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جدولذ ألعمجل: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
22 من  10 واملادة  املادة  الثالث من  البند  بنسخ  1- مقترح قانون يق�ضي 
القانون رقم 18.09 بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية؛

املتعلق   38.12 القانون رقم  30 من  املادة  بتغيير  2- مقترح قانون يق�ضي 
بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

3- مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة 6 من القانون رقم 4.97 بمثابة النظام 
األسا�ضي لغرف الصيد البحري؛

4- مقترح قانون يق�ضي بتغيير الفقرة الخامسة من املادة 10 ونسخ املادتين 27 

و33 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام األسا�ضي للغرف الفالحية.

5- مشروع قانون رقم 07.18 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات 

الجوية، املوقع بالرباط في 26 ديسمبر 2017 بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية النيجر.

6- مشروع قانون رقم 08.18 يوافق بموجبه على تعديل بروتوكول مونتريال 

بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، املعتمد بكيغالي–رواندا–في 15 

أكتوبر 2016.

7- مشروع قانون رقم 09.18 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في 

املواد املدنية والتجارية واإلدارية، املوقعة بالرباط في 26 ديسمبر 2017 

بين اململكة املغربية وجمهورية النيجر.

اإلنتاج  حول  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   10.18 رقم  قانون  مشروع   -8

السينمائي والسمعي البصري املشترك، املوقع بالرباط في 5 ديسمبر 

2017 بين اململكة املغربية والجمهورية البرتغالية.

9- مشروع قانون رقم 27.18 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 

2.18.117 الصادر في 6 جمادى اآلخرة 1439 )23 فبراير 2018( بسن 

أحكام انتقالية في شأن التبادل اآللي للمعلومات ألغراض جبائية.
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محضرذ حالسفذرقمذ 7 

 لتجريخ: الثالثاء 03 ذو القعدة 1439هـ )17 يوليو 2018م(.

 لرئجسف: املستشارة السيدة نائلة مية التازي، الخليفة الخامس لرئيس 
املجلس.

الثانية  الساعة  من  إبتداء  دقيقة،   لتوقي3: ساعتان وست عشرة 
والدقيقة الثامنة والثالثين بعد الزوال.

جدولذ ألعمجل: مناقشة األسئلة الشفهية.

 ملست جرةذ لسيدةذنجئلفذميفذ لتجزي،ذرئيسفذ حالسف:

بسمذهللاذ لرحمنذ لرحيمذو لصالةذو لسالمذعلىذأشرفذ ملرسلين.

أعلنذعنذ ةتتجحذ حالسف.

 لسيدذ لوزير،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرينذ ملحترمين،

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

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.

 ملست جرذ لسيدذمحمدذعد ل،ذأمينذ ملالس:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسفذ ملحترمف.

رقم  قانون  بمشروع  النواب  مجلس  من  املجلس  مكتب  توصل 
40.17 املتعلق بالقانون األسا�ضي لبنك املغرب.

العدالة والتنمية لدى مكتب املجلس مقترح قانون  وأودع فريق 
الصادر  املدنية،  بالحالة  املتعلق   37.99 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423، 

املوافق ل 3 أكتوبر 2002.

كما أنه وبطلب من فريق العدالة والتنمية عوض السؤال املوجه 
االجتماعية  والتنمية  واملساواة  والتضامن  األسرة  وزيرة  السيدة  إلى 
املوجه  بالسؤال  السياحي  بالقطاع  النسائية  العمالة  وضعية  حول 
لنفس القطاعات حول اإلجراءات املتخذة للتخفيف من معاناة أطفال 

التوحد وذويهم.

وبالنسبة لألسئلة الشفهية التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم 
الثالثاء 17 يوليوز 2018 فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 13 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 12 سؤاال؛

- عدد األجوبة الكتابية: 18 جوابا.

واإلدماج  الشغل  وزير  السيد  من  بطلب  الرئاسة  توصلت  كما 
املنهي، يلتمس فيه ترتيب سؤالين شفهيين موجهين إليه، واملدرجين في 
جدول أعمال جلسة األسئلة الشفهية ليومه الثالثاء 17 يوليوز 2018 
مباشرة بعد قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، وذلك نظرا الرتباطهما 

بالتزامات حكومية.

وفي األخير، نحيط املجلس املوقر بأننا سنكون على موعد مباشرة 
بعد نهاية هذه الجلسة مع جلستين عامتين:

من  عدد  على  والتصويت  للدراسة  تخصص  تشريعية  األولى 
النصوص الجاهزة؛

والثانية لتقديم تقرير كل من اللجنة النيابية لتق�ضي الحقائق حول 
املكتب الوطني املغربي للسياحية، واللجنة النيابية لتق�ضي الحقائق 

حول ترخيص الحكومة الستيراد النفايات.

وسيعقد املجلس جلسة عامة أخرى يوم غد األربعاء 18 يوليوز 
تقريري  ملناقشة  تخصص  صباحا،  العاشرة  الساعة  على   2018

اللجنتين املذكورتين.

شكرا السيد الرئيس.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ألمين.

نستهل جدول أعمال هذه الجلسة باألسئلة املوجهة..

تفضل.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لسالمذ للبجر:

 لسيدةذ لرئيسف،

اليوم، نحن في جلسة دستورية صرفة، واملغاربة يتتبعون طبعا 
هذه الجلسة.

غياب  وزارات،  غياب  العيب  من  أنه  الرئيسة  األخت  ترون  أال 
الحكومة، مع تقديرنا الكامل للسيد الوزير الحاضر بيننا، ولكن نتأسف 
لهذا الغياب املتكرر، فهذا تنبيه، لو سمحتم، وهذا أيضا احتجاج عن 
الساحة  اليوم  القطاعات،  في شتى  الوزراء  املستمر إلخواننا  الغياب 
املغربية تتطلب اجتهادات وحضور مكثف للتجاوب مع مطالبها، فأين 

هم الوزراء؟ أين هي الحكومة؟

هذا سؤال عريض نتمنى أن يستوعبه السادة الوزراء والسيدات 
الوزيرات حتى يتمكنون من الحضور على األقل للتجاوب مع مطالب 
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السادة البرملانيين.

شكرا السيدة الرئيسة.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ للبجر.

شكر ذ لسيدذ لرئيس.

املقيمين  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  للوزارة  املوجه  للسؤال  ننتقل 
بالخارج، حول عملية مرحبا، والتي يجمعها وحدة املوضوع.

والبداية مع سؤال فريق التجمع الوطني لألحرار، وموضوعه عملية 
مرحبا 2018، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار لتقديم السؤال.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لعزيزذبوهدود:

شكر .

 لسيدذ لوزيرذ ملحترم،

تعرف هذه الفترة من كل سنة تدفق العديد من املهاجرين املغاربة 
بالخارج، وما يرافقها من مشاكل على مستوى نقط العبور من نقل 
بحري وتدقيق جمركي، ناهيك عن بعض املضايقات في املحاور الطرقية.

فما هي إستراتيجيتكم لتجويد وتحسين إجراءات حسن االستقبال؟

وما هي اإلجراءات املواكبة ملقامهم باملغرب؟

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

السؤال الثاني موضوعه، عملية العبور 2018، الكلمة ألحد السادة 
لتقديم  االجتماعي  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  املستشارين 

السؤال.

 ملست جرذ لسيدذمحمدذعد ل:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسجدةذ لوزر ء،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرينذ ملحترمين،

السيد الوزير املحترم، سؤالنا ما هي اإلجراءات الجديدة؟ وما هي 
استعدادات الوزارة لعملية عبور 2018؟

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

أبناء  للمغاربة  العبور  عملية  تسهيل  موضوعه،  الثالث  السؤال 
الفريق  من  املستشارين  ألحد  الكلمة  بالخارج،  املقيمين  الجالية 

االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال.

 ملست جرةذ لسيدةذخديجفذ لزومي:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسيدذ لوزير،

لقد وعدت والتزمت الحكومة بالقيام بالعديد من اإلجراءات من 
للمغاربة  أفضل  استقبال  وكذلك ضمان  املرور  عملية  تسهيل  أجل 

املهاجرين دائما املقيمين بالخارج.

ترى، السيد الوزير، ما هي اإلجراءات والتدابير املزمع القيام بها من 
أجل تسهيل عملية العبور؟

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدةذ ملست جرة.

املقيمين  املغاربة  استقبال  ظروف  موضوعه،  الرابع  السؤال 
بالخارج، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم 

السؤال.

 ملست جرذ لسيدذمحمدذريحجن:

 لسيدةذ لرئيسف،

 لسيدذ لوزيرذ ملحترم،

 لسجدةذ ملست جرينذ ملحترمين،

تعرف هذه السنة عن طريق العبور لسنة 2018، نرجو منكم السيد 
الوزير الجواب عن األسئلة التالية.

والسالم عليكم.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

الكلمة   ،2018 العبور لسنة  السؤال الخامس موضوعه، عملية 
ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.

 ملست جرذ لسيدذ لطيبذ لبقجلي:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسفذ ملحترمف.

 لسيدذ لوزيرذ ملحترم،

كما تعلمون تساهم الجالية املغربية املقيمة بالخارج في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية لبلدنا، فرغم اندماجها اإليجابي وتعايشها في 
مجتمعات اإلقامة حرصت دائما على االرتباط بوطنها واملحافظة على 

الهوية الوطنية املتنوعة في أبعادها الثقافية واللغوية والدينية.
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باملغرب،  واالجتماعية  واإلدارية  القضائية  إشكالياتها  ورغم 
يتشبثون بالعودة سنويا إلى بلدهم األصلي، وتزامنا مع تخليد اليوم 
10 غشت من كل سنة، نسائلكم السيد  الوطني للجالية املنظم في 

الوزير املحترم عن ما يلي:

ما هي التدابير املتخذة إلنجاح عملية العبور لهذه السنة؟ وما هو 
تقييمكم املؤقت لبداية عبور لسنة 2018؟

شكرا السيد الوزير.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

السؤال السادس موضوعه، دعم ومواكبة أفراد الجالية، الكلمة 
ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

 ملست جرذ لسيدذمحمدذ ححمجمي:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسجدةذ لوزر ء،

 لسجدةذ ملست جرينذو ملست جر تذ ملحترمين،

السيد الوزير املحترم، تتطلع العديد من فعاليات املجتمع املدني 
املكلفة  الوزارة  الضروري من قبل  والدعم  املواكبة  إلى  املهجر  بدول 

باملغاربة املقيمين بالخارج خدمة لقضايا هذه الشريحة من املواطنين.

سياستكم  حول  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم  ذلك  أجل  من 
لدعم ومواكبة أفراد الجالية؟

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

الكلمة للسيد الوزير املنتدب لدى وزير الخارجية املكلف باملغاربة 
املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لإلجابة على األسئلة املتعلقة بمرحبا 

.2018

 لسيدذعبدذ لكريمذ بنوعتيق،ذ لوزيرذ ملنتدبذلدىذوزيرذ ل ؤونذ
بجحخجرجذ بجملغجربفذ ملقيمينذ مكلفجذ و لتعجونذ لدوليذ  حخجرجيفذ

وشؤونذ لهارة:

 لسيدةذ لرئيسف،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرين،

الفرق على  لكافة  نعبر على تشكراتنا كقطاع  ابغيت  البداية،  في 
االهتمام االستثنائي اللي حضت به عملية عبور من طرف كل الفرق، 
كافة  من  اإلجماع  بواحد  كيحضاوا  العالم  مغاربة  بأن  دليل  وهذا 

مكونات األمة املغربية.

األولى  املرجعية  املرجعيات،  من  مجموعة  عندها  عبور  عملية 
هي خطب صاحب الجاللة اللي دائما من خاللها كاين توجيهات هامة 
استثنائية باش يكون اهتمام غير عادي بمغاربة العالم طيلة السنة 

وخاصة في العبور.

املرجعية الثانية، هو منطوق دستور 2011 الفصول 18-17-16 
163- اللي كتعني وكتقصد وكتهم مغاربة العالم.

في  منو  مهم  الحيز  واحد  خصص  اللي  الحكومي  البرنامج  كذلك 
التعاطي مع قضايا مغاربة العالم.

اآلليات، هناك مجموعة من اآلليات باإلضافة للمرجعيات، اآللية 
األولى هو الدور املركزي املحوري اللي كتقوم به مؤسسة محمد الخامس 
وخالها  مرجعية  خالها  الريادي  الدور  هاذ  عندها  واللي  للتضامن، 

استثناء ونموذج ربما يقتدى به في مجموعة من الدول.

كذلك باإلضافة هناك اللجنة الوطنية اللي كتشتغل بشكل قبلي 
التقييم  دير عملية  باش  بعدي  بشكل  و كتشتغل  للعبور،  للتحضير 

وكترأسها وزارة الداخلية، وكتهم وكتشمل مجموعة من القطاعات.

هناك كذلك اللجنة املشتركة املغربية اإلسبانية، واللي أسا�ضي مدام 
أن إسبانيا معنية كذلك بهاذ العبور، واللي كاين تعاون مهم، اللجنة 
الوطنية آخر اجتماع ديالها بعد اجتماعات متعددة كان انعقد في 4 ماي 
2018، اللجنة املشتركة اإلسبانية، آخر اجتماع ديالها كان في 9 ماي 

2018 بمدينة الفنيدق، بشمال املغرب، هذه اآلليات.

فقط لالستئناس، عبور 2017  عرف توافد 2 مليون و789 ألف 
التواصل وتنقل  في  أنه كانت سنة مهمة  و981 مغربي ومغربية، أي 

املغاربة نحو وطنهم األم، املغرب.

2018 بطبيعة الحال من بين التحضيرات األساسية:

 15 حتى  تستمر  وغادي  يونيو   5 في  انطلقت  العملية  هاذ  أوال، 
سبتمبر، تحت اإلشراف الفعلي لصاحب الجاللة حفظه هللا.

حضرنا مجموعة من التحضيرات اللوجيستيكية كتهم املوانئ، كتهم 
بتنسيق وحضور قوي  البرية، كذلك حضرنا  املعابر  كتهم  املطارات، 
ملؤسسة محمد الخامس ملجموعة من اآلليات اللي كتخلي هاذ العبور 
أنه يدوز في طريقة سلسة، حتى إلى كان �ضي صعوبات كتسمل بالتدخل 

السريع والتدخل اإليجابي في وقته املناسب.

شكرا سيداتي والسادة املستشارين.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

واآلن التعقيبات على جواب السيد الوزير، الكلمة لفريق التجمع 
الوطني لألحرار في إطار التعقيب.
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 ملست جرذ لسيدذححسنذأدعي:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسيد نذ لوزير ن،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرينذ ملحترمين،

السيد الوزير املحترم، كل سنة ونحن نطرح هذا السؤال، ويبدو أنه 
نتلقى نفس الجواب دائما.

نعم هناك اهتمام كبير بالجالية من طرف الحكومة، اإلشكاليات 
واألمنية  الجمركية  والحواجز  االستقبال  بظروف  مرتبطة  املطروحة 
أصبحت متجاوزة، القضايا املرتبطة باملصادقة على الوثائق وفي مراكز 
تسجيل السيارات بالساعات، االرتفاع الصاروخي ألثمنة النقل البحري 
والجوي، ظروف النقل، مشاكل تتكرر كل سنة، ونجد أنفسنا نعيد 

نفس الكالم ونتلقى نفس األجوبة.

 لسيدذ لوزيرذ ملحترم،

هللا يكون في عوانكم، أنتم تقومون بواجبكم وأكثر، ولكن إشكاليات 
الجالية هيكلية وتقت�ضي حلوال شمولية، فأوضاع الجالية في القنصليات 

كارثية، رغم الزلزال الذي وقع عند تغيير ألكثر من 70 قنصل.

لألسف األوضاع الزالت هي، هي، وليس هناك تغيير يذكر، عالش 
مثال كنخلصو 78 أورو في التمبر ديال الجواز ديال الباسبور، وفي املغرب 
300 درهم، يعني فرق كبير السيد الوزير، اإلكتظاظ في القنصليات 
ديالنا، سوء املعاملة، تردي الخدمات، في مقابل ذلك نجد اهتماما كبيرا 
في بلدان اإلقامة وتعامال مغايرا جدا على ما يوفره البلد األصلي لهذه 

الجالية.

 لسيدذ لوزيرذ ملحترم،

عليكم مضاعفة الجهود للتعامل مع جاليتنا باملهجر وتوفير أحسن 
الخدمات لتشجيعها على العودة إلى البلد األصلي، خصوصا في صفوف 

الجيل الثالث والرابع وحماية ممتلكاتها.

وأسوق لكم أمثلة ملغاربة العالم تتفاجأ بعد عودتهم إلى ديارهم 
بفقدانهم ألراضيهم وعقاراتهم ظلما وعدوانا، وأسوق لكم أمثلة على 

ذلك في جهة درعة-تافياللت وغيرها من مناطق اململكة.

هؤالء  فاعلون السترجاع حقوق  أنتم  ماذا  الوزير،  السيد  إذن، 
ومشاكلهم من اإلدارة التي أصبحت أمرا ممال جدا، يعني راه السيد 
الوزير راه كاين مشاكل عند الجالية بزاف، عندنا واحد السيد مثال 
شرى األرض وخلصوا ودار الكاغط ديال العدول، م�ضى لبلجيكا رجع 
راه تحفظ األرض ديالو وتباعت ب 100 مليون، يعني أشنو ذنب هاذ 
الناس، وملي كيجيوا هنا لإلدارة ما كيلقاوش مع من، كيدوزوا شهر ما 

فكوا حتى مشكل.

إذن، السيد الوزير، راه ما بقاتش في العبور، الباخرة غالت، الطيارة 

غالت، يعني كفاش هاذ الجيل الثالث والرابع باش يجيوا لهاذ البالد، راه 
كيجيوا ما كيفهموا والو.

وشكرا السيدة الرئيسة.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

 ملست جرذ لسيدذمحمدذعد ل:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

شكر ذ لسيدذ لوزيرذ ملحترم.

 لسيدذ لوزيرذ ملحترم،

أوال، بغيت نهنيكم حول الجوالت اللي قمتم بها حول عدد من الدول 
ومستثمرين  األعمال،  رجال  مع  الجالية،  أبناء  مع  التواصل  إطار  في 

مغاربة وهذا �ضيء إيجابي نهنئكم عليه.

كذلك بغيت نهنئكم حول عملية التنقل، تدار واحد املجهود كبير 
بحرية  هناك خطوط  الجوي،  املستوى  وعلى  البحري  املستوى  على 
ال  للحكومة  الفضل  تيرجع  وهذا  كانت سابقة،  اللي  املعاناة  خففت 

الحكومة الحالية وال الحكومات السابقة.

لكن، السيد الوزير املحترم، كاين بعض املشاكل تتكرر وما لقيناش 
لها الحلول، وبغيت نعطيكم على سبيل املثال، اليوم الوطني للجالية 
اللي هو 10 غشت جميع األقاليم كتدير اجتماعات ديالها على مستوى 
العماالت، وكتطرح واحد العدد ديال املشاكل إلى حدود الساعة يمكن 
نقول لك االحتفال ديال 7، 8 سنوات بعض املشاكل تتكرر سنويا وما 

لقيناش لها الحلول.

املشاكل  هي  أشنو  املحترم،  الوزير  السيد  لكم،  نقول  وابغيت 
من ضمن هذه املشاكل اللي لقيتو لها الحلول وحليتو املشاكل ديال 
املواطنين، وحليتو املشاكل ديال الجالية، ألن معروف أبناء الجالية 
عندهم ما بين 20 يوم وشهر كيقضيوها في املغرب، ما هي يدوزوا عطلة 
صيفية مع األبناء ديالهم، ما هي كذلك يتجاراو مع املشاكل ديالهم، 

أشنو هي اإلستراتيجية الجديدة؟

نعم تكلمتو على الدستور، والدستور جاب للجالية الفصل 15 و16 
ابغينا نعرفو أشنو هو الجديد ديال الوزارة املعنية فيما يخص حل 

املشاكل ديال أبناء الجالية القاطنة بالخارج.

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.
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الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في إطار التعقيب.

 ملست جرةذ لسيدةذخديجفذ لزومي:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

السيد الوزير، حين نطرح السؤال فإننا ال نطرحه على ما تقوم به 
مؤسسة محمد الخامس في مرحبا 2018، فهي مشكورة قامت بواجبها 

وتقوم دائما.

ولكن أتساءل وبكل عفوية، السيد الوزير، ماذا حضرت وزارتكم 
لحل املشاكل التي يجدها املهاجرون باملغرب مع الجماعات املحلية، مع 

الوكاالت الحضرية، مع الضرائب، مع املحاكم، إلى غير ذلك.

نعم، هناك يوم للمهاجر وتحاول جميع العماالت أن تحل بعض 
املشاكل للمهاجر، ولكن ضيق الوقت ال يصلون إلى ذلك، ماذا حضرتم 
الصالح للشرب  للماء  الوطني  املكتب  منها مع  يعانون  التي  للمشاكل 
وكذلك لتوزيع الكهرباء، الناس كيمشيوا كيبقاوا يزيدوا عليهم ويقطعوا 

لهم، كاين اللي كيجي كيجبر املكانة مشات.

أواخر  في  كانت  والتي  للجالية  الوزير،  السيد  حضرتم،  ماذا 
الثمانينات كتاخذ 2.5 عن كل منحة تحويل، وقالوا لهم ذاك الفلوس 

غادي نعطيوها لبنك العمل لالستثمار، اآلن أين هي استثماراتهم؟

ثم كذلك، السيد الوزير، بماذا قمتم لتنفيذ االتفاقيات املبرمة بين 
املغرب ومجموعة من الدول األوربية؟

ماذا فعلتم لتسوية مشكل االستفادة من التعويضات على املرض 
أثناء اإلقامة باملغرب.

بماذا أقنعتم الدول األوربية لكي تعترف بحق تعويض املغاربة في 
حالة مرضهم وكذلك باالستفادة من تقاعدهم داخل وطنهم.

تحرم  ال  لكي  الجمارك  أقنعتم  بماذا  الوزير،  السيد  كذلك،  ثم 
املتقاعدين من االستفادة من السيارات، وأن تفرض عليهم أن يكون 
أقل من 60 سنة؟ وكم من متقاعد أقل من 60 سنة؟ إال اللمم، السيد 
الوزير، وكلهم فوق 60 سنة، ثم كذلك مرة واحدة، إذن ملاذا ال تعيدون 
النظر في هذه التشريعات لحماية املهاجر، هذا ما يجب أن تقوم به 

وزارتكم، السيد الوزير، أما العبور فهو موكول ملؤسسات أخرى.

ثم كذلك، السيد الوزير، اشتعلت النيران في تذاكر البواخر وصلت 
من 250 أورو إلى 500 أورو مع محاولة السيطرة على هذه التذاكر من 
 FRS(، )BALEARIA(، )ACCIONA( إال،  ليس  إسبانية  طرف شركة 

TRASMEDITERRANEA(، إلى غير ذلك.

بواخر  تعبؤوا  أن  السياحة  وزير  السيد  رفقة  عليكم  يجب  كان 
مغربية من أجل تسهيل عمليات العبور للجالية.

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدةذ ملست جرة.

الكلمة للفريق االشتراكي.

 ملست جرذ لسيدذمحمدذريحجن:

 لسيدةذ لرئيسف،

 لسجدةذ لوزر ء،

 ملست جرونذ ملحترمون،

من املسلم أن املغرب حقق مجموعة من الطفرات املشهود له بها 

على مستوى استقبال وتنظيم عمليات عبور مغاربة املهجر إلى وطنهم 

والسهر على راحتهم.

من هنا، فإننا ننوه بالدور الذي يلعبه رجال األمن والدرك امللكي 

املجتمع  وجميع جمعيات  املغربي  األحمر  والهالل  املساعدة  والقوات 

املدني، وكذا مختلف املبادرات التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس 

للتضامن ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج.

إال أنه رغم املجهودات املبذولة فإن ذلك ال يمكنه أن يجيب عن 

معاناة املسافرين مع ازدحام واكتظاظ حركة العبور، كذلك ساعات 

عملية  من  املواطنون  يشكو  كما  الطوابير،  آخر  في  الطويلة  االنتظار 

تسجيل السيارات نتيجة ما يطبع هذه العملية من بطء.

السيد الوزير، نسألكم عالش هاذ الناس هاذو تيركبوا في الباطو؟ 

ديال   )l’informatique( ديال   )système( لهم  يديروش  ما  عالش 

 )automatique( هاذ السيارة جاية داخلة راه مسجلة )l’ordinateur(
عاد  يساينوا  يبقاو  تيحتاجوش  ما  اسبانيا  اسبانيا،  تيديرو  كما  راه 

يبوانتيهم، من تم تتجي الطموبيل تيجي، الصالة على النبي.

إال أنه رغم املجهودات املبذولة، السيد الوزير، واحد املسألة أخرى 

اللي جاي دبا مريض وجايب معه وكالة ديال السيارة ديالو، جايبها 

عاطياها ليه مرات والو ولدو تيكون عيان، تيجي يدخل هنا للمغرب 

تيشدوه الدرك ويحيدو لو السيارة يديوها للفوريان ويقولوا لو أسيدي 

ما عندكش حق باش تسوق، حقا عالش واحد السيد جاء ساعدو، 

عندو الوكالة هو، والسيد اآلخر اللي جاي سايق به ما عندوش الحق 

باش يسوق به، يموت، يديو لو السيارة للفوريان ويخلص 10000 درهم 

عند الديوانة، وهذا ال يعقل السيد الوزير، هاذ الناس هاذو بعدا تيجيو 

يدوزوا واحد 2 سيمانات أو ال 3 خاصهم يبقاو يجريو هما غير ما بين 

املحاكم وما بين الديوانة وما بين الدرك، هذا ال يعقل.

كما تجب اإلشارة إلى العائق اللغوي الذي يطرح نفسه، حاالت كثيرة 

حيث أن بعض العاملين ال يجيدون الحديث إال باألمازيغية التي يتحدث 

بها عدد كبير من مغاربة العالم.
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ومن هنا ننبه إلى أهمية التكوين املستمر والتأهيل املتواصل املتوالي 
للموارد البشرية العاملة بجميع املعابر من أجل مواكبة الجالية املغربية 

واإلنصات إلى تقديم املساعدة الضرورية.

هاذ القانون السيد الوزير، اللي تكلمتو لنا عليه 17 و18، و63 راه 
ما تتطبق منو حتى حاجة، كما جاء في كالم جاللة امللك.

والسالم عليكم.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

الكلمة للفريق الحركي.

 ملست جرذ لسيدذ لطيبذ لبقجلي:

شكر ذ لسيدذ لوزيرذ ملحترم.

إلى مؤسسة محمد  تقدير  بتحية  نتقدم  الحركي  الفريق  في  نحن 
الخامس للتضامن، وإلى كل العاملين بالجمارك على مجهوداتهم الجبارة 
لتسهيل عملية العبور وتحسين الخدمات املقدمة حتى تمر العملية في 

أحسن الظروف.

وتفاعال مع هذا املوضوع الذي يهم الحكومة في شموليتها، نود في 
الفريق الحركي أن نسجل بعض املالحظات وبعض االقتراحات وهي 

كالتالي:

أوال، نعتقد أن عملية العبور ال تعني فقط تقديم مساعدة اإلدارة 
للمهاجرين، بل من الضروري العمل على إيجاد حلول مع الشركات 
املعنية لتنويع عروض النقل والتنقل عبر الزيادة في الرحالت الجوية 
االقتصادية  ظروفهم  تراعي  وتحفيزية  تنافسية  وبأثمان  والبحرية 

واالجتماعية.

لتسهيل  جهة  كل  مستوى  على  موحد  إداري  شباك  توفير  ثانيا، 
مساطر قضاء أبناء الجالية ألغراضهم اإلدارية وتسوية ملفاتهم العقارية 

ومشاريعهم االستثمارية.

الحقوق  لتفعيل  والتنظيمية  التشريعية  التدابير  اتخاذ  ثالثا، 
في  السياسية  تمثيليتهم  ضمان  خاصة  العالم،  ملغاربة  الدستورية 
املؤسسات الدستورية الوطنية وخاصة املؤسسة التشريعية وإعادة 
النظر في تركيبة واختصاصات املجلس األعلى للمغاربة املقيمين بالخارج.

املغربية  القنصليات  أداء  الدبلوما�ضي وتأهيل  الدور  تعزيز  رابعا، 
التفكير  اإلقامة،  ببلدان  في شؤونهم  العالم  مغاربة  ملواكبة  بالخارج 
مستقبال في التحفيزات الضريبية لدعم استثماراتهم في الوطن، وإحاطة 
بالتغطية الصحية  باملغرب  املقيمون  للمتقاعدين منهم  فئة عريضة 
واالجتماعية ورفع الحيف عنهم جراء اللجوء إلى احتساب الضريبة على 

السكن الثانوي على عقاراتهم.

شكرا السيد الوزير.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

 ملست جرذ لسيدذمحمدذ ححمجمي:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

السيد الوزير، ال نشكك في املجهودات ديالكم اللي تتقوموا بها، 
ولكن هاذ الوزارة فيها مجموعة ديال املتدخلين بحال وزارة التجهيز 
والنقل ووزارة السياحة، هنا خاص يكون تنسيق مسبق بين الوزارات 
ويكون برنامج عمل من أجل تسهيل عملية العبور ديال الجالية املقيمة 

بالخارج.

اإلخوان قالوا ما فيه الكفاية، ولكن غادي نطرقو لبعض املواضيع 
ديال  التذاكر  ديال  غالء  اإلخوان،  قالوا  اللي  بحال  مهمة،  هي  اللي 
البواخر، على أساس بحال اللي قالوا اإلخوان 250 أورو، هاذي النقطة 
 Tanger( األولى، النقطة الثانية غياب فضاءات االستقبال، بحال دابا
تيكونوا  اللي  املسألة  في  كبير  املشكل  واحد  تتعرف  أنتينا  ها   ،)med
ماشيين بحالهم، كيجيوا كيهودوا من تما لذيك الساحة ما كاينش واحد 
املجموعة ديال اإلمكانيات اللي خاصها تتوفر لهم ما كاينا�ضي، بحال 
املقاهي بحال )les toilettes(، بحال واحد املجموعة ديال األشياء اللي 

خاصها تكون.

بالنسبة للممرات، املواطنين كيمشيوا مع الكاميونات ومع السيارات 
ومع واحد املجموعة ديال الحوايج، ما كاينش واحد املمر ديال الراجلين 
اللي خاصوا يكون في املستقبل، راه أنتما تتعرفوا هذاك املشروع اللي 
سيدنا هللا ينصرو أعطى االنطالقة ديالو، هذاك املشروع كاين يستنفع 
منو املغرب كامل، إذن خاصنا يكون عندنا واحد النظرة في املستقبل 

إن شاء هللا.

بالنسبة ملي كيجيو هاذ الجالية، السيد الوزير، كيخرجوا كيلقاو 
واحد املجموعة ديال أطفال الشوارع كيبقاوا يبرزطوهم، جبتو األورو، 
جبتو األورو، أعطيونا، ما تعطيوناش، كيقطعوا لهم واحد املجموعة 
ديال الحوايج، خاص هاذ ال�ضي هذا يتخاذ بعين االعتبار وال ابغيتي 
تشوف ها هو تشوف طنجة كيف دايرة، ما تقدر�ضي تجلس في �ضي قهوة 

في الشارع، ذاك ال�ضي هودوا لتما )Tanger med( عامر.

ديال  تسهيالت  كاينش  ما  االستثمارات  لالستثمارات،  بالنسبة 
السيد  واحد  وكيجيو  يستثمروا،  جاو  الناس  كنعرفو  االستثمارات، 
ما  أوروبا  في  أوروبا،  في  كيشوف�ضي  ما�ضي..ما  وهو  ويرونو  لو  ويطيل 
كيطيحوا لهم �ضي، أوروبا كيكتبوا لهم، كاين مساطر، مجموعة ديال 

الحوايج اللي هي قانونية ومعروفة.
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بالنسبة لإلخوان تطرقوا لواحد املجموعة ديال الناس اللي داروا 
وبحال  املسؤولية  اإلسكان  وزارة  فيهم  كتحمل  اللي  املعارض  بعض 
واحد التعاونيات وها هما كيستنجدوا دابا بسيدنا، احنايا دابا كل �ضي 
خاصها  الحكومة  بسيدنا،  كيستنجدوا  كنشوفوهم  ابدينا  املواطنين 
تقوم بالدور ديالها، جاو اشراو عقارات، ما عندهم والو، 20 سنة و15 

سنة و7 سنين و10 سنين.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات.

 لسيدذ لوزيرذ ملنتدبذلدىذوزيرذ ل ؤونذ حخجرجيفذو لتعجونذ
 لدوليذمكلفجذبجملغجربفذ ملقيمينذبجحخجرجذوشؤونذ لهارة:

كنشكر السيدات والسادة املستشارين على التفاعل ديالهم، ولكن 
هاذ التفاعل غادي يخليني باش نقدم مجموعة من التوضيحات.

إلى كانت عملية عبور فيها السالسة مع مجموعة من املشاكل راه 
فيه  كيكون  قبلي  وتحضير  املستشارة،  السيدة  قبلي،  تحضير  كاين 
عملية تشاركية ما بين مجموعة من القطاعات األساسية، وهاذ اللجنة 
باش  الداخلية  وزارة  إشراف  تحت  السنة  طيلة  كتشتغل  الوطنية 
كتدارك األخطاء اللي وقعات في عبور اللي تيكون قبل من السنة املوالية.

هاذ اللجنة اجتمعت باش وفرات 24 باخرة، راه فيها تفاوض ما بين 
كل الشركات مادام أنها قطاع خاص، وباش تخلي 11 باخرة تخصص 
تكون عندو طاقة استيعابية د  املتوسط، ألنه خاصو  فقط لطنجة 
40000 يوميا و11000 عربة، راه ما�ضي ساهلة 40000 في ميناء واحد في 
نفس اليوم، تخيلوها معايا، ربما كتجي عادية على أرض الواقع صعيبة.

هاذ اللجنة املشتركة هي اللي خالت أننا نوفرو 4 د الباخرات لطنجة 
املدينة، نوفرو 3 الباخرات اللي كتدي ما بين الناظور وأمليريا، نوفرو 
باخرة اللي كتدي ما بين الناظور ومورتيل، نوفرو باخرة اللي كتدي ما 

بين الحسيمة ومورتيل.

إذن هاذي لجنة اشتغلت بشكل تشاركي، راه هاذي آلية تشتغل 
طيلة السنة.

وطنجة  ملقا  بين  ما  غيجمع  اللي  خط  على  تفاوض  كاين  اآلن 
على األقل سبت واألحد، باش يمكن أنها في أيام الذروة تنقص هاذ 
الحضور املكثف اللي تيكون في مجموعة من املوانئ، بطبيعة الحال 
رجال  ترتفع،  البشرية  اآلليات  فكل  أنه  اللي خالت  املشتركة  اللجنة 
الشرطة كيرتفعوا أي شرطة الحدود األساسية ما بين 30 و40% تيكون 
تيكون  للحدود طيلة عبور ما�ضي ساهلة،  2300 شرطي   )mobilisé(
)mobilisé( 634 جمركي، فيهم 85 مفتش جمركي اللي ما كياخذوش 
العطل ديالهم واللي كيكون تحضير سنوي قبلي، كيكون على األقل 

1200 دركي، تيكون 1000 من القوات املساعدة باش يوفروا الشروط، 
ما�ضي ساهلة، هذا عمل تحضيري قبلي.

مؤسسة محمد الخامس اللي في إطار التشارك مادام أنها عملية 
126 من  63 مسعف،  132 ممرضة،  122 طبيب،  تشاركية، كتوفر 

املتطوعين، ما�ضي عملية سهلة، ألنها عملية أساسية.

فإذن التحضير القبلي أسا�ضي، إلى كان سلس بفضل هاذ التحضير 
القبلي.

اآلن ندوزو للمشاكل األخرى، املشاكل خاصنا نصنفوها، مشكل 
العقار مشكل مطروح، وجدنا حلول واللي كان فيها اجتهاد كبير بتنسيق 
مع املحافظة العقارية، اليوم أي مغربي في الخارج أو الداخل مجرد 
ما يدخل ل "محافظتي" )l’application( ويدير العقارات ديالو فابور 
بدون مقابل كيتعطاه )un code spécial( بحال الكارط ديال البانكة 
ديالك، اللي أي تغيير وقع فالعقار ديالك تيتم اإلشعار ديالك فاللحظة 
)à l’instant même( إما عن طريق )sms( أو عن طريق )e-mail(، كاين 

ما أكثر من هاذ ال�ضي هذا؟

هذا عمل مستقبلي باش نواجهو املشاكل اللي كاينة عالقة، إلى بقينا 
فقط تنقولو فقط مشا العقار، وما عندناش حلول، ما يمكنش، هنا 
تنشكر املحافظة العقارية، ما عندناش اإلمكانيات املالية، مجهودها 

.)les normes du secteur bancaire( املالي باش أنها مشات في

يدخلوا  باش  تعبؤوهم  املغاربة  من  وتنطلبو  منكم  تنطلبو  إذن 
ملحافظتي، اليوم راه شفتو كاين إشهار في كافة قنوات اإلعالم.

إلى تذاكرنا على وزارة العدل دايرة شباك في كل املحاكم اطلعوا 
عليه شوفوه، أعتقد أنه كيشتغل، إذن إلى كان مشكل ما�ضي نعمموه، 

نقول بالفعل احنا استطعنا نتغلبو جزء من املشاكل الزالت قائمة.

رحلة   560 فقط  عندنا  كانت   2006 في  الجوي  للنقل  نمشيو 
لها  دخلت  املغربية  األجواء  أسبوعية،  رحلة   1240 اآلن  أسبوعية، 
22 طائرة في إطار االنفتاح اللي كتدير رحالت تجارية، منها 17 تكلفة 
منخفضة )les charters(، هذا تحول وقع، راه احنا عندنا غير 56 طيارة 
عفاكم، وغادي يتم استئجار طائرات أخرى هاذ العملية هاذي، راه 

عملية مكلفة، كاين اهتمام خاص.

رئيس  دوريات  من  انطالقا  كاينة  اإلدارية،  للمسائل  بالنسبة 
الحكومة، كل الوزارات املعنية عندها شبابيك خاصة طيلة الصيف، 
فإذن العملية هي كاينة، الصعوبات كاينة، املشاكل احنا كنتقدمو، 

كنتطورو.

بالنسبة لجوازات السفر، من 95 ما تزادتش، حسبوا معايا، اللي 
فيها تكاليف مهمة، أوال املغاربة ما بقاوش كيتشكاوا على طول انتظار 
جواز السفر في الخارج، بغيتكم تقارنوا مع دولة أخرى بال ما نذكرها ما 
بقاوش كيتشكاوا على التوصل )la carte nationale( أسبوع على األقل 
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ما بين أسبوع 10 أيام، إذن هذا راه كيطلب واحد التكاليف ديال أنها 
تكون عندك واحد القدرة إدارية لالستجابة.

بعض  في  صعوبات  كاين  تعمموش،  ما  للقنصليات  بالنسبة 
القنصليات ولكن ما كايناش صعوبات في كل القنصليات، احنا كنتابعو 

يوميا.

نخليوش  ما  باش  استثنائي  الجثامين،  نقل  في  كبير  مجهود  درنا 
املغاربة يبقاو يطلبوا في املساجد، باش ينقلوا جثامينهم، باش ندخلوهم 
ألرض الوطن وكتتم االستجابة، إذن التعاون كاين، املشاكل غتبقى، 
لكن التعميم في بعض األحيان كيجهض نفسيا املجهودات اللي كتبذل 
من طرف الوزارة، املجتمع املدني وكافة املؤسسات اللي كتشتغل فهاذ 

املجال.

نذاكرو على العقار، راه خاصنا نكونو واضحين، مغربي، مغربية 
ام�ضى يشري عقار كان في الداخل، الخارج، إلى ما اتسلحش باالستشارة 
ما  القضاء،  طريق  عن  نداركوه،  غادي  احنا  خطأ،  يوقع  القانونية 
يمكنش هذا نزاع قانوني، ما من حقناش ندخلو كإدارة باش نقول ال 

اعطيه عقارو، ما كاينش في العالم هاذي كلو.

فإذن احنا اللي كنديرو وكنحاولو نديرو املواكبة القانونية، القبلية، 
أما إلى وقع على العقد انتهت مهمتنا، ما منحقناش ندخلو في القضاء، 
ألن سلطة مستقلة، في نزاع عقاري بين طرفين، واحنا ما كنديروش 
غادي  مغاربة  بجوج  هما  الداخل،  أو  الخارج  في  مغربي  كان  التمييز 

يحتكموا للقضاء املغربي، فإذن هنا في العقار خاص ثقافة جديدة.

بالنسبة لالستثمار، احنا مستعدين، والعمل اللي قمنا به مؤخرا 
أعطى نتائج قوية، هو أنه بنتائجه كنجمعو الكفاءات، هاذ الكفاءات 

حددنا لها ثالثة محاور أساسية:

ليه  نديرو  يجي  بالدو  في  يستثمر  بغا  اللي  أنها  هو  األول،  املحور 
املواكبة، ونوجهه للقطاعات املعنية.

غادي نعطيكم خبر: في سبتمبر غيجيو املغاربة اللي كيشتغلوا في 
الطيران في كندا باش يوقعوا اتفاقية مع وزارة التجارة والصناعة على 
أساس التكوين والبحث العلمي واستقدام االستثمار في هاذ املجال، 
أخرى  مشاريع  وعندنا  بالفكرة،  رحب  والصناعة  التجارة  وزير  واللي 
كنوجهوها، لكن ما نهضروش هكذا بشكل عام لالستثمار، هذا بشكل 
نتابع ملف، واحنا  عام، هذا فضفاض، ال، اعطيونا ملف عافكم، 
مستعدين نواكبه، احنا قناة واسطية مع كل القطاعات املعنية، مادام 

أنه هناك سياسة تشاركية في تدبير مغاربة العالم.

بالنسبة كذلك للتكنولوجيا، احنا مستعدين، جمعنا خبرائنا في 
اإلمارات، جمعنا خبرائنا في أمريكا، جمعنا خبرائنا في فرنسا، جمعنا 
خبرائنا في أملانيا، واحنا عندنا برنامج مطول، كل مرة كيكون عملية 

االنتقاء أو رغبة أو مشروع عملي احنا كنلبيوه مع القطاعات املعنية.

فإذن ما خصناش كل سنة نديرو تقييم ديال أننا كل�ضي مزيان، ال 
أبدا، لكن نديرو املوضوعية ونقولو أين أخطأنا وفين طورنا، هذا عمل 

ديال 30 سنة ما�ضي د الحكومة بوحدها، هذا تراكم.

ألن اهتمام املغرب، ورغبة ملكية لكل اهتمام استثنائي هذا جاي 
عندو جذور، وبالتالي حولو إجماع وطني، حولو هاذ اإلجماع الوطني 
كيترجم إلى الواقع، أي وزير كان في هاذ املسؤولية كيمارسو، من هاذ 
بعض  في  أنه  أكيد  ضيقة،  تدبيرية  برؤية  ما�ضي  الوطنية،  القناعة 
األحيان تنعيشو نوع من االنتقال من جيل إلى جيل في صعوباته، إلى 
 )un basculement( كان االنتقال أسا�ضي، نعطيوكم مثال، اآلن كاينة
للنقل الجوي، هاذ السنة 2017 راه مليون و160 ألف و 430 مغاربة 
اللي جاو عن طريق الجو، نسبة مهمة 40%، واللي جاو عن طريق البحر 
41% غيتقلص هذا، إذن خاصنا غدا نركزو اهتماماتنا للنقل الجوي 
ونطوروه أكثر باعتباره من الخدمات األساسية اللي غادي يلتجئ إليها 

مغاربة العالم.

غدا مثال مستثمر غادي يكون مغربي أو من أصول مغربية اللي عايش 
في الخارج ومستثمر هنا، فإذا ابقينا تنتكلمو فقط لغة ديال هاذي 40، 
50 سنة اللي أكيد باقية حاضرة، لكن ما تنطلبش تعمم، تنطلب إلى 
كانت تكون حالة استثنائية، ألنه أشنو نقول لكم )Tanger1Med( تدارت 
دراسة، وما�ضي احنا مؤسسات أجنبية قارنت مع بعض املوانئ في أوروبا 
وغير أوروبا، لقات بأن امليناء الكبير الذروة ديالو 30000، احنا تنوصلو 
لـ 40000، لكن املشاكل اللي كتكون ثانوية باملقارنة مع طبيعة السالسة 

اللي كاينة آنذاك.

فإذن أنا تنأكد لكم كاينة صعوبات، لكن تضافر الجهود، ألن ما بين 
رجال الشرطة، رجال الجمارك، رجال الدرك، رجال القوات املساعدة، 
خاصنا  الخامس  محمد  مؤسسة  في  تيشتغلوا  اللي  ورجال  نساء 
نقدمو لهم التحية جميع، ألنهم طيلة 3 أشهر محرومين من العطلة، 
ما تيشوفوش أوالدهم، عندهم )3X8(، كاين اللي تدوز ليه السيارة 
وتهز ليه .. مع 3 الليل باش تم�ضي لشرطة الحدود، باش تمارس واجبها 

الوطني واملنهي، راه ما�ضي ساهل واحنا جالسين ناعسين.

رجال الشرطة اللي تيمشيو في بواخر راه تيدير )aller-retour( احنا 
راه غير تنمشيو ونمشيو مرة واحدة، هو تيم�ضي باش يطبع، ما كيناش 
هاذي في مجموعة من الدول باش أنك تيطبع لك الباسبور ديالك داخل 

الباخرة وتنزل، تنزل جاهز.

املجهود  واحد  على  ندافع  باش  ما�ضي  كلها  األشياء  هاذ  فإذن 
الحكومي، هذا مجهود كاين، لكن باش نأكدو بأن جميع املسؤولين على 
ما حققناه من إنجازات واللي باقي تينتظرهم صعوبات اللي أكيد هاذ 
الحكومة والحكومة املقبلة غادي تبقى، لكن غتغلب عليها، املهم كاين 

تراكم.

وأنا اعطيت مثال العقار، أعتقد أنه سيحسم في السنوات املقبلة، 
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وغننتقلو من ثقافة اإلدراك التقليدي لثقافة اإلدراك عن طريق ما يسمى 
عن بعد، وبالتالي ما عدا إلى كان �ضي مغربي ما بغاش يقول العقارات من 
حقو، لكن مجرد ما يدخل راه الوحيد اللي تيدخل للعقارات ما عدا إلى 

أعطى الكود ل�ضي واحد آخر، وغيبقى على إطالع بشكل منتظم عليها.

شكرا السيدة الرئيسة.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ لوزير،ذون كرذ لسيدذ لوزيرذعلىذمسجهمتهذ لقيمفذفيذ
هذهذ حالسفذمعنج.

املستشارين،  مجلس  موظفي  بأطفال  نرحب  أن  منكم  وأطلب 
إن شاء هللا،  النجاح  لكم  وكنتمناو  بكم  مرحبا  املتفوقين،  التالميذ 

وشكرا على الحضور.

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لقطاع  املوجهين  للسؤالين  وننتقل 
واللذان تجمعها أيضا وحدة املوضوع.

العدالة والتنمية، وموضوعه إجراءات  والبداية مع سؤال فريق 
تحسين ظروف التج لهذا املوسم، الكلمة ألحد السادة املستشارين من 

فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لسالمذ�سيذكوري:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسجدةذ لوزر ءذ ملحترمين،

 لسجدةذ ملست جرينذ ملحترمين،

عن  أسائلكم  التج،  موسم  مشارف  على  ونحن  الوزير،  السيد 
املقدسة  الفريضة  بهذه  القيام  شروط  لتحسين  املتخذة  اإلجراءات 

بالنسبة للتجاج املغاربة؟

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

السؤال الثاني موضوعه اإلستعدادات ملوسم التج، الكلمة ألحد 
السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم 

السؤال.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لسالمذ للبجر:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسيدذ لوزيرذ ملحترم،

أظن أن املغاربة اليوم ينتظرون، ما هي االستعدادات التي تعودتم 
القيام بها حتى يمر موسم التج على أحسن ما يرام.

الوزير قد  السيد  املبذولة، ولكن  املجهودات  ننكر  اليوم ال  نحن 
راكمتم تجربة مهمة جدا واستنبطتم بعض االختالفات أو االختالالت 

التي واكبت عملية التج، أظن أن الوزارة انكبت عليها مشكورة.

فما هي هذه اإلجراءات للتحسين حتى يشعر الحاج املغربي والحاجة 
املغربية أنها في طمأنة وتقوم بالشعائر الدينية على الوجه الكامل؟

شكرا السيد الوزير.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

على  لإلجابة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  للسيد  الكلمة 
السؤالين املتعلقين بموسم التج.

 لسيدذأحمدذ لتوةيق،ذوزيرذ ألوقجفذو ل ؤونذ إلسالميف:

بسمذهللاذ لرحمنذ لرحيم.

 لسيدةذ لرئيسفذ ملحترمف،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرونذ ملحترمون،

أشكر السيدين املستشارين على سؤاليهما وعنايتهما بهذه الشعيرة 
التي هي من أركان ديننا الحنيف.

وكما ذكرتم فإن هذه الوزارة تنفيذا لتعليمات أمير املؤمنين أعزه 
هللا، ومنها التي ترد في الرسالة التي يوجهها أعزه هللا إلى ركاب الطائرة 

األولى التي تنطلق للتج.

هذه الوزارة تعمل على تنفيذ هذه التعليمات وتحسنها وتستخلص 
كما قلتم في كل سنة ما ينبغي استخالصه، علما بأن هذه املسألة من 
حيث أساسها هي ما يقبله هللا تعالى، ولكن األسباب هي تنظيم تلك 
الرحلة بكل ما تقتضيه من سفر وتعاقد وإسكان ونقل، وغير ذلك، وفي 
ذلك شركاء كما تعلمون ونحاول أن يكون هنالك تنسيق ضروري بين 

هؤالء الجهات املشتركة.

التدابير  من  بجملة  املاضية  السنوات  غرار  على  الوزارة  فقامت 
التنظيمية املنبثقة عن اجتماعات اللجنة امللكية للتج التي تشترك فيها 

عدة وزارات والتي تقوم الوزارة بتنفيذ قراراتها.

جميع  بين  التنسيق  تهم  القرارات  من  مجموعة  اتخاذ  ذلك  من 
القطاعات واملؤسسات وتحديد تاريخ عملية التسجيل بالنسبة ملوسم 

1439 وكانت 8 إلى 19 ماي 2017.

وقد بلغ عدد املسجلين، وهذه كل سنة كيكون 320000 هما اللي 
كيتسجلوا بغاو يمشيو للتج، وكل سنة لألسف ال نستجيب إال لُعشر 

هذا العدد، نظرا ألن النسبة التي تعطى لنا هي هذي.

وكان ما أسفرت عنه القرعة هو 21500 بالنسبة للتنظيم الرسمي، 
و 10500 بالنسبة لوكاالت األسفار السياحية وفيها 4500 من املسنين 
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السن،  حسب  بالحاسوب  يعني  القرعة  طريق  عن  يذهبون  اللذين 
كنبداو من الفوق وكنزلو للتحت.

هاذ السنة، ونحمد هللا على ذلك غتم�ضي واحد السيدة للتج تزادت 
في 1900 يعني عندها قرن و18 سنة، وسبق أن واحد السيد من إنزكان 
كان مشا هاذي سنوات يعني وكرماتو الوزارة عندو 124 والحمد هلل 

ورجع بخير، الحمد هلل.

ثم قامت الوزارة بتحديد مصاريف التج بالنسبة لتجاج التنظيم 
والنقل  والتغذية  السكن  مصاريف  فيها  درهم،   46551 في  الرسمي 
زادتها  اللي   %5 هي  اللي  املضافة  القيمة  على  والضريبة  والخدمات 

السلطات السعودية.

ثم بعد ذلك قامت الوزارة بتنظيم دورات تدريبية وتوعوية للتجاج 
دروس  وإعطاء   2018 مارس  شهر  من  ابتداء  املحلي  الصعيد  على 
تطبيقية باستعمال مجسمات الكعبة والتوعية اإلدارية بمشاركة أطر 
الوزارة، والتوعية الصحية بمشاركة أطباء ومنتدبين من طرف وزارة 
الصحة، ثم إعداد برامج ووصالت إعالمية وإعداد منتجات توجيهية 
وإرشادات ملراحل التج مضمنة في شريط )DVD( و)mp3( ثم التنسيق 
مع وزارة الصحة، ثم عقد اجتماعات مع الشركتين الناقلتين الخطوط 

املغربية والسعودية.

فأول رحلة غتم�ضي إن شاء هللا يوم 26 يوليوز الجاي 2018 اللي 
احنا فيه، 26 في هاذ الشهر اللي احنا فيه، أول رحلة، وآخر رحلة في 
مرحلة الذهاب هي 15 غشت، والعودة إن شاء هللا غادي تكون ما بين 28 
غشت و16 شتنبر، ثم إن هنالك تنسيقا مع وزارة السياحة بخصوص 

اإلجراءات والترتيبات املتعلقة بحجاج وكالة األسفار السياحية.

وقد تم انتقاء املؤطرين ومرافقي التجاج بمعدل مؤطر واحد لكل 
70 حاجا، علما بأن هؤالء التجاج امليامين اللي عندهم أكثر من 80 
سنة كيصعب أن اإلنسان يدير مع كل واحد حداه �ضي حد هو محتاج 
ليه، ولكن هذا هو الغالب، ألن عاود ثاني هاذ البعثة ديال التأطير راه 

محددة لكل وزارة ولكل دولة.

ثم فيما يتعلق بهاذ عملية التأطير كاين عدد البعثة اإلدارية 108 
وعدد أعضاء البعثة العلمية 18 وعدد املرافقين التجاج 308، وعدد 
وعدد  املدنيين  من  و75  العسكريين  من   58 الطبية  البعثة  أعضاء 

أعضاء البعثة العلمية ستة.

ثم وقع تخصيص مؤطرين مرافقين في كل رحلة جوية خاصة، وتوفير 
التأطير الصحي عبر مراكز صحية يتم إحداثها بالفنادق بمكة املكرمة 
واملدينة املنورة، وتوفير سبعة سيارات إسعاف إضافية، خمسة بمكة، 

واثنتين باملدينة.

ثم إجراءات وتدابير بالديار املقدسة، يعني تم اإلتفاق عليها مع وزير 
التج الذي كان لنا معه اجتماع، وتحديد مسؤوليات كل من البعثتين، 

وضع وحصر ترتيبات القدوم ونقل التجاج، ووضع إطار عام لتأمين 
الالزمة  الترتيبات  ووضع  املقدسة  بالديار  للتجاج  والتغذية  السكن 
لضمان سالمة التجاج أثناء التفويج لجسر الجمرات خاصة، ووضع 
الترتيبات الضرورية لتوفير أماكن وخيام وأفرشة وأغطية كافية بمشعر 
إضافية  وأمتعة  نقل  لتوفير شاحنات  الالزمة  الترتيبات  ووضع  منى، 

وحافالت الستعمالها في نقل التجاج وقت الذروة باملشاريع املقدسة.

هذه هي بعض الترتيبات ولكن يتوقف األمر على سلوكنا جميعا، ألن 
هذه املسألة هي مسألة آالف من التجاج، وكلما يعني كان القصد هو 
التج كان الصبر أكبر، ونحن معتمدون دائما وكثيرا ما رددتها أمامكم 
نعتمد على صبر التجاج، ونطالب يعني أهلنا بأن يصبروا أكثر، والحمد 

هلل كيمشيوا وكيرجعوا مرهقين، يعني ولكن أجرهم على هللا.

والسالم عليكم.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ لوزير.

اآلن التعقيبات على جواب السيد الوزير، الكلمة لفريق العدالة 
والتنمية في إطار التعقيب.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لسالمذ�سيذكوري:

شكر ذ لسيدذ لوزير.

احنا في فريق العدالة والتنمية كنشكركم على املجهودات املبذولة 
في هذا اإلطار.

السؤال هو  هاذ  نطرحو  باش  دفعنا  اللي  الوزير،  السيد  أنه  إال 
أنه السنوات األخيرة تكررت شكاوى ديال بعض التجاج ما�ضي كل 
التجاج، من سوء الخدمات املقدمة لهم في إطار بعثة الوزارة مما 
دفعهم لالحتجاج، والتعبير عن الغضب ونشر ذلك في مواقع التواصل 
أركان  من  الركن  لهذا  ي�ضيء  الوزير،  السيد  ال�ضي  وهاذ  االجتماعي، 

اإلسالم، وكذلك ي�ضيء لسمعة بلدنا.

احنا، السيد الوزير، على حساب هاذ التجاج هاذو، ذاك ال�ضي 
أوال ظروف اإلقامة، بعض ظروف  إلى  اللي كيقولوا هاذ األمر راجع 
اإلقامة، ثم الرداءة ديال بعض حافالت النقل ثم عدم توفير الحافالت 
الكافية لنقل التجاج، خصوصا من مكة إلى منى أو من منى إلى عرفات، 
مما اضطر التجاج لقطع املسافات على األرجل رغم وجود كبار السن 

من الرجال والنساء.

توفير  ديالهم عدم  املعاتبات  بين  الوزير، من  السيد  ثم كذلك، 
األمكنة الكافية في مخيمات منى، مما اضطر بعض التجاج إلى املبيت في 
املمرات وفي العراء، ثم كذلك عدم توفير الوجبات أيام منى مما اضطر 

التجاج املغاربة للجوء إلى البعثات األجنبية للحصول على الطعام.

وكاين واحد املسالة أساسية، هو بعض البعثات، يعني ما�ضي كل�ضي، 
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خصوصا يعني كتميز بسوء التنظيم، خصوصا أثناء أداء املناسك ديال 
التج يعني كتخلي هاذوك التجاج ملصيرهم، وعدم املواكبة ديالهم، 
بخالف البعثات األجنبية اللي كتبان منظمة، سواء أثناء الطواف أو في 

منى أو في عرفات.

احنا اليوم، السيد الوزير، تنطرحو هاذ السؤال باش تصتحوا 
ديال  األسباب  جميع  وتزيلوا  االختالالت  هاذ  وتتجاوزوا  الوضع 
االحتجاجات، باش ما تعاودش ثاني تكرر وتنشر عاواد ثاني في املواقع 

ديال التواصل االجتماعي.

اليوم، السيد الوزير، درتوا واحد االلتزام يعني التجاج ديال هاذ 
السنة هاذي وفرضتم عليهم باش يوقعوا عليه، يتعهدون فيه بعدم 

االحتجاج على الخدمات املقدمة لهم.

احنا السيد الوزير تنقولو لهاذ الناس هاذو يوقعوا هاذاك االلتزام، 
فعال التزام أخالقي، ما غاديش تكون عندو �ضي تداعيات، ولكن السيد 
الوزير البد الوزارة تلتزم كذلك باالجتهاد باش توفر الشروط الالزمة 

ديال اإلقامة وديال اإلطعام وديال التنقل ديال لهاذ التجاج.

احنا اليوم، السيد الوزير، تنطرحو في هاذ املوضوع هذا، السؤال 
ديال الحكامة، ألن تقريبا الفرق املادي بين البعثة ديال الوزارة مع 
البعثات ديال وكاالت األسفار ما �ضي كبير جدا، وبالتالي إلى حسنا من 
الحكامة ديال التدبير ديال هاذ األمر هذا، غادي يكون تقريبا نحسنو 
الخدمات ديال التجاج وغادي نتجاوزو هاذ اإلشكاالت اللي تيطرحها 

التجاج في هاذ األمور هاذي.

وشكرا السيد الوزير.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لسالمذ للبجر:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسيدذ لوزير،

عن  وأسرهم  التجاج  طمأنة  هو  االستقاللي  الفريق  هدف  كان 
املوسم املقبل بحول هللا، وقد استمعنا إلى تدخلكم الذي كان عبارة 
عن التزام–كما هي العادة–على طمأنة املغاربة املقبلين على زيارة هاذ 

الديار املقدسة.

تبقى بعض املالحظات التي يجب أن تدرج، وهي ال نقبل كمغاربة 
اليوم، ال نقبل أن يبقى حجاجنا تائهين في املطارات، عدم وصول الطائرة 

املخصصة إلرجاعهم إلى أوطانهم، هاذي املالحظة اللي تتكرر كل سنة.

كذلك وكاالت األسفار، ال نقبل أن يتم التالعب على هذا الركن 

هللا–أنهم  اللي–سامحهم  وكاالت  كاين  اإلسالم،  أركان  من  األسا�ضي 
تيتالعبوا، تيقبطوا الفلوس وما تيأديوش الواجب، هاذي تنتمنى أنها 
ما نبقاوش نشوفوها، خصوصا بالصرامة ديالكم وبالجدية ديالكم 

خاصنا نوضعو حد لهاذ التصرف املشين.

كذلك هاذ االلتزام بزاف ديال التجاج تيتصلوا بنا واش التزام؟ 
واش ما �ضي التزام؟ احنا طبعا عندما يريد الحاج اإلقبال على هذا الركن 
األسا�ضي من أركان اإلسالم، فراه تيقبل كل�ضي، فتنظن أن هذاك االلتزام 
كان شوية فيه ديال الشك، كاين واحد شوية ديال اللي خاصو–تنظن 
أنا في نظري–مهما سجل أدى الواجب ديالو فراه ملتزم واالحتجاج ما 
خاصوش يكون، ألن بالدنا هاذوك راهم سفراء ديال اململكة املغربية 
في ذيك الربوع، فتيخصنا بالدنا دائما تكون متوجة وتكون في املستوى 

املطلوب وفق التوجهات السامية لسيدنا هللا ينصرو.

شكرا السيد الوزير.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر،ذن كرذ لسيدذ لوزيرذعلىذمسجهمته.

املنهي،  واإلدماج  الشغل  لقطاع  موجه  املوالي  للسؤال  وننتقل 
وموضوعه العمل عن بعد، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق 

االتحاد العام ملقاوالت املغرب لتقديم السؤال، تفضل.

 ملست جرذ لسيدذيوسفذمحيي:

بسمذهللاذ لرحمنذ لرحيم.

 لسيدةذ لرئيسف،

 لسجدةذ لوزر ء،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرينذ ملحترمين،

 لسيدذ لوزيرذ ملحترم،

شهد سوق الشغل في العقدين األخيرين تحوال كبيرا وظهور أنماط 
جديدة من وظائف، تختلف في ممارستها مع املفاهيم املتعارف عليها 
في مجال الشغل، ومن أهمها مجال العمل عن بعد عبر االنترنيت أو ما 

.)télétravail( يسمى

قبل  من  وتتبع  رصد  هناك  هل  الوزير،  السيد  نسائلكم،  لهذا، 
الوزارة لواقع هذا النوع من الشغل ببالدنا؟

وهل تتوفرون على رؤية أو إستراتيجية ملواكبة وتطوير هذا املجال؟

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.
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 لسيدذمحمدذيتيم،ذوزيرذ ل غلذو إلدمججذ ملنهي:

شكر ذ لسيدذ ملست جرذ ملحترم.

كما ورد في سؤالكم، فالتطورات االقتصادية والتكنولوجية التي 

يعرفها العالم وتعرفها بالدنا تفرض اليوم تغيرات وإكراهات في مجال 

ما يسمى ب "األنماط التقليدية للشغل"، وتفتل مجاال ألنماط جديدة، 

منها بطبيعة الحال العمل عن بعد.

استثماره  أحسن  إذا  يمكن  هذا  العمل  هذا  الحال  بطبيعة 

اللي هي الحقوق األساسية ديال العمال  وأحيط بكافة الضمانات 

اقتصادي،  تأثير  عندو  يكون  فكيمكن  االجتماعية،  والضمانات 

غادي  مثال  أنه  خاصة  إيجابي،  اجتماعي  تأثير  عندو  يكون  كيمكن 

مقرات  في  التواجد  عن  املترتبة  النفقات  من  مثال  الحد  من  يمكن 

العمل، وأحيانا تتعرفوا )le déplacement( اليوم في بعض املدن 

مسألة  كتكون  العمل  مقرات  لبعض  اإلنسان  يم�ضي  باش  الكبيرة 

متعبة، كيمكن أيضا يراعي الخصوصيات ديال بعض الفئات مثل 

إلى  اآلباء  حتى  أو  واملربيات  املرضعات  مثل  مثال،  الحوامل  النساء 

هما اختاروا باش يقوموا باملهام ديال العناية باألطفال، ألن ذلك 

ممكن يمكن تصوره كذلك في إطار هاذ النمط الجديد.

أيضا املرونة الالزمة لتلبية االحتياجات من املوارد البشرية وإمكانية 

االشتغال أحيانا مع مشغلين متعددين ملا كتكون واحد العقود محددة 

املدة، أيضا ذوي االحتياجات الخاصة، املرونة في التدبير ديال أوقات 

العمل والعمل بنظام املهام بدل التوقيت الجامد.

خاصنا  فيه،  نفكرو  خاصنا  نمط  هو  الجديد  النمط  هاذ  إذن 

نستعدو ليه، واحنا في إطار البرنامج الوطني للتشغيل في إطار اللجان 

املوضوعاتية اللي اشتغلت كان أحد املجاالت اللي مطروحة وهو اللجنة 

املوضوعاتية الرابعة املنبثقة عن اللجنة الوزارية للتشغيل املتعلقة 

بتحسين ظروف العمل واالشتغال بسوق الشغل أوصت بإطالق دراسة 

من أجل اعتماد هاذ السبل الجديدة واملختلفة للشغل، ومنها مثال 

العمل املؤقت، العمل عن بعد، كتعرفوا ) le temps partial( راه تدارت 

بيه بعض التجارب الدولية، وبالتالي خاصنا نفكرو ونطورو التفكير 

ديالنا، ومن املجاالت اللي كيخصنا نفكرو فيها، نفكرو كيفاش نتأقلمو 

مع هاذ النمط، ولكن دائما ضمن مراعاة معايير العمل الالئق، مراعاة 

الحقوق األساسية، وبطبيعة الحال راه املدونة نفسها كتفسح بعض 

املجاالت في إطار املدونة، احنا في إطار الحوار االجتماعي، جبدنا تكلمنا 

على هاذ األمور هاذي وغادي نشتغلو مع الفرقاء االجتماعيين باش 

نشوفو كيفاش نخرجو املرسوم اللي تيتعلق خاصة بالعمل املؤقت، 

باش نكونو دائما فهاذ التوجه اللي تيراعي املتغيرات، كيراعي التحوالت 

اللي أشرنا إليها، ولكن أيضا كيراعي الحقوق األساسية واملعايير ديال 

العمل الالئق.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ لوزير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

 ملست جرذ لسيدذيوسفذمحيي:

شكر ذلكمذ لسيدذ لوزيرذعلىذجو بكم.

أنا أتساءل السيد الوزير، هل تعلمون أن املغفور له امللك الحسن 
التي  الواعدة  العمل والفرص  النمط من  إلى هذا  أثار االنتباه  الثاني 
يوفرها منذ حوالي ربع قرن؟ ربع قرن، 24 سنة، وذلك من خالل الرسالة 
امللكية السامية حول العمل عن بعد التي وجهها إلى املشاركين في األيام 
الوطنية الثانية لالتصاالت املنعقدة بالرباط خالل يومي 16 و17 ماي 
لتنظيم  البعدي كأسلوب جديد  العمل  إن  فيها:"  والتي جاء   ،1994
الحديثة  التكنولوجيا  أفرزتها  التي  التطورات  بحق  يعكس  العمل 

لإلعالم والتواصل".

ملضمون  استيعابها  وعدم  املتعاقبة  الحكومات  تجاهل  أن  غير 
وخلق  الشغل  فرص  من  العديد  بالدنا  على  فوتت  امللكية  الرسالة 
مقومات اقتصاد حداثي مبتكر، يساير التطورات العاملية وينتج الثروة 
في  الصعبة  العملة  بضخ  األداءات،  ميزان  تقليص عجز  في  ويساهم 
خزينة الدولة، كما أن هاذ النمط من العمل قادر على امتصاص أعداد 
كبيرة من العاطلين خريجي املؤسسات التعليمية، إذ يوفر تكافؤ للفرص 
بين مختلف شرائل املجتمع من حيث النوع والعمر والظروف الصحية 

واالجتماعية والتوزيع أملجالي.

 لسيدذ لوزير،

هناك وفرة في العرض العالمي بالنسبة لهذا املجال، حيث تستحوذ 
كجنوب  اإلفريقية  الدول  بعض  وحتى  والهند  الشرقية  أوروبا  دول 
إفريقيا ورواندا ومدغشقر على نسبة معتبرة من فرص الشغل في هذا 

املجال.

وهنا نتساءل عن إمكانية استفادة املغرب من نسبة من هذه الفرص 
التي يتيحها العمل عن بعد، فعلى سبيل املثال تبلغ نسبة العاملين عن 
بعد في االتحاد األوروبي 17.7%، وفي فرنسا لوحدها تبلغ هذه النسبة 
8.4% من مجموع العاملين، وهو ما يعني أن هناك دول أوروبية تتجاوز 

فيها هذه النسبة %22.

 لسيدذ لوزير،

يغطي العمل عن بعد بعض املجاالت الواسعة لنا فيها خبرة هامة 
في املغرب مثل التصميم، الترجمة، املعلوميات، االتصال واالستشارة، 
وهنا نالحظ أن التشريع الوطني الحالي غيب مفهوم العمل عن بعد، 
مما يجعل املمارسين لهاذ النوع من العمل يصنفون ضمن القطاع غير 

املهيكل أو املنظم.
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ولنا بعض االقتراحات، السيد الوزير:

للمستجدات  مواكبا  لجعله  الوطني  تشريعنا  تحيين  ضرورة   -
التكنولوجية؛

ثانيا، تشجيع الفاعلين على إحداث منصات إلكترونية وطنية   -
للوساطة في مجال العمل عن بعد؛

- ثالثا، في إطار التقائية السياسات العمومية، من الضروري إدماج 
العمل عن بعد ضمن اإلستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي؛

بالعمل عن بعد أسوة بتجارب  - رابعا، إنشاء لجنة دائمة تعنى 
بعض الدول الرائدة في هذا املجال؛

في وثيرة اعتماد تكنولوجية اإلعالم واالتصال  التسريع  - وأخيرا، 
في املنظومة التعليمية من أجل إعداد الكفاءات القادرة على ممارسة 

العمل عن بعد ومالءمة التكوين مع العرض.

شكرا السيد الوزير.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

بالحقول  املغربيات  العامالت  معاناة  موضوعه،  الثاني  السؤال 
الفالحية بالجنوب اإلسباني من العنف والتحرش الجن�ضي، الكلمة ألحد 

السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل لتقديم السؤال.

 ملست جرذ لسيدذمحمدذحيتوم:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

نسائلكم السيد الوزير عن األخبار الصادمة التي يعرفها الرأي العام 
املغربيات جنوب إسبانيا من  العامالت  له  الوطني حول ما تعرضت 

تحرش جن�ضي؟

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

 لسيدذوزيرذ ل غلذو إلدمججذ ملنهي:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

سبق لي أن أجبت بتفصيل عن هذا املعطى في لجنة القطاعات 
املوضوع،  في  التوضيحات  كل  وقدمت  النواب،  ملجلس  االجتماعية 
وسبق لي كذلك في مجلس النواب، في جلسة األسئلة الشفوية وفي هذا 

املجلس.

في  العامالت  تشغيل  ديال  العملية  هاذ  بأن  لكم  أؤكد  أن  وأريد 
إسبانيا هي ليست عملية جديدة وأن هاذ السنة جانا واحد الطلب 

استثنائي، ألن طلبنا بحوالي 15 ألف وزيادة، ونسبة املعاودات اللواتي 
تسجلن في هاذ العام هي حوالي 8 آالف عاملة، مما يبين أن هاذ 8 آالف 
عاملة اللي هما عاودوا يعني كيبين بأنهم يعني اختاروا باش يرجعوا، 
ديال  العملية  السنة  هاذ  بالضبط  الحالة  فهاذ  فالحكومة  وبالتالي 

التنظيم ديالها أحيطت بكافة الضمانات املمكنة.

انعقدت منذ أن توصلنا بالعرض، يعني لجنة على مستوى رئاسة 
الحكومة حضرتها كل القطاعات املعنية الداخلية، الخارجية، الشغل، 
كافة  واتخذت  الخامس،  محمد  مؤسسة  بالهجرة،  املكلفة  الوزارة 
التدابير من عملية يعني االختيار، ألن العملية د االختيار تدارت في كل 
وأشرف  والوالة،  العمال  والسادة  الداخلية  وزارة  بإشراف  األقاليم 
عليها املشغلون أنفسهم مع الوكالة الوطنية، بالتالي فعملية االنتقاء 
كانت عملية تمت وفق كافة املعايير، ثم بقات العملية د املصاحبة من 
استصدار الجوازات، من اإلشراف على عملية العبور، وإيصال النساء 
إلى أماكنهن، بعد ذلك وقبل أن يتم الحديث عن ما سمي بالتحرش أو 
االعتداء الجن�ضي، ما كاينش االعتداء الجن�ضي، اآلن عندنا املعطيات، 
زيارة  دارت  الهجرة  ديال  الوزارة  ميدانية،  لجنة  دارت  الوزارة  يعني 
ميدانية، ووقفنا على ظروف عمل واشتغال هذه السيدات اللي هي 
أنها كاملة، وسجلنا  أنها مثالية وال يعني  العموم مقبولة، ال يعني  في 
بعض املالحظات مع الجانب االسباني، ونحن عازمون على تطوير هذه 
العملية وإحاطتها أيضا بضمانات أخرى، ومن املسائل اللي كنفكرو 
فيها، كنفكرو نرجعو للنظام ديال املصاحبات اللي كان فواحد الوقت 
فالبداية، كنفكرو كيفاش يكون واحد النظام ديال الوصاية، ألن كاين 

املشكل ديال أحيانا غير ديال التواصل اللغوي بالنسبة للسيدات.

املعطيات إذن احنا عازمين باش نطوروها، غادي نشتغلو حتى مع 
املجتمع املدني، كاين واحد املجموعة ديال الجمعيات مدنية اللي باغية 

تشتغل معنا في إسبانيا أيضا يكونوا كيواكبوا معنا.

املعطيات التي توصلنا بها تفيد بطرقنا الخاصة تفيد أن الحرس 
الوطني اإلسباني استمع فيها إلى حوالي 800 عاملة تم فيها تسجيل 12 
حالة اتهام بالتحرش، املسؤولية تعود فيها لسبعة أشخاص، 4 منهم 
مغاربة و3 إسبان و2 منهم يخضعان للمتابعة والتحقيق، ولحد الساعة 

ولحد املعطيات املتوفرة لدينا لم تتم إدانة أي واحد.

املعطى األخير، بعض الجهات االسبانية..

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ لوزير،ذ نتهىذ لوق3.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

 ملست جرذ لسيدذمحمدذحيتوم:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.
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السيد الوزير املحترم، إن ما تعرضت له العامالت املغربيات بحقول 
"فريز" جنوب إسبانيا من تحرش واستغالل جن�ضي هو جزء فقط من 
واقع القهر واالستغالل الذي تعانيه هذه الفئة العاملة في ظروف بعيدة 

كل البعد عن شروط العمل الالئق.

ونعتقد في االتحاد املغربي للشغل أن مرد ذلك هي الشروط املجحفة 
والطرف  املغربي  الطرف  بين  عقدة  التي  االتفاقية  في  فرضت  التي 
فالحية،  مهارات  بدقة،  فرض شروطه  اإلسباني  فالطرف  اإلسباني، 
العمل،  أماكن  لولوج  املقاس  على  محدودة  قامات  جيدة،  صحة 
متزوجات ولهن أطفال صغار حتى ال تضمن االستقرار بإسبانيا، باملقابل 
بقيت وزارتكم حبيسة النظرة الكمية في خلق مناصب الشغل على قلتها 

وعلى حساب قهر النساء العامالت.

بل األدهى من ذلك، السيد الوزير، أن العملية في مجملها ال منفعة 
لفالحة  دعما  تقدم  املطاف  نهاية  في  ألن  ورائها،  من  فيها  اقتصادية 
تنافس الفالحة املغربية في السوق األوربية، بتوفير يد عاملة رخيصة 
جدا، حيث ال تحترم فيه حتى الحد األدنى لألجور، اللي هو 46 أورو، في 
حين أن طريقة العمل اللي كيخدمو بها كتعوض ما بين 25 و35 واحنا 

كذلك وقفنا على هاذ الشروط.

اآلن وبعد أن انتشرت الفضائل وكشف املستور الذي كان مستورا 
منذ سنين هاهن يواجهن تهديدات بعدم قبولهن من جديد في العمل 

هناك إذا استمررن في التصريل والشكاية.

 لسيدذ لوزير،

كرامة املغرب كبلد هي من كرامة بناته وأبنائه أينما حلوا وأينما 
ارتحلوا، وال يهم هنا العدد قليل أو كثير، والبداية تبدأ من داخل البلد 
بإقرار برامج تنموية تعتمد سياسة القرب خصوصا في العالم القروي 
وتجمع الصناديق املرصودة ملحاربة الفقر والهشاشة وعقلنة تسييرها 
ومتابعة آثارها على الساكنة مع ربط املسؤولية باملحاسبة، وإقرار حقوق 
املواطنة مع احترام تام للحريات، وضمنها الحريات النقابية، والتوزيع 
جادة  ومتابعة  املغاربة  لكافة  الكريم  العيش  لضمان  للثروة  العادل 
وصارمة مللفات تنظيم الهجرة بمفاوضات تضمن الحقوق االجتماعية 

كاملة غير منقوصة وكرامة املعنيين داخل الوطن وخارجه.

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر،ذن كرذ لسيدذ لوزيرذعلىذمسجهمته.

انتهى الوقت على التعقيب، اسمل لي السيد الوزير.

وننتقل للسؤال األول املوجه لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، 
وموضوعه غياب عالمات التشوير، الكلمة ألحد السادة املستشارين 

من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال.

 ملست جرذ لسيدذعثمجنذعيلف:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسجدةذ لوزر ءذ ملحترمين،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرينذ ملحترمين،

عالمات  غياب  بسبب  املميتة  السير  حوادث  من  العديد  تسجل 

ال�ضيء  الجنوبية،  باألقاليم  الطرقات، وخاصة  بالعديد من  التشوير 

الذي يقت�ضي تضافر الجهود من قبل املسؤولين والجهات املختصة 

لتوفير وتعميم هذه العالمات بجميع الطرق الرئيسية.

ما هي اإلجراءات املتخذة، السيد الوزير، لدى وزارتكم؟

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

 لسيدذعبدذ لقجدرذ عمجرةذوزيرذ لتجهيزذو لنقلذو للوجيستيكذ
و ملجء:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسفذ ملحترمف.

شكر ذ لسيدذ ملست جرذ ملحترم.

أوال، الشك في أن التشوير ضروري وهام بطبيعة الحال بالنسبة 

للطرق، ألنه ال يمكن أن نتصور طرقا بدون تشوير، لكن غير للتدقيق 

موجودة  اللي  اإلحصائيات  السير،  بحوادث  التشوير  نربط  عندما 

العامل  أن  على  تتحدث  املاضية  السنة  إلى  تعود فقط  والتي  عندنا 

البشري أساسا السائقين والراجلين، اللي تيمثلوا أكثر من 94% من 

حوادث السير الجسماني، تليها الحالة امليكانيكية للسيارات والعربات 

والعجالت، وال يمثل العامل املرتبط بحالة الطرق بما في ذلك التشوير 

في أسباب الحوادث إال جزءا ضئيال.

لكن مع ذلك بطبيعة الحال باعتبار أن املوضوع له أهميته، ينبغي 

التأكيد على أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء تتنجز برنامج 

سنوي يهم تقريبا 5000 كيلومتر من الطرق سنويا باإلضافة إلى عملية 

الصيانة االعتيادية، مع العلم بأن هاذ عملية الصيانة االعتيادية عندنا 

فيها واحد املجموعة د املشاكل، ألن الحظنا التنامي ديال ظاهرة إتالف أو 

سرقة لوحات التشوير ومعدات األمان في بعض املناطق، هذا باإلضافة 

بطبيعة الحال أن عندنا واحد البرنامج الذي يتعلق بالسالمة الطرقية 

اللي تينبثق على اإلستراتيجية للسالمة الطرقية ديال 2026-2017.

شكرا السيدة الرئيسة.
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 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ لوزير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

 ملست جرذ لسيدذعثمجنذعيلف:

شكر ذ لسيدذ لوزير.

غادي نعطيكم معطى وخاصة في األقاليم الجنوبية، غادي نبدا لكم 
من كلميم، طانطان، طرفاية، العيون، بوجدور، الداخلة، هاذ املناطق 
األرواح  تم حصد مجموعة من  املاضية  األسابيع  في  الوزير،  السيد 

لسببين اثنين:

السبب األول، أن الطرق ال توجد فيها عالمات التشوير اللي كتدل 
على أن هناك ممرات للحيوانات، وأنتم تعرفون السيد الوزير، أو يعرف 
الجميع أن املناطق الصحراوية هي توجد فيها الحيوانات بدون راعي، 
معناه، واآلبار توجد بجانب الطرق، ونعطيك مثال، السيد الوزير، بأنها 
5 د الحوادث اللي مطلع عليها اآلن، وإلى بغيت نعطيك التصاور ديالها 
اللي كتضحي ب 25 جمل في الطريق بسبب ما كيناش عالمات التشوير 
ديال الحيوانات اللي تعطي إشارة للسائق بأنه ينقص من السرعة اللي 

ما�ضي بها.

في األسبوع املا�ضي 15 جمل ومعها مواليها، الرموك غادي بواحد 
السرعة مفرطة في الفيالج، خرج في الجمال كل�ضي ماتوا كانوا غادي حتى 
مواليهم يموتوا، بالعكس كانت غتسبب كارثة، ألن الناس ديال الجمال 
اللي عاقلين فكوا  الناس  ابغاو يضربوه لوال حضروا  شدوا الشيفور 

املشكل.

هاذ األسباب، السيد الوزير، وأنت تعرف ما هي املسافة اللي بين 
بوجدور والداخلة ما غتوجد حتى �ضي قرية وال �ضي مدينة اللي ممكن 
تعطي انتباه للسائق باش ينقص من السرعة ديالو، تيبقى ما�ضي في 
الخالء بواحد السرعة مفرطة اللي تيسحب ما كايناش الحيوانات وال 

كينين الناس.

لذا، السيد الوزير، احنا تنلتمسو منكم، وسبق لنا احطينا عليكم 
هاذ السؤال، بأنكم تعطوا التعليمات ديالكم للمصالح التابعة لكم 
الساكنة  ومع  الجهوية  الجمعية  ومع  الجماعات  رؤساء  مع  بتنسيق 
لوضع عالمات التشوير، اللي كتشير على يعني املارين وعلى الحيوانات 
بأنها موجودة بتلك الطرق، من أجل أن السائق ينتبه واملمرات ديال 
يعني اآلبار ديال املاء كلهم موجودين على جنب الطريق، مما يفرض على 
الكساب بأنه يورد الحيوان ديالو، وهذا السيد الوزير، بأنهم الكسابة 
الفالني،  الواد  وبمجزرة  الفالني  الواد  بمجزرة  يسمونها  أصبحوا 
والتصاور ديالهم ها هما عندي، السيد الوزير، أكثر من 220 جمل اللي 
مشات ضحية بالعشرات، هذا �ضيء السيد الوزير، يمس باالقتصاد 
ويمس كذلك بالثروة الحيوانية اللي الكسابة هذه هي الثروة ديالهم 

وهذا هو االقتصاد ديالهم وهذه هي املعيشة ديالهم.

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيب.

 لسيدذوزيرذ لتجهيزذو لنقلذو للوجيستيكذو ملجء:

طيب، مادام تكلمت على املناطق ديال الجنوب، طيب، الرسالة 

وصلت، بطبيعة راك أشرت لواحد القضية مهمة جدا، راك قلتها في 

التعقيب هي القضية ديال السرعة، ألن هذه طرق في الحقيقة تعرف 

سرعة، ما�ضي ما كاينش التشوير، كاين، لكن هاذ القضية اللي أشرت 

ديال الجمال سنأخذها بعين االعتبار لتقوية التشوير في هاذ املجال.

شكرا السيدة الرئيسة.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ لوزير.

السؤال الثاني موضوعه، تعثر إنجاز الطريق السريع تازة-الحسيمة 

وبعض املحاور الطرقية بإقليم تازة، دائرة أكنول، الكلمة ألحد السادة 

املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لكريمذ لهمس:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسجدةذ لوزر ء،

أخو تي،ذإخو نيذ ملست جرين،

السيد الوزير، السؤال ديالنا عندو شقين متعلق بإنجاز الطريق 

السريع تازة – الحسيمة، اللي عرفت واحد التأخر، ثم بعض املحاور 

ارتباط  عندها  هي  اللي  أكنول،  دائرة  تازة  إقليم  كتهم  اللي  الطرقية 
بالطريق السريع، كاين بورد أكنون عبر أجدير، ثم عين زورة وتيزي 

وسلي، ثم برارتو يرحدو جماعة أجدير وباب أودير وإقليم تازة.

ما هي التدابير السيد الوزير، املتخذة بهدف تسريع وثيرة إنجاز هذه 

األوراش؟

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة للحكومة.
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 لسيدذوزيرذ لتجهيزذو لنقلذو للوجيستيكذو ملجء:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

شكر ذ لسيدذ ملست جرذ ملحترم.

أوال، كنشكر السيد املستشار ألنه طرح علي سؤال محددا، جدا.

أكيد أن السيد املستشار كيعرف األسباب التي كانت وراء التأخر اللي 
عرفو الطريق السريع ديال تازة-الحسيمة، اللي بطبيعة الحال توقعت 
االتفاقية ديالو أمام جاللة امللك في نهاية 2010، ولم تكن الدراسات 
جاهزة ولم تكن التعبئة املالية جاهزة، وهذا استلزم بطبيعة الحال 
من الوزارة بضع سنوات الستكمال الدراسات، علما بأن هاذ املنطقة 

تعرف وعورة في التضاريس.

لكن يمكن نطمأن السيد املستشار أن املقطع اللي داخل في اإلقليم 
ديال تازة اللي فيه تقريبا 94 كيلومتر، فيه أربعة اشطر وفيه التثنية 
درهم على وشك  ديال  مليار   2 وكلف حوالي  فنية،  منشأة   23 ديال 
االنتهاء، بقى الجانب اآلخر اللي كاين في الدريوش وفي الحسيمة نحن 
بصدد إنهائه، وأنا كنت قلت بأن إن شاء هللا في بداية 2019 بإذن هللا 

غادي ننهيو هاذ الطريق اللي في الحقيقة أخذت الوقت.

فيما يتعلق بما تفضل به السيد املستشار، الطريق الجهوية رقم 
510 بين أكنول وأجدير من النقطة الكيلومترية 92 إلى 108 األشغال 
في طور اإلنجاز، القيمة ديالها 18.5 مليون درهم، فيما يتعلق باملقطع 
األخير بين أجدير وبورد غدا غادي تفتل إن شاء هللا األظرفة، الطريق 
اإلقليمية رقم 5402 بين تيزي وسلي وبني محمد وعين زهرة، قامت 
الوزارة درتها في إطار التهيئة ديالها في إطار البرنامج الثاني، وكلفت حوالي 
35 مليون درهم، ويقترح بناء القارعة في إطار البرنامج ديال الفوارق 

الترابية واالجتماعية.

الطريق الغير املصنفة اللي مكتدخلش ضمن االختصاصات ديال 
الوزارة، ما بين تيزي ودرن وبارات وآير على طول 15 كلم، هيأتها الوزارة 
بواحد الغالف ديال 19.6 مليون درهم، وحتى هي نقترح أن يتم إدماجها 

أو بناء القارعة ديالها في إطار تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية.

فيما يتعلق بالطريق الغير املصنفة الرابطة بين أجدير وكاسيطة 
على طول 42 كلم.

هاذي كان االتفاق على املسار ديالها، طلبوا املنتخبين والسلطات 
املحلية يتغير، ينبغي تحيين الدراسة وهاذي الكلفة التقديرية ديالها 

حوالي 72 مليون ديال الدرهم.

شكرا السيدة الرئيسة.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لكريمذ لهمس:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

السيد الوزير، أنا اللي كنلح عليه واختارت هاذ السؤال ألن هناك 
مجموعة من املحاور اللي هي شرايين اللي هي مرتبطة بالطريق السريع، 
هاذ الطرق اللي هي عندها واحد الدور اقتصادي واجتماعي بالدائرة 
ديال أكنول إقليم تازة، يعني من 2012 تقريبا كتعرف واحد التعثر، 

اآلن كاين إشارة أن هناك تسريع من الوثيرة.

ولكن، السيد الوزير، هنا كتفقد واحد املصداقية، ألن ملي بدات 
الطريق ما بين أكنول وبورد، والناس كتطمل أنه اآلن من بورد لطهر 
السوق غادي يوصلوا، ألن الناس ديال تاونات كينتظرو هاذ الطريق 
نظرا للدور الرئي�ضي ديالها، فخاص هنا التفكير مسبقا أنه دائما ذيك 
الدراسة قبل ما يتعلن على الصفقة تكون جاهزة، فبدات األشغال ثم 
توقفات هذا هو السبب على جبنا هاذ السؤال، للتوضيل للرأي العام 
املحلي واإلقليمي، عالش توقفت األشغال ديال الطريق ما بين بورد 

وأكنول؟

فالكل  لتازة  بوقالل  سبت  ديال  املقطع  في  السريع  الطريق  تعثر 
اللي  اللي.. وما عرفتش شكون  املقطع  الفنية وذيك  املنشآت  يالحظ 
شد املنشآت الفنية كذلك، فهذا أثر كذلك على ذيك الطريق السريع 

ومجموعة من األمور.

بورد، باب بودير، تازة، السيد الوزير، كانت تعطات الصفقة ملقاول 
ومن بعد ذلك تم سحب الصفقة وبالتالي الوزارة من ذاك الوقت لم 
تنصف إقليم تازة وذاك الدور ديال ذيك الطريق اللي هو سياحي واللي 
ذيك الوقت الشركة اللي هي )GTR( اللي كانت كتطالب بواحد الغالف 
 révision du( مالي ديال 2 مليون ديال الدرهم، اللي ربما كانت واحد ال
prix( باش يتم بدأ األشغال، فهنايا كاين واحد اإلحباط عند الساكنة 

واملنتخبين كيفاش تم إلغاء ذيك الصفقة ديال باب بودير- تازة.

الوثيرة  تسريع  أن  ديالك  األجوبة  الوزير، حسب  السيد  فأملنا، 
فاألوراش اللي كاينة على مستوى إقليم تازة تحتاج إلى طاقم إداري 
جد مهم، األطر التقنية اللي غادرت املديرية، السيد الوزير، خاصها 
خرجات  بقاتش  ما  املديرية  كتسير  كانت  اللي  فالكفاءات  تعوض، 
تقاعد، فباش يمكن نمشيو بنفس الوثيرة من 2012 ل 2017، وكنا 
ناقشناها وتصادقات على املستوى اإلقليمي، وياله غترجع دبا تشوف 
النور، فخاص واحد الجهاز اللي يكون قوي، أطر ومهندسين وتقنيين 
العمل ويسهروا على تنفيذ هاذ املشاريع، السيد  اللي غيواكبوا هاذ 

الوزير.

فأملنا أن هاذ األمور إن شاء هللا الرحمن الرحيم هاذ املشاريع تعرف 
النور، ألن دائرة أكنول وإقليم تازة بصفة عامة لم ينصف بعد، فخاص 

يتعطى ليه الحق ديالو بامتياز.
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وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب، بقي 48 ثانية.

 لسيدذوزيرذ لتجهيزذو لنقلذو للوجيستيكذو ملجء:

السيد املستشار، أنت عارف هاذيك ديال سبت بوقالل شنو واقع 
ليه، ألنه كاين شركات أخلت بااللتزامات ديالها واضطررنا إلى إلغاء 
الصفقة، وهذا مشكل تيوقع لنا باستمرار، ألن تنحاولو نحافظو على 
املقاولة الوطنية ولكن في نفس الوقت تنحافظو على املصالح ديال 

البالد.

فيما يتعلق ببعض التأخر ما�ضي كلو مرتبط بتخلية املحارب ديال 
الطريق، إلى تبعت معنا ذيك املشاكل وكانت عندنا مشاكل كثيرة، وكنا 

مضطرين بطبيعة الحال أن نمر عبر القضاء، إلخالء هاذ املحارب.

لكن إقليم تازة عموما مع االتفاقية اللي عندنا ال يمكن أن نقول 
أنه لم ينصف، لكن هاذ اإلقليم يتميز بوعورة التضاريس ديالو، ونحن 
إن شاء هللا سنسرع من الوثيرة إجماال وحتى هاذ القضية ديال املوارد 
البشرية غير خافي على السيد املستشار أن عندنا واحد العدد ديال 

اإلشكاليات نحاول أن نعالجها قدر االستطاعة.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ،ذن كرذ لسيدذ لوزيرذعلىذمسجهمتهذفيذهذهذ حالسف.

وننتقل للسؤال األول املوجه لقطاع الصحة، وموضوعه الوضعية 
املنظامية للمعهد الوطني للصحة، الكلمة ألحد السادة املستشارين من 

فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لعليذحجميذ لدين:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسيدذ لوزيرذ ملحترم،

نسائلكم اليوم حول الوضعية املنظامية للمعهد الوطني للصحة 
في إطار السياسة املعتمدة من طرف الوزارة من أجل النهوض بوضعية 

املختبرات والبحث العلمي، وغير ذلك من املهام التي يقوم بها املعهد؟

شكرا لكم.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

 لسيدذأنجسذ لدكجليذوزيرذ لصحف:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسيدذ ملست جرذ ملحترم،

لدعم  وذلك   1930 به سنة  العمل  للصحة شرع  الوطني  املعهد 
مشاكل النظافة، مكافحة األمراض املعدية والعمل على نشر مبادئ 
وأساليب النظافة والعالج الوقائي الالزم لحماية صحة سكان املغرب، 
بطبيعة الحال مع الوقت تطورت املهام ديال هاذ املختبر، اليوم اللي 
من جملتها توفير الخدمات املخبرية للمواطنين، وتلبية الحاجيات أو 
الوطنية، وكذلك إجراء دراسات  البرامج الصحية  االحتياجات ديال 
وبحوث في مجال الصحة العامة واملساهمة في الرصد واملراقبة الوبائية.

وفي هاذ املهمة بالذات مؤخرا تم اعتبار هاذ املختبر أو مختبر داخل 
املعهد، اللي هو مختبر علم الفيروسات، تم تعيينه باقتراح من الوزارة 

كعضو باملنظومة العاملية للمراقبة والتصدي لألنفلونزا.

أو  إدماجه،  تم  للوزارة  املنظم  املرسوم  في   1994 في  املختبر  هاذ 
هاذ املعهد تم إدماجه بمديرية علم األوبئة أو محاربة األمراض، ولكن 
مع اعتباره كمرفق دولة مسير بطريقة مستقلة بما يسمل له بتمويل 

األنشطة األساسية التي يقوم بها.

أنشطة عرضية، كمجموعة من  هي  ديالو  األنشطة  فيما يخص 
تيشتغل  عرضاني  طابع  عندو  فهو  الوزارة،  ديال  واألقسام  املصالح 
مديرية  السكان،  مديرية  املركزية،  املديريات  ديال  مجموعة  مع 
البشرية  املوارد  مديرية  واملنازعات،  املعدات  مديرية  املستشفيات، 
ومديرية األدوية والصيدلة، وكذلك بطلب من الوزارة تيقدم خدمات 

وخبرة لبعض اإلدارات والوزارات األخرى.

اليوم مع املخطط ديال الصحة 2025 والتفكير في إعادة الهيكلة 
ديال الوزارة، هناك تفكير في أن نضع هاذ املعهد في إطار أكثر مالئمة مع 
مهامه الحالية واملستقبلية، ومن أهمها املساهمة في القيام بالوظائف 

األساسية للصحة العمومية.

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لعليذحجميذ لدين:

 لسيدذ لوزير،

واحنا ما يمكن لنا إال أن نثمن هاذ التوجه اللي ابديتو تفكروا فيه، 
ألنه بكل صراحة املعهد هو أكبر بكثير من مجرد مصلحة تابعة ملديرية 
رئيس  يساوي وضعه وضعية  الذي  مديرها  تعيين  يتم  األوبئة،  علم 
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مصلحة، السيد املدير، كما قلتو، اآلن تطورت الوظائف ديال املعهد 

باملراقبة  تيقوم  الصحية،  البرامج  تيدعم  اآلن  ألنه  للصحة،  العلمي 

الصحة،  مجال  في  األمراض  ومتابعة  بتشخيص  تيقوم  البيولوجية، 

عندو أزيد من 180 خبير، فيهم أطباء، فيهم باحثين، فيهم تقنيين، عندو 

30 مختبر، 15 مختبر وطني، 3 ديال املختبرات معترف بها من طرف 

املنظمة العاملية للصحة، ال يمكن أن تبقى وضعيته على هذا األساس، 

الصحة، مديرية اإلسكان، مديرية  ليس فقط مع وزارة  هو يشتغل 

مركز  مع  أيضا  تيشتغل  ولكن  املديريات،  من  وغيرها  املستشفيات 

األبحاث الجنائية وزارة العدل، تيشتغل مع وزارة الفالحة، تيشتغل مع 

)ONSSA(، مع ذلك أنه عندو مهام تتجاوز بكثير ما ينظر إليه من طرف 

وزارة الصحة كمصلحة تابعة ملديرية.

راه هناك مصلحة تابعة للمديرية فيها شخصين، إلى سمحت لي، 

يمكنش  ما  وبالتالي  للمديرية،  تابعة  شخصين  فيها  األوبئة  مصلحة 

نقارنه باملصالح األخرى..

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شعل امليكرو هللا يخليكم..

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لعليذحجميذ لدين:

في إطار التوجه اللي كتشتغلوا عليه املطلب ديالنا واضح هو االرتقاء 

بهذه املؤسسة على األقل إلى مديرية تابعة مباشرة لوزارة الصحة، ألن 

االنعكاس ديال كونها مصلحة وال تيضعف التحفيز على التباري على 

املنصب ديال املدير ديال املعهد، والت الكفاءات واألطر ما تتلقاش ما 

يغري من أجل أن تترشح لهاذ املنصب الهام، ألن هذا تراكم من عام 

1930، يعتبر من املراكز املهمة في املغرب واللي ما واخذش املوقع ديالو 

الضروري في السياسة ديال املختبرية، ما يمكنش مديرية علم األوبئة 

تعوض املعهد الوطني للصحة في وضع السياسة املختبرية.

يمكن لي نقول لكم انطالقا من معطيات دقيقة أن هاذ املعهد من 

حيث اإلنتاج العلمي ديالو يضاهي اإلنتاج ديال معهد باستور، اللي هو 

اآلن مؤسسة عمومية، ال من حيث الكم وال من حيث الكيف، وعندو 

اآلن واحد العدد ديال االعترافات به من طرف منظمة الصحة العاملية، 

آخره ذاك ال�ضي اللي تفضلتوا به اللي عندو عالقة باالنفلوانزا.

إلى  نحن نطالب أيضا، بوضع نظام أسا�ضي خاص باملعهد، ألنه 

حدود الساعة هاذ املعهد ما عندوش نظام أسا�ضي، املهام ديالو غير 

مدققة بشكل واضح، ولذلك هو ضايع كونه تابع للمديرية، يتم التعامل 

به كمصلحة إلى جانب باقي املصالح، الواقع الذي ينبغي أن يرتقي به إلى 

مستوى أهم.

شكرا لك السيدة الرئيسة.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

 لسيدذوزيرذ لصحف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

هو في تصورنا على مستوى الوزارة، هو أن نقوم بوضع واحد اآللية 
مستقلة عبارة عن وكالة وطنية للصحة العمومية على غرار ما قام به في 
مجموعة من الدول، اليوم على مستوى إفريقيا كاين الوكالة اإلفريقية 
للصحة العمومية، هناك الوكالة األمريكية )la1CDC( بأطلنطا، فرنسا 
كذلك مشات في هاذ االتجاه، لتجميع كل املراكز واملعاهد اللي يمكن 
تكون تابعة لوزارة الصحة في أقطاب بطبيعة الحال ديال الخبرة اللي 
تشتغل كلها في الوظائف األساسية ديال الصحة العمومية، وهذا هو 

التصور ديالنا، ونتمناو جميع نشتغلو عليه.

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

السؤال الثاني موضوعه توسيع التغطية الصحية، والكلمة ألحد 
السادة املستشارين من مجموعة العمل التقدمي لتقديم السؤال.

 ملست جرذ لسيدذعديذشاري:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسيدحجنذ لوزيرحجن،

 لسيدذ لوزير،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرون،

فالسيد الوزير املحترم، لقد سبق أن صرحتم في إحدى اللقاءات 
التي أشرفتم عليها بأن عدد املغاربة املنخرطين في التغطية الصحية 
ال يتعدى 65%، يعني عدد ضئيل رغم املجهودات التي بذلت في هذا 
املجال، وفي نفس اللقاء عبرتم عن طموحكم وعن طموح الوزارة لكي 

ترتقون بهذه النسبة إلى %90.

وبالتالي، السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها؟

وما هي البرامج التي ستفعلونها لتحقيق هذا الهدف؟

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.
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 لسيدذوزيرذ لصحف:

شكر ذ لسيدذ ملست جرذ ملحترم.

احنا واعيين وهذا توجه املغرب في إطار التوجه العالمي ديال منظمة 

الصحة العاملية، أن الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة يمر عبر 

تغطية صحية أساسية وعبر كذلك تأهيل املنظومة الصحية لبالدنا ال 

من ناحية املوارد البشرية وال من ناحية البنى التحتية الصحية وال من 

ناحية التجهيزات.

كذلك اليوم، هاذ املسيرة تقريبا اللي بدات الحكومة السابقة واللي 

قبل منها حيث تم يعني عبر نظام التأمين الصحي اإلجباري عن املرض 
اللي تم اإلصالح ديالو وصلنا ل35% ديال التغطية، ثم بعد ذلك دخول 

نظام ديال املساعدة الطبية "الراميد" اللي تم التعميم ديالو سنة 2012 

نصره هللا، حيث  السادس  محمد  امللك  الجاللة  من طرف صاحب 

كذلك ارتفعت هنا نسبة املستفيدين من 35 إلى %63.

اليوم هاذ الحكومة جات بمشروع ديال الوصول إلى 90%، ذلك 

يمر عبر يعني إدماج الفئات ديال املستقلين في إطار التغطية الصحية 

األساسية، ولذلك جاء القانون 98.15 اللي كيهم الفئات ديال املهنيين 
وديال العمال غير األجراء واملستقلين، هاذو كيمثلوا تقريبا 11 مليون 

ديال املستفيدين.

القانون  نص  وال  فئوية،  تدارت  اللي  الدراسة  واحد  هناك  كاين 

صدر، دراسة فئوية لألصناف ديال العمال مع التعاون مع االتحاد 

ديال  الجديد  املنشور  بحكم  الصحة  وزارة  الدراسة  هاذ  األوروبي، 

الحماية االجتماعية اللي كيعطي لوزارة الصحة اإلشراف على اللجنة 

املوضوعاتية املكلفة بالتغطية الصحية، سيقوم باملصادقة على هاته 

الدراسة اللي كتحدد أصناف العمال غير األجراء واملستقلين.

كذلك هناك اليوم إعداد مرسومين عامين، وسيتم إعداد مراسيم 

حيز  دخول  وسيكون   ،98.15 القانون  األصناف حسب  بكل  خاصة 

التنفيذ بشكل تدريجي بعد سلسلة من املفاوضات مع املهنيين.

اليوم هناك اجتماع في القريب بين وزارة الصحة ووزارة التشغيل، 

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

بدينا  أنه  العلم  التشاورية، مع  اللقاءات  البرنامج ديال  باش نحددو 

اجتمعنا مع الفئات املنظمة، مع الهيئة الوطنية لألطباء، الصيادلة، 

أطباء األسنان، املهن كذلك الشبه الطبية، اجتمعنا مع املحامين، كانت 

لقاءات، اليوم خاصنا ندوزو إلى األمور التقنية، وبالتالي احنا غنقومو 

بكل جهدنا باش يمكن قبل نهاية السنة نبداو على األقل بواحد الفئة 

من تلك الفئات.

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

 ملست جرذ لسيدذعديذشاري:

أشكركم السيد الوزير على جوابكم وعلى املعلومات الدقيقة.

فطرحنا هاذ السؤال لنشاطركم، السيد الوزير، الطموح ولنتقاسم 
أنه عندما تكون اإلرادة فاملشاكل كيسهل الحل ديالها، وملي  معكم 
كنتكلم على اإلرادة السيد الوزير، كنتكلم عليها ألنها ضرورية حقيقة 

إلى بغينا أننا يكون واحد اإلصالح شمولي ديال املنظومة الصحية.

فأملنا أوال أن هذا الطموح يتحقق، وأملنا كذلك أن هاذ التغطية 
الناس  ديال  النسبة  ناحية  من  ما�ضي  شاملة،  تكون  شاملة،  تكون 
اللي غادي تغطيهم هاذ التغطية الصحية، ولكن كذلك تكون شاملة 
من ناحية ما يحتاجه املريض فيما يخص املسائل ديالو لالستشفاء، 
ألنه اللي كنالحظو مثال من خالل "الراميد" أنه تبذل مجهود، ولكن 
كتبقى التغطية ديال "الراميد" كتبقى جزئية، ألن املريض ملي كيم�ضي 
للمستشفى ما كيلقشاي جميع األمور اللي كيحتاج لها في االستشفاء، 
كيم�ضي واحد العدد ديال األمور كيقتنيها على برا وكيقتنيها على أسميتو، 

بحيث أن في غالب األحيان أن "الراميد" كينحصر على االستشفاء.

كنتمناو أن هاذ التغطية تكون شاملة وتكون ال من ناحية العدد وال 
من ناحية...

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

السؤال الثالث موضوعه، الوضع الصحي بجهة بني مالل –خنيفرة، 
والكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.

 ملست جرذ لسيدذأحمدذشد:

بسمذهللاذ لرحمنذ لرحيم.

 لسيدةذ لرئيسف،

 لسجدةذ لوزر ء،

أخو تيذإخو نيذ ملست جرين،

تعرف جهة بني مالل-خنيفرة خصاصا كبيرا في البنيات االستشفائية 
وما يترتب عن ذلك من نقص حاد في األطر اإلدارية والطبية، وأمام 
شساعة املجال الترابي للجهة وكثافة سكانها، يظل مستشفى مدينة 
بني مالل، رغم ضعف قدرته االستيعابية وتجهيزاته الطبية وموارده 

البشرية، املالذ الوحيد لساكنة الجهة.
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وبناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير املحترم:

أوال، ما هي التدابير املتخذة لالرتقاء فعليا بمستشفى مدينة بني 
مالل إلى مستشفى جهوي؟

ثانيا، ألم يحن الوقت بعد لتمكين هذه الجهة من مستشفى جامعي 
يستجيب للحق في الصحة لسكانها؟

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة للسيد الوزير.

 لسيدذوزيرذ لصحف:

شكرا السيد املستشار على طرح هذا السؤال املرتبط بجهة بني 
مالل–خنيفرة.

مؤسسة   240 استشفائية،  مؤسسة   11 على  تتوفر  الجهة  هاذ 
للرعاية الصحية األولية، 52 دار للوالدة في املجال القروي، وفي هاذ 
البنيات كاين املستشفى الجهوي ديال بني مالل، احنا تنديرو كل املجهود 
كمسلك  الجهوي  املستشفى  ديال  املواصفات  نعطيوه  باش  ديالنا 
ومستوى ثاني للعالجات في إطار املسالك ديال العالج بين املستشفيات 

ديال القرب واملستشفيات اإلقليمية.

هاذ املستشفى فعال هو تيغطي واحد الساكنة اللي تتفوت 2 مليون 
ديال النسمة، فيه تخصصات وتجهيزات طبية مختبرية اللي ما كيناش 
في املستشفيات اإلقليمية األخرى، ولذلك هذاك ال�ضي عالش تيعرف 

يعني االكتظاظ.

املستشفى،  هاذ  ديال  الصحية  املؤشرات  بعض  نعطيك  يمكن 
2016 الولوج لقسم  87000 في   ،73500  2017 عدد الولوجيات في 
املستعجالت، عدد أيام االستشفاء ارتفع من 128000 في 2016 إلى 
139000، معدل نسبة اإليواء وصلت تقريبا 88% يعني تقريبا في 10 
ديال األسرة 9 مشغولين بشكل مستمر، وهذا معدل مرتفع كثير على 

املعدل الوطني.

بطبيعة الحال العرض الصحي بالجهة هو تيتعزز باش يمكن يخفض 
الضغط على املستشفى الجهوي، هناك الفتل ديال مستشفى القرب 
بدمنات، هناك كذلك املستشفى اإلقليمي بخنيفرة اللي اآلن تيشتغل في 
السنة ديالو الثانية. هناك في الطريق، إن شاء هللا، املستشفى اإلقليمي 
بالفقيه بن صالح بطاقة استيعابية ديال 250 سرير والعمل راه وصل 
إلى 50% النسبة ديال األشغال، ثم كذلك افتتاح املستشفى الجهوي 
لألنكولوجيا واملركز الجهوي لتصفية الدم اللي غيكون فيه تقريبا 100 
 )L’IRM( ديال املولدات، إضافة إلى جهاز الفحص بالرنين املغناطي�ضي

اللي غيتم تشغيله في األسابيع القليلة املقبلة.

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

 ملست جرذ لسيدذأحمدذشد:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، ولكن هذا ما تيمنعش 
أغلبهم  أن  وخصوصا  الجهة،  ساكنة  ديال  الحقيقية  املعاناة  نقول 
تينتميو للمناطق الجبلية، وبطبيعة الحال فيهم أسر اللي فقيرة وأسر 
اللي عندها دخل محدود، ومن طبيعة الحال اللي فعال أنها تتعاني باش 

يمكن أنها تلقى واحد النصيب ديالها في هاذ املستشفى الجهوي.

حقيقة، السيد الوزير، قدمتو مجموعة ديال االمتيازات ومجموعة 
ديال األرقام ومجموعة ديال األشياء اللي يمكن تدارت، ولكن تتبقى 
املستشفى  هذا  في  ديالها  والحاجيات  كبيرة  الساكنة  ألن  كافية  غير 
بالخصوص، مستشفى اللي كان تيعرف تيستقبل مدينة شوية تنقل إلى 
إقليم شوية تنقل إلى جهة كانت فيها 3 ديال األقاليم شوية تنقل إلى 5 
ديال األقاليم، وبقى نفس العدد ديال..، ربما أقل من العدد األول ديال 
األطباء وأقل من العدد ديال املمرضين، ومن طبيعة الحال الطاقم اللي 

تيشتغل في املستشفى.

وديال  األطباء  ديال  املهول  الخصاص  هاذ  قدام  معنا  تصوروا 
االختصاصات وديال املمرضين وديال األطر، واش يمكن أننا نقدمو 

واحد العمل اللي فعال أنه يرقى للمستوى ديال الساكنة.

تصوروا معنا، السيد الوزير، أن السكانير تيوقف أكثر من 3 أشهر، 
إنسان فقير وما عندوش اإلمكانيات وجا عندو حادثة سير أشنو يمكن 
يدير  أنه  يمكن  باش  برا  خاصة  ملصحة  غتم�ضي  ليه  تنقولو  يدير؟ 

السكانير ديالو.

تصوروا معنا إنسان مريض خاصو يدير هاذ العملية ديال السكانير 
ويتلقى السكانير 3 أشهر.

كاين واحد العملية أخرى السيد الوزير، هو االختصاصات اللي 
داخل هاذ املستشفى تتعرف واحد النقص كبير من األطباء واملمرضين، 
نقص كبير من األطر، يمكن، السيد الوزير، غنطلبو منك أنك تدير 
واحد الزيارة أو تدير واحد اللجنة باش يمكن توقفوا على الحقائق، ما 
يمكنش نهضرو على األرقام ولكن الواقع تيقول أشياء أخرى، عندنا 
اقتراحات اللي يمكن تكون عملية، ملاذا؟ احنا عندنا مجموعة ديال 

املدارس ديال املمرضين..

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.
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الكلمة للسيد الوزير.

 لسيدذوزيرذ لصحف:

واللي  املبرمجة  املشاريع  بعض  نعطيك  يمكن  املستشار،  السيد 
يمكن تخفف من الضغط اللي حاصل على املستشفى الجهوي ببني 
مالل، هناك تأهيل 7 ديال املراكز صحية من املستوى األول إلى املستوى 
الثاني بدور الوالدة خاصة في املناطق الجبلية، خلق 3 وحدات ديال 
املستعجالت ديال القرب، إضافة إلى املشاريع اللي غتكون مبرمجة في 

إطار البرنامج الوطني ديال تقليص الفوارق الترابية.

تكلمتيو على املستشفى الجامعي، احنا في تصورنا أن كل مدينة 
جامعية خاصنا نمشيو بتعاون مع قطاع التعليم العالي إلى إنشاء مركز 

استشفائي جامعي.

اللي  املشروع  هاذ  لبني مالل-خنيفرة هناك  الجهوي  املخطط  في 
مسجل عندنا، وغنقومو بكل ما في وسعنا باش يتم البرمجة ديالو، مع 
العلم أنه كل جهة في اململكة تحتاج إلى مركز استشفائي جامعي باش 
الكافية  البشرية الطبية  التكوين وتوفير املوارد  نستاجبو أوال ملسألة 

للمستقبل.

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ،ذون كرذ لسيدذ لوزيرذعلىذمسجهمتهذفيذهذهذ حالسف.

ونواصل مع السؤال األول املوجه لقطاع السياحة والنقل الجوي، 
وموضوعه جودة املنتوج السياحي، الكلمة ألحد السادة املستشارين من 

فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لعزيزذبنعزوز:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسفذ ملحترمف.

 لسيدةذكجحبفذ لدولف،

زمالئيذوزميالتيذ ألعز ء،

أنا متأكد السيدة كاتبة الدولة أنتم في الحكومة ما راضيينش على 
الجودة ديال املنتوج السياحي في بالدنا، أشنو اإلجراءات والتدابير اللي 
عوالين تديروا باش تحسنوا هاذ الجودة ديال املنتوج السياحي؟ واش 
يمكن تقولوا لنا أشنو البرنامج ديالكم من هنا لنهاية الوالية الحكومية 
ديالكم فين غتكونوا وصلتو؟ واش تكونوا حسنتو اشوية واحد املنتوج 

اللي يقبل عليه الزبناء ديالكم؟

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة لإلجابة على السؤال.

 لسيدةذمليجءذبوطجلبذكجحبفذ لدولفذلدىذوزيرذ لسيجحفذو لنقلذ
و القتصجدذ الجتمجعيذ ملكلففذ و لصنجعفذ لتقليديفذ  حاويذ

بجلسيجحف:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرينذ ملحترمين،

تنشكر السيد املستشار املحترم لطرحك لهذا السؤال، وحقيقة احنا 
ما راضيينش على الجودة اللي كاينة اليوم، بصح، يمكن لينا نحسنوها 
املقاوالت  من  نسيج  إلى  يحتاج  بالدنا  في  السياحة  ديال  والقطاع 
السياحية الحديثة املهيكلة واملهنية القادرة على تقديم خدمات شاملة 

وفقا للمعايير الدولية.

لإلبداع  وطني  البرنامج  واحد  وضعت  الوزارة  الصدد،  هاذ  في 
أسرة جديدة،  إضافة  هو  ما�ضي  �ضيء  وأهم  السياحية،  والتنافسية 
ولكن املهم هو بعدا األسرة اللي كاينين اليوم خاصنا نأهلوهم وإعادة 
التأهيل وتجديد هاذ الفنادق اللي كاينين بعدا اليوم باش يكونوا وفي 

أحسن وضعية من ناحية الجودة.

إذن أوال هاذ البرنامج فيه إصالح اإلطار القانوني للمهن السياحية، 
في هذا اإلطار مشروع قانون توزيع األسفار وتفعيل قانون  وتنذكرو 
السياحية  باملؤسسات  واملتعلق  جدا  مهم  قانون  هو  اللي   80.14
وأشكال اإليواء السياحي األخرى، الذي يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات 

السياحية وتكييف نظام تصنيف الفنادق مع متطلبات السوق.

إذن اليوم فالتصنيف ما غنبقاش نشوفو سوى البنيات التحتية، 
ولكن أيضا الخدمات وكاين ذاك )visiteur mystère( اللي يبدا السائل 
اللي ما معروفش، اللي غادي يم�ضي للفنادق باش يتيقن راه الخدمات 
أيضا في املستوى ما�ضي غير البنيات التحتية، وهذا القانون مهم جدا، 

ودبا خدامين في إطار تفعليه.

ثانيا، دعم املقاوالت السياحية، ونعتبر أهم تحدي في القطاع هو 
تمويل تجديد وإعادة تأهيل مؤسسات اإليواء املوجودة واملشتغلة حاليا 
في حالة سيئة، بحال دبا ذاك )Novotel( تنخدمو باش نعاود نشوفو 
الوضعية ديالو باش يكون منطبق، وأيضا التكوين، إذن هذا مهم جدا 
وتنخدمو على ذاك 16 ديال املعاهد اللي عندنا تحت الوزارة باش إعادة 

النظر إلى نظام التكوين الحالي ملواكبة حاجيات السوق.

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.
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 ملست جرذ لسيدذعبدذ لعزيزذبنعزوز:

تنعتقد أنه هاذ املقاربة دياكم في الحكومة ما غتحسنوش جودة 
السياحة املنتوج السياحي السيدة كاتبة الدولة، أعتقد املقاربة خاطئة، 
ألنه تحقيق الجودة ما تيتعلقش فقط ببنية االستقبال، يعني املؤسسات 
بنية استقبال  فيها  بما  األمور  ديال  العدد  بواحد  تيتعلق  الفندقية، 
تيأديوها  الخدمات  هاذ  بالخدمات،  األمر  تيتعلق  ولكن  املؤسسات، 
عمال، هاذ العمال خاصنا نحسنو الوضعية ديالهم، خاصهم يكونوا في 
أوضاع اجتماعية مريحة باش يستقبلوا الزبون مزيان ويتعاملوا معه 
مزيان، خاص املحيط، املحيط خاص تكون فيه املرافق، ألنه املرافق 
والفضاءات العمومية تندرج ضمن املنتوج ككل، هاذ الفضاءات وهاذ 
املرافق شكون اللي تيوفرها؟ توفرها الجماعة، املصالح الخارجية ديال 
الحكومة، باقي القطاعات، معناه يكون واحد النوع ديال التالقي ديال 

السياسات في هاذ املجال.

انتوما آش تديروا في هاذ ال�ضي؟ واش ساهرين على أنكم تنسقوا ما 
بين هاذو كاملين اللي تيوفروا الجودة؟ وال أنه العينين ديالكم مرتكزين 
فقط على املؤسسة الفندقية؟ زعما شوف راه كاين بعض املؤسسات 
لها  تيجيو  راه  هاذو،  الجودة  De1(فيهم  luxe( ذاك�ضي  اللي  الفندقية 

الزبائن وال الزبون من الطائرة للداخل وتيخرج تيم�ضي.

احنا تنهضرو على املؤسسات والفضاءات ديال التخييم، خاصة 
احنا اليوم في العطلة الصيفية تنتذاكرو على السياحة الشاطئية، اللي 
 Tourisme( تيم�ضي لها الشعب، اللي تيم�ضي لها الجمهور، تنهضرو على
de masse( واش تديروا فيه �ضي مجهود؟ أنا نقول لك من دبا يعني 
الجودة عيانة بزاف، عيانة بزاف، وهاذ املقاربة باش تتذاكري، السيدة 

كاتبة الدولة، أبعد ما يكون على تحقيق الجودة.

إذن يعني أنا تنظن ستخيبون ظن املغاربة في هاذ األمر.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة.

و لنقلذ حاويذ وزيرذ لسيجحفذ لدىذ كجحبفذ لدولفذ  لسيدةذ
و لصنجعفذ لتقليديفذو القتصجدذ الجتمجعيذ ملكلففذبجلسيجحف:

األمل اللي تعطيو لنا تنشكركم، احنا تنخدمو على الشعب واحنا 
تنخدمو على التكوين اللي تكلمنا عليه وتنخدمو أيضا على هاذ القانون 
اللي تكلمنا عليه تيأسس على الخدمات، إذن احنا تنخدمو على هاذ 
ال�ضي كلو وتنخدمو على الشعب، وتنخدمو مع الجهات املعنية باش 
نكونو بأقرب ما يكون من الجهات، حيث هاذ الخدمة ديال السياحة 
هي خدمة محلية، ما يمكنلهاش تخدم من الرباط، إذن دبا درنا واحد 
الحكامة في مختلف الجهات باش نخدمو مع الجهات ومع السلطات 

وأيضا  التنشيط  املؤسسات،  من  قريبة  بصفة  نخدمو  باش  املحلية 
مؤسسة اإليواء.

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

السؤال الثاني موضوعه، وضعية مؤسسات التكوين التابعة لوزارة 
السياحة، الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال.

 ملست جرةذ لسيدةذرججءذ لكسجب:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسيدةذكجحبفذ لدولف،

لجأت وزارتكم إلى القطاع الخاص من أجل تدبير مراكز التكوين 
التابعة لوزارة السياحة.

لذا، نسائلكم، السيدة كاتبة الدولة، على الوضعية الحالية لهذه 
املؤسسات وعلى التبعات املترتبة على وضعية الشغيلة بهذه املؤسسات.

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدةذ ملست جرة.

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة لإلجابة على السؤال.

و لنقلذ حاويذ وزيرذ لسيجحفذ لدىذ كجحبفذ لدولفذ  لسيدةذ
و لصنجعفذ لتقليديفذو القتصجدذ الجتمجعيذ ملكلففذبجلسيجحف:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرينذ ملحترمين،

كن كرذ لسيدةذ ملست جرةذ ملحترمفذلطرحذهذ ذ لسؤ ل.

إذن بداية البد من الـتأكيد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار يرمي إلى 
السياحة،  التابعة لقطاع  الفندقي والسياحي  التكوين  تفويت معاهد 

إذن هاذ ال�ضي ما عندوش �ضي صلب ما كاينش.

لقد تقدمت الوزارة في إطار برنامج شراكة املمول من طرف برنامج 
تحدي األلفية األمريكي )MCC( بأربع عروض تهم مراكز التكوين املنهي 

الفندقي بورزازات، باملحمدية، بسال، وبطنحة، تهدف إلى:

- املساهمة في تحسين جودة التدريب ومالءمته الحتياجات القطاع 
الخاص من خالل تعزيز مرونة واستقاللية مؤسسات التدريب؛

- تدبير مراكز التدريب في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع 
الخاص؛
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- وأيضا إعادة تأهيل مراكز التدريب من نموذج إداري تقليدي يديره 
القطاع العام بمفرده إلى نموذج يساهم فيه القطاع الخاص. إذن هاذ 

ال�ضي اللي كاين.

وسيتمحور دور القطاع الخاص في الحرص على مالءمة التكوين مع 
املحيط املنهي، في املشاركة في تحديد احتياجات التكوين، في املشاركة في 
اختيار وتوجيه املرشحين، في املشاركة في إعداد وتنفيذ.. حيث القطاع 
الخاص هو اللي كيخدم هاذ الناس، إذن مهم باش نشركوه في هاذ 

التكوين باش نرفعو من الجودة في املؤسسات وعند القطاع الخاص.

وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة السياحة تبقى هي املالكة ملعاهد التكوين 
الفندقي والسياحي من حيث العقار واملباني واملعدات وحقوق امللكية 
القانونية  بوضعيتها  ستحتفظ  والتي  وغيرها،  والصناعية  الفكرية 
سيحتفظ  كما  مستقلة،  بطريقة  مسيرة  للدولة،  تابعة  كمصالح 
املوظفون الحاليون بهذه املراكز في إطار الوظيفة العمومية املدبر من 

طرف قطاع السياحة.

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ ححقذحيسجن:

اعطيتوها،  اللي  التوضيحات  على  الدولة  كاتبة  السيدة  شكرا 
ما عرفناش السيدة كاتبة الدولة كتقول لنا ما اتخذ حتى �ضي قرار في 
الوقت اللي احنا عندنا )les conventions( اللي توقعوا ما�ضي مازال ما 
اتخاذش القرار، توقعوا )les conventions( باش يكون هناك شراكة 
األلفية،  من حساب  دوالرات  بضع  تاخذوا  باش  خاص-عام،  قطاع 
وأنتما اآلن مقدمون وتسرعون الخطى على خوصصة هذه املعاهد التي 
تعتبر مقوم من مقومات السياحة باملغرب، واللي خرجت واحد العدد 
ديال األطر ديال السياحة، تسرعون الخطى باش تحولوها من مؤسسة 
للقطاع الخاص باش يبدا  أنه تعطيوها  إلى  مسيرة بطريقة مستقلة 

يسيرها.

كان األحرى بكم على األقل إلى أنتما مقبلين على هاذ ال�ضي، على 
األقل فتحوا حوار مع املعنيين باألمر، فتحوا حوار مع النقابات األكثر 
هما  ممكن   .. هي  أشنو  معهم، شوفوا  تشاوروا  القطاع،  في  تمثيلية 

يعطوكم أفكار أحسن من األفكار اللي أنتما جايبينها.

لكن، السيدة الوزيرة، أو السيدة كاتبة الدولة احنا كنا بغينا السيد 
الوزير يكون حاضر، ألن هاذ املشكل ديال الحوار ما كاينش غير مع هاذ 
النقابة ديال املعاهد، كاين مع حتى احنا طلبنا له حوار مع الشركة ديال 
)SWISSPORT(طلبنا له حوار مع )L’ONDA( حد الساعة ما كاينش 

السيد الوزير ساد البيبان، والقطاع ما يمكنش يتسير بطريقة أحادية.

ما  قبل  أنكم  الدولة  كاتبة  السيدة  منكم  كنطلبو  احنا  فلذلك، 
تقدموا على هاذ الخطوات اللي أقدمتوا عليها واللي اآلن راكم كتطبقوها 
وخا درتوا غير 4 راكم غاديين لكل�ضي، فلذلك احنا كنبهوكم وكنطلبو 
مسيرة  الدولة  ديال  كمرافق  املعاهد  هاذ  على  تحافظوا  أنكم  منكم 

بطريقة مستقلة.

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة في إطار التعقيب.

و لنقلذ حاويذ وزيرذ لسيجحفذ لدىذ كجحبفذ لدولفذ  لسيدةذ
و لصنجعفذ لتقليديفذو القتصجدذ الجتمجعيذ ملكلففذبجلسيجحف:

إذن بحال اللي قلت ما كاينش �ضي تفويت ملعاهد التكوين الفندقي 
والسياحي للقطاع الخاص. إلى شفتيو �ضي شراكات بحال اللي تكلمت 
عليه هاذ الشراكة راه شراكة في إطار إعداد البرامج، في إطار توجيه 
املرشحين، هاذ ال�ضي هو اللي كاين فهاذ الشراكة، وهاذ ال�ضي مزيان 
للقطاع، حيث هاذ التكوين خاصو يكون مندمج مع احتياجات السوق، 
إذن هاذ ال�ضي مزيان ما كاينش �ضي تفويت وال �ضي حاجة وهاذ ال�ضي اللي 

كتكلموا عليه ما كاينش.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدةذكجحبفذ لدولف.

العواصم  بمختلف  فاس  مطار  ربط  الثالث موضوعه،  والسؤال 
االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  اإلفريقية، 

للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال.

 ملست جرذ لسيدذ ححسنذسليغوة:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسيد تذ لوزير تذو لسيدذ لوزير،

زمالئيذ ألعز ء،

 لسيدةذ لوزيرة،

ال يخفى عليكم الدور التاريخي والحضاري الذي حظيت به مدينة 
فاس كعاصمة للغرب اإلسالمي وانفتاحها لقرون على العمق اإلفريقي، 
وهي محج كل املنتسبين للزاوية التيجانية، والذي يفوق عددهم أكثر من 

400 مليون تيجاني.

في  بالعواصم اإلفريقية مباشرة سيساهم  فاالهتمام بربط فاس 
بلوغ األهداف املسطرة في مجال استقطاب السياح، ويدعم االنفتاح 
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على إفريقيا، وفق التوجيهات امللكية السامية.

فاس  ربط  الحكومة  تنوي  هل  الوزيرة:  السيدة  نسائلكم  لذا، 
بالعواصم اإلفريقية والدولية لتحقيق األهداف السياحية املنشودة؟

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة لإلجابة على السؤال.

و لنقلذ حاويذ وزيرذ لسيجحفذ لدىذ كجحبفذ لدولفذ  لسيدةذ
و لصنجعفذ لتقليديفذو القتصجدذ الجتمجعيذ ملكلففذبجلسيجحف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

األجواء   )OPEN1 SkY( سياسة   2004 منذ  املغرب  تبنى  فعال، 
املفتوحة، اللي حقيقة ساعدت قطاع السياحة بواحد الطريقة مهمة 
باش نوصلو الحمد هلل لهاذ االرتفاع اللي عرفناه، وهاذ اتفاق األجواء 
املفتوحة كان مع االتحاد األوربي في 2006، باإلضافة إلى اتفاقية ثنائية 

مع عدة دول أمريكية وآسيوية وإفريقية أيضا.

الوافدين  السياح  راه عرفات عدد  ملدينة فاس، وفاس  بالنسبة 
عن طريق الجو ارتفاعا في 2018 في 5 أشهر ارتفع بأكثر من 50% عدد 
السياح اللي جاو عن طريق الجو، هاذ ال�ضي بفضل هاذ السياسة ديال 
األجواء املفتوحة اللي مدينة فاس استفادت منها وفي 2018 ارتفعوا ب 

35% السياح اللي جاو عن طريق الجو مباشرة ملدينة فاس.

أما بالنسبة للقارة اإلفريقية تتوفر الخطوط امللكية املغربية على 
شبكة قوية تربط محور الدار البيضاء بأكثر من 33 وجهة إفريقية اللي 

تتمكن من نقل أكثر من 2 مليون ديال املسافرين سنويا.

والعواصم  فاس  بين  مباشرة  جوية  خطوط  فتل  بخصوص 
اإلفريقية، احنا متفقين معك هاذ ال�ضي مهم جدا، خصوصا للبلدان 
املنفتحة على الزاوية التيجانية، والوزارة تعمل على ربط فاس بداكار 
إن شاء هللا، وهاذ ال�ضي بالسلطات السينغالية اللي احنا تنطلبوهم 
باش يزيدوا لينا واحد الرخصة باش يمكنوا حيث كاين 5 رخص اللي 
تتستغلها الخطوط امللكية الجوية، ابغينا واحد الرخصة زايدة باش 
نديروها على مدينة فاس، وأيضا تنخدمو على عواصم إفريقية أخرى، 
ك "كانو" بنيجيريا اللي كاين واحد الساكنة مهمة اللي تتبع هاذ الطريقة 

التيجانية واللي مهتمة باش تجي لفاس ومالي وبزاف..

احنا متفقين معكم وتنخدمو على هاذ ال�ضي.

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

 ملست جرذ لسيدذ ححسنذسليغوة:

شكر ذ لسيدةذ لوزيرةذعلىذهج ذ إليضجحجت.

أوال أنا متفق معك 100%، هناك زيادة في اإلطار السياحي بمدينة 
فاس، وبكل صراحة أحنا تنعترفو باملجهودات اللي تتقوموا بها، ولكن 
في إطار الدول الغربية واألوربية، احنا تنتكلمو في إطار الدول اإلفريقية، 
احنا كاين واحد االنفراج يمكن لي نقولها لك في إطار السياحة بصفة 
عامة وبمدينة فاس بصفة خاصة، والسيما في كل ما تتقوموا به وهاذ 
االنفراج،  واحد  أعطى  اللي  للسياحة  الوطني  للمكتب  األخير  التغيير 

أعطى واحد االرتياح لرجال السياحة.

 لسيدةذ لوزيرة،

كما تتعرفوا إستراتيجية وزارة السياحة ديال 2020 لجلب 20 مليون 
سائل، وتتعرفوا املبادرة امللكية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا، االنفتاح على العمق اإلفريقي، هاذ اإلطار كلو الدور التاريخي 
التجارية مع إفريقيا هاذ ال�ضي  تتلعبو مدينة فاس في املبادالت  اللي 
تاريخي، إلى ما كانش واحد املجهود في إطار باش يمكن لنا نجلبو ذاك 
400 مليون أكثر من 400 مليون تيجانيين في مدينة فاس بالخصوص، 

راه االنطالقة خاصها تكون من مدينة فاس والسيما السينغال.

راه تكلمت قبيلة على التأهيل ممتاز، تكلمت على الخدمات ممتاز، 
ولكن راه خاص واحد الدفعة، وأنا متأكد بان غادي نوصلوه ألن هناك 
نيات حسنة، والتغيير ديال املكتب الوطني للسياحة، أنا متأكد بأن هذا 
الخط ديال السينغال غادي يخرج، ألنه غادي يعطي انطالقة سياحية 
ملدينة فاس، ما تصوريش اللي حاليا كل، يمكن لي نقول لك، وانتما 
تتعرفوا الوضع ما �ضي غير السياحي، ال الوضع االجتماعي بمدينة فاس 

وال االقتصادي، يمكن السياحة اللي يمكن لها غادي تنقدو.

لهذا تنطلبو منكم مرة أخرى السيدة الوزيرة باش تاخذوا هاذ امللف 
بكل جدية وما نبقاوش عوالين على الدول الغربية واألوربية، ننفتحو 

على الدول اإلفريقية والسيما مدينة فاس.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة في إطار التعقيب.

و لنقلذ حاويذ وزيرذ لسيجحفذ لدىذ كجحبفذ لدولفذ  لسيدةذ
و لصنجعفذ لتقليديفذو القتصجدذ الجتمجعيذ ملكلففذبجلسيجحف:

معه  متفقين  واحنا  الكلمات،  هاذ  على  املستشار  السيد  شكرا 
وسنواصل.

وشكرا.
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 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ،ذون كرذ لسيدةذكجحبفذ لدولفذعلىذمسجهمتهج.

وموضوعه  والتضامن،  األسرة  لقطاع  املوجه  للسؤال  وننتقل 
اإلجراءات املتخذة للتخفيف من معاناة أطفال التوحد وذويهم، الكلمة 

ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال.

 ملست جرةذ لسيدةذكريمفذ ةيالل:

 لسيدةذ لرئيسف.

 لسيد تذ لوزير تذ ملحترمجت،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرونذ ملحترمون،

 لسيدةذ لوزيرةذ ملحترمف،

التوحد  باضطراب  املصابين  األطفال  فإن  عليكم  يخفى  ال  كما 
وذويهم يعيشون معاناة كبيرة، تتضاعف بسبب التكاليف الباهظة التي 

يحتاجها هؤالء األطفال للعناية بهم.

لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة: ما هي اإلجراءات املتخذة من طرف 
الوزارة للتخفيف من معاناة هؤالء األطفال وذويهم؟

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

و ملسجو ةذ و لتضجمنذ وزيرةذ ألسرةذ بسيمفذ ححقجويذ  لسيدةذ
و لتنميفذ الجتمجعيف:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

شكرا السيدة املستشارة املحترمة على طرح هذا السؤال ذي األهمية 
البالغة، على اعتبار أن األسر التي من بين أعضائها شخص في وضعية 
إعاقة في الواقع تعاني معاناة كبيرة، والبد أن نؤكد على أن هناك أنواع 
في اإلعاقة، لكن أحد األنواع املتعبة جدا للوالدين والتي تعرف خصاصا 
كبيرا من حيث توفر الخدمات لتغطية احتياجات األطفال في وضعية 

التوحد، هاذ اإلعاقة اللي هي إعاقة التوحد.

طبعا احنا تنبنيو القرارات ديالنا انطالقا من التقرير اللي نتج عن 
البحث الوطني لإلعاقة، وكذلك ما يخص التوحد على وجه الخصوص 
التوحد سنة  نظمناه بخصوص  الذي  الدولي  املؤتمر  نتيجة  اللي جا 

.2014

لذلك اتخذنا مقاربة تمييزية بعض ال�ضيء من أجل تحسين وضعية 
األطفال في وضعية التوحد، ومنها أن نرفع الدعم الخاص بتمدرس 
األطفال في وضعية إعاقة بواحد الزيادة تزيد عن الدعم املخصص 

لألطفال في وضعية إعاقة عموما، حيث يمكن أن تصل إلى 1500 درهم.

البشرية  املوارد  في  املوجود  املهول  الخصاص  إلى  انتبهنا  كما 
املتخصصة في اإلعاقة، ولكن املتخصصة في التوحد هي أقل بكثير 
مقارنة مع اإلعاقات األخرى، لذلك ركزنا تكويننا فهاذ املجال هذا باش 
نخرجو واحد العدد من املتخصصين في هذا املجال، واليوم عندنا واحد 
الدراسة اللي كتقول بأن تكوين املكونين في هذا املجال اليوم واحد 
الحاجة ملحة، ألن اآلباء كاين اللي كيخرج كيشري هاذ التكوين من 

الخارج باش يجي يتعامل مع األطفال في وضعية التوحد.

كذلك، عندنا نقص في املربين املكونين، فالوزارة اليوم هي مشتغلة 
لكي توفر هاذ الخدمة بتكوين املكونين وتوفير املوارد البشرية الخاصة 

في مجال التوحد.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدةذ لوزيرة.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

 ملست جرةذ لسيدةذكريمفذ ةيالل:

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم وعلى املجهودات املبذولة من 
طرف وزارتكم للنهوض بوضعية األشخاص في وضعية إعاقة عموما، 

وباملصابين باضطراب التوحد خصوصا.

ومع ذلك مازال هؤالء األطفال وأسرهم يعانون في صمت.

كما تعلمون السيدة الوزيرة، هناك غياب إحصائيات حول عدد 
املصابين باضطراب التوحد، واملعروف أن هناك تزايد في الحاالت، وقد 
تصل إلى 350 ألف حالة على األقل و500 على األكثر، ويصعب إحصاء 
عدد املصابين ألن عددا من األسر تتستر عن مرض أبنائها، يعتبرونه من 
الطابوهات املسكوت عنها، في حين أن األغلبية الساحقة من األسر ال 

تعرف أن طفلها مصاب باضطراب التوحد.

إذن البد من االهتمام بجودة التشخيص وأن يكون هذا التشخيص 
مبكرا، ألن هذا مهم جدا بالنسبة للعالج ويعطي نتائج جيدة، كما أن 
املصاب بالتوحد يحتاج إلى املرافقة العالجية كما جاء في كالمكم، وهذا 
املصاب بالتوحد يحتاج إلى مرافقة عالجية وهاذ املرافقة كتدخل فيها 
املراقبة النفسية ومتابعة السلوك، وهذا مكلف جدا وال يدخل في إطار 

التغطية الصحية، وبالتالي تضطر األسر لتحمل كل هذه املصاريف.

في  قبولهم  عدم  هو  بالتوحد  املصابين  أسر  تعانيه  ما  أبرز  ومن 
املدارس العمومية وحتى الخاصة إال بشروط، واملشاكل كذلك التي 
تعاني منها األسر هي انعدام أخصائيين في تعديل السلوك وأخصائيين في 
الحركة، لذا هناك حاجة ماسة إلى خلق مراكز إدماج خاصة باملصابين 

باضطراب التوحد.

التي  الكبرى فقط، فالجمعيات  املدن  في  املراكز  فمثال نجد هذه 
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تسهر على تسييرها أمهات وآباء األطفال املصابين هما اللي كيتكلفوا 
بهاذ الجمعيات غالبا، مثال في طنجة عندنا مركز "اللة مريم" اللي عملت 
الوزارة اتفاقية معه ومع وزارة الصحة، الوزارة التزمت 1.2 مليون ديال 
الدرهم، ولكن وزارة الصحة كانت التزمت بتوفير مجموعة من األطباء 

األخصائيين، ولكن لم تف بذلك وهذا يربك عمل املركز.

وكذلك هناك مركز آخر تسيره جمعية "األمل" الطاقة االستيعابية 
ديالو كتفوق 60 طفل، والئحة االنتظار فيها تقريبا 400 ديال األطفال 
اللي كينتظروا، وهاذي كتعتمد على التبرعات فقط ومهددة باإلغالق 

في أي وقت.

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدةذ ملست جرة.

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

 لسيدةذوزيرةذ ألسرةذو لتضجمنذو ملسجو ةذو لتنميفذ الجتمجعيف:

أوال بغيت نشكر السيدة املستشارة على االهتمام بهذا املوضوع ديال 
التوحد ديال األطفال، وبغيت نقول بأن السياسة العمومية املندمجة 
اللي وضعتها الوزارة وكتنخرط فيها جميع القطاعات الحكومية، كتبني 

اليوم الرهان ديالها في مجال اإلعاقة على التشخيص املبكر.

طبعا في ذلك عمل مشترك بيننا وبين وزارة الصحة، ولكن بغيت 
نأكد مرة أخرى، وانتما صادقتو على القانون اإلطار وكذلك اطلعتم على 
السياسة العمومية، ال نتبنى مقاربة طبية، نحن نعتمد مقاربة حقوقية 
لتمكين هؤالء األطفال من الخدمات الضرورية، وعندنا واحد الشراكة 
السيدة  اللي قالت  الكالم  املدني، وأنا كنزكي  مهمة جدا مع املجتمع 
املستشارة، مازال عندنا مشوار طويل لكي نقدم الخدمات الضرورية 

لهاته الفئة من األطفال في وضعية إعاقة.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ،ذن كرذجميعجذ لسيدةذ لوزيرةذعلىذمسجهمتهج.

املكلفة  الدولة  لكتابة  موجه  األعمال،  جدول  في  األخير  السؤال 
بالصناعة التقليدية، وموضوعه تزويد التجمعات الحرفية بمعدات 
اإلنتاج ووسائل الوقاية، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق 

األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لرحيمذ لكميلي:

بسمذهللاذ لرحمنذ لرحيم.

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

 لسيد تذ لوزير ت،

 لسيدذ لوزير،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرينذ ملحترمين،

 لسيدةذكجحبفذ لدولف،

تلعب التجمعات الحرفية أدوارا اقتصادية واجتماعية وتضامنية، 
وتساهم في خلق قطاع اقتصادي ذي جذور اجتماعية قوية، لذلك فإن 
العديد من الحرف تحتاج إلى دعم واملساعدة، خاصة بتزويدها بمعدات 

اإلنتاج ووسائل الوقاية بهدف تطويرها وحمايتها من االنقراض.

في هذا الصدد، نسائلكم السيدة كاتبة الدولة املحترمة، عن ما هي 
التدابير التي ستتخذونها لتزويد التجمعات الحرفية بمعدات اإلنتاج 

ووسائل الوقاية؟

وشكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة لإلجابة على السؤال.

 لسيدةذجميلفذ ملصليذكجحبفذ لدولفذلدىذوزيرذ لسيجحفذو لنقلذ
مكلففذ و القتصجدذ الجتمجعيذ و لصنجعفذ لتقليديفذ  حاويذ

بجلصنجعفذ لتقليديفذو القتصجدذ الجتمجعي:

شكر ذ لسيدذ ملست جرذ ملحترمذعلىذهذ ذ لسؤ ل.

أوال موضوع الدعم التقني هذا موضوع وكذلك الوقاية من املخاطر 
هذا ما�ضي موضوع جديد على الوزارة، ولكنه هذا موضوع يدخل في 
صلب اهتماماتنا وفي صلب البرامج التي نشتغل عليها، فاليوم الدعم 
والبنيات  التقليدية  الصناعة  مجمعات  ذكرتم  كما  أكيد  هو  التقني 
اليوم  الدعم، ألن  هذا  مثل  إلى  تحتاج  التقليدية  للصناعة  التحتية 
تطوير اإلنتاج، تطوير املواد األولية وكذلك اختصار املسافات بالنسبة 
للصناع والصانعات، أن اليوم سياسة الدعم هي قائمة في العديد من 
املدن املغربية، وطبعا ألن سؤالكم فيه شقين، الشق الثاني مرتبط 

بالوسائل ديال الوقاية من املخاطر.

موضوع الوقاية من املخاطر كذلك موضوع مهم، ونحن اليوم بصدد 
باملخاطر املرتبطة  التحسيس  اإلعداد إلطالق حملة وطنية من أجل 
ببعض الحرف التقليدية ووضع التدابير ووضع أدلة من أجل حماية 

العاملين في هذا القطاع.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر .

لكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لكريمذ لهمس:

شكر ذ لسيدةذ لوزيرة.ذ
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الحقيقة السؤال ديالنا عريض ألن هاذ ثالثة دقائق ما كفياش 
لنقاش املوضوع ديال الحرفيين، هاذ الفئة العريضة ديال املجتمع اللي 
كتلعب واحد الدور جد، جد مهم في املجتمع والحفاظ على الصناعات 
التقليدية بواحد الصمت، فمنهم العديد يمارسون املهن ديالهم بصمت 
وتحت معاناة وضغط ظروف اجتماعية قاسية من كراء ال املحالت اللي 

كيمارسوا فيها املهن وال السكن الرئي�ضي ديالهم.

فخاص تدخل ديال الوزارة، السيدة الوزيرة، بشكل سريع، ألن 
هاذ املوضوع جد جد مهم، وخاصة أن في الظروف الراهنة أن املجتمع 
كيعرف واحد األزمة، واحد البطالة، فخاصنا كيفاش نواكبو هاذ الفئة 
العريضة من املجتمع ونحافظو عليها بدعمها بجميع املستلزمات، ما 
هو تقني ووسائل كذلك للدعم حتى باش يؤدي الوظيفة ديالو فواحد 
الظروف جيدة ويقدم واحد املنتوج بشكل جيد وبجودة عالية، ثم 

التحسيس ديالهم حتى ال يصابوا بأمراض ومجموعة من األمور.

تفتحوا  كوزارة  أنكم  كفريق  الوزيرة،  السيدة  ديالنا،  فالرهان 
نقاش مع رؤساء الغرف على مستوى الجهات وتكونوا شراكات معهم 
بشكل جدي، وهناك مؤسسات اللي مستعدة للدعم، كوكالة الشمال 
ووكالة الجنوب في الجنوب واملؤسسات الجهوية واملجالس اإلقليمية 
والجماعات الترابية لفائدة هؤالء الحرفيين اللي كيلعبوا واحد الدور، ال 
في تلميع صورة السياحة، ألن ملا كتشوف اآلن هاذ القاعة اللي احنا فيها 
والصورة الرائعة ديال املنصة، فهذا نتيجة ذاك الحرفي اللي كيشتغل 

بصمت ليل ونهار، فخصنا أكثر من مجهود.

فالغرف كذلك على مستوى الجهات إلى شفنا 74 إقليم، فإلى حاولنا 
نحللو واحد املشكل في كل 16 إقليم على دور كل سنة ففي ظرف 5 
سنين وال 6 سنين غنكونو حلينا مشكل ديال املغرب ووفرنا لهاذ الناس 
ظروف جد مواتية للعمل ديالهم بمنشآت ديالهم اللي غتكون كتضمن 
غير  من  ديالكم  الدور  وكذلك  االشتغال،  ديال  ديالهم  الكرامة  لهم 
التزويد باملعدات والوقاية، فكذلك حتى املساعدة في التسويق، وهذا 
هو الشرط األسا�ضي، ألن باش يتم رفع املعاناة والظروف االجتماعية 

ديالهم هو املساعدة في التسويق.

شكرا.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكر ذ لسيدذ ملست جر.

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة للرد على التعقيب.

و لنقلذ حاويذ وزيرذ لسيجحفذ لدىذ كجحبفذ لدولفذ  لسيدةذ
بجلصنجعفذ مكلففذ و القتصجدذ الجتمجعيذ و لصنجعفذ لتقليديفذ

 لتقليديفذو القتصجدذ الجتمجعي:

شكر ذ لسيدةذ لرئيسف.

شكر ذلكمذ لسيدذ ملست جر.

الصناعة  موضوع  بأن  معكم  وأتقاسم  معكم  أتفق  فعال  أوال 
التقليدية هذا اليوم ثروة وطنية والصناعة التقليدية من خالل أعداد 
الصناع والصانعات، اليوم هذا قطاع مشغل بامتياز في بالدنا، هذا 
قطاع كيضمن أوال استمرارية املنتوج الثقافي، ألن الصناعة التقليدية 
اليوم هي سفيرة املغرب في العديد من الدول، املنتوج التقليدي هو سفير 
الحضارة املغربية هذا �ضيء نعتز به وينبغي اعتزاز املغاربة بمنتوجهم 

التقليدي، هو مدخل رئي�ضي إلعادة االعتبار لهذا القطاع.

منين كنقول االعتزاز واالفتخار، يعني من خالل االستهالك، من خالل 
االهتمام بهاذ املنتوجات، وأكيد اليوم كنالحظو واحد الديناميكية من 
خالل املعارض املوجودة في مختلف مناطق املغرب، هناك ديناميكية 
كبيرة وهناك إقبال كبير ومتزايد للمواطن املغربي على استهالك هاذ 

املنتجات وعلى حضورها، نظرا لرمزيتها الثقافية والحضارية.

طبعا، احنا فالوزارة اليوم مجمعات الصناعة التقليدية اللي هي 
الدولة  كتبنيها  وباملناسبة هذه مجمعات  للحرفيين،  اليوم مجمعات 

وكيستغلوها وكيستافدوا منها.

هناك مجهود كبير على املستوى الوطني اللي كتبذلو الوزارة ليس 
لوحدها، ولكن مع شركائها من الجهات ومن الجماعات الترابية، ألن 
اليوم الصناعة التقليدية هي ما�ضي فقط هم للوزارة، ولكن الصناعة 
كتقوم  الترابية  فالجماعات  وبالتالي  املغاربة،  لكل  هم  هي  التقليدية 

كذلك بالدور ديالها.

اليوم  هو  جميعا،  عليه  نشتغلو  خاصنا  اللي  كبير  مجهود  كاين 
القانون ديال تنظيم هاذ الحرف، ألن ما يمكنليناش نطورو املنظومة 
ديالنا في غياب الحكامة اللي هي في مقدمتها القانون، القانون اليوم احنا 
كنشتغلو عليه وهو في مراحله األخيرة لتطوير هذا القطاع وتنظيم هذا 

القطاع.

هذا من جانب، من جانب آخر البد اليوم كاين اشتغال على مستوى، 
تكلمتو على املخاطر، تكلمتو على التسويق، احنا اليوم كنشتغلو في 
املراحل األخيرة إلخراج حملة ودالئل واضحة بجميع وسائل السمعي 
البصري، باش فعال نرشدو الصناع ديالنا، ولكن خاصنا نثيرو االنتباه 
بأن اليوم أثرتم موضوع ديال املعدات، كاين مشكل أن في مجموعة د 

الجهات كاينة معدات ولكن تطويرها خاصو فكر تعاوني.

 لسيدةذرئيسفذ حالسف:

شكرا، نشكر السيدة كاتبة الدولة على مساهمتها، شكرا ملساهمتكم 
جميعا.

ورةع3ذ حالسف.
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محضرذ حالسفذرقمذ71 

 لتجريخ: الثالثاء 03 ذو القعدة 1439 )17 يوليو 2018(.

 لرئجسف: املستشار السيد عبد القادر سالمة، الخليفة الرابع لرئيس 
املجلس.

 لتوقي3: ثمان وعشرون دقيقة، إبتداء من الساعة الرابعة والدقيقة 
الخامسة والخمسين بعد الزوال.

جدولذ ألعمجل: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:

1- مقترح قانون يق�ضي بنسخ البند الثالث من املادة 10 واملادة 22 من 
القانون رقم 18.09 بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية؛

2- مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة 30 من القانون رقم 38.12 املتعلق 
بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

3- مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة 6 من القانون رقم 4.97 بمثابة 
النظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري؛

4- مقترح قانون يق�ضي بتغيير الفقرة الخامسة من املادة 10 ونسخ 
املادتين 27 و33 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام األسا�ضي للغرف 

الفالحية.

بشأن  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   07.18 رقم  قانون  مشروع   -5
بين حكومة   2017 26 ديسمبر  في  بالرباط  املوقع  الجوية،  الخدمات 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية النيجر.

6- مشروع قانون رقم 08.18 يوافق بموجبه على تعديل بروتوكول 
بكيغالي– املعتمد  األوزون،  لطبقة  املستنفدة  املواد  بشأن  مونتريال 

رواندا–في 15 أكتوبر 2016.

التعاون  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   09.18 رقم  قانون  7- مشروع 
القضائي في املواد املدنية والتجارية واإلدارية، املوقعة بالرباط في 26 

ديسمبر 2017 بين اململكة املغربية وجمهورية النيجر.

8- مشروع قانون رقم 10.18 يوافق بموجبه على االتفاق حول اإلنتاج 
السينمائي والسمعي البصري املشترك، املوقع بالرباط في 5 ديسمبر 

2017 بين اململكة املغربية والجمهورية البرتغالية.

9- مشروع قانون رقم 27.18 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون 
رقم 2.18.117 الصادر في 6 جمادى اآلخرة 1439 )23 فبراير 2018( 
بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل اآللي للمعلومات ألغراض جبائية.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لقجدرذسالمف،ذرئيسذ حالسف:

بسمذهللاذ لرحمنذ لرحيمذو لصالةذو لسالمذعلىذموالنجذرسولذهللاذوآلهذ
وصحبه.

كما تعرفون، السيدات والسادة املستشارين، أننا على موعد مع 
جلستين عامتين، جلسة تتعلق بالتشريع، وجلسة أخرى تتعلق بفحص 
ودراسة ومناقشة تقارير اللجان النيابية لتق�ضي الحقائق حول املكتب 
الوطني املغربي للسياحة، والتقرير الثاني حول اللجنة النيابية لتق�ضي 

الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات.

على بركة هللا غادي نبداو بالجلسة التشريعية.

بالنسبة للجلسة التشريعية كاين 3 اتفاقيات وكاين 4 مقترحات 
قوانين.

وبطلب من الحكومة، وطبقا ألحكام الفصل 82 من الدستور، فإننا 
سنبتدئ بدراسة مقترحات القوانين املتعلقة بالغرف املهنية وبعدها 

االتفاقيات الدولية.

وقبل الشروع في مناقشة النصوص التي بين أيديكم، أود باسمكم 
أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من رئيس وأعضاء كل من لجان الخارجية 
لجنة  وكذلك  املحتلة،  املغربية  واملناطق  الوطني  والدفاع  والحدود 
الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية، وكذلك للسيدات 
والسادة رؤساء الفرق واملجموعات باملجلس، وللسيد الوزير املنتدب 
في الداخلية وكذلك السيدة كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية، على 
الجهود التي بذلوها في سبيل إغناء الدراسة ومناقشتها، سواء مشاريع 
االتفاقيات وكذلك مقترحات القوانين املدرجة في جدول أعمال هذه 

الجلسة.

إذن غادي نبداو مباشرة بــ:

- مقترح قانون يق�ضي بنسخ البند الثالث من املادة 10 واملادة 22 من 
القانون رقم 18.09 بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية؛

القانون رقم  30 من  - وكذلك مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة 
38.12 املتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

- كذلك مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة 6 من قانون رقم 4.97 
بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري؛

- كذلك مقترح قانون يق�ضي بتغيير الفقرة الخامسة من املادة 10 
ونسخ املادتين 27 و33 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام األسا�ضي 

للغرف الفالحية.

إذن غادي نعطي الكلمة ملقرر لجنة الداخلية والجماعات الترابية 
والبنيات األساسية لتقديم مقترحات القوانين دفعة واحدة إذا أراد. 

التقرير وزع؟

إذن الكلمة للحكومة إذا أرادت، كذلك الحكومة، شكرا.

باب املناقشة، الكلمة لفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية إذا أراد 
أن يتدخل.

شكرا، شكرا.
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فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد الرئيس.

 ملست جرذ لسيدذعبدذ لعزيزذبنعزوز:

شكر ذ لسيدذ لرئيس.

زمالئيذزميالتيذ ألعز ء،

البد من أخذ الكلمة بهذه املناسبة، غادي نسميها مناسبة عظيمة، 
ثالث  تقريبا  دبا  وأنا  شخصيا،  أنا  كنحضرها  تشريعية  جلسة  أول 
سنين في البرملان، اللي غادي يدوز فيه مقترح القانون تحت هذه القبة 
ديال البرملان، أنا سعيد وفرحان بكل صراحة، أربعة ديال املقترحات 
القوانين، فرغم ربما في املضمون ما كاينش هناك ال�ضيء الكثير اللي 
واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  على  كبير  تأثير  عندو  يكون  غادي 
املرتبطة بالغرف كلها بأربعة، ولكن عندها داللة قوية جدا في إطار 
التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونحن ما علينا إال أن 

نثمن وننهئ أنفسنا بهذا التعاون، وبغيناه يتواصل ويتوسع.

في هاذ الصدد، السيد الوزير املحترم، عندي واحد املالحظة بغيت 
عليها جواب من فضلك، توصلنا بمراسلة من السيد رئيس مجلس 
مقترحات  بعض  مع  ستتفاعل  الحكومة  بأن  تخبرنا  املستشارين، 
القوانين ديال فريقنا، خمسة ديال املقترحات القوانين، فاستبشرنا 
خيرا وثمنا ما جاء في املراسلة واملبادرة الحكومية وراسلنا رؤساء اللجان 
املعنية، اللي معني رئيس لجنة العدل والتشريع، رئيس لجنة القطاعات 
اإلنتاجية والفالحة إلى آخره، جوج ديال رؤساء اللجان، ورئيس لجنة 
املالية كذلك، ثالثة ديال الرؤساء، اللي معنيين بمقترحات القوانين 
ديال الفريق اللي وافقت الحكومة أو عبرت–كاين بحال هاذ التعبير في 

املراسلة–على تفاعلها.

رؤساء اللجان املحترمين جاوبنا كتابة كيعلمونا بأنه الوزراء هما 
رؤساء اللجان دايرين خدمتهم، كيراسلوا الوزير املعني عن طريقكم 
من طبيعة الحال، كيراسلوا الحكومة، ولكن الوزراء ال يستجيبون، ال 

يستجيبون للحضور في املناقشة في اللجنة.

فإذن هاذ املناسبة عظيمة، ولكن ديروا مجهود أكبر وهاذ ال�ضي 
من طبيعة الحال فيه املصلحة ديالنا جميع، فالحصيلة التشريعية 
ديال هاذ الدورة متواضعة جدا، دبا احنا غنحسبو 4 ديال مقترحات 

القوانين في الحصيلة ولكن كنحسبو االتفاقيات وكذا.

التشريعي  باإلنتاج  ونعتزو  نفتخرو  أنه  على  الجميع  فمصلحة 
ديالنا جميع ألنه في نهاية املحصلة أنه هاذ اإلنتاج سيعود للسلطتين 

التنفيذية والتشريعية.

ونهنيو  كنثمنو  أمامنا  اللي  القوانين  مقترحات  بهاذ  يتعلق  وفيما 
الفريق اللي تقدم بهذه املقترحات، سنصوت باإليجاب ألنه تتضمن 

مقتضيات للمالءمة مع قوانين تنظيمية.

إذن فنحن سنصوت باإليجاب على هاذ مقترحات القوانين األربعة.

شكرا السيد الرئيس.

 لسيدذرئيسذ حالسف:

شكرا السيد الرئيس. هل هناك من راغب يريد أن يتدخل باسم..؟ 
شكرا، شكرا.

إذن ما كاينش حتى �ضي أحد يريد أن يتدخل في هذه املقترحات 
األربعة.

إذن غادي نبداو التصويت، ونبدأ بالتصويت على املادة الفريدة 
املادة  من  الثالث  البند  بنسخ  يق�ضي  قانون  مقترح  منها  يتألف  التي 
10 واملادة 22 من قانون رقم 18.09 بمثابة النظام األسا�ضي لغرف 

الصناعة التقليدية.

املوافقون: باإلجماع، بإجماع الحاضرين.

اآلن غادي نعرض القانون برمته أو مقترح القانون برمته.

املوافقون: باإلجماع، بإجماع الحاضرين.

وبذلك، يكونذمجلسذ ملست جرينذقدذو ةقذعلىذمقترحذقجنونذ
يق�سيذبنسخذ لبندذ لثجلثذمنذ ملجدةذ3 ذو ملجدةذ11ذمنذ لقجنونذرقمذ

18.09ذبمثجبفذ لنظجمذ ألسج�سيذلغرفذ لصنجعفذ لتقليديف.

اآلن غادي ندوزو إلى مقترح القانون الثاني.

أعرض على التصويت املادة الفريدة التي يتألف منها مقترح قانون 
يق�ضي بتغيير املادة 30 من القانون رقم 38.12 املتعلق بالنظام األسا�ضي 

لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

املوافقون: اإلجماع، بإجماع الحاضرين.

غادي نعرض اآلن القانون برمته.

املوافقون: باإلجماع.

وبذلك، يكونذمجلسذ ملست جرينذقدذو ةقذعلىذمقترحذقجنونذ
بجلنظجمذ 38.12ذ ملتعلقذ رقمذ منذ لقجنونذ 33ذ بتغييرذ ملجدةذ يق�سيذ

 ألسج�سيذلغرفذ لتججرةذو لصنجعفذو حخدمجت.

اآلن، أعرض على التصويت املادة الفريدة التي يتألف منها مقترح 
النظام  بمثابة   4.97 رقم  القانون  من   6 املادة  بنسخ  يق�ضي  قانون 

األسا�ضي لغرف الصيد البحري.

املوافقون: باإلجماع.

اآلن غادي نعرض القانون برمته.

املوافقون: باإلجماع.

وبذلك، يكونذمجلسذ ملست جرينذقدذو ةقذعلىذمقترحذقجنونذ
يق�سيذبنسخذ ملجدةذ6ذمنذ لقجنونذرقمذ4.97ذبمثجبفذ لنظجمذ ألسج�سيذ
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لغرفذ لصيدذ لبحري.

قانون  مقترح  منها  يتألف  التي  املواد  التصويت  على  اآلن  أعرض 
يق�ضي بتغيير الفقرة الخامسة من املادة 10 ونسخ املادتين 27 و33 من 

القانون رقم 27.08 بمثابة النظام األسا�ضي للغرف الفالحية.

املادة األولى.

املوافقون: باإلجماع.

املادة الثانية.

املوافقون: باإلجماع.

اآلن غادي نعرض مقترح القانون برمته.

املوافقون: باإلجماع.

وبذلك، يكونذمجلسذ ملست جرينذقدذو ةقذعلىذمقترحذقجنونذ
يق�سيذبتغييرذ لفقرةذ حخجمسفذمنذ ملجدةذ3 ذونسخذ ملجدحينذ17ذو33ذ

منذ لقجنونذرقمذ27.08ذبمثجبفذ لنظجمذ ألسج�سيذللغرفذ لفالحيف.

واآلن غادي ننتقلو إلى القوانين األخرى.

- أوال، كاين مشروع قانون رقم 07.18 يوافق بموجبه على االتفاق 
بشأن الخدمات الجوية، املوقع بالرباط في 26 ديسمبر 2017 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية النيجر؛

تعديل  على  بموجبه  يوافق   08.18 رقم  قانون  مشروع  كاين   -
املعتمد  األوزون،  لطبقة  املستنفدة  املواد  بشأن  مونتريال  بروتوكول 

بكيغالي – رواندا–في 15 أكتوبر 2016؛

- كاين مشروع قانون آخر رقم 09.18 يوافق بموجبه على اتفاقية 
التعاون القضائي في املواد املدنية والتجارية واإلدارية، املوقعة بالرباط 

في 26 ديسمبر 2017 بين اململكة املغربية وجمهورية النيجر؛

- كاين مشروع قانون رقم 10.18 يوافق بموجبه على االتفاق حول 
 5 في  بالرباط  املوقع  املشترك،  البصري  والسمعي  السينمائي  اإلنتاج 

ديسمبر 2017 بين اململكة املغربية والجمهورية البرتغالية.

إذن غادي نعطيو الكلمة للحكومة لتقديم هذه املشاريع قوانين.

 لسيدةذمنيفذبوستفذكجحبفذ لدولفذلدىذوزيرذ ل ؤونذ حخجرجيفذ
و لتعجونذ لدولي:

بسمذهللاذ لرحمنذ لرحيم.

 لسيدذ لرئيسذ ملحترم،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرينذ ملحترمين،

يسعدني أن أعرض اليوم أمام أنظاركم وأمام مجلسكم املوقر 4 
مشاريع قوانين يوافق بموجبها على 3 اتفاقيات تهم العالقات الثنائية 
للمملكة مع جمهورية النيجر وجمهورية البرتغال، واتفاقية ذات طابع 

متعدد األطراف، إضافة إلى مرسوم بقانون يهم تبادل املعطيات ذات 
الطابع الضريبي.

في إطار العالقات املتميزة بين اململكة املغربية وجمهورية النيجر 
املدنية  في املسائل  القضائي  التعاون  اتفاقية بشأن  التوقيع على  تم 
والتجارية واإلدارية، وذلك بالرباط في 26 دجنبر 2017 وهذه االتفاقية 

تهم املقتضيات التالية:

- أوال، الحق في اللجوء إلى املحاكم واملساعدة القضائية وممارسة 
املهن القضائية الحرة كاملحاماة مثال؛

في  القضائية  وغير  القضائية  األوراق  تبليغ  تحديد طرق  ثانيا،   -
املجال التجاري واإلداري واملدني وكذا كيفية تنفيذ اإلنابات القضائية 

وإضفاء الصيغة التنفيذية لألحكام؛

- ثالثا، االعتراف وتنفيذ األحكام القضائية واملقررات التحكيمية 
والعقود الرسمية؛

- رابعا، تبادل املعلومات القانونية فيما يتعلق بالتشريع واالجتهادات 
القضائية في املجال التجاري واإلداري واملدني؛

- خامسا، االعتراف املتبادل بعقود الحالة املدنية والوثائق الرسمية 
إلى التصديق لدى  البلدين دون الحاجة  الصادرة عن سلطات أحد 

الطرف اآلخر.

االتفاقية الثانية هي تهم أيضا مجال التعاون مع جمهورية النيجر، 
وهي تخص تعزيز انفتاح اململكة على الفضاء اإلفريقي وتقوية شبكة 
الربط الجوي مع الدول اإلفريقية، حيث تم التوقيع عليها بالرباط أيضا  

في 26 دجنبر 2017.

وتهدف هذه االتفاقية أساسا إلى:

- تمكين مؤسسات النقل الجوي في البلدين من تقديم مجموعة 
متنوعة من الخدمات )خدمات نقل الركاب والبضائع واإلرساليات(؛

- ثانيا، يمنل لكل طرف بموجب هذا االتفاق حق الطيران بأجواء 
جميع  في  الجوي  النقل  خدمات  استغالل  وحقوق  طرف  كل  إقليم 

الخطوط الجوية املحددة في الجدول امللحق بهذه االتفاقية؛

- أيضا تسهيل دخول التقنيين والفنيين والعمال بالخطوط الجوية 
للبلدين إلى إقليم الطرف اآلخر لتشغيل الخدمات الجوية املنصوص 
الدخول  تحكم  التي  واألنظمة  القوانين  وفق  االتفاق،  هذا  في  عليها 

واإلقامة والتشغيل ومغادرة إقليم الطرف اآلخر؛

- رابعا، تحدد أيضا هذه االتفاقيات شروط السالمة الجوية وأمن 
الطيران.

ثالث اتفاقية معروضة على أنظاركم تخص التعاون مع جمهورية 
البرتغال في مجال اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري، وقد تم التوقيع 
عليها في الرباط في 5 دجنبر 2017 خالل االجتماع الرفيع املستوى الذي 
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انعقد في هذا التاريخ.

املغرب  تربط  التي  العالقات  ملتانة  تكريسا  االتفاقية  وتعتبر هذه 
بالبرتغال كشريك أسا�ضي في مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية 
وكذلك الثقافية، وهذا راجع لقوة الروابط التاريخية والقرب الجغرافي 
بين البلدين، مما يسهل التالقل الثقافي والحضاري بينهما، كما سيشكل 
هذا االتفاق بوابة للرفع من مستوى التبادل الثقافي ومواكبة الحركة 

الثقافية واإلبداعية في البلدين.

وتهم هذه االتفاقية–كما أشرت–تعزيز وتسهيل اإلخراج السينمائي 
تطوير  في  املساهمة  شأنها  من  التي  لألعمال  املشترك  اإلنتاج  عبر 
الصناعات املتعلقة باإلنتاج السينمائي والسمعي البصري بالبلدين، 

وكذا اإلسهام في تنمية مبادالتهما الثقافية والتجارية.

أما االتفاقية املتعددة األطراف فهي تندرج في إطار مصادقة املغرب 
على تعديل بروتكول مونتريال بشأن املواد املستنفذة لطبقات األوزون 
املعتمد بكيغالي رواندا في 15 أكتوبر 2016 في إطار التزام املغرب بالعمل 
على املساهمة للتصدي لظاهرة االحتباس الحراري بمختلف مظاهره، 
يأتي كخطوة تكميلية ملصادقة املغرب على مجموعة كبيرة من  كما 
االتفاقيات الدولية املعنية بقضايا حماية البيئة والتنمية املستدامة 
وانخراطه في دعم اآلليات الهادفة لحماية طبقة األوزون ورفع درجة 

االلتزام الدولي بهذا الخصوص.

كما أن تفعيل مقتضيات هذا التعديل من شأنه املساهمة في تنفيذ 
املغرب لتعهداته بموجب مساهمته املحددة وطنيا، التي أعلن عليها 
طبقا التفاقية باريس بشأن املناخ، والتي تهدف إلى تقليص االنبعاثات 

بنسبة 42% في أفق 2030.

بخصوص مشروع املرسوم بقانون، هذا املشروع يدخل في إطار 
استكمال مسطرة املصادقة على مرسوم بقانون بسن أحكام انتقالية 
عرضه  تم  والذي  جبائية،  ألغراض  للمعلومات  اآللي  التبادل  بشأن 
واملصادقة عليه في لجنة الخارجية للبرملان في أبريل املا�ضي فيما بين 

الدورتين البرملانيتين لهذه السنة التشريعية.

ويهدف هذ املشروع إلى سن أحكام انتقالية من أجل تأهيل الهيئات 
واملؤسسات املالية، وبالخصوص مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة 
املؤسسات  وجميع  التأمين  وإعادة  التأمين  مقاوالت  وكذا  في حكمها 
املالية املعنية األخرى لتقديم املعلومات املتعلقة بمداخيل األشخاص 
الذاتيين واالعتباريين بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة إلى السلطات 
الضريبية املختصة في البلدان التي تجري مفاوضات معها قصد إبرام 

اتفاقيات حول التبادل اآللي للمعلومات املذكورة ألغراض جبائية.

كما ينص هذا املشروع على تبليغ إدارة الضرائب باملعلومات التي 
املتعلقة  املعلومات  بتتبع  املكلفة  الجهة  باعتبارها  بها،  اإلدالء  يتم 

بالوضعية الجبائية.

واملؤسسات  الهيئات  قائمة  تحديد  أمر  املشروع  هذا  أوكل  وقد 
السالفة الذكر إلى السلطات التي تتولى اإلشراف واملراقبة على هذه 

الهيئات واملؤسسات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

لجنة  ومقرر  وأعضاء  لرئيس  الشكر  أجدد  أن  أود  الختام،  وفي 
ومن  املحتلة،  املغربية  واملناطق  الوطني  والدفاع  والحدود  الخارجية 
خاللهم إلى كافة السيدات والسادة املستشارين املحترمين، على تفاعلهم 
اإليجابي والبناء وعلى العناية املخصصة للدراسة واملصادقة على هذه 

االتفاقيات.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لسيدذرئيسذ حالسف:

شكر ذللسيدةذكجحبفذ لدولف.

وزع  ذلك،  له  الكلمة  تناول  أراد  إذا  اللجنة  ملقرر  الكلمة  غادي 
التقرير.

إذن باب املناقشة مفتوح، اللي بغا يدخل مرحبا، غادي توزعوا 
املداخالت، جمع املداخالت..

إذن بإذنكم غادي ننتقلو للتصويت على كل هذه املشاريع، كل على 
حدة.

أوال، نبدأ بمشروع قانون رقم 07.18 يوافق بموجبه على االتفاق 
بشأن الخدمات الجوية املوقع بالرباط في 26 ديسمبر 2017 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية النيجر.

املوافقون: باإلجماع.

إذن، و ةقذمجلسذ ملست جرينذعلىذم روعذقجنونذرقمذ07.18ذ
ب أنذ حخدمجتذ حاويف،ذ ملوقعفذ علىذ الحفجقذ بموجبهذ يو ةقذ
وبينذ حكومفذ ململكفذ ملغربيفذ بينذ 7 13ذ ديسمبرذ 16ذ فيذ بجلربجطذ

حكومفذجمهوريفذ لنيجر.

اآلن غادي نعرض على التصويت مشروع قانون رقم 08.18 يوافق 
بموجبه على تعديل برتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة 

األوزون املعتمد بكيغالي، رواندا في 15 أكتوبر 2016.

املوافقون: بالجماع.

إذن، و ةقذمجلسذ ملست جرينذعلىذم روعذقجنونذرقمذ08.18ذ
يو ةقذبموجبهذعلىذتعديلذبروحوكولذمونتريجلذب أنذ ملو دذ ملستنفدةذ

لطبقفذ ألوزونذ ملعتمدذبكيغجليذ–ذرو ند –فيذ5 ذأكتوبرذ6 13.

اآلن غادي نعرض على التصويت مشروع رقم 09.18 يوافق بموجبه 
على اتفاقية التعاون القضائي في املواد املدنية والتجارية واإلدارية املوقع 

بالرباط في 26 ديسمبر 2017 بين اململكة املغربية وجمهورية النيجر.

املوافقون: باإلجماع.
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إذن، و ةقذمجلسذ ملست جرينذعلىذم روعذقجنونذرقمذ09.18ذ
فيذ ملو دذ ملدنيفذ علىذ حفجقيفذ لتعجونذ لقضجئيذ بموجبهذ يو ةقذ
و لتججريفذو إلد ريف،ذ ملوقعفذبجلربجطذفيذ16ذديسمبرذ7 13ذبينذ ململكفذ

 ملغربيفذوجمهوريفذ لنيجر.

إذن أعرض على التصويت مشروع قانون رقم 10.18 يوافق بموجبه 
على االتفاق حول اإلنتاج السينمائي السمعي البصري املشترك املوقع 

بالرباط في 5 دجنبر 2017 بين اململكة املغربية والجمهورية البرتغالية.

املوافقون: باإلجماع.

إذن، و ةقذمجلسذ ملست جرينذعلىذم روعذقجنونذرقمذ10.18ذ
و لسمعيذ حولذ إلنتججذ لسينمجئيذ علىذ الحفجقذ بموجبهذ يو ةقذ
و لبصريذ مل ترك،ذ ملوقعذبجلربجطذفيذ5ذديسمبرذ7 13ذبينذ ململكفذ

 ملغربيفذو حامهوريفذ لبرتغجليف.

اآلن غادي نعرض على التصويت املادة الفريدة التي يتألف منها 
مشروع قانون رقم 27.18 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 
2.18.117 الصادر في 6 جمادى اآلخرة 1439 )23 فبراير 2018( بسن 

أحكام انتقالية في شأن التبادل اآللي للمعلومات ألغراض جبائية.

املوافقون: باإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته.

املوافقون: باإلجماع.

إذن، و ةقذمجلسذ ملست جرينذعلىذم روعذقجنونذرقمذ27.18ذ
يق�سيذبجملصجدقفذعلىذ ملرسومذبقجنونذرقمذ2.18.117ذ لصجدرذفيذ6ذ
جمجدىذ آلخرةذت3ف )13ذةبر يرذغ 13(ذبسنذأحكجمذ نتقجليفذفيذشأنذ

 لتبجدلذ آلليذللمعلومجتذألغر ضذجبجئيف.

شكرا السيدة كاتبة الدولة على مساهمتك معنا في هذه الجلسة 
التشريعية. 

ورةع3ذهذهذ حالسف.

 مللحـــــــــق:ذ ملد خالتذ ملكتوبفذ ملسلمفذللرئجسف.

أوال:ذمقترحجتذ لقو نين:

-ذمقترحذقجنونذيق�سيذبنسخذ لبندذ لثجلثذمنذ ملجدةذ3 ذو ملجدةذ
11ذمنذ لقجنونذرقمذ18.09ذبمثجبفذ لنظجمذ ألسج�سيذلغرفذ لصنجعفذ

 لتقليديف؛

-ذمقترحذقجنونذيق�سيذبتغييرذ ملجدةذ33ذمنذ لقجنونذرقمذ38.12ذ
 ملتعلقذبجلنظجمذ ألسج�سيذلغرفذ لتججرةذو لصنجعفذو حخدمجت؛

-ذمقترحذقجنونذيق�سيذبنسخذ ملجدةذ6ذمنذقجنونذرقمذ4.97ذبمثجبفذ

 لنظجمذ ألسج�سيذلغرفذ لصيدذ لبحري؛

-ذمقترحذقجنونذيق�سيذبتغييرذ لفقرةذ حخجمسفذمنذ ملجدةذ3 ذونسخذ
17ذو33ذمنذ لقجنونذرقمذ27.08ذبمثجبفذ لنظجمذ ألسج�سيذ  ملجدحينذ

للغرفذ لفالحيف.

1-ذمد خلفذ لفريقذ الستقالليذللوحدةذو لتعجدليف:

يسرني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي ملناقشة مقترحات 
القوانين املشار إليها أعاله.

بداية، أسجل التفاعل اإليجابي للحكومة مع هذه املبادرة التشريعية 
التي جاءت ملالءمة األنظمة األساسية للغرف املهنية مع املقتضيات 
الجاري بها العمل، وذلك لتحقيق االنسجام بين مختلف النصوص 

القانونية.

 لسيدذ لرئيس،

 لسيدذ لوزير،

 لسجدةذ ملست جرون،

بخصوص  الثابتة  مواقفه  مع  انسجاما  االستقاللي  الفريق  إن 
تخليق الحياة السياسية وتخليصها من الشوائب، وخاصة االتجار في 
األصوات خالل انتخاب هياكل املجالس، فإنه يتفاعل إيجابا مع املقترح 
قانون الذي يق�ضي بتغيير املادة 30 من القانون رقم 38.12 املتعلق 
بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات القا�ضي باعتماد 

التصويت العلني كقاعدة بدال من التصويت السري.

أما ما يتعلق باملقترحات الثالث، فإن الفريق االستقاللي للوحدة 
هذه  أن  ذلك  إيجابا،  معها  يتفاعل  املستشارين  بمجلس  والتعادلية 
األخيرة تروم مالءمة أنظمتها األساسية مع القانون التنظيمي رقم 59.11 

املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العماالت واألقاليم.

2-ذمد خلفذ لفريقذ ححركي:

 لسيدذ لرئيسذ ملحترم،

 لسجدةذ لوزر ءذ ملحترمون،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرونذ ملحترمون،

من  مجموعة  ملناقشة  الحركي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
مقترحات قوانين وهي كالتالي:

1- مقترح قانون يق�ضي بنسخ البند الثالث من املادة 10 واملادة 
22 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصناعة 

التقليدية؛

2- مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة 30 من القانون رقم 38.12 
املتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

3- مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة 6 من القانون رقم 4.97 بمثابة 
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النظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري؛

4- مقترح قانون يق�ضي بتغيير الفقرة الخامسة من املادة 10 ونسخ 
املادتين 27 و33 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام األسا�ضي للغرف 

الفالحية.

وذلك من أجل اإلدالء بمالحظاتنا حولها.

وفي البداية، فإننا نسجل بإيجاب أهمية هذه املقترحات، نظرا ملا 
تهدف إليه من تخليق للحياة السياسية ومكافحة كل أشكال الفساد 
والغرف  الجماعية  املجلس  هياكل  انتخاب  خالل  وذلك  االنتخابي، 
املهنية أو ممثليها، والتي كانت تعتمد على التصويت السري، وإضفاء 
املزيد من املصادقة على العملية االنتخابية باعتماد التصويت العلني، 
كما تروم أيضا إلى مالءمة مقتضياتها مع القوانين التنظيمية املنظمة 

لعملية اإلنتخاب.

في  للحكومة  اإليجابي  باملوقف  نشيد  فإننا  أيضا  اإلطار  هذا  وفي 
شخص السيد الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية من هذه املقترحات 
األربع كما وافق عليها مجلس النواب والذي أكد من جانبه على الترحيب 
بها، وذلك ملا تهدف إليه من تغيير األنظمة األساسية الخاصة بغرف 
الصناعة  وغرف  الفالحية  والغرف  والخدمات  والصناعة  التجارة 
التقليدية وغرف الصيد البحري والتي جاءت فقط من أجل مالءمة 
األنظمة األساسية للغرف املهنية مع املقتضيات القانونية الجاري بها 
العمل، وكذا تحقيق التكامل واالنسجام بين النصوص القانونية ذات 
الصلة وتجويدها وتجاوز كل املقتضيات املتناقضة، وذلك من أجل 
الفساد  أشكال  كل  ملحاربة  قوية  دفعة  املحلية  الديمقراطية  إعطاء 

اإلنتخابي.

وانطالقا من أهمية هذه املقترحات، كما أسلفنا، فإننا نصوت عليها 
باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

3ذمد خلفذةريقذ الححجدذ لعجمذملقجوالتذ ملغرب:

 لسيدذ لرئيسذ ملحترم،

 لسيدذ لوزيرذ ملنتدبذلدىذوزيرذ لد خليفذ ملحترم،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرينذ ملحترمين،

 لسيدذ لرئيسذ ملحترم،

العام  االتحاد  فريق  باسم  الكلمة،  أتناول  بأن  اليوم  أتشرف 
الجلسة  أمام  قوانين-  مقترحات  مناقشة  بمناسبة  املغرب،  ملقاوالت 
التشريعية العامة بمجلس املستشارين- تقدم بها ممثلون عن فريق 
العدالة والتنمية بمجلس النواب طالت بعض القوانين تتعلق باألنظمة 

األساسية للغرف املهنية انصبت على:

- نسخ البند الثالث من املادة 10 و22 من القانون رقم 18.09 

بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية؛

- نسخ املادة 6 من القانون رقم 4.97 بمثابة النظام األسا�ضي لغرف 

الصيد البحري؛

- تغيير الفقرة الخامسة من املادة 10 ونسخ املادتين 27 و33 من 

القانون رقم 27.08 بمثابة النظام األسا�ضي للغرف الفالحية؛

- تغيير املادة 30 من القانون رقم 38.12 املتعلق بالنظام األسا�ضي 

لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

بالشكر  الداخلية،  في  املنتدب  الوزير  السيد  لكم،  أتقدم  كما 

أشغال  في  الحكومة  في  ومشاركتكم كعضو  على حضوركم  الجزيل، 

الجلسة التشريعية العامة، الذي سيساهم في تيسير مسطرة املناقشة 

واملصادقة على مقترحات القوانين األربعة، من قبل السيدات والسادة 

املستشارين.

 لسيدذ لرئيس،

تأتي مقترحات القوانين األربعة املعروضة على أنظار الجلسة العامة، 

في سياق مالءمة األنظمة األساسية للغرف املهنية مع باقي القوانين 

التنظيمية املرتبطة بها، خاصة في شقها االنتخابي، وتحيين الترسانة 

القانونية ككل، خاصة منها القوانين املتعلقة بالجماعات الترابية بعد 

مرور حوالي سنتين ونصف من العمل بهذه التجربة.

 لسيدذ لرئيس،

املغرب،  ملقاوالت  العام  االتحاد  في فريق  فإننا  الصدد،  وفي هذا 

نثمن ما جاء في مقترحات القوانين األربعة، آملين من الحكومة أن تعمل 

مقاربة  وفق  التشريعية  النصوص  من  تبقى  ما  مالءمة  على  جاهدة 

تشاركية مع املؤسسة التشريعية لتجويد الترسانة القانونية املغربية.

املختصة بخصوص  اللجنة  وانسجاما مع موقفنا داخل  وأخيرا، 

مقتضيات:

- مقترح قانون يق�ضي بنسخ البند الثالث من املادة 10 واملادة 22 من 

القانون رقم 18.09 بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية؛

 38.12 القانون رقم  30 من  املادة  بتغيير  يق�ضي  قانون  - مقترح 

املتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

- مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة 6 من قانون رقم 4.97 بمثابة 

النظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري؛

- مقترح قانون يق�ضي بتغيير الفقرة الخامسة من املادة 10 ونسخ 

املادتين 27 و33 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام األسا�ضي للغرف 

الفالحية.

فإننا نصوت باإليجاب على مقترحات هذه القوانين.
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ثجنيج:ذم جريعذ الحفجقيجت:

1- م روعذ لقجنونذرقمذ27.18ذيق�سيذبجملصجدقفذعلىذ ملرسومذ
بقجنونذرقمذ2.18.117ذ لصجدرذفيذ6ذجمجدىذ آلخرةذت3ف ذ)13ذةبر يرذ
للمعلومجتذ شأنذ لتبجدلذ آلليذ فيذ أحكجمذ نتقجليفذ بسنذ غ 13(ذ

ألغر ضذجبجئيف؛

2-ذم روعذقجنونذرقمذ07.18ذيو ةقذبموجبهذعلىذ الحفجقذب أنذ
 حخدمجتذ حاويف،ذ ملوقعذبجلربجطذفيذ16ذديسمبرذ7 13ذبينذحكومفذ

 ململكفذ ملغربيفذوحكومفذجمهوريفذ لنيجر؛

تعديلذ علىذ بموجبهذ يو ةقذ 08.18ذ رقمذ قجنونذ م روعذ 3-ذ
بروحوكولذمونتريجلذب أنذ ملو دذ ملستنفدةذلطبقفذ ألوزون،ذ ملعتمدذ

بكيغجلي-ذرو ند –فيذ5 ذأكتوبرذ6 13؛

4-ذم روعذقجنونذرقمذ09.18ذيو ةقذبموجبهذعلىذ حفجقيفذ لتعجونذ
 لقضجئيذفيذ ملو دذ ملدنيفذو لتججريفذو إلد ريف،ذ ملوقعفذبجلربجطذفيذ16ذ

ديسمبرذ7 13ذبينذ ململكفذ ملغربيفذوجمهويفذ لنيجر؛

5-ذم روعذقجنونذرقمذ10.18ذيو ةقذبموجبهذعلىذ الحفجقذحولذ
 إلنتججذ لسينمجئيذو لسمعيذ لبصريذ مل ترك،ذ ملوقعذبجلربجطذفيذ5ذ

ديسمبرذ7 13ذبينذ ململكفذ ملغربيفذو حامهوريفذ لبرتغجليف.

1-ذمد خلفذةريقذ لعد لفذو لتنميف:

 لسيدذ لرئيسذ ملحترم،

 لسجدةذ لوزر ءذ ملحترمون،

 لسجدةذو لسيد تذ ملست جرونذ ملحترمون،

إننا في فريق العدالة والتنمية، نعتبر أن االتفاقيات التي دأبت بالدنا 
على توقيعها خاصة في اآلونة األخيرة، تعتبر الوسيلة القانونية األساسية 
التي تمكنها من تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، سواء 
في إطار ثنائي أو داخل املنظمات الدولية، ولتؤكد من خاللها على االلتزام 

بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات.

وتعتبر مبادئ التعاون والتآزر واالنفتاح من املبادئ الثابتة التي أكد 
عليها دستور اململكة في السياسة الخارجية للمملكة، وذلك من خالل 
ترسيخ روابط اإلخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، 
وتحقيق التقدم املشترك، من خالل تقوية عالقات التعاون والتضامن 
مع الشعوب والبلدان اإلفريقية، والسيما مع بلدان الساحل وجنوب 
اإلنسانية  واملبادالت  الصداقة،  عالقات  وتنويع  وتوسيع  الصحراء 
واالقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم وكذا 

تقوية التعاون جنوب-جنوب.

واعتبارا ألهمية االتفاقيات الدولية في تحقيق هذه األهداف، بوأ 
دستور اململكة ما يصادق عليه املغرب، مكانة تسمو على التشريعات 

الوطنية.

وعلى هذا األساس، نعتبر أن االتفاقيات التي نحن بصددها اليوم 
ستساهم بكل تأكيد في تعزيز مكانة املغرب على الساحة الدولية وتعزز 

العالقات الثنائية مع الدول املعنية بها.

فيما يخص املرسوم بقانون رقم 2.18.117 الصادر في 6 جمادى 
اآلخرة 1439 )23 فبراير 2018( بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل 
اآللي للمعلومات ألغراض جبائية فيهدف إلى تأهيل الهيئات واملؤسسات 
املالية وبالخصوص مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها وكذا 
مقاوالت التأمين وإعادة التأمين لتقديم املعلومات املتعلقة بمداخيل 
األشخاص الذاتيين واالعتباريين بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة إلى 

السلطات الضريبية املختصة في البلدان املوقعة على االتفاقية.

لطبقة  املستنفدة  املواد  بشأن  مونتريال  بروتوكول  تعديل  أما 
األوزون املعتمد بكيغالي- رواندا- في 15 أكتوبر 2016، فيروم التخفيف 
التدريجي لظاهرة االحتباس الحراري بمعدل 0.5 درجة بحلول العام 
2100عن طريق اعتماد جدول زمني محدد. وتعكس املصادقة على هذا 
البروتوكول استمرارية االنخراط الكامل لبالدنا في املجهودات واملساعي 

الرامية إلى الحفاظ على البيئة.

التعاون  واتفاقية  الجوية  الخدمات  بشأن  االتفاق  أن  حين  في 
القضائي في املواد املدنية والتجارية واإلدارية املوقعان مع جمهورية 
أوليا لتقوية العالقات مع هذه  النيجر، فنعتبره إطارا عاما ومدخال 

الدولة لتشمل مجاالت أخرى أكثر أهمية.

البصري  والسمعي  السينمائي  اإلنتاج  حول  االتفاق  أن  حين  في 
املشترك املوقع مع الجمهورية البرتغالية سيساهم في تعزيز وتسهيل 
اإلخراج من خالل اإلنتاج املشترك لألعمال مما سيمكن من تطوير 

الصناعات املتعلقة باإلنتاج السينمائي والسمعي البصري.

غير أننا في فريق العدالة والتنمية، نؤكد في املقابل على أن مجرد 
إبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية سواء الثنائية منها أو متعددة األطراف 
التي تربط املغرب مع  ليس املعيار الوحيد في تقييم متانة العالقات 
الدول األخرى، أو في تعزيز حضوره على الساحة الدولية، وإنما يتطلب 
آثارها  مالمسة  من  يمكن  بما  االتفاقيات  لهذه  الفعلي  التنزيل  األمر 
اإليجابية على املستوى الداخلي. وهو ما يستدعي القيام برصد قبلي 
ملختلف املوارد الضرورية واملطلوبة لتنفيذها مع إحداث آليات قانونية 
ومؤسساتية للتتبع والتقييم املستمر. كما أن هذا األمر سيمكن بالدنا 

من الحفاظ على مصداقيتها.

وفي األخير نؤكد على أن فريقنا يدعم انفتاح بالدنا على محيطها 
الدولي من خالل تعزيز عالقاتها الثنائية كما يدعم انخراطها في املساعي 

الرامية إلى توحيد الجهود ملواجهة التحديات ذات البعد الدولي.

وعليه، سيصوت فريقنا على مشاريع القوانين باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا.
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2-ذمد خلفذ لفريقذ ححركي:

بسمذهللاذ لرحمنذ لرحيمذو لصالةذو لسالمذعلىذأشرفذ ملرسلين.

 لسيدذ لرئيسذ ملحترم،

 لسيد تذو لسجدةذ لوزر ءذ ملحترمون،

 لسيد تذو لسجدةذ ملست جرونذ ملحترمون،

إنه لشرف عظيم أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي، للمساهمة 
في مناقشـة مشاريع القوانين التالية:

على  باملصادقة  يق�ضي   27.18 رقم  القانون  مشروع   -1
 1439 اآلخرة  جمادى   6 في  الصادر   2.18.117 رقم  بقانون  املرسوم 
)23فبراير2018( بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل اآللي للمعلومات 

ألغراض جبائية؛

2- مشروع قانون رقم 07.18 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن 
بين حكومة   2017 26 ديسمبر  في  بالرباط  املوقع  الجوية،  الخدمات 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية النيجر؛

3- مشروع قانون رقم 08.18 يوافق بموجبه على تعديل بروتوكول 
بكيغالي-  املعتمد  األوزون،  لطبقة  املستنفدة  املواد  بشأن  مونتريال 

رواندا – في 15 أكتوبر 2016؛

4- مشروع قانون رقم 09.18 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون 
القضائي في املواد املدنية والتجارية واإلدارية، املوقعة بالرباط في 26 

ديسمبر 2017 بين اململكة املغربية وجمهوية النيجر؛

5- مشروع قانون رقم 10.18 يوافق بموجبه على االتفاق حول 
 5 في  بالرباط  املوقع  املشترك،  البصري  والسمعي  السينمائي  اإلنتاج 

ديسمبر 2017 بين اململكة املغربية والجمهورية البرتغالية.

واسمحوا لي أن أشكر السيدة منية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير 
بخصوص  القيم  عرضها  على  الدولي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
والحدود  الخارجية  للجنة  والشكر موصول  النصوص  لهذه  تقديمها 
والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة، رئيسا وأعضاء وأطرا على 

تفاعلهم اإليجابي معها.

 لسيدذ لرئيس،

ملسطرة  استكمال  إطار  في  جاءت  التشريعية  النصوص  هذه  إن 
املصادقة على املرسوم بقانون، الذي يسعى إلى سن أحكام انتقالية 
من أجل تأهيل الهيئات واملؤسسات املالية، وبالخصوص مؤسسات 
التأمين وإعادة  في حكمها، وكذا مقاوالت  املعتبرة  والهيئات  االئتمان 
املعلومات  لتقديم  األخرى  املعنية  املالية  املؤسسات  وجميع  التأمين 
مباشرة  بصورة  واالعتباريين  الذاتيين  األشخاص  بمداخيل  املتعلقة 
البلدان  في  املختصة  الضريبية  السلطات  إلى  ومنتظمة  وتلقائية 
التي تجري مفاوضات معها قصد إبرام اتفاقيات حول التبادل اآللي 

للمعلومات املذكورة ألغراض جبائية.

قبيل  من  للتعاون  متعددة  مجاالت  تشمل  االتفاقيات  أن  كما 
املساعدة  من  واالستفادة  املحاكم،  إلى  باللجوء  املتعلقة  املساطر 
القضائية، وطرق ممارسة املهن الحرة، وكذا تبادل املعلومات في مجال 
التشريع واإلعفاء من التصديق، وكذا تمكين مؤسسات النقل الجوي 
من  متنوعة  باقة  تقديمهم  من  والنيجر(،  املغربية  )اململكة  للبلدين 
خدمات نقل الركاب والبضائع، وكذا تشجيع كل مؤسسة نقل جوي 

على تطوير واعتماد أسعار مبتكرة وتنافسية.

وبخصوص االتفاقية بين اململكة املغربية وجمهورية البرتغال فهي 
تهدف إلى تسهيل اإلخراج من خالل اإلنتاج املشترك لألعمال التي من 
شأنها أن تساهم عبر مؤهالتها الفنية والتقنية في تطوير الصناعات 
واإلسهام  بالبلدين،  البصري  والسمعي  السينمائي  باإلنتاج  املتعلقة 
في تنمية مبادالتهما الثقافية والتجارية، هذا فضال عن إحداث لجنة 

مشتركة سينمائية وسمعية بصرية تتكون من ممثلين من كال البلدين.

 لسيدذ لرئيس،

إننا في الفريق الحركي إيمانا منا بأهمية هذه النصوص التشريعية، 
فإننا سنصوت عليها باإليجاب، آملين أن تساهم في تعزيز مكانة ودور 
تحت  العزيز،  لوطننا  العليا  للمصالح  املغربية، خدمة  الدبلوماسية 

القيادة الحكيمة ملوالنا جاللة امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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