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محضرلالجلسةلرقمل191

ايتاريخ: الثالثاء فاتح ذو القعدة 1441ه )23 يونيو 2020م(.

ايرئاسة: املستشار السيد عبد القادر سالمة، الخليفة الرابع للرئيس.

ايت3ق ت: ساعتان وإحدى وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة 
والدقيقة الثالثة عشر بعد الزوال.

ج قللاألعمال: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارلايس  لعب لايوادرلسالمة،لرئيسلالجلسة:

بسملهللالايرحمنلايرح م

قايصال1لقايسالملعلىلأشرفلاملرسلين.

أعلنلعنلافتتاحلالجلسة.

ايس  لنلاي3زيرينلاملحترمين،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور ووفقا ملقتضيات النظام 
الداخلي ملجلس املستشارين، نخصص هذه الجلسة ألسئلة السيدات 

والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

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

وإعالنات.

الكلمة لكم السيد األمين.

املستشارلايس  لأحم لت3يزي،لأمينلاملجلس:

شكرالايس  لايرئيس.

بسملهللالايرحمنلايرح م

قايصال1لقايسالملعلىلاينبيلاألمين.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايساد1لاي3زراءلاملحترم3ن،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

لقد توصلت رئاسة املجلس في الفترة املمتدة من يوم الثالثاء 16 
يونيو 2020 إلى 23 يونيو 2020، بعدد من أسئلة السيدات والسادة 

أعضاء املجلس، وذلك كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 20 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 37 سؤاال؛

- عدد األجوبة الكتابية: 10 أجوبة.

كما توصلت الرئاسة برسالة جوابية من السيد وزير الدولة املكلف 
بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان، هذا نصها:

"إلىلايس  

رئيسلمجلسلاملستشارينلاملحترم

امل3ض3ع:لايتح ثلفيلم3ض3علعاملقطارئ.

سالم تام بوجود موالنا اإلمام وبعد؛

ملجلس  الداخلي  النظام  من   168 املادة  مقتضيات  إطار  في 
تناول  في  الحق  للمستشارات واملستشارين  والتي تخول  املستشارين، 
الكلمة في نهاية الجلسة املخصصة لألسئلة الشفهية إلثارة موضوع عام 
وطارئ، وعلى أن تبرمج هذه الطلبات بإتفاق مع الحكومة، يشرفني أن 
أخبركم بأن السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي عبر عن عدم استعداده 
الديمقراطية  الكونفدرالية  للجواب عن الطلب املقدم من مجموعة 
للشغل حول موضوع: "ظاهرة عدم التصريح باألجراء لدى الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي"، في نهاية الجلسة الشفهية ليوم الثالثاء 

23 يونيو 2020.

وتفضلوا بقبول خالص التحيات والتقدير.

والسالم." 1 1 1 1 1 1

شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاألمين.

السادة  فالكلمة ألحد  العدل،  بقطاع  الجلسة  هذه  نبداو  غادي 
املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

تفضل.

املستشارلايس  لالح3لاملرب3ح:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لنلاي3زيرين،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

ايس  لاي3زير،

إلتزمت الحكومة في البرنامج ديالها بمحاربة الفساد، بغينا نعرفو 
اشنو هما املنجزات اللي حققتها الوزارة ديالكم في هاذ الباب؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

السؤال الثاني عندو.. الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال.



7695 الجريدة الرسمية للبرملانعدد941–121ذو القعدة14411 )113يوليو20201( 

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لنلاي3زيرين،

األخ3اتلقاإلخ13،

ايس  لاي3زير،

في ظل هاذ الحجر الصحي، ما هي املعاناة التي عرفتها محاكم اململكة؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

السؤال الثالث لفريق العدالة والتنمية.

املستشارلايس  لالحسينلايذبادي:

ما عندناش وحدة املوضوع في هاذ األسئلة هاذي.

ايس  لرئيسلالجلسة:

هكذا قرر املكتب باش الوزير يدير جواب واحد.

املستشارلايس  لالحسينلايذبادي:

كنتمسكو بالحق ديالنا في طرح السؤال منفردا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

لك ذلك.

وضمانات  بعد  عن  التقا�ضي  "تقنية  موضوعه  الرابع  السؤال 

املحاكمة العادلة".

الكلمة للفريق االشتراكي.

املستشارلايس  لعب لالحم  لفاتحي:

ايس  لايرئيس،

ايس  انلاي3زيران،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارين،

ايس  لاي3زير،

تجربة املحاكمة عن بعد في ظل الجائحة، هل في نظركم وعمليا هل 

تضمن كل شروط املحاكمة العادلة؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

السؤال الخامس موضوعه "التقا�ضي عن بعد".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لاملل3ديلايذاب لايذمراني:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لنلاي3زيرين،

املستشاراتلقاملستشارينلاملحترمين،

ايس  لاي3زير،

نعلم على أن بفعل جائحة كورونا، القطاعات كلها تأثرت، قطاع 

العدل هو اآلخر تأثر ال من حيث اإلدراة وال التدبير وال اللوجستيك وال 

من حيث التقا�ضي وضمان املحاكمة العادلة لكل املتقاضين، مما طرح 

تحديات كبيرة على املستوى اللوجستيكي وعلى املستوى القانوني في 

نفس الوقت.

ايس  لاي3زير،

ما هو أو كيف دبرت الوزارة هاذ النظام؟

وكيف تم تقويم نتائجه؟ وما هي آفاقه؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

أعتقد بأنه األخ من العدالة بغى يلقي سؤال، تفضل.

لك الكلمة.

املستشارلايس  لالحسينلايذبادي:

نعم السيد الرئيس، مادام أن جميع الفرق قدمت سؤال، وباش ما 

نبقاوش يعني استثناء ويكون رد واحد، فغنطرح السؤال ديالنا.

السؤال ديالنا هو أن جميع محاكم اململكة عرفت واحد التوقف اللي 

هو شبه كامل ألنشطتها القضائية، خالل فترة الحجر الصحي، بطبيعة 

الحال مع خوض املحاكمة عن بعد في قضايا املعتقلين، هذا التوقف 

كما هو معلوم أنه أفرز الكثير من القضايا والتأخيرات في امللفات.

اآلن بعد العودة، عودة املحاكم للعمل وتوافد مرتفقي العدالة، 

نحن أمام عطلة قضائية كذلك يعني خالل شهر 7 وشهر 8.

كنسولكم السيد الوزير، عن إستراتجية الوزارة ديالكم مع باقي 

املتدخلين اآلخرين في مرفق العدالة، إستراتيجية من أجل البت في هذه 

امللفات يعني في أجل معقولة؟

وشكرا.
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ايس  لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للرد على أسئلة املحور األول.

ايس  لمحم لبنلعب لايوادر،لقزيرلايذ ل:

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

األغلبية  فرق  الجزيل،  بالشكر  إليكم  أتوجه  أن  البد  البداية  في 
واملعارضة، على طرح هاذ األسئلة التي تخص قطاع أسا�ضي وحيوي 
مهم، وكان من القطاعات املهمة التي انخرطت في مواجهة وباء كورونا، 
بعدد من التدابير اإلحترازية والوقائية والتدبيرية من أجل استمرارية 

املرفق القضائي.

وزارة العدل، في إطار اإلختصاصات املوكولة إليها في مجال التدبير 
اإلداري للمحاكم، ومن منطلق مسؤوليتها في ضمان األمن الصحي داخل 
املرافق القضائية وحماية كل املتقاضين واملرتفقين، والسادة القضاة 
على  يتردد  من  وكل  الدفاع،  وهيئات  الضبط  كتابة  ومسؤولي  وأطر 
املحاكم، فهاذ اإلطار اخذات واحد العدد ديال التدابير، وكنا حريصين 
على أخذها في إطار التشاور والتنسيق مع كل الشركاء، وعلى رأسهم 
املجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات 
املحامين باملغرب ومختلف التنظيمات والهيئات املهنية، وبفضل هاذ 
التعاون وهاذ التنسيق، تمكنا من تحقيق معادلة صعبة وهي تحقيق 
األمن الصحي لكل من يتردد على هاذ املرفق، وفي نفس الوقت املساهمة 
في تحقيق األمن القضائي للمتقاضين وللمرتفقين، دائما في إطار حالة 

الطوارئ الصحية.

أمامكم  أستعرضها  أن  أحاول  سوف  كثيرة،  إجراءات  هناك 
باختصار:

- كان أول قرار اخذيناه في إطار هاذ التشاور، هو تعليق الجلسات 
بمختلف محاكم اململكة، ألن كان أول قرار صدر على وزارة الداخلية 
يمنع التجمعات التي يفوق عددها 50 شخصا، وبطبيعة الحال، كان 
البد في نفس اليوم أن ننتبه إلى األعداد بالعشرات الذين يترددون على 
املحاكم اللي يمكن تحول إلى بؤر بنسب عالية من املخالطة، فكان البد 
أن تتخذ إجراءات متعلقة بتعليق هاذ اإلنعقاد، إال في حالة قصوى، 

إذن كان هاذ القرار هذا أسا�ضي وكانت بيانات وتوضيحات؛

- كاين تدبير آخر قمنا به، هو تعزيز أو مزيد من تعزيز الخدمات الرقمية 
والتبادل الالمادي للمساطر، حقيقة مكن من تلبية واإلستجابة لعدد 
من الطلبات اللي توصلنا بها عن بعد، وكاين أرقام كثيرة في هاذ الشأن، 
ومثال يمكن نعطيكم بأنه 64.323 طلب الحصول على السجل التجاري 
عن بعد، وقمنا بمعالجتها عن بعد، باإلضافة إلى العديد من الطلبات 
األخرى اللي تقدمو بها املواطنين، 20.906 ديال الطلبات ديال السجل 

العدلي، إلى غير ذلك من الخدمات؛

بالوقاية  املتعلقة  بالتدابير  يتعلق  بإتخاذه  قمنا  آخر  قرار  كاين   -
وتنظيم العمل، فكانت هناك تدخالت دورية لتعقيم املحاكم واملرافق 
ديال البنايات ديالها، وال أذكر العديد من، يعني الوسائل ديال التعقيم 
وديال التنظيف وديال التطهير وآليات أخرى قمنا بتطويرها، ومؤخرا 
قمنا بانتقاء حوالي يعني 200 من الكاميرات املتطورة اللي تضبط درجة 
الحرارة ديال املترددين على املرافق العمومية، وقمنا بتجهيز مختلف 

محاكم اململكة بها؛

امللكي  العفو  تفعيل  في  باالنخراط  كيتعلق  قرار  أيضا  واخذينا   -
السامي، اللي شمل 5664 معتقل، واللي اتخاذ في إطار.. كعفو استثنائي 
في إطار حالة الطوارئ، اشتغلت أيضا الوزارة مع كافة الفرقاء اآلخرين 

في لجنة العفو لتفعيله؛

- اخذينا أيضا قرار باعتماد املحاكمة عن بعد من خالل التقنية ديال 
املناظرة املرئية واللي حققت واحد النجاح ما يمكن إال نعتزو به، وكان 
بمثابة واحد )l’accélérateur(، واحد العامل ديال تسريع الوتيرة ديال 
التحول الرقمي في اإلدارة القضائية، واحنا مشتغلين على أوراش، وغدا 
في املجلس الحكومي سأتقدم بعرض حول املخطط التوجيهي للتحول 
الرقمي، إذن فاحنا حولنا واحد التحدي إلى مكسب خصنا نطوروه، إلى 

غير ذلك من اإلجراءات اللي اتخذنا في هاذ اإلطار.

هناك سؤال يتعلق بأيضا اإلجراءات اللي اتخذنها الستئناف املحاكم 
للنشاط ديالها، فعال احنا كنا كنتوقعو أنه ملي غادي.. نظرا لتراكم 
امللفات والقضايا املؤجلة، أنه غيوقع واحد اإلقبال كبير على املحاكم، 
لجنة  إطار واحد  في  يعني  الخطة مشتركة،  كانت هناك واحد  لذلك 
رباعية، فيها املجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة 
وجمعية هيئات املحامون ووزارة العدل، واخذينا التدابير ديالنا، يعني 
بكيفية مرحلية، باش هاذ املرفق يستعد النشاط ديالو بكيفية عادية 

وتنظم العمل وتم اإلشراك ديال مختلف الهيئات املهنية.

محاربة  استراتجية  تنفيذ  في  منخرطة  الحال،  بطبيعة  الوزارة، 
الفساد، وهي تقوم بتحمل العديد من املشاريع املندرجة في هاذ اإلطار، 
بحال  بالرقمنة،  كتتعلق  اللي  املهمة جدا  اإلجراءات  نعطيكم بعض 
مثال التنزيل ديال )l’application( املتعلقة بتطبيقية الصندوق، اللي 
كيحقق واحد النوع ديال الفعالية، ولكن أيضا كيحقق الشفافية في 

مختلف محاكم اململكة؛

- أيضا، كانت هناك دروس ودورات تكوينية في املجال ديال قواعد 
النزاهة العمومية بالنسبة ألطر وموظفي الوزارة؛

- ثم هناك أيضا دعم وهيكلة أقسام الجرائم املالية باملحاكم ديال 
اململكة؛

- وهناك القانون ديال "الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 
ومحاربتها" اللي اشتغلنا عليه ملدة طويلة حتى استقر على واحد الصيغة 
اللي كان عليها توافق وإجماع بكافة الفرقاء، وهذا قانون مهم، غيعطي 
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لهاذ الهيأة املزيد من االختصاصات للتدخل في محاربة الفساد؛

العدل والتشريع بمجلس  في لجنة  اللي قدمناه  القانون  - وأيضا 

النواب، واللي صادقت عليه الحكومة، وهو القانون املتعلق بمكافحة 

غسل األموال، أيضا فهذا قانون عندنا فيه التزامات دولية مع منظمة 

)GAFI1 ( اللي كتراقب تبييض األموال، واللي غادي يجعل املغرب أنه 

يتنقذ من الالئحة الرمادية، اللي كان ممكن يتوضع فيها وتأثر على جلب 

االستثمار وعلى التمويالت الخارجية إلى غير ذلك.

هناك  الحال  فبطبيعة  املجال،  هاذ  في  منخرطة  فالوزارة  إذن، 

بتعزيز  املتعلقة  الجنائي  القانون  مجموعات  في  تم  غادي  مراجعات 

النزاهة في املرفق العمومي ومحاربة الفساد.

وشكرا لكم على انتباهكم.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاي3زير.

في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير، أعطي الكلمة لفريق 

األصالة واملعاصرة.

تفضل.

املستشارلايس  لالح3لاملرب3ح:

شكرالايس  لايرئيس.

نفس املالحظة اللي أثارها األخ فيما يخص وحدة املوضوع، ولكن بما 

أنه تجعل هاذ ال�ضي كل�ضي في سؤال محوري ما كاين باس، وربما نعتبرو 

أن الفساد حتى هو واحد النوع من كورونا، نتمناو يتلقا ليه اللقاح 

ويتلقا ليه األدوية.

ايس  لاي3زير،

على مدى 20 سنة، جاللة امللك أعطى أهمية قصوى ملحاربة الفساد، 

تم إحداث مؤسسات عديدة لتساهم في محاربة الفساد، وأهمها -وقلتها 

الهيأة  للحسابات،  الجهوية  األعلى واملجالس  املجلس  الوزير-  السيد 

الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، مفتشيات الداخلية واملالية.

في الدستور ديال 2011 تعطات الصالحية للبت والحسم في ملفات 

الفساد للقضاء، باعتبار أن تكون الكلمة األخيرة للقضاء في محاربة 

الفساد، في إطار، طبعا، بناء دولة الحق والقانون.

كنا ننتظر من هاذ التطور الهام، أن ترفع وتيرة البت والحسم في 

ملفات الفساد، وأصبحنا نعيش العكس، ونتساءل ويتساءل املواطنين 

ما هي األسباب؟

1 Groupe d’Action Financière

ايس  لاي3زير،

هاذ ال�ضي كيعطي انطباع عند املواطنين، أن هناك ربما انتقائية، ال 
ندري من طرف من؟ ملفات بسرعة فائقة وملفات مكدسة في الرفوف، 

ال ندري ماذا تنتظر؟ وماذا ينتظرها من مصير؟

املؤسسات اللي ذكرتو تصدر تقارير بالعشرات، والكل يتساءل عن 
مصيرها ومآل الخروقات املبينة فيها.

أمثلة  للقضاء،  حصريا  أعطي  الحسم  أن  أخرى،  مرة  للتذكير 
حية، السيد الوزير، جماعة ملعب في إقليم الراشيدية، رقم قيا�ضي 
بالذات، هاذ  للتفاصيل، وبهاذ السبب اآلن  امللفات، وبال مندوزو  في 
الجماعة ديال ملعب كتعرف احتقان اجتماعي غير مسبوق بهاذ السبب 

ما�ضي سبب آخر.

في نفس الجهة مع األسف، هناك ملف ضخم أو عدة ملفات تهم 
الجهة أمام القضاء منذ فترة، والجهة اآلن تحتضر، السيد الوزير، 
وضعية مثل هاته ربما، ربما قد تعطي الحق ل�ضي واحد إلى قال ذيك 
املقولة الشهيرة ديال "أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما"، في الوقت اللي 

املغاربة سواسية أمام القانون.

هاته  ونتساءل معها عن مصير  تتساءل  الوزير،  السيد  الساكنة 
امللفات ديال ملعب وديال الجهة؟

ومن واجبنا سنبقى متتبعين.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا،لشكرا.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

تفضل.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

التي  الطيبة  مبادرتكم  نحيي  اإلستقاللي،  الفريق  بإسم  بدوري، 
جعلت دائما حق التقا�ضي مكفوال دستوريا، ويبقى املواطن الذي فعال 
مع الجائحة، هناك معاناة للمواطنين، هناك من حرم من املثول أمام 
املحكمة، هناك من ضاعت حقوقه، وربما، وربما سنعيد أو ستعيد 
النظر، ألن القضاء الواقف والقضاء عدة مراحل ديال التقا�ضي كنظن 
مازالة مكفولة دستوريا، نحمد هللا على بالدنا التي خطت خطوات جد، 

جد إيجابية في مجال القضاء.

كيبقى السؤال الذي ننتظره ونتمنى أن يعمم، التقا�ضي عن بعد، 
من  تقييمها  يمكننا  بتجربة  مررنا  وربما  بعد،  الشكايات عن  تقديم 
قريب أو من بعيد، هل نستطيع اليوم أن نأخذها كمقياس؟ وهل فعال 
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استطعنا أن نصل إلى التقا�ضي عن بعد؟ وأن املواطن البسيط خاصة، 
ال نتكلم عن املدينة وعلى املثقفين، هناك فئة عريضة، وهي التي نجدها 
باستمرار أمام املحاكم، هل تستطيع مواكبة هاذ اإلجراء الحضاري 

املتطور، لنفتخر ونزيد افتخارا ببالدنا في مجال القضاء؟

صحيح، ال يعدو أن يكون القضاء قد تأثر شأنه شأن باقي القطاعات 
يعالج  وربما  قضاء  أمام  اليوم  أننا  أظن  ولكن  الفترة،  هذه  خالل 
تدريجيا، تدريجيا، ليبقى الجانب الديمقراطي وحقوق اإلنسان مهيمنة 
على إشكالية وعلى الشكل العام للمحاكمة، لنتوخى جميعا محاكمة 

عادلة.

شكرا السيد الوزير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية.

السيد الرئيس تفضل.

املستشارلايس  لالحسينلايذبادي:

شكرالايس  لايرئيس.

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم والتفاعل ديالكم حول 
املوضوع.

ونشير بداية إال أن هاذ التوقف اإلضطراري مع األسف يعني على 
أنه كان قرار أحادي ولم يتم فيه التنسيق في البداية مع باقي املتدخلين، 

وعلى رأسهم جمعية هيئات املحامين باملغرب.

اآلن، بعد تأخير البت في الكثير من امللفات وهي حقوق للمواطنين، 
وحل  املؤجلة  امللفات  هذه  لتدبير  استعجالي  بمخطط  اآلن  نطالب 
إشكالية تراكمها بالتنسيق، كما كان الحقا، ونؤيد هذا مع باقي املتدخلين 
من جمعية هيئات املحامين باملغرب، سلطة قضائية، رئاسة النيابة 

العامة، املفوضين القضائيين، كتابة الضبط.

كما نطالب بضرورة اإلسراع بحل إشكالية تنفيذ األحكام وخاصة 
في هذه الفترة في مواجهة مؤسسات الدولة والجماعات الترابية وشركات 

التأمين.

بالنسبة للمحاكمة عن بعد التي اعتمدت في قضايا املعتقلين، لدينا 
السيد الوزير مالحظات تقنية وقانونية حولها:

التكنولوجي واستعمال الوسائل  التطور  - أوال، نحن مع مواكبة 
الحديثة في التقا�ضي، ننوه ما حققه املغرب في هذا الجانب من تقدم، 
لكن واقع الحال يبين بأن ما تزال هناك عدة إكراهات وما زلنا بالفعل 
املخطط،  في  ذلك  ورد  كما  الرقمية،  املحكمة  تحقيق  عن  بعيدين 

مخطط إصالح العدالة؛

ضعف  كاين  أنه  على  وكمتتبع،  كمالحظ  يعني  هناك  كذلك،   -
ديال صبيب األنترنيت في بعض املحاكم، في بعض السجون، وكذلك 
قلة الوسائل اللوجستيكية، أشرتم إلى أن الوزارة اقتنت مؤخرا يعني 

كاميرات، نؤيد ذلك؛

- نشير إلى أن هذه املحاكمات، مع األسف، تمت في غياب اإلطار 
القانوني والسند القانوني، ألنه ما ينظم املحاكمات هو قانون املسطرة 
الحريات،  قانون  يصلح  إجرائي  قانون  هو  فيها  تعديل  أي  الجنائية، 
أي تعديل فيه يجب أن يخضع إلى السلطة التشريعية، هي صاحبة 
والتعليمات،  والبيانات  البالغات  عبر  ذلك  يكون  أن  اإلختصاص، ال 
لذلك كنا نتمنى أن تتقدم الوزارة بمشروع قانون يكيف املحاكمة عن 

بعد؛

- في األخير، البد أن نطالب اإلدارات واملؤسسات باحترام اختصاص 
القضاء وندين ما أقدمت عليه السلطات العمومية في الدار البيضاء، 
وخارج  القانونية  الضوابط  خارج  ملحامي  مكتب  وإفراغ  باقتحام 

املساطر.

وشكرا لكم.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة للفريق االشتراكي.

لكم الكلمة.

املستشارلايس  لعب لالحم  لفاتحي:

ايس  لاي3زير،

في إطار بعض املالحظات التي نود تقاسمها معكم حول موضوع 
"املحاكمة عن بعد"، التي نعتبر أن جوهرها وهو كيف نصون الحق 

كمعطى دستوري؟

يمكن في حالة الطوارئ نقصنا من الحريات ديال الناس، حرية 
التي  اإلجراءات  هل  الحق  ينص  لم  ولكن  التجوال،  حرية  التنقل، 

اتخذت صانت هاذ الحق؟ العتبارات متعددة من بينها:

- الحضور الجسدي، أعتقد لألطراف، ركن مركزي في املحاكمة 
ضرورة  هذه  الحال،  بطبيعة  إستثنائي  ظرف  عندنا  احنا  العادلة، 

والضرورة تبيح املحظور؛

- كذلك، غياب النص القانوني سواء بالنسبة للمسطرة الجنائية 
في  اللوجستيك  على مستوى  كاين..  اللي  التفاوت  املدنية،  واملسطرة 
درجة صبيب األنترنيت مثال، التقنيات املستعملة، إدارة السجون كان 

عندهم إشكال؛

- كذلك، احتمال إرتفاع نسبة الخطأ اللي كاينة في املحاكمة عن 
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بعد؛

- كذلك، النقص في اللوجستيك من قاعات اللي كيوخر الجلسات، 
القاعات وما إلى ذلك.

هذا راه كنعتبروه أنه جزء من التحول الرقمي للعدالة، والتحول 
الرقمي للعدالة باإلضافة للحاجيات املعبر عنها فيما يتعلق باللوجستيك 
التحول  هاذ  كفاءات،  إلى  نحتاج  البشرية  املوارد  البشرية،  واملوارد 
الرقمي يحتاج إلى كفاءات، لكن الحكومة اخذات قرار ديال تجميد 
الترقيات وفي نفس الوقت توقيف املباراة، كيف يمكن أن ننجح في هاذ 

األمر مع هاذ األشياء هاذي؟

- كذلك، البد، البد أن نفكر في التنظيم القضائي للمملكة، كاين 
مالحظات ديال املحكمة الدستورية اللي ما عرفناش فين وصل اليوم 
في التنظيم القضائي للمملكة؟ هو جزء من.. إلى ما كانش عندنا تنظيم 
قضائي للمملكة متوافق مع ما صدر عن املحكمة الدستورية، اللي هو 

من خالله هو اإلطار العام اللي غادي نطبقو فيه التحول الرقمي؛

- كذلك، لوحظ في هاذ مرحلة الطوارئ الصحية والحجر الصحي 
أنه بعض املحاكم اللي ال تحتاج للحضور الجسدي، املحاكم التجارية 
مثال، املحاكم التجارية رغم ذلك فامللفات تأخرت وتراكمت، مع كان 
من املفروض قرارات.. ألن املرافعات تكون مكتوبة في أغلب الحاالت، 

وبالتالي كان التأخر في هاذ..

لذلك، فإذا كنا بطبيعة الحال، ال يمكن إال أن نصفق ملا جرى، 
ألنه ال يمكن أن نترك معتقل ملدة ثالثة أشهر، ونقولو ال راه كاين الحجر 
الصحي، هاذي أشياء ضرورية، لكن أنا أتحدث على التحول الرقمي 
بصفة عامة، إذا كنا نفكر، ال قدر هللا، مستقبال وال نريد أن نسقط مرة 
جديدة في هاذ األمر، أن تكون عندنا كل الشروط، سواء القانونية أو 

املادية أو البشرية لنكون في مستوى اللحظة.

كذلك، أعتقد أنه إشراك الجميع، وأعتقد أنكم قمتم بهاذ.. بما 
فيهم جميع األطراف ساهمت في هاذ.. وأعتقد أنه لم يكن هناك أية 

شكايات في األمر من طرف املرتفقين.

شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لايرئيس.

الدستوري  للفريق  اآلن  الكلمة  املحور،  هاذ  في  متدخل  آخر 
الديمقراطي االجتماعي.

الكلمة لكم.

املستشارلايس  لاملل3ديلايذاب لايذمراني:

شكرالايس  لايرئيس.

شكرالايس  لاي3زير.

ايس  لاي3زير،

بالنسبة للمحاكمة عن بعد، كما تعلمون، ممكن أن تحقق نتائج 
إيجابية في مجاالت أخرى، لكن بالنسبة للمجال الجنائي فهاذ املدة 
اللي تنجزت فيها هاذ املحاكمات عن بعد في املجال الجنائي، فحقيقة 
على أرض الواقع فهناك قصور، أي أن هاذ الوسائل املستعملة، هاذ 
الوسائل اللوجستيكية لم تواكب ما هو مطلوب من العدالة، فاألساس 
أو الهدف األسا�ضي للعدالة هو تحقيق العدل، أي أن يكون الحكم اللي 
كيصدر على املحكمة كيثبت الحقيقة، وهاذ الحقيقة في ظل املواد 
ديال قانون املسطرة الجنائية اللي دابا كتنص على احترام مجموعة من 
املبادئ اللي فيها العالنية، الشفوية، الحضورية، مبدأ املواجهة ما بين 
الخصوم، مبدأ املواجهة ما بين الشهود واملتهم، في ظل هاذ التفاعل، 
فالقا�ضي أو املحكمة كتكون واحد القناعة ديالها، ألن كما تعلمون على 
أن القا�ضي هو حر في تقدير وسائل اإلثبات، هاذ الوسائل املستعملة، 
ما تبعناه وما الحظنا على أرض الواقع لم تتمكن من تحقيق ومن احترام 
باش  تيتمكنش  ما  للسجين  بالنسبة  أنه  املبادئ، فالحظنا على  هذه 
التلفاز اللي موضوع أمامه يتبع كافة الحضور اللي هوما في املحكمة من 

خبراء، مترجمين والهيأة والشهود والدفاع.

كذلك، تطرحت إشكاالت كبيرة في حالة تعدد املتهمين، مثال إلى كانو 
غير ثالثة من املتهمين الشاشة ما تيمكنش تنقل هاذوك املتهمين في نفس 
الوقت، كذلك الدفاع بعض املرات تيدافعو املتهم ما تيبانش ليه هنايا، 
لهذا فهنا البد من باش تكون واحد التعديالت في املسطرة الجنائية حتى 
تواكب هاذ التحول الرقمي في مجال العدالة، خاصة ما يتعلق بتكوين 

قناعة القا�ضي.

تعلمون على أنه املشرع منح القا�ضي سلطة تقديرية بناء على هاذ 
املبادئ اللي تطرقت لها، فاآلن مللي أصبحنا أمام واحد املحاكمة التي 

تتم عن بعد، فهنا يجب..

وشكرا السيد الوزير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

 )régie( ،الكلمة لكم السيد، فيما تبقى لكم من الوقت، ال كان غلطو
كان غلط دار لكم 18 دقيقة ولكن اللي عندكم 15 فقط، غادي نشوف.

)régie( دير الوقت.

تفضل هنا، تفضل.

ايس  لقزيرلايذ ل:

شكرالايساد1لاملستشارينلاملحترمينلعلىلهاعلايتذو بات.

تم  اللي  لإلجراءات  تفهمهم  أبدوا  للذين  خاصة  بصفة  وشكرا 
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اتخاذها، وخاصة هاذ التقا�ضي عن بعد، وقدموا اقتراحات لتطوير 
هذا التجربة.

نبغي نوضح قبل ما ندخل في التفاصيل مسألة أساسية، الطوارئ 
تدابير  تستدعي  االستثنائية  والحالة  استثنائية،  حالة  هي  الصحية 
état1(، ما �ضي  d’exception, mesures1 exceptionnelles( استثنائية

هو تقييم السياسات العمومية في األوضاع الطبيعية.

تدبير هاذ الوضع االستثنائي كانت فيه واحد املقاربة ديال جاللة 
امللك، حفظه هللا، هو اإلنسان قبل أي �ضيء آخر، الرواج االقتصادي، 
اإلقالع، الفعالية، هو اإلنسان، حياة اإلنسان، إذن هذه هي املقاربة 

اللي انخرطت فيها الوزارة، ولكن كيفاش انخرطت فيها؟

ما �ضي بالبالغات، السيد املستشار املحترم، وال بالتعليمات، أبدا، 
انخرطت هذه الوزارة إلى حدود هذا الصباح، إلى حدود يوم السبت 
عندما شاركت في جلسة عمل مع جمعية هيأة املحامين في بوسكورة، في 
مقر النادي ديال املحامين، واشتغلنا على املحاكمة عن بعد وعلى الكثير 
من التدابير، وكانت جلسة في الصباح على قانون املحاماة وحضرو فيها 

خمسة ديال النقباء مع املديرين ديال الوزارة.

واجتمعنا مع الجامعة ديال القطاع دالعدل، واجتمعنا مع النقابة 
ديال قطاع العدل، النقابة الديمقراطية لقطاع العدل، ووضعناهم 
في الصورة واستشرنا معهم في الدليل اللي وزعنا على التدابير، إذن 
ما كاينش البالغات، ما كاينش التعليمات، والوزارة دائما تيكون فيها 
واحد الشريك.. اليوم في الصباح، غير في الصباح، احنا مع السيد رئيس 
الحكومة ورئيس الهيأة العدول كانت في الوزارة، مع األطر تيتشاورو 
حول القانون ديال العدول، يوميا كاين مشاورات، فهذه قناعة ما �ضي 

مزايدة، ألنها مرتبطة بحسن املحاكمة.

نجيو دابا للمحاكة عن بعد ألن كان فيها تركيز قوي جدا، كل النقاش 
الذي صاحب هاذ املحاكمة عن بعد هو نقاش إيجابي، وما فيهش غير 
احنا بوحدنا، العالم كله عاش األزمة والعالم كله أخذ تدابير استثنائية 
بما فيها هاذ املحاكمة عن بعد، لكن احنا ينبغي هناك تدقيق في بعض 
األشياء، مثال بأنها خرق للمحاكمة العادلة الدفاع أو لغير ذلك، ومفاهيم 
على كل حال اللي أصبحت كالسيكية وتنتمي لواحد الفكر قانوني ديال 

الحضورية إلى غير ذلك.

إذن املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان في déjà( ،2006( في 2006 
إيطاليا،  في  املافيا  ديال عصابة  القادة  ديال  املحاكمة  هناك  وكانت 
وطبعا كانت التكلفة ديال نقلهم إلى املؤسسات السجنية ديال املحاكم 
ومخاطر الفرار، في إيطاليا تتعرفو ذاك الظروف كيفاش هي، فدارت 
محاكمة عن بعد، وتحال امللف على املحكمة األوربية، فاعتبرت املحكمة 
 le1procès1à1distance1est1conforme1au( األوربية تقريبا حرفيا بأن
 droit1d’accès1à1un1procès1équitable, mais1au1moins1la1cour1reste

attentive1aux1conditions(، هي اللي ذكرتوها أنتم.

ومع ذلك، رغم أن مطابقة املحاكمة عن بعد للمحاكمة العادلة، 
فاملحكمة األوربية تبقى منشغلة بالظروف، وهي اللي تفضل بها السيد 
كنا  ما  التجربة  واحد  دارنا  احنا  راه  تجربة،  هذه  أحيانا  املستشار، 
ننتظرو لوال األزمة، واحد العشر سنين أخرى ما نديروهاش مترددين، 
يعني مثال احنا في األول وضعنا الحواسب، لكن انتبهنا إلى أن الحواسب 
خصها تكون متصلة بشاشات كبرى باش تكون العلنية، أما مفهوم 
الحضورية الجسدية، هذا نقاش تيتعلق بالوحدة املكانية، واش يكون 
القا�ضي واملتهم في مكان واحد أو ال مبعدين ب 6000 كلم على أ ساس 

يكون الصوت والصورة.

ثانيا، أي جلسة، وأنا حضرت للعديد من الجلسات عن بعد في 
بعض املحاكم، أي جلسة يسأل القا�ضي املتهم هل أنت موافق على هذه 
التقنية في أن تمثل أمام املحكمة؟ فيبدي موافقته أو امتناعه وكذلك 
الدفاع، ألن ال أحد مثل أمام املحكمة ضدا على إرادته، وبهاذ التقنية 
تم اإلفراج على 1370 في أحكام استئنافية، وكان ممكن يكونو جالسين 
دابا، ألنه ال تنسو أنه كان هناك واحد القرار سديد هو إغالق السجون 
بعد انتشار هاذيك البؤرة، وما معنى إغالق السجون؟ أن املعتقلين ما 
غاديش يجيو للجلسة، إيوا نعطلو الجلسات، خصنا ناخذو قرار واحنا 
تنتحملوه، وشوف راه إغالق السجون كان يوم 23 أبريل، يوم 27 أبريل 
انطلقت املحاكمة عن بعد في كل محاكم اململكة، وأنا شخصيا مع 
السيد الرئيس املنتدب للمجلس األعلى والسيد رئيس النيابة العامة 
هذه  إلعطاء  سال  في  االبتدائية  املحكمة  في  حضرنا  النقباء  وبعض 

االنطالقة.

طبعا بدات تتجينا، وأنا طلبت التقارير تبقى تجيني من املحاكم، 
مسألة جودة الصوت والصورة وتنتغلبو عليها يوميا إلى درجة بأننا اآلن 
احنا مقبلين على إبرام اتفاقية مع شركة وطنية ديال االتصال من أجل 
مضاعفة الصبيب، ألن بعض املؤسسات السجنية مللي تيولي املعتقل 
في اتصال مع املحكمة تيطيح الصبيب في اإلدارة ديال السجن ألن كان 
ضعيف، اآلن بهاذ املجهود هذا انتبهنا لواحد العدد ديال األشياء واحنا..

ثانيا، الترتيب، أشنو هي الجلسات؟ وفي أي مستوى اللي خصها 
تكون؟ واش التجار؟ واش الجنحي؟ واش املدني؟

هذا أمر لم نقرر فيه نحن، احنا اعطينا املعيار، املبدأ العام وتركنا 
للجان الثالثية املشكلة من الرئيس األول للمحكمة والوكيل العام بها 
والنقيب على مستوى الدائرة القضائية، هوما اللي يبرمجو الجلسات، 
فهيئات املحامين اللي تكلمتو عليها منخرطة في هذه العملية، طبعا هذا 

ال يمنع من إبداء بعض املالحظات، ونحن نرحب بها بصدر رحب.

إذن هاذ ال�ضي ديال املحاكمة عن بعد أصبح اآلن مكسب، يعني 
فرعيا هيأنا واحد العدة ووزعنا الحسابات اإللكترونية في املؤسسات 
ديال  العدد  واحد  وتم  العملية،  وانطلقت  املحاكم،  وفي  السجنية 
الجلسات، باآلالف انعقدت الجلسات لحد اآلن، لحد اآلن، طبعا كاين 
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ضمانة أكثر من هيئات الدفاع؟

أنتوما تتعرفو الدفاع تاريخيا في املغرب وارتباطه بالحريات، وراه 
كلهم حاضرين وراه حضرت.. والسادة األساتذة يرافعون بهذه التقنية.

إذن فهذه العملية خصها تحول اليوم إلى مكسب، وينبغي أن تتعزز 
بإطار قانوني، واحنا اليوم، كما قلت لكم، راه السيد رئيس الحكومة 
والسيد األمين برمجو غدا عرض يتعلق ب"التحول الرقمي في منظومة 
العدالة"، باش تكون عندنا رؤية اللي هي غادي تسند املراجعة القانونية 

ما �ضي غير في املسطرة الجنائية حتى في املسطرة املدنية.

بقات مسألة أيضا البد من أن نذكر بها، وهو أنه التنظيم القضائي 
مستقل، احنا مللي تندخلو في املحاكم ما �ضي باش نظمو العمليات 
واملسارات القضائية، هاذي تيقومو بها السادة القضاة بالتنسيق مع 
املالي  التدبير اإلداري والتدبير  في  تنكونو رهن اإلشارة  املحامين، احنا 

ملحاكم اململكة.

وشكرا لكم.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

شكرا السيد وزير العدل على مساهمتكم في هذه الجلسة.

وبهذه  الصحة،  لقطاع  املوجهة  الثاني  املحور  ألسئلة  وننتقل 
املناسبة نرحب بالسيد الوزير ملساهمتكم التي غادي تساهمو معنا في 

هذه الجلسة.

في البداية غادي نعطي الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في موضوع 
"تحفيز األطر الطبية والتمريضية".

الكلمة لكم.

املستشارلايس  لايذربيلاملحر�شي:

ايس  لايرئيس،

ايساد1لاي3زراء،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارين،

ايس  لاي3زير،

بغينا نسولكم حول التدابير اللي اخذيتوها في وزارة الصحة حول 
تحفيز، يعني األطباء واملمرضين، ألنهم قامو بواحد العمل جبار، بغينا 

نشوفو واش كاين �ضي التفاتة حول هاذ الفئة اللي بذلت مجهود؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

السؤال الثاني وموضوعه "اإلستراتيجية املستقبلية للنهوض بقطاع 

الصحة".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 

والتعادلية.

تفضلي السيدة الرئيسة.

املستشارلايس  1لخ لجةلايزقمي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

أبانت جائحة "كوفيد-19" عن مجموعة من النواقص في العديد 

من املستشفيات، لذا نسائلكم: ترى ما هي التدابير التي ستتخذونها 

للنهوض بقطاع الصحة؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

فريق العدالة والتنمية في سؤال موضوعه "الخطة االستشرافية 

لوزارة الصحة ملواجهة إمكانية تطور وباء كورونا".

املستشارلايس  لعب لايكريمليه3ايشري:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

سؤالنا هو حول توقعاتكم وحول اإلجراءات املتخذة لتعزيز املنظومة 

الصحية والتحكم في الحالة الوبائية مستقبال؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

إلستراتيجية  األساسية  "املعالم  موضوعه  سؤاله  الحركي  الفريق 

الحكومة لتطوير قطاع الصحة".

السيد رئيس الفريق تفضل.

املستشارلايس  لمباركلايسباعي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

ايس  لاي3زير،

نسائلكم حول التدابير الحكومية املستعجلة واملقبلة لدعم قطاع 

الصحة؟

شكرا.
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ايس  لرئيسلالجلسة:

لفيروس  الوبائية  الحالة  "تطورات  موضوعه  الخامس  السؤال 
التجمع  لفريق  املواكبة"،  العلمية  اللجنة  ودور  "كوفيد-19"  كورونا 

الوطني لألحرار.

السيد رئيس الفريق.

املستشارلايس  لمحم لايبك3ري:

شكرالايس  لايرئيس.

في إطار رفع الحكومة للحجر الصحي تدريجيا، ما هي تطورات الحالة 
الوبائية لفيروس كورونا؟

وما هو بالخصوص دور اللجنة العلمية املواكبة؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب في سؤال موضوعه "تبسيط 
املساطر للفاعلين االقتصاديين في حلقات اإلنتاج والتجارة الخارجية 

للمنتجات الطبية والشبه الطبية ومستحضرات التجميل".

الكلمة لكم.

املستشارلايس  لل3سفلمحيي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

أريد أوال أن أشيد عاليا بالشراكة املثالية التي تربطنا في االتحاد 
العام ملقاوالت املغرب بوزارتكم، في إطار عملية الكشف املكثف الوطنية 
باملقاوالت، والتي، والحمد هلل، بعد الكشف عن 75.000 شخص لم 
تبرز إال عن أقل من 10 حاالت مؤكدة، وهذا يدل عن مسؤولية أرباب 
العمل الشرفاء، وعلى انضباطهم وانخراطهم وراء السدة العالية باهلل 

في تطبيق جميع التدابير االحترازية والوقائية للحد من هذه الجائحة.

لهم  سولت  التي  األصوات  بعض  على  الرد  املناسبة  بهذه  ونريد 
أنفسهم نعت املشغلين ب "من ال يأبه بحياة العمال ويهتم بالربح فقط"، 
ونقول لهم إن هللا يقول: "ال تبخسوا الناس أشياءهم"، ونو�ضي الجميع 
ُنوا"، كخير نصيحة  َتَبيَّ

َ
َبٍإ ف

َ
اِسٌق ِبن

َ
ْم ف

ُ
أيضا بقول هللا تعالى: "ِإن َجاَءك

لفضح أكاذيب هؤالء.

السيد  نسائلكم،  بالجائحة،  وعالقة  بناء  هو  ما  إلى  ورجوعا 
الوزير، عن اإلجراءات والتدابير الرامية إلى تبسيط املساطر للفاعلين 
للمنتجات  الخارجية  التجارة  وحلقة  االنتاج  حلقة  في  االقتصاديين 

الطبية والشبه الطبية ومستحضرات التجميل والتعقيم؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لفريق االتحاد املغربي للشغل في تقديم سؤال موضوعه 
"إجراءات الخروج التدريجي من الحجر الصحي".

الكلمة لكم.

املستشارلايس  لعزلاي لنلزكري:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

باسم فريق االتحاد املغربي للشغل، البد أن نشيد بالقرارات التي 
طرف  من  املبذولة  املجهودات  وخاصة  املغربية،  السلطات  اتخذتها 

األطقم الطبية والتقنية واإلدارية وكذلك التمريضية لقطاع الصحة.

املناظرة  خالل  للشغل  املغربي  االتحاد  توصيات  في  جاء  وكما 
الوطنية للصحة املنعقدة بمراكش في سنة 2013، يجب األخذ بعين 
كقطاع  األولوية  بإعطائه  وذلك  القطاع،  هذا  بخصوصية  االعتبار 
اجتماعي، واالهتمام بالعنصر البشري عبر تحفيزه وتخصيص تعويضات 
استثنائية، اعتبارا للمجهودات التي قدموها، على غرار ما وقع في دول 
حادثة  باعتباره  بالفيروس  للمصابين  خاص  تعويض  وخلق  أخرى، 

شغل، وفتح حوار قطاعي مع الجامعة الوطنية للصحة.

كان بودي، السيد الوزير، أن تكون مداخلتي كلها على نبرة واحدة، 
ألشيد بالنجاح الذي عرفه املغرب في تدبير هذه الكارثة، ولكن مع كامل 
األسف، أوال، أتأسف لعدم استجابة الحكومة لطلب إخواني النقابيين 
لإلجابة على اإلحاطة اللي بغاو يديروها بخصوص موضوع ديال تصريح 
الضمان االجتماعي، وكذلك أتأسف الستهتار بعض املسؤولين وبعض 

أرباب العمل بالتدابير واإلجراءات االحترازية الصحية.

في  للشغل  املغربي  لإلتحاد  النقابية  املركزية  إليه  نبهت  ما  وهذا 
عدة بيانات سابقة، إلى احتمال ظهور بؤر جديدة كبؤرة "لالميمونة"، 
واقع  في  يعملن  اللواتي  الزراعيات  العامالت  النساء  وضرورة حماية 
أبسط  وانعدام  املفرط  واالستغالل  والهشاشة  بالبؤس  يتميز  عمالي 

الحقوق.

وبما أنكم، السيد الوزير، أنتم مسؤولون على تدبير ملف التغطية 
الصحية اإلجبارية، نسائلكم من بين هؤالء العامالت املصابين في هذه 

الكارثة، كم منهن مصرح بهن للصندوق الوطني للضمان االجتماعي؟

وهل قمتم بتحقيق في هذه النازلة؟

كذلك نسائلكم، السيد الوزير، عن وضعية 700 ممرض وممرضة 
الذين يعملون بمصحات الضمان االجتماعي وال يتوفرون على أدنى 
الحقوق، ومنها التغطية الصحية اإلجبارية، وهم لحد اآلن غير مصرح 
بهم لدى "الصندوق الوطني للضمان االجتماعي"، املؤسسة التي يعملون 

بها أكثر من 15 سنة؟
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رئيس  راسلنا  أن  للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  في  لنا  لقد سبق 
الحكومة في هذا املوضوع، ومنذ خمس سنوات ونحن نسائل الحكومة 
من أجل تسوية هذا امللف وإيجاد حل لهذه الفئة، التي تضعونها في 
خانة املقاول الذاتي، وكأن صحة املواطن أصبحت تجارة خاضعة للبيع 

والشراء.

كل هذا يقع وسط سلوك احتقاري غريب واستهتار كبير بالحقوق 
هذه  عن  املسؤول  فمن  املغربي،  للمواطن  والدستورية  الطبيعية 

الوضعية؟ وعن عدم احترام القانون؟

أليست هذه مصيبة أخرى أصابت هذا البلد، بعد املصائب التي 
تم تداولها مؤخرا من مواقع التواصل االجتماعي حول إلزامية التصريح 

بالعمال في الضمان االجتماعي؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا،لشكرا.

موضوع  في  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  ملجموعة  السؤال 
"آخر تطورات الوباء باململكة وآثاره على األطر الصحية".

تفضلي.

املستشار1لايس  1لرجاءلايكساب:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

نسائلكم حول آخر تطورات الحالة الوبائية باملغرب وآثارها على 
مهنيي الصحة؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

بالعالم  السؤال التاسع موضوعه "الخصاص في املوارد البشرية 
القروي"، هذا السؤال لفريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لعب لايكريملايهمس:

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

ايس  لاي3زير،

سؤالنا: ما هي أهم التدابير املستعجلة اللي أخذتها الوزارة لسد 
بالعالم  املراكز الصحية  في مجموعة من  املهول  الحاصل  الخصاص 

القروي؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

موضوعه  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  للفريق  آخر  سؤال 
"الوضعية الصحية ببالدنا".

املستشارلايس  لمحم لايذزري:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

جائحة  ملواجهة  االحترازية  التدابير  من  مجموعة  الوزارة  اتخذت 
"كوفيد-19".

وعليه، نسائلكم السيد الوزير: ما هي نتائج هذه التدابير املتخذة؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيد وزير الصحة في 30 دقيقة.

تفضل.

ايس  لخاي لآلتلطايب،لقزيرلايصحة:

بسملهللالايرحمنلايرح م

قايصال1لقايسالملعلىلأشرفلاملرسلين.

ايس  لرئيسلمجلسلاملستشارينلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

أيهالالحض3رلايكريم،

يسعدني أن أقف اليوم أمام مجلسكم املوقر، في إطار التفاعل 
مع تساؤالتكم القيمة حول موضوع تطورات الحالة الوبائية ببالدنا 

وإجراءات الخروج التدريجي من الحجر الصحي وتأهيل القطاع.

بداية، ال يسعنا جميعا إال أن نتوجه بالدعاء إلى هللا تعالى أن يحفظ 
جاللة امللك بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يمن عليه بالشفاء العاجل 
ويبقيه ذخرا ومالذا لهذه األمة، ويجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، 
ويجنب أهله املحن واألسقام، كما نطلب من هللا تعالى أن يرحم جميع 
موتانا، الذين قضوا بسبب املضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا، وأن 
يعافي مرضانا الذين اليزالون في هذه األثناء تحت الرعاية الطبية والتتبع 
الصحي الدقيق واملكثف باملراكز املحدثة لتجمع الحاالت النشيطة ل 
"COVID-19" باملستشفيات امليدانية بكل من "بنسليمان" و"بنجرير" 

و"سيدي يحيى الغرب" أخيرا، إنه على كل �ضيء قدير وباإلجابة جدير.

املهمة  املبادرات  بكل  أنوه  أن  إال  املناسبة كذلك  بهذه  يفوتني  ال 
والحاسمة التي أطلقت بتعليمات ملكية سامية والتي ساهمت في الحد 
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من االنتشار الواسع للوباء ببالدنا.

والصحية  الطبية  األطقم  كل  إلى  والعرفان  بالشكر  والتوجه 
واألجهزة  الهيئات  في  الفاعلين  وباقي  واإلدارية  والتقنية  والتمريضية 
األمنية والسلطات املحلية والوقاية املدنية والداخلية والطب العسكري 
ورجال الصحافة واإلعالم، الذين تظافرت جهودهم جميعا في التعبئة 
ملواجهة  األمامية  الصفوف  في  الساعة  مدار  على  والوقوف  الوطنية 
تف�ضي الوباء، لبالئهم الحسن وللثقة الكبيرة التي وضعها فيهم املغاربة 

لضمان سالمتهم الجسدية والنفسية وأمنهم الصحي.

اليوم أستعرض أمام حضوركم الكريم موضوع "تطورات الحالة 
الصحي  الحجر  من  التدريجي  الخروج  وإجراءات  بالدنا  في  الوبائية 

بالقطاع" من خالل ثالث محاور:

- املحور األول: تطورات الوضعية الوبائية ببالدنا؛

- ثانيا: تقييم الحالة الوبائية في ظل التخفيف التدريجي لتدابير 
الحجر الصحي واستئناف األنشطة الصحية؛

للنهوض  املقبلة  املراحل  بخصوص  الوزارية  تصورات  ثالثا:   -
بالقطاع الصحي.

امللك، نصره هللا،  الرشيدة والحكيمة لجاللة  التعليمات  بفضل 
راهنت بالدنا منذ ظهور الفيروس بالصين، حماية املواطن أوال وأخيرا، 
فبادرت باتخاذ عدة من التدابير واإلجراءات الجريئة، التي تحث على 

االستباقية والجاهزية وتنسيق الجهود.

وهذه التدابير كانت حاسمة في بلوغ النتائج املهمة املحققة اليوم 
على مستوى مواجهة الوضع االستثنائي املتعلق بخطر تف�ضي حاالت 
مستوى  على  أو  واليقظة،  الرصد  مستوى  على  إن  ببالدنا،  اإلصابة 

التكفل بالحاالت رغم التكلفة االقتصادية الكبيرة لها.

جميع  لها  يوفر  متطورا  إلكترونيا  تطبيقا  تعتمد  الصحة  وزارة 
املعطيات الدقيقة املحينة والفورية باملبيانات، التي تمكنها من اتخاذ 

القرار املناسب في الزمن واملكان كذلك.

فيلاملح3رلاألقل:لتط3راتلاي3ضذ ةلاي3بائ ةلببالدنالإلىلح قدلهاعل
ايساعة

ومعزولة  خاصة  ظروف  في  املؤكدة  اإلصابة  حاالت  ارتفاع  رغم 
بعد املرحلة األولى من رفع الحجر الصحي، وتقسيم التراب الوطني إلى 
منطقتين، وتسجيل أرقام قياسية تجاوزت في بعض األحيان 500 حالة 
بسبب البؤر املهنية، كما هو الحال بسبب بؤرة "لالميمونة"، يمكن أن 
نؤكد بأن الوضع الوبائي الزال متحكما فيه حتى اليوم، وذلك بفضل 
الوباء  الحتواء  العمومية  السلطات  تبذلها  التي  الكبيرة  املجهودات 
والحد من انتشاره عبر التطويق السريع للبؤر املكتشفة وتتبع عزل كل 
املخالطين، ثم من االنتقال في مرحلة ثانية إلى إجراءات الكشف املبكر 
أق�ضى  إلى  املخبرية  التحاليل  توسيع  عبر   ،"COVID-19" عن حاالت 

ارتباط  لها  التي  االنتاجية  والقطاعات  الهياكل  داخل  ممكنة  درجة 
مباشر باملواطن.

إن مخطط تخفيف الحجر الصحي الذي قررته الحكومة والذي 
إلى منطقتين خضراء وبرتقالية، مرتبط ارتباطا  يقسم تراب اململكة 
العامة  الوبائية  والوضعية  الفيروس  انتشار  بمعدل  ووثيقا  شادا 
باململكة، التي إلى حدود العاشرة صباحا من اليوم تم تسجيل 10.000، 
وصلنا اليوم إلى 10.264 حالة مؤكدة، وصلنا كذلك 8384 حالة تعافي 
و214 حالة وفاة، يعني مقاربة كبيرة تتبين بأن الحالة تتبقى مستقرة، 

وغادي نرجع للتفسير فيها.

1666 حالة نشيطة قيد العالج، بعدما سجلت عدد هذه الحاالت 
أدنى مستوى في أبريل ديال 595 حالة، 21 حالة حرجة، منها 17 تحت 
العناية املركزة و4 فقط اللي هما في اإلنعاش الطبي وعندهم التنفس 

االصطناعي.

املؤشرات التي يمكن ان نستخلصها انطالقا من هاذ املعطيات:

الجديدة  اإلصابات  ديال   %90 0,03%؛  هي  اإلصابة  نسبة  أوال، 
سجلت في صفوف املخالطين، وقد تجاوزت بالدنا عتبة 20.000 تحليلة 
يوميا باستهداف الفئات املهنية، مما جعل املعدالت ترتفع من أسبوع 

آلخر؛

ثانيا، استمرار انتشار الوباء بالجهات ذات الحواضر الكبرى، %89 
من عدد اإلصابات، كذلك 60% من الحاالت النشيطة رهن العالج هي 
مركزة في ثالث جهات كبرى من اململكة، تحتفظ خمسة ديال الجهات 
في بعض  بالفيروس، كما هناك  أعداد اإلصابات  1% من  بأقل من 

الجهات مدن خالية من الفيروس ملدة زمنية طويلة.

معدالت التعافي سجلت قفزة مهمة في األسابيع األخيرة بعد أن كانت 
قد وصلت نسبتها إلى 90% ديال التعافي، اليوم بسبب ظهور بعض 
البؤر رجعنا إلى 82,25%، وتيبقى مؤشر جد مهم، باملوازاة تراجع عدد 
الوفيات على مدى عدة أسابيع، بحيث بقينا ما بين 0 و2 ديال الحاالت 
يوميا في اململكة، لذلك تتوفر على أحد أدنى معدالت الوفيات على 
الصعيد العالمي بنسبة 2,1% بعد أن كان قد بلغ 4,2% في 24 أبريل 
املا�ضي، في حين يتجاوز معدل الشفاء نسبة 80%، وهو ما يرجع كذلك 
تكفل الوزارة بحاالت "COVID-19" واستعمال دواء الكلوريكين بعد 
مصادقته من طرف اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، والذي يبلور 

الدور املهم لهذه اللجنة.

وعلى سبيل املقارنة، يكفي أن نشير أن بالدنا قد نجحت بالفعل 
باعتمادها لإلجراءات والتدابير الصارمة والحاسمة على مدى 13 أسبوع 
املا�ضي في احتواء تطور الوباء واستقرار املنحنى، حيث لم يتجاوز عدد 
الوفيات 214 حالة، في حين أن دوال أخرى سجلت عدة حاالت إصابات 
بالفيروس مماثلة ملا سجل باملغرب ولديها ما يقارب أربعة أضعاف عدد 
بالدنا من حيث حاالت الوفيات، مؤشر كذلك انتشار املرض سجل 
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انخفاضا جد مهما على الصعيد الوطني، وصلنا اليوم ل 0,76% وهاذ 
املؤشر هذا تيختلف من جهة إلى أخرى.

تحت  مازال  الوضع  أن  عل  نؤكد  املؤشرات  هاذ  كل  خالل  من 
السيطرة بشكل عام، ولكن مع ضرورة اإلبقاء على الحيطة والحذر، 
لكون الفيروس ما يزال موجودا بيننا، حيث مكنت إجراءات الحجر 
أحيانا  الوبائي  املنحنى  بتسطيح  املرتبطة  والقرارات  خاصة  الصحي 
كثيرة، رغم االرتباك الذي خلفه اكتشاف مجموعة كبيرة من البؤر في 

عدد من الجهات.

في  الوبائية  املرحلة  بتقييم  يتعلق  والذي  الثاني  للمحور  بالنسبة 
األنشطة  واستئناف  الصحي  الحجر  لتدابير  التدريجي  التخفيف  ظل 

الصحية:

ضرورة الحيطة والحذر من خطر حدوث انتكاسة من خالل موجة 
ثانية من انتشار عدوى الفيروس، هذا وارد، ولكن الزم الحيطة والحذر.

وزارة الصحة في ظل الظروف هذه األزمة االستثنائية قد حافظت 
باستثناء عمليات جراحية  للمواطنين،  املوجهة  تقديم خدماتها  على 
واالستشفاء لغير املستعجلين، وفي هذا اإلطار عملت على خلق مسار 
جديد داخل 72 مؤسسة استشفائية للتكفل بحاالت اإلصابة، بحاالت 
 ،"COVID-19" اإلصابة بالفيروس، 11 منها مخصصة بالكامل ملر�ضى
ما  قدمت  املا�ضي  أبريل  شهر  وخالل  مثال  املستعجالت  فمصالح 
عملية  و3020  استشفاء   12.162 استشارة،   189.607 مجموعه 
جراحية انطالقا مع مصالح املستعجالت وفي أفق رفع حالة الطوارئ 
والحجر الصحي، بلورت وزارة الصحة كذلك برنامجا متكامال يهدف 
 ،)COVID-19( إلى إعادة إطالق األنشطة الصحية بعد احتواء جائحة
بطريقة آمنة لتلبية كل احتياجات السكان الصحية، وقد اعتمدت 

هذه اإلستراتيجية على املبادئ التالية:

الوقائية  اإلجراءات  وسالمة  الصحيين  املهنيين  سالمة  أوال،   -
واالستشفائية والتقدم التدريجي الستئناف األنشطة؛

- ثانيا، القدرة على التكيف مع خطط رفع الحجر الصحي؛

الوضع  تطور  الصحي حسب  الحجر  إلى  العودة  إمكانية  ثالثا،   -
الوبائي؛

- واملساواة والتناسق في استئناف األنشطة؛

- واستمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية.

هاذ الخمسة ديال املبادئ األساسية.

وفي إطار تنبؤاتها، اعتمادا على تطور املنحنى الوبائي خالل األسابيع 
القادمة، اشتغلت وزارة الصحة كذلك على مخطط استراتيجي ملواكبة 
رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي واإلنهاء املرتقب لحالة الطوارئ، ولكن 
أيضا للتخفيف من تأثير انتشار الفيروس على املدى القصير باالستناد 

إلى خمس )5( ركائز أساسية منها:

- توسيع التحاليل املخبرية إلى أق�ضى درجة ممكنة داخل القطاعات 
الفاعلين  مع  بشراكة  باملواطن  مباشر  ارتباط  لها  التي  اإلنتاجية 
االقتصاديين كما هو الشأن بالنسبة لالتحاد العام للمقاوالت باملغرب؛

- ثانيا، مواكبة عدد من املهنيين والوحدات اإلنتاجية واملقاوالت 
ألنشطتها  واملصاحبة  والوقاية  والسالمة  الصحة  بإجراءات  للنهوض 

االقتصادية، وفقا ملعايير السالمة الصحية الوطنية والدولية؛

الصيدلية  واملواد  األدوية  مخزون  ضبط  وإعادة  تتبع  كذلك،   -
املواد  هذه  من  االحتياطي  املخزون  على  للحفاظ  الطبية  واللوازم 

الحيوية؛

- رابعا، وضع مخطط إلعادة انتشار املهنيين الذين تم تجنيدهم في 
إطار فرق التدخل في األنشطة الصحية الخاصة ب "COVID-19"؛

- خامسا، االستعداد لتكثيف عملية التوعية والتحسيس بأهمية 
وارتداء  االجتماعي  والتباعد  والسالمة  الصحة  تدابير  على  الحفاظ 

الكمامات لفترة أخرى مع رفع الحجر الصحي.

إستراتيجية استئناف األنشطة التي ارتكزت عليها وزارة الصحة في 
هذه املرحلة تضم بعض املؤشرات اللي مهم، خص نعرفوها، وهي خص 

البد يكونو هاذ املؤشرات كتوصل لواحد األهداف اللي منشودة إليها:

- انخفاض مؤشر انتقال العدوى )R0( تحت من رقم 1 )R0<1(؛

- عدد اإلصابات الجديدة بالنسبة للساكنة أقل من 3 )>3( لكل 
100 ألف نسمة؛

- معدل استعمال الطاقة السريرية خصو يكون أقل من 65%؛

والحاالت،  اإلنعاش  ديال  االستيعابية  للطاقة  بالنسبة  كذلك   -
كذلك أقل من 2%، ونسبة تتبع املخالطين بموازاة الحاالت املعروفة 

أكثر من %90.

بالنسبة  األرقام  هاذ  اليوم  عليها  حصالت  اللي  املؤشرات  وهذه 
للحالة الوبائية للمغرب.

ثانيلنوطةلباينسبةليإلسترات ج ةلهيلالحفاظلعلىلمست3ىلاي وظة

- كذلك، ثالثا الحفاظ على قدرة االستجابة فيما يخص مصالح 
اإلنعاش والحفاظ على السعة السريرية داخل وحدات العزل تتراوح ما 
بين 20 و40% هذا باش تتكون )la1réversibilité(، ال قدر هللا، إلى كانت 

�ضي انتكاسة؛

 les1 circuits( الحفاظ كذلك على املسارات املحددة واملعروفة -
COVID-19(؛

- الحفاظ على أنشطة االستقبال باملستعجالت مع تعزيز واستعادة 
املوارد البشرية التي سبق استنفارها للعمل في مناطق "COVID-19"؛
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 SAMU2 et( الحفاظ على تعبئة املصالح املتنقلة للمستعجالت -
SMUR3 (؛

- تعميم برنامج تواصلي موجه للمهنيين ولعامة املواطنين؛

- تعبئة املساعدين االجتماعيين؛

la1( كما هي  télémédecine( تشجيع نهج مقاربة الطب عن بعد -
الخدمات عن بعد اليوم والت ضرورة؛

- اعتماد تنظيم محكم للموارد البشرية يتم إعداده على املستوى 
املركزي ملواجهة أي استنزاف محتمل للموظفين؛

األخطار  ضد  الصحية  والحماية  للوقاية  برنامج  إطالق  إعادة   -
الصحية األخرى املهددة كأمراض املناطق املدارية واألمراض املتنقلة 

عبر املاء، داء الليشمانيا، تسمم العقارب ... إلخ؛

- مساهمة الشركاء في أنشطة محدثة مثل تنسيق وتنظيم التدفق 
املرتقب للمر�ضى نحو املرافق الصحية؛

- الحرص على االلتزام باحترام تدابير التباعد الجسدي ومكافحة 
انتشار العدوى في أماكن الرعاية الصحية، من خالل ضمان توافر 
معدات الحماية الشخصية للمهنيين الصحيين، تبعا لدرجة التعرض 

املحتمل للخطر؛

- وتوافر ما يكفي من األدوية واملستلزمات الطبية.

باينسبةليلمح3رلايثايثلقاألخير،لقه3لتص3راتلاي3زار1لبخص3صل
املرحلةلاملوبلةليلنه3ضلبايوطاعلايصحي.

فكشفت أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم أهمية املكانة التي 
تحتلها القطاعات االجتماعية، ومنها قطاع الصحة، لذلك فكل واعي 
بضرورة تطوير الخدمات التي يقدمها هذا القطاع على كل املستويات، 
وهو ما يحتم علينا أيضا في املغرب التفكير الجدي في تعبئة الوسائل 
املواجهة  على  الوطنية  الصحية  املنظومة  قدرات  من  للرفع  الالزمة 
والتصدي والجاهزية، وتأمين الحاجيات الوطنية في حالة الطوارئ، 
هذه  كما حصل خالل  العاملية،  السوق  من  اإلمداد  وانقطاع سبل 

الظروف االستثنائية.

املرحلة  طبع  الذي  الكبير  االستنفار  تتابع  وهي  الصحة  وزارة  إن 
الحالية من تف�ضي الجائحة، وضعت نصب عينيها تصورا استراتيجيا 
لتحسين جودة الرعاية الصحية العمومية ببالدنا باالشتغال مستقبال 

على أولويات محددة نذكر منها:

- إرجاع الثقة للمواطن في املنظومة الصحية، أوال؛

- الترافع العتماد قانون وطني للصحة العامة كفيل بحل مشاكل 

2 Service d'Aide Médicale Urgente
3 Service Mobile d’Urgence et de Réanimation

املنظومة وتسوية ملفات املهنيين الصحيين بكل فئاتهم؛

النقائص  تفادي  بهدف  الجهوي  الطبي  البرنامج  وتنفيذ  إعداد   -
الصحية  والخريطة  العالجات  عرض  تنظيم  يخص  فيما  املرصودة 

واملخططات الجهوية لعرض العالجات؛

خطط  إلى  األفكار  لتحويل  البحثية  الطرق  في  االستثمار   -
البحث  وتشجيع  الصحة  بمستوى  االرتقاء  في  تفيد  واستراتيجيات 

العلمي؛

- تعزيز عدد من املكتسبات املحققة على صعيد البرامج الصحية 
والتعاقد  الشراكة  أوجه  وتقوية  والتجهيزات،  التحتية  والبنيات 
والتشاور مع املهتمين والفاعلين في املجال الصحي، إليجاد حلول مبتكرة 
في إطار الجهوية املوسعة، لتسوية مشكل نقص املوارد البشرية، خاصة 

في العالم القروي؛

- اعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية مندمجة وشاملة للقطاع؛

- وابتكار آليات جديدة لضمان تمويل املنظومة الصحية.

شكرا.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاي3زير.

في إطار التعقيب على جواب السيد وزير الصحة، سأعطي الكلمة 
لفريق األصالة واملعاصرة في إطار سؤاله األول املتعلق ب "تحفيز األطر 

الطبية".

تفضل ال�ضي العربي.

املستشارلايس  لايذربيلاملحر�شي:

شكرالايس  لاي3زير.

أنا، في البداية بغيت نحييكم ونشكركم، نشكركم على املجهود اللي 
درتوه حول إخراج املستشفى اإلقليمي ديال وزان للوجود.

بغيت كذلك، نشكركم، السيد الوزير، على املجهود اللي تتقومو 
به، خاصة فهاذ األزمة ديال كوفيد، بغيتكم السيد الوزير تجاوبونا ألن 
الحقيقة هاذ األسئلة املحورية ما تتكونش مفيدة بالشكل املطلوب، 

األسئلة املحورية تيكون فيها واحد النوع ديال الخلط.

والتمريضية  الطبية  األطر  على  الوزير،  السيد  سولناكم،  احنا 
يعني  األطر  واللي محتاجة هاذ  ديالها؟  التحفيز  في  أشنو درتو كوزارة 
لرفع املعنويات ألن هاذ األطر ديال الصحة بذالت مجهود كبير وكانت 
الوباء وقدمو  اللي توفاو جراء هاذ  فالصفوف األمامية، وكاين منهم 

أنفسهم يعني ضحية باش يبقاو املواطنين ويبقى الوطن في أمان.
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الوزير والكاتب  أنتوما درتو مجهود ال نقاش  الوزير،  اآلن السيد 
العام واألطر، من الوزير حتى للممرضة واملمرض حتى للسائقين، ولكن 
هاذ األطر اللي خدمو بالليل وبالنهار واللي ضحاو بالغالي والنفيس، اللي 
اآلن واش غنديرو ليهم �ضي دعم معنوي أو مالي باش نحفزو هاذ الفئة؟ 

ألن محتاجة للتحفيز، هذا بغيناكم تجاوبونا عليه السيد الوزير.

ما عندكمش اإلمكانيات؟ ناقشو مع املجالس املنتخبة، مع الجهات 
فاملناطق  أطر  كاين  ألن  والجماعات،  واألقاليم  العماالت  ومجالس 

النائية والقروية باش يلقاو يعني التحفيزات.

القانون املالي التعديلي غادي نناقشوه، نشوفو الصيغة ديال الدعم 
لهاذ الوزارة ديال الصحة، اللي الوزير خدم بالليل وبالنهار واألطر اللي 

معاه وضحاو من أجل يعني حماية املواطنين من هاذ الوباء.

احنا بغينا، السيد الوزير، الحكومة توفر لكم اإلمكانيات، بغيناكم 
أنتوما تهتمو باألطر ديالكم، بغينا احنا كمنتخبين نساعدوكم باش هاذ 
األطر الطبية يعني تحس براسها بأنها راه فواحد الوطن اللي املسؤولين 

ديال هاذ الحكومة ووزارة الصحة مهتمين بهم، خصنا نهتمو بهم.

ولهذا، احنا تناديو، تنطلبو منكم السيد الوزير يعني باش يكون 
الشفوي  بغيناش  ما  الصحية،  األطر  لهاذ  معنوية  مالية،  تحفيزات 

والهضرة، بغينا الدعم املالي واملعنوي.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة اآلن للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في إطار السؤال 
بقطاع  للنهوض  املستقبلية  "االستراتيجية  ب  املتعلق  كذلك  األول 

الصحة"، ألن عندكم جوج أسئلة.

تفضلي.

املستشار1لايس  1لخ لجةلايزقمي:

شكرالايس  لايرئيس.

شكرالايس  لاي3زير.

قد ال أبتعد كثيرا عن زميلي، البد من تحية الطاقم الصحي لقطاع 
الصحة في كل فئاته، والبد أن نفكر في دعمه معنويا وماديا.

"COVID-19" وإن له آثار سيئة طبعا، فقد شرعن النضاالت التي 
كانت تدعو إلى تحسين ظروف العمل والتي قادها األطباء سابقا، ثم 
 ،2025 إلى  كذلك حكومة سابقة جاءت بما سمته مخطط الصحة 
وكانت زيادة في ميزانية 2020 بمقدار 14.5% من أجل النهوض باملوارد 

البشرية.

وباملناسبة، فمجلس املستشارين الناس اللي فاللجنة كاملة بكل 

ميزانية  يرفعوا من  بأن  تدعو  دائما  السياسية  والتالوين  االختالفات 
التعليم ومن ميزانية الصحة حتى ال يتزايد علينا أحد، البد من النظر إلى 
إعادة النظر في التعليم وفي الصحة، إذن هاذ الصحة اشنو عندنا مشكل 
فيها ديال املوارد البشرية، ما�ضي غير فالقرى حتى في املدن، األطباء كلهم 
األكثرية ديالهم ما بين الدار البيضاء والرباط، القرى ما كاينش فيها 
ما�ضي غير القرى مدن كثيرة ما فيهاش، إذن عالش ما كيجيش عندك 
les1( السيد الوزير؟ كتعطيه 8000 درهم، ال يمكن،  generalistes(
كيم�ضي للقطاع الخاص كيشد الدوبل، إذن هنا كاين إشكال، البد أن 
نفكر في إعادة التعامل مع هاذ األطباء ومع األطقم الطبية كاملة ديال 

قطاع الصحة.

ثم كذلك التكوين، كونتو 1470 مولدة في حين أنتوما يااله اخذيتو 
270 دابا، بمعنى 1200 ما غادي توظف حتى من دابا 3 سنين وال 4 
سنين عاد تكلف، في حين ما عندكش حتى ممرضة فالسوق، دابا قول 
أنا بغيت ممرضة ما نصيبوهاش، عالش؟ ألن ما كنالءموش ما بين 

الحاجيات وما بين التكوين.

عالش احنا غنحصرو هاذ األطباء خصو يجيب 17 و18؟ خصنا 
نوسعو قاعدة املتبارين في الصحة باش الناس يدخلو يخدمو ويديرو 
األطباء، عالش؟ ألن كاين اللي ف�ضي عروبية راه ما كانش عندو الظروف 
املتاحة اللي كانت عند واحد فالقطاع الخاص اللي كيجيب 17 و18، 

هذاك راه جايب 14 مخرجها من الحجر.

ما  التكوين،  منظومة  في  النظر  إعادة  يجب  الوزير  السيد  إذن 
يمكنش إطالقا نقبل بهاذ ال�ضي، دابا كوفيد يفرض علينا أن نعيد ترتيب 
األولويات، التعليم، الصحة، البحث العلمي، أكثر من هذا، يجب أن 
ننادي بالدولة االجتماعية ما نبقاوش نهضرو على االقتصاد املادي، 
ال، املجتمع ثم املجتمع لو ما كانش هذاك النمط االجتماعي التضامني 

والطريقة االستباقية اللي.. كون راه احنا أمام مشكلة كبيرة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

هللا ير�ضي عليكم احترمو الوقت.

الكلمة للفريق الحركي.

أستسمح، العدالة والتنمية.

شكرا، شكرا.

املستشارلايس  لعب لايكريمليه3ايشري:

شكرالايس  لايرئيس.

بدوري أشكر السيد الوزير على املعطيات التي تفضل بتقديمها، 
وأشكر عاليا الحكومة على اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها، وأثمن ما 
جئتم به، السيد الوزير، في الحديث عن ضرورة إيجاد قانون وطني 
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للصحة.

وأشكركم أيضا على الحديث على أنكم اليوم تتيقو في األطر ورجاالت 
الصحة ونساء الصحة، نثمن العمل ديالهم عاليا ونشد على أيديهم، 
فهم ضحوا بأنفسهم من الطالق أحيانا حاالت ديال الطالق إلى املوت 
أحيانا بسبب التضحية بأنفسهم ومن أجل هاذ العمل ومن أجل حماية 

املواطنين.

هذه الثقة، السيد الوزير، لم يعد مسموح لنا اليوم أن نضيعها وال 
أن نفرط بها، بل وجب اليوم أن نتحدث ونحن نخاطب هؤالء الرجال 
فنقول، ألم يحن، السيد الوزير، الوقت بعد للحديث عن إقرار وظيفة 

استشفائية عمومية؟ ألم يحن الوقت لهذا؟

األمر الثاني، هذه الثقة وجب أن نحافظ عليها، نحافظ عليها:

- أوال، بعدم تحريك املتابعة القضائية ضد بعضهم؛

- باستقبال نقاباتهم واالستماع إليها ألنها شريك أسا�ضي لكم؛

- بتفعيل وتنزيل الخريطة الصحية التي اليوم ظهرت الحاجة إليها 
أكثر من أي وقت م�ضى حتى نحقق العدالة الصحية املجالية؛

- وضع خطة استراتيجية ملواجهة األمراض القاتلة التي تم التعامل 
السرطان،  خصوصا  التساهل،  من  ب�ضيء  الفترة  هذه  خالل  معها 
األطفال  تلقيح  أيضا  الكلوي،  القصور  الكبدي،  التشمع  السكري، 
ومتابعة النساء الحوامل، ألنهم فالنهاية كيأديو لينا إلى حاالت ديال 

الوفيات التي تضع املغرب في مراتب متأخرة في التنمية البشرية؛

- عدم التخلي عن البنيات التحتية املحدثة، وأنا أتحدث هنا عن 
نموذج الدار البيضاء، هذه البنية وجب أال نتخلى عليها، أن نضعها وأن 

نوجهها للتخفيف عن املستشفيات العمومية؛

- عدم القبول بتراجع الخدمات املقدمة في املجال، وهنا أقف على 
الحالة ديال "لالميمونة" وما أثير حولها ونحن في نهاية هذه الجائحة؛

- أخيرا، التسريع بفتح املراكز االستشفائية الجامعية، وهنا أتحدث 
على بعض املراكز وطلبتنا في السنوات املتقدمة، وهذه املراكز الحاجة 

إليها ملحة في التداريب التي يجريها طلبتنا استعدادا للتخرج.

شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة اآلن للفريق الحركي.

املستشارلايس  لمباركلايسباعي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

تفاعال مع جوابكم واستحضارا لواقع القطاع الصحي في هذه األزمة 
الوبائية، نؤكد في الفريق الحركي على ما يلي:

- أوال، نجدد التنويه باملجهودات املتواصلة ألطر وزارة الصحة، من 
أطباء وممرضين وإداريين، وكذلك الطب العسكري، في هذه الظرفية 
بالدنا  مكن  مما  الذات،  ونكران  التضحية  بروح  املطبوعة  الصعبة 

بتضامن وطني شامل من الحد من خطورة الجائحة وتفادي األسوأ؛

- ثانيا، رغم هاته النتائج اإليجابية، فاألكيد أن الحركة لم تنته 
وآخرها  الجبار،  الوطني  املجهود  هذا  تربك  التي الزالت  البؤر  بدليل 
أرقام غير  الغرب وكشفت عن  في جهة  التي فجرت  الخطيرة  البؤرة 
مسبوقة في عدد اإلصابات املؤكدة واملحتملة، بؤرة ال يمكن حصرها، 
واقعة  هي  بل  للوباء،  العدوائية  الخريطة  حدود  في  الوزير،  السيد 
نسائل الحكومة في مختلف قطاعاتها اإلستراتيجية وتستدعي تحديد 
املسؤوليات، خصوصا أنها عرت واقع التشغيل في الضيعات الفالحية 

والصناعية ذات الصلة.

هذه البؤر تزكي كذلك، السيد الوزير، ما أكدنا عليه مرارا من هذا 
املنبر وهو ضرورة الكشف عن مخطط حكومي شامل لتدبير ما بعد 
رفع الجائحة والتدابير املتخذة لضمان عودة آمنة لعجلة القطاعات 

اإلنتاجية والصناعية إلى الدوران من جديد؛

ثالثا، هشاشة القطاع الصحي ببالدنا حقيقة ثابتة السيد الوزير 
املحترم، ورسخها الوباء وما نجم عنه من تداعيات، وهو ما يجعله اليوم 
ضمن األولويات في مغرب ما بعد الجائحة، فهل ستقدم الحكومة ما 

ترجمته هذه األولوية في سياستها املالية الجديدة؟

العمومية  للصحة  وطني  ميثاق  بلورة  هو  وغدا  اليوم  فاملطلوب 
مقبوال  يعد  لم  بحيث  واجتماعيا،  مجاليا  الصحية  للعدالة  يؤسس 
أن تظل البنيات االستشفائية متمركزة بجهات بعينها، وتظل املناطق 
إن  املستوصفات،  ورهينة  الطبية  القوافل  تنتظر  والجبلية  القروية 
وجدت، تفتقر إلى أبسط األدوية والتجهيزات الطبية، ميثاق وطني يؤطر 

برنامج عمل للعناية باألوضاع املهنية واملادية ملختلف مهنيي القطاع.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لرئيسلايفريق.

الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.

السيد الرئيس تفضل.

املستشارلايس  لمحم لايبك3ري:

شكرالايس  لايرئيس.

إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار مقتنعون باملجهود الجبار الذي 
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تقومون به بمعية الفريق الطبي، ال على املستوى املركزي أو امليداني 

على مستوى مختلف العماالت واألقاليم، فريق طبي وتمري�ضي مدني 

وعسكري وتعبئة غير مسبوقة ستكتب لكم بمداد الفخر واالعتزاز.

بالرغم من ذلك، ال نريد كمغاربة أن تعطوا الفرصة للمتربصين بنا 

وبهذه التجربة للتشكيك وتبخيس هذا العمل الجبار والبطولي، وهذه 

التضحيات التي علينا جميعا أن ننوه بها وأن نعتني بها وندعمها ماديا 

ومعنويا.

ثم كذلك، البد من التنويه بشجاعتكم، السيد الوزير، في إقرار 

البروتوكول العالجي في وقت كان فيه العالم وفريق العلماء واألطباء 

للدولة  الحاسم  القرار  اإلطار جاء  وفي هذا  واألخصائيون مختلفون، 

هذا  على  باملوافقة  بالتفضل  امللك  جاللة  عنه  عبر  والذي  املغربية 

البروتوكول وأعطاكم التعليمات باش تصنعوه، واليوم أصبحنا نوزع 

على أشقائنا وأصدقائنا في الدول اإلفريقية ملساعدتهم على تجاوز هذه 

املحنة العاملية.

العلمي  البحث  إلى  الحياة  "كوفيد-19"  فيروس كورونا  أعاد  لقد 

في املغرب مغيرا بذلك أجندة أولويات البلد، فبعد عقود من تهميش 

املختبرات البحثية بفعل ضعف امليزانية التي تنفق على البحث العلمي، 

فأصبح لزاما علينا تطوير منظومة البحث العلمي مستقبال عبر إدماجها 

في نقاشات النموذج التنموي الجديد.

ورغم ذلك، ننوه بعمل اللجنة العلمية التي تشتغل إلى جانبكم 

بيد أن عملها يبقى محتشما وغير ظاهر، ومن املفروض االنخراط في 

النقاش العالمي خصوصا وأننا نتوفر على كفاءات طبية وعلماء من 

املستوى العالي، نقاش يبدو ومن خالله أن هناك صراعا وتطاحنا كبير 

بين كبريات الدول من أجل إخراج اللقاح الذي يبقى ضروريا والحل 

األنسب للمستقبل ورفع حالة الطوارئ الصحية.

نعلم جيدا أن الفيروس مستجد، كما أنه متمرد ومفروض علينا 

التعايش معه، لذلك يجب أن نوفر للمغاربة تحليلة )PCR4 ( بثمن 

عليها  والتعويض  التحليلة  إجراء  من  الجميع  يتمكن  حتى  مناسب 

واإلسراع في إخراج قرار التعرفة ديالها، ألن أثمنتها تتباين من مختبر 

آلخر.

في األخير السيد الوزير، نثق فيكم وفي كفاءتكم ولكن الوضعية 

بالرزانة  معها  والتعاطي  التسرع  وعدم  الجماعية  التعبئة  تقت�ضي 

املطلوبة في التدبير، خصوصا تدبير الضغط املفروض عليكم وعلى 

الطاقم الذي يشتغل ليل نهار مع إعطاء دور أكبر للجنة العلمية في هذا 

اإلطار.

شكرا لكم.

4 Polymerase Chain Reaction

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة لفريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب في ثواني، اللي بقى ليك.

باقي �ضي حاجة؟ )régie(؟

باقي لك، إيه باقي لك، تفضل، تفضل، تفضل.

غادي نزيد لك هذاك 5 ثواني، يااله.

املستشارلايس  لل3سفلمحيي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

بصراحة جوابكم في إطار وحدة املوضوع لم يشفي غليلنا، ولهذا من 
واجبنا أن نخبركم عن غياب الشفافية واملقروئية في مساطر الترخيص 
بمديرية األدوية والصيدلة، بحيث ليست هناك دوريات تؤطر بوضوح 
ما هو مطلوب من املصنعين أو من مستوردي املنتوجات شبه الطبية 
للعودة مرارا  والذين يضطرون  والتعقيم،  التجميل  أو مستحضرات 
وتكرارا للمدن مثل مراكش إلى الرباط لإلدالء بوثيقة أو أخرى لم تكن 
في امللف األصلي، ومع تفهمنا لثقل املسؤولية للبت في أمور تروم صحة 
املغاربة، لكن أن تبقى ملفات لسنة بأكملها قيد الدراسة يضرب في 

العمق تنافسية هذه املقاوالت.

كذلك، التواصل السيد الوزير، حلقة مفقودة في هذه املديرية ألن 
حتى الهاتف ال يجد من مجيب، وأصبح املوقع املعد الستقبال الطلبات 
وتسهيل  تسريع  وهو  أال  دوره  بعكس  يقوم  الذي  املانع  الحاجز  هو 
التواصل مع املرتفقين وتتبع مآل ملفاتهم، وهنا نقترح عليكم، السيد 
الوزير، إحداث تطبيق معلوماتي لهذا الغرض، أما جواب السوق ومع 
األسف، السيد الوزير، فهو ما نراه اليوم من منتوجات في القطاع غير 
املنظم مثل املحاليل الكحولية مثل األفوكا واأللويفيرا والفراولة، الذين 
ال ينتظرون رخص املديرية ويغرقون السوق بمنتوجات ال تعرف أصلها 

وال حتى مدى منفعتها أو ضررها للمستهلكين.

ايس  لاي3زير،

لقد أصبحت املقولة الشهيرة عن البعض تنطبق على هذه املديرية، 
الوزير  السيد  فاملرجو  مولود"،  منها  والخارج  مفقود  إليها  "فالداخل 
بميثاق  والعمل  املساطر  تبسيط  قانون  بتفعيل  باإلغاثة  التعجيل 

الحكامة الجيدة الواردة في الفصل 157 من الدستور.

وشكرا لكم.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
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املستشار1لايس  1لرجاءلايكساب:

شكرالايس  لايرئيس.

شكرالايس  لاي3زيرلعلىلكللايت3ض حات.

في الحقيقة السمة البارزة فهاذ تطور الحالة الوبائية حاليا هي البؤر 
املهنية، وقد سبق ونبهنا لهذا املوضوع هذا والخطورة ديالو منذ ظهور 
أول بؤرة في الدار البيضاء، لكن لألسف كان دائما كيتقال لينا بأن 
املوضوع متحكم فيه، وفي جوابكم قلتم بأن الوضع مازال متحكم فيه، 
قلتم بأنه كاين تطويق سريع لهذه البؤر وقلتم كاين الكشف املبكر عبر 

توسيع التحاليل املخبرية.

هاذ ال�ضي، السيد الوزير، ما شفناهش في "لالميمونة" نهائيا، ألن 
أول جوج حاالت بانو في 6 ماي وبالتالي يعني أكثر من شهر هاذي، شهر 
وتقريبا ونصف ما تمش تطويق هاذ الوباء، إذن من املسؤول؟ خاصة 
وأننا سجلنا تقريبا 900 حالة غير فهاذ البؤر هاذي اللي كيمثل حوالي 
9% ديال مجموعة اإلصابات على صعيد التراب الوطني، وبالتالي هاذ 
الرقم قيا�ضي اللي تسجل كان من املفروض أنه وزارة الصحة تجي تخبر 
الناس شنو وقع بالضبط في "لالميمونة"، فين هو التقصير وفين كان 

املشكل؟

ايس  لاي3زير،

الجمعة  نهار  واحد  فيوم  كيتسجل  قيا�ضي  رقم  أن  املفروض 
نفسها  كتحترم  حكومات  وزراء  هذا  بؤرة،  في  قيا�ضي  رقم  كيتسجل 
وكتحترم املواطنين في الحقيقة كيقدمو استقالتهم ما�ضي عاد كيجيو 
يوضحو، احنا عندنا وزير الشغل ما بغاش يجي حتى يقدم شروح حول 
عدم تسجيل األجراء في صندوق الضمان االجتماعي واللي هو معني به 

شخصيا، فبالتالي كاين إشكالية فهاذ الحكومة.

ايس  لاي3زير،

خصنا ضرورة أننا نضبطو شكون هوما املسؤولين ونحاسبوهم، ألن 
ال يعقل أننا نتعاملو بمكيالين ألن مواطن يسجن ألنه ما حطش الكمامة 
وكينشرو  ويجولو  كيصولو  املقاوالت  بينما  الصحي،  الحجر  وال خرق 

الوباء ما كاين حتى احتراز ما كاين حتى �ضي حاجة وهذا غير مقبول.

ايس  لاي3زير،

كل التضحيات اللي قدموها هاذ الشعب املغربي فهاذ 4 أشهر مهددة 
ألن هاذ التواطؤ، احنا بالنسبة لينا راه تواطؤ ديال املسؤولين، سواء 
على الصعيد املحلي وال على الصعيد الوطني مع هاذ املقاوالت وخاصة 

الشركات الخاصة.

وبالتالي، خص الحزم مع هاذ املقاوالت وأصال كل االحترازات اللي 
تدارت أو ال كل اإلجراءات اللي تدارت، تدارت باش تخفف الضغط على 

املنظومة الصحية باش ما توصلش لواحد الحد هذا..

ولكن لألسف هاذ الضغط غادي يكون خاصة بهاذ املشاكل هاذي، 

والضغط أيضا على األطر الصحية اللي عانت وهي على وشك االنهيار 
وبدل أننا نديرو ليها تكريم ونعترفو بالتضحيات ديالها، تم طردهم من 
الفنادق وقالو ليهم يرجعو للديور ديالهم دون الكشف على واش حاملين 
للفيروس وال ال؟ وهذا في الحقيقة ما�ضي معقول، وتم أيضا توزيع املنح 
واملكافآت بشكل يعني محاباة وهذا.. وبشكل فئوي وكأن الفئات واحدة 
معرضة أكثر من األخرى، وال صحة املواطنين فيها تفاوتات، وهذا في 

الحقيقة كنتمناو أن السيد الوزير يوقفو..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في إطار سؤاله الثاني املتعلق ب 
"الخصاص في املوارد البشرية".

تفضل.

املستشارلايس  لعب لايكريملايهمس:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

في الحقيقة بغيناك تتفاعل معنا أكثر مع األسئلة اللي كتهم هاذ 
السؤال ديال الخصاص في املوارد البشرية اللي هو نقطة سوداء أنا 
كنشوفو هاذي جوج واليات واحنا كناقشوه في الحضور ديال مسؤولين 

دالحكومة واآلن أنتم من األطر الطبية واللي عندكم تجربة في التسيير.

هاذ املوضوع خصو السيد الوزير تدير واحد خطة مستعجلة ألن 
من غير املعقول باش يم�ضي املواطن ل�ضي مستوصف وال �ضي مركز صحي 
بالعالم القروي ويلقاه مسدود، من غير املعقول أن أقاليم – كيف ما 
قالت األخت – أن نمشيو ونلقاو بعض التخصصات غايبة ويبقى يتنقل 
اتخذتو مجموعة من  أنتوما  إلى مدينة، وكتعرفو  املريض من مدينة 
التدابير فهاذ اللحظة اللي جا الوباء، وبقاو مجموعة من املواطنين اللي 

هوما مراض ومواطنات مرميين ما بين املدن.

فالتدبير املحكم لألطر، املوارد البشرية، آن األوان باش تلقاو لو 
الحل، ومن غير املعقول كذلك السيد الوزير، أن يكون عندنا خصاص 
واحنا ما درناش واحد الخطة واحد جدولة زمنية لسد هذا الخصاص، 
كاين واحد 9000 طبيب تقريبا على حساب اإلحصائيات اللي كانت في 
العهد ديال ال�ضي الوردي ولكن اآلن واش كاين �ضي طلبة اللي التحقو 
بكلية الطب ونكونو مطمئنين على أساس املستقبل القريب أننا نحلو 

هاذ املشكلة أو ال؟

كيفاش نسمعو أنه الزميل ديالنا في البرملان الفرن�ضي أنه كاين 6400 
طبيب مغربي، عندو جنسية فرنسية بالديار الفرنسية اللي تيسد به 
الخصاص واحنايا تخلينا على أوالدنا، هذي غير فرنسا ما نهضروش 

على أمريكا، ما نهضروش على أملانيا.
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فاآلن على الحكومة أنها اتخذ تدبير مستعجل باش تلقى حل لألطر 
الطبية ألن الناس تتعيش واحد املحنة، ال في املدن وال في العالم القروي.

بالتعليمات  امللك  جاللة  وحكمة  هللا  لطف  لوال  القروي  العالم 
ديالو باش يتم إغالق الحدود وتم السيطرة وإعطاء التدبيرات ال كانت 
الكارثة في العالم القروي لو انتشر الوباء ألن ال أوكسجين، ال تجهيزات، 
أو ال ولكن هذا  ال ممرضات، ال أطر، هاذي ما�ضي مزايدة سياسية 
واقع، تسيير الشأن املحلي أعطى لنا إقليم تازة بالدوائر ديالو 4: أكنول، 
تايناست وكذلك تاونات اآلن كاين مشكل مطروح بدقة كذلك فخص 
تفكرو تشوفو �ضي حل على األقل ذوك األطر اللي هي هاجرت البالد ترجع 
في القريب العاجل، تلغيو ذوك العقوبات اللي تتفرضها عليها الوزارة 
باش يلتحق، ثم إدماج هاذ املمرضين واملمرضات اللي اآلن تيشتغلو 
متطوعين، متطوعات في املراكز الصحية وفي املستشفيات، اإلدماج 
ديالهم الفوري باش تلقاو الحل ألن في العالم القروي خص اللي يدير 
)vaccin(، خاص اللي يدير األوكسجين، خص اللي يعدل آلخر، خص 
اللي.. ومن بعد تيدار )transfert( ملي تتكون �ضي حاجة مستعجلة أو ال 

خطيرة.

ديال  املشكل  هاذ  ألن  خطة  �ضي  لنا  بينو  بخير،  يجازيكم  فاهلل 
الخصاص وهللا العظيم راه جوج واليات واحنا تنطرحوه هنا، يعني كنت 
املستشارين واملستشارات،  في اصطدام وأظن جميع  تنحشم ودايما 
ونفس الهم أننا تنجيو هنا رافعين هموم ديال الساكنة وديال املواطنات 

واملواطنين، فخص الحل..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في السؤال الثاني في 
هاذ القطاع راه عندو جوج األسئلة، يعني رجعنا ال�ضي اللي سولتيني دابا، 
راه رجعنا تطبيق النسبية، معنى حزب االستقالل واألصالة عندهم 4 

أسئلة اليوم.

تفضل.

املستشارلايس  لمحم لايذزري:

شكرالايس  لاي3زير.

قلتو لنا بأن الوضع الوبائي متحكم فيه، وأن الحاالت النشيطة 
نشيطة،  حالة   600 كانت  أسبوع  من  أقل  هذي  اللي   1660 وصلنا 
ونفس ال�ضيء عاوتاني قبل أسبوع نسبة الشفاء كانت عندنا 90% ودابا 
تراجعنا بــ 80%، راه بغينا الشعب املغربي خاصو يفهم، ويجب تحديد 
ملواجهة  االحترازية  والتدابير  القرارات  أن  يعقل  فكيف  املسؤوليات، 
شهور   3 خالل  يعني  املغاربة،  جل  واستجابة   "COVID-19" جائحة 
وأن قرارات الرفض التدريجي للحجر الصحي بني على تراجع اإلصابات 
على الصعيد الوطني، حيث نزل حتى 600 حالة نشيطة، رغم البؤر 

اللي كانت تتظهر سواء على بؤر وحدة الصناعية أو البؤر العائلية وكان 
دائما في النزول وعلى إثرها تم تحديد يعني وحدتين الستقبال املصابين 
بمدينة "بنجرير" ومدينة "بن سليمان" اللي الطاقة االستيعابية ديالهم 

700 لكل واحد.

من  أكثر  فيها  "لالميمونة"  في  املنطقة  واحد  تظهر  فجأة  اآلن، 
800 إصابة أقل من أسبوع، رغم دابا اآلن اإلضافة ديال واحد ديال 
اإلستقبال اللي في "سيدي يحيى" راه ما غتكفيش ألن اإلصابات مازال 

تتزاد.

ايس  لاي3زير،

ديال  الجائحة  هاذ  مع  يتعايش  يجب  املغربي  الشعب  بأن  قلتو 
"COVID-19" ويحترم جميع يعني التدابير اإلحترازية، بغيناه غير نعرفو 
كيفية تحديد املنطقة، يعني 1 و2، مثال مدينة القنيطرة تنالحظو هاذي 
أكثر من شهر و20 يوم وهي عندها صفر إصابة، شهر و20 يوم، صفر 
السكان  يومنا هذا، وعدد  إلى  24 إصابة  تزادش  ما  إصابة، والعدد 
ديالها 800 ألف نسمة، بينما هاذ دائرة "لالميمونة" اللي تتبعد 100 
كيلومتر والسكان ديالها 24.000 نسمة، نضتو عينتو لقنيطرة عينتوها 
في "املنطقة 2"، بينما هناك أقاليم مجاورة اللي حددت في "املنطقة 1"، 

األقاليم املجاورة لها حددت في "املنطقة 1" ما بيناتهم غير كيلومترات.

يعني أن الحجر الصحي تيستغرق واحد  خصوصا ونحن نعرف، 
املدة ديال 14 يوم على األقل، واش القنيطرة غادي تبقى دابا اآلن 
القنيطرة الوحيدة اللي في هاذ املنطقة بالنسبة للصعيد الوطني اللي كبر 
فيها هاذ البؤر واش غادي تبقى دائما؟ وحتى لين؟ واش يدوز الصيف؟ 
راه حرام، باش ذيك الساكنة ديال 800 ألف تضيع، يعني ما تستفدش 
من الشاطئ، ما تستفدش من مالعب القرب، ما تستفدش من التنقل.

كذلك، السيد الوزير، كاينة واحد النقطة مهمة في كرامة املصاب، 
راه خص طريقة ديال التنقل ديالو، طريقة االستقبال ديالو، طريقة 
ديال التعامل معاه خصها تعطاه يعني أهمية، راه ملي تنشوفو هاذوك 

الفيديويات، يشمئز االنسان..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا،لشكراليلس  لاملستشارلاملحترم.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات.

هنا تفضل، راه غير أنت اللي..

ايس  لقزيرلايصحة:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  1لقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

في الحقيقة ملا كنتصنط لألسئلة وتنرحب بها في الحقيقة كنلقى 
جميع األجوبة عندكم في األسئلة ديالكم، كلنا تنعرفو أن اليوم هاذ 
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ارتبكو فيها جميع املنظومات  اللي  الزوبعة عاملية  كورونا خلق واحد 
املنظومة  اليوم  نقولو  خصنا  اللي  يعني  قوية،  كانت  ولو  الصحية 
الصحية املغربية انتوما تتعرفوها قبل مني قبل ما نلتحق، الخصاص 
اللي فيها، اإلكراهات اللي فيها، النواقص، املشاكل ديال الهيكلة ديالها، 
هاذ ال�ضي كله كان معروف يعني ما يمكنش في ظرفية قصيرة أنه غادي 
يكون واحد التطور جد سريع باش يمكن لنا نوضو بهاذ املنظومة، رغم 
أن قبل الجائحة، قبل هاذ املشكل كورونا والتقينا بزاف وعدة مرات 

وكنا تنتكلمو على إعادة النظر في املنظومة الصحية بشكل عميق.

احنا راه معترفين بها، كل�ضي معترف اليوم أنه.. دابا الجائحة جات 
عندها  تكون  خصها  اليوم  االجتماعية  القطاعات  وكرستها،  أكدتها 
أولويات األولوية، دابا الطبيب اللي اليوم تتشوفو مبقاش طبيب ولى 
جندي بيض، ألن هاذي راه حرب ضد كورونا، غدا خصو يكون جد 
مؤهل باش يعاود يواجه وباء آخر أو �ضي جائحة أخرى، هللا يحفظ، 
فبالتالي خصنا ضروري نفكرو كيفاش هاذ األطر الطبية والصحية، 

كيفاش يمكنا نأهلوها، أوال؛

ثانيا، كما قال السيد املستشار املحترم، أن خصها والبد التحفيز، 
متفقين، هضرنا عليه وتكلمنا عليه أن التحفيز ضروري، ما�ضي غير 
التحفيز ألن التحفيز ربما يكون هذا بحال عيد ميالد اعطيته التحفيز 
ديالو، ال أسيدي، احنا ما تنبغيوش التحفيز غير هكاك بسيط تنقولو راه 
تنجازيكم شكرا، هاذو قدمو خدمة وطنية وهما جد فخورين بالخدمة 
الوطنية اللي قدمو، ولكن ما غنساوش بأن خصنا والبد نواكبو هاذ 
الخدمة الوطنية اللي تدارت بالتحفيزات املدى الطويل في إطار منظومة 
كبيرة ما تنستثنيوش أن غادي يكونو تحفيزات استثنائية اليوم، ولكن 
 )la1 fonction1 santé1 publique( القدام، خصنا خصنا مازال نزيدو 
العمومي  الطبيب  عندي  يبقاش  ما  هذا  الطبيب  هاذ  تبدل، خاص 

والطبيب ديال القطاع الخاص، ال.

اليوم وصلنا أننا خصنا نديرو قطاع الصحة ككل بالقطاع الخاص 
اللي شبه عمومي كذلك،  والقطاع  ديالو،  العمومي  بالقطاع  ديالو، 
منظومة وحدة صحية تتكامل باش تلبي الحاجيات ديال الساكنة، باش 
يمكن لنا نتجاوبو مع الحاجيات ديال السكان في جميع املناطق ديالها، 
رغم أننا كنا تكلمنا في السابق على البرنامج ديال الجهوية املوسعة اللي 
خص إلى ما كانش برنامج طبي ديال الجهوي راه ما غاديش نحلو املشكل 
ديال املوارد البشرية، لحقاش باش تكون عدالة اجتماعية خاص يكون 

برنامج جهوي طبي جهوي.

املوارد  غير  كيشملش  ما  الجهوي  الطبي  البرنامج  هاذ  فبالتالي، 
البشرية، تيشمل كذلك حتى االستثمارات ومراكز التكوين اللي يكونو 
عبر الجهة باش تكون كل جهة مستقلة في امليدان الطبي ديالها، وكذلك 

حتى البحث العلمي ديالها.

قلنا، تكلمنا كذلك على املسألة ديال الثقة اللي رجعات للطبيب 

اليوم، فبالتالي هاذ الثقة الزم ما نثمنها باش يمكن لنا نثمنها هاذ ال�ضي 
في هاذ "COVID-19" الزم ما يستمر، ما�ضي  اليوم  اللي عملنا عليه 
غادي نحبسو اليوم خصنا نكملو في ظرف وجيز ديال الجائحة شوف 
شحال ديال االستثمارات اللي تدارت ألن استفدنا من اإلطارات ديال 
 )l'infrastructure( يكون  باش يمكن  الصحية كذلك  الطوارئ  حالة 
كلها تبدالت في املغرب في ظرف وجيز ما وصلناس لجميع املناطق، ولكن 

شوف املجهود كان كبير.

فهذا استرجع واحد الثقة للمواطن املغربي أنه ولى كيثيق في املرفق 
العمومي، خصنا نستمرو في هاذ املسألة هاذي كذلك.

 la1réforme( وهذا والزم )les1ressources1humaines( هاذ املسألة د
du1système1de1santé(، خصها تكون، خصنا ندخلوها مباشرة من بعد 
"COVID-19" غادي يكون برنامج كيفاش نتغلبو على على النواقص 
 des1 fonctions( كيفاش نخلقو ،)les1 ressources1 humaines( ديال
hospitalières(، كما قال السيد املستشار املحترم، وعدة أمور أخرى، 
في  دابا  واحنا  يمكن نشجعوها،  كيفاش  الدوائية كذلك  الصناعات 

صدد إطالق برنامج ديال تشجيع الصناعة الدوائية املحلية.

نهضرو على التسجيالت اللي تتهضر على تبسيط املساطر، درنا تبسيط 
املساطر عبر الرقمنة باش نقربو املسافة في هاذ اإلطار ديال الجائحة 
 les1certificats( واعطيناهم التعليمات أن في هذا الظرفية يونيو جميع
d'enregistrement(، اللي كينتظرو خصهم ما يبقاوش، ويكون واحد 
التبسيط، ولكن كذلك ومثال خص التفاعل حتى مع الناس اللي تيطلبو 
 certificat( ما�ضي حيث جيتي طلبتي   ،)certificat1 d'enregistrement(
d'enregistrement( صافي خصني نتجاوب معاك، ولكن خصك تكون 
عندك، خصك تكون )conforme( جميع الوثائق ديالك والدوا ديالك 

مالئم باش ما يكونش تيضر املواطن.

فبالتالي خص يكون واحد التفاعل باش يمكن لنا لبيو الحاجيات 
ديالكم بال ما نضرو املواطن.

بالنسبة للقضية ديال البؤرة، البؤرة ديال 900 حالة في ظرف وجيز 
وندير املقاربة مع االستقرار ديال الحالة الوبائية، الحالة الوبائية تيمكن 
لنا نعرفو االستقرار ديالها ما�ضي بالضرورة ظهور ديال حاالت جديدة، 
حيث هاذ الحاالت كاملين ديال "لالميمونة" راه بدون أعراض، واش 
عندهم �ضي مرض؟ حاملين للفيروس، ما هوما في اإلنعاش، ما هوما 
عندهم السخانة، ما عندهم حتى �ضي حاجة، حاملين للفيروس، تهزو 

تحطو في مستشفى ميداني، عالش؟ باش يكون اإلحتواء.

ملا  الحرجة،  الحاالت  بعدد  الحالة  ديال  اإلستقرار  تنعرفو  إذن 
كنشوفو الحاالت الحرجة كتكاثر تنتخلعو، شفتي واخا تكاثر بواحد 
النسبة تتبان لك العدد قليل ولكن تيبان لنا هنا في هاذ املدينة وفي هاذ 

املدينة تنعرفو بأن القضية شوية صعيبة.

اليوم، الحمد هلل، حالة النسبة عندنا في املغرب كله، 4 مر�ضى اللي 
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عندهم التنفس االصطناعي، ومر�ضى مسنين، فبالتالي ال داعي نقولو 
نخوفو نقولو املواطن راه الحالة راه ما مستقراش، ال أسيدي مستقرة 
الحالة الوبائية، وهاذ الناس تيخضعو ناشطين تيخضعو للدوا ديالهم 
امليدانية بدون حتى �ضي مشكل، وربما  في املستشفيات  الحقيقة  في 
الحاالت ديال التعافي غادي تولي تطلع في األيام املقبلة، انتوما الحظتو 
واحد الفترة كان التعافي قليل، من بعد التعافي كثر، التعافي ملا تيكثر 
عرف راه راجع لواحد البؤرة كنا استقبلنا فيها بزاف ديال الناس ودخلو 

للمستشفى ديال العزلة وعاود تيخرجو كلهم بالكثرة.

فبالتالي، اللي تنقول أنايا، واللي واجب ديالنا هو االحتواء السريع 
باش ما يكونش إنتشار، القضية ديال أن بالنسبة "لالميمونة" فيها 
البحث  ديال  اللجنة  واحد  كاينة  املسؤولية،  تحديد  الزم  إشكال 
اللي تتق�ضي الحقائق في هاذ املرة غنتسناو الرد ديالها وغادي تحدد 
املسؤولية فين موضوعة بالنسبة واش كاين �ضي تهاون بالنسبة للبؤرة 

ديال "لالميمونة".

كذلك، بالنسبة للبحث العلمي، والبحث العلمي فاليوم من بعد 
"COVID-19"، احنا تنعرفو بأن جميع الدول والت مرهونة بالبحث 
العلمي ديالها الوطني، فبالتالي تنشوفو اللقاحات اللي تيتسابقو عليها 
الناس على املستوى الدولي، املغرب عندو مؤهالت وهو كذلك حتى هو 
 "COVID-19" غادي ينخرط إن شاء هللا وغادي تكون عندو رؤية من بعد
باش يكونو عندو مراكز ديال البحث، ألن هاذ ال�ضي غادي يبدى يتكرر 
دوزنا من )H5N1( ديال )SRAS5 ( دزنا من )H1N1( وصلنا اليوم ل 

"COVID-19" ربما يعلم هللا أشنو واقع.

فبالتالي، خصنا والبد يكون عندنا البحث العلمي اللي ما�ضي غير 
للتجهيزات  للمعدات،  بالنسبة  حتى  وكاين  األدوية  لصناعة  بالنسبة 
البيوطبية، باش على األقل االكتفاء الذاتي نبدى نحققوه لراسنا ما 
يوقعش بحال هاذ ال�ضي اللي وقع ديال هاذ الندرة ديال املواد اللي في 
العالم ولى كل�ضي تيتخاطف واألثمنة والت تطلع بواحد السرعة خيالية، 
فبالتالي تنوليو ما�ضي تنقلبو باش ما اعطى هللا تنقلبو كيفاش نقتنيو 

هاذيك املعدات باش نلبيو الحاجيات ديال املواطن املغربي.

ايس  لرئيسلالجلسة:

ما زال باقي.

ايس  لقزيرلايصحة:

مازال باقي شوية؟

اللي بغيت نقول هو عشنا ظروف خاصة بالنسبة للجائحة ديال 
"COVID-19"، عشنا ظروف خاصة في املغرب واللي الحمد هلل الطاقم 
الطبي، ما�ضي غير الطاقم الطبي، السلطات العمومية كاملة وجميع 
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املتدخلين قامو بواحد املجهود جبار، ولكن الحاجة اللي مهمة بزاف 
اللي ربحنا هي هاذ التضامن اللي كان اجتماعي والتكافل في واحد الظرف 
وجيز قدر املغرب يحقق هاذ الهدف هذا، واللي قدرنا نتغلبو به على بزاف 
ديال املشاكل واللي في الحقيقة جنبنا األسوأ، ألن واخا تشوفو في بعض 
الخطرات، ربما بان لكم بأن كاين عدم االحترام ديال التدابير االحترازية، 
وهي عموما التقييم اللي تدار راه 90% ديال الساكنة احترمت التدابير، 
اإلجراءات  وجميع  الجسدي  والتباعد  االحترازية  التدابير  احترمت 

الوقائية، إال القليل وهاذي جاري بها العمل.

إذن كاين واحد التجاوب مع املواطنين، فهاذي الزم ما نحافظو على 
هاذ األمر هذا ألنه جد حميد بالنسبة للقطاعات، بالنسبة للقطاع ديال 
الصحة اللي غادي نبنيو عليه الثقة مع املواطن املغربي وغادي نقدرو 

نمشيو في النهضة ديال هاذ القطاع.

وأنا هنا غادي نرجع بأن القطاع خصو يعرف واحد النقلة، واحد 
االنتقال ولكن على املستوى الجهوي، االنخراط ديال جميع الفاعلين 
السياسيين والشركاء، واللي تنقولو أن الخريطة الصحية كيف جا على 
الصحية  الخريطة  للواجهة،  لسان بعض املستشارين الزم ما تخرج 
la1( ما خصهاش  carte1 sanitaire1 nationale( اليوم اللي كنا تنعرفو
تبقى، )la1carte1sanitaire1nationale( خصها تبدل، خصنا نهضرو على 
)la1carte1sanitaire1régionale(، ألن كل جهة عندها الخاصيات ديالها، 
ربما راه كاين فيكم مستشارين تيعرفو بالدقة الحاجيات ديال املواطن 
على واحد املسؤول مركزي ويجي يقول راه خصني هاذي، ال، هو عارف 

إذن املسؤولية تتولي تيخصها تتحدد على املستوى الجهوي.

وهنا فين غادي تبان لنا منظومة صحية كاملة، املنظومة الصحية 
الجديدة خصها تكون تتبنى على بزاف داملرتكزات من جملتها:

- الشراكة ما بين الفاعلين االجتماعيين والسياسيين في املنطقة؛

هما  هاذو  العمومي،  وشبه  العمومي  والقطاع  الخاص  القطاع   -
الطريقة املثلى باش يمكن لنا نتغلبو على جميع الخصاص؛

 )les1 contractualisations( ثالثا، غادي نتكلمو على التعاقدات -
مع األطر الصحية، راه حيث الندرة اللي تنعيشوه ديال األطر راه ندرة 
تقريبا  كاينة  العالم،  في  كاينة  راه  لسانكم  على  جاء  وانتوما  عاملية، 
14.000 طبيب اللي على برا في العالم منها 7000 اللي كاينة في فرنسا، 
باش يمكن لك تجيبها خصك تكون محفز، وباش تتخلصو؟ إلى بغيتي 
تخلصو مزيان وتحفزو خصك تعطيه بحالو بحال الزميل ديالو، ما 

يمكنشاي، كي غتدير آلخر.

املعطيات،  اللي يمكن ندخلو فيه جميع  إذن خص نظام جديد 
واللي ما يكونش فيه )cloisonnement( ال�ضي تيكب في ال�ضي الهدف 
ديالو شكون أهو؟ هو املواطن املغربي، نلبي له الحاجيات ديالو بشتى 
ما�ضي  كبيرة  جلسة  خصو  التوافقات،  واحد  خاصو  هذا  الوسائل، 
بين عشية وضحاها غادي يمكن لنا نخرجو، ولكن غادي يكون واحد 
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البرنامج، غادي يكون واحد املقترح إن شاء هللا.

القوي باش  الدعم  أنكم تدعموه، ألن هذا خاصو  واللي تنطلب 
يمكن لو األجرأة حتى إلى بغينا نجيبو الناس باش يخدمو هنايا، بغينا 
نجيبو كفاءات، بغينا نجيبو باحثين، "ترامب" تينصب باحث مغربي، 
للبالد  اللقاح فهذا مفخرة  ديال  األمر  يتولى  باش  السالوي،  منصف 

ديالنا أن هذاك السيد راه كان هنا وقرا في املغرب وم�ضى عاد تما.

راه الكفاءات موجودة، واش يمكن لنا نعطيوهم نفس الظروف، 
نفس العناية باش يمكن لنا.. ممكن، ولكن خص واحد اإلطار خاص 
الوظيفة  ديال   )statut( املسألة هذه كان خصها تخرج من  ألن هاذ 
un1( اللي هو )particulier( باش  statut( العمومية، خصو يتعطى لو

يمكن لنا نزيدو للقدام.

هاذ املغرب فيه الخير، الحمد هلل، في هاذ الظروف هذي عشنا 
ظروف جد جيدة، كارثية بالنسبة للصحة العاملية، ولكن جد جيدة 
 214 الوفيات  ديال  مؤشر  أدنى  على  تيحصل  ألن  للمغرب  بالنسبة 
وفاة، بالنسبة للدول األخرى اللي تتعيش.. عرفو بأن دابا البؤرة الكبيرة 
)épicentre( اللي كاين دابا في العالم هو البرازيل اللي غادي يتجاوز 
les1(، فبالتالي املنظومة  Etas-Unis( مليون حالة كذلك بحالو بحال
الصحية ديال البرازيل قوية ولكن رغم ذلك تتعرف حتى هي إكراهات 

جد مهمة.

ولكن احنا تنقولو رغم أن اإلمكانيات كانت عندنا صعيبة واإلكراهات 
قدرنا الحمد هلل نتصداو بهاذ ال�ضي اللي اعطى هللا، وعالش؟ ألن كاين 
غنطولش،  وما  بعضياتهم  تيتضامنو  املغاربة  هكاك  واخا  التضامن، 

وشكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لقزيرلايصحةلعلىلمساهمتكملايو مة.

وننتقل ألسئلة املحور الثالث واألخير، املوجه للسيد وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك واملاء، ونرحب بكم في هذه الجلسة، إن شاء هللا 

نقلوها معا.

"إستراتيجية  واملعاصرة حول  األصالة  فريق  مع سؤال  والبداية، 
الحكومة لدعم أنماط النقل املتضرر من جائحة كورونا".

تفضل.

املستشارلايس  لمحم لالحمامي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

ايساد1لاملستشارينلقاملستشاراتلاملحترمين،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

يعد قطاع النقل بمختلف أنواعه من القطاعات التي تأثرت بشكل 

كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا، مما يدفعنا إلى التساؤل عن التدابير 

استراتيجياتكم  هي  وما  القطاع؟  هذا  لدعم  الحكومة  اتخذتها  التي 

إلخراج هذا القطاع من األزمة التي يعاني منها؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

"التدابير  والتعادلية موضوعه  للوحدة  للفريق االستقاللي  سؤال 

التاريخ  في  املشاريع  إنجاز  تستطع  لم  التي  املقاوالت  اتجاه  املتخذة 

املحدد".

الكلمة لكم السيد الرئيس.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

لم  املقاوالت  أن هناك بعض  بحيث  السؤال،  فهمتم  أنكم  أظن 

تستطع إنجاز املشاريع التي تعهدت بها؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

وسؤال آخر لفريق العدالة والتنمية موضوعه "خطة وزارة التجهيز 

والنقل واللوجستيك واملاء ملا بعد رفع الحجر الصحي".

املستشارلايس  لمحمذلايبشيرلايذب القي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

ايساد1لاملستشارينلقاملستشارات،

أوال، نحمد هللا على سالمتك وخروجك معافى من الوباء، اهنا الوزير 

ديال الحكومة اللي تصاب.

ثم نسائلكم السيد الوزير، عن تداعيات هذه الجائحة على قطاع 

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء وعن خطة وزارتكم لتجاوز هذه 

التداعيات؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

سؤال للفريق الحركي موضوعه "تدبير مخلفات جائحة كورونا على 

القطاع".
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املستشارلايس  لايط بلايبوالي:

شكرالايس  لايرئيسلاملحترم.

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

جائحة  آثار  من  للحد  املتخذة  القطاعية  التدابير  نسائلكم حول 
كورونا وما بعدها؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

فريق التجمع الوطني لألحرار في سؤال موضوعه "اإلجراءات والتدابير 
التي اتخذتها الوزارة ملواجهة تداعيات فيروس كورونا " كوفيد-19"، 
خاصة مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي من أجل إعادة انطالق القطاع 

ومؤسساته".

الكلمة لكم السيد الرئيس.

املستشارلايس  لمحم لايبك3ري:

شكرالايس  لايرئيس.

استدار سؤالنا اليوم حول:

ما هي اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة ملواجهة تداعيات 
فيروس كورونا؟

وكيف ستدبرون القطاع خالل مرحلة ما بعد الحجر الصحي؟

وكيف ستعيدون مؤسساته لسكة االستغالل؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير.

ايس  لعب لايوادرلاعمار1،لقزيرلايتجهيزلقاينوللقايل3جست كل
قاملاء:

بسملهللالايرحمنلايرح م

قايصال1لقايسالملعلىلم3النالرس3للهللالقعلىلآيهلقصحبه.

ايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

على غرار القطاعات الحكومية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 
واملاء يعني في إطار هاذ الحالة ديال الطوارئ الصحية التي ترتبط بهاذ 
الجائحة ديال كورونا، اشتغلت على خطتين: هناك خطة لتجاوز املرحلة 
ديال الحالة ديال الطوارئ الصحية، وهناك خطة ترتبط باإلقالع أو 
اإلقالع االقتصادي واملقاوالتي إن شاء هللا تعالى ملا بعد الحالة ديال 

الطوارئ الصحية.

هذان أو هاتين الخطتين أساسا تنبنيان على خطين ناظمين:

الصحية  السالمة  ديال  بالجانب  مرتبط  األول،  الناظم  الخط   -
ألن هذا من األمور بطبيعة الحال التي هي أساسية بالنسبة للعاملين 
في املقاوالت، العاملين في األوراش، العاملين في النقل، وطبيعة الحال 
إذن هذا  لقضاء حوائجهم،  اإلدارات  إلى  يحتاجون  الذين  املرتفقين 

الخط الناظم األول؛

- الخط الناظم الثاني، يرتبط بطبيعة الحال باستعادة املقاوالت 
للعافية ديالها.

يمكن لي نقول، السادة والسيدات املستشارين، أن هاذ الخطتين 
تنزيلهما كان عندهم واحد  اللتين اشتغلنا عليهما واللتين بدأنا يعني 
األثر الحمد هلل تنعتبروها لحد اآلن إيجابية، نعطي للسادة، السيدات 

املستشارين بعض األرقام التي تدلل على ذلك.

في الفترة ديال الحجر الصحي باألساس اللي هي أداة من أدوات ديال 
الطوارئ الصحية، كان عندنا التوقف ديال األوراش تقريبا النسبة 
ديالو 33%، علما أننا نتحدث على تقريبا 988 ورش بواحد املبلغ ديال 
تقريبا 40 داملليار ديال الدرهم، هاذي تظم: الطرق فيها 472 ورش، 
املوانئ 29 ورش، الطرق السيارة 89 ورش، السكك الحديدية 45، 
السدود 14 والبناء التي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة 

338 ورش.

هاذ النسبة هاذي كانت 33% هبطت اآلن، يعني ألواسط يونيو، 
استعادت  التي  األوراش  ديال   %81 عندنا  أن  بمعنى   ،%19 تقريبا 
عافيتها، وإن شاء هللا اآلن مع هاذ اإلطالق ديال النقل ديال املسافرين 
في إطار الفترة الثانية لتخفيف الحجر غادي إن شاء هللا هاذ النسبة 

تهبط أكثر.

إلى احنا تنتكلمو تقريبا على 40 مليار ديال الدرهم وهذا غير خاف 
املقاولة وعلى  ديالو على  اآلثار  املستشارين،  والسادة  السيدات  عنا، 

التشغيل، وبطبيعة الحال على الدورة االقتصادية ديال املقاوالت.

فيما يتعلق بالقطاعات ديال النقل واللي كانت هي متضررة كثيرا 
من هاذ الفترة ديال الجائحة، على كل حال فيما يتعلق بالنقل الطرقي 
املسافرين  نقل  املستشارين  السادة  يعلم  كما  فيه  اللي  لألشخاص 
املدر�ضي  والنقل  السياحي  والنقل  املستخدمين  ونقل  املزدوج  والنقل 
وكراء السيارات، كانت هناك اشتغال على دفاتر تحمالت، كل دفتر 
الثاني  التحمل  ودفتر  النقل،  ديال  للمقاوالت  موجه  واألول  تحمالت 
موجه ملسؤول البنيات التحتية أساسا، املحطات الطرقية واملحطات 

املتواجدة على جانب الطريق.

إذن املرحلة األولى طلقنا النقل املزدوج ونقل املستخدمين، اآلن 
إن شاء هللا انطالقا من الخميس غادي نطلقو النقل ديال املسافرين 
ديال  العدد  لواحد  تخضع  الحال  بطبيعة  وهذه  السياحي،  والنقل 
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اإلجراءات واحد العدد ديال دفاتر التحمالت.

فيما يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع، هاذ النقل هذا، أنا بغيت نوجه 
تحية لهاذ النقالة، ألنهم في الحقيقة استمرو في االشتغال على املستوى 
الداخلي بالخصوص، وهي مناسبة، بطيعة الحال، لتحيتهم ألنه لعبو 
واحد الدور كبير في تموين األسواق، في تموين املتاجر، بطبيعة الحال، 

في إطار احترام واحد العدد ديال املقتضيات ديال السالمة.

ثم مازال هناك إشكال على مستوى النقل الدولي للبضائع، ألن 
ولكن  عامرين،  الحال  بطبيعة  تيمشيو  الناقلين  ديال  العدد  واحد 
كيضطرو يرجعو بدون حمولة، وهذا تيرتب واحد العدد ديال األعباء 

على املقاوالت النقلية.

فيما يتعلق بالخدمات املرتبطة بالنقل الطرقي ومراكز ديال تسجيل 
اآلن  اطلقناهم  احنا  التقنية،  واملراقبة  السياقة  وتعليم  السيارات 
تقريبا، واحد العدد ديال دفاتر ديال التحمالت، كان فيها واحد النقاش 
غني، في الحقيقة، مع املهنيين، أف�ضى إلى واحد العدد ديال الدفاتر التي 

– كما قلت – تحمي العاملين وتحمي املرتفقين.

كتسمح  اللي  املقومات  ديال  العدد  واحد  على  اشتغلنا  كذلك، 
بهاذ القضية، خاصة أخذ املواعيد عن بعد، القضية ديال تخصيص 
شبابيك خاصة باملهنيين أو تخصيص حيز زمني لهم، خاصة فيما يتعلق 

باملراقبة التقنية وتعليم السياقة.

فيما يتعلق بالنقل السككي استمر في الفترة ديال الحجر الصحي، 
في بداية يونيو والسنة العرض السككي فيما يتعلق بالقطارات ديال 
البراق  هللا،  شاء  إن  غينطلق،  الخميس  من  انطالقا  اآلن  القرب، 
واألطلس باش يربط واحد العدد ديال املدن، وهذا غيكون عندو، إن 

شاء هللا، واحد األثر حتى على املقاوالت.

فيما يتعلق بقطاع النقل البحري واملوانئ، حتى هما لعبو واحد 
الدور مهم فيما يتعلق بالرواج ديال البضائع، خاصة استيراد املواد 
األساسية كالحبوب واملحروقات، وبطبعة الحال منذ تقريبا 20 يونيو 
اخذينا واحد القرار بالسماح بحركية رجال البحر؛ اإلخوان املستشارين 
اللي كانو متبعين هاذ امللف تيعرفو بأن هذا كان مشكل كبير فعال، ألن 
كانت فيه معاناة حقيقية ديال البحارة، وأخيرا كانت واحد الدورية 

ديال وزارة التجهيز والنقل ترخص بهذا األمر.

فيما يتعلق، بطبيعة الحال، بواحد العدد ديال قطاع املاء، أود فقط 
أن أقول أن هذا القطاع احنا استثنيناه من أي تجميد في استثماراته 
نظرا لحساسيته وأهميته، وتقريبا جميع األوراش ديالو استمرت بشكل 

عادي.

كان عندنا مشكل، ألنني زرت واحد العدد ديال األوراش فيما يتعلق 
العاملين، وثم كان  تنقل  التحتية، كان هناك إشكال ديال  بالبنيات 
هناك إشكال آخر مرتبط باملواد، الحمد هلل، نحن اآلن نفكك هذا األمر 

حتى تستطيع أن تستعيد املقاوالت العافية ديالها.

بأن  اعتبرنا  احنا  إكمال..  لم تستطع  التي  باملقاوالت  يتعلق  فيما 
تعطي  والنقل  التجهيز  وزير  ديال  دورية  كانت  قاهرة،  قوة  هاذيك 
تعليمات ملختلف، بطبيعة الحال، املديريات ومختلف املؤسسات أنهم 
يديرو لهم عقود ملحقة، وبطبيعة الحال تكون املواكبة، ألنه اللي مهم 
اآلن في هاذ املرحلة هو مواكبة هذه املقاوالت حتى على املستوى اإلداري، 
ديالها  العاملين  تجيب  إمكانية  عندهاش  ما  اللي  املقاوالت  خاصة 
بإمكانياتها الشخصية، حتى تتمكن هذه املقاوالت من التغلب على هذا 
األمر، وتمت فيه واحد العدد ديال اإلجراءات تتعلق بغرامات التأخير 

إلى غيرها، حتى ال تكون عبئا على هذه املقاوالت.

شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرلايس  لاي3زير.

اآلن غادي ندخلو في التعقيب، الكلمة لفريق األصالة.

تفضل.

املستشارلايس  لمحم لالحمامي:

شكرالايس  لاي3زير.

أوال، السيد الوزير، الحمد هلل على السالمة ديالكم، خرجتو بصحة 
جيدة في هاذ املرحلة اللي عشتيها ديال الحجر الصحي.

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

أوال، احنا كمغاربة خاصنا نفتخرو بامللك ديالنا، محمد السادس، 
هللا ينصرو، اللي كان سباق في إغالق الحدود وفي واحد املجموعة ديال 

اإلجراءات االحترازية، ومن بينها خلق صندوق الدعم ديال كورونا.

احنا السؤال ديالنا، السيد الوزير املحترم، هو الدعم ديال هاذ 
الفئة، وانتوما كتعرفو واحد الفئة كبيرة من املجتمع املغربي كتخدم في 

واحد املجموعة ديال القطاعات وهو النقل.

احنايا الهدف ديالنا هو هاذ الناس يستافدو من الدعم، وانتوما 
كتعرفو ملي وقفت الحركة على املستوى الوطني، كتعرف هاذ الناس 
هاذو كيعيشو واحد الفئة ديال الناس كتعيش بالطاكسيات، النقل 

املزدوج، واحد املجموعة ديال الحوايج.

احنايا كنا الهدف ديالنا هو هاذ الناس يستافدو، وانتوما عارفين 
عاود، السيد الوزير املحترم، كاين عيد األضحى على األبواب، هاذ الناس 

هاذو البعض منهم ما استافدوش من صندوق دعم كورونا.

احنا دائما الشغل الشاغل ديالنا هو ندافعو على املواطن، والحمد 
هلل، سيدنا هللا ينصرو فكر في الصحة ديال املواطنين قبل االقتصاد، 
ولكن فكر في الطبقة الهشة، عليها خلق ذاك الصندوق ديال الدعم 
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ديال كورونا باش هاذ الفئة الهشة تستافد منو، ولكن اللي كنالحظو 
احنا ما استافدوش هاذ الناس، هاذ الناس هاذو دابا غير ملي غيترفع 
الحجر الصحي، السيد الوزير املحترم، انتوما كوزارة مسؤولين على هاذ 
القطاع، ما هي االستراتيجية اللي غادي تقومو بها بحال اللي تطرق األخ 
دابا عاد على أساس الكيران؟ الكيران ملي غيهزو 50% إذن واش هاذ 

التذاكر غتبقى هي هي، واحنا مقبلين على عيد األضحى؟

هاذ الطاكسيات، السيد الوزير املحترم، واخا حتى اتصلو بهم يبداو 
يشتغلو، ولكن كيخدمو بـــ 50%، 3 ديال الناس. إذن هاذ الناس بحال 

اللي جالسين، ما خدامينش.

عندهم  الناس  هاذ  هو  املحترم،  الوزير  السيد  الثاني،  املشكل 
مأذونيات مكريين، هاذ الناس هاذو كيقولو لهم خلصو لنا الكرا ديالنا، 
الطاك�ضي طالع عليها الصاير، النقل املزدوج طالع عليها الصاير، وهاذو 
مجموعة ديال الشركات، خاص هنايا دابا غير في الجماعات املحلية 
خاهم يتعفاو من ذيك الرسوم املحلية، بحال هاذ الشركات ديال املالحة 
البحرية خصهم تشوفو انتوما، كوزير مسؤولين على املوانئ، خصكم 

تشوفو تحلو معهم املشكل.

املشكل ديال الطيران، النقل الجوي، بالخصوص الشركة ديالنا، 
الخطوط الجوية املغربية، عاود تشوفو مع املكتب الوطني للمطارات، 

تحلو معه واحد املجموعة ديال املشاكل.

هنايا احنا الهدف ديالنا هو ندافعو على هاذ الفئة دالناس تستافد، 
وراه العيد على األبواب، وهاذ الناس راه تيعيشو مشاكل كبيرة.

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة لكم، السيد رئيس 
الفريق.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالايس  لايرئيس.

بدوري أشكر السيد الوزير على التوضيحات البسيطة، والتي كنت 
أتمنى أن تتعمقوا حتى يصل صوتكم إلى كافة املقاوالت التي أصبحت 
مرغمة  تستطع  لم  تستطع،  لم  أنها  حيث  كورونا،  بفيروس  مهددة 
le1( في  confinement( ومجبرة، ألن اليد العاملة كل واحد م�ضى دار
دارو، وما بقاش خاصة املقاوالت العاملة في مجال البناء، واملقاوالت 
هاذي اللي أصبحت اليوم دائما راها مهددة بذيك الغرامات، كنتمنى 
باش يكونو سمعو للتدخل ديالكم الكريم، السيد الوزير، وعلى األقل 
يعفيو هاذ املقاوالت من ذيك الغرامة اللي غتكون قاسية واللي غتزيد في 

املحن ديال املقاوالت.

الصندوق  هذاك  الصندوق؟  مآل  الوزير،  السيد  آخر  سؤال 
التدبيري للمقاولين، اللي فيه الشراكة ما بين الدولة واألبناك، واللي 
فيه 600 مليار سنتيم على ثالث سنوات، أشنو هو املآل ديالو؟ واللي 
خاص بالشباب الخريج اللي ندعموه بخصوص هاذ املقاوالت الصغيرة 
واملتوسطة، باش يكون واحد االستثمار، ويكون واحد الرواج اقتصادي 
تنمية االقتصاد  إلى  الحال،  يهدف، بطبيعة  كلو  ال�ضي  واضح، وهاذ 

الوطني.

فنتمنى املواطن يسمع يستافد من وجودكم معنا اليوم، باش يعرف 
أو يسمع أشنو هو املآل ديال هاذ الصندوق وهاذ التدابير اللي ناوية أو 
اللي خرجت، واللي اتفق عليها املجلس الحكومي، واللي هي فعال، فعال 

عندها واحد األهمية كبيرة بالنسبة للمقاوالت.

العمومية  الصفقات  ذيك  حتى  العصا،  كتاكل  دائما  املقاوالت 
ما عمرها ما كتاخذ فلوسها نيشان كاملة. راه ملي غتجي تستسلم راه 
هاذ  يهدي  تعالى  فاهلل  نعمقو،  نزيدوش  ما  كنعرفو،  وكلنا  كتعرف، 

الناس، ألن غادي نقتلو املقاولة، وراه احنا كنقتلو االقتصاد.

شكرا السيد الوزير، وشكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة لفريق العدالة.

املستشارلايس  لمحمذلايبشيرلايذب القي:

شكرالايس  لاي3زيرلعلىلهاعلايت3ض حات.

أوال، في البداية البد باش ننوه بالعمل ديال الحكومة عموما، ال من 
خالل صندوق ديال الدعم، املجهود الصحي، األمني، تحضير االنتقال 
للمرحلة الثانية ديال التخفيف، وإن كان، لألسف – كما قال األخ ديال 
القنيطرة – احنا في مدينة طنجة بقينا في املنطقة 2، ونعاني رغم أن 
العرض ديال السيد وزير الصحة كان واضح كون أن الحالة مستقرة، 
وسجلنا أدنى معدالت على املستوى العالمي، الجيران اللي قبالتنا غير في 

الخزيرات كيمشيو للبحر اآلن، وطنجة ما يمكنش تم�ضي للبحر.

فبالتالي من هاذ املنبر أنه كنطالب بالتخفيف، ألن املدن اللي باقية 
ما تمكنتش من هاذ التخفيف.

كننوه بالقطاع ديال التجهيز والنقل، شكرا للوزير من خالل املجهود 
الكبير اللي كتقومو به، أي 81% ديال االستثمار باقي مستمر، أي أكثر من 
30 مليار ديال الدرهم، األوراش اللي مفتوحة، وهي عديدة وهي مهمة 
جدا للمواطنين أنها ما زالت تشتغل، وهذا كيذر على املقاوالت االستثمار 

العمومي واللي كيخلي الدماء ديالها منتعشة.

البد من بعض املالحظات، السيد الوزير، وخاصة الوزارة ديالكم 
هي متسعة، أنا غنكتفي غير على بعض املجاالت، جزء منها سبقوني لها 
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اإلخوان السابقين:

فمثال، ملي كنتكلمو على النقل الدولي، واخا أنت تكلمت على النقل 
الطرقي، أي نقل البضائع داخل املغرب، ولكن النقل الدولي كيجيب لنا 
العملة الصعبة وبقى حاضر وبقوة، ولكن، لألسف، ملي كيرجع كيرجع 
خاوي وكانت الكلفة، وعندهم مجموعة من املطالب تقدمو بها لكم، 
السيد الوزير، كتأخير أقساط اإليجار ديال )leasing( إلى نهاية السنة 
عوض 3 أشهر اللي اعطيتوهم، وتخفيف ديال نسبة الفائدة إلى 3% أو 
3.5% عوض 7% ديال األبناك، ولألسف سجل وطنيا على أن األبناك 

لم تكن في املوعد؛

كذلك الطريق السيار، ممكن، السيد الوزير، أنه انتم تشرفون 
على هذا القطاع تكون 50%، وخاصة غير بالليل باش ندعمو هاذ الفئة 

هاذي؛

الضريبة على املحور ديال )la vignette( كذلك ممكن تهود لـــ 50%؛

شروط الولوج إلى القرض، ذيك )la relance( جد صعبة.

إذن كاين مجموعة من اإلجراءات اللي ممكن تقومو بها، السيد 
الوزير.

وعلى مستوى النقل الطرقي، سواء كانت الحافالت – راه ذكروها 
اإلخوان – حتى هما ممكن كيشتركو في هاذ النقط كلها: األقساط، 
أمور أخرى  السيار، وعندهم  الطريق  أداء  املحور،  الفوائد، ضريبة 
بحال اللي تكلمت، ديك دفتر الشروط راه تقريبا شبه إجماع على عدم 
قبولو، ألنه فيها إجراءات جد صعبة جدا، وراه عارفين انتوما هاذ 
اللقاءات اللي كتتم اآلن إلقناعهم باش يستمرو، ال من حيث العدد، 
ال من حيث ذاك التعقيم اللي خاصو يجيب شركة، مثال املناطق رقم 
2 خاصو يجيب ورقة السلطة عاد يمكن يركبو، بالتالي الكار شحال 
غادي يبقى يتسنى هاذ الناس؟ وكيفاش غادي يخرج؟ وهو 50% وما 
يجيب  50% خاصو  ذيك  حتى  لو  تقول  تجي  عاد  يخرج،  مستعدش 

الورقة ديال السلطة وتجي شركة خاصة.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لايرئيس.

الكلمة للفريق الحركي.

شكرا، بارك هللا فيك.

املستشارلايس  لايط بلايبوالي:

شكرالايس  لاي3زيرلاملحترم.

في إطار التفاعل مع جوابكم حول التدابير القطاعية املتخذة في ظل 
الحد من آثار جائحة كورونا، نود أن نسجل في الفريق الحركي بعض 

املالحظات وبعض االقتراحات، هي كالتالي:

في  واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات  لتنزيل  املبذولة  الجهود  نحيي 

تدبير مجموعة من املرافق العمومية التابعة للقطاع، من قبيل مراكز 

الفحص التقني، العمل عن بعد في مجال تقديم الخدمات املتعلقة 

برخص السياقة والبطاقة الرمادية والحمالت التحسيسية املواكبة، 

لهذا  القطاعية  املجاالت  مختلف  في  الجهود  من  مزيد  إلى  متطلعين 

القطاع االستراتيجي.

نسجل ضعفا في مواكبة ودعم قطاع النقل املنهي، في ظل الجائحة، 

سواء ما تعلق بالنقل الجماعي لألشخاص بين املدن أو النقل املزدوج في 

الوسط القروي، خاصة بعد توقفه الشامل جراء الطوارئ الصحية، 

النقل واملهنيين خسائر فادحة،  وكذا نقل البضائع، مما كبد أرباب 

خصوصا وأن مجملهم، إن لم نقل كلهم، تراكمت عليهم الديون جراء 

مستحقات املأذونيات وكراء املحالت، فضال عن التزاماتهم مع شركات 

لم  فإنها  أشهر،   3 ل  السداد  أخرت  وإن  التي  األبناك،  ومع  التأمين 

تتنازل عن فوائد التأخر عن السداد، ناهيك عن الوضعية االجتماعية 

للسائقين وباقي العاملين في القطاع الناجمة عن البطالة املؤقتة، وربما 

الدائمة، جراء الصعوبات التي تواجه عودة القطاع إلى مساره الطبيعي 

قبل الجائحة.

في ظل هذه الوضعية الصعبة، أعلنتم، السيد الوزير، عن قرب 

عودة النقالة إلى مزاولة عملهم بدفتر تحمالت لم يخضع للتشاور القبلي 

مع املهنيين، يحدد الشروط والتدابير الوقائية الالزمة ويقلص عدد 

الركاب. وفي مقابل ذلك لم تعلن الحكومة إلى حد اآلن عن أي تدبير 

لدعم هذا القطاع الحيوي وإنقاذه من اإلفالس املرتقب.

مخطط  عن  الكشف  إلى  املحترم،  الوزير  السيد  كذلك،  نتطلع 

في  القطاع  على  للجائحة  املقبلة  التداعيات  لتدبير  الشامل  الوزارة 

مختلف مجاالته، خاصة ما يتعلق بإطالق دينامية جديدة في مجال 

النقل الجوي بتنسيق مع القطاعات األخرى ذات الصلة.

وهنا نسجل استبعاد جهة درعة–تافياللت في برنامج إطالق النقل 

الجوي الداخلي.

كما نؤكد على تسريع وتيرة البرنامج الوطني للحد من الفوارق املجالية 

في مجال الطرق، وتمكين مجالس الجهات من ممارسة اختصاصاتها 

الذاتية في مجال النقل، وتنزيل التصاميم الجهوية للنقل، من خالل 

مراجعة القانون 63.19 بغية مالءمته مع القانون التنظيمي للجهات، 

كما نؤكد على أداء مستحقات املقاوالت التي أنهت أشغالها.

انتظارنا كبير كذلك، السيد الوزير، ملواصلة الجهود لرفع التحدي 

املقبل في مجال تدبير الثروة املائية

وأخيرا، وتيرة تفعيل برنامج السدود.
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ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا،لشكرا،لشكرا.

التجمع  لفريق  الجلسة  هذه  في  تعقيب  آخر  عليك..  ير�ضي  هللا 
الوطني لألحرار.

رئيس الفريق تفضل.

املستشارلايس  لمحم لايبك3ري:

شكرا.

أشكركم على جوابكم السيد الوزير، وعلى كل هذه التوضيحات.

صحيح أن بالدنا اجتازت بنجاح هذه الفترة العصيبة، إال أننا ما زلنا 
في دائرة الخطر، مما يفرض املزيد من الحذر واليقظة.

إن استئناف النقل العمومي الطرقي والسككي بين املدن في إطار 
التخفيف من تدابير الحجر الصحي يبقى قرارا إيجابيا انتظره املغاربة 
طويال، بيد أن سؤال اإلجراءات املواكبة مازال مطروحا، خاصة وأن 
يضاعف  أن  شأنه  من  للحافالت  االستيعابية  الطاقة  نصف  فرض 
تعريفة النقل، في الوقت الذي يعاني فيه الجميع إشكاالت مادية، جراء 
كاهل هؤالء  يثقل  ما  الجائحة،  تداعيات  بفعل  العمل  التوقف عن 

املواطنين ويضاعف معاناتهم.

على مستوى النقل السككي، الحظنا في األيام األخيرة طوابير من 
البيضاء  الدار  محور  بين  يوميا  القطار  يستقلون  الذين  املوظفين 
والرباط والقنيطرة في املحطات، بسبب التقليص من عدد الرحالت 
وضرورة  للقطارات  االستيعابية  الطاقة  بنصف  كذلك  واالكتفاء 
الحجز املسبق، حتى للمتوفرين على بطاقة االشتراك، ما أدى في كثير 
معاناة  تخفي  أنها  إال  محدوديتها،  رغم  احتجاجات  إلى  األحيان  من 
هذه  ألغلبهم سوى  خيار  ال  الذين   )la navette( حقيقية ألصحاب 

الوسيلة، راجين منكم تدارك هذا األمر بالنسبة لباقي الخطوط.

ايس  لاي3زير،

التقني  الفحص  ومراكز  السيارات  تسجيل  مراكز  فتح  إعادة  إن 
للسيارات، إجراء تأخر كثيرا، إال أن قرار إضافة 5 سيارات للخط بالنسبة 
ملراكز الفحص التقني قرار شجاع، وننوه به، من شأنه التخفيف من 
الوكالة  تواصل  التي تشتكي سوء  املراكز  الذي عرفته هذه  الضغط 
الوطنية للسالمة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بضبط املواعيد وتوجيه 
املرتفقين، إذ فوجئ العديد منهم عند حضورهم في املوعد وإلى املركز 
الذي حددته الوكالة بعدم علم مراكز الفحص التقني ب�ضيء، ما يجعلنا 

نتساءل عن املسافة التي تفصلنا برقمنة القطاع.

وختاما، نذكركم، السيد الوزير، بطلب فريق التجمع الوطني لألحرار 
للشركة  العام  املدير  السيد  بحضور  اللجنة  اجتماع  بعقد  القا�ضي 
الشركة  مشاكل  تدارس  أجل  من  باملغرب،  السيارة  للطرق  الوطنية 

العديدة وتقديم الحلول واملقترحات الضرورية، خصوصا بعد مقاطعة 
مهنيي نقل البضائع للطرق السيارة بسبب رفع رسوم الشاحنات، إثر 
البطائق  بواسطة  األداء  بنظام  العمل  ( على وقف   L'ADM6( إقدام 
املهنية للمرور، التي كانت تبيح لسائقي الشاحنات االستفادة من خصم 

10% من األثمنة املوجهة للعموم.

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرلايس  لايرئيس.

الكلمة اآلن للسيد الوزير للرد على التعقيبات.

في  مزيان  كتبانش  ما  تما  ألن  أحسن،  هنا  تفضل  الوزير  السيد 
الكاميرا.

ايس  لقزيرلايتجهيزلقاينوللقايل3جست كلقاملاء:

شكرالايس  لايرئيس.

شكرا السيدات والسادة املستشارين الذين تدخلوا للتعقيب.

الصحية،  السالمة  ديال  االحترازية  باإلجراءات  يتعلق  فيما  أوال، 
ظهر لي السادة املستشارين يتفقو معايا احنا ما عندناش فيها اتساع، 
باش نكونو واضحين، ألنه الدليل على ذاك ال�ضي حتى انتوما ها انتوما 
خاصكم  اإلجراءات  ديال  املجموعة  واحد  عندكم  ألن  تتشتغلو، 

تطبقوها.

هاذ القضية ديال 50% وغيرو من دفاتر التحمالت، هاذي ال مجال 
ألن نتراجع عنها اآلن، بالنظر للحالة الوبائية. منين الحالة الوبائية غادي 
يوقع فيها تطور إيجابي، إن شاء هللا، احنا غنراجعو، يمكن من %50 
غنطلعو لـــ 75%، يمكن نطلعو ألكثر حتى تستعيد الحياة الطبيعة ديالها.

بطبيعة الحال، اإلدعاء بأن ما كاينش استشارة املهنيين غير صحيح، 
أنا تكلمت على الوكالة الوطنية دارو اجتماعات، اجتماعات حضورية، 
احنا بطبيعة الحال جميع التمثيليات املهنية اللي راسالتنا، ألنه النقل 
الطرقي للبضائع والنقل الطرقي للمسافرين، السيد املستشار كيعرف 
راه ما كنتكلموش على تمثيلية وال 2 وال 3 وال 10 وال 12، راه كنتكلمو على 
120 تمثيلية، ما يمكن ليش نجمعهم، ألنه عمليا ال يمكن، وفي الظروف 
الحالية ال يمكن، فجميع التمثيليات التي راسلتنا حول خارطة الطريق 
واللي جابت واحد العدد ديال املقترحات فيها مقترحات اللي هي إدارية 
تقنية مرتبطة بالقطاع، وفيها قرارات اللي هي ذات طابع اقتصادي مالي، 

احنا بطبيعة الحال أحلناها على لجنة اليقظة االقتصادية.

وأنا بغيت نشير هنا لواحد املسألة مهمة، ألن واحد العدد ديال 
أنتم  الحال  بطبيعة  احنا  املستشارين،  السادة  بها  جاو  املقترحات 
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تعلمون أن هناك لجنة ديال اليقظة االقتصادية تدرس هذه القضايا 

اللي مرتبطة بالجوانب االقتصادية واملالية ديال املقاوالت، واخذات 

واحد العدد ديال اإلجراءات نذكر بها:

كاين إجراءات جبائية، كاين إجراءات لدعم السيولة لدى املقاوالت، 

كاين حماية األسر، خاصة القطاع غير املهيكل، دعم املقاولة الصغيرة 

ديال  العدد  واحد  وكاين  الحرة،  واملهن  جدا  والصغيرة  واملتوسطة 

اإلجراءات اإلدارية، على كل حال، هي مفصلة، فاحنا عندنا شقان:

الشق األول، املقاوالت اللي هي مقاوالت مهيكلة، هاذي ما عندهاش 

إشكال، يعني تخضع ملا تخضع إليه عموم املقاوالت، ألن كاين واحد 

العدد ديال اإلجراءات أفقية.

القطاع غير املهيكل، هو استافد من دعم ديال القطاع ديال األسر 

اللي تضررت أسميتو، لكن احنا مستعدين بطيعة الحال، أنا ناقشت 

هاذ القضية مع السيد وزير االقتصاد واملالية أننا نشوفو إذا كانت 

هناك إمكانيات، بطبيعة الحال، نستقبل فيه ما بعد الجائحة لهاذ 

القطاع غير املهيكل، ألنه باش يمكن لو يستافد من واحد العدد ديال 

املقتضيات خاصو يرجع قطاع مهيكل.

غادي  اآلن  احنا  األمور  ديال  العدد  واحد  الحال،  طبيعة  ومن 

ناقشوها مع املهنيين، ألن اللي كان أسا�ضي بالنسبة إلينا فيما يتعلق 

بالنقل ديال املسافرين، فيما يتعلق بالنقل املزدوج، فيما يتعلق بنقل 

املستخدمين، فيما يتعلق بالنقل السياحي، هو يرجعو بعدا يشتغلو. 

ملي غيرجعو يشتغلو، بطبيعة الحال، احنا في حوار معهم لنرى كيف 

يمكن أن نطور عدد من األمور.

هاذيك اإلجراءات اللي جات هي صحيح كتبان إجراءات صعيبة، 

ولكن راه ضرورية.

القضية ديال – اسمحو لي – تتبع األثر )la1traçabilité( ما يمكنش، 

البد نعرفو شكون منين طلع وفوقاش هبط وكيفاش هبط، باش حتى 

إلى وقعت �ضي حاجة يمكن لنا أسميتو.. ما يمكن ليناش احنا نطلقو 

نقل املسافرين ونقل املستخدمين والنقل السياحي ونرجعوه حتى هو 

عاوتاني بؤر، هذا غير ممكن.

املقاوالت التي توقفت، السيد املستشار، أنا تكلمت، كاين واحد 

العدد ديال اإلجراءات، احنا نسلم بأنه هاذي قوة قاهرة، تمديد اآلجال 

داخل في هاذ االتجاه، وأنا بغيت غير نقول لك واحد القضية مهمة 

جدا، راه اللي كيشاركو في الطلبية العمومية هما املقاوالت املصنفة، 

واملقاوالت املصنفة عندنا أكثر من 6300 مصنفة؛ هاذ 40 مليار درهم 

اللي كنتكلم عليها غير فيما يتعلق بالقطاع ديالي، راه تصب عند هذه 

املقاوالت.

أقول لك 99.9% ديال القطاعات التي أشرف عليها تأخذها مقاوالت 

مغربية، هي 40 مليار قسمها على هاذ أسميتو، تيستافدو منها املقاوالت 

بشكل مباشر وكيستافدو منها حتى املقاوالت املناولة، حيث واحد العدد 

ديال األوراش نفتح الباب للمناولة، واحنا اعطينا تعليمات، أنا يمكن 

لي نمدك بالدورية اللي أصدرها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء 

في هذا االتجاه.

الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية دارت واحد الجهد كبير، خاصة 

فيما يتعلق بالرقمنة وهاذ القضية ديال أخذ املواعيد اللي هي سهلت 

علينا األمور. خاصنا نعرفو بأن ملي كتمر للرقمنة وأخذ املواعيد كاين 

واحد العدد ديال الشرائح اللي كانت مستافدة، كاين واحد العدد ديال 

السماسرة اللي كانو كيستافدو من املواعيد وكذا ما بقاوش.

احنا أشنو درنا؟ درنا املواعيد بالنسبة للناس العاديين اللي غيم�ضي 

 )le1 permis( ياخذ  وال   )la1 carte1 grise( ياخذ  باش  التسجيل  ملركز 

ديالو، لكن بالنسبة للمهنيين طلبنا منهم إما يكونو شبابيك خاصة وال 

 un1centre1de1visite( يتعطى لهم حيز زمني، إذا هو مراقب تقني عندو

technique( وال عندو مؤسسة ديال تعليم السياقة غتعطى لو واحد 

الشوية ديال الخصوصية.

وإلى الحظتو كنا درنا واحد اإلشهار في التلفزة في القنوات تنبينو 

كيفاش هاذ األمر غادي يتم، واللي فيه بطبيعة الحال واحد العدد ديال 

األمور وما كانش ساهل، ألن كان في الحقيقة حوار مع املهنيين اللي اخذا 

لنا على األقل واحد 3 أسابيع لالتفاق حوله.

توقف  لم  باملغرب هي  السيارة  للطرق  الوطنية  للشركة  بالنسبة 

العمل بالبطائق، السيد املستشار، أبدا، ألن كان بالغ ديال الشركة 

يوضح أنه لم يوقف العمل بهذه البطائق، بل ما زالت هذه البطائق 

بطبيعة الحال تشتغل.

هناك واحد العدد ديال القضايا اللي ما خصهاش اآلن يوقع فيها 

خلط، هناك واحد العدد ديال املطالب ديال املهنيين الزالت محط 

نقاش، ألن هاذ ال�ضي ديال التعريفة ديال الطرق السيارة وهاذ القضية 

ديال تعريفة خاصة بالليل، هاذ ال�ضي كان كيتناقش قبل الجائحة ديال 

كورونا، وهو فيه نقاش، ألنه على كل حال اللي خص يعرفو اإلخوان أن 

الشركة الوطنية للطرق السيارة هي شركة ينتظمها قانون خاص، إذن 

هي شركة خاصة، مملوكة للدولة صحيح، لكن عندها مجلس إداري، 

عندها حسابات ديالها، ما يمكنش للوزارة أن تعطيها تعليمات في هذا 

االتجاه، إال إذا كانت األمور، بطبيعة الحال، داخلة في واحد التوجه 

معين اللي مستعدة الدولة تتحمل هذاك الفارق.

لكن احنا بالنسبة لنا اللي مهم – وأنا متفق مع السيد املستشار 

اللي طرح هاذ األمر – أنا مستعد نجي، ألن هاذ الخطتين فيهما تفاصيل 

كثيرة، حتى بالنسبة لذاك ال�ضي اللي طرحتي، السيد املستشار، ديال 

املقاوالت راه مهم جدا، ألن فيه واحد العدد ديال التفاصيل مرتبطة 
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بالضمانات، مرتبطة بإعادة النظر في نظام الصفقات العمومية، وهذا 

يمكن لنا نشرحوه داخل اللجنة لكي يعلم بطبيعة الحال لدى هذه 

املقاوالت.

شكرا السيد الرئيس.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرليلس  لاي3زير

وفي نهاية الجلسة، وطبقا ملقتضيات املادة 168 من النظام الداخلي 
تناول  بطلب  األجل  داخل  املكتب  توصل  فقد  املستشارين،  ملجلس 

الشفهية من طرف منسق مجموعة  نهاية جلسة األسئلة  في  الكلمة 

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبالفعل توصلنا بهذا كيف ورد في 

البداية، وصيفطنا هاذ الطلب إلى الوزير املعني، إال أن الوزير املعني عبر 

عن عدم استعداده للجواب عن هذا السؤال، ألن النظام الداخلي فيه 

البد خص يتفقو البرملان مع الحكومة.

وبالتالي هذا ما وجب به اإلعالم.

والسالم.

نقطة نظام؟

املستشارلايس  لاملباركلايصادي:

عالش ما كاينش؟ أنت هو املسير؟ راه هذاك الرئيس. أنت عضو 

بحالي بحالك، عالش تقول لي أنت ما كاينش؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكون اللي كيهضر؟

املستشارلايس  لاملباركلايصادي:

في التسيير، في التسيير، في التسيير، نقطة نظام في التسيير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

احنا مازال كاينة نقطة نظام، خذ نقطة..

املستشارلايس  لاملباركلايصادي:

حيث كيجاوبني، السيد الرئيس، فبالصتكم، كيجاوبني مستشار 

بحالي فبالصتكم.

ايس  لرئيسلالجلسة:

ال، شوف نقطة نظام..

املستشارلايس  لاملباركلايصادي:

نقطة نظام في التسيير، في تعامل الحكومة..

ايس  لرئيسلالجلسة:

ال، التسيير؟ اشنو كنقصدو به؟

املستشارلايس  لاملباركلايصادي:

كنقصدو..

ايس  لرئيسلالجلسة:

إذن أنا.. اسمح لي ما تفسرليش، هللا ير�ضي عليك. واش أنا خالفت 

النظام الداخلي؟

املستشارلايس  لاملباركلايصادي:

ما�ضي بالضرورة تخالفو، السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

إذا خالفت النظام الداخلي لك الحق بأن تتناول الكلمة، ولكن خذ، 

خذ الكلمة، يااله، خذ الكلمة.

املستشارلايس  لاملباركلايصادي:

وبالدور  باملجلس  تتعلق  قضية  نثيرو  نظام  نقطة  النقاش  هو 

الرقابي ديال املجلس على الحكومة، ألنه الجواب ديال السيد وزير 

الدولة املكلف بالعالقة مع البرملان، وعدم استعداد الوزير أنه يتجاوب 

مع البرملان، هذا فيه احتقار لهاذ املؤسسة ديال البرملان، اللي من أهم 

األدوار ديالها هي الرقابة على الحكومة.

ثانيا.. دابا إلى كنت أنت هو الرئيس أنت طلع لتمايا، هاذيك راه 

سلطة ديال الرئاسة، هي اللي كتعطينا..

ايس  لرئيسلالجلسة:

لخص في ثواني، في ثواني.

املستشارلايس  لاملباركلايصادي:

ايس  لايرئيس،

احنا، تفعيال للمادة 168 اللي كان عليها اإلجماع باش ننقلو النقاش 

العمومي داخل البرملان، والنقاش العمومي اليوم كان حول التهرب من 

أداء ديال..
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ايس  لرئيسلالجلسة:

صافي، يااله..

املستشارلايس  لاملباركلايصادي:

.. التصريح بالعمال واألجراء..

ايس  لرئيسلالجلسة:

امليساج وصل.

املستشارلايس  لاملباركلايصادي:

وكاين اتهام ديال جوج ديال أعضاء الحكومة..

ايس  لرئيسلالجلسة:

رفذتلالجلسة.
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محضرلالجلسةلرقمل193

ايتاريخ: الثالثاء 8 ذو القعدة 1441ه )30 يونيو 2020م(.

ايرئاسة: املستشار السيد عبد الحميد الصويري، الخليفة الخامس 
للرئيس.

ايت3ق ت: ساعتان وعشر دقائق، ابتداء من الساعة الثالثة والدقيقة 
العاشرة بعد الزوال.

ج قللاألعمال: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارلايس  لعب لالحم  لايص3يري،لرئيسلالجلسة:

بسملهللالايرحمنلايرح م

قايصال1لقايسالملعللأشرفلاملرسلين.

أعلنلعنلافتتاحلالجلسة.

ايساد1لأعضاءلالحك3مةلاملحترم3ن،

ايس  اتلاملستشاراتلاملحترمات،

ايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

عمال بأحكام الفصل 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 األعمال، 
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت 

وإعالنات.

الكلمة للسيد األمين.

املستشارلايس  لأحم لت3يزي،لأمينلاملجلس:

شكرالايس  لايرئيس.

بسملهللالايرحمنلايرح م

قايصال1لقايسالملعلىلاينبيلاألمين.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

ألحكام  طبقا  املجلس،  مكتب  لدى  الحكومة  رئيس  السيد  أودع 
الفصل 78 من الدستور، مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم 

مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين.

كما توصلت رئاسة املجلس بمراسلة من السيد وزير الدولة املكلف 
بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان، يخبر من خاللها باعتذار السيد 

جلسة  أشغال  حضور  عن  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير 
األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء، نظرا الرتباطه بالتزامات طارئة.

كما توصلت رئاسة املجلس في الفترة املمتدة من 23 يونيو 2020 إلى 
30 يونيو 2020 بعدد من أسئلة السيدات والسادة أعضاء املجلس، 

وذلك كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 19 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 47 سؤاال؛

- عدد األجوبة الكتابية: 10 أجوبة.

وفي األخير، نحيط املجلس املوقر بأننا سنكون على موعد، مباشرة 
للدراسة  تخصص  تشريعية،  عامة  جلسة  مع  الجلسة،  هذه  بعد 
أنشطة  بمزاولة  يتعلق   50.17 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت 

الصناعة التقليدية.

شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاألمين.

تنزيال لبرنامج األسئلة الشفهية األسبوعية، كما أقره مكتب املجلس 
بالتنسيق مع الحكومة، القا�ضي بإعطاء األولوية ملساءلة القطاعات 
هذه  املجلس  يخصص  كورونا،  جائحة  بتدبير  املرتبطة  الحكومية 
الجلسة ملساءلة قطاعي الطاقة واملعادن والبيئة والتضامن والتنمية 

االجتماعية واملساواة واألسرة.

املوجه  األول  املحور  بأسئلة  الجلسة  هذه  أعمال  جدول  نستهل 
واألسرة،  واملساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن  وزيرة  للسيدة 
التي  "اإلجراءات  حول  واملعاصرة  األصالة  فريق  سؤال  مع  والبداية 
اتخذتها الوزارة لحماية الفئات الهشة من وطأة تأثيرات جائحة كورونا".

واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
لتقديم السؤال.

املستشار1لايس  1لنجا1لكمير:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

ايس  1لاي3زير1،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

ايس  1لاي3زير1،

الهشاشة تعد من أهم املطالب  أزمة كورونا كشفت أن محاربة 
لذا  نوعها وموضوعها،  كان  األزمات، كيفما  الحيوية لجعل مختلف 
نسائلكم السيدة الوزيرة، عن التدابير واإلجراءات االستعجالية اللي 
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اتخذتها الوزارة لحماية الفئات الهشة؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

بداء  اإلصابة  من  الوقائية  "التدابير  موضوعه  الثاني،  السؤال 
فيروس كورونا".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 
والتعادلية لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لالحسنلسل غ13:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  1لاي3زير1،

ايس  لاي3زير،

زمالئيلاألعزاء،

ايس  1لاي3زير1،

كما تعلمين، يعيش األطفال املتخلى عنهم واملشردون وبعض املسنين 
أوضاعا اجتماعية صعبة، تتجلى في ضعف الطاقة االستيعابية ملراكز 
اإليواء لهذه الشريحة، وبرزت هذه الوضعية الصعبة بشكل واضح 
خالل فترة الحجر الصحي، أما الشارع العام وأمام إشارات املرور فحدث 

وال حرج.

لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة: ما هي اإلجراءات الواقعية – وهنا 
أؤكد على الواقعية – املتخذة لتدبير وضعية األشخاص املشردين في 

الشوارع؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

ملواجهة  املتخذة  اإلجراءات  "حصيلة  موضوعه  الثالث،  السؤال 
تداعيات جائحة كورونا على الفئات الهشة".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم 
السؤال.

املستشارلايس  لمباركلجم لي:

شكرلايس  لايرئيس.

ايس  1لاي3زير1،

ايس  لاي3زير،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارين،

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، خصوصا على الفئات في 

احتياجات  ذوي  وأشخاص  ومشردين  مسنين  من  هشاشة  وضعية 
خاصة، بادرت وزارتكم إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات االحترازية 

والوقائية لحماية هذه الفئات.

لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن حصيلة هذه اإلجراءات وعن 
خطتكم ملواكبة هذه الفئات في املرحلة املقبلة؟

شكرا لكم.

ايس  لرئيسلالجلسة:

اآلثار  من  للحد  الحكومة  "إستراتيجية  موضوعه  الرابع  السؤال 
السلبية على األسر ذات الدخل املتوسط والفئات الهشة".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لأحم لش :

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  1لاي3زير1،

ايس  لاي3زير،

ايس  اتلقاإلخ3انلاملستشارين،

نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول التدابير املتخذة من طرف الحكومة 
للحد من اآلثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على األسر املغربية، 

وخاصة الفقيرة والهشة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

بها  قامت  التي  والتدابير  "اإلجراءات  موضوعه  الخامس  السؤال 
الوزارة إلنصاف الشريحة العريضة من ذوي االحتياجات الخاصة في 

ظل الحجر الصحي، الذي رافق إقرار حالة الطوارئ الصحية".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار 
لتقديم السؤال.

ال�ضي البكوري.

املستشارلايس  لمحم لايبك3ري:

شكرالايس  لايرئيس.

اليوم تحل ذكرى استرجاع إقليم سيدي إيفني، وهي مناسبة لنطلب 
من الحكومة تسريع وتيرة التنمية في هذا اإلقليم العزيز، خصوصا بعد 
جائحة كورونا التي نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن اإلجراءات والتدابير 
التي اتخذتها وزارتكم ملواجهة تداعيات هذا الفيروس اللعين املستجد، 
األزمة  هذه  ظل  في  واملواطنين  للمواطنات  الشرائية  القدرة  وحماية 

العاملية.

شكرا.
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ايس  لرئيسلالجلسة:

السؤال السادس موضوعه "العنف ضد النساء في زمن كورونا".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل 
لتقديم السؤال.

املستشار1لايس  1لفاطمةلايزهراءلاي ح اقي:

شكرلايس  لايرئيس.

ايس  1لاي3زير1،

اإلعالمية  والتحقيقات  والدراسات  التقارير  من  العديد  سجلت 
تفاقم انتشار ظاهرة العنف املمارس ضد النساء، نتيجة إعالن حالة 
الطوارئ بسبب جائحة كورونا املستجد وما صاحبها من تقييد لبعض 
إلى  دون وصولهن  وحال  املعنفات  النساء  معاناة  عمق  ما  الحقوق، 
أجهزة العدالة وآليات االنتصاف للتبليغ عن حاالت العنف، خاصة 
أمام قرار تعليق العمل باملحاكم، إضافة إلى ضعف اإلجراءات والتدابير 
الكفيلة بحماية النساء ضحايا العنف، كعدم إمكانية إبعاد املعتدي 
الذي يتواجد معهن طيلة الوقت داخل البيت، والنقص الحاد في املراكز 
املتخصصة واشتراط إثبات تعرضهن للعنف أو اإلدالء بشواهد طبية، 

وهذا أمر صعب لتعذر خروجهن لعدم توفرهن على رخصة التنقل.

حدتها  من  زاد  قد  املرأة  تواجهها  التي  والفقر  الهشاشة  أن  كما 
على  يتوفرن  ال  النساء  أغلب  وأن  الصحي، خصوصا  الحجر  ظروف 
بطاقة )RAMED1( ولسن منخرطات في "الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي"، ال�ضيء الذي حال دون استفادتهن من الدعم املستخلص 

من "صندوق تدبير جائحة كورونا".

وكنا في االتحاد املغربي للشغل، نأمل أن تبادر الحكومة في هذه 
الظرفية العصيبة باتخاذ إجراءات نوعية واستباقية للحد من حاالت 
العنف ضد املرأة وحماية ضحاياه، غير أنها تأخرت كثيرا في احتواء 
هذه الظاهرة، حيث لجأت الحكومة بعد دق ناقوس الخطر إلى إحداث 
لتلقي شكايات  العامة  النيابات  منصات رقمية وهاتفية على صعيد 
النساء املعنفات، غير أن آثار هذا اإلجراء ظلت محدودة، ألنها غير مالئمة 
نظرا  الرقمية،  الوسائط  عبر  التبليغ  إمكانيات  لعسر  النساء  لجميع 

لتف�ضي األمية، خاصة الرقمية، في صفوف الضحايا.

ومن هنا نؤكد، كاتحاد مغربي للشغل، على:

العنف والتحرش  190 بشأن  اتفاقية  بالتصديق على  التسريع   -
في أماكن العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتوصية 206 
التابعة لها لتعزيز الترسانة القانونية وتوفير بيئة عمل آمنة من العنف؛

- تفعيل القانون 103.13 على علته وضعف آلياته لحماية النساء 
والتكفل بهن؛

1 Régime d'Assistance Médicale

- االشتغال على املقررات الدراسية ووسائل اإلعالم في اتجاه مجتمع 
العدالة واإلنصاف واملساواة، وهذا يتطلب إرادة سياسية؛

- مراجعة الحكومة مقاربتها لظاهرة العنف املبني على النوع واعتماد 
مقاربة حقوقية تقارب الظاهرة في شموليتها وتعقيداتها وتمفصالتها، 
واالهتمام أكثر بباقي أنواع العنف كالعنف االقتصادي والعنف النف�ضي 
وما إلى غير ذلك، التي لها نفس الخطورة على وضعية املرأة واندماجها في 

مجتمع التنمية واملساواة والعدالة االجتماعية؛

- وضع آلية حكومية تضمن التقائية السياسات العمومية في رسم 
وتنفيذ االستراتيجيات القطاعية؛

- خلق خاليا للقرب للتكفل بالنساء وأطفالهن ضحايا العنف.

فما هي اإلجراءات التي ستتخذونها في ظل تفاقم ظاهرة العنف؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

واملساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن  وزيرة  للسيدة  الكلمة 
واألسرة، لإلجابة على أسئلة املحور األول.

ايس  1لجم لةلاملصلي،لقزير1لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا1لقاألسر1:

بسملهللالايرحمنلايرح م

الحم لهلللربلايذاملينلقايصال1لقايسالملعلىلأشرفلاملرسلين.

ايس  لايرئيسلاملحترم.

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

للتفاعل معكم من  تحية لكم جميعا، وشكرا على هذه األسئلة 
خاللها.

فبداية، ال شك أن هذه الفترة التي عاشتها بالدنا، فترة الطوارئ 
في  التضامن  نحيي جميعا قيم  الجائحة، قد جعلتنا  الصحية وفترة 
املجتمع املغربي، ولهذا فإذا كان هناك من شعار لهذه املرحلة فهو شعار 
"مغرب التضامن"، فحق لنا كمغاربة أن نفخر بهذه القيمة املتجذرة 
في املجتمع املغربي، والتي أبانت الجائحة فعال أننا، الحمد هلل، ما زالت 

هذه املنظومة يعني في كافة قوتها وسالمتها ومتانتها وعمقها.

فاليوم، أكيد أن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذه الجائحة 
واملتعلقة بالفئات اللي هي في وضعية هشاشة، كما تفضلتم في أسئلتكم، 
فهناك إجراءات اللي هي إجراءات عامة، يعني ما تم القيام به من دعم 
مباشر لألسر، سواء األسر اللي مسجلة في صندوق الضمان االجتماعي 
أو األسر اللي هي في )RAMED( أو األسر اللي هي لم تستفد من أي خدمة، 
فإضافة إلى كل هذه البرامج كانت هناك برامج وإجراءات مرتبطة بكل 
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قطاع على حدة.

وقطاع التضامن تشرف في هذه املرحلة بإطالق مجموعة من خطط 
العمل ومجموعة من الخدمات والبرامج التي تكت�ضي الواقعية وتهدف 
إلى القرب، قرب مع هذه الفئات، وبالتالي فقد كانت هناك مجموعة 
على مستوى التعاون الوطني، تم إحداث لجنة لليقظة مركزيا ولجان 
يقظة على مستوى الجهوي، لتتبع الحاالت في وضعية صعبة، وخاصة 

الحاالت التي هي في وضعية الشارع.

والتعبئة  الجميع  طرف  من  املبذولة  املجهودات  لهذه  وكنتيجة 
التي عرفها القطب االجتماعي في هذه املرحلة، فتم إنجاز مجموعة من 
البرامج، وليس فقط أهداف وضعناها وأردنا أننا نحققوها، فمن أهم 
هذه البرامج التي تم، الحمد هلل، نجحنا فيها كمغاربة وليس فقط كقطاع 
التضامن، وهو "برنامج األشخاص في وضعية الشارع"، كما تفضلتم في 
أسئلتكم، فاستطعنا أنه اليوم املغرب الحمد هلل كان من الدول القالئل 
– ينبغي أن نقولها بكل افتخار – من الدول القالئل التي وجدت حال في 
وقت سريع لألشخاص في وضعية الشارع بمختلف الفئات، فوصلنا في 
4 ماي إلى 6324 شخص الذين تم إيواؤهم، بتعاون مع مصالح وزارة 
الصحة لتقديم الخدمات الصحية، بتعاون مع السلطات العمومية، 
بتعاون مع كافة الشركاء، الجماعات الترابية وكافة الشركاء والفاعلين.

وهذه الخدمة التي تم تقديمها ألنها استطعنا من خاللها أوال، أننا 
نضبطو العدد، ألن قبل ما كانش هناك ضبط للعدد، اليوم تم سحب 
20% من  تقريبا 950 طفل من الشارع في هاذ العملية، وطبعا كان 

مجمل الرقم الذي قدمته فيه النساء واألطفال وبعض املهاجرين.

أجل  من  السلطات  لكل  مواكبة  فيها  كانت  العملية  هاذ  طبعا، 
يعني  التخفيف،  تدابير  اتخاذ  بعد  هلل،  الحمد  واليوم،  إنجاحها، 
اإلجراءات الصحية والحجر الصحي، اليوم استطعنا أن األغلبية واحد 
العدد مهم كانو فقط يعني يمكن نقولو عابري سبيل أو عندهم مشاكل 
منعتهم من الوصول إلى بيوتهم، فاليوم، الحمد هلل، تعمالت مبادرات 

من أجل إرجاعهم إلى بيوتهم.

املجتمع  كذلك مشاركة من طرف  فيها  كانت  العملية  هاذ  طبعا 
املدني الذي أبان فيها عن واحد الروح وطنية عالية.

فبالنسبة للخدمات التي حرصنا في هذه الفترة على تقديمها، كاين:

- خدمات وبرامج مرتبطة بمحور الحماية واملساعدة االجتماعية 
للفئات الهشة؛

- محور الدعم النف�ضي واالستماع والتوجيه؛

- محور اليقظة االجتماعية والوقاية؛

- محور التواصل والتحسيس.

حرصت الوزارة أنها توضع منذ األسابيع األولى، أن تضع صفحات 

خاصة بكل فئة، صفحة ديال األشخاص في وضعية إعاقة، صفحة 
خاصة بالنساء، صفحة خاصة باألطفال، وصفحة خاصة باملسنين، 
من أجل أننا جميع الخدمات اللي كنقدموها والبرامج تكون موجودة 
رهن إشارة الفاعلين امليدانيين واملحليين، وفي نفس الوقت رهن إشارة 

الفئات اللي كتحتاجها.

ففي هذا السياق، نبغي نأكد أنه، الحمد هلل، استطعنا في هذه 
الفترة إطالق خطة للطفولة "خطة عمل من أجل حماية الطفولة"، 
وهاذ الخطة اللي من خاللها تمت املواكبة اليومية ل 3852 طفل اللي 
هوما أطفال عندهم وضعية إهمال، تمت املواكبة اليومية، وبالتالي 
فأول نتيجة كانت مهمة بالنسبة لنا أن هاذ األطفال، سواء األطفال 
اللي هوما في وضعية إهمال أو العمال االجتماعيين اللي كيشتغلو معهم، 
الحمد هلل، لم تسجل ولو إصابة واحدة بهاذ الوباء في إطار هذه املراكز، 
وهاذي شهادة على أنه تم اتخاذ كل االحتياطات وكل االحترازات من 

أجل حماية هاذ األطفال.

كذلك بالنسبة ملراكز املسنين، لم يتم تسجيل  – األعداد أكثر من 
2700 –  لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بــ "الكوفيد-19" في هذه املراكز، 
ال من طرف األشخاص اللي هما مستفيدين وال كذلك من طرف األطر، 
وهذا نتيجة عمل كبير للجان اليقظة اللي اشتغلت، ونتيجة يقظة كبيرة 
ونتيجة كذلك التعاون مع مصالح وزارة الصحة ومع كل الفاعلين على 

املستوى الترابي.

تم كذلك، في جانب الطفولة، قلت أنه تم سحب 950 طفل و206 
تم إرجاعهم إلى أسرهم، وهاذي كذلك كانت مقاربة اعتمدناها، وهي أن 
األشخاص اللي كيكونو في وضعية الشارع أهم مرحلة كنقومو بها هي 
الوساطة األسرية إلرجاعهم إلى أسرهم، واليوم تسجالت أكبر عملية أنه 
أكثر من 4000 شخص تم إرجاعهم إلى أسرهم، وهاذ العمل في الحقيقة 
ما يمكن يقومو به إال املغاربة، هذا التضامن وهاذ القيم ما يمكن يقومو 
بها إال املغاربة، شهدنا في هاذ الفترة كيف أن أسر فرحت أنها وأخيرا 
لقات واحد املفقود، يا إما أب، يا إما أخ، يا إما طفل، بواحد القيم 

إنسانية عميقة جدا.

صراحة هاذ ال�ضي ما يمكن يتدار إال في مجتمع من مثل املجتمع 
املغربي والتضامن املغربي.

إذن تم كذلك تخصيص 74 فريق للمساعدة االجتماعية بالنسبة 
للطفولة، وهاذ الفرق كانت تواكب وحدات حماية الطفولة املوجودة 
في مجموعة من األقاليم، وتوفير 300 عامل اجتماعي من أجل ضمان، 
من أجل ضمان توفير هاذ الخدمات، ألن عندنا أطفال اللي هوما في 
مراكز الرعاية االجتماعية طبعا، وكاين أطفال اللي كانو في مراكز ديال 
اإليواء، وكان كذلك خدمات التي ينبغي تقديمها واللي شرعنا، والحمد 
هلل، استطعنا في هذه الفترة أننا نتقدمو فيها كثيرا، وهي "الجهاز الترابي 
املندمج لحماية الطفولة"، استطعنا في هذه الفترة أننا نوفرو البرنامج 
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التكويني اللي انطلق في 8 يونيو وغادي يشمل تقريبا 100 فاعل محلي في 
إقليم طنجة، في إطار اللجنة اإلقليمية اللي كاينة في طنجة للجهاز الترابي 

املندمج، ومن بعد منها غادي تتعمم التجارب في 8 مدن نموذجية.

إذن، انطالق البرنامج التكويني بالنسبة لنا اللي غادي يمتد ملدة 
6 أشهر، وغادي يخرج لنا عاملين وفاعلين ترابيين متخصصين، ألن 
أكبر تحدي يمكن يواجهنا في منظومة العمل االجتماعي وفي الخدمة 

االجتماعية هو توفير موارد بشرية مؤهلة ومتخصصة.

اليوم م�ضى الزمن اللي يمكن لنا نتكلمو نقولو هذا فاعل اجتماعي 
أو هذا عامل اجتماعي، اليوم وصلنا لدرجة التخصص، والتخصص 
اليوم  علمية،  قواعد  على  كيعتمد  اللي  والتكوين  بالتكوين،  تيكون 
انطلق البرنامج في طنجة منذ 8 يونيو، وكذلك على مستوى املنظومة 
املعلوماتية، ألن ما يكفيش فقط نوضعو آليات لحماية األطفال ولكن 

البد من منظومة معلوماتية.

املنظومة املعلوماتية تقدمنا فيها كثيرا، اللي غادي تعطينا مسار 
الحماية بالنسبة لألطفال، هاذ األطفال اللي كانو في وضعية الشارع 

مسار الحماية لهم.

طبعا، البرامج التي تم اطالقها كانت كذلك على مستوى اإلعاقة، 
األشخاص في وضعية إعاقة، وهنا نعطي بعض األرقام التي أعتبرها 
جد معبرة وهي أننا استطعنا في هذه الفترة أنه في إطار املواكبة والدعم 
النف�ضي لألشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة األطفال، تعبئة 3462 
إطار متخصص يدبرون.. كنوصلو حتى ما بين 4500 مكاملة يوميا من 
هاذ األطر املتخصصة في الترويض والدعم النف�ضي، وفي النطق كذلك 
وصلنا إلى 4500 مكاملة يوميا ما بين هاذ األطر وما بين األسر وما بين 
األشخاص في وضعية إعاقة، ألن هاذ األشخاص كانو كيحتاجو فعال 
لدعم من هذا النوع، أغلقت املدارس يعني بإكراه كيتجاوزنا جميعا، 
ومراكز الدعم والتمدرس بالنسبة لألطفال في وضعية إعاقة استمرت 

من خالل خدمة املداومة التربوية.

أكتفي بهذا القدر، ونعاودو نكملو في املناقشة فيما تبقى من الوقت.

ايس  لرئيسلالجلسة:

والتنمية  التضامن  وزيرة  السيدة  جواب  على  التعقيب  إطار  في 
االجتماعية واملساواة واألسرة، أعطي الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

املستشار1لايس  1لنجا1لكمير:

شكرالايس  لايرئيس.

شكرا، السيدة الوزيرة، على الرد ديالكم اللي استمعت له بتمعن، 
وتمنيت فعال أنه يكون هذا هو اللي كاين على أرض الواقع.

ولكن، السيدة الوزيرة، كيف كتعرفي، جائحة كورونا وما تبعها من 
حجر صحي سلطت الضوء على ما تعانيه الفئات الهشة من صعوبات 

كثيرة على مختلف واجهات الحياة، كما كشفت لنا أيضا هاذ الجائحة 
على أهمية األنظمة االجتماعية في تحقيق التماسك االجتماعي واألسري، 
األمر اللي وضع الوزارة ديالكم، باعتبارها الوصية على القطاع، أمام 
ما  واللي  املعتادة  للمهام  باإلضافة  لها،  كتنضاف  جديدة  تحديات 

ملسناهاش على أرض الواقع.

ايس  1لاي3زير1،

السادس،  محمد  امللك  لجاللة  االستباقية  النظرة  بفضل  طبعا 
نصره هللا، واملجهودات الجماعية، استطعنا التصدي ملعظم تداعيات 
التأسيس ملغرب  اتجاه  في  آمال كبيرة  لنا  الجائحة، بل وأعطت  هاذ 
جديد، تكون فيه األولوية لتوفير الحماية ورد االعتبار للجميع وتقليص 
الفوارق االجتماعية واملجالية، ضمانا لحياة كريمة لجميع املواطنين 

واملواطنات.

بالنسبة لنا، في فريق األصالة واملعاصرة، نعتبر أن جائحة كورونا 
هي الفرصة التاريخية لتطوير وتحسين السياسات والبرامج ذات الصلة 
بالحماية االجتماعية، والقيام بمراجعة عميقة وشاملة لطرق تدبير 
وتمويل املنظومة وتجويد وتدقيق طرق االستهداف، لضمان شمولية 
إحسانية،  مقاربة  مقاربة حقوقية، ال  واعتماد طبعا  الحماية  آليات 

السيدة الوزيرة.

ايس  1لاي3زير1،

بالنسبة لنا، الزمامرة، عندنا مركز رعاية األطفال في وضعية إعاقة، 
الدعم اللي موجه لهم عاد وصل ومازال ما تسلموهش ديال 2018، 
يعني التأخير ديال سنتين. تخيلي معايا، السيدة الوزيرة، حتى في ظل 
جائحة كورونا ما كاينش واحد االستثناء، وبالتالي كيفاش غيعيشو هاذ 
املسيرين؟ وكيفاش غتكون النفسية ديالهم باش أنهم غيتابعو؟ طبعا 
راهم كانو خدامين -كيف قلتو، وجا على لسانكم السيدة الوزيرة- عن 
ديالهم هما  النفسية  أو  الوليدات  بعد؛ كيفاش غيتابعو مع هاذوك 

بعدا؟

 25 عاد، السيدة الوزيرة، بالنسبة لنا إقليم سيدي بنور عندنا 
جماعة، ما غنتكلمش عن سوء تدبير املراكز، بل غياب املراكز، احنا 
الطفولة،  مركز حماية  عندناش  ما  املنهي،  التدرج  مركز  عندناش  ما 
ما  احنا  ديالهم،  التدبير  على  كتكلمي  الوزيرة،  السيدة  وسمعتك، 
عندناش أصال، ما عندناش دار املسنين، وحتى الفضاءات املتعددة 

الوظائف للنساء، كاينة بناية بدون دعم وال ترخيص.

ولألسف، السيدة الوزيرة، الرصد األولي لتبعات الجائحة أظهر أن 
النساء عانين أكثر من سلبيات الحجر الصحي، بحيث كان الكثير من 
حاالت العنف، وعدد من النساء ما تمكنوش من مغادرة البيوت واللجوء 
ألي كان، هذا فيما يخص العنف املنزلي، ناهيك عن العنف املؤسساتي 
اللي تجسد أثناء توزيع املساعدات املالية ألصحاب )RAMED(، اللي 

اقتصرت فقط على تمكين رب األسرة.
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شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  1لاملستشار1.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستشارلايس  لالحسنلسل غ13:

شكرلايس  لايرئيس.

أوال، شكرا السيدة الوزيرة على هاذ املعطيات، كما نود أن نشكركم 

على املجهودات الكبيرة والقيمة التي قمتم بها وتقومون بها.

البد من هذه اإلشادة ملا نعرفه عنكم من كل جدية، ولكن، مع األسف 

الشديد، رغم املجهودات التي أشرتم إليها واإلحصائيات املقدمة، فإن 

الوضع ليس مطمئنا، وهنا فإننا ال نحمل وزارتكم املسؤولية وحدها، بل 

للحكومة، بل للحكومة، فمن منا ال يصادف خالل توقفه بإشارة الضوء 

وأضيفت  والعجزة  والشيوخ  املشردين  األطفال  من  األحمر مجموعة 

إليهم جحافل املهاجرين؟

مع األسف الشديد، هناك بعض التساؤالت:

- هل السادة أعضاء الحكومة ال يرون أثناء تحركاتهم نساء ورجال 

صغار يستنجدون؟

- أال يرون أطفاال في عمر الزهور عرضة لالنحراف وهم في سن 

التمدرس؟

- أال يرون بعض ذوي االحتياجات خاصة بإشارات املرور يطلبون 

لقمة الخبز؟

- أال يرون إخواننا األفارقة كذلك؟

فكيف ال يشكل هذا املوضوع أولوية األولويات في مجلس الحكومة؟

ما يحز في القلب، السيدة الوزيرة، ويؤملنا ويؤملك كذلك، ونؤمن 

بأنه يؤملك، وهو وجود فتيات في مقتبل العمر يمارسن التسول ويجذبن 

التعاطف بمسح الزجاج أو ما شابه، في حين أن مكانها الطبيعي هو 

فصل الدراسة، فما هو مصير هذه الفئة؟ وإلى متى يستطعن مقاومة 

املخدرات،  املتشردين:  عالم  بها  يعج  التي  واالنحرافات  اإلغراءات 

الدعارة، السرقة؟

ال يمكن مناقشة األرقام في ظل واقع لم نر فيه تغيرا ملا يزيد عن 

عقد من الزمن، بل نسجل بحسرة وأسف، ازدياد أعداد هذه الفئة، 

مما يدفعنا إلى القول أن الحكومة ال تولي أي اهتمام والعناية الالزمة 

لهذه الفئة، ويتجلى ذلك بوضوح في امليزانية الضئيلة لهذا القطاع، ألن 

لو أرادت الحكومة فعال..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

الكلمة لفريق العدالة والتنمية.

املستشارلايس  لمباركلجم لي:

شكرا، السيدة الوزيرة، على هاذ العرض اللي قدمتيه أمامنا، ونثمن 
عاليا املجهودات الجبارة التي قامت بها الوزارة خالل هذه الفترة، التي 
عرفت الفئات الهشة واحد الحاجة ماسة إلى الدعم، ونخص بالذكر 
إيواء املشردين واألشخاص في وضعية صعبة خالل فترة الحجر الصحي، 

لحمايتهم من انتقال العدوى لهم.

كما نثمن القيام بحمالت توعوية عبر القنوات الوطنية ملناهضة 
العنف ضد النساء واألطفال خالل فترة الحجر الصحي، ونثمن كذلك 
إطالق برنامج رقمنة مسطرة الحصول على شهادة اإلعاقة ب 26 إقليم.

نتمناو، السيدة الوزيرة، أن تعم هاذ املسطرة هاذي وهاذ رقمنة 
الحصول على الشواهد، باقي األقاليم، خصوصا األقاليم البعيدة التي 

ال تستطيع الوصول إلى املركز.

وبخصوص حصيلة تدخالت وزارتكم خالل هذه الجائحة، نقدم 
لكم املالحظات التالية:

1- على ضوء املتغيرات التي أفرزتها هذه الجائحة على الفئات األكثر 
هشاشة، البد لوزارتكم من وضع تصور جديد وإستراتيجية واضحة 
لدعم هذه الفئات، وأظن أن في العرض ورد أن الوزارة منكبة على وضع 

هذه اإلستراتيجية، نتمنى لها النجاح؛

2- وأيضا فيما يتعلق بالفترة التي تلي رفع الحجر الصحي، فإن العديد 
من املراكز املستقبلة لألشخاص في وضعية إعاقة ستستأنف نشاطها، 
مما يطرح تساؤالت حول آليات املراقبة والتتبع التي تقوم بها وزارتكم 
في ظل النقص الكبير الذي تعرفه املوارد البشرية بوزارتكم، أو مراكز 
والتعليمات  اإلرشادات  احترام  مدى  على  للوقوف  الوطني،  التعاون 

املضمنة في الدليل العملي الذي أصدرته وزارتكم؛

3- نسجل نقصا في استعمال لغة اإلشارة التي يحتاجها األشخاص 
بمعايير  والتحسيس  التوعية  حمالت  للتواصل خالل  والبكم  الصم 

الوقاية الصحية ومختلف الحمالت التي تقوم بها وزارتكم؛

4- ضرورة توفير كمامات تناسب طبيعة التواصل باإلشارة للمدربين 
ومقومي النطق ولألشخاص مستعملي هذه اللغة، سواء داخل املراكز 

املتخصصة أو لالستعمال خارجها؛

5- وأخيرا، العمل على إدماج األطفال في وضعية صعبة، الذين 
باملراكز خالل فترة الحجر الصحي لالستفادة من أجواء  إيواؤهم  تم 

االستقرار التي عاشها هؤالء األطفال خالل هذه الفترة.
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وفي الختام، نجدد التنويه باألشغال واألعمال واملبادرات التي قامت 
بها الوزارة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

الكلمة للفريق الحركي.

املستشارلايس  لأحم لش :

شكرالايس  لايرئيس.

في إطار التفاعل مع جوابكم، السيدة الوزيرة، نود في الفريق الحركي 
تسجيل املالحظات واالقتراحات التالية:

1. نجدد التنويه بروح التضامن الوطني التي أبانت عنها مختلف 
مكونات الشعب املغربي بقيادة ملكية حكيمة، مكنت من الحد من 
النوعية  املبادرة  خالل  من  كورونا،  لجائحة  االجتماعية  التداعيات 
املتمثلة في إحداث صندوق لتدبير تداعيات الجائحة، والذي استفاد 

من دعمه املباشر حوالي 4.3 مليون من األسر؛

وفي هذا اإلطار، نجدد التأكيد على ضرورة مواصلة دعم األسر 
املعوزة والفقيرة التي فقدت مصدر عيشها في هذه األزمة – وهي أسر 
كثيرة –  وإدماج الفئات التي لم يشملها الدعم، خاصة في مناسبتي عيد 
األضحى املبارك والدخول املدر�ضي، وكنعرفو بأن هاذ املناسبة الدينية 
الفترة  الفقيرة، وخصوصا بعد هاذ  كتكون معاناة كثيرة ديال األسر 
هاذي. إذن خصنا ضروري أن نديرو واحد االلتفاتة في هاذ املناسبة 

الدينية وكذا الدخول املدر�ضي؛

الوضع  لتحسين  املبذولة  املجهودات  رغم  الوزيرة،  السيدة   .2
االجتماعي في املغرب، فاألزمة كشفت عن واقع الهشاشة والفقر وضعف 
منظومة الحماية االجتماعية ببالدنا، فالحكومة ما تزال مطالبة ببذل 
مجهودات إضافية في هذا النطاق، فرقم 9 مليون من األسر الفقيرة 
التي طلبت االستفادة من صندوق الدعم، أكدت محدودية السياسات 

االجتماعية املنتهجة وضرورة مراجعتها؛

3. السيدة الوزيرة، هناك بعض الصناديق أحدثت لدعم بعض 
االجتماعي"  والتماسك  الدعم  "صندوق  ك  والفقيرة  الهشة  الفئات 
الوطني  التعاون  مؤسسات  عن  فضال  األرامل"،  دعم  و"صندوق 
و"وكالة التنمية االجتماعية" وغيرها من البرامج، إال أننا نسجل ضعف 
مردوديتها وفعاليتها ونجاعتها طيلة الجائحة املتواصلة، وهناك فعال 

معاناة حقيقية لألسر الفقيرة والضعيفة؛

4. مطلبنا الدائم املتعلق بمراجعة آليات الدعم االجتماعي وإدماجها 
في منظومة مؤسساتية واحدة، بدال من تشتيتها على عدة قطاعات، 

خاصة بعد املصادقة على القانون املنظم للسجل االجتماعي املوحد؛

5. لم نلمس كذلك، السيدة الوزيرة املحترمة، أي تدابير خالل هذه 

الجائحة لدعم ومواكبة ذوي الحاجيات الخاصة، التي كانت معاناتهم 
مع الحجر املنزلي مضاعفة وكثيرة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيبات.

اسمحي لي، الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.

اسمحي لي، السيدة والوزيرة.

املستشارلايس  لمحم لايبك3ري:

شكرالايس  لايرئيس.

بكل صدق، السيدة الوزيرة، الرأي العام سجل نقصا لقطاعكم 
في مواكبة ذوي االحتياجات الخاصة، خاصة خالل الحجر الصحي، 
علما أن اإلعالم الوطني بكل مكوناته لعب دورا طالئعيا في التحسيس 
املصابون  رأسها  األكثر تضررا، وعل  تعد  الشريحة  فهاته  واملواكبة، 
وما  الحركية،  واإلعاقات  والبكم  الصم  الذهنية،  واإلعاقة  بالتوحد 
الشريحة  هذه  أن  سجلنا  حيث  مستمرة،  عالجات  من  تستلزمه 
املعاقة عانت على املستوى الصحي والنف�ضي بفعل اضطرابات النوم 
واضطرابات التغذية نتيجة املكوث املستمر في املنزل، وهي كلها عوامل 

أدت إلى ارتفاع منسوب التوتر والقلق، وصل أحيانا إلى حد االكتئاب.

إذا كنتم، السيدة الوزيرة، قد قمتم بمبادرات ومجهودات حميدة، 
نشكركم عليها، ولكن غير كافية، فقد سجلنا بعض التأخر لتدخلكم 
ومواكبة هذه الشريحة بعد انقطاع حصص العالج النف�ضي وانقطاع 
حصص العالجات الطبية وشبه الطبية، مما شكل عبئا كبيرا على األسر 

املغربية، حيث ازداد العنف على الذات وعلى اآلخرين.

بعد  األوضاع  اإلعاقة  فاقمت  االجتماعي، فقد  املستوى  أما على 
ارتفاع درجة املشاحنات وغياب التواصل وضعف حظوظهم في التعلم 

عن بعد، خصوصا داخل األوساط الفقيرة وفي العالم القروي.

على املستوى االقتصادي فإن تناقص املداخيل لدى األسر بفعل 
توقف أنشطتها، قد فاقم أوضاع هذه الشريحة كذلك.

املغاربة، وهلل الحمد، أعطاو املثال، كما قلتم السيدة الوزيرة، في 
تقاسم العيش والتضامن والتالحم، أكثر من 5 ماليين أسرة استفادت، 
وأكيد أن من األسر املستفيدة من تتوفر على شخص من ذوي االحتياجات 
الخاصة، لذلك يجب االستفادة من هذه الجائحة وتداعياتها من أجل 
التيهيء لها مستقبال، لذا البد من إعادة النظر في طرق تدبير الوزارة من 
هذا الجانب وتطوير أدائها لكي تستوعب مثل هذه األزمات وعلى رأسها 

ظاهرة الحجر الصحي، خصوصا لذوي االحتياجات الخاصة.

شكرا.
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ايس  لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيبات.

ايس  1لقزير1لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةلقاملساقا1لقاألسر1:

شكرالايس  لايرئيسلاملحترم.

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

أشكركم على حسن تفاعلكم وتقديركم للمجهودات التي تقوم بها 
وزارة التضامن، وكذا كافة الشركاء.

أكيد أن هذه املرحلة أبانت، مرحلة الجائحة، هي مناسبة الستخالص 
العديد من الدروس بالنسبة للجميع، وأكيد أن هذه الجائحة تزامنت 
بالنسبة لوزارة التضامن مع منتصف املرحلة، يعني املرحلة التي نقيم 
في  سواء  بها  نشتغل  التي  العمومية،  السياسات  من  مجموعة  فيها 
الطفولة أو في اإلعاقة أو بالنسبة للمرأة كذلك، فهي مناسبة في إطار 
إعادة تقييم هذه السياسات لوضع يعني مثل هذه املخاطر االجتماعية 

في الحسبان.

أريد أن أؤكد أن في هذه الفترة كذلك، الحكومة تتوفر على سياسة 
بلجنة  مكلفة  التضامن  وزارة  وأن  االجتماعية،  الحماية  في  عمومية 

املساعدة االجتماعية.

الخدمة االجتماعية في بالدنا تطورت كثيرا، والبد أن نثمن ذلك، 
اليوم موضوع املساعدة االجتماعية يعني عندنا فيه تصور أوضح في 
إطار السياسة العمومية، هناك تصور أوضح، وهناك برامج وهناك 

مخططات واضحة.

بالنسبة ملالحظاتكم، السادة املستشارين، حول بعض الوضعيات 
اللي تنقدرو نلقاوها، في يعني وضعية هشة أو في وضعية الشارع، احنا 
أطلقنا هذه السنة خدمة "اإلسعاف االجتماعي" وحرصنا على تعميمه 
في كل املدن اللي عندنا فيها الجهاز الترابي املندمج الخاص بالطفولة، 
أرفقناه بخدمة اإلسعاف االجتماعي، والوزارة وفرت تقريبا 20 مليون 
درهم من أجل هذه الخدمة، ألنه ما يكفيش فقط تكون الخدمة الطبية 
لهذه  اجتماعية  هناك خدمة  تكون  أن  البد  ولكن  األمنية  والخدمة 

الفئات.

وهاذ اإلسعافات االجتماعية تتقوم بدور كبير، ألن تتعرفو الدور 
ديالها تتجول في املدن ويعني الحاالت اللي تتلقاها في وضعية صعبة 

تتحاول تأخذها تلقى لها الحل في إطار املراكز املتوفرة.

بالنسبة كذلك، دائما في إطار الحماية االجتماعية، اليوم النساء 
اللي استفادو من الدعم اللي قدمتو الحكومة، يعني 5 داملليون و300 
ألف، 20% هم نساء، 20% من هاذ 5 داملليون و300 ألف هم نساء، 
احنا اإلحصائيات الرسمية تتعطينا أن نسبة النساء املعيالت لألسر 
16.4%، ولكن نسبة النساء اللي استفادو من هاذ الدعم املباشر %20، 

وهذا رقم مهم جدا، كنعتبروه رقم مهم جدا.

طرحتو كذلك موضوع يعني بالنسبة لألطفال، هناك خطة لحماية 
األطفال من التسول، وهاذ الخطة اللي، الحمد هلل، انطلقنا فيها قبل 
الجائحة وأعطتنا أنه 96 طفل في املدة ديال أربعة أشهر تقريبا 96 طفل 
تم إنقاذهم، واليوم كاينة برامج للتأهيل، ألنه ال يكفي فقط أننا نخرجو 

الناس من واحد الواقع ولكن خصنا نلقاو لهم البدائل.

ولهذا، فهاذ الفترة أعطتنا يعني إمكانيات لوضع برامج من أجل 
التأهيل لألشخاص اللي هم في مثل هاذ الوضعيات.

اليوم بالنسبة للنساء اشتغلنا في هذه الفترة على برنامج "التمكين 
االقتصادي للنساء"، وهاذ البرنامج مهم جدا، ألنه برنامج تيقوم بمقاربة 
مندمجة وغادي يتقدم في لجنة وزارية قريبا، إن شاء هللا، وتنعتبروه هو 
الجواب الحقيقي على الهشاشة اللي يمكن تعيشها بعض الفئات من 
النساء، ألن الدور ديالنا هو اإلسهام في تأهيلهم ما �ضي فقط.. ما �ضي 

نوصفو الحاالت ولكن أننا نساهمو في التأهيل ديال النساء.

لها  اللي تعطات  املكانة  املغرية، بفضل  املرأة  الحمد هلل،  واليوم 
وبفضل اإلرادة امللكية السامية، حققت الكثير من التقدم في العديد 
من املجاالت، فكذلك في املجال االقتصادي البد أن نقوم بهاذ البرنامج، 
إن شاء هللا، غادي يتقدم وغادي يمكن تكون فرصة ونقدموه لكم في 

اللجنة من أجل تسليط الضوء عليه.

القضية اللي طرحتو ديال أن مجموعة ديال الجمعيات ما توصالتش 
بالدعم، أنا الرقم اللي عندي رقم غير مسبوق، أنه في هذه الفترة ديال 
ديال  مبلغ  تلقت  إعاقة  في وضعية  األشخاص  دعم  مراكز  الجائحة 
129 مليون ديال الدرهم، في هذه الفترة، ولكن تنتكلم على الجمعيات 
اللي الوضعية ديالها مسوياها، ما يمكنش الوزارة عن طريق التعاون 
الوطني، تعطي للجمعيات، وحتى انتوما السيدات املستشارات والسادة 
املستشارين ما يمكنلكومش تقبلو أننا نعطيو الدعم لألشخاص اللي 

امللفات ديالهم غير مكتملة.

فإذن، الوزارة، عبر التعاون الوطني، جاهزة لألداء جميع امللفات، 
واحنا حرصنا، بمجرد ما بدات الجائحة، حرصنا أن كل امللفات تتفك، 
وأنا تنأكد أن كل الجمعيات اللي امللفات ديالها مضبوطة قانونيا تم 
تسليمها الدعم اللي تتستحقو، اللي عندو �ضي مشكل في امللف طلبنا 
منهم أنهم يسويو الوضعيات ديالهم، وجعلنا لذلك هاتف مفتوح باش 

يتواصلو إلى عندهم بعض األسئلة.

أريد كذلك أنني نأكد على القضية ديال العنف اللي أشارت لو السيدة 
املستشارة، بالنسبة ملوضوع العنف ضد النساء، ال يخفى عليكم أنه 
اليوم كاينة منصة "كلنا معك"، املنصة تشتغل عبر رقم هاتفي وعبر 
تطبيق ذكي، فبالتالي التبليغ، حاولنا أننا نوفرو ألن هاذ املنصة أطلقت 
 24/24 تشتغل  وهي  املغرب"  لنساء  الوطني  "االتحاد  مع  شراكة  في 
ساعة، وباملناسبة الناس اللي تيشتغلو فيها ما خرجوش، عاشو الحجر 
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من أجل أنهم يضمنو هاذ الخدمة، وهذا �ضيء مهم خصنا نعرفوه.

املندوبية  أعطتنا  اللي  الدراسة  متوفرة،  الخدمات  كانت  وبالتالي 
السامية للتخطيط، أكدت أنه تقريبا 82% من األسر ما وقعش عليها 

تغيير، 18% فقط هي اللي عاشت بعض الصعوبات.

أكيد أن الحجر الصحي كاينة حالة الطوارئ الصحية، هناك يعني 
تأثيرات  كاينة كذلك  تنحتسبها، ولكن  اقتصادية واجتماعية  تأثيرات 

نفسية اللي تتبان عند األشخاص اللي هم في وضعية هشة.

مجهودات  تبذالت  إعاقة  وضعية  في  لألشخاص  بالنسبة  ولهذا، 
 22 تعليمية:  كبسوالت  تعليمية،  كبسوالت  وفرنا  مرة  ألول  كبيرة، 
الترجمة  لها  وعملنا  اإلعالمية  القنوات  في  وكتبث  تعليمية،  كبسولة 
باألمازيغية باش تكون في متناول الجميع، هاذ الكبسوالت لقيت لنا 
من طرف متخصصين، لقيت إشادة دولية، ألنها تعمالت بمعايير جد 

متقدمة.

بالنسبة لألشخاص في وضعية إعاقة، بالنسبة للشهادة، الشهادة 
مهمة ملاذا؟ ما �ضي هي ورقة، ولكن ألنها هي مقدمة لخدمات، ألنها 
في وضعية  ألف شخص   105 ديال  ملف  اليوم  ألف،   100 مقدمة 
إعاقة اآلن يعني امللفات ديالهم أصبحت مرقمنة عند وزارة التضامن، 
وبالتالي فالخدمات اللي غادي تكون، غتكون واضحة وتتخضع للمعايير 

الضرورية في الشفافية.

إذن املوضوع اللي هو كذلك مهم، هو أن النساء األرامل، اليوم 
وصلنا في إطار صندوق الدعم، النساء األرامل أنا غادي نقول املبلغ 
املالي، 2 داملليار و373 مليون ديال الدرهم، هو مبلغ االستفادة ديال 
النساء األرامل، وطبعا، هاذ النساء تيعيلو 178 ألف يتيم ويتيمة، هذا 
واحد تضامن وطني دائم، ما �ضي فقط غير في الجائحة، هذا تضامن، 
وكيف ما قلت، كاينة أشياء ال تقع إال في هاذ البلد ذو القيم األصيلة 

واملتجذرة.

بالنسبة، اللي طرحتو بعض الجماعات وبعض املشاكل اللي فيها، 
ما كانتش عندي في السؤال، وبالتالي ما عنديش عليها تفاصيل، ولكن 
نبغي نأكد قبل ما نختم هاذ الكلمة، أنه في هذه الفترة تم إخراج قانون 
العمال االجتماعيين غادي يتحال قريبا على البرملان، وهذه خطوة جد، 
جد متقدمة في تأهيل عمل الخدمة االجتماعية في بالدنا، غنتقلو من 
االرتجالية أو يعني شوية ديال الضعف عند البعض ما �ضي عند الكل، 
الخدمات  جودة  تتعني  واالحترافية  واملهنية  واالحترافية،  املهنية  إلى 

وتتعني املعيرة، وهذا واحد الورش وطني كبير.

مزيد من  نفعلو  أننا  االجتماعية كتحتاج  الخدمة  أن  نأكد  نبغي 
الشراكة مع الجماعات الترابية، وأنا هنا أدعو كافة يعني املسؤولين 
من الجماعات الترابية، وتنعرف أن عندنا العديد منهم هنا في هذه 
الغرفة املحترمة، إلى مزيد من التعاون، ألن القضايا ديال هاذ املراكز ما 
يمكنش وزارة التضامن لوحدها أن تستجيب لكل التحديات، ولكن مع 

الجماعات الترابية يمكن لنا نقدمو خدمات مهمة ومهمة جدا وخدمات 
القرب.

احنا اليوم، من خالل امليزانية املتوفرة تنسعاو أننا الجودة، معيرة 
هذه الخدمات، ولكن آن األوان أن الجماعات الترابية أن تفتح أبوابها 
للشراكة مع هذا القطاع من أجل أننا نطورو الخدمات، ومن أجل 
أننا نستاجبو للتحديات، ألن ما بعد الجائحة التحديات االقتصادية 
واالجتماعية، أكيد سترخي بظاللها على بعض الفئات الهشة، وبالتالي 
غنحتاجو مزيد من التضامن، مزيد من الصمود، مزيد من التعاون بين 
كل املؤسسات بما فيها الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، اللي 

يمكن لها تكون عندها يعني إضافة نوعية في هاذ الشأن.

وشكرا لكم.

ايس  لرئيسلالجلسة:

نشكرلايس  1لاي3زير1لعلىلمساهمتهالايو مة.

وننتقل إلى أسئلة املحور الثاني املوجهة لقطاع الطاقة واملعادن 
والبيئة.

والبداية مع سؤال فريق األصالة واملعاصرة، وموضوعه "االرتفاع 
املهول لفواتير املاء والكهرباء".

واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لإبراه ملاشك لي:

شكرالايس  لايرئيس.

شكرالايس  لاي3زير.

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

سجلت فواتير املاء والكهرباء التي توصل بها املغاربة ارتفاعا مهوال، 
خاصة وأن شركات التوزيع اعتمدت خالل ثالثة األشهر من الحجر 
في  الزيادة  هذه  وجاءت  فقط،  االستهالك  مؤشر  تقدير  على  الصحي 
االقتصادية  التبعات  بسبب  املواطنين  منها  يمر  التي  الظروف  ظل 

واالجتماعية لجائحة كورونا.

لذا نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن دواعي هذا االرتفاع املهول 
في فواتير املاء والكهرباء، الذي أثقل كاهل األسر املغربية؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

السؤال الثاني موضوعه "تأثيرات ارتفاع فواتير املاء والكهرباء على 
األسر في فترة الحجر الصحي".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 
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والتعادلية لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

ايس  1لاي3زير1،

األخ3اتلقاإلخ3انلاملحترمين،

ايس  لاي3زير،

تأثير الفاتورات وغالء فواتير املاء والكهرباء على األسر املغربية خالل 
جائحة كورونا.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

السؤال الثالث موضوعه "حصيلة وزارة الطاقة واملعادن والبيئة 
وخطتها املستقبلية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية.

املستشار1لايس  1لأماللم صر1:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

ايس  1لاي3زير1،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقن،

االنعكاسات السلبية لجائحة كورونا شملت جل القطاعات ببلدنا 
كما باقي دول العالم.

لذا نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن حصيلة التدابير واإلجراءات 
التي اعتمدتموها ملواجهة تداعيات هذه الجائحة على القطاعات التي 

تشرفون عليها؟

القطاعات وتفادي  للمقبلة إلنعاش هذه  للمرحلة  وعن خطتكم 
أزمات محتملة قد تمس هذه القطاعات وبالتالي اقتصاد البالد؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

السؤال الرابع موضوعه "التدابير القطاعية املتخذة في ظل جائحة 
كورونا وتداعياتها اآلنية واملستقبلية".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لمباركلايسباعي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  1لقايس  لاي3زيرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

ايس  لاي3زير،

تداعيات  للحد من  املتخذة  القطاعية  اإلجراءات  نسائلكم حول 

جائحة كورونا اآلنية واملقبلة؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

بها  قامت  التي  والتدابير  "اإلجراءات  موضوعه  الخامس  السؤال 

القدرة  وحماية  املستجد  كورونا  فيروس  تداعيات  ملواجهة  الوزارة 

الشرائية للمواطن".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار 

لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لمحم لايبك3ري:

شكرالايس  لايرئيس.

السؤال راه قلته تقريبا.

اتخذتها  التي  الوزير، حول اإلجراءات والتدابير  نسائلكم، السيد 

وزارتكم ملواجهة تداعيات كورونا املستجد، وحماية القدرة الشرائية 

للمواطنين واملواطنات في ظل هذه األزمة العاملية؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

في  الوطني  املخزون  "وضعية  موضوعه  السادس  السؤال 

املحروقات".

لتقديم  االشتراكي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 

السؤال.

املستشارلايس  لمحم لريحان:

ايس  لايرئيس،

ايس  1لاي3زير1،

ايس  لاي3زير،

إخ3اني،لأخ3اتيلاملستشارينلاملحترمين،

نسائلكم السيد الوزير املحترم عن اإلجراءات املتخذة لتدبير وضعية 

املخزون الوطني من هذه املادة الحيوية؟

وشكرا.
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ايس  لرئيسلالجلسة:

السؤال السابع موضوعه "التحول الطاقي والبيئي من أجل تنافسية 
االقتصاد الوطني".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لعب لاإليهلحفظي:

بسملهللالايرحمنلايرح م

قايصال1لقايسالملعلىلأشرفلاملرسلين.

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

ايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

كما يعلم الجميع، أن األهداف األساسية لإلستراتيجية الوطنية 
الطاقية ل 2009 هو أوال، فيما يخص الطاقات املتجددة، هو ضمان 
ديال  أفق  في  و%52   %42 بنسبة  املتجددة  الطاقات  هاذ  مساهمة 
2020 و2030 في املزيج الكهربائي، وكذلك بالنسبة للنجاعة الطاقية، 
التقليص من هاذ النسبة ديال االستهالك الطاقي بصفة عامة بنسبة 

5% و20% بالنسبة ل 2020 و2030 في الطاقة عامة.

املغرب بلد رائد ونجح نجاحات باهرة في هذا املجال، يعترف له بهذا 
دوليا، إال أنه كاين بعض التحديات يجب رفعها، من بين هذه التحديات 
هو أن هاذ الحصة ديال الطاقات املتجددة في املزيج الطاقي ما �ضي في 
املزيج الكهربائي، في املزيج الطاقي كلو في )le1mix1énergétique( كلو، 
تنلقاوها بأنها نسبة ضئيلة جدا، بحيث أنها ال تتجاوز تقريبا %8.3 
تنظن، وتيبقى التبعية بالنسبة للخارج تتبقى 91.7%، مما يؤثر على 
بالطبع  أنه  خصنا  اللي  مسألة  وهذه  للمملكة،  الخارجية  التوازنات 

انعطافات فيما يخص التنمية املستدامة بالنسبة لبالدنا.

الوزير،  السيد  الحاصل،  التأخير  هي  التحديات  ضمن  كذلك، 
مع  انسجاما  وذلك  للتحرير،  الحقيقي  التنزيل  في  الحاصل  التأخير 
القانون 13.09 اللي باقي النص التنظيمي ما نزلشاي، اللي غادي يحرر 
moyenne1( ديال  tension( لنا اإلنتاج فيما يخص ذيك الحلقة ديال
الجهد املتوسط، ما نتكلموشاي على الجهد املنخفض ألن ما كينشاي، 

اليوم اللي كاين هو الجهد العالي والعالي جدا.

ديال  اآللية  ديال  الحقيقي  التنزيل  في  الحاصل  التأخير  وكذلك 
تقنين  ديال  الوطنية  الوكالة  هي  اللي  اإلستراتيجية،  ديال  الحكامة 
الكهرباء، وهذا �ضيء حقيقة نأسف له ألن من بعد مرور عدة سنوات 

على تنزيل القانون.

كذلك، فيما يخص التموقع واألدوار اللي تيقوم بها املكتب الوطني 

ديال  شوية  واحد  فيها  حقيقة،  ادوار،  هي  تتبقى  واملاء،  للكهرباء 
الضبابية، ألنه تارة يشتغل وكيتموقع كفاعل يتنامى داخل املنافسة، 
مثال الحلقة ديال اإلنتاج، وتارة أخرى عندو االحتكار في الحلقة، مثال 
ديال النقل ديال الكهرباء، وكذلك كيتنامى في إطار املنافسة في التوزيع، 
وهذا تيخلق واحد النوع.. ألنه ضابط في نفس الوقت في انتظار أنه 

الوكالة، وهذه مسألة اللي خصها توضح مستقبال.

هنا تنفتح قوس ألنه يحز في نفسنا في االتحاد العام ملقاوالت املغربي 
أخيرا، أن املكتب عهد بصفقة إلى شركة أجنبية ملدة ثالث سنوات، 
50% فيما يخص )sulfate1alumine(، واللي بالطبع أنها كتأثر بالضرب 
عرض الحائط على مبدأ األفضلية الوطنية، بغيت نتكلم على امليثاق 

األخضر األوربي وامليثاق األخضر املغربي..

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

السؤال الثامن موضوعه "تدبير الطاقة خالل أزمة كورونا".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستوري الديمقراطي 
االجتماعي لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لاملل3ديلايذاب لايذمراني:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارين،

ايس  لاي3زير،

نعلم جميعا على أن قطاع أو مجال الطاقة عرف تغيرات كبيرة 
خالل هاذ األزمة بفعل الجائحة، وذلك بسبب تراجع الطلب العالمي 
على الطاقات البترولية وعلى املحروقات، مما أدى إلى تراجع األسعار، 
لكن من جهة ثانية كشفت هذه األزمة اإلستراتيجية الكبيرة واألهمية 

الكبيرة للطاقات املتجددة والطاقات الخضراء.

كذلك، السيد الوزير، تعلمون على أن االقتصاد العالمي وكذلك 
من االقتصاد املغربي هو اآلخر تأثر بشكل عميق بفعل الجائحة، حيث 
أن االستثمار تراجع، تراجعت كذلك مداخيل الخزينة العامة، وفي ظل 
هذا الوضع االقتصاد الوطني عرف واحد الركود هو واحد االنكماش، 

الذي ال محالة سوف تكون له تداعيات على املجال الطاقي.

أمام هذا الوضعية، فبالدنا يتحتم عليها وضع الرهان على مجال 
اقتصادي،  إقالع  لتحقيق  الخضراء  والطاقات  املتجددة  الطاقات 
كتعرفو السيد الوزير، كلما تنمى اإلنتاج ديال هاذ الطاقات املتجددة، 
إال وانخفض املورد ديال الطاقة املستوردة وتخفف العبء على امليزان 
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التجاري.

لهذا، السيد الوزير، نود اليوم معرفة كيف دبرتم القطاع في ظل 
هاذ األزمة؟

وكذلك ما هي رهاناتكم لتحقيق هاذ اإلقالع االقتصادي؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

ظل  في  "السامير"  مصفاة  "مستقبل  موضوعه  التاسع  السؤال 
جائحة كورونا: ألم يحن الوقت لتأميمها ضمانا لألمن الطاقي لبالدنا؟"

الكونفدرالية  مجموعة  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لعب لالحقلحيسان:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

ايساد1لاملستشارين،

نسائلكم السيد الوزير، على مستقبل مصفاة "السامير"، وخصوصا 
لهذه  التخزين  بكراء صهاريج  يق�ضي  قضائي  ألمر  اصتصداركم  بعد 
الشركة، ألم يحن الوقت لتأميم هذه املصفاة، ضمانا لألمن الطاقي 

لبالدنا؟

وشكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

السؤال العاشر موضوعه "تراجع أسعار النفط جراء جائحة كورونا 
على أثمنة املحروقات ببالدنا".

واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لمحم لالحمامي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

ايساد1لاملستشارينلقاملستشاراتلاملحترمين،

نسائلكم، السيد الوزير املحترم، على آثار تراجع أسعار النفط جراء 
جائحة كورونا على أثمنة املحروقات ببالدنا؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

السؤال الحادي عشر "موضوعه وضعية العمال املنجميين خالل 

فترة الحجر الصحي".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 
والتعادلية.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

العمال املنجميين ومعاناتهم خصوصا خالل فترة الحجر الصحي؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

سعر  انخفاض  انعكاس  "مدى  موضوعه  عشر  الثاني  السؤال 
املحروقات في السوق العاملية على ثمنه بالسوق الوطنية".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية.

املستشارلايس  لعليلايذسري:

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي3زير،

واآلني  السريع  االنعكاس  أو  انعكاس  عدم  سبب  عن  نسائلكم 
النخفاض األسعار الدولية على أسعار السوق الوطنية؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

من  للتخلص  املتخذة  "التدابير  موضوعه  عشر  الثالث  السؤال 
النفايات".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 
والتعادلية.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

ايس  لاي3زير،

النفايات املنزلية والصناعية خاصة، تنضاف إليها مخلفات كورونا 
من كمامات وأدوات، فما هي املجهودات التي تبذلها وزارتكم للتخلص 

من هذه النفايات؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

أسئلة  على  لإلجابة  والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزير  للسيد  الكلمة 
املحور الثاني.

ايس  لعزيزلرباحلقزيرلايطاقةلقاملذادنلقايبيئة:

بسملهللالايرحمنلايرح م

الحم لهلللقايصال1لقايسالملعلىلم3النالرس3للهللالقعلىلآيهلقصحبهل
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أجمذين.

ايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

شكرا على هذه األسئلة الكبيرة واملهمة، تهم قطاع أو قطاعات يعني 
متعددة، طبعا تحت عنوان الطاقة واملعادن والبيئة، ولكنها قطاعات 

مهمة.

قبل أن أجيب، البد جميعا أن نتوجه بالشكر إلى كافة املتدخلين 
الذين كانوا وراء هذه قصة النجاح، والتي الزالت مستمرة، ونتمنى إن 
شاء هللا، أن نستمر فيها في مواجهة هذا الوباء، في مواجهة هذه الجائحة.

كل يوم تأتينا أخبار جديدة، تطالعنا وسائل اإلعالم بمفاجآت، قبل 
قليل أقرأ في وسائل اإلعالم هناك فيروسات جديدة وهناك اجتماع 
يشكل  مما  يصلنا،  ما  واحد، طبعا هذا  فيروس  في  فيروسات  ثالث 

تحدي لبلدنا، طبعا تحدي للبشرية.

ما  أنه حسب  يعلم اإلخوة واألخوات، على  الفيروس، كما  وهذا 
أعرف في عمري أنا، اطالعي على ما أعرف، أنه هو الوحيد الذي لم 
يعرف مصدره، سابقا كنا نعرف مصدر الفيروس وكنا نعرف املنطقة 
التي يصل إليها وبسرعة كنا نجد اللقاح ويقع التدخل وتتدخل املنظمات 
الدولية والجهوية والدول ويحاصر هذا الفيروس في حدود معينة، طبعا 

تكون له آثار.

هذا الفيروس، طبعا ال أصل مصدره وال الحلول استطاعت أن 
تجدها البشرية، رغم أنها وصلت إلى علم وإلى تكنولوجية كبيرة جدا، وال 
املختبرات التي أنفقت عليها مئات املاليير الدوالرات، وكل دولة لها مقاربة 
خاصة بها، كما تالحظون، كل دولة، يعني وعجزت أمام هذا الفيروس 

حتى الدول األكثر تقدما، التي وصلت إلى ما وصلت إليه.

امللك  جاللة  بقيادة  هلل،  الحمد  الظرفية،  هذه  في  بالدنا  طبعا، 
وبمساهمة الجميع بدءا بالحكومة وكافة املتدخلين إلى آخر مواطن، 
ومنه العامل ديال النظافة، يعني استطاعت، الحمد هلل، أن نحقق 
جميعا كل من موقعه، من موقع من ينفذ، من موقع من يراقب ومن 
موقع من يقوم بالتوعية ومن موقع من يحرص على صحة املواطنين 

زل يعني نظام حالة الطوارئ، إلى غير ذلك في هذا املجال.
َ
وُين

فهي قصة نجاح نتمنى إن شاء هللا ما زال أمامنا يعني كما تيقولو 
إلى  نحتاج  مازال  رجلينا،  ونشفو  الواد  قطعناش  ما  مازال  املغاربة 
االحتياط، نحتاج إلى هذا العمل الجماعي، نحتاج إلى هذا التعاون، كل 
من موقعه، طبعا ليس بالضرورة أن نتفق على كل �ضيء ولكن اللي مهم 
أن ننظر من زاويا مختلفة لكي تصل هذه السفينة، يعني بربانها جاللة 

امللك حفظه هللا وشفاه أن تصل إلى بر األمان.

طبعا النتائج كما يعلم الجميع.. لكن أنا أريد أن أعرض معكم 5 
ديال العناوين قبل أن أتحدث عن اإلجابات عن التساؤالت، أتمنى أن 

أكون عند حسن ظنكم، وأن خمس عناوين كبرى للعمل الجماعي، 
للعمل الوطني في مواجهة هذه الجائحة:

أوال، العنوان الكبير أن هناك تعبئة جماعية كل من موقعه، كل 
واحد دار يد هللا كما قلت باش نواجهو، ونعتقد بأنه ما بعد كورونا ألن 
كاين تساؤالت ما بعد كورونا سنحتاج إلى هذه التعبئة الجماعية إلى 
نفس اليقظة، إلى نفس الحرص، إلى نفس التعاون، إلى نفس الجهد لكي 
نواجه آثار الجائحة، هذا إذا انتهت، وفي نفس الوقت لكي نقوم باإلقالع 
الذي تفرضه الظروف، وطبعا كما قلت لكي نقلل من اآلثار السلبية 

ونكثر من اآلثار اإليجابية لهذه الجائحة.

األمر الثاني، املواطن أوال قبل االقتصاد وقبل املال، حفظ النفس 
قبل أي �ضيء آخر، وهذا هو التوجه اللي صارت فيه بالدنا والحمد هلل 

كانت فيه نتائج طبعا كانت آثار اجتماعية.

من  الكثير  تحدث  االجتماعي،  الدعم  هو  الثالث  العنوان  ولذلك 
يتعلق  فيما  يعني  باملاليين،  األرقام  وعن  باملاليير  األرقام  عن  اإلخوة 

باملواطن، باملاليير فيما يتعلق بالدعم يعني االجتماعي.

واألمر الثالث )املقصود: الرابع( هي اليقظة االقتصادية حتى ال ينهار 
اقتصادنا، ونحن نرى انهيارات لشركات وانهيارات لقطاعات وتحول في 
الخريطة العاملية االقتصادية، فاليقظة االقتصادية لكي نحافظ على 
ما بنيناه لعقود من الزمن في هذا االقتصاد له ما له وعليه ما عليه 

وننظر إلى الفرص املتاحة أمامنا في املستقبل.

العنوان األخير وهو تموين السوق، استطاعت بالدنا أن تنجح الحمد 
هلل، ال أعتقد باستثناء األيام األولى اللي كان فيها شوية داالضطراب فيما 
يتعلق باملواد الطبية، فيما يتعلق باملواد الغذائية في بعض املراكز، فيما 
يتعلق بقنينات الغاز، ولكن بعد ذلك تداركنا األمر جميعا، والحمد هلل 
أعتقد أن السوق مزود بقرارات، بيقظة، بحرص كل القطاعات الحمد 
هلل اشتغلت، كل القطاعات اشتغلت بدون استثناء، من نراها كثيرا في 
وسائل اإلعالم ومن لم نراها في وسائل اإلعالم ألن كل القطاعات، الحمد 

هلل الصيانة استمرت لكل البنيات التحتية، يعني تم تزويد السوق.

العملية االنتاجية يعني تحققت بطريقة ذكية لكي نصل إلى كل 
املواطنين، استطعنا أن نعالج قضية كل ما يتعلق بالجمارك لكي نزود 
السوق في أحسن الظروف ولكي نواجه اآلثار ديال هذه الجائحة على 
القدرة الشرائية للمواطنين، شراكات نوعية بين القطاع العام والقطاع 
الخاص في مجاالت متعددة، مجاالت متعددة، تصنيع ما نحتاجه ولكن 

تزويد السوق كما قلت بما نحتاج خاصة في مجال ديال الغاز.

قطاع  هو  كثيرة  تساؤالت  فيه  كانت  الذي  األول  بالقطاع  أبدأ 
الكهرباء، لن أطيل كثيرا حول اإلجراءات الوقائية واالحترازية ألنها وردت 
في كثير من األسئلة، ولكن يكفي أن أقول بأن قطاع الطاقة واملعادن 
والبيئة كانت فيه قليل من اإلصابات، إذا استثنينا إصابة موظف في 
مركز من مراكز املكتب الوطني، إصابة بعض العمال في بعض املناجم، 
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إصابة بعض العمال في مراكز ديال الغاز، إجماال بقي النظام بكامله 
يشتغل الحمد هلل باليقظة التي كانت، بالخاليا ديال املراقبة التي كانت، 
باإلجراءات الوقائية واالحترازية اللي قام بها جميع من الوزارة إلى كل 

املؤسسات التي تتدخل، فالحمد هلل عموما استطعنا، عالش؟

حماية  يشتغلون،  الذين  واملوظفين  العمال  هؤالء  حماية  أوال 
املنظومة، املنظومة التي تزود السوق، طبعا خصو يوصل الكهرباء ما 
خصوش ينقطع، خصو يوصل املاء ما خصوش ينقطع، خصو يوصل 
يعني ما نحتاجه من مواد أولية للصناعة يجب أن ال تنقطع، ثم خصنا 
الشركات اللي تتشتغل في إطار النظافة أن تستمر في عملها ألن كان لها 

دور كبير جدا.

أغلب  هلل  الحمد  فيها  اللي  الجماعات  أن  تالحظون  ولذلك، 
الجماعات وبالخصوص املدن تالحظون أن كان هناك إبداع في املجال 
ديال النظافة، في املجال ديال التعقيم وفي املجال ديال الوقاية بتعاون 
طبعا مع كافة املتدخلين، ومن هذا املوقع البد أن نشكر كافة املنتخبين، 
رؤساء الجماعات بكافة ألوانهم الذين أقولها اإلعالم لم يعطهم حقهم 
لكي يتحدثوا عما قاموا به وما وفروه من إمكانيات مالية ولوجيستيكية 

في مواجهة هذه الجائحة.

طبعا – كما قلت – لن أتوقف كثيرا عند هذا األمر إذا كان هناك 
طلب أثناء التعقيب لبعض التفاصيل فيما يتعلق باإلجراءات، ولكن 
اللي يمكن لي نقول إن هاذ النظام الكهربائي الذي نتحدث عنه اليوم 
نواقص  هناك  نعترف..  أن  البد  نواقصه،  وبعض  الكثيرة  بإيجابياته 
غادي نتكلمو عليها – إلى الوقت تيسمح – هذا بني في عقود من الزمن، 
كيتذكرو اإلخوان واألخوات، وأعتقد كثيرا منكم كان متابعا لذلك من 
مواقع متعددة، 2008 راه كان تيتقطع علينا الكهرباء إلى استثنينا اآلن 
املناطق اللي باقي ما وصلناش لها، احنا وصلنا اليوم في البالد ديالنا 

99.95% في عشرين سنة.

وأنا أدعو، السيدات والسادة املستشارين، يطالعو على التقارير 
هاذ  حصل؟  كيف  تجربته  يعرض  أن  املغرب  من  يطلبون  الدولية 
هذا  الدراهم،  ديال  املاليير  الدراهم، عشرات  ديال  املاليير  العشرات 
اإلبداع املغربي ألن فيه الدولة، فيه املكتب الوطني، فيه املوزعين، فيه 
املنتجين اللي تينتجو هي منظومة، فيه هاذ اللي تكلمتو عليها فيما يتعلق 
بالنقل ديال الكهرباء لكي يصل، فيه تزويد يعني باملواد األولية وخاصة 

الفحم.

وباملناسبة، في هذه الجائحة اخذينا واحد.. بحال اللي درنا في الغاز 
 )les1centrales( درناه كذلك في الفحم باش ما يوقعش انقطاع في هاذوك
اللي تينتجو الكهرباء، استطعنا نشريو ملدة طويلة باش ما يوقعش لنا 
مشكل ألن كنا خايفين يوقع في الحركة اللوجيستيكية العاملية تزويد 

السوق الوطنية.

إذن، هاذ النظام الكهربائي وصلنا اليوم بعد حوالي 20، 22 سنة، 

بعدما كنا تنتكلمو على 18%، 20% بدينا تنتكلمو على 99.50%، هاذي 
املنظومة، بقات لنا واحد العدد طبعا في البرنامج ما توقفناش في هاذ 
الجائحة ونشتغل عليه في املرة املقبلة باش إن شاء هللا أن نصل إلى 
100%، يمكن ليا نقول لكم تحدي آخر سيطرح طبعا ملي غادي نوصلو 
100% املواطنين غادي يوليو ينتجو الكهرباء ديالهم، إذن واحد التحول 

غادي يوقع في النظام الكهربائي.

أكثر من ذلك، املواطن في العالم القروي، وتعلمون كان يطلب فقط 
باش يشعل الضو فإذا به تحول إلى الخدمات، األنشطة االقتصادية 
يستعمل ذلك في الفالحة، ويستعمل ذلك في الحرف ويستعمل ذلك 
يعني في مواضيع متعددة، بمعنى سننتقل إلى مستوى ثاني من الكهربة 
القروية أو الكهربة بصفة عامة باش نستجبو للحاجيات ديال املنازل 

والحاجيات ديال االقتصاد الوطني.

فهاذ النظام الكهربائي.. أنا باغي نقول لإلخوان، أنا تنتمنى يعني أنا 
نقول لكم بصدق ليس هناك يعني األسعار بقيت هي األسعار، األسعار 
هي األسعار ألن ما عندش �ضي واحد الحق أن يتدخل في األسعار إال بقرار 

وبقانون، فاألسعار بقات هي األسعار.

الوطني  املكتب  ديال  مثال  نعطيكم  بغيت  إلى  أنه  الذي حصل، 
للكهرباء اللي هو تيزود حوالي 75%، يعني 5.2 داملليون ديال املواطنين، 
يعني 11 مليون فاتورة باقي ما استخلصهاش، باقي ما اخذاهاش، 11 
مليون ديال الفاتورات باقي ما اخذاهاش املكتب الوطني للكهرباء ألن 
اتخذ قرار أنه في هذه الفترة ما نمشيوش يعني الدولة بكل مكوناتها 
الحكومة باملكتب الوطني أننا ما نطفيوش الضو واخا ما يخلصوش 

.)le1compteur( الناس، ما نحيدوش

يؤكد  االستثناء  دائما  الحاالت  الحاالت،  بعض  وقعات  يمكن 
القاعدة، أنا تنتكلم على 11 مليون فاتورة، يمكن تكون 1000 كاع حالة 
وقعت فيها بعض اختالالت، 10.000 حالة من 11 مليون فحاولو تديرو 
يعني القسمة وستالحظون نسبة ديال هاذ الحاالت؛ فبغيت نقول 11 

مليون.

اللي حصل هو أنه كانت تدير ما يسمى بالفاتورة التقديرية، وهذا 
راه جاري به العمل ما�ضي أول مرة تيدار، جاري به العمل كان املكتب 
الوطني تياخذ كل شهرين، وأحيانا ما تتقومش الفرق بالدور ديالها 
بالنسبة للموزعين، فتيديرو فاتورة تقديرية بناء على الفاتورة السابقة.

ديال  الفاتورة  على  بناء  تقديرية  فاتورة  دار  أنه  هو  اللي حصل 
مارس السنة املاضية وديال أبريل السنة املاضية، ولكن راه ما مشاش 
تيستخلص، اليوم ودار محاوالت، عاونهم بحيث دار يعني اإلمكانيات 

وصل املواطنين عبر وسائل التكنولوجية.

بداو  اآلن  كلهم  واملوزعين  الكهربائي  النظام  اليوم  باملناسبة، 
يستعملون الوسائل التكنولوجية وهذه أيضا من حسنات الجائحة، 
يعني فيها ضرر ولكن البد في كل نقمة البد أن تكون فيها نعم يعني كثيرة، 
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فمن الحسنات أن اليوم التكنولوجيا أصبحت تفرض نفسها اآلن في 
كثير من القطاعات وخاصة في القطاع ديال الكهرباء، اللي حاصل اآلن 

هو أن املكتب الوطني وغيره من الوكاالت ديال التوزيع..

أوال، هذاك ال�ضي اللي تجمع على املواطنين غادي نعطيو لهم يؤديو 
ملدة 6 أشهر، 6 أشهر، مشينا في إطار هذه التسهيالت؛

 )tranche( ثانيا، أن هذاك ال�ضي اللي تيتجمع ما غيخليش يطلع ل
الثالثة والرابعة والخامسة، سبق أن أجبت على هذا السؤال، تيتقسم 
على 3 باش تيبقاو يعني هاذوك ل 75% أحيانا تصل إلى 80% ديال الزبناء 
تيبقاو دائما في الشطر األول والشطر الثاني اللي هو أشطر اجتماعية اللي 
مدعومة من طرف الدولة والحكومة، واللي ما كناش اخذينا فيها قرار 
نهار اللي درنا اإلصالح على مستوى الكهرباء في الحكومة السابقة، قلنا 

هذه األشطر ال يجب أن تمس.

باملناسبة، املاء األشطر فيه لم تمس نهائيا، مع العلم أنتم تعلمون 
إشكالية املاء هذا موضوع آخر مع ال�ضي عبد القادر اعمارة يمكن أنه 
يجي ويحدثكم على قصة املاء والنجاح أيضا الذي تحقق، باستثناء 
األماكن اللي دائما كانت فيها إشكاالت، طبعا لكن أثناء هذه الجائحة 

استطعنا على األقل الغالبية العظمى أن تصل إلى هذه املادة الحيوية.

فمعنى، أنه هذاك ال�ضي ملي غادي يتجمع ما غاديش يوصل إلى 
الشطر الثالث وإلى الشطر.. غادي نسهلو العملية ديال األداء، ربما في 
بعض الحاالت، نظرا ألن املواطنين أغلبيتهم كانوا في املنازل، أغلبيتهم 
احنا  أعتقد  ال   ،)la1 consommation( تزادت  وربما  املنازل  في  كانوا 
أنا نقول لكم  ال�ضي، ال أعتقد ما�ضي كثير،  حسب، ما�ضي كثير هاذ 
la1( بزاف هي القنينة ديال الغاز   consommation( حسب اللي زادت
– أنا غادي نجي نتكلم على املحروقات – تزادت بحوالي 23%، فيما 
يتعلق بالكهرباء نقصت االستهالك بحوالي 14%، املكتب الوطني نقص 
االستهالك عندو بحوالي 14%، طبعا راه اآلن تنحاولو نمشيو للتحاليل 
les1( شحال نقص؟ نقول بحوالي  ménages( املفصلة يعني تنشوفو
8%، تنمشيو تنقولو واش في الصناعة، على اعتبار أن الصناعة جزء 
 ،)la1haute1tension( كبير منها كان توقف سواء وخاصة اللي كانت في
الضغط املرتفع، يعني فاحنا غادي نشوفو اآلن تنديرو العملية ديال 

التحليل فين كاين هاذ التراجعات، فتراجعت بحوالي %14.

وكون تراجعت في 14%، و11 مليون ديال الفاتورات لم تؤدى، وقع 
إشكال بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء، ال أعتقد احنا كاملين معنيين 
بهذه املؤسسة العتيدة التي تزودنا بهذه املادتين الحيويتين اللي هو املاء 

والكهرباء وبدونهما ال حياة، يعني هاذ القضية واضحة.

الوطني، واخذات قرار  املكتب  الحكومة أن تدعم  فاخذات قرار 
على أنه يؤدي ما عليه تجاه الشركات )l’écosystème( اللي تيشتغل 
معاه، العشرات ومئات الشركات اللي تيشتغلو معاه أنه يخلصهم وأن 
الحكومة اعطاتو ضمانات، السيد وزير املالية أعطى ضمانات لجميع 

الشركات واملؤسسات العمومية، اعطاهم ضمانات أنهم يمشيو ياخذو 
األموال من األبناك ويؤديو ما عليهم إلى الشركات الوطنية.

وباملناسبة أتوجه إلى اإلخوة اللي تحدثو على االقتصاد الوطني باش 
ما يعانيوش واخا هو تيعاني واخا 11 مليون فاتورة ما كاينش املداخيل، 
ما  باش  االستهالك  نقص  يعني  تنقصات  لكم  قلت  كما  أنه  واخا 
يعانيوش اللي تيتعاملو مع املكتب الوطني، يعني خاصة أن عندنا واحد 
)l'ardoise(، عندنا واحد بضعة ماليير تتسال واحنا تنحاولو ما أمكن 
باش راه تنعالجها باش ما يتأثروش الشركات اللي تيشتغلو مع املكتب 
الوطني، مع غيره من املؤسسات، فقررت الحكومة أنه يلجأو هاذو إلى 
األبناك وياخذو قروض وتعطى الضمانات لهذه املؤسسات باش يؤديو 

ما عليهم.

وهذه أيضا من اآلليات، طبعا املجال ال يسمح، من اآلليات اللي 
اتخذت باش يمكن ندعمو االقتصاد الوطني والشركات الوطنية أن 
نتحمل  وأن  فلوسهم  ياخذو  خصهم  أنهم  الدولة،  تسال  تبقاش  ما 

املسؤولية ديال هاذ الضمانات.

على  نجيب  أن  ممكن  كان  وإن  بالكهرباء  يتعلق  فيما  هذه  فإذا 
التساؤالت واخا فيما يتعلق باملستقبل في الكهرباء باغي نعطي مثال: 
حجم االستثمارات، حجم االستثمارات، نحن اآلن بصدد وضع ما يسمى 
)le1plan1d’équipement(، أشنو هو التجهيزات اللي غادي نحتاجوها في 

10 سنوات املقبلة.

وفي املجلس اإلداري األخير ديال املكتب الوطني حددنا إلى حدود 
2023، إلى حدود 2023 غادي يكون حجم االستثمارات ديال املكتب 
الوطني بوحدو – ما تنتكلمش على الطاقات املتجددة – احنا غادي نجيو 
لها، 25 مليار ديال الدرهم، 25 مليار ديال الدرهم ديال االستثمارات 
نستاجبو للعالم القروي، ونستاجبو إلى تطوير الشبكة ديال النقل، 
وزارة  مع  باملناسبة  التوزيع،  في  وقع  اللي  التحول  اآلن  إلى  نستاجبو 
الداخلية، وزارة الداخلية تنشتغلو باش التوزيع يولي شركات جهوية، 
يولي عندنا شركات جهوية ديال التوزيع هذا واحد اإلصالح تنشتغلو 
عليه أنه يكون اإلنتاج مع القطاع الخاص ويكون النقل هذا في العالم 
تتقوم به يعني املكتب الوطني للكهرباء، والتوزيع أن تكون فيه شركات، 
يعني جهوية يكون فيه نصيب للمكتب الوطني، نصيب للوكاالت اللي 
موجودة، ويمكن يدخل فيه مستثمرين وطنيين بحال الصناديق ديال 

االستثمار الوطنية وخاصة السيادية.

فإذن غير بغيت نقول بأنه ال خوف على املنظومة ديال الكهرباء 
تستجيب  أن  جاهزة  الوطني،  لالقتصاد  تستجيب  أن  جاهزة  فهي 
لحاجيات املواطنين، أكثر من ذلك أنه عندنا فائض وبدأنا نصدر إلى 
الخارج يعني كنا تنستوردو حوالي 14%، والحمد هلل في السنة املاضية.. 
يعني وعندنا وصلنا أحيانا للفائض يعني إلى 28%، وهذا غادي يفرض 
علينا – أنا غادي نجي ونتكلم على هاذ ال�ضي – إذا تحول املواطنون إلى 
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اإلنتاج الذاتي، فيه تأثير على املكتب الوطني، فإذن املقاربة كلها يجب 
أن نراجعها يعني مراجعة، وأن نخلق هذا التوازن بين هاذ الحركية 
الدينامية فيما يتعلق باالستثمارات في الكهرباء وبين الحفاظ على هذه 

املؤسسة العتيدة.

الطاقات  عناوين،  نعطي  غادي  املتجددة،  الطاقات  إلى  انتقاال 
املتجددة طبعا كانت ما توقفوش املشاريع ديال الطاقات املتجددة، 
استطعنا نحرصو على قطاع الغيار اللي تنحتاجوه بالنسبة للطاقات 
املتجددة، ال املشاريع اللي هي موجودة، ألن تتعرفو ملي تتكون مشاريع 
موجودة تيخصك يكون عندك واحد )stock( ديال قطاع الغيار باش 
يمكن لك تدير الصيانة، الحمد هلل احرصنا عليها، واخا يعني بعض 
الخبراء اللي كنا تنحتاجهم كانو تيجيو من الخارج ما كانوش موجودين، 
ولكن عموما استطعنا الحمد هلل أن نتغلب مع بعض اإلشكاالت التي 

حصلت.

املشاريع التي أطلقت، بقيت مستمرة هذه املشاريع، الرقم الذي 
دائما أذكر به، أنه في الطاقات املتجددة تم إنجاز 49 مليار ديال الدرهم 
وقطاع  عام  قطاع  السنتيم،  ديال  مليار   4900 االستثمارات،  ديال 
خاص، واآلن قيد اإلنجاز 52 مليار ديال الدرهم ديال االستثمارات، 

5200 مليار ديال السنتيم يعني االستثمارات في القطاع ديال..

القطاع الخاص وحده اللي تكلمتو عليه السيد املستشار املحترم، 
وتيتكلمو عليه اإلخوان، القطاع الخاص اللي تعطات لو ما يقارب بضع 
مئات ميكاوات، هذا القطاع الخاص وصل إلى 27 مليار ديال الدرهم 
ديال االستثمارات، بمعنى راه موجود، 27 مليار ديال الدرهم، 2700 
مليار سنتيم ديال االستثمارات، وخصصنا له 400 ميكاوات، درنا فيها 
اللجنة  الصغرى واملتوسطة،  للشركات  باش نعطيوها  طلب عروض 
راها تشتغل وفرضنا أن تكون األولية – غادي نجي لهاذ النقطة إلى 
كان الوقت يعني مازال موجود – غادي نتكلم على األفضلية الوطنية 

وتشجيع االقتصاد الوطني إذا كان الوقت يسمح بذلك.

فإذن النجاعة الطاقية إنجازات كثيرة، النصوص التشريعية، اليوم 
عندنا النصوص ديال اإلفتحاص الطاقي اإللزامي، عندنا نصوص ديال 
الشركات الطاقية اللي غادي تكون متخصصة فيما يتعلق بالنجاعة 

الطاقية.

اليوم اعطينا 8 ديال التراخيص اللي 3 و5 غياخذو ديال الشركات 
النصوص  خرجنا  اليوم  الطاقي،  االفتحاص  في  متخصصة  مغربية 
ديال ما يسمى ب )les1normes( يعني ديال املكونات ديال اآلليات اللي 
تنستعملو مع وزارة التجارة والصناعة أن أي آلية تتم�ضي للسوق تنقولو 
للمواطنين ح�ضي منها وال شريها، ح�ضي منها راه تتستهلك الكثير وال 

شريها راه تتستهلك أقل، هذه النصوص كلها نشتغل عليها.

اليوم تنعدلو النص القانوني تنوجدو النص القانوني ديال اإلنتاج 
الذاتي، اإلنتاج الذاتي كيف نسمح ملن يريد أن ينتج كهرباءه انطالقا 

من الطاقات املتجددة، هذا النص اللي غادي يسمح، طبعا في حدود 
معينة خصنا نكونو واضحين، راه ما غيمكنش أنت استثمرت إلى حدود 
2040 درتي واحد النظام كهربائي فيه التزامات، وفرتي للطاقة وفي اآلخر 
البد يكون توازن – كما قلت – ما بين القطاع الخاص والقطاع العام 
واالنتاج الذاتي اللي يمكن، والسيما أنه مطالب أن يكون إنتاج ذاتي في 
الصناعة وهاذ ال�ضي إلى كان الوقت كما قلت لكم سأرجع إليه، حاجة 

االقتصاد الوطني إلى تحول بيئي وتحول طاقي.

ولكن يمكن هاذي هي الفرصة، فالنجاعة الطاقية، اليوم الحمد هلل 
1000 مسجد تنشتغلو على مستوى النجاعة الطاقية، اليوم تنشتغلو 
واملستوصفات  والعجزة  الطالب  دور  من  عدد  يعني  مستوى  على 
نريد   ،1200 الجامعية واملدارس  والجامعات واملركبات ديال األحياء 
أن نصل إلى 2000 كتجربة أولى فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية، وصلنا 
إلى 30 ألف ضيعة فالحية اللي تتستعمل يعني الطاقة الشمسية، أكثر 
من ذلك تم استثمار في 3 سنوات 120 مليار ديال السنتيم، مليار و200 
le1( سميتو )MorSEFF2( باش تيشجع  fonds( درهم من خالل واحد
الصناعات تستعمل الطاقة املتجددة، 260 مشروع واآلن غادي يدار 

يعني الجزء الثاني.

اخذيتو قرار في هاذ املجلس املوقر مع الغرفة األولى على اإلعفاء 
ديال يعني السقي بالطاقة الشمسية يعني )TVA3( على االستيراد %20، 
تعمم  أن  باإلمكان  بمعنى أصبح   ،%20 40%، وزنا  بــــ  األثمنة  تنزلت 
الطاقة الشمسية في واحد العدد ديال القطاعات، وخاصة فيما يتعلق 

بالقطاع الفالحي.

لإلخوان  فرصة  هذه  االقتصاد،  عن  أتحدث  ذلك،  على  وعطفا 
واألخوات أعتقد جاء السيد وزير الصناعة، نحن حكومة واحدة نشتغل 
بانسجام تام، مع اختالفات في وجهات النظر تحسم في إطار مجلس 
الحكومة مع السيد رئيس الحكومة، هاذ القضية جاري به العمل راه 
كانو إخوان في األغلبية واآلن هم في املعارضة دائما هاذ ال�ضي تيرجع، 
نحن لسنا حزبا واحدا نحن إئتالف، وحتى في الحزب الواحد قد تقع 
اختالفات، عادية، ووقعت في أحزاب ووقعت في نقابات، ولكن اللي مهم 
هو القرار النهائي، هو املهم، ما�ضي مهم عالش اختلفتو، طبيعي نختلفو، 
وهاذي واحد القوة في املجتمع أن يقع اختالف بين املؤسسات، اختالف 

داخل نفس املؤسسة، اختالف بين املكونات ديال الحكومة.

ولكن اللي مهم، هو أننا متفقين غادي نجيبو قانون املالية التعديلي، 
املجال  في  والطاقي  البيئي  التحول  نديرو  غادي  أننا  على  متفقين 
الصناعي، متفقين على أننا غنعززو األفضلية الوطنية، وأتذكر، ال�ضي 
حفظي، ملا أقررنا األفضلية الوطنية في القطاع ديال التجهيز وانتقلنا 
من 37%، نصيب الشركات املغربية، اليوم 95% من الصفقات ديال 

2 Morocco Sustainable Energy Financing Facility
3 Taxe sur la Valeur Ajoutée
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البنية التحتية يذهب إلى الشركات الوطنية، وكان اجتماع مؤخرا في 
قطاع الطاقة واملعادن والبيئة باش نعممو األفضلية الوطنية للشركات 
 la1 compensation( بـــ  يسمى  ما  ونديرو  الوطنية،  وللخبرة  الوطنية 
industrielle( اللي بغى يجي عندنا �ضي مشروع كبير خصو يدير عندنا 

مصانع خاصة في املجال ديال الطاقة.

البحث العلمي قد نصل إلى 800 مليون ديال الدرهم في البحث 
العلمي في املجال ديال الطاقات املتجددة، نشتغل اآلن على التحول في 
مجال الغاز، ألنه اليوم الصناعة بغات تستعمل الغاز النظيف وبغى 
لإلخوان  نقولها  بغيت  رئيسين،  لسببين  النظيفة  الطاقة  يستعملو 

واألخوات وهاذي فرصة البد أن نتدبرها جميعا.

اليوم كاين جوج ديال اإلشكاالت كبرى بالنسبة للنسيج اإلنتاجي، 
وأعتقد قالها السيد وزير الصناعة، أنه كيفاش يكون أكثر تنافسية 
نبقاو  باش  أيضا  أيضا،  ولكن  البالد،  ديال  للحاجيات  لالستجابة 
محافظين على األسواق الخارجية مع التحول اللي واقع في االقتصاد 

العالمي، الوقت ال يسمح ال نطيل.

ولكن األمر الثاني، أن ينتج أخضر وأنظف ألنه غدا إلى ما نتجناش 
بطريقة نظيفة بمعنى إلى كنا اإلنتاج ديالنا تيلوث، بمعنى تيدير يعني 
عندو التلويث ديال البيئة وتيأثر على الهواء، وإلى كنا تنديرو طاقات 
 la taxe( غير نظيفة، غادي تطبق علينا واحد الضريبة ديال الكربون
carbone(، اللي اآلن أوروبا تفرضها علينا وهو الزبون رقم واحد، وهو 

الشريك رقم واحد.

فإذن، هاذ التحول املفروض علينا في القريب العاجل هذا واحد 
التحدي، ولذلك نشتغل اآلن لتعميم الطاقة املتجددة في واحد العدد 
ديال املناطق الصناعية بدءا ببعض املناطق الصناعية عندها أولوية، 
ثم أيضا فيما يتعلق بالغاز ونشتغل في املجال الطاقي، قريبا ستسمعون 
وخارطة   )hydrogène( بالنسبة  الطريق  خارطة  حول  بالتفاصيل 

الطريق بالنسبة للطاقة الحيوية.

يمكن  باش  الطاقية  املنظومة  في  التحول حتى  كاين واحد  فإذن 
لها تستجب لحاجيات املواطنين، تستجيب لالقتصاد الوطني، نجيبو 
استثمارات عندنا، أكثر من 12 دولة تيستثمرو في املغرب، بغينا نزيدو 
العدد ديالهم، نديرو شراكات دولية لالتحاد األوروبي مقتنع أن الشريك 

رقم 1 جنوب البحر املتوسط هو املغرب.

الدول األوروبية القوية اللي غادية في هاذ االتجاه، اآلن توقع مع 
املغرب وقعنا أثناء الحجر واحد العدد ديال االتفاقيات، يعني وكانت 
عدة مفاوضات مع دول متعددة من أجل أن نتوجه نحو هذه الطاقات 
الوطني  لالقتصاد  ونستجيب  املضافة  القيمة  ونخلقو  املتجددة 

وللحركية اإلنتاجية الوطنية.

فيما يتعلق باملحروقات، فيما يتعلق باملحروقات، وأختم إذا كانت 
نجاوب على بعض  دالوقت  ليا شوية  تبقى  باش  تنزرب  يعني  هناك 

التدخالت، املحروقات اللي يمكن نقول لكم "السامير" أنتم تعرفون 
قصتها، كلما استطعنا نحاولو ناخذو �ضي حاجة نعاودو نشغلوها حسب 
ما يسمح به القانون، ما يسمح به القانون، الذي أقرته هذه املجالس، 

املجلسين، مجلس النواب ومجلس املستشارين كنديروه.

ولذلك ملا لقينا بأن تصفية "السامير" مع اإلبقاء على األنشطة، نضنا 
قوينا 8 ديال الشركات، 6 ديال الشركات اللي كتشتغل، جوج مازال ما 
 des( تيشتغلوش، الشركات اللي تابعة ل "السامير"، واآلن تيديرو هوما
filiales( إما عندها 50% وال 100% تيديرو 6 داملليار ديال الدرهم ديال 
)chiffre1d'affaires(، بها باش تيتخلصو العمال وتيتخلصو املوظفين، 
نضنا مشينا للمحكمة باش تقول لنا رأيها فيما يتعلق باستعمال هاذ 

التخزين باش نزيدو من القوة ديال التخزين.

اليوم، حجم االستثمارات في التخزين تصل إلى حوالي 3 مليار ديال 
الدرهم باش ننتقلو من حوالي 30 يوم اللي هو فائض عندنا ونوصلو ل 
45 يوم، وإلى زدنا هاذ اآلليات ديال "السامير" غادي نوصلو ل 60 يوم، 
مع القوانين اللي تنعدلوها باش نفرضو على الشركات أن تلتزم ب 60 

يوم.

فهناك حركية استثمارية، هناك إعادة النظر في التشريعات، هناك 
فتح املجال أمام املستثمرين، 15 شركة اللي اخذات املوافقة املبدئية، 
3 دخلو وبداو تينتجو باش يدخلو للقطاع – كما قلت لكم – بدينا 
تنعطيو الحمد هلل تسهيالت في املساطر، انتقلنا إلى حوالي 200 محطة 
اللي كانت بعد ما كنا تنديرو يااله 50، 60 محطة، بمعنى كاين واحد 
الطفرة في مجال ديال االستثمار، في املجال ديال املحروقات، في املجال 

ديال الغاز، في مجال ديال الطاقات املتجددة.

شكرا لكم السادة املستشارين.

ايس  لرئيسلالجلسة:

في إطار التعقيب على السيد وزير الطاقة واملعادن والبيئة، أعطي 
الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

املستشارلايس  لعادللايبراكات:

شكرالايس  لايرئيس.

على  كذلك  ونشكرك  ديالكم،  الجواب  على  الوزير  السيد  شكرا 
املقدمة الشيقة باش افتتحتي املداخلة ديالك.

ايس  لاي3زير،

من خالل الكالم ديالكم غادي يتضح لنا بأنه ما عندناش مشكل في 
ارتفاع ديال الفواتير ديال املاء والكهرباء.

ايس  لاي3زير،

الكالم ديالك غادي نقول لك بأن الجواب ديالو هو املغاربة اللي غادي 
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يجاوبو عليه، اليوم السيد الوزير، كاين احتقان كبير عند املغاربة، كاين 

املغاربة اليوم بعد الحجر الصحي بعد االلتزامات اللي التزم بها املواطن 

السيد الوزير، والتزمو بالحجر الصحي ودخلو املنازل، هاذ الناس كانو 

مكرهين هاذ الناس أخوك مكره ال بطل السيد الوزير، ولكن بعد 3 

شهور ديال الحجر الصحي وبعد التدابير االحترازية اللي دارتها الحكومة 

واملساعدات اللي تنشكرو الحكومة أنها ساعدت الفئات املتضررة من 

السيد  اللي تضررت اجتماعيا، ولكن  الفئات  الجائحة، خاصة  هاذ 

الوزير ما يمكناش غادي نرفعو الحجر الصحي وغادي نواجهو املواطنين 

ديالنا بمجموعة ديال الفواتير اللي هي كبيرة ومبالغ مالية مهولة.

ايس  لاي3زير،

راه املغربي، املواطن املغربي راه ما يمكنش تيشكي على فراغ السيد 

الوزير وغادي نجيو اليوم ونقولو ال، ال، راه أنت غالط، اليوم السيد 

الوزير راه املواطن املغربي راه قسنا له الجيب ديالو وفاش تنقيسو 

للمواطن املغربي الجيب ديالو راه تيتضرر وضروري أنه يشكي، وإلى شكا 
راه شكا للرأي العام ديالو وشكا..

املواطنين  ديال  معاناة  لكم  نقولو  مجبرين  اليوم  كبرملانيين  احنا 

السيد الوزير، اليوم كانت 3 شهور ديال الحجر الصحي ولم تكن قراءة 

للعدادات السيد الوزير، وفاش ما كانتش قراءة للعدادات راه كان واحد 

c'est1( املواطن املغربي  normal( ،)les1 tranches( ديال هاذ )cumul(

غادي ينتقل من )tranche( األولى، للثانية، للثالثة، هاذو شروحات، 

السيد الوزير، اللي خصك تعطينا في التعقيب ديالك شرح تعطيه لهاذ 

املغاربة ألنهم ليطمئنو حتى هوما، راه ما يمكنش الدولة ساعدت واحد 

املواطن اللي كان متضرر اعطاتو 1000 درهم وال 1200 درهم للشهر، 

وجا اليوم لقى واحد الفاتورة ديال 3000 درهم خصو يخلصها، خصو 

يكون )un1différé( السيد الوزير )de1paiement(، كيما الدول املتقدمة 

والجيران دياولنا.. مناقشة هاذ الفواتير ما�ضي في هاذ الظرف، نخليو هاذ 
املواطن اللي متضرر يخرج يخدم ويخرج يسترجع العمل ديالو ويكون 

عندو باش يخلص هاذ الفاتورة السيد الوزير.

راه كانت قوة قاهرة، كانت جائحة دازت، نتمناو من املغاربة اآلن 

تنتمناو من هاذ الجائحة أنها تدوز وترجع األمور ملجاريها، راه هنا يكفل 

الفئات  ساعدت  الحكومة  راه  الوزير،  السيد  الحكومي،  التضامن 

املتضررة، راه ما يمكنش عاوتاني تجي لهنا وتعرض لهاذ الفئات من النهار 

األول وتخلص هاذ الفواتير، إلى كان يمكن، السيد الوزير، تدخلو غادي 

توقفو هاذ االستخالصات وتشرحو لنا في التعقيب ديالكم..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

استمعنا بإمعان للتدخل ديالكم، فعال تنطمأنو عن املجهودات التي 
تبذل في مجال هاذ الكهرباء والفواتير، غير أننا نتفاجأ، أو فوجئ الجميع، 
فوجئ الجميع بغالء ال قبل للمواطنين به، هاذ الغالء كنا تنسمعو غير 
الكرا، دابا صبحت  املاء والضو أغلى من  الفواتير،  نكات،  تنديروها 
واقع، سيما بعد واحد 3 شهور ديال الركود االقتصادي، ها احنا اليوم 
تنتفاجأو، جل املواطنين، جل املوظفين، جل األجراء، راهم تخلصو 
اللي تياخذ أقل من صندوق  1000 درهم، ها  اللي تياخذ  بأقل، ها 
العمومية،  الوظيفة  ديال  املوظفين  باستثناء  املهم  كورونا،  جائحة 

فالجل تأثرت أجرته غير أن الفواتير تفاقمت.

اشرحت لنا، هللا يجازيكم بخير، فهمنا، ولكن كنا تنتظرو واملواطن 
ملي تيجي الوزير ديال الطاقة واملعادن اللي تيهتم بالكهرباء والفواتير 
ديالها واملاء كذلك، كننتظرو أشنو غادي تدير الحكومة السيد الوزير؟ 
واش قادرين تعاونو املواطنين؟ هاذوك التجار الصغار والصغار جدا اللي 
املداخيل كانت ضعيفة، وها هوما تيتفاجأو بواحد القدر خيالي، واش 
هاذ القدر دابا غير مؤقت؟ عاد غادي نحسبو، ألن غالبا ذيك الشركة 
على  تدورشاي  ما  راه  العدادات  وتشوف  تدور  خصها  اللي  املناولة 
األحياء، بمعنى أن اليوم خصنا مراجعة، واالنتظار الكبير والكبير جدا 
ديال املواطنين هي أشنو غادي تدير الحكومة؟ واش غتساهم؟ واش 
الصندوق غادي يساهم في تخفيف املعاناة؟ خاصة للقطاع الخاص، 

خاصة القهاوي واملحالت التجارية الصغيرة.

أملنا كبير في أن الحكومة تزيد تعاون ما يمكن مساعدته للتخفيف 
من املعاناة.

شكرا السيد الوزير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة لفريق العدالة والتنمية.

املستشار1لايس  1لأماللم صر1:

شكرالايس  لايرئيس.

شكرا السيد الوزير على عرضكم وما تضمنه من تدابير وإجراءات 
اعتمدتموها في إطار مقاربة استباقية للتداعيات املحتملة لتف�ضي الوباء 

بغية تخطي اآلثار واالنعكاسات االقتصادية واالجتماعية للجائحة.

بداية، أستهل بتثمين مجهوداتكم املعتبرة التي همت تزويد السوق 
الوطنية بقنينات الغاز وحالت دون حدوث اضطرابات، بل كانت هناك 
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سالسة في التزويد واستقرار في الطلب.

االتحاد  وضمنه  والتنمية  العدالة  فريق  في  نحن  أيضا،  ونشيد 
الوطني للشغل باملغرب، باملجهودات التي تتعلق والتي مكنت املواطنين 
في هذه الظرفية الصعبة من تأجيل أداء الفواتير املستحقة في فترة 

الحجز، وأيضا إعادة جدولة تاريخ األداء.

نثمن أيضا ما قمتم به من مجهودات بمعية الحكومة ملواكبة مهنيي 
قطاع املعادن، سواء األوراش التقليدية أو املقاوالت، خصوصا وأن 

غالبيتهم قد عرف تعليقا أو انقطاعا مرحليا للنشاط.

نشيد أيضا بتفعيل مبدأ األفضلية الوطنية في الفرص االستثمارية 
استفادة  للرفع من مستوى  تهدف  كآلية  واملعادن  الطاقة  قطاع  في 
املقاوالت املغربية من الفرص االستثمارية املتاحة بالقطاعين الطاقي 

واملعدني في هذه الظرفية الحالية.

وأخيرا، وفيما يتعلق بقطاع البيئة، البد من اإلشارة إلى أن االستعمال 
املتزايد للكمامات الطبية وغيرها من وسائل الوقاية من طرف املواطنين 
أدى إلى ارتفاع مهول في كمية النفايات الطبية الخطيرة، هذه النفايات 
الطبية نجدها غير معزولة عن النفايات املنزلية، األمر الذي بات يفرض:

- أوال، تحديد آليات تمكننا من الفرز من املصدر؛

- ثانيا، إيجاد خطط وآليات تمكن من جمع النفايات والتخلص منها 
بطرق آمنة تضمن سالمة املواطن، سالمة العاملين بالقطاع، وأيضا 

حماية البيئة؛

- ثم أخيرا، تمكين الجماعات املحلية من هذه اآلليات، والحرص 
على تأطيرها ومواكبتها من أجل التنزيل األمثل باملوازاة مع مجهوداتكم 

في التوعية والتحسيس.

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

الكلمة للفريق الحركي.

املستشارلايس  لمباركلايسباعي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

في إطار التفاعل مع جوابكم الهام والشامل، نود في الفريق الحركي 
أن نسجل مجموعة من املالحظات واالقتراحات:

- أوال، من باب املوضوعية البد أن ننوه باملجهودات الجبارة املبذولة 
طيلة هذه الجائحة لضمان األمن الطاقي ببالدنا وتأمين التزويد باملاء 
والكهرباء وبغاز البوطان، مع ما يتطلبه ذلك من نقل وتوزيع في ظل 
ظرفية مطبوعة بارتباك سالسل اإلنتاج والتوزيع، والتقدير موصول 
كذلك، السيد الوزير، في هذا اإلطار لكافة العاملين في هذه القطاعات 

األساسية، من إداريين وتقنيين وسائقين ومستخدمين؛

- ثانيا، نسجل كذلك تطلعنا في تدابير تخفف العبء عن األسر جراء 
ما عرفته فواتير االستهالك من ارتفاع مهول بسبب اعتماد منهجية 
التقدير في الفوترة وعدم إحصاء االستهالك الفعلي بشكل شهري، مما 
جعل مجمل األسر تدخل في األشطر العليا، لهذا فقرار املرونة في أداء 
وتأخير السداد رغم أهميته ليس حال جذريا لهذه الوضعية، خاصة 
أن هناك عددا من املحالت واملنازل ظلت مغلقة طيلة هذه الجائحة 

وفوجئت بفواتير خيالية؛

- ثالثا، نود كذلك، السيد الوزير، استفساركم عن مآل االلتزام 
الحكومي املعلن بخصوص تسقيف أسعار املحروقات، خاصة في ظل 
عدم انخفاض السعر العالمي على األسعار في السوق الوطنية، بحيث 
ال يمكن اختزال املسألة في هامش أرباح الشركات فقط، بل في ضرورة 
مراجعة الهامش الضريبي كذلك الذي ظل مستقرا على حاله، وفي هذا 
اإلطار نتطلع إلى إجراءات عملية وملموسة بعد صدور تقرير مجلس 

املنافسة في اتجاه رفع العبء عن املستهلكين؛

- رابعا، القطاع املعدني عانى بدوره، السيد الوزير، في هذه الجائحة 
ولم نلمس أية تدابير استعجالية لدعم هذا القطاع االستراتيجي، خاصة 
العاملين في القطاع املعدني التقليدي، إلى جانب أجرأة برامج تنموية 

ملموسة تستهدف القرى واملدن العالقة خلف املناجم وفي محيطها؛

الصالح  باملاء  القروي  الوسط  تزويد  برامج  إلى  - خامسا، عودة 
للشرب والذي فالحقيقة قلتو السيد الوزير بأن 99% فالضو و%95 
فاملاء فالتزويد، لكن هاذ ال�ضي ما عندناش عليه �ضي حاجة اللي هي 
معقولة، ألن واحد العدد ديال الدواوير لم يصلها املاء والكهرباء لحد 

الساعة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.

املستشارلايس  لمحم لايبك3ري:

شكرالايس  لايرئيس.

املهنيين،  مختلف  وأشكر  الوزير  السيد  أشكر  أن  البد  بداية، 
شركاءكم في تدبير القطاع، خصوصا خالل فترة الحجر الصحي، حيث 
واكبتم عملهم امليداني وسهرتم بمعيتهم على تزويد السوق الوطنية 
زيادة  تمت  حيث  البوطان،  غاز  رأسها  وعلى  الطاقية  املواد  بكافة 
التوزيع بنسبة 23%، موازاة مع االستهالك والتخزين، منوهين باليقظة 

والحيطة التي اتبعتم بمعيتهم لضمان األمن الطاقي في بلدنا.

ايس  لاي3زير،

إذا سمحت لي سعة صدركم فإن تدبير توزيع قطاع املاء والكهرباء 
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عرف ارتباكا كبيرا، ال بالنسبة للتدبير املفوض أو من طرف الوكاالت، 
املاء  لفواتير  صاروخي  بارتفاع  تفاجؤوا  واملواطنون  املواطنات  اليوم 
من  البد  لذلك  بالجملة،  شكايات  قوة،  وال  لهم  حول  ال  والكهرباء، 
توفير اإلمكانيات البشرية واللوجستيكية لفائدة املكتب الوطني للماء 
الدور  يلعب  لكي  تدبيره  في طريقة  النظر  والكهرباء ومواكبته وإعادة 
بأهمية  املواطن  ويحسس  الخصوص،  على  واالجتماعي  االقتصادي 
األعمال التي يقوم بها ويشرح بالقدر الكافي واملفصل واملبسط طريقة 
بحروف  تكتب  للحظة  تبقى  التي  وتركيبتها وأشطرها  الفاتورة  قراءة 
صغيرة غير مرئية في بعض األحيان، ناهيك عن األخطاء التي تنتج نتيجة 
تهالك اللوجستيك الذي تشتغل به الوكاالت وظروف عمل املستخدمين 
الضعيف  باملواطن  أضر  الذي  ال�ضيء  التقنية،  األطر  عمل  وظروف 

وخصوصا بالعالم القروي.

بالنسبة مللف املحروقات، نطالبكم السيد الوزير بالخروج بقرار 
للمزايدات  مطروح  املوضوع  هاذ  تخليوش  وما  شجاعا  يكون  نهائي 
السياسية، حيث وجدنا أن بعض األطراف التي ركبت صهوة التحكم 
تريد أن تركب من جديد على موجة ملف املحروقات، بغيناك السيد 
الوزير تسرعو بقرار التسقيف، تسرعو بقرار التسقيف وتوجدو حل 
نهائي وحقيقي لشركة "السامير"، وتخلقو مناخ للحوار الهادئ واملسؤول 
مع مختلف املتدخلين من أجل وضع حد نهائي لهذه امللفات املريضة 

التي تبقى عالقة إلى اليوم تنتظر الشفاء.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

الكلمة للفريق االشتراكي.

املستشارلايس  لمحم لريحان:

بسملهللالايرحمنلايرح م

ايس  لاي3زير،

تنشكركم على املجهودات ديالكم مع أرباب املحطات ديال توزيع 
بعدا  أوال  ديالكم،  فالتاريخ  ليكم  مكتوب  هذا  بالتقسيط،  الوقود 
أنه  على  جميعا  واملغاربة  املغربية  الساكنة  نبشر  هو  األولى  النقطة 
شركات املحروقات ديال التوزيع راها كتدير ذاك ال�ضي اللي بغات، راه 
ال حسيب وال رقيب، أوال راه اليوم راهم ثاني زايدين واحد 35 سنتيم 
 super1 sans( ف  عاود  ثاني  سنتيم   25 وزايدين  فالكازوال  زايدينها 

plomb(، هاذي واحدة.

اإلخوان تكلمو قبل مني بعض املالحظات على "السامير"، "السامير"، 
 )Société1Chérifienne1des1Pétroles( ما كايناش غير "السامير"، كاينة
ديالها  املآل  قاسم،  سيدي  في  للبترول"  الشريفة  "الشركة  هي  اللي 
وهاذيك  عليها  مخسورين  اللي  الفلوس  وهاذوك  ديالها  والتخزين 
)conduite( اللي جاية من املر�ضى غادية لسيدي قاسم اللي هي بأموال 

باهظة وعندها )la durée( ديالها باش تخدم واحد 200 عام، املآل ديال 
هاذيك الشركة ديال سيدي قاسم فين وصل؟

ثانيا، السيد الوزير، تتقولو لينا على أنه حدثو شركات ديال توزيع 
الوقود بالجملة، أوال وقبل كل �ضيء كاين بعدا األشغال العمومية راها 
دايرة خبلة، كاين �ضي واحد تتعطيه كاين �ضي واحد ما تتعطيهش، هذا 
راه كاين حيف، حيف هذا، وهاذ املسألة خصكم، السيد الوزير، راه 
التاريخ ديالكم راه تيشهد ليكم باملصداقية وما عندنا منقولو فالجدية 

ديالكم، واحدة.

وقلت  فيها شكون؟  كيتصرف  اللي  دابا  "السامير"  عندك شركة 
ليك سيدي قاسم تتهز دابا تقريبا إلى ما خانتنيش الذاكرة ديالي واش 
�ضي 5 ماليين ديال األطنان وال أش ذاك ال�ضي، عالش ما تستغلش؟ 
 cahier1des( وهاذ الشركات اللي كترخصو ليهم راه يكون عندهم واحد
charges( ما�ضي أنا نجي نعطي لشركة اللي ما عندهاش املواصفات 
خصها تدير )les1bacs1de1stock(، دابا هاذو دروك غير تيكربو، تيشدو 
من عند الشركات الكبار والشركات الكبار راهم حتى هوما عاود تيديرو 
�ضي مصائب يسربو ملوالين الطوبيسات ويسربو للوزينات ويخرجو يبيعو 

هاكذاك، اللهم إن هذا منكر.

دابا هاذ املسألة ديال التسقيف، كيف ما قال األخ قبل مني، هذا 
راه مهم آ السيد الوزير هللا ير�ضي عليك وهللا يجازيكم بخير، راه خصكم 
ديال  املسائل  هاذ  وتشوفو  حالهم  من  وتشوفو  املغاربة  من  تشوفو 

.)Société1Chérifienne1des1Pétroles( السامير" وديال"

اسمح لينا السيد الرئيس.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، 50 ثانية.

املستشارلايس  لاملل3ديلايذاب لايذمراني:

شكرالايس  لايرئيس.

شكرا الوزير املحترم على العرض الذي تفضلتم به.

سأشير ألحد النقط اللي جات فالعرض ديالكم، السيد الوزير، هو 
هاذ الطاقات املتجددة وخاصة الطاقة الشمسية أصبح معتمد عليها 
فاألنشطة االقتصادية خاصة فيما يتعلق باملجال الفالحي، وتكلمتو 
على العديد من الضيعات اللي أصبحت تستعمل هاذ الوسيلة فالسقي، 
اللي بغينا نثيرو االنتباه ديالو، السيد الوزير، هو أن الفالحة الصغار 
خاصة في ظل هاذ الجائحة وملي كانو تغلقو األسواق، فالفالح الصغير 
كان ما كيحصلش على ذوك املواد اللي كتعيش بيهم ذيك املاشية اللي 
عندو، أمام هاذ الوضع اضطر باش يدير شوية ديال السقى، ولكن كان 
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رابط هاذوك املضخات بتيار كهربائي، وكانت الفاتورة كيتشكاو منها إلى 
درجة أن بعض الفالحة ما كملوش هاذيك العملية ديال السقي، توقفو 
فالنصف وما حصلوش على املنتوج، فكنطلوبو منكم، السيد الوزير، 

هاذ الفئة بالضبط على األقل يكون واحد الدعم ليها.

شكرا السيد الوزير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

املستشارلايس  لعب لالحقلحيسان:

شكرالايس  لايرئيس.

اعطيتونا،  اللي  املقتضبة  التوضيحات  على  الوزير  السيد  شكرا 
واحد  أنه  نسجل  لكن  أكثر،  توضيحات  تعطيونا  أنكم  بودنا  كان 
اإلقرار قلتوه نسجله بإيجابية هو أن اإلنسان قبل من املال وقبل من 
االقتصاد، ونسجل أيضا اعتراف اللي جا على لسانكم وهو أن التخزين 
اللي كاين عندنا هو 30 يوم وباغيين نوصلو ل 40، ال�ضي اللي كيتناقض 
مع القانون ومع االلتزامات ديال الشركات ديال املحروقات اللي حررتو 
السوق النهار اللي وقفات "السامير"، تم تحرير أسعار املحروقات، واش 
هاذ ال�ضي كان صدفة أو كان مخطط له؟ فتوقفات "السامير" في غشت 
2015 وتحررات األسعار في دجنبر 2016 وهاذ الوقيتة ما كاين ال ضبط 

وال والو ألن مجلس املنافسة كان مجمدا.

شركات  أن  بمعنى  يوم   30 غير  عندنا  بأن  كتعترفو  أنتم  اليوم 
ديالها،   )cahier1 des1 charges( دارتش  وما  التزماتش  ما  املحروقات 
الصهاريج  هذاك  تكريو  أنه  باش  قرار  منو  وطلبتو  للقضاء  وامشيتو 
ديال "السامير" وهذا كيثبت بوضوح وبجالء الحاجة ديال املغرب لهاذ 
املصفاة هاذي، فاستصدرتو القرار ديال القضاء ولكن ما قلتيش لينا 
السيد الوزير عالش لحد الساعة مازال متوقعش العقد ديال الكراء؟ 
وعالش لحد الساعة، راه شهر ونصف صدر القرار ديال القضاء نهار 
14 ماي حطيتو 8 ماي أو 14 ماي، شهر ونصف اآلن مخزنتو وال قطرة 
واحدة؟ ضيعتو على الخزينة ديال البالد واحد حوالي 4 وال 5 مليار ديال 
الدرهم اللي وزير املالي كيقلب عليها بالريق الناشف باش يلقاها، وما 

قلتيش لينا عالش مازال لحد الساعة..

اآلن ملي أنتوما مشيتو وقلتو نكريو، ما قلتيش لينا اليوم الحمد هلل 
ما قلتيش لينا األمر بيد القضاء، ألن هذا سؤال طرحناه وعاود طرحناه 
كتجي كتقول لينا امللف بيد القضاء واستصدرتو أمر ديال الكراء، عالش 
ما استصدرتوش أمر ديال إعادة التأميم ديال املصفاة ديال "السامير"؟

وإلى كان األمر يقتصر غير على التشريع، احنا نجيبو مقترح قانون 
ديال تأميم هاذ املصفاة هاذي ونعاودو نأمموها ونضمنو األمن الطاقي 

للبالد ديالنا، أما أننا نبقاو تنخليو هاذ املصفاة كتضيع واملغاربة تيعانو 
راه جميع املستشارين اللي قبل مني قالوها واحنا كنعطيو ريع لهاذوك 
الشركات ديال املحروقات اللي دارت اللي بغات فاملغاربة وحتى واحد ما 

قادر عليهم.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

املستشارلايس  لمحم لالحمامي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

غير السيد الوزير املحترم أنتم تتعرفو الظرفية االقتصادية اللي 
عاشها العالم، البترول فالعالم انخفض من �ضي أثمنة اللي هي خيالية 
واللي هي والت كتعطى من بعض الدول تحفيزات غير باش نهزو البترول 
ونديوه عند بعض الدول، الحظنا احنا فاملغرب الحكومة سابقا حررت 
كاينة  غيكون..  أساس  على  كينتظرو  املغاربة  وكانو  القطاعات  هاذ 
املنافسة فالحرية ديال األسعار، ولكن احنا كنالحظو هنايا كاين واحد 
اللوبي متحكم اللي هو مسيطر على املازوط وليصانص، الحظنا، بدينا 
تندخلو لسطاسيونات كنشوفو السيد الوزير كاين مازوط اللي مزيان 
هو نفس املازوط، هضرنا مؤخرا كاينة مجموعة ديال الشكايات ديال 
الناس على أساس ما كاينش الجودة وكاين واحد الغش فاملازوط، هنايا 
ما كاين ال حسيب وال رقيب بحال اللي قالو اإلخوان، ولو كنا استغلينا 
املساحة ديال املصفاة ديال "السامير"، كنا استفدنا حتى احنايا من هاذ 
ال�ضي اللي وقع فالعالم وتعود على بالدنا بالنفع وواحد املجموعة ديال 
املداخيل، ولكن ما عرفناش، السيد الوزير املحترم، شكون اللي متحكم 

فهاذ القطاع؟

فالبداية سمعنا الحرية ديال التجارة والحرية ديال األسعار واللي 
بغى يدير �ضي حاجة وتكون املنافسة، ولكن ما كنشوفوش املنافسة، 
كتدخل هنايا كتلقى سطاسيون بثمن كذا وكذا وكتخرج للسطاسيون 

اآلخر كتلقاه زايد 40 فرنك وال 30 فرنك ما كاين ال حسيب وال رقيب.

شكون اللي غادي يراقب هاذ الشاحنات اللي كتم�ضي من مدينة 
ملدينة واللي كنعرفو احنا، دابا اليوم بداو تيخلقو واحد النوع ديال 
السيارات إلى عملتي ليها غير املازوط فيه غير شوية ديال �ضي حاجة 
)en panne( فالطريق، ولكن هاذو مجموعة ديال املشاكل،  تخليك 
مجموعة ديال املشاكل السيد الوزير املحترم، أنا، أنا هاذ ال�ضي اللي 
تنعاود ليك، أنا وقع لي السيد الوزير املحترم، أنا ما�ضي �ضي أحد، أنا 

بطوموبيلتي ما�ضي �ضي واحد.
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فالطريق  ماشية  بالدنا  الوزير،  السيد  نشوفو،  خصنا  احنايا 
الصحيح، ولكن كاين بعض الحوايج اللي ما عجبتناش، احنا كمواطنين، 
وكنجيو هنايا وكنهضرو ما�ضي مزايدة سياسية، السيد الوزير، احنا 
هنايا كنبلغو الرسالة، كنبلغو الحقيقة اللي كنسمعو في املجتمع، احنايا 
أوالد األحياء الشعبية، احنا أوالد املواطنين الدراوش، ما�ضي احنا �ضي 
ناس جينا من �ضي قارة نزلنا، احنايا كنوصلو الحقيقة، كاين مشكل 
كتعيشو بالدنا، كاين شركات محتكرة القطاع ديال الكازوال أحب من 
أحب وكره من كره، هاذي هي الحقيقة وخصنا نقولوها واإلنسان ما 

خصوش يتملص من الحقيقة.

عليها مؤخرا الناس مؤخرا قاطعت، قاطعت على أساس دابا تم�ضي 
غير ف )l’autoroute( كاين جوج ديال الشركات، غير من طنجة للرباط 
كاينين جوج ديال الشركات، فالن هنايا وفالن هنايا، فالن هنايا وفالن 
هنايا، وتجي أنت كمستثمر وتقول ليهم بغيت ندير �ضي سطاسيون ف 
)l’autoroute(، كيقول ليك عندنا قوانين وكاين شروط ما يمكنش ليك 

تكون وأنت كمستثمر تعمل سطاسيون في الطريق السيار.

وشكرا السيد الوزير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

فالحقيقة العمال املنجميين كنظن أنكم أكثر وعيا بأن هناك حيفا 
مسلطا على هؤالء أو هذه الفئة من العمال املنجميين، بحيث عندما 
نتكلم آسيدي راه عندهم )SMIG4 (، واش العامل املنجمي اليوم تيخصو 
)SMIG(؟ )SMIG( تنعطيوه للناس اللي عايشين فوق األرض، أما الناس 
اللي هابطين 600 متر وأكثر راه تيخصهم قانون منجمي، وهذا واحد 
املسؤولية على عاتقكم، واحنا ال نشك في أنكم تعون جيدا أن هذه 

الفئة راه تيخصها واحد العناية وعناية خاصة، سيما وهي كلها أرباح.

ايس  لاي3زير،

هاذيك الشركات ديال املناولة، احنا املغرب ديالنا الحمد هلل وبالدنا 
ملي فتحت املجال لهاذ الشركات باش تنتعش كنا نتوخى هاذ امتصاص 
البطالة وكنا نتوخى مساعدة الشركات، أما اليوم والحال أننا كنشوفو 
عمال أو شركات املناولة في القطاع ديال املناجم فشعارها الربح والربح 
والربح فقط، ممارسات مشينة، ممارسات ما نستطعش نقولها ليك 
فهاذ الوقت الوجيز، ولكن أنا عندي يقين فاالجتهاد ديالكم باش يمكن 

4 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie

لينا نوقفو هاذ النزيف ونخرجو القوانين باش يبقى الكل ينضبط أمام 
القانون.

الحمد هلل اللي جات هاذ الكورونا، الكورونا راه فيها مساوئ، ولكن 
فيها منافع، مغرب ما بعد الكورونا خصو يتغير ما نلقاوش الناس اللي ما 
 ،) la CNSS5( ما نلقاوش الناس اللي ما عندهومش )SMIG( عندهومش
 ،)l’informel( ما نلقاوش الناس اللي ما تيطبقوش القانون، شعار ذلك
اللي كنسمعو ساعة ساعة، القطاع غير املنظم راه ما خصوش يبقى 
وفهمت  الضعف  ديال  املكامن  وفهمت  كورونا،  عاشت  اللي  فالبالد 

الخلل فين هو، تيخصنا نستافدو، السيد الوزير املحترم.

النيات  وذوي  الغيرة  ذوي  يقين  عندنا  أنا  راه  كنطرح سؤال،  أنا 
الفوارق  الطبقي،  الفرق  هاذ  ينقصو من  يحاولو  أنهم  باش  الحسنة 
الكبيرة اللي ما بين األجراء وما بين غيرهم، تيخصنا تعم واحد العدالة 
اجتماعية إن شاء هللا فاملغرب، مغرب ما بعد كورونا بالقيادة ديال 

سيدنا هللا ينصرو.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

الكلمة لفريق العدالة والتنمية.

املستشارلايس  لعليلايذسري:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

أحسنتم وصفا عندما قلتم بأن مواجهة تداعيات جائحة كورونا 
هي قصة نجاح جماعية، فعال هي قصة نجاح جماعية يجب أن تسجل 

لبلدنا وفي طليعتها الحكومة بقيادة جاللة امللك.

ايس  لاي3زير،

بقدر ما ننوه بالتدابير التي اتخذتموها مع باقي القطاعات الحكومية 
السوق  تزويد  تأمين  في  بجدارة  ونجحتم  الجائحة  تداعيات  ملواجهة 
الوطنية، ال سيما بقنينات الغاز التي نعرف درجة التسابق والتخوف التي 
كانت في بداية الجائحة، كذلك تأمين السوق الوطنية باملحروقات رغم 
أننا نسجل بأسف شديد عدم االنخراط الواعي لشركات املحروقات في 
هذه امللحمة الوطنية من خالل تفضيلها ملصالحها الضيقة والجشع 
والربح السريع، كنا نتوقع أن تنهار أسعار املحروقات في محطات التوزيع 
بقدر يوازي ما عرفه السوق الدولية، ولكن لألسف لم يتحقق ذلك، 
والزال السؤال معلقا كيف أنه زيادة دوالر واحد في برميل النفط عامليا 
هاذ  وانخفاض  املحروقات  محطات  في  مباشرة  آثاره  املستهلك  يجد 
البرميل بأكثر من 40 دوالر تقريبا وجد آثاره جد محدودة في محطات 
املحروقات، ونحن هنا ال شك أننا نفرق بين أرباب املحطات وأرباب 

5 Caisse Nationale de Sécurité Sociale
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الشركات املحتكرة للسوق، األمر الذي طرح سؤال املنافسة بإلحاح، 
هاذ املنافسة هي التي حكمت فلسفة تحرير القطاع من أجل أن تنعكس 
آثارها اإليجابية على املستهلك، ولكن لألسف الشديد لم يتحقق والزلنا 
نتطلع بتلهف لتقرير مجلس املنافسة ليضع النقط على الحروف، بل 

ويرتب الجزاءات الالزمة على منتهكي قانون حرية األسعار واملنافسة.

النظر  بغض  الوزير،  السيد  معكم،  نتساءل  أن  بأس  ال  ولكن، 
عن اختصاص مجلس املنافسة: هل أنتم كقطاع لكم تصور للثمن 
الحقيقي الذي يجب أن تكون عليه اآلن أسعار املحروقات باعتبار نسبة 
الضرائب، نسبة الضرائب هي نسب مئوية ما يمكنش أنها تربك األسعار 

بهذا املستوى؟

إذن، كما قلت نتأسف لعدم انخراط الشركات بالشكل املطلوب 
ونطالب ونلح على أن تقرير مجلس املنافسة يجيب على التساؤالت التي 

الزالت مطروحة.

ال شك أن جائحة كورونا هي نقمة على البشرية وعلى الوطن وعلى 
البالد، ولكن لو أحسنا استثمار عبرها وتداعياتها لكانت انطالقة لرسم 

استراتيجية حقيقية لضمان السيادة الطاقية..

ايس  لرئيسلالجلسة:

ايكلمةليلفريقلاالستوالليليل3ح 1لقايتذادي ة.

ال�ضي اللبار.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

هذه  ظل  في  خاصة  املنزلية،  النفايات  من  التخلص  عن  تكلمنا 
الجائحة، اليوم كنا كنخافو وكنتحفظو بكثرة عندما نالحظ النفايات 
الطبية وما لها من مخاطر، اليوم تضافت النفايات ما بعد كورونا، هاذ 
الكمامات، القفازات، أشياء أخرى هاذيك األشياء ديال النظافة كلها 
أدوات نالحظها في الشوارع، نالحظها في الحدائق، عيب، عيب، تيخصنا 

وعي كبير للمواطنين باش يعرفو مدى الخطر ديال ذيك الكمامات.

ثانيا، األطنان إلى كان ذيك ال�ضي تيطبق حرفيا راه األطنان ديال 
الكمامات، السيد الوزير، اللي تيترماو واللي تنغيروهم على رأس كل 4 
ساعات، املعمل اللي فيه 600 وال 1000 وال 2000 وأرى نضربو الحساب 
شحال من كمامة غترمى؟ إلى ما كناش واعيين بأننا خصنا نحافظو على 
صحة املواطن من خالل رمي هاذ الكمامات، فراه عيب علينا كمغاربة، 
وهذا ما�ضي موجه لوزير الطاقة واملعادن، هذا نداء موجه للمغاربة، 
فين هي الهمة ديال املغاربة؟ فين هي القيمة ديال النظافة واألخالق 
اإلسالمية اللي كتهدف إلى األخالق السامية؟ باش نحافظو على هاذ 
النظافة ديال األحياء ديالنا ونحافظو على النظافة ديال املجتمع ديالنا.

رجاء، الناس اللي كيسمعو أن هاذ الكمامات راه خطر، هاذوك 
القفازات راه خطر، فتيخصنا نتحفظو للقدف ديالهم هكا، وهللا شفت 
السيارة ماشية وتيحل الباب وتيرمي الكمامة، فاين هاذ ال�ضي؟ واش 
احنا عايشين فاملغرب؟ الناس تيطورو راه خصنا نفكرو شوية، راه هاذ 
ال�ضي تيضر ببالدنا وتيضر بنا وحتى �ضي واحد ما يعتاقد أن هاذ ال�ضي 

راه زعما ما غتوصلوش، راه بطريقة أو أخرى راه احنا كلنا مستهدفين.

شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات.

ايس  لقزيرلايطاقةلقاملذادنلقايبيئة:

شكرالايس  اتلقايساد1لاملستشارينلعلىلهذهلايتذو بات.

طبعا، كل من زاويته وبحس وطني وبغيرة وطنية، نبغي نبدا بأول 
حاجة اليوم إقرار جماعي نحو التوجه لتعميم األفضلية الوطنية، هذا 
قرار وطني جماعي في كافة القطاعات، وتنفيذه بدأ في الحكومة السابقة 
وسيتوسع في هذه الحكومة وبعد كورونا سيكون أشد لصالح املقاولة 
الخاضعة للقانون املغربي، وباملناسبة في قطاع الطاقة واملعادن والبيئة 
راه كان اجتماع، درنا الحصيلة وسنستمر في هذا االتجاه، االستثمارات 

بعشرات املاليير ديال الدراهم، البد أن نسير في هذا االتجاه.

مازال عندنا الوقت؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

باقي 12 دقيقة.

ايس  لقزيرلايطاقةلقاملذادنلقايبيئة:

نزيد فهاذي، احنا ملا جينا فهاذ  نعاود  كنت كنظن عندي أقل، 
املوضوع ديال األفضلية الوطنية، وهاذي ليست تقنية، القضية قضية 
مصير اقتصاد وطني بكامله، أوال هي قضية ثقافية باش يمكن لينا نمط 

االستهالك فالبالد ديالنا أن يتحول إلى استهالك أفضل للصحة.

ولذلك، التحول فاملجال الصحي، العالم كله سيتوجه نحو ما يسمى 
بالصحة الوقائية، نقويو املناعة ديال املواطن من الصغر ديالو إلى غير 
ذلك، وهاذ ال�ضي فيه عدة أمور ولكن أيضا في نمط االستهالك كيفاش 
يمكن ليه يستهلك اللي قريب ليه اللي كينتجو هو، بحال �ضي واحد عندو 
حانوت وعندو الفالحة وتيخلي االستهالك ديال العائلة ديالو وكيبحث 
عن.. وهو تيعرف أنه محتاج، هاذ التوجه نحو االستهالك، وهاذ ال�ضي 
ما�ضي انغالق، إلى تبعتو الخطابات السابقة بل حتى الخطابات الحالية 
ديال قادة العالم راه تيتكلمو اليوم على استهلك املنتوج ديال البالد 
وتيذكر   "..consommer" شعار  تيرفعو  فالعالم  قادة  وكاين  ديالك، 
السمية ديال الدولة ديالو، ما بغيتش نذكرها ألن احتراما للمسؤولية 
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اللي كنتحملها ألنه دائما البد من االحتياط في ذكر األسماء، بل أكثر 
املستشارين  والسادة  السيدات  الوطنية،  فاألفضلية  ذلك،  من 
والرأي العام، هناك دول دايرة األفضلية الوطنية فيها 30% في بعض 

القطاعات واصلين لــــ 60%، شنو املعنى ديالها؟

أنه إذا كانو غيديرو )une1commande1publique(، غيديرو صفقة 
عمومية أن واخا تكون الشركة ديالهم أغلى من شركة أجنبية بـــ %30 
كياخذو الشركة ديالهم، احنا عندنا فالقانون 15%، وقلت ليكم ملي 
طبقناها الحمد هلل فالتجهيز والنقل واليوم يمكن يجي ال�ضي عبد القادر 
اعمارة ويعطيكم نتائج، وصلنا اليوم في 30 مليار ديال الدرهم اللي كانت 
63% كتم�ضي لشركات أجنبية، يااله تتبقى 37% وصلنا اليوم لـــ %95، 

شنو املعنى ديالها؟

املعنى ديالها أكثر من 25 مليار ديال الدرهم ديال الصفقات كيفوزو 
بها شركات مغربية، وهذا قرار ديال الحكومة السابقة وهذه الحكومة، 
وراه ماشيين فيها، وإلى اخذيتو النموذج ديال املكتب الوطني للفوسفاط 
وغادي نم�ضي للمعادن قبل ما ندوز لهاذ ال�ضي ديال التخزين، اليوم 
الصغرى  الشركات  مئات  فيه   )l’écosystème(واحد مع  تيشتغل 
واملتوسطة، بل تدار صندوق فيه 500 مليون ديال الدرهم باش يقويهم، 
la1(، ألن تكلمتو فيها  sous-traitance( ألنهم تيشتغلو معاه باش تكون
السيد املستشار، تكون نوعية ومتميزة ونطورو خبرة وطنية اللي يمكن 

لينا أننا نصدروها.

ْمئن نساء ورجال األعمال ومن يمثلهم على أن 
َ
ط

ُ
ولذلك، هذا توجه أ

هذا ما�ضي إلى بغيت تقول نافلة من القول وال واحد االختيار، هذا مصير 
إلى بغينا نقويو االقتصاد الوطني وإلى بغينا نقويو الصناعة الوطنية، ما 
يمكنش وزير الصناعة، وزير املالية وال وزراء آخرين اللي عندهم عالقة 
باالستثمار، بما فيها الطاقة والفالحة، يمشيو يجريو يجيبو استثمارات، 
وملا يجيبو هاذ االستثمارات تيتساوى املنتوج اللي تيدار في بالدنا مع 
املنتوج اللي يمكن لو يجي من برا، هاذ القضية الحمد هلل هذا هو التوجه 

اللي ماشيين فيه.

األمر الثاني، فيما يتعلق بالفواتير، كان السيد املستشار املحترم، أنا 
قلتها 11 مليون فاتورة لم تستخلص وغنوزعوها على شهور، طبعا راه 
هاذي الدولة املغربية، هاذو راه مواطنين مغاربة ما غيهربوش، غنلقاو 
الصيغة املناسبة باش يمكن لينا نبسطو ليهم العملية ديال.. وغنقسمو 
على األشهر باش ما يطلعوش للشطر الثالث والرابع، اللي غيبقاو الشطر 

األول والشطر الثاني اللي هو اجتماعي.

وإلى وقع �ضي غلط في العدادات، أو في التقدير، غادي نراجعو هاذ 
الغلط، الغلط وارد، ألن هذا عمل بشري وعمل تقني، العمل التقني 
ناقص، والعمل البشري ناقص، فإذن يمكننا نراجعوه، يعني ما�ضي 
عيب في هاذ املوضوع هذا، إذن كنظن هذا هو اإلتجاه اللي احنا ماشيين 

فيه.

والسيدات  السادة  تذكرو  إلى  باملحروقات،  يتعلق  فيما  واآلن 
املستشارين املحترمين، املحروقات خرجت لجنة ديال البرملانية، منكم، 
للتوصيات  ترجعو  بغيتكم  أنا  اشتغالت،  مشات  البرملان،  من  ياك؟ 
ديالها، التوصيات، آنذاك كان مجلس املنافسة مازال ما كيشتغلش 
لظروف معينة، غير نذكرو الوضعية، ما كانش كيشتغل، اليوم الحمد 
شخصيا  أنا  امللفات،  ديال  العدد  واحد  كيعالج  وبدا  كيشتغل  هلل 
واعطيتو  املنافسة،  مجلس  املرات،  ديال  ثالثة  أعتقد  استدعيتو، 
ديال  للجنة  التفاصيل  اعطينا  كيفما  التفاصيل،  ديال  التفاصيل 

البرملان، اعطيناها التفاصيل الدقيقة، فيما يتعلق:

- أوال، أنا ما كنتفوبرش على هاذ اللجنة، أنا وزير، هي تراقبني، يعني 
تمثل البرملان، هذا واجب؛

املعلومة، ما�ضي فقط على  إلى  الولوج  املغربي،  الدستور  ثانيا،   -
البرملانيين، إلى غير البرملانيين طبعا؛

- ثم ثالثا، كلفت بمهمة نبيلة، أن تجيب على التساؤالت كانو كيطرحو 
املغاربة آنذاك حول فيما يتعلق باملحروقات، خرجت بتوصيات، أنا 

غنقول اشنو التوصيات:

 كاين توصيات مرتبطة بالقطاع اللي كنتحمل املسؤولية فيه؛ 9

كاين توصيات مرتبطة بمؤسسات أخرى؛ 9

وكاين توصيات مرتبطة بالسوق. 9

فيه،  كنتحمل  اللي  وبالقطاع  بالحكومة  مرتبطة  اللي  التوصيات 
هو تحرير هاذ القطاع، قلنا ليكم آ اإلخوان، اليوم اعطينا 15 املوافقة 
مبدئية للشركات، بعض اإلخوان كيقول لك واش عندها القدرة وال 

ماعندهاش القدرة؟

طبعا عالش كتعطى واحد املدة ديال ستة أشهر وال املدة ديال عام 
باش كنشوفو واش كاينة القدرة، وأنا متأكد ماغيكونو منهم إال ستة 
وال سبعة وال ثمانية، ولكن فتحنا املجال، قلنا )bravo(، فتحنا املجال 
اللي كان على األقل واحد عشرين سنة تقريبا ما تزادش، وجوج ديال 
الشركات اآلن بدات كتشتغل، اخذات وبدات كتأسس يعني الشركة 
ديالهم، أنتوما كتعرفهم السيد املستشار املحترم، وكيعرفهم اإلخوان، 
يوصلو  باغيين  يوصلو؟  باغيين  فين  التحرير  هاذ  كتأخذو  ملي  املهم 
لواحد املعادلة كيتكلم عليها العالم كامل على أن أية شركة ما خصهاش 

تفوت 30% من السوق.

باملناسبة، هاذ ال�ضي راه دايرينو في قانون ديال الغاز اللي جايبينو، 
احنا  راه  املحروقات،  ديال  القانون  نديرو  مراجعة  نديرو  انتظار  في 
جايبين في القانون ديال الغاز أن أي شركة تزود السوق ما تفوتشاي 
واحد القسط معين، هاذ ال�ضي ما كنديروه واحنا هذا واجب علينا، 
ما�ضي فقط باش الناس نعجبوهم، هذا واجب، هذه مسؤولية أمام هللا 
عز وجل، ومن مصلحة هاذوك نفسهم، من مصلحتهم، ألن كل ما كبر 
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الواحد بزاف كل ما كانت املشاكل، ولذلك مزيان يكبر ولكن مع آخرين، 
يكونو عندنا بزاف اللي كبار، فمللي كتشوفو التركيبة ديال املتدخلين 
في القطاع، عندنا ثالثة ديال الشركات كبار، كاين اللي عندهم حوالي 
30%، كاين اللي عندها 20%، كاين اللي عندها 15% والباقي عندهم 5، 
6، 7% هاذي هي التركيبة، راه ما كيناش �ضي وحدة فايتة 40%، غير باش 
نعطي، أنا عندي األرقام، بغيتو نجيو نعطيوها ليكم نعطيوها ليكم، 
وراه جات اللجنة وشافت هذاك ال�ضي، ومع ذلك زدنا في الترخيص لهاذ 

ال�ضي.

السيد  قال  كما  التخزين،  في  نزيدو  أن  وهو  الثانية:  التوصية 
املستشار املحترم، نزيدو في التخزين باش نوصلو ل 60 يوم، قلنا ليكم 
ثالثة د مليار ديال الدرهم اللي تفرضات على الشركة كتستثمر، اللي 
غتزيدنا 15 يوم فوق 33 يوم اللي عندنا اآلن، وإلى زدنا هاذ ال�ضي ديال 
"السامير" غادي نوصلو ل 60 يوم، وغنبداو بعد الجائحة، يعني ملي 
تطلقات هاذ العملية االستثمارية، الشركة اللي ما موفراش 60 يوم 
غادي نطبقو عليها العقوبات اللي كاينة في القانون، ال تراجع على هاذ 
األمر هذا، يربحو احنا بغيناهم يربحو، ولكن البد كاين قانون، كاين 
الجودة، كاينة املستهلك، هذا هو التوازن، أي واحد استثمر، أي واحد 
فيكم م�ضى يبيع غير دار راه باغي يربح شوية ديال الفلوس، ولكن يدير 
دار اللي كتحترم املواطنين، ما كنعتقدش �ضي واحد غيستثمر ما غاديش 
يربح، ولكن ما يمكنش يكون على حساب الجودة وعلى حساب املواطن، 
هذا هو التوازن، اللي دائما طبعا وحقوق الدولة، دائما كنقول هذه هي 
تكون  الدولة، خصها  املواطن وكاينة  املستثمر وكاينة  كاينة  الثالثية: 
عندها مداخيل باش بها كنديرو هاذ ال�ضي اللي كنتكلمو عليه يعني إلى 

غير ذلك.

األمر اآلخر هو تبسيط املساطر: اللي بها كما قلتم السيد املستشار، 
انتقلنا من 50 لـ 60 محطة إلى 190 محطة، ما كاينش )monopole( اللي 
قالها واحد األخ، ما كاينش، وأنا كنستغرب هاذ القضية ديال الجودة 
اللي تكلمت عليها، لو كان هاذ ال�ضي بالصح كن راه كل�ضي السيارات، 
ثالثة مليون د السيارات واقفين، ودابا عاود ثاني خصنا.. ال، يمكن كاين 
بعض األخطاء اللي كتوقع، أنا ال.. هاذ ال�ضي عالش اآلن راه درنا طلب 
عروض باش نديرو نظام جديد، يعني فيها اإللكترونيات ديال مراقبة 
les1( راه سيفطنا،  produits( ديال )la1 traçabilité( الجودة ومراقبة
راه جاونا أربعة ديال الشركات عاملية، راه احنا كنتفاوضو معهم باش 
نختاروها، ولكن كون فعال الجودة ما كايناش وكيوقفو الطوموبيالت، 
كون راه موصل حتى برملاني للرباط، كون راه باقي واقفين، فيعني متفق 
معاك ولكن ما�ضي.. أنا أرجو دائما االعتدال، االعتدال ما�ضي بالضرورة 
أن تمدح الحكومة وال أن يمدح أي قطاع، ولكن االعتدال اللي كيقول 

ما له وما عليه، دائما هذا كيعطي واحد النوع من الجدية.

الجودة،  التحرير،  كاين  ليكم،  يتعلق، كما قلت  أيضا، فيما  ثم 
املساطر باش بسطنا اآلن املساطر يعني، ثم القضية ديال التخزين، 

جات القضية ديال التسقيف، كنا منتاظرين باش أن يكون مجلس 
املنافسة كيشتغل، راه خرج التقرير ديالو ديال األدوية، وراه كيشتغل 
على هاذ املوضوع ديال املحروقات، ننتظر، وراه السيد وزير املالية 
اآلن كيشتغل، ألن هذا موضوع متعلق بوزارة املالية، كيشتغل على 
موضوع ديال التسقيف، أشنو هو التسقيف اللي غادي يضمن الربحية 
وغادي يحاول ما أمكن يحافظ على القدرة الشرائية ديال املواطنين 
ويخلي السوق أيضا متحرك باش يمكنا نزودوه؟ فهاذ واحد املعادلة راه 

كيشتغلو عليها.

نؤممها،  ساهلة  "السامير"  قضية  هاذ  كانت  لو  التكرير،  قضية 
الخاص  القطاع  جا  كون  ساهلة  كانت  لو  أستاذ،  عالش؟  ساهلة، 
اخذاها، لو كانت ساهلة بهاذ الدرجة هاذي، ياك قلتي فيها الربح، ياك 
قلتي مهمة، ياك قلتي.. راه جا القطاع الخاص وداها بسرعة، عالش 

القطاع الخاص باقي حاصل؟

حيث عاود ثاني خصنا، كاين حوايج، أنا متفق معاك، كاين واحد 
الغيرة، واحد الحرص، هذا واحد )un1bijoux1national(، متفق معاك، 
واش كان خصو يتخلص وال ما خصوش يتخلص؟ هللا أعلم، كان واحد.. 
ال دابا هذا موضوع آخر، راه كان مسار، طبعا احنا كنتكلمو على اآلن، 
وصلت إلى.. كلنا ساهمنا اللي ما كانش واللي كان، الجميع مساهم حتى 
وصلنا لواحد الحالة، هاذيك الحالة ما بقاش قاّدة ال تخلص ال 42 

مليون وال تشري وال يسلفها �ضي واحد، وصلت إلى هذه الحالة.

كنتمناو يجي �ضي واحد يجي يدير التكرير، في السياسة الطاقية اللي 
انطلقت في 2009 مكتوبة بأن املغرب يحتاج إلى التكرير، ولكن راه ما 
يمكنش يديرها القطاع العام، القطاع العام اليوم، الدولة ماشية في 
 ،)un1système1de1régulation( ،االتجاه أنها تدير النظام ديال التقنين
تدير نظام ديال املنافسة، نظام ديال مراقبة الجودة، وخلي التنافس 

بين املتدخلين.

كون كان ممكن راه غادي يدار، لقينا.. ال، غير دابا هاذ ال�ضي خص.. 
دابا ما عليش راه تكلمتو، مرة أخرى إلى بغيتو نعاودو نرجعو وتعاودو 
ل األمور  ّوِ

َ
ؤ

ُ
تكلمو ما عندي حتى مشكل، أنا كنسمع لإلخوان، ودائما أنا أ

بطريقة إيجابية، فبغيت نقصد بأن لو كان ممكن عالش ما نديروهاش؟ 
راه غير ممكن.

التخزين ممكن، ألن هذا ال يفترض إال 10 مليون ديال الدرهم، 
أق�ضى تقدير 20 مليون ديال الدرهم ديال إصالح الصهاريج، راه عندنا 
األرقام، أق�ضى تقدير 12 مليون ديال الدرهم، غير باش نقيوها ونقادوها 
ونديرو فيها، وهاذ ال�ضي ما�ضي ساهل، ما�ضي يحكم الحكم غدا غادي 
تم�ضي تاخذها، راه الحكم كيتحكم غير على دارك غير باش تخرج واحد، 
غير باش تخرج واحد من دارك سير نفذ، غير باش تخرجو من �ضي حانوت 
 ) l’ONHYM6( سير نفذ، فهذا راه فيه، بعد خص واحد الوثيقة تعطى

6 Office National des HYdrocarbures et des Mines
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و )l’ONHYM( نشوفو من الناحية القانونية واش عندها الحق؟ وبعد 
un1( و)technique(، راه اآلن  expert1 juridique( ذلك خصها تجيب
كتروكريتيهم، بعد ناخذو باش نديرو التخزين، ألن الدور ديالها سيكون 
هو التخزين، ما�ضي باش اتشرى البترول ديال )brut( ألن ما عندناش 

التكرير، هو يكون التخزين اللي غنوفروه.

وباملناسبة احنا مشينا في التخزين املشترك، سمحنا للشركات، ألن 
أش كيقول؟ اللي بغى يدخل للسوق خصك تدير التخزين ديالك، قلنا 
القانون كيقول )doit1disposer( ما�ضي ضروري يكون ديالو، فدرنا ما 
يسمى بالتخزين املشترك باش يوقع نوع من االستثمار في املجال ديال 

التخزين.

فيما يتعلق باملعادن، إلى كان ممكن نجي مرة أخرى، كاين تفاصيل 
كثيرة في املعادن، إصالحات جوهرية، عناوين فيها إصالحات تشريعية، 
كلم2،   60.000 فيها  التقليدية،  املناجم  فيها  مؤسساتية،  إصالحات 
الحمد هلل دوزنا النص اللي غتفتح نحو اإلستثمار وغتدير واحد الثورة 
كتراعي  واللي  جاورها،  وما  درعة-تافياللت  ديال  املنطقة  في  تنموية 
الحقوق ديال املنجميين التقليديين، فيها البحث العلمي، فيها التصنيع، 
فيها 3000 رخصة اللي كانت كلها.. املهم بال ما ندخل في التفاصيل، وكلها 
حيدناها واآلن غادي نعطيوها للمستثمرين، فيها الجنوب من طرفاية 
إلى الجنوب اللي فتحنا فيها البحث عن طريق )l’ONHYM(، فيها هاذ 
القانون ديال املستخدم، راه سيفطنا ليكم النقابات، اإلخوان راه رسلنا 

ليكم رسالة، تقريبا هذه عدة شهور باش تعطيونا رأيكم حول القانون 
la1 ( وجاتنا  CGEM( ديال املستخدم املنجمي، وجاتنا أجوبة ورسلنا
 )la1compilation( أجوبة، اآلن راه إن شاء هللا، غنديرو واحد النوع ديال

باش نجيبوه إن شاء هللا

للبرملان، باش فعال هاذ املستخدم أن يشتغل في ظروف حسنة، 
يربحو الشركات ولكن البد من حماية املستخدمين.

فيما يتعلق بالبيع أيضا، نقول لكم هناك عمل جبار قامت به البالد 
ديالنا، طبعا كانت التوعية، نهينو الشركات ديال النظافة، اليوم عندنا 
عدد من الشركات ديال النفايات الطبية تعطات تراخيص لعدد من 
الشركات ديال النفايات الطبية والخطيرة: 15 شركة، واآلن ثالثة ديال 
الشركات طالبين يعني التراخيص ديال النفايات الطبية، هذا واحد 
العمل كنقومو به، ولكن فرصة مقبلة إن شاء هللا، ندخلو في التفاصيل 

البيئي والتفاصيل املعدني.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ايس  لرئيسلالجلسة:

نشكر السيد الوزير على مساهمته القيمة.

شكرا ملساهمتكم جميعا.

قرفذتلجلسةلاألسئلةلايشفه ة.
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ايتاريخ: الثالثاء 8 ذو القعدة 1441ه )30 يونيو 2020م(.

ايرئاسة: املستشار السيد عبد القادر سالمة، الخليفة الرابع للرئيس.

ايت3ق ت: ثمانية عشر دقيقة، ابتداء من الساعة الخامسة والدقيقة 
العشرين مساء.

ج قللاألعمال: الدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 50.17 
يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية".

املستشارلايس  لعب لايوادرلسالمة،لرئيسلالجلسة:

بسملهللالايرحمنلايرح م

قايصال1لقايسالملعلىلأشرفلاملرسلين.

أعلنلعنلافتتاحلالجلسةلايتشريذ ة.

ايس  1لاي3زير1،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

نخصص هذه الجلسة للدراسة والتصويت على "مشروع قانون 
رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية".

وقبل الشروع في مناقشة املشروع الذي بين أيديكم، أود أن نتقدم 
بإسمكم إلى السيد رئيس وأعضاء لجنة القطاعات اإلنتاجية، الشكر، 
وكذلك إلى كافة السادة رؤساء الفرق واملجموعة باملجلس، وكذلك إلى 
السيدة الوزيرة، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية 
سبيل  في  جميعا  بذلوها  التي  املجهودات  على  االجتماعي  واالقتصاد 

الدراسة املعمقة ملشروع هذا القانون.

وغادي نعطيو الكلمة اآلن للسيدة الوزيرة لتقديم هذا املشروع.

السيدة الوزيرة، تفضلي.

الج3يل قاينولل ايس احةل قزير1ل ايذل3ي،ل فتاحل نادلةل ايس  1ل
قايصناعةلايتول  لةلقاالقتصادلاالجتماعي:

بسملهللالايرحمنلايرح م

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلاملستشاراتلاملحترمات،

ايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

تغمرني سعادة كبيرة وشرف كبير أيضا بأن أقف، مرة أخرى أمام 
مجلسكم املوقر، لتقديم مشروع القانون رقم 50.17 يتعلق بأنشطة 

الصناعة التقليدية.

إن هذا املشروع يعد لبنة أساسية في صرح املنظومة التشريعية 

ببالدنا، الهادفة إلى حسن تنظيم وتدبير قطاع مهم وحيوي في اإلقتصاد 
املغربي  وللتراث  املغربية  للهوية  مميزة  سمة  كذلك  ويعتبر  الوطني، 

األصيل ودعامة محورية ترتكز عليها الصناعة التقليدية املغربية.

وفي هذا الباب، جاءت مقتضيات هذا املشروع تتمة ملسلسل من 
اإلصالحات التي تعمل وستعمل عليها الوزارة بمعية املؤسسة التشريعية 
مشكورة، وبمقاربة تشاركية يساهم فيها جميع املتدخلين خاصة غرف 

الصناعة التقليدية.

وهنا أود أن أوجه عبارة الشكر واإلمتنان إلى السيد رئيس لجنة 
وأعضاء  وكافة عضوات  املستشارين،  بمجلس  اإلنتاجية  القطاعات 
اللجنة املوقرة، وكذلك الشكر إلى كل املكونات السياسية على التعاطي 
اإليجابي مع ما جاء به هذا املشروع من إصالح جذري، يتوخى وضع اإلطار 
التشريعي والقانوني الذي ينظم هذا النشاط من جهة، ويستجيب من 
جهة أخرى لتطلعات شريحة واسعة من املهنيين والحرفيين في مجال 

الصناعة التقليدية.

ايس  لايرئيس،

حضراتلايس  اتلقايساد1،

لقد جاء هذا املشروع بعد أن صادق عليه مجلس النواب باإلجماع 
الصانعات  ظلت  تشريعيا  فراغا  ليمأل   ،2019 يوليوز   22 بتاريخ 
وتتميز  سنوات،  منذ  منه  يعانون  التقليديون  والصناع  التقليديات 
أصنافها  بين  وتميز  التقليدية  الصناعة  تعرف  مهمة  بمقتضيات 
القانون،  هذا  بمقت�ضى  إشارتها،  رهن  وتضع  القطاع،  في  والفاعلين 
سجال وطنيا للصناعة التقليدية، فضال على امتيازات كثيرة ممنوحة 
للصناع التقليديين، أبرزها هي التغطية الصحية واإلجتماعية ملهنيي 

الصناعة التقليدية، وإنشاء املجلس الوطني للصناعة التقليدية.

ايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقن،

لقد أبانت جائحة فيروس كورونا عن حاجة ملحة لتنظيم القطاع 
التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة  في  سعينا  لذلك  املهيكل،  غير 
هذا  بإخراج  اإلسراع  إلى  االجتماعي،  واالقتصاد  الجوي  والنقل 
أنشطة  ينظم  لقانون  السليم  التنزيل  على  معا  نعمل  لكي  املشروع، 
على  أو  الفرادى،  الصناع  مستوى  على  سواء  التقليدية،  الصناعة 
املستوى املقاوالتي، في إطار شركات ومقاوالت، أو على املستوى التعاوني 
والتضامني في إطار التعاونيات، بهدف تنظيم يروم خلق رواج اقتصادي 
ويساهم في التنمية ببالدنا وتحسين املستوى املعي�ضي لعدد هائل من 

الصانعات والصناع التقليديين.

ايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقن،

بناء على ما ورد بيانه سابقا، فإن هذا املستجد التشريعي يحمل 
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ويحمل  ببالدنا،  التقليدية  الصناعة  أنشطة  لفائدة  كثيرة  إيجابيات 
مقتضيات محفزة وآليات تنظيم فعالة لهيكلة هذا القطاع الذي ما 
فتئ جاللة امللك، حفظه هللا، يوليه عناية خاصة، ال�ضيء الذي يحتم 
والحكيمة  الخالقة  واملبادرة  الجهود  تضافر  املتدخلين  جميع  على 
إلنجاح هذه اآللية التشريعية بما يخدم الصالح العام لفئات عريضة 
من املجتمع املغربي، والتي ظلت تعاني قصورا تشريعيا وصل ذروته 
مع تداعيات هذه الجائحة، كما أننا سنحرص على إخراج النصوص 
التنظيمية ملشروع هذا القانون في القريب، وإعالن حملة تحسيسية 

شاملة لفائدة كافة املتدخلين في مجال الصناعة التقليدية.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

إن هذه املعطيات التي لي الشرف العظيم أن أبسطها أمام مجلسكم 
املوقر، لن تكون إال محفزة وداعية إلى املصادقة على هذا املشروع، ملا 
له من إيجابيات ستنظم أنشطة الصناعة التقليدية في نطاق مواكبة 
بحكمة  يقودها،  التي  الشاملة  والتنمية  العميق  اإلصالح  مسلسل 

وسداد، صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  1لاي3زير1لعلىلهذالايتو لم.

أعتقد بأنه التقرير وزع علينا جميعا إلكترونيا وورقيا، إذا بغيتو 
املقرر، إلى بغا يأخذ الكلمة له ذلك، إذا ما بغاش ندوزو للمناقشة.

باب املناقشة مفتوح، هل هناك من يريد أن يتناول الكلمة أو بغا 
املداخلة ديالو يدفعها مباشرة باش تضم إلى التقرير العام.

إذن فهمت أنه ال يوجد أحد باش يتدخل، إيوا رفع يدك السيد 
الرئيس، ارفع، بغيتي تدخل؟

تفضل.

واملستشارين  الرؤساء  السادة  ديال  مداخالت  يجمعو  اإلخوان 
واملستشارات.

شكرا.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالايس  لايرئيس.

في الحقيقة نحن، السيدة الوزيرة، السيد الوزير، نحن اليوم أمام 
مشروع بأهمية كبيرة جدا، خصوصا وُعرف املغرب عبر التاريخ أنه يمتاز 
بصناعة تقليدية مميزة، احنا اليوم جالسين إلى علينا غير راسنا للفوق 
كنشوفو الزخرفة ديال الصنع التقليدي، هاذ ال�ضي بدا كيندثر من 

التقاليد ومن املعمار املغربي.

حزب  املشروع،  هاذ  في  كبيرة  يد  عندو  واللي  االستقالل  حزب 
االستقالل في مذكرة وجهها مؤخرا إلى السيد رئيس الحكومة، وأعطى 
بعض املالحظات، اللي وربما ستفيد مستقبال للخروج من أزمة الصانع 

التقليدي.

املشروع اللي أمامنا 50.17، هاذ املشروع اليوم راه تدار باش يجود 
الصناعة التقليدية، وباش يزيد ينمي القدرات واإلمكانيات املادية ديال 

الصانع التقليدي، ألننا اليوم أمام مشروع بأهمية كبيرة.

الفريق االستقاللي، سيصوت بإيجاب على هاذ املشروع، سيما وهو 
منبثق من الروح ديال الفكرة االستقاللية عبر التاريخ.

اليوم كنتمناو بأن حتى املعمار ديالنا اليوم يشملو الطابع التقليدي، 
هللا يرحم جاللة امللك الحسن الثاني، كان فرض على أن املعمار املغربي 
والهندسة املغربية تكون فيها واحد التقيوسات، واحد الزخرفة معينة.

الجبس اليوم، الجبس املغربي، أصبح جذابا، أصبح يغري، أصبح 
تتجي السائح األجنبي يبقى مشدوها أمام روعة اليد املغربية، فاليوم أنا.. 
فنيابة عن الفريق االستقاللي، كنقول أنه مشروع بأهمية كبيرة يقت�ضي 
املساندة والدعم، ولكن على الحكومة، على الحكومة أن تنتفض من 
اللي  التقليدي ال من املواد  التقليدي، الصانع  جديد إلنقاذ الصانع 
كيشتغل بها والغالء ديالها، خصوصا الناس اللي خدامين في الفضة، ال 
من الخشب، ال من حيث التكلفة الباهظة التي أصبحت املواد األولية 
التي يشتغل بها الصانع التقليدي، فأصبحت إما كتكون مفقودة أو 
كتبقى غير متناولة، بعض الحرف ديال الصناعة التقليدية أصبحت 

تندثر.

ايس  1لاي3زير1،

كيخصنا دعم معين، هذاك البرشمان، هاذيك القفطان املغربي، 
هاذيك الجالبة املغربية، هاذيك السدا�ضي والعقاد أين هوما؟ أصبحوا 
اللي  املغربي،  للصانع  الذهبية  األنامل  اآللة محل  اإلندثار، حلت  في 
خصنا، جا الوقت باش نرجعو للتاريخ، باش نرجعو للعصر ديالنا ونبقاو 
كنزهاو، كنتفتقو العبقرية ديال هاذوك.. كنبقاو احنايا كناشدو الصانع 

التقليدي باش إزيد وندعموه.

شكرا السيدة الوزيرة على املشروع.

شكرا السيد الرئيس، وأستسمح.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لايرئيس.

هل هناك من مداخلة أخرى؟ �ضي واحد؟ إذن ما كاينش.

إذن غادي ندوزو إلى عملية التصويت.

قبل ما نبداو بعملية التصويت، بغيت نذكر على أن هذه الجلسة 
راه كيتبعوها 32 خارج القاعة، وعمال بأحكام الفصل 60 من الدستور 
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ومن النظام الداخلي 175، اللي أعطى لهم الحق لكافة املستشارين 
واملستشارات باش يصوتو، باش يباشرو هذا الحق، وبالتالي غادي نبدا 
بعملية التصويت والتصويت مؤمن، بمعنى أنه ما كاينش عندو الحق 
باش يصوت مرتين، ألن الوسائل اإللكترونية راه كتراقب ذاك ال�ضي 

مائة في املائة.

املادة األولى:

املوافقون؟ املوافقون؟

السيد األمين..

التصويت  عبر  لنا  يدخل  غادي  ولكن  حاضرين   22 املوافقون= 
اإللكتروني عن بعد.

شوف، اعلن، ما عليش، غادي يعلن األمين في القاعة.

املستشارلايس  لأحم لت3يزي،لأمينلاملجلس:

)داخل  مستشار   22 املشروع:  مع  صوت  الرئيس،  السيد  إذن 
القاعة(، خارج القاعة صوتت 19 واحد، هي 41 مع املشروع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: 3 داخل القاعة و2 خارج القاعة: 5.

)املوافقون= 41؛( 1

)املعارضون= 0؛( 1

)املمتنعون= 5.( 1

ايس  لرئيسلالجلسة:

إذن املادة 2:

املوافقون= 41؛

املعارضون= 0؛

املمتنعون= 5.

املادة 3:

املوافقون= 41؛

املعارضون= 0؛

املمتنعون= 5.

املادة 4:

املوافقون= 41؛

املعارضون= 0؛

املمتنعون= 5.

املادة 5:

املوافقون= 41؛

املعارضون= 0؛

املمتنعون= 5.

املادة 6:

املوافقون= 41؛

املعارضون= 0؛

املمتنعون= 5.

املادة 7:

املوافقون= 41؛

املعارضون= 0؛

املمتنعون= 5.

املادة 8:

املوافقون= 41؛

املعارضون= 0؛

املمتنعون= 5.

املادة 9:

املوافقون= 41؛

املعارضون= 0؛

املمتنعون= 5.

املادة 10: نفس ال�ضي.

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 11: نفس ال�ضي.

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 12:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(
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)املمتنعون= 5.(

املادة 13:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 14:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 15:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 16:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 17:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 18:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 19:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 20:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 21:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 22:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 23:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 24:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 25:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 26:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 27:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 28:
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)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 29:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 30:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 31:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 32:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 33:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 34:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 35:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 36:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 37:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

املادة 38:

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

اآلن غادي نعرض مشروع القانون برمته: املوافقون؟

)املوافقون= 41؛(

)املعارضون= 0؛(

)املمتنعون= 5.(

إذن، قافقلمجلسلاملستشارينلعلىل"مشرقعلقان3نلرقمل50.17ل
لتذلقلبمزاقيةلأنشطةلايصناعةلايتول  لة"لباألغلب ة.

إعنلرفذتلالجلسة،لشكراليلجم ع.

امللحق:لامل اخالتلاملسلمةلمكت3بةليرئاسةلالجلسة.

1.لم اخلةلفريقلاألصايةلقاملذاصر1:

ايس  لايرئيس،

ايساد1لاي3زراء،

إخ3انيلاملستشارين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
مناقشة مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بالصناعة التقليدية.

وهي مناسبة لنا، في فريق األصالة واملعاصرة، للتأكيد على األهمية 
االقتصادية  املنظومة  داخل  القطاع  هذا  بها  يحظى  التي  القصوى 
الوطنية من خالل مساهمته في الناتج الداخلي الخام، إلى جانب أهميته 
االجتماعية باعتباره أكبر قطاع يساهم في التشغيل، حيث أن ما يزيد 

عن 2 مليون من املغاربة يشتغلون بقطاع الصناعة التقليدية.
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لكن، مع كامل األسف فالصناعة التقليدية الوطنية لم تستطع 
أخرى،  قطاعات  في  تبذل  التي  املجهودات  و  الدينامية  تساير  أن 
االقتصادية  أهميته  من  الرغم  فعلى  والفالحة،  الصناعة  في  خاصة 
واالجتماعية فهذا القطاع الزال واقعه يشهد باالنهيار التام لعدد من 
الحرف واندثارها، خاصة وأن أغلبها أصبحت غير قادرة على مواكبة 
دينامية االقتصاد الدولي املعولم، وعاجزة عن منافسة التدفق الهائل 
للمنتجات الصناعية األجنبية، كما نالحظ، في ظل التدهور التدريجي 
للظروف االجتماعية للصناع التقليديين، هجرة الصناع والحرفيين من 

هذا القطاع إلى مجاالت عمل أخرى ذات مردودية أكبر.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

بغرف  االهتمام  ضرورة  إلى  املناسبات  من  العديد  في  نبهنا  لقد 
تمثيلية  أدوار  لها  باعتبارها مؤسسات دستورية  التقليدية  الصناعة 
وتنظيمية على درجة كبيرة من األهمية، في هذا اإلطار سبق لنا في فريق 
الصناعة  غرف  حول  قانون  بمقترح  تقدمنا  أن  واملعاصرة  األصالة 
التقليدية الزال لألسف حبيس الرفوف، بالرغم من أن إخراجه إلى حيز 
الوجود سيمكن من اإلجابة على مختلف اإلشكاالت والتحديات التي 

يعاني منها الصناع التقليديون.

ايس  لايرئيس،

في الوقت الذي تحظى فيه غرف الصناعة والتجارة وغرف الفالحة 
العديد  تعاني من  التقليدية  الصناعة  متزايد، الزالت غرف  باهتمام 
من املشاكل، أبرزها غياب إشراكها في املحطات املهمة التي يعرفها هذا 
القطاع، وال مباالة الحكومة بهذه املؤسسات الدستورية وتهميشها على 
الرغم من أنها تعتبر صوت الصناع التقليديين واملعبر عن مشاكلهم 

وهمومهم.

مشكل  من  التقليدية  الصناعة  قطاع  يعاني  ذلك،  مع  باملوازاة 
التمويل، فقد سبق لنا في فريق األصالة واملعاصرة أن أثرنا العديد من 
املالحظات حول تمويل الصناع التقليديين، لكن مع كامل األسف لم 
تتجاوب الحكومة مع انتظارات الفاعلين ولم تعمل على دفع القطاع 
البنكي إلى ااحهتمام بتمويل مشاريع الصناعات الحرفية التقليدية، 
كما سجلنا أيضا ضعف عمل الحكومة فيما يتعلق بمصاحبة املقاوالت 

العاملة في القطاع.

إيجاد حلول  الرئيس، الحكومة الزالت عاجزة عن  أيضا، السيد 
ناجعة ملشكل ندرة املواد األولية، والذي يبقى من أبرز املشاكل التي 
تؤرق الصناع التقليديين مما يدفعهم إلى استعمال مواد غير أصلية 

تؤثر بشكل سلبي على جودة املنتوج وتنقص من قيمته.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

فيما يتعلق بمشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته اليوم، 
والذي جاء بعدة مستجدات مرتبطة بالسجل الوطني وهيئات أنشطة 
التقليدية،  الصناعة  وصناع  الوطني  والجالس  التقليدية  الصناعة 

وشرط القيد بالسجل الوطني للصناعة التقليدية واالمتيازات املمنوحة 
للصناع التقليديين.

وفي نظرنا من شأن املستجدات التي جاء بها مشروع القانون أن 
تجعل قطاع الصناعة التقليدية أكثر تنظيما، وستساعد على ضبط 
املعطيات اإلحصائية املتعلقة به من خالل السجل الوطني للصناعة 
الوطني  التصنيف  ضمن  الذات  قائم  كمكون  وإبرازه  التقليدية، 

لألنشطة االقتصادية.

لقد تفاعلنا إيجابا مع هذا املشروع من منطلق إيماننا، في فريق 
الصناعة  لحماية حرف  أولية  يعتبر خطوة  بأنه  واملعاصرة،  األصالة 
عمل  وتثمين  والخدمات  املنتجات  جودة  على  واملحافظة  التقليدية 
الحرفيين. وكذا حماية املستهلك بتوفير آليات تأهيلية تمكن من تصنيف 
ليستجيب  واالحترافية،  املهنية  طابع  وتكريس  بالقطاع  الفاعلين 
املستقبلية  املتغيرات  مع  والتأقلم  والدولي  املحلي  املحيط  ملتطلبات 
عالقاته  في  املغرب  ينهجها  التي  االنفتاح  سياسة  ظل  في  ومسايرتها 
الدولية، وبالتالي تعزيز الثقة في منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية.

الحكومة  تتفاعل  أن  نتمنى  كنا  املالحظات،  بالرغم من كل هذه 
بإيجابية مع التعديالت التي قدمها فريقنا، خاصة وأنها جاءت إلغناء 
للصناع  قوية  دفعة  إعطاء  شأنها  من  مقتضيات  وإضفاء  املشروع 
التقليديين من خالل االهتمام بالجانب االجتماعي، وإقرار آليات كفيلة 

بتطوير أداء الصناع الفرادى ومقاوالت الصناعة التقليدية.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة نصوت باإليجاب على هذا املشروع 
أال  ينبغي  التقليدية  الصناعة  تنظيم قطاع  أن  قانون مؤكدين على 
يقتصر على تنزيل القوانين التي تنظم وتحدد املهن، بل يجب أن يتجاوز 
ذلك إلى تدبير اإلشكاالت الكبيرة التي تواجه القطاع وتهدد معيش مئات 

آالف األسر، والتي أضحت عدد من مهنها وحرفها في عداد االنقراض.

بإخراج  بالتعجيل  الوزيرة  السيدة  التزام  باملناسبة  نسجل  كما 
في هذا املشروع، مع اعتماد مقاربة  املتضمنة  التطبيقية  النصوص 

عنوانها إشراك غرف الصناعة التقليدية في إخراج هذه النصوص

شكرا السيد الرئيس املحترم.

1.لم اخلةلايفريقلاالستوالليليل3ح 1لقايتذادي ة:

ايس  لايرئيس،

ايساد1لأعضاءلالحك3مة،

ايساد1لأعضاءلمجلسلاملستشارين،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
والتعادلية بخصوص مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة 
الصناعة التقليدية، هذا القطاع الذي يشكل موردا أساسيا لعيش عدد 



7755 الجريدة الرسمية للبرملانعدد941–121ذو القعدة14411 )113يوليو20201( 

كبير من سكان البالد باملدن والقرى، وله دور وازن اجتماعيا واقتصاديا 
وحضاريا، وقد التزمت الحكومة في هذا الصدد من خالل برنامجها على 

ضرورة تعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي واملؤسساتي للقطاع.

تعريف  من  انطالقا  مهمة  أهدافا  املشروع  هذا  تضمن  لقد 
ألنشطتها  املزاولة  الفئات  وتحديد  وأصنافها،  التقليدية  الصناعة 
مرورا بتثمين مزاولة حرف الصناعة التقليدية واملحافظة على جودة 
املنتجات والخدمات، إضافة لحماية املستهلك، وصوال لتحسين أوضاع 
الصانعات والصناع التقليديين وهيكلة وتنظيم النسيج اإلنتاجي بهذا 

القطاع.

فبعد أن تم تعريف نشاط الصناعة التقليدية وأصنافها، تطرق 
لهيئاتها وفئاتها، حيث ميز هذا املشروع بين الصانع التقليدي واملعلم 
الصناعة  ومقاولة  التقليدية  الصناعة  وتعاونية  التقليدي  الصانع 
التقليدية، وبموجبه سيتم إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية 
التي ستحدد بنص  الكيفيات  الذي ستمسكه وتدبره اإلدارة حسب 
تنظيمي، وتباشر عملية التسجيل في هذا السجل عبر منصة إليكترونية 
ويحصل كل مسجل على الرقم التعريفي الحرفي الخاص به، وأحدث 
بموجب هذا القانون هيئات حرفية جهوية وإقليمية تعمل على التنسيق 
بين الهيئات الحرفية والسلطات املحلية وتعمل على تكوين رؤساء هذه 
الهيئات. ويشكل رؤساء الهيئات الحرفية الجهوية هيئة حرفية وطنية.

وسيمثل املجلس الوطني للصناعة التقليدية قفزة نوعية لتطوير 
القطاع خاصة وأن رئاسته آلت للسيد رئيس الحكومة بوجود جامعة 
أهمها  مهمة  باختصاصات  الغرف...  ورؤساء  الصانع  ودار  الغرف 
يقترح التوجهات االستراتيجية العامة لسياسة الدولة في مجال تنمية 

الصناعة التقليدية.

ايس  لايرئيس،

ايساد1لأعضاءلالحك3مة،

ايساد1لأعضاءلمجلسلاملستشارين،

إن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بمجلس املستشارين وهو 
يساهم في إغناء هذا املشروع يو�ضي بإقرار مبدأ العدالة واإلنصاف 
عبر حماية حقوق جميع الفئات سواء االستفادة من نظام التغطية 
الصحية واالجتماعية أو من الدعم التقني واملشاركة في املعارض داخل 

وخارج البالد.

والعمل مع الهيئات املهنية على إخراج هذا القطاع من الهشاشة، 
وتبديد كل اإلكراهات التي يعاني منها، مع إحصاء شامل لكل العاملين 
واملستخدمين في القطاع، وتعزيز دور الغرف، ومنح قروض بنكية دون 
فوائد لتجنيب القطاع ما يعيشه من هشاشة، وتعميم التغطية الصحية 
لفائدة شريحة الصانعات والصناع التقليديين، ودعم الصناع باملواد 
األولية بأثمنة مشجعة، مع إلزام اإلدارات العمومية من البناء بالطريقة 

املغربية وإعطاء األولوية القتناء منتوجات الصناعة التقليدية.

النصوص  إصدار  على  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  نؤكد،  كما 
التنظيمية املرتبطة بتنزيل هذا القانون لفائدة الصناع التقليديين.

هذا، وإن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بمجلس املستشارين 
يصوت بنعم على هذا القانون.

3.لم اخلةلفريقلايذ ايةلقايتنم ة:

بسملهللالايرحمنلايرح م،لقايصال1لقايسالملعلىلس  نالمحم لقعلىل
آيهلقصحبهلأجمذين.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية، في مناقشة 
مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، 
وتجويد  لتطوير  املبذولة  باملجهودات  خاللها  من  ننوه  مناسبة  وهي 

املنظومة القانونية املؤطرة لقطاع الصناعة التقليدية.

ومن هذا املنطلق، نعتبر أن هذا اإلجراء التشريعي له راهنية قصوى، 
ومقاوالت  وتعاونيات  املعلم  الصانع  عمل  تعزيز  من  سيمكن  حيث 
قطاع  وتأهيل  والخدماتي  اإلنتاجي  بصنفيها  التقليدية  الصناعة 
الصناعة التقليدية كرافعة أساسية ومهمة لالقتصاد االقتصادي على 

عدة مستويات، نذكر من بينها على سبيل املثال ال الحصر:

التنصيص على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاوالت  9
بسجل  واملسجلين  الصفة  بهذه  لهم  املعترف  التقليدية  الصناعة 

الصناعة التقليدية؛

آلية  9 باعتبارها  التقليدية  الصناعة  منتجات  تحسين جودة 
لشروط  واالستجابة  الشغل  فرص  من  مزيد  لخلق  ومكملة  داعمة 

التنافسية؛

وطنية  9 حرفية  بهيئات  التقليدية  الصناعة  أنشطة  تدبير 
وهيئات حرفية جهوية وهيئات حرفية إقليمية ووضع قواعد تنظيمها 

وتسييرها بأنظمة خاصة؛

اإلحصائية  9 املعطيات  لضبط  موحد  وطني  سجل  إحداث 
تهم كل  إلى سن مقتضيات زجرية  باإلضافة  النشاط،  بهذا  املتعلقة 
شخص أدلى بسوء نية ببيانات غير صحيحة، وكل شخص لم يرجع 

لإلدارة البطاقة املهنية بعد حذفه من السجل الوطني؛

توسيع هامش حرية املبادرة واملقاولة ببالدنا في هذا املجال  9
بالنظر إلى حمولته الثقافية؛

الصناعة  9 الوطني  للمجلس  املرجعي  اإلطار  على  التأكيد 
املعلم  الصانع  النتظارات  لالستجابة  اقتراحية  كقوة  التقليدية 
منتوجات  دعم  مجال  في  التقليدية  الصناعة  ومقاوالت  وتعاونيات 
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الصناعة التقليدية؛

حماية عدد من الحرف التقليدية من االنقراض وتثمين عمل  9
الحرفيين التقليديين.

للشغل  الوطني  االتحاد  وضمنه  والتنمية  العدالة  فريق  في  إننا 
باملغرب، نعتبر أن تنزيل هذه املقتضيات الجديدة هو خطوة مهمة في 
اتجاه معالجة الوضعية الهشة التي يعيشها الصانع التقليدي بما يحقق 
مكاسب لهذه الفئة الهامة من الساكنة النشيطة، ومن شأنها تحسين 
أداء قطاع الصناعة التقليدية واملتمثل أساسا في زيادة اإلنتاج وتطوير 
القيمة املضافة للمنتوجات التقليدية الوطنية، باعتبارها تراثا أصيال، 

والسيما على مستوى تنويع منافذ التصدير نحو أسواق واعدة.

ومن جهة أخرى، نعتبر أن تدعيم عنصر الثقة وتسهيل عمليات 
للبرامج  االستهدافية  القدرة  من  الرفع  خالل  من  والتأهيل  املواكبة 
الخاصة املوجهة لقطاع الصناعة التقليدية، سيمكن من التأثير بصفة 
تكريس  وبالتالي  للمهنيين،  التنافسية  القدرات  ايجابية على مستوى 
طابع املهنية واالحترافية لعملها في إطار االستجابة ملتطلبات املحيط 

املحليي والدولي في ظل سياسة االنفتاح التي تنهجها بالدنا.

وتبعا ملا سبق، فإننا في فريق العدالة والتنمية سنصوت باإليجاب 
الصناعة  أنشطة  بمزاولة  يتعلق   50.17 رقم  قانون  مشروع  على 

التقليدية.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

1.لم اخلةلايفريقلالحركي:

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

مناقشة  في  للمساهمة  الحركي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
"مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية".

في البداية نود أن نسجل بإيجاب العرض الشامل واملفصل الذي 
أعضاء  املستشارين،  السادة  أنظار  أمام  الوزيرة  السيدة  به  تقدمت 
لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية، وذلك بمناسبة دراسة ومناقشة 
مقتضيات مشروع القانون املذكور أعاله، منوهين بعمل اللجنة طيلة 
مراحل الدراسة واملصادقة على هذا املشروع النوعي الذي طال انتظاره 
العقود وعلى مدى تعاقب الحكومات، وظل في رفوف الوزارة الوصية 

منذ أزيد من ثالثة عقود تحت اسم "مشروع تنظيم الحرف".

هذا  ومضامين  مقتضيات  أهمية  نسجل  فإننا  املناسبة،  وبهذه 
املشروع الهام، الذي جاء ملواكبة وإنصاف ورفع الحيف على الصانعات 
التقليديين، وكذا تنمية وإقالع هذا القطاع، والذي يشهد  والصناع 
اليوم لحظة عصيبة بفعل تف�ضي جائحة فيروس كورونا على الصعيد 

الوطني واإلقليمي والدولي، مما له تأثير على مهنيي، ومحترفي الصناعة 
التقليدية، التي لها ارتباط وثيق بقطاع السياحة وبالعمق الحضاري 

لبالدنا وبهويتها الثقافية املتنوعة بمكوناتها وروافدها.

كما أن هذا القطاع اإلستراتيجي املنتج واملشغل في أمس الحاجة إلى 
هذا القانون املنظم للحرف خاصة في ظل املنافسة الشرسة للمنتوجات 
األجنبية، وإشكالية القرصنة، وضعف الخلف في ممارسة هذه املهن 

األصيلة في غياب تكوين منهي متطور وهادف.

وفي هذا السياق، وإسهاما منا في تجويد الترسانة القانونية املنظمة 
تقدم  أن  الحركي  للفريق  سبق  فقد  التقليدية،  الصناعة  لقطاع 
بمجموعة من االقتراحات لرئاسة الحكومة ولسيادتكم املحترمة تهم 
دعم القطاع ورفع التحديات التي تواجهه، منها ما يتعلق بمضامين هذا 

النص التشريعي نعيد التذكير بها، وتتمثل في ما يلي:

أوال: التأكيد على إعمال مبدأ التشاور مع الغرف املهنية في املواد 
فيما يتعلق بإصدار نصوص تنظيمية تتعلق على التوالي بتحديد قائمة 
أنشطة الصناعة التقليدية، وكيفيات تدبير السجل الوطني للصناعة 
إلى  الحرفية  للهيئات  األساسية  األنظمة  نموذج  وتحديد  التقليدية، 
جانب تحديد شكل وبيانات البطاقة املهنية، وذلك مراعاة ألحكام املادة 
3 من النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية التي تنص على وجوب 
استشارة الغرف من طرف اإلدارة املختصة في كل النصوص التشريعية 

والتنظيمية املتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية.

كما نتطلع إلى اتخاد تدابير تشريعية لالرتقاء بأدوار غرف الصناعة 
التقليدية وتوسيع اختصاصاتها ومواردها لتكون في مستوى تحديات 

القطاع الذاتية واملوضوعية.

ثانيا: العمل على ضمان حق الصانع التقليدي أو التعاونية أو مقاولة 
وطالهم  املهنية  أنشطتهم  مزاولة  عن  املتوقفين  التقليدية  الصناعة 
الحذف من السجل الوطني، من إعادة طلب القيد في هذا السجل إذا 

أثبتوا عودتهم ملزاولة أنشطتهم.

ثالثا: تدقيق الفصل بين مهام الهيئات الحرفية خاصة الجهوية 
وبين الغرف املهنية تفاديا للخلط والتداخل خاصة في املهام املتعلقة 
اقتراح خلق جسر  جانب  إلى  والتحكيم،  النزاعات  بالوساطة وفض 
تنظيمي بين الهيئات الحرفية والغرف خاصة أنهما معا يخضعان ملعيار 
االنتخاب وتمثيلية الصناع التقليديين، علما أن املشروع يعتبر هذه 
الهيئات الحرفية التي سيتم إحداثها مخاطبا رسميا للسلطات العمومية 

واإلدارية واملؤسسات العمومية؛

رابعا: العمل على توفير نظام خاص للتغطية الصحية واالجتماعية 
وأوضاعهم  املهنية  لخصوصياتهم  مراعاة  التقليديين  للصناع 
االجتماعية، أو على األقل إدماجهم في الفئات املعنية بالقانون املنظم 

ملزاولة املهن الحرة والعمال املستقلين؛
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خامسا: إحداث عالمة للجودة، قصد حماية املنتوج الوطني من 
القرصنة وتثمينه.

كما نقترح، السيدة الوزيرة املحترمة، اتخاذ تدابير إلشعاع وترويج 
مع  بالتعاون  للتحسيس  وطنية  حملة  عبر  األصيل  الوطني  املنتوج 
جمعيات املستهلكين، وكذا التفكير في يوم وطني للصناعة التقليدية 
وأيام جهوية لدعم املنتوجات التقليدية، باإلضافة إلى مراجعة أدوار 
"دار الصانع" وتعزيز الشراكة مع الجماعات الترابية إلنعاش القطاع 
وإحداث دور للصناعة التقليدية للمنتوجات املميزة محليا: كدار للنقرة 

بتنغير مثال، ومركب سوسيو منهي للفخارين بأسفي، وغيرها...

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

املبادرات  كل  مع  واملوصول  الدائم  اإليجابي  تفاعلنا  نجدد  إذ 
النوعية، والبناءة التي تتخذونها لفائدة هذا القطاع اإلستراتيجي، فإننا 
في الفريق الحركي، نتطلع السيدة الوزيرة املحترمة، إلى اتخاذ ما ترونه 
مناسبا في شأن هذه املقترحات والتي غايتها تجويد هذا النص التشريعي 

الهام، والذي ال يمكننا إال أن نصوت عليه باإليجاب.

فريقل رئيسل ايبك3ري،ل محم ل ايس  ل املستشارل م اخلةل 5.ل
ايتجمعلاي3طنيليألحرار:

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

لي عظيم الشرف أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار 
التقليدية،  الصناعة  بأنشطة  يتعلق   50.17 قانون  ملناقشة مشروع 
الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  للسيدة  شاكرا 
واالقتصاد االجتماعي تفاعلها اإليجابي مع اقتراحات السيدات والسادة 
املستشارين، حيث استمعت بإمعان إلى مختلف انشغاالتهم بالقطاع 
الذي يعيش مشاكل كبيرة ومعانات حقيقية، والذين نوهوا بدورهم 
باملجهودات املقدرة التي تقوم بها السيدة الوزيرة للنهوض بالقطاعات 
اليقظة  لجنة  داخل  الفعال  حضورها  وعلى  عليها  تشرف  التي 
االقتصادية، حيث تدافع باستماته عن القطاع ومصالحه، والذي يبقى 
من أبرز القطاعات املنتجة املتضررة بجائحة كورونا املستجد؛ مثمنين 
املقاربة التشاركية التي تنهجها مع مختلف الفاعلين واملهنيين لبلورة 
مشروع مشترك يهدف إلى تنمية قطاع السياحة والصناعة التقليدية 
ومواكبته في هذه الظروف االستثنائية، والرفع من مردوديته وتحسين 

ظروف العاملين به الذين تأثروا بشكل كبير بتداعيات وباء كورونا.

إن قطاع الصناعة التقليدية من القطاعات اإلنتاجية التي ظلت 
تعاني لعقود، من التهميش وعدم التثمين وصعوبة التسويق، حيث 
مرتبطة  صعبة  اجتماعية  ظروف  من  القطاع  هذا  حرفيو  يعاني 

املعاناة  هذه  ازدادت  أساسا، حيث  واالجتماعية  الصحية  بالتغطية 
جراء ما يعيشه العالم اليوم بأسره من انعكاسات هذا الوباء العالمي، 
وهو ما يستدعي تدخل وزارتكم بمعية غرف الصناعة التقليدية من 
الصناع  على  الجائحة  هذه  آثار  من  للتخفيف  أدوارهما  لعب  أجل 

والحرفيين التقليديين.

في هذا اإلطار، نؤكد داخل فريقنا بأن مشروع القانون 50.17 جاء 
في وقته، بل وتأخرنا في مناقشته ألنه يمأل فراغات قانونية كبيرة، بحيث 
ألول مرة سنؤسس لقانون يعطي تعريفات واضحة ملفهوم الصناعة 
وبالتالي  الحرف وأنواعها،  لكل  بها من مفاهيم  يرتبط  التقليدية وما 
عند  باألسبقية  بمناقشته  طالبوا  الذين  الزمالء  مع  متفق  غير  فأنا 
مجلسنا ألن مضمونه يغلب عليه الجانب التنظيمي للقطاع والتغطية 
االجتماعية جزء منه وال تشكل سوى 20%، إضافة إلى ذلك، املشروع 
يتواجد عندنا ملا يقارب السنة، وبالتالي هذا النقاش أعتقد أنه متجاوز، 
شاكرا الدور الذي قام به السيد رئيس لجنة القطاعات اإلنتاجية وباقي 
أعضاء اللجنة املحترمين الذين سارعوا إلى إخراجه والتصويت عليه 
والتي سحبتها  تعديالتها  الفرق  بعدما قدمت مجموعة من  باإلجماع 

للحاجة املاسة لهذا القانون والذي ينتظره الصناع بفارغ الصبر..

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

نسجل بارتياح كبير قرار لجنة اليقظة االقتصادية، التي تضم في 
عضويتها السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي 
املصرح  لألجراء  درهما   2000 بمنح  القا�ضي  االجتماعي،  واالقتصاد 
بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، والذي سيستفيد منه 
كذلك الصناع والحرفيون التقليديون املصرح بهم، والذين يشتغلون 
في القطاع املنظم، علما أن غالبية الصناع والذين يتجاوز عددهم 2 
مليون و400 ألف صانعة وصانع، ال يتوفرون على التغطية االجتماعية 
غير  القطاع  في  يشتغلون  والذين  الخصوص،  وجه  على  والصحية 
املهيكل، يصعب معه في هذه الوضعية االستفادة من الدعم، وهو ما 
ضيع على هاته الشريحة فرصة االستفادة من دعم الصندوق الخاص 

بتمويل تداعيات الجائحة.

إن املقتضيات املهمة التي جاءت في هذا املشروع ستعزز املكتسبات 
اإليجابية التي حققتها بالدنا لفائدة الصناع التقليديين وعلى رأسها، 
اإلجبارية  الصحية  التغطية  وإقرار  التقليدي،  بالصانع  التعريف 
والتغطية االجتماعية، كما سيعمل هذا املشروع على إحداث املجلس 
الوطني للصناعة التقليدية هذه اإلجراءات ستخفف بكل تأكيد من 
معاناة هذه الفئة التي تشرف بلدنا وستساهم في دعم الناتج الداخلي 
الخام الوطني وتوفر مناصب شغل قارة، كما تعتبر مشتال للمقاوالت 
الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا إضافة إلى محافظته على موروثنا 
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الثقافي وتراثنا الالمادي.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

إن شركاءنا االقتصاديين الذين بدأوا يخرجون من الحجر الصحي، 
بدأوا يفتحوا حدودهم، لذلك يجب التعامل مع الوضعية بذكاء، لنا 
الثقة في قدراتكم بحيث سنخرج أقوى من هذه األزمة إذا ما تسلحنا 
على  مؤكدين  املهنيين،  جميع  وبتضافر  إمكانياتنا  في  والثقة  باألمل 
أننا تأخرنا في برمجة هذا املشروع القانون 50.17 املتعلق بالصناعة 
التقليدية، بالنظر إلى راهنيته، منوها في هذا اإلطار باملجهود التي بذلتي، 
السيدة الوزيرة، من أجل إخراج املراسيم التطبيقية في تفعيل التغطية 
الصحية لباقي املهنيين، بمعية السيد وزير التجارة والصناعة والفالحة 
حيث ستتوسع التغطية االجتماعية للمغاربة وسيكون لها انعكاسات 
إيجابية في توسيع قاعدة الحماية االجتماعية لكافة املهنيين واألجراء 
واملهن املستقلة، طالبا من السيدة الوزيرة املحترمة اطالعنا على مختلف 
النصوص التنظيمية املرتبطة بهذا املشروع من أجل توسيع عملية 
التحسيس به لدى مختلف شرائح الصناع والسهر على تنزيله بالشكل 
الالئق، دون االصطدام بروح القانون، أمام كل ذلك ومن موقعنا داخل 
األغلبية التي نساندها، سنصوت داخل فريق التجمع الوطني لألحرار 

على هذا املشروع على أمل اإلسراع في تنزيله نظرا للحاجة املاسة.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

6.لم اخلةلايفريقلاالشتراكي:

ايس  لايرئيس،

ايساد1لاي3زراء،

ايساد1لاملستشارقن،

املستشارين  بمجلس  الفريق االشتراكي  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
ملناقشة مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة 
التقليدية، وهو املشروع الذي سن تدابير وقواعد قانونية تهدف إلى 
مكانته  وتعزيز  التقليدية  الصناعة  لقطاع  ديناميكية جديدة  إعطاء 
املنافسة  لشروط  يستجيب  الوطني  االقتصاد  نسيج  ضمن  كفاعل 
والتنافسية، كما أنها ستعمل على إعادة هيكلة أنشطة القطاع وتأهيل 
مكوناته املهنية، والنهوض به وتقويته وضبط مجاالته، لتكون له القدرة 
على مسايرة التغييرات التي يعرفها القطاع بشكل مستمر، والصمود في 
وجه املنافسة الخارجية، والحفاظ على الخصوصية املغربية والجودة، 
وعلى مكانة املغرب في األسواق الدولية، بالنظر للدور الذي يلعبه في 
حركية التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث يشغل نسبة مهمة من 

اليد العاملة املغربية )2.5 مليون صانع وصانعة(.

ايس  لايرئيس،

حياة  في  مهمة  خطوة  املشروع  نعتبر  االشتراكي،  الفريق  في  إننا 

الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاوالت الصناعة التقليدية، ملا جاء 
به من تنظيم وتحديد وتعريف ملصطلحات الصناعة التقليدية والفنية 
والخدماتية، كما أنه عمل على ضبط مفاهيم كل الفئات التي تمتهن 
الصناعة  أنشطة  ملزاولة  الشروط  االقتصادي، وحدد  النشاط  هذا 
التقليدية بالنسبة لألشخاص الذاتيين واملعنويين، وميز بين الصانع 
املعلم والصانع الذي يعمل لحسابه الخاص والصانع الذي يشتغل 
لحساب الغير، وحدد مفهوم كل من التعاونية واملقاولة، ووضح مفهوم 
املنتوج التقليدي األصيل، وهي إجراءات البد لها أن تفتح املجال أمام 
الصانع لالنخراط في منظومة مضبوطة تؤهله لالستفادة من االمتيازات 

التي تخول له في إطار هذا القانون، أهمها:

- التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية؛

وطنيا  التقليدية  الصناعة  هيئات  حرف  هيئات  في  االنخراط   -
وجهويا وإقليميا؛

- املجلس الوطني للصناعة التقليدية؛

- االستفادة من نظام التغطية الصحية واالجتماعية؛

- االستفادة من الدعم التقني والخبرة واالستشارة؛

- املشاركة في املعارض داخل اململكة وخارجها؛

- االستفادة من ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية؛

- املشاركة في الجوائز واملسابقات التحفيزية التي تنظمها الدولة؛

- إحداث وتنظيم التدرج املنهي.

باإلضافة إلى أنه سيمكن الصانع املعلم من االستفادة من االمتيازات 
املخولة للمقاول الذاتي، خاصة على مستوى اإلعفاءات الجبائية التي 
ينص عليها القانون، وإشراك جميع الغرف املهنية للصناعة التقليدية 
ومختلف الفاعلين وباقي الهيئات، وهي كلها إجراءات تصب في إطار 
تنظيم قطاع الصناعة التقليدية وتحديد الصفات وطبيعة العالقات 
القائمة بين مختلف مكوناته، والتي كانت مطلبا ملحا لشريحة كبيرة 
يتخبط  التي  والصعوبات  في ظل االختالالت  التقليديين  الصناع  من 
فيها بسبب غياب إطار قانوني منظم ومؤطر لهذا النشاط االقتصادي 
الحيوي، والعمل على قطع الطريق على املتطفلين على هذا القطاع، 
وحمايته من الدخالء ومن املنافسة الخارجية، وحماية القدرة الشرائية 
للصناع بمختلف أصنافهم، والحفاظ على الحرف التقليدية املهددة 
باالنقراض، لهذا نعتبره مشروعا طموحا سيعمل على ضمان الشروط 
القانونية والكفاءة املهنية الكافية الكتساب صفة الصانع التقليدي، 
لصالح  إجراءاته  تبسيط  وتم  الواقع  أرض  على  تطبيقه  تم  ما  إذا 
الصانع، وإشراك جميع الفعاليات املهنية والصناع التقليديين املاهرين 
في عملية التكوين للحد من ظاهرة الغش التي أثرت سلبا على املنتوج 

التقليدي للحفاظ على أصالته واستمراريته.
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ايس  لايرئيس،

إن مصادقتنا على هذا املشروع صادرة من اقتناعنا بكونه نص 
يعزز منظومتنا التشريعية املؤطرة واملنظمة لقطاع الصناعة التقليدية 
الذي يعرف مجموعة من اإلشكاالت القانونية والعملية تعيق التنظيم 
والتنظيمية  التطبيقية  النصوص  نقص  بسبب  للقطاع  الحكماتي 
فيما يخص التأطير القانوني والتشريعي املنظم لعمل غرف الصناعة 
بصفة  التقليدية  والصناعة  الحرفية  األنشطة  وملمارسة  التقليدية 

عامة.

وبالتالي فإننا أمام جملة من التدابير واإلجراءات من شأنها إعطاء 
قطاع الصناعة التقليدية دفعة قوية سيترتب عنه إضفاء قيمة مضافة 
والصناع  للصانعات  واالجتماعية  االقتصادية  باألوضاع  للنهوض 
التقليديين، مؤكدين في الختام على أن بلوغ املرامي التي توخاها املشرع 
في هذا الصدد تظل بحاجة إلى تنزيله الفعلي إلى أرض الواقع والتسريع 
املزري  الواقع  على  الضوء  وتسليط  التطبيقية،  نصوصه  بإخراج 
الذي يتخبط فيه الصانع التقليدي التي عراها تقرير املجلس األعلى 
للحسابات، وزكتها ظروف الحجر الصحي الذي فرضته أزمة جائحة 
للنهوض  وملموسة  واقعية  مخططات  ووضع  "كوفيد-19"،  كورونا 

بقطاع الصناعة التقليدية ككل.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

7.لم اخلةلفريقلاالتحادلايذاململواقالتلاملغرب:

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

ايس  1لقزيرلايس احةلقاينوللالج3يلقاالقتصادلاالجتماعيلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

يطيب لي باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب -على إثر دراسة 
مناقشة مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة 
التقليدية الذي يدخل ضمن اختصاص لجنة القطاعات اإلنتاجية- 
أن أنوه باألجواء اإليجابية التي سادت خالل هذه الجلسة التشريعية 
العامة، بما يساهم في تيسير مسطرة دراسة مشروع هذا القانون قصد 
التصويت واملصادقة عليه، من قبل السيدات والسادة املستشارون 

على مستوى الجلسة العامة.

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

الجلسة  أمام  واملصادقة  التصويت  قيد  القانون  مشروع  يهدف 
واملؤسساتي  والتنظيمي  القانوني  اإلطار  تعزيز  إلى  العامة  التشريعية 
للقطاع كي ينخرط في مسلسل التحوالت التشريعية التي تعرفها بالدنا 
ويستجيب لالنتظارات الحقيقية للفاعلين فيه، وذلك من أجل تحسين 
جودة منتجاته وجعله أكثر مهنية؛ وكذا تيسير استفادة فئة عريضة من 
الصناع التقليديين من نظامي املعاشات والتأمين اإلجباري األسا�ضي 

عن املرض؛ عالوة على وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع املعلم 
وطني  سجل  إحداث  مع  التقليدية؛  الصناعة  ومقاوالت  وتعاونيات 
موحد للصناع التقليديين ومقاوالت وتعاونيات الصناعة التقليدية، 
يتم التقييد به من خالل بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، وأخيرا 
تشجيع العمل ضمن تكتالت مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا 

في التنمية املحلية وفاعال في التنظيم والتأطير.

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

إننا في فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب نثمن أحكام مشروع 
القانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، آملين أن 
يشكل مشروع هذا القانون، أداة تشريعية قصد إعادة تنظيم املجلس 
الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية في أفق 
التقليدية وتطويرها؛ وتنزيل االمتيازات  املساهمة في تنمية الصناعة 
املقررة قانونا لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاوالت الصناعة التقليدية 

املعترف لهم بهذه الصفة واملسجلين بسجل الصناعة التقليدية.

املختصة،  اللجنة  داخل  فريقنا  موقف  مع  وانسجاما  وأخيرا، 
الصناعة  أنشطة  بمزاولة  يتعلق   50.17 رقم  مشروع  بخصوص 

التقليدية، فإننا نصوت على مشروع القانون باإليجاب.

وشكرا على حسن إصغائكم.

8.لم اخلةلفريقلاالتحادلاملغربيليلشغل:

ايس  لايرئيس،

ايس  1لاي3زير1،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقن،

ايسالملعل كملقرحمةلهللالقبركاته

بداية، أود باسم فريقنا، فريق االتحاد املغربي للشغل، أن أتناول 
الكلمة من أجل مناقشة" مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة 
أنشطة الصناعة التقليدية"، والذي سيسد بالتأكيد ثغرة كبيرة على 
دفعة  وسيعطي  التقليدية،  الصناعة  مجال  في  التشريعي  املستوى 
قوية في اتجاه تنظيم وتأطير وتأهيل وتطوير منظومة قطاع الصناعة 
املليونين ونصف  قرابة  مباشر  وبشكل  فيه  ينشط  الذي  التقليدية، 
املليون من املمارسين، مما سيكون له قيمة مضافة في النهوض بأوضاع 
شريحة واسعة من املواطنين، وأيضا في إنعاش السياحة الوطنية ملا لها 
من ارتباط وثيق بهذا املجال، و مما سيسهم في تسويق وتثمين سمعة 
وصورة بلدنا و حضارتها الغنية بثقافتها وبروافدها املتعددة واملتنوعة 
في املحافل الدولية، وهذا سيعزز القوة التفاوضية لبلدنا في تعامله مع 
املؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو لتسجيل وتصنيف 

املنتوجات التقليدية تراثا عامليا.

حماية  في  ودوره  التقليدية  الصناعة  لقطاع  البارز  الحضور  إن 
الهام  وإسهامه  ودوره  واملغاربة  للمغرب  والتاريخي  الثقافي  املوروث 
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إيالء أهمية كبيرة  التنمية االقتصادية واالجتماعية، يحتم علينا  في 
وإبداعهم  ومهاراتهم  ومعاناتهم  كدحهم  فبفضل  بالقطاع.  للعاملين 
على مر التاريخ وإسهامهم في تطوير الصناعة التقليدية بكل فروعها 
ومكوناتها، أصبحت هذه الصناعة أيقونة في األسواق العاملية جودة 
وإبداعا وفنا وتاريخا، رغم ذلك فهذه الفئة املثابرة، لألسف الشديد، 
طالها التهميش ولم تلق العناية املطلوبة من حيث التكوين والتأطير 
والدعم ولم تعد تقوى على مسايرة االنفتاح االقتصادي، واتفاقيات 
التبادل الحر، مما جعلها تعاني من اإلغراق الذي تشهده بالدنا من قبل 

منتوجات ال ترقى إليها جودة وإبداعا.

بهذا  الالزم  االهتمام  الحكومة  من  وبإلحاح  نطالب  يجعلنا  وهذا 
القطاع وبالعاملين فيه، حتى تتمكن هذه الفئة من مسايرة التطورات 
الصناعة ومساعدتها على شق طريقها  تواجهها هذه  التي  واملنافسة 
واألسواق  جهة،  من  الوطنية  السوق  في  مكتسباتها  على  والحفاظ 
الدولية إفريقيا وعربيا وأوروبيا من جهة أخرى، ولن يتسنى هذا كله إال 

عن طريق تنظيم وتأطير ناجعين ملهنة وحرفة الصناعة التقليدية.

ايس  اي3زير1،

إن االهتمام بقطاع الصناعة التقليدية يستوجب االهتمام بفئات 
الصناع التقليديين املصنفين منهم:

• الصانع التقليدي )ملعلم(؛

• الصانع التقليدي؛

• تعاونيات الصناعة التقليدية؛

• مقاوالت الصناعة التقليدية.

السوق  في  لها حاجياتها وإكراهاتها  الفئات  ألن كل فئة من هذه 
والتزاماتها، مما يستوجب من القانون املنظم واملؤطر لها أن يكون شامال 
ودقيقا يحمي حقوق كل الفئات، ونخص بالذكر هنا االستفادة من 
نظام التغطية الصحية واالجتماعية وكذا االستفادة من الدعم التقني 
اململكة،  وخارج  داخل  املعارض  في  واملشاركة  واالستشارة  والخبرات 
االستفادة من ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية على الصعيد 
الفئات على اإلبداع والخلق  إلى تحفيز هذه  الوطني والدولي، إضافة 
من خالل إحداث مسابقات وجوائز تحفيزية تنظمها الدولة من تحت 

إشراف القطاع الو�ضي.

وكما تجدر اإلشارة إلى ضرورة االهتمام بالفئات التي لم تتوفر على 
تكوين في مجال الصناعة التقليدية، وال تتوفر على ديبلومات في هذا 
املجال، ولكن اكتسبت الحرفة من خالل املمارسة والتي مكنتها من 
اإلبداع على يد املعلمين القدامى والذين ُيشهد لهم بالتجربة والكفاءة 

واإلبداع واإلتقان.

لذلك، فنحن في االتحاد املغربي للشغل نؤكد على أن مجلسنا مطالب 
بجعل هذا القانون قانونا واقعيا وقابال للتطبيق، يمس كل الفئات 

والصحية،  واالجتماعية  االقتصادية  ملتطلباتها  ويستجيب  املعنية 

كان  الذي  التدبير  هذا  القطاع،  لهذا  العشوائي  التدبير  من  يخلصها 

يرهن مصالح الصانع التقليدي باملوسمية وتقلبات السوق، واإلسراع 

بإيجاد حلول حقيقية ملشاكل الحرفيين واملهنيين، تبدأ بتحديد تعريف 

والصانع،  والخدماتي،  اإلنتاجي  بصنفيها  التقليدية  الصناعة  مفهوم 

و"الصانع املعلم"، ومعارف الصانع، و"املتدرب أو املتدرج"، و"مقاولة 

الصناعة  أنشطة  ملزاولة  تحديد شروط  وكذا  التقليدية"،  الصناعة 

التقليدية بالنسبة لألشخاص الذاتيين واملعنويين، من خالل إجبارية 

الصناعة  وتعاونيات  مقاوالت  والتقيد بسجل  الصفة  الحصول على 

التقليدية والصناع التقليديين، ويجب أن نحدد من خالل هذا القانون 

كل اإلجراءات التي ستمكن من سد كل الثغرات التي كانت تؤثر سلبا 

على وضعية املمارسين في امليدان والبحث عن طريقة سوية وقانونية 

لتسوية وضعيتهم وتبسيط وتحقيق شروط الحصول على صفة صانع 

تقليدي، إضافة إلى توفير املواد األولية بأثمنة مدعمة ووفقا للمعايير 

الدولية حتى يتمكن هذا الصانع من املنافسة من جهة وتمكنه كذلك 

من ولوج األسواق العاملية بكل سهولة ويسر.

لكن ومن زاوية أخرى، لم نلمس في هذا املشروع القانون الحمولة 

الحقيقية ألهميته االستراتيجية ، بحيث لم نعثر في مواده على إبراز 

مكانة الهيئات واملؤسسات الوازنة املعنية بحماية الحرف التقليدية 

وموادها األولية وعلى تمكينها من السلطات واالختصاصات التقريرية، 

كما هو الشأن بالنسبة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي املعني 

الوطني  واملكتب  التقليدية  للصناعات  الالمادية  الثروة  بقياسات 

للصناعة  الوطني  املجلس  تمثيلية  في  الشغل  وإنعاش  املنهي  للتكوين 

املعني  للسياحة  املغربي  الوطني  املكتب  إلى جانب كل من  التقليدية 

بالتعريف باملنتوج الثقافي الحرفي واملندوبية السامية للمياه والغابات 

الساهرة على حماية املواد األولية للصناعات التقليدية من االندثار، 

هذا فضال عن القطاعات الحكومية األخرى املتخصصة واملعنية بتأهيل 

املنتوج الحرفي ببالدنا كوزارة الفالحة والصيد البحري والعالم القروي 

للصناعات  األولية  الفالحية  املنتوجات  وحماية  تنمية  املسؤولة عن 

التقليدية ووزارة الثقافة واالتصال املختصة بتأهيل الهوية الثقافية 

للمنتجات التقليدية وتسويقها في األسواق العربية والقارية واألوربية 

والوطنية  والجهوية  املحلية  االعالمية  املحافل  في  بها  التعريف  وفي 

والدولية.

كما نسجل كذلك أن مشروع القانون هذا يحيل في العديد من 

يضبطها  ولم  الغيب،  علم  في  زالت  ال  تنظيمية  على نصوص  مواده 

بجدولة زمنية محددة مما يجعله منه إطارا جامدا موقوف التنزيل.
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ايس  لايرئيس،

ايس  1لاي3زير1،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقن،

بعد قراءتنا ملضامين مواد هذا املشروع القانون، نود أن نعرض على 
حضراتكم وبإيجاز بعض املالحظات الجوهرية والتقنية التي استوقفتنا:

1. االمتيازات املمنوحة للصناع التقليديين:

باملوازاة مع ذكر االمتيازات الواردة في املواد من 24 إلى 32 والسيما 
التغطية االجتماعية، كان  أنظمة  باالستفادة من  املتعلقة   24 املادة 
من الضروري اإلشارة الصريحة أو اإلحالة املباشرة في مواد االمتيازات 
التقيد  ضرورة  على  التقليدية  الصناعة  بقطاع  للعاملين  املمنوحة 
والسالمة  الحماية  مجال  في  والحقوقية  التشريعية  الضمانات  بباقي 
وحماية  الشغل  عقود  من  وتمكينهم  بالقطاع  للعاملين  االجتماعية 
األطفال القاصرين والنساء العامالت بالشكل الذي يضمن لهم كرامتهم 

وعيشهم الكريم.

لجنة  داخل  املشروع  هذا  مواد  مناقشة  وخالل  الغرض  ولهذا 
القطاعات اإلنتاجية، أبدينا مجموعة من املالحظات والتوصيات نود 

مرة أخرى بسطها على أنظار الجلسة العامة:

- استفادة العاملين بقطاع الصناعات التقليدية بمختلف أصنافهم 
من جميع الضمانات التشريعية والحقوقية في مجال السالمة والحماية 
القاصرين  بحماية  والتقيد  الشغل  عقود  إبرام  فيها  بما  االجتماعية 

والعامالت من النساء؛

بقطاع  العاملين  بتأهيل  خاص  اجتماعي  دعم  برنامج  إقرار   -
الصناعات التقليدية؛

- استفادة املتخرجين الشباب الحاصلين على شواهد التكوين املنهي 
أو الحاملين لشهادة الحرفة من املعدات والوسائل األولية للشروع في 

ممارسة مهن الصناعات التقليدية ...

2. أما بخصوص تأليف املجلس الوطني للصناعة التقليدية:

باختصاصات  الخاصتين  و21   20 املادتين  ملضامين  قراءتنا  إن 
وتأليف املجلس الوطني للصناعة التقليدية، تفيد بأن هذا املجلس 
يحظى بأهمية مركزية قصوى في تأهيل القطاع واالرتقاء بالوضعية 
املهنية للعاملين به واقتراح التوجهات االستراتيجية العاملة لسياسة 
الدولة في مجال تنمية الصناعات التقليدية وتطويرها. بل إن مشروع 
القانون ذهب أبعد من ذلك، من خالل ما هو مبين في تفاصيل املادتين 
30 و31، عندما أقر بأحقية هذا املجلس في تنزيل وتتبع اإلطار التعاقدي 
االستراتيجي املتكامل املعد من قبل الدولة بشراكة مع غرف الصناعة 

التقليدية ومختلف الفاعلين بالقطاع.

لذلك، وبعد االطالع على األعضاء املشكلة لهذا املجلس، سجلنا 

وتطوير  بتأهيل  واملعنية  املهمة  والهيئات  املؤسسات  بعض  تغييب 
عن  تتحدث   21 املادة  من  السادسة  الفقرة  وأن  السيما  القطاع، 
املفرد  بصيغة  مدونة  وهي  السيما  واضح  غير  بشكل  اإلدارة  ممثلي 
"ممثلي اإلدارة" وليست بصيغة "ممثلي اإلدارات املعنية" كما أن النص 
التنظيمي من خالل آخر فقرة من نفس املادة يتحدث عن عدد وليس 
عن أنواع اإلدارات املعنية. هذا فضال عن األهمية التشريعية في ذكر 
املؤسسات الكبرى املعنية بتطوير هذا القطاع والتي رأينا أنه من األنجع 

إدماجها في تمثيلية هذا املجلس ومنها على وجه الخصوص ما يلي:

بقياس  املعني  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  تمثيلية   -
الثروة الالمادية ملنتوجات الصناعات التقليدية؛

املعني  الشغل  وإنعاش  املنهي  للتكوين  الوطني  املكتب  تمثيلية   -
املباشر بتطوير التكوين في مجال الصناعات التقليدية وفي بلورة اإلطار 

التعاقدي االستراتيجي؛

- املندوبية السامية للمياه والغابات الساهرة على حماية الثروة 
النباتية والغابوية مصدر املواد األولية للصناعات التقليدية؛

في  باإلسهام  املعني  للسياحة  املغربي  الوطني  املكتب  تمثيلية   -
التسويق والتعريف باملنتوج الحضاري التقليدي لبالدنا.

ومن القطاعات الحكومية املعنية يجب توضيح ممثلي اإلدارة كما 
يلي:

قطاع  بتأهيل  اختصاصاتها  الرتباط  واإلعالم،  الثقافة  وزارة   -
الصناعة التقليدية؛

- وزارة البيئة املعنية بحماية املواد والثروات األولية من االندثار من 
جهة، وتفادي اآلثار السلبية لبعض الصناعات التحويلية التقليدية 

على الصحة العامة للمواطنات واملواطنين.

3. هناك مالحظة أساسية وذات بعد ديموقراطي تشاركي:

اللجنة  داخل  املشروع  مناقشة  خالل  استغرابنا  أبدينا  وقد 
املجلس  بهذا  املعنية  الحرفية  الهيئات  تمثيلية  لتغييب  املختصة، 
والتي تخص السواد األعظم من العاملين بالقطاع، وهو ما نراه يخل 
بالتمثيلية الديموقراطية للعاملين بالقطاع. بحيث أنه إذا كان مشروع 
القانون يهم كل األصناف العاملة واملحصورة في التعاونيات واملقاوالت 
والصناع التقليديين املمثلين في التنظيمات الحرفية، فلماذا تم إقرار 
تمثيلية التعاونيات واملقاوالت وتم تغييب ممثلي التنظيمات الحرفية 

للصناعة التقليدية؟

وألجل هذا، اقترحنا إضافة عضوية ممثل عن الهيئات الحرفية 
الوطنية مع تتميم الفقرة األخيرة من املادة 20 كما يلي:

التعاونيات  ممثل  اختيار  وكيفيات  اإلدارة  ممثلي  عدد  "يحدد 
الصناعة التقليدية وممثل الهيئات الحرفية الوطنية ومدة عضويتهما 
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بنص تنظيمي."

4. تسليم شهادة الحرفة من قبل اإلدارة املختصة:

جاء في الفقرة ما قبل األخيرة من املادة السادسة )6( من مشروع هذا 
القانون، أنه في حالة رفض أمين الحرفة تسليم شهادة الحرفة للمعني 
باألمر، تقوم اإلدارة املختصة مقامه في تسليمه الشهادة املذكورة. فمن 
هي هذا اإلدارة املختصة؟ هل يقصد بها لجنة التأهيل الحرفي الوارد 
ذكرها في املادتين 6 و7؟ أم يقصد بها غرفة الصناعة التقليدية التي 

تقوم بتسليم البطاقة املهنية؟

املرحلة  في  وتعقيد، السيما  لكل غموض  األمر سيضع حدا  هذا 
املؤقتة قبل انتخاب رؤساء الهيئات الحرفية اإلقليمية، كما تشير إلى 
ذلك املادة 34 من هذا املشروع التي تحدثت عن تولي اإلدارة املختصة 

بتسليم الشهادة املنصوص عليها في املادة 6 من هذا القانون.

5. التنصيص على تسجيل التعاونيات في السجل الوطني شريطة 
إشراف صانع تقليدي أو صانع تقليدي معلم على عملية اإلنتاج:

باملوازاة مع التنصيص على ضرورة إشراف صانع تقليدي أو صانع 
باملقاولة الستفادتها من التسجيل  تقليدي معلم على عملية اإلنتاج 
بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، كان من األجدر التنصيص أيضا 
على اشتراط أن يكون املشرف على عملية اإلنتاج بالتعاونية صانعا 

تقليديا أو صانعا تقليديا معلم لتمكينها من االستفادة من التسجيل في 

السجل الوطني املذكور.

6. إرجاع البطاقة املهنية بالنسبة للعاملين الذين تم حذفهم من 

التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية:

إذا كان يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي معلم سبق وأن 

عبر عن طلب حذفه من السجل الوطني، كما تشير إلى ذلك مقتضيات 

املادة 10 من هذا املشروع القانون، إرجاع البطاقة املهنية لإلدارة، فإنه 

يجب التنصيص أيضا بنفس املادة 10، على ضرورة إرجاع البطاقة من 

طرف كل صانع تم حذفه من السجل من طرف اإلدارة لألسباب الوارد 

ذكرها في املادة 9.

هذه مجموعة من املالحظات أدرجناها خالل مناقشة نص املشروع 

أمام اللجنة املختصة وقدمنا فيها مجموعة من التعديالت.

ونظرا ألهمية نص املشروع والذي يؤسس ملنظومة تشريعية تخص 

قطاع الصناعة التقليدية، فإننا في االتحاد املغربي للشغل، وبعد نقاش 

اللجنة،  أعضاء  والسيدات  والسادة  الوزيرة  السيدة  مع  مستفيض 

فضلنا أن نضع قطار اإلصالح على السكة وسنصوت باإليجاب على 

نص املشروع.
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محضرلالجلسةلرقمل195

ايتاريخ: الثالثاء 15 ذو القعدة 1441ه )7 يوليوز 2020م(.

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

الثالثة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  ساعتان  ايت3ق ت: 
والدقيقة السابعة بعد الزوال.

ج قللاألعمال: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارلايس  لعب لاإلالهلالحل3طي،لرئيسلالجلسة:

بسملهللالايرحمنلايرح م.

قايصال1لقايسالملعلىلأشرفلاملرسلين.

أعلنلعنلافتتاحلالجلسة.

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

ايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

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

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

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

وإعالنات، تفضل السيد األمين.

املستشارلايس  لإدريسلايرا�شي،لأمينلاملجلس:

شكرالايس  لايرئيسلاملحترم.

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة بنتائج االنتخابات 
)3( مقاعد شاغرة  2020، مللء ثالث  18 يونيو  الجزئية املجراة يوم 

بمجلس املستشارين املعلن عن انتخابهم كالتالي:

- السيدة فاطمة الزهراء بن الطالب، عن حزب األصالة واملعاصرة، 
درعة-  مراكش-أسفي،  بجهات  الفالحية،  الغرف  ممثلي  هيئة  برسم 

تافياللت، سوس-ماسة؛

- السيد عبد هللا أشن، عن حزب الحركة الشعبية، برسم هيئة 
ممثلي املجالس الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم بجهة الشرق؛

- السيد محمود عبا، عن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
واألقاليم  العماالت  ومجالس  الجماعية  املجالس  ممثلي  هيئة  برسم 

بجهة كلميم-وادن نون.

كذلك، توصلت رئاسة املجلس في الفترة املمتدة من 30 يونيو 2020 
إلى 6 يوليوز بعدد من أسئلة السيدات والسادة أعضاء املجلس، وذلك 

كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 30 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 9 أسئلة؛

- عدد األجوبة الكتابية: 29 جوابا.

وفي األخير، نحيط املجلس املوقر بأننا سنكون على موعد مباشرة 
للدراسة  تخصص  تشريعية  عامة  جلسة  مع  الجلسة،  هذه  بعد 

والتصويت على مجموعة من النصوص الجاهزة.

شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاألمين.

السادة  الجدد،  البرملانيين  بالسادة  نرحب  جميعا  وباسمكم 
املستشارين الذين التحقوا بنا، ونتمنى لهم من هللا سبحانه وتعالى أن 

يوفقهم في مهامهم البرملانية.

ونستهل جدول أعمال هذه الجلسة باألسئلة املوجهة للسيدة وزيرة 
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة والتي تجمعها 

وحدة املوضوع.

تفضل.

املستشارلايس  لإدريسلايرا�شي:

شكرالايس  لايرئيس.

اإلخ13لاألعزاء،

ايس  1لاي3زير1،

حزن  وبكل  أسف  بكل  األمن،  ديال  األسرة  تنعزيو  املناسبة  بهاذ 
شهيد  فقدت  األمن  وأسرة  الوطن  بأن  املوقر  املجلس  أخبر  شديد، 
والسيد  اإلخوان  من  وتنطلب  بالقنيطرة،  مهامه  أداء  أثناء  الواجب 
الرئيس، إلى اسمحتو، أننا نقراو سورة الفاتحة على والي األمن ديال 

القنيطرة اللي توفى هاذ األسبوع هذا.

سورة الفاتحة ما فيها حتى �ضي حاجة هذا رجل أمن أدى الواجب 
توفى.

السيد الرئيس إلى اسمحتو.

ِحيِم،  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اْلَعاَلِميَن،  َربِّ   ِ اْلَحْمُد لَّ ِحيِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ  ِ الَّ بسم 
اْلُمْسَتقِيَم،  َراَط  َنْسَتِعيُن، اهِدَنا الصِّ َوإِيَّاَك  َنْعُبُد  إِيَّاَك  يِن،  الدِّ َيْوِم  َماِلِك 

الِّيَن. آمين ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد ل 
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رب العالمين.

شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

تفضل ال�ضي البكوري، نقطة نظام.

املستشارلايس  لمحم لايبك3ري:

شكرالايس  لايرئيس.

الثابت  املوقف  على  أؤكد  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  باسم 

باملقاربة  دائما  تسترزق  التي  املنظمات  هذه  ملثل  للفريق  واملبدئي 

الحقوقية وتجعل الحركة الحقوقية حصان طروادة لتمرير أجندتها 

العدوانية والشيطانية تجاه اململكة املغربية ومصالحها العليا.

الغاية  عن  وابتعدت  لبالدنا  بعدائها  معروفة   )Amnesty( فــ 

الحقوقية السامية، وجعلت أجهزتها في مجابهة الدول التي تشق طريقها 

بثبات في املسار الحقوقي، وتسعى لتشتيت األمم وزرع الفتن، ال�ضيء 

الذي شتت أوصال الحركة الحقوقية العاملية، وهو موقف عبرنا عليه في 

العديد من املناسبات، فطالبنا جميع املغاربة وكل القوى الحية التعبئة 

والتجند إلى جانب جاللة امللك، من أجل مواجهة مثل هذه املنظمات 

ومن يسير في فلكها من شرذمة العدميين واملبخسين الذين خرجوا عن 

التي  الجبار والبطولي  بالعمل  في هذا اإلطار  املغاربة، منوهين  إجماع 

تقوم به أجهزتنا األمنية، اليقظة والحريصة على حماية بلدنا من كل 

املدنسين والعمالء الذين يستقوون بالخارج ضد مصالح بلدهم، بعدما 
دوما من  يحاولون  التي  االنفصالية  أفكارهم  ولفظ  املجتمع  رفضهم 

خاللها تبخيس جهود الدولة ونشر الفكر االنفصالي باسم الديمقراطية 

واملقاربة الحقوقية املفترى عليها.

حماية  على  وحريصين  فخورين  نكون  أن  جميعا  علينا  لذلك، 

امللك  جاللة  عهد  في  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  تحقق  ما  وترصيد 

محمد السادس الذي أسس لعهد اإلنصاف واملصالحة وطوى بشكل 

نهائي صفحة االنتهاكات، طالبين من الحكومة والبرملان مواصلة كافة 
اإلصالحات وعلى رأسها تعزيز قضايا حقوق اإلنسان ومحو الفوارق 

وتكريس دولة الحق والقانون واملؤسسات، قاطعين الطريق على مثل 

هذه املنظمات املشبوهة.

شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

ال�ضي عبد العلي حامي الدين..

تفضل ال�ضي اللبار ألن قبيلة كان ال�ضي عبد العلي حامي الدين كان 

هاز يدو حتى هو قبيلة، تفضل ال�ضي اللبار.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

ال�ضي عبد العلي راه تنازل على..

ايس  لرئيسلالجلسة:

تفضل ال�ضي اللبار.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالجزيال.

أوال، راك فتحتي لنا املجال لإلحاطات، املرة الجاية إن شاء هللا 
غادي نوجدو إحاطة ونحطوها، إذن تنسجلو اليوم أننا رجعنا للسياسة 

ديال اإلحاطات؛

ثانيا، جرات العادة، السيد الرئيس املحترم، جرات العادة أننا ما 
تنقراو الفاتحة حتى تتفقو عليها في املكتب، ال�ضيء اللي جعلني أنا مع 

ال�ضي الرا�ضي قلت أن هذا واش تفقتو عليه؟ هذا سؤال مشروع.

غير أنني أفاجأ أنكم ما درستوهاش واسمحتو، بيد أن راه توفت 
الشخصيات هللا يرحمها ما�ضي كثر ما�ضي قل من اللي مات هللا يرحمو 
نائب والي األمن، كل�ضي هللا يرحمهم وما فيها باس، هللا يجعلها رحمة 

ومغفرة ويعطي لألوالد والعائلة ديالو الصبر.

ولكن باش ما تسجلش علينا، آه احنا كنا ضد، ال ما�ضي ضد، ولكن 
كاينة واحد العادة وال�ضي إدريس راه عضو في املكتب هاذ ال�ضي غير باش 
املرة الجاية هذا ال وهذا إيه ال، إما غادي نديرو واحد النظام غادي 
نمشيو عليه، إما.. هاذ ال�ضي راه تنوصلو وتندفعو الجلسات ديالنا إلى 

أشياء نحن في غنى عنها.

شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لايرئيسلاملحترم.

باقى �ضي نقطة نظام في هاذ املوضوع.

املستشارلايس  لمباركلايصادي:

ال عندنا نقطة نظام.

ايس  لرئيسلالجلسة:

تفضل السيد املستشار.

املستشارلايس  لمباركلايصادي:

شكرالايس  لايرئيس.

السيد الرئيس، أنتم تسيرون املجلس، الجلسة، بناء على النظام 
الداخلي وبناء على قرارات األجهزة وخاصة األجهزة ديال املكتب، كم من 
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مرة، كمجموعة ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طلبنا نقط 
نظام وكتمنعونا أنه نديرو نقطة نظام اللي تتكون عندها أهمية كبيرة، 
احنا ما تنقلو حتى من األهمية ديال املواضيع اللي تثار داخل هاذ القبة، 
ولكن باش نبقاو نشوفو هاذ التعامل ديال الرئاسة ديال الجلسة تتعامل 

يعني حسب الرغبة ديالها، فهاذ ال�ضي غير مقبول وغير معقول تماما.

ديال  الداخلي  النظام  ديال  للضوابط  ترجعو  خصكم  وبالتالي، 
املجلس وديال القرارات ديال املكتب.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترم.

تفضل السيد الرئيس، ال�ضي املحر�ضي.

املستشارلايس  لايذربيلاملحر�شي:

شكرالايس  لايرئيسلاملحترم.

نحن في فريق األصالة واملعاصرة، السيد الرئيس، كذلك نشجب 
 "Amnesty" االستفزاز الالحقوقي الذي تنهجه منظمة العفو الدولية
والذي تضمنه التقرير سيئ الذكر الذي صدر مؤخرا والذي لم يقتصر 
فقط على إصدار اتهامات فاقدة للمصداقية بعدما عجزت هذه األخيرة 

عن تقديم دالئل علمية وتقنية بما يثبت ادعاءاتها.

فضيحة هذا التقرير نكشفها بوضوح بين العنوان الذي استعملته 
استفزاز  محاولة  في  الغربية"،  الصحراء  "املغرب،  املذكورة:  املنظمة 
الشعور الوطني من خالل إقحام موضوع الصحراء املغربية، وهو ما 
يؤكد أننا لم نكن أمام تقرير حقوقي موضوعي بقدر ما هو استهداف 
والتراكمات  الحقوقية  املكتسبات  متانة  على  بئيس  وتعامل  رخيص 
التي حققتها بالدنا، خاصة معادلة األمن والحقوق التي حققتها األجهزة 
األمنية، والتي من الطبيعي أن تكون مصدر إزعاج بعض الجهات التي 

اعتادت اإلساءة للمغرب.

وعليه، ال يسعنا في فريق األصالة واملعاصرة، إال أن نشجب وندين 
بشدة هذا األسلوب املعتمد على "لي الذراع"، فبالدنا بالد مؤسسات، 
ونرفض  التحامل  نرفض  لكن  ومبدئي،  محايد  تقييم  بأي  ونرحب 

التقارير غير املنصفة واملغرضة.

وسنسعى كفريق برملاني معارض إلى تثمين وتقوية وتعزيز املكتسبات 
التي راكمتها بالدنا في مجال حقوق اإلنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، 
والتعامل  والحذر  الحيطة  أخذ  ألجل  للحكومة  املستمرة  دعوتنا  مع 
وإرساء  الدولية  الحقوقية  املنظمات  مختلف  مع  واملسؤول  الجدي 
املزيد من التواصل املؤسساتي القائم على االحترام املتبادل والتقييم 

املحايد.

شكرا لكم السيد الرئيس وللمجلس املوقر.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترم.

إلى ما بقاش.. تفضلي السيدة املستشارة.

املستشار1لايس  1لعائشةلآلتذال:

شكرالايس  لايرئيس.

ونحن كذلك في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، نشجب 
كل ما ورد بخصوص بالدنا في تقرير "Amnesty" والذي نعتبره مغالطات 
وضغوطات سياسية ال طائلة من ورائها، ونحن معتزون بما وصلت إليه 

بالدنا في كل املجاالت الحقوقية والحريات الفردية والجماعية.

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

إذن، بهذا نكون قد.. تفضل ال�ضي عبد العلي.

املستشارلايس  لعب لايذليلحاميلاي لن:

شكراليكملايس  لايرئيسلاملحترم.

إثارة هذا املوضوع على مستوى هذه الجلسة، ال  نحن بمناسبة 
نملك إال أن نعبر عن تثميننا لحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها 

دوليا، وكما هي منصوص عليها في الدستور املغربي.

حقوق  احترام  مجال  في  مهمة  أشواطا  قطع  املغرب  بأن  ونعتبر 
اإلنسان وال زالت تنتظر أشواط أخرى.

نعتبر أيضا أنه من حق الحكومة املغربية أن تكون لديها مالحظات 
على منهجية اشتغال بعض املنظمات الحقوقية غير الحكومية على 
الصعيد الدولي، وهذه املالحظات نحن نحبذ ونفضل وندعو إلى أن يتم 

حلها عن طريق آلية الحوار، والحوار املستمر والهادئ.

وبهذه املناسبة، ندعو إلى اجتماع "لجنة العدل والتشريع وحقوق 
اإلنسان" على مستوى هذا املجلس املوقر، من أجل تبادل وجهة النظر 
مع الحكومة املغربية من أجل إحاطة هذا املجلس املوقر بكافة املعطيات 
املرتبطة بهذا امللف، وأيضا من أجل أن نعبر عن مواقفنا الثابتة تجاه 

قضايا حقوق اإلنسان التي ال تقبل التنازل.

وفي نفس الوقت، نحن متمسكون بحق املغرب في أن تكون لديه 
مالحظات انطالقا من سيادته أوال، وانطالقا أيضا من إيمانه العميق 

بأن حقوق اإلنسان ال يمكن لها إال أن تتطور بطبيعة الحال.

الوطني،  الصعيد  على  ال  الحقوقية  املنظمات  عمل  نحترم  نحن 
وال على الصعيد الدولي، ونعتبر بأن هذه املنظمات تقوم بدور هام في 
مراقبة التجاوزات وفي التنبيه إلى املالحظات وفي إثارة االنتباه إلى بعض 
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االختالالت التي يعرفها هذا املجال.

وبالتالي، يمكن أن تكون لدينا مالحظات ومن حقنا أن تكون لدينا 
مالحظات، لكن أسلوب معالجتها هو الحوار وال �ضيء غير الحوار.

شكرا لكم السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

مرحبا، ال عندو الحق في جوج دقايق ديالو، راه كانت جوج دقايق 
ديالو مضبوطة.

تفضل.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

كلما تعلق األمر بالقضية الوطنية تجدنا في حزب االستقالل أحرس 
الوطنية ويحاولون جهد املستطاع  القضية  أو ممن يدعمون  الناس 
بكشف الحقائق أمام الرأي العام الوطني والدولي، بأن املغرب، ها نحن 

هنا نعيش الديمقراطية الحقيقية.

حقوق اإلنسان، صحيح، لم نصل إلى األوج، ولكن هذا البلد األمين 
يم�ضي بخطى حثيثة في احترام الحقوق والواجبات، أما ما طرح فسوف 
لن أختلف عن من سبقني في.. ال نقول االشمئزاز من أصوات النشز 
خارجة على القانون، لم تتخذ الطريق والسبل التي تعتاد الدول التي 
تحترم نفسها أو املنظمات التي تحترم نفسها أن تنهجها، وسوف لن ينال 
من حزم وقوة املغرب واملغاربة، تحت القيادة الرشيدية لجاللة امللك 

محمد السادس نصره هللا.

شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لرئيسلايفريق.

الكلمة هي من  التي تداولتم فيها  بداية، أسجل على أن القضية 
القضايا ذات البعد الوطني، ولذلك ما دام اإلخوان طلبوا نقطة نظام 
للحديث في هاذ املوضوع، فنحن نقدر بأنه ال يمكن أن نوقف الكالم 

ونوقف يعني الحديث حول هذه القضية.

القضية الثانية التي طرحت من بعض اإلخوان في مالحظاتهم وهي 
مالحظات مشكورة ومقدرة تتعلق بقراءة الفاتحة على أحد املتوفين، 
فأنا أتفق معكم بأنه ندرس ذلك على مستوى املكتب، قراءة الفاتحة 
اليوم لم تدرس على مستوى املكتب ألن السيد األمين لم يكن حاضرا 
معنا في املكتب، وملا طلب بقراءة الفاتحة اعتمدت على الفقرة الثانية 
عليه جميعا مؤخرا،  الذي صادقنا  الداخلي  للنظام   164 املادة  من 

النظام الداخلي املادة 164 فيها شقين"

الشق األول يتحدث عن القرار ينبغي أن يكون في املكتب.

والشق الثاني تيقول: "لرئيس الجلسة قراءة خطابات للترحيب أو 
للتعزية في بعض الحاالت التي قد تطرأ بعد اجتماع املكتب".

إذن معنى ذلك، على أنه ملا حدث ووقع ما فيها باس إال قرينا الفاتحة 
ما فيها باس، إذن فبالتالي نأخذ هذه املالحظات ومع ذلك مالحظاتكم 
جماعي،  بشكل  جدي،  بشكل  عاملين  نكون  وسوف  ومعتبرة  مقدرة 

رئاسة وسادة برملانيين، على أن نحترم قوانيننا ومساطرنا.

ونستهل جدول أعمال هذه الجلسة باألسئلة املوجهة للسيدة وزيرة 
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، والتي تجمعها 

وحدة املوضوع.

والبداية مع سؤال فريق التجمع الوطني لألحرار حول "اإلجراءات 
على  الجائحة  تداعيات  مواجهة  في  الوزارة  اتخذتها  التي  والتدابير 

القطاع".

تفضل.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

املستشارلايس  لمحم لايبك3ري:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  1لاي3زير1،

سؤالي هو: ما هي خطة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 
املدينة إلعادة تشغيل مؤسساتها، وفق الشروط والتدابير  وسياسة 

الوقائية واالحترازية لتدارك الزمن اإلداري في ظل جائحة كورونا؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

السؤال الثاني موضوعه "انعكاس تداعيات وباء كورونا على قطاع 
اإلسكان".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 
والتعادلية لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لمحم لايذزري:

شكرالايس  لايرئيس.

نسائلكم السيد الوزيرة:

- ما حجم الضرر املسجل بهذا القطاع جراء هذه الجائحة؟

- وما هو حجم الخسائر الناتجة عن ذلك ماليا وفي مناصب الشغل؟

- وما هو تصور الحكومة إلنعاش هذا القطاع الحيوي؟
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شكرا السيدة الوزيرة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

السؤال اآلني الثالث موضوعه "خطة وزارة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا؟"

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم 

السؤال.

املستشارلايس  لعب لايسالمل�شيلك3ري:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  1لاي3زير1،

ايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

عمت تداعيات جائحة كورونا جميع القطاعات املنتجة، بما في ذلك 

القطاع الذي تشرفون عليه، حيث شمل الضرر العاملين في األنشطة 

معماريين  ومهندسين  عقاريين  منعشين  من  القطاع  بهذا  املرتبطة 

ومكاتب الدراسات وعدول وموثقين وتجار مواد البناء.

لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة املحترمة، عن حصيلة هذه التداعيات 

الذي تشرفون عليه؟ وعن خطة وزارتكم لتجاوز هذه  القطاع  على 

التداعيات؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

السؤال اآلني الرابع موضوعه "اإلجراءات التي قامت بها الحكومة 

لتخفيف من آثار جائحة كورونا على قطاع العقار؟".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

املستشارلايس  لامحم لاحم  ي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  1لقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

ايس  1لاي3زير1،

هاذ  جراء  تضررت  التي  القطاعات  من  العقار  قطاع  يعتبر 

"كوفيد-19"، سواء املنعشين العقاريين أو العاملين به، لذا نسائلكم 

السيدة الوزيرة:

ما هي اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة لتخفيف من هذا ..؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

السؤال الخامس وموضوعه "تضرر قطاع التعمير بوباء كورونا".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لمباركلايسباعي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

نسائلكم عن التدابير املتخذة للحد من التداعيات اآلنية واملستقبلية 
لجائحة كورونا على قطاع التعمير؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  للسيدة  الكلمة 
الحكومة  بإجراءات  املتعلقة  األسئلة  على  لإلجابة  املدينة  وسياسة 

لتجاوز تداعيات كورونا، تفضلي السيدة الوزيرة.

اي3طنيلقايتذميرل ايترابل ايس  1لنزهةلب3شارب،لقزير1لإع ادل
قاإلسكانلقس اسةلامل لنة:

بسملهللالايرحمنلايرح م

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

والسادة  السيدات  إلى  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  أود  البداية  في 
املستشارين املحترمين على أسئلتهم القيمة.

الذين تصدروا  إلى كل  بالشكر  املناسبة ألتوجه  أغتنم هذه  كما 
الصفوف األمامية في مكافحة هذا الوباء من نساء ورجال في جميع 
القطاعات الطبية والتمريضية، املدنية والعسكرية، والسلطات األمنية 
والترابية وغيرها، تحت القيادة املتبصرة لصاحب الجاللة امللك محمد 

السادس نصره هللا وأيده.

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

واالجتماعية  االقتصادية  للتداعيات  الحكومة  مواجهة  إطار  في 
لجائحة كورونا، اتخذت لجنة اليقظة االقتصادية مجموعة من التدابير 
ملواجهة هذه األزمة والحد من آثارها على املقاولة الوطنية وعلى القدرة 
الشرائية لألسر املغربية، وهمت هذه التدابير أساسا دعم املقاوالت، 
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ومن بينها مقاوالت البناء من خالل التسهيالت الضريبية واالستفادة من 
آليات "ضمان أوكسجين"، وأيضا مبادرة "ضمان انطالقة أوكسجين" 
أي )Relance1Oxygène(، عالوة على تسهيالت تهم القروض البنكية 
وقروض اإليجار وغيرها من اآلليات الكفيلة بإنعاش املقاوالت السيما 

البناء.

القطاعات  جميع  على  الصحية  الطوارئ  حالة  أثرت  لقد  فعال، 
االقتصادية، من بينها قطاع اإلسكان والبناء التي تضررت كثيرا، حيث 
توقفت أوراش البناء بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 90%، حسب الجهات، 
مع انخفاض وتيرة سحب دفاتر األوراش أيضا بنسبة 85%، توقف 
أنشطة عدد من املهنيين في مجال البناء مع اعتماد طبعا العمل عن 

بعد بنسبة %70.

املاكرو  املؤشرات  على  الصحية  األزمة  بانعكاسات  يتعلق  وفيما 
اقتصادية، فقد سجل مؤشر قروض )FOGARIM1( انخفاضا بنسبة 
تناهز 70%، مقارنة من نفس الفترة من سنة 2019، وفي حين سجل 
"ضمان فوكالوج" )FOGALOGE2(، انخفاض بنسبة 46% خالل نفس 

الفترة.

وفيما يخص املعامالت العقارية، فقد تضررت من آثار الجائحة 
إال أنها وفقا ملعطيات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية عرفت وهلل 

الحمد انتعاشا ملموسا، السيما منذ شهر يونيو.

منذ بداية هذه األزمة، السيدات والسادة، اعتمدت وزارتنا مقاربة 
ملواجهة الوضع وفق أربع )4( رهانات:

- الرهان األول كان هو اتخاذ التدابير الوقائية والتنظيمية؛

- أما الرهان الثاني فكان عالوة عن التأمين، استمرارية املرفق العام 
والتدبير الالمادي؛

الشركاء قصد  مع  والتشاور  التنسيق  هو  كان  الثالث  والرهان   -
التقليص من آثار الجائحة؛

- أما فيما يخص الرهان الرابع فكانت مواصلة العمل عن بعد، 
السيما فيما يخص التدريس.

فيما يخص التدابير الوقائية والتنظيمية ملنع اإلصابة والحد من 
انتشار الفيروس طبعا، فقد وضعت الوزارة العنصر البشري في صدارة 
اهتماماتها، وأصدرت في هذا الصدد دورتين تتضمنان التدابير االحترازية 
والوقائية، عالوة على إصدار دليل من أجل االستئناف التدريجي واآلمن 

لألنشطة.

للجائحة  األولى  أشهر   3 ظرف  ففي  التنظيمي،  مستوى  على  أما 
تم إصدار 6 ديال الدوريات التوجيهية، تكوين 7 لجن لليقظة ال على 

1 FOnds de GArantie pour les Revenus Irréguliers et Modestes
2 Fonds de garantie des prêts pour le logement en faveur du personnel du secteur public

الصعيد الوطني وال الجهوي وال املحلي، وأيضا اللجن املوضوعاتية، تم 
تنفيذ أكثر من 21 تدبير المادي، وأيضا انعقدت على صعيد الوزارة أكثر 

من 50 اجتماع عن بعد.

أما فيما يتعلق الرهان الثاني ويهم استمرارية املرفق العام والتدبير 
الالمادي، فقد عملت الوزارة على تبسيط مساطر، منح رخص التعمير 
على  الحضرية  الوكاالت  عملت  حيث  التعمير،  وثائق  وإنجاز  والبناء 
تفعيل 19 إجراء مكنت من تعميم أكثر من 89% من الخدمات املقدمة 
من طرف الوكاالت الحضرية على شبكة االنترنيت، كما تم إطالق بوابة 

جغرافية )Géoportail national( لنشر وثائق التعمير املصادق عليها.

مللفات  املستبقة  واملعالجة  الرخص  منصات  لتفعيل  ومواكبة 
الترخيص، فقد تم من 23 مارس إلى 3 يوليوز 2020، معالجة أكثر من 
14.630 ملف، أي ما يفوق 4000 ملف في الشهر، تم تسليم أيضا 
1558 مذكرة معلومات تعميرية عبر األنترنيت، وهاذ ال�ضي تيعطينا، 
)bien1sûr(، واحد الطابع إيجابي يؤكد على رغبة املواطنين في االستمرار 

في ميدان العقار والبناء رغم صعوبة الظرفية.

أيضا، عالجنا أكثر من 1600 طلب لألداء االلكتروني للخدمات، 
عقدت أكثر من 3656 اجتماع عن بعد، أي بنسبة تزايد تقرب بـــ %200 

باملقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية.

أما فيما يخص إنتاج وثائق التعمير، فقد تمت املصادقة خالل 
فترة الحجر الصحي على 20 وثيقة تعميرية، منها 15 تصميم للتهيئة، 
و4 تصاميم للنمو ومخطط توجيهي واحد للتهيئة العمرانية لبني مالل، 
كل هذه املجهودات ستمكننا من بلوغ العدد اإلجمالي لوثائق التعمير 
الذي تمت االلتزام في إطار البرنامج الحكومي 2016-2021 اللي هو 600 

وثيقة، واليوم والحمد هلل، احنا أنجزنا إلى حدود اليوم 582 وثيقة.

كما أن جميع الوكاالت اليوم، أصبحت كتوفر على رموز الخدمة 
التواصل  املواطنين من  لتمكين   )le code QR3( السريعة  التفاعلية 

واالطالع على املعلومات باعتماد التدبير الالمادي، أي عبر االنترنيت.

وفيما يخص تبسيط املساطر في قطاع البناء واإلنعاش العقاري، 
بتصنيف  املتعلقة  امللفات  لدراسة  الالمادي  التدبير  اعتماد  تم  فقد 
فترة  خالل   %68 بنسبة  االنترنيت  عبر   )l'accréditation( املقاوالت 
الحجر الصحي، ثم أيضا دراسة 55% من امللفات السكن االجتماعي 

التي تمت إيداعها خالل نفس الفترة.

أما فيما يتعلق بالرهان الثالث والذي يهم التنسيق والتشاور مع 
الشركاء للتقليص من آثار الجائحة، فإنه مراعاة للدور املحوري الذي 
يلعبه قطاع البناء واإلنعاش العقاري اللي تيشغل اليوم أكثر من مليون 
األزمة  تداعيات  الحتواء  املهنيين  مواكبة  على  الوزارة  عملت  عامل، 
والولوج إلى تسهيالت للتخفيف من وطأة هذه التداعيات، وكذا مواكبة 

3 Quick Response Code



7769 الجريدة الرسمية للبرملانعدد941–121ذو القعدة14411 )113يوليو20201( 

الفاعلين للحيلولة دون توقف أوراشهم كليا.

وهكذا، تم عقد عدة اجتماعات مع املهنيين وذلك من أجل متابعة 
تطور وضعية القطاع، وكان من ثمار هذا العمل اللي اشتغلنا في إطار 
التضامن  إعالن،  أول  إصدار   ،)l’écosystème( أي  اإلنتاج  منظومة 
الوطني لقطاع البناء يوم 20 مارس من أجل التصدي للوباء وهو إعالن 
مشترك بين الوزارة وكافة املتدخلين العموميين والخواص والجمعيات 
والفيدراليات املهنية في القطاع، اللي تنشكرهم بهاذ املناسبة، والذي 
تيلتزمو معنا فيه بتعزيز السالمة الصحية في فضاءات العمل، وضمان 
االستمرارية في العمل في األوراش، واملحافظة أيضا على مناصب الشغل 
بقدر املستطاع، وكذا املساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، 
مما مكن الوزارة من ضمان استمرار العمل في قطاع البناء مما يزيد عن 

20% من األوراش.

ثم أيضا، يوم 26 ماي 2020 تم إطالق إعالن مشترك ثاني لالستئناف 
بتحسيس  املهنيين  التزام  مع  البناء،  قطاع  ألوراش  واآلمن  التدريجي 
اإلجراءات  اعتماد  أجل  من  لهم  التابعة  واملؤسسات  املستخدمين 

الصحية املنتظمة في الدليل الذي أعددناه بتشاور مع املهنيين.

ومن أجل خلق مناخ من الثقة لتنشيط القطاع واستئناف األنشطة 
وحماية املقاوالت الوطنية، تم بتاريخ 11 يونيو 2020 توجيه دورية 

ملختلف املقاوالت واملؤسسات العمومية التي هي تحت وصاية الوزارة.

1. لتبسيط اإلجراءات اإلدارية واعتماد التدبير الالمادي للخدمات 
واإلجراءات؛

2. العمل على تسريع إطالق طلبات العروض املقررة بهذه السنة؛

3. العمل على تسريع صرف مستحقات املقاوالت وإجراء االستالم 
.)la1réception1provisoire( املؤقت، أي

املالية  الوضعية  حماية  على  إيجابي  وقع  اإلجراءات  لهذه  وكان 
للمقاوالت واملحافظة على مناصب الشغل بقدر اإلمكان.

أيهالايس  اتلقايساد1،

التعليمية  العملية  باستمرار  ويتعلق  الرابع  الرهان  يخص  فيما 
باعتماد التدريس عن بعد، فيما يخص الدراسة والتكوين باملؤسسات 
على  والبيداغوجية  اإلدارية  باألطقم  وأنوه  أشكر  أن  أود  التعليمية، 

املجهودات الجبارة التي أثمرت ما يلي:

- استكمال الدروس املبرمجة بمجموعة املدارس واملعاهد بنسبة 
100% خالل هذه الفترة؛

- االقتصار على مسطرة االنتقاء لولوج املدارس واملعاهد التابعة 
والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  مع  بتنسيق  للوزارة، 

العالي والبحث العلمي؛

- الرفع من عدد الطلبة املقبولين خالل السنة الجامعية 2020-

2021 بنسبة 12% بالنسبة للطلبة املغاربة، والرفع من حصة الطلبة 
األجانب بنسبة 10% باملدارس الوطنية للهندسة املعمارية، وأيضا ب 

16% باملعهد الوطني للتهيئة والتعمير؛

- وألول مرة تم أيضا توسيع قاعدة املترشحين الذين سيتم انتقاءهم 
 )2ème1session( لتشمل الناجحين أيضا برسم الدورة االستدراكية أي

المتحانات الباكالوريا؛

النهائي  - وأخيرا، وتنزيال لخيار الجهوية املتقدمة سيتم التسجيل 
عوض  بها  قبولهم  تم  التي  باملدارس  ومباشرة  تلقائيا  للمترشحين 
جرت  كما  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  باملدرسة  التسجيل 

العادة في السنوات املاضية.

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

بالنسبة لخطة العمل من أجل اإلقالع االقتصادي ومواجهة اآلثار 
االجتماعية لألزمة ما بعد الحجر الصحي، فإن هذه الخطة التي نحن 

بصدد اعتمادها تتمحور حول ثالث )3( تحديات:

للقطاع،  واآلمن  التدريجي  الخروج  تأمين  وهو:  األول  التحدي   .1
السيما أوراش البناء، من حالة الحجر الصحي؛

وتشجيع  املساطر  وتبسيط  الالمادي  التدبير  وتيرة  تسريع   .2
االستثمار؛

3. إنعاش القطاع والتكيف مع الظرفية لتحقيق اإلقالع االقتصادي 
املستدام.

وينبني رفع هذه التحديات على األولويات التالية:

- األولية األولى وهي: تعزيز العرض الترابي وتقليص التفاوتات وتقوية 
القدرات املجالية؛

مستدام  لتعمير  جديدة  منظومة  إرساء  وهو:  الثاني  التحدي   -
وتبسيط أيضا مساطر الترخيص؛

- أما التحدي الثالث وهو: دعم الطلب وتسهيل الولوج إلى السكن؛

- ثم تعزيز قدرة املهنيين والفاعلين في القطاع؛

- وأخيرا، تقوية اليقظة الترابية من أجل إنتاج مؤشرات مجالية 
تتيح لنا تقييم التدابير املتخذة.

ولتبسيط املساطر وتشجيع االستثمار، تم إصدار 3 دوريات مشتركة 
مع وزارة الداخلية:

- الدورية األولى: تتعلق بإعادة دراسة ملفات طلب الرخص، وقد 
 1946 مكنت هذه الدورية إلى حدود اليوم من إعادة دراسة حوالي 
مشروع، ح�ضي منه 56% باملوافقة بقدر حجمه املالي يناهز 5.6 ديال 
ماليير درهم، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 20.685 منصب شغل بشكل 

مباشر و39.261 بشكل غير مباشر؛
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العقارية  التجزئات  تجهيز  بأشغال  تتعلق  الثانية:  الدورية   -

اإلشكالية  معالجة  أجل  من  إنجازها  وآجال  السكنية  واملجموعات 

املترتبة عن تطبيق مقتضيات املادة 11 من القانون رقم 25.90، بحيث 

العديد من  إلى تجاوز حالة تعثر تسلم أشغال تجهيز  الدورية  تسعى 

انتهت اآلجال  التي  العقارية واملجموعات السكنية  التجزئات  مشاريع 

بحيث  بها،  املرتبطة  التجهيز  أشغال  إلنجاز  قانونيا  عليها  املنصوص 

جاءت تمديد اآلجال حسب حجم مشروع التجزئة.

ومكنت هذه الدورية من إيجاد حلول لحوالي 70% من التجزئات 

في  إكراهات  تعرف  التي  الوطني  املستوى  السكنية على  واملجموعات 

تسليم أشغالها؛

البناء  ضابط  مقتضيات  بتنفيذ  فتتعلق  الثالثة:  الدورية  أما   -

العام املحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب 

النصوص التشريعية املتعلقة بالتعمير.

أزمة  تداعيات  مع  السكن  برامج  تكييف  يخص  وفيما  وأخيرا، 

مستلزمات  تالئم  جديدة  برامج  إعداد  على  الوزارة  انكبت  كوفيد، 

الراهنة واملستقبلية، إذ شكلت هذه األزمة فرصة لتجديد  الظرفية 

الرؤية والتركيز على بلورة مقترحات ترمي إلى تشجيع الطلب على السكن 

وتيسير الولوج إليه.

أما بخصوص ومعالجة السكن غير الالئق، فسيتم اعتماد مقاربة 

عبر تحسين عملية التعاقد الخاصة ببرامج "مدن بدون صفيح" وكذا 

برامج معالجة الدور اآليلة للسقوط.

أما فيما يهم تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للسكن، فتعمل 

الوزارة بتنسيق مع باقي الوزارات املعنية، السيما وزارة الداخلية، على 

إعداد رؤية شاملة لتوفير عرض جديد لتنمية السكن القروي، ترتكز 

على تنمية املراكز القروية الصاعدة.

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

كانت املرحلة السابقة عبارة عن رحلة تحدي وإرادة في إثبات قدرة 

املغرب على مواجهة كل الصعاب، بفضل توجيهات ومبادرات صاحب 

جاللة امللك حفظه هللا التي منحتنا طاقة إيجابية، كانت منطلقا صلبا 

لخوض معركة التحدي، وبها سنواصل املسار، إن شاء هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  1لاي3زير1.

وأفتح فرصة التعقيب على جواب السيدة الوزيرة، وأعطي الكلمة 

بداية لفريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل السيد الرئيس.

املستشارلايس  لمحم لايبك3ري:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير1،

أكيد أن قطاع العقار ومعه القطاعات املرتبطة به كالتعمير تضرر 

حالة  تطبيق  بداية  خالل  عصيبة  لحظات  وعاش  الجائحة،  بفعل 

الطوارئ الصحية، حيث أقفلت األوراش وساد خوف رهيب، مما جعل 

العمال يغادرون، بل منهم من قطع الكيلومترات على رجليه عائدا إلى 

عائلته، بعدما فاجأهم قرار حالة الطوارئ.

وعادت  الداخلية،  وزير  السيد  بمعية  محله،  في  جاء  تدخلكم 

الفيدرالية  مع  الوزيرة،  السيدة  اشتغلتم،  تدريجي.  بشكل  األوراش 

إعداد  أجل  ماراطونية من  لقاءات  في  العقاريين  للمنعشين  الوطنية 

سكته  على  ووضعه  القطاع  انطالق  إلعادة  واستراتيجية  تصور 

الطبيعية.

وهنا البد أن أشكركم كذلك على دفاعكم املستميت من أجل إقرار 

الدعم للقطاع الذي يبقى من أبرز القطاعات املشغلة واملحركة للدورة 

االقتصادية الوطنية.

الكل يعلم أن قطاع البناء عانى كثيرا قبل فترة الطوارئ الصحية، 

رغم  الرخص،  توقف  بعد  كبيرا  كسادا  طويلة  لفترات  عاش  حيث 

القطاع  إعادة  أجل  من  الحكومة  قدمتها  التي  املتوالية  التشجيعات 

إلى سكته التنموية، عبر عدد من اإلجراءات الجبائية، وكذا محاربة 

)le noir( وتعديل قانون الجمعيات السكنية، إال أن أكبر حاجز يعيق 

إعادة إطالقه هو ضعف املنافسة بين الشركات الكبرى والخواص، مما 

أدى إلى ارتفاع ثمن العقار والعجز املتواصل عن مواصلة تطهير العقار 

بفعل التراكمات، ثم قوانين التعمير املجحفة التي تعيق اليوم بشكل 

حيث  القروي،  العالم  في  التنمية، خصوصا  على سكة  وضعه  كبير 

توقفت الرخص وتوقف معها نبضات الحياة فيه، مما أوقف الحركة 

االقتصادية.

وبكل  فيها  نثور  الوزيرة، من رجة حقيقية  السيدة  لذلك، البد، 

تطور  تبطئ  التي  املتجاوزة  والتشريعات  اإلجراءات  كل  على  شجاعة 

هذا القطاع والتي تجعله خارج حسابات التنمية واملساهمة في تحريك 

الدورة االقتصادية الوطنية.

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
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املستشارلايس  لمحم لايذزري:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  1لاي3زير1،

قلتم بأن املعامالت العقارية انتعشت شيئا ما في شهر يونيو، هذاك 
االنتعاش راه هو ناتج غير على كل امللفات اللي كانت قبل يعني الحجر 
الصحي، اللي هو قبل 20 مارس، أما مور 20 مارس ما كاينش �ضي حاجة 

اللي تدارت، خصوصا ديال 3 شهور ديال التوقف.

قلتو كذلك 4000 رخصة ديال البناء، خاصها تدار مقارنة مع املدة 
اللي في السنة املاضية، الفرق بين عدد الرخص اللي كاين.

كتعرفو، السيدة الوزيرة، أن هاذ القطاع هذا راه تضرر ما�ضي بــــ 
85%، بل أكثر من 90% بالنسبة للمشاريع اللي توقفت، وكذلك هاذ 
القطاع كان خاصكم تعرفو بأنه راه كيساهم بأكثر من 14% في الناتج 
الداخلي، يشغل أكثر من مليون شخص بشكل مباشر، يستحوذ على 
حوالي 30% من االلتزامات املصرفية، يساهم في جلب العملة الصعبة 

عن طريق املهاجرين املغاربة، مما يساعد في ضخ العملة الصعبة.

ايس  1لاي3زير1،

كتعرفو تراجع هاذ القطاع راه تراجع ديال كل�ضي كاع املرتبطة به، 
سواء اإلدارية أو املهنية أو حتى الحرفية، تنعرفو احنا تيقول واحد املثل 
فرن�ضي )quand1le1bâtiment1va, tout1va(، إلى تم�ضى البناء راه كل�ضي 

تم�ضى. هنا راه واقفة هاذ املسائل هاذي.

زيادة على.. تنالحظو الوزارة اشنو هي اإلجراءات اللي اخذات اللي 
خاصها تبان األجرأة ديالها، في هاذ الفترة هاذي، تنالحظو مثال كاين 
لهاذ  يمكن  باش  للوزارة  بالنسبة  ولكن  "أوكسجين"،  كاين  "إقالع"، 
القطاع يتزاد يبان مازال ما شفنا حتى �ضي حاجة، هاذيك الضريبة 
التحفيزية راه كانت قبل، هذاك ديال القروض البنكية راه كان قبل، 
بينما بالعكس تنالحظو بعض املؤسسات ديال الدولة اللي تتقول قطاع 
ديال  الفرد  معدل  مازال  احنا  تنفهمش،  ما  أنا  مخاطرة.  فيه  البناء 
املواطن املغربي مازال كيستهلك أقل بكثير من املعدل العام، مثال نجد 
يااله 400 كيلو بالنسبة للمواطن املغربي، بينما دول أخرى مجاورة 

ناخذو غير مجاورة، تونس مثال أكثر من 700 كيلو للفرد.

إذن احنا أشنو دارت الدولة؟ أشنو دار القطاع في هاذ امليدان هذا 
باش يمكن نديرو به إقالع؟ احنا تنعرف بعض الدول األخرى كتهدم 

وتعاود تبني غير باش تخلق واحد الحركة ديال الرواج.

ايس  1لاي3زير1،

بغينا تعطيونا أشنو هي التدابير التحفيزية املؤقتة حتى هاذ القطاع 
للما�ضي، وخاصنا نشوفو  نرجعو  باش  يوقف على رجلو  أوال،  هذا، 

املستقبل باش يمكن لو ينتعش.

وشكرا السيدة الوزيرة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

الكلمة لفريق العدالة والتنمية في إطار التعقيب.

املستشارلايس  لعب لايسالمل�شيلك3ري:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  1لاي3زير1،

على  حيوي  الدور  واحد  كيلعب  والبناء  العقار  قطاع  فعال  هو 
املستوى االجتماعي وعلى املستوى االقتصادي، ولكن الجائحة ديال 
كورونا تسببت في واحد العدد ديال األمور اللي خطيرة، منها التأثير على 
الوضعية املالية ديال املقاوالت املشتغلة في هذا القطاع، أثرت على 
الوضعية االجتماعية ديال العاملين ومستخدمي هاذ املقاوالت، وكذلك 
على حسب املندوبية السامية للتخطيط تسبب في فقدان ديال 170 
ألف منصب شغل، وكذلك توقفت واحد العدد ديال املشاريع، ما يزيد 
على 90% ديال املشاريع ديال هاذ القطاع، وهاذي تعتبر نتائج أولية، ألن 
التشخيص الحقيقي غادي يكون بعد انحسار جائحة كورونا، وتما اللي 

غادي نحصيو حجم األضرار املباشرة وغير املباشرة.

ايس  1لاي3زير1،

املعالجة ديال تداعيات جائحة كورونا على قطاع العقار كيتطلب 
واحد املخطط استعجالي إلعادة تشغيل القطاع، عبر إنعاش الطلب 
وتنشيط صناعة البناء وفق مقاربة تشاركية، انتومابديتو فيها، ولكن 
خاصها تتوسع مع املنعشين العقاريين، مع األبناك، ألن األبناك كتلعب 
القطاعات  وكذلك  املقاوالت  هاذ  تمويل  في  جدا  كبير  الدور  واحد 
الحكومية األخرى، القطاع الحكومي خاص يكون عندك واحد النوع 

ديال التكامل وديال االنسجام باش يكون التدخل فيه االلتقائية.

إذن، احنا بالنسبة لنا قانون املالية التعديلي جا واحد اإلجراء مهم 
جدا اللي كيتعلق بالتنزيل ديال التدابير في إطار اتفاقيات قطاعية، وهاذ 
االتفاقيات القطاعية مهمة جدا، غادي تراعي الخصوصية ديال كل 
قطاع، ألن هاذ القطاع ديال العقار عندو خصوصية محددة، وبالتالي 

خاصها تتخاذ بعين االعتبار.

احنا كنقترحو في هاذ املجال، السيدة الوزيرة، في هاذ الخطة اللي 
غادي توضعو مستقبال، البد من تخصيص محفزات مالية وضريبية من 
طرف الدولة إلنعاش القطاع مع إشراك املؤسسات املالية والبنكية في 
عملية اإلنعاش، وبالخصوص البرامج التمويلية اللي تراعي خصوصية 
الشركات  لفائدة  ومغرية  األمد  طويلة  قروض  آلية  كإنشاء  املرحلة 

العاملة بهاذ القطاع.

كذلك، كنقترحو منح تخفيضات في أسعار بيع املساكن من طرف 
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املنعشين العقاريين لتشجيع املواطنين على اقتناء هذه املساكن، ألن 
دابا الركود غادي يكون، البد من تشجيع املواطنين على اقتناء هاذ 

املساكن، ولكن خاص تكون عروض مغرية للمواطنين.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترم.

انتهى الوقت املخصص للتدخل ديالك.

السيدة  على  التعقيب  إطار  في  واملعاصرة  األصالة  لفريق  الكلمة 
الوزيرة.

املستشارلايس  لامحم لاحم  ي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  1لاي3زير1،

تأثرت  التي  القطاعات  العقار من ضمن  بأن قطاع ديال  صحيح 
بهاذ الجائحة بكل صراحة، ولكن الحظنا بأن ما أسردته علينا ليس له 
بتاتا مع الواقع الذي يعيشه هذا القطاع من مشاكل، نبدأ من القطاع 
البنكي اللي قلتو بأن هناك اتفاق مع الحكومة فيما يخص ذيك الديون 
يتعاملون  العقاريين  املنعشين  بأن  جيدا  نعرف  ونحن  عندهم،  اللي 
مع البنوك اللي ما وقفتش ذيك اإلجراءات ديالهم، معناه بأن توقفت 
الحركية في هاذ ال�ضي ديال قطاع ديال.. يجب على ذاك ال�ضي ديال 
الوحيدة  البنكية  املؤسسات  أنا كنشوف  األبناك غادي يوقف، ألن 
اللي الحس الوطني ما كاينش، داخلين على البيع والشرا، وداخلين على 
الفوائد اللي كيعطيهم بنك املغرب، اعطا لهم ذاك ال�ضي راه.. إلى نقص 
ليهم كينقصو، معناه بأن الحس الوطني ما فيهمش في هاذ املؤسسات 

هاذو.

املنعشين  مع  أشنوعملتو  الوزيرة،  السيدة  ثم كذلك كنتذاكرو، 
اللي   )TVA4( ذيك  بأن  منكم  وطلبو  معهم  جلستو  ياك  العقاريين؟ 
كيخلصو: 14%، غتهبطوها لـــ 7% مؤقتا ضروري، ألن الحكومة كيخصها 
تتحمل املسؤولية ديالها وتتعاون مع هاذ القطاع هذا شوية باش نقولو 
غيكون هناك إقالع، ألن عايشين مشاكل حقيقية، عايشين مشاكل 
مع األبناك، ذاك ال�ضي ديال الديون اللي كيخلصوها، ثم املشاكل اللي 
عندهم فيما يخص اليد العاملة اللي بقت كتشتغل، ألن هناك إشكال 
اليد  هاذ  ديال  حقيقي  إشكال  هناك  املستشارين،  بعض  قالو  كما 
العاملة اللي مشات رجعت للمدن ديالها فين كتعيش في األصل، ولكن 
ما عندهاش ذاك ال�ضي ديال التنقل االستثنائي اللي كانت عملت اإلدارة 
باش غادي يرجعو للعمل ديالهم. هناك بعض العمال اللي بقاو فذيك 

الورشات.

4 Taxe sur la Valeur Ajoutée

إذن أين هي السالمة الصحية اللي كنتذاكرو عليها، ملي كيسكنو 
فذيك الورشات ديال البناء؟ ذاك العامل ديال املسافة إلى غير ذلك من 

السالمة الصحية؟

ثم الرخص االستثنائية، السيدة الوزيرة، ملي كنقولو بأن إقالع 
اإلنعاش العقاري راه مرتبط بهاذيك الرخص االستثنائية اللي وقفتوهم، 
مع العلم بأن كاين بعض الجماعات اللي في ظرف شهرين وال 3 أشهر زيرو 
رخصة اللي تعطات، ونعطيهم لك بالجماعات وباألسماء اللي كتقولو 

بأن هناك بعض.. تحريك ديال الرخص، زيرو رخصة.

ولكن لألسف الشديد اللي كنالحظو وهو هاذ الوكاالت الحضرية 
كتضرب  الطريقة  بواحد  تشتغل  الوزيرة،  السيدة  لكم،  تابعة  اللي 
ذاك ال�ضي ديال الجماعات عرض الحائط وكذا وكتخلي.. كاين بعض 
الشكايات توصلنا بها حتى من املهندسين املعماريين، كيقول لك احنا 
كنبقاو طالعين هابطين على )dossier( واحد، إلى غير ذلك من املشاكل 

اللي كيعيشها القطاع.

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

انتهى الوقت.

الكلمة للفريق الحركي في إطار التعقيب.

املستشارلايس  لمباركلايسباعي:

شكرالايس  لايرئيس.

نشكركم، السيدة الوزيرة، على جوابكم القيم، وتفاعال معه نبدي 
في الفريق الحركي املالحظات واالقتراحات التالية:

- أوال، نسجل أهمية التدابير املتخذة لرقمنة الخدمات القطاعية في 
ظل الجائحة واإلستراتيجية املسطرة لتأمين إقالع جديد للقطاع ملا بعد 
الحجر الصحي، بالتنسيق والتعاون مع املؤسسات املعنية واملنعشين 
العقاريين في القطاعين العام والخاص، متطلعين إلى توفير آليات التنزيل 

والتفعيل؛

على  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  نؤكد،  الغاية  هذه  لبلوغ  ثانيا،   -
ضرورة القيام بإصالحات بنيوية وظيفية بغية إعادة تشغيل القطاع 
من خالل  وذلك  بالقطاع،  املرتبطة  والصناعات  الطلب  إنعاش  عبر 
وتقديم  واالجتماعي  االقتصادي  بالسكن  الخاصة  التعامالت  تيسير 

عروض مناسبة للطبقة املتوسطة.

انتقالية عبر تخفيض  تحفيزية  تدابير ضريبية  اعتماد  نقترح  كما 
التحفيظ  ورسوم  العقارات  على  التسجيل  الضريبة، ضرائب  نسب 
وتعليق العمل مؤقتا بالنظام املرجعي لألسعار، وإلغاء الفوائد البنكية 
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منح  على  األبناك  وتشجيع  االجتماعي،  السكن  قروض  على  املطبقة 
قروض للمشترين بفوائد مقلصة، وإلغاء مصاريف وتكاليف امللفات.

نؤكد كذلك على إعمال مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة لحماية 
حقوق املواطنين وزجر املخالفات بشكل موضوعي، ال يختزل العبء 

على الجماعات الترابية لوحدها؛

- ثالثا، ننتظر كذلك، السيدة الوزيرة، اتخاذ تدابير عملية ملنظومة 
بسياسة  التشريعات  تنزيل  في  املرونة  توفر  القروي،  باملجال  التعمير 
مندمجة للقرية على شاكلة سياسة املدينة، والتفكير كذلك، السيدة 

الوزيرة، في إحداث وكاالت قروية، أسوة بالوكاالت الحضرية؛

- رابعا، نؤكد على ضرورة تفعيل االتفاقيات املوقعة مع الجماعات 
الترابية، خصوصا املتعلقة بالتأهيل ومجانية رخص تصاميم البناء، 

وفق تصاميم نموذجية تراعي الخصوصيات املحلية والجهوية؛

- خامسا، ندعو إلى مراجعة برامج مدن بدون صفيح بعد ثبوت فشله 
وإعداد البدائل وإطالق برامج للسكن القروي، من خالل استغالل جزء 
من أرا�ضي الجموع، عبر دعم الوداديات والجمعيات السكنية لذوي 

الحقوق على شاكلة مبادرة التمثيل.. االستغالل الفالحي؛

- وختاما، نؤكد على تقييد دفتر التحمالت الخاص باملشاريع، خاصة 
ذات الصبغة العمومية بضرورة احترام معايير املعمار املغربي األصيل 

واستعمال املواد املحلية في البناء.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرلايس  لاملستشارلاملحترم.

لست أدري هل، السيدة الوزيرة، الوقت ما بقى لكش، تبقى حوالي 
12 ثانية، تحتفظي به..

تديري  الوزيرة ممكن  السيدة  السادس..  السؤال  إلى  ننتقل  إذن 
تعقيب في حوالي الوقت املتبقى؟ تحاولي؟

هذاك حقك، حقك في 12 ثانية، تفضلي، السيدة الوزيرة، تفضلي، 
تفضلي السيدة الوزيرة.

ايس  1لقزير1لإع ادلايترابلاي3طنيلقايتذميرلقاإلسكانلقس اسةل
امل لنة:

شكرالايس  اتلقايساد1لاملستشارقن.

أنا كنظن بأن هاذ ال�ضي اللي قلتوه كلو في صلب اإلستراتيجية ديالنا. 
اليوم خطة العمل هي صحيح كتقوم على دعم الطلب، اليوم احنا 

بصدد أننا نراجعو جميع البرامج باش تكون أكثر تكيفا مع الظرفية.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  1لاي3زير1.

وننتقل إلى السؤال السادس وموضوعه "تدبير سياسة إعداد التراب 
الوطني ببالدنا".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 
والتعادلية لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  تينلاي3زيرتين،

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

ما هو الجديد في تدبيركم لسياسة حماية هاذ إعداد الترب الوطني 
في بالدنا؟ وياما سمعنا عنه، هل عندك جديد؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترم.

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال، تفضلي.

ايس  1لقزير1لإع ادلايترابلاي3طنيلقايتذميرلقاإلسكانلقس اسةل
امل لنة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترملعلىلسؤايكملاي3ج ه.

في البداية، البد من التذكير أن سياسة إعداد التراب الوطني تهدف 
إلى ضمان االنسجام وااللتقائية بين مختلف التدخالت العمومية من 

خالل بلورة واحد الرؤية استشرافية وفق مقاربة مندمجة وتشاركية.

واليوم يمكن لنا نقولو بأن كاين واحد التراكم بدأ بالحوار الوطني 
الواسع في بداية األلفية الحالية، واللي تبنى امليثاق والتصميم الوطني 

إلعداد التراب كمرجعية ساهمت في توجيه السياسات العمومية.

يمكن لنا أيضا نقولو بأن دستور 2011 شكل واحد املحطة اللي هي 
جد مهمة خالل العشرية األخيرة، أعطت واحد الوجه جديد للمغرب 
موسعة،  اختصاصات  ذات  بجهات  والحكامة  الالمركزية  على  مبني 

وأيضا دسترة التصاميم الجهوية إلعداد التراب.

إلى  الوطني  التراب  إعداد  في مجال  اليوم  الدولة  وتسعى سياسة 
كسب عدة تحديات ورهانات رئيسية، يمكن تقديمها في:

- الرهان األول: هو املسألة الحضرية والوظائف امليتروبولية، فقد 
ساهم االستثمار العمومي والخاص إلى جانب الدينامية الديمغرافية 
في تطور منظومة عمرانية  العشرية األخيرة  اللي عرفتها بالدنا خالل 
تراتبية، نتج عليها تزايد الساكنة الحضرية اللي وصلت اليوم %62، 

ويمكن غتجاوز واحد 70% سنة 2050؛

- الرهان الثاني: هو العالم القروي اللي كيشكل اليوم 98% من 
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مجموع مساحة املجال الوطني وما أضحى يعانيه من إكراهات أدت 
القروية  األوساط  في  الخلل االجتماعي  ديال  النوع  إلى إحداث واحد 
املجموع  اليوم من   %40 واحد  تقريبا  بالساكنة،  املكتظة  التقليدية 
أغلبية األحيان  في  السمة  اليوم هش وعندو واحد  اللي هو  الوطني، 

كتتميز بواحد الهشاشة كبيرة؛

- الرهان الثالث: رهان التفاوتات والتباينات املجالية، حيث أن 5 
ديال الجهات اليوم كتمثل 18% من التراب الوطني، وكتضم حوالي 
اليوم  الخام،  الداخلي  الناتج  من   %75 وكتنتج  الساكنة،  من   %70

الرهان ديالنا هو أننا نحاربو هاذوك التفاوتات والتباينات املجالية؛

- الرهان الرابع هي: اإلستدامة أيضا، حيث اليوم املجاالت املغربية 
على العموم تتأثر بالتغيرات املناخية كما تتعرفو، فأكثر من 90% من 
املياه  ندرة  تدبير  إشكالية  تيطرح  جاف  وشبه  جاف  املغربي  املجال 

بإلحاح؛

الرقمية  والتهيئة  واالبتكار  البحث  تطوير  هو:  الخامس  الرهان   -
للمجاالت، وفي هذا اإلطار، شرعت الوزارة في إعداد توجيهات السياسة 
الوطني  املشروع  هذا  إنجاز  الوطني من شأنها  التراب  العامة إلعداد 
للمساهمة الفعالة في التقائية السياسات املجالية عموما، ومواكبة نمو 
املجاالت بمختلف خصوصياتها، وفق مبادئ توجيهات سياسة إعداد 
التراب، وكذا توفير وثائق جديدة للتخطيط الترابي االستشرافي، بما 
يمكن من وضع تصورات مندمجة لتنمية املجال، وذلك خالل إعداد 

مجموعة من الخيارات:

الخيار األول: هو تقوية ممرات العبور الوطنية، التي تهيكل التراب 
الوطني، وخاصة املحور الداخلي الذي يربط أكادير-بمراكش- فاس في 
اتجاه املتوسط واملمر الحدودي الذي يربط جهة الشرق بالراشيدية 

وجهة الجنوب؛

تأطير ودعم الفضاءات املتروبولية، أيضا هي كقاطرة للتنمية..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  1لاي3زير1.

انتهى الوقت املخصص لإلجابة ديال السيدة الوزيرة.

والكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

تفضل السيد املستشار.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  1لاي3زير1،

في الحقيقة استمعت بإمعان، واللي عجبني في التدخل ديالك هو 
الحكومة  إذا استطعنا واستطعت هاذ  بالبادية،  يتعلق  الذي  الشق 

تخلص الساكنة القروية، الساكنة ديال البادية، تخرجها من األزمة 
اللي عايشة فيها، راه احنا غنكونو حققنا واحد االنتصار كبير، احنا ما 
ناقصاناش القوانين، عندنا مدونة التعمير، عندنا الوكالة وما حملته 

من مشاريع.

أنا عندي وليدات يكبرو، ذاك الشبر ديال األرض اللي عندي خاصني 
تيتطلب  البدوي  العمل  احنا  ألن  قدامي،  يبقاو  خاصهم  لهم،  نبني 
املعاونة، وهاذ ال�ضي حرمتيو الناس منو، وكندفعو الناس باش يخرقو 

القانون، باش يبنيو فالظلمة، كيف تشوهات املدن ديالنا.

البناء  الوزيرة،  السيدة  العشوائي،  البناء  املدن،  بعض  اليوم، 
العشوائي هلك املدن وخسر لها هذاك الرونق، هاذيك الجمالية ديالها، 

والبادية راها بعيدة على املراكز.

وبغيت غير نوضع سؤال، الحكومة أشنو اعطات لهاذ الساكنة ديال 
البادية؟ الكهرباء راه مازال شوية راه هناك اجتهاد، إدخال املاء راه مازال 
كيشدو الرحيل إلى البيت الحرام، وحتى ذلك البحث على املاء، إذن 
أنا تنأكد أن هاذ الساكنة خليوها فحالتها، البادية تبني، وفعوض ما 
نديرو وكالة حضرية، نديرو وكالة قروية تهتم بالتصاميم، باش ما يوقع 
لناش كارثة ديال البناء، ولكن فتحو املجال، راه ما يمكن ليش أنا كأب 
نفرط فأوالدي، خاصهم يكونو قدامي، وخاصنا كلنا هاذيك املساحة 
الصغيرة اللي عندي كنقسمها واللي تزوج تنبني لو عشة قدامي، أنتوما 
في الحكومة قولو لنا هاذ العشة تكون بتصاميم معقولة آمنة وجيدة، 

أما باش تحرمونا من البني والت الرشوة ولت التخيبعات..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترم.

ونشكر السيد الوزيرة على مساهمتها في معنا في هذه الجلسة.

وننتقل إلى السؤالين اآلنيين املوجهين إلى السيدة الوزيرة املنتدبة 
املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  لدى 
بالخارج، املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج، واللذين تجمعهما وحدة 

املوضوع.

"أوضاع  وموضوعه  والتنمية  العدالة  فريق  سؤال  مع  والبداية 
املغاربة بالخارج في ظل تداعيات جائحة كورونا".

تفضل السيد املستشار املحترم.

املستشارلايس  لنب للاألن ي3�شي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير1،

نسائلكم عن حصيلة خطة إعادة املغاربة العالقين بالخارج، وكذلك 
عن سبل تيسير عودة املغاربة في ظل إلغاء عملية "مرحبا" لهذه السنة؟
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وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

السؤال الثاني موضوعه "أوضاع املغاربة املقيمين بالخارج".

واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
لتقديم السؤال.

تفضل.

املستشارلايس  لمحم لالحمامي:

شكرالايس  لايرئيس

ايس  اتلاي3زيرات،

ايس  لاي3زير،

ايساد1لاملستشارقنلقاملستشاراتلاملحترم3ن،

السؤال ديالنا، السيدة الوزيرة، أوضاع املغاربة املقيمين بالخارج 
وبالخصوص مشروع مخطط العمل االستعجالي ملواكبة ودعم املغاربة 

املقيمين بالخارج املوجودين في وضعيات صعبة وهشاشة.

ونسائلكم حول مآل هذا املشروع في سياق إلغاء عملية "مرحبا"؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي.

ايشؤقنل قزيرل ي ىل املنت بةل اي3زير1ل اي3في،ل نزهةل ايس  1ل
الخارج ةلقايتذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارج:

شكرا للسادة املستشارين املحترمين على طرحهم السؤالين فيما 
التي  الصحية  األزمة  إزاء  بالخارج،  القاطنين  املغاربة  بمواكبة  يتعلق 

عرفها العالم، وأيضا مواكبة وإعادة إرجاع إخواننا العالقين بالخارج.

والسادة  السيدات  لكم،  أؤكد  األول،  بالسؤال  يتعلق  فيما 
املستشارين املحترمين، أنه منذ اندالع األزمة عملت وزارة الخارجية 
مع  اإليجابي  والتفاعل  ورصد  وتتبع  مواكبة  على  املنتدبة  والوزارة 
االستفسارات ومع وضعية املغاربة القاطنين في الخارج على مستوى 
واملراكز  الدبلوماسية  التمثيليات  مع  تام  بتنسيق  االستقبال  بلدان 

القنصلية.

ونعطيكم مؤشرات على هذه املتابعة، بحيث أننا وصلنا بالتفاعل 
اإليجابي باملعالجة والجواب ملا يشمل 2900 مراسلة إلكترونية، %87 

منها كتهم هاذ األزمة الصحية، ثم أيضا تمت معالجة 2798 تتبع طلب 
للمرتفقين، خاصة على املستوى الترابي بالنسبة لإلخوان ديالنا اللي 

تزامن التواجد ديالهم مع إغالق الحدود.

باإلضافة أيضا استطعنا أننا نعبأو الكفاءات املغربية بالخارج من 
أجل اإلسهام في مواكبة املغاربة القاطنين بالخارج، استطعت الكفاءات 
النفسية  الطبية  املساعدة  خدمة  وتقديم  وسند  دعم  من  الطبية 
مستمرة  متابعة   516 عندنا  اليوم  بالخارج،  القاطنيين  للمغاربة 
بالخارج على مستوى أكثر من  القاطنين  للمغاربة  النفسية  للمواكبة 
17 دولة، باإلضافة إلى 6500 من استشارة قانونية للمغاربة القاطنين 
بالخارج، فيما يتعلق باالستشارات القانونية اللي أمنتها شبكة املحامين 

للمغاربة ومن أصل مغربي.

الشركاء  مع  كثيرة  لقاءات  وكانت  ونعد  أعددنا  فنحن  وباملوازاة، 
ديالنا من املؤسسات الوطنية ووزارات، املخطط االستعجالي من أجل 
تبعيات  بدون شك  لها  تكون  اللي غادي  االقتصادية  األزمة  استباق 
اللجنة  في  نتحدثو  أساس  نتحدثو على  اجتماعية، ممكن  وتداعيات 

بشكل مستفيض على ثالثة ديال املعالم لهذا املخطط االستعجالي:

- أوال، غادي نسرعو الورش الخدماتي القنصلي اإلداري، ثم غادي 
رقمي  وحيد  كشباك  رقمية  منصة  رقمي،  فضاء  واحد  عندنا  يكون 

للمغاربة القاطنين بالخارج بكل املؤسسات الوطنية وأيضا بالوزارات.

باإلضافة إلى ذلك، تم االتفاق – وهذا خبر جد سار – تم االتفاق 
مع وزارة الشغل، مع صندوق الضمان االجتماعي والوزارة والوزارات 
للمغاربة  بالنسبة  التغطية االجتماعية  املعنية على أساس أن نؤمن 
القاطنين بالخارج، هذا واحد العمل اللي كان فيه تراكم كبير منذ 2014 
وتم فيه واحد العمل تقريبا قبل من األزمة لشهور لنصل إلى، الحمد 
للدراسة  موضوع  الثالث  املشاريع  هاذ  ستكون  محضر،  توقيع  هلل، 
ولالعتماد من طرف السيد رئيس الحكومة الذي سيجمع اللجنة بين 
الوزارية للمغاربة القاطنين بالخارج من أجل القرار في هذه املشاريع اللي 
هي واجدة وكانت موضوع لقاءات السادة أطر ومسؤولي وزارة الخارجية 

والوزارة املنتدبة.

بالنسبة لإلخوان ديالنا العالقين، أؤكد لكم أن عملية إرجاع املغاربة 
واضحة،  معايير  فيها  واضحة،  منهجية  وفق  كانت  بالخارج  العالقين 
الناس اللي تكفلنا بهم بالفنادق على أساس أن اللوائح كانت كتقرر 
على املستوى املركزي، على مستوى القنصليات، وكيتم املراقبة ديالها 
بشكل صارم، وفق معايير واضحة وصارمة على املستوى املركزي، مما 
10.744 مغربي  74 رحلة  اليوم إرجاع عبر  أتاح الحمد هلل أن كيتم 
عالق بالخارج، بكل من فرنسا 5796، الجزائر 9990، اسبانيا 2793، 
اإلمارات 1090، الواليات املتحدة 1210، بلجيكا 1008، هولندا 815، 

وأملانيا 724.

تمت أيضا واحد العملية بالذكاء ديال جنود الخفاء الذين اليوم 
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كنمتنو لهم بكل التقدير على الجهد اللي كان، تم االشتغال على وضع 
واحد األقطاب اللي كيكون فيها ترحيل من الناس اللي كانو في الكرة 
األرضية كاملة في مجموعة الدول اللي هي بعيدة، بحيث تم ترحيل 133 
مواطن من آسيا، فنلندا، أندونيسيا، ماليزيا، الفلبين عبر اسطنبول، 
البرازيل،  الالتينية:  أمريكا  33 من  ثم  اللي هو عبر اسطنبول،  قطب 
املكسيك، اإلكوادور، كولومبيا عبر باريس، فتصورو أن تنسيق هذه 
العملية كيف يمكن تجميع الناس، فهاذ العملية تمت بذكاء مغربي، 
بجهد كبير من طرف اإلخوان ديالنا ممثلين من أطر الوزارة في املراكز 

القنصلية والتمثيليات الدبلوماسية.

بالطبع اتخذ القرار يوم 22 لترحيل املغاربة القاطنين بالخارج بتالزم 
وتنسيق وتناغم مع الوضعية الوبائية ببالدنا.

بالطبع، الحمد هلل، الوضعية الوبائية في بالدنا اليوم هي فيها تطور 
كبير، وفيها أيضا نقاش داخل الحكومة اللي غادي يتم اإلعالن ديالو 
فيما قريب فيما يتعلق بتسريع هذه العملية ليعود كل املغاربة العالقين 

إلى بالدهم.

مع  كبيرة  بمرونة  التعامل  أيضا  سيتم  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
فيما  املعتمد  والبروتوكول  بعودة..  يتعلق  فيما  املعتمد  البروتوكول 

يتعلق أيضا باستقبال اإلخوان العالقين بالخارج.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  1لاي3زير1.

ونفتح الفرصة لتعقيب السادة املستشارين املحترمين.

أعطي الكلمة بداية لفريق العدالة والتنمية.

تفضل السيد املستشار.

املستشارلايس  لنب للاألن ي3�شي:

شكرالايس  لايرئيس.

شكرالايس  1لاي3زير1.

طبعا، السيدة الوزيرة، ال ننكر املجهودات التي يقوم بها األطر ديالنا 
على مستوى املراكز القنصلية في مختلف بلدان العالم، لكن ربما كل 
هاته املجهودات التي بذلت مازال خاص يتدار مجهود إضافي ومجهود 
كبير جدا، ألنه منذ إغالق الحدود إلى اآلن راه، السيدة الوزيرة، نتحدث 
115 يوم، والناس اللي  عن 4 أشهر تقريبا، وبالضبط في يومنا هذا 
رجعو للبالد 10.700 من أصل 40.000، بمعنى كنتحدثو على %25 
وبقات 75%، 75% ديال املواطنين اللي خاصهم يدخلو لبالدهم ومازال 
مع األسف كاين هناك، أوال، على مستوى املعلومة كاين هناك واحد 

الضبابية فيما يتعلق باملعلومة وباآلجال املحددة.

كاين كذلك على مستوى املعايير كنتلقاو كبرملانيين مجموعة من 

الشكايات فيما يتعلق باملعايير املحددة الختيار هاذ الناس اللي غيجيو في 
هاته الرحالت، فحبذا لو أنه تكون أسماء محددة والوضعية االجتماعية 

ديال كل واحد.

ثم، السيدة الوزيرة، كنتحدثو مثال إلى اخذينا نموذج مثال سبتة 
ومليلية؛ سبتة اليوم، السيدة الوزيرة، مجموعة من النساء مكدسات 
كيدخلو  اللي  للناس  بالنسبة  بالخزاين  كيتسمى  تجاري  في مستودع 
لسبتة، هاذ اآلخر مغطى بقصدير، هاذ املستودع مغطى بقصدير وفي 

ظروف أقل ما يمكن أن أقول عنها أنها قاسية جدا.

كاين كذلك، هذا فيما يتعلق بالحاالت التي صنفتها الوزارة بالنسبة 
للحاالت ديال العالقين، كاين عندنا حاالت يجب التفكير بشكل جدي 
فيها هما الطلبة، الطلبة وكذلك املشكل ديال مزدوجي الجنسية، هاذو 
بالنسبة للوزارة إلى اآلن ما اتخذاش قرار هل يعتبرون عالقين أو ال؟ إلى 
حدود اليوم ال يعتبرون عالقين، في حين أن الطلبة عارفين الظروف 
اللي متواجدين فيها واللي مزيان ميسر عليه الحال ذاك املال اللي عندو 

باش يصرف منو طبعا تقا�ضى، فبالتالي ظروف قاسية جدا.

ثم إلى مشينا، السيدة الوزيرة، فيما يتعلق بالعبور، كذلك هناك 
تساؤالت كبيرة في اآلجال الزمنية، ربما الجواب ديالكم، السيدة الوزيرة، 
بأنه على مستوى اإلجراءات كتدار وفق تطور الحالة الوبائية، ولكن ما 
عرفناش اآلجال الزمنية، هل هناك على األقل تصور أولي فيما يتعلق 

بهاذ املوضوع.

ثم النقطة الثالثة وبها سأختم، فيما يتعلق باألموات..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

نكتفيو بهاذ جوج نقط.

املستشارلايس  لنب للاألن ي3�شي:

ال، هاذي غير إشارة فقط، فيما يتعلق باألموات كاين بعض الشركات 
ديال التأمين، السيدة الوزيرة املحترمة، تستغل واحد الفراغ وتبتز..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترم.

نكتفي بهذا القدر، وأعطي الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

املستشارلايس  لمحم لالحمامي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  1لاي3زير1لاملحترمة،

أوال، السيدة الوزيرة املحترمة، احنا ما كنبخسوش العمل ديال 
الحكومة، ولكن هاذ العمل اللي تدار اللي هو عمل ما كيقنعش املغاربة، 
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عالش هاذ العمل تدار بواحد الطريقة غادي نسميوها ثقيلة، ما�ضي 
واحد العملية اللي هي سريعة، واحنا كنشوفو واحد املجموعة ديال 
الدول اللي هزت أوالدها، هاذوك راه أوالدنا وخوتنا في أوربا، بحال اللي 
تطرق األخ املستشار املحترم 40.000 جبنا منها 11.000، هاذ الناس 
هاذو خاصهم يجيو لبالدهم عائلتهم، كاين اللي ظروف صحية كاين اللي 
ظروف اجتماعية، احنا نمشيو من الباب االجتماعي،هاذوك راه خوتنا 

عائلتنا.

كنشوفو  البارح  فتركيا  الناس  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  تصور، 
فواحد املوقع من املواقع الناس كتبات في تركيا في الشارع، هاذيك راه 
صورة بالدنا هاذوك خوتنا، نتعاونو نديرو أي طريقة باش نجيبو هاذ 

الناس لبالدهم.

وهاذ الناس هاذو، السيدة الوزيرة املحترمة، هاذو في هاذ البلدان 
اللي فيها دابا هوما كيعيشو حتى هما الحجر الصحي، حتى هما عندهم 
حتى هما الطريقة كيفاش كيشتغلو في هاذ البالد، كيفاش حتى هوما 

كيتداواو، وكيفاش ماشيين.

احنا يجيبوهم، ما يمكنش يجيبوهم ندخلوهم لدارو ونفرض عليه 
ما يخرجش واحد املدة معينة، احنا يجبنا كنقولو غنعطيوهم الدعم، 
شوف لنا ذاك الدعم اللي تعطى للقنصليات، ذاك ال�ضي بسيط، ذاك 
ال�ضي هزيل ما ينفعش ذيك الناس اللي تما كاملين، هاذي بالنسبة لهاذ 

الناس هاذو.

في  واضح  كان  وسيدنا  مجهود  تبذل  الوزيرة،  السيدة  خاصك، 
الخطاب ديالو، هللا ينصرو، قال بعض املسؤولين ما قادرينش يتخذو 
بعض القرارات، وهنا خاصكم تاخذو بعض القرارات، احنا ما نخليوش 
كل�ضي نسيبوه للقصر، هاذو وزارات مسؤولة خاصها تتحمل املسؤولية 

ديالها، وزير الخارجية خاصو يتحمل مسؤوليتو.

بالنسبة لعملية مرحبا، املغاربة أيه أو ال، إما غتجيو إما ما غتجيوش، 
ما�ضي احنا دابا في الجزيرة الخضراء هنا في الخزيرات، واحد الفئة ديال 
الناس هودت كتسنى الحدود، الناس قطعو )les1billets( بعض الدول 
علنو بأن الحدود تفتحت، ولكن احنا كنشوفو املغاربة معلقين ها هوما 

هنا في الخزيرات ما عارفينش أييه أو ال، ماجيين وال ما ماجيينش.

في  تما  غير  خليوها  الصعبة  العملة  ديك  البركة،  العملة،  ذيك 
الخزيرات وطريفة وفي الحدود االسبانية مع املغرب.

احنايا تنطلبو منكم، السيدة الوزيرة، نكونو واضحين، ما جيين أو 
ال ما مجين�ضي ونساليو هاذ ال�ضي وكل�ضي يم�ضي لدارو يرتاح مع راسو.

وشكرا السيدة الوزيرة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترم.

ونشكر السيدة الوزيرة على مساهمتها معنا في هذه الجلسة، وإن 
السادة  تعقيبات  مع  التجاوب  أجل  من  وقت  لها  تبقى  قد  يكن  لم 

املستشارين.

وننتقل إلى األسئلة املوجهة لقطاع التربية الوطنية حول امتحانات 
البكالوريا والتي تجمعها وحدة املوضوع.

والبداية مع سؤال الفريق االشتراكي وموضوعه "اإلجراءات والتدابير 
املتخذة إلنجاح امتحانات البكالوريا في ظل جائحة فيروس كورونا".

لتقديم  االشتراكي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
السؤال.

تفضل.

املستشارلايس  لعب لالحم  لفاتحي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

ما هي التدابير واإلجراءات املتخذة إلنجاح امتحانات البكالوريا في 
ظل الجائحة؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

البكالوريا  امتحانات  "تقييم  موضوعه  اآلني  الثاني  السؤال 
والظروف التي مرت بها في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة في مواجهة 

جائحة كورونا".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار 
لتقديم السؤال.

تفضل السيد املستشار.

املستشارلايس  لمحم لايبك3ري:

نفس السؤال السيد الرئيس، نفس السؤال.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

السؤال اآلني الثالث موضوعه "امتحانات البكالوريا".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 
والتعادلية لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لالحسنلسل غ13:

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي3زير،لايس  1لاي3زير1،
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زمالئيلاألعزاء،

ايس  لاي3زير،

بقدر ما ننوه بمجموعة من التدابير التي اتخذتها وزارتكم للحد من 
انتشار جائحة كورونا بين املواطنات واملواطنين، والعمل على استكمال 
املوسم الدرا�ضي عن بعد رغم كل املالحظات في هذا الصدد، بقدر ما 
آجاالت  وعن  املوسم  لهذا  البكالوريا  امتحانات  تجربة  عن  نتساءل 
اجتياز  والدولية وطرق  الوطنية  واملعاهد  بالجامعات  التسجيل  فتح 

امتحاناتها.

لذا نسائلكم السيد الوزير عن:

- استعدادات الوزارة لترتيب عملية امتحانات البكالوريا؟

- وما هو تقييمكم لهذه العملية في ظل هذه الظروف؟

ايس  لاي3زير،

ال يفوتني أن أنقل إليكم قلق أو تذمر غالبية التالميذ وأولياء أمورهم 
من صعوبة االمتحانات بالنسبة للشعب العلمية، خاصة مادة الفيزياء 
أمس ومادة الرياضيات هذا الصباح التي كانت من أصعب ما يكون، لم 
تراعي وضعية التالميذ الذين عانوا األمرين مع ظروف التعليم عن بعد، 
خصوصا وأنكم سبق أن صرحتم بمراعاة هذه الظروف عند وضع 

االمتحانات.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

السنة  لهذه  التربوي  املوسم  إنهاء  "ظروف  حول  املوالي  السؤال 
واستعدادات املوسم املقبل".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم 
السؤال.

املستشارلايس  لسذ  لايسذ قني:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

ايس  1لاي3زير1،

ايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

عرف املوسم التربوي لهذه السنة بعض االرتباك جراء تداعيات 
جائحة كورونا، مما كان له أثر بليغ على العاملين بالقطاع، خصوصا 

الطلبة والتالميذ الذين يتابعون دراستهم بالسنوات اإلشهادية.

لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم عن:

التربوي،  املوسم  لهذا  اإلشهادية  االمتحانات  اجتياز  ظروف   -

خصوصا البكالوريا منها؟

- وعن االستعدادات الستقبال املوسم التربوي املقبل؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

وننتقل إلى السؤال الخامس اآلني وموضوعه "امتحانات البكالوريا".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستوري الديمقراطي 
االجتماعي لتقديم السؤال.

تفضلي السيدة املستشارة.

املستشار1لايس  1لعائشةلآلتذال:

بسملهللالايرحمنلايرح م

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

به  بهوتقوم  قامت  الذي  الجبار  بالعمل  أنوه  أن  أود  البداية  في 
جميع أطر وزارة التربية الوطنية مركزيا وجهويا وإقليميا، وكذلك هيئة 
التدريس في مختلف مستوياتها، وخصوصا أن هناك من اشتغل من 
إمكانياته املادية والذاتية ملواكبة التالميذ عن بعد، وكذا في إنجاح هذه 

التجربة الجديدة في بالدنا، وفي ظروف استثنائية أيضا جديدة.

من الصعب تقييم الوضع الحالي والشروط وحتى نتائج امتحانات 
البكالوريا لهذه السنة، أوال ألن االمتحانات الزالت سارية إلى نهاية هذا 
األسبوع، وثانيا فإن امتحانات هذه السنة تعتبر استثنائية من حيث 
بفعل  الدراسية نفسها  السنة  أن  الطوارئ ومن حيث  ظروف حالة 
في  الدخول  املغرب  على  فرض  مما  كسابقاتها،  تكتمل  لم  الطوارئ 

تحديات كبيرة.

التحدي األول، تحدي التدريس عن بعد، بعد استكمال الدروس، 
البرنامج  من  الكبير  الجزء  تدارك  من  بالفعل  مكن  الذي  األمر  وهو 
السنوي، ومكن طالبنا وأبناءنا من تتبع الدراسة، لكن هناك، ال أقول 
ثغرات، ولكن إكراهات أولها أن هذه الطريقة جديدة على هيئة التدريس 
والطلبة واألسر، وكذلك هناك صعوبة املواكبة وحتى التقبل في بعض 
الخاص  الوضع  عن  الناشئة  وثانيها  البداية،  في  خصوصا  األحيان، 
للعالم القروي واملناطق الجبلية والنائية حيث الفقر والهشاشة وعدم 
قدرة األسر على توفير الهواتف النقالة الذكية واألجهزة ألبنائها، بل هناك 
عائق ثقافي لدى األسر القروية، كما أن االنخراط في الشبكة وضعف 

الصبيب يشكل عائق آخر؛

التحدي الثاني، يرتبط بجودة التكوين بالنسبة لحاملي البكالوريا 
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املادية والنفسية  خالل هذه السنة، حيث مدة أن الحجر وظروفها 
واالجتماعية ستكون لها ال محالة آثار سلبية على الطلبة الناجحين في 

البكالوريا وآفاقهم في التعليم العالي؛

التحدي الثالث، ارتبط باملدرسة بالقطاع الخاص وما صاحب ذلك 
من جداالت وتوترات بين أرباب املؤسسات الخصوصية واآلباء، وأنتم 
تعلمون، السيد الوزير، أن لذلك آثار على تحصيل الطلبة والسيما 

دائما طلبة البكالوريا.

السيد الوزير،

نحن على ثقة بأن وزارتكم حريصة على صحة الطلبة، ولن نسائلكم 
عن  نسائلكم  لكن  واألساتذة،  الطلبة  لحماية  التحضير  ظروف  عن 
كيفية تدارك التحديات التي تحدثت عنها بالعالم القروي والدراسة 
عن بعد والقطاع الخاص، ثم جودة التكوين وآفاق الطلبة الناجحين 

في املعاهد والجامعات العليا؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

تالميذ  ملواكبة  املتخذة  "التدابير  موضوعه  السادس  السؤال 
البكالوريا".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.

تفضل السيد املستشار.

املستشارلايس  لعب لايرحمانلاي ري�شي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

أخ3اتيلاملستشارات،

إخ3انيلاملستشارين،

األكاديمي  املسار  في  للتحول  جسرا  البكالوريا  امتحانات  تشكل 
هذا  إلنجاح  املتخذة  التدابير  عن  نسائلكم  اإلطار  هذا  في  للتالميذ، 

االستحقاق وعن خطوات إصالح التعليم الجامعي ببالدنا؟

شكرا السيد الوزير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

بالعالم  املدارس  السابع وموضوعه "وضعية  السؤال  إلى  وننتقل 
القروي".

أعطي الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة 

لتقديم السؤال.

تفضل.

املستشارلايس  لالحبيبلبنلايطايب:

ايس  لايرئيس،

بسملهللالايرحمانلايرح م

قايصال1لقايسالملعلىلخيرلاملرسلين.

نسائلكم السيد الوزير على أهم التدابير املتخذة لتحسين وضعية 
املؤسسات التعليمية بالعالم القروي؟

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

بامتحانات  املتعلقة  األسئلة  على  لإلجابة  الوزير  للسيد  الكلمة 
البكالوريا.

تفضل السيد الوزير.

املنهيل قايتك3ينل اي3طن ةل ايترب ةل قزيرل أمزازي،ل سذ  ل ايس  ل
باسمل ايرسميل ايناطقل ايذلمي،ل قايبحثل ايذاليل قايتذل مل

الحك3مة:

بسملهللالايرحمنلايرح م

ايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد1لاملستشاراتلقاملستشارقنلاملحترم3ن،

اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير 
االستحقاق  هاذ  إنجاح  على  الساهرة  واإلدارية  التربوية  األطر  إلى 
الوطني الهام في هذه الظروف االستثنائية، والشكر موصول إلى كل 
من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والشباب والرياضة 
واألمن الوطني والدرك امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية، على 
انخراطهم الالمشروطفي جميع مراحل اإلعداد هذه املحطة التربوية، 
واملترشحين  املترشحات  لكل  الصحية  والسالمة  الحماية  يضمن  بما 

واألطر اإلدارية واألطر التربوية.

إن اتخاذ قرار تنظيم امتحان البكالوريا هذه السنة، يعتبر قرارا 
شجاعا لبالدنا في ظل هذه الوضعية االستثنائية العصيبة، التي عاشتها 
والزالت تعيشها بالدنا، في حين أن هناك العديد من الدول قامت بإلغاء 

هذا االمتحان.

االستحقاقات  أهم  من  البكالوريا  امتحانات  تعتبر  تعلمون،  كما 
الوطنية التي تعرفها بالدنا كل سنة، ألنها تشكل محطة مفصلية في املسار 
الدرا�ضي ملئات اآلالف من التالميذ، هاذ االستحقاق ينقل التالميذ من 
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مرحلة الثانوي إلى العالي، وهو أمر بالغ لألهمية حتى يتم االحتفاظ على 
القيمة واملصداقية البيداغوجية لشهادة البكالوريا املغربية وترسيخ 

مصداقيتها وإشعاعها الدولي.

نحن جميعا إذن أمام تعبئة شاملة لكي يمر هذا االستحقاق الوطني 
في أحسن الظروف، وهذا ما ملسناه من خالل الزيارات امليدانية التي 
قمنا بها لعديد من املراكز على مستوى بعض الجهات، ونتمنى أن تختتم 
املرحلة الثانية من هذه االمتحانات في نفس الظروف الجيدة التي مرت 

بها املرحلة األولى.

هذه الدورة التي تمر في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها 
بالدنا، تحتم علينا ضرورة بذل أق�ضى الجهود واتخاذ كافة االحتياطات 
والتدابير الالزمة لتأمين إجراء هذه الدورة في ظروف تضمن حماية 
وسالمة املترشحات واملترشحين واملشرفين على هذا االستحقاق وكل 

املتدخلين.

الفضلى  املصلحة  تغلب  تربوية  تدابير  عدة  اتخاذ  أيضا،  تم 
للمترشحين، كحصر املواضيع في الدروس املنجزة خالل فترة التعليم 
الحضوري فقط، ترسيخا ملبدأ تكافؤ الفرص، إصدار أطر مرجعية 
خاصة بكل مادة، والتي تحدد مكونات كل مادة على حدة التي ستهمها 
املواضيع، وبرمجة أيضا حصص مكثفة للمراجعة واإلعداد لالمتحان 
يونيو  شهر  طيلة   )TelmidTICE( ومنصة  الثقافية  القناة  خالل  من 

املا�ضي.

وكما هو معلوم، فإن املحطة األولى من اختبارات االمتحان الوطني 
للبكالوريا الخاصة بمسلكي اآلداب والعلوم اإلنسانية ومسلك التعليم 
الحمد،  املا�ضي، قد مرت، هلل  الجمعة  يوم  انطلقت  والتي  األصيل، 
كل  انخراط  وعرفت  واإلجراء  التنظيم  حيث  من  حسنة  ظروف  في 
واإلجراءات  والتدابير  بالظروف  املترشحين  لهاذ  وااللتزام  املترشحين 
الوقائية، وكذا األطر التربوية واإلدارية وجميع املتدخلين في تفعيل هذه 

اإلجراءات الصحية.

ينم  والذي  الجماعي،  االنخراط  بهذا  والتنويه  اإلشادة  أود  وهنا، 
عن الشعور الكبير باملسؤولية، الذي أبان عنه أبناؤنا وبناتنا واألمهات 

واآلباء وكافة الفاعلين التربويين.

وقد بلغ عدد املترشحين واملترشحات بهذا القطب في الفترة األولى 
181.662، بلغ عدد الحاضرين 150.655، أي بنسبة 97.90% بالنسبة 

للمتمدرسين و65.7% بالنسبة لألحرار.

مصابين  مترشحين   6 اجتياز  القطب  هذا  اختبارات  عرفت  كما 
بفيروس كورونا باملراكز االستشفائية املحدثة على مستوى بنسليمان 
وسيدي يحي الغرب، وكذا 311 مترشحة ومترشحين في وضعية إعاقة 
من مجموع 539 على املستوى الوطني، إلى ذلك شارك في اختبارات هذا 
القطب 597 مترشحا داخل املؤسسات السجنية من مجموع حوالي 

870 على املستوى الوطني في هذه الدورة.

وقد انطلقت عملية التصحيح ابتداء من يوم الجمعة املا�ضي على 
مستوى جميع مراكز التصحيح، باملوازاة مع عملية إجراء االختبارات، 
وتميز إجراء هذه االختبارات، كاملعتاد، بتفعيل إجراءات جزر الغش، 
وخالل هذه املحطة األولى تم ضبط 1100 حالة غش، مسجلة بذلك 

تراجعا بالنسبة للسنة املنصرمة بــــ %18.

وباعتماد نفس اإلجراءات التنظيمية والوقائية، انطلقت يوم أمس 
االثنين املحطة املوالية الخاصة باملسالك العلمية والتقنية واملسالك 
املهنية، والتي همت 260.000 مترشحة ومترشح، وستكون لنا في األيام 
املحطة  لحصيلة هذه  تقديم  املحطة  نهاية هذه  وفي  املقبلة  القليلة 

الثانية.

بعض املعطيات اإلحصائية إلعطائكم فكرة على األعداد املعنية 
بهذه الدورة 2020:

- هاذ السنة بلغ عدد املترشحين واملترشحات 441.238 على املستوى 
الوطني، أي زيادة طفيفة بــــ 0.04% مقارنة مع السنة املنصرمة؛

التعليم  في   %64 320.000 متمدرس،  تقريبا  املتمدرسين  - عدد 
العمومي و8% في التعليم الخصو�ضي؛

- تمثل نسبة اإلناث تقريبا 50%؛

- عدد املترشحين األحرار 122.000 هاذ السنة؛

للمسالك  بالنسبة  كبير  اإلقبال  واحد  كاين  للتطور،  بالنسبة   -
العلمية والتقنية، زيادة تقريبا ديال 3%، وبالنسبة ملسالك بكالوريا 

مهنية 20%، اليوم عندنا تقريبا واحد 10.666، واحد الزيادة مهمة؛

- بلغ عدد املترشحين باملسالك الدولية أيضا، خيار فرن�ضي، 44.000 
بنسبة زيادة بلغت 75% مقارنة مع السنة املنصرمة.

كما سبق لي وأن صرحت بذلك، فإن اإلعالن عن النتائج، إن شاء 
هللا، سيكون قبل 15 يوليوز، والدورة االستدراكية ستجرى اختباراتها 
في أيام 22 و23 و24 يوليوز ليتم اإلعالن النهائي لهاذ النتائج قبل يوم 

29 يوليوز.

بعض اإلجراءات املتخذة من أجل تأمين إجراء امتحان البكالوريا:

- أوال هو تشكيل تقريبا واحد 178 لجنة تضم 1040 عضوا، قامت 
بصياغة 534 موضوع، وهاذ الصياغة وهاذ العملية ديال الصياغة 
ابتدأت منذ شهر شتنبر حسب واحد دفتر املساطر وحسب واحد دفتر 

التحمالت؛

- تعبئة 228.. تقريبا 335 إطار بالنسبة ملراكز االعتكاف، اللي تكلفو 
بالطبع واالستنساخ ديال املواضيع؛

مكلف  و30.000  بالحراسة  مكلف   90.000 تقريبا  تعبئة   -
بالتصحيح؛
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-ارفعنا من عدد مراكز االمتحانات هاذ السنة، مرينا من 1500 

للقاعات  أيضا  ولجأنا  مركز،   2100 من  أكثر  إلى  املنصرمة  السنة 

املغطاة، 100 قاعة مغطاة على املستوى الوطني، جميع أقاليم اململكة، 

أيضا املدرجات الجامعية واملؤسسات التعليمية من أجل احترام هاذ 

التدابير الوقائية وهاذ التباعد الجسدي بين املترشحات واملترشحين.

اإلجراءات الوقائية، البد من اإلشارة أن يتم تعقيم هذه الفضاءات 

قبل االمتحان ومرتين في اليوم بعد كل اختبار، أيضا تم تزويد هذه 

الفضاءات بجل املواد ديال التعقيم بالكمامات، بالقناع الواقي بالنسبة 

للتالميذ، وهنا تنبغي نشكر جمعية مجالس الجهات اللي تفضلو ومنحو 

لنا هاذ األقنعة الواقية، باش التلميذ املترشح فاش تيكون في االمتحان 

ملدة 3 ساعات إلى بغى يزول الكمامة يمكن لو يحتفظ بهاذ األقنعة.

وختاما، أجدد الدعوة لكل املترشحات واملترشحين بالتقيد بالتدابير 

املتخذة، ضمانا لصحتهم وصحة املشرفين على  االحترازية والوقائية 

هاذ االمتحان، وأيضا على املواطنين، كما أدعو لهم بالنجاح والتألق 

والتفوق.

شكرا لكم.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاي3زير.

وأعطي الكلمة في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير للفريق 

االشتراكي.

تفضل السيد املستشار املحترم.

املستشارلايس  لعب لالحم  لفاتحي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

نشيد  أن  أيضا  جانبنا  من  البد  جوابكم،  مع  التفاعل  إطار  في 

لوزارة  والتربوية  اإلدارية  األطر  كافة  طرف  من  املبذولة  باملجهودات 

ونساء  لرجال  عالية  تحية  املنبر  هذا  من  ونوجه  والتكوين،  التربية 

التعليم، الساهرات والساهرين على أن يكونوا في املوعد مع التاريخ، 

من خالل تمكين بنات وأبناء املغاربة من حقهم الطبيعي في اجتياز 

امتحانات البكالوريا.

الجائحة وخارج عن  استثنائي، وضع صنعته  الوضع  أن  صحيح 

إرادتنا، صحيح أن تحصيل هذا املوسم كان مختلفا فيه جزء حضوري 

وجزء عن بعد، وخيرا فعلت الوزارة، وهذا هو عين العقل أنه امتحانات 

رغم  فعال  وهذا  الحضورية،  الدروس  إلى  فقط  استندت  البكالوريا 

وعينا بأن التعليم عن بعد هو مكسب حقيقي، إال أنه ال زلنا، كتجربة في 

البداية فيها نقائص، البد تداركها، علينا تداركها في املستقبل.

أن  فأعتقد  الحضورية  الدروس  على  اعتمدنا  دمنا  فما  لذلك، 
امتحانات البكالوريا يجب أن تكون بنفس املواصفات للبكالوريا ما قبل 
كورونا، لنحافظ على الجودة، لنحافظ على القيمة املعرفية، القيمة 
التكوينية، ألنه نحن يجب أن نضمن أن الوافدات والوافدين الذين 
سيفيدون على التعليم العالي، يجب أن يكونوا بمستوى معرفي قادر 
على أن يضمن للتعليم العالي ببالدنا، بمختلف تخصصاته، بمختلف 
تفرعاته، واحد مستوى معرفي جيد، يمكن للتعليم العالي ديالنا بأن 

يستمر في تحصيل الجودة التي نبتغيها.

وكذلك ال نن�ضى بأنه نفس اإلجراءات التي كانت سابقا، الحاالت 
الخاصة أيضا حتى هي لم تن�ضى في هذه الجائحة وهذا جيد جدا.

يكون  أن  يجب  املحطة  هذه  في  النجاح  أن  فنعتقد  لذلك، 
منطلقا لنجاح املدرسة العمومية في املستقبل، كما تصورتها الرؤية 

اإلستراتيجية 2015-2030 وكذلك القانون اإلطار.

ال شك أن ما بعد كورونا ليس ما قبلها، لذلك قد تتغير األولويات، 
قد تتغير األولويات، وبلدنا الذي اختار اإلنسان اليوم، اختار اإلنسان 
في هذه الجائحة رغم الكلفة الباهظة اقتصاديا واجتماعيا، فأبانت 
الجائحة اليوم أن بناء اإلنسان وتمكينه من حياة كريمة ومن جودة 
الحياة يرتكز على قطاعين هما التعليم والصحة، التعليم والصحة، 
لذلك فالرقي بهاذين القطاعين، كما فعلت عدة أمم، هو من األولويات 

األساسية لبلدنا.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترم.

والكلمة كذلك في إطار التعقيب لفريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل السيد الرئيس.

املستشارلايس  لمحم لايبك3ري:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

أشكركم على جوابكم وعلى كل هذه التوضيحات املهمة وأهنئكم 
على قراركم الشجاع القا�ضي بإجراء اختبارات البكالوريا خالل هذه 
الوثيق  وارتباطه  املترشحين  نفسية  كبير على  وقع  له من  ملا  السنة، 

بمسارهم ومستقبلهم الدرا�ضي واملنهي.

عملت  التي  واإلجراءات  التدابير  مختلف  شديد  باهتمام  تابعنا 
السيما  الهام،  الوطني  االستحقاق  هذا  إلنجاح  تنزيلها  على  وزارتكم 
الوقائية منها املتمثلة في اإلجراءات االحترازية، التي تم اعتمادها في هذا 
اإلطار، كتوفير مواد التعقيم ولوازم الوقاية من كمامات وأقنعة واقية، 
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واملرافق  للفضاءات  بانتظام  واملتكرر  الشامل  التعقيم  إلى  باإلضافة 
والتجهيزات.

ايس  لاي3زير،

هذه  تمر  أن  على  الوزارة  حرص  عميق  كذلك  بارتياح  سجلنا 
الشروط  توفير  تنظيميا، حيث عملتم على  بشكل سليم  االختبارات 
املسافة  احترام  الوقائية األساسية، ومنها أساسا  وتفعيل اإلجراءات 
املكانية الفاصلة بين األشخاص باعتماد أعداد محدودة من املترشحين 
داخل فضاءات االمتحان، وهو ما كان وراء اتخاذ قرار تنظيم امتحانات 
الدورة العادية باعتماد قطبين وعلى مرحلتين واعتماد القاعات املغطاة 
التقليص من عدد  تاريخ املغرب، وكذا وراء  في  واملدرجات ألول مرة 

املتدخلين في إنجاز مختلف العمليات املرتبطة باالمتحان.

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

كل هذه اإلجراءات التنظيمية، االحترازية مهمة، نشكركم بالذات 
عليها ونشكر كل املتدخلين من أطر تربوية وإدارية وسلطات ورجال 
األمن والدرك امللكي والقوات املساعدة، وننوه بها أيما تنويه على النجاح 
التنظيمي لهذه التظاهرة، لكن املصيبة التي تفاجأ بها املترشحون صباح 
هذا اليوم بالذات، خالل اجتيازهم الختبار مادة الرياضيات، عرضتهم 
ليجدوا  أول نظرة على ورقة االختبار،  إلقاء  لصدمة نفسية بمجرد 
أمامهم سلسلة من األسئلة وصل عددها 37 سؤاال أصابهم باإلحباط، 
يتطلب الجواب على الواحد منها على األقل 10 دقائق، ما يلزم 6 ساعات 

إلكمال االختبار، وهو ما يعتبر تعجيزا بالنظر إلى الظروف املوضوعية.

السنة ال  لهذه  بالخصوص  املادة  امتحان هذه  كون  ناهيك عن 
عالقة له بسابقيها وبعيد كل البعد عن املنهجية السابقة التي سادت 
امتحانات السنوات السابقة لهذه املادة، وهي املنهجية التي استأنس بها 
املترشحون واعتادوا عليها وعملوا على اعتمادها خالل مرحلة اإلعداد 

لهذهاالختبارات.

إن فاجعة الرياضيات خلفت بكاء وعويل، خصوصا وأن الظروف 
التي مر منها هؤالء خالل الحجر الصحي النفسية كانت مؤملة جدا، جعل 
أكثر من عائلة عرضت أبناءها على اخصائيين نفسيين لكي يعدوهم 

لهذه اللحظة املهمة، لكن طموحهم اصطدم بهذا الواقع.

ايس  لاي3زير،

ندعوكم إلى إيجاد حل يعيد التفاؤل للمسار الدرا�ضي لهؤالء الشباب.

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترم.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

تفضل السيد املستشار.

املستشارلايس  لالحسنلسل غ13:

شكرالايس  لايرئيس.

قبل ما نبدا بهاذ املناسبة، حصول صاحب السمو امللكي ولي العهد 
على شهادة البكالوريا، خيار دولي، بميزة حسن جدا، أن نتقدم بأسمى 
محمد  امللك  الجاللة  صاحب  إلى  التبريكات  وأجمل  التهاني  عبارات 

السادس، نصره هللا، متمنين لسمو ولي العهد املزيد من التوفيق.

ايس  لاي3زير،

)انقطاع الصوت(.. وبهاذ املناسبة احنا تنحييو جميع األطر ديال 
الوزارة ديالكم على كل ما بذلوه، من خاللكم تنحييوهم وتنشكروهم، 
وهي مناسبة لدعوة الوزارة الوصية على هذا القطاع إلى استحضار 
كل  التعليم،  ورجال  نساء  يتحملها  التي  الجسام  املسؤوليات  حجم 
والجهوي،  الوطني  بشقيها  البكالوريا  استحقاقات  بمناسبة  سنة 
الحراسة، التصحيح، مسك النقط، ضم منظومة املسار، باستعجال 
تنزيل منظومة التحفيز، التعويضات املادية والسيما الحراس العامون 
واإلداريون، املساعدون، التقنيون، )كالم غير مسموع( رسالة فقط.. 
واإلدارية  التربوية  لألطر  وتتيح  بل  والنجاعة  والجودة  الفعالية  رهان 
وقابلية  أريحية  من  يلزم  ما  بكل  الشاقة  املهمات  هذه  على  اإلقبال 

واستعداد.

لهذا، السيد الوزير، تنطلبو منكم باش أوال على التالميذ اللي دوزو 
الباك هاذ السنة باش يحاولو تلقاولهم �ضي حل، احنا ما �ضي تعاطفا 
ديالهم  االستعدادات  تتعرفو  ألنه  حقوقهم،  أجل  من  ولكن  معهم 

كيفاش كانت عن بعد، كانت سنة استثنائية، يمكن لي نقول لكم.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترم.

شكرا انتهى الوقت.

الكلمة لفريق العدالة والتنمية.

املستشارلايس  لسذ  لايسذ قني:

شكرالايس  لايرئيس.

صاحب  ننهئ  الوزير،  السيد  والتنمية،  العدالة  حزب  في  بدورنا 
السمو امللكي ولي العهد األمير موالي الحسن على نيله شهادة البكالوريا، 
ونتمنى له التوفيق في مساره الجامعي، كما نبارك لصاحب الجاللة هاذ 

الفوز وهاذ النجاح.

الذين يجتازون االمتحانات،  التالميذ والطلبة  نتمنى لعموم  كما 
سواء الذين اجتازوها هاذ األيام املاضية أو الذين مازالوا يجتازونها، 
التوفيق والنجاح، في ظل هذه الظروف االستثنائية وغير املسبوقة، 
كما ننوه باملجهودات التي تبذل من قبل األطر التربوية واإلدارية في ظل 
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هذه الجائحة، من أجل توفير جميع الشروط وتيسير سبل إجراء هذه 

االمتحانات وفق شروط السالمة الصحية.

من طبيعة الحال، ننوه بمجموع ما تفضلتم به من اإلجابات فيما 

يتعلق بهاذ املحور ديال البكالوريا، ولكن ينبغي التأكيد على تحقيق 

مجموعة من األمور:

مع  الفرص،  وتكافؤ  املساواة  مبدأ  تحقيق  على  التأكيد  أوال،   -

املجالية  والتفاوتات  القروي  العالم  خصوصية  االعتبار  بعين  األخذ 

واالجتماعية؛

- كما نؤكد أيضا على الحفاظ وضمانة مصداقية شهادة البكالوريا، 

ألنها شهادة اللي هي مستحقة وعندها، يعني بالنسبة لألسر.. عموم 

املغاربة، يعني يراهنون عليها فيما يتعلق بمستقبل أبنائهم؛

- كما ندعو أيضا لتوفير الشروط املالئمة الجتياز مباريات الولوج 

إلى مؤسسات التعليم العالي، بالخصوص ذات االستقطاب املحدود، 

مع اعتماد الرقمنة في إيداع امللفات دون طلب الحضور الشخ�ضي 

للطلبة، مراعاة هذه الظرفية أيضا ألنه كاين بعض املدارس سابقا 

تطلب الحضور ديال الطلبة أثناء إيداع هاذ امللفات.

هو  املوضوع،  هذا  على  التأكيد  ونريد  أشرتم  كما  أيضا،  وننوه 

إعالنكم على إجراء مباراة وطنية موحدة بخصوص كلية الطب وطب 

الرفع من حصص عدد املقاعد  إلى  األسنان والصيدلة، مع الدعوة 

ويعني  عليها  التأكيد  نريد  أساسية  مسألة  هذه  للجهات،  املخصصة 

أخذها بعين االعتبار.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الديمقراطي  الدستوري  للفريق  املوالي  التعقيب  إلى  وننتقل 

االجتماعي.

تفضل.

املستشار1لايس  1لعائشةلآلتذال:

شكرالايس  لاي3زيرلعلىلهاعلاألج3بة.

وباملناسبة نحن في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي ننهئ 

صاحب السمو على نيله لشهادة البكالوريا، ومن خالله ننهئ صاحب 

الجاللة امللك، نصره هللا، واألسرة الكريمة كافة.

ايس  لاي3زير،

الطلبة  لهاذ  األولوية  واحد  تعطي  بغينا  السؤال  لهاذ  طرحنا 

الناجحين، ألنهم في الولوج للمعاهد العليا غادي يكون عندهم واحد..

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكراليلس  1لاملستشار1لاملحترمة.

وننتقل إلى الفريق الحركي في إطار التعقيب.

املستشارلايس  لعب لايرحمانلاي ري�شي:

ايس  لايرئيس،

موالي  األمير  اجتياز  على  املؤمنين  أمير  ننهئ  حركي  كفريق  بدورنا 
الحسن على اجتيازه البكالوريا.

وبهذه املناسبة نشكركم، السيد الوزير، على جوابكم القيم وتفاعال 
معه واستحضارا لواقع التعليم ببالدنا في سياق اإلشكاليات الوبائية 
واالقتراحات  املالحظات  تسجيل  الحركي  الفريق  في  نود  وتداعياتها، 

التالية:

الوطنية  التربية  وزارة  أطر  بمجهودات  التنويه  تجديد  أوال،   -
والتكوين املنهي والتعليم العالي، من أساتذة ومفتشين ومكونين وأطر 
إداريين وتقنيين، مركزية وجهوية وإقليمية، في هذه الظرفية الصعبة 
العالية  الوطنية  على  الدالة  بالتضحية  املطبوعة  واالستثنائية 

والصادقة.

وبهذه املناسبة، السيد الوزير، لنا لكم سؤال ما دام أننا تنشكرو 
في األطر، أن هناك واحد الوعد ديالكم لواحد املجموعة ديال الناس، 
تنتمناو أنكم تعطيونا فين وصلتو في واحد 2 ملفات، امللف األول هو 
بمراكز  املزاولين  الدكاترة  ديال  امللف  التربوية، وكذلك  اإلدارة  ملف 
املهن التربوية والتكوينية، راه بدون هاذ األطر وبدون التحفيز ديال هاذ 
الناس راه ما يمكنش نوصلو لهاذ النتائج اللي وصلتو لها، السيد الوزير، 
راه هاذ الناس البد أن أي حاجة كان عندهم وعد عليها البد، السيد 
الوزير، أنكم تحاولو تتعاونو معهم، هللا يجازيكم بخير، باش يمكن لهاذ 

التعليم يم�ضي في املسار اللي كلنا تنتمناوه؛

- ثانيا، نثمن عاليا قرار إجراء االستحقاقات الوطنية لنيل شهادة 
البكالوريا رغم الظروف الوبائية الصعبة، اعتبار لكون هذه املحطة 
تشكل محطة مفصلية في الحياة الدراسية للتالميذ وفرصة المتحان 
مؤهلتين وتقييم مستوياتهم وكذلك حفاظا على هيبة وقيمة ومصداقية 
شهادة البكالوريا، عكس العديد من الدول التي ألغت إجراء امتحانات 

البكالوريا؛

- ثالثا، السيد الوزير، إن رهان اليوم هو تنظيم هذا االستحقاق 
في ظل اإلشكاليات الوبائية في ظروف آمنة تضمن حماية صحة األطر 
التربوية واإلدارية واملترشحين، وفي هذا اإلطار، نثمن تعبئة وانخراط 
الجميع إلنجاح هذه االستحقاقات من خالل اتخاذ التدابير الوقائية 

واالحترازية؛
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- رابعا، السيد الوزير، نتطلع في الفريق الحركي إلى إعطاء األهمية 

الالزمة للتوجيه بعد البكالوريا وكذلك التفكير في الصيغ لتأمين الولوج 

إلى املدارس واملعاهد العليا في هذه الظروف الوبائية، وهي مناسبة أيضا 

لتجديد دعوتنا للحكومة إلحداث جامعات قائمة الذات خاصة بجهة 

درعة-تافياللت، وجهات األقاليم الجنوبية.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترم.

والكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

تفضل.

املستشارلايس  لالحبيبلبنلايطايب:

ايس  لايرئيس،

بدورنا في فريق حزب األصالة واملعاصرة ننهئ األسرة امللكية قاطبة 

على هذا النجاح، ونتمنى لسمو األمير مزيدا من النجاح والتوفيق.

ايس  لاي3زير،

إذ نسجل عدم االستماع، الجواب حول تساؤلنا، فنؤكد أن إصرارنا 

على طرح هذا السؤال جاء في إطار التأكيد على أن وضعية املؤسسة 

التعليمية بالعالم القروي أصبح عندو واحد االنعكاس مباشر، ليس 

فقط على الجانب التربوي وكذلك على الجانب الصحي.

التربية  وزارة  وبالخصوص  اليوم  الحكومة  بأن  تنأكدو  وكذلك، 

اليوم  مطالبة  الحكومية  القطاعات  في  شركائها  وجميع  والتعليم 

باستخالص الدروس والعبر من هاذ الجائحة وهاذ األزمة الصحية اللي 

تمر بها بالدنا، وكذلك سرعة انتشار هاذ الوباء، وذلك من خالل املبادرة 

إلى التعجيل بتصحيح تدخالتها بخصوص وضعية املؤسسات التعليمية 

بالعالم القروي، خصوصا وأن عدد من هذه املؤسسات التعليمية، 

السيد الوزير، في وضعية جد صعبة وال تتوفر على أبسط الشروط 

املرافق  وكذلك  والكهرباء  املاء  مع  ال  والصحية، خصوصا..  التربوية 

الصحية والرياضية إلى غير ذلك، ناهيك على محدودية الحجرات ديال 

الدراسة، باإلضافة إلى عملية تجميع عدة مستويات في غرفة واحدة وفي 

نفس الوقت مع مدرس واحد، يعني بصفة عامة االكتظاظ، في حين أن 

احنا اليوم مطالبون نتحدثو على التباعد االجتماعي وكذلك على الحد 

من انتشار هاذ الجائحة.

السيد  كبير،  مشكل  هذا  والثانوي  اإلعدادي  للتعليم  بالنسبة 

الوزير، في العالم القروي، وسبب من األسباب ديال الهدر املدر�ضي، 

وخصوصا بالنسبة للفتاة القروية اللي مع األسف تغادر مبكرا التعليم 

بهاذ اإلشكالية ديال النقص، وكذلك محدودية الطاقة االستيعابية.

كنعرفو  جميع  احنا  راه  الوزير،  السيد  هذا  بعد،  عن  التعليم 
االجتماعية  الفئات  هاذ  ديال  الوضعية  وكذلك  اإلشكاليات  كذلك 
واالقتصادية، وكذلك نسبة التغطية ديال شبكات االنترنيت عبر تراب 
اململكة، وخصوصا في املناطق الهشة واملناطق النائية داخل املغرب 

العميق.

ايس  لاي3زير،

مع  إطار كذلك  وفي  التأقلم،  إطار  في  باش،  احنا مطالبين  اليوم 
بتحسين ظروف  باإلسراع  فالحكومة جميعا مطالبة  الوضعية،  هاذ 
االستقرار وظروف التنقل واالنتقال والعيش بالعالم القروي للتجاوب 
مع هاذ املتغيرات وهاذ املستجدات اللي عرف املحيط الوطني، وكذا 

املحيط الدولي بخصوص هاذ األزمة الصحية.

وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

الكلمة اآلن للسيد الوزير للرد على التعقيبات.

تفضل السيد الوزير.

ايذاليل قايتذل مل املنهيل قايتك3ينل اي3طن ةل ايترب ةل قزيرل ايس  ل
قايبحثلايذلمي،لايناطقلايرسميلباسملالحك3مة:

ما بقيتش عاقل على الترتيب ديال اإلجابة، ولكن غنحاول نجاوب، 
شحال باقي عندي؟ باقي الوقت.

ايس  لرئيسلالجلسة:

مازال حوالي 10 ديال الدقايق.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة:

حوالي 10 ديال الدقايق.

طيب.

ايس  لرئيسلالجلسة:

)la régie( اللي مكلفين بالتوقيت يعاودو التوقيت، كيبان مهتمين 
بقطاع ديال التعليم.

ايذاليل قايتذل مل املنهيل قايتك3ينل اي3طن ةل ايترب ةل قزيرل ايس  ل
قايبحثلايذلمي،لايناطقلايرسميلباسملالحك3مة:

بالنسبة لالمتحان ديال هاذ الصباح اللي طرق لو السيد املستشار 
املحترم، كما قلت لكم كانت عندي مناسبة ملعاينة هاذ امتحان البكالوريا 
في امليدان، يوم الجمعة واليوم، اليوم كنت في مدينة الحاجب، مدينة 
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عين تاوجطات وفي فاس، وتكلمت مع املترشحات واملترشحين في املسلك 
ديال الفيزياء بالنسبة للمادة ديال الرياضيات، وال أحد استنكر هاذ 

االمتحان، وكل واحد عبر على االرتياح ديالو.

هاذ  على  كتشرف  اللي  وطنية  اللجان  واحد  عندنا  اليوم  احنا 
االمتحانات، ما كاينش واحد الرد، واحد التفاعل رسمي من طرف أي 
مترشح، قبل ما ندخل للبرملان، شفت واحد التدوينة في الفايسبوك، 
واتصلت بالسيد مدير مركز االمتحانات، قلت لو واش توصلت ب�ضي 
تفاعل من طرف املديريات، مراكز االمتحانات؟ أبدا، ملاذا؟ ألن هاذ 
االمتحان كيخضع لواحد املعايير، واحد املنهجية حسب واحد دفتر 

التحمالت منذ إبتداء السنة، كما قلت.

احنا نشرنا األطر املرجعية لهاذ االمتحان اللي همات فقط املواضيع 
املعامل،  وحددنا  الدروس  وحددنا  مارس،  شهر  إلى  شتنبر  شهر  من 
لهذا مكان حتى �ضي مفاجأة بالنسبة للمضمون، وهاذ االمتحان باش 
نحتفضو بنفس القيمة ديال االمتحانات األخرى، السادة املستشارين 
اعتمدنا نفس املستوى ديال هاذ االمتحان،  اإلرادة،  عبرو على هاذ 
قبل ما كيتوزع هاذ االمتحان يتم إنجاز االمتحان في ظروف االمتحان 
من طرف بعض املفتشين وكناخذو بعين االعتبار هاذ األمور كاملة اللي 
باش  مستعدين  اليوم  احنا  الخاصة،  الحاالت  بعض  كانت  تقالت، 
نفتحو واحد التحقيق في هاذ األمر، في هاذ الواقعة، ونشوفو اشنو هاذ 

املواطنين اشنو هو املشكل ديالهم.

بالنسبة  املقبل،  للموسم  واالستعداد  املباراة  لتسجيل  بالنسبة 
بالنسبة  إن شاء هللا  ستتم  االمتحانات  عليها،  أعلننا  وكنا  للجامعة 
االستقطاب املفتوح واللي كتهم تقريبا واحد 750.000 طالب، في شهر 
شتنبر، بداية شهر شتنبر من 2 شتنبر إلى تقريبا منتصف شهر أكتوبر، 
باش يكون الدخول مباشرة بعد منتصف شهر أكتوبر، ملاذا؟ ألن كاين 
واحد األعداد كبيرة واليوم كتعرفو حالة الطوارئ الصحية شهر يوليوز، 
بقى حتى ل 10 يوليوز، وكاين اإلشكال ديال التنقل ديال الطلبة وديال 
السكن ديال الطلبة في األحياء الجامعية، لهذا تم التأجيل، وهذا جات 
واحد املبادرة من الجامعات، )donc( غادي نفتحو التسجيل ما بعد هاذ 

النتائج.

بالنسبة لحاملي البكالوريا الجدد اللي غادي إن شاء هللا تعطى لهم 
النتائج يوم 29 يوليوز، كأق�ضى تاريخ، كاين واحد العدد ديال املباريات 
اللي غادي يتمو بالنسبة لهاذ التالميذ بطريقة انتقائية عبر واحد املنصة 
الوطنية  املدارس  املؤسسات:  ديال  جوج  واليوم  "توجيهي"  سمينها 
ديال  ومدارس  مهندسين،  مدارس   ،)les1 ENSA5( التطبيقية  للعلوم 
التسيير التجارة والتسيير والتدبير، ما بقاتش مباراة حضورية والت غير 
واحد العملية انتقائية حسب النقط املحصل عليها في البكالوريا، هاذ 

العملية غادي تم تلقائيا وما غاديش يكون الحضور.
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بالنسبة.. احتفظنا في مباراة حضورية وحدة، ألن عمداء كلية الطب 
والصيدلة وطب األسنان أقروا بأن خص تبقى هاذ املباراة، والفائدة من 
هاذ املباراة باش تبقى، ولكن غيرنا هاذ املباراة درنها مباراة وطنية، اشنو 
هي مباراة وطنية؟ مباراة وحدة بالنسبة للطب، طب األسنان والصيدلة، 
وثانيا الطالب ما غاديش يتنقل غادي يدوز االمتحان في املركز الجامعي 
اللي قدامو، عندنا مركب جامعي في الفقيه بنصالح، غادي ندوزو في 
الفقيه بنصالح، في بني مالل، في خريبكة، في خنيفرة، إلى آخره، وهذا 

هو اللي جميل ومهم.

ديال  اللجان  واحد  نديرو  غادي  يمشيو،  غادي  اللي  األساتذة 
االمتحان من طرف كلية الطب، طب األسنان، باش يتنقلو ويدوزو هاذ 
االمتحان، وغادي يكون واحد التوزيع جهوي مع رفع عدد ديال املقاعد 
البيداغوجية بـــ 7%، وأيضا سيتم رفع عدد املترشحين باش ذاك املعدل 
الوطني اللي مطلوب في البكالوريا غنخفظوه ونمنحو أكثر فرصة للشباب 

باش يتقدمو أمام هاذ املباراة.

بالنسبة للعالم القروي، السيد املستشار املحترم، العالم القروي 
القروي  العالم  مع  كنديرو  اللي  املجهود  الوزارة،  ديال  أولويات  من 
كبير، ماليا والتأهيل واإلحداثات، وما كرهتش نديرو �ضي زيارة ميدانية 

ونشوفو النموذج ديال املؤسسات في العالم القروي.

كاين مشكل ديال الفرعيات، اليوم عندنا تقريبا 11.000 مؤسسة 
على املستوى الوطني، هاذ 11.000، 6000، 55% هي في العالم القروي، 
زائد عندنا 13.000 فرعية اللي هي قسم أوال قسمين أوال ثالثة أقسام، 
فيهم، غالبيتههم من املفكك، كان عندنا واحد البرنامج مسطر للقضاء 
على البناء املفكك في 2021، نطلبو هللا بأن غادي يمكنا نرفعو من هاذ 

الوتيرة ويكون القضاء النهائي املفكك في األجل اللي حديناه.

اليوم يمكن لي نقول لك بأن عملية التأهيل السنوي ديال العالم 
املدارس  في  تدار  اللي  امليزانية هائلة، املجهود  القروي، كتاخذ واحد 
الجماعاتية باش نخلقو واحد النموذج اللي مكيف على حساب العالم 
القروي، بما فيه اإلطعام، بما فيه التنقل، بما فيه اإلسكان، هاذ ال�ضي 

كامل عناية خاصة وتمييز إيجابي بالنسبة للعالم القروي.

اليوم التعليم عن بعد بين واحد النقص بالنسبة للعالم القروي، 
عندهومش  ما  املغاربة  من  الفئة  هاذ  ديال  األنترنيت،  الربط  ديال 
شاء  إن  احنايا،  اإللكترونية،  اللوحات  عندهومش  ما  الحواسب، 
هللا، كحكومة نشتغل باش يمكن نسهلو الولوج لهاذ التالميذ، ملاذا؟ 
ألن الدخول املقبل هو دخول اللي باقي ما واضحش، نقولها هنا بكل 

صراحة، عندنا جوج احتماالت:

ـ دخول عادي إذا تم رفع هاذ حالة الطوارئ؛

ـ أوال دخول اللي غادي يكون فيه غنراعيو هاذ التدابير االحترازية 
والوقائية ونعملو بما نسميه التناوب حضوري عن بعد، لتخفيف من 
األقسام، وباش يمكنا ندير هاذ العملية خصنا البد نوفرو لهاذ التالميذ 
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الولوج لهاذ املعلوميات وهاذ الربط األنترنيت.

بالنسبة، السيد املستشار املحترم، جوج ديال النقط اللي خارجين 
على السياق، ولكن هذه مناسبة كنشكرك اللي تحتيها لنا باش نوضحها.

اإلدارة التربوية، فاش وصلنا على رأس هاذ الوزارة في 2018، كنت 
مقتنع بأن خصنا البد نحسمو هاذ امللف، ملاذا؟ ألن بالنسبة لنا املكانة 
ديال مدير مؤسسة هو الركيزة األساسية في املنظومة، على غرار األساتذة 
وعلى غرار املفتشين، مدير املؤسسة إلى ما كانش في واحد الوضعية 
مريحة مهنيا، ما يمكنا ندبرو أي منظومة، وكان واحد املرسوم آنذاك 
مهيأ وخرجنا وسرعنا بالنشر ديالو، ولكن ذاك املرسوم كاين فيه واحد 
العدد ديال النواقص، النواقص شنو هو؟ كان اإلدارة التربوية كيديرو 
سنة ديال التكوين وكيبقاو في السلم 10 بحال اللي مادرنا والو، من 
بعد استدركنا هاذ األمر ودرنا املرسوم وعدلناه بالنسبة لخريجي اإلدارة 
التربوية باش يولجو للسلم 11، وبالنسبة للمزاولين باش أيضا حتى 
هوما يمكن يرتقيو في الدرجة ديالهم ويمكن لهم ما يرجعوش للقسم 
من بعد، يكون عندهم واحد اإلطار ديال متصرف اللي غادي يمكنهم 
يولجو ملناصب املسؤولية ويعفيهم من القسم، حيث بعد ما قدمو واحد 

السنوات في اإلدارة التربوية، هذا امللف األول.

بالنسبة للملف الثاني، بالنسبة للدكاترة ديال املراكز الجهوية ملهن 
التربية والتكوين، تالقيت مع األساتذة، مع ممثلين ديال هاذ األساتذة، 
هاذ األساتذة األغلبية فيهم دوزو واحد 20 سنة، 30 سنة وهما دكاترة، 
املالية  وزارة  من  طلبنا  مساعد،  أستاذ  ديال  املنصب  هذاك  بدون 
العدد ديال  العالي، باش خصصنا واحد  التعليم  بتنسيق مع قطاع 
املناصب باش يتم االستفادة ديال هاذ الفئة سنة بعد سنة، كان تقريبا 
149 نطلبو هللا في سنتين إلى ثالث سنوات باش نسويو الوضعية ديال 

هاذ الدكاترة.

بالنسبة لجامعة درعة–تافياللت، واحد العدد ديال اإلخوان طرقو 
لهاذ السؤال، وعدتكم بأن احنايا كندرسو هاذ امللف، وإن شاء هللا في 
تقدم، وغادي تجي الوقت ديالها في األجل القريب، باش نعلنو إن شاء 

هللا على هاذ الجامعة.

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكراليلس  لاي3زيرلاملحترم.

وننتقل إلى السؤال الثامن موضوعه "تجويد الحركة االنتقالية في 
صفوف األسرة التعليمية".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 
والتعادلية لتقديم السؤال.

تفضل السيد املستشار.

املستشارلايس  لعب لايسالملايلبار:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

كنظن أن السؤال واضح، تجويد الحركة االنتقالية، هذا التجويد 

معنى أن هناك عمل، يجب أن ننوه ونشكر املصلحة التي تسهر على 

احنا  الوزير، ألن  السيد  االنتقالية، كنظن كتسمعني،  الحركة  هذه 

كنهضرو في التجويد، هناك عمل، هناك مجهود، هناك واحد املبادرة 

اللي كنرتاحو عليها وكتطور سنة بعد سنة، ولكن مازال عندنا بعض 

املالحظات، ألنها كتزيد غير في الجودة.

في هاذ املناسبة كنشكرو املصلحة ديال موارد البشرية اللي فيها 

 la1 boite( أحد القيدومين ديال التعليم واللي كنسميوه احنا بيناتنا

جميع  من  متمكن  هذا  كيعرفو،  راه  كيعرفو  اللي  راه  فعال   ،)noire

هذاك الفئات والفصول، إلى خالوه يخدم راه غادي يجتهد، حيث اللي 

عندنا املالحظة اللي عندنا، السيد الوزير، كاين اإلدارة التربوية كيدوزو 

االمتحان وكنشرطو عليهم أن ما يدوزو إال في الجهة اللي كينتميو لها، 

غير أننا في التعليم اعطيناهم خارج الجهات اللي هوما كينتميو لها، هاذ 

واحد الهفوة كنظن راه غادي يدركها املعني باألمر، غادي يدركها السيد 

املسؤول على املوارد البشرية.

ثانيا، كنديرو حركة انتقالية وكتبقنا بعض األماكن شاغرة، عالش 

كيمشيو  اللي  التعليم  رجال  كاين  كتخوا من جديد،  كانت شاغرة؟ 

كيم�ضي  اللي  كاين  التفتيش،  كيدوز  اللي  كاين  الخارج،  في  للبعثات 

للمستشارين في التخطيط والتوجيه، معنى كيخواونا مقاعد، كيتصاب 

هذاك السيد اللي شارك النهار األول فاتت لو الفرصة وكياخذو ذيك 

املناصب الناس اللي أقل منه أقدمية ومراعاة.

فال�ضيء اللي كنطلبوه، السيد الوزير، في هاذ املغرب ما بعد كورونا، 

يكون واحد التجويد لهاذ الحركة، ألن من أهم األشياء اللي كتخلق 

مشاكل لرجال التعليم، الحركة االنتقالية والترقية والتعويضات، إلى 

درنا هاذ ال�ضي أراك التعليم غادي يكون في املستوى الكبير.

كنهنيو راسنا للبكالوريا ديال هاذ العام، ألن نقذنا املوسم الدرا�ضي.

شكرا السيد الرئيس.

اليوم راك كتفوجط، تبارك هللا عليك وكنهنيوك.

ايس  لرئيسلالجلسة:

مرحبا،لمرحبالايس  لايرئيس.

شكرا السيد الرئيس.

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.



7787 الجريدة الرسمية للبرملانعدد941–121ذو القعدة14411 )113يوليو20201( 

ايذاليل قايتذل مل املنهيل قايتك3ينل اي3طن ةل ايترب ةل قزيرل ايس  ل
قايبحثلايذلمي،لايناطقلايرسميلباسملالحك3مة:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاملستشارلاملحترم،

ما يمكن لي إال نتفق معاك بأن خصنا نجودو هاذ العملية، غير نذكر 
بأن هاذ العملية راه كتم بشراكة وطيدة مع النقابات وبكل شفافية، 
ويمكن لي نقول لك بأن هاذ السنة في ظل هاذ الجائحة وهاذ الظروف 
شاء هللا،  إن  ستتم  كاملة  االنتقالية  الحركة  العصيبة،  االستثنائية 
كاملة غادي تم قبل نهاية شهر يوليوز، وهذا واحد املكسب كبير، ألن 
استطعنا بالنسبة لواحد املباريات اللي كان خصهم يكونو يدارو بطريقة 
ديال  الشفوية  املقابالت  ديال  والسيما  بعد،  عن  درناهم  حضورية 

املديرين في إطار اإلسناد، درناهم عن بعد، ودابا عندنا النتائج.

بالنسبة أيضا للحركة ألسباب صحية، 700 ملف جاهزة، ولكن 
هاذ العملية راه ما حناش بوحدنا، كاين أيضا سلطة وزارة الصحة اللي 
خصها تحسم معنا هاذ امللف، اشنو املشكل اللي عندنا اليوم، خص 

هاذ الناس ينتقلو باش تكون املقابلة أمام الطبيب املسؤول.

بالنسبة للتقاعد النسبي ألسباب صحية أيضا، 140، 145 ملف، 
ولكن كنواعدكم قبل نهاية شهر يوليوز ستتم.

إلى آخره،  الشاغرة  املناصب  ديال  اللي كتقول  للقضية  بالنسبة 
الفائض  كندبرو  كنبداو  شتنبر  شهر  من  ابتداء  بأن  تعرف  خصك 
والخصاص في شهر شتنبر، شهر أكتوبر كنديرو اإلحصاء على املستوى 
الوطني باش كنعرفو فين خصنا نعمرو هاذ املناصب، وكتبدا االنطالقة 
ديال عملية الحركة خالل شهر أكتوبر وبداية شهر نونبر، ومن بعد 
كنبداو كننطالقو باملباراة ديال التوظيف ديال أطر األكاديميات، باش 
السنة املنصرمة ربحنا  في شهر دجنبر، فاتح دجنبر،  التكوين كيبدا 
الرهان وبدينا بشهر دجنبر باش نزيدو نرفعو من العدد ديال األشهر 
ديال التكوين، وهذا واحد مكسب كبير، لهذا تقريبا 90% ديال الحركة 
انتهت، واجدة، وسيتم اإلعالن على النتائج ديال جميع العمليات ديال 

الحركة االنتقالية خالل األسابيع املقبلة، قبل 30 يوليوز إن شاء هللا.

شكرا السيد املستشار.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاي3زير.

العلمي  البحث  "وضعية  موضوعه  التاسع  السؤال  إلى  وننتقل 
باملغرب".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق اإلتحاد املغربي للشغل 
لتقديم السؤال.

املستشارلايس  لمحم لزرقال:

بسملهللالايرحمنلايرح م

ايس  لايرئيس،

ايساد1لاي3زراء،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقن،

يعتبر البحث العلمي عند الدول املتقدمة مجال إستراتيجي، تخصص 
له ميزانيات كبيرة ويتوفر على بنيات تحتية كبيرة، وموارد بشرية مؤهلة 
وعلى رأسها نخب عالية الكفاءة، وكل ذلك كاينة منظومات التعليم 

ناجحة وعندها سمعة عاملية.

أكيد، السيد الوزير، أن الوعي بهاد األهمية بالنسبة لبالدنا بدأ 
يتشكل على األقل في السنين األخيرة لدى كل القوى الحية، لكن الحالة 
الوبائية والحاجة امللحة التي أفرزتها الجائحة، حولت هذا االهتمام 
إلى صرخة وطنية صادقة للنهوض بهذا املجال بدءا بالتعليم، ألنه في 
اعتقادنا ال مجال للحديث عن البحث العلمي في معزل عن التفكير 
الجدي في منظومة التعليم كقاعدة أساسية لتطوير اقتصاد ومجتمع 

املعرفة.

للبوصلة،  فاقدة  ببالدنا  التعليم  منظومة  الزالت  لألسف،  لكن 
التشخيصات واإلستراتيجيات واملخططات  ولم تخرج بعد من دائرة 
والبرامج، ال�ضيء الذي أضاع على بلدنا العديد من الفرص وبدد ميزانية 
ضخمة تبخرت هكذا بدون حسيب وال رقيب في غياب تفعيل مبدأ 
املال  نزيف هدر  لوقف  باملحاسبة"  املسؤولية  "مبدأ ربط  دستوري: 

العام على هكذا مخططات وبرامج ال طائل وراءها.

كذلك، هزالة امليزانية املعتمدة للبحث العلمي، حقيقة ما يمكناش 
نتجاهلها، ف0.7 أو 0.8% من الناتج الداخلي الخام تعتبر نسبة هزيلة 

جدا حسب املعايير املعتمدة دوليا.

هناك أيضا نزيف، هجرة األدمغة، األرقام معلومة لديكم ولدى 
الجميع. هناك أيضا التدبير اإلداري واملالي البيروقراطي الذي ال يتالءم 
العلمي، واللي كتطلب يقظة  مع طبيعة وخصوصية أنشطة البحث 

وتفاعل متواصل وتنافسية قوية.

هذه بعض األسباب املباشرة الظاهرة لضعفنا في البحث العلمي، 
ويبقى السبب الجوهري املغيب سبب سيا�ضي، فال يجب أن تنسينا 
حماسة التعبئة الوطنية الظرفية وبعض نجاحات اللحظة في تدبير 
في قطاع  لدينا عجزا كبيرا وأعطابا مزمنة ليس فقط  الجائحة، أن 
التعليم والبحث العلمي، بل في كل القطاعات الحيوية، كل ذلك ألننا لم 
نأت اإلصالح من بابه الرئي�ضي، أال وهو باب اإلصالح السيا�ضي، املدخل 

األسا�ضي ألي إصالح.

ألجل ذلك، راكمنا اإلخفاقات وفشل نموذجنا التنموي في تحقيق 
الرفاه للمواطن املغربي محور وهدف التنمية.

وشكرا.
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ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترم.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

ايذاليل قايتذل مل املنهيل قايتك3ينل اي3طن ةل ايترب ةل قزيرل ايس  ل
قايبحثلايذلمي،لايناطقلايرسميلبإسملالحك3مة:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاملستشارلاملحترم،

هنا البد من التأكيد على املكانة ديال البحث العلمي في منظومة 
التربية والتكوين والبحث العلمي ديال بالدنا، واألهمية كركيزة، كآلية 
لتجويد التعليم العالي والبحث العلمي، هاذ الحالة الوبائية ديال بالدنا 
اعطاتنا واحد الفرصة باش املواطنين يقتنعوا باألهمية ديال البحث 
العلمي، على املستوى الجامعي، كل واحد كان مقتنع بأن خصنا البد 
باش  املواطن كيطلب  اليوم  العلمي ونواكبوه، ولكن  البحث  ندعمو 
نرفعو من البحث العلمي، هاذ البحث العلمي اعطى واحد الثمرات، 
بينا اليوم واحد العدد ديال املبادرات ديال واحد العدد ديال املواطنين 
ال بالنسبة املبادرات في الجانب التكنولوجي بإحداث واحد العدد ديال 
هاذوك آليات التنفس، واحد العدد ديال "مصير" )MAScIR6( ذاك 
)les1tests1de1diagnostic(، بالنسبة لهاذ الفيروس، هذا واحد القفزة 
الباحثين املغاربة والطلبة املغاربة،  نوعية دارها الحمد هلل، داروها 

وكنبغي نوه بهم ونشيد بهاذ املبادرة اللي داروا.

 )les1modélisations1mathématiques( أيضا الجانب ديال هاذوك
االجتماعي  اآلثار  كورونا،  ديال  الجائحة  هاذ  ديال  للمواكبة  بالنسبة 
واالقتصادي ديال الجائحة، كل هاذ ال�ضي بين للمواطنين أهمية البحث 

العلمي والتكنولوجي واالبتكار.

اليوم، الوزارة عندها واحد املخطط غني، وهاذ املخطط جا في إطار 
تنزيل مقتضيات القانون اإلطار، ألن قانون اإلطار كيدعونا باش نحدثو 
املجلس الوطني للبحث العلمي واالبتكار، وهاذ املجلس هو اللي غيعوض 
ذاك اللجنة بين الوزارات اللي كانت كتشرف على هاذ القطاع وكترصد 
في  احنايا  وإن شاء هللا  واالبتكار،  العلمي  للبحث  اإلستراتجية  واحد 

اللمسات األخيرة إلصدار املرسوم املؤطر لهاذ املجلس.

نشتغل على إعادة الهيكلة ديال البحث العلمي، ألن نريد بحث علمي 
نافع، بحث علمي تطبيقي، بحث علمي اللي غيكون عندو واحد اآلثار 
على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، لهذا اليوم خصنا أيضا يكون 
عندنا واحد التمويل مستدام ما�ضي تمويل ظرفي، وهاذ ال�ضي بدينا 
كنشتغلو فيه، وامليزانية التي تم رصدها هاذ السنة ال في التسيير ال في 
االستثمار هي 170 مليون الدرهم على مستوى ديال الجامعات بالنسبة 

للبحث العلمي.

6 Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research

في  العلمي  البحث  لدعم  برنامج  إحداث  تم  أيضا،  الجائحة  هاذ 
مجال كورونا، بميزانية ديال 20 مليون ديال الدرهم، واللي ساهم فيها 
400 مشروع، وهاذ  141 مشروع من أصل  الجامعات، مولنا واحد 
400 مشروع كيبينو كيعبر على الحماس ديال األساتذة الباحثين على 

مستوى الجامعات واالنخراط ديالهم في هاذ املسار الوطني.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاي3زير.

التعليم  "وضعية  وموضوعه  واألخير  العاشر  السؤال  إلى  وننتقل 
الخصو�ضي".

الكونفدرالية  مجموعة  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال.

تفضل.

املستشارلايس  لاملباركلايصادي:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاي3زير،

نسائلكم حول وضعية املدارس الخصوصية بعد الجائحة، خاصة 
هاذ الجدل القائم بين أرباب املدارس الخصوصية واألسر؟

شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشار.

الكلمة للسيد الوزير.

ايذاليل قايتذل مل املنهيل قايتك3ينل اي3طن ةل ايترب ةل قزيرل ايس  ل
قايبحثلايذلمي،لايناطقلايرسميلبإسملالحك3مة:

شكرالايس  لايرئيس.

ايس  لاملستشارلاملحترم،

الوزارة  ديال  املوقف  على  وعبرت  مناسبة  من  أكثر  عندي  كانت 
من هاذ امللف، واليوم العالقة اللي كتربطنا مع املؤسسات الخاصة 
هي واحد القانون سميتو 06.00 واللي ما كيمحناش وما كيعطيناش 
اإلمكانية للتدخل بشكل مباشر للنظر في هاذ األمور، في هاذ العالقة 
العقد  واحد  هذا  الخاصة،  املؤسسات  وبين  األسر  بين  التشاركية 
التأطير، واحد السلطة  بين األسر واملؤسسة، والوزارة عندها واحد 
املواكبة،  الترخيص،  كتعني  اللي  املؤسسات،  هاذ  على  بيداغوجية 
التفتيش، العالقة بين األسر واملؤسسات ما يمكنش ندخلو، القانون 

اليوم ما كيسمحناش باش ندخلو في هاذ العالقة.

الجانب الثاني: املستخدمين ديال هاذ املؤسسات خاضعين ملدونة 
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الشغل أيضا، وهذا القانون 06.00 هو اللي كيقولها، لهذا اليوم احنايا 
أشنو املبادرة اللي وجدنا؟ هي املبادرة وساطة، جلسنا مع املؤسسات 
الخاصة وجلسنا مع أولياء وأمهات، آباء التالميذ، وحاولنا ناخذو نديرو 
واحد الخط أبيض، حفاظا على العالقة األخالقية والشرفية بين هاذ 
الطرفين، باش يحلو املشكل ديالهم بيناتهم، والحمد هلل استاجبو واحد 
العدد كبير ديال املؤسسات الخاصة، واحد العدد ديال املؤسسات 
لغاو هاذ الرسوم، عدد ديال املؤسسات أجلو هاذ الرسوم، عدد ديال 
املؤسسات خفضو من هاذ الرسوم، واليوم فهاذ املنبر كان دعوتي أيضا 
للمؤسسات األخرى اللي بقى محجرة باش حتى هي تعامل مع هاذ اآلباء، 
ألن هاذ اآلباء كيعيشو واحد الظروف عصيبة واستثنائية، وهللا يكون 
في عونهم، )donc( خصنا، خصنا نلقاو ليهم حل، الحل ما�ضي هو هاذ 
النزوح اللي يمكن لو يكون من التعليم الخصو�ضي للتعليم العمومي، 
احنا ما عمرنا ما شدينا الباب ديال املدرسة العمومية في وجه املغاربة، 
أبدا، ولكن خصنا نكونو نهدرو بكل صراحة، هاذي أربع سنوات وحنا 
ديال  أربع سنوات واحنا كنقلصو األعداد  املنظومة، هاذي  كنجودو 
األقسام، واليوم نسبة األعداد ديال األطفال في األقسام اللي أكثر من 
40 ما كتجاوزش 5%، سنة بعد سنة كيتم توظيف 15.000 أستاذ 
للتقليص، ألن الجودة كتبان من نسبة التأطير، ونجيو اليوم ونقولو 
200.000 غادي تجي للتعليم العمومي؟ هاذي غادي نضربو في الجودة 
وفي هاذ املجهود كامل، ولكن غدا إلى كنا مجبرين لإلستضافات، معلوم 
غادي نستضفوهم، البد، هاذ املدرسة العمومية مدرسة الجميع، أؤكد 
عليها، ولكن عليها كنقول أنا كانت الدعوة ديالي للمؤسسات الخاصة 
التأجيل وال  أوال  التقليص  هاذ  يعتمدو  باش البد  الحل،  يلقاو  باش 
اإللغاء ديال هاذ الرسوم، هاذي واحد املسؤولية ديالنا كاملين، لهذا 
خصنا نقربو أوجه النظر، لهذا األكاديميات واملديريات اإلقليمية دارو 

واحد اللجان وساطة باش يدرسو هاذ امللفات.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاي3زير.

والكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

املستشارلايس  لاملباركلايصادي:

شكرالايس  لايرئيس.

لكن  امللف،  هاذ  أخرى  مرة  التوضيح،  على  الوزير  السيد  شكرا 
اليوم كاين قانون اإلطار خاصة املادة 14 من قانون اإلطار كتلزمكوم 
السيد الوزير، بفرض يعني الوصاية على هاذ القطاع والتنظيم ديالو، 
ألنه كاينة اختالالت باالعتراف ديال الجميع، وطلبنا منكم في مجموعة 
الكونفدرالية، هاذي أكثر من شهرين باش تفعلو، تخرجو املراسيم باش 

تخرجوها ما تخليوش األسر تجاه هاذ الوضعية.

لكن، السيد الوزير، باش تقولو للمغاربة، ألبناء املغاربة في أحد 
اتفاقية  كاينة  اليوم  أنه  يعني صلحتوها،  يمكن  اليوم  التصريحات، 

لكل مكونات ديال الشعب املغربي، يعني التعليم العمومي الجيد اللي 
كيضمن العدالة في املعرفة هو اللي يمكن يدعم التنمية ببالدنا، وبالتالي 
هذاك التصريح ديال إلى نزحو أبناء املغاربة من التعليم الخصو�ضي 
للتعليم العمومي ما عندناش إمكانيات، ما يمكنش البالد اللي اعطات 
دروس في محاربة هاذ الجائحة ديال كورونا للعالم، غادي نوحلو احنا 
مع 14% ديال التعليم الخصو�ضي، خاصة وأنه غير في السنة الفارطة 
50.000 واحد اللي غادر مؤسسة التعليم الخصو�ضي، وزعتم البشرى 

والفرح ألنه كاينة استعادة الثقة في املدرسة العمومية.

ثانيا، السيد الوزير، حينما تخاطبون املوظفين واألسر، اللي كتكون 
املوظفين باش تأدي للتعليم الخصو�ضي، هذا انحياز ما بقاش حتى 
الدور ديال الوساطة بيناتكم، رغم أنكم عندكم كل اإلمكانيات باش 

تفكو املشكل باستغالل ديال القانون، ألنه كيعطيكم الحق في ذلك.

السيد الوزير،

اليوم األسر وهاذوك األطر التربوية اللي مع كامل األسف، في الكثير 
من املدارس الخصوصية ما كياخذوش الحقوق ديالهم، ال بالنسبة 
للحد األدنى لألجور وال بالنسبة للتصريح ديالهم لدى الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي، اليوم خص هاذ الفئة تعطها الحق يعني القيمة 
الحقيقية االعتبارية نتاعها، لذلك ندعو أنه تفعلو هذاك املادة 14 من.. 
تخرجوه لحيز الوجود، ألنه إلى ما خرجناهش اليوم ما غاديشاي، ما 

غاديشاي..

ثانيا، ال نعرف هاذ الجشع، كاينة أرباب األسر اللي اعطاو إشارات 
قـوية من بداية الجائحة واعفاو األسر بإرادة، يــاك، واعفاو األسـر مـن كل

شهر، من شهر أربعة، وشهر خمسة بإرادة، ولكن كتقولو الناس 
كان عندنا مشكل مع  بالدنا  في  ما عمر  الصغرى  املقاوالت  في  صغار 
الصغار، فبالدنا عندنا مشكل مع الكبار، الكبار، اللوبي الكبير هو اللي 

ضاغط باش هاذوك ما يتفاهموش مع األسر.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاملستشارلاملحترم.

شكرا.

ونشكر كذلك السيد الوزير على مساهمته معنا في هذه الجلسة.

الجلسة  إلى  مباشرة  لنمر  ايشفه ة،  األسئلةل قأعلنلرفعلجلسةل

التشريعية.

وشكرا ملساهمتكم جميعا.

والسالم عليكم ورحمة هللا.
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محضرلالجلسةلرقمل196

ايتاريخ: الثالثاء 15 ذو القعدة 1441ه )7 يوليوز 2020م(.

ايرئاسة: املستشار السيد عبد القادر سالمة، الخليفة الرابع للرئيس.

الخامسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعون  خمسة  ايت3ق ت: 
والدقيقة التاسعة والعشرين مساء.

ج قللاألعمال: الدراسة والتصويت على خمس )5( مشاريع قوانين:

1. مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير املرسوم بقانون رقم 2.20.292 
الصادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( املتعلق بسن أحكام 
خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها )املحال على 

املجلس من مجلس النواب(؛

االجتماعية  األعمال  بمؤسسة  يتعلق   37.18 رقم  قانون  مشروع   .2
ملوظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛

3. مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني 
لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛

االجتماعية  األعمال  بمؤسسة  يتعلق   60.18 رقم  قانون  مشروع   .4
للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية.

)املودعة باألسبقية لدى مكتب املجلس من لدن السيد رئيس الحكومة 
طبقا ألحكام الفصل 78 من الدستور(؛

5. مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيـئي )املحال على املجلس 
من مجلس النواب(.

املستشارلايس  لعب لايوادرلسالمة،لرئيسلالجلسة:

بسملهللالايرحمنلايرح م

قايصال1لقايسالملعلىلأشرفلاملرسلين.

أعلنلعنلافتتاحلجلسةلتشريذ ة.

ايس  لنلاي3زيرين،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارين،

نخصص هذه الجلسة للدراسة والتصويت على خمس )5( مشاريع 
قوانين:

1. مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير املرسوم بقانون رقم 2.20.292 
الصادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( املتعلق بسن أحكام 
خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها )املحال على 

املجلس من مجلس النواب(.

2. مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية 

ملوظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛

3. مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني 
لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛

4. مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية 
للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية.

رئيس  السيد  لدن  من  املجلس  مكتب  لدى  باألسبقية  )املودعة 
الحكومة طبقا ألحكام الفصل 78 من الدستور(

5. مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيـئي )املحال على 
املجلس من مجلس النواب(.

وقبل الشروع في دراسة ومناقشة هذه املشاريع قوانين، أود أن باسم 
املجلس أن أشكر، أود باسمكم أن أشكر السادة: رئيس لجنة الداخلية 
القطاعات  لجنة  رئيس  أعضائها، وكذلك  وكافة  الترابية  والجماعات 
اإلنتاجية وكذلك كافة أعضائها، كما أشكر السيدين الوزيرين، وزير 
الداخلية والسيد وزير الطاقة واملعادن والبيئة على املجهودات التي 

بذلوها في سبيل إغناء هذه املشاريع.

غادي نبداو اآلن نستهل جدول أعمال الجلسة، بدراسة مشروع 
قانون رقم 42.20 بتغيير املرسوم بقانون رقم 2.20.292 املتعلق بسن 

أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

الكلمة للسيد الوزير.

ايس  لن3رلاي لنلب3ط ب،لاي3زيرلاملنت بلي ىلقزيرلاي اخل ة:

بسملهللالايرحمنلايرح م

قايصال1لقايسالملعلىلأشرفلاملرسلينلقعلىلآيهلقصحبه.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

ايس  لاي3زير،

رقم  القانون  مشروع  لتقديم  أمامكم  اليوم  أحضر  أن  يشرفني 
42.20 بتغيير املرسوم بقانون رقم 2.20.292 والصادر في 28 من رجب 
1441 )23 مارس 2020( واملتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 

الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

يهدف مشروع هذا القانون إلى نسخ أحكام املادة 6 من مرسوم 
بقانون 2.20.292 املذكور واملتعلقة بوقف جميع اآلجال التشريعية 
حالة  إعالن  أثناء  السارية  القوانين  في  عليها  املنصوص  والتنظيمية 
باالستئناف  بالطعن  املتعلقة  اآلجال  باستثناء  الصحية،  الطوارئ 
الخاصة باألشخاص املتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت 
الحراسة النظرية وباالعتقال االحتياطي، على أن يستأنف احتساب 

هاته اآلجال ابتداء من اليوم املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ.
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بأحكام  السادسة  املادة  في  الواردة  وسيتم تعويض هذه األحكام 
أخرى تخول للحكومة خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها 
وقف سريان مفعول اآلجال املنصوص عليها في النصوص التشريعية 
والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريان مفعول 
هذه اآلجال يحول دون ممارسة األشخاص املعنيين به بحقوقهم أو 
الوفاء بالتزاماتهم خالل هذا األجل، بسبب اإلجراءات املتخذة من قبل 

السلطات املختصة للحد من تف�ضي الوباء.

كما تنص هذه املقتضيات الجديدة على اإلحالة على نص تنظيمي 
لتحديد حاالت وقف سريان مفعول اآلجال املذكورة.

وللتذكير، جاء وضع هذه املادة السادسة في سياق بداية إعالن حالة 
الطوارئ الصحية في آواخر مارس املا�ضي ملراعاة ظروف األشخاص 
خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلنة، ودرءا لكل ما من شأنه أن 
يحول دون وفائهم بااللتزامات امللقاة على عاتقهم وحماية ملصالحهم 
بسبب عدم تمكنهم من التنقل ملمارسة حقوقهم، وكذا تنفيذ التزاماتهم 
اتجاه الدولة أو اإلدارات بسبب اإلجراءات املتخذة من لدن السلطات 
العمومية للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19" وباألخص منع التنقل 

وإجراءات الحجر الصحي.

غير أنه وأمام التمديد االضطراري واملتكرر ملدة سريان مفعول حالة 
الطوارئ الصحية، فإن اإلبقاء على املادة السادسة السالفة الذكر 
في صيغتها الحالية كقاعدة عامة يطرح مجموعة من اإلشكاالت بعد 
تخفيف الحجر الصحي بمجموع تراب اململكة وفق الضوابط املنصوص 
عليها في املرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020، وهو ما من 
شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف األنشطة 
العمومية واالقتصادية وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة واملواطنين 

على حد سواء.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

استنادا للمادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 والصادر 
في 23 من مارس 2020 واملتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، والتي تجيز للحكومة بالرغم من جميع 
األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، صالحية اتخاذ جميع 
التدابير الالزمة الي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، تم إعداد مشروع 
هذا القانون الذي يرمي إلى نسخ أحكام املادة السادسة من املرسوم 
الفريدة املضمنة بمشروع  بقانون املذكور، وتعويضها بأحكام املادة 
هذا القانون التي بموجبها سيستأنف سريان مفعول اآلجال املنصوص 
عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمجرد نشر 
هذا القانون في الجريدة الرسمية، كما سيتم بموجب أحكام هذه املادة 
استثناء اآلجال التي تقرر الحكومة وقف سريان مفعولها إذا تبين لها أن 
استمرار سريانها يحول دون ممارسة األشخاص املعنيين بها بحقوقهم 

من  العمومية  السلطات  تتخذه  ما  إلى  بالنظر  بالتزاماتهم  الوفاء  أو 
إجراءات احترازية للحد من انتشار الوباء، السيما تلك املتعلقة بالحجر 
الصحي، وستحدد حاالت وقف سريان مفعول اآلجال املذكورة بموجب 

نص تنظيمي.

تلكم هي الغاية من إعداد مشروع هذا القانون.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاي3زير.

أعتقد بأنه التقرير ديال هاذ املشروع وزع عليكم إلكترونيا وكذلك 
ورقيا، كما أنه تم التوزيع لجميع املشاريع اللي غادي ندرسو اآلن، وزع 

عليكم.

فغادي ندخلو اآلن، إلى بغيتو ندخلو لباب املناقشة.

إذن املداخالت ستوزع، غادي ياخذ عليكم املداخالت.

إذن غادي نمرو اآلن للتصويت على املادة الفريدة ملشروع القانون، 
غادي غير نخبر املجلس، اإلخوان اللي هنا داخل القاعة يصوتو برفع 
ها  واحد،   15 كيدخلو  مازال  أعتقد  هنا  عندي  راه  برا  واللي  اليد.. 
هوما زادو 3، حتى 18 الذين يتابعون هذه الجلسة بواسطة املنصة 

)ZOOM(، وبالتالي هنا داخل القاعة برفع اليد.

املوافقون؟ املوافقون؟

املوافقون: باإلجماع )41(؛

إذن حتى اإلخوان اللي خارج القاعة صوتو باإلجماع.

اعلن، اعلن األرقام..

املستشرلايس  لإدريسلايرا�شي،لأمينلاملجلس:

األرقام: 41 السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

إذن غادي ندوزو للمشروع برمته.

املوافقون: باإلجماع )41(؛

إذن، قافقلمجلسلاملستشارينلعلىل"مشرقعلقان3نلرقمل42.20ل
بتغ يرلاملرس3ملبوان3نلرقمل2.20.292لايصادرلفيل18لرجبل1111ل)13ل
مارسل1313(لاملتذلقلبسنلأحكاملخاصةلبحايةلايط3ارئلايصح ةل

قإجراءاتلاإلعالنلعنها".

إذن صادق باإلجماع.
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اآلن غادي ندوزو ملشاريع القوانين 37.18 و38.18 و60.18 وغادي 
نطلب من الحكومة باش يقدموهم دفعة واحدة إذا بغات.

تفضل السيد الوزير.

حينما يكون باإلجماع ما فيهش العدد، بإجماع الحاضرين.

تفضل السيد الوزير.

ايس  لاي3زيرلاملنت بلي ىلقزيرلاي اخل ة:

بسملهللالايرحمنلايرح م

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

يشرفني أن أقدم أمام مجلسكم املوقر "مشروع قانون رقم 37.18 
الجماعات  ملوظفي  االجتماعية  األعمال  مؤسسة  بإحداث  املتعلق 
املتعلق   38.18 رقم  قانون  و"مشروع  وهيئاتها"  ومجموعاتها  الترابية 
بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال 
السلطة التابعين لوزارة الداخلية"، وكذا "مشروع قانون رقم 60.18 
املتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية 

املدنية".

وقبل استعراض أهم مضامين مشاريع السالفة الذكر، أغتنم هذه 
املناسبة ألتقدم بخالص الشكر واالمتنان للسيدات والسادة أعضاء 
"لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية" الذين حرصوا 
واقتراحاتهم  الوجيهة  بتدخالتهم  والفعالة  اإليجابية  املساهمة  على 
ومالحظاتهم البناءة في إثراء وإغناء النقاش حول النصوص املذكورة، 
ومناقشة  لتقديم  اللجنة  خصصتها  التي  االجتماعات  خالل  سواء 
مشاريع القوانين، أو خالل دراسة التعديالت والتصويت على مشاريع 

القوانين.

التي تحذو  الكبيرة  بالرغبة  أنوه  املناسبة أن  بهذه  كما ال يفوتني 
النصوص  هذه  إخراج  على  العمل  بخصوص  اللجنة  أعضاء  كافة 
إلى حيز الوجود في أقرب األجل في أفق وضع اإلطار التشريعي املالئم 
للرفع من قيمة وجودة الخدمات االجتماعية التي تقدمها مؤسسات 
األعمال االجتماعية لكل من رجال السلطة وموظفي الجماعات الترابية 
ومجموعاتها وهيئاتها، وكذا العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية 
أبانت عنه  لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم، خاصة في ضوء ما 
الظرفية األخيرة التي مرت بها بالدنا من انخراط كبير وتعبئة نموذجية 
السلطات  بذلتها  التي  الجهود  في  الوزارة  أطر  وباقي  السلطة  لرجال 

العمومية من أجل مواجهة جائحة كورونا.

ومما ال شك فيه أن املناخ اإليجابي املميز الذي ساد أشغال اللجنة 
وكذا الحرص الكبير الذي عبر عنه السيدات والسادة أعضاء اللجنة 
ما  النصوص  هذه  بإصدار  التعجيل  بخصوص  جميعهم  املحترمون 

حذا لحصول التوافق حول مشاريع القوانين الثالثة واإلجماع حول 
مقتضياتها.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

بخصوص "مشروع القانون رقم 37.18 املتعلق بإحداث مؤسسة 
األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها"، 
الفرقاء  مختلف  مع  وتشاور  تشاركية  مقاربة  وفق  إعداده  تم  فقد 
يعتبر  املؤسسة  في  االنخراط  أن  على  التأكيد  ويتعين  االجتماعيين، 
وجوبا بالنسبة لجميع موظفي الجماعات الترابية وهيئاتها وكذا موظفي 
الثاني لرعاية  الترابية املنخرطين حاليا بمؤسسة الحسن  الجماعات 
الشؤون االجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ويستفيد 
من خدماتها املنخرطون املشار إليهم أعاله أزواجهم وأبنائهم وكذا أزواج 
وأبناء وأرامل املنخرطين املصرح بهم، كما يضمن حق االنخراط لفائدة 

متقاعدي الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم.

وتهدف املؤسسة أساسا لتقديم الخدمات االجتماعية للمنخرطين 
لفائدة  وإنجازها  سكنية  مشاريع  بتشجيع  يتعلق  ما  منها  وخاصة 
منخرطي املؤسسة وإبرام االتفاقيات مع املؤسسات العمومية وشبه 
العمومية والخاصة، لتمكين املنخرطين من التطبيب والعالج والدواء 
والتأمين وأداء مناسك الحج ومتابعة التعليم العالي لألبناء والتخييم 
واالصطياف واإلقامة السياحية، كما توفر املؤسسة التغطية الصحية 
والتأمين الصحي التكميلي وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية 
أخرى، وإبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي 
الخدمات  ومن  االستهالكية  القروض  من  االستفادة  من  املؤسسة 
البنكية بشروط تفضيلية وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية 

لفائدة منخرطي املؤسسة وأزواجهم وأبنائهم.

مراعاة  على  املؤسسة  هياكل  تشكيل  أثناء  الحرص  تم  وقد 
مشاركة مختلف املكونات املتواجدة بقطاع الجماعات الترابية، ومنها 
بكل  الترابية  الجماعات  الخصوص ممثلين عن رؤساء مجالس  على 
مستوياتها، ممثلين عن املنخرطين وكذلك املوظفين الرسميين املنتخبين 
باللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، باإلضافة إلى أعضاء يتم اقتراحهم 

من طرف النقابات األكثر تمثيلية بالقطاع مع مراعاة مقاربة النوع.

وبخصوص املوارد املالية للمؤسسة، فإن مشروع القانون ينص 
على أنها ستكون من واجبات االنخراط واملساهمات املالية املرتبطة 
بالخدمات املقدمة من طرف املؤسسة ومساهمة الجماعات الترابية 
الودائع  عائدات  وكذا  والوصايا  والهبات  أواملساعدات  واإلعانات 

والسندات.

وفيما يخص الجانب املتعلق باملوارد البشرية، فيمكن للمؤسسة 
بناء على املقتضيات الواردة في املشروع أن تشغل مستخدمين وفق 
النظام األسا�ضي الخاص بها، كما يمكنها تشغيل أعوان وأطر بموجب 
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عقود أو إلحاق موظفين أو وضعهم رهن إشارتها.

ومن أجل ضمان الحكامة في تسيير املؤسسة، فقد نص مشروع 
للمالية"  العامة  "املفتشية  ملراقبة  خضوعها  وجوب  على  القانون 
وألحكام القانون رقم 62.99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية، ويمكن 
للمفتشية العامة لإلدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات املالية 
أو املحاسبية للمؤسسة وكذا افتحاص تدبيرها، كما تخضع حسابات 
املؤسسة لتدقيق سنوي يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة، 
تطابق  مدى  من  والتأكد  للمؤسسة  الداخلية  املراقبة  نظام  لتقييم 
البيانات السنوية لوضعيتها وممتلكاتها ونتائجها، ويرفع مكتب الخبرة 
تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه والتتبع داخل أجل ال يتعدى ستة )6( 

أشهر بعد اختتام السنة املالية.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملحترم3ن،

تنظيم مؤسسة  بإعادة   38.18 القانون رقم  لــ "مشروع  بالنسبة 
التابعين  السلطة  رجال  لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن 
القانوني  اإلطار  وتحديث  مراجعة  إلى  يهدف  فإنه  الداخلية"،  لوزارة 
رجال  لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  ملؤسسة  املنظم 
السلطة التابعين لوزارة الداخلية، والتي تم إحداثها بمقت�ضى املرسوم 
بقانون رقم 2.80.520 املؤرخ في 8 أكتوبر 1980، املصادق عليه بموجب 
القانون رقم 34.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 25 دجنبر 
املؤسسة  ستحملها  التي  الجديدة  التسمية  املشروع  ويحدد   ،1980
وهي "مؤسسة الحسن الثاني لرعاية األعمال االجتماعية لفائدة رجال 
السلطة واملوظفين التابعين لوزارة الداخلية"، على اعتبار أن االنخراط 
أضحى  بل  فقط،  السلطة  رجال  على  يقتصر  ال  أصبح  املؤسسة  في 
مكفوال لجميع فئات املوظفين التابعين للوزارة بمختلف مستوياتهم 
في إطار مقاربة شاملة إلدماج كافة املوارد البشرية للوزارة، وبذلك فإن 
الفئات التي يمكنها أن تستفيد من خدمات هذه املؤسسة تتمثل في 
رجال السلطة وموظفي الوزارة الخاضعين للنظام األسا�ضي الخصو�ضي 
العاملين  املوظفين  وباقي  مماثلة  أطر  من  واملوظفين  بها  للمتصرفين 
باملصالح املركزية والالممركزة للوزارة، والذين يتقاضون أجورهم من 
امليزانية العامة، فضال عن تكريس حق االستفادة من خدمات املؤسسة 
لفائدة املتقاعدين املنتمين للفئات السالفة الذكر وأزواجهم وأبنائهم، 
كما يحدد املشروع كيفية استفادة املوظفين املوجودين في وضعية 
اإللحاق أو رهن اإلشارة وكذا املتعاقدين مع الوزارة من خدمات هذه 

املؤسسة.

الطبيعة  تحدد  مقتضيات  املشروع  يتضمن  أخرى،  جهة  من 
القانونية للمؤسسة ومقرها وإمكانية إحداث فروع جهوية ومؤسسات 
فرعية أوهيئات تابعة لها يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق 

أهداف املؤسسة وتطوير خدماتها.

وبخصوص املهام التي تتولى املؤسسة إنجازها، فتتمثل أساسا في 
توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز االصطياف والتخييم 
وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة املنخرطين وأزواجهم 
والتأمين  الصحية  التغطية  في مجال  تقديم خدمات  وأبنائهم، وكذا 
لفائدة  إنجازها  على  العمل  أو  السكنية  املشاريع  وتشجيع  الصحي 
من  تفضيلية  بشروط  االستفادة  إمكانية  عن  فضال  املنخرطين، 

الخدمات التي تقدمها املؤسسات العمومية والخاصة عبر الشراكة.

وفيما يتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسة وحكامتها، يحدث املشروع 
لهذه الغاية ثالثة )3( أجهزة تتمثل في كل من "مجلس التوجيه والتتبع" 
القضايا  في  التقرير  يتولى  للمؤسسة،  تنظيمي  يعتبر أعلى جهاز  الذي 
االجتماعية،  األعمال  تنمية  بشأن  القرارات  واتخاذ  االستراتيجية 
و"رئيس املؤسسة" الذي يتم تعيينه وفق التشريع الجاري به العمل، 
عالوة على "مدير املؤسسة" الذي يعينه وزير الداخلية ملساعدة الرئيس 

في االضطالع بمهامه.

وبهدف ضمان حسن تدبير املؤسسة، فإن مشروع القانون يخضعها 
ملراقبة "املفتشية العامة للمالية" وألحكام القانون رقم 62.99 املتعلق 
بمدونة املحاكم املالية، كما يمكن للمفتشية العامة لإلدارة الترابية 
القيام بمهام لتدقيق العمليات املالية أو املحاسبية للمؤسسة، وكذا 

الفتحاص تدبيرها.

وفضال عن ذلك، فإن حسابات املؤسسة تخضع لتدقيق سنوي 
املراقبة  نظام  لتقييم  للخبرة  مكتب  مسؤولية  تحت  وجوبا  يجرى 
السنوية  البيانات  تطابق  مدى  من  والتأكد  للمؤسسة،  الداخلية 
لوضعيتها وممتلكاتها ونتائجها، حيث يتولى مكتب التدقيق تقديم تقرير 
في املوضوع إلى "مجلس التوجيه والتتبع" داخل أجل ال يتعدى ستة )6( 

أشهر بعد اختتام السنة املالية.

وباملوازاة مع مشروع القانون املتعلق بإحداث "مؤسسة األعمال 
الذي  وهيئاتها"  ومجموعاتها  الترابية  الجماعات  ملوظفي  االجتماعية 
ينص على انخراط كافة موظفي الجماعات الترابية فيها، وحرصا على 
الترابية املنخرطين حاليا في "مؤسسة  ضمان حقوق أطر الجماعات 
فإن  السلطة"،  رجال  لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن 
مشروع القانون املعروض عليكم ينص على أنه سيتم بموجب قرار 
لوزير الداخلية تحديد آجال وشروط وكيفيات نقل انخراط املوظفين 
املعنيين إلى "مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية 

ومجموعاتها وهيئاتها".

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

فيما يخص "مشروع القانون رقم 60.18 املتعلق بإحداث مؤسسة 
األعمال االجتماعية لفائدة العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية 
واملصالح الخارجية التابعة لها"، فإنه يؤسس لعمل اجتماعي حقيقي 
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منهم  املزاولين  موظفين سواء  من  الفئة  لهذه  الالزمة  الرعاية  يكفل 
واملحالين على التقاعد الذين أصبحوا منذ سبتمبر 2016، خاضعين 
رقم  بقانون  املرسوم  ألحكام  طبقا  العسكري،  االنضباط  لقواعد 
2.16.814 بتاريخ 28 ذي الحجة 1437 )30 شتنبر 2016(، املصادق 

عليه بالقانون رقم 20.17.

عرفته  الذي  اإلصالح  مسار  تعزيز  إطار  في  املشروع  هذا  ويندرج 
املديرية العامة للوقاية املدنية ودعم منظومة الحكامة بها، حيث أن 
تبني خيار املؤسسة جاء انطالقا من معاينة التجارب الناجحة في مجال 
العمل االجتماعي على مستوى مجموعة من القطاعات، وهو ما سيسمح 
على  الحرص  مع  االجتماعية،  الخدمات  لتطوير  آفاق جديدة  بخلق 
الحفاظ على تلك التي كانت تقدمها "جمعية األعمال االجتماعية لرجال 
املطافئ"، والتي لعبت دورا مهما في تلبية هذه الخدمات في السنوات 
املاضية، غير أنها لم تعد ترقى إلى انتظارات وتطلعات معظم املوظفين، 

نظرا ملحدودية إمكانياتها ومجال عملها.

للوقاية  العامة  املديرية  ستسهر  املشروع،  هذا  تفعيل  إطار  وفي 
املدنية على تنمية ودعم الخدمات االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان 
الوقاية املدنية واألطباء العاملين بها، سواء على الصعيد املركزي أو 

املصالح الالممركزة التابعة لها.

وبمقت�ضى مشروع هذا النص ستحرص هذه املؤسسة على العمل 
على إحداث وتطوير املنشآت االجتماعية لفائدة املستفيدين وأزواجهم 
الطابع  ذات  األنشطة  من  بمجموعة  االضطالع  من خالل  وأبنائهم، 

االجتماعي والصحي والثقافي والترفيهي.

إن املشروع املعروض على أنظار مجلسكم املوقر تم االستئناس 
بالقوانين املعتمدة لدى مختلف املؤسسات االجتماعية  في صياغته 

الخاصة بالهيئات والوزارات التي تتبنى هذا األسلوب.

وفي هذا الصدد، وضمانا للفعالية والنجاعة الالزمتين، وتحقيق 
األهداف املسطرة لهذه املؤسسة، سيتولى تسييرها مدير وكاتب عام 
وأمين للمال يعينون من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، 
في إطار لجنة مديرية تتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه واملراقبة، 
باإلضافة إلى لجان جهوية للتتبع، يعهد إليها بتتبع مراقبة تنفيذ أنشطة 

املؤسسة على مستوى نفوذها الترابي.

هذه  خضوع  على  القانون  هذا  مشروع  ينص  ذلك،  مقابل  وفي 
املؤسسة ملراقبة املفتشية العامة للمالية، وكذا ألحكام القانون رقم 
62.99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية، كما ستخضع حساباتها لتدقيق 
سنوي يجرى لزوما تحت مسؤولية خبراء محاسبيين من أجل تقييم 

نظام املراقبة الداخلية للمؤسسة.

كما ينص هذا املشروع على مقتضيات خاصة تقوم بإحالل املؤسسة 
محل "جمعية األعمال االجتماعية لرجال املطافئ" في حقوقها والتزاماتها 
والخدمات  والتوريدات  األشغال  بصفقات  الخصوص  على  املتعلقة 

وجميع العقود واالتفاقيات املبرمة من لدن الجمعية املذكورة.

هذه  إحداث  وراء  من  الغاية  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  الختام،  وفي 
املؤسسة تكمن في تحفيز الرأسمال البشري لهذا القطاع الحيوي، فضال 
عن تكريس روح االنتماء وتقوية العالقات املهنية ومد جسور التواصل 
بين مختلف الفئات العاملة به، والتي تضطلع بمهام جسيمة، تتمثل 
أساسا في حماية األشخاص من األخطار والحفاظ على املمتلكات وإغاثة 

املنكوبين في حالة وقوع حوادث أو كوارث.

مضامين  أهم  املحترمين،  املستشارين  والسادة  السيدات  تلكم، 
مشروع القانون املعروض على أنظار مجلسكم املوقر.

وفقنا هللا جميعا لخدمة وطننا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاي3زير.

في إطار املناقشة فهاذ 3 ديال املشاريع، إذن غادي نشوف إذا ما كان 
حتى �ضي واحد يرغب باش يتدخل.. إلى ما كاين حتى �ضي واحد..

اآلن املداخالت يتعطاو، غادي ندمجوها فالتقارير كالعادة، وننتقلو 
للتصويت على مواد "مشروع قانون رقم8 137. يتعلق بمؤسسة األعمال 

االجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها".

القانون، ألن  عنوان مشروع  على  غير  نصوتو  غادي  البداية،  في 
مشروع القانون كان جاب كلمة "أعوان"، فاللجنة قررت وصوتت باش 

تزول كلمة "أعوان".

اللجنة  عدلته  كما  القانون  مشروع  عنوان  نعرض  غادي  إذن 
للتصويت )بحذف كلمة "أعوان"(:

املوافقون: إجماع.

شكرا.

غادي ندوزو للمادة األولى كما عدلتها اللجنة.

املادة األولى: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 2: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 3: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 4: كما عدلتها اللجنة
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املوافقون: باإلجماع.

املادة 5: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 6: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 7:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 8:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 9:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 10: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 11: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 12:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 13:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 14:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 15:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 16: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 17:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 18:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 19:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 20:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 21:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 22: كما أضافتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

غادي نعرض اآلن مشروع القانون برمته:

املوافقون: باإلجماع.

شكرا.

إذن قافقلمجلسلاملستشارينلعلىل"مشرقعلقان3نلرقمل37.18ل
ايتراب ةل الجماعاتل مل3ظفيل االجتماع ةل األعمالل بمؤسسةل لتذلقل

قمجم3عاتهالقه ئاتها".

بإعادة تنظيم   38.18 إلى "مشروع قانون رقم  ننتقلو  اآلن غادي 
السلطة  رجال  لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  مؤسسة 

التابعين لوزارة الداخلية".

املادة األولى:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 2:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 3:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 4:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 5:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 6:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 7:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 8:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 9:
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املوافقون: باإلجماع.

املادة 10:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 11:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 12:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 13:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 14:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 15: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 16:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 17:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 18:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 19:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 20:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 21:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 22:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 23:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 24:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 25:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 26:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 27:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 28:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 29:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 30:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 31:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 32: كما أضافتها اللجنة، غادي نعرضها للتصويت

املوافقون: باإلجماع.

اآلن غادي نعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: باإلجماع.

إذن قافقلمجلسلاملستشارينلعلىل"مشرقعلقان3نلرقمل38.18ل
بإعاد1لتنظ ملمؤسسةلالحسنلايثانيليألعماللاالجتماع ةليفائ 1ل

رجاللايسلطةلايتابذينلي3زار1لاي اخل ة".

اآلن غادي ننتقلو إلى "مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة 
األعمال االجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية".

املادة األولى:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 2:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 3:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 4: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 5:
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املوافقون: باإلجماع.

املادة 6:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 7:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 8:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 9:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 10:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 11:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 12:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 13: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 14: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 15:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 16:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 17:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 18: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 19:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 20:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 21:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 22:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 23:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 24:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 25:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 26:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 27:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 28: كما أضافتها اللجنة، غادي نعرضها للتصويت.

املوافقون: باإلجماع.

غادي نعرض اآلن مشروع القانون برمته للتصويت.

املوافقون: باإلجماع.

إذن قافقلمجلسلاملستشارينلعلىل"مشرقعلقان3نلرقمل60.18ل
ايذامةل بامل لريةل يلذاملينل االجتماع ةل األعمالل بمؤسسةل لتذلقل

يل3قالةلامل ن ة".

شكرا السيد الوزير على مساهمتكم في هذه الجلسة.

وننتقل مباشرة إلى "مشروع القانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم 
البيئي".

الكلمة لكم السيد الوزير.

ايس  لعزيزلايرباح،لقزيرلايطاقةلقاملذادنلقايبيئة:

بسملهللالايرحمنلايرح م

الحم لهلللقايصال1لقايسالملعلىلم3النالرس3للهللالقعلىلآيهلقصحبهل
أجمذين.

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

القانون  هذا  حول  موجز  بعرض  أمامكم  أتقدم  أن  أتشرف 
املهم، وباملناسبة أتقدم بالشكر إلى األخوات واإلخوة أعضاء مجلس 
املستشارين وخاصة أعضاء اللجنة على التفاعل اإليجابي، من الطرفين 
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طبعا، ألنه كانت هناك مقترحات جيدة ومهمة كان فيها تفاعل إيجابي.

طبعا تعتبر منظومة دراسة التأثير على البيئة من أهم مكتسبات تدبير 
الشأن البيئي التي حققتها بالدنا في مجال البيئة والتنمية املستدامة، 
البيئي  القانون  مبادئ  كأحد  الوقاية  مبدأ  تفعيل  من  مكنت  والتي 
الدولي، وذلك بإخضاع بعض املشاريع التنموية لتقييم آثارها املحتملة 

على البيئة قبل الشروع في إنجازها.

طبعا كيعرفو السيدات والسادة املستشارين بأن كان عندنا واحد 
القانون 12.03 اللي كيتكلم على التقييم البيئي، هذا القانون كان فقط 
يقتصر على املشاريع وال يتحدث عن املخططات واالستراتيجيات، طبعا 
ملي كيجي واحد القطاع وزاري وكيجيب واحد املخطط حول الصناعة 
أو املعادن والطاقة أو الفالحة، ليس هناك أي إشارة بالقانون يمكن 
واحد   ،)chapitre( واحد  يكون  بالقانون  إلزاما  ليس  ولكن  يديروها 
املحور فيه هاذ املخطط أو هاذ البرنامج اللي كيتكلم على كيفية مقاربة 
القضية البيئية فهاذ املخطط، ما كانش بحكم هاذ القانون اللي كان 

عندنا 12.03 ما كانش كيتكلم على هاذ ال�ضي، إذن هذا األمر األول.

فهاذ القانون اللي عرضنا، جميع االستراتيجيات املستقبلية كيفما 
كانت هاذ االستراتيجية البد تقول لينا كيفاش غادي تعامل مع البيئة، 
ما�ضي فالتفاصيل، ألن دائما فاإلستراتيجيات ما كتدخلش فالتفاصيل 
استراتيجية  نديرو  بغينا  ولكن  استراتيجية،  هي  واملالية،  التقنية 
فاملعادن، البد يكون عندنا واحد )le1chapitre( كيف غيدير مع املاء، 
ليها، كيف  اللي قريب  الواحات  املائية، كيف غيدير مع  الفرشة  مع 
غيدير مع الغابات اللي تتكون قريبة، كيعطينا التوجهات العامة، يعني 

دائما فاملخططات.

فإذن فهاذ القانون أصبح إلزاما على من يقدم أي مخطط وأي 
برنامج، أي استراتيجية أن يشير إلى هذا املوضوع.

األمر الثاني وهو أنه فالقانون السابق كان عندنا املشاريع كتساوى، 
في القانون 12.03، بمعنى سواء كان مشروع ديال مليار ديال الدرهم وال 
مشروع ديال مليون ديال الدرهم كان بحال بحال خصو يدير دراسة 
التأثير على البيئة، كان مشروع اللي بين كيأثر بشكل كبير أو كمشروع 
اللي يمكن ما يأثرشاي كان حتى هو خصو يدير الدراسة التأثير على 
البيئة ويم�ضي ملكتب دراسات ويقدمها لواحد اللجنة وتجتمع اللجنة 
على املستوى الجهوي ويمكن ترتفع للمستوى الوطني، بهذا القانون 
تيسيرا لالستثمار، وعدال، احنا غنفرقو بين املشاريع، املشاريع الكبيرة 
خصها تدير الدراسات على البيئة، ضروري، بغيتي تدير واحد املحطة 
تدير واحد  بغيتي  )barrage( كبير،  تدير واحد  بغيتي  الكهرباء،  ديال 
الطريق السيارة اللي هي كبيرة، بغيتي تدير واحد السكة حديدية، البد 
تدير دراسة بقواعدها كيديرها مكتب دراسات، لكن املشاريع اللي هي 
تأثيرها ما�ضي كثير أو أنها صغيرة، نكتفي بالبطاقة ديال البيئة كيعطيوها 

مكاتب الدراسات.

طبعا، هذا القانون حدد لينا معنى مكاتب الدراسات البيئية، أن 
تكون معتمدة، ما�ضي مكتب دراسات كاين غير ف )cartable(، مكتب 
الدراسات فقط اخذا العنوان والسالم، البد أن يكون طرقة االعتماد 
ديال هاذ مكاتب الدراسات ديال البيئة اللي هي كتعطي البطاقة البيئية.

ثم، ملا تدار القانون 12.03 كيتكلم على.. دابا اآلن دزنا لالسترايجيات، 
أنه  هو  القضية  واحد  وقع  والصغار،  الكبار  بين  الفرق  على  تكلمنا 
القانون 12.03 كيتكلم على مشاريع جديدة، مشاريع جديدة خصها 
تدير الدراسات على البيئة، في حين فالبالد ديالنا كاين عشرات اآلالف 
ديال املشاريع قائمة وتأثيرها على البيئة كاين، فكيفاش غادي نتعاملو 

معها؟ واش غنفرضو عليها تدير دراسات التأثير على البيئة من جديد؟

لينا  تيديرو  فقط  البيئي،  باالفتحاص  يسمى  ما  نديرو  قررنا 
الكهرباء  ديال  محطة  ولقينا  جينا  مثال  مدة،  كل  البيئي  االفتحاص 
كتستعمل الفحم وال معدن تدار هاذي شحال، فمكيخضعش للقانون 
12.03 ما�ضي )rétroactif(، ما�ضي بأثر رجعي، فدرنا فهاذ القانون أنه 
والقانون كيحدد  إلزامي،  البيئي  االفتحاص  ديال  لينا دراسة  يجيب 
أنه إلزامي االفتحاص البيئي، واش كيأثر على البيئة وال مكيأثرش على 
البيئة، وملا كيدير االفتحاص ما�ضي كنغلقو، كنقولو كيدير فيه التزام 

شنو هي اإلجراءات اللي كيديرها باش يقلل من التأثير على البيئة.

تقريبا هاذي أهم األمور اللي جاب بيها هاذ القانون، فإذن املشاريع 
واملخططات، التفريق بين املشاريع الكبرى واملشاريع الصغرى، مكاتب 
دراسات معتمدة، املشاريع اللي هي قائمة البد أن يكون فيها افتحاص 
بيئي، وهكذا كنكونو كملنا هاذ اإلطار القانوني املرتبط بالتقييم البيئي، 
طبعا والعقوبات زدنا فيها، فهمتي؟ زدنا فيها ألنه ما يمكنش واحد اللي 
كيخرب الفرشة املائية فاألخر كتقول ليه 5000 درهم، طيب مستعد 
يعطيها ليك كل شهر ويبقى مستمر كيخدم، فقلنا البد األمور اللي تتأثر 
على البيئة بشكل كبير جدا وإلى ما خالش األجهزة تقوم باألدوار ديالها، 
أكثر من ذلك مكاتب  بل  املالية،  الناحية  منها من  فالعقوبات رفعنا 
الدراسات اللي املرة األولى دار الغلط والثاني دار الغلط، الثالثة يمحى 
من الالئحة ديال مكاتب الدراسات، ألن هاذ ال�ضي كنعانيو منه جميعا، 
كتكون مكاتب دراسات كتدير )copier/coller( وكتجيب لينا دراسات، 
فاحنا درنا حتى فالقانون، وهذا التعديالت اللي جات عندكم من اللجنة 
طبعا ما كانتش فالنسخة اللي جات من مجلس النواب، ولكن أضفناها 
واللي هي مهمة،  تعديالت محترمة وهي كثيرة  فاللجنة، طبعا أضفنا 
فمعنى مكتب الدراسات اللي ما كيديرش الدراسات بقواعدها وكيكذب 
علينا املرة األولى والثانية فكنعطيو العقوبة املرة األولى والثانية وفي املرة 

الثالثة يلغى من الئحة ديال مكاتب الدراسات.

شكرا على متابعتكم.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاي3زير.
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اآلن باب املناقشة مفتوح إذا كان �ضي واحد كيرغب لتناول الكلمة، 

له ذلك.

أنا كندير املسطرة السيد الرئيس.

إذن غادي ندوزو مباشرة للتصويت على مواد مشروع القانون.

املادة األولى:

املوافقون باإلجماع.

املادة 2: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 3: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 4:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 5:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 6:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 7: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 8:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 9:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 10:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 11:

املوافقون: باإلجماع.

املـادة 12:

املوافقون: باإلجماع.

املـادة 13:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 14:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 15:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 16: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 17:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 18:

املوافقون: باإلجماع.

املـادة 19:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 20: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املـادة 21:

املوافقون: باإلجماع.

املـادة 22:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 23:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 24: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 25:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 26:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 27: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 28:

املوافقون: باإلجماع.
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املادة 29: كما عدلتها اللجنة

املوافقون: باإلجماع.

املادة 30: كما وافقت عليها اللجنة

غير هنا، هللا ير�ضي عليكم، هاذ ال�ضي البد خصو يتسجل.

لقد توصلت رئاسة املجلس من السيد الوزير بطلب تصحيح خطأ 
مادي، ليس إال، هو سقوط سهوا عبارة "الفقرة األولى" خص تزاد.

غادي نعرض املادة 30 )كما وافقت عليها اللجنة( للتصويت:

املوافقون: باإلجماع.

شكرا.

عنوان الباب الثامن من مشروع القانون:

املشروع كان يحمل "أحكام مختلفة"، ففي اللجنة أضافت للعنوان 
"أحكاملانتواي ةلقمختلفة"، غادي نعرضها للتصويت:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 31: كما أضافتها اللجنة، كنعرضها كذلك للتصويت:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 32: بعد إعادة ترتيبها )املادة 31 في النص األصلي(، كنعرضها 
للتصويت:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 33: بعد إعادة ترتيبها )املادة 32 في النص األصلي(

املوافقون: باإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: باإلجماع.

إذن، قافقلمجلسلاملستشارينلعلىل"مشرقعلقان3نلرقمل49.17ل
لتذلقلبايتو  ملايب ئي".

شكرا السيد الوزير على مساهمتكم.

وشكرا أخواتي إخواني املستشارين.

رفذتلالجلسة.

امللحق:لامل اخالتلاملكت3بةلاملسلمةليرئاسةلالجلسة.

I(لم اخالتلفريقلاألصايةلقاملذاصر1:

1.لمشرقعلقان3نلرقمل42.20لبتغ يرلاملرس3ملبوان3نلرقمل2.20.292ل
ايصادرلفيل18لرجبل1111ل)13لمارسل1313(لاملتذلقلبسنلأحكامل

خاصةلبحايةلايط3ارئلايصح ةلقإجراءاتلاإلعالنلعنها.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
املرسوم  بتغيير   42.20 رقم  قانون  والتصويت على مشروع  الدراسة 
الطوارئ  بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق   2.20.292 رقم  بقانون 

الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

يتضح من خالل دراستنا لهذا املشروع قانون أن وضع هذه املادة 
السادسة جاء في سياق بداية إعالن حالة الطوارئ الصحية مراعاة 
لظروف األشخاص خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلنة، ودرءا 
لكل ما من شأنه أن يحول دون وفائهم بااللتزامات امللقاة على عاتقهم 
وحماية ملصالحهم، بسبب عدم تمكنهم من التنقل ملمارسة حقوقهم 
اإلجراءات  لسبب  اإلدارات،  أو  الدولة  اتجاه  التزاماتهم  تنفيذ  وكذا 
املتخذة من لدن السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة كوفيد 

19، وباألخص منع التنقل وإجراءات الحجر الصحي.

في هذا اإلطار يأتي تعويض هذه األحكام الواردة في املادة السادسة 
الصحية  الطوارئ  حالة  فترة  خالل  للحكومة  تخول  أخرى  بأحكام 
املعلن عنها، وقف سريان مفعول اآلجال املنصوص عليها في النصوص 
استمرار  أن  لها  تبين  إذا  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية 
املعنيين  سريان مفعول هذه اآلجال يحول دون ممارسة األشخاص 
به بحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خالل هذا األجل بسبب اإلجراءات 

املتخذة من قبل السلطات املختصة للحد من تف�ضي الوباء.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

يهدف هذا النص التشريعي إلى نسخ أحكام املادة السادسة من 
املرسوم بقانون رقم 2.20.292 املذكور واملتعلقة بوقف جميع اآلجال 
التشريعية والتنظيمية املنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعالن 
حالة الطوارئ الصحية )باستثناء اآلجال املتعلقة بالطعن باالستئناف 
الخاصة باألشخاص املتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت 
الحراسة النظرية وباالعتقال االحتياطي(، على أن يستأنف احتساب 

هاته اآلجال ابتداء من اليوم املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ.

إن من شأن اإلبقاء على املادة السادسة السالفة الذكر في صيغتها 
الحالية كقاعدة عامة، يطرح مجموعة من اإلشكاالت بعد تخفيف 
الحجر الصحي بمجموع تراب اململكة وفق الضوابط املنصوص عليها في 
املرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020، وهو ما سينعكس 
العمومية  األنشطة  بمختلف  للعمل  الطبيعية  العودة  على  سلبا 
واالقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة واملواطنين على حد 

سواء.

لهذه االعتبارات نصوت باإليجاب على مشروع قانون رقم 42.20 
بتغيير املرسوم بقانون رقم 2.20.292 املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة 

الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
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1.لمشاريعلايو3انينلايتاي ة:

-لمشرقعلقان3نلمشرقعلقان3نلرقمل38.18لبإعاد1لتنظ ملمؤسسةل
الحسنلايثانيليألعماللاالجتماع ةليفائ 1لرجاللايسلطةلايتابذينل

ي3زار1لاي اخل ة؛

-لمشرقعلقان3نلرقمل37.18للتذلقلبمؤسسةلاألعماللاالجتماع ةل
مل3ظفيلقأع3انلالجماعاتلايتراب ةلقمجم3عاتهالقه ئاتها؛

-لمشرقعلقان3نلرقمل60.18للتذلقلبمؤسسةلاألعماللاالجتماع ةل
يلذاملينلبامل لريةلايذامةليل3قالةلامل ن ة.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار الدراسة 
والتصويت على كل من مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة 
التابعين  السلطة  رجال  لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن 
لوزارة الداخلية، ومشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة األعمال 
الترابية ومجموعاتها وهيئاتها  الجماعات  االجتماعية ملوظفي وأعوان 
االجتماعية  األعمال  بمؤسسة  يتعلق   60.18 رقم  قانون  ومشروع 

للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية.

وهي ذات املناسبة ألعبر لكم عن موقفنا في حزب األصالة واملعاصرة 
بشأن مشاريع القوانين املعروضة على أنظارنا اليوم، وألنوه باألجواء 
التي طبعت أشغال اللجنة والتي مكنتنا من امل�ضي قدما نحو إخراج هذه 

املشاريع إلى حيز الوجود.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

حسنا فعلت الوزارة بعرض مشاريع القوانين السالفة الذكر على 
بضرورة  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  نادينا  لطاملا  إذ  اليوم،  أنظارنا 
العناية بأوضاع عدد من القطاعات من بينها القطاع الذي نتدارسه 
اليوم بكل فئاته والذي يستحق في نظرنا املزيد من االهتمام بالنظر إلى 

املجهودات القيمة التي يبذلونها في خدمة الوطن واملواطنين.

فيما يتعلق ب "مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة 
التابعين  السلطة  رجال  لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن 
لوزارة الداخلية"، نؤكد أن هذا املشروع يهدف إلى مراجعة وتحديث 
االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  ملؤسسة  املنظم  القانوني  اإلطار 
لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، الذي تم إقراره بداية 
الثمانينات، وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة املؤسسة 
في االرتقاء بالخدمات االجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها. كما 
يتوخى مشروع هذا القانون مالءمة اإلطار القانوني السالف الذكر مع 
املستجدات القانونية التي عرفتها بالدنا ومسايرة التطور الذي يشهده 
مرفق األعمال االجتماعية، فضال عن مواكبة الحياة املهنية والعائلية 

ألطر اإلدارة الترابية.

حيث بمقت�ضى هذا املشروع، أصبحت املؤسسة مفتوحة في وجه 
كافة املوظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم 

تحديد  تم  ولذلك  السلطة،  رجال  على  االقتصار  عوض  ودرجاتهم، 
تسمية جديدة لها وهي "مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية 

لفائدة رجال السلطة واملوظفين التابعين لوزارة الداخلية".

في  تتمثل  املقتضيات  القانون على جملة من  كما ينص مشروع 
املزاولين  الداخلية  وزارة  ملوظفي  اإللزامي  االنخراط  مبدأ  اعتماد 
مهامهم، مع فتح باب االنخراط أمام املوظفين املوضوعين رهن إشارتها 
أو امللحقين لديها أو املتعاقدين معها، وكذا استمرار املنخرطين املحالين 
على التقاعد وأزواجهم وأبنائهم في االستفادة من خدمات املؤسسة؛ 
وتوسيع مجال الخدمات التي تقدمها املؤسسة ملواكبة املنخرطين في 
حياتهم املهنية والعائلية، لتشمل التغطية الصحية، والتأمين الصحي، 

وتشجيع السكن، والترفيه واالصطياف وكذا التواصل والشراكة.

ومن مقتضيات مشروع القانون كذلك إحداث فروع للمؤسسة 
على صعيد جهات اململكة بهدف تقريب إدارة املؤسسة من املنخرطين، 
الفروع  هذه  إحداث  كيفيات  للمؤسسة  الداخلي  النظام  ويحدد 
وتنظيمها وتسييرها، وكذا إحداث لجنة جهوية للتتبع على صعيد كل 
جهة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ومهامها في النظام الداخلي؛ وإمكانية 
الوضع  أو  اإللحاق  بشرية عن طريق  بموارد  املؤسسة  قدرات  تعزيز 
رهن اإلشارة، فضال عن تخويلها إمكانية توظيف مستخدمين وإبرام 
اتفاقيات مع الخبراء للقيام بمهام محددة وكذا اللجوء إلى التعاقد مع 

أطر مختصة أو أعوان كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ملراقبة  القانون  هذا  مشروع  بمقت�ضى  املؤسسة  ستخضع  كما 
املفتشية العامة للمالية وألحكام القانون رقم 62.99 املتعلق بمدونة 
القيام  الترابية  لإلدارة  العامة  للمفتشية  يمكن  كما  املالية،  املحاكم 
بمهام لتدقيق العمليات املالية أو املحاسبية للمؤسسة وكذا الفتحاص 
تدبيرها؛ مع إخضاع املؤسسة الفتحاص سنوي لحساباتها من طرف 

مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأن ذلك ملجلس التوجيه والتتبع.

وأخذا بعين االعتبار إحداث مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي 
فيها  ينخرط  والتي  وهيئاتها،  ومجموعاتها  الترابية  الجماعات  وأعوان 
لزوما موظفو وأعوان الجماعات الترابية، نص مشروع القانون على 
أنه سيتم بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات 
نقل انخراط موظفي الجماعات الترابية املنخرطين، في تاريخ صدور هذا 
القانون، في مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال 
إلى مؤسسة األعمال االجتماعية  التابعين لوزارة الداخلية،  السلطة 

ملوظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاته.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

نود في هذا الصدد أن نشيد وننوه بالعمل الجبار والدؤوب الذي 
بذله رجال السلطة بمختلف درجاتهم بمناسبة حالة الطوارئ والحجر 
ملواجهة  االستثنائية  التدابير  إطار  في  بالدنا  اعتمدته  الذي  الصحي 
القطاع بوطنية  لهذا  19 وكيف تجند كل املنتسبين  فيروس كوفيد 
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وروح عالية الحتواء هذه الجائحة.

إن تبني الوزارة للمقاربة التشاركية أثناء جل مراحل إعداد مشاريع 
 37.18 رقم  قانون  مشروع  الخصوص  وعلى  الدراسة  قيد  القوانين 
يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات الترابية 
ومجموعاتها وهيئاتها، ساهم بشكل كبير في سن منتوج تشريعي سيشكل 
ملختلف  لالستجابة  األهمية  من  كبيرة  درجة  على  خطوة  محالة  ال 
موظفو  أو  السلطة  رجال  سواء  القطاع،  لهذا  املنتسبين  انتظارات 
الترابية  الجماعات  ومتقاعدو  وهيئاتها  الترابية  الجماعات  وأعوان 
وهيئاتها أو موظفو الوقاية املدنية، سواء ما يتعلق بمشاريع السكن أو 
عروض االصطياف ومنح الدراسة للمتفوقين من أبناء املوظفين وغيرها 
من الخدمات االجتماعية التي ستشكل مدخال لتحسين ظروف عيش 

كل املنتسبين لهذا القطاع.

مؤسسة  إلى  الترابية  الجماعات  قطاع  بحاحة  واعون  كنا  لطاملا 
لألعمال االجتماعية من هذا القبيل تعنى بالشأن االجتماعي للموظف 
الجماعي، والتي ستساهم ال محالة في تحسين وتجويد الوضع االجتماعي 
ببرامج  يتعلق  ما  سواء  املستويات  مختلف  على  الجماعي  للموظف 
السكن، من خالل منح التسهيالت الضرورية بشروط تفضيلية، أو ما 
يرتبط بالتطبيب واالستشفاء والتغطية الصحية والتأمين عن املرض 
أو على مستوى القروض من أجل السكن من خالل إبرام اتفاقيات 
بين املؤسسة والبنوك وكذا مع مؤسسات التمويل، ودعم األبناء على 
مستوى تشجيع تمدرسهم، كما ستعنى بتوفير التنقل للمؤمن وأبنائه 
وزوجته، ناهيك عن االستفادة من دعم خاص بالحج، ودعم تمدرس 
األبناء بالخارج، وكذا مجموعة من القضايا املتعلقة بالترفيه والرياضة، 
وكل ما له عالقة بالشأن االجتماعي على غرار باقي مؤسسات األعمال 

االجتماعية بقطاعات مماثلة.

كما سينخرط في هذه املؤسسة وجوبا جميع موظفي الجماعات 
الترابية وأزواجهم وكذا موظفو الجماعات الترابية املنخرطون حاليا 
بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون االجتماعية لرجال السلطة 
التابعين لوزارة الداخلية. كما سيستفيد من خدمات املؤسسة أزواج 

وأبناء وأرامل املنخرطين املصرح بهم.

املكونات  يتم مراعاة مشاركة مختلف  أن  الصدد  في هذا  ونأمل 
املتواجدة بقطاع الجماعات ومنها على الخصوص ممثلين عن رؤساء 
الجماعات الترابية وممثلين عن املنخرطين وعن املوظفين الرسميين 
املنتخبين باللجان اإلدارية املتساوية األعضاء باإلضافة إلى ممثلين عن 

النقابات األكثر تمثيلية بالقطاع.

ما  بقدر  تأتي  التي  التشريعية  املبادرات  بهذه  تنويهنا  وبقدر  إننا 
ندعو الحكومة ومن خاللها وزارة الداخلية إلى إيالء املزيد من العناية 
للمنتسبين لهذا القطاع، ونخص بالذكر فئات املتصرفين ونستغل هذه 
املناسبة لنذكركم، السيد الوزير املحترم، بالحيف الذي يطال فئات 

املتصرفين مقارنة بنظرائهم في قطاعات مماثلة وكل أشكال النضاالت 
التي خاضتها هذه الفئة ونأمل أن تنكب الوزارة على العناية بأوضاعهم 

املادية واالجتماعية.

أيضا نأمل أن يساهم "مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة 
األعمال االجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية" في تجويد 
الخدمات االجتماعية لفائدة كل العاملين بالقطاع والذي يستحق منا 
كل العناية والتقدير بالنظر للمجهودات والخدمات التي يضطلع بها كل 

املنتسبين لهذا القطاع.

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

املبادرات  بهذه  تنويهنا  نجدد  الذكر  السالفة  االعتبارات  لكل 
التشريعية الهادفة ونؤكد تصويتنا في فريق األصالة واملعاصرة باإليجاب 
على كل من "مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن 
لوزارة  التابعين  السلطة  رجال  لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني 
األعمال  بمؤسسة  يتعلق   37.18 رقم  قانون  و"مشروع  الداخلية" 
االجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها"، 
االجتماعية  األعمال  بمؤسسة  يتعلق   60.18 رقم  قانون  و"مشروع 

للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية".

3.لمشرقعلايوان3نلرقمل49.17للتذلقلبايتو  ملايب ئي.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايساد1لاي3زراءلاملحترم3ن،

ايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة "مشروع 
القانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي"، واسمحوا لي بداية أن أجدد 
التأكيد على أهمية البعد البيئي الذي أصبح يلقي بثقله على القضايا 
الراهنة في عالم اليوم املليء باألحداث واملتغيرات، مما جعل املوضوع 
البيئي في صدارة انشغاالت املجتمع الدولي، بالنظر للمخاطر املترتبة عن 

استمرار تدهور الوضع البيئي وارتفاع تكلفته.

ضمن  البيئي  التحدي  املغربية  اململكة  تجعل  أن  جدا،  وطبيعي 
البيئة  لتدهور  السنوية  فالتكلفة  تقرير رسمي  إلى  استنادا  أولوياتها، 
فتمثل  البيئة  تكلفة استصالح  أما  مليار درهم،   13 إلى حوالي  تصل 
أزيد من 1.5% من الناتج الداخلي الخام، هذا خارج األرقام املرتبطة 
بالخدمات الطبية لعالج األمراض الناتجة عن التلوث املائي والهوائي 

والغذائي والوفيات املبكرة التي تنتج عنها.

ففي ظل هذا الوضع، البد من التأكيد أن بالدنا قطعت أشواطا 
مهمة على مستوى التدابير التشريعية الخاصة باملحافظة على البيئة 
والتنمية املستدامة، وقد برزت اإلشارة الصريحة والواضحة إلى سعي 
بالدنا نحو املحافظة على البيئة وتحقيق تنمية مستدامة من خالل ما 
جاء في فصول عديدة من دستور 2011، حيث أكد في الفصل 31 على 
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أنه "تعمل الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة 
واملواطنات  املواطنين  استفادة  أسباب  لتيسير  املتاحة  الوسائل  كل 
على قدم املساواة من الحق في: "... الحصول على املاء والعيش في بيئة 

سليمة".

وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 35 على أنه "تضمن الدولة حرية 
املبادرة واملقاولة والتنافس الحر كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية 
مستدامة من شأنها تعزيز العدالة االجتماعية والحفاظ على الثروات 

الطبيعية الوطنية وعلى حقوق األجيال القادمة"

إلى جانب ذلك، ما فتئ جاللة امللك محمد السادس في العديد من 
الخطب، يؤكد على أهمية املحافظة على البيئة، ففي خطابه بمناسبة 
عيد العرش لسنة 2009 عبر صاحب الجاللة عن مدى انشغال جاللته 
بموضوع البيئة موكدا على ما يلي: "وإن املغرب، وهو يواجه، كسائر 
البلدان النامية تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر 
ضرورة الحفاظ على املتطلبات البيئية... وملواجهة هذه التحديات يجب 
انتهاج سياسة املشاورة مع ضرورة انخراط الشعب املغربي قاطبة.."، 

انتهى كالم جاللة امللك.

إن خطاب جاللته يعتبر حجر األساس الذي أسس لوضع امليثاق 
إلى خلق  باألساس  يهدف  والذي  املستدامة،  والتنمية  للبيئة  الوطني 
دينامية جديدة وإعادة التأكيد على أن املحافظة على البيئة ينبغي أن 
تشكل االنشغال الدائم لعموم املغاربة في مسلسل التنمية املستدامة 
للمملكة، وتحديد املسؤوليات الفردية والجماعية لعموم املغاربة من 

أجل تعبئتهم كل حسب النشاط الذي يزاوله.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

فيما يتعلق بمشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته والتصويت 
عليه اليوم فإنه يهدف إلى مراجعة القانون رقم 12.03 املتعلق بدراسات 
التأثير على البيئة وذلك تطبيقا للقانون اإلطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق 

وطني للبيئة والتنمية املستدامة.

ومن أهم املستجدات التي جاء بها هذا املشروع قانون، إخضاع 
السياسات العمومية والبرامج واملخططات وتصاميم التنمية القطاعية 
أو الجهوية للتقييم االستراتيجي البيئي وتحيين وتتميم الئحة املشاريع 
تبسيط  وكذا  تنظيمي  بنص  البيئة  على  التأثير  لدراسات  الخاضعة 
دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات 
ضعيفة على البيئة وذلك بإلزام أصحابها بتقديم إدالء مبسط للتأثير 

على البيئة عوض إخضاعها لدراسة التأثير على البيئة.

أما بالنسبة للوحدات الصناعية واألنشطة املوجودة قبل صدور 
هذا القانون والتي لم تكن موضوع أي تقييم بيئي، فستخضع لإلفتحاص 
البيئي وذلك بغرض مواكبتها الحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل، 
كما سيتم تعزيز مراقبة املشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من 

العقوبات املطبقة على مخالفات هذا القانون.

كما ستتم مالءمة مقتضيات مشروع هذا القانون مع اإلطار القانوني 
الجديد املتعلق باملراكز الجهوية لالستثمار لتحديد االختصاصات التي 
ستبقى على املستوى املركزي وتلك التي سيتم نقلها للجان الجهوية 
املوحدة لالستثمار على املستوى الجهوي، وذلك تنزيال لورش الجهوية 

املتقدمة.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

من خالل دراسة وتمحيص املقتضيات التي جاء بها هذا املشروع، 
تكونت لدينا القناعة في فريق األصالة واملعاصرة بأهمية هذا املشروع 
وباإلضافة النوعية التي سيأتي بها من أجل مراجعة القانون رقم 12.03 
املتعلق بدراسات التأثير على البيئة وتجاوز اإلكراهات التي عرفها تنزيله، 
إال أننا نؤكد مقابل ذلك على ضرورة تجاوز الثغرات التي ال زالت تعتري 
التحسيس  في مجال  الحيوي، خاصة  القطاع  لهذا  الحكومي  التدبير 
في مجهودات  الجميع  انخراط  البيئة وضمان  املحافظة على  بأهمية 
حماية النظم البيئية، فعلى الرغم من الجهود التي بذلت في هذا اإلطار، 
إال أن النتائج املترتبة عنها تبقى دون االنتظارات في ظل املراهنة على 
انخراط كافة أطياف الشعب املغربي للمساهمة الفاعلة في املحافظة 

على البيئة باعتبار اإلنسان املصدر األول للتلوث.

كما أن التركيز على تضافر جهود الجميع والتحلي بروح تضامنية، 
ما  هو  الجميع،  بها  ينعم  سليمة  بيئة  أجل  من  واحدة  يدا  والعمل 
سيجعل من عملية تنزيل مفاهيم من حجم االقتصاد األخضر والتنمية 
أصحاب  بإجبار  أيضا  مطالبة  الحكومة  وحتمية،  سلسة  املستدامة 
املقاوالت الخاصة بالتحلي بروح املسؤولية اتجاه ثروات أجيال الغد 

وذلك عن طريق احترام معايير املسؤولية األخالقية والبيئية لشركاتهم.

االقتصادي  املجلس  تقرير  به  أو�ضى  بما  نذكر  الصدد،  هذا  في 
واالجتماعي والبيئي منذ 2012 خاصة في مجال تعزيز آليات التمويل 
القطاعات  مختلف  لتخضير  تفضيلية  صيغ  عبر  الخاص  العمومي- 
 بالنسبة إلى املقاوالت الصغرى واملتوسطة، كما 

ً
االقتصادية، خصوصا

اقترح املجلس إدماج تقييم األخطار البيئية واالجتماعية في شروط منح 
القروض من املصارف بما يمكن من فرض القوانين وااللتزامات البيئية 

واالجتماعية في املراحل األولى لكل االستثمارات.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ألهمية  واستحضارا  فريقنا  أبداها  التي  املالحظات  من  بالرغم 
املستجدات التي جاء بها هذا املشروع، فإننا نصوت عليه باإليجاب.

وشكرا السيد الرئيس.

II.لم اخالتلايفريقلاالستوالليليل3ح 1لقايتذادي ة:

1.لمشرقعلقان3نلرقمل42.20لبتغ يرلاملرس3ملبوان3نلرقمل2.20.292ل
ايصادرلفيل18لمنلرجبل1111ل)13لمارسل1313(لاملتذلقلبسنلأحكامل

خاصةلبحايةلايط3ارئلايصح ةلقإجراءاتلاإلعالنلعنها.
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بسملهللالايرحمنلايرح م

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يسرني 
رقم  بقانون  املرسوم  بتغيير   42.20 رقم  قانون  مشروع  مناقشة  في 
2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( املتعلق 

بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

بداية، البد من االعتزاز واالفتخار بالحنكة املولوية السامية واإلشادة 
بنظرة جاللته أعزه هللا االستباقية، الثاقبة التي جنبت بالدنا، حدوث 

عدد كبير من املصابين تحت شعار" اإلنسان قبل االقتصاد".

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

إنه من باب اختيارنا أن نكون معارضة وطنية تعادلية، ننوه ونشيد 
بالدور الذي اضطلعت به الحكومة في تدبير هذه املحنة، مع كل ما 

سجلناه من نقائص عرفها هذا التدبير، اجتماعيا واقتصاديا.

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

وااللتزام  االنضباط  نثمن  لكي  الفرصة  تفوتنا  ال  املناسبة،  بهذه 
الذي أبان عنه املجتمع املغربي بكل شرائحه وأصنافه.

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

العودة  السياسوية، نسجل  باب املوضوعية وبعيدا عن  إنه من 
القوية لظهور بؤر في مناطق متعددة من البالد )اللة ميمونة – آسفي(، 
حيث نجد أن القاسم املشترك بينهما في هذا التصاعد الوبائي، هو 
الجشع، والسعي لتحقيق الربح السريع لدى بعض أصحاب الشركات 
الذين ال يولون أي اعتبار لصحة املواطنين، همهم هو تحقيق املكاسب 
املسؤولية  ربط  مبدأ  تفعيل  يستدعي  الذي  األمر  إال،  ليس  املالية 
باملحاسبة، وتحميل من ثبت تقصيره وتهاونه في عدم توفير السالمة 

والوقاية للمستخدمين واملستخدمات تبعات ذلك.

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

في  املصابين  لعدد  مهوال  ارتفاعا  تعرف  الوباء،  انتشار  وتيرة  إن 
العالم، مما يستوجب الحيطة والحذر والحزم والصرامة.

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

إننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، نثمن هذا املشروع ملا 

يحققه من استقرار، دون إغفال مواصلة االهتمام بالجانب االجتماعي 
واالقتصادي.

1.لمشرقعلقان3نلرقمل49.17للتذلقلبايتو  ملايب ئي:

ايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد1لأعضاءلالحك3مة،

ايس  اتلقايساد1لأعضاءلمجلسلاملستشارين،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
حول مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي.

هذا املشروع الذي يستمد روحه من مرجعيات القانون رقم 12.03 
املتعلق بدراسات التأثير على البيئة، واملرجعيات البيئية الدولية، ووفاء 
املغرب بالتزاماته اتجاه القانون الدولي من خالل "إعالن ریو" لسنة 
1992 واتفاقيتي تغيير املناخ، والتنوع البيولوجي، ثم القانون رقم 11.03 

املتعلق بحماية واستصالح البيئة كمرجعية وطنية.

وتكمن دواعي مراجعة القانون رقم 12.03 املتعلق بدراسات التأثير 
على البيئة في تطبيق مقتضيات القانون اإلطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق 
وطني للبيئة والتنمية املستدامة، وفي تجاوز النواقص التي أبان عنها 
تطبيق القانون رقم 12.03 على أرض الواقع وتتلخص في قصور الئحة 
لتقييم  آلية  البيئة، وغياب  التأثير على  الخاضعة لدراسات  املشاريع 
اآلثار البيئية للمشاريع االستثمارية القائمة قبل صدور القانون، وعدم 
التمييز بين املشاريع الصغرى واملشاريع الكبرى، وعدم التنصيص على 

عقوبات رادعة في حق املخالفين.

البيئي  بالتقييم  املتعلق   49.17 رقم  قانون  مشروع  جاء  وقد 
بمستجدات أهمها:

وتصاميم  واملخططات  والبرامج  السياسات  مشاريع  إخضاع   -
التنمية القطاعية والجهوية للتقييم االستراتيجي البيئي. وكذلك تحيين 
وتتميم الئحة املشاريع الخاضعة لدراسات التأثير البيئي بنص تنظيمي، 

وتبسيط دراسة التأثير على البيئة للمشاريع الصغرى؛

صدور  قبل  املوجودة  واألنشطة  الصناعية  الوحدات  إخضاع   -
القانون والتي لم تكن موضوع أي تقييم أو افتحاص بيئي.

وقد نص هذا املشروع على ضرورة إنجاز دراسات التقييم البيئي 
من طرف مكاتب دراسات معتمدة مع تعزيز وتقوية دور املراقبة في حق 
املشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من العقوبات املطبقة على 

املخالفين.

ايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد1لأعضاءلالحك3مة،

ايس  اتلقايساد1لأعضاءلمجلسلاملستشارين،

البد من التنويه بمجهودات بالدنا في العمل على بلورة استراتيجية 
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متكاملة للتنمية البيئية التي تروم تسريع االنتقال التدريجي نحو اقتصاد 
أخضر شامل.

كما أن هذا املشروع سيساهم في إقالع بأسس التنمية عبر وضع 
مجموعة من األدوات التحليلية والتشاركية الهادفة إلى دمج مختلف 
والعمل  والبرامج،  واملخطط  العمومية  السياسات  في  البيئية  النظم 
واالجتماعية،  االقتصادية  الجوانب  مع  ترابطها  أوجه  تقييم  على 
ويعتبر خطوة تشريعية متميزة مكملة لألدوات التقليدية املعتمدة في 
مجال تقييم األثر البيئي املعمول به حاليا في القانون 12.03 املتعلق 
بدراسة التأثير على البيئة، واملساهمة في إرساء التقديرات املستقبلية 
املحتملة للمراحل املبكرة لدورة صنع القرار البيئي، انطالقا من التقييم 

االستراتيجي للسياسات العمومية واملخططات والبرامج.

تنزيل  على  يؤكد  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  وإن  هذا 
األهداف والغايات املتوخاة من هذا املشروع لصنع القرارات البيئية 
وأن ال يرتهن الكيفيات تنزيل العناصر اإلجرائية وطرق املمارسة املحددة 

بنصوص تنظيمية، كما يو�ضي بما يلي:

- تعزيز األسس واملعايير املعتمدة في عملية تحديد املشاريع الخاضعة 
لدراسات التأثير على البيئة وتمييزها عن غيرها؛

- توسيع مهام آلية الرقابة حول عمل مكاتب الدراسات؛

- احتساب األقدمية لفائدة املشاريع والوحدات الصناعية القائمة 
فيما يتعلق باالفتحاص والترخيص؛

- إدماج قواعد النجاعة الطاقية ضمن مستجدات هذا القانون؛

- مواكبة األنشطة الصناعية في عالقتها بالتحول البيئي والطاقات 
النظيفة لدعم وترسيخ اقتصاد أخضر متكامل.

ونظرا ألهمية دراسات التأثير البيئي على البيئة كآلية للوقاية من 
املخاطر املحتملة للمشاريع على النظم البيئية، وتقييم اآلثار السلبية 
واإليجابية لهذه املشاريع، فإن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 

يصوت بنعم على هذا واملشروع.

3.لمشرقعلقان3نلرقمل37.18للتذلقلبمؤسسةلاألعماللاالجتماع ةل
مل3ظفيلقأع3انلالجماعاتلاملحل ةلقه ئاتها:

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي3زير،

ايساد1لاملستشارين،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتقدم  أن  يسرني 
األعمال  بمؤسسة  يتعلق   37.18 رقم  قانون  "مشروع  ملناقشة 
االجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات املحلية وهيئاتها"، ذلك أن هذه 
كافة  إلى  االجتماعية  الخدمات  تقديم  إلى  تهدف  املذكورة  املؤسسة 

موظفي الجماعات الترابية.

ايس  لايرئيس،

الخدمات  تطوير  إلى  ويرمي  يتوخى  القانون  هذا  مشروع  إن 

االجتماعية لفائدة شريحة كبيرة ملوظفي الجماعات الترابية، التي تقدم 

خدمات للمجتمع تستحق االلتفات إليها، والعناية بها وتحسين وضعيتها 

االجتماعية ومنحها مؤسسة اجتماعية تليق بتضحياتها.

ايس  لايرئيس،

إننا نعتبر أن هذا املشروع قانون هو ثمرة مخرجات الحوار االجتماعي 

القطاعي بين النقابات األكثر تمثيلية ووزارة الداخلية الذي تم توقيعه 

سنة2002 وسنة 2007.

ايس  لايرئيس،

املوظفات  كل  لتطلعات  تستجيب  أن  يجب  املؤسسة  هذه  إن 

واملوظفين وأن تكون في مستوى املؤسسات االجتماعية الرائدة في هذا 

املجال، والتي تقدم خدمات جليلة للموظفين واألطر واملستخدمين، 

خصوصا وأن هذه الفئة من املوظفين وأعوان الجماعات الترابية تعاني 

الخدمات  وضعف  والتعويضات  األجور  وهزالة  واإلقصاء  التهميش 

التحفيز  وغياب  العمل  وبنيات  وتدهور شروط  املقدمة  االجتماعية 

والتكوين واستفحال التعسف اإلداري، فضال عن االستثناء واإلقصاء 

من كل االتفاقيات وتأخير االستفادة من حذف الساللم الدنيا ومن 

كل الترقيات االستثنائية، وامتحانات الكفاءة املهنية والحرمان من كل 

الخدمات االجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية.

ايس  لايرئيس،

بالنظر إلى أهمية األدوار التي تضطلع بها هذه الفئة من املوظفين 

التي ال تقل أهمية عن الدور الذي يقوم به كل املوظفين العموميين، 

نطالب برفع الحيف عن هذه الشريحة، من خالل رفع األجور، وتحسين 

الخدمات املقدمة لها، كما ندعو إلى تمكين هذه املؤسسة االجتماعية 

من موارد مالية مهمة لجعلها تلعب الدور املنوط بها، وجعلها مؤسسة 

في مستوى باقي املؤسسات االجتماعية في هذا املجال.

ايس  لايرئيس،

إننا نؤكد أن هذا املشروع قانون قادر على ترسيخ العمل بمساطر 

الحكامة الجيدة، وربط املسؤولية باملحاسبة، إلى جانب ترسيخ قيم 

جعلنا  الذي  األمر  للمؤسسة،  املالي  التدبير  مستوى  على  الشفافية 

نطالب برفع التمثيلية النقابية عبر التعديالت التي تقدمنا بها، والتي تم 

قبولها.

ايس  لايرئيس،

الوضعية  في تحسين  املؤسسة ستساهم  أن هذه  يقين  إننا على 

االستقاللي سنصوت  الفريق  في  فإننا  وعليه  للموظفين،  االجتماعية 

باإليجاب على هذا املشروع قانون.
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III.لم اخالتلفريقلايذ ايةلقايتنم ة:

1.لمشرقعلقان3نلرقمل49.17للتذلقلبايتو  ملايب ئي:

بسملهللالايرحمنلايرح م.

قايصال1لقايسالملعلىلس  نالمحم لقعلىلآيهلقصحبهلأجمذين.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، 
نستحضر جميعا األهمية البالغة التي يكتسيها هذا املشروع الذي يأتي 
في إطار تطبيق مقتضيات القانون اإلطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني 
للبيئة والتنمية املستدامة، ويرمي باألساس إلى تجاوز بعض الثغرات 
التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 12.03 املتعلق بدراسات التأثير على 
البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض املشاريع امللوثة لدراسات التأثير 
الذي  التطور املؤسساتي  املراقبة مع  البيئة، وعدم تالؤم نظام  على 

عرفته الشرطة البيئية.

وإننا في فريق العدالة والتنمية نعتبر أن مقتضيات مشروع هذا 
القانون لها راهنية قصوى، حيث تضع اآللية القانونية لتقييم التأثير 
والبرامج  واالستراتيجيات  العمومية  املمارسات  تخلفه  الذي  البيئي 
ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى 
ذات الصلة بالبعد االجتماعي والبيئي واالقتصادي بكيفية مسبقة في 

مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط االستراتيجي.

والتي  القانون  هذا  مشروع  بها  جاء  التي  املستجدات  أهم  ومن 
تستحق التنويه ما يلي:

تحيين وتتميم الئحة املشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على  9
البيئة؛

واملخططات  9 والبرامج  واالستراتيجيات  السياسات  إخضاع 
وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية املحتمل أن تكون لها تأثيرات 
على البيئة للتقييم االستراتيجي البيئي واللجوء إلى االستشارة العمومية؛

تعزيز دور اللجان بإحداث لجان جهوية فرعية على املستوى  9
الترابي؛

 تبسيط شروط التقييم البيئي بالنسبة للمشاريع الصغرى  9
التي لها تأثيرات بيئية ضعيفة؛

إقرار االفتحاص البيئي من أجل تقييم تأثير بعض األنشطة  9
املوجودة سلفا التي لم تكن قبل صدور هذا القانون موضوع أي تقييم 
األنظمة  احترام  بيئي، وذلك بغرض مواكبة هذه األنشطة من أجل 

واملعايير البيئية الجاري بها العمل؛

تعزيز املراقبة البيئية، وتشديد العقوبات املنصوص عليها في  9

القانون 12.03 املتعلق بدراسة التأثير على البيئة.

وال يفوتنا التأكيد على األهمية التي يكتسيها تقييم التأثير البيئي 
التنمية،  والبرامج ومخططات  العمومية واالستراتيجيات  للممارسات 
حيث أعطى صبغة االستدامة للتنمية املنشودة من أجل ضمان عيش 
املواطن في بيئة صحية وسليمة، وهو ما يعتبر إشارة قوية تجعل بلدنا 
متماشيا مع املقتضيات الدولية، ورائدا على الصعيد القاري والعربي، 
وتعطي دفعة أساسية ملعالجة تأثيرات االختالالت البيئية على الجوانب 

االقتصادية واالجتماعية وانعكاساتها على مسار التنمية الشاملة.

وإننا نؤكد من جانبنا على ضرورة التنزيل األمثل لهذا اإلطار املرجعي 
الجديد الذي يؤسس لحكامة تدبيرية حديثة في مجال التقييم البيئي، 
كمنطلق وبديل متجدد، لتعزيز مختلف الجوانب املتعلقة بالتنظيم 
القانوني، والتخطيط والحكامة، ووصوال إلى مراحل التتبع املستمر، 
واملراقبة القبلية والبعدية، والتقييم الدوري للمؤشرات املحصل عليها، 
وهو ما يقت�ضي في تقدير فريقنا اإلسراع بإخراج النصوص التنظيمية 
تعبئة  على  والعمل  الوجود  حيز  إلى  القانون  مشروع  لهذا  املؤطرة 
الطاقات البشرية والخبرات الوطنية في القطاعات العامة والخاصة 

لتنجح بالدنا في هذه النقلة التنموية املنشودة.

لكل هذه األسباب، فإننا كفريق العدالة والتنمية وضمنه االتحاد 
الوطني للشغل باملغرب، سنصوت باإليجاب على مشروع قانون رقم 

49.17 يتعلق بالتقييم البيئي.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

1.لمشاريعلايو3انينلايتاي ة:

-لمشرقعلقان3نلرقمل38.18لبإعاد1لتنظ ملمؤسسةلالحسنلايثانيل
يألعماللاالجتماع ةليفائ 1لرجاللايسلطةلايتابذينلي3زار1لاي اخل ة؛

-لمشرقعلقان3نلرقمل37.18للتذلقلبمؤسسةلاألعماللاالجتماع ةل
مل3ظفيلقأع3انلالجماعاتلايتراب ةلقمجم3عاتهالقه ئاتها؛

-لمشرقعلايوان3نلرقمل60.18للتذلقلبمؤسسةلاألعماللاالجتماع ةل
يلذاملينلبامل لريةلايذامةليل3قالةلامل ن ة.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايساد1لاي3زراءلاملحترم3ن،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس 
املستشارين بالجلسة العامة للتصويت على "مشروع قانون رقم 38.18 
لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  مؤسسة  تنظيم  بإعادة 
رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية"؛ و"مشروع قانون رقم 37.18 
يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات الترابية 
ومجموعاتها وهيئاتها"؛ و"مشروع القانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة 

األعمال االجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية".
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وهي مناسبة نجدد من خاللها التأكيد على أهمية الدور الذي لعبته 
اإلجراءات  إنجاح  في  ومساهمتها  كورونا  جائحة  خالل  الفئات  هذه 
هذا  تف�ضي  ملنع  الصحية  الطوارئ  حالة  إطار  في  املتخذة  والتدابير 
الوباء. كما نؤكد على أن هذه القوانين املحالة باألسبقية على مجلس 
لطبيعتها  نظرا  الدستور  من   78 الفصل  ألحكام  طبقا  املستشارين، 
االجتماعية، تشكل اعترافا من الحكومة باملجهودات التي بذلتها هذه 

الفئات.

وبهذه املناسبة، أود أن أشير إلى أن فريق العدالة والتنمية وضمنه 
مستشاري االتحاد الوطني للشغل باملغرب قد بادر إلى التقدم بمقترح 
قانون قبل سنتين يروم إحداث مؤسسة للنهوض باألعمال االجتماعية 
لفائدة العاملين بالجماعات الترابية، قبل أن تتقدم الحكومة بمشروع 

القانون الذي بين أيدينا.

وغني عن البيان القول إن هذه القوانين ستساهم، ال محالة، في 
القطاعات  هذه  في  للعاملين  املقدمة  االجتماعية  الخدمات  تحسين 
ولذويهم، أسوة بزمالئهم في باقي القطاعات الحكومية، باإلضافة إلى أنها 
ستمكن من تعزيز حكامة تدبير هذه الخدمات وتوحيدها، بما سيمكن 

من تحقيق االستقرار النف�ضي واالجتماعي لهذه الفئات.

يعتبر  االجتماعية  الخدمات  تجويد  فإن  عليكم،  يخفى  ال  وكما 
مدخال أساسيا للتحفيز والتشجيع، ووسيلة فعالة للرفع من اإلنتاجية 
كانوا  الذين  الترابية،  الجماعات  موظفي  لدى  واملردودية، خصوصا 
يعانون من الحيف بسبب ضعف الخدمات االجتماعية املقدمة وغياب 
املوارد  تدبير  ناهيك عن ضعف حكامة  الجانب.  بهذا  تعنى  مؤسسة 
املالية التي كانت تحت تصرف عدد كبير من الجمعيات التي ظلت تغطي 

هذا الخصاص.

وفي هذا اإلطار، البد من التنويه بحرص وزارة الداخلية على تنزيل 
اتفاقين للحوار القطاعي تضمنا إحداث مؤسسة لألعمال االجتماعية 
لفائدة موظفي الجماعات الترابية رغم طول املدة الفاصلة بين التوقيع 
على هذين االتفاقين وإحالة مشروع القانون املذكور على املؤسسة 
التشريعية، حيث وقعت الوزارة على االتفاق األول بتاريخ فاتح يوليوز 
2002 وعلى االتفاق الثاني بتاريخ 17 يناير 2007، ما حرم هذه الفئة 
من حقها في االستفادة خدمات هذه املؤسسة لحوالي عقد ونصف من 

الزمن.

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

ال يمكن أن تمر هذه املناسبة، دون تجديد الدعوة إلى ضرورة إخراج 
في  الترابية  الجماعات  موظفي  لفائدة  وعادل  منصف  أسا�ضي  نظام 
أقرب اآلجال كما نصت على ذلك القوانين التنظيمية املتعلقة بالجهات 
االعتبار  بعين  يأخذ  أسا�ضي  نظام  والجماعات.  واألقاليم  والعماالت 
خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية. فاملوظف الجماعي هو ركيزة 
الجهوية  ورش  وإنجاح  املجالية  الديمقراطية  تنزيل  يروم  إصالح  أي 

املتقدمة باعتباره املسؤول على تنزيل املخططات والبرامج على املستوى 

الترابي.

االتحاد  نقابة  مع  بشراكة  فريقنا  نظم  فقد  الصدد  هذا  وفي 

27 دجنبر2017،  األربعاء  يوم  لقاء دراسيا،  باملغرب  للشغل  الوطني 

للنظام  تدعيم  الترابية  للوظيفة  أسا�ضي  نظام  "إقرار  موضوع  حول 

نقابيين  وفاعلين  وترابيين  حكوميين  مسؤولين  بحضور  الالمركزي"، 

هنا  نورد  التي  املهمة  التوصيات  من  عنه جملة  تمخضت  وباحثين، 

أبرزها:

إقرار نظام أسا�ضي خاص بموظفي الجماعات الترابية مع استحضار 

حاجات وتطلعات املوارد البشرية في الجماعات الترابية عند إقرار هذا 

النظام مع مراعاة متطلبات تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والفعالية 

التي يجب أن تحكم أداء اإلدارة الترابية؛

إقرار  9 عبر  الجماعي  للموظف  االجتماعي  بالجانب  العناية 

مؤسسة لألعمال االجتماعية خاصة باملوظف الجماعي؛

ضرورة مواكبة النظام األسا�ضي للوظيفة العمومية الترابية  9

للتطورات االقتصادية مع استعمال التكنولوجيا الحديثة قصد تجويد 

الخدمات املقدمة للمرتفقين؛

الحرص على انسجام مقتضيات الوظيفة الترابية مع النظام  9

األسا�ضي العام للوظيفة العمومية مع مراعاة الخصوصيات التي تميز 

الوظيفة الترابية؛

9 ) إقرار تعويض عن املهام يوازي ثقل املسؤولية وجسامتها 

املسؤولية  تحمل  أن  غير  ضروري،  أمر  باملحاسبة  املسؤولية  فربط 

باقي  غرار  على  واملسؤوليات  املهام  عن  الضروري  التعويض  يستلزم 

القطاعات)؛

العاملة  9 البشرية  املوارد  ومؤهالت  بكفاءة  االرتقاء  ضرورة 

باإلدارة الترابية لتتالءم مع املهام املنوطة بها وذلك من خالل اعتماد 

سياسات التكوين املستمر بأهداف واضحة ومحددة.

وعليه، سيصوت فريقنا باإليجاب على "مشروع قانون رقم 38.18 

لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  مؤسسة  تنظيم  بإعادة 

رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية"؛ و"مشروع قانون رقم 37.18 

يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات الترابية 

ومجموعاتها وهيئاتها"؛ و"مشروع القانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة 

األعمال االجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية"، آملين 

أن تسهم هذه القوانين في تحقيق الغايات املتوخاة منها.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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3.لمشرقعلقان3نلمشرقعلقان3نلرقمل42.20لبتغ يرلاملرس3ملبوان3نل
1313(ل )13لمارسل 1111ل 18لمنلرجبل فيل رقمل2.20.292لايصادرل
قإجراءاتل ايصح ةل ايط3ارئل بحايةل خاصةل أحكامل بسنل املتذلقل

اإلعالنلعنها:

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاي3زراءلاملحترم3ن،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية في مناقشة" 
 2.20.292 رقم  بقانون  املرسوم  بتغيير   42.20 رقم  القانون  مشروع 
الصادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( املتعلق بسن أحكام 
خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها"، وهي مناسبة 
نشيد خاللها باملجهودات التي بذلتها الحكومة للتحكم في الحالة الوبائية 
والتخفيف من آثارها االقتصادية واالجتماعية، خاصة بإعالن حالة 
الطوارئ الصحية. وما يشمل ذلك من فرض للحجر الصحي الذي حد 
من تنقالت األفراد، وهذا ما يبرر في نظر فريقنا، التنصيص في املرسوم 
بقانون رقم 2.20.292 على وقف جميع اآلجال التشريعية والتنظيمية 
املنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعالن حالة الطوارئ، على 
أن يستأنف احتسابها ابتداء من اليوم املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ 
الصحية، األمر الذي مكن من حفظ حقوق األفراد من جهة، واإلبقاء 

على التزاماتهم من جهة أخرى.

إجراءات  اعتماد  مع  مرات،  لعدة  الطوارئ  حالة  تمديد  أن  غير 
التخفيف من الحجر الصحي، حيث استأنفت العديد من املقاوالت 
بشكل  االشتغال  إلى  العمومية  اإلدارات  وعادت  الطبيعي  نشاطها 
شبه عادي، مما يقت�ضي عدم االستمرار في تقييد جميع اآلجال بحالة 
الطوارئ، نظرا لكون بعضها يؤدي إلى اإلضرار بمصالح املعنيين بها. وهو 
ما حرص مشروع القانون الذي نحن بصدده على ضمانه بتغيير املادة 
السادسة لتنص على "جواز وقف، بقرار للحكومة، سريان مفعول كل 
أجل من اآلجال املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية 
الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة 
األشخاص املعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خالل هذا األجل 
بسبب اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات العمومية املختصة للحد 
اقتضتها مرحلة  التي  القانونية  الوباء. وهو من اإلجراءات  تف�ضي  من 
بإخراج  اإلسراع  إلى  الحكومة  وندعو  الصحي".  الحجر  التخفيف من 
املذكورة  اآلجال  سريان  وقف  حاالت  يحدد  الذي  التنظيمي  النص 
إعماال لهذه املادة في أسرع وقت، مع الحرص على التواصل مع املعنيين 

بها إلعالمهم بالتغييرات الطارئة.

ونستغل هذه املناسبة للتنويه بأداء الحكومة في تدبير حالة الطوارئ 
الصحية، وتوجيه تحية تقدير لكل من ساهم في مواجهة هذه الجائحة، 
خاصة من األطر الصحية في القطاع العمومي وفي القوات املسلحة 
امللكية ورجال وأعوان السلطة العمومية ورجال النظافة والعاملين 

بالجماعات الترابية وغيرهم على التضحيات املقدمة.

والتدابير  باإلجراءات  االلتزام  إلى  واملواطنين  املواطنات  وندعو 

عدد  ارتفاع  مع  والحذر، خاصة  الحيطة  من  مزيد  واتخاذ  الوقائية 

والتجارية  الصناعية  البؤر  من  مجموعة  بظهور  النشيطة  الحاالت 

والعائلية.

وبالنظر إلى أهمية مشروع القانون، كما أسلفنا الذكر، سيصوت 

عليه فريقنا باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

IV.لم اخالتلايفريقلالحركي:

1.لمشرقعلقان3نلرقمل49.17للتذلقلبايتو  ملايب ئي:

بسملهللالايرحمنلايرح م

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

مناقشة  في  للمساهمة  الحركي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 

"مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي".

في البداية نود أن نسجل بإيجاب العرض الشامل واملفصل الذي 

تقدم به السيد الوزير أمام أنظار السادة املستشارين، أعضاء لجنة 

ومناقشة  دراسة  بمناسبة  وذلك  اإلنتاجية،  والقطاعات  الفالحة 

مقتضيات مشروع القانون املذكور أعاله، منوهين بعمل اللجنة طيلة 

مراحل الدراسة واملصادقة على هذا النص التشريعي.

وبهذه املناسبة، فإننا نسجل أهمية مقتضياته ومضامينه، حيث 

جاء بمجموعة من املستجدات تهم:

وتصاميم  واملخططات  والبرامج  السياسات  مشاريع  إخضاع   -

التنمية القطاعية والجهوية للتقييم البيئي اإلستراتيجي، وتتميم وتحيين 

الئحة املشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، وتبسيط دراسة 

التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات ضعيفة 

على البيئة؛

قبل  املوجودة  واألنشطة  الصناعية  الوحدات  إخضاع  وكذا   -

صدور هذا القانون لإلفتحاص البيئي، وذلك من أجل مواكبتها الحترام 

القوانين البيئية الجاري بها العمل؛

- وتعزيز دور اللجان الجهوية لدراسة التأثير على البيئة من خالل 

تسهيل ظروف عمل هذه اللجان على املستوى الترابي وتعزيز مراقبة 

املشاريع الخاضعة للتقييم البيئي وكذا الرفع من العقوبات الزجرية 

املطبقة على مخالفات مقتضيات هذا القانون.
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ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  1لاي3زيرلاملحترم،

إذ نجدد تفاعلنا اإليجابي الدائم واملوصول مع كل املبادرات النوعية 

والبناءة التي هدفها حماية البيئة، فإننا في الفريق الحركي نتطلع إلى 

مواكبة مقتضيات هذا املشروع الهام وطنيا وجهويا ومحليا، وتوعية 

الفاعلين واملواطنين بأهميته واحترام مقتضياته، والذي ال يمكننا إال 

أن نصوت عليه باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

1.لمشرقعلقان3نلرقمل38.18للتذلقلبإعاد1لتنظ ملمؤسسةلالحسنل
ايثانيليألعماللاالجتماع ةليفائ 1لرجاللايسلطةلايتابذينلي3زار1ل

اي اخل ة:

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي ملناقشة "مشروع قانون 
لألعمال  الثاني  الحسن  مؤسسة  تنظيم  بإعادة  يتعلق   38.18 رقم 

االجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية".

وفي البداية دعوني أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير على عرضه 

القيم خالل مناقشتنا لهذا املشروع الهام داخل اللجنة، وكذا اهتمامه 

البالغ بمالحظات واقتراحات السادة املستشارين والتي كان الهدف من 

ورائها إغناء النص شكال ومضمونا.

ايس  لايرئيس،

انسجاما مع منظورنا في الفريق الحركي والذي يعتبر دوما أن إصالح 

لتحفيز  األساسية  املرتكزات  بين  من  يعد  االجتماعي  العمل  وتطوير 

نسجل  فإننا  والتخليق،  والنجاعة  املردودية  على  البشري  الرأسمال 

بإيجاب أهداف هذا املشروع الهام والذي يرمي إلى مراجعة وتحديث 

االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  ملؤسسة  املنظم  القانوني  اإلطار 

لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، وذلك من خالل توفير 

خدمات ومرافق اجتماعية والتخييم وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي 

وترفيهي لفائدة املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، وكذا تقديم خدمات في 

مجال التغطية الصحية والتأمين الصحي وتشجيع املشاريع السكنية، 

التي  الخدمات  من  تفضيلية  بشروط  االستفادة  إمكانية  جانب  إلى 

تقدمها املؤسسات العمومية والخاصة عبر الشراكة، فضال عن انفتاح 

املؤسسة على كافة املوظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم 

وأصنافهم ودرجاتهم، عوض االقتصار على رجال السلطة فقط، وهو ما 

استوجب التنصيص على التسمية الجديدة لها وهي "مؤسسة الحسن 

الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة واملوظفين التابعين 

لوزارة الداخلية".

وعلى ضوء ما يجري به العمل في عدد من املؤسسات املماثلة، فإننا 
نثمن إقرار املشروع مبدأ االنخراط اإللزامي ملوظفي وزارة الداخلية 
املوضوعين  املوظفين  أمام  االنخراط  باب  ملهامهم، مع فتح  املزاولين 
رهن إشارتها أو امللحقين لديها أو املتعاقدين معها، واستمرار املنخرطين 
من خدمات  االستفادة  في  وأبنائهم  وأزواجهم  التقاعد  على  املحالين 
املؤسسة، هذا إلى جانب التنصيص على إمكانية إحداث مؤسسات 
فرعية تابعة لها، يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق اهداف 
املؤسسة وتطوير مهامها، ال سيما في املجاالت االجتماعية والصحية 

والترفيهية.

تعزيز  املؤسسة  إمكانية  على  املشروع  تنصيص  أيضا  نثمن  كما 
قدراتها بموارد بشرية عن طريق اإللحاق أو الوضع رهن اإلشارة، إضافة 
إلى تخويل املؤسسة إمكانية توظيف مستخدمين وإبرام اتفاقيات مع 
الخبراء للقيام بمهام محددة، وكذا اللجوء إلى التعاقد مع اطر مختصة 

أو أعوان كلما دعت الضرورة لذلك.

كما ال يفوتنا التنويه أيضا بحرص املشروع على تسيير هذه املؤسسة 
املنتظمة، وذلك من خالل  املالية  املالي وحكامتها واملراقبة  وتنظيمها 
إخضاعها الفتحاص سنوي لحساباتها من طرف مكتب للخبرة، وتقديم 
تقرير في شأن ذلك ملجلس التوجيه والتتبع، إلى جانب خضوع املؤسسة 
ملراقبة املفتشية العامة للمالية وألحكام القانون رقم 62.99 املتعلق 
باملحاكم املالية، وكذا إمكانية املفتشية العامة لإلدارة الترابية القيام 
وافتحاص  للمؤسسة  املحاسبية  او  املالية  للعمليات  التدقيق  بهام 

تدبيرها.

وفي األخير، وانطالقا من أهمية هذا املشروع وأهدافه النبيلة التي 
موظفي  من  املهمة  الفئة  لهذه  االجتماعية  األوضاع  تحسين  تتوخى 

الدولة، فإننا نصوت عليه باإليجاب

وشكرا

3.لمشرقعلقان3نلرقمل37.18للتذلقلبمؤسسةلاألعماللاالجتماع ةل
مل3ظفيلالجماعاتلايتراب ةلقمجم3عاتهالقه ئاتها:

باسملهللالايرحمنلايرح م

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي ملناقشة "مشروع قانون 
يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات   37.18 رقم 

الترابية ومجموعاتها وهيئاتها".

في البداية، فإنني أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير على عرضه 
القيم خالل مناقشتنا لهذا املشروع داخل اللجنة، والذي كان شامال 
ودقيقا من حيث فلسفته ومراميه، كما نشكر السيد الوزير أيضا على 
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تفاعله اإليجابي اتجاه مالحظات وتعديالت السادة املستشارين والتي 
كانت الغاية منها تجويد النص شكال ومضمونا.

وانطالقا من أهمية هذا املشروع الذي يرتكز أساسا على تطوير 
العمل االجتماعي وتحفيز الرأسمال البشري على املردودية والنجاعة، 
فإننا نؤكد على إشادتنا به خصوصا إذا علمنا أنه قد تم إعداده وفق 
مقاربة تشاركية وبتشاور مع مختلف الفرقاء االجتماعيين، فضال عن 
كونه يهم شريحة عريضة من املوظفين، والذين يتجاوز عددهم مائة 

ألف.

هذا  أهمية  بإيجاب  نسجل  أن  إال  الحركي  الفريق  في  يسعنا  وال 
املشروع الذي يهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية مهمة وذلك مثل:

- تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي املؤسسة؛

العمومية  وشبه  العمومية  املؤسسات  مع  االتفاقيات  إبرام   -
والحج  والتأمين  والعالج  التطبيب  من  املنخرطين  لتمكين  والخاصة، 
والتخييم  ألبنائهم  العالي  التعليم  ومتابعة  النقل  وسائل  وتملك 

واالصطياف واإلقامة السياحية؛

- إبرام اتفاقيات مع البنوك واملؤسسات التمويل لتمكين منخرطي 
الخدمات  ومن  االستهالكية  القروض  من  االستفادة  من  املؤسسة 

البنكية بشروط تفضيلية؛

- تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي املؤسسة 
وأزواجهم وأبنائهم، وغير ذلك من املزايا األخرى.

كما نسجل أيضا بكل أريحية حرص املشروع أثناء تشكيل هياكل 
بقطاع  املتواجدة  املكونات  مختلف  مشاركة  مراعاة  على  املؤسسة 
الجماعات الترابية، ومنها على الخصوص، ممثلين عن رؤساء مجالس 
وكذا  املنخرطين  عن  وممثلين  مستوياتها،  بكل  الترابية  الجماعات 
األعضاء،  املتساوية  اإلدارية  باللجان  املنتخبين  الرسميين  املوظفين 
تمثيلية  األكثر  النقابات  من طرف  اقتراحهم  يتم  أعضاء  إلى  إضافة 

بالقطاع مع مراعاة مقاربة النوع.

كما نسجل أيضا تنصيص املشروع على وجوب انخراط موظفي 
وهيئاتها  الترابية  اعات  الم  ومتقاعدي  وهيئاتها،  الترابية  الجماعات 
وأزواجهم، وكذا موظفي الجماعات الترابية املنخرطين حاليا بمؤسسة 
التابعين  السلطة  لرجال  االجتماعية  الشؤون  لرعاية  الثاني  الحسن 

لوزارة الداخلية.

ومن أجل ضمان الحكامة في تسيير املؤسسة، فإننا نشيد حرص 
املشروع على إجبارية خضوع هذه املؤسسة ملراقبة املفتشية العامة 
للمالية وألحكام مدونة املحاكم املالية. هذا، فضال عن خضوع حساباتها 
لتدقيق سنوي يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام 
املراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية 

لوضعيتها وممتلكاتها ونتائجها.

وفي األخير، وانطالقا من أهمية هذا املشروع وأهدافه النبيلة التي 
ترمي إلى تحسين األوضاع االجتماعية لهذه الشريحة املهمة املذكورة 

أعاله، فإننا نصوت عليه باإليجاب.

وشكرا.

1.لمشرقعلقان3نلرقمل60.18للتذلقلبمؤسسةلاألعماللاالجتماع ةل
يلذاملينلبامل لريةلايذامةليل3قالةلامل ن ة:

بسملهللالايرحمنلايرح م

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي ملناقشة "مشروع قانون 
باملديرية  للعاملين  االجتماعية  األعمال  بمؤسسة  يتعلق   60.18 رقم 

العامة للوقاية املدنية".

وفي البداية، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير على عرضه 
القيم خالل مناقشتنا لهذا املشروع داخل اللجنة، كما نشكره أيضا 
املستشارين  السادة  وتعديالت  اقتراحات  تجاه  اإليجابي  تفاعله  على 

والتي كانت الغاية منها تجويد النص شكال ومضمونا.

وفي هذا اإلطار، فإنه ال يسعنا إال أن نثمن هذا املشروع الذي يهدف 
إلى تعزيز مسار اإلصالح الذي عرفته املديرية العامة للوقاية املدنية 
ودعم منظومة الحكامة بها، حيث إن تبني خيار املؤسسة جاء انطالقا 
من معاينة التجارب الناجحة في مجال العمل االجتماعي على مستوى 
مجموعة من القطاعات، وهو ما سيسمح بخلق آفاق جديدة لتطوير 
الخدمات االجتماعية، مع الحرص على الحفاظ على تلك التي كانت 
تقدمها جمعية األعمال االجتماعية لرجال املطافئ، والتي لعبت دورا 

مهما في تنمية هذه الخدمات في السنوات املاضية.

ونؤكد في الفريق الحركي إشادتنا لهذا املشروع الذي يتوخى تقديم 
لفائدة املستفيدين وأزواجهم وأبنائهم من  خدمات اجتماعية مهمة 
االجتماعي  الطابع  ذات  األنشطة  من  بمجموعة  االضطالع  خالل 

والصحي والثقافي والترفيهي مثل:

- إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات املكلفة 
بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة املنخرطين؛

- إبرام اتفاقيات مع األبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين 
منخرطي املؤسسة من االستفاضة من القروض االستهالكية والقروض 

العقارية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية؛

املنخرطين،  لفائدة  ورياضية  وترفيهية  اجتماعية  مرافق  توفير   -
ورياض  الحضانة  ودور  التخييم  وأماكن  االصطياف  مراكز  السيما 

األطفال واإلشراف على تنظيمها وتسييرها.
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ايس  لايرئيس،

إننا في الفريق الحركي نسجل عاليا حرص املشروع على إخضاع 

هذه املؤسسة ملراقبة املفتشية العامة للمالية وألحكام القانون رقم 

62.99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية، إضافة إلى إخضاع حساباتها 

لتدقيق سنوي تجرى لزوما تحت مسؤولية خبراء محاسبين من أجل 

تقييم نظام املراقبة الداخلية للمؤسسة.

وفي األخير، فإنه ال يفوتنا أن ننوه بهذه املؤسسة التي جاءت من 

أجل تحفيز الرأسمال البشري لهذا القطاع الحيوي، فضال عن تكريس 

روح االنتماء وتقوية العالقات املهنية ومد جسور التواصل بين مختلف 

الفئات العاملة به، والتي تضطلع بمهام جسيمة تتمثل أساسا في حماية 

األشخاص والحفاظ على املمتلكات وإغاثة املنكوبين، إضافة إلى ضمان 

تحقيق العدالة واملساواة بين املنخرطين في الحصول على الخدمات 

االجتماعية.

وانطالقا من أهمية هذا املشروع وأهدافه النبيلة التي تتوخى في 

مجملها تحسين األوضاع االجتماعية لدى هذه الشريحة املهمة، فإننا 

نصوت عليه باإليجاب.

وشكرا.

5.لمشرقعلقان3نلرقمل42.20لبتغ يرلاملرس3ملبوان3نلرقمل2.20.292ل
ايصادرلفيل18لمنلرجبل1111ل)13لمارسل1313(لاملتذلقلبسنلأحكامل

خاصةلبحايةلايط3ارئلايصح ةلقإجراءاتلاإلعالنلعنها:

بسملهللالايرحمنلايرح م،

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي بمجلسنا املوقر، 

ألعرض وجهة نظرنا بخصوص مشروع قانون رقم 42.20 املعروض 

على أنظارنا.

واسمحوا في البداية ان أجدد الشكر والتنويه باسم الفريق الحركي 

بكل املجهودات واملبادرات التي قامت بها بالدنا ملكا وحكومة ومؤسسات 

امللك  لجاللة  االستباقية  فالنظرة  كورونا،  لجائحة  للتصدي  وشعبا 

محمد السادس، حفظه هللا، وانخراط السلطات العمومية والصحية 

البشرية  الخسائر  بأقل  بالخروج  بلدنا  مكنت  املتدخلين،  وباقي 

واالقتصادية.

ملختلف  والشكر  والعرفان  التنويه  فواجب  اإلطار،  هذا  وفي 

والعسكرية  واألمنية  والصحية  والترابية  واملحلية  املركزية  السلطات 

والوقاية املدنية ورجال التعليم وباقي الجنود املرابطون في الصفوف 

األمامية واملواطنين الذين تصدوا لهذه الجائحة.

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي3زير،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارين،

في  اليوم، تتجلى  نتدارسه  الذي  التشريعي  النص  إن أهمية هذا 
كون مقتضيات هذه املادة الفريدة تجيز للحكومة أن تقرر خالل فترة 
الطوارئ الصحية املعلن عنها وقف سريان مفعول كل أجل من اآلجال، 
املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، 
إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة األشخاص املعنيين 
به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خالل هذا األجل بسبب اإلجراءات 
املتخذة من قبل السلطات العمومية املختصة للحد من تف�ضي فيروس 

كورونا.

السيد الرئيس املحترم،

تطلعنا كبير أن تكون فترة ما بعد حالة الطوارئ مختلفة عن ما 
قبلها، فاملجهودات يجب أن تنصب على قطاعات التعليم والصحة 
إلى توطيد  باإلضافة  فيها،  والتشغيل والصناعة والفالحة واالستثمار 
الرعاية االجتماعية والتضامن والتآزر، واالنفتاح على املجال  أسس 
القروي والجبلي وفق عدالة التوازن وعدالة املجال وتقليص الفوارق 
في إطار الجهوية املتقدمة، التي هي مفتاح كل إقالع تنموي واقتصادي 

واجتماعي.

ونظرا ألهمية مضامين مشروع هذا القانون املعروض على أنظارنا، 
فإننا في الفريق الحركي سنصوت عليه باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

V.لم اخالتلفريقلايتجمعلاي3طنيليألحرار:

م اخلةلاملستشارلايس  لمحم لايبك3ريلباسملفريقلايتجمعل
اي3طنيليألحرارلفيلمناقشة:

االجتماع ةل األعمالل بمؤسسةل املتذلقل 37.18ل قان3نل مشرقعل -ل
مل3ظفيلقأعماللالجماعاتلايتراب ةلقمجم3عاتهالقه ئاتها؛

-لمشرقعلقان3نل38.18لبإعاد1لتنظ ملمؤسسةلالحسنلايثانيليألعمالل
االجتماع ةليفائ 1لرجاللايسلطةلايتابذينلي3زار1لاي اخل ة؛

االجتماع ةل األعمالل بمؤسسةل لتذلقل 60.18ل قان3نل مشرقعل -ل
يلذاملينلبامل لريةلايذامةليل3قالةلامل ن ة.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايساد1لاي3زراءلاملحترمين،

إخ3انيلقأخ3اتيلاملستشارين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار من 
أجل مناقشة املشاريع الجاهزة وهي مشروع القانون رقم 37.18 املتعلق 
برجال السلطة التابعين لرجال السلطة ومشروع قانون رقم 38.18 
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املتعلق بإعادة تنظيم مؤسسات األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان 
الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وكذا مشروع القانون 60.18 
يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية 
املدنية، هذه املشاريع تكت�ضي في نظرنا أهمية بالغة بالنظر ملا سيقدمونه 
من عناية بفئات كبيرة من املوظفين العموميين العاملين في صفوف 
وزارة الداخلية، والتي يجب اإلشادة بالدور املحوري الذي يقومون به 
لحماية الوطن واملواطنين، خصوصا في املحطات العصيبة وسنكون 

من غير املنصفين عدم التصويت عليهم، بل تأخرنا في إخراجهم.

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

لن أطيل عليكم في هذه املداخلة ألن فريقنا ما فتىء دوما يدعوكم 
إلى ضرورة االعتناء بهذه الفئة، سواء العاملين بأسالك اإلدارة الترابية 
أو غيرها من موظفي الجماعات الترابية وباقي أسالك الوظيفة العمومية 

بوزارة الداخلية، بما فيها مختلف أسالك القوة العمومية.

إن االهتمام باملطالب االجتماعية لهذه الفئات من املوظفين يعتبر 
تحصيال بديهيا وخدمة ليس فقط لهؤالء العاملين وأسرهم، بل للمجتمع 
برمته. فال أحد يجادل في كون هذه الشريحة من أوائل مقدمي الخدمات 
العمومية ببالدنا، اعتبارا لتواصلهم الدائم مع املواطنات واملواطنين، 
ويعتبرون واجهة حقيقية للخدمة العمومية ببالدنا، وبالتالي فما دامت 
مكتسباتهم االجتماعية غائبة، تكون تلك الواجهة قاتمة وغير قادرة 
على أداء واجبها باألريحية الالزمة، مما يؤثر سلبا على الخدمات املقدمة 

للمواطن، وبالتالي على عالقته باإلدارة املغربية.

وهنا، ال يفوتنا أن ندعوكم من هذا املنبر إلى إيالء املزيد من العناية 
واالهتمام بشغيلة الجماعات الترابية في ظل االختصاصات التي أناطتها 
جهوية  مجالس  من  الترابية،  الهيئات  بمختلف  التنظيمية  القوانين 
متميزة،  بشرية  موارد  تواكبها  أن  اليوم  يفترض  ومحلية،  وإقليمية 
سواء من ناحية التأطير أو التكوين أو القدرة على التواصل والتخطيط 
والبرمجة. لذلك، البد من اإلسراع في إخراج القانون األسا�ضي الخاص 
بموظفي الجماعات الترابية، خاصة وأن اليوم تجاوزت هذه الجماعات 
الصورة النمطية القديمة املبنية على تدبير الشأن اليومي إلى أدوات 
فعلية لتحقيق التنمية املحلية، وهو ما يقت�ضي التوفر في صفوفها على 

نساء ورجال قادرين على تأسيس جيل جديد من املوظفين الترابيين.

حضراتلايس  اتلقايساد1،

إن األيام واألسابيع املاضية أظهرت للمغاربة بشكل واضح املفهوم 
الجديد للسلطة كما أراده صاحب الجاللة منذ اعتالئه عرش أسالفه 
السلطة  ونساء  لرجال  جديدا  وجها  الجميع  اكتشف  لقد  املنعمين. 
املغربي  املواطن  خدمة  على  تعمل  أطر  الداخلية،  لوزارة  التابعين 
وحمايته، بعيدا عن الكليشيهات التي ارتبطت بمفهوم السلطة املحلية، 
شباب وشابات يتقنون التواصل والتعامل وخدمة الشأن العام بطريقة 
والتدابير  القانون  اجتماعية وإنسانية متميزة، ويسهرون على فرض 

والتواصل  االنصات  ومنهاج  القرب  سياسة  تبني  خالل  من  األمنية 
ومحاولة إيجاد الحلول ملختلف مشاكل املواطنين، احتضنت السلطة 
الشعب رغم بعض الحاالت املعزولة التي اتخذت فيها وزارتكم الالزم، 
واكبت جل االختالالت بطرق إنسانية تحفظ كرامة املواطن وتصون 

مصلحته.

على هذا األساس، فهذه الفئة الصامتة التي يفرض وضعها الخاص 
أن ال تدافع عن حقوقها ومطالبها، يفترض فينا كمشرعين أن نكون أول 

مدافع عنهم، خصوصا في الجانب االجتماعي.

لهذا، فإن هذين املشروعين الهامين في نظرنا ال يمكن إال أن يحظيا 
من  الفئات  بهذه  االهتمام  بزيادة  الوقت  ذات  في  مطالبين  بتأييدنا، 

املوظفين املتفانين في خدمة وطنهم.

إيالء عناية خاصة  الوزير،  السيد  ألتمس منكم،  أن  يفوتني  وال 
بصغار رجال السلطة من شيوخ ومقدمين واالهتمام بأوضاعهم بالنظر 
لجسامة املهام التي يكلفون بها والتي تقت�ضي تفانيا وتضحيات كبيرة 

خدمة للصالح العام.

وعلى ضوء ما سبق، ال يسعنا في فريق التجمع الوطني لألحرار إال 
التصويت باإليجاب على كل هذه املشاريع على أمل املواكبة واملصاحبة.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

VI.لم اخالتلايفريقلاالشتراكي:

1.لمشرقعلقان3نلرقمل49.17للتذلقلبايتو  ملايب ئي:

ايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد1لاي3زراء،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقن،

املستشارين  بمجلس  الفريق االشتراكي  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
ملناقشة "مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي"، املشروع 
الذي يهدف إلى تجاوز الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 12.03 
املشاريع  بعض  خضوع  كعدم  البيئة،  على  التأثير  بدراسات  املتعلق 
امللوثة لدراسات التأثير على البيئة، وكذلك عدم مالءمة نظام املراقبة 
البيئية، كما أن توجه  الشرطة  الذي عرفته  املؤسساتي  التطور  مع 
املغرب نحو املجال الصناعي مما قد ينعكس على تلوث البيئة، فرض 

إدخال مستجدات فيما يخص التشريع البيئي من قبيل:

لإلفتحاص  املوجودة  واألنشطة  الصناعية  الوحدات  إخضاع   -
البيئي، والتي لم تكن موضوع أي تقييم بيئي قبل صدور هذا القانون، 

من أجل مواكبة القوانين البيئية الجاري بها العمل؛

وتصاميم  واملخططات  والبرامج  السياسات  مشاريع  إخضاع   -
التنمية القطاعية والجهوية للتقييم البيئي االستراتيجي؛

- تبسيط دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الصغرى التي 
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لها تأثيرات ضعيفة على البيئة وذلك بإلزام أصحابها بتقديم بطاقة 
مبسطة للتأثير على البيئة عوض إخضاعها لدراسة التأثير على البيئة؛

على  التأثير  لدراسات  الخاضعة  املشاريع  الئحة  وتتميم  تحيين   -
البيئة؛

- تعزيز دور اللجان الجهوية لدراسة التأثير على البيئة، من خالل 
تسهيل ظروف عمل هذه اللجان على املستوى الترابي؛

من  والرفع  البيئي،  للتقييم  الخاضعة  املشاريع  مراقبة  تعزيز   -
العقوبات املطبقة على مخالفات هذا القانون.

كما أنه البد من تضمين العديد من املقتضيات الواردة في قانون 
لاللتزامات  وفاء  املشروع،  في نص  املستدامة  والتنمية  للبيئة  اإلطار 
واالتفاقيات التي لها عالقة بالتقييم البيئي، كلها إجراءات من شأنها أن 
تساهم في تعزيز التزامات اململكة املغربية في مجال التنمية املستدامة، 
والتي ما فتئ يؤكد عليها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا في خطاباته، ولعل حدث تنظيم املغرب لكوب22- بمراكش، ترجمة 
فعلية لكالم جاللته على أرض الواقع، والذي منح لبالدنا احتراما كبيرا 
من لدن دول العالم ومن لدن هيئات املجتمع املدني واملنتظم األممي 

ذات الصلة بالشأن البيئي.

ايس  لايرئيس،

إضافية  نقطة  يعتبر  أيدينا  بين  الذي   ،49.17 رقم  القانون  إن 
ستساهم ال محالة في تحسين ترتيب بالدنا على املستوى الدولي، وسترفع 
من مؤشراته على مستوى الحكامة البيئية، مما سينعكس إيجابا على 
االستثمارات الخارجية، الذي أصبح الشرط البيئي أساسيا وحاسما في 

التشجيع على استقطابها.

ايس  لايرئيس،

إننا في الفريق االشتراكي ننوه بمضامين هذا النص، ونعتبره لبنة 
أساسية في مجال التشريع البيئي تنفيذا اللتزاماتنا الدولية بما يالئم 
التشريع الوطني مع نظيراتها الدولية، إضافة ملا يلعبه من دور محوري 
وأسا�ضي في توفير بيئة سليمة للمواطن املغربي، كما ينص على ذلك 

الفصل 31 من الدستور.

غير أن نجاح تطبيق هذا املشروع يظل رهينا بالسلوك البشري، الذي 
يستوجب القيام بحمالت التوعية والتحسيس من أجل تعميم الوعي 
بأهمية البيئة والحفاظ عليها، وإعطاء األولوية الحترام املعايير البيئية 
السنوات  في  بقوة  نفسها  التي فرضت  البيئية  التحديات  واستيعاب 
األخيرة، واألخذ بعين االعتبار املتغيرات الجديدة، وتوسيع املفهوم البيئي 
مع مستجدات الحالة الوبائية التي يعرفها العالم "كوفيد-19"، وبذل 
مجهودات كبيرة لتأهيل وتطوير كفاءات املوارد البشرية، وتمكينها من 
آليات االشتغال، وتوفير الحماية امليدانية الالزمة لها، وتمكين اإلدارات 
ومؤسسات الرقابة املعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون، بعيدا عن 

أي محاباة أو غض الطرف عن الخروقات التي قد تصدر عن أي جهة 
كانت.

والسالم عليكم.

1.لمشاريعلايو3انينلايتاي ة:

-لمشرقعلقان3نلرقمل37.18للتذلقلبمؤسسةلاألعماللاالجتماع ةل
مل3ظفيلقأع3انلالجماعاتلايتراب ةلقمجم3عاتهالقه ئاتها؛

-لمشرقعلقان3نلرقمل38.18لبإعاد1لتنظ ملمؤسسةلالحسنلايثانيل
يألعماللاالجتماع ةليفائ 1لرجاللايسلطةلايتابذينلي3زار1لاي اخل ة؛

-لمشرقعلقان3نلرقمل60.18للتذلقلبمؤسسةلاألعماللاالجتماع ةل
يلذاملينلبامل لريةلايذامةليل3قالةلامل ن ة.

ايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد1لاي3زراء،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقن،

املستشارين  بمجلس  االشتراكي  الفريق  باسم  التدخل  يشرفني 
األعمال  بمؤسسة  يتعلق   37.18 رقم  قانون  "مشروع  ملناقشة 
االجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها"؛ 
الثاني  تنظيم مؤسسة الحسن  بإعادة   38.18 و"مشروع قانون رقم 
لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية"؛ 
االجتماعية  األعمال  بمؤسسة  يتعلق   60.18 رقم  قانون  و"مشروع 

للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية".

الخدمات  مختلف  تقديم  الى  باألساس  املؤسسات  هذه  وتهدف 
االجتماعية للمنخرطين، منها تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة 
منخرطي املؤسسة، وإبرام االتفاقيات مع املؤسسات العمومية والشبه 
العمومية والخاصة لتمكين املنخرطين من التطبيب، العالج، الدواء، 
لألبناء،  العالي  التعليم  متابعة  النقل،  تملك وسائل  الحج،  التأمين، 
التخييم، االصطياف واإلقامة السياحية، إبرام اتفاقيات مع البنوك 
من  االستفادة  من  املؤسسة  منخرطي  لتمكين  التمويل  ومؤسسات 
القروض االستهالكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية، وكذا 
املؤسسة  منخرطي  لفائدة  وترفيهية  ورياضية  ثقافية  أنشطة  تنظيم 

وأزواجهم وأبنائهم.

ومن جهة أخرى يرمي املشروع 38.18 إلى مراجعة وتحديث اإلطار 
املرسوم  بموجب  إحداثها  تم  والتي  املؤسسة،  لهذه  املنظم  القانوني 
بقانون رقم 2.80.520 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1980، كما يندرج في 
إطار مواكبة الجهود الرامية إلى هيكلة وتحديث اإلدارة الترابية، نظرا 
ألهمية العمل االجتماعي املوجه لفائدة الرأسمال البشري كمحفز على 

املردودية والنجاعة والتخليق.

ايس  لايرئيس،

نثمن في الفريق االشتراكي هذه املبادرة التشريعية املتعلق بإعادة 
رجال  لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  مؤسسة  تنظيم 
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إلى  تسعى  نوعية  قفزة  باعتبارها  الداخلية  لوزارة  التابعين  السلطة 
االرتقاء وتجويد الخدمات االجتماعية وتوسيع مجاالتها، كما أن هذا 
املشروع يرمي إلى الرقي بمؤسسة لألعمال االجتماعية لفائدة فئة من 
األطر واملوظفين الذين يبذلون مجهودا كبيرا للمساهمة في حماية أمن 
وممتلكات كافة املوطنين، والسهر على راحتهم وطمأنينتهم، وخير دليل 
على ذلك، عملهم املتواصل والجاد، وما قدموه من مهام جليلة للوطن 

واملواطنين خالل تنفيذ إجراءات الحجر الصحي.

كما أن هذه املشاريع ستعزز االهتمام والعناية بالعنصر البشري 
كرافعة أساسية للتنمية وسد الخصاص في املجال االجتماعي استجابة 
ملختلف تطلعات وطموحات رجال السلطة وموظفي الجماعات الترابية 
حتى ترتقي هذه املؤسسات إلى مصاف مؤسسات األعمال االجتماعية 

املتميزة ببالدنا.

خصوصا أن مشروع القانون رقم 37.18 يعد من أهم مخرجات 
الحوار االجتماعي القطاعي بين النقابات األكثر تمثيلية ووزارة الداخلية 

الذي تم توقيعه سنة 2002 وسنة 2007.

لذلك، نتمنى أن يستجيب لتطلعات كل املوظفات واملوظفين وأن 
تكون املؤسسة في مستوى املؤسسات االجتماعية الرائدة في هذا املجال 
والتي تقدم خدمات جليلة للموظفين واألطر واملستخدمين، خصوصا 
أن هذه الفئة من املوظفين وأعوان الجماعات الترابية تعاني التهميش 
واإلقصاء وهزالة األجور والتعويضات وضعف الخدمات االجتماعية 
والتكوين،  التحفيز  وغياب  العمل،  وبنيات  وتدهور شروط  املقدمة، 
واستفحال التعسف اإلداري والسيا�ضي، عالوة على االستثناء واإلقصاء 
الدنيا ومن  الساللم  االتفاقات وتأخير االستفادة من حذف  من كل 
الترقيات االستثنائية، وامتحانات الكفاءة املهنية، والحرمان من كل 

الخدمات االجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية.

الشفافية  لقيم  املؤسسات  ترسخ هذه  أن  الفريق  في  نتمنى  كما 
على مستوى التدبير املالي للمؤسسة، وفي طريقة انتخاب رئيسها ومدة 
الحكامة  بمساطر  العمل  وترسيخ  املحلية،  لجنها  وتشكيل  انتدابه 

الجيدة، وربط املسؤولية باملحاسبة.

ايس  لايرئيس،

بكل تأكيد هذه املؤسسات تهدف الى التحديث عبر إدخال مجموعة 
من املبادئ من شأنها أن تعمل على ترسيخ الحكامة الجيدة على مستوى 
التسيير اإلداري واملالي، وتكافئ الفرص وتحقيق عدالة اجتماعية بين 
املوظفين في ظل املبادئ األساسية لدستور اململكة، وبلورة التوجهات 
السامية لعاهل البلد التي تنص على االهتمام بالعنصر البشري عن 
طريق تحسين وتطوير الخدمات املقدمة وتطعيمها بخدمات اجتماعية 
وثقافية إضافية تستجيب لطموح وتطلعات هذه الشريحة، مع توسيع 
مجاالتها، لنكون في مستوى التحديات الكبرى التي تواجه تدبير ملف 

الشأن االجتماعي لفئة املوظفين.

ولكل هذه األسباب وغيرها، ال يمكننا إال أن نصوت لصالح هذه 
املشاريع، ولكل مشاريع القوانين التي ترمي إلى تقويم االختالالت التي 
مستوى  على  خاصة  االجتماعية،  األعمال  جمعيات  بعض  تعرفها 
التسيير اإلداري واملالي، وإخضاعها آلليات املراقبة واملحاسبة، والزامها 
ربط  وبالتالي  تسييرها،  في  والنزاهة  والشفافية  الحكامة  بضوابط 
املسؤولية باملحاسبة، والقضاء على التدبير االرتجالي في تدبير الشأن 
الجماعي، وتقوية الدور التي تقوم به مؤسسات األعمال االجتماعية 
القطاعية، ومساعدتها على إحداث خدمات اجتماعية جديدة تواكب 

التطور التي يعرفه املجتمع املغربي.

VII.لم اخلةلفريقلاالتحادلايذاململواقالتلاملغرب:

1.لمشرقعلقان3نلرقمل49.17للتذلقلبايتو  ملايب ئي:

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

ايس  لقزيرلايطاقةلقاملذادنلقايبيئةلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

إثر  املغرب – على  العام ملقاوالت  االتحاد  باسم فريق  لي  يطيب 
دراسة مناقشة "مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي" الذي 
يدخل ضمن اختصاص لجنة القطاعات اإلنتاجية – أن أنوه باألجواء 
اإليجابية التي سادت خالل هذه الجلسة التشريعية العامة، بما يساهم 
في تيسير مسطرة التصويت واملصادقة على مشروع هذا القانون، من 

قبل السيدات والسادة املستشارون على مستوى الجلسة العامة.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

إلى  البيئي"  بالتقييم  يتعلق   49.17 رقم  قانون  "مشروع  يهدف 
تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 12.03 املتعلق 
بينها عدم خضوع بعض املشاريع  البيئة، ومن  التأثير على  بدراسات 
مع  املراقبة  نظام  تالؤم  وعدم  البيئة،  على  التأثير  لدراسات  امللوثة 

التطور املؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية.

كما يرمي مشروع القانون، الذي يأتي في إطار تطبيق مقتضيات 
والتنمية  للبيئة  وطني  ميثاق  بمثابة   99.12 رقم  اإلطار  القانون 
للممارسات  البيئي  التأثير  لتقييم  قانونية  آلية  وضع  إلى  املستدامة، 
العمومية واالستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح 
االجتماعي  بالبعد  الصلة  ذات  الكبرى  والرهانات  التأثيرات  بإدماج 
والبيئي واالقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال 
بها مشروع  جاء  التي  املستجدات  أهم  ومن  االستراتيجي،  التخطيط 
واملخططات  والبرامج  واالستراتيجيات  السياسات  إخضاع  القانون 
وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية املحتمل أن تكون لها تأثيرات 
على البيئة للتقييم االستراتيجي البيئي، وتحديد طرق وكيفيات دراسة 
التقييم البيئي االستراتيجي واللجوء إلى االستشارة العمومية، وتعزيز 
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دور اللجان بإحداث لجان جهوية فرعية، باإلضافة إلى إقرار االفتحاص 
البيئي املنصوص عليه في القانون اإلطار السالف الذكر.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

إننا في فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب نثمن أحكام "مشروع 
بالتجاوب  نشيد  كما  البيئي"،  بالتقييم  يتعلق   49.17 رقم  القانون 
اإليجابي للحكومة من خالل قبول أغلب تعديالت فريقنا النيابي بصيغة 
اللجنة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 30 يونيو 2020 للبت في التعديالت 

والتصويت على مشروع القانون املذكور.

القطاعات  لجنة  داخل  فريقنا  موقف  مع  وانسجاما  وأخيرا، 
بالتقييم  يتعلق   49.17 رقم  القانون  "مشروع  بخصوص  اإلنتاجية 

البيئي"، فإننا نصوت على مشروع هذا القانون باإليجاب.

وشكرا على حسن إصغائكم.

1.لمشرقعلقان3نلرقمل38.18لبإعاد1لتنظ ملمؤسسةلالحسنلايثانيل
يألعماللاالجتماع ةليفائ 1لرجاللايسلطةلايتابذينلي3زار1لاي اخل ة:

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

ايس  لاي3زيرلاملنت بلفيلاي اخل ةلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

إثر  على  املغرب،  ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  باسم  لي  يطيب 
تنظيم  بإعادة   38.18 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة 
السلطة  رجال  لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  مؤسسة 
التابعين لوزارة الداخلية الذي يدخل ضمن اختصاص لجنة الداخلية 
والجماعات الترابية والبنيات األساسية، أن أنوه باألجواء اإليجابية التي 
سادت خالل هذه الجلسة التشريعية العامة، وباالنخراط الفاعل لكل 
املستشارات واملستشارون الذين حضروا أشغالها حضورا ماديا أو عن 

بعد قصد التصويت على النص.

بالشكر  املناسبة،  بهذه  املحترم،  الوزير  السيد  لكم،  أتقدم  كما 
العامة،  الجلسة  أمام  خاصة  والشامل  القيم  على عرضكم  الجزيل 
بشكل سيساهم في تيسير مسطرة دراسة مشروع هذا القانون، على 

مستوى الجلسة التشريعية العمومية.

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

يهدف "مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن 
لوزارة  التابعين  السلطة  رجال  لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني 
الداخلية"، إلى مراجعة وتحديث اإلطار القانوني املنظم ملؤسسة الحسن 
لوزارة  التابعين  السلطة  رجال  لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني 
الداخلية، الذي تم إقراره بداية الثمانينيات، وذلك من أجل الرفع من 
مستوى فعالية ونجاعة املؤسسة في االرتقاء بالخدمات االجتماعية التي 

تقدمها لفائدة منخرطيها.

وجه  في  مفتوحة  املؤسسة  أصبحت  املشروع،  هذا  وبمقت�ضى 
كافة املوظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم 
تحديد  بذلك  وتم  السلطة،  رجال  على  االقتصار  عوض  ودرجاتهم، 
تسمية جديدة لها وهي "مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية 

لفائدة رجال السلطة واملوظفين التابعين لوزارة الداخلية".

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

إننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، نثمن أحكام مشروع 
لألعمال  الثاني  الحسن  مؤسسة  تنظيم  بإعادة   38.18 رقم  قانون 
االجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية قيد الدراسة 
العمومية،  التشريعية  الجلسة  مستوى  على  واملصادقة  والتصويت 
السيما بعد إخضاع املؤسسة بمقت�ضى مشروع هذا القانون، ملراقبة 
املفتشية العامة للمالية وألحكام القانون رقم 62.99 املتعلق بمدونة 
القيام  الترابية  لإلدارة  العامة  للمفتشية  يمكن  كما  املالية،  املحاكم 
بمهام لتدقيق العمليات املالية أو املحاسبية للمؤسسة وكذا الفتحاص 
تدبيرها؛ مع إخضاع املؤسسة الفتحاص سنوي لحساباتها من طرف 

مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأن ذلك ملجلس التوجيه والتتبع.

البرملانية  اللجنة  داخل  فريقنا  موقف  مع  وانسجاما  وأخيرا، 
املختصة، فإننا نصوت على "مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم 
السلطة  رجال  لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني  الحسن  مؤسسة 

التابعين لوزارة الداخلية" باإليجاب.

وشكرا على حسن إصغائكم.

3.لمشرقعلقان3نلرقمل37.18للتذلقلبمؤسسةلاألعماللاالجتماع ةل
مل3ظفيلقأع3انلالجماعاتلايتراب ةلقمجم3عاتهالقه ئاتها:

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

ايس  لاي3زيرلاملنت بلفيلاي اخل ةلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

إثر  على  املغرب،  ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  باسم  لي  يطيب 
الدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة 
الترابية ومجموعاتها  الجماعات  وأعوان  االجتماعية ملوظفي  األعمال 
الداخلية والجماعات  الذي يدخل ضمن اختصاص لجنة  وهيئاتها" 
الترابية والبنيات األساسية، أن أنوه باألجواء اإليجابية التي سادت خالل 
هذه الجلسة التشريعية العامة، وباالنخراط الفاعل لكل املستشارات 
واملستشارون الذين حضروا أشغالها حضورا ماديا أو عن بعد قصد 

التصويت على النص.

بالشكر  املناسبة،  بهذه  املحترم،  الوزير  السيد  لكم،  أتقدم  كما 
الجزيل على عرضكم القيم والشامل، خاصة أمام الجلسة العامة، 
بشكل سيساهم في تيسير مسطرة دراسة مشروع هذا القانون، على 
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مستوى الجلسة التشريعية العمومية.

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

األعمال  بمؤسسة  يتعلق   37.18 رقم  قانون  "مشروع  يهدف 
االجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها" 
الجماعات  لفائدة موظفي  االجتماعية  لألعمال  إحداث مؤسسة  إلى 
الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي يمكن أن تكون لها فروع على صعيد 

الجهات وعلى صعيد بعض الجماعات الترابية الكبرى.

وتتمثل أهداف املؤسسة، حسب مشروع القانون، في تقديم خدمات 
اجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية املنخرطين فيها وأزواجهم 
وأبنائهم، حيث ستضطلع املؤسسة بمهام وأعمال وأنشطة اجتماعية 
تهم تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي املؤسسة؛ وإبرام 
االتفاقيات مع املؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، لتمكين 
املنخرطين من التطبيب، والعالج، والدواء، والتأمين، والحج، وتملك 
وسائل النقل، ومتابعة التعليم العالي لألبناء، والتخييم، واالصطياف 

واإلقامة السياحية، وخدمات اجتماعية وصحية أخرى.

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

إننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، نثمن أحكام مشروع 
قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان 
والتصويت  الدراسة  قيد  وهيئاتها  ومجموعاتها  الترابية  الجماعات 

واملصادقة على مستوى الجلسة التشريعية العمومية.

البرملانية  اللجنة  داخل  فريقنا  موقف  مع  وانسجاما  وأخيرا، 
املختصة، فإننا نصوت على مشروع قانون رقم 37.18 باإليجاب.

وشكرا على حسن إصغائكم.

1.لمشرقعلقان3نلرقمل60.18للتذلقلبمؤسسةلاألعماللاالجتماع ةل
يلذاملينلبامل لريةلايذامةليل3قالةلامل ن ة:

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

ايس  لاي3زيرلاملنت بلفيلاي اخل ةلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

إثر  على  املغرب،  ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  باسم  لي  يطيب 
الدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة 
األعمال االجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية" الذي 
يدخل ضمن اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات 
األساسية، أن أنوه باألجواء اإليجابية التي سادت خالل هذه الجلسة 
التشريعية العامة، وباالنخراط الفاعل لكل املستشارات واملستشارون 
الذين حضروا أشغالها حضورا ماديا أو عن بعد قصد التصويت على 

النص.

بالشكر  املناسبة،  بهذه  املحترم،  الوزير  السيد  لكم،  أتقدم  كما 

العامة،  الجلسة  أمام  خاصة  والشامل  القيم  على عرضكم  الجزيل 
بشكل سيساهم في تيسير مسطرة دراسة مشروع هذا القانون، على 

مستوى الجلسة التشريعية العمومية.

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

يهدف مشروع قانون 68.18 يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية 
للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية؛ إلى التأسيس لعمل اجتماعي 
يكفل الرعاية الالزمة لهذه الفئة من املوظفين، سواء املزاولين منهم 
أو املحالين على التقاعد، والذين أصبحوا منذ شتنبر 2016 خاضعين 

لقواعد االنضباط العسكري.

عملية  تيسير  في  القانون  هذا  مشروع  مقتضيات  أهم  وتتلخص 
اقتناء السكن، وتعميم االستفادة من التغطية الصحية التكميلية، 
وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية، وتوفير وسائل 
نقل املوظفين، وتقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية الحاجات 
املستعجلة والطارئة للمنخرطين، تحفيزا لهم على القيام باملهام امللقاة 

على عاتقهم.

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

إننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، نثمن أحكام "مشروع 
للعاملين  االجتماعية  األعمال  بمؤسسة  يتعلق   60.18 رقم  قانون 
باملديرية العامة للوقاية املدنية" قيد الدراسة والتصويت واملصادقة 
على مستوى الجلسة التشريعية العمومية، خاصة من خالل خضوع 
بمدونة  املتعلق  والقانون  للمالية  العامة  املفتشية  ملراقبة  املؤسسة 
املحاكم املالية، تكريسا ملبادئ الحكامة املالية، وكذا خضوع حساباتها 
املراقبة  نظام  لتقييم  محاسبيين،  خبراء  طرف  من  سنوي  لتدقيق 

الداخلية لهذه املؤسسة.

البرملانية  اللجنة  داخل  فريقنا  موقف  مع  وانسجاما  وأخيرا، 
املختصة، فإننا نصوت على مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة 
األعمال االجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية باإليجاب.

وشكرا على حسن إصغائكم.

5.لمشرقعلقان3نلرقمل42.20لبتغ يرلاملرس3ملبوان3نلرقمل2.20.292ل
قإجراءاتل ايصح ةل ايط3ارئل بحايةل خاصةل أحكامل بسنل املتذلقل

اإلعالنلعنها:

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

ايس  لاي3زيرلاملنت بلفيلاي اخل ةلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

يطيب لي باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، على إثر الدراسة 
بقانون  املرسوم  بتغيير   42.20 رقم  قانون  "مشروع  على  والتصويت 
رقم 2.20.292 املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 
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وإجراءات اإلعالن عنها" الذي يدخل ضمن اختصاص لجنة الداخلية 

والجماعات الترابية والبنيات األساسية، أن أنوه باألجواء اإليجابية التي 

سادت خالل هذه الجلسة التشريعية العامة، وباالنخراط الفاعل لكل 

املستشارات واملستشارون الذين حضروا أشغالها حضورا ماديا أو عن 

بعد قصد التصويت على النص.

بالشكر  املناسبة،  بهذه  املحترم،  الوزير  السيد  لكم  أتقدم  كما 

العامة،  الجلسة  أمام  خاصة  والشامل  القيم  على عرضكم  الجزيل 

بشكل سيساهم في تيسير مسطرة دراسة مشروع هذا القانون، على 

مستوى الجلسة التشريعية العمومية.

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

رقم  بقانون  املرسوم  بتغيير   42.40 رقم  قانون  "مشروع  يأتي 

الصحية  الطوارئ  بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق   2.20.292

عليه  واملصادقة  والتصويت  الدراسة  قيد  عنها"  اإلعالن  وإجراءات 

أمام الجلسة العامة، في سياق التدابير التي اتخذتها الحكومة ملواجهة 

خطر وباء كورونا املستجد "كوفيد-19"، وتبعا لقرار الحكومة القا�ضي 

بالشروع في إجراءات تخفيف الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني 

الصادر   2.20.406 رقم  املرسوم  في  عليها  املنصوص  الضوابط  وفق 

بتاريخ 9 يونيو 2020 واستئناف العمل باملحاكم واإلدارات العمومية 

واملقاوالت.

هي  كما  السادسة  املادة  بصيغة  االحتفاظ  أن  تبين  أنه  ذلك 

منصوص عليها في املرسوم بقانون املشار إليه من شأنه أن ينعكس سلبا 

على استئناف للعمل بمختلف األنشطة العمومية واالقتصادية، وأنه 

يمس بحقوق والتزامات الدولة واملواطنين على حد سواء.

ايس  لرئيسلالجلسةلاملحترم،

إننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، نثمن أحكام مشروع 
قانون رقم 42.40 قيد الدراسة والتصويت واملصادقة على مستوى 

الجلسة التشريعية العمومية، آملين أن يساهم هذا التعديل بمقت�ضى 

واملعنويين  الذاتيين  األشخاص  ممارسة  استعادة  في  الفريدة  املادة 

"كوفيد-19"  فيروس  آثار  تداعيات  من  املتضررة  املقاوالت  خاصة 

لحقوقهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية خالل فترة الطوارئ الصحية 

مناصب  على  والحفاظ  املواطنة  املقاوالت  استمرارية  ضمان  قصد 

الشغل.

البرملانية  اللجنة  داخل  فريقنا  موقف  مع  وانسجاما  وأخيرا، 

املختصة، فإننا نصوت على "مشروع قانون رقم 42.40 بتغيير املرسوم 
الطوارئ  بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق   2.20.292 رقم  بقانون 

الصحية وإجراءات اإلعالن عنها" باإليجاب.

وشكرا على حسن إصغائكم.

VIII.لم اخلةلفريقلاالتحادلاملغربيليلشغل:

1.لمشرقعلقان3نلرقمل49.17للتذلقلبايتو  ملايب ئي:

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

أكيد أننا في فريق االتحاد املغربي للشغل، ومن خالل كل أدبياتنا 
املحيط  على  وآثاره  بالدنا،  في  البيئي  الهاجس  نستحضر  وبالغاتنا 
الصحية  املنظومة  على  آثاره  خاصة  وبصفة  والطبيعي  اإليكولوجي 
األمر  وأن  البسيطة، خصوصا  وجه  على  املجتمعات  لكل  والغذائية 
مرتبط بسالسل اإلنتاج واستغالل املعامل واملصانع وما لهذا األمر من 
تأثير على أوضاع تشغيل األجراء والعمال وظروفهم املادية والصحية التي 
تتأثر بفعل كل التقلبات التي تعرفها الوضعية االقتصادية واإلنتاجية في 

العالم.

التأثير  دراسة  وأهمية  املشروع  هذا  بأهمية  واعون  فإننا  لذلك، 
على البيئة، وما يتطلب ذلك من مراجعة للقانون رقم 12.03 املتعلق 
بدراسة التأثير على البيئة، إلعطاء مفهوم التقييم البيئي بعده الحقيقي 

وإبداء دوره في إصالح املنظومة البيئية.

وحين انخرطت بالدنا في تبني أهداف التنمية املستدامة، وضعنا 
صوب أعيننا تحدي القضاء على الفقر والجوع، وتمكين اإلنسان من 
الصحة والتعليم الجيد، ومياه نظيفة وطاقات نظيفة، وعمل الئق، 
تمتيع  كلها  تروم  التي  األهداف  من  وغيرها  والحياة،  املناخ  واحترام 
البشرية بحياة وبيئة جيدة وسليمة وصحية وكريمة، ويجب أن نواكب 

هذا االنخراط بالقوانين الالزمة لتفعيله على أرض الواقع.

ايس  لايرئيس،

إن كوكبنا األزرق أصبح يئن تحت وطأة كل أنواع الدمار والخراب 
البيئي، ولعل ما خلفته جائحة كورونا من خسائر مادية وبشرية، ال 
يخفف من وطأته نسبيا، سوى ما كان إلجراءات الحجر الصحي، وتوقف 
الرحالت الجوية والتنقل عبر الطرق، والعديد من سالسل اإلنتاج، من 
حميد األثر على بيئتنا من خالل تراجع نسبة ثاني أوكسيد الكربون في 
الهواء وانخفاض نسبة تلوث البحار واألنهار، واالنغالق الجزئي لثقب 
األوزون والعديد من التوازنات التي أعادت إلى الطبيعة رونقها وجمالها.

وبالعودة إلى موضوع نص املشروع الذي يتكون من 32 مادة موزعة 
على ثمانية أبواب تهم:

- التعاريف؛

- التقييم االستراتيجي البيئي؛

- دراسة التأثير على البيئة؛

- بطاقة التأثير على البيئة؛
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- االفتحاص البيئي؛

- اللجنة الوطنية واللجان الجهوية؛

- املخالفات والعقوبات؛

- وأحكام مختلفة.

نرى في االتحاد املغربي للشغل أن نجاح وتطبيق مشروع التقييم 
البيئي يرتبط باألساس بالسلوك البشري قبل أن يكون مسألة قانون، 
لذلك فإن تنظيم هذا املجال بالقانون هو أمر مهم وضروري، ولكن 
يجب كذلك مواكبة ذلك بحمالت توعوية لتحسيس املواطنين وتنبيههم 
بتغيير سلوكاتهم اتجاه محيطهم البيئي، إضافة إلى هذه التوعية فالبد 
العقوبات والجزاءات على املخالفين  ينزل  الذي  الزجري  الجانب  من 
أو مؤسسات  البيئي، سواء كانوا أفرادا  التي تحمي املحيط  للقوانين 

صناعية ووحدات إنتاجية.

نحن موضوعيون في تحليلنا ونقاشنا، وننوه بنص هذا املشروع، 
واإلفتحاص  التأثير  ودراسة  االستراتيجي  البيئي  بالتقييم  اهتم  حيث 
البيئي، إضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية، واللجن الجهوية لدراسة 
التأثير على البيئة واالختصاصات املمنوحة لها وصالحياتها، ونتمنى أن 
تذهب الحكومة في مسارها من خالل السهر على تطبيق مضامين نص 

املشروع وتفعيلها على أرض الواقع.

وإن الحديث عن االهتمام باملجال البيئي ال يجب أن ينسينا الحديث 
عن اإلنسان العامل في مختلف الوحدات اإلنتاجية وخصوصا في مجال 
التعدين واملناجم، حيث أن هذه الوحدات يجب أن تراعي إلى جانب 
مسألة الربح واملداخيل صحة العامل والعاملة وسالمة املحيط البيئي، 
وإلزام املقاوالت العاملة في هذا املجال بتقديم دراسات بيئية في بداية 
املشروع، خصوصا وأن التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة أصبح 
يساعد على إعطاء نتائج دقيقة في هذا املجال، وهذا يجرنا للحديث عن 
التلوث املؤدي وهل نكتفي باملردود املادي على خزينة الدولة دون احترام 
الشروط األساسية ومعايير السالمة التي يجب أن تكون لها األولوية 
في هذا الباب، وقبل أن أختم مداخلتي البد من اإلشارة إلى أن إصدار 
القوانين والتشريعات لن يكون له جدوى إذا لم تكن هناك نية سليمة 
من قبل الحكومة والقطاعات املعنية في إصدار املراسيم التطبيقية 
التي غالبا ما تكون حجرة عثرة أمام تطبيق القوانين وتنزيلها على أرض 

الواقع.

لكل ما سبقت اإلشارة إليه فإننا نصوت باإليجاب على نص املشروع.

شكرا، والسالم.

1.لمشرقعلقان3نلرقمل37.18للتذلقلبمؤسسةلاألعماللاالجتماع ةل
مل3ظفيلقأع3انلالجماعاتلايتراب ةلقمجم3عاتهالقه ئاتها:

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي3زيرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارقنلاملحترم3ن،

أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي للشغل من أجل مناقشة 
"مشروع قانون 37.18 يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي 
وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها". هذا املشروع الذي 
نرى أنه مشروع مهم ويهم فئة عريضة من موظفي الدولة وأعوانها، 
هذه الفئة التي عانت والتزال من التهميش والالمباالة الذي مورس عليها 
منذ سنوات من قبل القطاع الو�ضي، خصوصا في مجال الخدمات 
االجتماعية والطبية والترفيهية وغيرها من الخدمات املنصوص عليها في 

املادة الثانية من هذا املشروع.

ورغم أن مشروع القانون املتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية 
جاء متأخرا، حيث تم االتفاق بشأنه بين الوزارة الوصية والنقابات 
اتفاق  في  املؤسسة،  هذه  إحداث  على  التنصيص  وتم  القطاعية، 
هذا  وبسب  آنذاك،  قطاعي  لحوار  كنتيجة   2007 اتفاق  وفي   2002
التماطل والتأخير شعر شغيلة الجماعات الترابية بالغبن واالستياء، ولم 
يستسيغوا حرمانها من مجموعة مكتسبات وخدمات اجتماعية على 

امتداد سنوات، إسوة ببقية موظفي القطاعات الحكومية.

ومعلوم أن إحداث هذه املؤسسة سيساهم في تحسين الوضعية 
التطبيب  مستوى  على  االجتماعي  الدعم  عبر  للموظفين  االجتماعية 
واالستشفاء وعلى مستوى السكن بمنح التسهيالت الضرورية بشروط 
األبناء  ودعم  السكن،  أجل  من  القروض  مستوى  وعلى  تفضيلية، 
على مستوى تشجيع تمدرسهم. ناهيك عن االستفادة من دعم خاص 
القضايا  من  مجموعة  وكذا  بالخارج،  األبناء  تمدرس  ودعم  بالحج، 
املتعلقة بالترفيه والرياضة، وكلما ما له عالقة بالشأن االجتماعي على 

غرار باقي مؤسسات األعمال االجتماعية بقطاعات أخرى.

املؤسسة، من شأنها  بها هذه  التي ستقوم  األدوار  إن  إلى  إضافة 
تحسين وتجويد الوضع االجتماعي للموظف الجماعي، مما سيخفف 

عليه بعض األعباء التي كانت وما زالت تثقل كاهله.

يتعلق   37.18 رقم  قانون  "مشروع  مناقشة  بصدد  اليوم  نحن 
الترابية  الجماعات  وأعوان  ملوظفي  االجتماعية  األعمال  بمؤسسة 

ومجموعاتها وهيئاتها".

ونتمنى  ذلك  نثمن  للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  باسم  ونحن 
من خالل مناقشة ودراسة هذا املشروع أن يستجيب لتطلعات كل 
املوظفات واملوظفين وأن تكون هذه املؤسسة في مستوى املؤسسات 
االجتماعية الرائدة في هذا املجال والتي تقدم خدمات جليلة للموظفين 
واألطر واملستخدمين، خصوصا أن هذه الفئة من املوظفين وأعوان 
الجماعات الترابية تعاني التهميش واإلقصاء جراء األجور والتعويضات 
شروط  وتدهور  للموظفين،  االجتماعية  الخدمات  وضعف  الهزيلة 
االستغالل  واستفحال  والتكوين،  التحفيز  وغياب  العمل،  وبنيات 
والتعسف اإلداري والسيا�ضي، عالوة على االستثناء واإلقصاء من كل 
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االتفاقات وتعطيل وتأخير االستفادة من حذف الساللم الدنيا ومن 
الترقيات االستثنائية، وامتحانات الكفاءة املهنية، والحرمان من كل 

الخدمات االجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية.

النص  ولتجويد  املشروع  هذا  إغناء  في  ولإلسهام  ذلك؛  وألجل 
القانوني بما يخدم مصالح املوظفين ويرسخ أسس ومبادئ ومساطر 
املناقشة  خال  مالحظاتنا  أبدينا  الجيدة،  والحكامة  الشفاف  التدبير 
العامة والتفصيلية في اللجنة، ونود تسجيلها مرة أخر بالجلسة العامة:

- املشروع لم يحدد مدة انتداب رئيس املؤسسة الذي يستوجب 
اختياره وفق برنامج عمل تعاقدي وضرورة تحديد شروط أو األسباب 

املوجبة إلقالة الرئيس؛

- وبخصوص التدبير املالي ملؤسسة األعمال االجتماعية يجب العمل 
على ضرورة مصادقة مجلس التوجيه والتتبع للمؤسسة على الصفقات 

التي يفوق مبلغها اإلجمالي مليون درهم؛

- غموض فيما يتعلق كيفية اختيار املشرفين على فروع مؤسسة 
األعمال االجتماعية، وكيفية املصادقة على عقود تشغيل املستخدمين 

باملؤسسة؛

- ضرورة إعادة النظر في طريقة تكوين أجهزة وهياكل املؤسسة، 
والرفع من تمثيلية النقابات األكثر تمثيال؛

الجماعات  وأعوان  موظفي  فئة  تمثيلية  االعتبار  بعين  األخذ   -
الترابية؛

والتتبع  التوجيه  في مجلس  للموظفين  تمثيلية حقيقية  - ضمان 
الجيدة  الحكامة  يحقق  بما  عليها  طرف  أي  هيمنة  ومنع  للمؤسسة 
ويضمن فعالية املؤسسة في االستجابة للخصاص املهول الذي يشهده 

القطاع، في مجال الخدمات االجتماعية؛

- ولقد قمنا بتسجيل هذه املالحظات وطرحها كبدائل من خالل 
تعديالت فريق االتحاد املغربي للشغل على نص املشروع.

في  بإخراج هذه املؤسسة، وسنصوت  بالتعجيل  وختاما، نطالب 
فريق االتحاد املغربي للشغل باإليجاب.

IX.لم اخلةلمجم3عةلايك3نف راي ةلاي لموراط ةليلشغل:

1.لمشرقعلقان3نلرقمل38.18لبإعاد1لتنظ ملمؤسسةلالحسنلايثانيل
يألعماللاالجتماع ةليفائ 1لرجاللايسلطةلايتابذينلي3زار1لاي اخل ة:

ايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد1لاي3زراءلاملحترم3ن،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

إن "مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني 
لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية" 

يرمي إلى مراجعة وتحديث اإلطار القانوني املنظم لهاته املؤسسة.

إلى  ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مواكبة الجهود الرامية 
هيكلة وتحديث اإلدارة الترابية وكذا الرفع من مستوى العمل االجتماعي 

املوجه لرجال السلطة واملوظفين التابعين لوزارة الداخلية.

ونعتبر أن هاته املبادرة التشريعية ستساهم في تجويد الخدمات 
االجتماعية وتوسيع مجالها وسيعزز االهتمام والعناية بالعنصر البشري 

الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية.

وال شك أن مشروع قانون 38.18 الرامي إلعادة تنظيم مؤسسة 
الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة سيساهم في 
تطوير أداء هذه املؤسسة ويجعلها في مستوى املؤسسات الرائدة في 

املجال االجتماعي.

األعمالل مؤسسةل بإح اثل ايوا�شيل 37.18ل قان3نل مشرقعل 1.ل
االجتماع ةلمل3ظفيلالجماعاتلايتراب ةلقمجم3عاتهالقه ئاته:

ايس  اتلقايساد1لاي3زراءلاملحترم3ن،

ايس  اتلقايساد1لاملستشارينلاملحترمين،

النهوض  أن  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  في  نعتبر 
خاصة  بصفة  ولألجراء  املغاربة  لعموم  االجتماعية  باألوضاع 
من املهام املفروضة اليوم بشدة كأولوية األولويات، وال شك أن 
بمختلف  العاملين  للموظفين  بالنسبة  الجانب  بهذا  االهتمام 
الجماعات الترابية من خالل املصادقة على "مشروع قانون 37.18 
القا�ضي بإحداث مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات 
الترابية ومجموعاتها وهيئاته"، بعد انتظار طويل. فمنذ سنة 2007 
وشغيلة الجماعات الترابية تنتظر وفاء الوزارة الوصية بالتزامها 

بإحداث هاته املؤسسة.

وبعد سنوات عجاف، باشرت وزارة الداخلية الحوار القطاعي 
مع املركزيات النقابية وكانت أهم مخرجاته باإلضافة إلى النظام 
جمعية  بإحداث  االلتزام  الترابية  الجماعات  ملوظفي  األسا�ضي 
األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات، وباملصادقة على مشروع 
نؤكــــد  الطويل، وإذ  أنهينا هذا االنتظـــار  37.18 نكون قد  قانون 
على أهمية املؤسسة في املساهمة في تحسين الوضعية االجتماعية 
كل  منحها  شريطة  وأبنائهم،  وأزواجهم  واملتقاعدين  للموظفين 
املوظفات  كل  لتطلعات  لتستجيب  أهدافها  لتحقيق  اإلمكانيات 
واملوظفين الجماعيين وأن تكون في مستوى املؤسسات االجتماعية 

الرائدة

في هذا املجال، والتي تقدم خدمات جليلة ملنخرطيها، خاصة 
أشكال  كل  من  ويعانون  عانوا  الترابية  الجماعات  موظفي  وأن 
إلى  باإلضافة  والتعويضات،  األجور  وهزالة  واإلقصاء  التهميش 
ضعف – وأحيانا – انعدام ظروف العمل، مع استفحال التعسف 

اإلداري ومحاربة العمل النقابي وكذا االنتماء السيا�ضي.
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وجاء الحوار االجتماعي ليعطي متنفسا ملعالجة بعض القضايا 
واملشاكل التي استفحلت داخل قطاع الجماعات الترابية.

الخدمات  وتطوير  تنمية  في  املؤسسة  تساهم هذه  أن  نتمنى 
االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وهو 

أبسط ما يمكن تقديمه لهذه الفئة من املوظفين مقابل ما تقدمه 

وتحسين  إليها  االلتفات  بذلك  وتستحق  للمجتمع  خدمات  من 

وضعيتها االجتماعية ومنحها مؤسسة تليق بها وتقدر تضحياتها.
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