
صفحة

صفحة

عد ف8اح  8حفآلر ىرحمجا8فف88ح )برياربف حتافحفاف(

ISSN 2458–5785

من الدستور  68 تدرج في النشرة محاضر مناقشات مجلس املستشارين برمتها عمال بأحكام الفصل 

المملكة المغربية

نشرة مداوالت مجلس المستشارين
السنة التشريعية 2020–2021 : دورة أكتوبر 2020

فهرست

دورة أكتوبر 2020

1442 األولى  جمادى   28 الثالثاء  ليوم   334 رقم  الجلسة   .رمحضر 
 ...................................................................................... 8704)12 يناير 2021(

آدولرحألعلرل: مناقشة األسئلة الشفهية.

1442 األولى  جمادى   28 الثالثاء  ليوم   335 رقم  الجلسة   .رمحضر 
 ...................................................................................... 8733)12 يناير 2021(

آدولرحألعلرل: الدراسة والتصويت على النصين التشريعيين التاليين:
1- مشروع قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية اململكة املغربية؛

2- مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة 15 من مدونة األسرة.

1442 اآلخرة  جمادى   5 الثالثاء  ليوم   336 رقم  الجلسة   .رمحضر 
 ...................................................................................... 8746)19 يناير 2021(

املتعلقة  األسئلة  على  األجوبة  لتقديم  مخصصة  جلسة  حألعلرل:  آدولر
موضوع:  حول  الحكومة  رئيس  السيد  قبل  من  العامة  بالسياسة 

"حإلست حييجيةرحلوطنيةرللتلقيارضدروبرءركورونر".



عددف104–18فجمادى اآلخرةف1442 )فاتا ففرايرف2021( الجريدة الرسمية للبرملان8ا87  

محضارحلجلسةررقمر338

حلترريخ: الثالثاء 28 جمادى األولى 1442هـ )12 يناير 2021م(.

حلائرسة: املستشار السيد عبد الصمد قيوح، الخليفة األول للرئيس.

الثالثة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  عشرة  واثنتا  ساعتان  حلتوقيت: 
والدقيقة الثانية عشرة بعد الزوال.

آدولرحألعلرل: مناقشة األسئلة الشفهية.

حملستشرررحلسيدرعبدرحلصلدرقيوح،ررئيسرحلجلسة:

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم

وحلصال8روحلسالمرعلىرأشافرحملاسلينروعلىرآلهروصحبهرأآلعين.

أعلنرعنرحبتترحرحلجلسة.

حلسيد8رحلوزيا8،رحلسيدرحلوزيا،

حلسيدحترحملستشررحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

عمال بأحكام الفصـــل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة 

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

قبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمال 
 ،2971 الجديدة  األمازيغية  السنة  حلول  وبمناسبة  الجلسة،  هذه 
يسعدني أن أتقدم للجميع بأحر التهاني وخالص املتمنيات، "أسكاس 

أمازيغ امباركي أماينو".

واآلن أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من 
مراسالت وإعالنات.

الكلمة لكم السيد األمين املحترم.

حملستشرررحلسيدرأحلدريويزي،رأمينرحملجلس:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم

وحلصال8روحلسالمرعلىرحلنبيرحألمين.

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

حلسيد8رحلوزيا8رحملحت مة،

حلسيدرحلوزيارحملحت م،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

فقد  عليها،  الحكومة  وأجوبة  املجلس  أعضاء  ألسئلة  بالنسبة 
توصلت الرئاسة في الفترة املمتدة من 30 ديسمفر 2020 إلى تاريخه بما 

يلي:

- عدد األسئلة الشفهية: 20 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 19 سؤاال.

وفي األخير، أود أن أحيط املجلس املوقر أننا سنكون على موعد 
مباشرة بعد هذه الجلسة مع جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة 

والتصويت على مجموعة من النصوص الجاهزة.

شكرا السيد الرئيس.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحألمين.

املوجه  األول  اآلني  بالسؤال  الجلسة  هذه  أعمال  جدول  نستهل 
املياه  معالجة  "محطات  وموضوعه  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لقطاع 

العادمة".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

تفضل نيابة عن فريق األحرار؟ تفضل السيد املستشار.

حملستشرررحلسيدرلحسنرأ عي:

"أزولربالون"رحلسيدرحلائيسرحملحت م.

حلسيد8رحلوزيا8،

حلسيدرحلوزيا،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

بداية، البد أن أتقدم إلى الشعب املغربي وإلى صاحب الجاللة بأحر 
التهاني بمناسبة السنة األمازيغية الجديدة، والتي نخلدها يوم 13 يناير 
من كل سنة، هذه السنة تؤرخ لـ 2971 سنة أمازيعية، وهي مناسبة 
نثمن فيها ما حققته بالدنا بقيادة جاللة امللك محمد السادس حفظه 

هللا لتكريس األمازيغية كلغة رسمية..

حلسيدررئيسرحلجلسة:

السيد املستشار.. السيد املستشار املحترم.. السيد املستشار..

السيد املستشار املحترم،

جميع  باسم  عملتها  راه  الرئاسة  األمازيغية..  السنة  يخليك،  هللا 
السادة املستشارين.. ال، هللا يجازيك بخير، شوف الحاجة اللي كانت 
متعلقة بتسيير الجلسة لك الحق فيها، ولكن غادي تخلق لنا واحد 

املشكل، السيد الرئيس، هللا يجازيك بخير.

حلسيدرحلائيس،

راه  املستشار،  السيد  املستشار،  السيد  وانتوما..  كسؤال  ديرها 
الفريق ديالكم في التسيير الحكومي ديروها داخل الحكومة، ديروها 
داخل مقترح، ديروها.. ولكن هللا يجازيك بخير باسم جميع املستشارين 
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واملستشارات الرئاسة نابت عليكم..

شكرا جزيال.

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد الرئيس.

حملستشرررحلسيدرعر لرحلف حكرت:

شكاحرحلسيدرحلائيسرحملحت م.

حلسيدرحلوزيارحملحت م،

حلسيد8رحلوزيا8رحملحت مة،

حلسر 8رحملستشررونروحملستشررحترحملحت مون،

نسائلكم، السيد الوزير، عن حصيلة وزارتكم وقطاعكم في البيئة 
فيما يتعلق باملنجزات املتعلقة بمحطة معالجة املياه العادمة وتطهير 

املياه وتعميمها على مختلف مناطق اململكة.

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم، السيد الوزير، لإلجابة على السؤال.

حلسيدرعزيزرربرح،روزيارحلطرقةروحملعر نروحلبيئة:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

أنا بدوري أهنئ الجميع بهذه السنة، بالسنة األمازيغية، نحمد هللا 
عز وجل على هذا التنوع الغني في بالدنا، في إطار الوحدة بقيادة جاللة 

امللك وفي إطار ثوابت البالد ديالنا.

شكرا، املستشار املحترم، على هذا السؤال، ونبغي نأكد لكم بأنه 
موضوع ديال التطهير السائل بصفة عامة من أهم املواضيع املهمة اللي 
تحظى بعناية منذ زمن، أعطي بعض العناوين، وربما أثناء التعقيب 

بعض التفاصيل.

وتمت  قديم،  وإنما  جديد  ليس  برنامج  هذا  أنه  األول  العنوان 
فيه استثمارات مهمة، وصلت إلى 32 مليار ديال الدرهم تقريبا في 15 
سنة، وهذا �ضيء كيبين على أنه على األقل 2 املليار ديال الدرهم، 200 
مليار ديال السنتيم سنويا، كان كيهم في البداية املدن طبعا في البداية 
كأولوية، ولكن بعد ذلك جميع القطاعات الوزارية تم اتخاذ قرار باش 
يكون برنامج مندمج فيه املدن وفيه أيضا املراكز القروية اللي كتوصل 

تقريبا لـ 1200 مركز قروي.

اآلن 70 مشروع تمت دراسته، كان مشكل ديال الحكامة، شكون 
اللي غادي يدير هاذ ال�ضي، واش الجماعات الترابية؟ تم االتفاق بإشراف 
وزارة الداخلية على أن يكون هناك مع العمران ومع الوكاالت إلنجاز هذه 
املشاريع، خاصة في العالم القروي، ولكنه يمكن أن نأكد لكم هذا من 

أصعب املشاريع ألنه تيخصك تحفر تحت األرض، وخاصة في العالم 
القروي، وخص أيضا مع التمدن اللي كيتوسع، فإذن هذا من املشاريع 
املهمة 42 مليار ديال الدرهم من اآلن إلى سنة 2040، هذا دليل على 

اهتمام البالد ديالنا بهذا املوضوع.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيد املستشار.

حملستشرررحلسيدرعر لرحلف حكرت:

شكاح،رحلسيدرحلوزيا،رعلىرحلجوحبر ترلكم.

في الحقيقة ما يمكن حتى �ضي واحد ينكر املجهودات اللي دارت 
الوزارة خاصة في تطهير املياه وكذلك إنشاء مجموعة ديال محطات 
معالجة املياه العادمة، هذا اليوم بالدنا أصبحت رائدة في هذا املجال، 
الوزير،  السيد  ولكن،  دارت،  اللي  املجهودات  على  الحكومة  ونشكر 
غادي نقول لك قبل ما تقلدو انتوما هذا القطاع، راه كانو مشاكل كبيرة، 
كانو مجموعة ديال محطات ديال املياه العادمة تتنشأ وسط التجمعات 
السكانية، ربما الغريب في األمر، نعطيك على سبيل املثال إقليم أزيالل 
ونعطيك بالضبط إنشاء املحطة ديال معالجة املياه العادمة بمنطقة 
"واويزغت"، واحد البلدة اللي هي، السيد الوزير، غنية بأشجار الزيتون 
وفالحية بامتياز، مشات تدارت محطة معالجة املياه العادمة وسط 
 )des lots de terrains( تجمع سكني، كانو الناس، السيد الوزير، شراو
تماك باش يبنيو، بناو، وجات تدارت املحطة بدون مراعاة أي معايير 

ديال التباعد وال أي معايير ديال الحفاظ على الصحة ديال املواطنين.

اليوم أصبحت هاذ املحطة نقمة، السيد الوزير، على املواطنين 
اللي ساكنين تما، والغريب في األمر وصل املدى أنه تدارت املحطة ديال 
معالجة املياه العادمة وسط الحومة، ومن ورائها على بعد واحد 2 
كيلومتر تدارت )la décharge( السيد الوزير، و)la décharge( كل�ضي 

هاذ ال�ضي كيخوي في بحيرة بين الويدان.

أنت تتعرف، السيد الوزير، بين الويدان واحد املعلمة سياحية 
كبيرة، وفيها ثروة هائلة ديال األسماك وتجلب مجموعة ديال السياح 

لهاذ املنطقة.

تيتهربو من هاذ املنطقة،  الوزير،  اليوم والو السياح، السيد  دبا 
في خطاب صاحب  جاء  كما  تنقولو  اللي  التدبير،  ألن سوء  عالش؟ 

الجاللة، الحكامة ما كيناش.

تنطلبو منكم، السيد الوزير، وتنعرفوك أنت، السيد الوزير، أنك 
واحد اإلنسان اللي تتدخل وتتدخل بعجالة، شوف املشكل ديال هاذ 
املحطة، ألن سببت للساكنة في أمراض كبيرة، وعاد مجموعة ديال 
الحشرات، ألن ملي تدوز من تماك، السيد الوزير، خصك تسد الزجاج 



عددف104–18فجمادى اآلخرةف1442 )فاتا ففرايرف2021( الجريدة الرسمية للبرملان6ا87  

للسيارة وما بالك بالناس اللي ساكنين تما، اللي اليوم تزادت واحد 
التكلفة على هاذ الناس، )au lieu( ديال هاذ الناس أنهم يسكنو ويتكلفو 
يخلصو املاء والضوء، والو تزادت واحد التكلفة صحية على أوالدهم 
تيمرضو، كاين اللي مريض، السيد الوزير، بالربو، مشاكل صحية اللي 

تزادت على هاذ الناس.

تنطلبو منك، السيد الوزير، تدار واحد اللجنة ملعاينة هاذ املنطقة 
لهاذ  اللي تدار   )un traitement( ديال إمينوانو، وتشوف واش كاين 
الناس باش ما تبقاش هاذ الرائحة، وال إلى كان هاذ املحطة أنها تتحول، 
ما يمكنش اليوم احنا غادي نديرو واحد املحطة ونديرو واحد التكلفة 

ديال الفلوس، ونديروها وسط الناس!

ما  مستقبلية،  مشاريع  هي  اللي  مشاريع  الوزير،  السيد  هاذي، 
يمكنش ألنه راه كاين الزحف ديال العمران، كاين املدن تتكبار والقرى 
تتكبار، خصنا نفكرو تكون هاذ الفكرة استباقية عندنا أننا هاذ املحطة 

تدار خارج املدينة.

السيد  نتجنبو،  باش  املدينة  خارج  تدار   )la décharge( وكذلك 
الوزير...

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحملستشرر.

انتهى الوقت، شكرا.

الكلمة لكم السيد الوزير في إطار الرد.

حلسيدروزيارحلطرقةروحملعر نروحلبيئة:

حلسيدرحملستشرررحملحت م،

نبغي أمام الرأي العام، مشاريع مثل هذه املحطات ديال معالجة 
املياه، املحطات ديال فرز النفايات، بحالها وعدد ديال األنشطة ال 
يمكن أن تكون إال بعد الدراسة ديال التأثير على البيئة، ال يمكن أن 

يكون إال بعد الدراسة ديال التأثير على البيئة.

ملي تنقولو دراسة التأثير على البيئة، ال يعني ما كاينش واحد التأثير، 
لكن التأثير تيكون مقبول حسب املعايير الدولية، ألنه أي نشاط.. سياق 
السيارة فيه شوية ديال التأثير، ولكن تيكون مقبول حسب املعايير، 

البناء فيه تأثير ولكن تيكون مقبول حسب املعايير.

فبمعنى آخر إذا كان فيها فعال أثر خطير على املجال وعلى الصحة ال 
يمكن أن تمر في دراسة التأثير على البيئة، أنا غادي نحاول نكلف لجنة، 
مزيان تعطيني مزيدا من املعطيات، ونتطلعو على هاذ املوضوع هذا، 
تنبغي نأكد للرأي العام على أننا نحن محتاجون اآلن إلى هذه املحطات 
ألن مهمة جدا، وبدات تدار بتكنولوجيا عالية، يمكن تتكلم هذه محطة 

قديمة �ضي شوية؟ هكاك غير باش نتفاهمو.

املحطات الجديدة كلها اآلن أصبحت مكلفة، تتم�ضي من 30 مليار 
حتى لـ 60 مليار، كلها اللي تتعالج فيها كل ما يمكن أن يؤثر ال على الفرشة 
املائية وال على املحيط وال حتى الرائحة، إلى غير ذلك بما فيها مراكز تثمين 
فيها واحد  أيضا  ديالنا، لكن  البالد  ديال  التوجه  النفايات، هذا هو 
الكلفة تيخص يتحملها الجميع، وهذا هو التوجه، أنا غادي نشوفها، 

أعطيني املعطيات ونطلع على هذا املوضوع، إن شاء هللا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحلوزيا.

يتعلق  املوالي  والسؤال  واملعاصرة،  األصالة  فريق  مع  دائما 
"بالخصاص الحاصل في مجال الكهربة القروية."

تفضل أحد السادة املستشارين.

حملستشرررحلسيدرحمحلدرححليدي:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيدرحلوزيا،

حلسيد8رحلوزيا8،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

نسائلكم، السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة من طرف وزارتكم 
)لتدارك( الخصاص الهائل في مجال الكهرباء القروية لوقف معاناة 

ساكنة بعض القرى واملداشر غير املرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

حلسيدروزيارحلطرقةروحملعر نروحلبيئة:

شكاحرحلسيدرحملستشرررحملحت م.

ألن  "الهائل"،  نقبل  يمكنش  ما  ولكن  الخصاص  منك  نقبل  أنا 
الخصاص كاين، احنا جردناه، كنتكلمو اليوم على تقريبا 707 ديال 
الدواوير اللي باقي ناقصة، ولكن راه في إطار ماذا؟ هاذ ال�ضي راه قلتو هنا 
ونعاود نقولو، ولكن نقولو بصيغة أخرى مختلفة حتى يفهم، راه البالد 
ديالنا كما يقال رجعت من بعيد في 20 سنة، من بعيد، كنا في %18 
واحد الوقت وصلنا لـ 22% اليوم راه كنتكلمو على 99% اللي عندهم 

الكهرباء.

بقات لنا هذا العدد، راه الحمد هلل تدارت لهم واحد الفرمجة ديالهم 
في إطار مساهمة الجميع، عدد من الدواوير اللي كتقل الكلفة ديال 
املسكن 8 ديال املليون راه احنا كنساينو اللجنة اإلقليمية اللي كيرأسها 
السادة العمال باش يمكن يديرو لنا األولويات نفرمجوها وتم تحديد 
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الكلفة ديالها والتدخل ديالها خالل السنوات املقبلة، واللي هي كلفتها 
أكثر من ذلك نظرا لبعدها من الشبكة، ألنه هذاك املرة كنت سميتها 
املناطق البيضاء، هذا واحد التعبير تقني �ضي واحد قال لي سوداء، 
تعبير تقني، بحال اللي كيتدار في االتصاالت، املناطق البيضاء هي اللي ما 
كيوصلهاش الشبكة، هذه قررنا أننا نديرو لها واحد النموذج جديد، 
راه احنا تندرسو مع وزارة الداخلية باش في فترة وجيزة نوصلو إن شاء 
لـ 100% ونستاجبو لإلخوان ديالنا واألخوات ديالنا اللي في هذه  هللا 

املناطق ما وصلهاش الشبكة ديال الكهرباء.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيد املستشار.

حملستشرررحلسيدرحمحلدرأحليدي:

فعال، السيد الوزير، ال ننكر بأن املجهودات التي قامت فهاذ ال�ضي 
هذا ديال ربط الشبكات ديال الكهرباء على الصعيد الوطني، خصوصا 
هناك قلت بأن هناك واحد الخصاص، خصوصا اإلحصائيات اللي 
صاحب  طرف  من  تعليمات  وهناك   ،%79 لـ  وصلتو  دبا،  اعطيتينا 
الجاللة والخطب اللي دائما كيتذاكر فيها في تأهيل ديال العالم القروي 
إلى غير ذلك من.. ولكن احنا في 2021 ملي كنتكلمو على الخصاص ولو 
ذيك 30% اللي كنتذاكرو فيها ألن هذا خصاص اللي كتبقى، و30% اللي 
بقات، قلتو 79 حوالي 30%، ولكن كاين إشكال حقيقي ديال، السيد 
الوزير، هو املسائل التقنية فيما يخص هاذ ال�ضي ديال انقطاع ديال 
التيار الكهربائي على هاذ ال�ضي ديال العالم القروي، ما عرفناش هاذ 
اإلشكال منين جاي، ألن واحد العدد اللي كيتشكاو في العالم القروي 
املسؤولية  نحمل  لن  ثم  وآخر،  حين  بين  الكهرباء  ديال  باالنقطاع 
خاصة للوزارة ديالكم السيد الوزير، ألن هناك متدخلين، هناك واحد 
املجموعة ديال املتدخلين، هناك املجالس املنتخبة، مجلس الجهة، 
حينما  ولكن  الترابية،  املجالس  ذلك..  غير  إلى  اإلقليمية،  املجالس 
نتكلم، السيد الوزير، بأن الكل يتحمل املسؤولية، وهناك خطاب ديال 
صاحب الجاللة اللي هضر بكل صراحة بوضوح بأن جميع املسؤولين، 
ووجه الخطاب ديالو لجميع املسؤولين ملي كيوقفو في الضوء األحمر 
وكذا، وبدون استحياء وكذا، وخير دليل ما وقع في الدار البيضاء اللي 

كنالحظو مؤخرا ملي كنقولو بأن كنتحملو املسؤولية.

احنا كنتحملو املسؤولية، السيد الوزير، ولكن لألسف ما عمرنا 
الحظنا �ضي مسؤول سواء في الوزارة، أو ال في املجالس املنتخبة اللي 
ديالو،  يقدم االستقالة  وبأنه غادي  كيشوف كوارث طبيعية كتوقع 
أضعف اإليمان إذا بغينا نعطيو واحد النموذج يحتذى به، مع العلم 
بأن يجب أن نستفيد من السنة ديال 2020، ألن كان هناك وباء، وكان 
واحد الحاجة اللي هي بامتياز وهو االعتراف ديال بعض الدول العظمى 

بالوحدة الترابية، احنا بغينا بأن، حكومة واملؤسسات املنتخبة وشعبا، 
بأن خصنا نغتنمو هذه الفرصة، هذا باش استرجاع أكثر.. ألن فعال بأن 
املغرب فيه الثقة من طرف املنتظم الدولي، ولكن بغينا استرجاع والثقة 
أكثر فأكثر في التواجد ديالنا على الصعيد الدولي واالعتراف بالسياسة 
الرشيدة ديال صاحب الجاللة والخطب ديالو اللي باقي كنتذكرها دائما 

وكينادي بتحمل املسؤولية.

احنا بغينا بأن غادي نمشيو في هذا التوجه هذا وبغينا نفسرو 
والتدقيق، ألن لألسف الشديد كنبقاو نالحظو ذيك الخطب ديال امللك، 
كنبقاو نتصنتو لها كمنتخبين كسياسيين كمسؤولين، ولكن التنفيذ 

والتدقيق ديالها والتنزيل ديالها ما كاينش لألسف.

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم، السيد الوزير، في إطار الرد.

حلسيدروزيارحلطرقةروحملعر نروحلبيئة:

شكاحرحلسيدرحملستشرررحملحت م.

ما متفقش معك بتاتا، وإال البالد ديالنا كون راها واقفة، البالد 
ديالنا الحمد هلل زايدة إلى األمام، وغادين كنتقدمو واملؤشرات كاينة، 
لكن طبيعي في حياة كل الشعوب وكل الدول كيمكن لها توقع بعض 
األحداث، وخاصة إذا كانت أمور طبيعية، سميتها طبيعية، راه لسنا 
استثناء مما يقع في العالم، غير تيخصنا نحددو ذيك الساعة األسباب 
نتفاداها  أن  نتفداوها؟ هل ممكن  كان ممكن  ندرسوها، هل  ديالها 
في املستقبل؟ وهاذ ال�ضي اللي كتشتغل عليه، هاذ ال�ضي عالش كاين 
الكوارث  ديال  عليا  لجنة  وكاين  الطبيعية  الكوارث  ديال  صندوق 

الطبيعية.

تعليمات صاحب الجاللة كلها تترجم إلى برامج، اليوم برامج في كافة 
القطاعات بما فيها القطاع ديال املاء والقطاع ديال الكهرباء، القطاع 
ديال الطاقة والقطاع ديال التنمية ديال املدن إلى غير ذلك، كلها تنفذ 

ألنها خطابات جاللة امللك طبعا هي توجيهات بالنسبة للمستقبل.

تكلمتو وتكلمت على 99% ما�ضي 79%، 99% وطلبت منكم كم مرة 
من بعض اإلخوان اللي ما كيصدقوش األرقام يزورو املكتب الوطني 

للكهرباء ويطلعو على األرقام.

نزيد نذكر بعض.. كنتكلمو على 41.200 دوار تمت كهربتها، تقع في 
هاذ 42.000 دوار اللي هي رصيد ديالنا كاملين، ما�ضي رصيد ديال وزير 
أو.. هذا رصيد كامل ديال البالد، ملي كنتكلمو عليها يمكن أن تنقطع 
بضع دواوير، 10 دواوير، 20 دوار، هذا عادي في أي منظومة ديال 
الكهرباء وخاصة هي من أصعب املنظومات، ولكن يتدخل، نتمنى ما 
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يكونش فقط السرقة ألن كتوقع فيها إشكال كتعالج مع السلطات، 

الطبيعية،  اللي هي كتجاوز األحداث  األمور  تكونش بعض  ما  يمكن 

فالحمد هلل كاينة تدخالت.

وغير اسما لي بغيت نعطي واحد الرقم، هاذ 5 سنوات األخيرة، تم 

استثمار في القطاع ديال الكهرباء من املكتب الوطني، خلي استثمارات 

الطاقة، 30 مليار ديال الدرهم، 3000 مليار ديال السنتيم، في اإلنتاج 

والتوزيع والنقل بما فيها االستثمار في العالم القروي.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحلوزيا.

ننتقل إلى السؤال الثالث وموضوعه "مدى التقائية االستراتيجيات 

واملخططات الوطنية لبلوغ أهداف التنمية املستدامة"، وهو موضوع 

من طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

تفضل السيد املستشار املحترم.

حملستشرررحلسيدررحرلرحملكروي:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيدرحلوزيا،

حلسيد8رحلوزيا8،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررون،

السؤال ديالنا هو حول أهداف التنمية املستدامة، كتعرفو، السيد 

الوزير، بأنه بالدنا إلتزمت في 2015 على واحد 17 ديال األهداف ديال 

التنمية املستدامة بحلول 2030، اللي متعلقة بعدد ديال األمور، منها 

ما هو الصحة، التعليم، محاربة الفقر، العدالة االجتماعية، املساواة، 

طبعا  التزام  هو  تتطلب..  وهاذي  األهداف،  ديال  العدد  واحد  كانت 

من طرف بالدنا وأيضا داخل في الحقوق األساسية اللي كينص عليها 

الدستور ديال 2011، كتطلب هذه األهداف تتبع من طرف الحكومة 

وتنسيق للتأكد من مدى إلتزام بالدنا بهذه األهداف وأيضا التتبع ديال 

التنفيذ ديالها في أرض الواقع.

إذن التساؤل ديالنا هو أشنو هي اإلجراءات اللي كتقوم بهم الحكومة 

أو اللي قايمة بهم أو اآلليات اللي وضعت باش تتأكد من تنفيذ هذه 

األهداف؟

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيد الوزير.

حلسيدروزيارحلطرقةروحملعر نروحلبيئة:

شكاحرحلسيدرحملستشرررحملحت م.

أوال، ننهئ البالد ديالنا، مرة أخرى هذه حصيلة عمل جماعي، في 
البالد ديالنا كل من موقعه، اللي كينفذ كينفذ، واللي كيراقب، اللي 

كيتدخل على املستوى الترابي، على املستوى القطاعي.

ننهئ البالد ديالنا، جميع التقارير التي تصدر اليوم في األمم املتحدة، 
وال املؤسسات املستقلة كتدير البالد ديالنا في األوائل ديال الدول فيما 
يتعلق بالتنمية املستدامة، فيما يتعلق بالتغيرات املناخية، فيما يتعلق 
حتى  كيحابيو  ما  هاذو  مؤشرات،  على  تيبنيوها  هوما  يعني  بالبيئة، 
�ضي واحد، ما عندهم الش يحابيو، هاذو كيديرو راه طبعا في بعض 
املؤشرات راه احنا كنتكالصاو ما مزيانينش، طبعا هي نفس املؤسسات 
كتدير العملية، ولكن هاذيك اللي ما مزياناش احنا نشتغل عليها، وهذا 

عالش كاين هذه الفرامج املتعددة فيها الفرامج االستعجالية.

السيد  وطنية،  لجنة  كاين  أن  هو  درنا  اللي  املستدامة،  التنمية 
املستشار املحترم، كيترأسها السيد رئيس الحكومة، كاين لجان تقنية، 
ديال  نظام  درنا  اتصال،  نقط  وزاري  قطاع  كل  مستوى  على  درنا 
املعلومات ديال التتبع، نرفع تقرير باستمرار، آخر تقرير رفعناه في سنة 
2020 طوعي، تطوعنا نرفعو تقرير لألمم املتحدة حول مدى إلتزامنا 

بهذا التنزيل ديال التنمية املستدامة.

اليوم كنديرو واحد التقارب بين االستراتيجية اللي قدمتها بالدنا في 
2017 وما بين األهداف اللي تكلمتو عليها، السيد املستشار، في 17 ديال 

التنمية املستدامة.

أكثر من ذلك درنا برنامج إلزامي لجميع القطاعات سميناه "مثالية 
اإلدارة"، وتنخرجو املؤشرات عالنية، كل إدارة فين وصلت ومدى إلتزامها 

بتطبيق أهداف التنمية املستدامة.

طبعا الوقت ال يسما لنتحدث عن كافة الفرامج اللي كلها اآلن يقع 
تعديلها لكي تنسجم مع األهداف ديال التنمية املستدامة، من الفرامج 

االجتماعية إلى الفرامج االقتصادية مرورا بالبنية التحتية وغيرها.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيد املستشار، ال�ضي املكاوي.

حملستشرررحلسيدررحرلرحملكروي:

شكاح،رحلسيدرحلوزيا،رعلىرهذحرحلتوضيا.

لتقريرين، واحد ديال املجلس  الحقيقة مرده  في  للسؤال  طرحنا 
األعلى للحسابات وتقرير أيضا ديال املجلس االقتصادي واالجتماعي، 
اللي حط يدو على الضعف ديال هاذ نسميوها الحكامة أو وضع آليات 
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للتأكد من االلتزام ديال بالدنا في هاذ املؤشرات هاذي، وهاذ اللجان 
اللي تتكلم عليهم، السيد الوزير، يااله توضعو تنظن في 2018 في نهاية 
2019، مع أن االلتزام ديالنا كان في 2015، يعني كان واحد التأخر 
املستدامة،  التنمية  ديال  اإلستراتيجية  على  تنشتغلو  بقينا  حكومي، 
واللي هي في الحقيقة ذات بعد بيئي وعندها عالقة باإلقتصاد األخضر 
أكثر من أهداف ديال التنمية املستدامة، ولكن من بعدها أنتم تقولون 
بغيتو تحاولو تديرو واحد االلتقائية ما بين األهداف ديال التنمية وهاذ 

اإلستراتيجية، مزيان، إذن خص هاذ التتبع يكون بشكل مستمر.

النقطة الثانية عالش طرحنا هاذ السؤال اليوم بالضبط، ألن اليوم 
كاين حديث على أن هاذ "كوفيد-19" والنتائج ديالو غادي تقدر تتأجل أو 
تتأخر الوصول لواحد العدد ديال األهداف، يمكن تنتكلم على البعض 
منها مثال بالنسبة للقضاء على الفقر، في بالدنا كنا نتكلمو هذا مؤخرا 
على واحد مليون تقريبا ديال الناس اللي غادي تدخل للفقر بسبب هاذ 

ال�ضي ديال الكوفيد.

الصحة أيضا تتطرح إشكالية اليوم مع هاذ العمل اللي كاين هنا، 
ألن بالتركيز على الكوفيد، نسينا واحد العدد آخر ديال الفرامج متعلقة 
بالوقاية إلى غير ذلك، التعليم الجيد، هاذ ال�ضي ديال التعليم عن بعد 
تيطرح تساؤالت في ظل غياب اإلمكانيات ديال األسر، واش كاين فعال 

تعليم جيد عندنا؟

انكماش  كاين  اليوم  االقتصاد،  ونمو  الالئق  للعمل  بالنسبة 
اقتصادي ديال 6% كان يمكن تبان لكم اآلثار ديالو خالل السنوات، 
كاين بعض القطاعات اللي يمكن خصها 3 سنين أو ال 4 سنين باش 

يمكن ترجع للحاالت ديالها اللي كانت قبل.

بالنسبة للنساء، املشاكل بالجملة، ال على مستوى الشغل، ال على 
مستوى النشاط بدأ ينقص في بالدنا بالنسبة للنساء، كاين حديث على 

العنف ضد النساء، خصوصا خالل الفترة ديال الحجر إلى غير ذلك.

إذن ما بغيتش ندوز على جميع األهداف السبعة عشر )17(، ولكن 
تنتسناو أن الحكومة تدير واحد التقييم ديال اآلثار ديال الكوفيد على 

االلتزامات ديالنا بخصوص هاذ املؤشرات.

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحملستشرر.

الكلمة لكم السيد الوزير.

حلسيدروزيارحلطرقةروحملعر نروحلبيئة:

شكاحرحلسيدرحملستشرررحملحت م.

صحيا هي ضارة الكوفيد، ولكن "رب ضارة نافعة".

كنظن املغرب إن شاء هللا أثناء هاذ الجائحة والجميع يالحظ كيف 
تعاملنا معها والحمد هلل وبعد الجائحة متأكدون برامج يعاد فيها النظر 

كاملة.

العشرية  هاذ  في  كان  مما  أكثر  أكثر،  سيتقوى  االجتماعي  البعد 
وقبلها، ثم أيضا الجانب االقتصادي التحول نحو االقتصاد النظيف 
اليوم تحول كبير مثال في مجال الصناعة وقعنا مع وزير الصناعة أن 
اليوم الصناعة ديالنا تتحول إلى الطاقات النظيفة والى املعالجة ديال 
البيئة إلى بغات تبقى صناعة تنافسية ويمكن لنا نصدرو باش نتفاداو 

الضريبة ما يسمى )taxe carbone( الضريبة على اإلنبعاثات.

اليوم كاين استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيات الجديدة، 
طبعا ال شك أن الفقر غادي يتزاد، البطالة غادي تزاد ألنه الحركية 
نقصات، ولكن باملقابل هناك عدد من اآلليات اللي وضعتها البالد ديالنا 
وتيخصها تطور أكثر في املستقبل باش يمكن لنا فعال نتفاداو هاذ التأثير 

ديال "كوفيد".

ولكن كنعتقد النموذج التنموي، التأثير ديال الكوفيد، التوجهات 
املوقع  إستراتيجية،  قطاعات  ديالنا  البالد  عند  اللي  القطاعية 
االستراتيجي ديال البالد ديالنا شركاء جدد اآلن كبار بداو كيثيقو في 

البالد ديالنا ويدخلون بماليير.

اليوم، السيد وزير الصناعة كيوقع مليار ديال الدرهم، قبلها في 
مجال املعادن، قبلها في املجال ديال الطاقة، بعدها، إن شاء هللا في 
مجال التكنولوجيا، أعتقد احنا متفائلون، ولكن خصنا جميعا نخدمو 

كل من موقعه، وإن شاء هللا نكسبو الرهان.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحلوزيا.

ننتقل إلى السؤال الرابع وموضوعه "حماية البيئة"، وهو موضوع 
من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

تفضل السيد املستشار ال�ضي حيسان.

حملستشرررحلسيدرعبدرحلحقرحيسرن:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيدرحلوزيا،

نسائلكم على اإلجراءات التي اتخذتم أو تعتزمون القيام بها لحماية 
البيئة في بالدنا.

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

الكلمة لكم، السيد الوزير، في إطار اإلجابة.
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حلسيدروزيارحلطرقةروحملعر نروحلبيئة:

شكاحرحلسيدرحملستشرررحملحت م.

3 دقائق مثل األسئلة كلها، تبارك هللا، أسئلة كبيرة تحتاج إلى.. 
أول إجراء مهم هو أننا نمكنو البالد ديالنا من مرجعية كنرجعو لها في 
القضايا ديال البيئة هو الدستور أوال، ثم التشريعات املتعددة القوانين 

ألن املجتمع يتحرك بالتشريعات اللي كتحدد املسؤوليات.

باملاء،  تتعلق  القوانين،  من  عدد  على  صادقتو  راكم  وباملناسبة 
كتتعلق بالغابة، تتعلق باألوساط الطبيعية، تتعلق بالنفايات، تتعلق 
بأنواع ديال التلوث، تتعلق بواحد العدد ديال األمور، باإلضافة إلى ذلك 
وضع واحد العدد ديال املؤسسات اللي اآلن كتشتغل، منها املفتشيات 
املتعددة، عندك املفتشين ديال البيئة، عندك الدرك امللكي، عندك 
الحراس ديال الغابات، عندك املفتشين ديال املقالع، عندك املفتشين 
ديال املعادن، عدد من الهيئات اللي كتشتغل طبعا وفق واحد اللجنة، 

واحد التنسيق بينها ملعالجة كل االختالالت املرتبطة بها.

ثم أضف إلى ذلك اليوم هذا باش نختم الجواب ديالي األولي، نعاود 
في التعقيب ال يقبل أي مشروع اليوم استثماري رغم الفوائد ديالو 

املالية واالجتماعية إال إذا كان مقبوال بيئيا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيد املستشار أو السيدة املستشارة املحترمة.

حملستشرر8رحلسيد8ررآرءرحلكسرب:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

شكاحرحلسيدرحلوزيا،

حلسيد8رحلوزيا8،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررون،

كنشكروك، السيد الوزير، على هذه املعطيات اللي اعطيتي.

في الحقيقة حتى واحد ما كينفي أن كاين الدستور اللي كينص 
على البيئة، بطبيعة الحال دستور 2011، كاين القوانين اللي صادقنا 
الهيئات ومجموعة من  أيضا  عليها واللي كانت حتى قبل منا، وكاين 

املؤسسات، ولكن على أرض الواقع أشنو كنلقاو؟

اللي كتقول بأن املغرب  الوزير، بأن كاين تقارير  كنلقاو، السيد 
يتكبد في هذه املسألة ديال تلوث البيئة 33 مليار درهم هذه تقارير، 
الوزارة  الدولي بشراكة مع  البنك  اللي خرج من   2016 التقرير ديال 

املعنية عندنا.

ديال  التصريحات  بأن  كتقول  اللي  أخرى  تقارير  أيضا  كاين 
املسؤولين الحكوميين اللي كتقول بأن نتكبد في املغرب الوفاة ديال 

تقريبا يمكن تم�ضي حتى لـ 6000 شخص في السنة، هذه وقائع كيخصنا 
نتعاملو معها، باإلضافة منظمة الصحة العاملية قالت في التقارير ديالها 
بأن التلوث أساسا عندنا في املغرب هو ناجم عن الصناعة، وبالتالي هاذ 
ال�ضي يطرح حتى هاذ املسألة بالنسبة لالستثمارات الكفرى وهذه املسائل 
هذه، خاصة بعض املشاريع الكفرى، هاذ املسألة ديال املنافع.. املعادلة 
ما بين املنافع واألضرار، ألن ملي كنشوفو مثال في املناطق ديال التسريع 
الصناعي هناك إنتاج ديال النفايات السامة، واحنا في املغرب كنتجو 12 
ألف طن ديال النفايات السامة في املغرب، وما عندناش اآلليات باش 
كنتخلصو منها، كاين �ضي حاجة )vraiment( بسيطة ولكن ما عندناش 

اآلليات اللي كنتخلصو منها.

هنا تطرح اإلشكالية أيضا ديال النفايات الصلبة، وخاصة دبا واحنا 
كنتكلمو على "كوفيد" آش كنديرو بالنفايات ديال "كوفيد"، خاصة 
العادمة  املياه  بأن  كنقولو  الوقت  واحد  كان  ألن  املنزلية؟  النفايات 
في  الناس كتداوا  مع  دبا  كنتعاملو  الفيروس، كيفاش  كتحتوي على 
ديورها، كيفاش كنتعاملو مع هذا املعطى ومع هذه النفايات املنزلية، 

مع هذه الكمامات، مع هاذ املعقمات، كيفاش نتعاملو معها؟

أيضا، السيد الوزير، كاين في هذا املجال ديال تلوث البيئة كاين 
تكلمنا  املصانع،  على  تكلمنا  احنا  اللي  الهواء  تلوث  الحال  بطبيعة 
املجال  ديال  تدمير  أيضا  وكاين  األشياء،  ديال  املجموعة  واحد  على 
الغابوي، نعطيكم أنا أمثلة غير في "شاطئ األمم"، "شاطئ الداهومي"، 
تدمير البيئة بسبب لوبيات العقار، تدمير أيضا املناطق الرطبة بحال 
"الفوارات"، تدمير املساحات الخضراء في املدن، تدمير واحد املجموعة 
ديال األشياء، النفايات الصلبة التدبير ديالها ما كاينش، غير مالئم، 
واحد املجموعة ديال األشياء كنجي وندير واحد املحطة وسط الساكنة 

مثال، بغض النظر على اآلثار السلبية اللي كتأثر على السكان.

كتتكلمو على دراسة األثر أكيد، ولكن ملي كنشوفو مثال بأن غير في 
األسابيع األخيرة املاء ديال البحر طلع لنا حتى للشارع هذا ديال الطريق 
)côtière( الساحلية ما بين الرباط والدار البيضاء وتنلقاو بأنه كاين 

مشروع اآلن تيتبنى محاذي للشاطئ.

شكرا السيد الرئيس.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيد8رحملستشرر8.

الكلمة لكم، السيد الوزير، في إطار الرد على التعقيب.

حلسيدروزيارحلطرقةروحملعر نروحلبيئة:

أوال، ليس هناك كل البنايات املرخصة ترخص وفق القانون، يمكن 
عنديش  ما  أنا  طبعا  القانون،  وفق  ترخص  املرخصة،  غير  البنايات 
التفاصيل، ذكرت بعض األمثلة ولكن املشاريع وفق القانون، ال يمكن 
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أن تخالف القانون.

طبعا، نحن مسؤولون سواء كنا تنفيذيين أو تشريع، ملي تيدار واحد 
املشروع راه تيدار فيه التوازن بين التنمية وبين البيئة، وتتحاول تبقى في 
حدود املعايير املتعارف عليها، وإال راه ما غادي تديرش حتى �ضي طريق 
سيار، ما غتديرش حتى �ضي سكة حديدية، ما غتديرش حتى �ضي بحث 
على املعادن، ما غتديرش �ضي طاقة، ما غتديرش منطقة صناعية، ألن 
املنطقة الصناعية غادي تم�ضي لواحد املنطقة غالبا كانت فيها الفالحة 
البيئة،  بين  التنمية وما  بين  تتوازن ما  أو كانت فها األشجار، فأنت 
تتحاول تقلل من األضرار وفق املعايير الدولية، ولكن طبعا ال يمكن أن 

تتجاوز املعايير اللي احنا ملتزمين بها في بالدنا.

أمر آخر، هاذ املاليير اللي تكلمت عليها 42 مليار ديال التطهير السائل، 
النفايات  10 ماليير في معاجلة  النفايات،  عشرات املاليير في معالجة 
الصناعية من اآلن إلى 2030، اليوم املناطق الصناعية كلها ال تقبل إال 

إذا كانت فيها الطاقات الجديدة ومعالجة النفايات الصناعية.

اليوم الترخيص لكل ما يتعلق باألنشطة املرتبطة بتدوير النفايات 
وخاصة النفايات الخطيرة، كل هاذ ال�ضي يدخل في هاذ الدينامية ديال 
البالد ديالنا، هللا غالب، اليوم الحياة.. نظام االستهداف ونظام اإلنتاج 
كله انتبه العالم وانتبهنا معه على أنه البد أن يراجع ألنه عنده آثار، 
ولكن اآلثار التي أحدثت تعالج بإمكانيات ضخمة، نتمناو نقدرو عليها، 

والحمد هلل البالد ديالنا ماشية في هذا املسار.

قضية أخرى أنا ما�ضي طبيب، املياه العادمة تتم�ضي ما�ضي تتجي 
العادمة كون  املياه  في  الفيروس  ديال  القضية  هاذ  وبالتالي  للديور، 
راه كل�ضي مات، هاذ املياه العادمة راه تتم�ضي، ال أنا ما تنبغيش اللي 
تيتقرا في �ضي صحافة يتقال، املياه العادمة تتم�ضي ما تتبقاش عندنا في 

الديور، لو كان غيبقى لكان راه الفيروس انتشر في كل دار.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

األول  للسؤال  وننتقل  مساهمتكم،  على  الوزير  السيد  نشكركم 
واألسر  واملساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن  لقطاع  املوجه 

وموضوعه "األشخاص بدون مأوى".

السؤال موضوع من طرف الفريق االشتراكي.

تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

حملستشرر8رحلسيد8ررآرءرحلبقرليرحلطرهاي:

حلسيدرحلائيس،

حلسيد8رحلوزيا8رحملحت مة،

حلسيدرحلوزيا،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

لحماية  الوزارة  إستراتيجية  عن  الوزيرة،  السيدة  نسائلكم، 
األشخاص بدون مأوى.

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

حلسيد8رآليلةرحملصلي،روزيا8رحلتضرمنروحلتنليةرحالآتلرعيةر
وحملسروح8روحألسا8:

شكاحرحلسيد8رحملستشرر8رحملحت مة.

أمازيغية  بسنة  املغاربة  ولكل  لكم  أتقدم  أن  لي  اسمحوا  بداية، 
سعيدة، فـ"أسكاس أمباركي أسعدي" للجميع.

بداية أشكركم على هذا السؤال، فموضوع األشخاص اللي هم بدون 
مأوى هذا سؤال مهم، وطبعا تعلمون أن هذه الفئة هي فئة اللي تتكون 

تتعيش الهشاشة وعرضة ملختلف املخاطر الصحية أو االجتماعية.

لهذا فوزارة التضامن مع كل الشركاء، ألن هاذ املوضوع فيه برامج، 
االستثنائية  الحاالت  بحسب  وبرامج  مستمرة  دائمة  هي  اللي  برامج 
اللي تتقدر تعرفها بالدنا، كما كان في فترة الكوفيد وفي الحاالت الحجر 
الصحي في الكوفيد وكذلك في الحالة اللي تنعيشوها اآلن وهي حاالت 

الفرد الشديد.

فإذن هذه الفئة اليوم هناك برامج مهمة، كيف ما قلت، تعمل على 
تحسين األوضاع االجتماعية وعلى إعادة اإلدماج، لهذا أول حصيلة 
يمكن لنا نتكلمو عليها هي الحصيلة اللي كانت أثناء فترة الحجر الصحي، 
وهاذ الحصيلة أعطتنا تجهيز أكثر من 160 فضاء، أقول 160 فضاء 
بفضل انخراط كل املؤسسات املعنية بما فيها الجماعات الترابية اللي 
كانت عندها فضاءات يمكن لها تخولها لهاذ الشأن هذا، إضافة كذلك 
للسلطات العمومية وغيرها من املتدخلين، واللي أعطتنا عملية إيواء 
في عملية تضامنية مغربية، يحق لنا كمغاربة كاملين أننا نفتخرو بها، 
أعطتنا إيواء ما يزيد عن أكثر من 6000 شخص في شهر ماي، وأكثر 
من ذلك ما كانش فقط غير اإليواء واالهتمام بالعملية ديال الرعاية 
مع تدخل مصالح وزارة الصحة وكل املتدخلين والتغذية، ولكن أكثر 
من ذلك، تمت عملية الوساطة االجتماعية، وهذه هي املهمة جدا اللي 
أعطتنا إعادة إدماج أكثر من 4000 شخص رجعو إلى أسرهم، وهذا 
كنعتفرو واحد العمل مهم جدا كينم فعال أننا في مغرب التضامن وأن 
هذا املوضوع ديال األشخاص في وضعية الشارع، باملناسبة كان محطة.. 
ما تم تدبيره بفضل تدخل الجميع، كان محطة تنويه من طرف إعالم 
دولي ملا قامت به اململكة املغربية من تدابير في فترة الجائحة، تدابير 
متقدمة ومهمة جدا ومنها اهتمامها باألشخاص اللي هوما في وضعية 



عددف104–18فجمادى اآلخرةف1442 )فاتا ففرايرف2021( الجريدة الرسمية للبرملانفح87  

الشارع.

يقظة، هناك  الشتاء هناك لجان  في موسم  اليوم  طبعا، كذلك 
اجتماعات مع وزارة الداخلية عن طريق التعاون الوطني، واللي كتم 

فيه مجهودات مهمة لحماية هذه الفئات.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيدة املستشارة.

حملستشرر8رحلسيد8ررآرءرحلبقرليرحلطرهاي:

حلسيد8رحلوزيا8،

اإلجراءات املتخذة من طرف وزارتكم من أجل هذا املشكل تبقى 
حبيسة القرار، قرارات إدارية على املستوى املركزي وال يتم تفعيلها على 
املستوى الترابي، فشوارع املدن تعج ليال باألطفال والنساء واملتشردين 
وترفض  بعشوائية  تسير  االجتماعية  الرعاية  ومراكز  مأوى،  بدون 
استقبال هذه الفئة الهشة، وخصوصا أننا نعيش في هذه األيام الحرجة 
من موجة الفرد القارس في جميع أنحاء الوطن، ونسجل بقلق غياب أي 
تدخل من طرف اإلدارات املختصة، بل نتلقى شكايات يومية من طرف 
املؤسسات عن  لهذه  املسؤولين  املدني عن رفض  املجتمع  جمعيات 

استقبال متشردين.

الساحة،  عن  الوطني  التعاون  ملسؤولي  تام  غياب  نالحظ  كما 
املساعدات  رفقة وحدات  ليلية  القيام بجوالت  باألحرى  عليهم  وكان 

االجتماعية.

حلسيد8رحلوزيا8،

ندعوكم إلى ضرورة اإلسراع في الشروع في تفعيل التدابير واإلجراءات 
املتخذة، خاصة تتبع للنساء الحوامل القاطنات بالدواوير التي يمكن أن 
تتعرض للعزلة، وإعداد برنامج توزيع املؤونة الغذائية واألغطية لألسر 

املتواجدة في املناطق املهددة بالعزلة.

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم، السيدة الوزيرة، في إطار التعقيب.

حلسيد8روزيا8رحلتضرمنروحلتنليةرحالآتلرعيةروحملسروح8روحألسا8:

أرقام  إدارية، كنتحدثو على  كاين قرارات  أنه  أتحدث على  أنا ال 
ومعطيات في عملية اإليواء اللي هي اليوم مستمرة، وأي حالة يتم التوصل 
بها عن طريق مندوبيات التعاون الوطني وفي تدخل.. اللي كتعرفو هذه 
العملية كتدار بتدخل السلطة وتدخل جميع الشركاء كيتم إيواء هاذ 

األشخاص، ونحن ندعوكم أي الئحة عندكم مدوا بها مندوبية التعاون 
الوطني على املستوى اإلقليمي، وسيتم إيواء هاذ األشخاص.

الشارع  وضعية  في  الشخص  واحد  ادا  شخص  �ضي  إذا  طبعا 
للمؤسسة ديال األطفال فما يمكنش خصو يم�ضي ملؤسسة متخصصة 
من أجل أن تقدم له الرعاية الالزمة، وهذا واحد املوضوع اللي كنتعاونو 
فيه كاملين من خالل التبليغ أوال، ومن خالل توجيه هذه الحاالت، باش 

فعال كنستطعو نأطروها في هذه الوضعية ديال الفرد.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيد8رحلوزيا8.

ننتقل إلى السؤال الثاني وموضوعه "ضرورة إعداد ميثاق جماعي 
جديد"، وهو موضوع من طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

تفضلي األستاذة الزومي.

حملستشرر8رحلسيد8رجدتجةرحلزومي:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيد8رحلوزيا8،

في إطار محاولة الحكومة أن تستجيب النتظارات املجتمع، حاولت 
أن تلتزم بما أسمته ميثاق اجتماعي جديد.

ترى ما هي اإلجراءات والتدابير املتخذة في هذا املوضوع؟

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

حلسيد8روزيا8رحلتضرمنروحلتنليةرحالآتلرعيةروحملسروح8روحألسا8:

أوال،رشكاح،رحلسيد8رحملستشرر8رعلىرهذحرحلسؤحل.

موضوع امليثاق االجتماعي، كما ال يخفى عليكم، أن اليوم جميع 
التعاقدات اللي هي موجودة.. أصال الدستور هو وثيقة تعاقدية، واللي 
من خاللها تم التأسيس وإعادة التأسيس ملجموعة من الحقوق وخاصة 
ملي كنتكلمو على الفئات الهشة والفئات اللي هي في وضعية صعبة، 
كنتكلمو كذلك على الفرنامج الحكومي هو تعاقد مهم اللي كيتقدم في 

الفرملان، ويتم التصويت عليه في الفرملان.

الحماية  مجال  في  كلها  املنجزة  العمومية  السياسات  اليوم، 
االجتماعية واملساعدة االجتماعية كلها تدخل في إطار تعاقد اجتماعي 
اللي من خالله كنحرصو على النهوض بحقوق هذه الفئات في إطار 

مقاربة حقوقية.
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حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيدة املستشارة.

حملستشرر8رحلسيد8رجدتجةرحلزومي:

شكاحرحلسيد8رحلوزيا8.

االعتبار  بعين  نأخذ  أن  يجب  طبعا  الوزيرة،  السيدة  لألسف، 
املنصوص  واملبادئ  للحقوق  الفعلي  بالتطبيق  يدعو  الذي  الدستور 
عليها، وكذلك املعاهدات واملواثيق الدولية التي تتطلب وضع جملة من 
القواعد من أجل تنزيلها، وذلك لحماية املرأة والطفل واملسن وكذلك 

أصحاب اإلعاقة.

حلسيد8رحلوزيا8،

"كوفيد" واألمطار أصبحت تسائلكم عوضا عنا، هاتين الفاصلتين 
كافيتين لكي تراجع الحكومة تعاقداتها إذا كنت تتحدثين عن الفرنامج 
الحكومي، نحن نتحدث اليوم عن ضرورة البحث والعمل على صياغة 
ميثاق اجتماعي جديد، باألمس كنا نتحدث عن توازنات اقتصادية، 
اليوم يجب أن نتحدث عن الدولة االجتماعية، عن الحاجة االجتماعية، 
أصبحت اآلن أكثر إلحاحا من أي وقت م�ضى، وبالتالي ال يمكن أن نغوص 
في شعارات دبجتها مجموعة من الفقرات في الفرنامج الحكومي، بل البد 

أن نبحث عن إجابات حقيقية لألسئلة الحقيقية االجتماعية.

"كوفيد" واألمطار تحاصرنا وتحاصركم، السيدة الوزيرة، وال يمكن 
أن ننفلت من هذه التساؤالت التي نراها نحن في الفريق االستقاللي 
الحكومة وبين  بين  التعامل  في  الضبابية  إزالة  موضوعية، والبد من 

املجلس أو الفرملانيين.

إذن البد من وضع مرجعية مضبوطة الضوابط محددة األهداف 
الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة إلبرام تعاقدات وشراكات جديدة من أجل 

ميثاق اجتماعي مغربي جديد، يتجه نحو إعادة الثقة في املؤسسات.

حلسيد8رحلوزيا8،

البد من وضع الضوابط االقتصادية وكذلك االجتماعية وكذلك 
الثقافية وكذلك البيئية، كشرط للحفاظ على كرامة املواطن وضمان 

التماسك االجتماعي وتحقيق التنمية املستدامة واملنسجمة.

البد، السيدة الوزيرة، من الولوج إلى الخدمات األساسية وتحقيق 
الرفاه االجتماعي واملعارف والتكوين والتنمية الثقافية واإلدماج وأشكال 

التضامن والحوار االجتماعي.

تعاقدات  وعن  مدني  حوار  عن  نتحدث  الوزيرة،  السيدة  نعم، 
املسؤولة، وعن  الحكامة  جديدة، وعن حماية جديدة كذلك، وعن 
التنمية وعن األمن االقتصادي، وعن األمن الرقمي، وعن األمن الغذائي 
ومجموعة من األشياء التي من شأنها أن تحمي املواطن املغربي الذي هو 

يستحقها.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيد8رحملستشرر8.

الكلمة لكم، السيدة الوزيرة، في إطار التعقيب.

حلسيد8روزيا8رحلتضرمنروحلتنليةرحالآتلرعيةروحملسروح8روحألسا8:

شكاحرلكمرحلسيدرحلائيس.

عمت  والتي  الخير،  أمطار  على  وتعالى  سبحانه  هللا  نحمد  أوال، 
مجموعة من املدن ومجموعة من األقاليم، واللي ما يمكن إلى تكون 
بشيرة خير وكانت طمأنة ملجموعة من املغاربة اللي تيشتغلو في القطاع 

الفالحي، فاحنا نحمد هللا سبحانه وتعالى على هاذ األمطار.

"كوفيد"، بالدنا كانت من البلدان املتقدمة في تدبير الجائحة، وهذا 
باألرقام وباملبالغ املالية التي سلمت، احنا البلد اللي أعطى لـ 6 املليون 
ديال األشخاص اللي استفادو في الفترة ديال الكوفيد وفي وقت قيا�ضي، 

وهاذ ال�ضي، انتوما تتعرفوه، السيدة املستشارة.

أكثر من ذلك، بالنسبة لألشخاص، بما أننا ألن ملي تنتكلمو على 
ميثاق، ما يمكنش نتكلمو على ميثاق اجتماعي هكذا، ميثاق اجتماعي، 

اقتصادي، سيا�ضي.

ولهذا الخطاب امللكي الذي وجه في 21 ففراير للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي وتكلم على امليثاق االجتماعي وضرورة إنجاز هاذ امليثاق بهذه 

الروح يعني اقتصادي، اجتماعي، وأبعاده الثقافية والبيئية.

اليوم إلى كنا غادي نتكلمو على املنجزات أو نتكلمو على الحصيلة أو 
ال نتكلمو على الفرنامج الحكومي، طبعا هذا ما �ضي في السؤال، خصنا 
نكونو في إطار اللجنة باش نتكلم على املعطيات كاملة، حتى نتحدث عن 

املعطيات كاملة.

أما ما نقوم به في املجال االجتماعي، احنا طبعا طموحاتنا كبيرة، ولكن 
انجازاتنا كذلك معتزون بها، فألول مرة اليوم االهتمام باألشخاص في 
وضعية إعاقة، هذه الفئة التي حظيت باهتمام كبير ما�ضي في النظري، 
ما�ضي في التنظير اإلنشائي، ولكن في السياسات العمومية، في الفرامج 
والتي أدت إلى اليوم عندنا على مستوى "صندوق التماسك االجتماعي" 
النساء  التمدرس،  في  إعاقة  وضعية  في  لألشخاص  جدا  مهم  دعم 
األرامل، ملي تنتكلمو على وضعية األرامل اللواتي يستفدن شهريا، وآخر 
إحصاء آخر دجنفر، أكثر من 107.000 امرأة أرملة تستفيد، هذا يعني 

دعم مباشر وحماية ومساندة مباشرة.

كنتكلمو على سياسة عمومية للحماية االجتماعية، وهذا أهم منجز 
أن من  واحنا كنعرفو  املتدخلين،  كافة  بين  االلتقائية  ألنه كيعطينا 
نقاط الضعف أو اللي يمكن تشكل في أي سياسة هو غياب االلتقائية، 
اليوم هذه السياسة العمومية املندمجة في الحماية االجتماعية كتأكد 
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على  كتقوم  االجتماعية،  املساعدة  مرتكز  على  كتقوم   2030-2020
مرتكز جزء منها كذلك التأمين االجتماعي، توسيع التغطية الصحية 
منظومة  وتحسين  االجتماعية  الرعاية  خدمات  تطوير  األساسية، 

استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيد8رحلوزيا8.

وننتقل إلى السؤال الثالث وموضوعه "آفاق دخول القانون 65.15"، 
وهو موضوع من طرف فريق العدالة والتنمية.

تفضل السيد املستشار املحترم.

حملستشرررحلسيدرعبدرحلكايمرلهوحيشاي:

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم.

شكاحرحلسيدرحلائيسرحملحت م.

حلسيديرنرحلوزيايرنرحملحت مترن،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونروحملستشررحترحملحت مرت،

لتنفيذ  املتوقع  الزمني  األفق  هو حول  الوزيرة،  السيدة  سؤالنا، 
مقتضيات القانون املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية ودخوله حيز 

التنفيذ.

شكرا السيدة الوزيرة.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

حلسيد8روزيا8رحلتضرمنروحلتنليةرحالآتلرعيةروحملسروح8روحألسا8:

شكاحرحلسيدرحملستشرررحملحت م.

في  الصادر   65.15 القانون  تعلمون  كما  مهم،  هذا سؤال  فعال، 
 26 االجتماعية حصر  الرعاية  بمؤسسات  واملتعلق   2018 أبريل   12
وضعية تنظيمية، هذا من النصوص القالئل اللي فيهم كثرة النصوص 
التنظيمية )26 وضعية تنظيمية( تم تصريفها في 22 نص تنظيمي، فيهم 
3 مراسيم والباقي مشاريع قرارات، وفيها قرارات مشتركة مع سلطات 

حكومية أخرى، سواء في املالية أو في العدل.

وخاصة،  املصادقة،  على  اإلحالة  تمت  أنه  هي  الوضعية  اليوم، 
وتمت املصادقة كذلك، صادق املجلس الحكومي على مشروع املرسوم 
املتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 املتعلق بمؤسسات 
الرعاية االجتماعية، هذه املصادقة اللي وقعت قبل أسبوعين كنعتفرو 
أنها مهمة جدا، ألنها ستفتا لنا املجال، كتعرفو أن هذا النص، هذا 
املرسوم باش يتم املصادقة عليه في املجلس الحكومي أخذ منا وقتا 

بمؤسسات  النهوض  في  قانون مهم جدا  القانون هو  كثيرا، ألن هذا 
الرعاية االجتماعية، خاصة في معيرة الخدمات.

ولألسف هو أننا أمام واحد التطبيق قانوني ما عندوش سوابق، يعني 
كنأسسو معيرة وضبط واحد املجال ليست لنا فيه سوابق، وبالتالي هاذ 
ال�ضي أخذ وقت من أجل االنفتاح على تجارب دولية، من أجل كذلك 
املشاورات مع الفاعلين، خاصة الفاعلين في الجمعيات واملؤسسات 

التي تشتغل في مجال مؤسسات الرعاية االجتماعية.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيد املستشار.

حملستشرررحلسيدرعبدرحلكايمرلهوحيشاي:

شكاحرحلسيدرحلائيسرحملحت م.

شكاحرحلسيد8رحلوزيا8رعلىرهذهرحلتوضيحرت.

احنا السؤال ديالنا فعال هذه الغاية منه، هي أن تسرعو بإخراج 
هذه النصوص التنظيمية ألهميتها، أهميتها ترتبط بأهمية هذا القانون 
ألننا نعلم بأن القانون 14.05 الذي ينظم هذه املؤسسات، والذي مازال 
ساري املفعول، أنه كان قانون أحدث في ظرفية استثنائية، وجاء بعده 
هذا القانون الذي اليوم نعتفره أنه جاء بمجموعة من املقتضيات املهمة 
والتي ستطور العمل والخدمات االجتماعية بالنسبة لهذه املؤسسات، 
هذه  خارج  تكون  أن  ويمكن  املؤسسات،  هذه  داخل  ستجعلها 
املؤسسات، يمكن أن تكون بمقابل، وهي أصال أن تكون بدون مقابل، 
ولكن يمكن أن تكون عندنا مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص 
امليسورين الذين يتوفرون على دخل، وممكن أن تحدث لهم مؤسسات 

الرعاية االجتماعية بمقابل.

أيضا، أنه أعطى صالحيات مهمة، وميز بين املؤسس ومدير املؤسسة، 
وهذا في الحقيقة كان واحد الضبابية وواحد الصورة قاتمة، وكان فيها 

مشكل بالنسبة ملؤسسات الرعاية االجتماعية.

اليوم عندنا قانون يميز ويعطي للمدير صالحيات تدبيرية في مجال 
التدبير اإلداري واملالي، إعداد الفرامج، إلى غير ذلك من األمور التي منحها 

له.

عليها  رتب  تحدث،  أن  يمكن  التي  إخالالت  كل  عن  رتب  أيضا 
جزاءات، وأيضا أهم إجراء أنه منا للمدير صالحيات، بحيث يمكن 
أن يتخذ القرار بغض النظر عن الجهات الداعمة التي كانت أحيانا ما 
تكون مؤثرة في اتخاذ قرارات السيد املدير، من إيواء أطفال أو غيرهم، 
لفئات  املوجهة  االجتماعية  الرعاية  ملؤسسات  بالنسبة  خصوصا 
األطفال املمدرسين وهذا كان إشكال أحيانا تيطرح فيه إشكال ديال 

البعد السيا�ضي.



5ح87 الجريدة الرسمية للبرملانعددف104–18فجمادى اآلخرةف1442 )فاتا ففرايرف2021( 

اليوم، السيدة الوزيرة، احنا ملا تنطرحو هذه األسئلة ديالنا، بغينا 

يولي عندنا واحد األفق زمني اللي يمكن نقولوه، ألن أحيانا تيكون عندنا 

في هذه البالد السعيدة االستثناء املستمر، بغينا أنكم تسرعو باش 

تخرج وهذه إشارة مهمة قلتي لنا بأنكم فعال أنه النصوص تم عرضها 

على املجلس الحكومي، وأملنا أن يتم عرض جميع النصوص التنظيمية 

املتعلقة، وخصوصا القرارات ليبدأ العمل بهذا القانون.

شكرا السيد الرئيس.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

مرحبا السيدة الوزيرة، الكلمة لكم.

حلسيد8روزيا8رحلتضرمنروحلتنليةرحالآتلرعيةروحملسروح8روحألسا8:

شكاحرحلسيدرحملستشرر.

هو فعال كما ذكرتم أن هذا التفعيل أو يدخل هذا القانون حيز 

مؤسسات  في  املقدمة  الخدمات  وتجويد  لتطوير  مهم جدا،  التنفيذ 

ما  املؤسسات  هذه  نقول  باش  مناسبة  وهذه  االجتماعية،  الرعاية 

عندهاش 12 صندوق، لقينا بعض الكتابات تقول أن هذه املؤسسات 

تستفيد من 12 صندوق، ما كرهناش يكون عندنا 12 صندوق، ولكن ما 

عندهاش 12 صندوق، تستفيد من الدعم املوجه من التعاون الوطني، 

من الوزارة، من مجموعة من الشركاء.

النصوص  هذه  إخراج  بأهمية  الوزارة  في  واعون  احنا  فعال 

التطبيقية، ولهذا في الحوار مع األمانة العامة اليوم تمت املصادقة على 

املرسوم التطبيقي، وهذا نعتفره فاتحة خير ألنه هو اللي غادي يفتا 

لنا الباب لباقي القرارات واملراسيم، فعال هذا القانون مهم ويعتفر من 

تفعيل  أنه  االجتماعية، خاصة  الرعاية  مجال  في  املتقدمة  القوانين 

أن هذه  مهم  املوضوع  واحد  وهذا  والبعدية،  القبلية  الرقابة  آليات 

املؤسسات ستخضع بمقت�ضى هذا القانون للرقابة القبلية من اللجان 

اللي كيترأسوها السادة العمال على املستوى اإلقليمي من أجل تتبع 

وضعية املستفيدين.

يوميا،  ونشتغل  واعون  قلت  كيفما  احنا  املراسيم  هذه  طبعا 

وكاين متابعة وتتبع مع الفريق املكلف بالعملية التشريعية في الوزارة، 

بتنسيق تام مع األمانة العامة للحكومة من أجل إخراج ما تبقى من هذه 

النصوص في أقرب وقت، ما غنعطيش تاريخ ولكن في أقريب وقت، ألن 

تتعرفو هذا األمر مرتبط بمعيرة الخدمات وتجويدها وبالتالي، ولكن 
إنجاز هذه  في  املستشار، متقدمون جدا  السيد  احنا نطمئنكم،  راه 

املراسيم.

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

السؤال الرابع موضوعه "إنشاء مراكز اإليواء واالستقبال لفائدة 
الدستوري  الفريق  طرف  من  موضوع  وهو  واألمهات"،  األطفال 

الديمقراطي االجتماعي.

تفضلو السيد املستشار، السيد الرئيس املحترم.

حملستشرررحلسيدرحمللو يرحلعربدرحلعلاحني:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلوزيايرنرحملحت مترن،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

باألشخاص  الخاصة  اإليواء  بمراكز  يتعلق  السؤال  موضوع 
املعرضين للعنف، سواء تعلق األمر بالنساء وال األطفال.

كنعرفو، السيدة الوزيرة، املجهودات اللي كتقوم بها وزارتكم في 
هذا املجال، وهي مجهودات هامة وأعطت ثمار على أرض الواقع، فمن 
التنفيذ  حيز  دخل  اللي   103.13 القانون  فهناك  التشريعية  الناحية 
بعض  وتفعالت  النساء  العنف ضد  اللي جرم   ،2018 12 شتنفر  في 
املؤسسات لتنزيله على أرض الواقع، يتعلق األمر باللجان املحدثة على 
صعيد املحاكم، واللي انخرطت معهم في العملية كذلك املديرية العامة 

لألمن الوطني.

لكن، املالحظ من خالل تتبع اإلحصائيات في هذا املجال، خاصة في 
ظل الجائحة أي خالل فترة الحجر الصحي، تنعرفو على أن كان هناك 
العديد من النساء وكذلك األطفال اللي تعرضو للعنف، خاصة فيما 
يتعلق بالنساء اللي تعرضو للعنف الجسدي من طرف األزواج ديالهم، 
تنعرفو على أنه خالل فترة الحجر الصحي ونتيجة توقف العديد من 
التدابير ديال الحجر الصحي، وبالتالي صبحو بعض  في إطار  املصانع 
الزوجات مع األزواج ديالهم داخل البيوت ملي توقفو على العمل، وهذا 

خلق واحد العنف بين األزواج.

هنا في إطار التتبع في هذا املجال، يعني ملي تتلجأ الزوجة املعنفة 
اإلشكال  كان  فهنا  العامة،  للنيابة  أو  القضائية  الشرطة  لدى  سواء 
كيتعلق في الرجوع لبيت الزوجية، ملي تتكون عندنا الزوجة املعنفة، 
هنا تيصعاب باش نردها لبيت الزوجية، خاصة إلى كان ذاك العنف 
الجسدي الجسيم في غياب مراكز اإليواء تفاقم الوضع، ألنه تتعرفو، 
السيدة الوزيرة، كاين دبا حاليا مراكز ديال املساعدة واإلرشاد، لكن 
مراكز اإليواء هي في غياب تام، وكانو هاذ الجمعيات ديال املجتمع املدني 
تياخذو  إما  يا  الحقيقة ترقيعية،  في  اللي هي  الحلول  تيقومو بواحد 
مثال الفندق أو ال تيكريو بعض املنازل لهاذ الزوجات املعنفات اللي ما 

تيستطعوش يرجعو لبيت الزوجية.
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وبالتالي هنا التفعيل ديال املقتضيات ديال القانون 103.13 املشار 
إليه ظلت ناقصة، وبالتالي فالوضع يتطلب منكم، السيدة الوزيرة، 

االهتمام بهاذ املجال ديال إنشاء مراكز اإليواء للنساء ضد العنف.

وشكرا السيدة الوزيرة.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

حلسيد8روزيا8رحلتضرمنروحلتنليةرحالآتلرعيةروحملسروح8روحألسا8:

شكاحرحلسيدرحملستشرررحملحت م.

وتيحتاجو مراكز  في وضعية صعبة  اللي هن  النساء  هو موضوع 
لإليواء، اليوم نتوفر على شبكة على املستوى الوطني، وهذه الشبكة 
اليوم عندنا 65 فضاء متعدد الوظائف للنساء وكذلك األطفال موجودة 
على مستوى الترابي، واليوم عندنا اتفاقية ثالثة مع التعاون الوطني 
إلنجاز 20 فضاء ثاني، بمعنى غادي يكونو عندنا في املحصلة عند نهاية 
هذه السنة 85 فضاء متعدد الوظائف للنساء، بما فيها وظيفة اإليواء، 
إضافة واللي تكفلت بواحد الكلفة مالية ديال 86 مليون ديال الدرهم، 
هذه الفضاءات اللي في الغالب نحرص على أنها تكون في إطار شراكة مع 

جمعيات اللي عندها خفرة أو تجربة.

وهاذ املوضوع ديال الفضاءات املتعددة الوظائف بالنسبة للنساء، 
بالنسبة لنا اليوم مراكز اإليواء موجودة، ولكن املالحظ هو أن ليس 
هناك إقبال، وهنا نبغي نأكد أنه الوضع الطبيعي اللي خصنا نتكلمو 
عليه، ملي تنتكلمو على أطفال وعلى نساء، الوضع الطبيعي أنهم يكون 
على املستوى أنهم يعيشو في واحد البيئة آمنة التي ال تضطرهم بسبب 

العنف أو غيره، أنهم يقلبو على فضاء ليستفيدوا من خدماته.

ولكن نأكد أنه اليوم بالنسبة لنا هذه الفضاءات موجودة، وتنعتفرو 
هذا إنجاز مهم، واليوم تنقول لكل الفاعلين املهتمين بقضايا مناهضة 
العنف ضد النساء ووقف العنف ضد النساء، أنه في بالدنا نتوفر على 

65 مركز و20 ستنجز في آخر هذه السنة، وهذا إنجاز مهم جدا.

املسألة الثانية أنه لم نكتف فقط بتوفير الفضاءات، ألنه كما ال 
يخفى عليكم، املشكلة ما�ضي هو في توفير البنيات، البنيات نعم مهمة، 
ولكن خصنا هاذيك املوارد البشرية اللي تكون والعاملة في املجال تكون 
مؤهلة، لهذا أطلقنا برنامج بمناسبة الحملة الوطنية الثامنة عشر، 
اللي أطلقنها هذه السنة، كنا أطلقنا برنامج سميناه برنامج "تكفل"، هاذ 
الفرنامج تكفل يهم تطوير القدرات والنهوض بالقدرات لكل العاملين في 
هاذ السلسلة ديال التكفل، اللي فيهم الفضاءات املتعددة الوظائف 
للنساء طبعا، وفيهم الجمعيات الشريكة، وهنا نبغي نقول بأنه مراكز 
االستماع والجمعيات الشريكة للوزارة تقوم بدور كبير على املستوى 

الترابي في التوعية، في اإلرشاد، في التوجيه، في املواكبة، ولكن.. نعطي 
الغالف املالي الذي رصد لهاذ العملية من 2012 حتى لليوم 60 مليون 

النساء، واللي  العنف ضد  التي وجهت ملراكز مناهضة  الدرهم  ديال 

تنعتفروه واحد العمل مهم ألننا نشتغل على 3 محاور أساسية: الوقاية، 

والحماية والتكفل.

خصنا نبنيو مقاربة الوقاية، نحميو املجتمع من كل مظاهر العنف، 

وفي نفس الوقت نبنيو مقاربة الحماية والتكفل إذا اقت�ضى الحال، 

إذن برنامج التكفل ممتد على 3 سنوات وفيه أكثر من 37 وحدة، يعني 

كنبنيو تكوين بالقواعده العلمية الرصينة وليس فقط التحسيس.

مهم  ووجد صدى جد  الفرنامج  هذا  أطلقنا  ملي  املشاركين  عدد 

عند املتتبعين أكثر من 400 مشارك في الدورة األولى، وهذا كيأكد أنه 

كاين واحد الرغبة في امتالك مهارات التعامل مع مثل هذه الظواهر 

املغربية  قيمنا  عن  بعيدة  ظواهر  الحقيقة  في  هي  اللي  االجتماعية، 

األصيلة.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

"النساء  املوضوع،  نفس  في  ودائما  الخامس،  السؤال  إلى  ننتقل 

املعنفات"، وهو موضوع من طرف فريق العدالة والتنمية.

الكلمة ألحد.. تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

حملستشرر8رحلسيد8ركايلةرأبيالل:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيدحترحلوزياحترحملحت مرت،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

حلسيد8رحلوزيا8،

اإليواء  منظومة  لتطوير  وزارتكم  بها  قامت  التي  املجهودات  رغم 

والتكفل بالنساء ضحايا العنف، إال أن العديد من هذه الفضاءات 

ما تزال في حاجة إلى تجويد خدماتها على مستوى االستقبال والتوجيه 

واملواكبة واإليواء، لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن اإلجراءات التي 

ستتخذونها لتطوير منظومة اإليواء والتكفل بالنساء ضحايا العنف 

للتنسيق مع باقي القطاعات املتدخلة.

شكرا السيد الرئيس.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.
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حلسيد8روزيا8رحلتضرمنروحلتنليةرحالآتلرعيةروحملسروح8روحألسا8:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيد8رحملستشرر8،

كيفما ذكرت في السؤال السابق أن موضوع مناهضة العنف ضد 
أن  اعتبار  على  التضامن،  وزارة  برامج  في  أولوية  يشكل  هذا  النساء 
مظاهر اإلقصاء والعنف ما يمكن إال أن تولد مظاهر اجتماعية اللي هي 
سلبية واللي عندها كلفة، اليوم العنف عندو كلفة اقتصادية وكلفة 
اقتصادية مقلقة جدا، أضف إلى ذلك الكلفة النفسية، ألنه ال يمكن أن 
ننتظر من سيدة معنفة أو من أم معنفة أنها تساهم فعال في اإلنتاج وأنها 
تكون منتجة في املجتمع وإيجابية في املجتمع، بغض النظر عن دورها 

التربوي داخل األسرة.

بالدنا  في  القانوني  املستوى  على  أوال،  الفرامج،  اليوم  أنه  قلت، 
اإلطار التشريعي متقدم جدا، احنا من الدول اللي عندها قانون ينص 
عندنا  مهم،  �ضيء  وهذا  النساء،  العنف ضد  مناهضة  على  تحديدا 
اللجنة الوطنية بمقت�ضى هذا القانون، عندنا "اللجنة الوطنية للتكفل 
بالنساء ضحايا العنف"، واللي في عضويتها كل القطاعات الحكومية 
ذات العالقة بهذا امللف، إضافة إلى املديرية العامة لألمن الوطني اللي 
كتقوم بواحد املجهود كبير، الدرك امللكي كذلك، ومختلف املتدخلين 
اللي فعال من خالل هذا التكامل والتعاون بين كل املتدخلين استطعنا 
فعال أنه اليوم تكون عندنا على األقل واحد التصور واضح لكيفية 

مناهضة هذه الظاهرة.

اليوم، نشتغل على سياسة عمومية ملناهضة العنف ضد النساء، 
وهذه السياسة تقدمنا فيها كثيرا، إطار استراتيجي في العمق، هو إطار 
استراتيجي، وهذا اإلطار الذي سيحقق االلتقائية بين كافة املتدخلين 
أخذ منا وقتا كبيرا من أجل التشاور واالستماع لكل الفاعلين، سواء 
الفاعلين في القطاعات الحكومية املعنية، اللجنة الوطنية، املنتخبين 
على املستوى الترابي، ألول مرة أشركنا املنتخبين على املستوى الترابي 

لكي يكون لهم دور ورأي في إخراج هذه السياسة العمومية.

كذلك، تم االستماع – كيف ما قلت – لكل من يهتم بهذا املوضوع 
ديال العنف ضد النساء، بما فيها الجمعيات ومراكز االستماع، وبالتالي 
نعتفر أنه اليوم هذه املجهودات مهمة ومقدرة، سواء في توفير فضاءات 
التكفل كيفما ذكرت، سواء في االهتمام باملوارد البشرية اللي كنعتفرو 

االهتمام بها كذلك جوهري.

ال يمكن أننا نتصورو منظومة متطورة في غياب االهتمام باملوارد 
البشرية، إضافة إلى املعيرة واللي هي من خالل النصوص التطبيقية، 
القانون 65.15 اللي كذلك ستكون دفعة قوية في مجال معيرة وضبط 
الخدمات املقدمة في هذه املراكز، إضافة إلى بروتوكول حماية واللي 
كنشتغلو فيه واحنا في مراحله املتأخرة، ألن هاذ النساء اللي غادي يجيو 
للفضاءات ال يكفي فقط االستقبال، ولكن البد من بناء القدرات لبناء 

االستقاللية واالندماج في املجتمع.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

الكلمة لكم السيدة املستشارة.

حملستشرر8رحلسيد8ركايلةرأبيالل:

التي قامت  الوزيرة على جوابكم وعلى املجهودات  السيدة  شكرا 
بها وزارتكم وتقوم بها لتطوير منظومة اإليواء والتكفل بالنساء ضحايا 

العنف.

البد أوال أن نثمن اختياركم ملوضوع الحملة الوطنية الثامنة عشر 
لوقف العنف ضد النساء، والذي كان هذه السنة هو "التكفل بالنساء 

ضحايا العنف".

حلسيد8رحلوزيا8،

االقتصادية  العنف  كلفة  أن  يعلم  الكل  كالمكم،  في  جاء  كما 
"املندوبية  أوردتها  التي  األخيرة  املعطيات  باهظة،  هي  واالجتماعية 
السامية للتخطيط" في بحثها الوطني حول العنف، والذي تم إنجازه في 
2019 خالل 12 شهر، الكلفة اإلجمالية تقدر بـ 2.85 مليار ديال الدرهم.

الرهان، السيدة الوزيرة، هو االستثمار في الوقاية، ولكن بما أن 
العنف ضد النساء هو واقع، فالبد من تطوير منظومة اإليواء والتكفل 
يستدعي  وهذا طبعا  العنف.  للنساء ضحايا  الكرامة  الذي سيحقق 

انخراط كل الفاعلين والشركاء في تطوير هذه املنظومة.

الفاعلين  بين  التنسيق  ضعف  هو  الوزيرة،  السيدة  يالحظ،  ما 
التعاون  املعنيين، كما جاء في كالمكم، قامت الوزارة في شراكة مع 
لتكوين  التكفل  برنامج  وكذلك  فضاء،   65 من  أزيد  بتهيئة  الوطني 
العاملين، تنتمناو، السيدة الوزيرة، أنه يتم التعميم ديال هاذ املراكز 
على جميع األقاليم وعماالت اململكة، كما أن القانون 65.15 املتعلق 
أنه  وحاول  نوعية  إضافة  طبعا  هو  االجتماعية  الرعاية  بمؤسسات 
يتجاوز ثغرات القانون 14.05، ولكن عدم صدور النصوص التنظيمية 
التنفيذ  القانون، والذي دخوله حيز  الباقية يحول دون تفعيل هاذ 
سيمكننا من معيرة خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية وتجويدها، 

وطبعا مالءمة هذه املؤسسات مع مقتضيات القانون.

حلسيد8رحلوزيا8،

العنف  ضحايا  النساء  ولوج  لضمان  الجهود  تكثيف  من  البد 
للخدمات في كل املجاالت وفي جميع السياقات، ال يمكن بأن نحقق أو 
أن نتصور تنمية وال ديمقراطية بدون مشاركة نسائية وازنة، سواء في 
اتخاذ القرار السيا�ضي، االقتصادي، الثقافي أو العلمي، وال يمكن تحقيق 
هذا دون محاصرة ظاهرة العنف ضد النساء والقضاء عليها وعدم 

التساما مع مرتكبيها.

شكرا لكم السيد الرئيس.
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حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم، السيدة الوزيرة، في حدود 27 ثانية.

حلسيد8روزيا8رحلتضرمنروحلتنليةرحالآتلرعيةروحملسروح8روحألسا8:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

بالنسبة للتنسيق، السياسة العمومية ملناهضة العنف ضد النساء 

ووقف العنف ضد النساء هي الجواب الوطني على موضوع التنسيق 

بين مختلف املتدخلين وتحقيق االلتقائية بينهم، وهذا تيعطي النجاعة.

الصحي  الحجر  فترة  في  وضعناها  املراكز  الئحة  الثانية،  املسألة 

في بوابة الوزارة، واللي كانت 63 مركزا تم تخصيصها في فترة الحجر 

الصحي إليواء النساء اللي هوما تعرضن للعنف في فترة الحجر، وبالتالي 

مع استمرار منصة "كلنا معك" اللي كانت خدامة 24/24 ساعة وتوفر 

خدمة..

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيد8رحلوزيا8.

نشكركم على مساهمتكم معنا في هذه الجلسة.

لدى  املنتدبة  الوزيرة  للسيدة  املوجه  األول  السؤال  إلى  وننتقل 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، 

وموضوعه "تصور الحكومة ملعالجة إشكالية الهجرة"، وهو موضوع من 

طرف الفريق الحركي.

الكلمة لكم السيد الرئيس.

حملستشرررحلسيدرأحلدرشد:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيد8رحلوزيا8،

حلسيدرحلوزيا،

أجوحتي،رإجوحنيرحملستشررونروحملستشررحت،

نسائلكم حول اإلجراءات املتخذة لتطوير سياسة الهجرة ببالدنا 

الوبائية  األزمة  تداعيات  ظل  في  خاصة  العالم،  مغاربة  ومواكبة 

وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيدة الوزيرة املنتدبة.

حلشؤونر وزيار لدىر حملنتدبةر حلوزيا8ر حلوفي،ر نزهةر حلسيد8ر
حلخررآيةروحلتعرونرحإلبايقيروحملغرربةرحملقيلينربرلخررج،رحملكلفةر

برملغرربةرحملقيلينربرلخررج:

شكاحرحلسيدرحملستشرررحملحت م.

حلسيدرحلائيس،

السؤال  هذا  طرحكم  على  املستشارون،  السادة  مشكورون، 
املتعلق بالهجرة، إشكالية الهجرة عموما، وأيضا ملف املغاربة املقيمين 
بالخارج، إذا أردتم أن نأتي للجنة ونتحدث باستفاضة عن املوضوع في 

كل جوانبه.

كما تعلمون، نبداو بالشق املتعلق بإشكالية الهجرة، بالدنا الحمد 
هلل، تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية، اعتمدت إستراتيجية وطنية 
وأيضا مسؤولة  في مضمونها  فلسفتها، شمولية  في  إنسانية  للهجرة، 
الوزارات  تام مع  تنزيلها بتنسيق  اليوم نحن نعمل على  في منهجيتها. 

واملؤسسات الوطنية.

نأكد لك، السيد املستشار املحترم، أن الحمد هلل بفضل الفرامج 
11 اللي تتوفر عليهم هذه اإلستراتيجية، وأيضا من 27 هدفا مع كل 
الوزارات، استطاعت بالدنا أنها تحقق وتبدا في مسلسل تنزيل رؤية 
تدبير  في  املشتركة  باملسؤولية  يتعلق  فيما  هللا  حفظه  امللك  جاللة 
الصلة  باملضامين اإلستراتيجية ذات  يتعلق  امللف، وأيضا فيما  هذا 
بالتعليم، بحيث بأن اليوم تنتحدثو على 3636 طفل أجنبي في األسالك 
3204 طفل فيما يتعلق بهاذ املوسم  التعليمية، تنتحدثو أيضا على 
التربوي، باإلضافة أيضا ملحاولة اإلدماج ديالهم على مستوى الصحة، 

على املستوى أيضا االندماج ديالهم السوسيو اقتصادي.

فيما يتعلق بمواكبة املغاربة املقيمين بالخارج، أنا نأكد لكم، السيد 
 3 على  مشرفة  وحصيلتنا  التحول،  نحدث  اليوم  املحترم،  املستشار 
املستويات، املستوى األول: تعبئة الكفاءات املغربية بالخارج، اليوم 
نشتغل وعندنا برامج عملية، اليوم تنفذ من أجل أن يكونوا فاعلين على 
 ،)MRE Academy( مستوى األوراش الوطنية التنموية، عندنا برنامج
"أكاديمية الكفاءات" مع مكتب التكوين وإنعاش الشغل، عندنا برنامج 
عمل نوصلو به لـ 500 ألف مستثمر مع الكنفدرالية العامة للمقاولين، 
عندنا برنامج مع وزارة التعليم، اليوم صباحا ترأست أنا والسيد وزير 
الصحة مع شبكة الكفاءات األطباء من أصل مغربي بالعالم اللي عندهم 

أكثر من 10.000 طبيب بالخارج، على أساس تنفيذ خطة عمل عملية.

باإلضافة أيضا كيف ما تتعرفو أننا نشتغل على مخطط استعجالي 
االستقبال،  بلدان  تتعرفها  اللي  االقتصادية  األزمة  تداعيات  ملواكبة 
عندنا فيها 3 ديال املحددات ونجيو للجنة نتكلمو، مشينا للرقمنة ورش 
تفعيل.. الورش القنصلي اللي غادي نعرفو اإلدارة القنصلية املرقمنة في 
األسابيع املقبلة، أيضا مشروع الخطة االجتماعية، باإلضافة أيضا إلى 

مشروع الحماية االجتماعية اللي غيكون قريبا إن شاء هللا.
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حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيد8رحلوزيا8.

الكلمة لكم السيد املستشار.

حملستشرررحلسيدرأحلدرشد:

شكاحرحلسيد8رحلوزيا8.

هذه  في  العالم  مغاربة  ألوضاع  واستحضارا  جوابكم  مع  تفاعال 

الظرفية الوبائية الصعبة، نود في الفريق الحركي التأكيد على املالحظات 

واالقتراحات التالية:

مع  اإليجابي  تفاعلنا  الحركي  الفريق  في  نجدد  البداية  في  أوال،   -

السياسة الجديدة لتدبير ملف الهجرة التي أسس لها صاحب الجاللة 

امللك محمد السادس نصره هللا، خاصة بعد أن تحولت بالدنا من 

بلد عبور إلى بلد استقبال للمهاجرين، وهو ما يجعل الحكومة مدعوة 

لتطوير سياسة عمومية متكاملة إلنجاح اإلدماج، إلى جانب تطلعنا إلى 

تدابير عملية ملواكبة مغاربة العالم في ظل األزمة الوبائية التي تعرفها 

بالد اإلقامة، أي فين كاينين املهاجرين ديالنا، وما نجم عنها من آثار 

تأمين  على  والعمل  واالجتماعية  االقتصادية  أوضاعهم  على  سلبية 

عودتهم املوسمية إلى وطنهم األم؛

في  العالم  مغاربة  يساهم  تعلمون  كما  الوزيرة،  السيدة  ثانيا،   -

التنمية االقتصادية واالجتماعية لبالدنا ويعدون ثاني مصدر لتحويل 

النقد.. العملة األجنبية للمغرب، والتي بلغت حوالي 65 مليار درهم سنة 

2019، إال أن تداعيات الجائحة االقتصادية واالجتماعية كانت وخيمة 

على أفراد الجالية بفعل تسريا العمال وتراجع اإلعانات االجتماعية 

وكذا  الوزيرة،  السيدة  تدخلكم،  معه  أضحى  مما  االستقبال،  لدول 

الحكومة ملواكبتهم ودعمهم أمرا ضروريا ومستعجال؛

- ثالثا، السيدة الوزيرة، يتمتع املغاربة املقيمون في الخارج بحقوق 
املواطنة الكاملة، وفي هذا الصدد ندعو الحكومة إلى تفعيل فصول 

الدستور التي تؤطر املشاركة السياسية واالنتخابية ملغاربة العالم وفي 

بالدهم األم، وتضمن مشاركتهم أيضا في املؤسسات االستشارية وهيئات 

الحكامة للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.

وفي هذا اإلطار نجدد التأكيد على ضرورة التعجيل بإعادة هيكلة 

مجلس الجالية املغربية بالخارج ليلعب دوره كما هو منصوص عليه 

في الدستور؛

- رابعا، نتطلع، السيدة الوزيرة، في الفريق الحركي أيضا إلى ما يلي:

في ظل تنامي تيارات التطرف بالخارج نؤكد على أهمية الرفع من 

وتيرة التأطير الديني ألفراد الجالية..

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

شكاح،رحنتهىرحلوقت.

ال، تزاد.. راه زدنا 10 ديال الثواني، إلى زدنا لك خصنا نزيدو للحكومة 

ونزيدو للزمالء باش نتحكمو في عامل الزمن السيد املستشار.. أعتذر.

السؤال الثاني موضوعه "دور الكفاءات املغربية بالخارج في تنمية 

االقتصاد الوطني"، موضوع من طرف فريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل السيد املستشار.

حملستشرررحلسيدرلحسنرأ عي:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

"أزولربالون".

حلسيد8رحلوزيا8،

حلسيدحنرحلوزياحن،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

قبل بسط السؤال البد أن أتقدم إلى الشعب املغربي وإلى صاحب 

الجاللة بأحر التهاني بمناسبة حلول السنة األمازيغية الجديدة، والتي 

نخلدها يوم 13 يناير من كل سنة، هذه السنة تؤرخ لـ 1971 )املقصود: 

2971( سنة أمازيغية، وهي مناسبة نثمن فيها ما حققته بالدنا بقيادة 

جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا لتكريس األمازيغية كلغة رسمية 

إلى جانب اللغة العربية.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

2971 السيد..

حملستشرررحلسيدرلحسنرأ عي:

.2971

حلسيدررئيسرحلجلسة:

ما�ضي 1971.

حملستشرررحلسيدرلحسنرأ عي:

ال ال أنا قلت أنا، ال ال ما تضيعو ليش الوقت، عفاك السيد الرئيس، 

راه 2971 اللي قلت.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

غير فقط نصحح 2971 ما�ضي 1971.



عددف104–18فجمادى اآلخرةف1442 )فاتا ففرايرف2021( الجريدة الرسمية للبرملاناف87  

حملستشرررحلسيدرلحسنرأ عي:

.. كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية منذ خطاب أجدير التاريخي 
سنة 2001 ومرورا باإلصالحات الدستورية التي تضمنها دستور 2011، 
انتهاء بإقرار القانون التنظيمي لألمازيغية، فإذا كان ورش تنزيل اللغة 
األمازيغية في كل مناحي الحياة العامة أحد أوليات حزب التجمع الوطني 
لألحرار، فإن النضال من أجل إرسائها يبقى أحد األوراش األساسية 

التي يجب امل�ضي فيها بكل شجاعة.

وفي هذا اإلطار، نستعد داخل حزبنا أن نطرح مقترح قانون نجعل 
13 يناير عيدا وطنيا لتعزيز هذا الخط الوطني الذي  فيه من تاريخ 
يضمن الحقوق والحريات لكافة مكوناتنا الوطنية، ويحافظ على هويتنا 

الثقافية، ويعزز "تمغرابيت" ديالنا.

وبالرجوع إلى السؤال، السيدة الوزيرة املحترمة:

وزارتكم  ستتخذها  التي  االستباقية  واإلجراءات  التدابير  هي  ما 
من أجل إعادة النظر في سياسة التعامل مع هذه الكفاءات املغربية 
النشيطة بالخارج لتمكينها من املساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية 

للمملكة؟

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم، السيدة الوزيرة، في إطار الجواب.

حلسيد8رحلوزيا8رحملنتدبةرلدىروزيارحلشؤونرحلخررآيةروحلتعرونر
حإلبايقيروحملغرربةرحملقيلينربرلخررج،رحملكلفةربرملغرربةرحملقيلينر

برلخررج:

حلسيدرحملستشرررحملحت م،

األمازيغية،  السنة  بهذه  املغاربة  لجميع  امباركي"  أماينو  "أسكاس 
أسأل هللا سبحانه وتعالى أن تكون نهاية هذا النفق الصعب.

التفاعل مع سؤالكم، مشكورين على طرح موضوع  فيما يخص 
مهم، نشتغل عليه كأولية اللي هو تعبئة الكفاءات املغربية املقيمة 
اليوم احنايا كنشتغلو ولدينا حصيلة مشرفة، ألننا عملنا  بالخارج، 
على إحداث التحول من أجل أن يكون املغاربة املقيمين بالخارج عموما 
فاعلين في األوراش الوطنية والترابية، أوال، تنفيذا للرغبة ديالهم ألن 
كل مغربي ومغربية بالخارج وقلبه باملغرب؛ ثانيا، أول احتياجات املغرب 
فيما يتعلق بالرأسمال الكبير املزدوج الذي راكمته الكفاءات املغربية 

بالخارج.

وبالتالي، اليوم أحدثنا اإلطار اللي هو ألول مرة عندنا برنامج وطني 
كفاءة   10.000 له  نوصلو  بغينا  بالخارج،  املغربية  الكفاءات  لتعبئة 

مغربية نعبؤها في املؤسسات الوطنية والوزارات القطاعية.

واملحور الثاني أو اآللية الثانية هو أننا نشتغل على مأسسة هاذ 
تعبئة الكفاءات، بحيث كل وزارة، مؤسسة وطنية، بغينا يكون عندهم 
برنامج ومحور خاص بتعبئة الكفاءات، هذا ما نجحنا فيه، بحيث أن 
اليوم مركز التكوين املنهي وإنعاش الشغل عندو برنامج خاص اللي هو 
برنامج جديد برنامج أكاديمية الكفاءات اللي من خالله 4500 كفاءة 
تتشتغل مباشرة مع مكتب التكوين في املشروع الكبير اللي طلقو جاللة 

امللك حفظه هللا فيما يتعلق بمدن املهن والكفاءات.

باإلضافة إلى ذلك، وقعنا مع وزارة أيضا وزارة السياحة والصناعة 
التقليدية والتضامن والسياحة والصناعة التقليدية على أساس أننا 
نمشيو في 2030 نصل إلى 80% من مواكبة التعاونيات فيما يتعلق 
باالقتصاد التضامني، من خالل استثمار الخفرة الكبيرة اللي راكموها 
ديال  الورش  في  ديالهم،  املهنيين  ديالهم،  الجمعيات  العالم،  مغاربة 

االقتصاد التضامني على املستوى الوطني والتضامني.

هو  اللي  برنامج  طلقنا  األخضر،  باالقتصاد  يتعلق  فيما  أيضا، 
أكاديمية الكفاءات الخضراء )MRE Academy Green(، على أساس 
أننا نستثمرو الرأسمال املزدوج في البحث، في االبتكار في مجال البيئة 
والطاقات املتجددة واالقتصاد األخضر فيما يتعلق باألوراش الكبيرة 
اللي طلقها جاللة امللك حفظه هللا في املشروع الواعد اللي هو التحول 

اإليكولوجي.

باإلضافة إلى ذلك، احنا نازلين تنفذو برنامج واعد مع )CGEM1( اللي 
هو بغينا من هنا لـ 2030 نوصلو لـ 500.000 مستثمر عن طريق مخطط 
عملي ننفذه معهم، وأيضا واستصحبنا أيضا الشراكات اللي 3 شراكات 
اليوم بــ 3 الجهات من أجل برامج عملية تقدم نموذجا عمليا لنجاح 

استثمارات مغاربة العالم وجلب جديد من املستثمرين.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح،رشكاح.

شكاحرحلسيد8رحلوزيا8.

الكلمة لكم السيد املستشار املحترم.

حملستشرررحلسيدرلحسنرأ عي:

شكاح.

متفق معكم في كل ما تضمنه جوابكم بخصوص دور الكفاءات 
املغربية في تنمية االقتصاد الوطني، نحن نعلم أن أكثر من 5 ماليين 
من مغاربة العالم يتواجدون بدول إقامتهم في مختلف قارات العالم، 
إلى  انتمائها  الفئة متشبعة بروح  بأوروبا، هذه  وشريحة مهمة توجد 
الوطن وما فتئت تدافع عنه وعليه في كل املحطات، ودائما ملتفة حول 

1 Confédération Générale des Entreprises du Maroc
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ثوابت األمة ومقدساتها، تشتغل في مختلف مراكز القرار، تراكم تجربة 
مهمة اليوم تريد شريحة مهمة أن تساهم في تنمية بلدها، مستثمرة 
كل التجارب التي راكمتها في بلد اإلقامة، لكن ولألسف بالرغم من كل 
الفرامج التي وضعتها الحكومات السابقة كفرنامج "فينكم" و"كفاءات 

بالدي" و"يوم املهاجر" وغيرها من الفرامج تبقى في نظرنا غير كافية.

إذن لم تتمكن هذه الشريحة من االنخراط في املسلسل الديمقراطي 
والسيا�ضي بشكل صريا ومباشر والترشح لالنتخابات، إما عفر خلق دوائر 
خاصة لهاته الفئة أو إدماجها في الالئحة الوطنية الخاصة بالشباب 
والنساء من أجل إعطائهم الفرصة الحقيقية لتنمية بالدهم بأفكارهم 

وتجاربهم التي تقاسمها مع ساكنة بلدان اإلقامة.

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

السؤال األول  إلى  وننتقل  الوزيرة على مساهمتها،  السيدة  نشكر 
املوجه لقطاع الثقافة والشباب والرياضة، وموضوعه "سياسة مالعب 

القرب"، وهو موضوع دائما من طرف فريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل بقى واقف حتى تسالي السيد الرئيس.

حملستشرررحلسيدرلحسنرأ عي:

شكاحرحلسيدرحلائيسرحملحت م.

حلسيدرحلوزيارحملحت م،

أقدمت الوزارة على اعتماد سياسة مالعب القرب في إطار اتفاقيات 
وتسهيل  السياسة  هذه  بأهمية  الستشعارها  الترابية  الجماعات  مع 

انخراط شبابنا في محيط ريا�ضي قريب منهم ومتنفسا لتفريغ طاقتهم.

حلسيدرحلوزيارحملحت م،

املالحظ أن سياسة مالعب القرب تعرف نوعا من سوء التسيير 
غياب  نتيجة  ضئيال  عددها  يبقى  والتي  املنجزة،  للمالعب  بالنسبة 
املرافق  تدبير هذه  لها  املوكل  الجهات  بين  والفعال  املحكم  التنسيق 
الرياضية، إضافة إلى التعثر الكبير الذي يعرفه إحداث املالعب املسطرة 

في برنامج سياسة مالعب القرب.

حلسيدرحلوزيارحملحت م،

- ما هي أسباب تعثر إنجاز هذه املالعب؟

- وما هي الجهة التي تتحمل املسؤولية في ذلك؟

- وهل من تدابير فعلية لتحسين تسيير هذه املالعب بطريقة تسهل 
ولوج شبابنا إليها؟

- وما هو التقييم املوضوعي لوزارتكم بخصوص سياسة مالعب 

القرب؟

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

حلسيدرعثلرنرحلفا وس،روزيارحلثقربةروحلشبربروحلايرضة:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم.

حلسالمرعليكم،

شكرا على هاذ السؤال اللي هو مهم، حيث تيوضعنا في الصورة 
مالعب  هاذ  الترابي،  املجال  في  التحتية  البنية  ديال  اإلشكال  ديال 
القرب عندها واحد الدور إيجابي جدا، حيث كاينة زيادة اإلقبال ديال 
 املمارسة الرياضية، وخاصة في هاذ السياق الخاص، تتعرفوه كاينة 
الشخص،  عند  تتخلق  اللي  نفسية  مشاكل   )les conséquences(
وكيخصنا نراعيو الولوج للممارسة، في هاذ الوضعية كاين اإلكراهات 

اللي تكلمتو عليها:

1- اإلكراه اللي هو قانوني ديال األوعية العقارية املخصصة لهذه 
املشاريع؛

2- كاين القلة ديال املوارد البشرية اللي كيمكن تدبر هاذ البنيات 
التحتية الرياضية واللي..

3- كاينة إكراهات في املوارد املالية اللي تتم�ضي للصيانة واإلصالح 
ديال هاذ البنيات التحتية.

هنا والحظنا أيضا أن كاين إشكال في الولوج ديال الشباب لهاذ 
هاذ  مهمة جدا،  تفاوتات  وكاينة  الرياضية،  التحتية  البنية  منظومة 
ال�ضي عالش تندرسو اإلمكانية باش نمشيو في االتجاه ديال ورشات 
اللي تكون متنقلة باش نجيبو الخدمة العمومية لعند الساكنة بدل ما 

نتسناو يجيو هوما للبنية التحتية.

فيما يخص الفرنامج ديال تنمية ملعب القرب، تتعرفو بأن تيستهدف 
أساسا املجال القروي والشبه القروي أو الشبه الحضري، وفيه أيضا 
بعض اإلكراهات ولكن إلى يومنا هذا وافقت وزارة الداخلية حاليا من 
خالل "صندوق التجهيز الجماعي" على 553 ملعب للقرب، اللي غادي 

تمنا له القروض باش يتمول.

وعلى هذا األساس، تم الشروع في عملية البناء لالنتهاء في انجاز 
هذه املالعب في أقرب اآلجال املمكنة، وكاينة قروض اللي موافق عليها 
اللي تمنحت من طرف "صندوق التجهيز الجماعي"، كان عندنا اجتماع 
عند وزارة الداخلية في 7 شتنفر 2020 بمقر املديرية العامة للجماعات 
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املحلية، وتم التوصل بعقود القروض التي همت إحداث مالعب القرب 
ديال 18 إقليم.

وكان أيضا امللفات اللي تمت دراستها وأحيلت على املديرية العامة 
للجماعات املحلية، كاين 53 طلب إلى يومنا هذا، مجموع الطلبات اللي 

متوصل بها اللي حطيناها 53.

ويمكن ليا نقول بأن لحد اآلن قامت الوزارة بالتعبئة ديال أكثر 
من 400 مليون ديال الدرهم النطالق دراسة األشغال على مستوى 19 

إقليم وطنيا.

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحلوزيا.

الكلمة لكم السيد املستشار.

حملستشرررحلسيدرلحسنرأ عي:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيدرحلوزيا،

بناء  سياسة  أن  أكيد  للوضعية،  متفهمون  موضوعي،  جوابكم 
فئة  للجميع، خصوصا  الرياضة  تعميم  منها  الغرض  القرب  مالعب 

الشباب وجعلها قريبة من املواطن.

بناء هذه املالعب في األحياء الشعبية وفي العالم القروي كان أولوية 
الحكومة وتدبيره طرح بعض اإلشكاليات والتي تم الحسم فيها في عهد 
الوزير راشيد الطالبي العالمي، الذي تفوق في إطالق 830 ملعب للقرب 
العماالت  مجالس  مع  اتفاقيات  توقيع  عفر  اململكة،  أنحاء  كافة  في 

واألقاليم بتمويل كذلك من الجهات.

في  واملهم  النموذجي  املشروع  هذا  الوزير،  السيد  لألسف،  لكن 
توفير البنية التحتية الرياضية للشباب ال يقابله البحث والتنقيب عن 
التي تدعم الفرق  الكفاءات الرياضية والطاقات الرياضية الواعدة، 
الوطنية في مجال كرة القدم، باعتبارها الرياضة األكثر شعبية داخل 

الوطن.

حلسيدرحلوزيا،

كرؤساء جماعات  عليه  اشتغلنا  الذي  املشروع  هذا  إنجاز  تأخر 
ووضعنا امليزانيات الخاصة به على مستوى جماعتنا، تأخره سبب لنا 
حرجا كبيرا مع الساكنة، وجعلنا نصطدم مع طموح الشباب التواق 
إلى هذه املالعب من أجل تفريغ طاقته وصقلها، وأسوق لكم نموذج 
جهة درعة- تافياللت، فجميع أقاليم الجهة الخمس تنتظر اليوم إنجاز 
هذه املشاريع، إقليم تنغير مثال كانت عندها 30 ملعب لحد الساعة 
حتى واحد ما تنجز، ما كرهناش نعرفو األقاليم 19.. ألن جهة درعة- 

تافياللت ما عندناش.. أنا تنشوف في املدن مالعب القرب 1، 2، 3 في 
كل منطقة إال جهة درعة- تافياللت مازال تنلعبو في التراب وتنلعبو في 
الحجر وتنلعبو.. ورغم ذلك عندنا الطاقات وعندنا اللي يقدرو وعندنا 

االحترافيين في الكرة.

حلسيدرحلوزيا،

راه خصكم ترجعو شوية لهاذوك املناطق القروية اللي ديال جهة 
درعة- تافياللت، بني مالل- خنيفرة، هاذ املناطق راه خصهم الدعم.

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحملستشرر.

انتشار  ملواجهة  املتخذة  "اإلجراءات  موضوعه  الثاني  السؤال 
املخدرات في أوساط الشباب"، وهو موضوع من طرف فريق األصالة 

واملعاصرة.

تفضل السيد املستشار املحترم.

حملستشرررحلسيدرمحلدرحلحلرمي:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسر 8رحلوزرحء،

حلسر 8رحملستشررينروحملستشررحترحملحت مين،

حلسيدرحلوزيارحملحت م،

في  املخدرات  انتشار  ملواجهة  املتخذة  اإلجراءات  حول  نسائلكم 
أوساط الشباب.

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

حلسيدروزيارحلثقربةروحلشبربروحلايرضة:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

شكرا السيد املستشار على هاذ السؤال اللي هو مهم جدا، واللي 
تيتعلق باملستقبل ديال هاذ الوطن.

أوال، واحد الفكرة هي أن هاذ القنب الهندي راه ما�ضي هو راه تيشكل 
واحد الخطر متضاعف وكبير جدا على املواطنين اللي أقل من 21 عام، 
راه )l’impact( ديالو على املخ ديال بنادم راه ما�ضي هو ملي تتكون عندو 
أكثر من 21 عام وأقل، راه بحال إال كانو جوج مخدرات مختلفة تماما، 
وهاذ املسألة خصنا نحسسو املواطن بهاذ املسألة، حتى لـ 21 عام راه ما 
خصش املواطن يقيس ذاك املصيبة. هاذ ال�ضي عالش تنشكركم على 
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هاذ السؤال.

وفيما يخص السياسات العمومية ديال قطاع الشباب والرياضة، 
تم التوجيه ديال الشباب والتوعية ديالهم داخل مؤسسات الشباب 
ومن  اململكة،  وأقاليم  عماالت  بمختلف  منتشرة  هي  اللي  والطفولة 
خالل الفرامج واألنشطة ديالها ديال القراءة وديال التنشيط كما من 

خالل الفرامج املوسمية بحال برنامج ديال التخييم.

وكاينة أيضا املساهمة ديال القطاع في الشراكات مع األوراش ديال 
التحسيس إلى آخره، ومع واحد العدد ديال الفاعلين في املجتمع املدني، 
وهنا نذكر االتحاد الوطني للمرأة املغربية، وأيضا كاينة واحد العدد 
ديال الورشات اللي تمت عن بعد في املرحلة ديال الحجر الصحي، راه 
قمنا بواحد العدد ديال األنشطة الفعالة عن بعد في املواقع االجتماعية 
واملنصات االجتماعية ديال التواصل، وكانت هاذ.. وتلقاو هاذ الفيديو 
راه كاينين دبا في )les pages Facebook( ديال قطاع الشباب والرياضة، 
بأهمية  الشباب  للتوعية ديال  الفيديوهات كتخصص  وكانت بعض 
تيشوفو  املرات  ديالهم، حيث بعض  النفسية  الصحة  الحفاظ على 
الصحة كأنها غير الصحة البدنية، وكينساو أنه كاين واحد التأثير ديال 

النفس على الجسم.

إذن كانت فيديوهات ديال الشباب على األهمية ديال الحفاظ على 
صحتهم النفسية والعقلية وتفادي جميع أشكال اإلضرار بها عن طريق 
اإلدمان، وهنا تنتكلمو على املخدرات، ولكن كاينة إدمانات أخرى اللي 
والكحول  السيجارة  إدمان  عليها، وخاصة  نتكلمو  تتستحق  هي  حتى 
ولكن أيضا )les écrans( الشاشات، اإلدمان بالشاشات حتى هو راه 
يخلق مشكل كبير بحيث تيؤدي )la déconcentration( وبعض املرات 
تيأثر على النجاح الدرا�ضي، هاذ ال�ضي راه كاينة أمور اللي خصنا نتذاكرو 
عليها، ومن الناحية ديال الحجر الصحي بين بأن راه كاين أثر نف�ضي مهم 

جدا اللي خصنا ناخذوه بعين االعتبار.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحلوزيا.

الكلمة لكم السيد املستشار في إطار التعقيب.

الصوت، السيد املستشار.. امليكرو من فضلك.

حملستشرررحلسيدرمحلدرحلحلرمي:

شكاحرحلسيدرحلائيس..رحلسيدرحلوزيارعلىرحلتوضيا.

حلسيدرحلوزيارحملحت م،

مشكل  أنه  أساس  على  قلتي  املوضوع  لهاذ  تطرقتي  بدورك  أنت 
خطير تتعيشو بالدنا، احنا تنعرفو واحد املجموعة ديال األنواع اللي 
بدات تتدخل لبالدنا ديال األنواع ديال )la drogue( اليوم األب واألم 
ما بقاوش تيفكرو في الوليدات ديالهم، كانو قبل تيفكرو كيفاش يخدمو 

كيفاش يقراو، اليوم ما بقيناش تنفكرو حتى في القراية، ولينا تنفكرو 
غير في وليداتنا كيفاش ما يتبالوش، ما تنفكر لو ال يخدم وال يقرا وال والو 
غير يجلس حدايا نشوفو ما�ضي مدمن، واحد املجموعة الناس أوالدهم 
واقفين لهم هنا، تبالو بهم مبليين تيتمناو لهم املوت، وزارة الصحة 

خصها تدخل على هاذ الخط.

نعطيك مثال: البارح، السيد الوزير، عطلة، مركز ديال اإلدمان هاذ 
الناس هاذو تيجيو يديو "ميطادونا" واحد النوع ديال الدوا تيتعالجو به، 
البارح راه عطلة ما كاينش، هنايا كاين واحد املجموعة ديال التضارب 
في االختصاصات، هنا ملي تنجيو تنشوفو قطاع الشباب والرياضة، أنا 
بالنسبة لي اللي ما عندو حتى �ضي عالقة بهاذ ال�ضي ديال اإلدمان وما 
عندو حتى عالقة مع هاذ ال�ضي ديال محاربة املخدرات، هاذ ال�ضي هذا 
خصو يتعطى لجهات مختصة، غادي تكون مسؤولة عليه، بحال وزارة 
الداخلية واألمن والدرك وهكذا ووزارة الصحة، هنايا املشكل املطروح.

كاين واحد املجموعة ديال الناس باغين يستثمرو في هاذ املجال 
ديال هاذ القطاع ديال.. باش هاذ ال�ضي ديال اإلدمان، كاينة مصحة 
الناس  في كازا تتضرب باش ما بغات، تتقطع باش ما بغات،  وحدة 
واحلين بأوالدهم فين غادي يديوهم، عندنا الناس في طنجة عندهم 
)Clinique(، السيد عندو )Clinique( ديالو، عندو ولدو مدمن ما لقاش 

فين يديه.

عاد واحد املسألة أخرى تتجيبو لنا طبيب نفساني، تيجيب طبيب 
نفساني كيفاش غيعالج هاذ السيد اللي مدمن؟ كيفاش غيعالج واحد 
الطبيب تيشوف واحد الولد تنجيبوه تندخلوه لسبيطار الرازي تنجيبوه 
هذاك اللي مدمن مع هذاك اللي حمق تنخلطو �ضي في �ضي ومن بعد 
تنطيحو في واحد املجموعة ديال املشاكل؟ هنايا تنطلبو من الحكومة 
توضح الرؤية والتوجه واحد الخطة اللي هي تكون معقولة واللي هي 
مضبوطة وتضرب على أيادي من حديد هاذ الناس هاذو اللي تيدخلو لنا 

هاذ املصائب لبالدنا.

أنا جفرت واحد النوع بحال القرطاسة، سولت واحد السيد قلت 
له أشنو هاذي؟ قال اللي هاذي واحد النوع ديال دروكة دخلت جديدة.

اليوم بنات تنشوفهم، السيد الوزير املحترم، بنات، بنات تيديرو 
واحد النوع ديال النفوخة، تتجيب واحد )compresseur( ديال الريا 
هنايا خصنا  منشط،  وتدار،   )le matériel( ديال  املجموعة  وواحد 
نشوفو نحلو هاذ اإلشكال، كاين واحد املجموعة ديال املدن: طنجة، 
تطوان، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، هاذو من املدن الكفرى تتعيش 
احنايا  املتوسطة،  املدن  من  خلينا  املشاكل،  ديال  املجموعة  واحد 
تنطلبو على أساس هاذ الناس هاذو تمدو لهم يد املساعدة باش يتعالجو 
من هاذ اإلدمان وتكون حتى في املدرسة، في املدرسة يكونو كاينة أساتذة 
يوعيو ها العواقب ديال اإلدمان، ها الخطورة ديالو باش الناس يوعاو 
شوية وهاذ الشباب ديالنا يوعاو شوية ومانزيدوش ببالدنا ل�ضي تهلكة 
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أخرى.

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحملستشرر.

ننتقل إلى السؤال الثالث وموضوعه "مواكبة دور الشباب للتحوالت 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  طرف  من  موضوع  وهو  املجتمعية"، 

والتعادلية.

تفضل السيد.. ال�ضي املكاوي.

حملستشرررحلسيدررحرلرحملكروي:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسر 8رحلوزرحء،

حلسيدرحلوزيا،

بعالقة أيضا مع هاذ اللي كان تيتكلم عليه الزميل ديالي سابقا، دور 
الشباب لعلها ربما من املؤسسات اللي يمكن تلعب بعض األدوار في 
حماية الشباب ديالنا من االنحراف وبعض السلوكات اللي تكلم عليها 
الزميل ديالي، باإلضافة إلى الدور اللي يمكن تلعبو في التربية في صقل 
املواهب ديال الشباب ديالنا، خاصة واحنا في واحد النوع من التحوالت 
السوسيو اقتصادية، تكنولوجية وحتى الهرم السكاني في املغرب تيطلب 
بحال هاذ املؤسسات تكون موجودة على املستوى الكمي وحتى الجودة 

ديالها.

ولذلك نسائلكم، السيد الوزير، أشنو تتعمل الوزارة لدعم وتقوية 
دور دور الشباب؟

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيد الوزير.

حلسيدروزيارحلثقربةروحلشبربروحلايرضة:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

التدبير ديال هاذ دور الشباب تيطرح  فيما يخص دور الشباب، 
مشكل، والسنوات األخيرة شفنا بأنه كاين واحد العدد ديال اإلكراهات 
اللي تراكمت واللي جعلت واحد املشكل كبير وسبق ليا تكلمت عليه 
وحاولت نحل التحليل ديال هاذ الوضعية في اللجنة ديال القطاعات 
تفهمو  باش  األرقام  بعض  غير  نعطيكم  نحاول  وغادي  االجتماعية، 

مزيان أشنو هو اإلشكال.

باملغرب  الشباب  دور  ديال  املؤسسات  ديال  العدد  أن  اإلشكال 
642، كاينة 365 في املجال الحضري والباقي في املجال القروي، املشكل 
فينا هو؟ املشكل أن واحد العدد ديال هاذ دور الشباب مغلقة، كاين 
واحد العدد اللي مغلق ألسباب اللي نقدرو نفهموها هي أسباب تقنية، 

قانونية، البنية التحتية إلى آخره.

دور  ديال  املؤسسة  هاذ  في  كتعمل  اللي  األطر  ديال  العدد  كاين 
600 اللي هوما موظفين تابعين  825 إطار، تقريبا أقل من  الشباب 
للوزارة و244 موظف ملحق، خاصة من البلديات واملجالس الترابية، 
وكاينة 347 مؤسسة اللي كتسير بإطار واحد فقط، ألننا كنعرفو بأن 
املؤسسة باش تسير خصها املدير ديالها واملنشط والحارس، على األقل، 

أضعف اإليمان.

إذن كاين إشكال على مستوى املوارد البشرية، ونسبة الخصاص 
درنا الحساب لقينا بأن الخصاص في املوارد البشرية غير اللي كيتعلق 
بدور الشباب، ما كنتكلمش على البنيات التحتية األخرى ديال القطاع، 
غير دور الشباب كاين 1100 إطار، إلى كنا غنحترمو هاذ املعدل ديال 
1100 إطار، هاذ العام قانون  ثالثة ديال الناس لكل دور الشباب، 
املالية أعطانا صفر في )les postes budgétaires(، في قطاع الثقافة 

كانت عندنا صفر، 50 في الشباب والرياضة وصفر في قطاع االتصال.

واحنا كنتفهمو الوضعية والسياق االجتماعي واالقتصادي نقولو 
امليزانياتي ديال الدولة املغربية، ولكن هاذو مشاكل اللي كتراكم هاذي 
سنين وسنين، واألمل ديالي هو أن في اإلطار ديال هاذ النموذج التنموي 
�ضي  وال  الحكومة  وال  الدولة  ملي  باش  اإلتجاه  في  نمشيو  الجديد، 
قطاع ياخذ القرار باش يخلق بنية تحتية يكون معها املوارد البشرية 
واملالية، اللي خصها تكون باش ترتقي هاذ البنية التحتية للمستوى 
ديال الخدمات العمومية اللي بغيناهم، راه ما كاينش حتى �ضي منطق 
نبقاو نخلقو ونبنيو فدور الشباب واحنا ما عندناش املوارد البشرية 
باش.. وخاصة أن الفلسفة خصنا نمشيو في الفلسفة ديال الهدف هو 

ْبني.
َ
التنشيط ما�ضي هو ل

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحلوزيا.

الكلمة لكم، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

حملستشرررحلسيدررحرلرحملكروي:

حلسيدرحلوزيا،

أنا جيت نشكي ليك لقيتك عامر أكثر مني، ولكن أتفهم الوضعية 
ديالكم وغتحيلوني في الحقيقة على املجهود الحكومي، ألن فعال هاذ 
ديالكم، ولكن  اإلرادة  ديالكم شخ�ضي، كنعرفو  ال�ضي ما�ضي مشكل 
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 la variable( هاذ القطاع هذا ديال الشباب والرياضة ولى بحال ذيك

d’ajustement( اللي عندنا في الحكومة، أربعة وزراء في أربعة سنوات، 

صعيب معه أنه يولي عندنا واحد التصور ويولي واحد العمل ويولي واحد 

املجهود، من غير التساؤل اللي عندي على واحد العدد ديال املديريات 

املركزية عندكم، كنتساءل على الدور اللي كيقومو بيه هاذ املسؤولين 

ديالها، خاصة هاذ املديرية اللي مسؤولة على هاذ دور الشباب، مديرية 

الشباب والطفولة و�ضي حاجة من هاذ...

تكلمتو على املشاكل، كنت كننتظر تقولو لينا يعني الحكومة أش 

دارت باش عاوناتكم باش يمكن هاذ الرؤية اللي كتكلمو عليها تبلوروها، 

ما اعطاتكومش موارد بشرية كافية، وهذا مشكل كبير، هذا هو املشكل 

رقم واحد، دبا دور الشباب كتلقى فيها واحد السيد، فينا هوما املؤطرين 

اللي غيأطرو هاذ الشباب؟ عندنا 1500 أو أكثر ديال الجماعات الترابية 

في املغرب و600 ديال دور الشباب، 100 أقفلت خالل هاذ السنوات 

األخيرة، هذا تيبين تناقض اللي كاين في الحكومة، اللي هاذي واحد أربع، 

الحكومة كتجيب قوانين ذات بعد  لينا  خمس سنوات ديما كتقول 

اجتماعي وكتهتم بالشأن االجتماعي، كنشوفو اليوم، اليوم بينتو لينا 

بالواضح بأن �ضي حاجة أسميتها الشباب ما عندها حتى �ضي قيمة وما 

عندها حتى �ضي أهمية داخل هذه الحكومة.

ما يزيد الطين بلة، هو هاذ ال�ضي ديال الجائحة، من نهار تعلنات 

الجائحة في املغرب، تم إغالق هاذيك دور الشباب، راه مغلقة، حتى 

هاذيك 600 دبا ما عندناش، وما كاينش �ضي اجتهاد من هاذ املديرية 

اللي كتكلم عليها، باش يديرو �ضي بروتوكول وال �ضي حاجة باش يا إما 

العمل عن بعد، يا إما يشتغلو بواحد الشكل ديال التناوب، يا إما يفتحو 

البيبان، ألن عدد ديال الجمعيات أيضا كتشتغل، عندها املقرات ديالها 

في هاذ دور الشباب، كيمكن تنشط بها، دبا لقاوها مناسبة، وألنه ما 

كاينش واحد التأطير من املديرية املركزية باش يقولو لهم أشنو يديرو 

باش هاذ دور الشباب على األقل هاذ 600 اللي كاينة يمكن تشتغل، 

واعطيوها إمكانيات أيضا، إمكانيات على األقل املادية اللي عندكم باش 

يمكن يشتغلو، راه الوضع �ضيء، أكدتوه، السيد الوزير، وهذا ال يبشر 

بخير، ألن كنتكلمو على الشباب ديال بالدنا.

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

بالعالم  والرياضية  الثقافية  "األنشطة  موضوعه  الرابع  السؤال 

القروي"، وهو موضوع من طرف فريق األصالة واملعاصرة.

تفضل السيد املستشار.

حملستشرررحلسيدرعر لرحلف حكرت:

حلسيدرحلائيس،

تشجيع  أجل  من  الالزمة  التحتية  للبنيات  يفتقر  القروي  العالم 
األنشطة الرياضية والثقافية.

نسائلكم، السيد الوزير، عن اإلجراءات املزمع اتخاذها من أجل 
النهوض بهاذ األنشطة الثقافية والرياضية بالعالم القروي.

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

حلسيدروزيارحلثقربةروحلشبربروحلايرضة:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

كلنا مقتنعين بأن مستقبل املغرب جزء كبير منو راه جاي من العالم 
القروي، وكاينة رغبة كبيرة ديال هاذ الوزارة باش نطورو هاذ املنظومة 
ديال البنية التحتية في العالم القروي والشبه القروي، وتكلمت على 
باش  اإلمكانية  نحاولو ندرسو  راه غادي  ليكم  راه قلت  الشباب  دور 
تكون دور الشباب متنقلة، وهي اللي غادي تجيب لينا هاذ الخدمات 
العمومية ديال التشجيع على القراءة، الرياضة، التنشيط الثقافي إلى 
آخره، لهاذ األماكن اللي بعض املرات اللي أسميتو التوازنات املالية ما 
كتمكناش باش نمشيو نخلقو بنية تحتية، ولكن بهاذ الوسائل املتنقلة 

كاين إمكانية باش نمشيو للقدام.

ثاني حاجة في املجال ديال الثقافة، كاين واحد املجهود اللي كيتبذل 
في التسريع ديال وتيرة إنجاز مختلف املشاريع الثقافية املفرمجة فكاع 
جهات اململكة، إحداث 21 مكتبة بشراكة مع الجماعات القروية برسم 
سنة 2020، وهاذ السنة 2021 كيضمن الفرنامج العمل ديال الوزارة 
لشبكات القراءات العمومية برسم سنة 2021، إحداث نقط القراءة 

باملجال القروي بجهة سوس–ماسة.

وهنا بغيت نلح، تكلمنا على االلتقائية ديال السياسات العمومية، 
هنا كاين واحد املجهود اللي كيتدار بشراكة مع وزارة التربية الوطنية 
باش نوضعو واحد الفرنامج، باش يكون واحد العرض ثقافي مختص 
وزارة  مع  وبتنسيق  الترابية  الجماعات  مع  بشراكة  القروي،  بالعالم 
التربية الوطنية، الستغالل الفضاءات املدرسية، وهاذ الفرنامج غادي 

يكون عندو واحد األثر مهم إن شاء هللا.

القراءة  لتشجيع  املتنقلة  القوافل  ديال  التوفير  أيضا  وكاين 
وتقريب الكتاب للمناطق النائية، وهنا الوزارة كتوفر على حظيرة ديال 
القوافل، فيها 5 ديال الحافالت كيتم االستغالل ديالها في إطار اتفاقيات 
شراكة مع املجالس اإلقليمية، وبغيت نشير أيضا إلى أن املركز املغربي 
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السينماتوغرافي )CCM2( عندو أيضا أجهزة متنقلة وهي رهن اإلشارة 
هاذ  ديال  بالحجز  ويقومو   )CCM( بــ  يتصلو  الترابية،  املجالس  ديال 
 un festival( القوافل باش يدوزو لعندهم ويديرو �ضي.. أسميتو، بحال

cinématographique( كيمكن يكون متنقل.

وكاين أيضا، ما نتكلمش على الفرامج اللي كاينة في الوقت.. غير وقت 
الجائحة املهرجانات إلى آخره والتظاهرات إن شاء هللا، كنظن أن إعادة 
تنشيط هاذ املجال الثقافي، والسيما في املجال القروي رهين بالتطور 
الصعيد  على  التطورات  كتشوفو  وأنتوما  الوبائية،  الوضعية  ديال 

.)l’incertitude( الوطني وعلى الصعيد العالمي اللي كاين مازال واحد

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحلوزيا.

الكلمة لكم السيد املستشار.

حملستشرررحلسيدرعر لرحلف حكرت:

شكاح،رحلسيدرحلوزيا،رعلىرحلتوضيحرتر ترلكم.

في الحقيقة نطلب منكم، السيد الوزير، أنكم توليو أهمية كبيرة 
ديال  كاين ضعف  الوزير،  السيد  القروية، فاش كنقولو،  للمناطق 
البنيات التحتية واملنشآت الرياضية في املناطق القروية، راه كننساو 
املناطق الجبلية، الجبلية راه ما فيها والو، مجموع ديال املناطق الجبلية 
راه أزيد من 1200 جماعة في الجبل، و1200 جماعة في الجبل، وكل 

جماعة فيها 14.000، 15.000، 18.000 نسمة.

املثال  على سبيل  نعطيك  بأنه  الوزير،  السيد  ليك،  نقول  نقدر 
18 ألف نسمة، ما  الجماعة ديال "تاكلفت" بإقليم أزيالل، راه فيها 
ما كنهضروش.. هذا  بالك  ما  ال�ضي  القرب، هاذ  ديال  فيهاش ملعب 
القرب،  بملعب  يطالبون  الشباب  ديال  مجموعة  الناس،  ملعب، 
ناهيك هذا.. قس على ذلك مجموعة ديال الجماعات ما�ضي غير في 
إقليم أزيالل، فالجهة كاملة، ربما الوزارة ديالكم دارت واحد الفرنامج 
ديال إنشاء واحد 800 ملعب، ولكن الغريب في األمر، السيد الوزير، 
والسؤال اللي بغيناكم تجاوبونا عليه بصراحة، ملاذا الحيف بالنسبة 
للمناطق القروية والجبلية )par rapport(، السيد الوزير، للمناطق 

الحضرية؟

 )béton( 800 ملعب ديال  إنشاء  اليوم درتو برنامج ديال  عالش 
وكنشوفو في املناطق الحضرية هنا وليدات الناس في املدينة تيلعبو 
بــ  بالكرياج  الوزير،  السيد  االصطناعي،  العشب  ديال  مالعب   في 
)la clôture( في أمان هللا وحفظه، ملاذا هاذ الحيف؟ بغينا الجواب 
واضح، واش الناس ديال هاذ املناطق ديال الجبل واش مواطنين من 

2 Centre Cinématographique Marocain

الدرجة الثانية وهاذ الناس ديال املدينة مواطنين من الدرجة األولى؟

زد على ذلك، السيد الوزير، املسابا البلدية أو الجماعية، اليوم 
تنشوفو مناطق في املدينة فيها البحر، الناس عندهم متنفس يمكن 
الوزير،  السيد  احنا  مسابا،  وكاينين  للبحر،  يمشيو  للبحر،  يولجو 
ما�ضي ضد زعما العالم الحضري أو املدن الكفرى، ربما احنا كنعيشو 
في املدن الكفرى، ولكن بغيناكم، السيد الوزير، التفاتة لهاذ املناطق 
حتى هي ونشوفو فيها مسابا، ملاذا املواطن في الجبل ما يمكن ليهش 
ولدو يم�ضي للمسبا؟ كاين قساوة الطبيعة والقساوة الجغرافية، ربما 
أنت، السيد الوزير، واحد الوزير شاب، وزير بغيناك تخلي البصمة 
ديالك في هاذ وزارة الشبيبة والرياضة، ما بغيناش وزراء يتعاقبو ديما 
)les stratégies( كاينين والفرامج كاينة، ولكن ديما كاين إشكال، بغينا 
الحكامة اللي هضر عليها سيدنا، السيد الوزير، بغيناك أنت اليوم تكون 
واحد البصمة ديال السيد الوزير في العالم القروي، بغينا إعادة النظر 
في هاذ الفرنامج ديال هاذ املالعب، السيد الوزير، ويتدارو مالعب ديال 
القرب في املستوى الرفيع، ما باقيش بغينا الحيف بين هذا وهذا، بغينا 
مغاربة راه مغاربة وحدين، وليدات وحدين، ما كاينش فرق مغربي من 

الدرجة األولى ومغربي من الدرجة الثانية.

كذلك، السيد الوزير، مازال احنا ما كنهضروش على دور السنيما 
واملسارح ودور الشباب، هاذ ال�ضي ما تنهضروش عليه، احنا أول حاجة 
تنطلبو هو مالعب القرب، ولكن كاين مناطق أخرى، السيد الوزير، في 
مناطق حضرية تفتقد لهاذ املنشآت كذلك، بغينا مصالح.. ألن مجموع 
ديال الشباب اليوم، تنتكلمو على الشباب راه ثروة هائلة عندنا ديال 
الشباب، هاذ الشباب، السيد الوزير، خصنا نديرو له متنفس فين 
يمشيو ويتلهاو هاذ الشباب، ألن إلى ما مشاوش غادي نرجعو هاهوما 
املخدرات وبزاف ديال املسائل اللي ت�ضيء للشباب، وهي ثروة عندنا 

شبابية اللي هي املستقبل ديال البالد.

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحملستشرر.

الوبائية على قطاع  "تداعيات األزمة  الخامس موضوعه  السؤال 
الثقافة"، وهو موضوع من طرف الفريق الحركي.

تفضل السيد املستشار املحترم، موالي عبد الرحمان.

حملستشرررحلسيدرعبدرحلاحلرنرحلدري�سي:

حلسيدرحلوزيا،

إجوحنيرحملستشررون،

شكاحرحلسيدرحلائيس.

سنة  كلو".  إيمغربين  أمباركي،  إمازيغن  أمباركي،  "أسكاس  أوال، 
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سعيدة للجميع.

حلسيدرحلوزيا،

التداعيات ديال الجائحة على هاذ القطاع ديال الثقافة.

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

حلسيدروزيارحلثقربةروحلشبربروحلايرضة:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

شكاح،رحلسيدرحملستشرر،رعلىرهرذرحلسؤحل.

اليوم قاعات السينما مسدودة، قاعات املسرح مسدودة، املتاحف 
محلولة، )les galeries d’art( محلولة، إذن ومن التداعيات أيضا ديال 
الوضعية الصحية والوبائية تم التأجيل ديال املعرض الوطني ديال 

الكتاب إلى تاريخ الحق.

األزمة )le donneur d’ordre( األول ديال القطاع الثقافي كان هو 
قطاع السياحة، السياحة راكم عارفين ناقص 80% تقريبا ديال رقم 

املعامالت ديالها.

القطاع  ديال  الشركات  بعض  كتديرها  اللي  األرباح  أيضا  كانت 
الخاص، اللي كانت كتخصصها لـ )mécénat(، الرعاية الثقافية، حتى 

هي ما بقا منها والو.

في هاذ السياق اللي كنحاول نذكرو ليكم، كاين.. أشنو كانت الفرنامج 
ديال القطاع ديال الثقافة؟

من  الفنان  بطاقة  حامل   3700 ديال  االستفادة  كانت  أوال،   -
التعويضات ديال "كوفيد" اللي كانت في األول ديال الجائحة؛

- ثانيا، قامت الوزارة بإطالق برنامج الدعم ديال املشاريع الفنية، 
بطاقة  ديال حاملي   4000 من  أكثر  منو  استافدو  راه  عارفين  وراكم 
الفنان، فيه 39 مليون ديال الدرهم للفن و11 مليون ديال الدرهم 

للكتاب؛

- أيضا كانت التسبيقات ديال )BMDA3( حقوق املؤلفين، في 2020 
كانت 35 مليون درهم ديال التسبيقات اللي مشات عند الفنانة اللي 
 )BMDA( والحظنا بأن نسبة االنخراط في ،)BMDA( هوما منخرطين في
ارتفعت جدا حيث الناس فهمو املنظومة ديال )BMDA(، وكذلك كانت 
 BMDA en( ديال )plateforme( كاين واحد ،)BMDA( الرقمنة ديال
linge( اللي كيقدر الواحد تيم�ضي كينخرط فيها، وكانت هاذ ال�ضي في 
2020، في دجنفر قام بــ )BMDA( بالتوزيع ديال 12 مليون ديال الدرهم 

3 Bureau Marocain du Droit d’Auteur

أيضا باش نكملو السنة، وهاذ السيمانة الفايتة تم في "لجنة اليقظة 
الفيدرالية   )CGEM( مع  برنامج  ديال عقد  التوقيع  تم  االقتصادية" 
ديال الصناعات الثقافية واإلبتكارية، وفيها واحد العدد ديال اإلجراءات 
مهمة جدا باش نسهلو على )la trésorerie( ديال املقاوالت الثقافية 
واحد العدد ديال األمور اللي فيها )GPBM4( األبناك، القروض البنكية، 
فيها )les cotisations( االنخراطات في صندوق الضمان االجتماعي، فيها 
اإلعفاء من الضريبة على الدخل للتكملة ديال أسميتو.. دال األجور إلى 

آخره.

وكاين أيضا واحد )l’indemnité forfaitaire( للعمال ديال املقاوالت 
الثقافية اللي انخفض رقم املعامالت ديالها أكثر من 50% واللي بغات 

تديرهم في توقيف مؤقت عن العمل.

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيد املستشار، ال�ضي موالي عبد الرحمان.

حملستشرررحلسيدرعبدرحلاحلرنرحلدري�سي:

شكاحرحلسيدرحلوزيا.

السيد  عليها،  كتوقفو  اللي  املجهودات  تنعرفو  احنا  الحقيقة  في 
الوزير، ومن خاللكم األطر كلهم، ولكن ملي كنجيو نقراو امليزانية ديال 
الدولة كنلقاو 0.27، هذا كيوضح جليا أنه ما زال ما عندناش واحد 

التصور حقيقي لهاذ القطاع ديال الثقافة وكذلك ديال الشباب.

حلسيدرحلوزيا،

كنعرفو الظروف اللي اشتغلتو فيها، أوال، قبل ما تجيو، الظروف 
أنه  إال  القطاع،  هاذ  على  انعكسات  كيفاش  "كوفيد"  ديال  كذلك 
كتهضرو على بعض الناس اللي مهيكلين، احنا كنهضرو لكم، السيد 
 الوزير، على الناس مساكن اللي ما وصلهوم حتى واحد واللي كنقولو 
ما  حاليا  الناس  هوما  واللي  الجبلية  املناطق  ديال   )les folklores(
عندهوم منين ينتعشو، ألن كتعرفو جميع املهرجانات كل�ضي واقف، 
السينما  كنعرفو  مسدود،  قلت  كيما  املسرح  ديال  املسائل  كنعرفو 

مسدودة.

مازال  اآلن  ولحد  كبير  اإلشكال  واحد  كيعيشو  اللي  للناس  نجيو 
وفي  السينما  في  كيشتغلو  اللي  الناس  ليهم،  التصور  واحد  كاين  ما 
املسرح، كنهضرو على )comparses( ،)les techniciens(، كنهضرو على 
املهندسين ديال السمع، كنهضرو على املهندسين ديال الصوت، كنهضرو 
على املنتجين ديال السينما اللي ربما كان بعض الحوارات معاكم، وأنا 
تبعتها، السيد الوزير، ولكن في حين أنه حاليا كاين واحد املجموعة 

4 Groupement Professionnel des Banques du Maroc
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ديال األفالم اللي بغات تصور في املغرب، ما كاينش اللي يمد لهوم يد 
العون واللي يتصنت لهم، بغيناك، السيد الوزير، أنك تحاول تحط 
هاذ ال�ضي في الفرنامج ديالك، ألنه هاذ الناس اللي كيشتغلو مع األفالم 
راه ما عندهومش �ضي مورد قار من جهة أخرى إال مع السينما، السينما 
اللي هي كتشتغل مغربية وكذلك السينما الخارجية، بالخصوص في 
املناطق اللي كنعيشو فيها هي املناطق الجنوبية، الجنوب، احنا بالنسبة 
 لينا راه كل�ضي وقف، السياحة وقفات، والسينما وقفات، زيادة على 
ونهار  الثقافة،  ديال  املسألة  عليهم،  كنهضرو  اللي   )les folklores(

كنبغيوهم كنلقاوهم، اليوم شكون اللي في جنب هاذ الناس هاذو؟

حلسيدرحلوزيا،

بغينا تصور حقيقي لهاذ الناس هاذو، بالخصوص لهاذيك املناطق 
الكفرى، ما�ضي فوقت ما بغيتو أحواش تلقاوهوم، بغيتو الركبة تلقاوها، 

واحد النهار فين بغاوكم ما يلقاوكمشاي.

كذلك، كنهضرو على املداخيل ديال الدولة من الناحية ديال العملة 
الكبيرة ديال السينما، هاذ الناس راهم حاليا، وهللا العظيم، السيد 
الوزير، إلى الناس وصل واحد الوضعية كارثية، كارثية، أنتوما كتهضرو 
قبيلة هذا فـ )BMDA( راه مسجل هذا، هاذ الناس راهم ما مسجلين 

فحتى حاجة.

وهذا خطأ ديال الناس دياول )CCM( أنهم خصهم يأطرو الناس 
ويعطيوهم بطائق، ما�ضي يعطيو البطائق للناس اللي قراو، متافقين، 

وهاذ الناس اللي غير مهيكلة نخليوهم هكذا دائما؟

وبالتالي، السيد الوزير، خصكم واحد النظرة خاصة للمسألة ديال 
السينما، هللا يجازيكم بخير، ما تخليوش هاذ القطاع هذا أكثر من هاذ 

ال�ضي اللي خليتوه.

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحملستشرر.

السؤال السادس موضوعه "استثناء بعض الصحافيين من الدعم 
العمومي"، وهو موضوع من طرف فريق العدالة والتنمية.

تفضل السيد املستشار املحترم.

حملستشرررحلسيدرحلحسينرحلعبر ي:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيدحنرحلوزياحن،

حلسيدرحلوزيارحملحت م،

خصصت الحكومة دعم مالي للمقاوالت الصحافية خالل جائحة 
كورونا، تم أداء أجور الصحافيين والعاملين بهذه املؤسسات خالل 

ثالثة أشهر األولى، يعني يوليوز وغشت وشتنفر، بشكل موحد وللجميع، 
إال أنه تم استثناء أداء للبعض دون البعض اآلخر.

نسائلكم عن السبب في ذلك؟

ثم نسائلكم عن اإلجراءات اإلستعجالية التي ستتخذونها لحل هذا 
املشكل؟

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

حلسيدروزيارحلثقربةروحلشبربروحلايرضة:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

شكاح،رحلسيدرحملستشرر،رعلىرهرذرحلسؤحلرحملهم.

كيما كتعرفو ما نعاودش نكرر الدور ديال الصحافة في البناء ديال 
املؤسسات الديمقراطية، راه الديمقراطية ما�ضي هي االنتخابات فقط، 
ولكن املؤسسات والوعي ديال املواطن والثقة في املجتمع، الرصيد ديال 

الثقة راه مرتبط ارتباط وطيد بالصحة ديال املجال اإلعالمي.

 )FMEJ5( ملي جيت لقيت بأن العقد الفرنامج اللي كان مع جمعية
تقادا في 2019، ولقينا الزمن ديال الجائحة وما لقيناش سند قانوني 
باش نقومو بهاذ العملية ديال الدعم اللي هي استثنائية، درنا واحد 

املجهود مع وزارة املالية، قلنا غادي ناخذو ثالثة ديال النقط:

- النقطة األولى: هي يكون هاذ الدعم كيشمل لكل�ضي، حيث من 
قبل كان كنديرو بالغ باش يوصلو لينا طلبات الدعم، وكيتم انتقاء اللي 
مستاجب )les critères( واللي ما مستاجبش، هنا قلنا غناخذو %100 

اللي طلب غادي ياخذ؛

- ثاني حاجة: العقلنة ديال هاذ املنظومة ديال الدعم، ما نبقاوش 
نعطيو دعم مباشرة للمقاولة الصحافية ولكن نمشيو نعطيو األجور، 
نتحملو األجور، يمشيو الفلوس )direct( لعند الصحافيين، هاذي في 

الباب ديال العقلنة؛

- وثالث حاجة: نديرو الصحافي حيث ما كايناش صحافة بدون 
صحافي، نديرو الصحافي في قلب املنظومة، أي أننا هاذ الدعم يولي 

تحمل ديال األجور ديال الصحافيين.

تم اإلبرام ديال واحد االتفاقية ثالثية ما بين وزارة االتصال، وزارة 
املالية والبنك الشعبي، باش مشينا وكان ملحق تعديلي، وقلنا غادي 
ثالثة  وزدنا  األول،  في  أشهر  ثالثة  ديال  األجور  االعتبار  بعين  ناخذو 
أشهر هي ستة ديال األشهر، وهنا الدليل القاطع هو )CNSS( "صندوق 
الضمان االجتماعي"، راه ما كاينشاي، إلى بغيتو تعرفو الدعم اللي اخذاه 

5 Fédération Marocaine des Editeurs de Journaux



9ف87 الجريدة الرسمية للبرملانعددف104–18فجمادى اآلخرةف1442 )فاتا ففرايرف2021( 

�ضي صحافي، حيث كيسولوني بعض املرات كنقول لهم راه ما بقاش ذيك 
القياس، صافي راه والت )la CNSS( هي )le juge de paie( كانت كتسول 
شحال عندك كتلة األجور قسمها على 2 هذا هو الدعم اللي اخذيتي، 

)donc( الوضوح.

فيما يخص ملي قلت 100% خصهم ياخذو، زدنا )donc( كانت 150 
مليون ديال الدرهم ديال األجور، 30 مليون درهم اللي زدناها للمقاوالت 
اللي حاصلة على املالءمة من عند )tribunal(، هاذو غير كيوضعو الطلب 
حاجة،  �ضي  وال  علبة سوداء  ما�ضي  كينشرو  بأنهم  وكيوريونا  ديالهم 
كينشرو عندهم نشرات في األنترنيت وال ورقية ومسجلين في "صندوق 
ألف   30  )forfaitaire(،ديالهم الدعم  كياخذو  االجتماعي"  الضمان 
درهم، 40 ألف درهم وال 50 ألف درهم، حسب العدد ديال املوظفين 

.)CNSS6( اللي مسجلين في

ديال   150 فيها  الدرهم،  ديال  مليون   235 قلت  يخص..  وفيما 
عندهم  اللي   )les forfaitaires( ديال  درهم  مليون   30 الصحف، 

املالءمة، 15مليون ديال الدرهم اللي مشات للتوزيع..

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحلوزيا.

انتهى الوقت.

الكلمة لكم السيد املستشار.

حملستشرررحلسيدرحلحسينرحلعبر ي:

شكاحرلكمرحلسيدرحلوزيا.

بداية نشير إلى الدور الهام للصحافة املكتوبة بشقيها الورقي وكذلك 
اإللكتروني، الصحافة الجادة ألنها ساهمت في التوعية واإلخبار خالل 

فترة الجائحة.

كما نشير لذلك ونؤكد على الوضعية االقتصادية املتأزمة لجميع 
بهذا  الحكومة  ديال  القرار  ونثمن  ونحيي  الصحافية،  املقاوالت  هذه 

الدعم االستثنائي في إطار املخطط اإلستعجالي كما قلتم.

وكنأكدو كما كتأكدو أنتم كذلك على أن هذا الدعم هو استثنائي 
للمقاوالت من أجل الحفاظ على مناصب الشغل للصحافيين والعاملين 

بها.

نقول لكم، السيد الوزير، بكل وضوح وشفافية، أنكم أحسنتم 
البداية.

حلسيدرحلوزيا،

اتخذتم قرار في البداية مباشرة بعد تعيينكم بقرار لصرف الدعم 
طرف  من  معلق  كان  واللي  مباشرة،  خمسة  كنظن  إعالمية،  ملنابر 

6 Caisse Nationale de Sécurité Sociale

سلفكم بشكل متعسف.

في  الحكومة  بأن  لكم  نقول  الكالم  بنفس  الوزير،  السيد  اآلن، 
والعاملين  واملستخدمين  الصحفيين  أجور  تحتجز  وزارتكم  شخص 
بجريدة "أخبار اليوم" ملدة تزيد على ثالثة أشهر، هذا هو جوهر السؤال 
ديالنا، هو أن هناك.. أديتو ثالثة أشهر بشكل واضح ثم أديتو ثالثة أشهر 
األخرى للجميع، تم استثناء هؤالء الصحافيين اللي العدد ديالهم حوالي 

40 بشكل تعسفي وبدون قرار معلل.

هاذ الحجز يعني خلف مآ�ضي اجتماعية، ألن إلى كان 40 صحافي، 
راه عندهم أسر، بغينا نعرفو ما هو السبب؟ إلى كان �ضي سبب غنمشيو 
معكم، وإلى ما كانش سبب.. غنقول لكم بأنه هاذ القرار هو قرار تعسفي، 
احنا مع حماية املال العام، واحنا معاكم وقلت لكم وأكدت لكم بأنكم 
أحسنتم البداية، كنت كنتمناو كذلك باش تحسنو حتى النهاية، ألن هاذ 
امللف إلى كانت �ضي مالحظات على هذه املؤسسة احنا معاكم فيها، ولكن 
هاذي أجور، كنظن بأنه يجب، وكناشدكم من هاذ املنفر على أنكم يجب 
األداء ديال أجور ديال املستخدمين، وإذا كانت من مالحظات في طريقة 
صرف، فهناك مؤسسات للدولة يمكنكم إحالة هذا امللف عليها، لكن 
قبل ذلك يجب أن تنظروا إلى ما هو اجتماعي وأن تؤدوا األجور ديال هاذ 

الصحافيين.

شكرا لكم.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

نشكر السيد الوزير على املساهمة، وننتقل للسؤال األول املوجه 
من  النهائية"،  القضائية  األحكام  "تنفيذ  وموضوعه  العدل،  لقطاع 

طرف فريق اإلتحاد املغربي للشغل.

تفضل السيد املستشار املحترم.

حملستشرررحلسيدرمحلدرحيتوم:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيدرحلوزيا،

نسائلكم من جديد عن عدم تنفيذ األحكام الصادرة لفائدة العمال 
في ملفات نزاعات الشغل، ملا يشكله ذلك من ضرر اجتماعي، وكذلك 

ضربا لكل املنظومة القضائية ببالدنا؟

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيد الوزير.
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حلسيدرمحلدربنرعبدرحلقر ر،روزيارحلعدل:

شكاح.

سنةرسعيد8رللجليع.

إذا انطلقنا من منطوق سؤالكم، السيد املستشار املحترم، فال يصح 
القول بأن ليس هناك تنفيذ لألحكام الصادرة لفائدة العمال في نزاعات 
الشغل، على كل حال ينبغي تنسيب هاذ الحكم، واملعطيات املتوفرة 

لدى الوزارة تكذب ذلك.

تنفيذ األحكام القضائية هو عنصر أسا�ضي في كل منظومة قضائية 
ومؤشر على مدى نجاعتها وقياس فعاليتها، باإلضافة إلى أنه من دعائم 
دولة الحق والقانون ومصدر للثقة، الثقة في اإلدارة والثقة في القضاء، 
بل تنفيذ األحكام هو اللي كيعطي الهبة للقضاء، ال معنى لألحكام بدون 
األحكام  أن  على  تيأكد  اململكة  126 من دستور  والفصل  تنفذ،  أن 
الصادرة على القضاء البد أن تنفذ على الجميع، طبعا أن تنفذ على 
الجميع، يعني أن تنفذ دون تماطل ودون شطط وعلى الجميع، يقصد 
بها الدستور األشخاص الذاتيين واملعنويين وأشخاص القانون العام 

وفي مقدمتهم اإلدارة.

وزارة العدل، بحكم االختصاصات ديالها، هي معنية بتنفيذ األحكام 
باملسارات كلها في إطار احترام استقاللية السلطة القضائية طبعا، واحنا 
عندنا واحد اإلستراتجية قائمة على تتبع املؤشرات املسجلة في محاكم 
اململكة اللي كنتوصلو بها وكنربطو االتصال مع املسؤولين القضائيين في 
كل املحاكم باش نلقاو الحلول، الحلول اللي كتطلب تعبئة موارد بشرية 

ولوجيستيكية ومالية لهاذ التنفيذ.

غير أن املؤشرات.. نعطيك غير مثال بسيط، املؤشرات ديال التنفيذ 
املدني فقط لسنة 2019، يمكن نقول لك بأن النسبة ديال التنفيذ 
كانت  املحاكم  في  املنفذة  التنفيذ  ملفات  بمعنى عدد   ،%98 وصلت 
376.520 ملف تنفيذي، وهاذي واحد النسبة مهمة جدا. بينما إذا 
دخلنا في التفاصيل ألن كاين نزاع الشغل وكاين حوادث الشغل وكاين 
التنفيذ على األمراض إلى غير ذلك، فجميع النسب املتوفرة هي نسب 
بالنسبة لسنة واحدة، أحيانا تتوصل لــ 110%، بمعنى كتنفذ املسجل 
ديال السنة واملتبقي من السنة املاضية، إذا كانو هناك بعض الحاالت 
الخاصة فهذا يمكن نشوفوها في سياقات أخرى وليس في هذا السياق.

ولكن اللي يمكن نقول لكم احنا حريصين على أن نوفر كل الوسائل 
واإلمكانيات باش يتنفذو هذه األحكام، مدنيا كاين مؤشرات مهمة، في 

املوضوع اللي طرحتي كاين أيضا مؤشرات ال تدعو إلى هاذ..

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحلوزيا.

لكلمة لكم السيد املستشار.

حملستشرررحلسيدرمحلدرحيتوم:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

كنا  ألن  ديالكم  للجواب  كنتأسفو  الوزير،  السيد  الحقيقة،  في 
كنتمناو تفاعل إيجابي، خصوصا أنك عشتي جزء كبير من هذه امللفات 
في الدفاع عن حقوق اإلنسان، وأنا ما غاديش نتكلم من فراغ، ألن 
عندنا نماذج صارخة واعطيناكم شحال من مرة امللفات من هاذ النوع، 
وغير في هذه الوالية التشريعية هذا كنظن السؤال الرابع اللي كنطرحوه 

على تنفيذ األحكام.

البيضاء  بالدار  للمالبس   )Dollytex( البسيطة:  األمثلة  فبعض 
تهريب املشغل ألهم املنقوالت وتحويل طلبيات الشركة لشركة أخرى 
يحول دون التنفيذ، "روحان لألحذية" و"رونيس لألحذية"، واحدة فرار 
املشغل خارج البالد ولم تنفذ األحكام، والثانية رغم اإلنذارات لم تنفذ 
األحكام، "ميتريز لوازم الخياطة" و"لينا واش للمالبس" بالدار البيضاء 
كذلك، و"مطاحن الساحل" هذا امللف الذي عمر طويال، وكنا قد قمنا 

باتصاالت مباشرة معكم.

لكن املثال الصارخ وتتوفرون على رسالة بشأنه، هو صارخ كما 
قلت في تحقير األحكام القضائية هو شركة )APM Terminals( بطنجة 
النقابيين،  بإرجاع  أحكامها  االبتدائية  املحكمة  أصدرت  املتوسط، 
لدى  وتأكدت  استئنافيا،  وتأكدت  املطرودين  النقابيين  املسؤولين 
محكمة النقض، ومع ذلك تستمر الشركة في رفض تنفيذ هذه األحكام.

أي سلطة تكون أكفر من القضاء في البالد؟ سلطة )APM( مثال؟! 
السلطة  ومراسلة  الوطنية  األمانة  لكم  بعثت  التي  املراسالت  رغم 

القضائية ولم يتحرك أي مسؤول في هذا الشأن.

حقيقة، السيد الوزير، أن الدستور املغربي ينص في الفصل 126 
على إلزامية تنفيذ األحكام القضائية النهائية على الجميع، وذلك ضمانا 
للمساواة بين املواطنين أمام القضاء، لكن ال ينفع أن نتحدث عن حق 
ال نفاذ له على أرض الواقع، واحنا اعطيناكم أمثلة، إذن هذه األمثلة 
الصارخة يجب أخذها بعين االعتبار، لذا نطالبكم، السيد الوزير، 

بإجراء تحقيقات نزيهة في هذا الشأن.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحملستشرر.

وهو  الرقمية"،  املحاكم  مشروع  "مآل  موضوعه  الثاني  السؤال 
موضوع من طرف الفريق االستقاللي.

تفضل املستشار املحترم ال�ضي موالي إبراهيم.

حملستشرررحلسيدرمواليرإباحهيمرشايف:

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم.
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حلسيدرحلائيس،

حلسيدحنرحلوزياحن،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

املعلوميات  ثورة حقيقية على مستوى  العالم  كما  بالدنا  عرفت 
وعلى مستوى تقنيات االتصال والتواصل، وأثر ذلك بشكل مباشر على 
جميع امليادين االقتصادية واالجتماعية والقانونية وغيرها، واليوم إذا 
كانت تعني املحكمة الرقمية هو استعمال هذه الوسائل الحديثة في 
جميع مراحل التقا�ضي، ابتداء من تسجيل امللفات ووصوال إلى الحكم، 
فإننا نسائلكم، السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة من أجل تنزيل 
هذا املشروع الذي يعني املحكمة الرقمية وذلك في إطار منظور شمولي 

إلصالح العدالة ببالدنا.

وشكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة للسيد الوزير.

حلسيدروزيارحلعدل:

شكاحرحلسيدرحملستشرررحملحت م.

فعال كما تفضلتم، االستراتيجيات ديال إصالح منظومة العدالة 
في 30 سنة األخيرة في العالم كانت متميزة ب�ضيء أسا�ضي، وهو الرقمنة 
والتحول الرقمي وإدماج تكنولوجيا االتصال واملعلومة، وبالدنا بطبيعة 
الحال حتى هي منخرطة في هذا التوجه ومنفتحة عليه وامليثاق ديال 
إصالح منظومة العدالة يؤكد على ذلك، والفرنامج الحكومي والتوجيهات 
امللكية السامية في هذا الشأن بالتسريع بالرقمنة وأيضا بتأطير هذه 

الرقمنة بإطار تشريعي وقانوني.

فين وصلنا في هذا املجال هذا؟ يمكن نقول لك بأن األطر واملهندسين 
الفرمجيات  من  الكثير  وطوروا  نهار  ليل  يشتغلون  العدل  وزارة  ديال 

والكثير من املنصات الرقمية اللي كتم�ضي في 3 ديال االتجاهات:

تمكن  أو  املعلومة  تقدم  اللي  املعلوماتية  الرقمنة  هناك  كاين   -
املواطن من الولوج إلى املعلومة القانونية والقضائية؛

- كاين هناك الرقمنة اإلجرائية يعني تبسيط املساطر، فحال اللي 
تفضلتي واعطيتو واحد العدد ديال األمثلة مثال املحامي كيمكن لو 
يوضع املقال ديالو بال ما يتنقل من البيت ديالو عن طريق املنصة ديال 

املحامي؛

- وكاينة الرقمنة باإلضافة للمعلوماتية واإلجرائية، الخدماتية، كاين 
خدمات السجل العدلي، السجل التجاري، وخاصة أثناء الحجر الصحي 
اللي قدمنا واحد العدد: التوقيع اإللكتروني، األداء اإللكتروني، التبادل 

اإللكتروني، أو ما يسمى بالتدبير الالمادي للخدمات وللمساطر.

املقبلة  املشاريع  نقدم  وقريبا سوف  فيه،  مشينا  كله  ال�ضي  هاذ 
ألن هذه املشاريع هذه راه هي كيستافدو منها املواطنين وأنا سبق لي في 
هذه القاعة أعطيت واحد العدد ديال األرقام واملؤشرات، واملحاكمة 
عن بعد اللي أصبحت اآلن اليوم مكسب، لكن احنا هاذ ال�ضي كله ما 
بغيناش يكون مجرد تطبيقات وبرامج مشتتة، وضعناها في واحد اإلطار 
متكامل ومنسجم اللي سميناه املخطط التوجيهي للتحول الرقمي، اللي 
عندو آجال وعندو أهداف وعندو وسائل ومتدخلين وميزانيات منسجمة 

في تدخالتها وفي تنسيقها وفي تعبئة كل الشركاء حولها.

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة لكم السيد املستشار املحترم.

حملستشرررحلسيدرمواليرإباحهيمرشايف:

نشكركم السيد الوزير، على هذه اإليضاحات املقدمة، وكما جاء 
في جوابكم فإن هذا الورش املرتبط باملحكمة الرقمية هو ورش أسا�ضي 
ومهم، ولم يعد فقط هو خيار استراتيجي، وإنما أصبا ضرورة ملحة، 

أكدت على ذلك الخطب امللكية السامية وأكدت على ذلك التوجيهات.

بطبيعية الحال كما جاء على لسانكم، فإن لهذا املشروع مجموعة 
من اإليجابيات، عندما نتحدث عن نجاعة النظام القضائي وفعاليته، 
الخدمة  تقريب  وكذلك  التقا�ضي  آجال  تقليص  عن  نتحدث  حينما 
القضائية من املواطنين إضافة إلى الشفافية في املساطر، ولكن ما أردنا 
إثارته في هذا السؤال هو مجموعة من اإلكراهات، إذا كانت في ظل 

جائحة كورونا اللجوء إلى املحاكمة عن بعد فإن ذلك يطرح إشكالين:

األول على مستوى املشروعية، مادام ليس هناك نص قانوني يؤطر 
هذه العملية؛

بالنسبة  أنه  بالشرعية، وهو على  املرتبط  كذلك، اإلشكال اآلخر 
للمحاكمة عن بعد تنفي الحضور الفعلي للمتقاضين، سواء املدعي أو 

املدعى عليه أمام الهيئة املوقرة.

كذلك، بطبيعة الحال هذا الورش ما يمكن ينجح بدون إذا ما كان 
وضع العنصر البشري في صلب االهتمام، نتحدث عن تأهيل العنصر 
البشري، سواء األطر القضائية أو اإلدارية وكذلك مساعدي القضاء من 

محامين، من مفوضين قضائيين ومن خفراء.

لهذا  بالنسبة  أمثل  تنزيل  هناك ضمان  يكون  أنه  على  البد  إذن 
تأخذ  متكاملة،  قانونية  منظومة  الرقمية  املحكمة  اللي  املشروع 
توقع  ممكن  اللي  والتغييرات  املدنية  املسطرة  قانون  االعتبار  بعين 
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باملبادالت  املرتبطة  القوانين  كذلك  الجنائي،  القانون  كذلك  عليها، 
اإللكترونية، التوقيع اإللكتروني، )le cachet électronique( وكــذلك 

قوانين متعـــددة، منظــومــة قـــانونيـــــة

بنية تحتية  متكاملة، ولكن كذلك وسائل بشرية مؤهلة وكذلك 
وتقنية اللي توفر الحواسيب وتوفر كذلك شبكة من األنترنيت بصبيب 
يكون عاليا، كلها عوامل البد أن تكون متوفرة لتنزيل أمثل بالنسبة 

للمشروع ديال املحكمة الرقمية.

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحملستشرر.

الكلمة لكم، السيد الوزير، فيما تبقى من الوقت.

حلسيدروزيارحلعدل:

حلسيدرحملستشرر،

استعملتو هذه العبارة ديال التنزيل األمثل، وفعال أن هاذ املسألة 
تحتاج إلى التنزيل األمثل وغدا كاين اجتماع في رئاسة النيابة العامة 
للتشاور حول هذا، ونهار االثنين مع اللجنة الوطنية لحماية املعطيات 

الخاصة، ونهار الثالثاء مع املديرية العامة ديال األمن املعلومياتي التابعة 

للوزارة املنتدبة في الدفاع، هاذو شركاء أساسيين، ألن األمر ال يتعلق 

بمخطط لقطاع معين، بل هو ملنظومة العدالة فيها املحامي واملفوض 

واملوثق والعدول والقضاء والنيابة العامة، واحد العدد ديال املتدخلين 

املعلومياتي  األمن  يكون  خص  وأيضا  انسجام،  بيناتهم  يكون  خص 

الفراءة  املتقا�ضي وقرينة  ديال  امللف  للمتقاضين ألن  بالنسبة  متوفر 

وسرية التحري والتحقيق، هذه ثورة حقيقية نحن اآلن بصددها، وهاذ 

الشعار ديال املحكمة الرقمية هو شعار للجميع، هو شعار استراتيجي 

بعيد املدى.

شكرا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحلوزيا.

شكاحرلكمرآليعررعلىرمسرهلتكم.

وربعترحلجلسةرحلخرصةربرألسئلة.

وسوف ننتقل بعد قليل للجلسة الخاصة بالتشريع.

شكرا لكم.



8733 الجريدة الرسمية للبرملانعددف104–18فجمادى اآلخرةف1442 )فاتا ففرايرف2021( 

محضارحلجلسةررقمر335

حلترريخ: الثالثاء 28 جمادى األولى 1442هـ )12 يناير 2021م(.

حلائرسة: املستشار السيد حميد كوسكوس، الخليفة الثالث للرئيس.

حلتوقيت: أربع وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الخامسة والدقيقة 
الرابعة والعشرين مساء.

آدولرحألعلرل: الدراسة والتصويت على النصين التشريعيين التاليين:

1- مشروع قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية اململكة 
املغربية؛

2- مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة 15 من مدونة األسرة.

حملستشرررحلسيدرحليدركوسكوس،ررئيسرحلجلسة:

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم

وحلصال8روحلسالمرعلىرأشافرحملاسلين.

أعلنرعنرحبتترحرحلجلسةرحلتشايعية.

حلسيدتنرحلوزياينرحملحت مين،

حلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

يخصص املجلس هذه الجلسة للدراسة والتصويت على النصوص 
التشريعية التالية:

أكاديمية  تنظيم  بإعادة  يتعلق   74.19 رقم  قانون  مشروع  أوال، 
اململكة املغربية؛

ثانيا، مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة 15 من مدونة األسرة.

قانون  مشروع  على  والتصويت  بالدراسة  الجلسة  هذه  ونستهل 
رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية اململكة املغربية املحال على 

املجلس من مجلس النواب.

الكلمة للحكومة لتقديم املشروع.

السيد الوزير، لكم الكلمة لتقديم املشـروع.

تفضل.

حلسيدرعثلرنرحلفا وس،روزيارحلثقربةروحلشبربروحلايرضة:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم.

يشرفني أن أعرض أمام مجلسكم املوقر "مشروع قانون رقم 74.19 
املتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية اململكة املغربية"، هذا املشروع الذي 
يأتي تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد 

السادس نصره هللا، القاضية بإعادة تنظيم هذه املؤسسة الرفيعة 
إلى تعزيز وظيفتها كمؤسسة وطنية علمية  وفق تصور جديد يهدف 
مرجعية تساهم بشكل متميز في اإلشعاع الثقافي ببالدنا، وتلعب دورا 
بارزا في التواصل واالنفتاح الفكري والحضاري على مختلف الثقافات.

إن تحديث تنظيم أكاديمية اململكة املغربية يحمل في عمقه دالالت 
الرعاية  تحت  املوضوعة  باملؤسسات  االرتقاء  على  املولوي  الحرص 
امللكية السامية، وفق التحوالت التي عرفتها بالدنا في مختلف املجاالت، 

السيما مجال تعزيز إبراز تنوع وتعدد روافد الثقافة املغربية.

وهكذا، فقد تم إعداد مشروع هذا القانون إلعادة تنظيم هذه 
األكاديمية من خالل مراجعة مهامها ونظام العضوية بها ونظام حكامتها، 

وذلك وفقا للمستجدات الدستورية من 2011.

ويتضمن هذا املشروع مقتضيات منصوص عليها في 7 أبواب و4 
فصول و79 مادة أتشرف بأن أستعرضها أمام حضراتكم كما يلي:

أوال:رحملهرمرحلجدتد8رلألكر تلية

تتضمن دراسة وبحث كل قضية من القضايا الفكرية والعلمية 
التي يعرضها جاللة امللك نصره عليها واإلسهام في تنمية البحث العلمي 
الفكر والثقافة  به في مختلف مجاالت  وتطوره والعمل على االرتقاء 

واملعرفة.

كما أنيطت باألكاديمية أيضا مهمة تشجيع اإلبداع الثقافي بمختلف 
وتثمينه  به  والتعريف  الخصوص،  وجه  على  منه  واملغربي  أشكاله، 
وتنظيم ملتقيات لألكاديميين من مختلف أنحاء العالم لترسيخ قيم 
علمية  كرا�ضي  إحداث  عن  فضال  الثقافات،  بين  والتفاهم  الحوار 
املرموقة  الشخصيات  لتكريم  ومكافآت  جوائز  وإحداث  متخصصة 

واألعمال العلمية والفكرية املتميزة واإلبداعات الفنية الرصينة.

ومن مهام األكاديمية أيضا تقديم كل اقتراح أو توصية للسلطات 
والهيئات العمومية واملساهمة في التعريف بتاريخ املغرب وفي ترجمة 

املؤلفات والدراسات واألبحاث العلمية املرجعية األصيلة.

ثرنير:ربيلررتخصرنظرمرحلعضويةربرألكر تلية

نص مشروع هذا القانون على إعادة النظر في نظام العضوية من 
خالل اإلبقاء على عدد األعضاء املقيمين في 30 عضوا، وتمنا صفة 
يرفعه  اقتراح  على  بناء  يتخذ  بظهير شريف  باألكاديمية  مقيم  عضو 
أمين السر الدائم إلى جاللة امللك نصره هللا، استنادا ملداوالت الجمع 

األكاديمي.

30 عضو  أي  املشاركين  بنفس عدد األعضاء  تم االحتفاظ  كما 
تمنا صفة عضو مشارك باألكاديمية بنفس الطريقة وفق اإلجراءات 
املحددة، وتم التنصيص على مقتضيات جديدة فيما يخص األعضاء 
شخصية  لكل  باألكاديمية  الشرفي  العضو  صفة  وتمنا  الشرفيين، 
علمية لها صفة عضو سابق باألكاديمية، سواء كان عضو مقيم أو عضو 
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مشارك وتعذر عليه االستمرار في أداء مهامه ألي سبب من األسباب.

ولجاللة امللك نصره هللا بصفته راعيا لألكاديمية أن يعين بمبادرة 
منه عالوة على أعضاء األكاديمية املشار إليهم، عضوا أو أكثر ضمن 
املشهود  الشخصيات  بين  من  وذلك  األعضاء،  من  الثالث  الفئات 

بعطائهم الفكري املتميز في مجال نشاطها.

ثرلثر:رهيركلرحألكر تلية.

أعيدت هيكلة أجهزة األكاديمية من خالل إحداث مجلس تنسيق 
العام، ويقوم هذا املجلس  أعمال األكاديمية ضمن أجهزة اإلشراف 
بمجموعة من املهام من بينها دراسة مشروع ميزانية األكاديمية، وإعداد 
تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة األكاديمية، يرفع إلى علم جاللة امللك 

نصره هللا.

األكاديمي  املجمع  من  لألكاديمية  العلمية  األجهزة  تأليف  وحدد 
األكاديمية  عمل  استراتيجية  تحديد  يتولى  لألكاديمية  رئي�ضي  كجهاز 
ودراسة الفرامج واملشاريع واألنشطة العلمية التي يعرضها عليه مجلس 

تنسيق أعمال األكاديمية واملصادقة عليها.

وأحدثت لدى املجمع األكاديمي لجن علمية متخصصة مع إمكانية 
إحداث لجن علمية أخرى كلما اقتضت الضرورة ذلك.

إضافة إلى هذه الهياكل، وانسجاما مع التوجيهات امللكية السامية، 
تم في إطار األكاديمية إحداث هيأتين متخصصتين في مجالي الترجمة 

والفنون:

- األولى، هي الهيأة األكاديمية العليا للترجمة املكلفة بمهمة تشجيع 
أعمال الترجمة باململكة وخارجها بين اللغة العربية واللغة األمازيغية 

واللغات العاملية األخرى؛

- وثانيا، املعهد األكاديمي للفنون الذي يعهد إليه بتنمية اإلبداع 
الفني والعمل على التعريف به واإلسهام في الحفاظ عليه وتثمينه.

كما تم نقل املعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب، املحدث بموجب 
الظهير الشريف رقم 1.06.222 الصادر في 22 نونفر 2006 إلى أكاديمية 

اململكة، حيث أعيد تنظيمه داخلها.

رحبعر:رنظرمرحلحكرمة.

أخذا بعين االعتبار ضوابط التدبير الحديث لشؤون العمل األكاديمي، 
تم إقرار جملة من القواعد املتعلقة بعمل أجهزة األمن األكاديمية، منها 
لها،  التابعة  واملصالح  األكاديمية  أجهزة  وسير  تنظيم  كيفية  تحديد 
بمقت�ضى نظام داخلي يعده مجلس تنسيق أعمال األكاديمية، ويعرضه 
أمين السر الدائم على مصادقة جاللة امللك نصره هللا قبل دخوله حيز 
التنفيذ، وكذا التنصيص على تنظيم مالي ومحاسبي خاص باألكاديمية.

ويحدد التنظيم املالي واملحاسبي املذكور بقرار السلطة الحكومية 
ممارسة  باألكاديمية  يلحق  عمومي  محاسب  ويتولى  باملالية،  املكلفة 

االختصاصات املسندة إلى املحاسبين العموميين.

وفي أحكامه االنتقالية والختامية، نص هذا املشروع على تعيين 
جاللة امللك نصره هللا للجنة خاصة مؤقتة تتألف من أمين السر الدائم 
وستة شخصيات يعهد إليها إعداد لوائا الشخصيات العلمية والفكرية 
يتولى  حيث  القانون،  هذا  بعد صدور  األكاديمية  لعضوية  املقترحة 

جاللة امللك نصره هللا البت في تعيينهم.

هذه مجمل مضامين هذا املشروع قانون، وأتوجه بالشكر بهذه 
رئاسة  واالجتماعية،  الثقافية  والشؤون  التعليم  للجنة  املناسبة 

وأعضاء على جهودهم املحمودة.

وشكرا.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحلوزيا.

الكلمة ملقرر لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية لتقديم 
تقرير اللجنة حول هذا املشروع.

.. وزع التقرير.

املجلس  وأعضاء  واملجموعة  فللفرق  وكالعادة  املناقشة،  إلى  نمر 
غير املنتسبين، بطبيعة الحال، الحرية في التدخل أو تقديم املداخالت 

مكتوبة، قصد، بطبيعة الحال، إدراجها في محضر الجلسة.

يعطيو  كيفضلو  يمثلهم  ومن  الرؤساء  السادة  اإلخوان  أعتقد 
التدخالت مكتوبة.

اآلن ننتقل للتصويت على مواد املشروع.

حملر 8رح:

املوافقون: باإلجماع؛ ف

املعارضون: ال أحد؛ ف

املمتنعون: ال أحد. ف

حملر 8رف:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر3:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر8:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر5:

املوافقون: باإلجماع. ف
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حملر 8ر6:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر7:

املوافقون= 20؛ ف

املعارضون= 00 )ال أحد(؛ ف

املمتنعون= 4. ف

إذن، صادق املجلس على املادة السابعة بطبيعة الحال.

حملر 8ر8:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر9:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8راح:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8رحح:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8رفح:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر3ح:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر8ح:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر5ح:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر6ح:

املوافقون= 20؛ ف

املعارضون= 00 )ال أحد(؛ ف

املمتنعون= 4. ف

حملر 8ر7ح:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر8ح:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر9ح:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8راف:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8رحف:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8رفف:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر3ف:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر8ف:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر5ف:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر6ف:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر7ف:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر8ف:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر9ف:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8را3:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8رح3:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8رف3:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر33:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر38:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر35:

املوافقون: باإلجماع. ف
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حملر 8ر36:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر37:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر38:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر39:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8را8:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8رح8:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8رف8:

املوافقون: باإلجماع.  

حملر 8ر83:

املوافقون: باإلجماع.  

حملر 8ر88:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر85:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر86:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر87:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر88:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر89:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8را5:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8رح5:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8رف5:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر53:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر58:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر55:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر56:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر57:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر58:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر59:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8را6:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8رح6:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8رف6:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر63:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر68:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر65:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر66:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر67:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر68:

املوافقون: باإلجماع. ف

حملر 8ر69:

املوافقون: باإلجماع. ف
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حملر 8را7:

املوافقون: باإلجماع.  

حملر 8رح7:

املوافقون: باإلجماع.  

حملر 8رف7:

املوافقون: باإلجماع.  

حملر 8ر73:

املوافقون: باإلجماع.  

حملر 8ر78:

املوافقون: باإلجماع.  

حملر 8ر75:

املوافقون: باإلجماع.  

حملر 8ر76:

املوافقون: باإلجماع.  

حملر 8ر77:

املوافقون: باإلجماع.  

حملر 8ر78:

املوافقون: باإلجماع. ف

وأخيرا حملر 8ر79 من مشروع القانون:

املوافقون: باإلجماع. ف

أعرض مشاوعرحلقرنونربامتهرللتصويت:

املوافقون: باإلجماع. ف

إذن، وحبقرمجلسرحملستشررينرعلىرمشاوعرقرنونررقمر74.19ر
تتعلقربإعر 8رينظيمرأكر تليةرحملللكةرحملغابية.

وننتقل للدراسة والتصويت على مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم 
املادة 15 من مدونة األسرة.

الكلمة ألحد مقدمي مقترح القانون من أعضاء الفريق االشتراكي.

السيد الرئيس تفضل.

.. ألن املادة 214 من النظام الداخلي تنص على أن القوانين املقدمة 
أحد  إلى  البداية  في  فاالستماع  املستشارين  أعضاء مجلس  لدن  من 

واضعي مقترح القانون، تفضل السيد الريس.

حملستشرررحلسيدرعبدرحلحليدربريحي:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

باسم الفريق االشتراكي يسعدني أن أتقدم بمقترح قانون يق�ضي 

بتغيير وتتميم املادة 15 من مدونة األسرة، وذلك أن هاذ املقترح جاء 
بخلفية دستورية أساسا، اعتمادا على املادة 16 من الدستور، التي جاء 
فيها: "تعمل اململكة املغربية على حماية الحقوق واملصالح املشروعة 
احترام  إطار  في  الخارج،  في  املقيمين  املغاربة  واملواطنين  للمواطنات 
القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان االستقبال، كما 
تحرص على الحفاظ على الوشائج اإلنسانية معهم، والسيما الثقافية 

منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتها الوطنية".

املقتضيات  وكافة  التشريعات  تكون  أن  ينبغي  السياق،  وفي هذا 
بالخارج  املقيمين  باملغاربة  الخاصة  بالوضعيات  املتعلقة  القانونية 
منسجمة مع هذه املقتضيات الدستورية، وتعمل على تفعيلها تفعيال 
ديمقراطيا يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من املواطنين 
لحقوقهم، وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية، وخاصة تلك ذات 
الطبيعة املدنية والشخصية، األمر الذي يفرض ليس فقط تعديل أو 
تغيير القوانين التي تتناقض مع املقتضيات الدستورية الجديدة، وإنما 
أيضا تعديل وتغيير النصوص القانونية التي يترتب عن تطبيقها خلق 
التي  صعوبات واقعية يمكن إدراجها في حاالت التعسف التشريعي، 
تجعل من تطبيق هذه القوانين وإن كانت ال تتعارض في ظاهرها مع 
الدستور، فإنها تفرز عند تطبيقها صعوبات ال تتما�ضى مع مقتضيات 

هذا األخير.

وفي هذا اإلطار، أثبت الواقع أن التطبيق العملي ملقتضيات املادة 
15 من مدونة األسرة يرتب صعوبات واقعية يعاني منها املغاربة املقيمون 
في الخارج، خاصة فيما يتعلق باالختصاص املكاني إليداع نسخ عقود 
الزواج املدنية وتسجيلها بقنصليات املغرب الكائنة ببلدان اإلقامة، إذ 
تفرض هذه املادة في وضعيتها الراهنة ضرورة إيداع هذه العقود خالل 3 
أشهر بالقنصليات التابع لها محل إبرام العقد، والحال أنه في الواقع قد 
ال يكون محل إبرام العقد دائما هو محل السكنى واإلقامة، مما ُيرتب 
صعوبات واقعية تعوق مغاربة العالم املتواجدين في هذه الوضعيات 
من تنفيذ التزاماتهم القانونية املنصوص عليها في املادة 15 من مدونة 
األسرة، املتمثلة في إيداع وتسجيل عقود الزواج املدنية التي أبرموها أو 

يفرمونها حسب قوانين بلدان اإلقامة داخل اآلجال املطلوبة.

ألجل ذلك، يقترح الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين، تعديل 
مقتضيات املادة 15 من مدونة األسرة على النحو الذي يجعلها خالية 
الحقيقي  الديمقراطي  التفعيل  في  التشريعي  التعسف  من وضيعات 

للفصل 16 من الدستور.

واملادة الفريدة مقترحة على الشكل التالي:

"يجب على املغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون املحلي 
لبلد إقامتهم أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ 
أو  لها محل سكنى طالبة  التابع  املغربية  القنصلية  باملصالح  إبرامه 

طالب التسجيل أو محل إبرام العقد.
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تطبق هذه املقتضيات أيضا على عقود الزواج املفرمة من طرف 
املغاربة حسب القانون املحلي لبلدان اإلقامة قبل تاريخ نشره بالجريدة 

الرسمية"

شكرا السيد الرئيس.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدررئيسرحلفايق.

الكلمة ملقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان لتقديم تقرير 
اللجنة حول مقترح القانون.

هل وزع التقرير أم ال؟ أو نعطيو الكلمة لرئيس..؟

شكرا.

الكلمة اآلن، بطبيعة الحال للسادة، لرؤساء الفرق واملجموعة، ربما 
أعتقد أن اإلخوان الرؤساء كيفضلو يسلمو التدخالت ديالهم كتابة من 

أجل تدوينها وإدراجها في املحضر.

اآلن، كما ينص على ذلك القانون، يمكن أن أعطي للسيد الوزير 
الكلمة إذا رغب في ذلك، ما كاين مشكل.

ننتقل اآلن للتصويت على املادة الفريدة من مقترح القانون كما 
عدلتها اللجنة:

املوافقون: باإلجماع؛ ف

املعارضون: ال أحد؛ ف

املمتنعون: ال أحد. ف

أعرض مقت حرحلقرنونربامتهرللتصويت:

املوافقون: باإلجماع؛ ف

إذن، وحبقرمجلسرحملستشررينرعلىرمقت حرقرنونرتق�سيربتغيي ر
ويتليمرحملر 8ر5حرمنرمدونةرحألسا8.

شكاحرللجليع.

وربعترحلجلسة.

حمللحــق:رحملدحجالترحملكتوبـــةرحملسللـــةرللائرســـة.

أكر تليةر ينظيمر بإعر 8ر تتعلقر 74.19ر رقمر قرنونر مشاوعر I-ر
حملللكةرحملغابية:

ح(ربايقرحألصرلةروحملعرصا8:

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار الدراسة 

تنظيم  بإعادة  يق�ضي   74.19 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت 
أكاديمية اململكة املغربية.

في البداية البد أن نسجل كفريق األصالة واملعاصرة، أن هذا النص 
القانوني يأتي تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية لجاللة امللك حفظه 
هللا، القاضية بإعادة تنظيم هذه املؤسسة املهمة وفق تصور جديد، 
تساهم  ومرجعية  علمية  وطنية  كمؤسسة  وظيفتها  تعزيز  إلى  يهدف 
بشكل متميز في اإلشعاع الثقافي لبالدنا، وتلعب أدوارا بارزة في التواصل 

واالنفتاح على مختلف الثقافات والشعوب.

و79  أبواب  ستة  يتضمن  الذي  قانون  املشروع  هذا  يهدف  كما 
مادة من جهة أخرى إلى مراجعة مهام األكاديمية ونظام العضوية فيها 

وتنظيمها وحكامتها.

وجدير باإلشارة إلى أنه من بين األهداف واملرامي األساسية التي يصبو 
إليها املشروع املذكور أيضا، تحديد وتوسيع مهام األكاديمية ليشمل 
تعبئة  وكذا  وتطويره،  العلمي  والبحث  بالدراسة  القيام  بالخصوص 
الطاقات الفكرية العلمية الوطنية واألجنبية والدولية، وتشجيعها على 
األكاديمية  هذه  دأبت  التي  والثقافية  العلمية  األنشطة  في  املشاركة 

العريقة على تنظيمها.

ووفق هذا املشروع قانون الجديد، فقد أنيط باألكاديمية مهمة 
وجه  على  منه  واملغربي  أشكاله  بمختلف  الثقافي  اإلبداع  تشجيع 
األكاديمية  امللتقيات  وتنظيم  وتثمينه،  به  والتعريف  الخصوص، 
من مختلف أنحاء العالم، وإحداث كرا�ضي علمية ملناقشة القضايا 
الفكرية، وكذا إحداث جوائز لتكريم الشخصيات املرموقة واألعمال 

الفكرية املتميزة واإلبداعات الفنية الرصينة.

انطالقا من هذه االعتبارات فإننا في فريق األصالة واملعاصرة نصوت 
باإليجاب على هذا املشروع قانون.

ف(رحلفايقرحالستقالليرللوحد8روحلتعر لية:

حلسيدرحلائيس،

حلسيدرحلوزيا،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررينرحملحت مين،

االستقاللي  الفريق  اعتزاز  إليكم  أنقل  أن  البداية  في  لي  اسمحوا 
بمجلس املستشارين بالهدف األسمى ملشروع القانون الذي نحن بصدد 
مناقشته اليوم، والذي جاء طبقا للتوجيهات امللكية السامية حيث 
سيتم إعادة تنظيم أكاديمية اململكة املغربية وفق تصور جديد يهدف 
إلى جعلها مؤسسة وطنية علمية مرجعية لإلسهام في اإلشعاع الثقافي 
مختلف  على  والحضاري  الفكري  واالنفتاح  للتواصل  وأداة  ببالدنا، 
الثقافات، كما ستساهم في تحقيق النهضة الفكرية والعلمية والثقافية 
للمملكة، والتعريف بمقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها، وروافدها، 
الثقافات  بين  الهادف  للحوار  املرسخة  الكونية  واملبادئ  القيم  ونشر 
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أكاديمية  ستعمل  اعتقادنا  في  املشروع  هذا  وبموجب  والحضارات، 
اململكة على دراسة وبحث كل قضية من القضايا الفكرية والعلمية التي 
يعرضها عليها امللك، واإلسهام في تنمية البحث العلمي وتطويره والعمل 
على االرتقاء به في مختلف املجاالت مع مراعاة االختصاصات املسندة 

لهيئات أخرى.

واملناظرات  والتظاهرات  امللتقيات  تنظيم  على  تعمل  أن  أملنا 
العلمية والفكرية، وطنيا ودوليا، بصفة دورية لتسليط الضوء على 
قضايا املجتمع املعاصرة واإلسهام في تعليل أبعادها واستشراف آفاقها، 
وتنظيم ملتقى عالمي لألكاديميين من مختلف أنحاء العالم، وإحداث 

كرا�ضي علمية متخصصة في الدراسات الثقافية والفكرية.

والتوصيات  االقتراحات  تقديم  على  األكاديمية  تعمل  أن  أملنا 
للسلطات والهيئات العمومية، السيما املكلفة بالتربية والتكوين، بهدف 
تحسين جودة التعليم والتحفيز على التنمية الثقافية واإلبداع الفكري 
والفني وتطوير البحث العلمي واالرتقاء به، واملساهمة في ترجمة املؤلفات 

والدراسات واألبحاث العلمية املرجعية األصيلة في مجال اختصاصها.

حلسيدرحلائيس،

املالحظ أن مشروع القانون أبقى على عدد األعضاء املقيمين في 30 
عضوا، ومنا هذه الصفة بظهير يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر 
الدائم إلى امللك، بناء على مداوالت املجمع األكاديمي، كما تم تحديد 
القانون  إلى ذلك، فمشروع  30 عضوا،  في  املشاركين  عدد األعضاء 
تضمن مقتضياته االنتقالية على تعيين امللك محمد السادس للجنة 
تتألف من أمين السر الدائم وستة شخصيات يعهد إليها بإعداد لوائا 
األكاديمية، كما  املقترحة لعضوية  العلمية واألكاديمية  للشخصيات 
أنه لن يتم االحتفاظ باألعضاء الدائمين بهذه الصفة، حيث سيعينون 

أعضاء شرفيين باألكاديمية.

غير أننا في الفريق االستقاللي سجلنا تراجعا في بعض املكتسبات 
األديان  ومقاربة  بالتاريخ  واالهتمام  املجاالت  بعض  في  التدقيق  مثل 

وبجعل اللغة والثقافة األمازيغيتين في قلب الحرص واالهتمام.

غير ذلك، فإننا نثمن عاليا إحالة مشروع هذا القانون على املؤسسة 
التشريعية وهي مبادرة تستحق التنويه خاصة وأنها ذات تراكم وتجارب 
هذا  مشروع  في  التنصيص  عاليا  ونثمن  انجازاتها،  مجال  في  علمية 
القانون على إحداث هيئتين متخصصتين في معاني الترجمة والفنون 

وتعتفران جزءا ال يتجزأ من هيئات املؤسسة.

القانون  ملشروع  تعديالت  بعدة  استقاللي  كفريق  تقدمنا  لقد 
هذا، وفق رؤيتنا لهذه املؤسسة وتجويدا للنص، لكننا واجهنا تمسك 
الحكومة بالنص األصلي وإصرارها على رفض كل التعديالت التي تقدمنا 
بها، وعلى رأس هذه التعديالت تمثيليات النساء والقطاعات الحكومية 

املعنية بالتعليم والثقافة داخل هياكل األكاديمية.

يبقى املطلوب أن تساهم الحكومة وتضع وتسخر كل اإلمكانيات 
لهذه األكاديمية من أجل تقوية قدراتها وإمكانياتها حتى تحقق املبتغى 

منها وتكون في مصاف املؤسسات املماثلة على املستوى الدولي.

والسالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

3(ربايقرحلعدحلةروحلتنلية:

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

حلسر 8رحلوزرحءرحملحت مون،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس 
املستشارين بالجلسة العامة للتصـويت على مشـروع قـانون رقم 74.19 
املتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية اململكة، هذه املؤسسة الوطنية التي 
 ،1977 سنة  تأسيسها  منذ  املغرب  وثقافة  تاريخ  تثمين  في  ساهمت 
وأصبحت بمجهودات العلماء والخفراء واألساتذة مرجعا هاما في الحياة 

الثقافية والعلمية الوطنية؛

حيث يعتفر إعادة تنظيم هياكل أكاديمية اململكة من خـالل هـذا 
املشـروع القانون خطوة مهمة ملسايرة التحوالت املجتمعية والفكرية 
والثقافية لبلدنا، واالنفتاح على عالم يتجه نحو الرقمنة والتكنلوجيات 
القانونية  النصوص  مالءمة  ضرورة  من  ذلك  فرضه  وما  الحديثة، 
والتنظيمية املؤطرة لعمل املؤسسات الوطنية على اختالف مجاالت 
اشتغالها، ملسايرة هذه املتغيرات، حيث ستـمكن الهيكلة الجديدة من 
توسيع مهام هذه املؤسسة في الدراسات والبحث في القضايا العلمية 
واإلنسانية واالنفتاح على منافذ جديدة من املوروث الثقافي املغربي 
املتميز وتثمين اللغة والثقافة األمازيغية واإلحتفاء بها، وكل ذلك في إطار 
التعريف بمقومات الهوية الوطنية واستثمارها في اإلشعاع املغربي عفر 

العالم.

بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  في  اليفوتنا  الصدد،  هذا  وفي 
املستشارين أن ننوه بإحداث هيئتين جديدتين بموجب هذا املشـروع 
القانون متخصصتين في الترجمة والفنون متمثلتين في الهيئة األكاديمية 
العليا للترجمة تضطلع بمهمة تشجيع أعمال الترجمة باململكة وخارجها، 
املعرفة من خالل ترجمة اإلبداعات اإلنسانية  في نقل  مما سيسهم 
املختلفة، كما سيتيا املعهد األكاديمي للفنون الذي سيعهد له بتنمية 
أشكاله  بكل  املغربي  الفني  والتراث  بالفنون  واإلعتناء  الفني  اإلبداع 
وتنوعه إمكانية إجراء البحوث والدراسات لحماية الفنون واملساهمة 

في نشرها والترويج لها.

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

حلسر 8رحلوزرحءرحملحت مون،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

إن إعادة تنظيم أكاديمية اململكة بموجب هذا املشـروع القانون يأتي 
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في سياق وطني وتاريخي يستدعي هذه الهيكلة على أساس حداثي يراعي 

التحوالت العميقة التي يعرفها املجتمع املغربي والدولي كذلك، كما أن 

تحديد مهام األكاديمية وتوسيعها ستمكن من تعزيز وظيفتها كمؤسسة 
وطنية علمية ومرجعية ثقافية تسهم بشكل ممنهج في االنفتاح الفكري 

مهامها  توسيع  من خالل  وذلك  الثقافات،  مختلف  على  والحضاري 

لتشمل على وجه الخصوص الدراسة والبحث وتشجيع تنمية البحث 

العلمي وتطويره، وتعبئة الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية واألجنبية 

والثقافية  العلمية  األنشطة  في  املشاركة  على  وتشجيعها  والدولية، 
املنظمة من طرف األكاديمية، في اتجاه محمود يؤسس لهذا التحول 

األكاديمي والثقافي البارز.

املستشارين  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  في  فإننا  وختاما، 

وللغايات التي سبق ذكرها، سنصوت باإليجاب على مشـروع قانون رقم 

74.19 املتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية اململكة، آملين أن تسهم هذه 

املؤسسة الوطنية في تحقيق األهداف املرجوة منها.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

8(رحلفايقرحلحاكي:

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

حلسيدحتروحلسر 8رحلوزرحءرحملحت مين،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررينرحملحت مين،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي بمجلسنا املوقر، ملناقشة 

اململكة  أكاديمية  تنظيم  بإعادة  يتعلق   74.19 رقم  قانون  مشروع 

لنا إلبراز مواقفنا حول هذا املشروع  املغربية، وهي مناسبة سانحة 

الفكرية  املؤسسات  أهم  أحد  وهيكلة  تنظيم  سيعيد  الذي  الهام، 

والعلمية ببالدنا.

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

في البداية أتقدم باسم الفريق الحركي بالتحية والتقدير للسيد وزير 

واملفصل،  القيم  عرضه  على  واالتصال  والثقافة  والرياضة  الشباب 

وعلى تجاوبه وتفاعله مع استفسارات وتساؤالت ومداخالت السيدات 

والسادة املستشارين، إثر مناقشة املشروع بلجنة التعليم والشؤون 

والسادة  للسيدات  أيضا  موصول  والشكر  واالجتماعية،  الثقافية 

املستشارين، سواء الحاضرين داخل القاعة أو املتدخلين عن طريق 

تقنية التواصل عن بعد، على نقاشهم الهادئ والجدي واملسؤول، إذ 

ناقشوا موضوع هذا املشروع من جميع جوانبه، وهو ما توج بتصويت 

جميع ممثلي الفرق واملجموعة الفرملانية على هذا املشروع باإلجماع، 

وهذا يفرز وحدة الرأي السيا�ضي والنقابي عندما يتعلق األمر بمشاريع 

قوانين تعزز الترسانة القانونية الفكرية والعلمية التي تخدم مصالح 

املجتمع املغربي.

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

مهام  تكييف  يستهدف  كونه  في  تكمن  املشروع،  هذا  أهمية  إن 
االقتصادية  التحوالت  مع  املغربية  اململكة  أكاديمية  مؤسسة 
ومع  واملؤسساتية،  والسياسية  والفكرية  والثقافية  واالجتماعية 
املتطلبات املجتمعية الجديدة التي عرفها ويعرفها بلدنا على مدى أربعين 
)40( سنة من إحداث هذه املؤسسة، مما يستلزم انخراط األكاديمية 
في هذه الدينامية والحركية وتحيين النص القانوني الذي يؤطرها، وهو 
ما سيمكنها من تجديد وتطوير أدائها، وبالتالي ضمان نجاعتها وفعاليتها 
الثقافية والعلمية والفكرية، كمؤسسة وطنية علمية عليا، بانسجام 

تام مع مضامين ومقتضيات دستور اململكة لسنة 2011.

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

إن هذا املشروع، جاء ليوسع مهام أكاديمية اململكة املغربية لتشمل 
بالخصوص، تشجيع وتنمية البحث العلمي وتطويره، والقيام بالدراسة 
واألجنبية،  الوطنية  والعلمية  الفكرية  الطاقات  وتعبئة  والبحث، 
وتشجيعها على املشاركة في األنشطة العلمية والثقافية املنظمة من 
قبل األكاديمية، وكذلك أضحى من مهامها التعريف باملوروث الثقافي 
والفكري والفني، وتشجيع اإلبداع بمختلف أشكاله وألوانه، واالعتناء 

بالفنون والتراث املغربي األصيل، واإلسهام في التعريف بتاريخ املغرب.

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

املغربية  اململكة  أكاديمية  مؤسسة  مهام  أهم  ألحد  استحضارا 
املنصوص عليها في املادة 3 من املشروع، وهو التعريف بمقومات الهوية 
الوطنية بكل مكوناتها وروافدها، وانسجاما مع مرجعيتنا في الحركة 
الشعبية، نتمنى صادقين أن تساهم هذه املؤسسة، بما لها من حمولة 
ثقافية وفكرية وعلمية، في االقتراح لتنزيل وأجرأة ورش تفعيل الطابع 

الرسمي للغة األمازيغية.

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

لكل هذه االعتبارات، سنصوت إيجابا على هذا املشروع.

وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير وطننا العزيز، تحت القيادة الرشيدة 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

5(ربايقرحاليحر رحملغابيرللشغل:

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

حلسيدرحلوزيارحملحت م،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

بمجلس  للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  باسم  الكلمة  أتناول 
املستشارين من أجل مناقشة مشروع قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة 
تنظيم أكاديمية اململكة املغربية، حيث يندرج هذا املشروع قانون في 
إطار إعادة تنظيم أكاديمية اململكة املغربية ملا تضطلع به كمؤسسة 
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والثقافي  والعلمي  الفكري  التقدم  تحقيق  بهدف  عليا  علمية  وطنية 
للدولة،  العامة  الدستورية والتوجهات  لبالدنا على ضوء املرجعيات 
وكذا التعريف بمقومات الهوية الوطنية، بكل مكوناتها وروافدها، وعلى 
نشر القيم واملبادئ الكونية املرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات 
العلمي  البحث  تطوير  في  والجاد  الجدي  اإلسهام  وكذا  والديانات، 
واالرتقاء بكل مجاالت الفكر واملعرفة، في إطار من االنفتاح املعتدل 

والبناء على باقي الثقافات الكونية األخيرة.

حلسيدرحلائيس،

إن التحدي الذي تطما إليه بالدنا في ظل التطورات الحاصلة على 
مستوى الصراعات الفكرية والدينية، والتي أدت إلى زرع بذرة الفتنة 
والحقد بين أفراد املجتمعات من خالل بعض املمارسات املتطرفة من 
هذا الطرف أو ذاك، دون األخذ بعين االعتبار القيم الكونية التي تجمع 
عليها كل الديانات وامللل واملتمثلة في فعل الخير ونشر املحبة والسلم بين 
كل مكونات املجتمعات، من خالل ثقافة الحوار وتقبل اآلخر، وترسيخ 

قيم التساما التي دعت إليها كل الديانات والثقافات.

إن دور أكاديمية اململكة، وخصوصا في ظل االنفتاح الذي يعرفه 
العالم، دور مهم ومحوري، أوال من أجل فتا جسور التواصل مع باقي 
املكونات الثقافية والدينية األخرى، وتمكين املواطن املغربي من آليات 

الحوار واالقناع في إطار عقالني يتقبل االختالف ويتقبل اآلخر.

حلسيدرحلائيس،

أكيد أن عمر أكاديمية اململكة صار أربعة عقود منذ إنشائها، وكانت 
خالل هذه الفترة تحتل مكانة متميزة عاشت فيها مرحلة حافلة باألحداث 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  الفكرية  والتحوالت  والوقائع 
والبيئية، وكذا املؤسساتية والقيمية على مختلف املستويات الوطنية 
والقارية والدولية، ولكن مواكبة هذه التحوالت يتطلب إحداث تحول 
في منهجية وتكوين األكاديمية، وهذا ما جاء به نص املشروع الذي بين 
أيدينا، حيث ينص املشروع على تحديد وتوسيع مهام األكاديمية لتشمل 
قانون إلعادة  فإن مشروع  الوزير،  السيد  أشرتم  كما  بالخصوص، 
الشريف  الظهير  بموجب  املحدثة  املغربية،  اململكة  أكاديمية  تنظيم 
بمثابة قانون رقم 1.77.229 )بتاريخ 8 أكتوبر 1977(، يضم 79 مادة 

مبوبة في ستة محاور وأربعة فصول تتمحور حول النقط التالية:

العلمي  البحث  وتنمية  وتشجيع  والبحث،  بالدراسة  القيام   •
واألجنبية  الوطنية  والعلمية  الفكرية  الطاقات  وتعبئة  وتطويره، 
والثقافة  العلمية  األنشطة  في  املشاركة  على  وتشجيعها  والدولية، 

املنظمة من طرف األكاديمية؛

اإلبداع  وتشجيع  والفني،  والثقافي  الفكري  باملوروث  التعريف   •
بمختلف أشكاله، واإلسهام في االعتناء بالفنون والتراث الفني املغربي 

األصيل؛

العلمية  املغرب، وفي نشر األعمال  بتاريخ  التعريف  في  • اإلسهام 

املميزة، وكذا في ترجمة املؤلفات والدراسات واألبحاث العلمية املرجعية 
األصلية؛

• تنظيم امللتقيات والتظاهرات واملناظرات العلمية والفكرية، وكذا 
ملتقيات األكاديميين، وإحداث كرا�ضي علمية متخصصة؛

• إحداث الجوائز واملكافآت لتكريم الشخصيات املرموقة؛

• تقديم االقتراحات والتوصيات للسلطات والهيئات العمومية؛

الوطنية  العلمية  واملؤسسات  الهيئات  مع  الشراكات  إقامة   •
واألجنبية والدولية.

هذا، إضافة إلى التعديالت على مستوى أجهزتها التسييرية، منها 
األجهزة  وكذا  لألكاديمية،  العلمية  واألجهزة  العام  اإلشراف  أجهزة 
اإلدارية، إضافة إلى املؤسسة التي سيتم إحداثها تكون تابعة لها من أجل 
مساعدتها على القيام بمهامها في مجال تدبير الشراكات التي تعقدها مع 

هيات وطنية وأجنبية في مجال اختصاص األكاديمية.

حلسيدرحلائيس،

إن تحدي أكاديمية اململكة كبير من أجل االنصات من جهة إلى 
نبض املجتمع املغربي، ومسايرة النهضة الفكرية والعلمية، حيث أن 
بالدنا تعتفر بلدا للثقافات املتنوعة، وأن بالدنا راهنت على إقامة جسور 
بين كل هذه املكونات هذه املواكبة التي تتطلب االنخراط الكلي لكل 

املكونات العلمية والثقافية في بالدنا.

لذلك، فإن تنظيم أكاديمية اململكة املغربية أصبا يشكل ضرورة 
ملحة فرضها الواقع الداخلي والخارجي لبالدنا والتطورات الحاصلة 
على املستوى اإلقليمي والقاري والطفرة الثقافية والعلمية التي يشهدها 

العالم.

حلسيدرحلائيس،

لقد حاولنا من خالل التعديالت املشتركة املقدمة بخصوص نص 
املشروع الذي بين أيدينا تجويد النص من جهة، واحترام نص الوثيقة 
الدستورية في تعيينات األعضاء من خالل احترام مبدأ املناصفة من 
جهة أخرى، إضافة إلى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص وغيرها من التعديالت 

األخرى، لكن ألسباب أو أخرى تم رفض هاته التعديالت.

ومع ذلك، احتراما لهذه املؤسسة التي تمثل الوجه الثقافي والعلمي 
لبالدنا، فإننا قد صوتنا باإليجاب على نص املشروع داخل اللجنة، 
وتماشيا مع هذه القناعة فإننا نصوت باإليجاب على نص املشروع 

بالجلسة العامة.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

6(رمجلوعةرحلكونفدرحليةرحلدتلقاحطيةرللشغل:

حلسيدرحلائيس،
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حلسيدرحلوزيا،

حلسيدحتروحلسر 8،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 74.19 املتعلق بإعادة تنظيم 

أكاديمية اململكة املغربية.

حلسيدرحلائيس،

حلسيدرحلوزيا،

حلسيدحتروحلسر 8،

السبعينيات  أواسط  في  املغربية  اململكة  أكاديمية  أحدثت  لقد 
البحث  تنمية  تشجيع  خاصة  األهداف  من  مجموعة  لها  وحددت 
واالستقصاء في أهم میادین النشاط الفكري وتعبئة الطاقات الفكرية 
والعلمية الوطنية والدولية من أجل ذلك، والسهر على حسن استعمال 
اللغة العربية باملغرب وعلى إتقان الترجمة من اللغة العربية وإليها وذلك 

بتعاون مع الهيئات املختصة في كل ميدان.

ويعتفر إحداث هذه املؤسسة حدثا مهما للمساهمة في التعريف 
والحضارات  املغربية  للحضارة  والفني  والثقافي  الفكري  باملوروث 
اإلنسانية عامة، خاصة إذا استحضرنا الدور الذي لعبته أول أكاديمية 
في التاريخ والتي أسسها الخليفة العبا�ضي هارون الرشيد في القرن الثامن 
امليالدي وأطلق عليها اسم "بيت الحكمة"، في تطور الحضارة اإلسالمية 
واإلنسانية حيث كانت تعتفر مركزا للبحث العلمي والترجمة والتأليف 

والنسخ، وكانت تستقبل علماء وطالب العلم من كل أرجاء املعمور.

كما أن إعادة تنظيم أكاديمية اململكة بناء على تصور جديد يروم 
مراجعة مهامها ونظام العضوية بها ونظام حكامتها من شأنه أن يساهم 

في استعادة ديناميتها وفي إنجاز مهامها على أحسن وجه.

حلسيدرحلائيس،

حلسيدرحلوزيا،

حلسيدحتروحلسر 8،

إذا كان توسيع مهام أكاديمية اململكة، بموجب مشروع القانون 
هذا، باملقارنة مع ظهير إحداثها، �ضيء إيجابيا ومطلوبا حيث همت هذه 
املهام مجاالت وحقول معرفية وفنية جديدة، وكذلك إحداث كرا�ضي 
علمية متخصصة في دراسة القضايا الثقافية والفكرية، فإن بعض 
املهام التي أنيطت باألكاديمية يمكن أن تتداخل مع مهام مؤسسات 
الثاني  الحسن  وأكاديمية  والتكوين  للتربية  األعلى  كاملجلس  أخرى، 

للعلوم والتقنيات.

تقديم  األكاديمية  مهام  أن من  املشروع على  وبالفعل فقد نص 
كل اقتراح أو توصية للسلطات والهيئات العمومية، والسيما منها تلك 
التحفيز  بهدف  العلمي،  والبحث  والثقافة  والتكوين  بالتربية  املكلفة 
على التنمية الثقافية واإلبداع الفكري والفني وتطوير البحث العلمي 

واالرتقاء به.

العلمي  البحث  مهام  باألكاديمية  أنيطت  فقد  أخرى،  جهة  ومن 
اإلنسانية  للحضارات  والفني  والثقافي  الفكري  باملوروث  والتعريف 
عامة والحضارة املغربية خاصة، ومن الضروري عدم االقتصار، في 
التعاطي مع الحضارة املغربية، على الرقعة الجغرافية للمغرب سواء 
حاليا أو في العصور السابقة، خاصة حيث كانت اإلمفراطورية تمتد من 
تومبوکتو جنوبا إلى ليبيا شرقا واألندلس شماال. فالحضارة املغربية 
تستمد جذورها، كما الحضارات الغربية الحالية، من الحضارة العربية 
القديمة ليس باملفهوم العرقي ولكن باملفهوم الثقافي، وليس املقصود 
الحضارة اإلسالمية فقط بل قبل ذلك بآالف السنين )حوالي ستة آالف 
سنة قبل امليالد( أي الحضارات املصرية واألشورية والفينيقية وغيرها 
من الحضارات العربية القديمة التي شملت كل حوض البحر األبيض 

املتوسط وشبه الجزيرة العربية والهالل الخصيب.

سكان  لباقي  وإقصاء  ولغوي  عرقي  تعصب  هذا  البعض  سيقول 
هذه املنطقة الشاسعة، نقول لهؤالء كال، فلألسف الشديد، تم تزوير 
التاريخ لالستيالء على الجغرافيا، وندعوكم جميعا لقراءة كتب بعض 
و"بيير   )Gustave le Bon( لوبون"  "غيستاف  كـ  الغربيين  املؤرخين 
رو�ضي" )Pierre Rossi( خاصة كتابه "مدينة إيزيس، التاريخ الحقيقي 
للعرب" )arabesفdesفvraieفd’Isis, l’HistoireفcitéفLa(، الذي يعتفر أن 
أرض العرب تمتد من البحر األسود إلى بحر العرب ومن الهالل الخصيب 
إلى املحيط األطل�ضي، كما يعتفر أن الحضارة اإلغريقية ما هي إال حضارة 
عربية، ألن الحضارة اإلنسانية آنذاك لم تكفلها حدود. ويستدل على 
ذلك بتصريحات اإلغريق أنفسهم الذين كانوا يعتفرون أنفسهم عربا 
الحروف  من  نسخة  هي  التي  اإلغريقية  بالحروف  حتى  يستدل  كما 
الفينيقية )تيفيناغ هي أيضا نفسها الفينيقية كما تدل على ذلك تركيب 
الكلمات في العربية القديمة والتي ال زالت متداولة حتى اآلن في جنوب 

اليمن وفي سلطة عمان(.

حلسيدرحلائيس،

حلسيدرحلوزيا،

حلسيدحتروحلسر 8،

على  ملقى  هو  ما  جسامة  ليبين  جاء  املعطيات  هذه  إلى  إشارتي 
عاتق األكاديمية للبحث في تاريخ املنطقة القديم وتصحيحه وتصحيا 
املفاهيم، فلكي نتمكن من خلق نهضة جديدة، البد من إعادة قراءة 
لهم  مواطنين  نبني  كي  أنفسنا  واحترام  احترامه  يمكننا  حتى  تاريخنا 
إحساس عال باملواطنة؛ فهناك دول صنعت لنفسها تاريخا وغسلت 
أدمغة أطفالها لتبني مواطنة كفرنسا التي بنيت على مقولة "أجدادنا 
الغاليون" )Nos ancêtres les Gaulois( رغم أن األمر يتعلق بقبائل 
بالنسبة  أفظع  وبشكل  الشأن  وكذلك  بينها،  فيما  ومتناحرة  متناثرة 
للصهيونية التي زورت تاريخ املنطقة لتستولي على أرض فلسطين وربما 
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أكثر ألن أطماعها ال تقتصر على األرا�ضي الفلسطينية ولكن على كل 
املنطقة من نهر الفرات إلى نهر النيل.

حلسيدرحلائيس،

حلسيدرحلوزيا،

حلسيدحتروحلسر 8،

فيما يخص العضوية، نقترح دعوة علماء عرب وأجانب أمثال ذ. 
فاضل الربيعي ود. أحمد داود وغيرهما من املؤرخين الذي وضعوا على 
عاتقهم تصحيا الزيف الذي طال تاريخ اإلنسانية بشكل عام وتاريخ 
للكتب  علمية  قراءة  على  ذلك  في  مستندين  خاص،  بشكل  العرب 
السماوية وعلى النقوش القديمة التي تحفظها مختلف متاحف العالم.

حلسيدرحلائيس،

حلسيدرحلوزيا،

حلسيدحتروحلسر 8،

إن هذه املبادرة التشريعية الهامة التي جاءت في الوقت املناسب 
وفي سياقها التاريخي املتميز بالتحوالت الكفرى على جميع املستويات 
التي يعرفها العالم، بالقدر الذي توفقت فيه في تجديد وتوسيع مهام 
األكاديمية لتتبوأ دورا رائدا في مختلف مجاالت الفكر والثقافة واملعرفة، 
فإنه بالنسبة للهيكلة اإلدارية لألكاديمية بعد أن ألحق بها املعهد امللكي 
ما  وفق  األكاديمية  لحكامة  بالنسبة  وكذا  املغرب  تاريخ  في  للبحث 
تقتضيه أحكام الدستور بالباب الثاني عشر منه، ومراعاة احترام مبدأ 
املناصفة ومبدأ تكافؤ الفرص، يستدعي تجويد صياغة مشروع هذا 
القانون بما يكفل احترام هذه املبادئ، ولهذا الغرض تقدمت مجموعة 
لكنها  التعديالت،  من  بمجموعة  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية 

قوبلت بالرفض من طرف الحكومة.

إننا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نطالب باإلسراع 
في إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ نظرا للحاجة امللحة التي تفرضها 

مواكبة التحوالت االجتماعية واالقتصادية و الثقافية.

والسالم عليكم و رحمة هللا.

II-رمقت حرقرنونرتق�سيربتغيي رويتليمرحملر 8ر5حرمنرمدونةرحألسا8:

ح(ربايقرحألصرلةروحملعرصا8:

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار الدراسة 
والتصويت على مقترح قانون بتغيير وتتميم املادة 15 من القانون رقم 

70.03 بمثابة مدونة األسرة.

في البداية البد أن نسجل كفريق األصالة واملعاصرة أن التشريعات 
باملغاربة  الخاصة  بالوضعيات  املتعلقة  القانونية  املقتضيات  وكافة 
املقيمين بالخارج يتعين أن تنسجم مع املقتضيات الدستورية، وأن 
يتم العمل على تنزيلها تنزيال ديمقراطيا، مما يساهم في تسهيل وتيسير 

ممارسة هذه الفئة من املواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية 
طبقا  والشخصية،  املدنية  الطبيعة  ذات  تلك  وخاصة  والتعاقدية، 
لسنة  اململكة  دستور  من   16 الفصل  من  األولى  الفقرة  ملقتضيات 
2011 التي تنص على حماية الحقوق واملصالح املشروعة للمواطنات 

واملواطنين املغاربة املقيمين بالخارج.

والبد أن نذكر بأن هذا املقترح املطروح للدراسة والتصويت، جاء 
بعد أن كشفت املمارسة والتطبيق العملي ملقتضيات املادة 15 من 
املكاني إليداع نسخ  تتعلق باالختصاص  مدونة األسرة عن إشكاالت 
القنصلية  باملرافق  أشهر،  ثالثة  أجل  داخل  املدنية  الزواج  عقود 
للمملكة في بلدان اإلقامة، التابع لها محل إبرام العقد، والذي ال يكون 
دائما محال للسكنى واإلقامة، وهو ما تترتب عنه صعوبات تعوق تنفيذ 
االلتزامات القانونية املنصوص عليها في هذه املادة، خاصة على مستوى 
تسجيل عقود الزواج املدنية التي أبرموها أو يفرمونها، حسب القوانين 

الجاري بها العمل في بلدان اإلقامة داخل اآلجال القانونية املطلوبة.

انطالقا من هذه االعتبارات فإننا في فريق األصالة واملعاصرة نصوت 
باإليجاب على هذا املقترح قانون.

ف(رحلفايقرحالستقالليرللوحد8روحلتعر لية:

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

حلسيدرحلوزيارحملحت م،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة 15 من مدونة األسرة.

في البداية البد أن نؤكد أن الكل يتفق على أن توثيق عقد الزواج 
يعتفر اللبنة األساس في تنظيم العالقة األسرية وضبطها، على اعتبار 
أنه يعمل على الحفاظ على األواصر العائلية والهوية الوطنية بالنسبة 
للمغاربة املقيمين بالخارج، وتكريس باألخص الحماية واملحافظة على 
حقوق املرأة املغربية املقيمة بالخارج وعلى أبنائها نظرا لكونها هي األكثر 
تضررا في حالة عدم توثيق العالقة الزوجية أو حتى في حالة وجود خلل 
قانوني في توثيق هذه العالقة، وانطالقا من هذه املعطيات نجد مدونة 
األسرة أولت عناية خاصة لتوثيق الزواج بالخارج، حيث نصت املادة 
15، موضوع دراستنا اليوم، على أنه يجب على املغاربة الذين أبرموا 
عقد الزواج طبقا للقانون املحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه 
داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ إبرامه، باملصالح القنصلية املغربية 

التابع لها محل إبرام العقد.

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

من خالل استقراء املضمون التعديلي لهذا النص نجده يروم إتاحة 
النسخة  هذه  إيداع  بين  الخيار  بالخارج  املقيمين  للمغاربة  الفرصة 
بالقنصلية حيث محل إبرام عقد الزواج، أو بالقنصلية حيث محل 
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اإلقامة، ولعل اعتماد هذا التدبير ينبني على أن الهدف من إيداع نسخ 
عقود الزواج بالقنصليات، هو أن يتم توجيهها إلى قسم قضاء األسرة 
وإلى ضابط الحالة املدنية ملحل والدة الزوجين في املغرب أو لقسم قضاء 
األسرة ووكيل امللك بالرباط إن لم يكن للزوجين أو ألحدهما محل والدة 
في املغرب، وهو أمر يتحقق في جميع األحوال ألن وزارة الشؤون الخارجية 
تتوصل بنسخ هذه العقود من طرف جميع القنصليات في العالم وال 
يؤثر في ذلك أن تكون القنصلية التي وجهتها هي قنصلية محل إبرام 
العقد أو السكني ألنها في جميع األحوال تقوم بتوجيهها للجهات املعنية.

للمادة  العملي  التطبيق  عنه  أسفر  ما  مواكبة  أن ضرورة  الشك 
15، أوجب تعديل مقتضياتها بالشكل الذي يسما ملواطنينا بالخارج 
أو بقنصلية  العقد  إبرام  الزواج بقنصلية محل  بإيداع نسخة رسم 
محل اإلقامة أو بأي قنصلية مغربية أخرى، عمال بمقتضيات الفقرة 
األولى من الفصل 16 من دستور 2011 التي تنص على حماية الحقوق 

واملصالح املشروعة للمواطنات واملواطنين املغاربة املقيمين بالخارج ...

ونظرا لهذا االعتبار الدستوري، واعتبارا للتوجه العام الذي ينحو 
في اتجاه تقييم تطبيق أحكام مدونة األسرة وتقويم ما شابها من نقص 
يعيق خدمة صالح مواطنينا في الخارج، فال يمكن إال التصويت على هذا 

النص باإليجاب.

3(ربايقرحلعدحلةروحلتنلية:

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم

وحلصال8روحلسالمرعلىرأشافرحلخلقروحملاسلين.

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

حلسيدحتروحلسر 8رحلوزرحءرحملحت مون،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس 
املستشارين في إطار الجلسة العامة املخصصة للمناقشة والتصويت 
على مقترح القانون القا�ضي بتغيير املادة 15 من القانون رقم 70.03 
بمثابة مدونة األسرة كما تم تعديله، والذي يهدف إلى تيسير الولوج إلى 
إحدى الخدمات التي تقدمها مصالح القنصلية املغربية بالخارج، حيث 
يعتفر ذلك من الضمانات التي يجب على املشرع الحرص على توفيرها 
لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج، حيث نص الدستور في فصله السادس 
عشر على وجوب "حلعللرعلىرحلرتةرحلحقوقروحملصرلحرحملشاوعةر
لللوحطنرتروحملوحطنينرحملغرربةرحملقيلينرفيرحلخررج،رفيرإطرررححت حمر
حلقرنونرحلدوليروحلقوحنينرحلجرريربهررحلعللرفيربلدحنرحالستقبرل.ر
كلرريحاصرعلىرحلحفرظرعلىرحلوشرئجرحإلنسرنيةرمعهم،روالرسيلرر

حلثقربيةرمنهر،روتعللرعلىرينليتهرروصيرنةرهويتهمرحلوطنية".

فإذا كان التصريا بالزواج لدى قنصليات اململكة، تتأسس عليه 
مجموعة من الحقوق والواجبات، فإنه وباإلطالع على القانون املتعلق 

بمدونة األسرة، نجد أن إيداع نسخ من عقود الزواج تتم لدى املصالح 
القنصلية التابع لها محل إبرام العقد، وهو ما يجعل املواطن في العديد 
من الحاالت يتكبد عناء التنقل ملسافات طويلة من أجل القيام بهذه 

العملية، خاصة وأنها محددة بأجل ثالثة أشهر من تاريخ إبرام العقد.

التقدم  أن  والتنمية  العدالة  فريق  في  نثمن  األساس،  هذا  وعلى 
بمقترح هذا القانون، باعتباره يندرج في إطار املساعي الهادفة إلى تقريب 
اإلدارة من املواطن، خاصة املغاربة املقيمين بالخارج، من خالل إضفاء 
مرونة أكفر في عمليات التصريا بالزواج بما من شأنه رفع األعباء عن 
عقود  من  نسخ  إيداع  إمكانية  بإضافة  وذلك  واملرتفقين،  املواطنين 
طالب  أو  طالبة  سكنى  محل  لها  التابع  القنصلية  باملصالح  الزواج 

التسجيل.

وإن كنا نثمن، في فريق العدالة والتنمية، املصادقة على هذا النص 
التشريعي النابع من مبادرة ممثلي األمة بلجنة العدل والتشريع، فإننا 
من جهة أخرى نثير مسألة عدم التفاعل اإليجابي للحكومة مع ما يتقدم 
به املستشارات واملستشارون من مبادرات تشريعية، والتي بلغ عددها 
إلى حدود اليوم عشرات املقترحات، منها 11 مقترحا تقدمنا به في فريق 
مقتضيات  تعديل  أسا�ضي  بشكل  معظمها  ويهم  والتنمية،  العدالة 
أبان  والتي  املفعول،  سارية  تشريعية  نصوص  في  متضمنة  قانونية 
تنزيلها على أرض الواقع وجود فراغات قانونية أو بروز اختالالت تؤثر في 
انسجام املنظومة القانونية أو يخلق تطبيقها صعوبات على املعنيين بها 

كما هو الشأن بالنسبة للمقترح الذي نحن بصدده..

واعتبارا لكون املقترحات املتقدم بها تهدف إلى ملء الفراغ الحاصل 
مطالبة  الحكومة  فإن  املمارسة،  عنها  أبانت  التي  االختالالت  وتجاوز 

بإعطاء

قيمة لهذا املقترحات بالتفاعل معها وتعميق النقاش حولها من أجل 
تصويب وتدقيق ما يحتاج إلى ذلك، على غرار ما يتم القيام به عند دراسة 
مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة، وعدم االكتفاء بالتعبير عن 
عدم قبولها دون إعطاء التعليالت والتفريرات الكافية والشافية، وكل 
ذلك في إطار التعاون والتوازن بين السلطتين، كما رسخه وأكد عليه 

دستور اململكة.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

8(رحلفايقرحلحاكي:

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

حلسيدحتروحلسر 8رحلوزرحءرحملحت مون،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي للمساهمة 
في هذه الجلسة التشريعية بمناسبة مناقشة مقترح قانون يرمي إلى 

تغيير وتتميم املادة 15 من مدونة األسرة.
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على  الوزير  للسيد  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  أود  البداية  وفي 
استجابته الفورية لهذه املبادرة التشريعية وهذا املقترح الهام.

إننا في الفريق الحركي نثمن هذا املقترح القانون الذي يهدف إلى 
خلق االنسجام واملالءمة مع مقتضيات دستور 2011، الذي أولى أهمية 
واضحة لحقوق املغاربة املقيمين في الخارج في جميع املجاالت: السياسية 
واملدنية واالجتماعية واالقتصادية، كما ال يفوتنا أن نستحضر العناية 
ملغاربة  نصره هللا  السادس  محمد  امللك  جاللة  يوليها  التي  الخاصة 
املهجر، والذي ما فتئ يوجه خطابات في مختلف املناسبات إلى إيالء 

هذه الفئة كامل العناية.

حلسيدرحلائيس،

حضاحترحلسيدحتروحلسر 8رحلحضور،

لقد أثبت الواقع أن التطبيق العملي ملقتضيات املادة 15 من مدونة 

بالخارج،  املقيمين  املغاربة  منها  يعاني  األسرة يرتب صعوبات واقعية 

الزواج  عقود  نسخ  إليداع  املكاني  باالختصاص  يتعلق  فيما  خاصة 

املدنية، وتسجيلها بمحل اإلقامة فقط.

وقد جاء تعديل هذه املادة بإضافة خيار يتعلق بإمكانية إيداع نسخ 

هذا العقود باملصالح القنصلية املغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو 

طالب التسجيل.

وإيمانا منا في الفريق الحركي بأهمية هذا املقترح القانون والذي نثمن 

مضامينه وأهدافه لتيسير وتسهيل ممارسة هذه الفئة من املواطنين 

لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية في أحسن الظروف، 

فإننا نعلن عن تصويتنا باإليجاب عليه.

وشكرا والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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محضارحلجلسةررقمر336

حلترريخ: الثالثاء 05 جمادى اآلخرة 1442هـ )19 يناير 2021م(.

حلائرسة: املستشار السيد عبد اإلاله الحلوطي، الخليفة الثاني للرئيس.

والدقيقة  الثالثة  الساعة  من  ابتداء  ودقيقتان،  ساعتان  حلتوقيت: 
التاسعة بعد الزوال.

آدولرحألعلرل: جلسة مخصصة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة 
موضوع:  حول  الحكومة  رئيس  السيد  قبل  من  العامة  بالسياسة 

"حإلست حييجيةرحلوطنيةرللتلقيارضدروبرءركورونر".

حملستشرررحلسيدرعبدرحإلالهرحلحلوطي،ررئيسرحلجلسة:

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم

وحلصال8روحلسالمرعلىرأشافرحملاسلين.

أعلنرعنرحبتترحرحلجلسة.

حلسيدررئيسرحلحكومةرحملحت م،

حلسيدحنرحلوزياحن،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

عمال بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، واملادتين 
283 و284 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس 
هذه الجلسة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة 
من قبل السيد رئيس الحكومة املحترم، حول موضوع "اإلستراتيجية 

الوطنية للتلقيا ضد وباء كورونا".

وقبل الشروع في تناول األسئلة املدرجة في جدول األعمال، أعطي 
الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت وإعالنات.

الكلمة للسيد األمين.

حملستشرررحلسيدرأحلدريويزي،رأمينرحملجلس:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم

وحلصال8روحلسالمرعلىرحلنبيرحألمين.

حلسيدررئيسرحلحكومةرحملحت م،

حلسيدحنرحلوزياحنرحملحت مرن،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

فقد  عليها،  الحكومة  وأجوبة  املجلس  أعضاء  ألسئلة  بالنسبة 
توصلت الرئاسة في الفترة املمتدة من 12 يناير 2021 إلى تاريخه، بما يلي:

- عدد األسئلة الشفهية: 35 سؤاال شفهيا؛

- عدد األسئلة الكتابية: 11 سؤاال؛

- عدد األجوبة الكتابية: 35 جوابا.

شكرا السيد الرئيس.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحألمين.

ونشرع اآلن في مناقشة محور هذه الجلسة.. نقطة نظام؟

تفضل.

حملستشرررحلسيدرحملبرركرحلصر ي:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

نقطة نظام في التسيير:

واملجموعة،  الفريق  فريقين،  من  برسالة  الرئاسة  توصلت  لقد 
تطلب عقد ندوة الرؤساء ملناقشة التوقيت ديال هاذ الجلسة الشهرية. 
الدستور، السيد الرئيس، واضح، النسبية في الدستور تعني التمثيلية في 
األجهزة ديال املكتب املسير ديال املجلس، وفي اإلمكانيات وفي الفلوس، 
حتى حاجة ما هضرنا معكم فيها. ولكن باش تجيو داخل الجلسة وتبغيو 

تقلصو التوقيت ديال الحركة النقابية لـ 2 و3 دقائق هذا ال يمكن.

الحد األدنى باش ناقشو السيد رئيس الحكومة على األقل خصنا 4 
دقائق.

نحن في التسيير، السيد الرئيس، وإذا.. السيد الرئيس، هللا ير�ضي 
عليك إلى ما احترم راسك، أنا كنهضر مع الرئيس، طلع للفوق ما عندكش 
الحق تهضر معايا، ما عندكش الحق تهضر معايا، ما عندكش الحق، في 

التسيير، في التسيير أجيو علمونا، أجيو علمونا..

حلسيدررئيسرحلجلسة:

الرسالة وصلت.

حملستشرررحلسيدرحملبرركرحلصر ي:

أنه  الغرفة  هذه  داخل  نقابي  كمكون  كمجموعة،  احنا  كنقولو 
نحتج على هذا األسلوب ديال أنه تحرصو تلجمونا حتى في الهضرة ما 
نهضروش، احنا كنقاطعو وكنحتجو وكنقاطعو هذه الجلسة وعندنا 
اإلمكانيات باش نديرو رد فعل وعندنا الوسائل فاش نهضرو ونسمعو 
الصوت ديالنا للمغاربة كاملين، ألنه املفروض هذه القاعة واملفروض..

حلسيدررئيسرحلجلسة:

السيد املستشار املحترم.. السيد املستشار املحترم، نقطة في التسيير 
ما بقيتيش كتكلم في التسيير، ما بقيتيش كتكلم في التسيير، اسما 
لي، ما بقيتيش كتتكلم في التسيير، كتتكلم في موضوع.. أنت تتكلم في 
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موضوع مجاله ندوة الرؤساء، وليس الجلسة العامة، ندوة الرؤساء هي 
اللي كتنطم املناقشة، املوقف اللي كتعفر عليه من حقك تنسحب ومن 
حقك تجلس، ولكن تنظيم الجلسة مكانه الطبيعي هو ندوة الرؤساء، 

أنت ممثل في ندوة الرؤساء.. أنت ممثل في ندوة الرؤساء.

انتهى الوقت.. انتهى الوقت، أنت كنت موجود في ندوة الرؤساء، 
وكنت ال تستطيع أن تعفر عن موقفك، املوقف تم التعبير عنه في ندوة 
الرؤساء، واتخذ القرار في ندوة الرؤساء، وندوة الرؤساء هي التي تتخذ 

القرار وليست الجلسة العامة.

حملستشرررحلسيدرحملبرركرحلصر ي:

.. في ندوة الرؤساء ما قلتيهاش، ما قلتيش ندوة الرؤساء، درنا طلب، 
احنا بغينا نشتغلو داخل هذه املؤسسة.. أنتوما كتدفعونا نشتغلو خارج 

املؤسسة، ما نهضروش داخل املؤسسة نهضرو خارج املؤسسة..

حلسيدررئيسرحلجلسة:

يفضلي،رحلسيد8رحملستشرر8.

من حقك أن تنسحب، ولكن ليس من حقك أن تطعن في قرار ندوة 
الرؤساء اللي اتخذوه جميع الفرق.

تفضلي.

حملستشرر8رحلسيد8رأمرلرحلعلاي:

حلسيدرحلائيس،

إذحرسلحتيرحلسيدرحلائيس.

حإلجوحن،

ندوة  عمر  ولكن  الرؤساء،  ندوة  ديال  قرار  هناك  كاين  بالفعل 
الرؤساء ما وصلت للتصويت حتى وصلت في هذا.. كان عندنا، هنالك 
مكسب نعتفره مكسب ولو أنه مبدئيا حتى هذاك كان التوقيت اللي 
كان عند الحركة النقابية فيه حيف، ألن النسبية يمكن لنا نقراوها 
بعدة.. احنا عندنا 20، التمثيلية ديالنا كتحسب على 20 هي اللي كاينة 
في الدستور، )N'est ce pas( إذن )déjà( كاين إشكال، ملا كنجيو تحت 
غطاء عقلنة الجلسة ونرجعوها )attractive( وما إلى ذلك وكنجيو.. هاذ 
الفرق الصغيرة اللي هي فرق صغيرة فقط في العدد ولكن وضعها في 
املجتمع ووضعها في بالدنا وضع مهم، وكنرجعو مثال املداخلة اللي غادي 
تكون مع رئيس الحكومة أقل أحيانا من سؤال شفوي عادي، هذا فيه 
حيف وفي إجهاز وفيه سعي إلى إسكات العمال وإسكات الحركة النقابية 

اللي تمثلهم.

لندوة  مشات  اللي  واملراسلة  طلبنا  احنا  باإلمكان..  كان  ولذلك، 
الرؤساء هي إعادة تعميق النقاش وإعادة النظر في التوقيت، ولكن ما 
تعقداتش ندوة الرؤساء، ما تعقداتش ندوة الرؤساء باش يفرضو علينا 

هاذ ال�ضي، لذلك نحن نحتج ونحن ما غاديش تسكتونا وغادي نغادرو، 
وها رئيس الحكومة ساءلوه انتوما فقط، الفرق الكبيرة هي اللي تساءلو.

شكرا السيد الرئيس.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيد8رحملستشرر8.

وأعيد وأكرر أن هذا النقاش املكان ديالو الطبيعي ندوة الرؤساء 
ونوقش املوضوع في ندوة الرؤساء، وعفر كل عن رأيه في ندوة الرؤساء، 
وندوة الرؤساء تتخذ قراراتها بمجموع الفرق، وال يمكن لفريق مهما 
كان أن يفرض رأيه ويفرض قراره على باقي الفرق، حتى �ضي واحد هنا 
ما يمكن يفرض الرأي ديالو على الباقي، وندوة الرؤساء هي التي تتخذ 
القرار، ونحن هنا، وأنا أترأس هذه الجلسة أنفذ القرار الذي صدر عن 

ندوة الرؤساء.

نرجع مرة أخرى إلى موضوعنا وهو موضوع "اإلستراتيجية الوطنية 
للتلقيا ضد وباء كورونا".

والسادة  السيدات  بأسئلة  الحكومة،  الرئيس  السيد  توصلتم، 
املستشارين، وحسب اتفاق ندوة الرؤساء بأن يكتفوا باألسئلة التي 

توصلتم بها حول هذا املوضوع دونما حاجة إلى إعادة طرح السؤال.

أعطي الكلمة للسيد الرئيس ليقدم الجواب على األسئلة التي توصل 
بها في املوضوع.

وشكرا.

حلسيدرسعدرحلدتنرحلعثلرني،ررئيسرحلحكومة:

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم.

حلحلدرهللروحلصال8روحلسالمرعلىررسولرهللاروآلهروصحبه.

حلسيدرحلائيس،

حلسيدحتروحلسر 8رحلوزرحءروحملستشررينرحملحت مين،

حلسالمرعليكمرورحلةرهللاروباكريه.

أجدد الشكر للجميع على طرح هذا السؤال اآلني، اللي مرتبط باآلن 
بالظرفية الحالية واملتعلق بـ"اإلستراتيجية الوطنية للتلقيا ضد وباء 

كورونا".

وال يخفى أن هاذ املوضوع يحظى بعناية سامية وكريمة من قبل 
9 نونفر  امللك محمد السادس، نصره هللا، والذي ترأس يوم  جاللة 
املا�ضي جلسة عمل خصصت ملدارسة إستراتيجية التلقيا ضد فيروس 

"كوفيد-19".

السامية  تعليماته  هللا،  حفظه  جاللته  أعطى  الجلسة  هذه  وفي 
إلطالق عملية تلقيا واسعة ضد "كوفيد-19"، بوصفيها وسيلة مالئمة 
للتحصين ضد الفيروس والتحكم في مساره، مع استهداف املواطنين 
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البالغين من العمر أكثر من 18 سنة فما فوق وبالتدريج، مع إعطاء 
األولوية للعاملين في الصفوف األمامية.

كما أعطى جاللة امللك، حفظه هللا، في 8 دجنفر 2020 توجيهاته 
"كوفيد-19"،  وباء  ضد  اللقاح  مجانية  العتماد  للحكومة  السامية 
لصالح جميع املغاربة املستهدفين، وهي التفاتة ملكية كريمة نابعة من 
العناية امللكية والرعاية اإلنسانية، التي ما فتئ جاللة امللك، حفظه 
هللا، يحيط بها كافة مكونات الشعب املغربي، منذ ظهور الحاالت األولى 

لهذا الفيروس ببالدنا.

على  الحكومة  عملت  السامية،  امللكية  التعليمات  لهذه  وتنفيذا 
بهدف  للوباء،  باللقاح املضاد  التزود  تدابير استباقية لضمان  اتخاذ 
تمكين كافة مناطق اململكة من املخزون الكافي أو من الكميات الكافية 
فور التأكد من فعالية تلك اللقاحات، والتي كانت مازالت آنذاك في طور 

املراحل األخيرة للتجارب السريرية ووفق ما سأشرح بعد قليل.

وفي هذا اإلطار، البد من التأكيد على الدور املحوري ملهنيي الصحة 
الذين هم في الصفوف األمامية إلنجاح هذه العملية )عملية التلقيا( 

وتدبيرها وطنيا في مواجهة هذه الجائحة.

وهي مناسبة لتجديد التنويه بهم، وهم الذين تجندوا منذ البداية 
لحماية وطنهم وحماية صحة مواطناتهم ومواطنيهم، وقدموا تضحيات 
كبيرة، قدموا فيها مئات اإلصابات من بينهم بالعدوى، وعشرات الوفيات 
أثناء مزاولة مهامهم الجليلة، فرحمة هللا على شهدائنا في هذا الوباء، 

ونسأل هللا لجميع املصابين الشفاء العاجل بإذن هللا.

يمكن  إجراء  ليست  التلقيا  عملية  أن  إلى  اإلشارة،  تجدر  كما 
نهاية  هو  وليس  بذاته،  مستقال  ليس  معزوال،  وحده  عليه  االعتماد 
املطاف في محاربة هذه الجائحة، وإنما هو حلقة في سلسلة ويأتي في 
سيرورة مستمرة للتعاطي مع الوباء، واإلجراءات التي اعتمدها املغرب 
ملحاربته ومحاصرته، بدءا باإلجراءات القانونية وفرض حالة الحجر 
الصحي، إضافة إلى باقي اإلجراءات األخرى، سواء كانت إجراءات صحية 
أو إجراءات اجتماعية أو إجراءات اقتصادية أو إجراءات إدارية، والتي 
كان لها جميعا جميل األثر في انخفاض مؤشرات هذا الوباء والتخفيف 
من تداعياته، لكن التلقيا يأتي كحلقة مهمة في مكافحة هذا الوباء، 
إجراءات أخرى  وتعقبها  تواكبها  أن  األخيرة، ويجب  تكون  لن  صحيا 

لتحصين املكاسب وتفادي أي انتكاسات في املستقبل.

وفي هذا اإلطار، كانت الحكومة قد مددت اإلجراءات االحترازية التي 
عمل بها قبل وبعيد العام الجديد، رأس السنة الجديدة، ثم مددناها 
أسبوعا، تحسبا لدخول الساللة الجديدة للفيروس ببالدنا، بالنظر إلى 
أنها أكثر وأسرع انتشارا من سابقاتها، ومددت اليوم ألسبوعين آخرين، 
هاذ ال�ضي كل�ضي بالنظر للوضعية الوبائية وبالنظر للتحوالت الوبائية 
اليوم  الدول  الكثير من  ترون  وأنتم  املحيط،  في  املوجودة  والصحية 
دخلت الحجر الصحي الشامل، ودول ما تزال تعاني املئات من الوفيات 

يوميا، يوميا، عشرات اآلالف–نقولو غير اآلالف–وإن كان في أمريكا 
عشرات اآلالف، آالف الحاالت الجديدة يوميا، ومئات الحاالت الخطيرة 
يوميا، مما يعني أن الخطر ما يزال ماثال أمام البشرية، بمعنى ما تظنوش 

بأن راه خرجنا من مرحلة الخطر.

وقد أكدت وزارة الصحة أمس فعال تشخيص إصابة مواطن مغربي 
جاء من الخارج بهذه الساللة الجديدة، وذلك في إطار اليقظة الوبائية 
االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  من  مزيد  إلى  يدعونا  وهذا  املستمرة، 
الصحية  السلطات  بها  وتأمر  تصدرها  التي  باالحتياطات  واألخذ 

والسلطات األمنية.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت مع وزارة التعليم حملة تحاليل 
الوضع  لتقييم  التعليمية  املؤسسات  مستوى  على  النطاق  واسعة 
ما  بالخصوص، وذلك  الجديدة  الساللة  والبحث عن وجود  الوبائي 
بين 12 و18 يناير تشمل 30.000 تلميذ موزعين على 6 جهات، وعالش 
التالميذ في سن الشباب؟ ما�ضي األطفال، في سن الشباب؟ ألن هذه 

الساللة الجديدة تنتقل أكثر بين الشباب.

وقبل تقديم إستراتيجية الحكومة املتعلقة بعملية التلقيا ضد وباء 
كرونا، ال بأس من الوقوف على بعض الخالصات املرتبطة بالوضعية 

الوبائية حاليا:

اليوم مرت حوالي سنة على بداية جائحة كورونا، وبالدنا واجهت 
بقيادة جاللة امللك محمد السادس، نصره هللا، هذه األزمة بكل شجاعة 
وبكل جرأة وبكل استباقية واستشراف من أجل إنقاذ حياة وصحة 
الوطني  االقتصاد  أجل ضمان صمود  من  أيضا  ثم  أوال،  املواطنين 
كل  أيضا،  واملواطنات  املواطنين  تدريجيا ملصلحة  عافيته  واستعادة 
ذلك في إطار مقاربة مغربية خالصة وتعبئة وطنية لكافة القوى الحية 
لألمة، وركزت فيها بالدنا على إمكانياتها الذاتية وقدراتها املؤسساتية 
واألمثلة كثيرة، والكمامات التي نحملها اليوم دليل على إمكانية بالدنا في 

أن تعتمد على إمكانيتها الذاتية.

مقارنة  العموم،  على  وفعاليتها  نجاعتها  أثبتت  التي  املقاربة  وهي 
بالعديد من الدول، وهو فعال ما يدعونا إلى أن نفخر بهذه املنهجية 
الجماعية لتعاطي بالدنا مع الجائحة، ويمكن أن نقول ليس فقط على 
املستوى الوبائي والصحي، ولكن أيضا على املستوى االقتصادي وعلى 
املستوى االجتماعي وعلى املستوى التعليمي وعلى مستوى مستويات 
تحديات  أيضا  هناك  وكانت  جماعية  نجاحات  هناك  كانت  أخرى، 

وإخفاقات.

لكن النجاحات الجماعية التي هي في مقدمة الصورة والتي حققناها 
جميعا كمغاربة، كانت، الحمد هلل، أكفر بكثير من حاالت الصعوبات أو 
اإلخفاقات، وكثير من هذه اإلخفاقات مترتبة عن الضغط الناجم عن 
سرعة انتشار الجائحة وما صاحبه من تطورات متسارعة ومن اتخاذ 
إجراءات احترازية مستعجلة، وقد استخلصنا الكثير من الدروس من 
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مختلف هذه املحطات، وما نزال نستخلص العديد من العفر في مواجهة 
الطابع غير املتوقع للجائحة، راه انتم تتشوفو العالم كله باقي ما عارفش 
الشهر الجاي أشنو غادي يكون في هاذ الجائحة، كاينة ساللة جديدة، 
غاديش  ما  تنقص،  غادي  الحاالت  هاذ  جديدة،  ساللة  كيناش  ما 
تنقص، الوفيات غادي تزيد ما غاديش تزيد، نسدو الحدود، نحلو 
الحدود، الطيران يرجع، ما يرجعش، الناس يسافرو، ما يسافروش، 
نحلو األنشطة االقتصادية، نسدوها.. العالم كله يعيش نفس األسئلة 

القلقة ويجيب على حسب تجربة كل بلد وكل أمة.

ولذلك، مازلنا نستخلص العديد من الدروس، من العفر في مواجهة 
الطابع غير املتوقع لهذه الجائحة ولتطورها والنتشارها ولتحورها أو 
تحولها، هاذيك السالالت الجديدة كل مرة يخرج لنا �ضي حاجة، راه 
غادي  املجمل  في  السالالت  عدد  وغيمكن  السالالت  من  عدد  كاين 
توصل عشرات اآلالف، واحد املرة كانت خبيرة ديال الصحة العمومية، 
قالت هاذي منذ شهرين، 84.000 ساللة، ولكن ما�ضي كلها تحوالت فيها 
أساسية، ولكن أحيانا ملي تتجي �ضي ساللة تيكون التحول فيها أسا�ضي 

ويغير طبيعة العدوى واالنتشار واإلمراض ديال الفيروس.

إذن هناك غموض في تطور الوباء، ما يزال موجودا، هناك صعوبة 
التوقع فيما سيكون عليه في املستقبل، ولكن، الحمد هلل، اليوم في 
املستوى  على  بـ"كوفيد-19"  املصابين  عدد  فيه  تجاوز  الذي  الوقت 
العالمي 94 مليون مصاب، وعدد الوفيات تجاوز مليوني شخص عفر 
العالم، تسجل املؤشرات ببالدنا إلى غاية 18 يناير تحسنا يعني نسبيا، 

تحسنا نسبيا.. في 18 نونفر.. أنا غادي نقارن غير 18 يناير بـ 18 نونفر:

- 18 نونفر كانت عدد الوفيات 81 وفاة، كان هذا هو املعدل بين 70 
و80، اليوم الحمد هلل نقصت إلى 35 وفاة، واخا 35 باقي حصيلة ثقيلة، 

ولكن وقع تحسن بسيط؛

- العدد اإلجمالي للحاالت النشطة في 18 نونفر كاين 48.000 على 
األقل، اليوم عدد الحاالت النشطة 16.000، تقريبا الثلث؛

18 نونفر كانت  في  أو الحرجة  العدد اإلجمالي للحاالت الخطيرة   -
1040، اليوم 930، نقصت نسبيا؛

- عدد الحاالت الخطيرة الجديدة في هاذ 24 ساعة، في 18 نونفر كانت 
78، اليوم 56؛

- معدل ملء أسرة اإلنعاش الخاصة بـ"كوفيد-19" في 18 نونفر كانت 
38%، اليوم عندنا 29%؛

- نسبة اإلماتة تقريبا بقات دائما في 1.7 ومنذ شهور؛

- نسبة التعافي كانت في 18 نونفر 82%، اليوم 94%، يعني زادت 
نسبة التعافي والحمد هلل نسال هللا الشفاء للجميع.

نسبة  هو  نستحضروه  باش  جدا  مهم  اللي  املؤشر  واحد  ولكن 
التحاليل اإليجابية، )taux de positivité( يعني كندير عدد من التحاليل 

شحال منهم اللي كيخرج ليا عندو كوفيد، في 18 نونفر كانت 23.6% من 
التحاليل إيجابية، اليوم في 18 يناير 6% فقط من التحاليل إيجابية، 

أحيانا كتنقص شوية وال كتزيد شوية ولكن هذا هو املعدل.

ال�ضي  ببالدنا تحسنت، هل معنى هاذ  الوبائية  الحالة  أنه  بمعنى 
صافي خرجنا من املحنة ونشفو رجلينا؟

أبدا، إن هذا يدعونا إلى مزيد من اليقظة، الحمد هلل نتيجة تعاون 
الجميع تحكمنا نسبيا–أنا دائما أقول نسبيا–في الوباء، هذا يعني أن 
راه  اإلجراءات  ديالها،  االتخاذ  ضرورية  كان  اتخذت  التي  اإلجراءات 
ضرورية، وهاذ ال�ضي راه واحد املرة كنت هنا وهضرت على األمثلة ديال 

بعض املدن فاش اتخذنا إجراءات صارمة نقصت عدد الحاالت.

فلذلك أريد مرة أخرى أن أدعو املواطنات واملواطنين جميعا بكل 
فئاتهم إلى مزيد من الصفر وااللتزام باإلجراءات االحترازية التي تعلنها 
الحكومة وتشرف عليها السلطات الصحية والسلطات األمنية، ونعرفو 
أيضا،  الفردية  اإلجراءات  ونديرو  مهمة  هي  راه  اإلجراءات  هذه  بأن 
بالخصوص الغسل ديال األيدي بالصابون أو التعقيم ديالها بانتظام 
كل ساعتين أو ثالث ساعات، اللبس ديال الكمامة في األماكن العامة، 
البعد عن االزدحام، عدم املصافحة، وهذا مهم جدا، ألن �ضي وحدين 
تستمر  وأن  التراخي  التهاون ومن  نحذر من  أن  ترخاوو شوية، يجب 

الحيطة والحذر.

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

تنفيذا للتعليمات امللكية السامية في إطار االستراتيجية الوطنية 
للتلقيا ضد وباء كورونا، عملت الحكومة على إعداد تصور متكامل 
للفرنامج الوطني للتلقيا ضد الوباء، بدءا من عملية اقتنائه ومرورا 
بتخزينه ونقله وتوزيعه وبطريقة آمنة في مختلف أرجاء الوطن، وانتهاء 
بإجراء عملية التلقيا وتتبع الحاالت بما يمكن من توفير كافة شروط 

إنجاح هذا الورش الوطني الكبير وتحقيق األهداف املرجوة منه.

ومن الطبيعي أن يتساءل املواطنون على عدد من األمور املرتبطة 
املواطنات  يتساءل  أن  الطبيعي  من  التلقيا(،  )عملية  العملية  بهذه 
واملواطنون عن موعد الشروع في عملية التلقيا، وهناك من يتحدث 
عن تأخر في انطالق هذه العملية، وتناسلت الكثير من الشكوك ومن 

الشائعات حول هذا األمر.

وهنا بغيت نوقف ألن األخبار الزائفة كثيرة، مع األسف الشديد، 
أصدرت إحدى املنظمات بالغا يدعي فيه، انطالقا من بعض ما نشر، 
إلى أن هناك خالف داخل اللجنة العلمية وبين اللجنة العلمية ووزير 
الصحة حول التلقيا واختيار التلقيحات واستراتيجية التلقيا، وشاع 
هذا الخفر الزائف، وأريد أن أؤكد هنا، والسيد وزير الصحة موجود 
يسمعونني،  العلمية  اللجنة  أعضاء  مشكورين  والسيدات  والسادة 
وبعضهم قد أصدر توضيحا فعال، ألقول بأن هذا خفر زائف، وأن الحمد 
هلل، اللجنة العلمية تشتغل بكامل أعضائها في تفاعل، والسيد الوزير 
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شخصيا هو اللي كيترأسها، وبالتالي ليس هناك خالف، القرارات ديالها 
كتصدرها وليس هناك خالف أو نزاع فيما بين أعضاء اللجنة العلمية.

صحيا بعض اإلخوان من خارج اللجنة العلمية، وربما من خارج 
املغرب أعلنوا بعض اآلراء، ولكن احنا عندنا لجنة علمية فيها خفراء، 
نعرفهم مباشرة، خدمو 30 سنة، 35 سنة، 25 سنة وهوما خدامين 
في هاذ ال�ضي، ما�ضي يااله قطر بهم السقف، ما�ضي يااله غادي يبداو 
يجربو، ال، خفراء في امليدان، في محاربة األوبئة )l’infectiologie( في 
)la virologie( في علم الفيروسات وفي الوبائيات، في تخصصات طبية 

أخرى، لكن كلهم خفراء مرموقين نعتز بهم.

واحنا نقول بأن، الحمد هلل، عندنا املرجعية ديالنا وعليها نستند، 
وهوما اللي تيعطيونا الرأي النهائي بعد النقاش، يناقشو، يختلفو بعض 
اإلخوان معهم ما�ضي مشكل، ولكن في نهاية املطاف عندنا مراجع التي 
العلمية  اللجنة  اتخذتها  اللي  القرارات  الساعة  وإلى حد  إليها،  نرجع 
أثبتت أنها ناجعة، والتقارير واألرقام اللي شفنا دليل على أن، الحمد هلل، 
املقاربة ديالنا لحد الساعة كانت إيجابية وكانت فيها بزاف ديال األمور 

مفيدة جدا في محاصرة هذا الوباء، وهذا هو املهم.

وقبل الحديث عن التوصل باللقاح، ينبغي علينا التأكد أوال، قبل 
2 األمور هوما  ما يجي �ضي لقاح دبانا نتأكدو بأنه فعال وبأنه آمن، 
املهمين بالنسبة للقاح، وهوما املهمين بالنسبة للصحة ديال املواطنات 

واملواطنين.

وفي هذا اإلطار، بالدنا حرصت منذ البداية على التموقع مبكرا في 
السوق الدولية عفر تكثيف االتصاالت واملفاوضات مع شركاء اململكة 
ملواكبة اإلستراتيجية الوطنية للتلقيا، وهذه املفاوضات واالتصاالت 

أشرفت عليها وزارتا الخارجية والصحة، مشكورتين، توجت بما يلي:

- أوال، توقيع اتفاقية تعاون فيما يتعلق بالتجارب السريرية للقاح 
مجاالت  ثالث  تشمل  لألدوية،  الصينية   )Sinopharm( مجموعة  مع 
للتعاون، ألن هذا اتفاق متعدد األوجه، فيه نقل التكنولوجيا، فيه 
املشاركة في املرحلة الثالثة لألبحاث السريرية وفيها التزويد باللقاح، 
يعني نقتنيو من عندهم اللقاح، فضال عن التعاون الهادف إلى ضمان 

ولوج اللقاح إلى القارة اإلفريقية، وفعال وقعت هذه االتفاقية؛

- ثانيا، توقيع مذكرة تفاهم القتناء اللقاحات املضادة لـ"كوفيد-19" 
مجموعة  من  بترخيص  بالهند   )R-pharm( شركة  تنتجها  التي 

)AstraZeneca( الفريطانية- السويدية.

من حق املواطنات واملواطنين يقولو عالش اخترنا هاذو وما اخترناش 
وحدين آخرين؟

بالنسبة لالختيار هذا عرض على اللجنة العلمية وصادقت اللجنة 
على  وأيضا  علمية،  معايير  من  انطالقا  االختيار،  هذا  على  العلمية 

املستوى اإلداري صودق عليها انطالقا من معايير أخرى إدارية.

املعايير املحددة في اختيار هذين اللقاحين بالخصوص جوج ديال 
معايير:

يعتمدو  اللقاحات  هاذ جوج  والتجربة، ألن  السالمة  معيار  أوال، 
 un virus( على تقنية تقليدية للتطعيم، قائمة على الفيروس املعطل
inactivé( وهي تقنية مجربة خرجت بها هاذ 25 سنة تقريبا عدد من 
ولذلك  مأمونة،  معروفة،  مجربة،  بالدنا،  في  درناها  اللي  التلقيحات 
أكثر ديالنا، ألن جربوها عمليا، فلذلك االختيار  الخفراء كيثيقو فيها 

ديالها منطقي.

ثانيا، معيار سهولة التخزين والنقل، هاذ جوج لقاحات ال يحتاجون 
سوى إلى درجة حرارة بين 0 أو 2 درجة إلى 7 أو 8 درجة فقط مئوية 
لتخزينها، وهذا متحكم فيه بالنسبة لنا، سهل باش تكون عندنا سلسلة 
تفريد )la chaine du froid( سلسة التفريد مضمونة، ألن غير غادي 
يتخرجو من هاذيك سلسلة التفريد يكون شوية في الحرارة غير 20 دقيقة 

مثال ما كيبقاش فاعل وربما يكون مضرا.

إذن هذا في مقابل بعض اللقاحات األخرى التي تحتاج إلى ناقص 70 
درجة لتخزينها وتوزيعها، وهو ما يتطلب إمكانيات لوجيستيكية ضخمة 
يصعب توفيرها في الوقت الحالي، السيما على مجموع التراب الوطني، 

واخا كاع نوفروها دائما املشاكل.. املخاطر فيها، دائما موجودة.

فلذلك هذا أأمن وهو أيضا أسهل بالنسبة لنا في النقل، في التخزين، 
في الحفاظ عليه، إلى آخره، ألن هذه هي املعايير األساسية التي اعتمدت 

الختيار اللقاحين.

وهكذا انكبت الحكومة بتنسيق بين القطاعات املعنية، خصوصا 
بين وزارتي الداخلية والصحة وباقي املتدخلين على إعداد تصور متكامل 
التلقيا، من حيث تحديد املستفيدين، األطر الصحية  إلستراتيجية 
يمكن  بما  وغيرها،  الضرورية  اللوجيستيكية  الترتيبات  بها،  املعنية 
من إنجاح هذه العملية وضمان إجرائها في أفضل الشروط الصحية 
والتنظيمية، كما رصدت الحكومة – وهاذي مهمة–اإلمكانيات املالية 
الكافية لضمان مجانية هذه العملية وإنجاحها باحترام املعايير املهنية 

الالزمة.

4 مرتكزات  التلقيا هذه ستقوم على  بالذكر أن عملية  والجدير 
أساسية وهي:

1- الشفافية؛

مزيان  ولكن  واحد،  �ضي  حتى  على  نلزمو  غادي  ما  والتطوع،   -2
نحثو ونطلبو الناس يمشيو فعال يتلقحو، ملصلحتهم وملصلحة ذويهم 

وعائالتهم ومواطناتهم ووطنهم؛

3- املجانية؛

4- التضامن.
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وقد جرى اإلعداد لهذه العملية في إطار تعبئة شاملة للمنظومة 
الصحية الوطنية واستنادا إلى الدروس املستخلصة والتجربة والخفرة 
الكبيرة التي راكمتها بالدنا في مجال التلقيا، وال أدل على ذلك من نجاح 
الحصبة  ضد  التطعيم  حملة  نجاح  وكذا  األطفال  تطعيم  حمالت 
والحميرة في عام 2011، والتي تم خاللها تلقيا 11 مليون شخص في 
ظرف شهرين فقط، وكان عدد نقاط التلقيا 26152 نقطة تلقيا، 

وكانت املوارد البشرية املشاركة 10.890 فرد مشارك.

األيام  في  90 أن شاركت   ،89  ،88 في  الشرف  لي  وباملناسبة كان 
الوطنية للتلقيا واأليام املغاربية للتقليا )JNV1( و)JMV2(، كطبيب في 
العالم القروي وشوية في العالم الحضري لثالث سنوات متتالية، األطر 

الصحية مدربة، الحمد هلل، عندها تجربة كاملة في هذا املجال.

وفي هذا اإلطار، السؤال اللي كيطرحو املواطنين: فين هو التلقيا؟

هنا البد أن أشير إلى أن احنا مستعدين، هاذ ال�ضي دبا اللي قلت 
عالش قلتو؟ قلتو باش نقول احنا جميع اللي دباو يتدار على املستوى 
الوطني تيدار وباستمرار، راه وزير الصحة يوميا عندو متابعة ديال امللف 
وأيضا السيد وزير الداخلية، ألن الفرق الصحية ومعضودة بالفرق 
موجودين،  آخره  إلى  املهام  لهم  يسهلو  باش  الحال،  بطبيعة  األمنية 
معبئين، اإلمكانيات املالية وجدناها، موجودة، غير البارح عاود ثاني 

هضرت مع السيد وزير املالية موجودة، وجدناها، نحن موجودين.

إذن فين هو املشكل؟

احنا غادي نتسناو ألن، كما تعرفون، هناك على املستوى العالمي 
هاذ  التلقيا..  بهاذ  تيطالب  كل�ضي  التلقيا،  بأخذ  يطالب  الجميع 
 )virus inactivé( الفيروس املعطل، ما كاين باس، الفيروس املعطل
ديال  مليار جرعة   10 إلى  تصل  والطلبات  التلقيا،  ياخذ  بغا  كل�ضي 
تواكب هاذ  باش  القدرة  ما عندهاش  املصنعة  الطلبات، والشركات 

ال�ضي، ما عندهاش القدرة باش تواكب.

ها أنتم شفتو في االتحاد األوربي هاذ األسبوع كله وكانت الشكاوى، 
ألن هذاك الفرنامج اللي كان تدار، أخفروا من بعد بأن هذاك الفرنامج 
غير ممكن عمليا، وكاين مفاوضات ال التزمو معنا بالفرنامج، كيفاش 

نلتزمو إلى آخره.

ولذلك، العديد من الدول ما تزال تطالب، هناك إلى بغينا نقولو، 
القدرة اإلنتاجية للقاح عفر العالم محدودة أكثر بكثير من الطلبات ومن 
الضغوط املوجودة، إذن هذا املسألة األولى، وبطبيعة الحال الدول اللي 
كتصنع لن تصدر حتى تأخذ هي نفسها، طبيعي، دبا واحد الدولة تتصنع 
واش غادي تصدر؟ احنا فاش كان عندنا الكمامات تنصنعوهم كان 
العالم خصو، احنا حبسنا التصدير حتى قلنا عندنا الرصيد الكامل، 

1 Journées Nationales de Vaccination
2 Journées Maghrébines de Vaccination

وقلت هاذ ال�ضي هنا، راه عندنا واحد الهدف في املخزون، أوال الوجود في 

السوق، ثانيا مخزون عاد قلنا يمكن نصدرو.

الدول األخرى دبا والو حتى هوما تيديرو نفس ال�ضيء فيما يخص 

توفير اللقاحات، تيقول لك حتى نبدا أنا وبعدها غادي نصدر، وإن شاء 

هللا، عندنا أمل في املراحل املقبلة، إن شاء هللا، نحصلو على التلقيا.

كما أن البعض لجأ إلى املضاربة، هاذ ال�ضي دبا إلى كانت الندرة آش 

تيوقع؟ تيوقع املضاربة من أجل شراء اللقاحات، واللي عندو الفلوس 

موجودة راه تيعرض شراء اللقاحات بأثمنة تتزيد خمسة املرات وأحيانا 

تسع مرات على الثمن العادي، باش يأخذو اللقاح، وبطبيعة الحال اللي 

دخلو املضاربة وعندهم اإلمكانيات املالية ضروري يكونو من األولين 

الذين يحصلون على اللقاح.

أتم االستعداد  بلدنا على  أن  الحكومة،  أن  أؤكد هنا  أن  ويمكن 

بمجرد  للحملة  الرسمية  االنطالقة  وستعطى  العملية،  هذه  إلنجاح 

توصلنا باللقاحات، والجهات املختصة تتابع املوضوع يوميا، ها السيد 

وزير الصحة، وهضرت مع السيد وزير الخارجية حتى هو منذ بضعة 

أيام، تتابع يوميا املوضوع مع املزودين، وإن شاء هللا، عندنا أمل باش 

هاذ ال�ضي يكون في القريب.

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن ظهور السالالت الجديدة للفيروس في 

العالم، كما هو الشأن بالنسبة للطفرة التي وقعت في بريطانيا، واللي هي 

دخلت عندنا حالة كما أعلن أمس، لن يكون له، إن شاء هللا، تأثير على 

فعالية اللقاح وإجرائه بشكل طبيعي، وهذا ما أكده الخفراء لحد اآلن، 

والذين أكدوا أيضا أن هذه الساللة الجديدة من الفيروس لها قدرة 

أكفر على العدوى واالنتشار بسهولة بين الناس.

هاذيك  ديال  املفردات  بعض  سأستعرج  األساسيات،  هي  هذه 

اإلستراتيجية:

أوال، أهداف عملية التلقيا، كما تعرفون الهدف هو ضمان وقاية 

فردية ووقاية جماعية، من أجل كسر السلسلة ديال االنتشار ديال 

الفيروس، تستهدف هذه العملية في بالدنا 25 مليون شخص حسب 

معطيات املندوبية السامية للتخطيط وهوما اللي عندهم أكثر من 18 

سنة، وذلك لتحقيق معدل تغطية ال يقل عن 80% من األشخاص 

اللي كيتجاوزو 18 سنة، وسيتم التلقيا بشكل تدريجي لضمان تحصين 

جميع الفئات املستهدفة وفقا لجدول تلقيا من جرعتين، كما تعرفون، 

في  العاملين  األمامية،  الصفوف  في  للعاملين  األولوية  تعطى  أن  على 

قطاع  موظفو  األمن،  قوات  العمومية،  السلطات  الصحي،  القطاع 

التربية الوطنية، ثم بعد ذلك الفئات الهشة صحيا، إما الكبار في السن، 

أو اللي عندهم أمراض أخرى مصنفين راه معروفين، ولتتم بعد ذلك 

عملية تعميم التلقيا على باقي املواطنات واملواطنين اللي عندهم أكثر 

من 18 سنة.
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الوسائل اللوجيستيكية والبشرية املرصودة للعملية:

ح.رهنركرييهيءربضرءحترالستقبرلرويخزينرونقلرحللقرح:

أعد في هذا املجال مستودع وطني لتخزين اللقاح، وكالة التفريد 
مليون   25 التخزينية  سعته  تبلغ  الذي  البيضاء،  الدار  في  املستقلة 
جرعة، مع تعبئة مستودع احتياطي، وضع خطة الستقبال وتخزين 
وتوزيع اللقاح في ظروف آمنة، هذه هي )la chaine du froid(، سلسلة 
التفريد. من البداية إلى النهاية ما خصوش يزيد على 7 درجة أو 8 درجة، 
هذا هو الظروف ديال األمان ديالو، وهاذ ال�ضي خصو يكون في جميع 
املراحل حتى يتدار التلقيا، مع ضمان الحفاظ على الجودة والقدرة على 
تقييم أداوت تخزين اللقاح على املستوى الوطني، يعني باستمرار كيتم 
التقييم ديال هذه األدوات ديال النقل وديال التخزين وديال الحفظ 
واش هي الدرجة ديال التفريد، واش كاينة وال ما كايناش، إذن هناك 

مراقبة مستمرة.

ف.ريجهيزربنرتةرحالستقبرلرحلالزمةرإلآاحءرعلليرترحلتلقيا:

تم تجنيد جميع مؤسسات الرعاية الصحية األولية إلحداث أزيد 
من 3000 محطة للتلقيا، تقدم خدماتها عفر نمطين: إما النمط القار، 
استقبال املواطنين في هذه البنيات ديال االستقبال أو النمط املتنقل، 
حيث تنتقل الفرق امللحقة بمحطة التقيا وفقا لفرنامج محدد مسبق 
مثال  نقطة،   10.000 تقريبا  يفوق  ما  العملية،  لهذه  املعدة  للنقاط 
املواطنين  لدى  السجون،  الجامعية،  املساكن  الداخلية،  املدارس 
الرحل في بعض املناطق، إلى آخره، هاذو خصهم فرق متنقلة فلذلك 

هذه الفرق املتنقلة حتى هي معبأة.

3،رحملوحر رحلبشاية:

سيتم تعبئة إجمالي 25.631 شخص من الطواقم الصحية اللي 
عملية، بما في ذلك أكثر من 11.000 في املناطق الحضرية، معنى ذلك 
املناطق  الحضرية،  املناطق  من  أكثر  القروية  املناطق  في  اللي  العدد 
مع   ،11.000 الحضرية  املناطق  وفي  األقل،  على   14.000 القروية 
إمكانية االستعانة إذا لزم األمر بأطباء القطاع الخاص وطلبة الطب 
واملؤسسات املهنية لتكوين املمرضين والهالل األحمر املغربي واملنظمات 

الكشفية.

مكونة من عضوين،  للتلقيا، فرق  فرقة   6377 تأسيس  وسيتم 
في  التسجيل  بعملية  مكلف  والثاني  التلقيا  بعملية  مكلف  أحدهما 

النظام املعلوماتي املخصص لذلك.

واملهم هنا أنه كما قلت منذ قليل، في إطار تأهيل املوارد البشرية، 
تدارت عملية  املهم  واملحاكاة، هذا هو  التداريب  ديال  العملية  تمت 
املحاكاة من البداية إلى النهاية كأننا في عملية تلقيا حقيقية باش نشوفو 
واش كاين �ضي خلل، واش كاين �ضي خصاص، واش كاين �ضي واحد اللي 
ما فاهمش �ضي نقطة في العملية، ياك ما عندنا �ضي حاجة في الوسط 

خصنا نوفرو لها اإلمكانيات ما كايناش موفرة ما فكرناش فيها ...إلخ.

إذن كانت هناك تدريبات ميدانية بكافة عماالت وأقاليم اململكة 
وعلى مستوى جميع محطات التلقيا، تهدف إلى الوقوف على السير 
للتلقيا ضد فيروس  الوطنية  للحملة  الجارية  الفعلي لالستعدادات 
"كوفيد-19"، وتفادي املشاكل التقنية التي قد تحدث أثناء العملية 

الفعلية للتلقيا، هي محاكاة وتجسيد كافة املراحل ديال هذه املهمة.

8.ريوظيفريكنولوآيررحملعلوميرت:

برنامج  لتيسير  املعلوميات  تكنولوجيا  توظيف  على  العمل  سيتم 
يتعتمد  غادي  هذا  املهم  ولكن  الجزئيات،  من  عدد  وفيه  التلقيا، 
بالخصوص للمتابعة لتخزين املعلومات، لدراسة املعلومات ملتابعة ما 

بعد التلقيا؛

5.رإرسرءرنظرمرلحكرمةريدبي رحلعللية:

أوال هذه الحكامة فيها مستويات مركزية ومستويات ترابية:

- املستوى املركزي، إحداث عدة لجان على الصعيد املركزي:

• هناك لجنة تقنية مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، 
لإلشراف على التنزيل التقني والتنزيل العملي امليداني؛

•  لجنة مكلفة بالفرنامج الوطني للتلقيا: هذه اللي كتوضع الدالئل 
وكتسهر على التكوين ديال فرق التلقيا، يعني كتشرف على العملية من 

حيث األفكار؛

• اللجنة الدوائية: هذه خاصة لتأطير عملية الترخيص الستعمال 
اللقاح عفر التراب الوطني، وهي اللي دارت واحد الترخيض استثنائي 

للتلقيا ديال )AstraZeneca( أخيرا وأصدرته، بمعنى هي معبأة لهذا؛

• لجنة لوجيستيكية؛

• لجنة التواصل؛

•  ولجنة أخرى للتتبع والتقييم، وهناك مثيالت لها على املستوى 
الترابي امليداني.

حلف نرمجرحلعلليرللتلقيا:

على  تنفيذها  سيتم  التلقيا  لعملية  االنطالقة  تعطى  ما  بمجرد 
مدى 12 أسبوعا، بمعدل 6 أيام عمل في األسبوع و4 فترات كل واحدة 
منها فيها 21 يوم، معدل تقريبا 150 إلى 200 لقاح يوميا لكل فريق في 
الحقيقة من األطقم الصحية، مع األخذ بعين االعتبار الكميات املتوفرة 

من اللقاح ووتيرة التمويل اللي غادي تجينا من هذا اللقاح.

هذا، وستشمل عملية التلقيا في املقام األول كما قلنا الفئات اللي 
في الصف األول في الخطوط األمامية والفئات الهشة صحيا، لكن بعد 
ذلك سيوضع أو وضع نظام لتتبع امللقحين، سيتم تسليم مستند لكل 
فرد تم تلقيحه، يحتوي على رمز االستجابة السريعة ويجب أن يحتفظ 
الشخص املعني بهذه الوثيقة الستعمالها، عالش؟ ألنه في حالة ظهور 
إمكانية  عندنا  كتكون  محتلمة  مثال  جانبية  أعراض  أي  شعور،  أي 
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ديال التتبع ديال املالحظة، وسيتم إجراء املراقبة عن بعد لألشخاص 
الذين تم تلقيحهم إما من قبل الشخص املعني أو بواسطة أحد أعضاء 

الطاقم الصحي من خالل بعض التطبيقات.

وأخيرا أعيد وأكرر بأن عملية التلقيا واخا تتم خصنا نبقاو ملتزمين 
باإلجراءات االحترازية، سواء الصحية الفردية أو الجماعية، ألن التلقيا 
ال يغني عن اإلجراءات األخرى اللي حتى هي ضرورية، ويجب أن نلتزم 
بها، وبطبيعة الحال ليس هناك أي تلقيا يحمي 100% وإنما التلقيحات 
عندها حماية نسبية، ثم استقبال الشخص للتلقيا واالستفادة منه 
عندو عالقة بمؤثرات متعددة منها وراثية، منها نسبة كيفاش دايرة 
املناعة ديالو، واش املناعة ديالو قوية وال ضعيفة، عوامل متعددة 
أخرى، وبالتالي فالتلقيا وسيلة من الوسائل للحماية من الوباء. صحيا 

وسيلة مهمة وأداة فاعلة، ولكن وحدها ال تكفي ملقاومة هذا الوباء.

التأكيد على أن الحكومة  البداية أن أجدد  ومرة أخرى، أريد في 
معبئة، موجودة، إن شاء هللا بمجرد ما يكون التلقيا، إن شاء هللا 

نتسلموه تبدا الحملة الوطنية للتلقيا ضد هذا الوباء أوال.

الزائفة  األخبار  من  الكثير  من  نحذر  أن  يجب  نقول  بغيت  ثانيا، 
والتشويشات التي تنطلق من هنا ومن هناك، والحمد هلل راه اللجنة 
العلمية، أنا تابعت عديد من املداخالت ديال األعضاء ديالها من خالل 
اإلعالم الوطني، تواصل جيد وفي املستوى وتيشرحو، ويمكن نطلبو من 
اإلعالم الوطني أن يستمر في أن يدعو أعضاء اللجنة العلمية إلى إعطاء 

املزيد من التوضيحات واإلجابة على أسئلة املواطنات واملواطنين.

ثالثا، اعتبارا ألن هذا الورش مهم، مهم وله ما بعده وألن احنا، 
عمال بتوجيهات ديال جاللة امللك حفظه هللا، سنحرص على أن يتم 
في أحسن الظروف، وفي وقت قيا�ضي كما عودتنا دائما الفرق الصحية 
ديالنا، فإني أقول بأن هذا يقت�ضي يكون واحد التعاون وتضافر ديال 
الجهود ديال الجميع، الجميع يجب أن يكون معبئا إلنجاح هذا الورش، 
كما نجحنا أوراش أخرى. إلى عقلتو فاش جينا بغينا ندعمو املواطنات 
واملواطنين اللي توقفو عن العمل إما في القطاع اللي عندهم "الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي" وال املهن الحرة وال القطاع غير املهيكل، 
كان ورش كبير ديال 6 مليون ديال األشخاص، والحمد هلل نجحناه في 3 

أشهر في أحسن الظروف.

تناخذو  ما  بمجرد  ولكن  التأخر،  واحد شوية  تيكون  البداية  في 
وأيضا  املقاوالت  دعم  وأيضا  األوراش،  تنجحو  الحمد هلل،  الطريق، 
القضية ديال تحويل عدد من األنشطة الصناعية باش تم�ضي.. أوراش 
كثيرة هي فخر لنا جميعا كمغاربة لم تقم بها الحكومة وحدها، وإن 
كان لها جزء مهم من اإلسهام فيها، ولكن الجميع، الحمد هلل، الشركاء 
ساهموا فيها وأنجحنا كذلك يمكن هاذ العملية ديال التلقيا نجحوها 
بإذن هللا، وتكون أيضا مرحلة ومحطة إيجابية يفتخر بها املغاربة جميعا.

شكرا جزيال.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدررئيسرحلحكومةرحملحت م.

وأذكر بأن ندوة الرؤساء قد قررت أن تقلص املدة الزمنية للجلسة 
الشهرية مع السيد رئيس الحكومة من ثالث ساعات إلى ساعتين، ساعة 
للسيد رئيس الحكومة كحكومة، وساعة للسادة الفرملانيين كفرملانيين، 
كانت مخصصة  التي  الزمنية  املدة  تقلص  أن  اقت�ضى  بالطبع  وهذا 
النسب  الفرق  بلغوا  قد  الفرق  رؤساء  السادة  بأن  وأعتقد  للفرق، 
التي أصبحت اليوم بعد التقليص الزمني حتى ال نطيل ال على السادة 

املتتبعين وال على السادة الفرملانيين وال على الحكومة.

النسبة األكفر من  لهم  الذين قلصت  وبالتالي، أؤكد هنا على أن 
الفرق  كاين  الصغرى  الفرق  أما  الكفرى،  الفرق  الزمنية هي  حصتهم 
الكفرى التي قلص لها ثالث أو أربع دقائق، في حين أن بعض الفرق لم يتم 
التقليص لها، نعم؟ 6 دقايق، اإلخوان يؤكدون في األصالة واملعاصرة 
6 دقايق، اإلخوان اآلخرين 5 أو 4 دقايق، اإلخوان في حزب االستقالل 
وغيرهم. ولذلك، بعض الفرق األخرى قلصت لها املدة بنسبة دقيقة أو 

دقيقة ونصف أو دقيقتين فقط من أجل التذكير.

وفي نهاية املطاف أن هذا كان قرار لندوة الرؤساء بحضور السادة 
أعضاء املكتب ورئاسة املكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن، واتخذ 
هذا القرار ونحن هنا نطبق وننفذ القرار الذي تم اتخاذه، وكلما اتخذ 
قرار آخر من طرف اإلخوان في ندوة الرؤساء سنكون حريصين على 

تنفيذه كما هو.

الكلمة اليوم.. رؤساء الفرق واملجموعة، نعم.

جواب  على  التعقيب  إطار  في  املستشارين  للسادة  اآلن  الكلمة 
السيد رئيس الحكومة، الكلمة في البداية للمتدخل عن فريق األصالة 

واملعاصرة.

تفضل السيد الرئيس.

حملستشرررحلسيدرحلحورحملابوح:

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيدررئيسرحلحكومة،

حلسيدحتروحلسر 8رحلوزرحء،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررينرحملحت مين،

حلسيدررئيسرحلحكومة،

أسكرسرأمرتنورإغو حن،

ونحن دائما في انتظار ترسيمكم لهذا اليوم عيدا وطنيا وعطلة.
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حلسيدررئيسرحلحكومة،

في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم نحو الحصول على أحسن 
وأنجع لقاح إلنقاذ حياة مواطنيها وضمان الفعالية في الحد من انتشار 
ديال األشخاص عفر  مليون   2 قلتم  قتل كما  الذي  الفيروس،  هذا 
العالم، وأصاب أكثر من 90 مليون، مازالت الحكومة مع األسف تتخبط 

في تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للتلقيا.

في البداية، البد أن ننوه بالعناية امللكية السامية، التي أكدت على 
مجانية اللقاح لكل املواطنين املغاربة، ونعتفر هذا القرار امللكي السامي 
مكسبا شعبيا وطنيا عظيما، خصوصا إذا ما قورن بتوجه العديد من 
الدول، سواء الدول املتقدمة ذات اإلمكانيات املهمة أو حتى دول الجوار.

كما ننوه بالقرارات امللكية االستباقية، والتي كان لها الفضل في 
دخول اململكة املغربية السباق للمشاركة في التجارب السريرية، مما 
جعل بلدنا خارج حملة املضاربات التجارية والحسابات السياسية، التي 

أصبحت تتحكم في صناعة وتوزيع اللقاحات.

وفي هذا الصدد، ال يفوتنا التنويه واإلشادة باملجهودات الجبارة التي 
تقوم بها السلطات الترابية وكل املؤسسات األمنية والعسكرية وشبه 
العسكرية والطبية، كما ننوه بصفة عامة بتدبير املغرب كبلد لهذه 

الجائحة وبكل املبادرات امللكية املرتبطة بها، على سبيل املثال:

- إحداث حساب خصو�ضي ملحاربة الجائحة؛

- تخصيص دعم مالي مباشر للمتضررين من الجائحة؛

- تجاوز البلد الحتقان اجتماعي غير مسبوق بفضل التدابير التي 
تم اتخاذها ملواجهة إكراهات التوقف النهائي والجزئي لألنشطة املدرة 

للدخل؛

- تجهيز املستشفيات التي كانت في وضعية كارثية بسبب غياب أسرة 
اإلنعاش وباقي املستلزمات الطبية.

ولكن على أن هذا التوجه واإلرادة امللكية السامية ولألسف الشديد 
بخصوص  وواضح  فعال  حكومي  عمل  املطلوب  بالشكل  يواكبها  ال 
محاربة الفيروس ومعالجة آثاره االقتصادية واالجتماعية، عفر تسريع 
انطالق الحملة الوطنية للتلقيا، بهدف الحد من اإلصابات والوفيات 
وعودة الحياة االقتصادية إلى دورتها الطبيعية، بعد شهور عديدة من 
الحجر واإلجراءات االحترازية التي لم يعد االقتصاد الوطني قادرا على 
جميع  على  واملواطنات  املواطنين  حالة  وكذلك  وتحملها،  استيعابها 
املستويات االجتماعية واالقتصادية وكذلك النفسية، وهو ما تؤكده 
العديد من اإلحصائيات والتقارير والدراسات الصادرة عن مؤسسات 
وطنية ودولية، والتي تشير إلى االرتفاع املهول لحالة األمراض النفسية 

بسبب الظروف املعيشية الصعبة الناتجة عن آثار الفيروس.

لذلك، فإننا نطرح أسئلة عديدة تعكس انشغاالت املغاربة بكل 
أطيافهم، وهي أسئلة كان يجب على الحكومة أن تسارع إلى اإلجابة عنها 

نتساءل عن فعالية ونجاعة  بالشكل املطلوب، وهنا  والتفاعل معها 
اإلستراتيجية الوطنية للتلقيا أمام حالة االرتباك والتشكيك في عدد 
من اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف الحكومة، وفي ظل ضعف 
التواصل، ضعف التواصل والتعبئة الوطنية لنجاح عملية التلقيا 
وتأخر انطالق عملية التلقيا بدون شرح األسباب املوضوعية. أشرتم 

إلى بعض األسباب، السيد رئيس الحكومة.

بعد كارثة سوء تدبير فترة عيد األضحى–للتذكير–وفي الوقت الذي 
تفلح فيه الحكومة في إغالق املدن وتمديد حالة الطوارئ، دون طرح 
بدائل لألزمة، جاء تصريا وزير الصحة ليزيد من تعميق األزمة، حين 
كشف أنه ال يوجد لحد اآلن تاريخ محدد بخصوص موعد انطالق حملة 
التلقيا، مفرزا أن املغرب مستعد للشروع في حملة التلقيا، وسيتم 
اإلعالن عن التاريخ رسميا عما قريب، وأكدتم ذلك قبل قليل، السيد 

رئيس الحكومة.

65 مليون  أنها اقتنت  أنا أذكر، كان بالغ للحكومة تقول وقالت 
وزير  للسيد  الشهير  التصريا  تنذكر  عاوتاني  وهنا  هي؟  أين  جرعة، 
الصحة، املغرب ينتظر وصول اللقاح املضاد لـ"كوفيد-19" في أي وقت، 
ربما خانتكم الترجمة من الفرنسية التي تقوم )à tout moment( وملي 

تنقولو )à tout moment( يعني بالعربية هي وشيك، هي قريبة.

وفي هذا اإلطار، نتساءل هل سيتم تسلم هذا اللقاء داخل اآلجال 
املحددة، إن كانت هناك آجال متفق عليها، وما هي الضمانات التي 
اتخذتها الحكومة مع املختفرات املصنعة في حالة عدم االلتزام؟ وكيف 
أخذهم  لضمان  األولى  الجرعة  أخذوا  الذين  املواطنين  تتبع  سيتم 

الجرعة الثانية؟

والنائية،  الجبلية  املناطق  في  التلقيا  برنامج  عن  نتساءل  كما 
من  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  هي  وما  الشتاء،  فترة  في  خصوصا 

طرفكم لتأمين وصول اللقاح إلى تلك املناطق؟

حلسيدررئيسرحلحكومة،

راه باقي املناطق معزولين في الثلوج اآلن فاش تنتكلمو في آيت حديدو 
وميدلت ومناطق أخرى، في إملشيل، السيد رئيس الحكومة، والسيد 
الثلوج  بسبب  تموت  الحوامل  النساء  مازالت  حاضر  الصحة  وزير 
وانعدام التجهيزات الطبية، ومازال الحرارة تما، السيد رئيس الحكومة، 
راه تحت الصفر، حتى إلى كان �ضي مشكل باش يتخزن اللقاح نديوه لتما 

يتخزن بدون أي مشكل.

للتلقيا  الوطنية  اإلستراتيجية  تفاصيل  حول  كذلك،  نتساءل 
ضد الفيروس، وخاصة املدة الزمنية والتي قدرتموها بـ 12 أسبوع 
– نتمنى – وكذلك نريد معرفة نسبة ما أنجز من محطات أو مراكز 
التراب  كافة  تغطية  تم  وهل  مركز،   2888 بـ  وقدرتموها  التلقيا 

الوطني، خصوصا العالم القروي واملناطق الجبلية؟
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حول اللقاحات املتوفرة اليوم على مستوى العالم، على الحكومة 
أن تزود املواطنين بالتوضيحات الالزمة بخصوص اللقاحات املتوفرة 
على مستوى العالم، وتعمل على تبديد عدد من املخاوف والشكوك 
تواصلية فعالة  استراتيجية  اللقاحات، وذلك عفر  بخصوص فعالية 
املطلوب  بالشكل  التلقيا  املواطنون مع حملة  يتفاعل  وناجعة حتى 

حول االستعدادات اللوجيستية.

حلسيدررئيسرحلحكومة،

له  ستكون  التلقيا  لحملة  بالتحضير  يتعلق  فيما  تقصير  أي  إن 
نتائج جد وخيمة على السالمة الصحية للمواطنين، لذلك فالحكومة 
مسؤولة على توفير كل الشروط اللوجيستية والتقنية، حتى تمر عملية 

التلقيا في أحسن الظروف وتعطي النتائج الالزمة.

في الخالصة، املغاربة، السيد رئيس الحكومة، اقتربوا من فقدان 
ضعف  الحكومي،  التواصل  ضعف  بسبب  كورونا  لقاح  في  األمل 
التواصل الحكومي، وضعف انفتاح الحكومة على املجتمع، فهي لم 
تقدم أي توضيحات أو شروحات بخصوص كل القضايا املرتبطة بهذا 

اللقاح، اللهم ما أشرتم إليه قبل قليل.

التواصل عند الحكومة، مع األسف، في هذا املوضوع اختزل في ذاك 
البيان اليومي لعدد اإلصابات والوفيات وحالة الشفاء، حتى أصبا 

روتينيا كاد أن ال يتابعه أحد.

الحكومة،  من طرف  املعتمدة  اللقاحات  أو  اللقاح  تحديد  يجب 
تأثيرات  اللقاح  لهذا  هل  الحكومة،  رئيس  السيد  ذلك  إلى  وأشرتم 
جانبية؟ ما سمعناش �ضي جواب، بغينا توضيا ولكن توضيا يكون 
حاسم، الطريقة الدقيقة التي ستتم بها عملية التلقيا، أشرتم إلى ذلك.

هل يمكن الخلط–وهذا سؤال–هل يمكن الخلط بين لقاحين في 
حالة استنفاذ أحدهما؟ تنظن السؤال واضح.

الصحة،  وزير  عنها  أعلن  أن  سبق  التي  العلمية  اللجنة  هي  أين 
والتي كان ينتظر منها تطوير اللقاح؟ ولكن هذا نتيجة طبيعية الحتقار 
الحكومة للبحث العلمي، وأملنا في السيد الوزير، وتخصيص ميزانية 
هزيلة جدا له، ولم يتم إنجازها إال في حدود 20% في أحسن األحوال رغم 
هزالتها، هذا هو ثمن تجاهل تجهيز وتطوير املختفرات العلمية بجامعاتنا، 
واملشكل ليس في املوارد البشرية، والدليل هو أن العديد من الكفاءات 

الوطنية تعمل في أهم املختفرات الدولية.

هل سيكون اللقاح إجباري أم اختياري؟ أجبتم على هذا السؤال، 
السيد رئيس الحكومة.

ما هو تاريخ الشروع في التلقيا؟ أجبتم على ذلك.

في النهاية، جاللة امللك نصره هللا أعطى توجيهاته السامية للحكومة 
اللقاح بشكل مجاني وفي أحسن الظروف  لتمكين كافة املغاربة من 
وأقرب اآلجال املمكنة، لكن مازلنا والزال املواطنون ينتظرون، رغم أننا 

كبلد كنا من السباقين للقيام بالتجارب السريرية، إال أننا أصبحنا اليوم 
نرى أغلب الدول قد شرعت في التلقيا، بينما نحن مازلنا متأخرين 

ألسباب لم توضحوها للرأي العام.

إذن حكومة غير قادرة أو عاجزة عن تنزيل التوجيهات امللكية السامية 
التي نعتفرها قرارات على درجة كبيرة من األهمية للبالد والعباد، فهل من 

منفذ ومنزل لهاته القرارات؟

الحكومة مسؤولة والحكومة كلها مسؤولة، ما تجيوش غدا تقول 
لنا وزير الصحة أو ال �ضي وزير آخر، الحكومة ككل، والحمد هلل أن 

للبيت رب يحميه.

والسالم عليكم.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحملستشرر.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

مطلوب من اإلخوة املكلفين أنهم يقومو بالعملية ديال التعقيم ديال 
املنصة.

شكرا.

تفضل السيد الرئيس.

حملستشرررحلسيدرعبدرحلسالمرحللبرر:

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم

وحلصال8روحلسالمرعلىرحلنبيرحملصطفىرحلكايمروعلىرآلهروصحربتهر
أآلعين.

حلسيدرحلائيس،

حلسيدررئيسرحلحكومةرحملحت م،

حلسر 8رأعضرءرحلحكومةرحملحت مين،

حألجوحتروحإلجو8،

يسعدني أن أتناول الكلمة ألتجاوب وأتفاعل مع جوابكم، السيد 
رئيس الحكومة املحترم، باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

ومن خالله حزب االستقالل واالتحاد العام للشغالين باملغرب.

نعم، أتجاوب معكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، في موضوع 
"استراتيجية الحكومة للتلقيا ضد وباء كورونا"، والكل يعلم أن وباء 
مازلنا  أزمات،  ومن  كوارث  ومن  ضحايا  من  خلفه  ما  خلف  كورونا 
نحن املغاربة وغيرنا يئن تحت وطأتها، نعم اقتصاديا واجتماعيا وحتى 

سياسيا.

حلسيدررئيسرحلحكومة،

وباء كورونا خلف آثار وخيمة جدا في العالم، وهنا على املغاربة أن 



عددف104–18فجمادى اآلخرةف1442 )فاتا ففرايرف2021( الجريدة الرسمية للبرملان8756  

يفتخروا بالتدابير الشجاعة، بالتدابير االحترازية القوية لجاللة امللك 
محمد السادس، نصره هللا، كانت مبادراته جريئة، شجاعة ونادرة.

الجسدي،  التباعد  االحترازية،  الوقاية  هذاك  في  فكر  بلد  أول 
التعقيم إلى آخره، كل هذه اإلجراءات فعال كان وقعها جد جد إيجابيا 

على معظم املغاربة.

نعم، ضحايا كثر رحمهم هللا وعفاهم هللا، ولكن التدخل الجريء 
والشجاع لجاللة امللك حال دون تعميق الكارثة.

حلسيدررئيسرحلحكومة،

اليوم، ظهر اللقاح وتهافتت الدول القتنائه، وقد قلتم أن كانت 
هناك مضاربات، التسابق، أين نحن من هذا التسابق؟ أين نحن من 

هذا االقتناء؟

فعال، وجود جاللة امللك كالضامن واملطمئن وارد، ودائما في جميع 
املحطات، غير أن جاللة امللك أوصاكم وكلفكم في عدة اجتماعات، ماذا 

فعلتم السيد رئيس الحكومة املحترم؟ أين نحن من التلقيا اليوم؟

جئنا واملغرب ينتظر ردكم، متى سنلقا؟ أين هو التلقيا؟ واش من 
)laboratoire?( أش من نوع من التلقيا اختاريتو؟

 )Sinopharm( سمعناكم، السيد رئيس الحكومة، وتعاقدتيو مع
وسنيتو معها ذيك الوثيقة ديال السرية )confidentialitéفla( درتيو هاذ 
الوثيقة والتزمتيو وصرحتيو لنا، السيد رئيس الحكومة، أنكم تعاقدتيو 
نبداو  أواسط دجنفر غادي   ،15 بداية  لنا  )Sinopharm( وقلتيو  مع 
التلقيا، في حين أن )Sinopharm( ما صادقت لها املنظمة العاملية 
للصحة إال في 31 دجنفر، وصرحتيو أنتوما، السيد رئيس الحكومة، 
بعظمة لسانكم، أنكم غنكونو احنا املغاربة من العشر الدول األوائل، 
واش عارفين أننا اليوم راه كاين 31 دولة اللي بدات و7 غير البارح، 7 

الدول فهاذ األسبوع غتاخذ، ومصاب نكونو من 100 األولى.

هاذ ال�ضي كلو أنا غادي نجي ونقول أن هاذ ال�ضي كيفقد املصداقية 
ديال الحكومة، كيفقد املصداقية ديال التصريحات ديالكم.

السيد وزير الصحة املحترم واملاثل أمامي، قال لنا هو غنصومو 
منكم،  كينتظرو  املغاربة  اليوم  هو؟  أفين  خير،  وعلى  بخير  رمضان 
السيد رئيس الحكومة، تقولو لنا غدا، بعد، من دبا شهر، من دبا عام، 
واحنا نصفرو، املغاربة ولفو الصفر، ومستعدين يصفرو، خصهم غير 
الذكاء ديالهم، بغينا  الصراحة، ما تضحكوش على املغاربة، احترمو 
ما  إلى  ودستوريا،  وإنسانيا  أخالقيا  ديالكم  الكلمة  ديال  املصداقية 

تقناش في رئيس الحكومة في من غنتيقو يا عباد هللا؟

صرحتيو لنا غنكونو احنا األوائل، صرحيتو لنا العشرة األوائل، فين 
هاذ 10 الدول األوائل؟ واش غافلين؟ درتو مع )Sinopharm( مزيان، 
تراجعتيو، قلتيو لنا عالش، هاذ الصفقة هاذي عالش وقفت؟ مشيتو لـ 
 )AstraZeneca( مزيان، هللا يعاونكم، واش عارفين أن )AstraZeneca(

ما كتصنعش، كتم�ضي للهند، )laboratoire( ديال الهند اللي التصنيع 

القدرة ديالو، وهو هاذ  في الشهر هذا هو  50 مليون  محدود عندو، 

يخدمها  خصو  بايعها   ،)déjà( مليون   900 بايع   )AstraZeneca(

ويعطيها، 900 مليون مع 50 مليون معنى أنه خصنا إلى قسمتي 50 على 

 )AstraZeneca( 900 غادي تعطينا واحد 18 شهر ديال االنتظار مع

من منعكم وعندكم الفلوس؟ وسبقتيو اعطيتو التجارب السريرية مع 

)Sinopharm(، شكون اللي وقف لكم؟ وعالش ما نرجعوش على املغاربة 

ونقولو لهم )tiens voilà ( راه كاينة �ضي حاجة، احنا تايقين فيكم.

فين هي املديرية ديال األدوية والصيدلة؟ واش رهنتيو املغاربة مع 

مديرية فاشلة، 3 ديال املدراء كيتبدلو خالل الوالية ديالكم، ودبا راه 

محط تساؤل، ومجهر إلكتروني، راك تعرف معنى املجهر اإللكتروني، 

اللجنة  للحسابات،  األعلى  املجلس  ديال  الحكومة،  رئيس  السيد 

االستطالعية ديال الفرملان حالة بها، واحنا كنرهنو انفسنا مع مديرية 

فاشلة، 3 ديال املدراء، ومن الصدفة 3 ديال الوزراء ديال الصحة في 

العهد ديالكم، السيد رئيس الحكومة، فين هي؟

 )Pfizer(و  )Sinovac(و  )Sinopharm( مع  نتعاقدوش  ما  عالش 

وكلهم، ما تقول لي�ضي الجودة، هاذوك الدول اللي سبقونا ماعندهوم 

كيفرطو في الشعب ديالهم؟

إذن حكومتكم حكومة فاشلة، وخصها تدير إجراء رجولي وتقدم 

للشعب  ميعاد  اعطيتو  الحكومة، فشلتيو،  رئيس  السيد  استقالتها، 

وما وفيتيوش بيه، أنتوما حكومة فاشلة تدبيرا واستراتيجية وغتقتلو 

املغاربة، الدوا راه داخل من األمن القومي للبالد، وكتشبثو بامللك، امللك 

توجيهات  اعطاكم  كيف  التوجيهات  اعطاكم  وراه  ومحترم،  مقدس 

قديمة ومادرتيو والو.

حكومة ال يعد وال يعتد بها، معنى هذا أنني أؤكد لكم مرة أخرى، 

كنا نود أن نستمع إلى تاريخ التلقيا، إلى يوم التلقيا. بهاذ املناسبة، 

كنشكرو وزارة الداخلية، قامت بالتدبير اللوجيستيكي الطبي، املخازن، 

التفريد، حتى اللوائا ديال املستفيدين جاهزة.

ال، الداخلية، الداخلية راه جزء من الحكومة، عليك أن نفتخر 

بالداخلية، ألن هي ضمن وزارتكم، السيد رئيس الحكومة املحترم.

إذن هذا واحد ال�ضيء اللي خصكم ترجعو ليه واعطيو الصراحة، 

الشفافية للمغاربة، ع�ضى.. التأويالت كاين اللي غيرفض التلقيا غير 

بجرتكم، لوال الضمانة ديال سيدنا، وهللا حتى واحد ما يدير التلقيا، 

املجازي ما�ضي  لهاذ املصطلح  احتراماتي  الناس، مع  ألن كذبتيو على 

الصحيا، ولكن تنقول راكم غير قادرين على تدبير األزمات، بقدر ما 

أنكم تورطون الدولة في عدة أزمات.

شكرا.
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حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحملستشرررحملحت م.

الكلمة لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد املستشار.

حملستشرررحلسيدرنبيلرحألندلو�سي:

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم.

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

حلسيدررئيسرحلحكومةرحملحت م،

حلسيدحتروحلسر 8رحلوزرحءرحملحت مون،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس 
في  باملغرب،  للشغل  الوطني  املستشارين، وضمنه مستشارو اإلتحاد 
إطار هاته الجلسة الشهرية املخصصة ملناقشة استراتيجية الحكومة 

لتنظيم الحملة الوطنية للتلقيا ضد "كوفيد-19".

في البداية، كنوه بالتدابير اإلستباقية املهمة التي اتخذتها الحكومة، 
وبعيدا عن مقاربة املزايدة وتسجيل النقاط في هاته املرحلة الحساسة 
التي نجتازها، بدل أن تكون املقاربة هو أن نشتغل جميعا بروح وطنية 
وبنفس وطني من أجل أن نشتغل كفرملان وكحكومة، مع األسف الزال 
البعض يشتغل بمقاربة املزايدات وتسجيل النقاط، وبدل أن ننظر أن 
ننقذ ما يمكن إنقاذه، ألن األفق ديالنا أو البعض منا هو اإلستحقاقات 
اإلنتخابية واألصوات التي سنكتسبها، وبهاذ املنطق أؤكد لكم جازما 
بأننا سنفشل في هذه املعركة، ألن هاته املعركة هي معركتنا جميعا، 
معركة الوطن بعيدا عن املزايدات التي نسمعها من هذا الطرف أو ذاك.

فبالتالي رجاء اإليجابيات اللي تدارت على هاذ املستوى يجب أن 
استباقي  وبشكل  مهم  بشكل  تدارت  إجراءات  كانت  الحكومة  نثمنها، 
يجب أن نثمنها، ولكن في املقابل كنأكدو فعال أنه كاين خصاص، كاين 
إشكاليات، كاين إختالالت، كاين على مستوى أجهزة التنفس مثال أو 
املوارد البشرية، فعال كاين هاذ اإلشكاليات ويجب أن نقولها، ولكن 
بمنطق العدل وبمنطق اإلنصاف، وأن نشخص ولكن بمنطق نجيو 
باش نسجلو أهداف على بعضنا البعض، أعتقد أن هاته املقاربة–
كما قلت–لن يكون لها أي أثر على الشعب املغربي، اللي اآلن فعال كاين 
إشكاليات، وهاذ الجلسة الشهرية هي كنحاولو نوصلو كفرملان وكحكومة 

ما هي اإلستراتيجية ديال هاذ التلقيا؟

فعال كاين إشكاليات، فعال كاين تساؤالت، فعال كاين أن الحكومة 
الشركة  ديال  العام  املدير  وصينية،  بريطانية  كاين شركتين:  اليوم، 
الصينية قدم استقالته قبل أيام، طرحت إشكاليات، هل هاذ اإلستقالة 
شخصية كما ورد في بالغ هاذ الشركة، أم أنه فعال كاين السؤال ديال 
األمن وديال الفعالية، وهنا كننسجم مع ما تفضل به السيد رئيس 

الحكومة بأنه احنا اآلن مع التلقيا، ولكن قبل التلقيا كاين الفعالية 
واألمان، ألن ال يمكن أن نغامر بالشعب املغربي، وهاذي هي امللتمس 
ديالنا للحكومة وللسيد وزير الصحة، بأنه يكون فعال واحد املقاربة 

تواصلية، الشعار األسا�ضي ديال املرحلة هو اللقاح اآلمن.

القضية ديال التواصل فعال كاين نوع من االرتباك، ألنه تعلنت آجال 
زمنية في لحظة معينة أو أنه كاين قريب في هاذ األيام، في هاذ األسابيع من 
طرف السيد وزير الصحة، في هاته القبة وفي مجلس النواب، واملواطن 
يتساءل، فبالتالي دبا يكون واحد التصور واضح لهاته املسألة بآجال 
زمنية، وإلى كانت إشكاليات يجب أن نخرج إلى الشعب املغربي ونواجهه 
بكل الوضوح ها فين كاين اإلشكاليات، وأن تقدم التقرير للجنة العلمية 
املكلفة بهذا املوضوع، يجب أن تقدم للشعب املغربي عفر وزارة الصحة 
وعفر الحكومة اإلشكاليات فينا هي، وفعال راه الشعب املغربي سيتفهم 
اإلشكاليات املطروحة، ألن السقف هو كما قلت اللقاح اآلمن والصحة 

ديال املغاربة.

التلقيا  بجعل  امللكية  باملبادرة  ألنوه  املناسبة،  هاته  أغتنم  كما 
الضعيفة  والفئات  الهشة  الفئات  أن  سيجعل  األمر  وهذا  مجانيا، 
املطلوبة  الشروط  ويكون  التلقيا  هاذ  من  نتأكد  بعدما  ستستفيد، 
والسالمة املطلوبة، فيستفيد منه يعني الفئات الهشة ولن تستثنى منه.

حلسيدررئيسرحلحكومة،

نحن في فريق العدالة والتنمية ندعو إلى مجموعة من اإلجراءات:

- أوال، نطالب بمضاعفة املجهودات املبذولة، كاين مجهودات ولكن 
يجب أن تضاعف للتصدي لهاته الجائحة ومتابعة التطورات املتعلقة 
بظهور ساللة جديدة من هاذ الوباء، خاصة بعد تسجيل أول حالة من 

هاذ الفيروس الساللة الجديدة يوم أمس؛

- ثم مطالبة وزارة الصحة بنشر تقرير مفصل عن أمان ونجاعة 
مقاربة  إطار  في  املغاربة،  بها  سيلقا  التي  اللقاحات  وجودة  وفعالية 

تواصلية، فعالة وواضحة؛

- التأكيد على أهمية التلقيا واستعجاليته ملحاصرة الوباء وأن هاذ 
األمر يستوجب توفير–كما قلت سابقا–لقاحا آمنا يستوفي لشروط 

السالمة والفعالية؛

- إطالق حملة تواصلية مكثفة عفر مختلف الوسائل والوسائط، 
بتنسيق مع املجالس املنتخبة على املستوى الترابي، من أجل التوعية 

بأهمية هاته اللقاحات املرخص لها؛

األطقم  على  املادية  التعويضات  صرف  أهمية  على  نؤكد  كما   -
الصحية املشتغلة في أقسام كوفيد، بنوع من العدل واإلنصاف على 
تحديد  في  الشركاء  مع  تشاركية  مقاربة  واعتماد  اإلستحقاق  أساس 
املستفيدين منها وكيفية توزيع هذه املنا، ألن الدفعة األولى كانت فيها 
إشكاليات، كاين الناس اللي احتجو، كاين الناس اللي قالو أودي راه هاذ 
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املنحة لم توزع بالعدل، ألنه تفوضت للمدراء واملندوبين اإلقليميين 

لتوزيعها، كانت هناك نوع من اإلختالالت، بالتالي هذا ملتمس للسيد 

وزير الصحة إلعادة النظر في هذا األمر؛

- كما نحث على إطالق منصة إلكترونية لتسهيل التسجيل املباشر 

في هاته الحملة وتقريب مراكز التلقيا من املواطنين، السيما في املناطق 

القروية والجبلية.

وفي الختام، أؤكد بأن هاته الحملة تستوجب أن تتضافر جهود 

الجميع إلنجاحها.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحملستشرررحملحت م.

والكلمة للفريق الحركي.

تفضل السيد املستشار املحترم.

لك الخيار السيد الرئيس، تفضل.

حملستشرررحلسيدرمبرركرحلسبرعي:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيدررئيسرحلحكومةرحملحت م،

حلسيدحتروحلسر 8رحلوزرحء،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

تفاعال مع جوابكم القيم، نود في الفريق الحركي املساهمة في مناقشة 

هذا املوضوع الهام، باعتباره الحدث الصحي األبرز الذي يحظى بمتابعة 

املغاربة، وفي هذا اإلطار نسجل املالحظات واإلقتراحات التالية:

أوال، في البداية ال يسعنا إال أن نثمن املجهودات املبذولة والتدابير 

الحملة  املتخذة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، استعدادا النطالق 

استباقية  ملكية  كمقاربة  كورونا،  فيروس  ضد  للتلقيا  الوطنية 

تستهدف محاصرة الوباء والتحكم في انتشاره، وحماية الصحة العامة 

أيضا  مناسبة  وهي  للجائحة.  واإلقتصادي  اإلجتماعي  التأثير  وتقليل 

لجميع  اللقاح  أقرت مجانية  التي  الحكيمة  امللكية  باملبادرة  لإلشادة 

املغاربة؛

للمجهودات  تقديرنا  أيضا  الحكومة، نسجل  رئيس  السيد  ثرنير، 

التي بذلتها وتبذلها األطر الصحية والقوات العمومية واإلدارة الترابية 

وأعوانها وجميع املواطنين الذين التزموا باإلجراءات اإلحترازية وبقرارات 

الحكومة والوالة والعمال املتعلقة بإغالق بعض املدن، وهي مجهودات 

بدأنا نجني ثمارها، ويتضح ذلك جليا من خالل تسجيل تراجع ملحوظ 

في أرقام اإلصابات بالفيروس والوفيات في األيام األخيرة؛

مواقفنا  دائما  تميز  التي  واملوضوعية  الواقعية  باب  من  ثرلثر، 
وتصوراتنا، نؤكد، السيد رئيس الحكومة، أنه على الرغم من أن اململكة 
املغربية كانت من بين الدول األوائل في العالم، التي أعلنت انخراطها 
مبكرا في إعداد استراتيجية تطعيم مواطنيها ضد الوباء، إال أن املغاربة 
للتطعيم،  الوطنية  الحملة  الرسمي النطالق  املوعد  يجهلون حقيقة 
ويجهلون أيضا األسباب الحقيقية لهذا التأخر املسجل، مما يفتا الباب 

أمام الشائعات املغرضة والشكوك.

وفي هذا الصدد، نسجل السيد رئيس الحكومة، لألسف الشديد، 
غياب التواصل حول هذا املوضوع وندعو الحكومة في شخص السيد 
وزير الصحة، في إطار الشفافية والوضوح املطلوبين، شرح حيثيات 
وأسباب هذا التأخر، خصوصا بعد تسجيل يوم أمس باملغرب أول 
حالة إصابة مؤكدة بالساللة الجديدة لفيروس كورونا، مما يستلزم 
اإلسراع في بدء عملية التلقيا، علما، السيد رئيس الحكومة، أن دوال 

عديدة عفر العالم بدأت حمالتها للتطعيم ضد "كوفيد-19".

رحبعر، انسجاما مع اإلرادة السياسية والقطاعية إلنجاح اإلستراتجية 
الوطنية للتلقيا ضد كورونا، فاملطلوب اليوم، السيد رئيس الحكومة، 
استثمار بلدنا لرصيده الغني في التجارب في مجال التلقيا ضد مختلف 
األمراض والفيروسات، والتي ساهمت في تحسين مؤشرات صحة األم 
 A والطفل ومؤشرات الوقاية من داء السل وداء التهاب الكبد الفيرو�ضي

وB إلنجاح اإلستراتجية الوطنية للتلقيا ضد "كوفيد-19"؛

جرمسر، السيد رئيس الحكومة، انطالقا من مرجعياتنا في فريق 
الحركة الشعبية، التي تجعل دائما في إنصاف العالم القروي وتقليص 
الفوارق الجهوية واملجالية على رأس أولويتها، نتمنى صادقين أن تنصف 
واألقاليم  الجهات  جميع  كورونا  للتلقيا ضد  الوطنية  اإلستراتيجية 
وكذلك املناطق القروية والجبلية، خصوصا في هذه الظرفية املناخية 

الصعبة.

في  للمساهمة  الترابية  الجماعات  إشراك  نقترح  اإلطار،  وفي هذا 
إنجاح هذه اإلستراتيجية والتغلب على إكراهاتها.

كما نجدد مطلبنا الدائم بضرورة وضع مخطط استعجالي متكامل 
بغية  العزلة،  التي فرضت عليها  املناطق  ملواكبة وإغاثة ساكنة هذه 
وضع حد ملعاناتها وللوضعية املزرية التي تعكسها الصور والفيديوهات 

املتداولة واملؤثرة حول موت الحوامل في قمم الجبال ووسط الثلوج؛

سر سر، السيد رئيس الحكومة، أن استخالص الدروس والعفر من 
هذه الجائحة، أمر ضروري.

ومن هذا املنطلق، وحتى ال نبقى دائما تحت رحمة البلدان والشركات 
املنتجة أو املطورة للقاحات، املطلوب منكم اليوم أكثر من أي وقت 
م�ضى، العمل على ضمان اإلستقاللية العلمية للمغرب، ومن خالل 
اإلهتمام بالبحث العلمي والطبي، عفر بلورة سياسة واضحة املعالم 
للبحث العلمي وتفعيل املجلس الوطني للبحث العلمي املنصوص عليه 
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في القانون اإلطار املتعلق بالتربية والتكوين، ورفع اإلعتمادات املخصصة 
للبحث العلمي الذي مازال ضعيفا، ال يتعدى 0.8% من الناتج الداخلي 

الخام، في حين أن املتوسط العالمي املو�ضى به يتعدى %2.

جترمر، نؤكد، السيد رئيس الحكومة، أننا في الفريق الحركي على 
يقين أن بالدنا ستخرج منتصرة في هذه املعركة ضد الوباء، شريطة 
الصحية  السلطات  وبإرشادات  اإلحترازية  بالتدابير  الجماعي  اإللتزام 
والعمومية واإلنخراط في الحملة الوطنية للتلقيا ضد فيروس كورونا 
ومواصلة التعبئة والتحسيس لعبور هذه األزمة الوبائية بأقل الخسائر.

شكرا لكم.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحملستشرررحملحت م.

الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.

حملستشرررحلسيدرمحلدرحلبكوري:

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم.

حلسيدررئيسرحلحكومة،

حلسر 8رحلوزرحء،

إجوحنيرحملستشررون،

بداية، البد أن نشكركم على جوابكم الصريا واملوضوعي والواقعي.

الكل أصبا يعرف أن هذه الجائحة أربكت العالم، واحتار معها 
العلماء واألطباء، جائحة غير مسبوقة ال يعلم لحد اآلن متى ستنجلي.

فريق التجمع الوطني لألحرار من خالل هذا املوضوع وفي هذا املوعد 
الدستوري بالذات الهام الذي يجمعنا بكم، السيد رئيس الحكومة، 
والذي خصصه مجلسنا املوقر ملوضوع أصبا محطة تساؤل جميع 
املغاربة، أال وهو االستراتيجية الوطنية للتلقيا ضد وباء كورونا، فبعدما 
كنا ننتظر من السيد وزير الصحة اإلعالن عن تاريخ بداية العملية، 
فوجئنا ليلة أمس بوصول الساللة املتحورة لطنجة، استدعت قرارات 
أخرى سريعة لإلغالق تجاه العديد من البلدان، فاملغاربة خافوا وإن 
كنا نرفض املزايدة في هذا املوضوع، إال أن اللحظة تقت�ضي مصارحة 
معطيات  غياب  في  التطعيم  عملية  تدبير  في  ارتباك  هناك  املغاربة، 

حقيقية تفرز ذلك زمانا ومكانا.

إننا نعتفر مرحلة بداية عملية التلقيا بمثابة بداية نهاية فترة قاتمة 
عشناها، على غرار كل دول العالم على مدى أشهر عديدة، وهي املرحلة 
والسلع  األشخاص  لتنقالت  وتوقيف  متعددة  بإغالقات  تميزت  التي 
لفترات متكررة، وما كان لذلك من تأثير على الحركة التجارية واملبادالت 
االقتصادية، فلوال حكمة وتبصر صاحب الجاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا، الذي أعطى أوامره السامية من أجل التعاطي في الوقت 

املناسب مع هذه الجائحة فور ظهورها، لكان وضعنا الحالي أكثر قتامة 
وتعقيدا وأكفر خطورة، سواء من الناحية اإلنسانية أو االقتصادية أو 
االجتماعية، أعطينا من خاللها املثال على أننا بلد متحضر وقادر على 
تدبير مثل هذه األزمات ومواجهة كل التداعيات مهما صعبت، إال أن 

هذا التأخر خدش شيئا ما هذه السمعة.

حلسيدرحلائيس،

يستعد العالم اليوم للخروج من هذه األزمة بعد الخسائر الفادحة 
املسجلة في جميع أرجاء املعمور.

بالبدء  نسرع  أن  يجب  لذلك  عصيبة  سنة  عشنا  لقد  بالفعل، 
للمواطنين  واسعة  تغطية  تأمين  إلى  تهدف  التي  التلقيا،  عملية  في 
باللقاح، من أجل تحصينهم ضد فيروس كورونا والتحكم في انتشارها، 
خاصة وأنكم أعلنتم عن تخصيص دعم لوجيستيكي قوي وزعتموه 
بشكل معقلن على كافة التراب الوطني وبتعبئة غير مسبوقة على كافة 

املستويات.

في هذا السياق، ومن باب املسؤولية مرة أخرى، نؤكد أن املغاربة 
قلقون وتائهون بين القنوات اإلعالمية، يبحثون عن الحقيقة وينتظرون 

متى ستبدأ العملية وملاذا هذا التأخر.

الرأي العام الوطني محتار أمام التضارب في التصاريا والتحاليل 
الصادرة خالل هذه األيام أو األيام األخيرة عن مصادر رسمية وغير 
رسمية وأخرى إعالمية، في غياب أعضاء اللجنة العلمية الصائمون عن 
الكالم، تترك الفرصة ألطراف طبية أخرى تعطي تصريحات غير مطمئنة 
ال نعرف أسباب خروجها في هذا الوقت بالذات، سواء تعلق األمر بنوع 
اللقاح الذي سنستعمله، خاصة وأن وزير الصحة أعلن في هذه القاعة 
 )AstraZeneca( )Sinopharm( وتلقيا  بلقاح  املغاربة سيلقحون  أن 

وكذا بظروف التزود بكميات كافية من اللقاح.

فإن  ورواندا سبقتنا،  األسف  مع  بيالروسيا  مثل  دول  كانت  إذا 
الشعب املغربي يتطلع لجواب واحد: متى يتلقون اللقاح؟

أما ما عدا ذلك فال يشكك أحد في قدرة بالدنا على توفير الظروف 
التلقيا،  عملية  بإنجاح  الكفيلة  واللوجيستيكية  والبشرية  املادية 
اعتبارا للتاريخ املشرف لبالدنا فيما يتعلق بعمليات مشابهة، فعمليات 
التطعيم التي شهدتها على مر العقود األخيرة مشهود لها بالنجاح الباهر.

وفي األخير، فريق التجمع الوطني لألحرار يشيد باألطر الطبية وشبه 
الطبية، سواء منها العاملة في املستشفى العمومي أو القطاع الخاص، 
وحتى الوحدات الصحية التابعة لقواتنا املسلحة امللكية، وندعوكم 
اليوم، السيد رئيس الحكومة، إلى االعتناء باملوارد البشرية والصحية 
وإيالئها املكانة الالئقة، سواء من الناحية املادية أو املعنوية، من خالل 
واملنظومة  الصحي  العرض  وتطوير  املالئمة  االشتغال  ظروف  توفير 
الصحية ككل والرفع من قيمة التعويضات املمنوحة لكل فئات الجسم 
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الصحي، والتي تبقى بئيسة بالنظر لحجم التضحيات التي تقدمها اليوم 
هاته األطر الصحية بكل فئاتها.

الخالصة: نجاح املنظومة الصحية يعني بلوغ مراتب متقدمة على 
درب التنمية.

والسالم عليكم.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

الكلمة اآلن للفريق االشتراكي.

حملستشرررحلسيدرعبدرحلحليدربريحي:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيدررئيسرحلحكومة،

حلسيدحتروحلسر 8رأعضرءرحلحكومة،

حلسيدحتروحلسر 8رأعضرءرمجلسرحملستشررين،

لقد كانت املقاربة الشمولية التي اعتمدتها بالدنا ملواجهة تداعيات 
في  ناجحة  واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية  تفرعاتها  في  الوباء 
مالمسة مسؤولة للمعايير املعتمدة دوليا، خاصة من طرف املنظمات 
الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العاملية، خاصة في املرحلة األولى 
من الحجر الصحي، بطابعها االستباقي والقرارات املتخذة لتمنيع بنيات 
االقتصاد الوطني والتخفيف من قسوة الواقع على الوضع االجتماعي، 
مما مكن بالدنا من االنخراط في التفكير الجماعي املؤطر من قبل القوى 
الفاعلة على الساحة الدولية بهدف البحث عن منافذ أخرى لتمكين 
االقتصادات الوطنية من إعادة دينامية النمو وتطويق التداعيات على 

الوضع االجتماعي.

بين  تنافس  في  "كوفيد-19"  ضد  اللقاح  معركة  انطلقت  كما 
الشركات الدولية واملختفرات العاملية القتسام السوق الدولية للقاح 
من منطلقات ليفرالية محضة، إذ لجأت الدول، أوال، إلى تمنيع ذاتها من 

خالل التوفر الذاتي على العدد املمكن أو الكميات الكفرى من اللقاح.

وهكذا، رأينا أن الواليات املتحدة وكندا قدرت أن من حقها أن 
اململكة  وكذلك  الحاجة،  أضعاف   5 الحاجة،  أضعاف   5 تخصص 
الحاجة،  أضعاف   3 األوربي:  االتحاد  الحاجة،  أضعاف   4 املتحدة: 
وفق  وغيرها  البلدان  هذه  في  التلقيا  عمليات  في  وانطلقت  لذلك.. 

األجندات املعلنة لشعوبها.

وإذا كانت بالدنا في مقاربة استباقية قد تفاوضت حول التعاقد 
لجلب اللقاحات، خاصة من الصين واململكة املتحدة، فإن تدبير هذه 
املرحلة اتسم ببعض االرتباك وغياب الوضوح في إطار التواصل مع 

الرأي العام.

إن إخبار الرأي العام بمضامين االستراتيجية الوطنية للتلقيا بشكل 
منتظم كان سيكون جزءا من املجهود املبذول ملحاربة الوباء، وهنا ال 
أتحدث عن اإلجراءات والتدابير التنظيمية واللوجيستية، والتي ال شك 
أن العمل املشترك بين وزارة الصحة والداخلية قادر على توفير البنيات 
الضرورية والعنصر البشري الضروري لتمر عملية التلقيا في ظروف 
مناسبة، وإنما أتحدث عن املواطن الذي تم حرمانه جزئيا طوال هاته 
املرحلة من املعلومة الحقيقية واألجندة املفترضة ملراحل التلقيا، مما 
أتاح الفرصة النتشار كثير من الشائعات وتداولت املواقع االجتماعية 
كثيرا من خطابات التشكيك التي وصلت إلى حد ابتداع خالفات داخل 

اللجنة العلمية وحول نجاعة التلقيا إلى آخر القصص املغرضة.

هذا واقع كان من املفروض على الحكومة أن تقدم الحقائق بشأنه، 
تفاديا للخلط والغموض ومنطق التيه الذي أصبا يطغى على الرأي 

العام.

أو عفر  الناطق الرسمي باسمها  أو  كان على الحكومة عفر رئيسها 
وزارة الصحة أن تظل في تواصل مستمر مع املواطن املغربي والتصدي 
للشائعات املغرضة وإعطاء التوضيحات الالزمة حول اللقاح ومصدره 
ونجاعته وسالمته، وما هي الصفقات التي تم إنجازها في هذا اإلطار 
والكميات املتوصل بها، وإمكانية التخزين، واألجندة للتوصل بدفوعات 
بناء على  التلقيا،  املفترض النطالق عملية  التاريخ  التلقيا، وما هو 

املعطيات املتوفرة لدى الحكومة.

كما أن املحاوالت التي تم انتهاجها في التواصل عفر اإلعالم العمومي 
لم تكن موفقة في غالبيتها، فقد كان من املفروض أن تكون اللجنة 
العلمية في الواجهة لشرح وتوضيا كل ما من شأنه أن يزرع الثقة 
املوفق  الخروج  العملية، ورغم  املواطن حول هذه  لدى  والطمأنينة 
لكثير من أعضائها، فإنه كان من املفروض أن يكون التركيز أكثر على 

طمأنة املواطن عفر تواصل دائم.

إن اإلستراتيجية الوطنية للتلقيا تحتاج على إستراتيجية تواصلية 
أو حول  منها  واللوجيستيكي  التنظيمي  الجانب  محكمة، سواء حول 

الجانب املتعلق بالتلقيا في حدا ذاته..

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

انتهى الوقت السيد املستشار املحترم.

جملة..

حملستشرررحلسيدرعبدرحلحليدربريحي:

حلسيدرحلائيس،

بغيت نزيد غير جملة واحدة، أنه ما يقع اليوم في دول العالم املنتجة 
للقاح ربما هو ما يربك هذه األجندة املفترضة، ألنه عندما تقول الصين 
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هذا  فربما  الداخلية،  الحاجة  ترى  التصدير حتى  في  تحسم  لن  أنها 
سيساهم في إرباك العملية.

شكرا السيد الرئيس.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاح.

وأحيل الكلمة لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

حملستشرررحلسيدرعبدرحلحليدرحلصوياي:

بسمرهللارحلاحلنرحلاحيم

وحلصال8روحلسالمرعلىرأشافرحملاسلين.

حلسيدرحلائيسرحملحت م،

حلسيدررئيسرحلحكومةرحملحت م،

حلسيدحتروحلسر 8رحلوزرحءرحملحت مون،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

يثمن  العام ملقاوالت املغرب  التأكيد على أن االتحاد  أود  بداية، 
املقاربة التي تعاملت بها بالدنا مع جائحة "كوفيد-19"، ويمكننا القول 
بكل اعتزاز بأننا، بتوفيق من هللا، وبفضل القرارات والتوجيهات السامية 
الجائحة وتداعياتها  في احتواء  لصاحب الجاللة حفظه هللا، نجحنا 
باملقارنة مع الكثير من الدول، بل كان لبالدنا السبق في هذه املواجهة 
على أكثر من صعيد، وهو ما يحق لنا أن ننهئ عليه أنفسنا، رغم أن 
الصراع لم يخل من معاناة، وأخص بالذكر هنا معاناة املقاوالت التي 
تحملت الوقع السلبي للجائحة في صمت، وبذلت جهودا كبيرة بتأطير 
من االتحاد العام ملقاوالت املغرب لتفعيل التدابير الوقائية والصحية 
بعد ظهور بعض البؤر في البداية، حيث تمت محاصرتها بالتحسيس 
وتكثيف االلتزام بالتدابير الصحية، كالتباعد االجتماعي أثناء العمل، 
وأثناء نقل األجراء، والعمل عن بعد وتوفير مواد الوقاية ومواد التعقيم 

ملقرات العمل.

وكانت لكل هاته التدابير تكلفة إضافية تحملتها املقاولة والتي ناهزت 
من 8% إلى 10% من رقم معامالتها.

في تدبير هذه األزمة، اعتمد االتحاد  املقاوالت ومواكبتها  ولتحفيز 
العام ملقاوالت املغرب مقاربة تروم الجودة بالتوقيع مع املعهد املغربي 
"ميزة تحصين"  اتفاقية شراكة إلحداث  )IMANOR3( على  للتقييس 
بالتدابير  تلتزم  التي  للمقاوالت  تسلم  عالمة  وهي  املقاوالت،  لفائدة 
إقالع  تحقيق  في  بالتالي  واملساهمة  املعتمدة  والوقائية  الصحية 

اقتصادي سليم وفي ظروف صحية مثلى.

وانخرطت املقاوالت بالفعل في التنافس حول "ميزة تحصين"، مؤكدة 

3 Institut Marocain de Normalisation

بذلك نضجها ومسؤوليتها الوطنية العالية، رغم ما تعانيه من تداعيات 
املطاعم  وقطاع  السياحية،  املنظومة  مقاوالت  خاصة  الجائحة، 
الرياضية،  والقاعات  واإلبداعية،  الثقافية  والصناعة  والصحافة، 
ودور الحضانات، وقد رفع االتحاد العام ملقاوالت املغرب هذه املعاناة 
إلى لجنة اليقظة االقتصادية، ويتلقى أجوبة عملية تجسدت في توقيع 

عقود برامج مع القطاعات املذكورة.

حلسيدررئيسرحلحكومة،

إن االتحاد العام ملقاوالت املغرب الذي عمل يدا في يد مع الحكومة 
الحكومي على مدى  باملجهود  الوباء يشيد  في جميع مراحل مكافحة 
كل املراحل السابقة، واليوم وقد دخلنا مرحلة التلقيا، فإننا نعتقد 
ينبغي  وأجراء  وأطر  من مسؤولين  املقاوالت  مكونات  كل  أن  جازمين 
تصنيفهم ضمن الفئات التي تحظى باألولوية في التلقيا، نظرا لألدوار 

الرائدة التي تقوم بها املقاولة في الدفع بعجلة االقتصاد الوطني.

ونحن كدأبنا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب مستعدون للعمل 
املشترك والتعاون من أجل ذلك، ولدينا رؤية تقوم على وضع منصة 
معلوماتية على غرار ما تم العمل به عند مرحلة االختبارات، يسجل 
بها جميع العاملين في املقاولة برقم بطاقتهم الوطنية ويتسلمون رقما 
تعريفيا وطنيا يستعمل في التعامل مع وزارة الصحة، مع التزام االتحاد 
العام ملقاوالت املغرب بالحفاظ على خصوصية املعلومات الشخصية، 
وسنتقاسم هذه الرؤية مع وزارتي الداخلية والصحة، آملين أن تمر 

عملية التلقيا بعون هللا بسالسة وفي أفضل الظروف.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدرحملستشرررحملحت م.

الديمقراطي  الدستوري  للفريق  التعقيب  إطار  في  الكلمة  وأعطي 
االجتماعي.

تفضل.

حملستشرررحلسيدرحمللو يرحلعربدرحلعلاحني:

شكاحرحلسيدرحلائيس.

حلسيدررئيسرحلحكومة،

حلسيدحتروحلسر 8رأعضرءرحلحكومة،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررونرحملحت مون،

حلسيدررئيسرحلحكومة،

بكل  واثقون  االجتماعي  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  في  نحن 
اإلجراءات التي قامت بها الحكومة ملواجهة الجائحة منذ مارس 2020 
إلى اليوم، فبالدنا إن شاء هللا بفضل الرعاية امللكية السامية وبفضل 
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السياسة الحكيمة لصاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا، وبفضل 
كذلك قيم املواطنة والتالحم بين مكونات الشعب املغربي وامللك، سوف 
إن شاء هللا نجتاز هذه املرحلة، ونثمن القرار امللكي بإعطاء تعليماته على 

أن يكون هذا التلقيا ضد الوباء بشكل مجاني.

حلسيدررئيسرحلحكومة،

فالسؤال اليوم يتعلق بتاريخ انطالق حملة التلقيا، والجواب عنه 
لم نسمعه منكم في الكلمة التي تفضلتم بها، فتعلمون، السيد رئيس 
الحكومة، على أن املواطن املغربي أمام تخبط العديد من املعلومات، 
أن  على  تصريحاتكم  في  غير رسمي، فخرجتم  أو  بشكل رسمي  سواء 
الحكومة املغربية أبرمت اتفاقية مع الشركة الصينية بخصوص اللقاح 
وأن املغرب سوف يشارك بناء على هذه االتفاقية في إنتاج هذا اللقاح، 

ويساهم ويشارك في التجارب املتعلقة بهذا اللقاح.

كذلك، سمعنا من تصريحات مكونات حكومتكم على أنه منتصف 
الحكومة  أن  على  نسمع  اليوم  التلقيا،  عملية  تبدأ   2020 دجنفر 
اللقاحين  من  جرعة  مليون   65 تقريبا  استيراد  إلى  تهدف  املغربية 
الصيني والفريطاني، فاملواطن اليوم أمام تضارب كل هذه اآلراء ونعلم، 
السيد رئيس الحكومة، على أن هذا اللقاح غير متوقف على الصحة 
العامة للمواطنين، وإنما هو مرتبط كذلك بإنعاش االقتصاد وبإنعاش 
االستثمار، وهناك من املستثمرين واملنعشين الذين راهنوا أو ربطوا كل 

عملياتهم االستثمارية بهذا اللقاح.

فلهذا، السيد رئيس الحكومة، فنحن نطلب منكم اليوم تحديد 
جدولة زمنية للعملية التي سوف تمر منها عملية اللقاح، وأنا شخصيا 
من خالل تتبع مداخلتكم تبادر إلى ذهني على أنه ربما هناك تأخير، 
ألنكم في كلمتكم، السيد رئيس الحكومة، أعلنتم على أن الدول املنتجة 
لهذا التلقيا فاألولوية لهذه الدول وعلى أن هناك تضارب في األثمنة، 
بعد  ولو  االحتياطات،  اتخاذ  في  أنه البد من االستمرار  إلى  باإلضافة 

التلقيا.

وشكرا السيد الرئيس.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرلكم.

مداخلة األستاذين ال�ضي عبد اللطيف أعمو وعدي شجري قدموها 
لنا مكتوبة، سترفق مع ملف هذه الجلسة.

الكلمة للسيد املستشار.. رشيد ما بقاش معنا في القاعة.

الذين  إلى تدخالت مختلف السادة  إذن بهذا نكون قد استمعنا 
مثلوا الفرق في إطار التعقيب على جواب السيد رئيس الحكومة.

هذه  مع  التفاعل  إطار  في  الحكومة  رئيس  للسيد  اآلن  الكلمة 
التعقيبات.

حلسيدررئيسرحلحكومة:

بسمرهللا.

حلسالمرعليكمرورحلةرهللا.

شكرا جزيال لجميع اإلخوان اللي تدخلو وعقبو.

أنا اللي بغيت نقول بأنه مع األسف الشديد السؤال، أوال، ما�ضي 
هو متى سيبدأ التلقيا؟ األسئلة كلها هي ما هي استراتيجية الحكومة في 

التلقيا؟

فيها  استعدادات،  فيها  مراحل،  فيها  متكاملة،  إستراتيجية 
إلى  آفاق  فيها  مالية،  إمكانيات  فيها  بشرية،  موارد  فيها  لوجيستيك، 

آخره، وهاذ ال�ضي، الحمد هلل، عرضته باستفاضة.

لكن، أنا اللي بقى فيا هو بعض اإلخوان في املعارضة )البعض في 
املعارضة( كان عندهم ارتباك كبير، ال في املعلومات ال في التحليل، ال 
حتى في ذاك ال�ضي اللي قلت، بمعنى ارتباك حتى في – ما بغيتش نقول في 
الفهم – التعامل مع املعلومات اللي قدمتها، هناك ارتباك وتخبط كبير، 
ما�ضي الحكومة اللي متخبطة، املعارضة هي اللي متخبطة، وأطلب منها 
أن تحترم ذكاء املغاربة حتى ال يفقد هذا مصداقية العملية السياسية، 

الحكومة ليست فاشلة، ما بغيتش نقول �ضي حاجة أخرى، فهمتيني؟

األوراش  في  وأنها  ناجحة  أنها  على  أبانت  هلل،  الحمد  الحكومة، 
الحمد  ذلك،  ورغم  سياق صعب،  في  وضعية صعبة،  في  الصعبة، 
هلل، قامت بواجبها إلى جانب القوى الحية بطبيعة الحال، ونجحنا في 

مواجهة هذه الجائحة.

نجحنا ما�ضي معنى ما بقى عندنا وفاة، ما بقى عندنا مشاكل في 
االقتصاد، ولكن تجاوزنا األصعب، وتفادينا األخطر بشهادة الجميع، 
التاريخ هذا، فهمتيني؟ والحكومة قادرة على تقدير األزمات  وسيذكر 
وعلى مواجهتها، والدليل عليه هاذ ال�ضي اللي كنقولو اليوم، ما بغيتش 
نزيد أكثر من هاذ ال�ضي في الرد على اإلدعاءات غير الصحيحة لبعض 

اإلخوان في املعارضة واللي مع األسف في ارتباك كبير جدا.

أوال، أغلب الدول لم تشرع في التلقيا، اليوم 15 دولة اللي شرعت 
عمليا في التلقيا، الثلث ديالها منتجة أصال للتلقيحات، واآلخرون يااله 
بداو ببضع أسمو.. كاين اللي عندو غير بضع آالف، يااله بدا وتوقف، 
عالش؟ ألنهم ما عندهومش )l’approvisionnement( ما عندهومش 
الكميات الكافية، راه هذا هو املشكل الكبير، راه ما�ضي غير تبدا، قل لي 
إمتى غادي يبدا ونبدا ونوقف، ألن هذاك اللي كيعطيني كيعطيني ألف 

األولى وكيوقف في ألفين.

فيها صراع  فيها مخاطر عاملية كبيرة،  القضية  بأن  نفهمو  خصنا 
عالمي، صراع، ما عنديش دبا الوقت لبداية التلقيا، ونقول للمواطنات 
التلقيا،  لبدء  واحد  دقيق  موعد  عندها  ليس  الحكومة  واملواطنين 
عالش؟ احنا مستعدين، ولكن اآلخر اللي غادي يعطيني راه باقي احنا 
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واحدة  شركة  مع  ما�ضي  راه  وباملناسبة  وقعنا،  املفاوضات،  في  معه 
وقعنا، مع 2، ما�ضي األولى مشات وجات الثانية، ال. وقعنا مع 2 وغادي 
 )AstraZeneca( و25 مليون من )Sinopharm( ناخذو 40 مليون من

هاذ ال�ضي اللي وقعنا معهم، هي 65 مليون.

باقي ما  اتفقنا باش ناخذو من عندهم، السلعة  االقتناء، بمعنى 
جاتش، األستاذ، باش تحسب علي راه جات وفين هي، باقي ما جاتش 
السلعة، ولكن احنا مستعدين نخلصو، مستعدين نوزعو، مستعدين 
لسلسلة التفريد، كل�ضي موجود، هوما باش يعطيونا هذا مسألة أخرى، 
عندها عالقة بهم هوما ما�ضي عندنا عالقة، وما�ضي الدولة الوحيدة 
اللي عندها هاذ املشكل، العالم كلو عندو هاذ املشكل، واملغرب سيكون 
أول دولة في إفريقيا ألن هضرتو على �ضي دولة إفريقية إلى آخره، ال، غير 
صحيا، إلى حد الساعة، غير صحيا، ولم يكن هناك سوء تدبير ديال 
فترة عيد األضحى، فترة عيد األضحى تدبرت مزيان، أستاذ، اللي قلتي 
سوء تدبير عيد األضحى، األخ، تدبرت مزيان، ما كانش سوء تدبير، كان 
سوء فهم منك ملا قمنا به، هذاك النهار.. هللا يهديك، في عيد األضحى 
يتحرك 2.5 مليون شخص اللي كيخرجو من املدن الكفرى، 2.5 مليون. 
نتيجة قرار الحكومة لم يغادر هذه املدن الكفرى إال حوالي 600.000 
شخص، راه صدر بالغ ديال وكالة الطرق السيارة وديال الخارجية، 
شحال من سيارة اللي دازت. الطرق السيارة راه كل�ضي محسوب، كتخرج 

تما كتدخل تما كتخلص، معروف شحال داز ديال السيارات.

يتجاوز ضعف عدد  لم  النهار  ذاك  في  السيارات  لي، عدد  اسما 
السيارات اللي كيدوز يوميا، ولكن هذاك النهار اللي داز فيه 3 أيام قبل 
عيد األضحى، وكون بقينا حتى لعيد األضحى غادي يكون 3 أو 4 أضعاف 
ديال السيارات اللي غادي يخرجو، زحام دائما كاين ليلة عيد األضحى. 
هاذ املرة بال ما يكون زحام ليلة عيد األضحى كان 3 أيام قبل فاش 
اتخذنا القرار ديال اإلغالق، وصافي، ولكن عدد الناس اللي تحركو راه 

الثلث ديال هاذ الناس اللي كيتحركو عادة.

بالعكس، ربحنا بالحساب الوبائي وبالحساب ديال الصحة ديال 
كان  اللي  الثلثين  السكان،  ديال  والحركية  واملواطنين  املواطنات 
كيتحرك ويم�ضي للبالد وال يم�ضي للمدن األخرى إلى آخره ما تحركش، 
معناه ربحنا في.. ألن الوباء هو حركية السكان، باش ما كيتحركو الناس 

باش ما كينتشر الفيروس.

كنقول  أنا  جيد،  تدبيرها  كان  األضحى  عيد  فترة  بالعكس،  إذن 
يفقدوا،  لم  واملغاربة  البعض،  يعطيه  الذي  االنطباع  ديال  العكس 
الحمد هلل، األمل ويعرفون جيدا الجهود ديال الحكومة والجهود ديال 

الجهات املعنية اللي كتخدم في هاذ ال�ضي.

التأثيرات الجانبية للقاح، باين هاذ ال�ضي، تحدث فيه طوال وعرضا 
في العالم، ما�ضي غير في املغرب، هاذ ال�ضي التقارير فيه ولت واضحة، ال 
يمكن للقاح أن يصل املرحلة الثالثة ونبداو نعطيوه الترخيصات إال إذا 

كانت التأثيرات الجانبية ديالو بسيطة جدا، قليلة جدا، وال تشكل أي 
خطر على صحة املواطنين، عالش عندنا لجنة علمية اللي غتدوزو؟ راه 
اللجنة العلمية هذاك هو شغلها، اللجنة العلمية ما�ضي شغلها الفلوس 
وال شغلها واش اخذينا من هاذ الشركة وال من هاذي، ال. اللجنة العلمية 
شغلها علمي، بمعنى واش هو آمن، واحد، التأثيرات على الصحة، واش 
هو فعال بمعنى كيعطي املناعة من بعد، وهاذ ال�ضي، الحمد هلل، راه 
غيدوز في لجنة علمية عاد أسمو. ما�ضي غادي ندوزوه احنا غير غادي 
نديرو هكا، راه ذاك ال�ضي فيه معايير، وملتزمين بهاذ املعايير باش التلقيا 
اللي غادي يكون، إن شاء هللا، وأنا عارضت هاذ ال�ضي، وقلت بأن اللجنة 
العلمية قبلت هاذ 2 تلقيحات اللي هي تلقيحات التقنية فيها تقليدية، 
بمعنى معروفة مأمونة، كنديرو بها التلقيحات باستمرار في بالدنا وفي 

بلدان العالم.

بوحمرون   ،)la rougeole( بوحمرون،  هلل،  الحمد  واليوم، 
وأيضا أمراض أخرى استطعنا نقضيو عليها بسبب التلقيا، وهاذيك 
شرينا.  اللي  تلقيحات   2 هاذ  ديال  التقنية  نفس  عندها  التلقيحات 
التلقيحات األخرى هاذيك جديدة، ألول مرة كتستعمل هاذيك التقنية.

فلذلك، اللجنة العلمية كتقول هاذي ألول مرة غادي يتستعمل باقي 
ما عندناش أشنو هي التأثيرات ديالهم، باقي ما عرفناش، يمكن تكون 
آمنة، ولكن احنا ما عندناش الضمانات ألن خصو واحد الفترة ديال 
التجربة. فهاذ ال�ضي باين، فلذلك ال خوف من هذا.. أقول للمواطنات 

واملواطنين من هاذ الناحية.

لقاح )Sinopharm( أستاذ، لم يرخص له من قبل منظمة الصحة 
العاملية، ألن ما كترخصش للتلقيا، منظمة الصحة العاملية إنما هي 
عندها لوائا كتدير فيها واحد القبول املبدئي قبل ديال أنواع معينة 
ديال التلقيحات، أما الترخيص ديال لقاح )Sinopharm( تم من قبل 
السلطات الصحية الصينية، عندهم وكالة خاصة هي اللي رخصت يوم 
31 دجنفر لالستعمال، معنى ذلك هذا ها هو ترخص. معنى ذلك دوزناه..

في  قريناه  ال�ضي  وهاذ  بهم،  ديالو ألسباب خاصة  الترخيص  تأخر 
الصحافة قبل كاع من أسمو.. واحد الوقت هاذيك )FDA China( اللي 
هي وكالة الغذاء والدواء الصينية اللي هي اللي كترخص لألدوية فاش 
كانت غادي ترخص طلبت معلومات إضافية، تأخر الترخيص 2 أسابيع 
بعض  املراحل،  بعض  في  علمية  معلومات  الشركة  من  طلبت  ألنها 
املسائل إلى آخره، فتأخر الترخيص إلى نهاية دجنفر ولم يبدأ العمل به 

إال بداية يناير.

إذن هوما حتى هوما راه كل�ضي كيتأخر، العالم كلو كيتأخر، راه 
انتوما شفتو في الواليات املتحدة األمريكية الدولة الكفرى شحال من 
مرة كيوعدو وكيتأخرو وأسمو.. ألن هاذي أمور جديدة، حتى علميا 
باقي كتتجرب، وهاذ الفيروس ألول مرة كنختفروه وألول مرة كنحللوه 
وكنتعرفو عليه، الدوائر العلمية كنعني.. بمعنى أنه هاذ ال�ضي طبيعي، 
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هاذ ال�ضي طبيعي ما فيهش �ضي حاجة خارجة عن املألوف.

استقالة املدير ديال )Sinopharm( اللي استاقل ال عالقة له بالجهة 
املنتجة ديال التلقيا أوال، وال عالقة لها بالتلقيحات، ما عندها عالقة، 

فلذلك كونو هانيين.

باملناسبة احنا عندنا اتفاقية ديال املغرب مع الجهات الرسمية، 
ألن هاذي شركة تابعة للدولة الصينية، وعندنا اتفاقية مع الجهات 
الرسمية الصينية، هاذ ال�ضي ما عندوش تأثير، هذا تدبير داخلي احنا 

ما نتدخلوش فيه، وما غنتدخلوش فيه.

إضافة، إلى أن التلقيا هو عمل علمي، تقييم التلقيا هو عمل علمي، 
املدير العام يستاقل وال جا وال مشا إلى آخره هذا شغلهم هوما، احنا 

املهم عندنا املعايير العلمية ديال العمل وديال الفعالية ديال التلقيا.

وبغيت أيضا نشير إلى أن املغرب كان قد درس 6 ديال االحتماالت 
اللي كانت تحت الدراسة، بمعنى وزارة الصحة مع وزارة الخارجية بدات 
اللي  6 ديال الجهات املصدرة  كتدرس، وزارة الصحة كانت كتدرس 
كانت محتمل تنتج التلقيا، ثم من بعد احتفظ من هاذ 6 بنوعين من 
التلقيحات هوما ديال )Sinopharm( و)AstraZeneca( وتدارت معهم 
اتفاقيات – كما قلت – مع االتفاق للحصول على الكميات الكافية 
لتلقيا جميع املغاربة، 65 مليون جرعة كل واحد خصو 2 جرعات راه 
عندنا باش.. نعم؟ 65 مليون، اشنو قلت أنا؟ 65، 66 مليون جرعة، 
املهم.. جرعة لتلقيا كل واحد عندو 2 جرعات، معنى ذلك النصف 

ديالهم ديال هاذ العدد يمكن أن يلقا، إذن هو لجميع املغاربة.

وبغيت نختم باش نقول بأن عملية التلقيا هو واحد املسلسل أيضا 
كيتفاعل مع عملية التحول إقليميا ودوليا، علميا وإداريا، وهاذ ال�ضي 
ديال التحوالت راه متسارعة. ما تظنوش بأن احنا راه فاهمين كل�ضي، 
راه قلتها مرارا، التدخل أثناء العملية.. الحديث عن الوباء هاذ الوباء 
محير، ألن الفيروس جديد، املعلومات عليه قليلة، التحوالت اللي غادي 
توقع في املستقبل غامضة، ال أحد يعرفها إال هللا سبحانه وتعالى، وفيه 
العديد من العوامل، كثير من العوامل كنعرفوها دبا، وكثير من العوامل 
غير معروفة، باقي ما كنعرفوهاش، باقي الناس كيكتشفو، وإال الدول 
العظمى بنفسها اللي عندها البحث العلمي وعندها ذاك ال�ضي كل�ضي 
راه هي حتى هي واحلة مع الفيروس بحالنا. دليل على أن هذه األمور راه 
نحتاج فيها إلى قدر كبير من التواضع، إلى قدر كبير من اإلنصات ملا يقع 
عامليا، إلى قدر كبير من االستشرافية، ولكن أنا على يقين بأننا كمغاربة، 
إن شاء هللا، بقيادة جاللة امللك، غادي نجحو في هاذ املعركة أيضا 
كما نجحنا في املعارك السابقة، وإلى ما عرفناش بالضبط أشمن نهار 
غادي يبدا التلقيا، ولكن كونو على يقين بأن، إن شاء هللا، غادي نلقحو 
املغاربة وغادي نجحو في عملية التلقيا وغادي نكونو من الدول األكثر 
نجاحا في هاذ املوضوع، وغادي تفرهن الحكومة مرة أخرى على أن ما 

يقوله بعض اإلخوان في املعارضة غير صحيا غير صحيا وغير صحيا.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

حلسيدررئيسرحلجلسة:

شكاحرحلسيدررئيسرحلحكومة.

شكاحرللسر 8روحلسيدحترحلوزرحءرحلذتنرحضاوحرمعنررهذهرحلجلسة.

شكاحرللحضوررحلكاحم.

وربعترحلجلسة.

حمللحــق:رمدحجلةرحملستشررينرحلسيدرعبدرحللطيفرأعلوروحلسيدر
عديرشجاي:

حلسيدررئيسرحلحكومة،

حلسيدحتروحلسر 8رحلوزرحءر،

حلسيدحتروحلسر 8رحملستشررون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مستشاري حزب التقدم واالشتراكية 
في إطار الجلسة الشهرية لتقديم "أجوبة السيد رئيس الحكومة على 
األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة"، في محور: "حالست حييجيةرحلوطنيةر

للتلقيارضدربي وسركورونر".

ولقد واكبنا عن قرب تداعيات هذه األزمة الصحية الالمسبوقة، 
وتطورها واملبادرات التي كانت تقوم بها الحكومة واإلجراءات والخطوات 

املتخذة ملحاصرتها واحتوائها.

459.631 حالة إصابة  17 يناير الحالي، سجل املغرب  وإلى غاية 
األمر– الفرصة–بادئ  وننتهز  وفاة.   7.942 وضمنها  كورونا،  بجائحة 

للترحم على ضحايا الجائحة: فوراء كل اسم وكل حالة توجد عائلة 
مكلومة وقلوب مجروحة وأشخاص يتأملون من فقدان شخص عزيز.

حلسيدررئيسرحلحكومة،

متمحورة حول  استباقية  مقاربة  منذ شهور  املغرب  اعتمد  لقد 
أسئلة جوهرية:

- هل يمكننا أن نتوفر على لقاح في شهر دجنفر أم ال؟

- ما هي نوعية اللقاحات التي يمكنها أن تتوفر لنا؟

- هل يمكن للمغرب أن يقوم بتلقيا جماعي؟

نفس  نطرح  زلنا  ال   ،2021 يناير  شهر  أواسط  في  ونحن  واليوم، 
االسئلة. فنحن على أبواب تلقيا جماعي، معلن عنه منذ أسابيع، بدون 

أن تتحدد معامله بشكل واضح وملموس.

حلسيدررئيسرحلحكومة،

لقد أعلن وزير الصحة، منذ األسبوع األخير من شهر نونفر 2020 
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املستجد  كورونا  فيروس  للتلقيا ضد  وطنية  استراتيجية  عن وضع 
"كوفيد-19" تشمل جميع جهات اململكة، وتستهدف نسبة كبيرة من 
للمهنيين الصحيين واملزوالين ألنشطة  الساكنة، مع إعطاء األولوية 
أساسية ورجال التعليم واملسنين والحاملين لألمراض املزمنة، في فترة 

قدرت في 12 أسبوعا.

وفي عرض قدمه أمام لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس النواب 
يوم الثالثاء 15 دجنفر 2020 حول االستراتيجية الوطنية للتلقيا ضد 
"كوفيد-19"، بحضور أعضاء اللجنة العلمية املتابعة لتدابير مواجهة 
جائحة كورونا، أشار إلى أنه سيتم تعبئة 25.631 من املوارد البشرية 
إلدارة عملية التلقيا )ضمنها 14.423 بالوسط الحضري، و11.208 
بالوسط القروي( مع إمكانية االستعانة بأطباء القطاع الخاص وطلبة 
كليات الطب ومؤسسات املهن التمريضية والهالل األحمر ومنظمات 

الكشفية.

وكشف أن تنفيذ استراتيجية التلقيا سيتم على مدى 12 أسبوعا 
بوتيرة 6 أيام من العمل في األسبوع، وفي 4 فترات تبلغ كل منها 21 يوما 
بمعدل يتراوح ما بين 150 و200 لقاح في اليوم لكل عامل صحي، وكذا 
الصحية  للخدمات  العادي  السير  لضمان  مداومة  نظام  وضع  عن 
األخرى، مفرزا أن مراحل التلقيا ستهم العاملين بالخطوط األمامية 
كالطاقم الصحي والسلطات العمومية وقوات األمن وموظفي التعليم، 
فيما ستهم املرحلة الثانية باقي املواطنين حسب السن، حيث سيعتمد 
التنفيذ الدقيق لهذه اإلستراتيجية على مدى توفر كميات اللقاحات 

الالزمة في الوقت املحدد.

كما أشار إلى وضع لجن مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق 
الوطنية،  اإلستراتيجية  وفق  الالزمة  املستلزمات  واقتناء  والخطط 
وتتمثل في اللجنة التقنية املوكول لها وضع دالئل تقنية حول اللقاح 
وتكوين فرق للتلقيا قبل انطالق العملية، واللجنة الدوائية املكلفة 
بتأكيد عمليات الترخيص الستعمال اللقاح عفر التراب الوطني، واللجنة 
املكلفة بتقييم املوارد املتوفرة والواجب اقتناؤها، مع  اللوجستيكية 
التفريد، حفاظا على جودة  إلى أهمية االنكباب على سلسلة  اإلشارة 

اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة االستعمال امليداني.

وأكد السيد الوزير أن الوزارة تعتمد نظاما معلوماتيا لتدبير حملة 
التلقيا الوطنية ضد فيروس "كوفيد-19". وأن هذا النظام املعلوماتي 
سيضم التسجيل املسبق وأخذ املوعد، حيث يعتفر التسجيل تلقائيا 
بالنسبة لألشخاص الذين يتوفرون على بطاقة هوية، مشيرا إلى أنه 
التلقيا،  من  االستفادة  أجل  ومن  اآلخرين،  األشخاص  على  يجب 

التسجيل لدى السلطات املحلية التابعة ملقر إقامتهم.

وأضاف أنه بعد التسجيل والحصول على املوعد، سيتم إرسال 
رسالة قصيرة إلى املعنيين باألمر عفر رقم "1717" إلبالغهم بتاريخ ومركز 
التلقيا، مفرزا أن هذا النظام يضم كذلك السجل اإللكتروني للتلقيا، 

ويتضمن باإلضافة إلى البيانات الخاصة بتحديد هوية الشخص املراد 
والثانية،  األولى  الجرعتين  وتواريخ  اللقاح  نوع  عن  بيانات  تلقيحه، 
باإلضافة إلى تزويد فرق التلقيا بلوحات إلكترونية متصلة باإلنترنيت 

من أجل تسجيل األشخاص املستفيدين من التلقيا.

ومن أجل التتبع عن بعد لألشخاص املستفيدين من التلقيا، أفاد 
 "Yakadaliqah" بأنه سيتم من خالل تطبيق "جواز الصحة" ومنصة
اللذان سيمكنان من تتبع وتسجيل اآلثار الجانبية في حالة حدوثها، 
سواء عن طريق التصريا املباشر من الشخص املعني أو عن طريق مهنيي 
الصحة على مستوى املؤسسات الصحية، مضيفا أن املنصة ستمكن 
من إدارة مخزون اللقاحات والحقن واملواد املختلفة األخرى، مع ضمان 

إمكانية تتبع املنتجات من املستودع املركزي إلى مركز التلقيا.

وال يمكننا إال أن نشيد بهذه املجهودات التي تدل على أن الحكومة 
على وعي وإدراك تام بمتطلبات الظرفية الراهنة بتسخير كل اإلمكانيات 
واملوارد  العلمية  والكفاءات  واللوجيستيكية  والتقنية  الضرورية 

البشرية الضرورية إلنجاح هذه العملية.

لكن مع مرور الوقت، وتزايد الضغط، أصبحنا نالحظ ارتفاع وتيرة 
مد  موجات  عن  ناهيك  املواطنين،  لدى  والتوجس  والخوف  الشك 
وجزر بين التكهن ونشر اإلشاعة، حتى اختلط األمر، ولم نعد نميز بين 
ما هو جدي وما هو غير جدي، وبين ما هو واقعي وغير واقعي، وبين ما 
هو صحيا وغير صحيا، أمام تضييق هامش تواصل أجهزة حكومتكم 

وعدم مواكبة شغف املواطنين وتشوقهم ملعرفة الحقيقة.

فيحق لنا أن نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، حول الغرض من 
إعالن أن املغرب سيكون من أوائل البلدان في العالم، حتى قبل دول 

أوروبية متقدمة، في استفادة مواطنيه من التلقيا؟

وما سر هذا االندفاع والتفريـط في التفاؤل، باعتبار أنه لم تكن يومها 
قد اتضحت بعد نتائج التجارب السريرية، ولم تكن منظمة الصحة 
العاملية قد رخصت ألي مختفر، وأنه يستحيل من الناحية اللوجستية، 
حتى مع توفر اللقاح، انطالق العملية في التاريخ الذي كان محددا لها، 

أي في 11 دجنفر املا�ضي.

كما يحق لنا أن نسائلكم حول تطورات الوضع الصحي ببالدنا، 
وحول موثوقية الرصد الوبائي في صيغته ومؤشراته الحالية، وحول واقع 
ووتيرة الفحوصات للكشف عن اإلصابات الجديدة، وحول مستجدات 
 حول أسباب 

ً
فتَرض اعتمادها، وأيضا

ُ
وطبيعة اللقاح أو اللقاحات امل

.
ً
ـن في إطالق عملية التلقيا، بالنظر لآلجال املعلن عنها سابقا التأخر الَبــِيّ

التواصل  في   
ً
كاملة مسؤوليتكم  بتحمل  نطالبكم  أن  لنا  وُيحق 

حول  واضحة   
ً
صورة وإعطائه  الوطني  العام  الرأي  مع  الشفاف 

موضوع هذا التأخر، وتقديم األجوبة الشافية على التساؤالت املتزايدة 
الشكوك  لتنامي  حد  وضع  أجل  من  وذلك  واملواطنين،  للمواطنات 

والتأويالت والشائعات بهذا الشأن.
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فعلينا أن نقر، بمنتهى التواضع والواقعية، بأننا لسنا من الدول 
التي كانت األولى في تلقيا مواطنيها، وأنه ال وجود لضمانات بأننا سنكون 
من الدول التي ستلقا مواطنيها على املدى املتوسط، وأن التاريخ الذي 
قدم سابقا على أنه سيكون نهاية عملية تلقيا كل املواطنين، وهو بداية 
مارس )على أساس أن التلقيا كان مفترضا أن ينطلق في بداية دجنفر(، 
ربما لن يكون حتى تاريخ االنطالق الفعلي لعملية التلقيا. وقد نكون 

متفائلين إذا تحدثنا في أقرب تقدير عن صيف 2021 كصيف عادي.

حلسيدررئيسرحلحكومةرحملحت م،

في جل قراراتها  بين وواضح، والحكومة  أمر  التواصل  إن ضعف 
وبنود  التعاقد  طبيعة  من  بدءا  والتعالي،  التعتيم  أسلوب  انتهجت 
معها  االلتزامات  طبيعة  ومن  للقاحات،  املصنعة  الدول  مع  االتفاق 
تجاه الحاالت الخاضعة للتجربة، في حال تعّرضها النتكاسات صحية 
أو إصابتها بأضرار جسدية الحقة، إضافة إلى عدد من النقط والقضايا 
املرتبطة بتجربة اللقاحات على مواطنين مغاربة، ومدى مالءمتها مع 
وتخزين  اقتناء  وشروط  بمواعيد  وانتهاء  للتجارب،  الدولية  املعايير 

اللقاح وتوزيعه.

املشككين  ألن  للمشككين،  املجال  يترك  هذا،  التواصل  وضعف 
ال يحتاجون في غالب األحيان إلى أدلة إثبات، خصوصا عندما تهيمن 
وسائل التواصل االجتماعي على العملية التواصلية، الواسعة االنتشار، 
القنوات  سكوت  وبحكم  املواطنين،  عموم  من  وقربها  آنيتها  بحكم 

الرسمية عن الكالم املباح.

...ر
ً
فقد عودنا املسؤولون الحكوميون على االكتفاء بالقول: "قايبر

ستنطلقرحلحللة"، وإذا واجهناهم باإلصرار قد يضيفون أن ذلك: "سيتمر
فيرغضونرحألسربيعرحملقبلة". وحين يساءلون عن عدد اللقاحات التي 

سيتم توفيرها، يجيبون: "أنرليسرلديهمررقمر قيق" بهذا الخصوص.

لقد آن األوان لكي تفكر وزارة الصحة جديا في إشراك كل الفاعلين 
 .

ً
 حقيقيا

ً
في آليات إنقاذ املنظومة الصحية الوطنية، التي تشهد انهيارا

وهذا ورش وطني ينتظره املغاربة بشغف وتوجس كبيرين.

حلسيدررئيسرحلحكومة،

إذا كان الهدف العام هو تحقيق مناعة جماعية من خالل الوصول 
 بوقف انتشار الفيروس، 

ً
إلى 80% من السكان، وأن األمر يتعلق أساسا

وتخفيف الضغط على أقسام اإلنعاش وعلى النظام الصحي، بشكل 
عام، مع تقليل أعداد الوفيات.

وباملوازاة مع ذلك، فمن املأمول أن يمكن التلقيا الشامل من إعادة 
تحريك العجلة االقتصادية، من منطلق أن املر�ضى أو األشخاص الذين 
يخضعون للحجر الصحي ال يستطيعون العمل، مما يؤدي حتما إلى 

تدني في اإلنتاجية.

فالرهان مزدوج: ويتمثل أوال في حماية صحة املواطنين، وتقليص 

 ،
ً
نسبة املر�ضى بأقسام العناية املركزة، وتقليل أعداد الوفيات؛ وثانيا

والطمأنينة  والرعاية  الصحية  الحماية  االقتصاد،وتوفير  إنعاش  في 
للمواطنين بشكل يمكنهم من االنخراط بصفة كاملة وفعالة في الحياة 

االقتصادية.

واألكيد أن هناك نقصا حادا في اإلرشادات حول ما يجب فعله، وهو 
ما يوفر األرضية الخصبة للتشكيك الذي ينتشر انتشار النار في الهشيم.

فلقد شكل اإلعالن عن فاعلية اللقاحات املنتجة ضد كورونا بريق 
أمل للقضاء على الوباء املستشري في العالم. لكن ما سيطمئن املواطن 
املغربي حقا، وما سينقذ األرواح بالتأكيد هو تلقي اللقاح فعليا وعمليا، 
وليس فقط التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا في إحدى بقاع العالم، 
 تفرز أحد التحديات التي تواجه بالدنا في الفترة الحالية. 

ٌ
وهي حقيقة

بهذا  املختصة  الصحية  الهيئات  من  األخضر  الضوء  سيصدر  فمتى 
الخصوص؟

حلسيدررئيسرحلحكومة،

يحق لنا التفاؤل واالفتخار بأن ثقافة التلقيا موجودة في املغرب، 
خصوصا أن املغرب سبق له أن أبان عن نجاعة ميدانية في هذا املجال، 
حيث تمكن، في ظرف شهرين فقط، خالل سنة 2011، من تجنيد 
2000 مركز صحي لتلقيا 11 مليون نسمة، في إطار الحملة العاملية 

للتطعيم ضد الحصبة والحميراء.

لكن التلقيا ضد كورونا هو تلقيا جماعي يستدعي التزام الدولة، 
من خالل السلطة املركزية، التي تتكلف باملهام التقنية واللوجستية 
لتوفير اللقاح وتوزيعه... وضمان تلقيا ماليين من املواطنين في جرعتين.

الجهد  هذا  في  الترابية  الجماعات  إشراك  يعني  الجماعي  والجهد 
اللوجستيكي، فهل سيتم إشراكها بشكل فعلي، بحكم املعرفة الدقيقة 
للمسؤولين الجماعيين بحاجيات وقدرات املنظومات الترابية املحلية، 

أكثر من غيرها.

وبالرجوع إلى مرحلة التف�ضي الوبائي مجاليا، هل سيأخذ تحديد 
أولويات التلقيا بعين االعتبار تفاصيل الحالة الوبائية على مستوى 

الجهات، بناء على انتشار الجائحة على الرقعة الجغرافية؟

فلقد تم تطوير نهج جديد لرصد الفيروس التاجي الجديد من خالل 
"علم األوبئة" القائم على الكشف عن فيروس كورونا في مياه الصرف 
الصحي، والذي أبان عن مزايا اقتصادية، بتوفير الوقت والجهد واملال، 
واملراقبة  باالختبارات  مقارنة  والتقييم  لإلدارة  قابلية  أكثر  أنه  كما 

الوبائية التقليدية.

في  تقريبا،  السكان  من   %70 فحص  في  النهج  هذا  ساهم  وقد 
مياه  معالجة  محطات  مراقبة  خالل  من  وذلك  الدول،  من  العديد 
الصرف الصحي، ووضع خرائط دقيقة للتوزيع املجالي لحاالت اإلصابة 
بكورونا، وتحديد البؤر النشطة النتشار الفيروس، مما يمكن من توجيه 
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املوارد بشكل أفضل لحماية سكان تلك املناطق بفرض تدابير التباعد 
االجتماعي، وذلك بالتوازي مع تخفيف قيود حظر التجول في املناطق 
الخالية من الفيروسات، مما سيؤدي إلى التدبير األمثل للتوزيع املجالي 
للفيروس، مع تصحيا وتدارك خطأ عدم توفير االختبارات بكثرة في 

املراحل السابقة.

فماذا تحقق في هذا املجال وطنيا، بغض النظر عن مجرد الدعوة إلى 
مراقبة استعمال املياه العادمة في الري، ومنع االستعمال غير القانوني 
لهذه املياه؟ وما هي فرص تعزيز هذا التخصص العلمي ببالدنا مستقبال، 
إعماال ملبدأ االحتراز في مواجهة اإلشكاليات الصحية والبيئية، واستباق 
التداعيات الوبائية عـلى الساكنة، بتتبع وتوصيف املؤشرات الرئيسية 

مللوثـات ميــاه

الصرف الصحي املعالجة بواسطة مختلف املحطات، نظرا ألهمية 
الفرامج الوطنية للتطهير السائل والصلب التي تغطي أزيد من 12 مليون 
نسمة؟ وكيف لنا أن نحقق تراكما علميا وتقنيا ومعرفيا في مرحلة ما 
بعد جائحة كورونا في هذا املجال؟ وهل لدينا أدوات وآليات لرصد هذه 

التحوالت؟

حلسيدررئيسرحلحكومة،

من املتوقع أال تكون الجرعات الكافية من اللقاحات متوفرة بكميات 
كبيرة خالل وقت قصير، بحكم ارتفاع الطلب العالمي، في ظل محدودية 
عملية إنتاج اللقاحات. لذلك، فإن استراتيجية األولويات تفرض نفسها 

بقوة الواقع.

وهو ما سيقّوي التخوف من تبني املحسوبية في تمكين املغاربة من 
اللقاحات، في ظل غياب النقاش العام بشأن هذا امللف. وأملنا أن يخرج 

لقاح "كوفيد-19" عن منطق القرارات الريعية، وأن تراعى فيه املجانية، 
 الفئات املعّرضة للخطر: 

ً
وأن يخضع ملعايير موضوعية تستهدف أوال

فـ 13% من املواطنين لديهم هشاشة صحية )املسنون- املعانون من 
وتستدعي  املستعجالت،  تنهك  التي  الحاالت  وهي  مزمنة،...  أمراض 

املتابعة الدقيقة(.

ويتعين من منظورنا وجوبا مراعاة أولوية الفئات التي تشتغل في 
مواجهة مباشرة مع الفيروس، إضافة إلى أخذ التوزيع الجغرافي لالنتشار 

الوبائي بعين االعتبار، ضمانا للثقة واملصداقية.

إن األسا�ضي اليوم هو الرهان اللوجيستيكي بالدرجة األولى. كما أن 
رهان تدارك القصور في التواصل رئي�ضي، بحكم التخوف من انتشار 
ظاهرة التشكيك في أمور بديهية وحساسة تهم الصحة العامة، والتي إذا 
ما أضيفت إليها حسابات سياسية وانتخابوية، ملا قبل االستحقاقات 

االنتخابية، قد تدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها.

بالخيارات  بالقيام  وإحساسه  العريض،  الجمهور  ثقة  فبدون 
الصحيحة واملعقولة، لن نتمكن من إنجاح التلقيا الجماعي، وال من 
للساكنة  جماعيا  انخراطا  يقت�ضي  وهذا  الضائع.  الوقت  استدراك 
املغربية، ألن هذا االنخراط الشامل واملسؤول، سيمكن من حماية 

املواطنين، وحماية محيطهم.

تواصلية  بسياسة  معززة  صارمة،  علمية  مقاربة  اعتماد  ونحبذ 
جادة وميسرة، مع اعتماد اللغتين العربية واألمازيغية )واعتماد الدارجة 
واللهجات األمازيغية واللهجة الحسانية في الخطاب الشفوي ...( لتمرير 
الخطاب الرسمي بهدف طمأنة الرأي العام، واعتماد وصالت توعوية 

قصيرة ودقيقة إليصال خطاب بسيط وميسر ودقيق.
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