة ملدة عيطريبي:

يشكل  املبكر  الحمل  أن  على  تقولون  نسمعكم  الوزير،  السيد 
خطورة على األم، فما بالكم بحمل القاصرات وال زلنا نزوج القاصرات 

ل ذلك جريمة السيد الوزير؟ شكرا.
ّ
اللواتي لم يكتمل رحمهن آال يشك

عيسلد ائيس علجلسة:

على  للرد  الوزير  السيد  تفضلوا  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل 
الذين  النواب  والسادة  السيدات  اإلضافية،  والتعقيبات  التعقيب 

يشوشون على السيد الوزير من فضلكم.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أنا أشاطر الرأي للسادة النواب املحترمين على أن صحة األم والطفل 
هي من أهم األولويات حتى ديال الحكومة وديال وزارة الصحة، وال سيما 
أنكم تتعرفو في مشروع امليزانية تقدم لقطاعي أن من برنامج ديال صحة 
األم والطفل كان برنامج عر�شي اللي كيتوفر على بزاف ديال اإلجراءات، 
ومن جملة اإلجراءات جميع اإلجراءات اللي باش تحسن الصحة ديال 

الجنين والصحة ديال األم.

راه   la mortalité maternelleوخير دليل على هذا هم املؤشرات
هبطات من شحال هادي، حقيقة كنلقاو كنصطدمو ببعض األمور، 
كيوقعو بعض les accidents، مثال هادي اللي قالو ديال القصر الكبير، 
 mort fœtale ولكن الزم ما نقلبو، هذه ما كانتش حامل، كان عندها
in utero، ودارت إجهاض، حقيقة ألنه كاين بعض الخدمات ما كانت 
كنتوفرو عليها هي la réanimation ما كانتش بحدة تما، وتم التحول 
ديالها إلى املستشفى ديال طنجة ولكن بالشروط، فاستوفتها املنية، 

كيوقعو، ولكن مازال خص مجهود كبير باش يمكنا نحاولو نتجاوزوا 
هاد املعيقات، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

إذن السؤال املوالي، السؤال الخامس سؤال عن أعطاب القطاع 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الصحي، 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد عبد عيقرنا بوناعع:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، ال نعتقد أن امليزانية التي خصصتها الحكومة لقطاع 
التي يعاني منها هذا  البنيوية  الصحة ستساهم في معالجة األعطاب 
القطاع اإلجتماعي الحيوي، والظاهر أن الوضع سيزداد تدهورا وتفاقما، 
هل يمكننا بمثل هذه امليزانية أن نعالج أعطاب القطاع الصحي ببالدنا؟ 

نسائلكم السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد الوزير جوابكم.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد النائب املحترم، أنا أشاطرك الرأي بأن املنظومة الصحية 
وصلت لواحد الحد ديالها، الزم يكون عندنا إعادة عميقة للمنظومة 
الصحية، واملنظومة الصحية باش يكون عندها إعادة عميقة، خص 
والبد كاين بزاف ديال العوامل اللي هي متشابكة مع بعضها، وما يمكنش 
نفرق بيناتها، ومن جملة اإلكراهات الكبيرة هي املوارد البشرية، فاملوارد 
البشرية إيال لقينا لها الحل ديالها هي االول، وتكون عليها توافق، غادي 
بالتحفيزات،  هذا،  كيعرفها  اللي  اإلكراهات  جميع  نتجاوزو  نحاولو 
بالتكوين، باملناصب املالية الكافية، بالشراكة ما بين القطاع الخاص 

القطاع العام، وكذلك كاين بزاف ديال..، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

التعقيب السيد النائب.

عيدرئب عيسلد عبد عيقرنا بوناعع:

شكرا السيد الوزير، ال يمكن أن نختزل أعطاب القطاع الصحي في 
1 دقيقة و45 ثانية، فالقطاع ينقصه كذلك الحكامة الجيدة والتدبير 

والتسيير واملواكبة.

السيد الوزير، أنا غادي نعطيك نموذج من عمالة مقاطعة الحي 
الحسني، فاملستشفى اإلقليمي الحي الحسني يتوفر على جهاز الفحص 



6163 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.99–15.ربيع الثاني.1441  )12.دجنبر.2019( 

بالصدى Echographe، لكن ال نجد طبيب مختص في استعماله، وهنا 
نحرم ساكنة الحي الحسني، كذلك ليساسفة والنسيم وجنان اللوز، 
اإلستفادة من هذا الجهاز، التي تتحمل عبء وسائل النقل، وغالبيتها 
من الطبقة املتوسطة والهشة والفقيرة، فبعض األحيان السيد الوزير، 
هاد الفئة هادي ما كتكونش عندها حتى 50 درهم في الجيب ديالها، 
وكنطلبو منها أنها تدير هاد الجهاز Echographe في الخارج، عند القطاع 
الخاص، وبالتالي عندنا جهاز اللي هو متوفر في املستشفى اإلقليمي الحي 

الحسنى.

 la formation واحد  ديروا  أنكم  منكم  كنطلبوا  الوزير،  السيد 
للطبيب ديال الطب العام، كيتطلب واحد 6 شهور تقريبا، وكنحلوا هاد 

املشكل هذا السيد الوزير.

السيد الوزير، كذلك عندنا مختبرديال التحليل الطبية اللي هو 
كاين، موجود، ولكن ما كيتوفرش على Médecin biologiste في عين 
املكان، وبالتالي هاد les résultats اللي كيخرجو نعطيوهم للمواطن، ما 

.Médecin biologiste كيكونش مؤشر عليها من طرف

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد  ال،  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير، آه تفضلوا السيد النائب املحترم، تفضلوا من فريق التجمع 

الدستوري.

عيدرئب عيسلد حمرن آيت بهر:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، في الحقيقة كما يقال، ليس من رأي كمن سمع، 
باملناسبة كنشكروكم على الزيارة اللي قمتو بها لجهة درعة تافياللت، 
وبغيت نبلغكم تفاؤل الساكنة ديال ديك املناطق، خاصة زاكورة وتنغير 
وورززات، اللي عقدو واحد األمل كبير على هاذ الزيارة ديالكم اللي وقفتو 
على مكامن الخلل ديال هاذ املنظومة الصحية ببالدنا، ونتمناوا إن شاء 
هللا باش نلمسو النتائج اإليجابية في أقرب اآلجال، خاصة السيد الوزير 
املشكل ديال املوارد البشرية ثم املوارد البشرية ثم املوارد البشرية، 

وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

، السيد الوزير تفضلوا.
ّ
تعقيب إضافي آخر؟ ال

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

بالنسبة االختالالت اللي شرتي لها السيد النائب املحترم فهي كما 
قلت ليكم إيال ما كانتش املقاربة التشاركية وما كانتش املقاربة كذلك 
الجهوية، حيث كل جهة كتحتوي على الخاصيات ديالها راه ما يمكنش 
نتجاوزو لحقاش حتى من ناحية التجهيزات راه كانوا بعض �شي خطرات 

كيتبنى  فبالتالي  الصحية،  الخريطة  كيحترمو  كانوش  ما  التجهيزات 
سبيطار ما رضياش عليه ال وزارة الصحة وال الحكومة وكيبنيوه حيث 
حقا الناس قالو الساكنة بغينا نيدرو سبيطار، ولكن ما وفرناش ليه 
الوسائل ديالو أو حط التجهيزات وقال لك خصني Echographe درت 
، خص دبا اليوم 

ّ
ليك Echographe خصك تخّدم ليا Echographe ال

نستعملوها  البشرية  واملوارد  كاينين  اللي  املعدات  نتعاونو،  خصنا 
أحسن إستعمال ونكونو ونديرو جميع الحلول باش حقا الساكنة ديالنا 

تر�شى على الخدمات اللي خصنا نقدمو له، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تدبير  سوء  إشكالية  معالجة  عن  سؤال  املوالي  السؤال  شكرا، 
مخزون األدوية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل ال�شي وهبي يكم تسكت شوية ياهلل.

عيدرئب عيسلد عبد عيلطلف وهبي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أصالة عن فريق األصالة واملعاصرة، الفريق الكبير في املعارضة التي 

يوجد في الوسط وليس على اليمين، أسأل السيد الوزير حول الوضعية 

املتردية التي أصبح توزيع األدوية في املستشفيات الوطنية؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيد الوزير تفضلوا.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد النائب املحترم، السؤال كان ما�شي مخزون ديال األدوية كان 

إذن توزيع األدوية، اليوم بغيت نأكد أنه سميتو مخزون ديال األدوية 

في املغرب كيتوفر على معايير ذات جودة عالية، ولكن كاين فيه نواقص 

من جملة النواقص هي اللوجستيك باش يمكن يتصرف ذاك األدوية 

في األماكن ديالها في وقت محدد، اإلختالالت اللي كاينة اليوم كتعلق 

بالصفقات اللي كتّدار باش اقتناء األدوية كيف كتعرفو أنه قبل كانت 

اإلعتمادات غير كافية باش يمكنا نقتنيو األدوية وندّبروها ونصّرفوها 

في الوقت املحدد، كاين إجراءات اللي قامت بها وزارة الصحة منها واحد 

ت كترصد ديال 
ّ
التعديالت في الصفقات ديال إطار واإلعتمادات اللي وال

االلتزام واعتماد ديال األداء، فبالتالي عطات واحد املرونة باش يمكن 

األدوية تقتنى في الوقت املحدد وتصرف في الوقت املحدد، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيبكم السيد النائب املحترم.
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عيدرئب عيسلد عبد عيلطلف وهبي:

السيد الوزير، هاذ املوضوع اللي وصفتيه بالجودة راه ما فيه جودة، 
هذا تقرير ديال املجلس للحسابات ديال 2018، غادي نعطيك 2 ديال 
األرقام السيد الوزير، باش تشوفو املصيبة اللي كاينة في هاذ املوضوع 
هذا، األولى السيد الوزير معدل اللي كتضيع في األدوية كل سنة 53 
مليون درهم، كنديرو مليون فاصلة خمسة مليون درهم، واحد فاصلة 
خمسة مليون غير باش نحرقو هاذيك األدوية اللي كتضيع، تدار املقارنة 
بين األدوية اللي خصها تكون واألدوية اللي ضاعت اللي ما عرفنهاش فين 
مشات اللي اختفت، %49 ما كاينش املستشفى ال الدوا ديال السكر 
ال الدوا ديال تغويد، ال الدو ديال السل، حتى �شي حاجة ما كاينة، 
راه عندكم أزمة، راه عندكم مشكل ال�شي الوزير، راه املغاربة كيأديو 
الضرائب باش يلقاو األدوية، كيأديو الضرائب بّزز وما كيلقاوش األدوية، 
السرطان، وطرحنا لكم سؤال فهاذ  ديال  الدوا  ما فيهش  أكادير  راه 
املوضوع! راه مصيبة عندكم السيد الوزير في املستشفيات، راه املغاربة 
كيموتو وهما كيأّديو الضرائب، راه مسؤوليتكم الوفاة ديال املغاربة 
اللي ما كيلقاو األدوية، راه مصيبتكم املغاربة اللي ما كيلقاو األدوية، راه 
كترتكبو جرائم ضد الشعب املغربي اللي ما تتوفرو لو األدوية، أرجوكم 
السيد الوزير نوضو ديرو شغلكم وراقبو هاذ الشركة ديال األدوية باش 
تعطيو للمغاربة حقهم اللي هو حق أصيل اللي هو حق الصحة، الحق في 
األدوية ألنه كيأديو الضرائب ديالهم ومن فلوسهم خصكم تأديو، ولكنه 
كاين واحد اإلهمال من طرفكم ومن طرف حكومتكم، غادي نشوفوكم 
أنت تقنوقراطي ما غنتحاسبوش معك في اللي فات، غنتحاسبو معك 

ونشوفوك من هنا سنة آش غادي تديرو، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ السيدة النائبة املحترمة، تفضل السيد 
النائب من فريق العدالة والتنمية.

عيدرئب عيسلد عبد هللا هرمل:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، النقصان تعطات األدوية أنتاع القلب بحال كارديو 
أسبرين وال انتاع الغدة الدرقية بحال..، هذا كيعاني منه املر�شى وحتى 
الصيادلة، وكتعرف السيد الوزير املرسوم 2-263 كيلّزم شركة األدوية 
بتوفير املخزون ملدة 3 أشهر، مع األسف املرصد الوطني ملراقبة األدوية 
الوزارة، إذن مما  في  العمل  ومراقبة هاذ املخزون هذا ما كيقومش 

يشّجع السوق السوداء وهاذي مسؤولياتكم السيد الوزير، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب  االستقاللي  الفريق  من  املحترمة  النائبة  السيدة  تفضلوا 
إضافي.

عيدرئبة عيسلدة زينب قلوح:

السيد الوزير، بدورنا كفريق استقاللي للوحدة والتعادلية سبق 
لينا راسلناكم عدة مرات على هاذ املسألة أو ال الوزارة ديالكم ربما قبل 
منكم، راه كاين مشكل ديال األدوية ما�شي غير مشكل ديال السرطان 
واملشكل اللي تحدث عليه السيد النائب وهبي ما�شي غير في أكادير راه في 
الحسيمة وفي مناطق أخرى، راه ما كاينش الدوا ديال حتى في الصيدليات 
اللي على برا، ما�شي غير الدولة ما تتوفروش ولكن حتى الصيدليات على 
برا ما كاينش، ناهيك على ديال الغدة الدرقية وديال السكري وهاذ 

ال�شي مرارا وتكرارا كيتكرر، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضلوا تعقيب إضافي، تفضلوا ال�شي رشيد من مجموعة التقدم 
واالشتراكية.

عيدرئب عيسلد اشلد حمو 5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، املشكل ديال األدوية هي أن نهضرو بصراحة، كاين 
لوبيات، لوبيات وسماسرة بالنسبة لشركات متعددة الجنسيات، اللي 
اليوم كاين فساد داخل الوزارة وكنحييوكم على بعض القرارات اللي 
خذيتو بالنسبة ملديرية األدوية، كذلك بالنسبة للمديرية ديال األوبئة، 
اليوم اإلتجاه ديال الحكومة غادي في تشجيع الصناعة الوطنية من 

أجل خلق اكتفاء ذاتي من أجل األمن الدوائي للمغرب.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي آخر؟ إذن السيد الوزير 
ردكم على التعقيب والتعقيبات اإلضافية.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

م 
ّ
باش نأكد أن الوزارة قايمة بالواجب ديالها والوزير كيخدم، خدا

وكيحاول يحل بعض املشاكل السيد النائب املحترم، نأكد ليكم بأن 
السياسة الدوائية السياسة الشرائية الدوائية ال تتوافق مع حاجيات 
ديال املواطن، ولهذا وال البد والزم علينا تكون عندنا سياسة ديال الشراء 
ديال الدواء خاصة، ما يكونش كنشريو الدوا بحال اللي كنشريو السلعة 
العادية، فبالتالي البد ما نجتهدو هاذي وحدة، ثاني حاجة أنك كتقولو 
levothyrox ما كاينش والدوا ديال داء السل ما كاينش كاين، أنا كنأكد 
levothyrox عندنا  في املشكل ديالو أن  بأنه كاين، وإنما اشنو كاين 
les grossistes ونعطيكم التقارير نعطيكم تقارير ها هي عندي دبا، 
نعطيكم تقارير بأن الدواء ديال levothyrox موجود والدواء ر ديال داء 
السل كاين، ولكن كيكون باش ما يبقاش االحتكار les.officines خصهم 
يسيفطو الدوا بالطلب، حيث كانت وقعت سابقة أن ّدار تصرف الدوا 
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ولكن وقع االحتكار تيجي واحد كيشري 20 بواطا ما كيخليش لآلخر، 
ليه  اللي شار  فبالتالي االختالالت  كاينة،   rupture ديما  ما�شي كتلقى 
 rapport دارت واحد la cour des comptes السيد النائب املحترم فهي
اللي هو فيه واحد التراكمات ديال 20 سنة وكان فيه شياع ديال هذا ما 
كنفيش، ولهذا خصنا كلنا نتعاونو على السياسة الشرائية الدوائية باش 
ما يكونش إتالف وما يكونش الضياع وكنطلبو من الجميع أنه يشارك 
معنا فهاذ السياسة الدوائية الشرائية ويبداو يشريو الدواء بالصفقات 

باتفاقيات باش نخلصو ذاك �شي اللي كنستهلكو، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

املمرضين  وضعية  تسوية  عن  سؤال  هو  السابع  السؤال  إذن 
املجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترم.

عيدرئبة عيسلدة ثواية فرعج:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، الكل يعلم أن املمرضين واملمرضات املجازين من 
الدولة ذوي تكوين سنتين هم من كان لهم الفضل في تقديم خدمات 
جليلة للمواطن في وقت كانت فيه وزارة الصحة تعاني من نقص حاد، 
سواء على املوارد البشرية أو التجهيزات أو املعدات، وكان هاد الخصاص 
تم التعويض ديالو بهاد الفئة، اللي سهرت على تنفيذ البرامج الصحية 
الهامة التي استهدفت مجموعة من األمراض واألوبئة، والتي تم القضاء 
عليه نهائيا بفضل التضحيات الجسيمة التي قدموها في ظروف صعبة، 
حرموا من خاللها هؤالء األطر من حقوقهم في املمارسات النقابية، والحق 
في الحركات اإلنتقالية، والحق في التعويض عن الساعات اإلضافية 
الحراسة واإللزامية، كما حرموا من حقهم في التعويض عن األخطار 
املهنية، وكذا حقوقهم في الترقيات العادلة التي جعلتهم استثناء، مع 
األسف، داخل املنظومة الصحية من خالل مراسيم لم ينالوا منها إال 
اإلقصاء، وخصوصا املرسوم املشؤوم رقم 2.17.535، الذي كان بمثابة 
ضربة قاسية، وذلك بعدم إدراجهم في التسوية اإلدارية التي اعتمدتها 

وزارة الصحة.

ولهذا السيد الوزير، نطالبكم، ولنا الثقة بأن لكم الجرأة والشجاعة 
التالية، إلعادة  الالزمة، في اتخاذ القرار املناسب واعتماد اإلجراءات 
االعتبار وإنصاف هذه األطر الصحية وذلك ب: إدماج كل املمرضين 
املجازين من الدولة، ذوي التكوين سنتين في النظام األسا�شي الخاص 
بهيئة املمرضين وتقني الصحة، املشتركة بين الوزارات، واإلقرار لهم 
بترقية استثنائية ال مشروطة، و بأثر رجعي من تاريخ صدور املرسوم 
الرجعي،  واألثر  الترقية  إقرار  خالل  االعتبار  بعين  واألخذ  املشؤوم، 
الدرجة  إلى  الترقي  لشروط  املستوفين  الدولة  من  املمرضين  وضعية 

املوالية واملتواجدين في لوائح الترقية على سبيل األقدمية، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير، وا تيجاوب الوزير ا�شي بووانو، ياهلل 
بدينا.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أنا أشاطرك الرأي أنه كاين واحد 
الحيف وواحد اإلقصاء بالنسبة لهاد الشريحة، وهاد املشكل هذا راه 

في إطار إيجاد الحلول ديالو إن شاء هللا قريبا، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد علحسين حريش:

السيد الوزير املحترم، كل الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة، 

عبروا عن رغبتهم لتسوية وضعية هذه الفئة، لكن احنا اليوم، بغينا 

واحد اإللتزام بآجال محددة، يرقى إلى مستوى التضحيات التي قدمتها 

هذه الفئة، ثانيا هادي فرصة كذلك لتذكيركم بمطالب حركة املمرضين 

املمرضين  ديال  هيئة  إحداث  ديال  املطلب  الصحة، ال سيما  وتقني 

هاد  في  ألنه  الكفاءات،  مصنف  عن  اإلفراج  وكذلك  واملمرضات، 

النقطة بالضبط، هناك فراغ قانوني خطير جدا، يؤدي ثمنه املمرضين 

واملمرضات، اليوم نقدر نقول لك بأن املمرضين واملمرضات املغاربة 

كلهم معتقلين في حالة سراح، اليوم يتابع املمرض في هذه املدينة ألنه 

قام بتدخل، ويتابع قضائيا في مدينة أخرى ألنه لم يقم بنفس التدخل، 

هاد ال�شي ما�شي معقول.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب إضافي آخر، تعقيب إضافي من الفريق االشتراكي، تفضلي 

السيدة رحاب حنان املحترمة.

عيدرئبة عيسلدة حدرن احرب:

السيد الوزير، أنتما ابن هاد القطاع، خدمتو مع مئات املمرضين 

من هاد الفئة، هذه الفئة مهمشة، عانت للسنين كثيرة من اإلقصاء 

ومن الالعدالة األجرية، بغينا جدولة زمنية واضحة وصريحة من أجل 
إنصاف هاد الفئة، تنعرفوها عن قرب، وكنعرفو الخدمات اللي كتأدي 
داخل املستوصفات واملستشفيات في املغرب كامل، ظلمت، كفى من 
ظلمها، والوعد بالتنفيذ تيكون باألجرأة الحقيقية والواقعية، أنتم إبن 

هذا القطاع..
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عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، رد السيد الوزير عن التعقيبات اإلضافية.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

اللي بغيت نقول وهو أنا متفق بأن كاين واحد الشوية ديال الحيف 
بالنسبة لهاد اإلطر هادي، فبالتالي على داك �شي كنقولو احنا متفقين 
على أساس أنه غادي يكون واحد األجرأة إن شاء هللا، وغادي يكون..، 
ما يمكنش نلتزم معكم بهاد األجرأة أنا، ما كتقتصرش على وزير الصحة 
بوحدو، هي كتقتصر على ديال الفاعلين وبزاف ديال الوزراء اللي كاينين 
في الحكومة، فبالتالي أنا كنقولكم غندافع على هاد املوضوع هذا، باش 
إن شاء هللا غادي يجبر الحلول ديالو، وكاينة املوافقة املبدئية اليوم، 
باش نبشر الناس، كاينة املوافقة املبدئية، بالنسبة للممرضين، كيخدمو 
تحت إطار، باش يقول لك هو كيحس راسو معتقل، راه هو تحت إطار 
 bien sûr هو داخل مؤسسة، املؤسسة هي اللي كتحميه، على ما يكون

واحد الهيئة ديال املمرضين إن شاء هللا بإذن هللا والسالم عليكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

وتأهيل  تسريع  بمخطط  متعلق  سؤال  املوالي  السؤال  شكرا، 
أقسام املستعجالت باملغرب 2019-2021، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد عبد هللا مسعوني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، ما هي األهداف املتوخاة من وراء مخطط 
تسريع وتأهيل أقسام املستعجالت ما بين الفترة 2019-2021؟ وهل من 

تغطية للوحدات الطبية املستعجلة ملختلف مدن وقرى اململكة؟

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيد الوزير.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

املستعجالت،  ديال  باينة  األهداف  املحترم،  النائب  السيد 
البرنامج االستعجالي ديال تجويد املستعجالت وظروف االستقبال في 
املستعجالت، انتما كتعرفو بأن املستعجالت كانت من األولويات ديال 
الرأي الحكومات السابقة، ولحد اآلن كتبقى أولوية األولويات، فبالتالي 
املجهود اللي دار مادي ومعنوي بالنسبة للمستعجالت فهو مهول، إال 
أنه ما كيبانش على أرض الواقع، ومن جملة األمور اللي ما كتبينوش 
على أرض الواقع هي واحد النقطة اللي هي سوداء وكنعرفوها، ويمكن 
غندي لها فأسئلة أخرى هي ديال االستقبال، فبالتالي الزم ما يكون 

واحد املجهود أكثر، كيفاش كنشوفو التصور ديال اإلستقبال ديال 
املر�شى فاملستعجالت ديالنا، البرنامج ديال املستعجالت غيبقى ما�شي 
كذلك  تعزيز  املستعجالت،  ديال  البنية  تعزيز  ديالو،  الوتيرة  فنفس 
سيارات التنقل اإلسعاف، تعزيز كذلك املوارد البشرية في املستعجالت، 
والتجهيزات كذلك، فحتى باش نتواجبو، ولكن إيال ما خدامناش على 
هائل  العدد  واحد  تستقطب  غتبقى  فاملستعجالت  األول،  املستوى 
ديال املر�شى، ألن خصنا نعرفو بأن %80 ديال املر�شى اللي كيجيو 

للمستعجالت هما حاالت غير استعجالية، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

عيدرئب عيسلد عبد هللا مسعوني:

نشكركم السيد الوزير على جوابكم، لقد تأكد بامللموس السيد 

الوزير، املنظومة الصحية ببالدنا ظلت تعاني من ضعف املستعجالت، 

وهو اختصاص كما في علمكم، وأنتم ابن الدار، البد من موارد بشرية 

وتجهيزات لوجيستيكية قادرة على مواكبة الحاالت الطارئة وفق مقاربة 

استباقية مبنية على صون كرامة املواطن وحقوقه في التطبيب والعالج.

إذن نطمح، السيد الوزير، من خالل املخطط إلى تحسين جودة 

الخدمات املساعدة الطبية املستعجلة، واملصالح املتنقلة للمستعجالت 

املتنقلة  للمصالحة  قواعد  إنشاء  خالل  من  الطبي،  واإلنعاش 

للمستعجالت، واإلنعاش على صعيد املستشفيات املرجعية، وتأهيل 

ومستشفيات  اإلقليمية  واملستشفيات  الجهوية  املستعجالت  أقسام 

القرب، ولقد بات من الضروري السيد الوزير، العمل على تطوير فروع 

وأمراض  الوالدة  وحديث  األطفال  كطب  املتخصصة،  املستعجالت 

القلب والشرايين وأمراض الجهاز العصبي وطب الوالدة وطب العظام، 

تحديث  على  والعمل  الخاصة،  بالتجهيزات  الصحي  النقل  تزويد  مع 

حظيرة السيارات باقتناء سيارات جديدة لتغطية جميع جهات اململكة.

إذن نأمل منكم السيد الوزير املحترم، ونتوسم فيكم خيرا، وقد 

عدد  من  الرفع  على  بالعمل  املسؤوليات،  من  العديد  في  تدرجتم 

املهنيين العاملين في أقسام املستعجالت، ووضع تنفيذ برنامج للتكوين 

املستمر في مجال التكفل باملستعجالت لفائدة األطر الطبية والشبه 

الطبية، فضال عن تنظيم املسار املنهي للعاملين في أقسام املستعجالت، 

ومراجعة..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم من 
فريق العدالة والتنمية.
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عيدرئب عيسلد سعلد عيصرنق:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، كنشكروكم على زياراتكم إلقليم ورزازات، وكنوهو 
باملقاربة الشمولية ملعالجة القضايا املنظومة الصحية، و تنذكركم، 
املستشفى  ديال  املرافق  مختلف  مع  املستعجالت  قسم  زرتم  وقد 
اإلقليمي سيدي حسين، اللي توسع، ولألسف تأخر في التجهيزات خلى 
عجلوا  نرجوكم  يتوقف،  اللي خصو  يستمر،  الكارثي  الوضع  هداك 

بالتجهيزات.

عيسلد ائيس علجلسة:

التعقيب  على  ردكم  الوزير  السيد  إذن  آخر؟  إضافي  تعقيب 
والتعقيب اإلضافي.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الزم ما نؤكد أن األسطول ديال سيارات اإلسعاف اللي كاين على 
املستوى الوطني وهو جد كثيف، ولكن كانت واحد الدراسة دقيقة 
أنه ال يستعمل أحسن استعمال، فبالتالي الزم ما نوقفو على أشنا هما 
االختالالت اللي كتجعلو ال يستعمل أحسن استعمال؟ احنا كنعرفوا 
بأن هو جد مكلف بالتكنولوجيا ديالو اللي كيتوفرو عليها هو جد مكلف، 
واش احنا في حاجة لتعزيز هاد األسطول، ال، احنا في حاجة الستعمال 
هاد األسطول، وال كنا في حاجة إلى تعزيز هاد األسطول، كاين بزاف ديال 
الطرق أخرى باش حتى التكلفة تقلص على الدولة، وهي شراء الخدمات، 
هادي من جهة، من جهة ثانية أن املستعجالت كلها تتوفر على تحقيق 
محايدة املعدات ولكن ما كتكونش اإلستعمال ديالها ألن كنقدروش 
نرجعوا كلكم بأن هاد الكم الهائل اللي كيتوافدوا على املستعجالت وغير 
املستعجل، فهو كيضر بالخدمات االستعجالية؛ ثالثا، أن التراتبية ديال 
العالج كتقت�شي أن املستوى األول هي اللي خصنا نعالجو قبل ما نعالجو 

املستعجالت..

عيسلد ائيس علجلسة:

املر�شى  استقبال  ظروف  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
باملستشفيات العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد عبرس عيومغراي:

عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، زيادة على تعثر تزويد املستشفيات باألدوية 
واآلليات الضرورية من حين آلخر، ال زالت تعاني شريحة عريضة من 

املر�شى وذويهم من سوء االستقبال والتوجيه، بحيث لم يعد اعتبار 
من  نتساءل  وهنا  الصحية،  الرعاية  أعمال  من  كعمل  االستقبال 
املسؤول عن عدم تطبيق الدورية التي تحث على حسن االستقبال 

والتوجيه واملرافقة وإنسانية العالجات؟

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيد الوزير، تفضلوا.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الشمس  نغطيو  غاديش  ما  الحقيقة  في  املحترم،  النائب  السيد 
بالغربال كيما كيقول املثل، اإلستقبال في املستشفيات فهو في الحقيقة 
متجاوز اليوم بالطريقة اللي كيتعمل بها، فلهذا الزم ما يكون انكباب 
على طريقة جديدة لإلستقبال، فحتى نفرقو ما بين ما هو حراسة وما 
هو استقبال، اليوم كيكون خلط فبالتالي الحصة ديال الحراسة كتاخذ 
أكثر من الحصة ديال اإلستقبال، فالزم يكون واحد النموذج جديد 
ديال اإلستقبال مع املصاحبة واملواكبة والتشوير ديال املواطن حتى 

نلبيو الحاجيات ديالو، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

عيدرئب عيسلد عبرس عيومغراي:

السيد الوزير، عفيتيني واحد العدد نتاع الكالم ملا اعترفت بأنه 
بالفعل جودة اإلستقبال داخل املستشفيات العمومية دون املستوى، 
فحسب آخر دراسة طبية، علمية طبية صدرت مؤخرا في بريطانيا، 
جودة االستقبال، السيد الوزير، تؤثر بشكل كبير على جودة العالجات، 
داخل  اليوم  املر�شى،  نتاع  املعاناة  من  ب25%  تقلل  أن  ويمكنها 
املستشفيات ما بقيناش كنفرقو ما بين األطباء واملمرضين واإلداريين، 
هي عدم توفر على األقل هاد البدالت، ما يسمى بالبدالت الوظيفية 
االستقبال  نتاع  املهمة  هاد  تدبير  فوضنا  الهوية،  تحديد  لتحسين 
والتوجيه ألناس ال تربطهم في الحقيقة أي عالقة بامليدان الصحي، ولم 
يتلقوا أي تدريب على سلوكيات الخدمة، لهذا أصبح اليوم لزاما تزويد 
املنظومة القانونية بقانون املسؤولية املدنية الطبية، يحدد العالقات 

بين املر�شى واملهنيين..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد نوا عيدين عألزاق:

السيد الوزير، أؤكد على اإلستقبال هو وجه املستشفى، وايال ما 
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كانش الرقمنة، راه ما يمكن لناش نحاربو العشوائية والرشوة، الرقمنة 
هي السبيل الوحيد لضبط تحيد العنصر البشري تكون بطاقة ذكية، 
اللي جا يأخذ املوعد غير بl’informatique ، ياخذ باالنترنيت النتيجة 
ديال أي راديو أي تحليلة بطريقة، إذا الرقمنة هي املدخل الرئي�شي لهاد 

اإلستقبال، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

التعقيب  على  ردكم  الوزير  السيد  تفضلوا  آخر،  إضافي  تعقيب 
والتعقيب اإلضافي.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

على  بأن  كنالحظو  اليوم  وهنا  ال،  هى  الرقمنة  الرأي،  أشاطرك 
املستوى الوطني كاين واحد التفاوتات بين جهة وجهة، فلهذا املنظومة 
املعلوماتية هي أول حاجة اللي خصنا نكبو عليها، بدات دابا العمل 
ونجحو  معلوماتي  نظام  كيكسبو  اللي  الجهات  ديال   3 عندنا  بدا، 
 l›étude assistance داك  نديروش  ما  ومراكش  فاس،  وجدة،  فيه 
technique schéma directeur داك ال�شي متجاوز فاليوم غاي يكون 
la généralisation يكون التعميم ديال داك ال�شي اللي موجود ونكبو 
على ما باقي ونخلقو التنافسية، منين غتكون عندنا بطاقة ذكية حتى 
 sans داك البطاقة اللي غتكون محدودة عند الحدود ما تبقاش تولي

frontière، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضلوا السيد النائب املحترم، خاصة بالتسيير تفضلوا.

عيدرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

السيد الرئيس، نقطة نظام، نعم، البرملان السيد الرئيس يسائل 
الحكومة ومن كثرة أهمية القطاع 11 سؤال مكتب مجلس النواب ما 
املوضوع حول سؤال معين، ولكن لألسف  فيهم وحدة  يلقى  قدرش 

أجوبة الحكومة أشاطرك الرأي كالمك مزيان يعني ما تكاد خاطر...

عيسلد ائيس علجلسة:

ال عالقة لذلك السيد النائب، من فضلك خارج، السيد النائب، من 
فضلكم اإلخوان، أنا غانجاوبو، السيد النائب أوال وحدة املوضوع ما�شي 
من اختصاص املكتب لعلمك، املكتب ممثل بجميع األحزاب، إذا إيال 
كانت �شي مسؤولية راها ديالكم انتم كرؤساء الفرق وكحكومة كتافقو، 
إذا ما ترميش الكرة، إذا نمر من فضلكم، سؤال خارج املوضوع السيد 
النائب من فضلكم، إيوا نشوفو واش كاين �شي تعقيب إضافي آخر؟ إذا 
نمر إلى السؤال املوالي السيد النائب من فضلكم وإال سأطبق القانون 
وفعال يجب تطبيق القانون، اإلنذار األول، من فضلكم نوقفو هنا، ياله 

سير، إذن السؤال املوالي سؤال آني عن التدابير االستعجالية املتخذة 
تفعله،  ما  املوضوع هذا  اللي خارج  التدخالت  البرد،  ملواجهة موجة 
سؤال عن معايير قبول استقالة األطباء واألطر الطبية على املستشفيات 
واملراكز الصحية العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق التجمع الدستوري، ال، ال عالقة لها، ما عطيتكش نقطة نظام، ال 
نقطة نظام، إذن السيد النائب أنبهك للمرة الثانية، أنبهك فعال السيد 
النائب واسمح لي نقول لك اسمح لي نقول لك، هاد ال�شي راه ما�شي في 
املستوى اسمح لي نقولها لك بصدق، تفضلوا السؤال السيد النائب 

طرح السؤال ديالك.

عيدرئب عيسلد حسن عوكرشر:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن املعايير اللي كتعتمدوا عليها باش تقبلوا 
أو ما تقبلوش االستقاالت ديال األطباء واألطر الطبية، مع العلم ورغم 
أن كتعرفوا، يعني، الخصاص اللي كنعيشوه في املستشفيات املغربية، 

وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيد الوزير.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

عيسلد عيرئيس،

السيد النائب املحترم، كيف كتعرفوا أن وزارة الصحة كتعتمد 
على التعامل مع استقالة األطر الطبية من املستشفيات واملراكز ديال 
الصحة العمومية على أحكام النظام األسا�شي ديال الوظيفة العمومية 
وال سيما الفصل ديالو 77، والذي يقت�شي أن اتخاذ القرارات ديال 
االستقاالت وال بد ما يكون أن اللي كيطلب االستقالة كيستوفي املدة 

الزمنية اللي كيخدمها؛

ثاني حاجة أن حاجيات ديال املرفق، املرفق العمومي ما تقتضيه 
أن عدد طلبات  إلى  بد وتجدر اإلشارة  فبالتالي وال  العامة،  املصلحة 
اإلستقالة بالنسبة لهاد السنة ديال األطباء التي حظيت بالقبول من 
طرف وزارة الصحة في 2019 هي 4 ديال الطلبات فقط من ضمن 183 
طلب، و7 ديال الطلبات اللي تقبلوا اللي حظيت تقبلت بقوة القانون 

بحكم قضائي، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.

عيدرئب عيسلد حسن عوكرشر:

درتي  اللي  األجوبة  جميع  وعلى  الوزير  السيد  ديالكم  الجواب 
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بالصراحة باش تكلمتي مع جميع البرملانيين، املشكل اللي كنعيشوه، 
السيد الوزير وهو كنشوفو أطباء في أقاليم كبنسليمان أو بنمسيك اللي 
مثال البناج ما كاينش، في بنسليمان رغم يعني شحال من مرة، في بن 
مسيك، ما تقاطعونيش هللا يخليكم، في بن مسيك البناجة اخدات، 
دارت واحد certificat.medical ومشيت واليوم راه كتشتغل في مستشفى 
خاص، وهذا خاص املراقبة من طرف الوزارة، السيد الوزير، شنا هو 
الحل باش نجعلو هاد األطباء ما يغادروش السبيطارات؟ الحل الوحيد 
وهو أوال نطرحو املشكل، املشكل الحقيقي وهو ما يمكنش طبيب اللي 
قرا 7 سنين تقول لو أجي تشتغل مع الدولة ب 7 آالف درهم في الشهر، 
ما يمكنش تقول لطبيب جراحي تشتغل ب 20 ألف درهم في الشهر أو 
professeur جراحي ب 35 ألف درهم في الشهر، فالحل وهو خصنا 
 un plan Marchal تحفيزات، خاصنا نجعلو من هاد الصحة نديرو
ونصيبو اإلمكانيات باش نخلصو هاد الناس ونردو لهم اإلعتبار ألن راه 
هادي شجاعة كبيرة من طرف هاد األطباء ووطنية كبيرة من طرفهم 

اللي بقاوا يشتغلوا بهاد les salaires في الوظيفة العمومية، وبالتالي..

عيسلد ائيس علجلسة:

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

عيدرئب عيسلد عبد هللا أبرك5:

البناية  بطانطان،  الثاني  الحسن  النموذج مستشفى  التشاركية، 
انطلقت ديال السكانير والطبيب اللي غادي إيال جا السكانير، إن شاء 
هللا، عندنا واحد الطبيب ديال السكانير، الطبيبة ديال القلب م�شى 
6 اشهر وانا مع السيد النائب ايال ما كان تشجيع وكانت شراكة مع 
املجالس، فاملسائل راه ما غيتحل هاد املشكل، املوارد البشرية، املوارد 

البشرية، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ال، إذن السيد الوزير من فضلكم 
الرد على التعقيب والتعقيب اإلضافي.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

هذا كيدل على أن املوارد البشرية من صلب اهتمام ديال املنظومة 
الصحية، احنا كنقولو في األول بأن املنظومة الصحية خصها إعادة 
ديال  التحفيزات  على  ننكبو  باش  جذرية،  النظر  إعادة  تكون  النظر 
املوارد البشرية ككل، ولهذا الزم كذلك ما نشيرو إلى أن حتى بالنسبة 
النظام  اللي هو كيتوجدوا في نفس  البشرية  للتحفيزات ديال املوارد 
على  ننكبو  خصنا  منعزلين،  يكون  العمومية خصهم  الوظيفة  ديال 
قانون ديال نظام الصحة العمومية باش نعطي الخصوصية ديال هاد 
القطاع والخصوصية ديال املهنيين في هاد القطاع، ويكونو التحفيزات 

الالزمة، ناهيك على أنه مستقبال، في إطار هذا املنظور اللي غيكون 
جذري بالنسبة لقطاع الصحة، أن تكون التحفيزات على املردودية وفي 
التحفيزات على مردودية ما يبقاش عندنا هاد املشكل ديال املعدات ما 
خدامينش، الطبيب ما كيمشيش غيولي كل �شي كيم�شي مع الحركية 
ديال األطباء، فبالتالي كل �شي غيمكن يشارك، يمكن الطبيب كاع هو 
يقولك هاذ املعدات هاذي ما عمرها خصها تخسر ألن هي اللي كنتج بها 

باش نصور باش يكون عندي فيها تحفيزات أكثر، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، إيال اسمحتو يوجد بين ظهرانينا وفد برملاني 
عن رابطة برملانيون ألجل القدس، من دول املغرب الكبير وغرب افريقيا 
املشاركين في النشاط التواصلي األول لهم باململكة املغربية، بإسمكم 
جميعا نرحب بالوفد ونتمنى له مقاما طيبا ببالدنا، ونواصل جدول 
أعمالنا السؤال األخير في هذا القطاع سؤال آني عن التدابير اإلستعجالية 
املتخذة ملواجهة موجة البرد والتساقطات الثلجية، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد صرلح أوغبرل:

السيد الوزير، عن التدابير املتخذة ملواجهة موجة البرد القارس 
والثلوج في املناطق الجبلية النائية نسائلكم؟

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيد الوزير تفضلوا.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

السيد النائب املحترم شكرا على السؤال، كما جرت العادة أن فهاذ 
املدة ديال البرد مع موجة البرد كيكون واحد اتخاذ إجراءات عادية دائما 
تعزيز املوارد البشرية وتعزيز البنية التحتية ديال املستشفيات باش 
يتصداو ملوجة البرد وال سيما في املناطق اللي هي معنية بموجة البرد، 
ناهيك على أنه غيكون معززة بمستشفى متنقل اللي كيتقام كل سنة 
مدة 3 أشهر من 15 نونبر كتعطى اإلنطالقة ديالو، وبرنامج كذلك رعاية 
باش يتصداو لهاذ موجة البرد ويتعاملو مع العالم القروي خصوصا، 

شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيد النائب تفضلوا.

عيدرئب عيسلد صرلح أوغبرل:

الجواب السيد الوزير هاذ املستشفيات املتنقلة معروفة كتم�شي 
لواحد املنطق معينة، وما بالك باملناطق األخرى، أنا غنعطيك مثال 
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بإقليم خنيفرة وما أدراك ما جبال إقليم خنيفرة اللي كتعاني األكثرية، 
لذوي  يتطرح  السؤال  هاذ  كان  الوزير  السيد  أ  كان  السؤال  وهاذ 
االختصاص ولكن منين جيتي أنت وأنت درويش غتواجه هاذ ال�شي 
وتجاوب ما كاين مشكل، خنيفرة كتعانى بزاف من النقص فهاذ امليدان 
ديال الصحة، حاليا فهاذ املوجة ديال البرد كاين واحد الحركة ديال 
الهجرة الجماعية ديال األطباء املستشفى اإلقليمي لخنيفرة ما كاينش 
طبيب ديال اإلنعاش ما كاينش كان واحد م�شى، املستشفى اللي بناه 
املجلس اإلقليمي في القباب كان الوزير السابق هللا يجازيه بخير أنه 
واعدنا على التجهيزات ديالوا وتبعنا ذوك املراحل ديال طلب عروض 
ديال   noyau هي  املعقال  هي  والقباب  بوالو،  توصلنا  ما  مازال  اآلن 
الثلوج، واحد املركز ديال الفشل الكلوي بمريرت اللي واعدتونا أنكم 
تديرونا التجهيزات اللي مازال اآلن ما كاين حتى حاجة، واعدتونا بذوك 

les unités mobiles اللي يقدرو يخرجو للناس في الجبال.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن إذا بغيتي 
السيد الوزير فيما تبقى لكم من الوقت.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد النائب املحترم، اللي نقدر نأكد ليك هو أنه لحد اآلن مازال 
ما تحدتش املكان ديال املستشفى املتنقل، واش ما زال في إملشيل وال 
في منطقة أخرى ما زال ما نقدرش نقولك، ثاني حاجة أن هناك إضافة 
هاذ العام هذا أن األساتذة الجامعيين غيتنقلو معنا للمستشفى املتنقل 
باش يعززو الخدمات الصحية اللي غادي تكون في املستشفى املتنقل، 
ثالثا أن بالنسبة للوحدات املتنقلة إيال كانت وزارة الصحة وعدتكم 

باش غادي تمد بها غادي نمدكم بها إن شاء هللا.

عيسلد ائيس علجلسة:

حسن  على  نشكركم  الوزير  السيد  إذن  الوزير،  السيد  شكرا 
مساهمتكم، وطبقا ألحكام املادة 148 من النظام الداخلي نتوقف 10 

دقائق ألداء صالة العصر.

عيسلد ائيس علجلسة:

والسادة  السيدات  فضلكم  من  أشغالنا،  نواصل  فضلكم  من 
من   15 هذه  دقائق   10 درنا  أشغالنا  نواصل  سمحتم  إذا  النواب، 
فضلكم، إذن ننتقل من فضلكم السادة النواب الجلوس، ننتقل إلى 
القطاع املوالي أنتظر السادة النواب خليوا السيد الوزير ينصرف، نعم، 
ال باقيين الساعة درنا 10 دقائق دابا 15 احنا التوقيت إيال ما بغاوش 
يدخلو احنا السيد النائب نواصل، إذن ننتقل إلى قطاع التربية الوطنية 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، مرحبا السيد النائب من 

فضلك، نرحب بالسيد وزير التربية وطنية مرحبا أهال وسهال، السؤال 
للسيدات  األقاليم  ببعض  الجامعي  القطب  إحداث  مآل  عن  األول 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 

تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد نوا عيدين افلق:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم 
القيام بها في إطار برنامج تعميم األقطاب الجامعية بمختلف أقاليم 
اململكة بما فيها إحداث القطب الجامعي بإقليم النواصر خصوصا مع 

االرتفاع امللحوظ في عدد الحاصلين على شهادة البكالوريا؟

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيد الوزير، تفضلوا مرحبا مرة أخرى.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت2م،

البداية  في  السؤال،  هذا  على  أشكركم  املحترم،  النائب  السيد 
أود اإلشارة أن إحداث مؤسسة جامعية البد أن يستجيب للمعايير 
العقاري  الوعاء  البكالوريا،  شهادة  حاملي  عدد  وال سيما  الضرورية 
املوجود أم ال وأيضا البنية التحتية لإلقليم هاد املشروع اللي طرقتيوا 
له السيد النائب املحترم هو مشروع كيرجع ل 2013 آنذاك السيد 
رئيس الجامعة كان دار الطلب القتناء واحد البقعة أرضية ديال 40 
هكتارات ومن 2013 لليوم تعاقبوا تقريبا واحد 3 درؤساء دالجامعات 
على رأس هاد الجامعات الحسن الثاني، ولن تتم هذه املسطرة، واليوم 
نحن مطالبين إحالة هاد املوضوع على أنظار مجلس الجامعة ألن أيضا 
املبادرة خصها تجي من مجلس الجامعة واملصادقة عليه كمشروع قائم 
لجامعة الحسن الثاني، اللي بغيت نقول لك هاد املؤسسة كانت غادي 
تخلق واحد مركب جامعي ذكي smart compus وواحد املبلغ املالي اللي 
تم رصد ديالو ديال 345 مليون ديال الدرهم آنذاك، لهذا البد من 

تحيين هاد املشروع.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب من فضلكم.

عيدرئب عيسلد نوا عيدين افلق:

شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات، غير بغيت نوضح السيد 
الوزير يعرف إقليم النواصر واحد االرتفاع ملحوظ في عدد الحاصلين 
مع  مقارنة  مهمة  الكثافة  واحد  إلى  باإلضافة  البكالوريا  على شهادة 
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املسجل وطنيا كيتعتابر إقليم النواصر أول إقليم على صعيد املغرب 
من ناحية الكثافة السكانية الحتضانه عدة مشاريع إلعادة اإليواء ديال 
الساكنة ديال دور الصفيح بمدينة الدار البيضاء مما يتطلب توفير 

العديد من املرافق العمومية وبناء إحداث قطب جامعي.

وفي هاد اإلطار قامت لجنة ديال طلبات رخص االستثناء بالوالية 
أكثر كما سبق لك وشرتي أكثر من ست سنوات بتخصيص بقع أرضية 
مساحتها 40 هكتار لألمالك املخزنية من أجل بناء قطب جامعي غير 
الوزارة تقوم باستكمال مسطرة االكتمال واإلنجاز، هذا التأخير يحاول 
العديد من الكبير من الطلبة من متابعة دراستهم في ظروف مالئمة 

ناهيك عن أن عدد كبير من الطلبة القاطنين بالجماعات املجاورة.

عيسلد ائيس علجلسة:

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

عيدرئب عيسلد عدي بوعرفة:

قساوة  نتفهم  درعة-تافيالت  أبناء  نحن  املحترم،  الوزير  السيد 
ديال  القساوة  نتفهم  ال  وتقلباتها،  ومناخها  تضاريسها  في  الطبيعة 
الحكومة والعقاب الجماعي والغياب ديال العدالة املجالية ديال نواة 
جامعية بالراشيدية، بغينا جامعة مستقلة، فيها كلية الحقوق، كلية 
اآلداب، كلية العلوم، كلية الطب، على غرار الباقي، هناك الطلبة ديال 
درعة -تافياللت في الشتات في وجدة، في بني مالل، فاس، مكناس، بني 

مالل، مراكش، أكادير، إلى متى ونحن ننتظر السيد الوزير؟

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب إضافي السيد ادريس الصقلي النائب املحترم الرئيس النائب 
املحترم تفضلوا.

عيدرئب عيسلد عنايس صقلي عدوي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

مكناس  ساكنة  اطمئنوا  اليوم  بغيناكم  احنا  الوزير،  السيد 
وما أدراك ما مكناس، فيما يخص مستقبل ومصير ENCG املدرسة 
الوطنية للتجارة والتسيير، وال سيما لألسف الشديد، السيد الوزير، 
نقولها لكم بكل مرارة أنكم أعلنتم في مكناس في الفعاليات ديال 30 
سنة على تأسيس جامعة موالي إسماعيل بمكناس أنها ستكون خارج 
مدينة مكناس، وهذا اسمحلي السيد الوزير مخالف ملا جاء في قانون 
املالية 2019 املذكرة حول التوزيع الجهوي لإلستثمار وكذلك مشروع 
قانون املالية ديال 2020 زد على ذلك البرنامج ديال العقدة دالدولة 
مع جهة فاس -مكناس هاد املدرسة منصوص عليها في مدينة مكناس، 

شكرا لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضلوا السيد النائب تعقيب إضافي آخر تفضلوا السيد النائب 
املحترم.

عيدرئب عيسلد محمد علحرفظ:

أوال وقبل كل �شيء نشكركم على االستجابة ديالكم اللي لبات لنا 
واحد  بإحداث  والنواحي،  قاسم  سيدي  ساكنة  وانتظارات  الطلبات 
واللي  قاسم  بسيدي  االختصاصات  متعددة  جامعة  إحداث  النواة 
تجاوبات مع الفريق االستقاللي في هاد املجال، السيد الوزير، تنطلبوا 

منكم اإلسراع باإلجراءات.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ال، تفضلوا 
السيد الوزير املحترم للرد على التعقيب والتعقيبات اإلضافية.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد النائب املحترم، كما قلت هاد املشروع إذن سوف يتم إحالته 
على مجلس الجامعة ديال جامعة الحسن الثاني لتحيينه وتقديمه، 
علما أن اليوم كاين مشروع كبير على واحد البقعة أرضية ديال 200 
هكتار في إقليم بنسليمان إلحداث واحد املستشفى جامعي وكلية الطب 
ومركب جامعي أيضا ببنسليمان، لهذا البد من إعادة النظر في املشروع 
األولي اللي كان غيكون في بوسكورة؛ بالنسبة لدرعة -تافياللت كما عبرنا 
عليه وصرحنا به في درعة- تافياللت خالل هاد الزيارة التفقدية األخيرة، 
إحداث مستشفى جامعي  أيضا سيتم  الصحة  وزير  السيد  ال  أنا  ال 
وإن شاء هللا مباشرة بعد اإلحداث ديال املستشفى ستكون لنا أيضا 
الفرصة إلحداث كلية الطب وبهذا غادي يكون عندنا واحد العدد ديال 
املؤسسات هائلة اللي غادي توفر لنا الظروف باش نخلقوا جامعة ديال 
بالنسبة ملكناس في إطار هاد العدالة املجالية  جهة درعة-تافياللت؛ 
ارتأينا بأن اليوم مكناس كمدينة عندها أكثر من 6 ديال املؤسسات 
العرض  هاد  من  يستافدوا  هما  حتى  األخرى  األقاليم  البد  جامعية 
للناس   ENCG ديال  املؤسسة  هاد  نحدثوا  باش  تم  لهذا  الجامعي، 
ديال الحاجب ونعطيوا الفرصة للشباب دالحاجب حتى هما يوجهوا 
للمستوى ديال املؤسسات ذات االستقطاب املحدود اللي فيها واحد 

التميز أيضا، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

السؤال املوالي عن االستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي للسيدات 
تفضلي  الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

السيدة النائبة املحترمة.



عدد.99–15.ربيع الثاني.1441  )12.دجنبر.2019( الجريدة الرسمية للبرملان6171  

عيدرئبة عيسلدة  علمة زيدعن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  أهم  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
الوطنية  االستراتيجية  املسطرة ضمن  والتطلعات  األهداف  لتحقيق 

للتكوين املنهي؟ شكرا.

عيسلد ائيس لجلسة:

جوابكم السيد الوزير، تفضلوا.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة النائبة املحترمة، هاد السؤال تم طرحه في مارس 2018 ومن 

2018 ل2019 وال سيما 4 أبريل تم واحد التقدم كبير في استراتيجية 

ديال التكوين املنهي، وال سيما عبر تقديم أمام أنظار صاحب الجاللة، 

نصره هللا، خارطة الطريق اللي غادي تكون واحد املناسبة ديال اإلقالع 

الحقيقي ملنظومة التكوين املنهي، هاد خارطة الطريق اللي فيها 5 ديال 

املحاور:

أوال: هو إعادة التأهيل التكوين املنهي القائم ال بالتجهيزات، ال بإعادة 

تأهيل املعاهد، وال أيضا إعادة النظر في العرض التربوي؛

ثانيا: هو إحداث هاد النموذج الجديد من املؤسسات وال سيما هاد 

مدن املهن والكفاءات في كل جهة، أخذا بعين االعتبار مؤهالت ديال 

الجهة وأيضا الخاصية ديال هاد الجهة؛

ثالثا: هو اعتماد طرائق بيداغوجية جديدة في املقاربة البيداغوجية 

عبر بيداغوجية الكفايات، وأيضا التعليم والتكوين في الوسط املنهي عبر 

التمرس وعبر التدرج؛

رابعا: هي إعطاء ومنح فرصة للشباب اللي في القطاع الغير املهيكل 

بتكوين إضافي إشهادي لتيسير لهم الولوج للقطاع املهيكل؛

خامسا: واملحور األسا�شي، هو إعادة النظر في نظام التوجيه باش 

يكون التوجيه للتكوين املنهي ما يبقاش داك الصورة النمطية للتكوين 

املنهي ويكون توجيه حسب ميوالت حسب قناعات ديال املتعلم ، باش 

يولج لهاد املنظومة. شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة تعقيبكم على جواب السيد 
الوزير.

عيدرئبة عيسلدة  علمة زيدعن:

التجمع  فريق  في  إننا  ديالكم،  الجواب  على  الوزير  السيد  شكرا 
الدستوري نتطلع من وراء هاد االستراتيجية إلى التعميم والرفع من 
املنهي وتنويع مسالك، كما أن مسألة  التكوين  عدد املستفيدين من 
تنعكس  أن  شأنها  من  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  بين  التكامل 
إيجابا على مستوى املناهج التعليمية، إن تأهيل التكوين املنهي سيتم 
من خالل تثمين املهن، تيهئ الشباب لولوج سوق الشغل، توجيه مبكر 
نحو الشعب املهنية، تطوير التكوين بالتناوب، دعم إحداث مقاوالت 
الشباب في مجال تخصصاتهم، إعادة هيكلة شعب التكوين من خالل 
القطاعات الحكومية، فمثال  تطوير تكوينات جديدة مرتبطة بجميع 
قطاع الصحة يجب دعم املهن الشبه الطبية وتقني الصحة من أجل 

صيانة إلى إصالح األجهزة الطبية.

السيد الوزير، إن نسبة البطالة في جهة سوس ماسة جد مرتفعة، 
والتصور  السامي،  امللكي  الخطاب  مضامين  تنزيل  إلى  ندعوكم  لهذا 
القائم على ربط التكوين املنهي بالتشغيل ملا له من دور كبير في امتصاص 
الدولة  قيام  على ضرورة  الحرص  مع  الشباب،  في صفوف  البطالة 
واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل املتاحة 
لإلستفادة من تكوين منهي أكثر شمولية و بجودة عالية، لهذا يجب 
تقوية دور الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين، وإرساء حكامة متعددة 
كفاعلين  املهنيين  جانب  إلى  مهما  دورا  الجهة  فيها  تلعب  املستويات 

أساسيين في تحديد حاجيات التكوين على مستوى كل جهة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

على..،  الوزير  السيد  ردكم  إذن  ال،  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل 
استنفذتم وقتكم، استنفدتم، بعض الكلمات إيال بغيتي..

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

كلمة واحدة، غير باش نتعمق في هاد املوضوع، غدا، إن شاء هللا، 
وغنتطرقو  العامة  املالية  ديال  اللجنة  مع  الجلسة  مع،  لقاء  عندنا 
نعمقو  نزيدو  باش  أدعوكم   donc املنهي،  التكوين  ديال  للموضوع 

النقاش، شكرا لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

املدارس  في  االكتظاظ  ظاهرة  عن  سؤال  املوالي،  السؤال  إذن 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العمومية 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم، تفضلوا.

عيدرئب عيسلد عمر خفلف:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرع عيسلد عيرئيس،
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ال يخفى عليكم، السيد الوزير، أن مدارسنا العمومية أصبحت 
تعاني من عدة ظواهر هيكلية، خاصة االكتظاظ والنقص الحاصل 
في األطر التربوية واإلدارية وحجرات الدراسة، وهو ما يعتبر تراجعا عن 
التزامات هاد الحكومة القضاء على هاد الظواهر، بحيث ال يسمح لنا 
مثال أن يتجاوز عدد التالميذ تالمذة القسم الواحد 30 تلميذ، في حين 
تجاوز هذا الرقم حاليا 50 تلميذ، األمر الذي أصبح معه جودة التعليم 
على املحك بل ومجرد شعارات يراد بها استغالل األغلبية الساحقة من 
املجتمع املغربي التي ال تطوى على مجارات التعليم التطبيقي املادي 
للمدارس الحرة لبالدنا، وأمام هاد الوضعية نسائلكم، السيد الوزير 
املحترم، عن اإلجراءات التي ستتخذونها عن اإلجراءات التي ستتخذونها 
مستقبال لتوفير تعليم عادل وذي جودة عالية لجميع أبناء املغاربة؟ 

شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد الوزير، جوابكم على السؤال.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد النائب املحترم، البد من التذكير في البداية والتنويه باملجهود 

اللي قامت به الدولة أوال في تعميم التعليم، املجهود كبير ملنح جميع 

املغاربة إمكانية التمدرس بعد التعميم اللحظة للجودة وفي إطار هاد 

الجودة وكمقاربة أولية للجودة هو تقليص من االكتظاظ، االكتظاظ 

اللي عبرت عليه السيد النائب املحترم كان في 2016، من 2016 لدابا 

بها هاد  اللي غادي نسدو  85 ألف أستاذ، إطار أكاديمي  تم توظيف 

100 مؤسسة أيضا، املعايير  االكتظاظ، تم إحداث سنويا أكثر من 

ديال الجودة اللي اليوم راعيناه هو أقل من 30 في السنة األولى والثانية 

ابتدائي، أقل من 34 في األقسام األخرى ديال االبتدائي، وأقل من 36 

في اإلعدادي والتأهيلي، اللي يمكن لي نقول لكم هو اليوم %88 ديال 

األقسام هما أقل من 36، عندنا فقط %1 من 45 ل 50، احنا سنويا 

هاد  ألف،   15 لنا  كتمنح  املالية  وزارة  منصب،  ألف  ب25  نطالب 

االتكتظاظ اللي كاين كنا غنقضيو عليه نهائيا في أفق 2021 غادي 

نقضيو عليه إن شاء هللا في 2023، ولكن الوتيرة ماشين فيها والتقليص 

ماشين فيه الحمد هلل، واليوم يمكن لي نقول لكم واحد عدد األقسام 

اللي ما نسميها باألقسام املخففة اللي أقل من %24 وال سيما في العالم 

القروي، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

عيدرئب عيسلد عمر خفلف:

بها، من  اللي قايمين  احنا السيد الوزير ما كنكروش املجهودات 
تنعيشوه  راه  ال�شي  هاد  الوزير  السيد  ولكن  األحسن،  إلى  الحسن 
وكنشاهدوه يوميا وخصوصا في العالم القروي، حتى إيال كيعطيوك 
السيد الوزير �شي حاجة خاطئة، راه كاينة 50 وأكثر، كاينة 56 و نعطيك 
السيد الوزير واحد النموذج كاين في الناحية ديال مراكش، في أكفاي 
في واحد اإلعدادية راه واصلة ل 50-56 راه احنا حرجا هادوك املديرين 
وهادوك األطر، ولكن الغالب هللا، لهذا السيد الوزير راه كاين العالم 

القروي اللي فيه واحد الخصاص كبير، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

السيد النائب املحترم، كنواعدك باش إن شاء هللا غنشوفو هاد 
جماعة قروية هي جماعة قروية في إطار هاد التوظيف ديال هاد السنة 
األعداد،  هاد  نقلصو من  باش  لها  االستجابة  أيضا ستة  يتم  غادي 
الجانب اآلخر اللي كنت باغي نطرق عليه أيضا هاد املقاربة ديال الجودة 
كاين التقليص من األقسام املشتركة واليوم عندنا %88 ديال األقسام 

اللي في مستويين أقل من %12 اللي.

عيسلد ائيس علجلسة:

جامعية  نواة  إحداث  مطلب  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
بالخميسات، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق املجموعة 

النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضل السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد علحلبي حسلني:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، هناك إجماع في إقليم الخميسات من طرف جميع 
املواطنين  وكافة  املدني،  املجتمع  منتخبين،  برملانيين،  املسؤولين، 
نواة  إحداث  الخميسات  مدينة  في  األولويات  أولى  بأن  واملواطنات، 

جامعية وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد النائب املحترم، امللف بالنسبة لي هاذ امللف ديال الخميسات 
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الحسم  أشنو هو   alors نهائية،  بطريقة  املنصرمة  السنة  من  حسم 
ديالو: أوال اتفاق بين الجهة واملجلس اإلقليمي والجامعة إلحداث هاذ 
النواة الجامعية، الجامعة قدمات هاذ املشروع في مجلس الجامعة، 
وتم املصادقة عليه وبعثوه لينا للوزارة، واحنا دوزناه على أنظار اللجنة 
الوطنية لتنسيق التعليم العالي في 17 يوليوز 2019، املجلس اإلقليمي 
غادي يساهم بالثلث ديال امليزانية، الجهة بالثلث والوزارة بالثلث، لهذا 
كنطمأنك هاذ املشروع حسم، وإن شاء هللا احنا كنخممو في النموذج 
البيداغوجي اللي غنطوروه ملدينة الخميسات استجابة على متطلبات 

الشباب، شكرا السيد النائب.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيد النائب تفضلوا.

عيدرئب عيسلد علحبيب حسلني:

نشكركم السيد الوزير على تقاسمكم معنا هم التعليم الجامعي 

بإقليم الخميسات، إذن يعاني طلبة هذا اإلقليم األمرين جراء عدم 

بمدينة  جامعية  نواة  إحداث  أن  ونعتقد  به،  جامعية  نواة  وجود 

الخميسات بتخصصات متعددة ستكون له عدة مزايا تخفيف معاناة 

طلبة الخميسات موزعون على الرباط، القنيطرة، مكناس، تخفيف 

العبء على الجامعات التي تستقطب طلبات الخميسات، تنشيط كذلك 

الحركة اإلقتصادية واإلجتماعية باملدينة، كذلك كذلك التشجيع على 

التحصيل العلمي والحد من الهدر املدر�شي، إذن السيد الوزير جميع 

الشروط متوفرة ولهذا نطلب منكم التعجيل بإحداث نواة جامعية 

بمدينة الخميسات، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، في ما تبقى لكم من الوقت السيد 

الوزير، ردكم على التعقيب.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

نفس التقدم مع سيدي قاسم ألن املشروعين بداو من األول معا، 

دابا خاصنا الوعاء العقاري وتحديد البرنامج البيداغوجي، وإن شاء هللا 

غادي ننطلقو فهاد املشروع، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

اإلداريين  املساعدين  ملف  تسوية  عن  سؤال  املوالي،  السؤال 

العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  والتقنيين 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد يوسف آيت علحرج لحسن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

اإلداريين  املساعدين  ملف  تسوية  عن  املحترم،  الوزير  السيد 
والتقنيين نسائلكم؟

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيد الوزير.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد النائب املحترم، هاد الفئة ديال املساعدين اإلداريين هما 
بالفئات موظفي الدولة املشتركين بين جميع الوزارات، هناي البد أوال 
نوهو بالعمل اللي كيقومو به، واحنا في املشروع اللي قدمنا مع الشركاء 
اإلجتماعيين ديالنا، يوم 25 فبراير اقترحنا عليهم االنضمام وال اإلندماج 
ديالهم في الوظيفة العمومية للنظام األسا�شي لوزارة التربية الوطنية، 
ألن اليوم عدد منهم هما حراس عامون، هما معيدون، كيشتغلو معنا 
بجدية لهذا البد ما ندمجوهم، هاد الفئة هما من سلم 6 إلى السلم 9، 
كيتم الترقية ديالهم إال باملباراة بعد 6 سنوات أو ال االختيار 10 سنوات، 
اإلدماج ديالهم في النظام األسا�شي للتربية الوطنية غادي يمكنهم باش 
يدوزو للسلم donc ،10 هادي قناعة ديالنا باش خاصهم يدمجو، وهاذ 
اإلدماج ديالهم سيتم في مشروع النظام األسا�شي للتربية الوطنية اللي 
احناي كنهيأو واللي إن شاء هللا وعدناكم باش نخرجوه قبل نهاية هاد 

الوالية التشريعية، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيبكم السيدة النائبة تفضلي.

عيدرئبة عيسلدة مديدة مونن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، ننوه بالتفاعل اإليجابي الحكومة مع عدد امللفات 
فتح حوار جاد  إلى  وندعو حقيقة  املنظومة،  لنساء ورجال  املطلبية 
ومسؤول مع فئات املساعدين اإلداريين والتقنيين، يعني هذه الفئة 
فعال داخل الوزارة من وضعية شاذة بسبب عدم تحديد املهام املنوطة 
بها، فاملرسوم الذي يشمل هذه الفئة هو املرسوم الصادر في 29 أكتوبر 
اإلداريين  املساعدين  بفئات  الخاص  األسا�شي  النظام  بشأن   2010
والتقنيينن، هاد املرسوم هذا اللي لألسف على أنه يعني فعال يحدد 
يعني هاديك املهام الخاصة بهاد الفئة، ولكنه يعني فيه بند يعني يعطي 
مجال واسع للمسؤول املباشر بإضافة مهام أخرى كاملطعمة والحراسة 
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والنظافة وغيرها من املهام األخرى التي أصبح تدبيرها خاص بشركات 
للتدبير املفوض.

مطالب   3 هناك  الحقيقة  الوزير  السيد  الرئيس،  السيد  اليوم، 
أساسية لهذه الفئة، نرجو أن تتجاوبو معها بشكل آني:

في  إدماج  تفاعلكم،  في جوابكم مشكورين على  أشرتم  أوال: كما 
النظام األسا�شي ملوظفي وزارة التربية الوطنية بحيث أن هذا اإلدماج 
سوف يسمح لهم بتسوية وضعيتهم املادية واإلدارية املتبقية واألجرة 
والتعويض يعني وأيضا تحديد ساعات العمل وغيرها من األمور األخرى 

املرتبطة بالوضعية اإلدارية؛

واسترجاع  الترسيم  قبل  الجزافية  السنوات  تعويضهم عن  ثانيا: 
املبالغ املقتطعة من لدن النظام الجماعي لصندوق يعني ملنح رواتب 

التقاعد منذ التي كيطلبو بها منذ 6 سنوات؛

ثالثا: هو تنظيم حركة انتقالية جهوية وإقليمية يعني أسوة بباقي 
موظفي القطاع وعدم االقتصار فقط على الحركة الوطنية اللي هي 

تعجيزية بالنسبة لهم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، السيد الوزير، 
آه تفضلوا السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد أحمد أناعق:

شكرع عيسلد عيرئيس،

التربية  البشرية قطاع  في إطار املوارد  عالقة بهذا املوضوع دائما 
والتكوين، السيد الوزير ما تمت املصادقة السنة املاضية ماي املا�شي 
املا�شي  يونيو  كذلك  تربوي،  متصرف  منصب  إحداث  على   2018
صادقتم على قرار تنظيم مباريات تخرج املراكز الجهوية خصوصا فئات 
األطر التربوية، السؤال ديالنا السيد الوزير وهنا كاينة فئة ديال األطر 
األخرى ديال التربوية الوطنية خصوصا األطر ديال االقتصاد واإلدارة 
وامللحقين التربويين اللي هما يمارسون مهام اإلدارة وغير معنيين بهذه 

الترقية، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

شكرا، أيضا سيتم املالءمة ديال التسميات مع املهام، وهاد املطالب 
كما هي متضمنة في املشروع ديال النظام األسا�شي اللي نحن بصدد 

التيهيء ديالو مع الشركاء االجتماعيين ديالنا، شكرا لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

إذن السؤال املوالي سؤال عن البنايات املتهالكة لبعض املؤسسات 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التعليمية 

واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عيدرئبة عيسلدة مريم وحسرة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، كيفما كتعرفو كاين بنايات اللي كضم بنايات مهترئة 
واللي كتفتقد أدنى شروط السالمة، وعليه نسائلكم اإلجراءات اللي 

كتعتظمو اتخاذها لحل هاد املشكل؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد الوزير، تفضلوا.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الهامة  باملجهودات  التذكير  من  البد  املحترمة،  النائبة  السيدة 
اللي كتقوم بها الوزارة لتأهيل املؤسسات التعليمية، والحصيلة جد 
إيجابية يمكن لي نعطي بعض األرقام بالنسبة السنة املنصرمة 3350 
مؤسسة اللي تم التأهيل ديالها، علما أن عندنا أقل من 12 ألف أغلبها 
متواجدة بالوسط القروي، أيضا بالنسبة للبناء املفكك تم إعادة بناء 
السنة املنصرمة 1572 حجرة، واحد امليزانية ديال 267 مليون درهم، 
هاد السنة رفعنا من الوتيرة ديال هاد إعادة تأهيل املؤسسات، مليار 
و132 مليون الدرهم اللي تخصصات ككلفة مالية إلعادة تأهيل 1700 
مؤسسة فيها عملية تسييج، فيها تجهيز املؤسسات باألثاث، فيها ربط 
وتزويد 280 وحدة بالكهرباء واملاء، فيها توفير مرافق الصحة بالنسبة 
ل 500 مؤسسة، وأيضا رصدنا واحد امليزانية ديال 780 مليون ديال 
الدرهم باش نقضيو على املفكك، ألن درنا واحد البرنامج ديال القضاء 
النهائي على املفكك في أفق سنة 2023، لهذا علما أن كل حجرة كتقام 
بواحد 170 ألف درهم، رصدنا هاد السنة 780 ألف درهم، هاد ال�شي 
باش نظهرو املجهودات القيمة اللي كتقوم بها الوزارة وامليزانية الهائلة 
اللي تم رصدها هاد السنة اللي كتقدر تقريبا ب 2 داملليار ديال الدرهم، 

شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة مريم وحسرة:

السيد الوزير، احنا ما كنكروش املجهودات اللي كتقومو بها، فعال 
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درتو جرد وحصيتو هاد ال�شي، ولكن ما تيكونش في الوقت املناسب ألن 
خاص تكون واحد السياسة استباقية باش أننا نتفاداو واحد املجموعة 
ديال الكوارث واملآ�شي اللي كتوقع، وخير مثال ما وقع مؤخرا في نواحي آيت 
بوكماز إقليم أزيالل اللي مشات فيها مدرسة، والحمد هلل أن ما كانتش 
خسائر بشرية، كذلك إيال جينا ما كنتكلموش فقط على البناء املفكك 
اللي هو مشكل حقيقي ولكن كنتكلم على بنايات اللي هي قائمة واللي 
هي املؤسسات تعليمية تصعب الدراسة فيها وفهاد األجواء، يعني كنلقاو 
البرد من جهة وغياب وسائل التدفئة والقطرة من جهة، يعني مستحيل 
أننا احنا في أفق 2021 وباقين كنتكلمو على أقسام اللي فيها القطرة، 
راه عيب السيد الوزير عيب، كذلك كنتو اصدرتو واحد املذكرة طالبتو 
فيها األكاديميات باش أنها تقوم بجرد شامل ملختلف البنيات واملنشآت 
املدرسية التي من شأنها املساس بسالمة مرتفقيها، ولكن السيد الوزير 
ما التزمتوش بهاد املذكرة فيما يخص التخلص من البنايات واملناطق 
املستغنى عنها الغير املستعملة، وخليتوها عرضة لالنهيار وهذا كذلك 
السيد الوزير كيمس بالسالمة املدرسين وسالمة التالميذ، كذلك السيد 
الوزير واحد املشكل هو مشكل املرافق الصحية، في أغلب األحيان ما 

كتكونش في العالم القروي الجبلي، وخاصك تعرف بأنها من العوامل 

الفتيات  في صفوف  املدر�شي، والسيما  الهدر  في  املساهمة  األساسية 

وحتى إيال كانت السيد الوزير كنتمنى أنك ترزوها ألنها فعال كارثية.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال أ ال�شي وهبي من 

فضلكم أ ال�شي وهبي من فضلكم للمرة األخيرة شوف باهلل عليك الوقت 

اللي ق�شى هنا في الحديث الجانبي والتنقل، من فضل احترم املكان، 

السيد النائب املحترم، أنت رجل قانون، ولكن ربما كتهتم غير بهذا اللي 

ينفعك في مكتبك، لكن ما يهمنا وسأطبقه ال يهمك، سأواصل، سؤال 

عنها الخصاص في مدر�شي اللغة األمازيغية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق الحركي.

عيدرئب عيسلد محمد مبديا ائيس عيفريق علحرك5:

عيسلد عيرئيس،

أيتمر ني إيستمر أزول فالون،

السيد الوزير، شكرا أوال على إحداث املدرسة العليا للتكنولوجيا في 

الفقيه بن صالح وننتظر إحداث كلية الحقوق الفقيه بن صالح، شكرا 

لألمازيغية،  التنظيمي  القانون  على  باملصادقة  الوزير  السيد  سعداء 

وهو ربح لرهان سقفه الوطن، أكيد السيد الوزير أن التنزيل كما كان 

عن  نسائلكم  لذا  بالتدرج،  سيكون  اتفاق  وموضوع  نقاش  موضوع 

الجدولة الزمنية والتدابير املتخذة لتنزيل هذا الورش الوطني الكبير، 

شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيد الوزير.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

عيسلد عيرئيس،

السيد النائب املحترم، كما تبعتي معنا بعد املناقشة واملصادقة 
اللغة  وضع  تطوير  إلى  تشير   31 املادة   ،51.17 إطار  قانون  وإصدار 
األمازيغية في املدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم، لجعل 
العربية  الرسميتين  للغتين  متقنا  الباكالوريا  على  الحاصل  املتعلم 
واليوم  باألمازيغية،  تعزيز اإلهتمام  تم  السياق  واألمازيغية، وفي هذا 
بغيت نعطيك بعض األرقام باش نوضح ليك بأن كاين هاذ اإلهتمام، 

والقانون اإلطار منح لنا 6 سنوات لهذا التعميم، أوال اليوم في املنظومة 

عندنا 5 آالف أستاذ وأساتذة يدرسون األمازيغية واللي استفادو من 

واحد التكوين في األمازيغية، 21 مفتش وعدد التالميذ املستفيدين 600 

ألف تقريبا على 8 ديال املاليين، أكثر من 8 املاليين، اليوم بغينا نمشيو 

لواحد املقاربة ديال املهننة في األمازيغية، كونا خريجي مسالك األمازيغية 

من الجامعات، عندنا تقريبا 732 أستاذ اليوم، وفهاد التوظيف ديال 

أطر األكاديميات ديال هاد السنة تم فتح 180 منصب بالنسبة لألساتذة 

ديال األمازيغية، التعميم سيتم إن شاء هللا على مستوى اإلبتدائي، وهذا 

التعميم خاصو واحد الجهود سنة بعد سنة، لهذا اليوم هاد إيال كان 

إيال تعطلنا �شي شوية ألن كان كنا كننتاظرو إصدار قانون ديال املجلس 

الوطني، وأيضا ديال القانون التنظيمي بالنسبة للغة األمازيغية.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد الرئيس املحترم.

عيدرئب عيسلد محمد مبديا ائيس عيفريق علحرك5:

شكرا السيد الوزير على هاذ الجواب الواضح، ما يمكن إال نهنيكم 

ونشجعكم واملزيد من املثابرة، احنا السيد الوزير بغينا أوالدنا يعرفو 

األمازيغية ويتقنوها، وبغينا حتى الكبار يتعلموها، وملا ال إحداث برنامج 

لتعليم الكبار، هذه لغتنا وهويتنا كنعتزو بها، وكيفما كتبذل مجهودات 

باش نتعلمو اللغة العربية ولغات أخرى حية فاألولى أن تكون األمازيغية 

كذلك في الصدارة، باملناسبة ندعو الحكومة باش تنزل اللغة األمازيغية 

ما �شي غير في املدرسة فقط ولكن في الحياة العامة، في التسريع، في 

التقا�شي، في التواصل، في التخابر، واألسبوع اللي فات كانت موضوع 

نقطة نظام وطلبت باش يتاخذ البرملان اإلجراءات املادية واإلمكانات 

الحمد هلل  بدينا  يتبعونا ويفهمونا،  للمغاربة  لينا ويمكن  باش يمكن 

باعتزاز كبير نتداولو اللغة ديالنا، ولكن نتمناو.
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عيسلد ائيس علجلسة:

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

عيدرئب عيسلد بوعبلد يبلدة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

ألساتذة  ديالكم  الوزارة  كتدير  اللي  االقتطاعات  الوزير  السيد 
التعليم املضربين طيلة السنة تقطعات في شهر 11، وهذا ما يؤثر على 

التوازن املالي ديال األسر التعليم، السالم عليكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب إضافي آخر، السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة مريم وحسرة:

السيد الوزير، نتمنى أن تنزيل هاذ الورش األمازيغية ما ينتهميش 
فقط بمجرد املصادقة على قانون، الخصاص في املدرسين هو ألن ما 
يمكنش أننا نزلو ونفعلو األمازيغية في ظل هاذ الخصاص املهول ديال 
األساتذة، ومؤخرا األساتذة ديال التعاقد احنا بان لينا بأن ما كاينينش 

DES POSTES كثارين في األساتذة األمازيغية، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب إضافي آخر، السيد الوزير ردكم على التعقيبات اإلضافية.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

استفادو  أستاذ  آالف   5 بأن  قلت  أنا  املحترمة،  النائبة  السيدة 
من التكوين األمازيغي، اليوم في املراكز الجهوي للتربية والتكوين ملهن 
التربية التكوين، جميع األساتذة عندهم وحدة كيستافدو من التكوين 
في األمازيغية باش إذا اضطرينا نلجأو لهم غنلجؤو لهم، وأيضا خريجي 
هاذ  كينضمو  اللي  جامعات   2 واحد  كانو  قبل  األمازيغية  مسالك 
املسالك، اليوم عندنا 8 املسالك على املستوى الوطني في 8 الجامعات، 
لهذا نراهن على إن شاء هللا تكوين واحد العدد كبير ديال املختصين 

وتعزيز هاد املراكز األساسية.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن بيع مؤسسات التعليم الخصو�شي 
للكتب واللوازم املدرسية بمقراتها للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد بلعلد أعلوالل:

السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات والتدابير التي تنوون القيام 
بها للحيلولة دون قيام مؤسسات التعليم الخصو�شي من بيع الكتب 

الدراسية ولوازمها داخل مدارسها؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيد الوزير.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد النائب املحترم، صحيح أن بعض املؤسسات الخصوصية 
تلجأ بطلب من اآلباء وأولياء التالميذ إلى التعاقد مع مكتبات تتولى بيع 
الكتب املقررة للتالميذ، وهاذ املبادرة كتم ألن في الغالب كيلقاو بعض 
الكتب اللي غير متواجدة، وكيكلفو املؤسسة باش كتكون كتدير هاد 
الوساطة بين األسر وبين هاذ املكتبات، ولكن جاو بعض الشكايات في 
املوضوع، واألكاديميات اللي كتدبر هاذ الجانب الرقابي على املؤسسات 
الخاصة قامت بواحد العدد ديال التحديات، ووجهات املراسالت اللي 
كتتحضر هاذ املؤسسات باش ما يبيعوش الكتب، اللي بغيت نقول 
لكم هي اليوم عندنا واحد اإلطار قانوني اللي كيربط ما بين الوزارة 
النظر  إعادة  إطار  في   ،06.00 القانون  هو  الخصوصية  واملؤسسات 
وتحيينه وتطويره وتجويده ألن القانون ديال القانون اإلطار كيدعينا 
لهاذ األمر، سيتم إعادة النظر في هيكلة هاد القانون باش هاد الجانب 

هذا أيضا نعطيوه األهمية ديالوا فيه، شكرا السيد النائب.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

عيدرئب عيسلد طوثر موالي عيبشي2:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، فعال اليوم يعني مع وجود القانون اإلطار 
أصبح التعليم الخصو�شي مكون من مكونات منظومة التربية والتكوين، 
إال أنه كما قلتم أن القانون 06.00 تقدمنا فيه بمقترح نتمنى أنه يخرج 
عاجال إن شاء هللا، هنا كفريق ديال العدالة والتنمية حيث سينص إن 
شاء هللا على يعني عدم بيع الكتب املدرسية والسيد الوزير راه املشكل 
ما�شي غير الكتب املدرسية راه حتى دوك اللوازم من دفاتر ومن أقالم 
وداخل املقرات، وليس أنه يعني باتفاق مع مكتبات أخرى، هذا هو 
املشكل، وهنا كنتكلمو على بعض املؤسسات، ليس كل املؤسسات، 
وفهاد الباب هذا نحيي املؤسسات يعني املواطنة التي تبتعد عن هاذ األمر 
هذا، هاد البيع السيد الوزير طبعا كيأدي إلى ضياع ديال حق الدولة في 
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استخالص الضريبة، ثم ضياع حقوق الكتبيين، هاذ الكتبيين كذلك 
اللي أصال هما فئة من املواطنين اللي مهددين باإلفالس نظرا ألن تتنعدم 
التنافسية فهاد املوضوع هذا، بحيث أنه بعض املؤسسات تلزم األولياء 

لشراء هذه املعدات.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال السيد الوزير، ردكم، إذن نمر لسؤال 
بالجامعة  البكالوريوس  نظام  إلى  التحول  اعتزام  حول  سؤال  آخر، 
العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املغربية 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد عسمرعلل شوكري :

شكرع عيسلد عيرئيس،

إن شاء  القادمة  السنة  من  بداية  تعتزم  الوزارة  الوزير،  السيد 
هللا العمل بنظام البكالوريا، ما هي األسباب والدواعي؟ وما هي النتائج 

املرجوة منه؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

عيسلد عيرئيس عملحت2م،

السيد النائب املحترم، جميل أن أستاذ جامعي يطرح هاد السؤال، 
باش نقاسمو اإلخوان هاد املشروع الوطني الهام، 16 سنة بعد اعتماد 
النظام البيداغوجي الحالي القائم، البد من واحد العملية تقييمية، 
هاد العملية قامت من طرف املجلس األعلى للحسابات، املجلس األعلى 
للتربية التكوين، وال سيما االستقطاب املفتوح من طرف كل جامعة، من 
طرف أيضا كانت واحد الخالصات ديال الورش الوطني ديال اإلجازة، 
السنة املنصرمة في مراكش يوم 2، 3 أكتوبر، وأيضا القانون اإلطار 
اللي اليوم معتمد اللي كيدعينا باش نعتمدو واحد املقاربة بيداغوجية 

متداولة على املستوى الدولي، املشاكل اللي برزات هاد التقييمات:

اللي عرفته الجامعة املغربية وعدد الطلبات  أوال: هو االكتظاظ 
ديال التسجيل، سنة بعد سنة، كنا هادي 5 سنوات 500 ألف، اليوم 

تجاوزنا العتبة ديال مليون.

ثانيا: هو غياب نظام ديال التوجيه؛ واحد العدد الطلبة كيوجدوا 
راسهم في االستقطاب املفتوح بدون توجيه، وكيلقاوا راسهم في واحد 
املقاربة ديال الفشل وما�شي ديال النجاح؛ عدم التطابق بين البرنامج 
الجامعي ومتطلبات سوق الشغل؛ الهدر الجامعي القائم %16 يغادرون 
الجامعة بعد 6 أشهر دون اجتياز االمتحان ديال األسدس األول، 43% 

يغادرون الجامعة بدون deug بدون إجازة بعد ثالث سنوات. الكلفة 
الدرهم، نسبة  ديال  املليار   3 الجامعي قدرناها ب  الهدر  لهاد  املالية 
اإلشهاد في 3 سنوات ال تتجاوز %20، %10 في العلوم، %15 في العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية، و%18 في القانون واالقتصاد، عدد السنوات..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

عيدرئب عيسلد اشلد عيقبلل:

شكرع عيسلد عيرئيس،

لكن  مطلوب،  البيداغوجي  النظام  تطوير  املحترم،  الوزير  السيد 
وبمدة  الفاعلين  كل  إشراك  الحالي،  للنظام  تقييم شامل  بقواعدو، 
كافية، التقدير املتبصر لكلفة الزمن الجامعي واملال العام، توفير شروط 
التطبيق، أنا ما كنشوفش هاد ال�شي اللي قدمتي السيد الوزير، واش 
البشر هو اللي غيحلو؟ بالغ الوزارة في فبراير 2019 يتحدث عن نظام 
جديد لإلجازة، في حين أن الرؤية اإلستراتيجية تدعو إلى توطيد النظام 
البيداغوجي الحالي الذي لم تكتمل ركائز تطبيقه منذ البداية، وتعيقه 
التأطير وقلة اإلمكانيات  بنيوية، االكتظاظ، ضعف نسبة  اختالالت 

التقنية والعلمية.

ينشر  لم  اللجنة  في  لنا  قلتي  اللي   le Bachmek الوزير،  السيد 
للعموم، والنموذج املقدم للبكالوريوس يمتد أساسا على 8 فصول، 
وحدات تخصص تقلصت من %80 إلى حوالي %55 لصالح اللغات 
والكفاءات السلوكية soft skills، لكن تحدي مالءمة التكوين مع حدث 
التشغيل ال يمكن اختزاله في اللغات والكفايات السلوكية على أهميتهما، 
إننا نخ�شى من التقليد الصوري للبكالوريوس الفرن�شي الفتي، الذي له 
سياقه الخاص، حيث جاء بمبادرة من السوق املهنية املحلية واستجابة 
لها، ومازال يتلمس طريقه رغم توفر اإلمكانات والخريطة االستشرافية 
للمهن، األمر الذي نفتقده في املغرب، أليس من األولى مثال استقصاء 
أسباب قصور اإلجازة املهنية الحالية قبل الخوض في تجربة أخرى؟ 

وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد عبد عيونون خرثوش:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت2مين،

السيد الوزير، بداية كان احنا ما كنقولوش املجهودات اللي كتبذلو، 
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كنقولو املنجزات التي نراها والتي نتلمسها على أرض الواقع، لذلك نحن 
في فريق التجمع الدستوري، يعني كلنا ثقة فيكم، وفي املجهودات، وفي 
 Bachelor األعمال التي تقومون بها على أرض الواقع، بالنسبة لنظام
يعني أو البكالوريوس هو نظام نعتقد يعني نعول عليه وسبق لنا شاركنا 
يعني في األوراش التمهيدية لهاد النظام، أوال نقل نظام التعليم الجامعي 
من 3 إلى 4 سنوات، وهنا كنتكلمو على الرفع من جودة الخريجين اللي 
هو كان نظام ربما كان معمول به من قبل، احنا السيد الوزير املضامين 
ديال باشلير بغيناها تخرج للوجود ويتم يعني تعريف العموم به، ألنها ال 
تزال حكرا على الرجال املنوطة بهاد ال�شي ثم املسألة ديال ربط التعليم 
الجامعي أو الدبلوم بالشغل هذا مجال ثاني، الجامعة اليوم هي لبناء 

املعرفة واقتصاد املعرفة أوال.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير ردكم على 
التعقيب اإلضافي.

عيسلد سعلد أمزعزي، وزير عيت2بلة عيوطدلة وعيتكوين عملنهي 
وعيتعللم عيعرلي وعيبحث عيعلم5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد النائب املحترم، نظام الباشلور واقلة فرنسا بوحدها اللي ما 

فيهاش نظام الباشلور، جميع الدول اعتمدت نظام الباشلور هو نظام 

anglo-saxon اللي غادي يتيح لنا الفرصة باش نعيدو النظر في الهندسة 

البيداغوجية القائمة، اليوم املشغل فاش كنتكلمو معاه كيقولك قبل 

ما نشوفو شنو هما املؤهالت ديال التخصصات خصنا مؤهالت املهارات 

اللي  الجامعة  املنتوج ديال  كفايات حياتية وذاتية ولغوية ديال هاد 

اليوم كنفتقدو عليه هاد القضية ديال le dosage بين الوحدات ديال 

التخصص وهاد املؤهالت والكفاية الحياتية ما خصناش نبقاو نشوفو 

املقاربة الكالسيكية اللي %80 ديال التخصص، آش غندير أنا ب 80% 

ديال التخصص ملا كانوش عندي مهارات أخرى لهذا درنا 65%–35%، 

إعادة أيضا النظر في هاد السنة األولى السنة التأسيسية باش نستدركو 

الباكالوريا، نظام األرصدة  داك النواقص اللي عند الطالب في حلة 

قياسية..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم من جديد السيد الوزير على حسن 

مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع الشغل واإلدماج املنهي 

مرحبا بكم السيد السيد الوزير، إذن سؤال حول دعم التشغيل الذاتي 

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلو السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد عبد عيعزيز يشهب:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، ربما أنتم تعلمون أن من أكبر املعضالت ديال 
بالدنا هو مشكل ديال البطالة وخصوصا البطالة ديال الشباب، هناك 
اللي  اإلجراءات  هي  نعرفو شنو  بغينا  الذاتي،  التشغيل  ديال  مبادرة 
اخذتها الحكومة من أجل دعم هاد املبادرة وتشجيع هاد املبادرة؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيد الوزير، تفضلوا.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

السؤال  طرح  على  املحترم  الفريق  شكرا  النائب،  السيد  شكرا 
ألهميته الكبيرة، موضوع ديال التشغيل الذاتي هو في الحقيقة من بين 
البرامج اللي دارت بكري ما�شي عاد، دارت تقييمات عديدة وتم تجويده 
في مناسبات عديدة، اليوم أنا غنعطيك بعض األرقام قبل ما نم�شي 
لإلجراءات: في 9 أشهر األولى من سنة 2019 تمت مواكبة 3521 شخص 
من أصل 4800 اللي هما الهدف ديال 2019 وبالتالي وصلنا إلى حدود 
9 أشهر األولى %73 من البرنامج الهادف في هاد املوضوع، مكنت من 
إحداث 1363 مقاولة صغيرة جدا ونشاطا مدرا للدخل، هذا مهم جدا 
كنوصلو إلى 1 على 3 مستفيد من برنامج كيديرو املقاولة ديالهم، عندنا 
مجموعة ديال العراقيل غندكر 4: عندنا العائق الكبير األول هو غياب 
الفكر املقاولتي عند الشباب ديالنا، ولذا غنحاولو في البرامج أننا نركزو 
على هاد األمر هذا، ثم عندنا صعوبة ديال الولوج للتمويل البنكي هذا 
تحدث عنه جاللة امللك، في الخطاب األخير تحدث بوضوح في هاد األمر 
هذا، يمكن أن تتداركه بالصندوق األخير ديال قانون املالية، بالنسبة 
أيضا هناك إشكاالت في الخلط بين الضمانة وبين التأمين ثم ممكن 

نهضر على نقص األفكار.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد عبد عيعزيز يشهب:

ربما السيد الوزير، تكلمتوا على واحد املجموعة ديال العراقيل وإذا 
رجعتو للمناقشة ديال قانون املقاول الذاتي 2015، هاد ال�شي كامل 
نبهنا الحكومة له، ولكن لألسف آنذاك الوزارة املعنية، ربما كانت ما 
كتجاوبش مع هاد املالحظات ديالنا، واليوم احنا طحنا فهاد اإلشكاالت 
ديال املشكل ديال التمويل؛ أكثر من هذا السيد الوزير، احنا الشباب 
الثقة، هذا  باغيين يخدمو، ولكن األسف الشديد، فقدو  ديالنا راه 
تعالجو، وانتما  الثقة خص الحكومة كيفاش  اإلشكال ديال فقدان 
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تكلمتوا على بعض تجارب بعض املعيقات السابقة، فعال هناك مشاكل 
كبيرة لي كيعاني منها الشباب اليوم، عن البحث عن التشغيل، ربما ما�شي 
هو مجرد أرقام، تكلمتو على واحد مجموعة د األرقام ديال الشركات 
اللي تم التكوين ديالها، ولكن شوفو الشركات اللي تم اإلفالس ديالها، 
شوفو أن بعض التجارب، ربما عندكم مسجلة في املقاولة واملشاريع 
الذاتية، ولكن لألسف الشديد، في الواقع ما بقاتش األثر ديالها، ولهذا..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ إذن سؤال عن التشغيل باملناطق 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  والجبلية،  القروية 

األصالة املعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، اليوم صراحة ربما كنحسو بأنه وجهنا سؤال لوزير 
فيه جميع املواصفات باش يعطي للشباب املغربي أجوبة مقنعة، وزير 
شاب، وزير كاتب عام لشبيبة حزب محترم، وزير ينحدر من العالم 
القروي، بغينا منكم جواب السيد الوزير، راه عرفتو بأنه قطاع أفقي، 
ولكن بغينا أجوبة مقنعة لشباب اليوم، اإلجراءات املتوسطة املدى 
والبعيدة املدى واآلنية، باش ترفعو الظلم والحيف اللي وقع على شباب 

العالم القروي واألقاليم الفقيرة في السنوات األخيرة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد الوزير جوابكم.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرا، السيد النائب، أنا غنقول لك أن داك ال�شي اللي دار في العالم 
القروي �شيء مهم، ولكن واش يكفي أن نقول ليك أيضا ال يكفي لسد 
الخصاص اللي كاين في املجال القروي، وال يكفي النتشال واحد العدد 
ديال الناس في البوادي من البؤس الذي يعيشون فيه. صحيح تتدار 
مجهودات، أنا نقول ليك مثال، درنا فضاءات للتوجيه في واحد العدد 
ديال الجهات، درنا فضاءات في الجهة ديال فاس مكناس، تازة، صفرو، 
تاونات، واحد العدد ديال..، وصلنا إلى حدود اليوم ل 12 فضاء، عندنا 
الفضاءات عندنا  في هاد  في طورالتجهيز، املسجلون  8 تشتغل، و4 
3281 مستفيد من مقابلة التموقع، بالنسبة  3841 مسجل، عندنا 
لورشات البحث عن التشغيل 5670، عندنا وحدات متنقلة في واحد 
العدد ديال األقاليم أيضا في جهات اململكة، عندنا 6300 تسجلو في 
هاد الوحدات املتنقلة، 1267 شخص استفادو من التكوينات، عندنا 
القوافل ديال التشغيل أيضا ننظمها، خصوصا مع املنظمات األجنبية 

اللي كتعاونا ونشتغلو معها فهاد املوضوع، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

عيدرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

لألسف السيد الوزير، قلتها قبل، هاد الكرا�شي الحمراء كتبدل 

شوية، ملي كتقول لي دارت �شي حاجة مهمة، أنا عندي جواب ديال 

سلفكم السيد الوزير، طلبت منه إحداث وكالة الضمان اإلجتماعي 

بإقليم شيشاوة، نقرا للمغاربة الجواب ديال السيد الوزير: » تشير 

املعطيات املتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي إن مدينة 

شيشاوة لم تصل بعد إلى الحد األدنى من عدد املؤمن لهم لفتح وكالة«، 

كنت تمنيت كون هاد السيد الوزير السلف ديالكم يهز هاد الجواب 

اللي خدامة، ما  الناس  الحكومة، مدينة ما فيهاش  لرئيس  يسيفطو 

السيد  منك  كنتمناو  دار،  لي  وكتقول  عندها ال حاضر ال مستقبل، 

الوزير، ورينا غير مع من نتخاطبو فهاد القطاعات اللي كتكلم، املغاربة 

عياو ما يسمعو اإلستراتيجيات، سيدنا، قال لكم على التكوين املنهي، 

مازال ما شفنا والو، تكلم لكم سيدنا، على خلق طبقة وسطى باألرا�شي 

الساللية، مازال ما شفنا والو، جا وعدنا السيد رئيس الحكومة ملي 

وقعت أحداث جرادة وأحداث الحسيمة، غادي نديرو برامج مندمجة 

لألقاليم الفقيرة، ما شفنا والو، أش غنقولو لهاد الشباب، زعما جيتي 

شاب كنت كنتمنى تعطينا غير الحقيقة، قول لهاد الناس سيرو غير 
رحلوا، راه عندي منطقة صناعية ما فيهاش خدام واحد..

عيسلد ائيس علجلسة:

على  ردكم  الوزير،  السيد  إذن  ال،  تعقيب؟  هناك  هل  شكرا، 

التعقيب.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

الذي  الكالم  م 
ّ
تكل شاب، خصك  راك  انت  حتى  النائب،  السيد 

الضمان  على  سولينيش  ما  انت  لك،  نقول  أنا  بالشباب،  يليق 
اإلجتماعي، سولتيني على اإلجراءات اللي درنا في التشغيل، وما اعطيتك 
استراتيجيات وكالم عام، اعطيتك أرقام دقيقة، درنا الوكاالت، درنا 
األرقام اللي تسجل إلى آخره، اعطيتك داك ال�شي واضح، مضبوط ما 
كاينش، بالنسبة اللسيد النائب، األشياء اللي تدارت في العالم القروي، 
ما غنقولكش درت �شي حاجة في العالم القروي عاد جيت شهرين، ولكن 
تدارت أشياء كبيرة في العالم القروي والدليل على ذلك، ما نحاولوش 
أشياء  كاينة  الحضري،  في  وحتى  القروي  العالم  في  الصورة  نسودو 
ايجابية كتدار ولكن هناك مجهود كبير ينتظر، ما يمكنش نختلف على 

هاد األمر هذا، أنا متافق معاك..
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عيسلد ائيس علجلسة:

للسيدات  للشغل  الوطني  املخطط  بتنفيذ  متعلق  سؤال  شكرا، 
تفضلي  الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

السيدة النائبة املحترمة.

عيدرئبة عيسلدة خديجة عيزير 5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الكريم،  العيش  إلى  الطريق  يشكل  التشغيل  إن  الوزير،  السيد 
البشري  الرأسمال  وتثمين  واملجالية  اإلجتماعية  الفوارق  وتقليص 
ومحاربة ظاهرتي الفقر والهشاشة، من هنا السيد الوزير نسائلكم عن 

التدابير واإلجراءات املتخذة في املخطط الوطني للتشغيل؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد الوزير، جوابكم.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرا السيدة النائبة، شكرا الفريق على طرح هاد السؤال املتعلق 
من  ينبثق  مخطط  هو  للتشغيل،  الوطني  املخطط  ديال  بالتنفيذ 

استراتيجية كيما كتعرفوا مبني على 5 ديال املحاور أساسية كبيرة:

املحور األول: دعم خلق فرص الشغل وفيه إجراءات كثيرة تدارت، 
ممكن نعطي بعض، مثال إعداد املشروع ديال امليثاق ديال االستثمار، 

اإلستثمار بعدد فرص الشغل وغيرها الرفع من اإلجراءات األخرى؛

املحور الثاني: مالءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، القانون 
اإلطار ديال التربية والتكوين في هذا اإلطار؛

وتطوير  النشيطة  التشغيل  برامج  تنويع  املوالي،  الثالث:  املحور 
الوساطة في سوق الشغل، البرنامج ديال تحفيز تعرفونه جيدا واإلجراءات 
اللي دارت فيه من أجل تجويده، رفعنا العدد ديال املستفيدين من 5 

إلى 10، فهاد البرنامج ديال تحفيز اللي كتستافد منو املقاوالت؛

تمديد فترة اإلستفادة من برنامج تحفيز إلى نهاية دجنبر 2020؛

إدماج التعاونيات أيضا كمستفيدة من هاد البرنامج؛

فيه  الشغل  سوق  استغال  تحسين  الخامس،  للمحور  النسبة 
إجراءات كبيرة مهمة أيضا؛

بالنسبة للمحور األخير، تعزيز البعد الجهوي للتشغيل فيه مجموعة 
من البرامج مع الجهات على املستوى الوطني، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلي.

عيدرئبة عيسلدة خديجة عيزير 5:

املحاور  هاد  أهمية  نكرو  يمكنش  ما  أنا  الوزير،  السيد  شكرا 
الخمسة، ولكن أنا نبغي، السيد الوزير، نشوفو أثر، أثر نشوفوها في 
املواطن، نبغي نذكركم، السيد الوزير، املغاربة كلهم كيذكرو على أنه 
املشروع ديال أو برنامج »مقاولتي« اللي كان كيهدف إلى إنشاء 30 ألف 
املقاولة اللي غتخلق لنا ما بين 60 و90 ألف منصب شغل، يعني، انتهى 
بالفشل، وما تحققت منه إال 2050 مقاولة، يعني، %6.8، كنخافو، 
السيد الوزير، على أنه يتكرر نفس ال�شيء مع املخطط الوطني للتشغيل، 
السيد الوزير، كنسجلو بأسف شديد في فريق التجمع الدستوري على 
أن هناك انعدام عدالة مجالية فيما يخص سياسة التشغيل، كذلك 
نسجل باستياء كبير وكبير جدا عدم تجاوب الحكومة مع مشكل إغالق 
املعابر الحدودية، وخاصة معبر الذل باب سبتة اللي اليوم سكان مدينة 
عمالة املضيق عفوا وإقليم تطوان كيعيش األمرين جراء إغالق الحدود 
والحكومة ما عطات حتى �شي، ما اهتمت �شي، كنطلبو غير من ديك 
مليون و100 ألف منصب تعطيونا منها غير 10 آالف في هاد الساعة راه 

محتاجين فيها لعمالة املضيق..

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد  تفضل  إضافي،  تعقيب  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
النائب املحترم من الفريق، تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد محمد قروق:

شكرا السيد الوزير، اآلالف من مواطني مدينة املضيق الفنيدق 
مارتيل، مورد العيش ديالهم الوحيد هو املعبر مرتبط بمعبر ديال باب 
سبتة، كاين اللي كيعمل التهريب املعي�شي، كاين اللي كيمارس التجارة، 
كاين اللي مهن مختلفة داخل مدينة سبتة، تعملت واحد املجموعة ديال 
اإلجراءات في املعبر ولكن مصير ديال هؤالء الناس صبح مجهول، السيد 
الوزير من خاللكم ومن خالل القطاعات األخرى الوزارية كنسألوكم 
عن اإلجراءات املتخذة لخلق فرص الشغل البديلة باملناطق املجاورة 

ملدينة سبتة املحتلة.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، تعقيب إضافي آخر، ال، إذن تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

أنا  سبتة  باب  ديال  املوضوع  بالنسبة  النائبين،  السيدين  شكرا 
كتمنى أنكم طرحو السؤال ويتعطى الوقت ونعطيوكم فيه إيجابات من 
خالل املعطيات املتوفرة، بالنسبة للموضوع ديال املقاول الذاتي أيضا 
هذا برنامج قديم دار في 2005 تمت التقييم ديالو فهادي 3 سنين وتم 
إعطائه دفعة جديدة بصيغة جديدة، ولكن أنا نقول بأن هناك متابعة 
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دائمة وتقييم مستمر لهاد البرنامج كون على يقين أنه متبع الكمال هلل، 
ولكن احنا تنديرو التقييم واملواكبة مستمرة البرامج ديالها إيال كان 

خصاص كان سدو الخصاص وكتكلو على هللا، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

والتشغيل  الشغل  بتحديد شروط  املتعلق  القانون  حول  سؤال 
النواب  والسادة  للسيدات  املنزليين  والعمال  بالعامالت  املتعلقة 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

عيسلد عيدرئب حمزة عيصوفي:

أقول السيد الوزير بعد دخول القانون 19.12 الخاص بالعامالت 
املواكب  اإلجراءات  عن  نسائلكم  التنفيذ.  حيز  املنزليين  والعمال 

للمواكبة والتنفيذ؟

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد الوزير جوابكم.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرا السيد النائب، شكرا الفريق املحترم على هذا السؤال، أنا 

نقول ليك أن هاد القانون دخل واحد الفضاء اللي كان مؤطر بثقافة 
فيه ثقافات كرست لسنوات طويلة، وبالتالي أنا كنعتبر أن مجرد دخول 

إلى حدود  مكاسب،  هو حقق  مهم جدا  هو  الفضاء  هاد  إلى  املشرع 

املراسيم األساسية  3 ديال املرسيم واملرسوم ديال  اللحظة، صدرنا 

عقد  ديال  بالنموذج  املتعلق   1 املرسوم  القانون،  يطبق  باش  كبيرة 

الشغل، املرسوم 2 املتعلق باألشغال املمنوعة في بعض الحاالت ثم 

املرسوم 3 هو املوضوع ديال التغطية االجتماعية لهؤالء وراه دخل حيز 

التنفيذ 3 يونيو 2019، وغتكون اإلجبارية ديال التصريح لدى الضمان 

االجتماعي في 3 يونيو 2020 إن شاء هللا، وبالتالي بدخول هاد املرسوم 

حيز القانون لحيز التنفيذ، أنا نقولكم إلى حدود اللحظة أرقام ما�شي 

مشجعة، ما�شي كبيرة بزاف ولكن مهمة باملقارنة مع الوضع اللي هدرت 

عليه قبل القانون، عندنا إلى حدود اللحظة 763 عقد موثق، عندنا 536 

حالة مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، هاد األرقام في 

الحقيقة في البداية ديال العملية، ولكن إن شاء هللا باإلجراءات اللي 

كنديرو بالتحسيس مع املفتشين ديال الشغل والدورات التكوينية اللي 

درنا ما يزيد عن 13 دورة تكوينية اللي درنا بخصوص هاد القانون إن 

شاء هللا كنتمناو أن نتائج عما قريب تبان، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب للسيد النائب، تفضلوا.

عيدرئب عيسلد عبد عملجلد جوثلج:

السيد الوزير، احنا ما كننتظروش كثر من هاد ال�شي بعد دخول 
سنة من تطبيق هاد القانون، كتعرفو السيد الوزير على أن إخراج هذا 
القانون هو إنجاز كبير، ألن القانون خطوة كبيرة في إنصاف واحد الفئة 
كان املآل ديالها التهميش والحط من الكرامة ديالها، مسألة أخرى السيد 
الوزير إنه قانون خاص ألنه خاص ألنه ال املشغل ال املشغل ال املكان 
ديال التشغيل اللي هو البيت، املسألة الثانية وبالتالي طبيعة التنزيل 
ديالو العديد من العراقيل، السيد الوزير أن من الصعوبات اللي كاينة 
صعوبة االضطالع بطبيعة األعمال اللي تيقومو بها العمال والعامالت 
املنزليين داخل البيت، صعوبة قيام مفتش الشغل بدوره املنهي لحرمة 
مكان الشغل، صعوبة تواصل العمال والعامالت املنزليين مع العدالة، 
صعوبة ضمان لحماية الصحية واالجتماعية لهاد الفئة رغم صدور 
التوفر  ضرورة  الوزير،  السيد  التوصيات  بعض  هناك  املرسوم، 
بالجمعيات  الفئة ويمكن االستعانة  بيانات خاصة بهذه  على قاعدة 
القانون،  هذا  حول  تحسيسية  بحمالت  القيام  املحلية،  والسلطات 

توفير رقم أخضر للتواصل، تيسير تواصل هذه الفئة مع العدالة، العمل 

اإلدارة  منح  الشغل،  مدونة  مقتضيات  مع  القانون  هذا  إدماج  على 

املختصة حسب القوانين الجاري بها العمل صالحية التدخل للتأكد من 

سالمة ظروف العمل، تنظيم هذه الفئة في جمعيات ومنظمات نقابية 

ومساعدات  اجتماعية  مساعدات  األخيرتوفير  وفي  حقوقها،  لضمان 

مفتش الشغل في مهامهم، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال السيد الوزير ردكم على التعقيب.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرا السيد النائب، كما قلت لك الوقت ما كافيش في دقيقة باش 

نعطيك اإلجراءات املفصل اللي درنا، درنا دورات تكوينية تحسيسية 

فهاد املوضوع هذا، كنعتمدو إلى حدود اللحظة على الشكايات التي 

ترد على املفتشين ديال الشغل، باش ينطلق البحث، البحث الطبيعي 

ماغديش يدخل مفت�شي الشغل يم�شي يدخل الديور ديال الناس، ولكن 

كنديرو إجراءات أخرى مثال التصريح، عدم التصريح لدى الضمان 

االجتماعي، كنصيفطو مراسلة بالبريد املضمون فاش كيرجع كيتعطى 

فيها أجر.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، سؤال متعلق بخطة الحكومة للتقليص من 

البطالة وخاصة بطالة الشباب للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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عيدرئب عيسلد كمرل يعفو:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت2م،

عيسرنة عيسلدعت عيدرئبرت وعيدوعب،

نسائلكم السيد الوزير عن خطة الحكومة لتقليص عدد العاطلين 
في صفوف الشباب، وكذا اإلجراءات املعتمدة لتنزيل مختلف التوجيهات 
في  سواء  الشغل،  بإنعاش  املرتبطة  العمومية  والسياسات  امللكية 
االستشاري  املجلس  وضمنها  القروي  العالم  أو  الحضري  الوسط 

للشباب والعمل الجمعوي، شكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيد الوزير.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرا السيد النائب، شكرا الفريق املحترم على طرح هاد السؤال، 
لها  انطلقت تتشتغل غنحاولو ندعموها ونوفرو  ابدات  عندنا برامج 
ما يكفي من اإلمكانية من خالل التعاقدات اللي كنقومو بها سواء مع 
الجهات في إطار املحور األخير االستراتيجية اللي هضرت عليها قبل قليل 
أو من خالل في إطار التعاون الدولي مع بعض املنظمات األجنبية اللي 
تدعم هاد املجال أو من خالل تدخل مباشر عن طريق الوكالة ديال 
anapec، ونقول لك بعض األرقام اللي مرتبطة ببعض البرامج، برنامج 
إدماج مثال إلى حدود اللحظة في 3 سنوات األخيرة املستفيدين منو 271 
ألف و475 هذا رقم مهم جدا، بالنسبة البرنامج تحفيز من 2016 تم 
أحدث إلى حدود اليوم 15 ألف و933 مستفيد، بالنسبة لبرنامج تأهيل 
أيضا اللي كيوفر خاص بذوي الشواهد اللي كيوفر تكوينات قصيرة األمد 
من أجل إدماجهم في سوق الشغل هادو استفادت منو 12 ألف و88، 
بالنسبة للتكوين التعاقدي، هادي املجموعة ديال البرامج، أنا نقول لك 
أنه من هنا لنهاية يعني تقريبا لنهاية هاد الشهر أنه في املناظرة ديال أكادير 
غنوقعو أول عقد برنامج ديال التشغيل بين الدولة وبين الجهات اللي هي 
غنبداو بالجهة ديال فاس-مكناس إن شاء هللا غيكون برنامج واعد فيه 
إمكانيات كبيرة، برامج داخل برنامج العام، غتكون إن شاء هللا تعالى 

واعدة وغتحقق نتائج كبيرة في هاد املجال، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد كمرل يعفو:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالك، واألرقام ديالك ما تنشكوش 
فيها وتنتمناو لك التوفيق صادقين في املهام ديالك، السيد الوزير انت 

شاب ولد الشعب وتتعرف العالم القروي، خصنا نعرف حجم املشاكل 
اللي تيعانيو منها الشباب في العالم القروي، اليوم الشباب في العالم 
القروي ما بقاو عندهم ال ما يقدمو وال ما يأخرو، تيعانيو املر، الناس 
بالدبلومات  يدوروا  عياو  ديالهم،  الجيب  في  درهم   0 عندهمش  ما 
واإلجازات، ما لقاوش، الناس والو تيحشم من والديهم، واش دري قرا 
15 وال 16 سنة وشد الدبلوم وال شد اإلجازة ويمد اليد لألم ديالو وال 
األب ديالو يعملوا 20 درهم وال 50 درهم، هذا واقع تنعيشوه السيد 
الوزير، ذكرتي لي جهة فاس- مكناس، تنطلبك ملي تم�شي لجهة فاس-
مكناس تنوض الصباح بكري مع 7 دالصباح وتزور ما يسمى باملوقف 
وتشوف النساء والشباب تيخرجو يقلبو على الخدمة، عندهم إجازات، 
عندهم دبلومات، والو تيقدمو يخدمو في الفالحة، نساء تيقومو بأعمال 
ديال الرجال، تيهزو الصندوق ديال بطاطا على كتفهم وما لقاوش هاد 
الخدمة إيال خرجات 100 تتم�شي 30 و 70 تيجلسو تيوليو لديروهم 
الوزير خصنا  السيد  بخير  يجازيك  ديالهم، هللا  داملاكلة  بالطويسات 
نلقاو حلول وإشكاليات لهاد الشباب، الشباب راهم عياوا، اآلن والو 
تيمارسو واحد السلوكيات ما تتليقش بالقيم ديال املغاربة ما بقاوش 
ما بقاش، ولكن تيقومو بها ألن اليوم صافي اإلنسان راه اللي تيجرب اللي 
مدوز 0 درهم في الجيب ديالو، غيعرف داك الشاب إيال قام ب�شي حاجة 
ما مزياناش راه تيعرفو عالش قام بها، لذلك السيد الوزير يجب إعادة 

النظر في طور وطريقة.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الرئيس املحترم.

عيدرئب عيسلد محمد أبداعا ائيس فريق عألصرية وعملعرصرة:

باقي �شي وقت، شكرا السيد الرئيس، يمكن ليا نقول لكم السيد 
الوزير هو هاد البرامج اللي سواءا اللي كانت قبل منكم وال غادي تفكروا 
أنكم ديروها مستقبال هي برامج فاشلة فاشلة فاشلة، ويتجلى الفشل في 
نسبة البطالة في الكثير من الجهات، وهنا أخص بالذكر جهة كلميم واد 
نون عطيني جواب وحيد وواضح عالش جهة كلميم واد نون فيها 20% 
ديال البطالة؟ عالش نسبة اإلستثمار بكلميم واد نون هي %1 مقابل 

40-%50 في باقي الجهات؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

التعقيب  على  جوابكم  الوزير  السيد  ال،  آخر؟  إضافي  تعقيب 
والتعقيب اإلضافي.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

اللي دازت  البرامج  تقول هداك  باش  دابا  الرئيس  السيد  أنا غير 
غيجيوا  اللي  هادو  حتى  ولكن  تقييم  درتي  كون  دير  ممكن  فاشلة 
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فاشلة ما مفهوماش ما عندها حتى منطق، ال دابا كنبنيوا هذا حكم 
قيمة ويمكن يكون يتبنى على دراسة على تشخيص على �شي حاجة �شي 
حاجة اللي غيفهموها الناس، ألن كنهضروا ألن الناس يجب أن نتحدث 
بكيفية تحترم عقولهم، وأنا باملناسبة ال أحكي واقع املأساة ديال الناس 
اللي كيعيشوا في البطالة، السيد النائب، صحيح هاد ال�شي كنعرفوه، 
لذ لك تتلقى امليزانيات الكبيرة ما يمكنش نصرفوا فعال ميزانيات لو أن 
األمر يتعلق بغير هذه املآ�شي، مآ�شي كبيرة كيعيشوها الناس في البطالة 
صحيح كنعرفو هاد ال�شي، وإشكاالت كبيرة كاينة في البطالة ما�شي غير 
في البادية، ولكن أيضا في املدينة، لذا تتلقى املجهود، صاحب الجاللة، 
ما غاديش يجي أن يتحدث في خطابات خاصة ويتحدث عن البطالة 
بهذه الكيفية وما غاديش تخصص امليزانية الكبيرة بهذه الكيفية، لو 

أن األمر يتعلق..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، سؤال عن إستراتيجية تحسين شروط الصحة والسالمة 
املهنية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد أحمد جدعا:

شكرا السيد الوزير، البرنامج الحكومي ضمن إستراتيجية لتحسين 
شروط الصحة والسالمة املهنية، اليوم السيد الوزير تنساءلوكم على 

أهم محاور هاد اإلستراتيجية وحصيلتها الجزئية؟

عيسلد ائيس علجلسة:

الجواب السيد الوزير.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السؤال،  هاد  على  املحترم  الفريق  شكرا  النائب،  السيد  شكرا 
ديال  اإلستراتيجية  التوجهات  كالتالي:  هي  املحاور  مباشرة  غانقولكم 

السياسة ديال الحماية من الوقاية من األخطار املهنية.

- أوال: كاين النهوض بثقافة الوقاية من األخطار املهنية؛

- ثانيا: تعزيز انخراط الفاعلين واملتدخلين؛

- ثالثا: تعزيز حكامة نظام السالمة والصحة املهنية؛

- رابعا: دعم برامج الوقاية من األخطار املهنية.

الفكرة واإلشتغال عليها بدى منذ سنوات وعلى األقل منذ  هذه 
البرنامج الحكومي األخير اللي هو التزام حكومي واضح، أنا نقول لك 
السيد النائب أننا الحمد هلل وصلنا أخيرا نوضعو سياسة فهاد املجال، 
وتقدمات في اللقاء األخير ديال مجلس الطب والسالمة املهنية اللي انعقد 

هادي أسبوعين ووافقوا عليه الفرقاء اإلجتماعيين بثالثة ديالهم، كاين 
النقابات وأرباب العمل والحكومة ووافقوا في املجلس األخير وإن شاء 
هللا درنا كاينة لجنة تقنية منبثقة كاينة لجنة تقنية منبثقة عن املجلس 
غتدير البرنامج التنفيذي لهاذ السياسة هذي وإن شاء هللا من هنا ملا 
تبقى من هذه الوالية غتكون نتائج باينة أو نجيو نقدمو ليكم الحصيلة 

ديالها إن شاء هللا، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد محمد بوشنلف:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

في  الوطنية  السياسة  مشروع  أعددتم  املحترم،  الوزير  السيد 
الصحة والسالمة املهنية، ووضعتم أربع توجهات استراتيجية لتنزيلها، 
وحددتم فترة تنزيلها، فكنتم أوفياء للبرنامج الحكومي وأوفياء لالتفاقية 
التي وقعها املغرب في يونيو 2019 مع منظمة العمل الدولية، فهنيئا لكم 
وهنيئا لنا جميعا، لكن السيد الوزير نسائلكم إلى أي حد تم إشراك 
الوزير  السيد  املشروع؟  هذا  بلورة  في  املغاربة  واملختصين  الخبراء 
املحترم، حوادث الشغل مكلفة جدا سواء بالنسبة للجانب اإلجتماعي 
للمقاوالت،  بالنسبة  املالية  للتبعات  بالنسبة  أو  واألجراء  للعاملين 
وبالتالي فمن شين هذه السياسة أن تساهم في تأهيل املقاولة املغربية 
الناتج عن حوادث  املالي  الثقل  تنافسيتها من خالل تخفيف  وتعزيز 
الشغل، السيد الوزير، لكن على مستوى التنزيل البد أن نقف عند 
ثالثة تحديات أساسية: أوال القطاع غير املهيكل، كيف يمكن أن ننتقل 
من منطق التعويض املالي إلى منطق الوقاية من حوادث السير داخل 
هذه، داخل الوحدات العاملة في هذا املجال؟ كيف يمكن أن نقوم 
التصريح  عدم  إشكالية  من  نعاني  مازلنا  ونحن  األجراء  بالتحسيس 
بالعمال؟ املسألة الثالثة السيد الوزير وهو أن عدد مفت�شي الشغل 

قليل جدا، فكيف يمكن أن نراقب..؟

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال السيد الوزير في ما تبقى لكم 
من الوقت؟

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرا السيد النائب، صحيح أن عندنا إشكاالت كبيرة، عوائق كبيرة 
مرتبطة وتحديات كبيرة فهاذ املجال هذا، يكفي نقول ليك أن اليوم 
عندنا خصاص إيال عندنا خصاص في املفتشين ديال الشغل أيضا 
أطباء الشغل عندنا خصاص أكبر من مفتشية الشغل، غتبقى نقول 
ليك كلية وحدة اللي فيها التخصص ديال طب الشغل اللي هي الدار 
البيضاء بثالث أساتذة هما اللي كيدرسو وبالتالي عندنا إشكاالت كبيرة، 
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احنا عندنا، عندنا أننا نشتغلو مع اإلخوان في التعليم العالي ووزارة 
الصحة باش نطورو ألن إيال عندنا بنية جامعية تتخرج طبيعي غادي 
يكونو عندنا، غادي يكونو عندنا أطباء شغل اللي غيوقفو على التنفيذ 

ديال هاذ السياسة واملراقبة ديال راه كاين ديال هذا بما يكفي وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير على مساهمتكم، ننتقل إلى قطاع ، مرحبا 
بكم السيد الوزير، السؤال األول في قطاع العدل سؤال عن نظام 
كفالة األطفال املهملين للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة املحترمة تفضلوا.

عيدرئبة عيسلدة حلرة عملشفوع:

شكرا السيد الرئيس، السيد وزير العدل املحترم، نسائلكم بإسم 
كفالة  نظام  بخصوص  مجهوداتكم  عن  واملعاصرة  األصالة  فريق 
األطفال املهملين ومدى إشراك املجتمع املدني العامل في القطاع في هذا 

اإلطار؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضلوا السيد الوزير، جوابكم عن السؤال.

عيسلد محمد بدعبد عيقرنا، وزير عيعدل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على تفضلكم بطرح هذا السؤال، 
ظاهرة األطفال في وضعية صعبة هي ظاهرة مقلقة بالنسبة للمجتمع 
ما�شي في املغرب فقط، في جميع الدول بالنظر إلى ارتفاع العدد ديال 
األطفال املهملين املتخلى عنهم وما يترتب عن ذلك من مشاكل تربوية 
وأخالقية واجتماعية، وفعال كما تفضلتي وهذا أمر يدعو إلى االرتياح 
هو أنه الحضور ديال الفعاليات وجمعيات املجتمع املدني عرفت في 
السنوات األخيرة واحد الحضور متزايد خصوصا في املجال ديال العناية 
بالطفولة والفئات اإلجتماعية الهشة، بحيث أن هاد الجمعيات تتدخل 
إلى جانب الفاعل الحكومي فهاذ املجال هذا من أجل اإليواء ومن أجل 
الرعاية وتسهيل اإلدماج ديال هاذ األطفال في املجتمع والوعي ديال 
الحكومة والوزارة هو كيتجلى أيضا في القانون 01.15 املتعلق بكفالة 
األطفال املهملين، فما نساوش بأن املادة 8 من هاد القانون كتخول 
لوكيل امللك إيداع األطفال لدى الجمعيات باعتبارها إحدى مؤسسات 
الرعاية اإلجتماعية، كذلك املادة 9 كتعطي لهاد الجمعيات الحق في 
طلب إسناد كفالة األطفال واملادة 16 كتعطي القا�شي املكلف بشؤون 
القاصرين إجراء البحث حول ظروف إنجاز هاد الكفالة، واللي يمكن 
فيها  بما  بلجنة  فيها  يستاعن  القاصرين  بشؤون  املكلف  القا�شي 

الفعاليات ديال املجتمع املدني، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة تفضلوا.

عيدرئبة عيسلدة حلرة عملشفوع:

شكرع عيسلد عيرئيس،

ديال  الظاهرة  هاد  ديال  ارتفاع  كاين  الوزير  السيد  قلتو  كيف 
األطفال املهملين وذلك راجع لعدة أسباب ال مجال في الخوض في هاد 
الدقيقة و 45 ثانية اللي عندنا، السيد الوزير، بما أن الطفل هو إنسان 
غير قادر على حماية نفسو ولهذا وجب على الحكومة أن تتدخل من أجل 
حماية هاد الطفل وضمان الحقوق ديالوا واملصالح ديالو من أهم هاد 
الحقوق الحق في الحياة، الحق في أن يحمل هاد الطفل اإلسم والحق في 
أن يعيش في كنف أسرة ناهيك عن الحقوق األخرى كالحق في التعليم 

والحق في الصحة وغيرها من الحقوق.

السيد الوزير، هناك أطفال لم تتح لهم الفرصة ليعيشوا داخل 
األسرة ولهذا جاء نظام الكفالة إال أن التطبيق العملي لهاد النظام 
يجعلنا نستنتج بأنه ليست هناك حماية كاملة لهؤالء األطفال ملاذا؟ 
ألن أهم عنصر في نظام الكفالة ال يتم وهو التتبع تتبع هاد الطفل اللي 
تعطى لهاد األسرة واش مهليين فيه واش كيقرا مزيان واش عايش مزيان 
؟ ألن املجتمع املدني العامل في هذا املجال في غير ما مناسبة دق ناقوس 
الخطر واخبر عن استغالل هؤالء األطفال من طرف ما�شي كل �شي ولكن 
بعض الناس كيستغلوا هاد األطفال خاصة في العمل املنزلي، كذلك 

كاينة املواكبة النفسية

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة الرئيسة، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال السيد الوزير 
تفضلوا للرد على التعقيب.

عيسلد محمد بدعبد عيقرنا، وزير عيعدل:

تعقيبك السيدة النائبة في الصميم والوزارة واعية بهذا الخصاص، 
من خالل  بالكفالة وخصوصا  املتعلق  القانون  مراجعة  بصدد  وهي 
التتبع  فهاد  للجمعيات  الحق  كتعطي  اللي  املقتضيات  بعض  إدماج 

وفهاد املراقبة اللي تفضلتي بها، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

السؤال املوالي سؤال عن تقييم أداء خاليا التكفل بقضايا النساء 
النواب  والسادة  للسيدات  املغربية  املحاكم  داخل  العنف  ضحايا 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عيدرئبة عيسلدة آمدة مرء عيعلدين:

السيد الوزير، لألسف الشديد النساء املغربيات ال زلن يعانين من 
العنف تعمل مجهود كبير في املغرب خاصة على مستوى القانون ، عندنا 
اليوم قانون وهو إنجاز ولكن ماللي كيمشيو هاد النساء املعنفات للمسار 
القضائي كيلقاوا صعوبات كبيرة تم إحداث خاليا التكفل بهم داخل 
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املحاكم وهي آلية هامة، لذلك نسائلكم السيد الوزير اشنو غتعملوا 
باش تقويوا من هاد مساعدة هاد النساء؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد الوزير، جوابكم عن السؤال.

عيسلد محمد بدعبد عيقرنا، وزير عيعدل:

شكرا السيدة النائبة، أوال ينبغي التأكيد على أن العنف املمارس 
ضد النساء ال يستدعي فقط اإلدانة الشديدة، ولكنه يستدعي العناية 
الفائقة لتوفير كل الضمانات ديال الحماية، بل والسعي إلى جزر كل 
إساءة اللي يمكن النساء يوقعوا ضحية لها، وفي هذا اإلطار الوزارة 
عمالت على مالءمات وعلى تعزيز الترسانة التشريعية الجنائية الوطنية 
لإلستراتيجية  تفعيال  وثانيا  ديالها،  الدولية  باإللتزامات  وفاءا  أوال 

الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء.

بالنساء  التكفل  ديال  الخاليا  هاد  إحداث  كيجي  اإلطار  هذا  في 
واألطفال بجميع محاكم اململكة اللي كتّيسر الولوج إلى الخدمات ديال 
القضايا  متخصص  في  املخاطب  واحد  كتوفر  اللي  وأيضا  العدالة، 
ديال هاذ الحالة ديال الضحايا وديال العنف املمارس ضد النساء، 
واحد البعد إنساني وهم اجتماعي مالئم لهاذ األوضاع، بطبيعة الحال 
كاين شركاء آخرين نحن نعمل على تعزيز آليات التعاون والتنسيق مع 
وزارة  الصحة،  وزارة  والتضامن،  األسرة  كوزارة  املعنية  القطاعات 
الشباب والرياضة وبطبيعة الحال مختلف مصالح األمن والدرك وال 

نن�شى املجتمع املدني، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

عيدرئبة عيسلدة فرطمة عهل تكروا:

عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، صحيح أن الهدف من إنشاء هذه الخاليا هو الرقي 
بالعمل القضائي في قضايا العنف ضد النساء واألطفال، وذلك بتوفير 
الحماية لهن وتيسير ولوجهن للقضاء، إال أننا نسجل بعض القصور في 
عمل هذا الخاليا إذ لم تحقق الردع الالزم في قضايا العنف ضد النساء 
واألطفال، وهو ما يبدو من خالل ارتفاع ظاهرة العود إلى ارتكاب نفس 
الفعل الجرمي، خاصة وأن هذه الجرائم تقع أغلبيتها تقع داخل بيت 
الزوجية مما يصعب إثباته، هناك أيضا نقص في التكوين والتكوين 
املستمر وتبادل الخبرات، عدم إفراد جلسات خاصة بقضايا العنف 
حيث يتم إدراجها مع قضايا أخرى مثل قضايا التلبس والجنح العادي، 
وهذا ال�شيء يؤثر على سيرهذه الجلسات، غياب آلياته التكفل والتتبع 
والعالج النف�شي حيث نجد أن في هذه الخاليا ليست هناك أي متابعة 

نفسية لهذه النساء املعنفات، بل هناك غياب تام في هذا املجال، نقص 
بنيات الوساطة والصلح العائلي نجد أيضا أن هناك قصور في تفعيل 

مسطرة الصلح بين األزواج.

عيسلد ائيس علجلسة:

ال،  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  املحترمة،  النائب  السيدة  وشكرا 
السيد الوزير فيما تبقى لكم من الوقت.

عيسلد محمد بدعبد عيقرنا، وزير عيعدل:

مع  أتفاعل  لن  املحترمة،  النائبة  السيدة  الوقت  من  تبقى  فيما 
التعيب من خالل اإلستمرار في الحديث عن املنجزات، ولكن من خالل 
هذا االهتمام يتبين بأن الحاجة أصبحت ملحة إلى إنجاز تقييم شامل 
لعمل هاذ الخاليا، وسوف ندعو إليه قريبا بشراكة مع كل مكونات 
املنظومة القضائية وأيضا مع مختلف فعاليات املجتمع املدني، وشكرا 

السيدة النائبة.

عيسلد ائيس علجلسة:

املوضوع  لها وحدة  أسئلة  ثالثة  يلي  وفيما  الوزير،  السيد  شكرا 

سيتم  لذا  اإللكترونية،  القضائية  الخدمة  بتفعيل  األمر  ويتعلق 

كما العادة طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد 

الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

عيدرئبة عيسلدة عبلة بوزكري:

السيد الوزير، في إطار تحديث اإلدارة القضائية وتسهيل الولوج إلى 

املعلومة القضائية، نسائلكم عن مدى تفعيل وتعميم وتطوير الخدمة 

القضائية اإللكترونية؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

إذن السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد سعلد بعزيز:

العدالة  إلصالح  الوطني  الحوار  مخرجات  إحدى  الوزير،  السيد 

وتحديث ورقمنة عمل املحاكم في أفق أنه في 2020، نكونو أمام محاكم 

بدون أوراق، وبالتالي التخلي عن الدعامة الورقية من أجل الدعامة 

رأس  على  املجال  هاذ  في  كبير  مجهود  خذاو  أنه  وأكيد  اإللكترونية، 

تحديث الوظيفة العمومية، و أنتم اليوم في قطاع العدل كتواصلو هاذ 

الورش بغينا نسائلوكم على نسب تقدم هاذ الورش؟
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عيسلد ائيس علجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد جوعن عرعقي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

للملفات  اإللكترونية  واملعالجة  الرقمنة  حول  الوزير،  السيد 
والقضايا باملحاكم واملراحل التي قطعها هذا املشروع نسائلكم؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

إذن جاوبكم تفضلوا للمنصة السيد الوزير.

عيسلد محمد بدعبد عيقرنا، وزير عيعدل:

شكرا السيدة والسادة النواب املحترمين على التفضل بهاذ السؤال، 
ر بأن ورش التحديث والرقمنة هو من األوراش 

ّ
أود في البداية أن أذك

األساسية في إصالح منظومة العدالة ببالدنا، وأنه آن األوان على غرار 
العديد من املرافق العمومية أن نمّر بمحاكمنا من العصر الورقي إلى 
العصر الرقمي وإلى التقا�شي عن بعد وإلى الكثير من اإلجراءات التي 
تحقق الفعالية والشفافية والسرعة املطلوبة، في هاذ اإلطار وضعت 
املحاكم  تنزيل  أجل  من  دقيق  إجرائي  املخطط  واحد  العدل  وزارة 
الرقمية وإرساء مقوماتها، وفي األسبوع املنصرم صادقنا في إطار لجنة 
القيادة على املخطط املديري الذي يهدف إلى وضع خارطة طريق لتطوير 
املنظومة املعلوماتية في في الوزارة، وأيضا اإلطار التقني لحكامة هاذ 
املنظومة املعلوماتية، مع تحديد األولويات ومراحل اإلنجاز إلى غير ذلك 
وهاذ املخطط املديري لرقمنة اإلدارة القضائية كيشمل 3 ديال املحاور 

أساسية:

القضايا  لتدبير  املعلوماتية  األنظمة  تعميم  فيه  األول:  املحور 
واإلجراءات يعني املساطر.

املحور الثاني: يتعلق بالتداول الالمادي للمعلومات بين الفاعلين في 
مجال العدالة.

املحور الثالث: يخص تطوير الخدمات عبر الخط لفائدة املواطنين 
والفاعلين اإلقتصاديين.

بالنسبة للمحور األول املتعلق بتنظيم األنظمة أو تعميم األنظمة 
العديد من املشاريع، هناك مشروع يخص  املعلوماتية فهو كيشمل 
 95%  

ّ
كيغط واللي   saj2 civil املعروف  املدنية  القضايا  إدارة  نظام 

الجلسات  بتدبير  مرورا  الدعاوى  تسجيل  من  ابتداء  اإلجراءات  من 
والتبليغات إلى مراحل التنفيذ، كذلك هناك نظام نسخة ثانية من نظام 
اإلدارة إدارة القضايا الزجرية saj 2 pénal املمركز، وأيضا هناك تنزيل 
تطبيقية لتدبير الصناديق وحسابات املحاكم، إعداد التطبيق يقوم 

بتوزيع القضايا بكيفية من متوازنة، كذلك هناك انخراط في مشروع 
التوقيع  ثم اعتماد  املقاولة عبر الخط،  املنصة اإللكترونية إلحداث 
اإللكتروني على صعيد التعامل بين مختلف مكونات اإلدارة القضائية؛

أما على مستوى تطوير التداول الال مادي للمعلومات بين الفاعلين 
في مجال العدالة، فتم تنزيل واحد البرنامج معلومياتي يتعلق بمنصة 
للتبادل اإللكتروني مع السادة املحامين، وأيضا إطالق النسخة األولى 
والنسخة  القضائيين  املفوضين  مع  اإللكتروني  للتبادل  منصة  من 
التجريبية اللي في مرحلة تجريبية اآلن ملنصة التبادل اإللكتروني مع 

الخزينة العامة للمملكة؛

وأخيرا هناك تطوير منصة العدول في الشق املتعلق بطلبات اإلذن 

بالزواج، فضال عن تدبير مخالفات السير إلكترونيا مع وزارة التجهيز 

وبالنسبة  بعد،  عن  للجلسات  البصري  السمعي  والربط  والنقل، 

لفائدة  املقدمة  الخط  عبر  الخدمات  بمستوى  املتعلق  األخير  املحور 

املواطنين والفاعلين االقتصاديين، هناك تعميم خدمة السجل العدلي 
عبر الخط بكل محاكم اململكة، وتحديث نظام تدبير السجل التجاري 

وتحديث برمجية تتبع القضايا، والعمل على تعميم األداء اإللكتروني 

على مجموعة من الخدمات اإلدارية والقضائية، وإطالق بوابة لإليداع 

األحكام  على  االطالع  خدمة  وإحداث  التركيبية،  للقوائم  اإللكتروني 

والقرارات القضائية عبر الخط وأرضية تقنية لتدبير السجل الوطني 
للضمانات املنقولة، هذه كلها مجموعة من املشاريع كاين اللي في طور 

اإلنجاز وكاين اللي تم اإلطالق ديالها. كاينة اللي في املراحل األخيرة واللي 

من شأنها أن تسرع وتيرة التحول اإللكتروني في منظومة العدالة واإلدارة 

القضائية، وشكرا لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

إذن ننتظر وصول السيد الوزير، إذن تعقيب الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية التعادلية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عيدرئبة عيسلدة عبلة بوزكري:

أكيد السيد الوزير، أن هذا املخطط كما عرضتموه هو واعد، ولكن 

لألسف فإن تدبير الخدمة القضائية اإللكترونية ال ترتقي إلى مفهوم 

واملرتفقين،  املهنيين  النتظارات  تستجيب  وال  حاليا  الرقمية  العدالة 

هناك نقائص كثيرة على مستوى الواقع ال وجود إلستراتيجية واضحة 

في تكوين املوارد البشرية أوال، عدم تعميم النظام املعلوماتي بالنظر إلى 

الخصاص في البنية التحتية املعلوماتية، ضعف الشبكة الكهربائية 

بالنسبة للعديد من املحاكم.. ا�شي بووانو، أ دكتور، راه تتشوش عليا،..

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد النائبة واصلي.
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عيدرئبة عيسلدة عبلة بوزكري:

ال، تشوش عليا، ردو لي عفاك العداد، إذن قلت بأن هناك ضعف 
الشبكة الكهربائية بالنسبة للعديد من املحاكم، أنا أذكر على املثال 
املراكز القضائية مثل مركز موالي إدريس زرهون، مركز الحاجب، مركز 
مريرت، وهاذ املراكز أتوافد عليها بصفة مستمرة، هناك أيضا السيد 

الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة، التعقيب الثاني للفريق االشتراكي، تفضل 
السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد سعلد بعزيز:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، أكيد أن ما تحدثتم عنه هو برنامج واعد كما قالت 
السيدة النائبة وأنه اليوم كاين مسؤولية ديال قطاعات حكومية أخرى 
ما يتعلق بالشبكة الكهربائية وما يتعلق باالتصاالت وأمور أخرى، ألن 
هاذو مجاالت أخرى اللي خص يكون فيها تنصيب حكومي باش نوصلو 
هاذ الخدمة لكل املحاكم على املستوى الوطني، السيد الوزير، ما يتعلق 
بالعمل داخل املحاكم الرقمنة ها أنتم غاديين فيه، ولكن نريد أن ننتقل 
إلى العالقة مع الوافدين على املحاكم إلى رقمنة هاذ املسألة، اليوم 
الهاتف عند كل واحد، املواطن بإمكان أنه خصوصا بعد التقسيم بعد 
الخريطة القضائية في مراجعتها األخير اللي هي مجحفة في حق مجموعة 
من األقاليم، يعني يدير تتبع غير من التليفون، نريد أن ننتقل إلى تداول 
اإلجراءات واملذكرات بطريقة إلكترونية، ما�شي فقط تتبع الجلسات 

وتتبع اإلجراءات إلى آخره، خص املذكرة وخص.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، آخر تعقيب لفريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب 
املحترم.

عيدرئب عيسلد عيفرطم5 املد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

طبعا في البداية السيد الوزير، البد أن ننوه ونفتخر بما وصلت إليه 
بالدنا من إصالح في منظومة العدالة بصفة عامة وفي قطاع العدل 
على وجه الخصوص، ثم البد أن ننوه بما وصلنا إليه في مجال تأهيل 
وتحديث ورقمنة البنيات القضائية بمختلف مستوياتها، لكن في إطار 
التفاعل البد أن نطرح عليكم بعض األسئلة، أين وصلنا من اإللتزام 
بمحكمة بدون ورق في أفق سنة 2020 السيد الوزير؟ أين نحن من 
املحاكمة عن بعد ؟ ما زلنا أمام نموذج يتيم اللي هو غرفة الجنايات 
الذي  الصناديق  رقمنة  من  نحن  أين  البيضاء،  بالدار  اإلستئنافية 

يعرف تعثرا كبيرا؟ أين نحن من التدبير اإللكتروني لالعتقال االحتياطي 
اللي مازال ما بديناش فيه؟ أين نحن من األداء اإللكتروني اللي مازال 
متعثر؟ أين نحن من سرية املعطيات السيد الوزير؟ ألن ما فيها باس 
لغرفة  متقاض  أي  يجي  معنى  حتى  عندها  ولكن  الشفافية،  كاينة 
لع على املعطيات املتعلقة بكل 

ّ
املشورة وال أمام قا�شي التحقيق ويط

من هم متابعون، أين نحن من تأهيل املهن القضائية املعنية بمواكبة 
هذا الورش؟ باملناسبة ندعوكم إلى التسريع بإحالة قوانينها املنظمة، 
أشنو درنا املحامين، مع املوثقين، مع العدول، مع الخبراء؟ هاذو كلهم 
وباملناسبة أشنو درنا مع هاذوك النساخ، أزيد من 600 واش غيبقاو مع 
هاذ الرقمنة وال ما غيبقاوش السيد الوزير؟ أشنو درنا في اإلسراع في 
ا كنتكلمو على الرقمنة ولكن باقي عندنا 

ّ
تضمين األحكام القضائية؟ وخ

السيد  املناسبة  بهاذ  اليد!  بخط  تكتب  التي  األحكام  ديال  مجموعة 
الوزير، أكيد ألنكم تعتمدون على االقتناء في كل ما يتعلق بالرقمنة، 
ولكن من خالل بعض التجارب البسيطة كيبان لي الكراء أفضل، ألنه 
أوال على مستوى الكلفة أرخس ولكن على مستوى الصيانة االعتيادية 
لهاذ املجال املعلوماتي أكيد سيكون مفيدا جدا، لذلك السيد الوزير، 
فإننا إذ ننوه باملجهود الكبير الذي بذلناه، البد أن ندعوكم مرة أخرى 

لتسخير كل اإلمكانات لإلسراع بتنزيل هذا الورش، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، السيد الوزير 
ردكم على التعقيبات.

عيسلد محمد بدعبد عيقرنا، وزير عيعدل:

شكرا على هذه التعقيبات، أوال ينبغي التوضيح بأن مسألة الرقمنة 
في املرفق العام أو في اإلدارة العمومية هي ليست قرارا، هناك مقاربات 
أكثر تطورا، ألن املقاربة اللي معتمدة هاذي سنوات هي مقاربة تجهيزية، 
هو أن نجهز املرفق بالحواسب والشبكات، ولكن هناك مقاربة تحويلية، 
وهناك اآلن تجارب دولية ما بقات كتعتمد املقاربة التحويلية، كتعتمد 
 la كاينة   la transition énergétique غرار  على  اإلنتقالية  املقاربة 
transition numérique، إذن احنا في مرحلة انتقال ال يكفي أن تجهز 

مكتبا والناس سيستمرون في الثقافة الورقية..

عيسلد ائيس علجلسة:

لكم على مساهمتكم  الوقت، شكرا  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
القيمة، وننتقل إلى آخر قطاع وهو القطاع املكلف بحقوق اإلنسان 
والعالقات مع البرملان، مرحبا بكم السيد الوزير وأنتم ابن الدار، ختامه 
القوانين  مشاريع  إرفاق  عدم  عن  سؤال  واحد  بسؤال  إذن  مسك، 
بدراسة األثر، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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عيدرئب عيسلد توفلق عمللمو 5:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت2م،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن ما هو سبب عدم إرفاق الحكومة 
مشاريع القوانين بدراسة األثر؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد وزير الدولة تفضلوا.

بحقوق  عملكلف  عيدوية  وزير  عيرملد،  عملصطفى  عيسلد 
عال سرن وعيعالقرت ما عي 2ملرن:

شكرا لكم السيد النائب والرئيس املحترم على هذا السؤال، ألنه 
يتعلق بموضوع حيوي، بالفعل كما هو معلوم في املادة 19 من القانون 
أنه  على  ينص  الحكومة،  أشغال  وتسيير  بتنظيم  املتعلق  التنظيمي 
يتعين كلما اقتضت الضرورة ذلك، يتعين على رئيس الحكومة أن يرفق 
مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة أي تشريع 
قائم بدراسة حول اآلثار ديالها، وهذا طبعا املراد منو هو الوقوف على 
األهمية الفعلية والعملية ألي نص تشريعي على مستوى القوانين وليس 
على مستوى املراسيم، وبالفعل هاذ القانون حال على املرسوم اللي 
جسد تنفيذ هذا القانون التنظيمي، وصدر هذا املرسوم وبدأ نفاذه في 2 
يناير 2018، وبالطبع كينص هاذ املرسوم على أن األمر املتعلق بدراسة 
اآلثار ديال املشاريع كتكون إما بمباردة رئيس الحكومة، أو باقتراح من 
األمين العام للحكومة أو بطلب من السلطة الحكومية صاحبة املشروع، 
وبالطبع حدد هاذ املرسوم العناصر األساسية التي ينبغي أن تتضمنها أية 
دراسة وكذلك أحدث لجنة برئاسة رئيس الحكومة يعهد إليها بالتحقق 
من شروط هاذ الدراسة واإلرادة منعقدة على أنه يتم تفعيل مقتضيات 
هاذ املرسوم، وبالتالي يصبح من حق البرملان أن يتوصل بهاذ الدراسات 

مرفقة باملشاريع التي تحيلها الحكومة على املجلسين، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم.

عيدرئب عيسلد توفلق عمللمو 5:

شكرا السيد وزير الدولة املحترم، طبعا ما تفضلتم بسرده هو فكرة 

عن مضمون النصين القانونيين املنظمين لتقديم دراسة األثر رفقة 

املشاريع التي تقدم للبرملان، السيد وزير الدولة املحترم، الفصل 89 من 

الدستور ينص على أن الحكومة تلتزم بضمان تنفيذ القوانين، طبعا 

ال يمكن ضمان تنفيذ القوانين إال إذا كانت هناك دراسة آثار دقيقة 

حول ما الفوائد املرتقبة من هاذ املشروع قانون حول اآلثار املرتقبة 

واملتوخاة منه، كذلك القاعدة اللي مذكورة في -املادة -21 من املادة 19 

من قانون 65.13 أصبحت هي األصل، هذه كلما اقتضت الضرورة ذلك 

أصبحت هي األصل بمعنى أن عدم إرفاق املشاريع بدراسة األثر أصبح 

هو األصل في حين أن الضرورة تقت�شي دائما إرفاق املشاريع بدراسة 

اآلثار، على أساس أن هذه الدراسة تعتبر مفيدة للبرملان أثناء مناقشة 

مشروع القانون، فيها بينات، فيها إحصائيات، فيها الفوائد املرتقبة، 
فيها فحص ملا هو متوخى مجتمعيا من هذا املشروع، يالحظ بأن دول 

عديدة تلزم وتجبر الحكومة على دراسة األثر تكون مرفقة مع مشروع 

مناقشة  ترفض  التي  الدول  بعض  هناك  كاين  أن  لدرجة  القوانين، 

مشاريع القوانين إال إذا كانت مرفقة بدراسة األثر، وهذا هو السبب 
الذي حدا بفريق األصالة واملعاصرة أنه يتقدم بتعديل على القانون 

التنظيمي الخاص بهاذ املقت�شى وجعله وجوبا جعل الحكومة ملزمة 

بتقديم دراسة األثر، وإال فالنظرة تكون دائما قاصرة وضّيقة وال يتم 

الوصول إلى املبتغى، باستثناء بعض الورقات التقديمية التي أحيانا 

يجهزها وينجزها السادة الوزراء دون فكرة واضحة عن رغبة الحكومة 

في تقديم املشروع.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن نشكركم 

السيد وزير الدولة املحترم على مساهمتكم القيمة، وبهذا نكون قد 

استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، وشكرا للجميع 
على الصبر واملشاركة واملساهمة والتعاون، وافعت علجلسة.



عدد.99–15.ربيع الثاني.1441  )12.دجنبر.2019( الجريدة الرسمية للبرملان2د61  

محضر علجلسة علحرنية وعيتسعين بعد عملرئة

عيترايخ: اإلثنين 12 ربيع الثاني 1441ه )9 دجنبر 2019(.

مجلس  لرئيس  األول  النائب  العمراني  سليمان  السيد  عيرئرسة: 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  وستة  ساعتان  عيتوقلت: 
الثالثة زواال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  عألعمرل:  جدول 
الحكومية التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ .•

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛ .•

الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  لدى  املنتدبة  الوزارة  .•
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج؛

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  .•
بالخارج؛

وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان. .•

عيسلد سللمرن عيعمرع 5 ائيس علجلسة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم علحمد هلل اب عيعرملين وعيصالة 
وعيسالم على أشرف عملرسلين.

عيسلدة عيوزيرة عملحت2مة،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت2مين،

العمل  ملراقبة  الشفوية  لألسئلة  املخصصة  الجلسة  هذه  نعقد 
ومقتضيات  الدستور  من   100 الفصل  بمقتضيات  عمال  الحكومي، 
هذه  املحترم،  الدولة  وزير  بالسيد  أرحب  ملجلسنا،  الداخلي  النظام 
الجلسة تتضمن 32 سؤاال شفهيا، موجهة للقطاعات الحكومية اآلتية: 
والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  واملاء،  واللوجستيك  والنقل  التجهيز 
املكلف  القطاع  املنهي،  واإلدماج  الشغل  املدينة،  وسياسة  واإلسكان 
اإلنسان  بحقوق  املكلف  القطاع  وأخيرا  بالخارج،  املقيمين  باملغاربة 

والعالقات مع البرملان.

في البداية أعطي الكلمة للسيد األمين لتالوة املراسالت الواردة على 
رئاسة املجلس، تفضلوا السيد األمين.

عيسلد عيسريك بويون أمين عملجلس:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

توصل مكتب املجلس من النائبة السيدة مالكة خليل من فريق 

األصالة واملعاصرة بمقترحات القوانين التالية:

مقترح قانون يق�شي بنسخ املادة 148 وبتغيير وتتميم املادة  .•
155، و156 و158 من القانون املتعلق بمدونة األسرة.

قانون  من   618.3 الفصل  وتتميم  بتغيير  قانون  مقترح  .•
االلتزامات والعقود.

املتعلق  القانون  من   4 املادة  وتتميم  بتغيير  قانون  مقترح  .•
باإليجار املف�شي إلى التملك العقاري.

املتعلق  القانون  من   4 املادة  وتتميم  بتغيير  قانون  مقترح  .•
بمدونة الحقوق العينية.

املتعلق  القانون  من   12 املادة  وتتميم  بتغيير  قانون  مقترح  .•
بنظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية.

ومن فريق األصالة واملعاصرة توصل املكتب ب:

مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم املادة 202 من القانون  .•
القا�شي بتحديد تدابير لحماية املستهلك.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد األمين..، ما زال؟ آه تفضل.

عيسلد عيسريك بويون أمين عملجلس:

مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم املادة 19، 21، 22  .•
من القانون التنظيمي املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع 

القانوني ألعضائها.

163 و179 من  مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم املادتين  .•
القانون املتعلق بمدونة األسرة.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
املجلس من 2 إلى 29 دجنبر 2019: 142 سؤال شفوي، 109 سؤال 

كتابي، 121 جواب عن أسئلة كتابية، وتم سحب سؤالين شفويين.

وهناك قرار يتعلق بالغائبين للمرة الثانية، تطبيقا ألحكام الدستور 
املنصوص عليها في الفقرة 5 من الفصل 69، وعمال بمقتضيات املادتين 
146 و147 من النظام الداخلي ملجلس النواب، وحيث أن السيدات 
للمرة  العامة  الجلسة  على  تغيبوا  أسمائهم  التالية  النواب  والسادة 
الداخلي  النظام  تطبيق مقتضيات  تقرر  الدورة،  الثانية خالل هذه 
املحددة في الفقرتين 2 و4 من املادة 147، وذلك بتالوة أسمائهم في 
الجلسة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس 

واملوقع اإللكتروني.

الغائبون للمرة الثانية، ويتعلق األمر بالسادة النواب:

ياسين الرا�شي: الجلسة 12 و14 نوفمبر 2019. .•
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أحمد الغزوي: الجلسة 12 و14 نوفمبر 2019. .•

شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد األمين، توصلت الرئاسة برسالة من السيد وزير الدولة 
املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان، يخبر فيها بأن السيد 
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، يطلب إدراج أسئلته املتعلقة 

بقطاعه إلى آخر الجلسة، نظرا الرتباطه بنشاط رسمي.

إذن نبدأ بالقطاع الثاني، مرحبا السيدة الوزيرة املحترمة، ونتمنى 
لكم التوفيق في مهامكم، أنتم معنا ألول مرة في جلسة األسئلة الشفوية، 
إذن نبدأ بأول سؤال للمجموعة النيابية للتقدم االشتراكية، في موضوع 
السياسة الحكومية في مجال معالجة ظاهرة الدور اآليلة للسقوط، 

تفضلوا السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة فرطمة عيزهرعء برصرت:

شكرع عيسلد عيرئيس،

اآليلة  الدور  ظاهرة  معالجة  في  سياستكم  عن  الوزيرة،  السيدة 
للسقوط نسائلكم؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت2م،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت2مين،

كنشكركم السيدة النائبة املحترمة لتطرقكم لهذا املوضوع املهم، 
للسقوط،  اآليلة  الدور  ظاهرة  لتطور  السلبية  التداعيات  الحتواء 
وباش نعالجو االختالالت اللي أفرزتها سواء داخل األنسجة الحضارية 
العتيقة أو خارجها، تفاديا لهاد األضرار اللي كنعيشوهم اليوم، ذلك على 
املمتلكات وال على األرواح، قامت الوزارة عفوا، بالتدخل في هذا املجال 

على ثالث محاور:

املحور األول: يتمثل في وضع مقاربة شمولية وتعاقدية مع املنظومة 
املحلية، على دراسة تقنية للتدخل العملياتي باش نعالجو الظاهرة، من 
خالل إبرام مجموعة من االتفاقيات، ثم تجدر اإلشارة أننا نقولو بأن 
اإلجراءات التنفيذية كنقومو بها للتدخل أيضا العملياتي في املباني اآليلة 
للسقوط، واللي كتم عبر عملية إعادة اإلسكان أو إيواء الساكنة املعنية 
بهاد املساكن، ثم تأهيل وتقوية هياكل البنايات املعنية، ثم إحداث 
واحد اآلليات محلية لليقظة والتتبع، وأيضا كنقومو برصد اعتمادات 

مالية مهمة، باش نتابعو هاد الظاهرة، وكنتيجة لتفعيل آليات التدخل 
السالف الذكر، قمنا منذ 2002 إلى غاية 2019، بإبرام ما مجموعه 
109 اتفاقية شراكة، بكلفة مالية إجمالية تقدر بحوالي 5.6 مليار ديال 

الدرهم، وبمساهمة من الوزارة ب 2.26 مليار ديال الدرهم.

املحور الثاني: اللي كنقومو به هو املعالجة ديال ظاهرة دور اآليلة 
للسقوط واللي كتركز على وضع إطار قانوني ومؤثر..

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة فرطمة عيزهرعء برصرت:

أكيد مجهودات مهمة تبذالت على هذا املستوى، سواء من خالل 
يعني املجهودات ديال سلفكم وال من خالل املجهودات ديالكم السيدة 
الوزيرة ما كاينش �شي حد يقدر ينكر هاذ ال�شي، ولكن كنعتبرو بأن هاذ 
املجهودات من الضروري أننا نشوفو مدى تفعيلها يعني مدى األثر ديالها 
على أرض الواقع، هذا من جهة، من جهة ثانية كنعتبرو بأن املقاربة 
اللي تعتمدت هي مقاربة حقوقية هي مقاربة إنسانية حماية األرواح 
الناس، ولكن كنعتبرو بأن حماية كرامتهم كذلك داخلة فهاذ  ديال 
اإلطار، لذلك غنعطيوك فقط واحد املجموعة من املالحظات على هاذ 
املستوى، كاين املسألة ديال كيفاش كيتم تدبير هاذ امللف على املستوى 
املحلي غنعطي املثال على مدينة فاس وكاين مدن أخرى كذلك الصويرة 
والرباط، أنا غنتكلم اآلن على مدينة فاس الناس كيخرجو من الديور 
ولكن باقي ما خداوش التعويضات ديالهم، يعني هاذ املسألة هاذي احنا 
ناس كيلتزمو مع الدولة باش أنهم يساعدوها في تنزيل هاذ البرنامج ولكن 
باملقابل كيتعرضو يعني للتشرد من بعد اإلفراغ ديالهم، كاين املبالغ 
اللي كتعطى ليهم يعني احنا اشنو هو الهدف؟ الهدف هو أننا هاذ الناس 
هاذيو ينتقلو من واحد الوضع إلى وضع أسلم، يعني هاذ البناء العشوائي 
أصال التعويضات اللي كياخذو باش يخرجو وهي تعويضات هزيلة جدا، 
آش غادي انتظرو يعني واحد غادي نخرجو من واحد املنظومة ديال 
يعني السكن العشوائي عندو واحد املبلغ هزيل جدا فين غيم�شي به ؟ 
يعني واش فعال غادي انتظرو بأن هاذي معالجة حقيقية لهاذ الظاهرة؟ 

هذا من جهة، يعني املسألة كنعتبروها كذلك، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

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

عيدرئب عيسلد جوعن عرعقي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

فعال  الوزارة،  رأس  على  تعيينكم  على  هنيئا  الوزيرة،  السيدة 
مجهودات كبيرة بذلت في السابق، لكن يعني في سلم األولويات تبقى 
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ملأكلها  حتى  بالنسبة  أولوية  يعني  بيتها  سقف  تحت  العائلة  سالمة 
ومشربها، ألنه إذا سقط السقف إذا وقع السقف يعني تموت العائلة، 
أكثر من  يعني خطوة شجاعة  وزارتكم هو  نرجوه من  الذي  فبالتالي 
ذي قبل حتى لوضع برنامج عملي للقضاء نهائيا على هذه اآلفة، وهذه 
الظاهرة الخطيرة التي تعرض أرواح الناس إلى الخطر، وهي منتشرة 
باألسف في املغرب في املدن الكبرى كما في املدن الصغرى، في املدن 
العتيقة، كما في املدن الجديدة، ولهذا مرة أخرى نهيب بكم السيدة 
الوزيرة إلى تفعيل برنامج عملي ليق�شي باملرة على هذه الظاهرة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ جوابكم السيدة الوزيرة فيما 
تبقى من الوقت.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

شكرا السيدة النائبة، شكرا السيد النائب، صحيح أن ما تنكروش 
بأن كاين مجموعة من اإلكراهات فيما يخص املرتبطة بهاذ الظاهرة 
 كتطيح 

ّ
هاذي، ال سيما في إطار هاذ األحوال الجوية اللي اليوم فين ما

الشت وكتجي الشمس كنشوفو بأن كاين ديور اللي كتطيح، وكنحاولو 
أننا نتجاوزو بالعمل مع املصالح التابعة للوزارة في عين املكان، وأيضا 
أن اليوم برنامج ديالنا را غينطلق لهاذ املنظومة هاذي باش يجبر الحلول 
الالزمة حتى نتجاوبو مع الطلبات ديال املواطنين، ال سيما من خالل 
حماية حقوقهم ألن هذا أدنى حق اللي يكون عندهم ومعالجة هاذ 

الظاهرة بصفة عامة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، ننتقل للسؤال الثاني في هذا القطاع لفريق العدالة والتنمية، 
عن موقع املراكز القروية في سياسة املدينة بالنسبة للوزارة؟ تفضل 

السيد النائب.

عيدرئب عيسلد محمد إن عمرا:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة، لسنا في حاجة لتذكيركم بما للمراكز القروية من 
أهمية في التنمية باألوساط القروية، كما لسنا في حاجة لتذكيركم أن 
هذه املراكز القروية توفر العقار املعد للسكن وكذلك املناطق الصناعية 
وبعض املرافق األساسية بالنسبة للمدن الكبرى املجاورة لها، وبالتالي 
نسائلكم عن موقع هذه املراكز القروية بالنسبة لسياسة املدينة لدى 

وزارتكم؟

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

شكرع عيسلد عيدرئب عملحت2م،

في الحقيقة كنشكركم السيد النائب على هاذ السؤال الوجيه، اللي 
كتقوم به الوزارة في هاذ اإلطار فيما يخص السياسة املعتمدة لتنمية 
املراكز القروية، كتقوم باعتماد على مقاربة لصياغة املشاريع واللي هي 
اليوم مبنية على التشاور واالتفاقيات والتعاقد واالندماج، باش تشمل 
املدينة،  سياسة  اسميتها  هي  وخا  الحضري  املجال  فقط  غير  ما�شي 
بل تشمل أيضا املجال القروي والجماعات القروية املجاورة، إذ يتم 
التدخل في املراكز القروية انطالقا من 3 زوايا: الزاوية األولى هي تأهيل 
البنايات التحتية ثم وضع وثائق التعمير تم تحديد األقطاب الحضرية 
القروية  شبه  أو  القروية  املجاالت  في  التنموية  واملشاريع  الجديدة 
وتأهيلها  الجماعات  لهاذ  التنموي  لإلقالع  الفرصة  واحد  يشكل  بما 
واستقرارها، كما قامت الوزارة السيد النائب املحترم بتحديد اليوم 
344 مركز صاعد اعتمادا على املعايير واملؤشرات، واإلحصائيات كتقدر 
الساكنة اللي هي غتشملها هاذ البرنامج ديال املراكز الصاعدة ب 2.6 
مليون نسمة، أي ما يعادل %44 من مجموع الساكنة القروية، وأيضا 
تم التعاقد مع جماعات قروية في إطار اتفاقية خاصة متعلقة بالجهات 
كتشمل 78 جماعة قروية و57 اتفاقية اللي هي اليوم كنشتغلو عليها 
إلبرامها، وباشرت الوزارة أيضا بشراكة مع الفاعلين املحليين على هذا 
ضبط اتفاقيات على الالئحة ديال املراكز املعنية بالتدخل خالل الشطر 
أننا نشيرو  الدراسة، ضروري  لهاذ  النتائج األولية  إلى  األول استنادا 
لواحد الحاجة مهمة هي أن الوزارة قامت بإعداد دراسة اليوم تتوخى 
تحديد وتصنيف وحصر املراكز الصاعدة، وكذا اقتراح واحد املعايير 
اللي هي يمكنا نّدخلو فيها باعتبار أن األولويات اللي غيكونو في هاذ املعايير 

هي أولويات اقتصادية واجتماعية وبيئية.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيدة  التنمية  العدالة  فريق  التعقيب  الوزيرة،  السيدة  انتهى 
النائبة.

عيدرئبة عيسلدة نرعمة بهيش:

شكرع عيسلد ائيس،

السيدة  كيبقى  غير  ديالك،  الجواب  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
املسألة  هاذ  نطرحو  كنبقاو  ولكن  املبذولة  املجهودات  رغم  الوزيرة 
ديال األثر كتبقى باقا ما واضحاش نهائيا، ألن األهمية ديال هاذ املراكز 
عالش بالضبط بغينها؟ باش نربطو الناس بالدواوير ديالهم واألرض باش 
صو الهجرة للمدن باش ما يكونش البناء العشوائي اللي كنتكلمو 

ّ
نقل

عليه باستمرار، وتؤدي بنا لواحد دينامية اقتصادية وتحقيق العدالة 
املجالية، ولكن كيبقى السؤال دائما مطروح السيدة الوزيرة بأن كانت 
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هاذ املسألة انتاع املدن الجديدة، ولكن كيبقى بأن هاذ املدن الجديدة 
بقات غير في �شي مدن دون أخرى، كيبقى السؤال دائما مطروح عالش 
�شي مدن ما كتستفدش نهائيا؟ ألن املدن الصغرى كن هي أهلناها في 
حد ذاتها في مكان هاذيك املدن الجديدة، كن راه في جد ذاتها هي قلصت 
علينا الهجرة وما بقاتش عندنا هجرة للمدن الكبيرة، وكيبقي السؤال 
دائما مطروح السيدة الوزيرة كنذكركم دائما بهاذ األسباب بأن خاص 

هاذ..

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ لألسف 
السيدة الوزيرة استنفذتم الوقت الذي عندكم، ننتقل للسؤال الثالث 
بدون  مدن  برنامج  عن  الدستوري،  التجمع  لفريق  القطاع  هذا  في 

صفيح، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عيسلد بوسلهرم عيديش:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، ونحن على مشارف سنة 2020، وبعد 
مرور 15 سنة على انطالقة برنامج مدن جديدة، ماذا ع�شى الحكومة أن 

تفعل إلنقاذ هذا البرنامج من الفشل؟

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

شكرا السيد النائب املحترم، هو سؤالنا فيما يخص املدن بدون 
النائب  صفيح ياك السيد الرئيس، مدن جديدة، كنشكركم السيد 
املحترم على سؤالكم واللي هو مرتبط بالسياسة ديال املدن الجديدة، 

ففي هذا الصدد..

عيسلد ائيس علجلسة:

ال، السيدة الوزيرة، برنامج مدن بدون صفيح.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

وراه هو قال مدن جديدة، على داك ال�شي أنا سولت.

عيسلد ائيس علجلسة:

السؤال الثالث برنامج مدن بدون صفيح، تفضلي السيدة الوزيرة 
باإلجابة عن السؤال.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

الجديدة،  املدن  النائب، قلت فيما يخص سياسة  السيد  شكرا 
أعطت الوزارة واحد العناية كبيرة للمدن الجديدة، وهاد الورش الكبير 
عرف نجاح ويعتبر تجربة رائدة بالنسبة لبالدنا، إال أنه كما كتعرفوا 
السيد النائب املحترم كباقي املشاريع الكبرى كيتعرض لبعض املشاكل 
للمدن  الالزمة  العناية  إعطاء  إلى  الوزارة  بادرت  وقد  وإختالالت، 

الجديدة من خالل:

أوال التركيز على مقاربة جديدة ومبتكرة في تناول مشاكلها وضبط 
األهداف  بين  ما  تضع  مقاربة  على  باالعتماد  ملعالجتها  الوسائل 
كأقطاب  الحضرية  واملجاالت  املدن  هذه  أدوار  تعزيز  االستراتيجية 
للتنمية، وأيضا بمواكبة هاذ الدينامية االقتصادية واإلجتماعية، ومن 
أهم األهم الحلول إلنجاح سياسة املدن الجديدة هو تعزيز االلتقائية ما 
بين مختلف القطاعات الحكومية من أجل تسريع وتيرة إنجاز التجهيزات 
واملرافق العمومية واستقطاب الساكنين واملستثمرين، وفي إطار هاد 
املقاربة الجديدة تمكنت الوزارة أيضا من بلورة مخططات لدعم إقالع 
املدن الجديدة لتامسنا وتامنصورت، في ما يوجد مخطط أيضا مواكبة 
تنمية مدينة الخيايطة ومدينة الشرافات في طور اإلعداد على الصعيد 
املحلي، وبموازاة مع ذلك راه كنقومو اليوم بإنجاز بعض الدراسات من 
أجل إعادة تقييم هاد التجربة ديال املدن الجديدة ودعم إقالع هاد 

املدن، كما..

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

عيدرئب عيسلد بوسلهرم عيديش:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، أكيد أنتم يالاله تحملتو املسؤولية 
وتنباركو لكم الثقة املولوية، هذا برنامج كبير وكان طموح، كان يرمي إلى، 
يعني ، إحداث واحد الهيكلة ترابية جديدة باململكة، الهدف منها كان 
هو تخفيف الضغط على املدن الكبرى الدار البيضاء الرباط، طنجة، 
مراكش، كان كذلك الهدف هو إحداث مدن بمواصفات جديدة، يعني، 
تحقق شروط عيش جديدة كريمة للمواطنين، تتوفر على جميع املرافق 
الضرورية، تتوفر كذلك على مختلف، يعني، املرافق من نقل ومن تدبير 
مدن  يعني،  التكوين،  مراكز  من  جامعات  من  يعني،  ومن،  للنفايات 
حديثة وليس تجزئات، مع األسف هاد البرنامج تعثر كثير احنا 15 سنة 
دابا، يالاله تقريبا 4 ديال املدن بل 2 ديال املدن اللي هما مشاو تقريبا 
مزيان، مشات تامنصورت وتامسنا مع كل اإلكراهات اللي عندهم مع 
واحد العدد ديال اإلشكاالت اللي ما زال مطروحة فهاد املدن، ولكن 
املدن األخرى اللي ما زال ما خرجاتش للوجود، وهنا تنآزر األخت الكريمة 
النائبة اللي سبقتني في قضية أن عوض ما نهتمو باملراكز الناشئة وشبه 

عشوائية..
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عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب، السؤال اللي طرحت هو برنامج مدن بدون 
صفيح، أنتم السيد النائب، السيدة الوزيرة تفاعلتو على السؤال املوالي 
املتعلق باملدن الجديدة، ما كاين مشكل نكملو، هل هناك تعقيبات 
النائب  السيد  الجواب عن سؤال مدن جديدة،  إضافية بخصوص 
الرئيس  السيد  إضافية؟  تعقيب  هناك  هل  جديدة،  مدن  تفضل. 

تفضلوا.

عيدرئب عيسلد شقرعن أمرم ائيس عيفريق عالشت2عك5:

السيدة الوزيرة، كنموذج لهاد املدن، املدينة ديال تامسنا، بالقرب 
منها كاين واحد املشروع ديال نور 1 ونور 2، 30 ألف نسمة، ما عارفينش 
حتى املوقع اإلداري ديالهم ملن تابعين، واش تابعين ملرس الخير؟ وال 
تابعين لسيدي يحيى؟ واش تابعين لتامسنا؟ ناس ما عندهم نقل، ما 
عندهم نظافة، غياب األمن، أعتقد على أن التجمعات السكنية اللي 
فيها 30 ألف نسمة ديال السكان، وجب في إطار اإلهتمام بهاد املدن 
الجديدة، وجب كذلك االنتباه إلى هو هوامشها باعتبارها قنابل موقوتة 

يجب اإلنتباه لها، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية فهاد السؤال؟ السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بغيت نقول بأن صحيح أن املدن الجديدة اليوم كتعرف بعض 

املشاكل، ولكن هاد املشاكل كيفما جات في الجواب ديالي هي مشاكل 

اإللتقائية ديال السياسات العمومية، ألن ما كاينش غير السكنى، كاين 

السكنى وكاين أيضا جميع الحوايج اللي خصهم يكونو كيرافقو هاد ال 
البنيوية وأيضا اإلجتماعية والثقافية والخدماتية، غير هو بغيت نقول 

بأن هاد املدن الجديدة، التجربة الدولية أعلنت على أن األمر..

عيسلد ائيس علجلسة:

لفريق  الثالث  السؤال  إلى  نعود  الوزيرة،  السيدة  انتهى  الوقت 

التجمع الدستوري عن برنامج »مدن بدون صفيح«، تفضلوا السيد 

النائب. سؤال برنامج »مدن بدون صفيح«.

عيدرئب عيسلد كريم شروي )نقطة نظرم(:

إيال سمحتو السيد الرئيس واحد امللتمس إيال كان ممكن تأجيل 
السؤال ريثما القدوم ديال السيد النائب.

عيسلد ائيس علجلسة:

االستقاللي  للفريق  القطاع  هذا  في  املوالي  للسؤال  ننتقل  طيب، 
للوحدة والتعادلية، عن تعثر تصاميم التهيئة، السيد النائب تفضلوا.

عيدرئب عيسلد محمد إن مو�سى:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة، يعرف مسار إخراج تصاميم التهيئة إلى حيز الوجود 
تعثرا كبيرا، وذلك راجع للمدن املعنية اللي كتعرف واحد الشلل في 
هاد اإلطار، وبالتالي له انعكاس على التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والعمرانية، وتحديد السياسة الحضرية، التي باعتبارها مرتكز أسا�شي 
لتوجيه التهيئة العمرانية، ما هي دواعي هاد التعثر الكبير؟ وبالتالي متى 

سيتم اإلفراج عن هذه التصاميم؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

شكرا السيد النائب املحترم، البد أننا نشيروا اليوم بأن مجهودات 
الوزارة من أجل تعميم التغطية الترابية بوثائق التعمير، مكنت من 
بلوغ معدالت جد مهمة، %98 بالنسبة للمجاالت الحضرية وأزيد من 
%80 بالنسبة الجماعات القروية، ففي البرنامج الحكومي تحدد كهدف 
أسا�شي فيما يتعلق بالتغطية ديال وثائق التعمير، 600 وثيقة التعمير 
خالل الفترة ما بين 2017 و2021، غير فلتعميم هذه التغطية بوثائق 
التعمير وتحيين وثائق متجاوزة، عملت الوزارة على وضع عقود برامج 
جهوية من املؤسسات التابعة للوزارة، بشأن الجدولة الزمنية لتعميم 
هذه التغطية بالوثائق، ووضع أيضا آليات للتتبع، الرفع من ميزانية 
مليون   150 عندنا  أيضا،  الوثائق  هاد  إلعداد  املخصصة  االستثمار 
التغطية وأيضا نحينو  الدرهم سنويا، وذلك باش نسرعو من  ديال 
الوثائق، والرفع من عدد وثائق التعمير املصادق عليها اليوم، كنقومو 
ب 120 وثيقة كمعدل سنوي، اللي هي كتخرج للوجود. البد باش نقول 
كذلك، بأن لجن املتخصصة بالترخيص لم تتوفق عن العمل، حيث 
يتم اعتماد تصاميم التهيئة، لم تتوقف عفوا عن العمل، ألن كنعتمدو 
تصاميم التهيئة في صيغتها اللي كانت قبل منها، لدراسة امللفات وطلبات 
الترخيص، هاد ال�شي ما كيوقفش الطلبات ديال الترخيص، في انتظار 

إعادة تكييف هذه الوثائق.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب الفريق االستقاللي، تفضل السيد 
النائب.
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عيدرئب عيسلد محمد إن مو�سى:

السيدة الوزيرة، كنشكروك على هذه اإليضاحات، ولكن املشكل 
الكبير السيدة الوزيرة، فهاد امليدان هذا هو يتعلق بتدبير هاد التصاميم. 
ألن هناك تعدد للتدخالت وتداخل االختصاصات بين واحد مجموعة 
ديال القطاعات، اللي هي فيها الوكالة الحضرية وفيها الوزارة، وفيها 
يعني العماالت، الجماعات الترابية كالها تحول دون تحقيق والوصول 
للنجاعة والحكامة املطلوبة، إذن البد باش ناخذو بعين االعتبار أن 
هاد املوضوع ديال تصاميم التهيئة، له عالقة أكثر بقطاع ديال إعداد 
التراب الوطني، اللي السياسة الحكومية غائبة فهاد اإلطار هذا، وبالتالي 

املطلوب اآلن هو إعادة النظر في التعاطي والتعامل مع هذا املوضوع.

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد 
النائب من فريق العدالة والتنمية.

عيدرئب عيسلد حسن علحراس:

شكرع عيسلد عيرئيس،

التوفيق، وبكل أسف  السيدة الوزيرة بدوري أهنئك وأتمنى لك 
بغيت نقول ليك اليوم تذمر واحد العدد انتاع املواطنين واملقاولين 
واملستثمرين من البلوكاج اللي فرضاتو الوكالة الحضرية مؤخرا، عدد 
من املشاريع متوقفة بدون مبرر نعطيكم نموذج السيدة الوزيرة، على 
مستوى الشباك الوحيد جماعة سطات كانت تحتل املرتبة األولى اليوم 
كتحتل املراتب األخيرة بسبب مواقف الوكالة الحضرية، أرجو منكم 

التدخل إلنقاذ عدد من املشاريع املتوقفة، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة خديجة عيزير 5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة، بالنسبة لتعثر تصاميم التهيئة فهذا مشكل حقيقي 
حقيقي  مشكل  كتعرف  الفنيدق  املضيق  لعمالة  بالنسبة  وحقيقي، 
فيما يخص التعمير، خاصة أن الوكالة الحضرية بتطوان اليوم هي 
اآلمر الناهي في إعطاء الكلمة األخيرة في إخراج تصاميم التهيئة إلى حيز 
الوجود، وبالتالي كنوجدو أن ركود فيما يخص التعمير وفيما يخص 
البناء بعمالة املضيق -الفنيدق اللي بغاونا الزيادة أنهم يحافظو على 
الجمالية ديال املنطقة وما يمشيو �شي فيما يخص البناء العشوائي، 
ولكن كيوجدو نفسهم أنهم مكرهين في عدم منح رخص البناء، وبالتالي 
نرجو منكم السيدة الوزيرة التدخل العاجل بالنسبة للوكالة الحضرية 
باش أنها تسرع في إخراج تصاميم التهيئة وتحّينها باش الناس يستطعو 

أنهم يبنيو في إطار قانوني، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ رد السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

السيدة والسيد البرملاني املحترم النائب املحترم،

مشاكل  ما�شي  التصاميم  ديال  املشاكل  بأن  عارفين  أنتما  أوال: 
متعلقة بالقطاع بوحدو ألنه فيها متدخلين كثار؛

ثانيا: هاذ الخبرة اليوم غير كافية من أجل مواكبة هاذ املجهودات 
الكبيرة؛

ثالثا: كاين مشكل ديال تجاوز بعض املضامين ديال هاذ الوثائق 
وعدم قدرتها على مسايرة التصريح ذاك ال�شي كيكبر ضغية وكيثر ضغية 
وبالتالي خصنا احنا نواكبو باش تكون ذاك ال�شي كيتجاوب مع تطلعات 

الساكنة؛

حتى ال يخفى عليكم بأننا اليوم بصدد مراجعة النصوص املرجعية 
إلعداد وثائق التعمير بغية إستصدار جيل جديد من الوثائق أكثر مرونة 
ومواكبة للدينامية العمرانية واإلقتصادية بمعايير التعمير املستدامة، 
وكنقول لكم بأن بالنسبة لهاذ 2 املدن اللي فيهم مشاكل غنحاول نتّبع 

هاذ ال�شي عن قرب باش نحاولو نسرعو منهم إن شاء هللا، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

األصالة  لفريق  القطاع  هذا  في  املوالي  للسؤال  ننتقل  شكرا، 
الشقق ألغراض سكنية،  تسليم  آجال  احترام  واملعاصرة، عن عدم 

تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد سلدي عبرعهلم علجمر 5:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسرنة عيوزاعء عيسلدة عيوزيرة عملحت2مة،

نسائلكم اليوم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف الحكومة 
ألغراض  الشقق  تسليم  آجال  احترام  على  للعمل  الحالية  املغربية 

سكنية؟

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

شكرا السيد النائب املحترم على سؤالكم هذا املهم، في إطار تجويد 
السياسة الوطنية لإلسكان وباش نقومو بحماية املشتري فإن تدخل 
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الوزارة كيتم على مستوىيين، األول: كيتعلق بالحاالت اللي كتكون فيها 
واملشتري،  البائع  بين  التعاقدية  العالقات  على  الوزارة طرفا مشرفا 
والثانية: فيهم املشاريع السكنية التي يتم إنجازها في إطار تنفيذ السياسة 
السكنية العمومية، ففيما يتعلق باملستوى األول كتعمل الوزارة على 
تعديل مقتضيات القانون رقم 44.00 املتعلق ببيع العقار الذي يضبط 
إلتزامات املنعش العقاري بالوفاء بتعهداته اتجاه املشتري عبر مجموعة 
من اإلجراءات، اإلجراءات اللي كاينة اليوم هي إلزام البائع بإنجاز جميع 
األشغال واحترام أجل إنجاز البناء املحدد في العقد، ثم كذلك منح 
املنعش العقاري أجال إضافيا ليتجاوز غير 6 شهور إلتمام أشغال بناء 
العقار، ثم عدم إبرام العقد النهائي بين البائع واملشتري بعد اإلدالء 
برخصة السكن أو شهادة املطابقة، أما على مستوى البرامج السكنية 
العمومية والتي يتم تنفيذها من طرف فاعلين عموميين والتي تعتمدها 
 normalement الدولة بناء على إبرام اتفاقيات مع املنعشين العقاريين
هاذ الشروط اللي كنحاولوا أننا نتبعوه بواحد العقد اللي هو مضبوط 
لضمان تسليم الشقق في آجال محددة، وعالوة على ذلك السيد النائب 
املحترم حرصت الوزارة على تتبع تقدم أشغال بناء املشاريع املعنية 
عبر التزامات املنعشين العقاريين بموافاة مصالحنا بتقارير تقدم هاد 
األشغال واألوراش، ال�شيء الذي يمكن من تفادي هذا التأخير، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، تعقيب فريق األصالة واملعاصرة تفضل السيد النائب.

عيدرئب عيسلد سلدي عبرعهلم علجمر 5:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، هاد العائالت اللي عندها املشكلة 
ديال السكن اللي كتقدم باش تشري شقة وكتبقى تنتاظر أجل التسليم 
فهي عندها مشكلة أوال كتخلص الكرا في انتظار هاد اآلجال، وكذلك هاد 
الشركات أو املنعشين العقاريين كيطولو الخدمة ديالهم وكيطولو العمل 
ديالهم باش تكون أكبر مدة ممكنة باش ما يستافدوش املعنيين باألمر، 
احنا بغينا الوزارة املخصصة طبعا القطاعات التالية اللي مختصين 
اللي عندهم عالقة باملوضوع يعني ينظرو لهاد املواطنين مساكنين اللي 
أحيانا يعني يبيعو اللي قدامهم وموراهم باش يشريو شقة، كذلك كاينة 
مشكلة أخرى هما الناس اللي ساكنين على برا الجالية ديالنا، كاين فيهم 
اللي كينخرط فهاد العملية باش يرجع ألرض الوطن ولكن كيرجع حتى 
يتهرس مسكين، تينتظر ينتظر في اآلخر ما يلقى ال شقة ال أي �شي حاجة، 
احنا بغينا من هاد الحكومة وهاد الوزارة الجديدة اللي طبعا الوزراء 
باللي راه كنقومو بدراسات  لنا فهاد املوضوع  السابقين كانو كيكولو 
وكاين وثائق اللي احنا في إطار البحث باش نجودو العمل باش نحققو 

يعني بعض اإلنجازات.

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيدة 
الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

السيد النائب املحترم، في الحقيقة هاد ال�شي اللي قلتو كل كاين..

عيسلد ائيس علجلسة:

الوقت انتهى السيدة الوزيرة لألسف طيب، شكرا السيدة الوزيرة.

عيسلد ائيس علجلسة:

السؤال املوالي لفريق األصالة واملعاصرة عن تعطيل البناء في العالم 
القروي، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عيسلد عبد علحق فرئق:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن النتائج امللموسة والعملية لسياسة 
وزارتكم بخصوص تأطير عملية التعمير والبناء في العالم القروي، ما 
هي اإلجراءات املتخذة لتنزيل مضامين املرسومين الذين سيدخالن حيز 

التنفيذ في األيام القليلة القادمة من طرفكم؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

السيد النائب املحترم، كنشكركم السيد النائب على تطرقكم لهاد 
املوضوع اللي ما فيه من أهمية وفي هذا النطاق تعمل مصالح الوزارة 
متجددة من شأنها  مقاربة  أجرأة  الحضرية على  الوكاالت  من خالل 
اإلسهام في إيجاد حلول بديلة لتجاوز اإلكراهات املطروحة على ذكرها 
قيام الوكالة الحضرية بتحديد املراكز والدواوير القروية اللي كتعرف 
ضغطا ديمغرافيا وعمرانيا، ثم تعميم التغطية بوثائق التعمير حيث 
بلغ املعدل %80 فيما يخص املجال القروي وكنحرصو اليوم على عدم 
بالحد  واالكتفاء  املكلفة  واإلدارية  التقنية  بالوثائق  املواطنين  إلزام 
األدنى منها في تكوين ملف طلب الترخيص كنتعاملو مع هاد اإلشكالية 
العقارية بالليونة الالزمة مع األخذ بعين االعتبار الخصوصيات ديال 
املناطق والجهات ونوعية العقارات أيضا، تفعيل دور اللجنة املكلفة 
بدراسة طلبات البناء التي تتوفر فيها مساحات أكثر مساحة الهكتار 
الواحد أو الزيادة في البنيات، ثم قمنا بوضع برنامج املساعدة املعمارية 
والتقنية املجانية في العالم القروي وساهمنا باش نوضعو برنامج ذات 
أثر على التنمية بالعالم القروي وعلى تنظيم عملية البناء وذلك عبر 
تشجيع إحداث عمليات بديلة من قبل التجزئات ذات التجهيز املحدد 
أو التدريجي بالقرب من الدواوير واملناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، 

شكرا.
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عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

عيدرئب عيسلد عبد علحق فرئق:

السيدة الوزيرة، قبل يومين من اآلن حملة كارثة طبيعية بدوار 
عزيب، بن الزاكي جماعة بوروس بإقليم الرحامنة، حيث تم هدم 9 
منازل من أصل 16 كلها هدمت عن آخرها، السيدة الوزيرة، هاذوك 
الناس اليوم راه غير في العراء ولوال التدخل السريع للسلطات اإلقليمية 
من خالل لجنة اليقظة لكانت الخسائر أكبر، لهذا السيدة الوزيرة، 

نطالب منكم أخذ هاذ املوضوع بجدية، والسالمة عليكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية ؟ السيدة الوزيرة فيما تبقى لكم 
الوقت.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

بأن  الحال كيوصلونا  احنا طبيعة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
كاينة �شي كارثة فيما يخص هاذ املشكلة هاذي ديال البناء في العالم 
القروي اللي ما تتكونش على حسب واحد املعايير مضبوطة، كنقومو 
الناس دياولنا اللي كاينين في الجهات واللي كاينين في األقاليم كيخرجو 
مع املنظومة املحلية، باش كيشوفو شنو كي غادية األمور وأيضا احنا 
كنعطيو الدعم ديالنا كامل ملا هو تقني وال تمويلي باش نعينو ديال هاذ 

الناس في عين املكان.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي لفريق العدالة والتنمية عن 
البطء في إنجاز برنامج السكن املوجه للطبقة املتوسطة، أحد النواب 

فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عيسلد محمد علحفلر 5:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزير املحترمة، في إطار توزيع العرض السكني واالستجابة 
لحاجيات مختلف الفئات اإلجتماعية تم إحداث برنامج سكني موجه 
للطبقة املتوسطة منذ سنة 2013، بثمن ال يتعدى 7200 درهم، إال أن 
هاذ البرنامج عرف بطء إن لم أقل توقفا في هاذ املجال هذا، عن مآل 
هاذ املشروع اإلجراءات االستعجالية التي تتخذونها لتسريع وتيرة إنجازه 

نسائلكم السيدة الوزير املحترمة؟

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

السيد النائب املحترم في إطار تفعيل توجيهات البرنامج الحكومي 
والتي تهدف إلى توفير منتوج سكني الئق ومتنوع يستجيب لحاجيات 
منتوج  بطرح   2013 سنة  الحكومة  قامت  املجتمع،  شرائح  مختلف 
سكني موجه إلى الطبقة الوسطى، وقد تضمنت التدابير الخاصة بهاذ 
املنتوج تسهيالت جبائية موجهة للمقتنين، تتمثل في اإلعفاء من رسوم 
التسجيل والتحفيظ، في املقابل اعتماد مبلغ 6 آالف درهم للمتر املربع 
 أنه كيما جات على لسانكم السيد النائب 

ّ
دون احتساب الضريبة، إال

هاذ البرنامج، ما عرفش واحد اإلقبال من طرف املنعشين العقاريين، 
وتم تسجيل الحصيلة التالية إلى غاية غشت 2019 توقيع 31 اتفاقية 
اليوم كتهم 11 ألف وحدة سكنية منها 26 اتفاقية من طرف الخواص، 
بلغ عدد الوحدات اللي هي في طور اإلنجاز 691 وحدة، ونظرا لهاذ الوتيرة 
املتواضعة لتقدم إنجاز مشاريع هاذ املنتوج السكني تتواصل الجهود أو 
ال مجهودات الوزارة من أجل التشجيع على اإلستثمار في هذا النوع من 
السكن، واللي كتمثل بإمكانية منح واحد التحفيزات مالئمة في مجال 
هاذ  مع  تشاورية  مقاربة  إطار  في  العقاريين  املنعشين  إلفادة  التعمير 
القطاعات، وأيضا العمل على تعبئة العقار إلنتاج هذا الصنف من 
السكن بغية تخفيف هاذيك التكلفة اإلجمالية للمنتوج، ثم مراجعة 
هذا  على  للتشجيع  التحمالت  دفتر  في  املدرجة  املقتضيات  بعض 

اإلستثمار، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، تعقيب فريق العدالة التنمية، تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد محمد علحفلر 5:

اللي  املجهودات  كينكر  ما  واحد  حتى  حقيقة  الوزيرة،  السيدة 
بذلتوها فهاذ املجال هذا، فيما يتعلق بتوفير السكن الالئق الذي ينص 
عليه الدستور، وفي هاذ اإلطار كما أشرت في السؤال وأشرت السيدة 
الوزيرة املحترمة في تدخلكن في سنة 2013 تما مشروع عقاري مخصص 
للطبقة الوسطى، حيث أخذ بعين اإلعتبار جميع خصوصيات هذه الفئة 
اإلجتماعية لتقديم منتوج يتالءم ويتكيف مع احتياجات هذه الفئة من 
السكان املغاربة، كما ال يخفى عليكم السيدة الوزيرة، أن هذه الطبقة 
الطبقة الوسطى طبقة عريضة في املجتمع املغربي ولها دور كبير سواء 
تعلق باإلستقرار اإلجتماعي أو اإلستقرار اإلقتصادي أو التقدم والتنمية 
في جميع املجاالت على املستوى الوطني، إال أن هذا األمر لم يقدم اعتبار 
هذه الطبقة حيث أصبحت هي املتضررة على جميع املستويات، سواء 
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على املستوى اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو غيره، ولهذا نطالبكم السيدة 
الوزيرة ونطالب الحكومة أن تأخذ بعين االعتبار هذا النقص الحاصل 
فيما تبقى من والية هذه الوزارة وهذه الحكومة، فيما تبقى من واليتها 

إلعطاء األمل ولتحقيق �شيء مما تستحقه هذه الطبقة.

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد 
النائب فريق األصالة واملعاصرة.

عيدرئب عيسلد عبد علحق عيشفلق:

السيدة الوزيرة، الكل كيعرف عين الشق القديم اللي جا في الهضبة 
واللي جا في آخر نقطة في الدار البيضاء، عين الشق القديم كيسكن 
موظفين بسطاء اللي اعطاتهم الدولة في منتصف القرن املا�شي اللي 
هما من الجنود أو عناصر من الشرطة والقوات املساعدة، هاد املوظفين 
اللي كانوا قبل ما يكون املوظفين كانوا مقاومة وقدموا خدمات جليلة 
للبالد، تركوا األرامل ديالهم، منين كيمشيو هاد األرامل لديار املدينة 
كيتعطلو على األداء ديال الكرا كيقولو تخلصو ذعيرة ديال 200 درهم، 
كندعم  لك  كتقول  اللي  الحكومة  ديال  التناقض  هذا  عليكم  باهلل 
األرامل واحنا كنشوفو هاد الشركة ديال ديار املدينة كتزعج األرامل وما 
كتحترمش حتى السكن ديالهم، اللي كنتظرو السيدة الوزيرة أن عين 
الشق القديم أن هو يملكوهم ويديرو لنا الهيكلة ديالهم باش يكونوا 
واحد دكاكين تكون عندهم موارد ديالهم، اليوم كنطلبو منكم باش 

تديرو حل لهاد ديال ديار املدينة وما يبقاش يزعجوا األرامل، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

عفوا  الوزيرة،  السيدة  رد  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  هناك  هل 
الفريق االستقاللي تفضلوا.

عيدرئب عيسلد محمد علحرفظ:

عيسلد عيرئيس،

هاد  ببطء  الخاصة  الظروف  غير  نعرفو  بغينا  الوزيرة،  السيدة 
بأن احنا السكن االقتصادي عرف واحد  البرنامج هذا، ألن تنعرفو 
النجاح كبير، وفي غضون بأن هاد السكن املخصص للطبقة املتوسطة 
راه ما عرف حتى �شي مشكل هذا راه مشكل كبير في حد ذاتو ألن املدن 
الصغيرة عالش ما تستافدش من هاد البرامج هادي؟ وتأوي هاد الناس 
البسطاء هاد الناس املتوسطة، الطبقة املتوسطة راه وقع فيها تهميش، 
ال سواء من التعليم وال الصحة حتى هاد السكن هي تتعاني، هللا يخليكم 
السيدة الوزيرة راه خاص الوقوف بمعنى الكلمة على هاد املشروع، 

وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ رد السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

شكرا السادة النواب املحترمون، اليوم احنا أكيد أن هاد البرنامج 
ديال السكن للطبقة املتوسطة أو ال الوسطى عرف واحد الخمول، 
ألن الصراحة هو برنامج ما كيلقاش واحد اإلقبال من عند املنعشين 
العقاريين، ألن هو كيتطلب بحال دابا حنا كنبيعو بواحد 6 آالف درهم 
 donc ،وهما كيمكن هاديك 6000 درهم ما غتخرجومهش hors taxe
اليوم بطبيعة الحال حنا كنقومو بمراجعة هاد املقتضيات املدرجة في 
ديك les cahiers de charges أو ال في دفتر التحمالت للتشجيع على هاد 
االستثمار في هاد النوع من السكن دون املساس بطبيعة الحال بشروط 
ال الجودة وال الثمن، اليوم احنا في إطار كنقومو بواحد الدراسة باش 
عندو واحد املنتوج اللي غيكون عليه إقبال من طرف الطبقة املتوسطة، 
باش نقدرو نتجاوبو أيضا مع داك املستثمر اللي غيبغي يخدم في هاد 

النوع من السكن، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، ننتقل للسؤال املوالي لفريق األصالة واملعاصرة عن توفير 
دور  هيكلة  إعادة  برنامج  من  للمستفيدين  والتأطير  املواكبة  أدوات 

الصفيح، تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد صالح عيدين أبو عيغرلي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

املجهود  بواحد  تقوم  وزارتكم  بالفعل  املحترمة،  الوزير  السيدة 
كبير في القضاء على دور الصفيح، لكن بعض املؤسسات اللي تابعة 
لكم السيدة الوزيرة ربما هي مسؤولة على تعثر واحد املجموعة ديال 
املشاريع، ومن بين هاد املشاريع اللي كتعتبر هي طريقة االشتغال ديالها 
بل عقود،  وكتبقى سنوات وسنوات  الشياع،  في  أرا�شي  كتقتني  أنه 
عندنا في إقليم مديونة بعض املشاريع اللي متعثرة منذ أكثر من 35 سنة 
ي كتشري على 

ّ
عالش؟ حيث شركة العمران كتشري على الشياع، ومل

الشيع ما كتكملش مع الناس، فمازال دابا الناس جالسين تما وكيسمعو 
 30 chantier فيه شركة العمران، ومازال  نو تما ديال 

ّ
البا وكيشوفو 

سنة وهما عايشين تمايا، كذلك بغيت نقترح عليكم بالنسبة لجماعة 
كاريان  من  الصفيح  دور  ديال  التحول  واحد  عرفت  اللي  الهراويين 
سنطرال جماعة الهراويين إقليم مديونة، 70 ألف ساكنة تحولت، ما 
كاينش اللجن ديال املواكبة، ما كاينش اللجن ديال التقنية باش تعرف 
 les املشاكل ديالهم، مازال تيقولو لهم إيال كانت عندكم الخطّية في
factures ديال ledec ملي كنتو ساكنين في عين السبع كانت عندك، دابا 
خصكم تحلو املشاكل اللي كانت في عين السبع، عاد نعطيوكم الضو، 
هاذ ال�شي راه ما�شي معقول! ثم بالنسبة لجماعة مديونة جيت عندكم 
واستقبلتونا السيدة الوزيرة كنشكركم على حسن االستقبال ديالكم، 
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بالنسبة للقضاء على دور الصفيح مديونة، قدمت لكم واحد املشروع 
بنا مع مختلف الوزراء من مختلف الشركاء بما 

ّ
ديال شراكة، اللي قل

بينهم مجلس املدينة وزارة الداخلية والجهة واملجلس اإلقليمي وصلنا 
ل %90، جبت ليكم %90، طلبت منكم %10 باش نحيدو الكاريانات 
كاملين ديال جماعة مديونة، رجاء را احنا عندنا واحد الرجاء كبير 

فيكم، توقعوا معنا على هاذ االتفاقية.

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

الحكومة  اعتمدت  كتعرفو  كيما  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

باملوازاة مع برنامج محاربة السكن غير الالئق إجراء اجتماعية لضمان 

انخراط هاذ األسر املعنية ببرنامج مدن بدون صفيح، بمعية بطبيعة 

الحال شركاء معنيين، را احنا ما�شي بوحدنا في هاذ البرنامج، وذلك في 

إطار تعاقدي يتم ضبط مضامينه في إطار اتفاقيات مبرمة مع املنظومة 

التي  الجماعات  إلى  املواكبة  ديال  املهمة  هاذ  توكل  فأحيانا  املحلية، 

كتقوم في هذا اإلطار بالتنسيق ما بين جميع األطراف املعنية باإلتفاقية، 

أو إلى خاليا املواكبة اإلجتماعية أيضا اللي هي كتنشط في مواقع التدخل 

إلى كل فئات من السكان،  وكتشكل فضاءات اإلستقبال واإلستماع 

حيث تعمل على إبالغ الفاعلين املنعشين بانتظارات املجموعات املعنية 

باملشروع وكذا بردود عليهم على الطلبات املوجهة إليهم، كما تشرف هاذ 

السلطات املحلية على رئاسة خاليا التأطير اللي تتكون ممثلة فيها كل 

األطراف املعنية باالتفاقية، بما في ذلك تمثيلية الوزارة على الصعيد 

املحلي والفاعل التقني العمومي املكلف بإنجاز هاذ املشاريع على سبيل 

تسهيل  من  املستفيدين  مساعدة  على  تسهر  حيث  العمران،  املثال 

عملية ترحيلهم وإعادة إسكانهم، كما بعض املرات توكل هذه املهمة إلى 

الفاعل التقني العمومي خاصة في املجاالت الصعبة، حيث تقوم بهذه 

املواكبة على طريقة إبرام اتفاقية خاصة مع مكتب دراسات متخصص 

في املواكبة اإلجتماعية أو مع الفاعل اإلجتماعي العمومي، وفيما يخص 

ا بواحد la convention اللي فيها 10% 
ّ
مديونة بطبيعة الحال تقدمتون

واحنا في إطار الدراسة ديال هاذ la convention إن شاء هللا وعما قريب 

غادب نتصلوا بكم باش نجاوبوكم، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب استنفذتم الوقت في إلقاء 

السؤال، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ننتقل للسؤال املوالي للفريق 

الحركي عن برامج السكن ملا بعد سنة 2020، تفضلي السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة حكلمة بل قسروي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم هل من برامج للسكن اإلجتماعي ملا بعد 
2020؟

عيسلد ائيس علجلسة:

الجواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تجدر اإلشارة فيما يخص السكن ما 
بعد 2020، إلى أن مع اقتراب اآلجال املحدد للبرامج السكنية املدعمة 
من طرف الدولة، تعمل الوزارة على تعزيز مكتسباتها وتثمين إنجازاتها 
باعتماد واحد الرؤية واضحة لنوعية الطلب والقدرة الشرائية لألسر 
حسب اإلمكانيات املادية ديالها، وفي هاذ اإلطار قامت الوزارة بتنظيم 
العديد من الورشات إلشراك جميع الفاعلين واملتدخلين حول مقاربة 
 البرنامج السكني حيث تم 

ّ
تشاورية كتهم مآل البرامج السكنية أو ال

إلى  تدريجيا  وإخضاعها  املمنوحة  الدعم  وسائل  تغيير  على  االتفاق 
دينامية السوق، مع توسيع االمتيازات نحو إمكانيات جديدة، كما أنه 
سنعمل للتوصل إلى صيغة جديدة لسياسة السكن تأخذ بعين االعتبار 
البعد الجهوي ملالءمة العرض مع الطلب، وفي هذا الصدد تم انطالق 
دراسة تهم ميكانيزمات التمويل الخاصة بالسكن االقتصادي والطبقة 
الوسطى، كما أننا سنقوم بالتركيز في املرحلة املقبلة إن شاء هللا على 
عدة خيارات أشارت إليها خارطة الطريق التي تبناها املجلس الوطني 
لإلسكان، ومن أهم هاد املراحل اللي غتجي غنتبناو نجاعة أكبر في منح 
الدعم العمومي على أساس تحقيق استهداف أمثل للشرائح االجتماعية 
املراد دعمها، ثم األخذ بعين االعتبار هاد املقاربة املحلية والترابية إلنتاج 
السكن، وأيضا تشجيع املقاوالت العقارية الصغرى واملتوسطة املحلية 
حيت هي ما خدماتش بزاف في هاد امليدان هذا من أجل إحداث تنمية 
مجالية متوازنة، ثم االهتمام أكبر بالجودة عبر تحسين دفاتر التحمالت 

للبرامج السكنية التي سوف تستفيد من دعم الدولة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة حكلمة بل قسروي:

شكرا السيدة الوزيرة على اإلجابة، ذكرتو في الجواب ديالكم باملقاربة 
املحلية والترابية إلنتاج السكن، ما هي املنهجية اللي غادي تعتمدوها 
عرف  اجتماعي  سكن  برنامج  الوزيرة،  السيدة  الوزيرة؟  السيدة 
مجموعة من التعثرات وأيضا اختالالت من قبيل غياب الجودة، نوار، 
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أجل التسليم، استفادة املنعشين العقاريين دون املستفيدين، ولكن 
هذا ما كيعنيش القول ديالنا ما كيعنيش بأننا تنكرو ما تم تحقيقه ال 
فيما يخص توفير السكن لألسر ذات الدخل املحدود وال فيما يخص 
الحد من la spéculation ديال العقار وال في محاربة دور الصفيح وأيضا 
املنازل اآليلة للسقوط، مطمحنا السيدة الوزيرة وما نؤكد عليه ضرورة 
إخراج للوجود برنامج سكن خاص بالطبقة الوسطى كما تكلمو عليها 
السادة النواب، ملا لهذه الطبقة من أهمية فهي األكثر حرصا على بناء 
خير الخلف لخير السلف، وبهذه املناسبة السيدة الوزيرة، كنتسائلو 
عالش ما كتبناش R+17 عوض R+4 وال 6 خاصة أن في أماكن الضغط 
السكني، يمكن إيال قمنا بهاد العمل غادي نقتصدو تكاليف التنقل، 
علما أن بالدنا ما كتنتجش البترول والغازوال واستيرادو كيكلف الدولة 
الكثير، كما أن املوظف غادي يمكن لو يأدي العمل ديالو في ظروف 
 les architectes كاينين،  الدراسات  مكاتب  والو،  خصنا  ما  جيدة، 
كاينين نتمناو أن تاخذو هاد ال�شي بعين االعتبار، الطبقة الوسطى ديال 
األقاليم والجماعات الترابية، يجب استهدافها أيضا ببرامج السكن توفي 
حقهم وحق أبنائهم، ساكنة املجال القروي أيضا يجب أن تستفيد من 
برامج السكن االجتماعي اللي خصو يدخل املراكز القروية الصاعدة، 

ال�شيء اللي غادي يحد لنا من انتشار البناء العشوائي..

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ليس 
هناك تعقيبات إضافية، السيدة الوزيرة استنفذتم الوقت الذي كان 
لديكم للجواب، نعود للسؤال رقم 16 في جدول األعمال املتعلق ببرنامج 

مدن بدون صفيح لفريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد مويون بركريو:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بإنجاز  املتعاقبة  الحكومات  قامت   2004 منذ  الوزيرة،  السيدة 
برنامج مدن بدون صفيح، أين وصل هذا البرنامج؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جوابكم السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

السيد النائب املحترم، بخصوص التقييم امليداني في إنجاز برنامج 
بدون صفيح، فيمكن اعتبار حصيلة املنجزات املحققة إلى حدود متم 
شهر شتنبر 2019 إيجابية، بالنظر إلى النتائج املحققة حيث تم إعالن 59 
مدينة بدون صفيح، وصالت عدد األسر اللي ستفدات هاد البرنامج 288 
ألف و419 أسرة، كما قضينا على تجمعات صفيحية ضخمة في املدن 
الكبرى، وبالنسبة لحصيلة اإلنجاز في املدن فتتراوح نسبة تقدم األشغال 

ما بين 50 و%80، وفي إطار مصاحبة تنفيذ هاد البرنامج قامت الوزارة 
باتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات، نذكر من بينها ال للحصر وضع 
أوال دليل للمساطر خاصة ببرنامج مدن بدون صفيح، استصدار أيضا 
قانون رقم 66.12 املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير 
والبناء، واستصدار دوريات وزارية أخرى مشتركة مع القطاعات املعنية 
اللي كتهم بالدرجة األولى التتبع والتقييم واالفتحاص، عالوة على تطبيق 
بعض البرامج الجهوية وتحديد مواقع املدن الصفيحية وتتبع عملية 
إزالتها عن طريق األقمار االصطناعية، ولتجاوز بعض اإلكراهات التي 
تعرقل السير العادي لتنفيذ هاد البرنامج كتلك املرتبطة بالظاهرة ديال 
تقسيم البرارك أو املتعلقة بالترحيل، تعمل الوزارة في إطار سياستها على 
إعداد عملية املواكبة، تهدف أيضا بالحد من تنامي جيوب صفيحية 

جديدة.

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

عيدرئب عيسلد مويون بركريو:

السيدة الوزيرة، احنا تنثمنو املجهودات اللي تتقوم بها الحكومة 
فهاد امليدان، إال أن املقاربة اللي دابا خدامة بها الحكومة هي خاص 
تكون واحد املقاربة اللي فيها االلتقائية la convergence ألن تنشوفو 
إيال شفنا االعتمادات اللي تصرفات على هذا املشروع تنلقاو تقريبا 25 
مليار ديال الدرهم، فيها 10 د املليار ديال الدولة، صحيح أن كانت في 
األول 277 ألف و380 أسرة اللي استافدات، دابا حاليا خاص 420 
اللي خصها تستافد، يعني ما عمرنا ما غنساليو من هاد ال�شي، يعني 
اللي خصنا نديرو هاد املقاربة راه مرتبطة بأمور أخرى، الهجرة من 
القرى للمدن مستمرة وفي واحد الوتيرة عالية، كاين املستفيدين اللي 
تيستافدو تيجرو مجموعة أخرى ديال املستفيدين ويستافدو عاود مرة 
أخرى، كاين بعض املبادرات اللي ما حققاتش األهداف ديالها، يعني 
أصبح سميتو يعني واحد التناسل املستمر فهاد املشكل، يجب أن نفكر 

في مقاربة..

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
تفضلوا السيد النائب فريق األصالة املعاصرة.

عيدرئب عيسلد محمد عي 2ني�سي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الوطني بدون صفيح وقع  البرنامج  الوزيرة، كما كتعرفي  السيدة 
فيه واحد تعثر كبير جدا، على سبيل املثال إقليم جرسيف منذ 2003 
اللي بداو هاد العملية، نعطيك جتى الدواور دوار الغياطة الزال معطل، 
دوار حمرية الزال معطل، هاد ال�شي وقع السيدة الوزيرة فيه بطء كثير 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.99–15.ربيع الثاني.1441  )12.دجنبر.2019(  632

في االشتغال، السبب عدم تنفيذ التزام الوزارة باألداء للعمران، لهذا 
السيد الوزير الوقت ال يكفي كنطالبوكم من هذا املنبر أنه اإلسراع 
بهاديك الدواور، ألن كارثة راه إيال جات الشتا راه مبنيين غير ديك التوبية 

ديال التراب إيال جات راه كل �شي غادي تكون كارثة كبيرة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ رد السيدة الوزيرة.

عيسلدة نزهة بوشراب، وزيرة إعدعن عيت2عب عيوطني وعيتعمي2 
وعإلسكرن وسلرسة عملديدة:

شكرا السيد النائب املحترم، بطبيعة الحال املقاربة غتكون اليوم 
مقاربة التقائية، ولكن اللي بغيت نوضع السادة النواب في الصورة هي 
أننا احنا كنقومو بضع واحد النظام معلوماتي خاص باش نتبعو هاد 
العملية شكون اللي كيستافد شكون اللي ما كيستافدش وأيضا كنقومو 
اليوم بضبط الجيوب ديال الدواوير أو ديور الصفيح اللي هي كتزاد 
نهار على نهار، حتى ال أخفيكم اليوم احنا كنحاولو أننا نخرجو بواحد 
التوجه أو ال واحد النظرة جديدة، اللي كتخلينا أننا نسرعو في الوتيرة 
ديال إعداد هاد السكنى باش نقصو من هاد مدن الصفيح، وأيضا أننا 
اليوم كنقومو بضبط عبر األقمار االصطناعية جميع الدواوير اللي كاينة 

وكيفاش كتكاثف باش نحولو أننا..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا على مساهمتكم معنا في هذه الجلسة 
ونجدد لكم الدعاء بالتوفيق إن شاء هللا في مهامكم، نرحب بالسيد وزير 
الشغل واإلدماج املنهي، السؤال األول في هذا القطاع لفريق العدالة 
والتنمية عن التغطية الصحية في القطاع الفالحي ، تفضلوا السيد 

النائب.

عيدرئب عيسلد عبد عيلطلف اشلد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، يعاني عمال قطاع الفالحة من هشاشة كبيرة في 
مجال التغطية الصحية. لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي 

ستتخذونها من أجل تصحيح هذه الوضعية؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيد الوزير.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، هاد املوضوع ديال التغطية االجتماعية 

في املجال الفالحي تم في بالدنا بشكل متدرج منذ سنة 1981، حيث 
والعاملين  املشغلين  على  االجتماعي  الضمان  نظام  تطبيق  سن  تم 
بمؤسسات االستغالالت الفالحية، ثم تمديد االستفادة من التعويضات 
العائلية إلى أجراء ديال القطاع الفالحي سنة 2008، بالنسبة للتغطية 
الصحية اإلجبارية عممت على القطاع الفالحي في نفس الوقت الذي 
عممت فيه على باقي أجراء القطاع الخاص، هاد املوضوع هذا تعترضه 
مجموعة من اإلشكاالت في القطاع الفالحي، أساسا طبيعة النشاط 
في املجال الفالحي الذي تتسم باملوسمية والذي يؤثر على االستمرار في 
التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بكيفية منتظمة، 
أيضا ضعف لجوء املشتغلين في هذا املجال إلى التصريح، ثم أيضا 
ضعف االنخراط ديال املشغبين في االتفاقيات الجماعية، طبعا ّدارت 
مجموعة ديال اإلجراءات من أجل أوال التحسيس، من أجل التشجيع 
على االنخراط، من خالل التنسيق بين املفتشين ديال الشغل وجهاز 
la CNSS، هذه  الوزارة واملفتشين ديال  تابع  الشغل  التفتيش ديال 

الجهود أثمرت النتائج التالية:

بلغ معدل التطور السنوي ديال %7 خالل الفترة من سنة 2014 
إلى حدود 2018، حيث انتقل من 210 ألف و949 سنة 2014 إلى 275 
ألف و311 أجير سنة 2018؛ باإلضافة طبعا إلى أن عدد أجراء القطاع 
الفالحي املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ارتفع 

بنسبة %9 بين سنتي 2017 و2018.

عيسلد ائيس علجلسة:

اتنهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيد النائب فريق العدالة 
والتنمية.

عيدرئب عيسلد عمر عحمين:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، كنثمنو طبعا املجهودات اللي تمت في هاد 
الفئة هادي  تدعمو هاد  أن  ثقة كبيرة جدا فيكم  ولنا  املجال هذا، 
العريضة من املجتمع في العالم القروي، طبعا املشكل اللي كاين هو 
هاد العمال املوسميين، وكذلك انخراط العمال النشيطين يعني بصفة 
مستقلة فهاد العملية هادي فلهذا كنلتمسو منكم يعني املضاعفة ديال 
املبادرة خاصة في املجال ديال التحسيس، السيد الوزير املحترم، فهاد 
هاد األسبوعين املاضيين قمت ببعض الزيارات ل 3 ديال الجماعات 
الترابية بإقليم ميدلت وإقليم بوملان وعمالة ميسور يعني معاناة هاد 
الفئة معاناة كثيرة جدا على العديد من املستويات، مستوى الطرق، 
التغطية  هاد  لهاد  األقل  فعلى  التعليم،  مستوى  الصحة،  مستوى 
الصحية هي األمل يعني الكبير في أن على األقل نضمنو االستقرار ديال 
هاد الفئة هادي ونضمنو فعال التنمية الشاملة اللي متجلية في التنمية 
يعني  الوزير  السيد  عبركم  وأخيرا  االجتماعية،  والتنمية  االقتصادية 



عدد.99–15.ربيع الثاني.1441  )12.دجنبر.2019( الجريدة الرسمية للبرملان6321  

املناطق اللي قاستها الهزات األرضية األخيرة يعني قام العاملين ديال 
الحكومة بمجموعة ديال األعمال.

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد 
هذا  في  الثاني  للسؤال  ننتقل  الجواب،  في  الوقت  الوزيراستنفذتم 
بالشغل  النهوض  والتعادلية عن  للوحدة  االستقاللي  للفريق  القطاع 

واإلدماج املنهي، تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد علحسين أزوكرغ:

التدابير  إطار  في  املحترم،  الوزير  السيد  املحترم،  الرئيس  السيد 
على  وتحديدا  بالتشغيل  للنهوض  الوطني  املخطط  لتنفيذ  العملية 
مستوى التوجه اإلستراتيجي الخامس املتعلق بدعم البعد الجهوي في 
التشغيل، نسائلكم عن اإلجراءات التي ستتخذونها بعد طول انتظار 
لإلفراج عن املنظومات الجهوية وأثارها إلنعاش التشغيل سوس الكبير 

على سبيل املثال؟

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيد الوزير.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

شكرا السيد النائب، املوضوع ديال الجهوية التشغيل كيما قلتم 
هو املحور االستراتيجي الخامس في اإلستراتيجية الوطنية؟ ودارت فيه 
ما كاينش اإلنتظار، ال تدارت مجموعة ديال اإلجراءات ومجموعة ديال 
اإلتفاقيات جزئيا مع واحد املجموعة ديال الجهات أنا نقول ليك اليوم 
عى األقل عندنا 3 ديال الجهات فيها برامج ديال التشغيل الجهوية تم 
توقيعها ودازت اللي كتشتغل على األقل في الجهات الجنوبية 3 اللي 
تم إطالق  الجنوبية، هناك  للجهات  التنموي  النموذج  إلى  استندات 
دراسة تشخيصية على مستوى الجهات األخرى ديال اململكة، وهناك 
الجديد  ليك  غنقول  ولكن  موثقة  ديالها  االتفاقيات  الجهات  بعض 
اللي كاين فهاذ املوضوع هو أنه إن شاء هللا في املناظرة اللي غتكون في 
أكادير في نهاية هذا الشهر غنعطيو انطالقة نموذج جديد لإلتفاقيات 
بين الدولة والجهات، بعض ال على األقل واحد 3 ديال الجهات اليوم 
غتكون جاهزة وغتوقع، وغنشتغلو إن شاء هللا إيال زدنا واحد 3 آخرين 
أو 4 آخرين باش توقع فهاذ املناظرة على أساس أنها تكون انطالقة 

لالتفاقيات األخرى، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيد النائب من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

عيدرئب عيسلد علحسين أزوكرغ:

شكرا السيد الوزير وأنت في ابن البار ديال هاد املنطقة، أنني اختريت 
بمناسبة  امللكي  الخطاب  من  أسابيع  بضعة  بعد  ألنه  املوضوع  هاذ 
الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، واللي حث فيها جاللته، على أن الجهة، 
جهة سوس ماسة، يجب أن تكون مركزا اقتصاديا، وفهاد اآلونة األخيرة 
من بعد هاد الخطاب املندوبية السامية للتخطيط خرجت بمجموعة 
من النتائج اللي في الحقيقة صادمة، واللي تتأكد هاذ التهميش ووقوف 
القطاع ديال التنمية بمراكش، وكذلك من بين النتائج ديالو هو الخروج 
املكثف ديال الساكنة ديال سوس الكبير لإلحتجاج بمدينة آنفا، وهاذ 
الجهة لألسف أنه من خالل هاذ اإلحصائيات أنها ثالثة بنسبة 11,7 في 

البطالة، خلف جهة الجنوب والتي سجلت النسبة األعلى 15,5%.

عيسلد ائيس علجلسة:

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

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

ليك  نأكد  أنا  ماسة  لجهة سوس  بالنسبة  النائب،  السيد  شكرا 
السيد النائب أوال بجهة سوس ماسة كاين اشتغال معهم حتى قبل هاد 

اإلتفاقية اللي غتوقع في املناظرة..

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، طيب السؤال املوالي للفريق اإلشتراكي 
عن اإلجراءات املتخذة لوقف نزيف هجرة الكفاءات املغربية، تفضلي 

السيدة النائبة

عيدرئبة عيسلدة عيسعدية بنسهلي:

عيسلد عيرئيس،

باش  الحكومة  ديراها  إجراءات  �شي  كاينة  واش  الوزير،  السيد 
تضمن اإلستقرار املنهي ديال الكفاءات املغربية في الخارج؟ وتحد من 

نزيف الهجرة املتواترة؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيد الوزير.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة النائبة، أنا نقول ليك أن جميع البرامج ديال التشغيل اللي 
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كندير وجميع اإلمكانيات املسخرة فهاذ اإلطار من أجل هاذ جزء منها 
وجزء كبير منها فهاد اإلتجاه هذا ديال املحافظة ديال اإلستقرار ديال 
سوق الشغل في بالدنا، ما تحدثتم عنهم في السؤال الذي وصلني يتحدث 
على هجرة األطر والكفاءات للخارج، أنا نقول ليك انه منذ على األقل 
منذ 2015 عمر ما توقع �شي ما تفيزاش، متطبع �شي عقد الشغل ديال 
�شي إطار وطني خارج، ولكن هذا ال يعني أنه هادذ ال�شي ما كاينش، أنا 
كنقول ليك في اإلطار الرسمي املضبوط املنضبط إلى القواعد القانونية، 
وإال فإن هناك وكالة اليوم متفلتة من القانون، نشتغل كنديرو حمالت 
ديال التفتيش ديال الشغل لهذه الوكالة إلى غير ذلك، ولكن أنا نقول 
مازال خاص شوية ديال املجهود فهاذ اإلطار هذا ولكن في املقابل بالدنا 
عندها قرارات، عندها اتفاقيات تتشتاغل على اإلستفادة من الكفاءات 

ديالنا اللي تنشآت على برا واللي هي في مستوى عالي، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة الفريق اإلشتراكي.

عيدرئبة عيسلدة عيسعدية بنسهلي:

شكرا السيد الوزير، الجواب غير مقنع وفي الواقع احنا، غير مقنع، 
ألن الحكومة وسمحوا ليا غير جادة في استدماج هاد الفئة الوازنة اللي 
واللي دارت  املغرب،  في  أكثر ما كنعرفوها احنا  الخارج  في  كيعرفوها 
مبادرات وعرفنا بأن فعال املغرب هو من بين الدول في شمال إفريقيا اللي 
ما كيحتاضنش كفاءاتو، الدول اللي عرفات واحد اإلقالع اقتصادي 
وتطور كبير في مجاالت متعددة هي الدول اللي جلبات الكفاءات ديالها 
محتاج  املغرب  تكويناتهم،  من  واستفدات  خبراتهم  من  واستفدات 
والشروط  دالضمانات  مجموعة  نوفروا  وخاص  الخارج  في  لكفاءتو 
باش هاد الكفاءات تساهم كيفاش نهضرو على إصالحات إستراتيجية 
فبالدنا ؟ كيفاش نهضروا على إرساء نمو جديد؟ أو تنمية جديدة في 
بالدنا؟ واحنا ما نستافدوش من هاد الكفاءات اللي كتستافد منها دول 
أخرى، تعزيز املواطنة وتعزيز اإلنتماء في هاد البالد البوابة ديالو هي توفير 
تكافؤ الفرص، توفير اإلنصاف لهاد الكفاءات ألن تتهاجر ومنها في عائالتنا 
كتهاجر وبالتالي خاصنا نستاعدوا الثقة لهاد الكفاءات في الخارج ألننا 

محتاجين لها اليوم..شكرا

عيسلد ائيس علجلسة:

الجواب  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 
السيد الوزير فيما تبقى من الوقت، تعقيب السيد الوزير. الصوت من 

فضلكم، تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة النائبة، أنا نقول ليك أن هذا املوضوع ما فيهش إحصائيات، 

وما يمكنش أن نطلق كالما عاما جزافا بهذه الكيفية، وأن املغرب هو ال 
يعتني بكفاءاته، هذا ال ال هذا كالم هام وكالم فضفاض، ال يمكن أن 

نقول به إال إذا كانت لدينا إحصائيات ودراسات..

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير لألسف، السؤال املوالي لفريق العدالة 
والتنمية عن نجاح نظام املقاول الذاتي، تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد عبد علحق عيدرجحي:

السيد الوزير، نظام املقاول الذاتي آلية هامة لإلدراج اإلقتصادي 
للشباب وتيسير ولوج سوق الشغل، لذا نسائلكم السيد الوزير عن 
النسبة التي تم تحقيقها في أفق خلق 100 ألف مقاولة ذاتية إلى غاية 

2021؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

الجواب السيد الوزير.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرا السيد النائب، هاد اآللية ديال املقاول الذاتي هي آلية قانونية 
جديدة من أجل االمتصاص والتعاون مع األرقام ديال البطالة اللي في 
بالدنا، كانت مجموعة ديال اإلجراءات تشجيعية في القانون املالي ديال 
2019 واللي غتعزز في 2020 على األقل يمكن أن أذكر ما يلي: تم بالنسبة 
من  الدخل  على  الضريبة  تخفيض  تم  والحرفية  التجارية  لألنشطة 
%1 إلى %0.5 ثم بالنسبة ملقدمي الخدمات من %2 إلى %1، بالنسبة 
للحصيلة التي تحدثتم عنها في السؤال ديالكم السيد النائب، عندنا 
86665 مقاول ذاتي، تم تسجيله في السجل الوطني للمقاول سنة 2018 
وإلى حدود 30 نونبر 2019 بلغ عدد املنخرطين في نظام املقاول الذاتي 
117835 منهم %30 من النساء و54 من الشباب ودون 34 سنة تم 
تنظيم 350 تظاهرة تحسيسية شارك فيها 30 ألف شخص و100 من 

الشركاء املعتمدين في دجنبر 2018، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، تعقيب فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد امضرن بوعشرة:

عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، ال نختلف عن كون املقاول الذاتي يحمل في طياته 
مجموعة من التحفيزات واإلمتيازات الجد مهمة، كما ال نختلف أن هذا 
النظام يعتبر طفرة نوعية في الحياة اإلقتصادية الوطنية، لكن السيد 
الوزير نريد أن نعرف أثر هذا القانون من ناحية محاربة الهشاشة بين 
أوساط الفئات النشيطة ثم إدماج األنشطة الغير املهيكلة في النسيج 
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الوطني، إذ أن الغاية من هذا القانون هو تنظيم األنشطة الغير املهيكلة، 

لهذه  تشجيعا  مباشر  بشكل  يعني  يعتبر  القانون  هذا  نجاح  فعدم 

األنشطة الغير املهيكلة، هناك صعوبة في الحصول للمقاول الذاتي على 

التمويالت بطبيعة الحال البنكية، ألن البنك يضع شروطا تعجيزية إن 

لم نقل مجحفة، وال نن�شى نظام مقاولتي اللي فيه تقريبا 1862 مستفيد 

اآلن 1533 في املحاكم، 500 تقريبا منها في طور أحكام بيع الرهون، هاد 

النظام السيد الوزير ما زال يعرف بعض اإلشكاالت اللي هي مطروحة 

من قبيل أن املقاول الذاتي ال يمكن..

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد 

الوزير.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد النائب، أنا كنقول لك السيد النائب أن هاد البرنامج فعال 

كباقي البرامج في بدايتها تعتريه مجموعة من اإلشكاالت بعد كل تقييم 

نحاول تجاوزها، احنا من جهتنا كنقوموا، كاين برنامج ما�شي خاص 

بهاد الفئة ولكن هاد الفئة اللي تدخل فيه اللي هي ديال املواكبة املواكبة 

ديالهم ومن خالل الدراسة ديال الجدوى قبل ما يبدا، ومن بعد البداية 

ديالوا ملدة 12 سنة على األقل، باإلضافة إلى مجموعة ديال التحفيزات 

التي يستفيدون منها ولكن نأكد لك أن طبيعي أن تكون إشكاالت في 

بداية كل برنامج، ولكن مع التقييم ومع التواصل الدائم مع هاد الفئة 

إن شاء هللا سيتم تجاوزها، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

عن  واملعاصرة،  األصالة  لفريق  القطاع  هذا  في  األخير  السؤال 

استفادة الشباب في املناطق الهشة من برامج التشغيل واإلدماج املنهي 

تفضلوا السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة مبراكة عيصفر:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن نتائج خطط وبرامج الحكومة فيما 

املناطق  والتقليص من نسبتها وكذا نصيب  البطالة  بمحاربة  يرتبط 

الهشة واملهمشة في بالدنا من برامج التشغيل واإلدماج املنهي؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

الجواب السيد الوزير.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

وعندنا  للتشغيل  الوطني  املخطط  عندنا  النائبة،  السيدة  شكرا 
ديالها  املحاور  وأكبر،  أعم  هي  اللي  ذلك  قبل  الوطنية  اإلستراتيجية 
اللجنة  غتنعاقد  املحاور  ديال   5 عندنا  معروفة  أصبحت  واضحة 
الوزارية اللي انشأها السيد رئيس الحكومة بمقت�شى املنشور ديالوا 
وإن شاء هللا غتنعاقد في نهاية هاد الشهر أو في بداية الشهر املقبل من 
إلى  أنه  الحصيلة، ولكن إجماال ممكن نقول لك  الوقوف على  أجل 
حدود الساعة خلقنا 500 ألف منصب شغل في سنتي 2017 و2018 
األهداف  من   42% ديال  إنجاز  ديال  املعدل  يمثل  ما  تقريبا  وعندنا 
املسطرة في املخطط، تحسين قابلية التشغيل ديال حوالي 385 ألف 
باحث عن الشغل أي بنسبة إنجاز تقدر ب %38 مقارنة مع األهداف 
املسطرة، دعم التشغيل ديال 287408 ديال باحث عن الشغل في إطار 
العمل املأجور برسم سنة 2017 و2018، والفصل الثالث من سنة 
2019 أي بنسبة إنجاز تقدر ب %58.5 مقارنة مع األهداف املسطرة، 
ثم مواكبة إحداث10934 وحدة إقتصادية صغيرة برسم سنة 2017-

دارت  البرامج  ديال  مجموعة  طبعا   ،54% بنسبة  أي   2019-2018
بالنسبة للفئات الهشة سواء من النساء أو العالم القروي، في الحقيقة 
برامج كثيرة والنتائج ديالها إن شاء هللا إيال كانت �شي إمكانية في اللجنة 

نوضحوها احنا موجودين، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب فريق األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة

عيدرئبة عيسلدة مبراكة عيصفر:

شكرا السيد الوزير، كانتمناو هاذ البرامج اللي قلتي إن شاء هللا 
تنصف جهة كلميم واد نون اللي كتحطم الرقم القيا�شي من ناحية 
البطالة، رقم واحد من ناحية البطالة بمعدل 19.8، %1 من ناحية 
ضحايا  ناحية  من  واحد  رقم  اإلستثمار،  انعدام  بمعنى  اإلستثمار 
قوارب املوت، الفشل ديال السياسات العمومية ديالكم هي السبب 
فهاذ األشياء كلها االنحالل ديال املجتمعظواهر إجتماعية دخيلة على 
املجتمع، من بينها اإلجرام من بينها اإلرهاب والتطرف إلى ما غير ذلك، 
نون  واد  تصنيف  هو  ليها  غنشير  اللي  الوزير  السيد  األخرى  النقطة 
لهاذ  البرنامج؟ أشنوا وجدتو  لهاذ  أنتما وجدتو  اليونيسكو أشنو  لدة 
التصنيف؟ خصكم توجدولينا برامج وأنشطة موازية يعني تخدم من 
الرأسمال الالمادي وتخدم يعني املجال البيئي وكذلك مجال املخطط 
األخضر، حتى هو خصو يستثمر فهاذ املجال واملخطط األزرق، أين هو 
نصيب جهة كلميم من هاذ املخطط ات ديالكم؟ وبطبيعة الحال أنتما 
لكم الصالحيات وعندكم التسير في يديكم تحملو مسؤوليتكم، املواطن 

والوطن أمانة على رقابكم، وشكرا.
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عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

عيسلد محمد أمكرعز، وزير عيشغل وعإلنمرج عملنهي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة النائبة، أنا نقول لك تحدث عن هذا قبل في السؤال السابق 
ديال البرامج الجهوية جهة كليم -واد نون كان فيها بعض اإلشكاالت، 
اليوم بعد استعادة الجهة للعافية ديالها إن شاء هللا نتمناو في األجل 
القريب أننا نوقعو اتفاقية مع جهة كلميم، ولكن بالنسبة للمخطط 

األخضر يمكن أن توجهي السؤال للقطاع الحكومي.

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، نشكركم على حسن مساهمتكم معنا 
في هذه الجلسة، نرفع الجلسة لصالة العصر ملدة 15 دقيقة.

عيسلد ائيس علجلسة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

نستأنف الجلسة وننتقل إلى للقطاع املوالي الذي هو قطاع الوزارة 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  لدى  املنتدبة 
بالخارج، نرحب بالسيدة  باملغاربة املقيمين  بالخارج املكلفة  املقيمين 
العدالة والتنمية عن  القطاع من فريق  الوزيرة وأول سؤال في هذا 
قلة املوارد البشرية املخصصة لبرنامج التعليم النظامي للغة العربية 

والثقافة املغربية الخاص بمغاربة العالم، تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد محمد توفلة:

السيدة الوزيرة، عن قلة املوارد البشرية املخصصة لتدريس اللغة 
العربية والثقافة املغربية ألبناء الجالية املقيمة باملهجر نسائلكم؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

عيشؤون  وزير  يدى  عملدتدبة  عيوزيرة  عيوعفي،  نزهة  عيسلدة 
علخراجلة وعيتعرون عإلفريق5 وعملغراثة عملقلمين برلخراج، عملكلفة 

برملغراثة عملقلمين برلخراج:

شكرع عيسلد عيرئيس،

شكرع عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت2مين،

أوال البد من شكر السيد النائب املحترم والفريق املحترم على طرح 
هذا السؤال اللي عندو عالقة بواحد البرنامج حقيقة له رصيد كبير فيما 
يتعلق باإلستجابة إلى مطلب أسا�شي، اللي هو تعزيز الوشائج اإلنسانية 

مع املواطنين واملواطنات املغاربة املقيمين بالخارج، واللي الحمد هلل 
املغرب اليوم عندو واحد الرصيد كبير فيما يتعلق بهاذ البرنامج على 
عندوسياسة  أن  مستوى  املأسسة  مستوى  املستويات،  من  العديد 

مندمجة ثم عندو رصيد ألكثر من 4 عقود.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب فريق العدالة والتنمية.

عيدرئب عيسلد فراوق عيطرهري:

شكرع عيسلد عيرئيس،

اللغة  تعليم  برنامج  إطار  في  مجهوداتكم  نثمن  الوزيرة،  السيدة 
أن  إال  بالخارج،  املقيمين  املغاربة  ألبناء  املغربية  والثقافة  العربية 
هناك مجموعة مالحظات نود أن نتقاسمها معكم بغية يعني تجويده 
وترشيده، أوال السيدة الوزيرة هناك قلة املوارد البشرية وال تتطابق مع 
حاجيات مغاربة العالم، ثم هناك شبه غياب لهيئة اإلشراف التربوي 
عندنا ياله واحد 4 ديال املفتشين مؤطرين تربويين فقط، عندنا أزيد 
من 505 أستاذ موزعين على 4 دول، عدد التالميذ هو 60 ألف، ولكن 
يجب مضاعفة هاذ الجهد، ثم هناك السيدة الوزيرة، إحدى النقط 
املؤسساتيين  الفاعلين  على مستوى  اإللتقائية  غياب  التي الحظناها 
اللذين يشاركون في هذا البرنامج، ثم هناك كذلك مسألة التأخر في 
توفير العتاد الديداكتيكي والتربوي لهؤالء، فبالتالي نتمنى أن تضاعف 
الجهود. السيدة الوزيرة، كان هناك برنامج استعجالي لهذا النظام تم 
 أن أحد 

ّ
تبنيه من 2009 حتى 2013، أعتمد واحد املخطط تنفيذي إال

الفاعلين الشركاء رفض تنفيذ هذا املخطط. فأين وصل هذا املخطط؟ 
أال تفكرون في بلورة مشروع برنامج استعجالي آخر لتفعيل هذا الورش؟ 

وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيدة الوزيرة.

عيشؤون  وزير  يدى  عملدتدبة  عيوزيرة  عيوعفي،  نزهة  عيسلدة 
علخراجلة وعيتعرون عإلفريق5 وعملغراثة عملقلمين برلخراج، عملكلفة 

برملغراثة عملقلمين برلخراج:

شكرا السيد النائب املحترم، هو البد أن نؤكد على أن هذا الحق 
الدستورية املنصوص عليه في املادة 16 هو من اهتمامات وانشغاالت 
الحكومة على مدى عقود، وبالتالي عندو واحد الرصيد، بالفعل كاينة 
إكراهات إكراهات على مستوى التنسيق كاينة إكراهات على مستوى 
أيضا إلى أي حد هاذ البرنامج يستجيب للتحول النوعي والبنيوي اللي 
كيعرفو جسم مغاربة العالم، ولكن تأكد أن الحمد هلل بفضل العناية 
السامية لجاللة امللك، أوال لهذه الفئة من املغاربة، ثم بفضل أيضا 
الترجمة ديال هاذ العناية بهندسة حكومية جديدة اللي اليوم ملف 
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مغاربة العالم يحضر ضمن سياسة وزارة الشؤون الخارجية والشؤون 
اإلفريقية واملغاربة القاطنين بالخارج، هذا غيعطي واحد املجال واحد 
اللي  العمل  وبالتالي  أكثر،  مندمجة  لسياسة  أكثر  للتنسيق  املنصة 
كيتقام به على مستوى الوزارات ال وزارة التربية الوطنية التعليم العالي 

ومؤسسة املغاربة القاطنين بالخارج.

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، ننتقل للسؤال الثاني في هذا القطاع 
العالم  مغاربة  تواجد  فرص  استثمار  عن  والتنمية،  العدالة  لفريق 

لتطوير صادراتنا نحو بلدان إقامتهم، تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد مصطفى زيتي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أساسية  دعامة  العالم  مغاربة  يمثل  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
في اإلقتصاد الوطني خاصة في الشق املتعلق بالصادرات نحو بلدان 
التي  اإلجراءات  املحترمة عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم  لذا  إقامتهم، 

ستتخذونها لتقوية هذه الدعامة؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

عيشؤون  وزير  يدى  عملدتدبة  عيوزيرة  عيوعفي،  نزهة  عيسلدة 
علخراجلة وعيتعرون عإلفريق5 وعملغراثة عملقلمين برلخراج، عملكلفة 

برملغراثة عملقلمين برلخراج:

شكرا السيد النائب املحترم، بالفعل أوال كنهنئكم وكنهنأ اإلخوان 
اللي استعملو مصطلح فرصة، الحكومة عندها قناعة أن إدماج وتعبئة 
وتعزيز إشراك املغاربة القاطنين بالخارج في تجويد جاذبية اإلستثمارات 
األجنبية باملغرب، بما فيها أيضا تعزيز يعني األداء ديال الصادرات ديالنا 
هو فرصة للمغرب، ونشتغل هذا هو االنشغال اللي عندو أولوية ديالنا 
بحيث أننا نتوجه إلى أن تكون لنا ونشتغل على أن تكون لنا برنامج 
العالم محورا  عملي مندمج لكل الشركاء من أجل أن يكون مغاربة 

للدبلوماسية االقتصادية.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة تفضلي.

عيدرئبة عيسلدة نجلة يطف5:

السيدة الوزيرة، بطبيعة الحال ال يخفى عليكم االرتباط الوطيد 
الذي يربط ما يفوق من 5 ماليين من مغاربة العالم بوطنهم األم، وهذا ال 
يعكس فقط اإلرتفاع املتزايد في عملية مرحا وإنما أيضا ما سجله مكتب 
الصرف، بحيث رغم االنخفاض الذي عرفته التحويالت املالية لهاته 

الفئة نحو املغرب، إال أنه في نفس الفترة ما بين يناير وأكتوبر من 2019، 
عرفت ارتفاعا كبيرا اإلستثمارات التي وجهتها هاته الفئة نحو املغرب، 
حيث قفزت من 2.89 مليار درهم 2018، إلى 5,93 مليار درهم في 2019، 
في نفس الفترة، إال أنه السيدة الوزيرة الزالت التحديات كبيرة تعيق 
لهاته اإلستثمارات، وهنا أتحدث عن استثمارات مغاربة  ارتفاع أكبر 
العالم ببلدهم األم وإقبال هاته الفئة من املستثمرين على املغرب، وهاته 
التحديات على سبيل املثال نذكر عدم أو ضعف توفير خدمة اإلستشارة 
واملواكبة والتوجيه لتحميهم من عمليات النصب واالحتيال التي تعرض 
لها العديد من الحاالت فعادو بخفي حنين إلى بلدان استقبالهم وفقدو 

الثقة في وطنهم، لذا السيدة الوزيرة نطلب منكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

رد  إضافية؟  تعقيبات  هناك  هل  النائبة،  السيدة  الوقت  انتهى 
السيدة الوزيرة.

عيشؤون  وزير  يدى  عملدتدبة  عيوزيرة  عيوعفي،  نزهة  عيسلدة 
علخراجلة وعيتعرون عإلفريق5 وعملغراثة عملقلمين برلخراج، عملكلفة 

برملغراثة عملقلمين برلخراج:

السيدة النائبة املحترمة، أوال البد أن ننسب الدراسة قامت بها وزارة 
املغاربة، الوزارة املنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والشؤون 
اإلفريقية واملغاربة القاطنين بالخارج، تقول أن 83 من مغاربة العالم 
يريدون لهم رغبة في اإلستثمار في بلدهم وهذا واحد النتيجة، واحد 
الترجمة ديال عناية ملكية سامية، ديال البرامج، ديال واحد الزخم 
مؤسساتي تشريعي قانوني، وأيضا واحد الثقة اللي احنا معبئين ممكن 
أن نعزز الجرعات ديالها، وفعال أيضا عندنا أيضا واحد القناعة أن 
نجود، ولهذا كنشتغلو أن نؤسس ملقاربة جديدة في تجويد املنظومة 
تحسين  خالل  من  العالم،  مغاربة  استثمارات  تعبئة  داالستثمارات 
آليات صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم، إعطاء دينامية جديدة 
للجهة 13 ثم مواكبة قبلية وبعدية ديال للمغاربة في املشاريع ديالهم 
بالوطن، باإلضافة إلى الرقمنة في املعلومات في املواكبة، وهذا أساسه 
وهو املقاربة اإلندماجية، أن الناس كلهم املتدخلين الشركاء ديالنا ال في 

القطاع الخاص، ال في الوكالة مثال الوكالة املغربية لإلستثمارات..

عيسلد ائيس علجلسة:

في  واألخير  الثالث  للسؤال  ننتقل  الوزيرة،  السيدة  الوقت  انتهى 
العالم  التجمع الدستوري عن إسهامات مغاربة  القطاع لفريق  هذا 
وانخراطهم في تنزيل النموذج التنموي الجديد، تفضلوا السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة نوعل عملتوكل:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة عن 
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وضمان  تعزيز  يخص  ما  في  املتخذة  الحكومية  والتدابير  اإلجراءات 
الجديد  التنموي  النموذج  وتنزيل  إعداد  في  العالم  مغاربة  مساهمة 

ببالدنا؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

عيشؤون  وزير  يدى  عملدتدبة  عيوزيرة  عيوعفي،  نزهة  عيسلدة 
علخراجلة وعيتعرون عإلفريق5 وعملغراثة عملقلمين برلخراج، عملكلفة 

برملغراثة عملقلمين برلخراج:

إسهامات  أن  جميعا  نتقاسم  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
مغاربة العالم اللي اليوم حقيقة أوال واكبو إقالعات، مسارات تنموية 
اقتصادية في بلدانهم، لهم كيفما قلت ارتباط فالتنمية واإلستثمار في 
بالدهم %83 من شباب مغاربة العالم بغاو يستثمرو في البالد باإلضافة 
إلى واحد العناية ملكية سامية مترجمة بآليات مؤسساتية دستورية، 
وكذلك برنامج عمل من أجل إدماج هاذ الفئة من املغاربة، أعتقدنا لنا 
القناعة أننا أنهم سيكون لهم قيمة كبرى في إشراك هاذ الورش التنموي 

سواء على مستوى البلورة وأيضا على مستوى التنزيل.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب فريق التجمع الدستوري، تفضلي السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة نوعل عملتوكل:

واإلجراءات  املجهودات  كل  على  املحترمة  الوزيرة  السيدة  شكرا 
اللي كتقومو بها اتجاه هذه الفئة املهمة، كمكون أسا�شي ومحوري في 
املجتمع املغربي، فاملغاربة املقيمون بمختلف دول العالم واللي طالقيت 
بهم شخصيا بعدد منهم من عدد ديال الدول، عدد ديال املحطات، 
عندهم الرغبة وعندهم كذلك الطموح في املساهمة في أوال إعداد ثانيا 
بلورة وثالثا الرغبة في تنزيل النوذج التنموي الجديد اللي كيسعى إلى 
دعم وتعزيز النمو االقتصادي وتحقيق اإلندماج االجتماعي، املغاربة 
في العالم اللي كيتجاوز العدد ديالهم 6 ديال املليون نسمة، هم على 
أتم استعداد في نقل الخبرات والتجارب اللي راكموها في بلدان اإلقامة 
لدعم هاد املشروع امللكي اللي من شأنه أن يعطي زخما جديدا لدينامية 
التنمية اللي تتعرفها اململكة الحبيبة ديالنا، كندعوكم السيدة الوزيرة 
املحترمة والحكومة بكل مكوناتها إلى اإلنصات واإلصغاء إلى مقترحات 
العباقرة والخبراء واألبطال  اللي فيهم عدد من  العالم  وأفكار مغاربة 
كل واحد في امليزان ديالو وبرهنوا على إلتزاماتهم وتشبثهم ببلدهم األم 
املغرب واستعدادهم للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية والتقدم 

واإلزدهار للمملكة املغربية.

في األخير، السيدة الوزيرة نؤكد أن نجاح هاد النموذج التنموي 
الجديد اللي كنطلعوا له جميعا هو مشروع كبير وواعد ويتطلب..

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت، تعقيبات إضافية السيدة النائبة.

عيدرئبة عيسلدة ثرير عيصقلي:

خاللكم  ومن  الوزيرة  السيدة  نطالبكم  املوضوع  هذا  في  شكرا، 
الحكومة بمعالجة العراقيل التي تواجه مغاربة العالم عند استثمارهم 
صياغة  في  وتجاربهم  خبراتهم  من  اإلستفادة  وأقترح  األم  بالدهم  في 

النموذج التنموي الجديد، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ رد السيدة الوزيرة.

عيشؤون  وزير  يدى  عملدتدبة  عيوزيرة  عيوعفي،  نزهة  عيسلدة 
علخراجلة وعيتعرون عإلفريق5 وعملغراثة عملقلمين برلخراج، عملكلفة 

برملغراثة عملقلمين برلخراج:

شكرا السيدتين النائبتين، نتقاسم جميعا لنا قناعة هي أن هناك 
قيمة مضافة كبيرة قوية متنوعة في مشروع بلورة النموذج التنموي 
الجديد، بل لدينا قناعة أن لهم اإلسهام الكبير فيما يتعلق بتنزيله، 
بلورة  ديال  املحطة  ستكون  شك  بدون  األول  املستوى  على  بالتالي 
العالم،  اقتصاديات  أبطال  إلنصاف  محطة  هي  التنموي  النموذج 
اللي واكبوا مسارات إقالع مجموعة داالقتصادات الدولية، لهم خبرة 
اليوم عندنا ثلثين من مغاربة العالم من األجيال الصاعدة، منهم في كل 
يعني أبطال وكذلك خبراء ومتموقعين في أكبر املؤسسات اإلقتصادية 
السيدتين  وطرحتوه  أيضا  نتقاسمه  الذي  الثاني  املستوى  الكبرى، 
النائبتين هو أننا نوسعوا سبل آليات إشراكهم في التنزيل الفعلي ملغاربة 
العالم، وذلك بأننا ندللوا من الصعاب والعراقيل و بدون شك خصوصا 
على املستوى املحلي واملجالي، اللي اليوم والحمد هلل الورش ديال أيضا 
وكتقودها  الحكومة  كتقودها  اللي  داإلصالحات  مجموعة  الالتمركز 
بالدنا ستكون وعاءا بتعزيز هاد الجاذبية ديال مغاربة العالم، اللي من 
خاللهم غتكون تعزيز جاذبية اإلستثمارات األجنبية لبالدنا ألنهم اليوم 

هم جزء ال يتجزأ من واحد..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم معنا في هذه الجلسة، 
والعالقات مع  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الدولة  وزارة  لقطاع  وننتقل 
البرملان في سؤال لفريق العدالة والتنمية عن تحسين ظروف تمدرس 

السجناء، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عيسلد عيفرطم5 املد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد وزير الدولة املحترم، عن التدابير واإلجراءات العملية التي 
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إتخذتها الحكومة من أجل تمتيع السجناء من حقهم الدستوري في 
مواصلة الدراسة في أحسن الظروف نسائلكم؟

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضلوا السيد وزير الدولة.

بحقوق  عملكلف  عيدوية  وزير  عيرملد،  عملصطفى  عيسلد 
عال سرن وعيعالقرت ما عي 2ملرن:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد النائب املحترم ، جوابا على سؤالكم وجب توضيح ما يلي:

أوال: إن تمدرس السجناء مضمون في مختلف أسالك التعليم العالي 
وفقا للضوابط التنظيمية املعمول بها في هاد امليدان غير أنه حينما 
يتعلق األمر: ببعض املسالك التي تستوجب الحضور للدروس، فالشك 
أن ذلك متعثر بالنسبة للسجناء كما هو الحال مثال كلية الطب أو تعلق 

األمر بكلية العلوم.

ثانيا: إن التدابير املتخذة لتمتيع السجناء بالحق في التعليم أفضت 
إلى تسجيل 930 طالب سجين برسم املوسم الدرا�شي 2020-2019.

ثالثا: لقد تم توقيع العديد من االتفاقيات بين املندوبية العامة 
إلدارة السجون والعديد من الجامعات عددها 7، وأهم هذه االتفاقيات 
بالرباط  الخامس  محمد  وجامعة  الوطنية  التربية  وزارة  مع  تمت 
ومؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء، وذلك بهدف وضع 
اإلطار العام بإحداث فضاءات للتكوين الجامعي باملقر السابق ملركز 
اإلصالح والتهذيب بسال لفائدة السجناء املؤهلين املسجلين بمختلف 

كليات التابعة للجامعة املذكورة.

عيسلد ائيس علجلسة:

تعقيب لفريق العدالة التنمية، تفضلوا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد محمون إمري:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، في البداية البد السيد الوزير أن نشكر الحكومة على 
املجهودات املبذولة لفائدة السجناء، سواء على مستوى األنسنة وأيضا 
وفضاءات  األنشطة،  من  وغيرها  التعليم  برامج  إلى  الولوج  تحسين 

اإليواء وغيرها من األنشطة الهامة.

تمدرس  ديال  املوضوع  لهاد  ديالنا  اإلثارة  احنا  الوزير،  السيد 
السجناء، ثرنا على اعتبار أن هاد القضية ديال التعليم احنا كنشوفوها 
من واحد املدخل آخر على أن عملية التربوية بيداغوجية، وعلى أن 
فهو  الدراسة  إتمام  أجل  من  ديالهم  بالرغبة  كيتقدم  ملي  السجين 

كيعطينا واحد إشارات إيجابية على الرغبة ديالوا اللي يمكنا اللي مكن 
كاين  الوزير صحيح  السيد  سيستقبل،  فيما  ندمجوه  أننا  مستقبال 
واحد املجهود بلغ حوالي 5 آالف مستفيد على األقل في املوسم الدرا�شي 
2018-2019 اللي مكنا من تحصيل 137 شهادة، هذا كنعتبروه مهم، 

كنعتبروا أيضا هاد املجهود جبار ولكن أيضا عندنا بعض التوصيات.

السيد الوزير، كنعتقدوا أنه من الضروري البد أننا نبسطو املساطر 
من أجل فتح املزيد أمام هؤالء السجناء؛ أيضا البد أننا نوضعوا واحد 
اآللية للتحفيز، ألن هاد السجناء خاصنا نحفزوهم على هاد العمل ديال 
التمدرس؛ أيضا البد من التعامل باملرونة الكافية مع السجناء فيما 
يتعلق بعملية تحصيل الدروس، بعملية تجهيز مجموعة من فضاءات؛ 
أيضا نعتبر السيد الوزير أن هاد العملية ديال تمدرس السجناء هي 
عملية تحتاج إلى واحد املقاربة تشاركية بين العديد من القطاعات 
سواء في القطاع املكلف بإدارة السجون وأيضا وزارة التربية الوطنية 

ووزارة األوقاف ألن هذه العملية في آخر املطاف تعني..

عيسلد ائيس علجلسة:

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

عيدرئب عيسلد عمر عبر�سي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد وزير الدولة، ال يمكن إال التأكيد على املجهود والعمل الكبير 
التي تم القيام به فهاد اإلطار، ولكن ندعو في الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية إلى مضاعفة هذه املجهودات وإلى يعني أن هاد الديناميكية 
التي يعرفها قطاع التعليم في بالدنا ما بعد صدور القانون اإلطار أن 
تمتد وأن تنسحب أيضا إلى املواطنين الذين يعني صدرت في حقهم 
عقوبات السالبة للحرية، نؤكد السيد الوزير الدولة على أنه مداخيل 
هاد املعالجة وكما سلف السيد الزميل على أنه التعليم داخل السجون 
مدخل أسا�شي إلعادة اإلدماج هؤالء السجناء، نعتبر ونؤكد على أنه 
مضاعفة االعتمادات املالية املرصودة أيضا خطوة مهمة يمكن أن تسير 
هذه العملية، وننتهز هذه الفرصة لندعو قطاع التعليم قطاع التعليم 
العالي أساسا إلى أن ينخرط بفعالية أكبر في هذا املجهود الوطني الكبير 

الذي يعني هدفه األسا�شي هو إعادة إدماج السجناء..

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد النائب انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ 
السيد النائب.

عيدرئب عيسلد محمد علحجي2ة:

بالفعل السيد الوزير هاد القطاع بالدنا حققت نتائج إيجابية إال 
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أنه نريد ونطالب باملزيد على جميع املستويات، ألن نهتم باإلنسان في 
وضعية السجين ال على مستوى تكوينه من أجل اإلدماج بعد التكوين، 
تعليمية  مهارات  اكتساب  فقط  وليس  الشامل  بعده  في  التكوين  في 
فقط، وإنما التكوين الشامل لكي نسمح لهذا املواطن الذي يوجد في 

هذه الوضعية أن يندمج مباشرة بعد خروجه من السجن.

عيسلد ائيس علجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ رد السيد وزير الدولة.

بحقوق  عملكلف  عيدوية  وزير  عيرملد،  عملصطفى  عيسلد 
عال سرن وعيعالقرت ما عي 2ملرن:

أشكر السادة النواب على اهتمامهم املحمود بهذا املوضوع، موضوع 
التأهيل  أجل  من  الجامعي  بالتكوين  يتعلق  ما  في  خاصة  السجناء 
إلعادة اإلدماج امليسر االنسيابي الجيد، وبالطبع فإنني أتفق مع عموم 
مداخالت السادة النواب على اختالف مشاربهم الفكرية والسياسية، 
وكما تعلمون فإن قطاع السجون تدبره املندوبية العامة للسجون تحت 
سلطة رئيس الحكومة، وكانت جهود منذ أن استقلت إدارة السجون 
عن وزارة العدل، وهاذ الجهود أفضت إلى تحسين جيد في كثير من 
املعطيات املرتبطة بالسجون، وبالطبع فإن ما ينبغي التركيز عليه في 
هذا السياق هو التعليم ثم التعليم ثم التعليم، اآلن كما قلت هناك 
اتفاقيات 7 مع 7 جامعات بالضبط، ولعل أهمها هي مع جامعة محمد 
الخامس بالرباط، وتق�شي هذه االتفاقية بتيهيء جزء، لتيهيء الفضاء 
يعني  لفائدة  الذي كان مخصصا لسجناء األحداث  السابق  السجني 
التعليم والتكوين الجامعي لفائدة هاد الفئة اللي هي السجناء، أعتقد 
بأن هاذ االتفاقية هي في بداية تنفيذها، وإذا نجحت فستكون، سيكون 
نجاحها مشجعا على إبرام اتفاقيات أخرى مع جامعات في جهات أخرى 
من أجل بلورة تصور جديد للتعليم وتثقيف وتأهيل السجناء لالندماج 
امليسر، إذن لقد تلقينا صراحة سرور هاد املالحظات وهاذ االقتراحات 
هي للسادة البرملانيين وستسير إن شاء هللا إلى الجهة املعنية لتتفاعل 
معها بشكل إيجابي، كما استمعنا إلى مالحظاتكم القيمة سواء فهاذ 
املجلس أو في مجلس املستشارين بمناسبة مناقشة امليزانية الفرعية 

للمندوبية العامة إلدارة السجون.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد وزير الدولة على مساهمتكم وأنتم معنا دائما بطبيعة 
الحال، إذن انتهينا من األسئلة اآلن نعود إلى أسئلة قطاع التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء، السيد وزير الدولة تفضلوا.

بحقوق  عملكلف  عيدوية  وزير  عيرملد،  عملصطفى  عيسلد 
عال سرن وعيعالقرت ما عي 2ملرن:

السيد الرئيس، ليكن في علم السيدات والسادة النواب أن السيد 

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك يوجد في هذا املساء في إطار عمل 
أو نشاط رسمي، وهاذ النشاط الرسمي كان من املقرر أن ينتهي قبل 
مدة لكي يلتحق، أعتقد بأنه سيلتحق لذلك التمس السيد الرئيس رفع 

الجلسة لحظات حتى يستطيع السيد الوزير االلتحاق إن شاء هللا.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد النائب.

عيدرئب عيسلد محمد علحجي2ة )نقطة نظرم(:

السادة  فيها  يكون  التي  الظروف  نعرف  بالفعل  الرئيس،  السيد 
الوزراء يتعذر عليهم الحضور في مهام رسمية، لكن السيد الرئيس أنا 

لدي يعني نقطة نظام في الشق املتعلق باملادة 152، ..

عيسلد ائيس علجلسة:

لم نصل بعد إلى هذا املوضوع..

عيدرئب عيسلد محمد علحجي2ة )نقطة نظرم(:

ال هل هي ألنه من خالل..

عيسلد ائيس علجلسة:

لم نستكمل بعد السيد الرئيس جدول األعمال املتعلق باألسئلة 
الشفوية.

عيدرئب عيسلد محمد علحجي2ة )نقطة نظرم(:

ال أنا متفق معك السيد الرئيس، هذا داخلة فهاذ الباب فقط في 
الشق  في  معكم  نتواصلو  بغينا  الداخلي  النظام  ديال  االحترام  إطار 
املتعلق بهاذ البرمجة، هل هناك برمجة لإلحاطات أم ال فقط؟ هذا في 

سير الجلسة ال �شيء غير ذلك.

عيسلد ائيس علجلسة:

نعم عندي طلبا في موضوع املادة 152، لكن اآلن عندنا تأخر ديال 
السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد وزير الدولة أفاد أنه 
سيلتحق بنا إذن نرفع الجلسة ملدة ربع ساعة، إن شاء هللا ع�شى أن 

يلتحق بنا في هذا اإلطار إن شاء هللا إذن نرفع الجلسة.

عيسلد ائيس علجلسة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد وزير عيدوية،

عيسرنة عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب،

نستأنف الجلسة، لألسف السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 
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واملاء ما يزال في النشاط الرسمي، في ذلك تعذر عليه، في ذلك املقترح 
نأجل األسئلة إلى جلسة أخرى، طيب إذن انتهينا من جدول عمل هذه 
الجلسة، ننتقل في إطار طلبات في إطار املادة 152 الرئاسة توصلت 
بطلبين: األول لفريق األصالة املعاصرة حول الشكاوى الفالحين من 
واإلختالالت  التجاوزات  استمرار  ومن  املدعمة  األعالف  أسعار  غالء 
التدبيرية لعملية التوزيع التي شابت العمليات السابقة، تفضل السيد 

النائب.

عيدرئب عيسلد محمد علحجي2ة )نقطة نظرم(:

السيد الرئيس، إيال كان أمكن السيد النائب اللي تكلم باإلحاطة هو 
خارج الجلسة إيال كان ممكن.

عيسلد ائيس علجلسة:

نؤجل الطلبين.

عيدرئب عيسلد محمد علحجي2ة )نقطة نظرم(:

السيد الرئيس لتجاوز كل هذا االرتباك من األفضل أن نؤجل كل 

�شيء.

عيسلد ائيس علجلسة:

نؤجل الطلبين، شكرا لكم افعت علجلسة.
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محضر علجلسة عيبرنلة وعيتسعين بعد عملرئة

عيترايخ: األربعاء 14 ربيع الثاني1441ه)11 دجنبر 2019(.

عيرئرسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وثالثون  وتسعة  ساعة  عيتوقلت: 
السادسة مساء والدقيقة التاسعة عشر.

جدول عألعمرل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 
70.19 للسنة املالية 2020 ) قراءة ثانية(.

عيسلد علحبيب عملريك5 ائيس مجلس عيدوعب:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين وعلى آيه وصحبه أجمعين.

افتتحت الجلسة،

عيسلد وزير عيدوية عملكلف بريعالقرت ما عي 2ملرن،

عيسلد وزير عالقتصرن وعملريلة وإصالح عإلنعاة،

عيسلد وزير عيبقرفة وعيشبيبة وعيريرضة وعيدرطق عيرسم5 
برسم علحكومة،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب،

على  والتصويت  للدراسة  الجلسة  هذه  النواب  يخصص مجلس 
مشروع قانون املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020 وذلك في قراءة 
املالية  لجنة  وعدلته  املستشارين  مجلس  عليه  وافق  كما  له،  ثانية 
والتنمية االقتصادية، وصادقت عليه، وسنستمع في نهاية الجلسة إلى 
تدخالت السيدات والسادة رؤساء الفرق واملجموعة النيابية أو من 
سينوب عنهم في إطار تفسير التصويت طبقا للمادة 153 من نظامنا 

الداخلي.

نمر اآلن السيدات والسادة النواب إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: 41

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 166

املعارضون: 43

املمتنعون: 15

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون، ال أحد، املعارضون، 2، املعارضون، أن دائما تنشوف 
املجموعة النيابية ديال التقدم واالشتراكية في األغلبية، ولهذا معذرة

املوافقون: 166

املعارضون: 6

املمتنعون: 56

أعرض املادة 7 املكررة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 216

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 166

املعارضون: 6

املمتنعون: 56

اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت  املكررة   8 املادة  أعرض 
اإلجماع؟

8 مكررة،  8 مكررة، السيدة الرئيسة عائشة املادة  هاذي املادة 
طيب.

املوافقون: 214

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 4

أعرض املادة 14 املكررة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 166

املعارضون: 60

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 171

املعارضون: 43

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 171

املعارضون: 2

املمتنعون: 41

أعرض للتصويت مشروع قانون املالية برمته في قراءة ثانية له كما 
عدلته لجنة املالية والتنمية االقتصادية وصادقت عليه:

املوافقون: 171

املعارضون: 62

املمتنعون: ال أحد

صرنق مجلس عيدوعب على مشروع قرنون عملريلة اقم د .72 
يلسدة عملريلة 1212 في قرعءة ثرنلة يه.

بطبيعة  مهما،  سياسيا  طابعا  تكت�شي  مهمة  لحظة  إلى  اآلن  نمر 
الحال، وتتعلق بالتدخالت املتعلقة بتفسير التصويت، الكلمة لرئيس 

فريق العدالة والتنمية، السيد مصطفى اإلبراهيمي.

عيعدعية  فريق  ائيس  عإلبرعهلم5  مصطفى  عيسلد  عيدرئب 
وعيتدملة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم، عيصالة وعيسالم على سلدنر محمد 
وعلى آيه وصحبه.

عيسلد عيرئيس عملحت2م،

عيسلدعت وعيسرنة عيوزاعء عملحت2مون،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب وعيدرئبرت عألفرضل وعيفضللرت،

يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية لتفسير 
القراءة  إطار  في   2020 املالية  قانون  مشروع  على  فريقنا  تصويت 
الثانية بعد أن قطع هذا املشروع كافة األشواط التشريعية السابقة 
باملناقشة والتصويت عليه في قراءة أولى بمجلس النواب، ثم بمناقشته 
والتصويت عليه بمجلس املستشارين، فإذا كانت التعديالت التي ساهم 
فيها الجميع أغلبية ومعارضة، والتي قبلتها الحكومة 118 تعديل منها 
74 بمجلس النواب و44 بمجلس املستشارين، كل هذه التعديالت كانت 

الغاية منها تجويد مشروع قانون املالية خدمة للمواطن؛

أما بشأن محتوى القانون املذكور والتغييرات التي أدخلت عليه 

واالقتصادية  اإلجتماعية  املطالب  للعديد من  استجابته  ومستويات 
والتنموية، ويمكن أن نجملها فيما يلي:

على الصعيد االقتصادي، تم:

- تخصيص 198 مليار لالستثمار العمومي أي بزيادة 5 داملليار ديال 
الدرهم، ونسبة اإلنجاز..

عيسلد عيرئيس:

النواب،  والسادة  السيدات  فضلكم  من  اإلنصات  من  ما  شيئا 
السيد النائب، تفضل السيد الرئيس.

عيعدعية  فريق  ائيس  عإلبرعهلم5  مصطفى  عيسلد  عيدرئب 
وعيتدملة:

ونسبة اإلنجاز للقطاعات الحكومية التي بلغت أكثر من %79 مقارنة 
مع ما كان قبل سنة 2012 الذي لم يكن يتجاوز %50؛

- تحفيز ودعم املقاوالت وهي املحاور أو املحور األسا�شي ألي نموذج 
تنموي منشود؛

الصغار  والتجار  املهنيين  على  املطبق  الضريبي  النظام  تبسيط   -
الخاضعين للنظام الجزافي؛

- دعم ولوج الشباب لعالم املقاولة من خالل تخصيص صندوق ب6 
داملليار ديال الدرهم ل3 سنوات للشباب حاملي الشهادات واملشاريع 

املبتكرة.

وفي هذا الصدد ينبغي التأكيد على أهمية إجراءات تعزيز الثقة بين 
املواطنين واملقاوالت من جهة واإلدارة من جهة أخرى من خالل:

- االستمرار في إدماج القطاع غير املهيكل في النسيج االقتصادي 
واملالي الوطني؛

- إحداث مساهمة إبرائية لتصفية الوضعية الجبائية للملزمين؛

- فتح املجال لإلقرارات التصحيحية؛

يكن  لم  التي  وبالخارج،  باملغرب  واألموال  باملمتلكات  التصريح   -
مصرحا به لدى إدارة الضرائب ومعالجة إشكالية الشيكات غير املؤداة 

والتي يفوق عددها أكثر من 500 ألف شيك؛

- منع االعتداء املادي على ممتلكات الغير عند تنفيذ استثمارات 
القطاعات الحكومية أو املؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، 
والتي من شأنها أن تمكن اإلدارة العمومية من تفادي جزء كبير من 
املنازعات القضائية والتعويضات التي ترهق ميزانياتها، وذلك من خالل 
مقتضيات هذا القانون الذي صوتنا عليه منذ قليل والضمانات التي 

قدمتها الحكومة ومنها:

- تصفية جميع األحكام التي تقل تعويضاتها عن مليون درهم خالل 
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سنة 2020، ونقترح على الحكومة أن تسلك نفس املقاربة في تنفيذ ما 
تبقى من األحكام بنفس املسطرة وإجراءات استرجاع املقاوالت للضريبة 

على القيمة املضافة، والتي بلغت 34 مليار درهم؛

- تعديل مدونة الصفقات بشكل يسمح بتنفيذ األحكام القضائية 
والتعويضات املتعلقة بها؛

- إلزام القطاعات الحكومية والجماعات الترابية ببرمجة االعتمادات 
املادية الكافية لتنفيذ األحكام القضائية؛

كما نجدد تأكيدنا على موقفنا الراسخ احترامنا لكافة املؤسسات 
الدستور،  عليه فصول  نصت  ما  وفق  واستقالليتها  السلط  وفصل 
وما يقتضيه من تعاون والتكامل في ما بينها والحكامة الجيدة وربط 
املسؤولية باملحاسبة، ضمانا الستمرارية املرافق العام وضمانا للحقوق 
األساسية للمواطنين املنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، وكذا 

تطبيق األحكام القضائية؛

كما نعبر بهذه املناسبة عن تقديرينا للجسم القضائي وملهنة املحاماة 
كرسالة سامية، والتي ال يمكن أن تستقيم أو تستقيم العدالة بدونها، 
اجتماعي  القانون  هذا  بأن  نؤكد  أن  يمكن  اإلجتماعي  الصعيد  على 
بامتياز بالرغم من التشويش على معظم اإلجراءات الواردة به لتكريس 

منطق التبخيس والتيئيس لبعض الجهات.

ومن بين أهم اإلجراءات اإلجتماعية لقانون املالية:

تخصيص %30 من امليزانية وأكثر من %45 من املناصب املالية 
للقطاعات اإلجتماعية، ومنها 91 مليار موزعة على التعليم والصحة، 
وقد كان إحداث صندوق لدعم التعليم من التعديالت فريق العدالة 
والتنمية وفرق األغلبية في إطار القانون اإلطار للتربية والتعليم، اليوم 
استجابت الحكومة بتخصيصها ل%50 لتمويله من مداخيل املساهمة 
لتطوير  للغاية  مهم  أمر  وهذا  بالخارج،  واملمتلكات  لألموال  اإلبرائية 

منظومتنا التربوية؛

أما ما يتعلق باملعاشات، فالحكومة وافقت على تعديل للرفع من 
55 إلى %60، علما بأن فرق األغلبية في مجلس النواب كان قد اقترح 
%65 نسبة الخصم من الضريبة على الدخل للمتقاعدين التي تقل 
معاشاتهم على 168 ألف درهم، مما يسهم في الرفع من القدرة الشرائية 

للمتقاعدين؛

مواصلة تفعيل مخطط الصحة 2025 بتخصيص أكثر من 18 مليار 
درهم و4 آالف منصب مالي وكذلك تخفيض أثمنة األدوية، وهذا بما 
في ذلك تخفيض أو إلغاء الضريبة على القيمة املضافة ملجموعة من 
األدوية، خالفا ملا يدعيه البعض بأن جميع األدوية باملغرب يتم تضريبها 

من خالل الضريبة على القيمة املضافة.

به  تقوم  ما  فنثمن  املجالية،  الفوارق  بمحاربة  يتعلق  ما  في  أما 
الحكومة في تفعيل برنامج 2019-2021 من أجل إنجاز املشاريع ذات 

األولوية في البرامج التنموية الجهوية بقيمة 109 مليار درهم، وكذلك 
تخصيص 200 منصب مالي للتباري بالنسبة للمعاقين، وتخصيص 26 
مليار درهم لدعم القدرة الشرائية منها 14,6 بصندوق املقاصة وكذا في 
ما يتعلق بالحوار اإلجتماعي، تحمل 6 ماليير درهم بالنسبة لسنة 2020 

إضافة إلى 5,3 لسنة 2019.

إن قراءتنا لهذه األرقام ال يأتي على سبيل التكرار والتذكير بل بقدر 
ما هو على سبيل التأكيد على النفس اإلجتماعي القوي الذي جاء مع 
هذه الحكومة، أما ما تعلق بدفع الحكومة الفصل 77 من الدستور، 
فهو تقدير له وجهاته، وما دامت غياتها الحفاظ على التوازنات املالية 
للدولة، فمن حق الحكومة أن تدفع به حسب قرار املجلس الدستوري 
املستشارين،  ملجلس  الداخلي  بالنظام  يتعلق  ما  في   2014 لسنة 
للحكومة أن تدفع بهذا الفصل في أي مرحلة من مراحل التشريع، وأن 
الذي يشكك في صدق نوايانا عليه الرجوع إلى محاضر املناقشات وإلى 
تعديالتنا في صيغها األولى والنهائية، ليقف على سبقنا في الدفاع على 
كافة شرائح املواطنين سواء كانوا مهنيين أو موظفين أو متقاعدين أو 

عاملين أو أجراء.

وفي الختام نؤكد على أن تصويتنا مبني على قناعتنا الراسخة بأن 
استمرارية اإلصالحات اإلجتماعية واملالية نابع من جدية برنامج عملي 
لهذه الحكومة، وما محط التصويت على هذا املشروع إال دليل على 
تغليبنا لقيم الوطنية الصادقة واملصلحة الوطنية العليا، لذلك صوتنا 
في فريق العدالة والتنمية على مشروع قانون املالية 2020 باإليجاب، 
إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه 

أنيب، السالم عليكم ورحمة هللا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن باسم فريق األصالة واملعاصرة 
للسيد النائب عبد اللطيف وهبي.

عيدرئب عيسلد عبد عيلطلف وهبي:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدين عيوزيرين عملحت2مين،

عيسرنة عيرؤسرء،

عيسرنة عيدوعب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق األصالة واملعاصرة خالل 
مشروع  على  والتصويت  للدراسة  املخصصة  العامة  الجلسة  هذه 
القانون املالي لسنة 2020 في إطار القراءة الثانية وفقا للسند الدستوري 
ولنظامنا الداخلي، واسمحوا لي في البداية أن أعرب لكم عن استغرابنا 
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الشديد مما عرفه هذا القانون من شد وجذب بين الفرقاء البرملانيين، 
وهو سلوك ال يليق باملنطق السليم الذي تقتضيه األخالق السياسية، 
والتي تقّعده في الثقة أوال وقبل كل �شيء، ثم املصداقية التي ينبغي 
أن تتسم أقوالنا وأعمالنا والتعبير عن مواقفنا. بيد أن ما عاشه هذا 
املشروع القانون ذهابا وجيئة ما بين الغرفة األولى والغرفة الثانية، وما 
بين الحكومة، يطرح أكثر من سؤال لكشف حقيقة األمور وتوضيحها، 
حتى ال نسقط في نوع من السجاالت واملزايدات السياسوية العقيمة 
التي لن تفيد الوطن واملواطن في �شيء، بل إنها لن تدفع بنا سوى إلى 

مزيد من االنحدار في سلوكنا السيا�شي.

وفي هذا السياق فإن أول مالحظة غريبة يمكن أن نثيرها ليكون وزير 
دولة في الحكومة يعلن أمام الصحافة وفي الكواليس أنه رافض ملادة من 
املواد هذا القانون، رغم أنه كان حاضرا في اجتماع املجلس الحكومي 
الذي صادق على هذه املادة، ثم أمام جاللة امللك، باملجلس الوزاري، 
رئيس  اتجاه  والدستوري  األخالقي  االلتزام  في  داللة  من  لذلك  وما 
مجلس الوزراء أي رئيس الدولة، وبهذا أصبح عضوا ملزما بالتوجيهات 
الحكومية والتضامن الحكومي كالتزام دستوري وسيا�شي وأخالقي، غير 
أنه فضل اإلخالل البين بمبدأ التضامن الحكومي، فهل إلى هذه الدرجة 
بات السيا�شي يتحكم أكثر في املبدأ الدستوري، بل يضرب به عرض 

الحائط.

عيسلد عيرئيس،

عيسرنة عيوزاعء،

حين دعانا السيد رئيس لجنة املالية بمجلس النواب إلى تشكيل 
لجينة مشتركة بين جميع الفرق من أجل مناقشة املادة 9 قبلنا على 
الفور، وذلك من موقع شعورنا باملسؤولية، خاصة وأننا اكتشفنا أن 
املادة 9 جاءت باملطلق داخل املشروع في صيغته األولى، وكان يمكننا أن 
نرفض هذا االنخراط بدعوى انتمائنا للمعارضة، بل كان بإمكاننا أن 
نختار الطريق السهل ونعلن معارضتنا لهذه املادة وانتهى األمر، وبالتالي 
نمارس بذلك بطولة وهمية دون مسؤولية، ولكن ارتأينا خالف ذلك 
حيث فضلنا تحمل مسؤوليتنا الكاملة اتجاه مؤسسات الدولة، واتجاه 
حقوق املواطنين والوطن، وتحملنا عبء االنخراط في مناقشة تفاصيل 
هذه املادة وتعديلها بشكل جماعي، للحد من عنفها اللغوي والقانوني 
ومن أحكامها القطعية املطلقة، وما طمأننا أكثر هو أن الحكومة قدمت 
بإيجاد حلول مستعجلة لإلشكال  وبكونها ستقوم جاهدة  لنا وعودا 
ككل، ومن تمة االنتهاء من هذا املشكل الذي تتحمل فيه مسؤولية 
تاريخية، فربطنا املادة 9 باملادة 8 مكرر لتحقيق ضمانات أكثر، حيث 
منعنا على اآلمر بالصرف أن يلتزم بأي نفقات أو إصدار األمر بتنفيذها 
دون استيفاء املسطرة القانونية لنزع امللكية ألجل املنفعة العامة، كما 
اشترطنا في املادة 9 على األمر بالصرف تنفيذ الحكم القضائي داخل 
أجل أقصاه 90 يوما، وفي حالة تعثر ذلك في توفير االعتمادات الالزمة 

لألداء داخل أجل أقصاه 4 سنوات.

وتوافقنا على إرجاء بعض النقط إلى حين عودة املشروع من الغرفة 
والقانونية  والسياسية  اإلدارية  باستشارته  الوزير  قيام  بعد  الثانية 
استشارات  بعد  البرملانية  الفرق  الزمت  وهكذا  املوضوع،  في  الكافية 
من  املوضوع  وتحول  وأمامنا،  القاعة  نفس  في  السياسية  لقياداتها 
غير  حزبي،  سيا�شي  توافق  إلى  النواب  مجلس  داخل  برملاني  توافق 
أنه فوجئنا بإخالل تام من طرف البعض بهذا االتفاق داخل مجلس 
املستشارين، بل إنه تم التآمر واإلخالل باالتفاقات واألخالق، وأم�شى 
يوحي للجميع وكأننا معارضة في خدمة الحكومة وفي خدمة األغلبية 
وأن مجلس النواب خنوع ومجلس املستشارين بأغلبية ال تصوت على 
قوانين الحكومة، في حين كان التزامنا بالقرار الجماعي رغم مرارته مبني 
على شعورنا باملسؤولية وعلى وفائنا بالتزاماتنا وعهودنا، بل تقديرا منا 

لقيمة املحافظة على استقرار املرفق العام واستمراره.

وفي ذات الوقت استمرار للخدمات االجتماعية العمومية، وأيضا 
قناعة منا بكوننا كممثلين لألمة في خدمة األمة ككل وليس لفائدة فئة 
أو أجندة معينة، ألن التعامل مع القانون بمنطق فئوي ي�شيء إلى طبيعة 
دورنا كممثلين لألمة، لذلك نحن في فريق األصالة واملعاصرة نشجب 
بشدة تصرفات تلك األحزاب والفرق التي تالعبت بل استهترت بالتوافق 
الذي تم بمجلس النواب، األمر الذي جعلنا اليوم نشكك في أي عمل 

مشترك أو لجن مشتركة في املستقبل.

السيد الرئيس، سمعنا كالما آخر كان أكثر استفزازا مما حصل 
بمجلس املستشارين، كالما ينعت ممثلي األمة بالبهائم وهو نعت لم 
يسبق لنا أن سمعناه بهذه املؤسسة الدستورية املوقرة، وقد اعتقدنا 
حينها أن األمر يتعلق فقط بوصف ذاتي مرتبط بتقييم شخ�شي لذاته 
ولكن حينما سمعنا تفسيره عبر صحافة وأنه تم اكتشاف أن النواب 
أنه من لم  النتيجة  املادة، بل تقول  أنفسهم كثيرون لم يقرأو هذه 
يقرأ ورقة مكتوبة فإنه بحكم األشياء بهيمة، وأن الجميع في البرملان 
حسب رأيه لم يقرأ أي تعديل، لم يقرأ تعديل القانون حسب ادعاء 
هؤالء، فإننا كلنا من خالل تفسير ما قيل أصبحنا بهائم وهلل الحمد، 
فشكرا للسيد النائب املحترم، إن هذه السلوكيات ال يمكن أن ترفع 
منسوب ممارستنا الديمقراطية والتمثيلية، بل تجعلنا نسائل ذواتنا 
ونقول بعدما انقرضت التوافقات السياسية وأصبحت البطولة سهلة 
املنال على حساب االلتزام والشعور باملسؤولية واملصالح العليا للوطن 
واملواطنين، فهل وصل نعت بعضنا البعض إلى املستوى املتدني من 

األخالق.

أيها السادة، إن ما وقع في الغرفة الثانية وما أثاره من نقاشات 
سياسية حتى داخل األغلبية الحكومية وتناثر البيانات التنديدية بين 
أحزاب هذه األغلبية والالمباالة في التعاطي مع الدعوات العاجلة من 
هنا وهناك لجمع شملها، بات يسائل أحزابها ورئيسها بقوة، ويؤكد اليوم 
صدقية ما قلناه للسيد رئيس الحكومة مباشرة بعد التعديل الحكومي 
األغلبية  هذه  هشاشة  إلى  التعديل  هذا  بمناسبة  نبهنا  حين  األخير، 
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وتحولها إلى جزر معزولة وأثرنا حينما خطورة إغراقها بالتكنوقراط، 
وضربها ملبدأ االحترام واالختيار الديمقراطي، وهو ما عرفت عنه اليوم 
أزمة املادة 9 حيث فشل رئيس األغلبية في جمع شتات أغلبيته الحزبية 
الضيقة، ألنه يدرك أن جزءا كبيرا من املدافعين عن هذه املادة بشكل 
واضح داخل الحكومة كانوا وطنيين تكنوقراط وبالتالي غير ممثلين في 
اجتماعات األغلبية الحزبية الضيقة، بينما من يقود الحملة ضدها لم 
يكن سوى الرجل الثاني في الحزب األغلبي القائد للحكومة، مما يتعين 
معه اليوم دعوة السيد رئيس الحكومة وفق الفصل 160 من الدستور 
األحكام  تنفيذ  قضية  بشأن  بيانات  لتقديم  البرملان  إلى  الحضور 
القضائية لكونها باتت اليوم قضية تكت�شي طابعا وطنيا هاما، وفي حالة 
عدم تحمل السيد رئيس الحكومة للمسؤولية في هذا الباب، فسنضطر 
إلى إحالتها وفق الفصل 8 من الدستور على جلسة األسئلة الشهرية 

املتعلقة بالسياسة العامة.

سيدي الرئيس، إن جلسة القراءة الثانية للمشروع الذي بين أيدينا 

اليوم، كشفت من جديد االضطراب السيا�شي وغياب االنسجام التي 

تعيشه أطراف األغلبية الحكومية، وأكدت بامللموس عدم وجود تنسيق 

البرملانية وبين الحكومة ذلك أن السيد وزير االقتصاد  بين مكوناتها 

واملالية والعضو في األغلبية الحكومية بحكم األشياء التي رفع اليوم في 

وجهنا الفصل 77 من الدستور في إطار القراءة الثانية رفعها في وجه 

تعديالت تمت املصادقة عليها من نفس األغلبية بمجلس املستشارين 

في ارتباك سيا�شي وأخالق واضح يقدم مجلس املستشارين تعديالت 

وال يعارضها ويعارضها في مجلس النواب، خنوعه هناك وبطوالته هنا، 

ولإلشارة فإن التعديالت التي استعمل في شأنها السيد الوزير الفصل 

77 من الدستور تهم األساتذة الباحثين واملعاشات، وهو ما يدل على 

أن األغلبية ليست لها الشجاعة الكافية للتصويت الطبقة التعديالت 

ذات البعد اإلجتماعي والعلمي، وبدل أيضا على أن السيد الوزير وجد 

نفسه غير مساندة من طرف أغلبيته، لذلك قررنا في فريق األصالة 

واملعاصرة التصويت ضد هذا العبث وهو تصويت ضد التالعب، ضد 

االرتجالية، ضد التخلي عن االلتزامات واألخالق الرفيعة، ضد الترقيع، 

ضد العشوائية، ضد إغراق املغرب في الديون الداخلية والخارجية، 

وضد تحكم الفصل 77، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن باسم فريق التجمع الدستوري 
للسيد النائب أبليال عبد الرحمان.

عيدرئب عيسلد عبد عيرحمرن أبللال:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم وعيصالة وعيسالم على خي2 عملرسلين 
وعلى آيه وصحبه أجمعين،

عيسلد عيرئيس:

السيدات والسادة النواب، الجلسة لم تنته بعد، فالرجاء احترام 
التوقيت وكذلك هذه اللحظة الدستورية، نحن ال نصوت على مشروع 
قانون عادي نصوت ونصادق على مشروع قانون املالية للسنة املقبلة، 

شيئا من املسؤولية، شيئا ما من املسؤولية، تفضل السيد النائب.

عيدرئب عيسلد أبللال عبد عيرحمرن:

عيسلد عيرئيس عملحت2م،

عيسرنة عيوزاعء عملحت2مون،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت2مون،

يسعدني أن أتدخل في هذه الجلسة التشريعية الهامة باسم فريق 
التجمع الدستوري واملخصصة ملناقشة بعد املصادقة على مشروع 
قانون املالية رقم 70.19 املتعلق بسنة 2020، بعد إحالته من مجلس 
املستشارين وفي إطار قراءة ثانية، نناقش اليوم هذا القانون في أجواء 
تعرف نسبة متابعة وترقب مجتمعية وإعالمية مرتفعة إضافة إلى فئة 
عريضة أخرى من عالم االقتصاد واملالي والتجارة، ظلت مشدودة األنظار 
إلى مآل بعض مقتضيات هذا املشروع، كما ناقشنا ونناقش تفاصيل 
هذا القانون في جو مفتوح يحيلنا على القراءة الدستورية والفقهية 
والقانونية واملالية ملا تضمنه من مقتضيات شجاعة تالمس مصالح 
بعض الفئات أو ال يستجيب لفئات أخرى، وأمام هذا النقاش وأمام 
هذا النقاش الذي تتضارب فيه األفكار واملواقع واملكاسب، وأمام هذا 
التداخل والتضارب فإننا في فريقنا منذ البداية التزمنا جانب املصلحة 
العامة، وحماية ودعم الفئات الهشة واملتوسطة من مجتمعنا، والتزمنا 
استحضار املصلحة العليا للدولة وصيانة توازناتها في أبعادها املختلفة 
بعيدا عن لغة املزايدة ومغازلة فئة معينة على حساب الثبات على 
املواقف واالنسجام مع الذات واالنتصار للمصلحة العامة، وعلى سبيل 
االستشارة فقط فإننا في فريقنا وبعد التوافق الذي تم بشأن التعديل 
الذي طال املادة 9 اطلعنا على مضمون هذا التعديل، اطلعنا عليه 
كأعضاء وصوتنا عليه عن قناعة واقتناع، وعموما فإن مشاريع قوانين 
بالدستور  واملؤطرة  عليها  واملصادقة  وتعديالتها  مناقشتها  في  املالية 
والقانون التنظيمي للمالية والنظامين الداخليين ملجلس البرملان تشكل 
محطة ديمقراطية لتكريس الثنائية املجلسية للبرملان املغربي، وتعبر 
عن لحظة زمنية لتفعيل هذه الثنائية وتمرينا عمليا للتعبير على التنوع 
والتعدد التمثيلي للبرملان املغربي الخاص بكل مجلس من مجلسيه، أي 

مكونات مجلس النواب ومكونات مجلس املستشارين.

وإن هذا التنوع والتعدد في القراءة واالقتراح واألبعاد هو من صميم 
الحكمة في اعتماد هذه الثنائية العاكسة للتنوع والتعدد املميز للمغرب 
العريق واملنفتح والعميق، وقد دأبنا في فريقنا املشترك وعبره بالنسبة 
في مساراتها على املحافظة  الفريق  لهذا  السياسية  املكونات  ملختلف 
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على نوع من االستمرارية واالنسجام بين كال املجلسين، مع التسليم 
واالقتصادية  واالجتماعية  الترابية  االمتدادات  حيث  من  بالتنوع 
والثقافية لهذه الروافد، مما يضفي على هذه الثنائية عناصر التكامل 
واإلغناء والتجويد واإلتقان في إنتاج التشريع املالئم واملناسب ألوضاعنا 

االجتماعية واالقتصادية واملجالية.

إن األخالق السياسية ووحدة املوقف واملرجعية تشكل قواسمنا 
املشتركة وسقفا لتعديالتنا واقتراحاتنا سواء في مجلس النواب أو في 
مجلس املستشارين، مع استحضار الدور الدستوري الحاسم في مجلس 
النواب والكلمة األخيرة في املصادقة على مختلف النصوص التشريعية، 
احتراما لنص وروح نظامنا الدستوري ونموذجنا الديمقراطي، وهي من 
بين املفارقات بين مجل�شي البرملان، كما استحضرنا في خضم هذه األجواء 
عنصر االستقرار واستدامة مصادر التمويل، وضمان استمرار وانتظام 
االستقرار  وضمان  املشتركة،  املصالح  لخدمة  املوجه  العام  املرفق 
االجتماعي والخدمي، وعدم تعريض املرفق لالضطراب أو النظام العام 
معه لالختالل، وعلى كل حال فإن الحفاظ على التوازنات املالية هي 
من مسؤولية البرملان قبل الحكومة، كما أنه من واجبنا كنواب لألمة 
الحرص على التزاماتنا الدولية ومراعاة الحفاظ على التوازنات املاكرو 

اقتصادية.

عيسلد عيرئيس،

حينما  وتعديالتنا  اقتراحاتنا  في  تحكم  الذي  الثاني  الهاجس  إن 
الهشة  االجتماعية  الفئات  أوضاع  ومراعاة  صيانة  هو  بها  تقدمنا 
والطبقة الوسطى كأولويات وقناعة سياسية سواء في مجلسنا هذا 
أو في املجلس الثاني. من أجل هذه االعتبارات وااللتزامات التي عبرنا 
عنها بشكل مركز فإن فريقنا التزم بالتصويت الذي عبر عنه في القراءة 
األولى سواء على مستوى اللجنة أو الجلسة العامة، وقد كنا منفتحين 
على مواصلة النقاش الهادئ حولها بغية الوصول إلى توافقات تخدم 
املصلحة العامة، في جو هادئ وبعيدا عن الضغوط واالرتجالية واملناخ 
املشحون بهاجس التميز واملزايدة والتفرد واملغازلة الفئوية وهللا ولي 

التوفيق، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، السيد النائب أحمد التومي.

عيدرئب عيسلد أحمد عيتوم5:

عيسلد عيرئيس،

أشرف  على  وعيسالم  عيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين،

عيسرنة عيوزاعء عملحت2مين،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت2مين،

أتناول  أن  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  يشرفني 
الكلمة بمناسبة املناقشة والتصويت على مشروع قانون املالية لسنة 

2020 في قراءته الثانية.

الكبير  اإليجابي  التفاعل  أسجل  أن  أريد  الرئيس،  السيد  بداية 
للسيد وزير االقتصاد واملالية من خالل أجوبته وحسن إنصاته وصبره 
واملستوى الجيد للوثائق واملعطيات التي قدمت إلينا، ال يفوتني كذلك 

السيد الرئيس، بالتنويه بالسيد رئيس اللجنة–أنا نائب اللي كنتكلم-..

عيسلد عيرئيس:

تفضل، تفضل.

عيدرئب عيسلد أحمد عيتوم5:

كذلك باألجواء املناسبة للعمل باألجواء املناسبة للعمل تغيب فيه 
اصطفافات األغلبية واملعارضة، إذ نعمل كفريق عمل واحد.

عيسلد عيرئيس،

تعاملنا مع مشروع في الفريق االستقاللي تعاملنا مع مشروع قانون 
من موقف فريقنا كمعارضة وطنية بناءة تهدف إلى عرض اقتراحات 
مفيدة استقيناها من إنصاتنا لنبض الشارع، وعمل روابط الحزب 
ونسائية  شبابية  منظمات  من  الحبيب  مغربنا  أطراف  في  املتعددة 
باإلمكانات  وعيا  إليه  نتوصل  أن  يمكن  ما  جهدنا  عملنا  ومهنية، 
واإلكراهات املوجودة، قدمنا العديد من التعديالت، 63 تم قبولها منها 

11 هذا نسجله، كنا نطمح السيد الوزير في أكثر من هذا ما أمكن.

عيسلد عيرئيس،

في الحقيقة أنا كنظن أنه كنا دائما وما زلنا يعني رهائن بما يسمى 
التقويم  برنامج  من  خرجنا  ملا  كأننا  اقتصادية،  املاكرو  بالتوازنات 
يعني  كأنها  كنحسبوها  اإلكراهات  واحد  في  دائما  بقينا  الهيكلي، 
مفروضة علينا، وهي في الحقيقة يعني أصبحت متجاوزة، فإيال خذينا 
مثال املديونية كنشوفو السيد الوزير أنه ملا خرجنا للسوق الدولية ولو 
عبأنا مليار أورو، كانت االكتتاب 5 مرات، إذن هذا دليل على أننا باقين 
يمكن نعبئو أكثر من املوارد املالية باش ندفعو باالستثمار وباش ندفعو 
بخلق الثروة، كذلك السيد الوزير التضخم، التضخم راه أصبحنا في 
 émergentes واحد يعني واحد الرقم اللي مهول 0.4 هذا الدول يعني
راه عندها 5، 6، إذن راه عندنا واحد الهامش كبير، وبغيت السيد 
الوزير، واحد القضية راه كل نقطة كنزيدوها في التضخم إال وكتزيدنا 3 
ي كنديرو 

ّ
ديال النقط يعني في التشغيل، هذا را �شيء مهم جدا، ألنه مل

التضخم كنتسلفو أكثر، املقاوالت كتخلق كتخدم وكتخلق الثروة، هذا 
�شيء مهم جدا؛

عملنا  التجاري  امليزان  التجاري،  امليزان  في  الوزير  السيد  كذلك 
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والواردات  للصادرات  يعني  التغطية  يعني  كاين  الحقيقة  في  مجهود 
ولكن مازال ما استعملناش واحد اآلليات اللي هي مهمة جدا، مثال سعر 
وأن  ما كتستعملوهش خاصة  يعني هذا �شيء مهم  الدرهم  الصرف 
الوضع املالي الدولي ديالنا ما نملكه في الخارج وما يملكه الخارج عندنا، 
يمكن إيال زدنا في سعر الصرف وخليناه يعني في التعويم ديالو ربما نربحو 
أكثر السيد الوزير، أنا كنظن كنطلبكم باش تديرو هاذ القضية هاذي، 
ال أريد التكلم على النمو ألنه نمو 3.7 يعني هي ناقص جدا، في حين أنه 
بو حتى على يعني 

ّ
خصنا نكونو في 6 أو 7 أوأكثر ألنه يعني إيال بغينا نتغل

على التشغيل خصنا نزيدو أكثر في نسبة النمو؛

املالية،  قانون  املصادقة على مشروع  يعني  ننهي  الوزير،  السيد 
كنا نتمنى أن يكون بين أيدينا أوال قانون إطار الجبايات السيد الوزير، 
عملتو واحد املجهود كبير ولكن ما كنا كنتمناو أنه هاذ القانون يجي باش 
ينور يعني املناقشة ديالنا، كذلك ما عندناش واحد التصور ديال إعادة 
هيكلة املؤسسات العمومية؟ من 2006 واحنا تنقولو إعادة الهيكلة، 
توضيح دور الدولة إلى آخره، يعني اإلستثمار أشنا هي املهام اللي خصها 
تبقى في القطاع العام؟ وشنا هي املهام اللي خصها تبقى في القطاع 
الخاص، ما عندناش، كنشوفو ما يدفعنا إلى املؤسسات العمومية أكثر 
مما نأخذه منها؛ كذلك ما عندناش واحد التصور ديال الشراكات يعني 
العام الخاص، يعني بدينا في واحد بديتو في واحد العدد ديال املبادرات، 

ولكن خصنا واحد اإلطار قانوني اللي تيحدد لينا هاد ال�شي هذا؛

كذلك، السيد الوزير، وهادي مهمة جدا يعني أنا كنظن خصنا 
حان الوقت باش نراجعو حتى املقاربة اللي كيبنيو عليها مشروع قانون 
امليزانية، احنا هاد املقاربة اللي كنديرو دابا هي من يعني األعلى إلى أسفل، 
كنقول ها املداخيل اللي عندنا ها املوارد املالية ها اللي يمكن نديرو، أنا 
كنظن خصنا نديرو واحد l›exercice، نبداو نشوفو من مقاربة ديال 
من أسفل إلى أعلى Battle up نشوفو كنقولو أشنو اللي محتاجين له في 
التشغيل؟ أشنو اللي محتاجين له في الخدمة العامة؟ أشنو هو املستوى 
ديال الخدمة العامة اللي بغينا نديروه؟ ونبنيو عليه و نلقاو ربما غادي 
 la barre نلقاو واحد االعتماد مالي كبير يمكن نقولو فين نحدو ديال هاد
ديالنا ونرجعو، أنا كنظن السيد الوزير خصنا نديرو هاد املقاربة احنا 

هاد املقاربة من أعلى إلى أسفل راها يعني استنفذت يعني ديالها؛

السيد الوزير كذلك السيد الرئيس، ناقشنا هاد املشروع في غياب 
النموذج التنموي الجديد، يعني هذا راه اللي نادى به صاحب الجاللة، 
واحنا كنا دائما نتطلع إليه هاد النموذج، السيد الوزير، اللي كان ربما 
سينير لنا الطريق، يعني فهاد العالم اللي تيعرف واحد التحوالت عميقة 
اجتماعية واقتصادية تحوالت في تسارع نقولو exponentielle لغارثمي 
ما لقيتش يعني الترجمة الحقيقية، نتيجة زحف الرقمنة على جميع 
 l›internet أنماط اإلنتاج واالستهالك من خالل تحليل وتثمين املعطيات

األشياء، الذكاء االصطناعي، الصناعة 4.5 املجتمع نقطة.

السيد الرئيس، يعني احنا اللي صوتنا يعني بالرفض لهاد املشروع 

دالقانون، ألنه في الحقيقة ال يستجيب يعني للطموح ديال البالد ديالنا 
وكذلك انتظارات املجتمع املتعددة يعني ما زلنا يعني في حاجة أكثر، 
كذلك ما زال بعيدا يعني على ضمان عدالة يعني الجبائية راه داك حتى 
املناظرة.. هداك، كذلك عدالة حتى مجالية يعني في الجهوية املتقدمة 
إلى آخره، أنا كنظن السيد الوزير أنه يعني األمل ديالنا مازال كبير أنه 
يعني في هاد يعني les réformes اللي غادي يجيو الخدمة العامة يعني 
الشراكة القطاع الخاص القطاع العام إلى آخره أنا خصنا كان يعني 
واملراجعة، كذلك حتى لهاد التوازنات يعني املاكرو اقتصادية راه ملي 
تنشوفو هاد يعني الدول الغربية بدات كتزاحمنا حتى في املناطق الحرة 
وفي القطب ديال الدار البيضاء، احنا ما كانش عندنا واحد الرد، في 
حين أنه كنا نردو عليهم ألنه عندنا صندوق النقد الدولي راه تيساندنا 
فهاد القضية، تيقول لك راه يعني سعر الدرهم خاص يكون يعني كون 
نديرو  يعني  يمكن  باش   l›outil واحد  اآللية  واحد  هو  حتى  خدمناه 
به، كذلك يعني القانون الجديد ديال بنك املغرب اللي كيعطي واحد 
االستقاللية، فهاد الناس اللي قلنا لهم احنا عومنا الدرهم لدرجة جات 
من يعني واحد املؤسسة مستقلة راه ما غاديش، هما تيقولو لك احنا 
منين تنمشيو عندهم تيقولو لك والحكومة احنا ما نقدروش نديرو راه 
عندنا مؤسسات مستقلة هي اللي كتقرر، حنا عندنا هاد اآلليات عدنا 
املساندة ديال البنك الدولي، عندنا كذلك البنك يعني املركزي مستقل، 
فيمكن نتقدمو السيد الوزير هاد اآللية، يعني أملنا كبير أنه فهاد في هاد 
les réformes اللي غادي يجيو يمكن نتجاوزوه يكون عندنا قانون مالي 
أحسن من هذا ليستجيب لطموحات يعني املواطنين واملجتمع، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

للسيد  الكلمة  عفوا  الحركي  الفريق  باسم  النائب  للسيد  شكرا 
الرئيس محمد مبديع.

عيدرئب عيسلد محمد مبديا ائيس عيفريق علحرك5:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين،

عيسلد عيرئيس عملحت2م،

عيسرنة عيوزاعء عملحت2مين،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، 
لتفسير موقف الفريق من مشروع القانون املالي في إطار القراءة الثانية 
بعد موافقة مجلس املستشارين املوقر على املشروع بتعديالت نوعية 
إيماننا  ضوء  على  ويتبناها  يزكيها  أن  إال  لفريقنا  يمكن  ال  ومتميزة، 
لبالدنا،  املحترم-  بووانو  البرملانية،–السيد  الثنائية  بأهمية  الراسخ 
وتقديرا منا لدور املجلس، مجلس املستشارين بتركيبته املتميزة بعمقها 
املنهي واملقاوالتي ومكوناته الجهوية والترابية واحتضانه لصوت الغرف 
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املهنية واملقاوالت والجماعات الترابية، فهي مكونات مجتمعية ال يمكننا 
كفريق حركي هو امتداد لحزب الحركة الشعبية إال أن نساند مواقفها 

واختياراتها

عيسلد عيرئيس عملحت2م،

أصبح  الذي  املالية،  قانون  مشروع  على  قليل  قبل  وافقنا  لقد 
منتوجا تشريعيا صرفا للبرملان بغض النظر عن املواقف واملواقع التي 
عكست التوجهات املختلفة ملختلف الفرقاء السياسيين، ولكنها كانت 

جميعها بقاسم مشترك وبهدف مشترك يرمي إلى تقوية

عيسلد عيرئيس:

ال السيد النائب ال خليني حتى نسيروا الجلسة إذا سمحتم، ال ال 
السيد النائب ال�شي وهبي ال�شي وهبي السيد النائب من فضلك حرية 
التعبير داخل قبة البرملان مع احترام جميع اآلراء كيفما كانت، كيفما 
كانت، كيفما كانت، يجب أن نستمع لبعضنا البعض هادي هي فلسفة 

تأسيس البرملانات في العالم، شكرا السيد النائب.

عيدرئب عيسلد محمد مبديا ائيس عيفريق علحرك5:

السيد الرئيس املحترم، غادي نعاود املداخلة ديالي من األول..

عيسلد عيرئيس:

السيد النائب ال�شي وهبي من فضلك، من فضلك نستمعوا لبعضنا، 
نستمعوا لعضنا، تفضل السيد الرئيس.

عيدرئب عيسلد محمد مبديا ائيس عيفريق علحرك5:

عيسلد عيرئيس عملحت2م،

لقد وافقنا قبل قليل على مشروع قانون املالية، الذي أصبح منتوجا 
تشريعيا صرفا للبرملان بغض النظر عن املواقف واملواقع التي عكست 
التوجهات املختلفة ملختلف الفرقاء السياسيين، ولكنها كانت جميعها 
بقاسم مشترك وبهدف مشترك يرمي إلى تقوية فرص التنمية وتحسين 

ظروف العيش لكل املواطنين واملواطنات املغاربة.

واالقتراحات  املالحظات  مختلف  نثمن  فإننا  املنطلق،  هذا  ومن 
واالجتهادات التي صبت في إطار تدعيم وتعزيز مالية الدولة، وكذلك في 
تقوية النسيج اإلنتاجي الوطني، وهنا البد من اإلشارة بأننا في الفريق 
الحركي وبمعية فرق األغلبية تقدمنا بالعديد من االقتراحات والتعديالت 
ذات البعد االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وفي مجال تقليص الفوارق 
اإلجتماعية وإرساء آليات الحماية اإلجتماعية، وتعزيز الثقة، وإعطاء 
قبلت  التعديالت  هذه  املقاولة،  ودعم  لالستثمار،  جديدة  دينامية 
الحكومة عدد منها في ما تم سحب باقي التعديالت التي ال تختلف عن 
البعد  تعديالت فرق برملانية أخرى، بل تتقاطع معها وال سيما ذات 

اإلجتماعي وذلك بمبررات حكومية اعتبرناها مقنعة.

إننا في مرحلة دقيقة تتطلب منا جميعا العمل على إعادة الثقة إلى 
العمل السيا�شي وإلى املؤسسات وإلى املواطنين واملواطنات، ال سيما أن 
االستحقاقات املقبلة لم يعد يفصلنا عنها إلى سنة ونصف، وال يمكن 
أن نواصل في تقديرنا التطبيع مع انعدام الثقة والعزوف والصراعات 
للسنة  االفتتاحي  خطابه  في  امللك،  جاللة  إليها  نبه  التي  الفارغة 

التشريعية الحالية؛

عيسلد عيرئيس عملحت2م،

ال يسعنا إال أن نسجل بإيجاب التعديالت التي صوتنا عليها في لجنة 
املالية اليوم وخاصة فيما يتعلق بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة 
التربية والتكوين وتحسين جودتها، وكذا رصد نسبة %50 من حصيلة 
املساهمة اإلبرائية لفائدة الحساب املرصود ألمور خصوصية املسمى 
الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، 
األمر الذي يدخل في إطار تنزيل القانون اإلطار الذي صوت عليه مجلسنا 
املوقر، ويرتبط برهان أسا�شي اعتبرناه جميعا مدخال أساسيا الستثمار 
الرأسمال البشري في مجال التنمية وتحقيق فرص الشغل، نعتقد في 
الفريق الحركي بأن الحكومة عليها أن تجتهد في وضع ميزانية خاصة 
لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية تفعيال وتجسيدا للقانون التنظيمي 

الذي صوتنا عليه في البرملان؛

العلمي  بالبحث  اإلهتمام  املزيد من  إيالء  نؤكد على ضرورة  كما 

اإلجتماعية  الفئات  مختلف  ووضعيات  املنهي  والتكوين  وبالباحثين 

وضمنهم املوظفون، خصوصا الصغار واملتقاعدون والفالحون والتجار 

الجهوية  تحظى  بأن  نتمنى  املواطنين،  وعموم  والطلبة  املهنيين  وكل 

كخيار والعالم القروي والجبلي كمجالين ترابيين يعانيان من خصاص 

تنموي مزمن بالعناية الالزمة على صدر األولويات؛

عيسلد عيرئيس،

حضرعت عيسلدعت وعيسرنة،

إن تحقيق أهداف هذا القانون املالي مرتبط من جهة بقدرة الحكومة 

والتنفيذ  الجيد  التحضير  تضمن  مضبوطة،  مخططات  وضع  على 

الدقيق والتتبع املستمر، كما قال جاللة امللك في خطابه أمام البرملان، 

كما أنها ترتبط بمدى تجاوب وتفاعل مختلف الفاعلين املؤسساتيين 

واالقتصاديين واالجتماعيين وعلى رأسهم القطاع الخاص، عبر تطوير 

شراكات فاعلة لتمويل مختلف املشاريع االستثمارية، وتمكين املقاوالت 

الصغرى واملتوسطة واملقاوالت الذاتية والشباب الخريجين والعاملين 

في القطاع غير املنظم من الولوج إلى التمويل وخلق فرص الشغل، وذلك 

امللك،  جاللة  ملوالنا  السامية،  القيادة  تحت  وشعبنا،  لبلدنا  خدمة 

محمد السادس، نصره هللا وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.
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عيسلد عيرئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد الرئيس شقران أمام باسم 
الفريق االشتراكي.

عيدرئب عيسلد شقرعن أمرم ائيس عيفريق عالشت2عك5:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد وزير عيدوية،

عيسرنة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب عملحت2مين،

أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي، وهي الكلمة التي لن أعود فيها 
للمناقشة العامة ملشروع قانون املالية والحال أننا صادقنا عليه، بعد 
قراءة ثانية ودون كذلك الضرورة الوقوف عند عدد من املالحظات اللي 
طبعت النقاش الذي صاحب هاد املشروع ديال قانون املالية سواء 
النواب أو في مجلس املستشارين، واللي  في مرحلته األولى في مجلس 
كان نقاش كذلك نقاش عام على املستوى الوطني، بما له من أهمية 
باختالف الرؤى، ألن كيفما كان الحال يبقى االختالف أمر صحي، وكافة 
املالحظات والقراءات التي تطرح تبقى صحية استشرافا للمستقبل لها 

أهميتها؛

لكن، سيكون من املفيد كفريق اشتراكي أن نشير إلى بعض األمور 
عندها أهميتها كيفما كان الحال دون الرجوع إلى التفاصيل، األمر يتعلق 
بمشروع له أهميته يتعلق بالوطن، بمصلحة الوطن، باستقرار الوطن، 
بتقدمه، برهاناتنا جميعا على مغرب بتنمية اقتصادية اجتماعية، في 
األجيال  ديال  مستقبل  للمستقبل،  تؤسس  سليمة  سياسية  أجواء 
القادمة، ألن البناء مستمر، لكن األساس ديال هاد البناء يظل قائما 
للمزايدة  مجال  ال  مناسبة  كل  في  ونكررها  مجال  ال  وبالتالي  دائما، 

بالقضايا الكبرى لبالدنا؛

وواقعية،  بموضوعية  تعاطينا  بموضوعية  نتعاطى  نحن  لذلك، 
طبقا لإلمكانات وطرحنا سؤاال كفريق اشتراكي على أنفسنا، هل مشروع 
قانون املالية هو الكمال؟ بطبيعة الحال ال، لكن ننطلق من إمكانات 
ونتخذ  اإلكراهات،  ومن  املتوفرة  االقتصادية  املعطيات  من  بالدنا 
القرار وحين نتخذ القرار نضع نصب أعيننا أوال وأخيرا ودائما مصلحة 
الوطن واملواطن، ألن احنا هنا ال نمثل أنفسنا، نحن نمثل املواطنات 
مجتمعي،  مشروع  وله  مرجعية  له  لحزب  ننتمي  ونحن  واملواطنين، 
حزب كيآمن بالنضال الديمقراطي من داخل املؤسسات، ونؤمن بذلك 
بالتدرج، لكن نؤمن بقدر ما نضع الحزب فوقنا نحن الذين نمثله في هذه 
القبة، نضع الوطن فوق حزبنا، وهنا فاش ممكن تبان واحد املجموعة 
ديال األمور، ألن هناك من يتحدث عن تنازالت ديال وهنا نبغي نرجع 
عديدة  مناسبة  في  أنه  هو  وأساسية،  هامة  هي  اللي  النقطة  لواحد 

كتشكل لجينات من أجل أننا نقربوا وجهة نظر، كلما تعلق األمر بقضايا 
لهذا  نعمل كمكونات  بالدنا،  تهم مستقبل  هامة وأساسية وحاسمة 
املجلس على أن نقرب وجهة النظر وأن نبحث عن نوع من التوافق حول 
عدد من القضايا والقرارات، هذا األمر يقت�شي بطبيعة الحال تقديم 
نوع من التنازالت من كل طرف من أجل تقريب وجهات النظر، وهنا 
يكون االلتزام وهنا تكون الكلمة املؤسسة على الثقة، والسؤال الذي 
يطرح نفسه هو حين نتفق ونقرر مدى احترام تلك القرارات وااللتزامات 
املرتبطة بها، وهنا نبه الحكومة املحترمة على أنها التزمت فيما يتعلق 
باملادة 9 التزمت بأنها ستسهر على أن تنفذ األحكام في هاد املدة ديال أربع 
سنوات، وأكدنا كفريق اشتراكي في مداخلتنا في الجلسة العامة السابقة 
على أن األمر يظل مفتوحا أمام املواطنات واملواطنين في النقاش الذي 
كان بيننا على أنه بعد ذلك يحق للمواطن سلوك كافة املساطر القانونية 
التي تسمح له بالحفاظ على مصالحه وحقوقه، لكن األسا�شي ونقررها 
هو عنصر الثقة الذي يجعل التزام الحكومة أمرا هاما، التزمتم أنه فهاد 
السنة األحكام اللي فيها قانون مليون ديال الدرهم سنة 2020 غادي 
القادمة  السنة  املحترم منين نجيوا  الوزير  السيد  نتمناوا من  تنفذ، 
ما نطرحوش هاد النقطة هادي للنقاش، تكون بالفعل ديك األحكام 
تنفذت، ونتمنى أنه في غضون هاد أربع سنوات يصبح النقاش املرتبط 

بهاد الجوانب غير ذي موضوع ألنه مايبقاش اإلشكال مطروح.

باش نختم ألن مجلس املستشارين تقدم بمجموعة من التعديالت 
اللي هي هامة واللي ما يمكنا إال أننا نساندوها، الحكومة دفعت بالفصل 
77 من الدستور، فيما يتعلق ببعض املواد، نحن نتفهم اإلكراهات 
ديال الحكومة، كنتفهموا اإلكراهات اللي كاينة، لكن نعتبر على أن هاد 
األسئلة التي تؤرق واحد الفئات داخل املجتمع تظل حاضرة ويجب أن 
نجد لها حلوال في املستقبل القريب، يجب أن نجتهد في أن نوفر الشروط 
التي تجعل هذه اإلكراهات القائمة، اليوم ال تظل قائمة دائما وأبدا 
ألن املواطن في حاجة إلى عدد من اإلشارات اإليجابية التي تهم حياته 
اليومية في جوانب متعددة. أكرر مرة أخرى، مهما اختلفنا حول عدد 
من القضايا ومهما دافعنا عن انتماءاتنا وعن مرجعياتنا وعن مشاريعنا 

املجتمعية، يبقى الوطن فوق الجميع، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة عائشة لبلق 
باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

عيدلربلة  عملجموعة  ائيسة  عيبلق  عرئشة  عيسلدة  عيدرئبة 
يلتقدم وعالشت2عكلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسرنة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسرنة عيدوعب،
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إن املجموعة النيابية التقدم واالشتراكية بمجلس النواب تمسكت 
بطلب تناول الكلمة ولو في إطار مسطرة تفسير التصويت، ألننا نعتبر بأنه 
ولو في قراءة ثانية فإن محطة مناقشة والتصويت على قانون املالية هي 
فعال السيد الرئيس محطة دستورية، هي محط سياسية، ألن كنعتبروا 
قانون املالية هو املرآة اللي كتعكس السياسات العمومية للحكومة، 
قانون املالية هو اللي كيعطينا التوجهات ديال الحكومة باألرقام، هو 
اللي كيمكنا بالفعل من خالل القانون املالية في كل محطة سنوية هاد 
بإلتزامات  الحكومة  وفاء  به مدى  نلمسوا  يمكن  السنوي هو  املوعد 
ديالها، بالتعهدات ديالها، بالبرنامج ديالها اللي على إثره خذات الثقة 
ونالت الثقة ديال البرملانيين ومن خالل البرملانيين والبرملانيات، الثقة 
باملواطنين واملواطنات، وبالتالي هو محطة سياسية ولو في قراءة ثانية، 
وبالتالي هذا هو اللي كيفسر التمسك ديال املجموعة النيابية للتقدم 

واالشتراكية بتناول الكلمة ولو في إطار مسطرة تفسير التصويت؛

احنا كنعتبروا في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية بأن قانون 
املالية، نحن لسنا بعدميين ولسنا بتيئسيين، كنقولوا قانون املالية 
فيه �شيء إيجابي، احنا قارناه من موقع املعارضة أكيد، ولكن معارضة 
إيجابي  هو  اللي  ال�شيء  بناءة،  معارضة  مسؤولة،  معارضة  وطنية، 
نثمنه ولكن النواقص واألشياء اللي ما�شي هي هاديك ما يمكن لينا إال 
نقوموا بالدور ديالنا واملسؤولية ديالنا بل واجبنا الوطني باش نبهو لها، 
باش نحذرو منها، وباش نقدمو، نقدمو تعديالت ونقدمو بما يخدم، 
بطبيعة الحال، ألن في التقدم واالشتراكية هو التقدم واالشتراكي، من 
ومصلحة  املواطنين  فمصلحة  األغلبية  موقع  من  أو  املعارضة  موقع 
الوطن واملواطنين هي اللي كنستحضروها في كل محطة، ألن كنعتبرو 
عملنا ال من داخل الحكومة أو من خارجها هو واجهة نضالية للدفاع 
على املشروع املجتمعي للتقدم واالشتراكية واللي كنعتبرو فيه تحقيق 
كانت  وبالتالي  األساس،  هو  اإلنسانية  والكرامة  اإلجتماعية  العدالة 
املقاربة ديال املجموعة النيابية وفق املبادئ والقيم اللي كنآمنو بها في 
املدرسة ديال التقدم واالشتراكية، وبكل هاد الحمولة ديال فعال احنا 
كنتستحضرو بكل مسؤولية وبكل واجب وطني، استحضرناه كلو واحنا 
كنقاربو قانون املالية، وقلنا أشياء اللي فيه فيه، كاين أشياء مقبولة 
ولكن أيضا كنعتبرو أنه إجماال قانون املالية ديال هاد السنة نظرا 
ديال  ولالنتظارات  للتطلعات  تيستاجبش  ما  للسياق  نظرا  للظرفية، 
املواطنات واملواطنين، ما كيخلقش هاديك الدفعة اللي بغيناها للنهوض 
باإلقتصاد الوطني، ما كيحققش العدالة الجبائية اللي كنا كنتظروها 
الجبايات، ما كيحققش كيما  الوطنية حول  املناظرة  بعد  خصوصا 
تنقولو احنا هاديك ما كيجاوبش على سؤال أسا�شي سيا�شي واللي هو 
أكيد كنجعو عليه احنا كاملين هو أزمة الثقة، هذا سؤال أزمة الثقة 
واش قاع هاد املقتضيات اللي جابهم قانون املالية كيجاوب على سؤال 
الثقة اللي هو سؤال كبير وكيخصنا نتحملو كلنا، كل من موقعه ضرورة 
اإلجابة وتقديم عناصر اإلجابة، كيفاش نعيدو الثقة داملغاربة في وطنهم، 
في مؤسساتهم، في قدرة بلدهم على احتضانهم، زعما احتضان املغاربة 

كاملين وعلى واإلجابة على كل الطلب، وخصوصا الطلب اإلجتماعي 
املتنامي، الحق في السكن، الحق في الصحة، الحق في التعليم األولى، 
هادي كلها مطالب مشروعة داملغاربة واحنا، واحنا خاصنا نتصنتو لهاد 
ال�شيء لحركات التعابير اآلن، التعابير االحتجاجية اللي كتاخد أشكال 
متعددة، كنقولوها وكنعاودو لي خصنا ما�شي غير نمشيو نتصنتو لها، 
خصنا كيفاش نقدمو أجوبة فعال، واحنا اآلن كنشوفو اش كيتردد 
في املالعب، اشنو اآلن اللي كياخد أبعاد ثقافية فنية، ولكن كيخصنا 
نتصنتو هذا قانون املالية كان اليوم كان خصو يجاوب على هاد ال�شي 
لهذا كنقول احنا إجماال ما قدمش أجوبة اليوم، وبالتالي التصويت 
ديال التقدم واإلشتراكية املجموعة النيابية، بطبيعة الحال هو الرفض 
والتصويت ضد هاد القانون اإلجمالي ألن كيقدمش جواب، وغادي نجي 
من أزمة الثقة، أزمة الثقة هو السؤال الكبير اللي مطروح علينا، ومن 
هاد أزمة الثقة غادي نبني ما تبقى من املداخلة ألن كنعتبرو هو املدخل، 
السيا�شي  اإلصالح  إصالح،  ألي  هواملدخل  الثقة  أزمة  على  الجواب 
اإلصالح االقتصادي اإلصالح اإلجتماعي، وبالتالي احنا كنعتبرو كيفاش 
احنا أزمة الثقة ما�شي خصنا نعيدو الثقة بين املواطنين واملؤسسات 
السلط،  بين   ، بيناتهم  املؤسسات  بين  الثقة  نعيدو  ديالهم ، خصنا 
الحكومة،  كتجينا  كنطلبو،  كيفاش  كنجيو،  كنجيو،  اليوم  احنا 
كتجي فهاد القبة وكتقول لك مثال كنعطي غير مثال، ألن الوقت ما 
كيسمحش لكل �شي، وكنقول كيفاش خصنا نخّرجو القانون اإلطار 
ديال التربية والتكوين، ونسرعو فيه ألنه ورش مجتمعي، كيفاش نجيو 
ونخّرجو القانون ديال تفعيل الطابع الرسمي داألمازيغية، واحنا قدمنا 
كمجموعة نيابية تعديل فهاد الباب وطلبنا باش يكون واحد الحساب 
خصو�شي باش يكون لتفعيل الطابع الرسمي، ألن كنعطىو به إشارات، 
واش الحكومة كتجيو وكتطلب من هاد القبة من هاد املمثلين ديال األمة 
بأنهم يجيو ولكن ما كنلقاوش فقانون املالية، ما كنلقاوهش في قانون 
املالية، عالش قلت قانون املالية هو مرآة، هو مرآة اللي كتعكس فعال 
التوجهات هي باش غنعبر، واش فعال داك ال�شي اللي تتقول الحكومة؟ 
ازمة  حقو،  في  إجراءات  كاينة  بامللموس  فعال   

ّ
وال غير هضرة؟  واش 

الثقة كيفاش كنجيو، احنا كنقول بصفة عامة، كاين  أزمة  الثقة، 
مجموعة ديال التعديالت اللي تقدموا بها الفرق النيابية واملجموعة 
النيابية، أنا كنهضر على املؤسسات كلهم وكاين التعديالت اللي تقدمت 
بهم املجموعة النيابية وتمسكت بهم املجموعة النيابية وجابتهم حتى 
املبررات  وكتعطي  كترفضهم  الحكومة  وكنتفاجأو  العامة،  الجلسة 
مجلس  في  قبة  في  تقبلو  كنلقاوهم  ولكن  التعليالت،  كتعطي  ديالها 
املستشارين، هذا ما�شي ثقة ؟ كيفاش بغيتينا نتعاملوا، نفس نعطي 
غير مثال ما بغيتش نذكر كل �شي، ما بغيتش نذكر على التعويضات 
ديال األساتذة الباحثين بخصوص البحث العلمي، ولكن نجيب غير 
املثال ديال الخصم من الضريبة بالنسبة للمعاشات ديال املتقاعدين، 
قدمنا مقترح رفضوا الوزير هنا وقبلوا في، ما مشاش للتصويت وقبلوا 
في، هذا واش هذا ما�شي تبخيس بهاد املؤسسة، احنا ماجيناش هنا 
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نتنافسوا بين مجلس، ال، ال، تقبل ما�شي ما كنهضرش على الشامل 
ما�شي الكلي كنهضر على TAUX D’ABATTEMENT من 55 ل 60 هذا 
هو، احنا جبنا مقترح متوازن ما فيهش مزايدات ما فيهش، جبنا مقترح 
اللي يمكن له من 55 ل 60 غير مراعاة للظروف اللي كنعرفوا الناس ملي 
كيكبروا وتيبقى داك املعاش تيوليوا مقابلين الطبيب وهذا، هاد ال�شي 
غير تنقول كيفاش ما كيتقبلش هنا وبنفس املبررات وبنفس هذا واش 
الحكومة منساجمة مع راسها، وكيمشيوا يتقبل هذا كيخلق أزمة، عاود 
ثاني األزمة ديال الثقة غادي نجي لألزمة ديال الثقة، أزمة ديال الثقة أنا 
كنقول ما محتاجينهاش غير بين املواطنين مع املؤسسات محتاجينها بين 

املؤسسات، بيناتنا بعضياتنا كفاعلين في هاد املؤسسات؛

كنجيوا مثال للمسألة تنهضر غادي نجي املادة 8 احنا حقاش فعال احنا 
في اللجنة هذا حتى احنا غادي بزاف دالناس غيتفاجؤوا عالش التقدم 
واالشتراكية مثال صوت على بعض التعديالت مثال التعديل اللي كيتكلم 
على%50 في املائة من داك ال�شي اللي غايدخل في إطار ما سمي في إطار 
ما سمته الحكومة بالتسوية الطوعية واحنا كنعتبروه سياسة سياسة 
إبرائية وربما مابغيتش نسميه بأسماء أخرى عفى هللا ما بغيتش نقولها 
ألن ما�شي، احنا خصنا نكونوا إيجابيين غنكونوا إيجابيين بغينا نكونوا 
إيجابيين ونزيدوا للقدام، كيفاش كتجي باش تمرر هاد املادة احنا صوتنا 
قلنا كل ما هو إبرائي سياسة إبرائية، جات في واحد السياق معين، جات 
في 98 ألن كنا كنأسسوا لإلنتقال الديمقراطي جات 2014 في السياق، 
ولكن اليوم بفضل هاد الظرفية باش نعطيوا رسائل اللي كتعزز الثقة، 
كنديروا �شي حوايج كنجيوا عاود ثاني وكنديروا أجي سيدي ما دير والو 
خصوصا في املادة 8، في املادة 8 كنا صريحين ألن الحكومة كان عندها 
اإلمكانية من هنا 4 شهور من هنا 6 شهور باش دخل داك�شي ما دخلش 
اإلجتماعي،  التماسك  دعم  صندوق  مع  احنا   ،100% غادخل   5%
واحنا مع دعم، احنا جبنا املقترح ديال يكون صندوق خاص بما �شي 
دعم ما�شي دعم احنا قلنا تمويل املنظومة ديال التربية والتكوين ألن 
عرفنا بأن التربية والتكوين خصها تمويل وجبنا الضريبة على الثروة 
باش نمولوا بها ولكن باش يجي هذا حق زعما نشدوا داك�شي اللي غادي 
يجي من تما ونعطيوه للمادة 8 وندخلوه في نفس املادة، هذا حق أريد 
به باطل وما بني على باطل فهو باطل، كنعتبروه باطل ألن الحكومة 
كان عندها اإلمكانية باش تدخل الفلوس من جهة أخرى وما تديرش 
اإلفالت من العقاب وما يكونش هاد السياسة داإلفالس وما غاديش 
نعطيوه برسائل، وبالتالي احنا كنعتبروه غادي نقول قلت بما يكفي في 
هاد املسألة هادي، غادي نجي للمادة 9 وهادي حتى هي أزمة ثقة، احنا 
في التقدم واالشتراكية في املجموعة النيابية تكلمنا وقلنا بأن خصنا 
اجتهاد جماعي اعتبرنا بأن كاينة إشكالية حقيقية، وفعال الحكومة من 
بعد املناقشة العامة في لجنة املناقشة التفصيلية ملسنا بأن الحكومة 
كان عندها استعداد باش يكون إعادة ديال الصياغة ديال هاد املادة 
جماعيين  الطبلة  في  وجلسنا  مسؤوليتنا  تحملنا  الطبلة  في  وجلسنا 
واتفقنا على مجموعة داملبادئ أولها هو إلزام الدولة بتنفيذ األحكام 

وعطينا األجل للدولة بش يمكن لها توفر ديك املبالغ باش ما يوقعش في 
إطار احترام ديال الصيرورة واستمرارية ديال..

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة الرئيسة.

عيدلربلة  عملجموعة  ائيسة  عيبلق  عرئشة  عيسلدة  عيدرئبة 
يلتقدم وعالشت2عكلة:

هادي  ونختم،  اسمحتي  إيال  الرئيس  السيد  الفكرة  هاد  نكمل 
مشينا فيها ولكن الحكومة اتفقنا على املبادئ فاش جينا للصياغة ما 
عكساتش ديك املبادئ، الحكومة ما التزماتش ما وفاتش ما وفاتش 
وما�شي غير الحكومة ما وفاتش ألن قلنا ديك الصياغة بحيث ال يمكن 
الحجز خصها تحيد ما�شي غير ما وفاتش قالت لك غادي تحل املشكل 
بمجلس املستشارين، وقالت لك بأنه هاد ال�شي ما�شي غير الحكومة حتى 
داخل الحكومة احنا تنقولوا انسجام ما كاينش التصريحات واملزايدات 
السياسية، وبالتالي موقف التقدم واالشتراكية هو موقف نهائي املوقف 
هو املوقف النهائي اللي عبروا عليه الرفاق ديالنا في مجلس املستشارين، 
بما يخص هاد املادة بالرفض ديال هاد املادة وبالتالي هو الرفض ديال 

هاد القانون الل ياعتبرناه ما كيجاوبش على سؤال الثقة.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة للسيد النائب مصطفى شناوي.

عيدرئب عيسلد مصطفى شدروي:

تحلة وعحت2عم يلجملا،

في البداية نحن في فيدرالية اليسار نحترم الجميع ونطالب الجميع 
أن يحترمنا، نحن مواطنون قبل أن نكون برملانيين، مواطنون متشبعون 
بقيم املواطنة الحقيقية، نقوم بواجبنا وال نسكت عن هضم حقوقنا، 
نعرف االحترام الواجب للجميع، ونحن كذلك مناضلون قبل أن نكون 
برملانيين، متشبعون بقناعاتنا ومبادئنا وهي التي نعّبر عنها هنا في البرملان، 

فال داعي للبعض للتشكيك في صدقيتنا واحترامنا للجميع.

بخصوص قانون املالية بطبيعة الحال سنصوت صوتنا ضده، ألنه 
قانون مجحف في حق املواطنين البسطاء والطبقة الوسطى، قانون غير 
اجتماعي، ال يتفاعل مع مطالب الشعب املغربي، قانون ليبرالي متوحش 
عقاب  والال  والخوصصة  الضريبي  والتهرب  والريع  االحتكار  يخدم 
للمواطنين  اإلجتماعية  الحاجيات  يلّبي  وال  الدستور،  مع  ويتناقض 
وليس هناك أي تبخيس بل هذا واقع، عالش صوتنا ضد؟ اقترحنا على 
الحكومة الزيادة في ميزانية التعليم والصحة والزيادة في املوارد البشرية 
رفضت، اقترحنا عليكم نقصو من ميزانية الدفاع والداخلية واملالية 
والبرملان والبالط نزيدوها في التعليم والصحة رفضتو كذلك، قلنا لكم 
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نحذفو الضريبة على الدوا على جميع األدوية كل األدوية وليس يعني 

على املرض رفضتم كذلك، قلنا لكم نحذفو الضريبة على معاشات 

املتقاعدين ونفس ال�شيء بالنسبة للبحث العلمي ورفضتو، وجبدتو 

الفيتو املادة 77 من الدستور، قلنا ليكم كذلك نديرو عدالة جبائية 

واملسحوقة  الوسطى  الطبقة  الضريبة  لتخفيف  الضريبة  نخفضو 

كذلك رفضتو، قلنا ليكم نديرو ضريبة على الثروة رفضتم، كذلك 

التعليم  على مؤسسات  رفضتو،  الكبار  الفالحين  على  نديرو ضريبة 

الخاص رفضتم، قلنا ليكم نزيدو في الضريبة على شركات املحروقات 

واإلتصاالت واألبناك رفضتم، قلنا لكم ما يمكنش نزيدو مازال في الدين 

ألن غرقتونا كريدي، وبقى لينا فقط %6 من الناتج الداخلي الخام 

رفضتو، قلنا لكم باراكا من سياسة عفا هللا عما سلف والال عقاب في 

حق املتملصين من أداء الضرائب والتهريب، وشكرا لكم.

عيسلد عيرئيس:

ال�شي شناوي من فضلك معذرة، شكرا جزيال، شكرا لك، شكرا 

للجميع، وافعت علجلسة.
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