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محضأرةلجلعلرةلخامعلروةاثالثينرنسدرةملائتين

ةاتار خ: الجمعة 20 جمادى الثانية 1436 ه )10 أبريل 2015م(.

ةاأئاسل: السيد راشيد الطاللبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

زواال  الرابعة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  عشرون  ةاتوقيت: 
والدقيقة الثامنة.

 دولرةألعمال: جلسة عمومية تخصص الفتتاح دورة أبريل 2015 
من السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية التاسعة.

ةاعيدررةشيدرةاطاابيرةاسلمي،ررئيسرمجلسرةابوةبررئيسر
ةلجلعل:

رشأفر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةاأحيمر ةاأحمنر هللار نعمر
ةملأسلين.

ةاعادةرةاوزرةءرةملحترمون،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةبرةملحترمون،

النظام  ومقتضيات  الدستور  من   65 الفصل  ملقتضيات  طبقا 
الداخلي ملجلس النواب، نفتتح بعون هللا وبتوفيق منه، أعمال الدورة 
الثانية من السنة التشريعية الرابعة، وخير ما نبدأ به أعمالنا آيات 

بينات من الذكر الحكيم، على بركة هللا.

ةاعيدرةملقأئ:

رعوذرباهللرمنرةاشيطانرةاأ يم.

»يـَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا وَاْسُجُدوا وَاْعُبُدوا رَبَُّكْم وَاْفَعُلوا 
ُتفـْلُِحوَن وََجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَبـَاُكْم  َلَعلَُّكْم  اْلخَْيَر 
َوَما َجَعلَ َعلَْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج مِّلََّة أَبِيُكْم إِْبرَاِهيَم ُهَو َسمَّاُكُم 
اْلُمْسلِِميَن ِمن قَبـْلُ َوِفي َهذَا لَِيُكوَن الرَُّسولُ َشِهيًدا َعلَْيُكْم َوَتُكوُنوا 
ُشَهَداء َعَلى النَـّاِس فـَأَِقيُموا الصَّالَة وَآُتوا الزََّكاَة وَاْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو 

َمْوالُكْم فَِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصيُر« صدق اهلل موالنا العظيم.

ةاعيدرةاأئيس:

صدقرهللارةاسظيم.

حضأةترةاعيدةتروةاعادة،

لقد عرف إقليم طانطان صبيحة هذا اليوم حدثا مأساويا، على 
إثر حادثة سير وقعت على مستوى جماعة الشبيكة، ذهب ضحيتها 31 
شخصا، مخلفة بذلك العديد من الجرحى الذي يوجد البعض منهم في 

حالة خطيرة.

وإننا أمام هذا املصاب الجلل، ندعو هللا عز وجل أن يتغمد املتوفين 
املر�ضى  على  ويمن  والسلوان  الصبر  عائالتهم  ويلهم  رحمته  بواسع 

بالشفاء العاجل » إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

أدعوكم لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء.

بسم هللا الرحٰمن الرحيم

ْعُبُد 
َ
اَك ن يِن ِإيَّ ِحيِم َمـِلِك َيْوِم الِدّ ْحمـِن الرَّ يَن الرَّ ِ

َ
َعامل

ْ
ِه َرِبّ ال

ّ
َحْمُد لل

ْ
ال

يِر 
َ
يِهْم غ

َ
نَعمَت َعل

َ
ِذيَن أ

َّ
 ال

َ
سَتِقيَم ِصَراط

ُ
 امل

َ
َراط ا الِصّ

َ
ْسَتِعيُن اهِدن

َ
اَك ن وِإيَّ

يَن آمين.
ّ
اِل  الضَّ

َ
يِهْم َوال

َ
غُضوِب َعل

َ
امل

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلين والحمد هلل 
رب العاملين.

ةاعادةرةاوزرةءرةملحترمون،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةبرةملحترمون،

حضأةترةاعيدةتروةاعادة،

طبقا ملقتضيات الفصل 65 من الدستور نفتتح بعون هللا وتوفيق 
منه الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية 

الحالية.

اليوم  نعيشها  التي  الهامة  الدستورية  اللحظة  هذه  أن  وال شك 
لم تعد تفصلنا  الحالية  التشريعية  الوالية  إذ أن  لها داللة خاصة، 
على انتهائها زمنيا إال أقل من سنة ونصف، وهو ما يدعونا الى التعبئة 
املتواصلة والتجند الدائم، بغية استثمار الفترة الزمنية املتبقية في كسب 
الرهانات التي تنتظرنا في هذه املرحلة الدقيقة من حياتنا البرملانية، 
السيا�ضي  املشهد  في  النيابية  مؤسستنا  مكانة  ترسيخ  إلى  والتطلع 
الوطني، وتكريس عمقها الديمقراطي، وجعلها مؤسسة منخرطة بشكل 
قوي في تفعيل األوراش الهيكلية الكبرى، واملساهمة في إنجاح مختلف 
االستحقاقات الوطنية املقبلة، فضال عن جعل املؤسسة البرملانية أداة 
طليعية للدفاع عن القضايا الوطنية االستراتيجية ومصالحها العليا، 
وذلك في انسجام تام مع املشاريع االصالحية التي يقودها ويرعاها جاللة 

امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

حضأةترةاعيدةتروةاعادة،

لقد واصلت مؤسستنا النيابية خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين 
اللجان  بعض  قامت  التشريعي،  املستوى  فعلى  البرملانية.  أنشطتها 
النيابية الدائمة بدراسة عدد من مشاريع القوانين منها مجموعة من 

مشاريع القوانين التنظيمية املهمة.

وفي هذا اإلطار، تم االنتهاء من دراسة مشروعي قانونين تنظيميين 
األول يغير ويتمم مشروع القانون التنظيمي املتعلق بالتعيين في املناصب 
العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والثاني يتعلق 
القانون التنظيمي لقانون املالية وذلك ترتيبا ألثار املجلس  بمشروع 

الدستوري.

مشروع  بها  يحظى  التي  األهمية  إلى  وبالنظر  السياق،  نفس  وفي 
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القانون التنظيمي املحدث للمجلس األعلى للسلطة القضائية باعتباره 
دعامة أساسية إلصالح املنظومة القضائية، عرفت هذه الفترة االنتهاء 

من املناقشة التفصيلية ملواد مشروع هذا القانون التنظيمي.

وقد كانت لحظة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للجهات لحظة 
قوية في املسار التاريخي ملؤسستنا البرملانية، وذلك ملا يكتسيه من أهمية 
بالغة في استكمال الورش الدستوري، وباعتباره رافعة أساسية للحكامة 
السياسية،  املشاركة  وتوسيع  املؤس�ضي،  البناء  واستكمال  الترابية، 
وإعداد النخب القادرة على تدبير الشأن العام، فضال عن كونه إطارا 
مهما تراهن عليه بالدنا لتحقيق التنمية االقتصادية، وتقوية التماسك 

االجتماعي، واستيعاب التنوع الثقافي واللغوي الغني ببالدنا.

وإلى جانب هذا، شهدت هذه الفترة أيضا دراسة عدد من مشاريع 
القوانين ذات الطبيعة القانونية واالقتصادية.

وباملوازاة مع النشاط التشريعي، عرفت هذه الفترة الفاصلة بين 
الدورات أيضا عدد من املبادرات الرقابية.

وفي هذا االطار، وفي نطاق تتبع السيدات والسادة النواب لتدبير 
الشأن العام، وتقييم األنشطة الحكومية، والتفاعل مع املستجدات 
الوطنية والدولية، توصل املجلس ب397 سؤاال شفويا، و540 سؤاال 

كتابيا، في حين تمت اإلجابة على 1324 سؤاال كتابيا.

املهام  من  بعدد  اللجان  بعض  بقيام  الفترة  هذه  تميزت  كما 
ذات  والقضايا  املواضيع  من  العديد  ودراسة  املؤقتة،  االستطالعية 
العمومية  املؤسسات  بعض  همت  الوطني  املستوى  على  الصدارة 

واالستراتيجيات القطاعية.

الفترة  هذه  شهدت  والرقابي،  التشريعي  العمل  مع  وباملوازاة 
الفاصلة من عمر هذه السنة التشريعية دينامية مهمة على املستوى 

الديبلوما�ضي، سواء على املستوى املتعدد األطراف أو الثنائي.

وفي هذا الصدد، وعلى صعيد العالقات املتعددة االطراف، تميزت 
خالل  من  الجاد،  الدبلوما�ضي  لعمله  املجلس  بمواصلة  الفترة  هذه 
املشاركة في عدد من املؤتمرات وامللتقيات الدولية، وفي طليعتها املشاركة 
في أشغال الدورة 132 لالتحاد البرملاني الدولي، وكذا املؤتمر البرملاني 
اإلفريقي املنظم من قبل املنظمة العاملية للتجارة، واملنتدى االجتماعي 
البرملانية  والجمعية  أوربا،  ملجلس  البرملانية  والجمعية  العالمي، 
الصداقة  تطوير عالقات  من  مكن  الذي  األمر  وغيرها،  للفرنكفونية 
والتعاون مع شركائنا وأصدقائنا، وتعزيز مكانة املغرب داخل املحافل 
العاملية، والدفاع عن مصالحه الحيوية، وقضاياه االستراتيجية وفي 
مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وإبراز املجهودات التي يبذلها املغرب 
في إطار منظمة األمم املتحدة من أجل الطي النهائي لهذا امللف الذي 

عمر طويال.

كما سمحت لنا هذه الفضاءات البرملانية الدولية من التعبير عن 

رؤية اململكة املغربية، ومواقفها الثابتة إزاء عدد من امللفات والقضايا 
املطروحة على مختلف األصعدة اإلقليمية والجهوية والدولية والسيما 
البشرية  والتنمية  واالقتصادي  واألمني،  السيا�ضي  بالجانب  املتصلة 

والبيئة وغيرها من القضايا املصيرية.

وإلى جانب هذا، شهدت كذلك هذه الفترة الفاصلة بين الدورتين 
دينامية مهمة على مستوى العالقات الثنائية، حيث سجلنا حضور 
عدد من الشخصيات البرملانية الوازنة ومجموعة من الوفود البرملانية 
التي تنتمي إلى مختلف القارات. كما قام أعضاء عن مجلس النواب 

بزيارات الى عدد من برملانات الدول الصديقة والشقيقة.

وقد عملنا على استثمار هذه اللقاءات البرملانية لتجديد عالقاتنا 
الثنائية املبنية على الثقة والتعاون واالحترام املتبادل، وكذلك لتعزيز 
التشاور السيا�ضي، وتنسيق املواقف، وتعميق الحوار بشأن عدد من 

امللفات ذات االهتمام املشترك.

وارتباطا بجانب تنمية قدرات املؤسسة البرملانية وتقويتها، والرفع 
من أدائها ونجاعتها وفعاليتها، قام املجلس بشراكة مع عدد من املنظمات 
ومؤسسة  الدولي  البنك  والسيما  الحكومية  وغير  الحكومية  الدولية 
»ويستمنستر للديمقراطية« بتنظيم عدد من األوراش واأليام الدراسية 

لفائدة السيدات والسادة النواب وموظفات موظفي املجلس.

حضأةترةاعيدةتروةاعادة،

اولوياتنا  أحد  الخارجي  محيطه  على  املجلس  انفتاح  شكل  لقد 
وفضاء  املجتمع،  مرآة  هو  البرملان  أن  منا  اقتناعا  وذلك  األساسية، 
يعكس هواجس املواطنين واملواطنات، ويترجم حاجياتهم وتطلعاتهم 

وانشغاالتهم املتواصلة.

وتجسيدا لهذه القناعة الراسخة، فقد اتخذ املجلس العديد من 
الخطوات الهادفة إلى تحديث البرملان، والرفع من قدراته املؤسساتية، 
وترسيخ تواصله مع املواطنين واملواطنات، وإرساء الشروط املوضوعية 

لتحقيق مشروع البرملان االلكتروني.

حلتها  في  للبرملان  املوحدة  اإللكترونية  البوابة  إطالق  أن  الشك، 
الجديدة، بتنسيق وتعاون مع مجلس املستشارين، قد شكل ورشا واعدا 
لتحسين انفتاح البرملان على التكنولوجيات الحديثة لإلعالم والتواصل، 
وآلية لتعزيز التواصل اإليجابي مع املحيط الخارجي، وتقريب البرملان من 
املواطنات واملواطنين، وضمان التفاعل معهم، وترسيخ حق الولوج إلى 
املعلومة البرملانية وتكريس شفافيتها، فضال عن دورها كأداة لتثمين 
العمل البرملاني في مختلف املجاالت التشريعية والرقابية والدبلوماسية.

حضأةترةاعيدةتروةاعادة،

من  ومتواصلة  دائمة  سيرورة  هو  البرملاني  العمل  أن  املؤكد  من 
التراكمات  وإثراء  املكتسبات  وتحصين  واإلبداع  والعطاء  الحضور 
البرملان  واختصاصات  بمهام  املرتبطة  املجاالت  جميع  في  املحققة 
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التشريعية والرقابية والدبلوماسية.

ونحن نفتتح هذه الدورة، يحذونا طموح كبير الستثمار الزمن البرملاني 
املتبقى من عمر هذه الوالية في إغناء املنجز البرملاني، وبناء أفق جديد 
املطروحة  التحديات  وكسب  البنيوية،  االصالحات  ترسيخ  على  قادر 
علينا، مستحضرين في ذلك خصوصية هذه الوالية التشريعية الحالية 

باعتبارها والية مؤسسة ورائدة.

لذلك، علينا حضرات السيدات والسادة، االنكباب بكل مسؤولية 
وروح وطنية عالية على تطوير عملنا البرملاني، من خالل تسريع أداء 
مؤسستنا التشريعية في املصادقة على القوانين املعروضة على املجلس 
وضمنها القوانين التنظيمية باعتبارها سندا حقيقيا الستكمال الورش 

الدستوري، وتكريس النموذج التنموي املغربي وتوجهاته االصالحية.

التي  املكانة  وإعطاءها  القوانين  بمقترحات  االهتمام  يتعين  كما 
تستحقها باعتبارها أحد الروافد األساسية للتشريع، وإحدى اآلليات 
وظيفتهم  النواب  والسادة  السيدات  خاللها  من  يمارس  التي  املهمة 

التشريعية ومسؤولياتهم السياسية.

وفي هذا السياق، أود التأكيد على حرصنا الكبير على التوفيق بين 
معادلة مضاعفة اإلنتاج القانوني ملؤسستنا النيابية من جهة، والتركيز 
على جودة املنتوج التشريعي والرفع من قيمته النوعية، وذلك تجاوبا 
مع الخطاب امللكي السامي لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا في 
افتتاح دورة أكتوبر لسنة 2013 حيث أكد جاللته أن »ما يهمنا، ليس 
فقط عدد القوانين، التي تتم املصادقة عليها، بل األهم من ذلك هو 

الجودة التشريعية لهذه القوانين.«

السامية  وأحكامه  الدستور،  لروح  واستنادا  ذلك،  مع  وباملوازاة 
املسؤولية  ربط  وكذا  السلط،  بين  بالتوازن  يتعلق  ما  وخصوصا 
لدوره  املجلس  مواصلة  إلى  وعزيمة  بثبات  نتطلع  فإننا  باملحاسبة، 
الرقابي، من خالل استثمار مختلف االليات الدستورية، في إضفاء رقابة 
حقيقية على تدبير الشأن العام، ورعاية مصالح املواطنات واملواطنين، 

وترجمة مختلف االنشغاالت الوطنية واملجتمعية.

وضمن هذا األفق، سنتطلع إلى مواصلة التعاون والتنسيق والتشاور 
مع مختلف املؤسسات الدستورية والوطنية وفقا ملقتضيات الدستور 

ونظامنا الداخلي.

أما في املجال الدبلوما�ضي، واستحضارا للتحوالت العاملية املتسارعة 
والعميقة على مختلف املستويات، وكذلك االضطرابات الخطيرة التي 
يعرفها محيطنا الجهوي واإلقليمي، فإننا حريصون على إضفاء مزيد 
من الحركية والدينامية على دبلوماسيتنا البرملانية، واليقظة الدائمة، 
والفعل االستباقي، واالنخراط الكلي في الدفاع عن املصالح العليا للوطن 
وقضاياه العادلة وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وكافة القضايا 
املشروعة ألمتنا العربية واإلسالمية والسيما الدفاع عن حقوق الشعب 

الفلسطيني في إقامة دولة املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

آليات  تطوير  مواصلة  إلى  كذلك  الدورة  هذه  خالل  نتطلع  كما 
املجلس، والرفع من قدراته ووسائل عمله املادية والبشرية، وخصوصا 
من  عدد  واتخاذ  اإللكتروني،  للبرملان  الكبير  الورش  إنجاز  مواصلة 
اإلجراءات والتدابير الداعمة، خاصة على مستوى تعزيز أمن املنظومة 
االلكتروني  والتدبير  املعلوماتية،  الشبكة  وتحديث  املعلوماتية، 

لألرشيف.

حضأةترةاعيدةتروةاعادة،

تنتظرنا  أن مهاما جسيمة ومسؤوليات كبرى  أدركنا  أننا  ال شك 
النواب  والسادة  السيدات  بجميع  أهيب  لذلك  الدورة،  هذه  خالل 
املحترمين، إلى التعبئة من أجل إعطاء العمل البرملاني مفهوما يتما�ضى 
مع خصوصية املرحلة ويفي بمتطلباتها، ويكرس النموذج الديمقراطي 
والتنموي الرائد الذي يقوده بكل حكمة وتبصر وبعد نظر جاللة امللك 

محمد السادس نصره هللا وأيده.

وفقبارهللار ميسارملارفيهرخيرراوطببارورمتبا،روةاعالمرعليكمر
ورحملرهللارتسالىروبأكاته.
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محضأرةلجلعلرةاعادسلروةاثالثينرنسدرةملائتين

ةاتار خ: الجمعة 20 جمادى الثانية 1436ه )10 أبريل 2015م(.

ةاأئاسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

ةاتوقيت: عشرون دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة زواال والدقيقة 
الثامنة.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  ةألعمال:   دولر
الجاهزة:

والفقرة   6 املادة  ألحكام  الجديدة  الصيغة  األول:  املشروع  .•
69 و70 من مشروع   ،27  ،21 املواد  52 ومالءمة  املادة  األخيرة من 
قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية وترتيب اآلثار القانونية بناء 
على قرار املجلس الدستوري الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2014 تحت رقم 

950.14؛

مشروع قانون رقم 77.14 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
12.96 القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب؛

القانون  وتتميم  بتغيير   12.14 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .•
التنظيمي رقم 2.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 
الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

1.12.20 بتاريخ 27 شعبان 1433 ) 17 يوليو 2012(.

ةاعيدررةشيدرةاطاابيرةاسلمي،ررئيسرمجلسرةابوةب:

إذا سمحتم، أتلو عليكم جدول أعمال مشاريع القوانين التي سنقوم 
باملصادقة عليها:

والفقرة   6 املادة  ألحكام  الجديدة  الصيغة  األول:  املشروع  .•
69 و70 من مشروع   ،27  ،21 املواد  52 ومالءمة  املادة  األخيرة من 
قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية وترتيب اآلثار القانونية بناء 
على قرار املجلس الدستوري الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2014 تحت رقم 

950.14؛

مشروع قانون رقم 77.14 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
12.96 القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب؛

وتتميم  بتغيير   12.14 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  وأخيرا  .•
القانون التنظيمي رقم 2.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا 
ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.12.20 بتاريخ 27 شعبان 1433)17 يوليو 2012(.

على  الواردة  املراسالت  تالوة  املجلس  أمينة  السيدة  من  أطلب 
الرئاسة، فلتتفضل مشكورة.

ةاعيدةر ميللرةملصليررميبلرةملجلس:

شكأةرةاعيدرةاأئيس،

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

توصل مكتب مجلس النواب بالنصوص التشريعية اآلتية وتتعلق 
ب:

بالعماالت  يتعلق   112.14 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .-
واألقاليم؛

مشروع قانون تنظيمي 111.14 يتعلق بالجهات؛ .-

مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات؛ .-

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   93.14 رقم  قانون  مشروع  .-
املوقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013 بين اململكة املغربية وجمهورية 
ميدان  في  الضريبي  التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  إستونيا 

الضرائب على الدخل؛

مشروع قانون رقم 60.14 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .-
التدابير التي تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غير القانوني دون إبالغ 
ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، املعتمد من قبل مؤتمر منظمة 
والثالثين  السادسة  دورته  خالل  والزراعة  لألغذية  املتحدة  األمم 

املنعقدة بروما من 18 إلى 23 نونبر 2009؛

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   76.14 رقم  قانون  مشروع  .-
 19 في  بالرباط  املدنية والتجارية املوقعة  املادة  في  القضائي  التعاون 

فبراير 2014 بين اململكة املغربية والبوسنة والهرسك؛

االتفاق  على  بموجبه  يوافق   66.14 رقم  قانون  مشروع  .-
اإلضافي التفاقية التعاون القضائي املتبادل وتنفيذ األحكام القضائية 
وتسليم املجرمين املوقعة بروما في 12 فبراير 1971 بين اململكة املغربية 

والجمهورية اإليطالية املوقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014؛

مشروع قانون رقم 22.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم  .-
وتحديث  املدنية  الخدمة  العمومية،  الوظيفة  مجاالت  في  للتعاون 
بين   )2013 )5 ديسمبر   1435 في فاتح صفر  بالرباط  اإلدارة املوقعة 

حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين؛

مشروع قانون رقم 94.14 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .-
بالرباط في 21 ماي 2014 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الطائفة 
الفرنسية لبلجيكا فيدرالية والوني ببروكسيل حول الوضعية القانونية 
للمؤسسات املدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية 

والوني بروكسيل باملغرب؛

االتفاق  على  بموجبه  يوافق   107.14 رقم  قانون  مشروع  .-
بشأن االعتراف املتبادل برخص القيادة، السوق املغربية والسعودية 
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املوقع بمراكش في 11 من جمادى األولى 1435 املوافق 13 مارس 2014 
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية؛

مشروع قانون رقم 53.14 يوافق بموجبه على االتفاقية حول  .-
نقل األشخاص املحكوم عليهم املوقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية اإليطالية؛

مشروع مرسوم بقانون رقم 2.15.260 بتغيير وتتميم القانون  .-
رقم 9.97 املتعلق بمدونة االنتخابات؛

مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام األسا�ضي  .-
للقضاة؛

السياحية  باملؤسسات  يتعلق   80.14 رقم  قانون  مشروع  .-
وأشكال اإليواء السياحي األخرى؛

مقترح قانون تنظيمي بتعديل املادة 26 من الظهير الشريف  .-
الصادر في 24 من ذي القعدة 1432 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 
29.11 املتعلق باألحزاب السياسية، تقدم به السيدات والسادة النواب 

أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛

مقترح قانون إطار حول تدبير املكاسب الرقمية للدولة، تقدم  .-
به السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق االشتراكي؛

املتعلق   37.99 رقم  القانون  بتتميم  يق�ضي  قانون  مقترح  .-
املؤرخ   1.022.39 بتنفيذه ظهير شريف رقم  الصادر  املدنية  بالحالة 
الفريق  النواب من  والسادة  السيدات  به  تقدم   1423 25 رجب  ب 

االستقاللي للوحدة والتعادلية؛

مقترح قانون يق�ضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008  .-
النظام  بمثابة   1958 فبراير   24 موافق   1377 4 شعبان  في  الصادر 
املعارضة  فرق  عن  به  تقدم  العمومية،  للوظيفة  العام  األسا�ضي 
السيدات والسادة النواب: نور الدين مضيان وعبد القادر الكيحل عن 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، ميلودة حازب ومحمد الحجوجي 
عن فريق األصالة واملعاصرة، إدريس لشكر ومحمد عامر عن الفريق 

االشتراكي، الشاوي بلعسال وفوزية البيض عن الفريق الدستوري؛

مقترح قانون يق�ضي بتعديل الظهير الشريف رقم 1.58.250  .-
 58.11 رقم  بالقانون  تعديله  تم  كما  املغربي  الجنسية  قانون  بسن 
املتعلق بمحكمة النقض، والقانون رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3، 4 ربيع األول 1428، املوافق 28 مارس 

2007، تقدمت به نائبات ونواب فرق املعارضة؛

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96.24 املتعلق  .-
بالبريد واملواصالت كما تم تغييره وتتميمه، تقدمت به نائبات ونواب 

فرق املعارضة.

ومن املجلس الدستوري توصل املجلس ب:

مقترح  بأن  يق�ضي   953/15 رقم  الدستوري  املجلس  قرار  .-
القانون الرامي إلى إحداث نظام أسا�ضي خاص بهيئة الدكاترة املوظفين 
باإلدارات العمومية، والجماعات الترابية واملؤسسات العامة ال يندرج 

في مجال القانون؛

956/15 الذي صرح املجلس  قرار املجلس الدستوري رقم  .-
بموجبه بشغور املقعد الذي كان يشغله النائب السابق املرحوم موحى 
بوركالن، املنتخب عن الدائرة االنتخابية املحلية تنغير، مع دعوة املرشح 
الذي يرد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب في 

الالئحة لشغل املقعد الشاغر، شكرا السيد الرئيس.

ةاعيدرةاأئيس:

شكأةرةاعيدةرةألميبل،

إلى وفد موريتاني يزور مجلس  بالتحية  أتقدم  باملناسبة أود أن   
النواب، سيدي محمد ولد محم األمين العام لحزب االتحاد من أجل 
السيا�ضي  املكتب  عضو  برملاني  نائب  سالم  محمد  علي  الجمهورية، 

للحزب، وحسن يوسف رئيس ديوان السيد األمين العام، مرحبا بكم.

شكرا، على بركة هللا، ننطلق في أشغال الجلسة التشريعية.. الكلمة 
للسيد الوزير، تفضل السيد الوزير، شكون؟.. هاذ ال�ضي اللي عطاوني.

ةلحكوملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةاوز أر ةاعيدرمحمدرمبديعر
ةملكلفربااوظيفلرةاسموميلروتحديثرةإلدةرة:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

ةاعيدرةاأئيسرةملحترم،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةبرةملحترمون،

يطيب لي أن أعرض على أنظاركم مشروع قانون تنظيمي رقم 12.14 
بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب 
العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بعد أن صادقت 
عليه باإلجماع لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلسكم املوقر 

في اجتماعها ليوم 24 مارس 2015.

ةاعيدرةاأئيسرةملحترم،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةبرةملحترمون،

التي أر�ضى  العليا  في املناصب  التعيين  كما تعلمون فإن منظومة 
القانون  أحكام  بموجب  لبناتها  ووضعت  اململكة،  دستور  دعائمها 
لكونه  الجيدة،  للحكامة  متقدما  نموذجا  تعد   02.12 رقم  التنظيمي 
مختلف  قبل  من  ممارستها  تنظيم  أدوات  من  وأداة  آلياتها  من  آلية 
الفاعلين، فاملناصب العليا باإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية 
تعتبر مدخال رئيسيا لدعم جهود هذه األخيرة الرامية إلى تكريس مبادئ 
في  والفعالية  باملحاسبة  املسؤولية  وربط  الجيدة،  الحكامة  وقواعد 
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التدبير العمومي.

حضأةترةاعيدةتروةاعادة،

أنظاركم تحيين  املعروض على  التنظيمي  القانون  يتوخى مشروع 
في  املحددة  العليا  واملناصب  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  لوائح 
الذكر،  السالف   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  من  و2   1 امللحقين 
من خالل إدراج بعض املؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام 
ومقاولة  مؤسسة   16 ب  األمر  ويتعلق  امللحقين،  هذين  في  والهيئات 

عمومية، ومنصبا ساميا على الشكل التالي:

4 مؤسسات عمومية استراتيجية؛ .-

مجلس  في  شأنها  في  التداول  يتم  عمومية  مؤسسات   10 .-
الحكومة؛

منصبين اثنين من املناصب العليا باإلدارات العمومية. .-

وهكذا فقد تم إدراج 3 من هذه املؤسسات العمومية، وأشخاص 
القانون العام، والهيئات في الئحة املؤسسات العمومية االستراتيجية، 
الطبيعة  في  أساسا  تتجلى  االعتبارات  من  مجموعة  إلى  استنادا 
االستراتيجية ألنشطتها، واألدوار املحورية التي تضطلع بها في ميدان 

التحكيم واملراقبة والتقنين، وهي:

روال: الهيئة املغربية لسوق الرساميل التي حلت محل مجلس القيم 
املنقولة بموجب القانون رقم 43.12 املتعلق بالهيئة املغربية لسوق 
الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح 

جمادى األولى 1434 )13 مارس 2013(؛

املحدثة  االجتماعي،  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  ثانيا: 
بموجب القانون رقم 64.12 القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات 
واالحتياط االجتماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 

بتاريخ 4 جمادى األولى 1435 )6 مارس 2014(؛

ثااثا: الوكالة املغربية لألمن والسالمة في املجالين النووي واإلشعاعي، 
في  والسالمة  باألمن  املتعلق   142.12 رقم  القانون  بموجب  املحدثة 
املجالين النووي واإلشعاعي وبإحداث الوكالة املغربية لألمن والسالمة 
في املجالين النووي واإلشعاعي، الصادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم 

1.14.149 بتاريخ 25 شوال 1435 )22 أغسطس 2014(.

كما تم إدراج حسب أحكام مشروع هذا القانون التنظيمي ضمن 
السادس  العمومية اإلستراتيجية، مؤسسة محمد  الئحة املؤسسات 
للنهوض باألعمال للتربية والتكوين املدرجة حاليا ضمن الئحة املناصب 
العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، وال تخفى عليكم 
نساء  لفائدة  تقدمها  التي  والخدمات  املؤسسة  هذه  وحجم  أهمية 
ورجال التعليم الذين يشكلون نصف موظفي إدارات الدولة عبر توفير 

ما يلزمهم من خدمات اجتماعية.

هذا وقد تم إدراج بعض املؤسسات األخرى التي تم إحداثها بموجب 
قوانين صدرت بعض صدور القانون التنظيمي رقم 02.12 املشار إليه 
أعاله ضمن الئحة املناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس 

الحكومة، وهي:

املكتب الوطني لالستشارة الفالحية، املحدث بموجب القانون  .-
الفالحية  لالستشارة  الوطني  املكتب  بإحداث  القا�ضي   58.12 رقم 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.67 بتاريخ 4 ربيع األول 1434 

)16 يناير 2013(؛

مؤسسات األعمال اإلجتماعية لفائدة موظفي وزارة اإلقتصاد  .-
واملالية، املحدثة بموجب القانون رقم 82.12 القا�ضي بإحداث وتنظيم 
مؤسسة األعمال اإلجتماعية لفائدة موظفي وزارة اإلقتصاد واملالية 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.07 املؤرخ في 20 ربيع اآلخر 

1435 )20 فبراير 2014(؛

الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث  .-
الوطنية  بالوكالة  املتعلق   80.12 بالقانون رقم  التي أحدثت  العلمي، 
لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.14.130 بتاريخ 3 شوال 1435 )31 يوليوز 2014(؛

مؤسسة النهوض باألعمال اإلجتماعية لفائدة العاملين بوزارة  .-
بموجب  إحداثها  تم  التي  الفالحة(،  )قطاع  البحري  الفالحة والصيد 
النهوض  مؤسسة  وتنظيم  بإحداث  القا�ضي   60.12 رقم  القانون 
باألعمال اإلجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفالحة والصيد البحري 
)قطاع الفالحة( الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.128 بتاريخ 

21 ربيع األول 1436 )13 يناير 2015(؛

الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية التي تم إحداثها  .-
بموجب القانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية 
والعطرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.15.04 بتاريخ 29 من ربيع 

اآلخر 1436 )19 فبراير 2015(؛

بعض  عن  املسؤولين  مناصب  الالئحة  نفس  في  ستدرج  كما 
املؤسسات والهيئات التي أحدثت قبل صدور القانون التنظيمي رقم 
02.12 السالف الذكر، والذي تبين أنه لم تدرج فيه عند صدوره، وهي:

املعهد الوطني للبحث الزراعي، الذي أحدث بموجب القانون  .-
الصادر  الزراعي  للبحث  الوطني  املعهد  بإحداث  املتعلق   40.80 رقم 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.2004 بتاريخ 3 جمادى اآلخرة 1401 

)8 أبريل 1981(؛

املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، املحدث بموجب  .-
القانون رقم 48.95 القا�ضي بإحداث املعهد الوطني للبحث في الصيد 
البحري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.98 بتاريخ 12 من 

ربيع األول 1417 )29 يوليو 1996(؛
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املعهد العالي للقضاء، الذي تم إحداثه بموجب القانون رقم  .-
09.01 املتعلق باملعهد العالي للقضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.02.240 بتاريخ 25 من رجب 1423 ) 3 أكتوبر 2002(؛

املعهد املغربي للتقييس، املحدث بموجب القانون رقم 12.06  .-
املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة واالعتماد الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010(.

وفضال عما سبق فقد تم تصحيح تسمية مؤسسة مكتب معارض 
رقم  الشريف  الظهير  في  الواردة  الصحيحة  بالتسمية  البيضاء  الدار 
1.76.535 بتاريخ 5 من شوال 1337 )19 شتنبر 1977( املحدث لهذه 

املؤسسة، وهي مكتب األسواق واملعارض بالدار البيضاء.

والنقل،  للتجهيز  العام  املجلس  رئيس  منصبي  إدراج  تم  وأخيرا 
واملفتشين الجهويين للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني 
الحكومة  في شأنها مجلس  يتداول  التي  العليا  املناصب  ضمن الئحة 
املنصوص عليه في البند »ج« من امللحق رقم 2 من القانون التنظيمي 

املذكور، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ةاعيدرةاأئيس:

تم توزيع التقرير؟ وزع التقرير، نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املادة الفريدة واملكونة ملشروع القانون برمته للتصويت:

األخوات  بزاف،  توصلت  بزاف  عندي  ألنه  اليوم  تجاوزا  املهم 
واإلخوان نساوا البطائق تجاوزا اليوم ما غاديش، نستمروا.

أعرض املادة الفريدة واملكونة ملشروع القانون برمته للتصويت: 
إجماع.

  2. 4 مشأوعرقانونرتبظيميررقمر صادق مجلس النواب على 
في  بالتعيين  املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير 
املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 شعبان 1433، 17 

يوليو 2012.

شكرا السيد الوزير على املساهمة ديالكم. نمر إلى مشروع القانون 
القانون  الدستوري على  للمجلس  اآلثار  ترتيب  التنظيمي وهو  الثاني 
التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، الكلمة للسيد الوزير لتقديم 

الصيغة الجديدة ألحكام هذه املواد.

ةاعيدرمحمدربوسسيدروز أرةالقتصادروةملاايل:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

ةاعيدررئيسرمجلسرةابوةبرةملحترم،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةبرةملحترمون،

على  ألعرض  املوقر  مجلسكم  أمام  مجددا  أتقدم  أن  يسعدني 
أنظاركم مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية على 
ضوء قرار املجلس الدستوري الصادر بخصوص هذا القانون التنظيمي 

بتاريخ 23 ديسمبر 2014.

وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة أحالت هذا املشروع 
من جديد على مجلسكم املوقر في إطار املسطرة املعمول بها في هذا املجال 
من أجل ترتيب اآلثار القانونية على قرار املجلس الدستوري السالف 
الذكر، وذلك بعد أن استنفذ هذا املشروع مسطرته العادية بعرضه 
على كل من املجلس الحكومي واملجلس الوزاري على التوالي بتاريخي 25 
و29 يناير 2015 واملصادقة من طرفهما على الصيغة الجديدة للمشروع 
التي تأخذ بعين االعتبار ما صرح به املجلس الدستوري الذي أقر بأن هذا 

القانون في مجمله مطابق للدستور باستثناء ثالث مالحظات أساسية:

ةملالحظلرةألولى: تأتي في إطار دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويجب 
التذكير في هذا الصدد على أن الحكومة كانت ترغب في أن يتم تفعيل 
مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية ابتداء من فاتح يناير 2015 
حيث تم إيداع مشروع هذا القانون بمجلس النواب بتاريخ 7 فبراير 
2014 غير أنه استحال تحقيق هذه الرغبة نظرا لكون مشروع قانون 
التنظيمي  القانون  إعداده على أساس  تم  الذي   2015 املالية لسنة 
الجاري به العمل تم إيداعه بمجلس النواب بتاريخ 20 أكتوبر 2014 
أي قبل التصويت النهائي على مشروع القانون التنظيمي موضوع هذا 

القانون؛

ةملالحظلرةاثانيل: تتعلق بالفقرة األخيرة من املادة 6 التي تنص على 
أنه ال يمكن تعديل املقتضيات الضريبية والجمركية إال بموجب قانون 
املالية، حيث اعتبر املجلس الدستوري هاذ الفقرة غير مطابقة للدستور 
لكون حصر إمكانية تعديل املقتضيات الضريبية والجمركية في قانون 
املالية من شأنه تقييد كل من صالحيات البرملان والحكومة في مجال 

التشريع؛

ةملالحظلرةاثااثل: تتعلق بالفقرة األخيرة من املادة 52 الذي تنص 
تحيل  املستشارين  قبل مجلس  من  وقع رفض مشروع  إذا  أنه  على 
الحكومة على مجلس النواب املشروع الذي صادق عليه في القراءة 
األولى مدخلة عليه التعديالت التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس 
املستشارين، واعتبر املجلس الدستوري أيضا مضمون هذه الفقرة من 
شأنه اإلخالل بإحدى القواعد الدستورية املنصوص عليها في الفصل 
84 من الدستور، والذي يوضح بأن التداول بين مجل�ضي البرملان يتم 
على أساس النص الذي صوت عليه املجلس اآلخر في الصيغة التي أحيل 

عليها بها عليه.

وذلك، وبناء على ما سبق وعمال بأحكام الفصل 134 من الدستور 
الذي ينص على أن قرارات املحكمة الدستورية ال تقبل أي طريق من 
طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة، فإن الحكومة أخذت بهذه 
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املالحظات من أجل ترتيب اآلثار القانونية على قرار املجلس الدستوري 
الصادر في شأنه القانون التنظيمي 130.13 وذلك ب:

التنظيمي  القانون  من   6 املادة  من  األخيرة  الفقرة  حذف  أوال: 
السالف الذكر؛

ثانيا: إعادة صياغة الفقرة األخيرة من املادة 52 من القانون التنظيمي 
السالف الذكر، كما يلي القانون أو النص الجديد يقول: »إذا وقع رفض 
املشروع من قبل مجلس املستشارين يحال إلى مجلس النواب في إطار 
القراءة الثانية الصيغة التي صوت عليها مجلس املستشارين بالرفض 

للبت فيها«؛

21 و27 و69 و70 من  املواد  املدخل على  التعديل  تثبيت  ثالثا: 
الجدولة  بتغيير  املتعلق  املالية  لقانون   130.13 التنظيمي  القانون 

الزمنية لدخول مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ.

ملشروع  الجديدة  الصيغة  بها  جاءت  التي  املستجدات  هي  تلكم 
القانون التنظيمي 130.13 لقانون املالية املنظور على أنظار مجلسكم 
القانونية على قرار املجلس  اآلثار  ترتيب  فيها من أجل  للبت  املوقر، 

الدستوري، شكرا السيد الرئيس.

ةاعيدرةاأئيس:

شكرا السيد الوزير، وزرع التقرير ال�ضي عبد العزيز، السيد النائب 
وزرع التقرير، نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إجماع؟ وال كاين ال�ضي عبودي إجماع ال؟ إذن:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 69 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 70 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

نفس  للتصويت:  برمته  التنظيمي  القانون  مشروع  أعرض 
التصويت؟

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على الصيغة الجديدة ألحكام املادة 6 والفقرة 
األخيرة من املادة 52 ومالءمة املواد 21، 27، 69 و70 من مشروع قانون 
تنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية وترتيب اآلثار القانونية بناء على قرار 
املجلس الدستوري الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2014 تحت رقم 14.950.

يق�ضي   77.14 رقم  القانون  وهو مشروع  التالي  القانون  مشروع 
12.96 القا�ضي بإصالح القرض الشعبي  القانون رقم  بتغيير وتتميم 

للمغرب، الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون.

وز أر ادىر ةملبتدبر ةاوز أر ةإلدري�سير ةألزمير ةدريسر ةاعيدر
ةالقتصادروةملاايلرةملكلفربامليزةنيل:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيمروصلىرهللاروسلمرعلىرسيدنارمحمدر
وعلىرآاهروصحبهرر مسين.

ةاعيدرةاأئيسرةملحترم،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةبرةملحترمون،

عرفته  الذي  البناء  بالنقاش  أشيد  أن  البداية  في  لي  اسمحوا 
مقتضيات مشروع القانون رقم 77.14 القا�ضي بتغيير وتتميم القانون 
رقم 12.96 القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب من طرف لجنة 
املالية والتنمية االقتصادية بمجلسكم املوقر، والذي مكن من إغناء 
وتحسين بعض مقتضيات هذا املشروع بعد تدارس مقترحات التعديل 

التي قدمت من طرف أعضاء اللجنة املحترمة.
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ةاعيدرةاأئيسرةملحترم،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةبرةملحترمون،

لقد تم بناء النموذج التنظيمي والتجاري ملجموعة البنك الشعبي 
على أساس تعاوني بموجب ظهير 25 ماي 1926 والذي تمت مراجعته 
سنة 1961 وتم بعد ذلك إصدار القانون رقم 12.96 القا�ضي بإصالح 
القرض الشعبي للمغرب بتاريخ 17 أكتوبر 2000 وذلك بهدف ترسيخ 
النموذج التنظيمي للمجموعة بإحداث هيئة مركزية ممثلة في البنك 

املركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية تحت وصاية لجنة مديرية.

ووعيا من السلطات العمومية بالنضج املنهي للمجموعة شرع منذ 
سنة 2002 بمجموعة من العمليات تف�ضي باالنسحاب التدريجي للدولة 
من رأسمال البنك املركزي الشعبي لصالح البنوك الجهوية الشعبية، 

وفي هذا اإلطار تم تحقيق العمليات التالية:

في  الدولة  تمتلكها  التي  الحصص  21 % من  نسبة  تفويت  .-
رأسمال البنك املركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية وذلك سنة 

2002؛

إجراء عملية عرض عمومي للبيع في بورصة القيم خصت 20  .-
% من رأسمال البنك الشعبي املركزي اململوك من طرف الدولة في يونيو 

2004؛

تفويت 20 % من رأسمال البنك املركزي الشعبي من طرف  .-
الدولة للبنوك الشعبية الجهوية في 23 مايو 2011، تلتها عملية مماثلة 
املركزي  البنك  رأسمال  10 % من  2012 همت حصة  21 شتنبر  في 

الشعبي؛

وأخيرا تم في 17 أبريل 2014 تفويت ما تبقى من حصة الدولة  .-
في رأسمال البنك املركزي الشعبي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية.

وفي هذا اإلطار، يندرج مشروع القانون من أجل تكريس هذا التطور 
على مستوى رأسمال املجموعة، وتعزيز الطابع التعاضدي والتعاوني 
لهذا  العريضة  الخطوط  تلخيص  ويمكن  للمغرب،  الشعبي  للقرض 

املشروع في الثالث نقط اآلتية:

والبنوك  الشعبي  املركزي  البنك  لرأسمال  املتبادلة  املراقبة  روال: 
الشعبية الجهوية عن طريق تملك البنوك الشعبية الجهوية لنسبة 
ال تقل عن 51 % من رأسمال البنك املركزي الشعبي، وتملك البنك 

املركزي الشعبي ألغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية؛

ثانيا: تطوير الحكامة الجيدة بالقرض الشعبي للمغرب من خالل 
إسناد دور محوري للجنة املديرية فيما يخص توفير التمويل الالزم 
لتشغيل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب، واملصادقة على النظام 
األسا�ضي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية، وكذا النظام األسا�ضي 
باملراقبة  املتعلقة  املقتضيات  إلغاء  تم  كما  الشعبي،  املركزي  للبنك 
القبلية إلدارة  التراخيص  الحكومة، وكذا  املمارسة من قبل مندوبي 

الحكومة وذلك تماشيا مع انسحاب الدولة من رأسمال البنك املركزي 
الشعبي؛

ثااثا وأخيرا: تبسيط القانون بإلغاء كل األحكام اإلنتقالية التي لم 
تعد سارية املفعول بحكم التطور الذي عرفه رأسمال املجموعة.

تلكم السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة النواب املحترمين، 
ويتمم  يغير  الذي   77.14 رقم  القانون  ملشروع  العريضة  الخطوط 
القانون رقم 12.96 القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةاعيدرةاأئيس:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى عملية التصويت ملشروع القانون رقم 
77.14 املادة األولى وتتضمن عددا من املواد والتي سنعرضها للتصويت 
تباعا، املادة 2 رقم التعديل 1 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، 

الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، فليتفضل.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةملهديرةاكنعو�سي:

شكأةرةاعيدرةاأئيس،

ةاعيدةنرةاوز أةن،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةبرةملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة نيابة عن فرق املعارضة لتقديم مجموعة 
من التعديالت تتعلق بهاذ املشروع القانون 12.96، مشروع القانون 
71.14 وكما ال يخفى عليكم السيد الرئيس، على أن هذه التعديالت 
سبق لنا أن تقدمنا بها على مستوى لجنة املالية ولكن بطبيعة الحال 
من  بها  نتقدم  أن  لنجاعتها  نظرا  وارتأينا  وتفصيال،  جملة  رفضت 
جديد أمام الجلسة العامة، ع�ضى أن نظهر للسيدات والسادة النواب 

املحترمين نجاعة هذه التعديالت، وكذلك للرأي العام الوطني.

فأوال وقبل كل �ضيء من الناحية الشكلية تفضل السيد الوزير اآلن، 
وقال بأن ظهير 1926 الذي أسس البنك الشعبي أعيد تأسيسه من 
جديد عام 61 ثم خضع لتعديالت فيما بعد إلى أن وصلنا إلى تعديل 
تفويت بتاريخ 17-4-2014 لتنبيه تفويت الحصة ديال الدولة بأتمها، 
باستثناء سهم واحد اليوم من رأسمال البنك الشعبي املركزي وهو الذي 
بقي في ملك الدولة، يعني نقدرو نقولو بأن الدولة لم تعد تمتلك شيئا 
في هذه املؤسسة وهي مؤسسة بنكية، مؤسسة من مؤسسات االئتمان 
ال تختلف في أي �ضيء على اإلطالق على مؤسسات االئتمان األخرى، 
ولهذا نرتئي على أنها أن تخضع لقانون األبناك وقانون االئتمان بشكل 
عام، ولكن الدولة، الحكومة اقتضت على أن يبقى التنظيم ديال هاذ 
املؤسسة التي ال تمتلك فيها شيئا، ولكنها تنظمها بشكل قانوني ونصوت 
عليه نحن البرملانيين، فو هللا لست أدري ملاذا أنا أصوت على أن يكون 
بهذا  وليس  الشكل  بهذا  املركزي  الشعبي  للقرض  التنظيمي  الشكل 
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الشكل هذا وكذلك األبناك الجهوية.

على كل حال، نأتي إلى التعديل اللي تقدمنا به نقول فيه على أنه 
على  ديالها  الودائع  من  بضخ 70%  تلتزم  الشعبية  الجهوية  األبناك 
مستوى الجهات التي تحصلت فيها هذه األموال، نظرا ألن هاذ البنك 
أجل  من  وأسس  تعاضدي،  وبنك  تعاوني  بنك  وهو  خاصيات  عنده 
أن يساهم بشكل فعال في االقتصاد الجهوي للجهة التي يوجد فيها، 
فلهذا نرى أنه من الالئق ومن املجدي ومن املفيد اقتصاديا على أنه 
جل ادخار أي في حدود %71 من هذه الودائع أنها تصرف وتستثمر على 
مستوى تلك الجهة، وأن ينص عليها النص وال نترك للمسؤولين على 
ألبناك الجهوية أن يفعلوا ما شاءوا بالودائع، ألنه نعرف جميعا على أن 
أبناك جهوية معينة في املغرب تتوصل بأموال، نعلم أن عدد من األبناك 
الشعبية الجهوية تتوصل بودائع مهمة جدا في مناطق فقيرة جدا في 
املغرب، ولهذا ليس هناك واحد االستعمال عادل لألموال التي تتوصل 
بها هذه األبناك الجهوية، فلهذا قدمنا هاذ االقتراح هذا، وشكرا لكم 

السيد الرئيس.

ةاعيدرةاأئيسر:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

وز أر ادىر ةملبتدبر ةاوز أر ةإلدري�سير ةألزمير ةدريسر ةاعيدر
ةالقتصادروةملاايلرةملكلفربامليزةنيل:

شكأةرةاعيدرةاأئيس،

ةاعيدرةابائ4رةملحترم،

 في ما يتعلق بهاذ التعديل، هذا التعديل غير مقبول العتبار أن املادة 
األولى، املادة األولى من القانون رقم 96.12 والتي لم ينلها أي تعديل، 
معنى أن القانون الحالي اللي هو نحن بصدد مناقشته، املادة األولى 
فيه لم ينلها أي تعديل، هذه املادة تنص صراحة على أن تعبئة االدخار 
واستخدامه يتم على مستوى الجهات التي تم جمعه فيها وكذا النهوض 
باألعمال البنكية على املستويين املحلي والجهوي، وبالتالي القانون ينص 
على أن من بين املهام املنوطة بالبنك املركزي الشعبي والبنوك الجهوية 
أن تقوم بجمع االدخار وتعبئته واستعماله على مستوى الجهات التي تم 

جمعه فيها، ولذلك فهذا التعديل غير مقبول.

ةاعيدرةاأئيسر:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، مؤيدي هذا التعديل.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةملهديرةاكنعو�سي:

ما تقدم به السيد الوزير من إيضاح هو فعال موجود، ولكن على 
مستوى الواقع على املستوى الفعلي ال يتم تطبيق هاذ املادة األولى، 
والسيد الوزير أعلم مني ألنه هو عنده اإلحصائيات ديال املؤسسات 

نعلم  ما كناش  وإيال  ونعلم جميعا،  الكافية  املعرفة  ويعلم  البنكية، 
ملوارد  استعمال  حول  بإحصائيات  نأتي  أننا  على  مستعدين  واحنا 
األبناك الشعبية على أنها ال تراعي هاذ املبدأ، ولهذا اقترحنا وتشبثنا بهاذ 

التعديل هذا، وتقدمنا به أمام مجلسكم املوقر، وشكرا لكم.

ةاعيدرةاأئيسر:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 79؛

املعارضون: 130؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، أشنو درتو في 
التصويت ال�ضي العبودي، معارضون؟ إذن:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

املادة 15 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، التعديل رقم 2 
الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةملهديرةاكنعو�سي:

شكأةرةاعيدرةاأئيس،

هذا التعديل قلنا فيه، تقوم لجنة املديرية بإعداد نظامها الداخلي 
ويصادق عليه مجلس إدارة البنك املركزي يصادق عليه مجلس إدارة 
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البنك املركزي الشعبي، ألن في اعتقادنا أنه ال يصح للجنة املديرية أن 
تعد وتيهئ نظامها الداخلي وتصادق عليه بل أن مجلس اإلدارة وهو الذي 

يخول له املصادقة على هذا النظام، وشكرا لكم.

ةاعيدرةاأئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

وز أر ادىر ةملبتدبر ةاوز أر ةإلدري�سير ةألزمير ةدريسر ةاعيدر
ةالقتصادروةملاايلرةملكلفربامليزةنيل:

شكأةرةاعيدرةاأئيس،

واللجنة  املديرية،  اللجنة  ديال  داخلي  نظام  هذا  الحال  بطبيعة 
املديرية للتذكير بمقت�ضى القانون تشرف على القرض الشعبي باملغرب، 
ومن  املركزي  الشعبي  القرض  من  مكون  باملغرب  الشعبي  والقرض 
البنوك الجهوية الشعبية، وبالتالي ال يمكن ملجلس إدارة البنك الشعبي 
املركزي أن يصادق على نظام داخلي للجنة مديرية تقوم بإدارة القرض 

الشعبي املغربي ككل، ولذلك فالتعديل غير مقبول. شكرا.

ةاعيدرةاأئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، تفضل السيد الرئيس.

ةابائ4رةاعيدرعبدرهللاربووةنوررئيسرفأ قرةاسدةالروةاتبميل:

شكأةرةاعيدرةاأئيس،

هي عندنا البنوك الشعبية الجهوية وعندنا البنك املركزي، في البنوك 
الشعبية الجهوية عندنا مجلس اإلدارة وعندنا مجلس الرقابة، في البنك 
املركزي عندنا مجلس إدارة ومجلس الرقابة، وفوق من هاذ ال�ضي كامل 
عندنا اللجنة املديرية 5 من هنا و5 من لهيه، كتحكم في البنوك الجهوية 
وفي البنك املركزي، دابا املقترح تيقول أودي هذا النظام الداخلي اللي 
غتعدو أعلى هيئة، نهبطوه ألدنى مستوى ديال طرف واحد ديال مجلس 

اإلدارة ديال البنك املركزي وهذا غير مقبول، شكرا.

ةاعيدرةاأئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل، ال أحد؟

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 79؛

املعارضون: 130؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

املادة 18 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةملهديرةاكنعو�سي:

شكأةرةاعيدرةاأئيس،

هذا واحد التعديل كذلك نعتبره حتى هو عندو واحد الجدوى، هذا 
تعديل نعتبر على أن له جدوى كبيرة، بحيث قلنا يتعين على الوكاالت 
املتخصصة أو التقنية املوكول لها التداول في املنتوجات املالية املشتقة 
أو املضاِربة باألسواق املالية، أن تكون منعزلة تماما عن وكاالت البنوك 
للمصالح  يمكن  التي  للخطورة  نظرا  العزل  هذا  وبررنا  الشعبية، 
املسؤولة عن املضاربة في األبناك أن تؤدي بها إلى استعمال املوارد بشكل 
عام التي هي ودائع لزبناء وفي غالب الوقت بدون إرادتهم وال علمهم، 
فقلنا يجب أن تحصر املهام ويكون بينها واحد العازل حتى تتم العمليات 
العادية ديال مؤسسة االئتمان بشكل طبيعي وأن تقوم املصالح التي 
تعنى باملضاربة إلخ.. بشكل مستقل وبموارد أخرى وتتم العملية بشكل 

مستقل هذا هو السبب اللي أدى بنا إلى وضع هذا التعديل، وشكرا.

ةاعيدرةاأئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

وز أر ادىر ةملبتدبر ةاوز أر ةإلدري�سير ةألزمير ةدريسر ةاعيدر
ةالقتصادروةملاايلرةملكلفربامليزةنيل:

ةاعيدرةاأئيس،

ةاعيدرةابائ4رةملحترم،

هو هاذ العمليات أصال البنوك الجهوية ال تقوم بها، ألن كيف ما 
قلت سابقا القرض الشعبي للمغرب مكون من البنك املركزي ومن 10 
ديال البنوك جهوية وهما البنك املركزي والبنوك الجهوية الشعبية تقوم 
بالعمليات اللي هو مرخص بمقتضاها في إطار الورقة ديال االعتماد 
ديالها، الترخيص ديال االعتماد ديالها واللي هي مؤطرة بالقانون ديال 
غير  فالتعديل  ولذلك  في حكمها،  التي  والهيئات  االئتمان  مؤسسات 

مقبول.
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ةاعيدرةاأئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد؟ 
مؤيدي التعديل تفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةملهديرةاكنعو�سي:

التعبير  في  الوزير،  السيد  االلتباس  من  النوع  واحد  وقع  ربما 
بالوكاالت  نعني  ال  حنا  املتخصصة،  الوكاالت  على  يتعين  قلنا  حيث 
املتخصصة، األبناك الشعبية الجهوية، الوكاالت املتخصصة هي بعض 
الهيئات أو املصالح أو نسميها كيفما نشاء التي تعمل في قطاع املضاربة 
الشعبية  األبناك  اختصاص  من  ليس  الحال  بطبيعة  وهذا  املالية، 
الجهوية، وإنما هو من اختصاص البنك الشعبي املركزي أو القرض 
الشعبي املركزي وهو اللي قلنا فإذا أنه ق�ضى وتعين أنه يقوم بهاذ النوع 
من العمليات يجب على أن هذه الوكاالت املتخصصة أن تعمل بواحد 
النوع من العزل أو l’étanchéité.financière باش يبقى الودائع في أمن 

هذا هو اللي كنقصدوا حنايا ما�ضي األبناك الشعبية الجهوية.

ةاعيدرةاأئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 79؛

املعارضون: 130؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 18 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

املادة 21 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي هذا التعديل السيد النائب، كتسحب، كتقدم؟ تفضل.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةملهديرةاكنعو�سي:

شكأةرةاعيدرةاأئيس،

هاذ التعديل هذا راه دال على نفسه وال يحتاج إلى تبرير، قلنا فيه 
بأن هاذي واحد الفقرة أضفناها للمادة 21، وقلنا بأن من األعمال 
إلنشاء  السعي  وتفرعاته،  املركزي  الشعبي  القرض  إليها  يسعى  التي 
وضعية  في  املقاولين  لفائدة  الجهوية  بالبنوك  املالي  للتكوين  مصالح 
صعبة أو في ضيق أو عسر مالي، وإحداث لجان للمساعدة االقتصادية 
واالجتماعية وكذا خاليا للتضامن ووحدات لتنمية االدخار االجتماعي 
وتشجيع كفالة ورعاية األغيار للمشاريع املحلية، كنظن بأنه التعبير 

اللي استعملناه واضح تمام الوضوح نطلب على أنه األبناك الشعبية 
الجهوية نظرا لخصوصيتها، أنها تقوم بنوع من األعمال تختلف ربما على 
ما تقوم به مؤسسات االئتمان التجارية العادية لصالح فئات معينة 
يا إما في حاجة للمساعدة أو في حاجة للمؤازرة أو في حاجة للتمويل، 
وهاذ الشرائح أو هاذ الفئات ذات االحتياجات الخاصة موجودة والدولة 
بوسائل أخرى وفي إطارات أخرى تعمل على مساعدتها فاقترحنا على أن 

األبناك الشعبية الجهوية تساهم كذلك في هذا املجهود، وشكرا.

ةاعيدرةاأئيس:

الكلمة للسيد الوزير، الحكومة.

وز أر ادىر ةملبتدبر ةاوز أر ةإلدري�سير ةألزمير ةدريسر ةاعيدر
ةالقتصادروةملاايلرةملكلفربامليزةنيل:

شكأةرةاعيدرةاأئيس،

من  اعتماد  على  حاصل  بنك  هذا  فقط  للتذكير  الحال  بطبيعة 
املنصوص  البنكية  بالعمليات  القيام  أجل  من  املركزي  البنك  طرف 
عليها في القانون املتعلق بمؤسسات االئتمان، وهاذ العمليات لها طابع 
تجاري وصبغة تجارية في إطار املنافسة اللي هي دايرة في السوق بين 
باقي األبناك، وبالتالي ال يمكن من الناحية االقتصادية ومن الناحية 
القانونية أن هاذ البنك التنصيص على أنه البد أن يقوم بعملية ذات 
طابع اجتماعي أوparrainage أو كذا، مع العلم أنه هذا البنك كباقي 
األبناك تتقوم بعمليات اجتماعية يعني املواكبة د املقاوالت وال املساعدة 
ديال التمدرس في إطار مؤسسات fondation.les وفي إطار املراعاة ديال 

القوانين التي تنظمها، ولذلك فهاذ التعديل غير مقبول.

ةاعيدرةاأئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ما كاينش، 
مؤيدي هذا التعديل، تفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرةاطاهأرشاكأ:

شكأةرسيادةرةاأئيس،

ةاعيدرةاوز أ،

 على كل حال من خالل الرد ديالكم يتبين على أن خصوصية هاذ 
النوع من البنوك، بحكم أن كاين بنك مركزي وبنوك جهوية، ولكن هاذ 
البنك هذا هو في أصله بنك تعاوني c’est.une.mutuelle إذن اللي هي 
ترتكز باألساس على العمل املشترك على التضامن، وعلى الدعم الشعبي، 
وهاذ الشعبية إيال ما كانش يدير هاذ العمل هذا أشمن شعبية عندو هاذ 
البنك؟ إذن هذا بنك تجاري بحالو بحال األبناك نديرو لو قانون ديالو 
وإلى آخره ونحيدو لو هاذ الصبغة ديال الشعبية، فتواجد هاذ الشعبية، 
وكونه نظام تعاوني mutuelle ال في أصله في العشرينات وال في الستينات 
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وال اآلن في الصيغة ديال ظل يحافظ على النظام التعاوني التضامني 
اللي خاصو يقوم ويتحمل واحد املسؤولية  التشاركي  بطبيعة الحال 
منين تكون هناك متاعب للتنمية االقتصادية واالجتماعية في عمقها 
االجتماعي، فملي ما تتعاونش هاذ البنك هاذي هاذ الناس هاذو اللي هما 
في وضعية مالية صعبة في إطار رؤية تضامنية تعاونية فنسميوه بنك 
تجاري وال نسميوه �ضي حاجة أخرى على كل حال. إذن تعديل جاء من 
هاذ الغاية هاذي تنشوفوا بأن الحكومة هي ال تعي اهتمام لهاذ التضامن 
والتشارك وبطبيعة الحال والتعاون اللي هما العمق ديال هاذ املؤسسة 

هاذي شواء في شقها الجهوي أو املركزي، شكرا.

ةاعيدرةاأئيس:

أعرض هاذ التعديل للتصويت:

املوافقون: 79؛

املعارضون: 130؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 21 مكرر للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

املادة 24 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، التعديل رقم 5 
الكلمة ألحد مقدمي التعديل، تفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةملهديرةاكنعو�سي:

شكأةرةاعيدرةاأئيس،

هاذ املادة 24 أضفنا لها واحد الفقرة، وهاذ الفقرة هاذي كنقولوا 
فيها بأنه فيما يتعلق بمعامالت األبناك الجهوية تكون تحديد تسعيرات 
تكون واحد التسعيرة تفضيلية لخدمات البنك لصالح الطلبة والشباب 

العاملين الذين يقل سنهم عن 25 سنة، وكذا الطبقة العاملة؛ مراعاة 
التشكيلة االجتماعية النموذجية ملجالس اإلدارة ومجالس الرقابة قصد 
التمثيل الجيد لجميع شرائح زبناء البنك؛ وأخيرا مراعاة مبدأ املناصفة 
وخاصة في مناصب املسؤولية والعمل على تخصيص ثلث املقاعد على 
األقل في املجلس اإلداري وفي مجلس الرقابة للنساء في أفق ال يتعدى 
نهاية 2020؛ وأخيرا إجبارية تخصيص أحد مناصب الرئاسة على األقل 
للنساء إما رئاسة أحد مجل�ضي اإلدارة والرقابة أو رئاسة اللجنة املديرية 
بالنسبة للبنك الشعبي املركزي أو منصب املدير العام بالنسبة للبنوك 

الشعبية الجهوية، ويتعين تحقيق ذلك في أفق ال يتعدى نهاية 2020.

فهذا املقترح كما يعبر عن نفسه السيد الرئيس، السيدين الوزيرين، 
السيدات والسادة النواب املحترمون، فهو داخل في جو املناخ الذي 
أخرى  ومن جهة  املناصفة من جهة،  نحو  السعي  وهو  اآلن،  نعيشه 
نتمنى أن األبناك الشعبية الجهوية بحكم كما قال النائب املحترم ال�ضي 
الطاهر شاكر قبل اآلن على أنه عندها واحد الطابع تعاضدي وتعاوني 
ومتميز على األبناك التجارية، فلماذا ال تتدخل الدولة بهاذ املناسبة، 
وتعطي أفضلية لبعض الشرائح التي هي في حاجة لدعم معين ودعم 

خاص على األقل في البداية ديال املشاريع ديالهم، وشكرا لكم.

ةاعيدرةاأئيس:

الكلمة للسيد الوزير، الحكومة.

وز أر ادىر ةملبتدبر ةاوز أر ةإلدري�سير ةألزمير ةدريسر ةاعيدر
ةالقتصادروةملاايلرةملكلفربامليزةنيل:

شكأةرةاعيدرةاأئيس،

السيد النائب املحترم، هي الفكرة في حد ذاتها فكرة مهمة، لكن.. 
الصوت خصو يتزاد من هنا الصوت اللي عندي هو هذا...

ةاعيدرةاأئيس:

الصوت، Régie الصوت، تفضل السيد الوزير.

وز أر ادىر ةملبتدبر ةاوز أر ةإلدري�سير ةألزمير ةدريسر ةاعيدر
ةالقتصادروةملاايلرةملكلفربامليزةنيل:

قلت السيد الرئيس، هاذ الفكرة مهمة غير هو ينبغي التذكير بأننا 
كنتكلموا على واحد املؤسسة بنكية، هاذ املؤسسة تشتغل في محيط 
خاصنا  ال�ضي  هاذ  غنفرضوا  إيال  وبالتالي  أخرى  أبناك  مع  تناف�ضي 
نفرضوه على الجميع، مع العلم أن الذي يحدد السعر ديال الخدمات 
هو السوق في إطار التنافسية، وأن هاذ القانون راكم طرحتوا النقاش 
في األول، هاذ القانون إنما جاء فقط ليحافظ على الطابع التعاوني 
والتعاضدي لهذا البنك، وفي حفاظه على الطابع التعاوني والتعاضدي 
في حفاظ على الشركاء املساهمين، هادوك التعاونيات وهادوك الشركاء 
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للحفاظ عليهم، وبالتالي هاذ املسألة ال تعفي البنك من أنه يطبق عليه 
ما يطبق على باقي األبناك واللي هو القانون البنكي، وبالتالي التسعيرة 
ديال  للقوة  تخضع  املساهمين  وانتخاب  التعيين  للتنافسية،  تخضع 
املساهمة، وبالتالي كما هو الشأن بالنسبة لباقي األبناك وبالنسبة لكل 
املؤسسات االنتاجية، ألنه البنك مؤسسة انتاجية كباقي املؤسسات، 
وكاينة شركات املساهمة وشركات وشركات وبالتالي كلها تخضع لنفس 

املقتضيات التنافسية، ولذلك فهذا التعديل غير مقبول.

ةاعيدرةاأئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل؟  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد 
تفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرةاطاهأرشاكأ:

شكأةرةاعيدرةاأئيس،

على أي حال السيد الوزير، واحد فينا راه ما فاهمش إما حنا وإما 
الحكومة، حنا طرحنا هاذ الطرح هذا، هاذ التعديل هذا ارتباطا بكون 
هذه البنك هي في العمق ديالها مؤسسة تعاضدية، إذن تعاونية، وفي 
النظام التعاوني في املنظومة التعاونية ما كاينش الربح، ما كنتكلموش 
إنسان  التعاونية ما كاينش رأسمال، كاين  املنظومة  الربح، وفي  على 
هو الرأسمال يعني un.Homme=une.voix ما�ضي le.capital اللي هو 
كيدبر وحنا كنالحظوا هاذ الخرق هذا، ألنه في املنظومة التعاونية هو 
.l’effort هو كل  communالعمل املشترك التضامن بطبيعة الحال و
واحد كيجيب داك ال�ضي اللي عندو، ولكن في التدبير االعتبار ما�ضي 
للرأسمال، ما�ضي للفلوس، االعتبار لإلنسان ألن هذا هو الفرق ما بين 
الليبرالي املتوحش، على أن هذه  الرأسمالي  التعاوني والنظام  النظام 
تعتبر اإلنسان على أنه عنده قيمة معنوية وهادي تعتبر الرأسمال هو 

اللي عنده القيمة إذن هنا راه مشيتوا في هذا.

ثم الخصوصية ديال هاذ القانون السيدان الوزيران، السيد وزير 
املالية والسيد الوزير املحترم ديال امليزانية، على أنه هذه منظومة اللي 
الدولة تملك فيه %1، وبالتالي %99 هي ديال هادوك املساهمين الفقراء 
البسطاء اللي خاصهم بانيين املشاركة ديالهم عن التضامن وعن التآزر 
ي جينا نقولو لكم اوالد 

ّ
وعن بطبيعة الحال وضع اليد في اليد، واآلن مل

هاذ الناس هادو راهم طلبة، راهم معطلين، راهم عمال، خاصنا نعيرهم 
واحد االهتمام خاص.

وقضية أخرى اللي هي املناصفة هذا تنزيل للدستور ديال 2011، 
واش أعباد هللا حتى هاذ الدستور 2011 اللي كيطلب املناصفة وحنا 
قلنا لكم من هنا 2020 يمكن تزيدوا نبداو، واش حتى هو ما باغينش 
كتضربوا  إذن  به؟  تعملوا  بغيتوش  ما  الدستور  حتى  واش  تنزلوه؟ 
املنظومة ديال التعاون والتعاضد والتشارك والتضامن بطبيعة الحال 
من جهة، وتضربوا كذلك الدستور اللي هو عبر عن رأي الشعب املغربي 

كترفضوا  واش  التعديل،  لهذا  رفضكم  فهمتش  ما  إذن  بشموليته، 
كترفضوا  التشارك،  كترفضوا  التضامن،  كترفضوا  واش  الدستور؟ 
التفاعل، كترفضوا العمق املعنوي لإلنسان كإنسان، ما�ضي كرأسمال 
وكتثقلوا عليه الفلوس بطبيعة الحال، والسيد الوزير والسادة الوزراء 
انتما عارفين إيال درتوا �ضي دراسة معمقة في القروض اللي كتعطيها 
البنوك الشعبية سواء على املستوى الجهوي وال على املستوى الوطني 
راها ال تعير اهتمام للطبقات املسحوقة والكادحة والشعبية، من حراثة، 
من فالحة، من رعاة، من عمال، من ...، حتى النساء حتى هما بغيتوا 
تضربوهم سبحان ربي العظيم، أين نحن من مضمون املناصفة، ومن 
إرادة املشرع الدستوري اللي بغى باش املناصفة تطلق باش تنزل وانتما 
ما بغيتوش تبداوا بها كاع؟ شكرا ولهذا حنا ما كنتفهموش هاذ الرفض 

ديال الحكومة للتعديالت بطبيعة الحال في هاذ اإلطار هذا، شكرا.

ةاعيدرةاأئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 79؛

املعارضون: 130؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

املادة 29 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق املعارضة، الكلمة ألحد 
مقدمي التعديل.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةملهديرةاكنعو�سي:

هذا تعديل تقدمنا به في نفس السياق، ألن املادة 29 تتحدث عن 
رصد صندوق للدعم، لدعم بعض املؤسسات، وفي هاذ اإلطار حنا زدنا 
واحد الفقرة، وقلنا يجب كذلك أن هذا الصندوق يجب أن يستفيد 
منه من هو في حاجة لضمان تسديد قروض البنوك الشعبية الجهوية 
املحصل عليها من أجل معالجة الضائقة املالية أو صعوبات أخرى، 
مع أن موارد صندوق الدعم تخصص إما ملنح اعتمادات ملؤسسات 
القرض الشعبي التي تعاني من مخاطر مالية وإما لتعزيز رأسمال هذه 
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املؤسسات، غير أن هذا الصندوق يمكنه أن يضطلع كذلك بمهمة ثالثة 
تتجلى في ضمان تسديد القروض التي تحصل عليها املؤسسات املعنية 

من طرف األغيار من أجل معالجة صعوبات مالية، شكرا.

ةاعيدرةاأئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

وز أر ادىر ةملبتدبر ةاوز أر ةإلدري�سير ةألزمير ةدريسر ةاعيدر
ةالقتصادروةملاايلرةملكلفربامليزةنيل:

ةاعيدرةاأئيس،

ضمان  ليس  ديالو  الهدف  صندوق  هو  الدعم  صندوق  هاذ  هو 
القروض، الهدف ديالو هو الحفاظ على السالمة املالية ديال املجموعة 
ديال القرض الشعبي للمغرب، وبالتالي إذا كان واحد البنك من األبناك 
مالية  ضائقة  أو  إشكاليات  يعيش  املجموعة  داخل  املجموعة  ديال 
هاذ الصندوق يساعده من أجل أن يتجاوز هاذ الضائقة حفاظا على 
املجموعة على القرض الشعبي للمغرب، وبالتالي هاذ صندوق الدعم 
األخرى  القروض  أخرى،  لتسديدات  أو  أخرى  لقروض  موجها  ليس 
باش ضمن  ديالها  آليات  عندها  والدولة  ديالها،  ميكانيزمات  عندها 
القروض املوجهة من األبناك إلى العموم، هذا الصندوق داخلي هدفه 
املالية ملجموعة القرض الشعبي  األسا�ضي هو الحفاظ على السالمة 

للمغرب، ولذلك فالتعديل غير مقبول.

ةاعيدرةاأئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل، ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 79؛

املعارضون: 130؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

أعرض املادة األولى برمتها للتصويت كما صادقت عليا اللجنة

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

املادة الثانية وتتضمن عددا من املواد والتي سنعرضها للتصويت 
اتباعا.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون : 79؛

املمتنعون : ال أحد.

فرق  لدن  من  تعديالن  بشأنها  ورد  الثانية  املادة  من   23 املادة 
املعارضة، تفضل السيد اتباعا ياهلل تفضل.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةملهديرةاكنعو�سي:

يا بسم هللا، التعديل األول كذلك املادة تتقول بأنه يتكون رأسمال 
مخصصة  عادية  مشاركة  حصص  من  الجهوية  الشعبية  البنوك 
مشاركة  حصص  ومن  الترابية  والجماعات  ضفنا،  وحنا  للشركاء، 
ذات امتياز مخصصة للبنك الشعبي املركزي إلى آخره...، يعني نطلب 
من مجلس النواب املحترم أنه يقرر في هاذ املادة على أنه هاذ ال�ضي 
ناقشنا في اللجنة، ونحن نقول على أنه يجب أن يقرر في هاذ املادة 
على أنه الجماعات الترابية، الجماعات املحلية والجهات كذلك على 
وجه الخصوص مجالس الجهات التي هي مقبلة على تغيير كبير وعظيم 
وبناء وإيجابي على أنها تكون تساهم كذلك في رأسمال األبناك الشعبية 
الجهوية، لكي يمكن لها أن تستفيد من أرباح األبناك الجهوية إذا كانت 
هناك أرباح، وتستفيد من الخبرة املالية ديال األبناك الجهوية الشعبية، 
وتستفيد من مسائل كثيرة جدا، املنتخبون ديالنا هما في أمس الحاجة 

إليها السيما في هاذ القطاع املالي، وشكرا لكم.

ةاعيدرةاأئيس:

وال  الثاني،  للتعديل  ندوزو  عاد  نكملو  األول  التعديل  هذا  دابا 
ندوزوهم بجوج؟ بجوج قدم.
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ةابائ4رةاعيدرمحمدرةملهديرةاكنعو�سي:

وحصص  االمتياز  ذات  املشاركة  حصص  تمثل  أن  يجب  قلنا 
الجماعات الترابية على التوالي في أي وقت 35 و20 % على أق�ضى تقدير 
الثاني وجعلنا  التعديل  من رأسمال كل بنك شعبي جهوي، هذا هو 

حدينا هاذ املساهمة في واحد القدر نعتبره معقول.

ةاعيدرةاأئيس:

مقترحي  على  لإلجابة  الوزير  للسيد  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
التعديلين، تفضل السيد الوزير.

وز أر ادىر ةملبتدبر ةاوز أر ةإلدري�سير ةألزمير ةدريسر ةاعيدر
ةالقتصادروةملاايلرةملكلفربامليزةنيل:

شكأةرةاعيدرةاأئيس،

ةاعيدرةابائ4رةملحترم،

هو فيما يتعلق بالجماعات الترابية والجهات على ما أعتقد، ليس 
من اختصاصها أو من هدفها تحقيق األرباح، ألن قلتيو غادي دخل باش 
تحقق األرباح، الجهات ال ينبغي أن تحقق أرباحا، وإنما أن تقدم خدمات 
للمواطنين، هاذ ال�ضي اللي سمعت هذا قيل بالحرف، إذا كان الهدف هو 
التمويل والحصول على التمويل الجماعات الترابية لها بنك مخصص 
لها، باإلضافة على أنها يمكن أن تعبئ التمويالت من خارج هذا البنك، 
ولكن لها بنك مخصص لها، هذا بنك في النقاش قال السيد النائب 
املحترم سابقا أن هذا البنك تعاوني، وهاذ البنك التعاوني الحصص 
لفائدة  تبقى  االمتيازية  الحصص  أو  العادية  الحصص  سواء  ديالو 
ولهذه  التقديم،  هذا  على  القانون  نص  ولذلك  املتعاونين،  الشركاء 

االعتبارات التعديل غير مقبول.

ةاعيدرةاأئيس:

التعديالن وال التعديل؟

وز أر ادىر ةملبتدبر ةاوز أر ةإلدري�سير ةألزمير ةدريسر ةاعيدر
ةالقتصادروةملاايلرةملكلفربامليزةنيل:

التعديلين معا، هو في نفس املادة التعديالن على املادة 23.

ةاعيدرةاأئيس:

حيث أنا عندي محضر السيد النائب خاصني نضبط، إذن الكلمة 
شوية  زيد  الرئيس،  السيد  تفضل  التعديلين،  هذين  معار�ضي  ألحد 

الصوت ال�ضي كلزيم.

ةابائ4رةاعيدرعبدرهللاربووةنوررئيسرفأ قرةاسدةالروةاتبميل:

أوال فيما يتعلق، ما عرفتش السيد الرئيس هل قدمتم املادة األولى 

بعد ما انتهينا من املواد املضمنة للتصويت أم ال؟ قبل ما ندوزو للمادة 
الثانية، حيث هاذي كاينة في املادة الثانية فمعذرة.

إلى  والجهات  الترابية  الجماعات  ديال  املوضوع  بهاذ  يتعلق  فيما 
غير ذلك، فيما يتعلق بالتعديل األول فيه 2 ديال اإلشكاالت: أوال كل 
ما يتعلق بالجماعة الترابية ولى في قانون تنظيمي، أكبر بكثير من قانون 
عادي اللي كناقشوا اآلن، ثم أنه هاته البنوك الشعبية بما فيها حتى 
البنك املركزي الشعبي هي بنوك تعاونية، اليوم حنا كنرفضوا عليها 
كنقولوا رأسمال ديالها خاص تكون فيه الجماعات الترابية، ما عمرو 
وبأي حصة؟  ندخلوه،  دابا كيخصنا  كان،  ما عمرو   1921 كان من 
حصص  أنه  أودي  وكنقولوا  كنجيوا  اللي  الثاني  التعديل  هو  هذا 
املشاركة ذات االمتياز اللي هادي جاء باش نحافظو على البعد التعاوني 
خصصناها ما بين بنوك جهوية والبنك املركزي، قلنا البنك املركزي 
غياخذ 51 من البنوك الجهوية والبنوك الجهوية أصال واخذة 52، فهاذ 
الجماعات الترابية فين غندخلوها؟ ولذلك أنا كنقول هاذ املوضوع هذا 
ليس مجاله هو هذا، إيال بغينا نتكلمو على الجماعات الترابية راه عندنا 
القوانين كناقشوها اآلن وثم الفصل 146 من الدستور كيحدد كاع 
املجاالت وفين غادي دخل هادي وحتى التمويل ديالها، ولذلك التمويل 
ديال الجماعات الترابية هو بقانون تنظيمي وليس بقانون عادي وبالتالي 

هذا التعديل ما�ضي بالصتو هاذي، شكرا.

ةاعيدرةاأئيس:

أكيد أن هناك تأييد، تفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرةاطاهأرشاكأ:

شكأةرسيادةرةاأئيس،

التعاون  ديال  املنظومة  إطار  في  حنا  بأنه  نذكر  حال،  كل  على 
والتعاضد والتشارك، واملنظومة ديال التعاون والتعاضد والتشارك راها 
ما كتطلبش الربح، والبنك الشعبي اآلن تنشوفوا بأنه ربح وربح بزاف 
بطبيعة الحال، وفي القروض ديالو تيعطيها للعفاريت ما تيعطيهاش 
للمساكين، إذن شعبيته راها بين قوسين، وحنا في هاذ التعديالت هادي 
بغينا هاذ البنك هذا يقرب �ضي شوية لألرض، يقرب �ضي شوية من 
الساكنة، من املجتمع بجميع الشرائح ديالو يعطي للعفاريت إيال بغى، 
ولكن الصغار ما ينساهمش، هذا هو الهم ديالنا حنا ما ينساش الفالحة، 
ما ينساش العمال، ما ينساش الطلبة، ما ينساش العاطلين، ما ينساش 
الصناع التقليديين والصانعات التقليديات، ما ينساش الفالحات، إذن 
بغيناه يشارك بفكر تعاوني تضامني تشاركي بطبيعة الحال شعبي هذا 
اللي بغينا حنا ندخلو في هذا، ومن خالل هاذ ال�ضي، هاذ ال�ضي عالش 

حنا فهاذ التعديل دخلنا 2 د األمور:

األمر األول هو من حيث املبدأ الجماعات الترابية، ونحن كنا نؤمن 
اللي  الوعاء  الترابية هي  2011 على أن الجماعات  من خالل دستور 
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تتحرك فيه التنمية االقتصادية واالجتماعية، ال على مستوى البنية 
في جميع  أو  التنمية، إذن  التنمية وتفعيل  التحتية وال على مستوى 
تراب اململكة، إذن هاذ الشعبية باش تكون لها البعد الوطني، خاص 
هاذ األبناك الجهوية اللي حنا في عهد الجهوية املتقدمة، وفي عهد تنزيل 
الدستور ينص على هاذ أصبحت مقتضيات دستورية اللي تنص على 
الجهوية املتقدمة، صحيح على أنه كاين بنك اللي هو le.FEC، وإيال كان 
le.FEC شكون اللي يقد يوصل ليه في الرباط، le.FEC شكون اللي يقد 
يوصل ليه، حنا واحد الوقت، السيد الوزير قال بأنه من ال�ضي السيد 
رئيس الفريق املحترم قال من 21، و21 راه كان االستعمار أ صاحبي، 
وكان هذاك ال�ضي تدار تعاضدي غير النصارى، غاد النصارى تدار ليهم 
داك الساعة إلى آخره...، ونحن في بعد مثل ما يزيد عن نصف قرن 
من االستقالل راه حنا أصبحنا بخير وخير، لنا طموحات أخرى هاذ 
الطموحات هي اللي بغيناها نوصلو ليها خاص الجماعات املحلية تولي 
ي تبغي 

ّ
شريك ديال البنوك الجهوية، ومؤسس ومكون أسا�ضي باش مل

�ضي قرض تم�ضي للبنك اللي حداها ما تجيش تم�ضي حتى لشارع ما عرفت 
فين كاين هاذ البنك هذا اللي...، ما عرفت كاين في الرباط ياك؟ وفي 
الرباط ما عرفت فينا حي، راه الفالحة ما يكدوش يجيوا لهاذ الحي اللي 
هو فيه، راه ما يعرفوهش، راه العامل واملواطن البسيط وراعي الغنم 
وراعي الجمال واللي تيجي من املغرب العميق، من املغرب العميق، من 
املغرب الحقيقي، املغرب اللي خاصنا نتعاونو معاه واللي بغينا نتضامنو 
معاه ونتشاركو معا راه يصعب عليه باش يجي لهاذ فين كاين هاذ البنك 
هذه، راه أنا ما عرفتش فين كاين، أنا رئيس جماعة وما عرفتهاش فين 

كاينة على كل حال.

املدبرين  ديال  الحضور  يكون  وبالتالي  شريك  يكون  بغينا  إذن 
واملسيرين لهاذ املال اللي هو مجموع من ذيك الدوائر الترابية، يكون 
عندها اعتبار عند املنتخب عند هاذوك املواطنين اللي انتاخبو هذوك 
الناس باش يكونوا حاضرين ليهم بطبيعة الحال ويعاونوهم ويتعاونوا 
معهم ونصيبو الرؤية االنعكاسية ديال التمويالت اللي تجمعت من ذاك 
الفضاء الجهوي عن املنطقة الجهوية وعن الجماعات املحلية وعن 
الجبال والسهول والهضاب والصحاري وغيرها من املناطق املغربية إلى 
آخره... راه بغينا الناس تخرج من الرباط وتم�ضي عند الناس آ عباد هللا، 
واش هاذ العقلية ما بغيناش نساليو معاها خالص، ولهذا أنا أقول بأن 
هاذ الجماعات بغيناهم هاذ الجماعات الترابية في عهد الديمقراطية 
املحلية، وفي عهد املشاركة وإشراك الجميع بغينا الجماعات املحلية، 
لكن نؤمن بالديمقراطية ومن طبيعة الحال الحقيقية والديمقراطية 
املحلية بطبيعة الحال كمكون أسا�ضي للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
اللي بغيناها في فضاءها تكون هي املشتل ديال الخصب ديال هاذ التنمية 
هذه، ولكن إيال بغينا نبقاو دائما في التركيز والتمركز في الرباط بطبيعة 
الحال سنظل بعيدين عن الديمقراطية املحلية وعن التنمية املحلية، 
وبالتالي غيظل املغرب ذو املغربين، املغرب يخلق كل �ضي أو فيه كل �ضي 
أو مغرب نساوه من كول�ضي بطبيعة الحال حتى املساهمة ديال األبناك 

ديالو اللي في الجهة ديالو ما يمكنش تكون ليها آثار على التنمية املحلية 
والجهوية إلى آخره...إذن هذا هو املبدأ األول.

الرأسمال  هاذ  من  الحصيص  واحد  يكون  بغينا  الثاني،  املبدأ 
يخصص للجماعات املحلية بطبيعة الحال في إطار الجهوية املتقدمة، 
هاذ الجهوية اللي بغيناها تكون باش غادي تكون متقدمة؟ بالكالم، 
باإلنشاء، بغيناها تكون باألبناك بالفلوس، بالبرامج، باملناهج بطبيعة 
الحال، باملساهمات الفعلية بطبيعة الحال، هاذ املجلس الجهوي ديال 
الجهوية املتقدمة كيف بغى يكون له آثار إيال كانت األبناك اللي هي في 
الجهة، مالين الفلوس اللي هو الشرايين ديال الحياة ديال التنمية في 
هاذ املناطق هادي، مبعدين عليه؟ وراه حنا تنخبروا على نفوسنا، ال 
نؤمن ال بديمقراطية محلية، ال بجهوية متقدمة، وال يحزنون، ولهذا 
رفضكم في الحكومة لهاذ ال�ضي هذا، إما ما فهمتوش وهنا خاصنا نبركو 
األرض باش نتفاهمو وإما أودي ال تؤمنون ال بالجهوية وال بالديمقراطية 

وال بتنمية محلية وال ب�ضي حاجة أخرى، وشكرا.

ةاعيدرةاأئيس:

شكأةرةاعيدرةابائ4،

إذن أعرض هاذ التعديل للتصويت:

املوافقون: 79؛

املعارضون: 130؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 79؛

املعارضون: السيد النائب املحترم السيد النائب، العملية ديال ال 
وخليناك خذيتي وقتك كافي عبرتي وهللا يجعل البركة...

املوافقون: 79؛

املعارضون: 130؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛
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املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 2 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة 3 وتتضمن عددا من املواد والتي سنعرضها للتصويت تباعا.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.
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أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة الثالثة برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 130؛

املعارضون: 79؛

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب علىرمشأوعرقانونررقمر4 .77 يق�ضي بتغيير 

وتتميم القانون رقم 96.12 القا�ضي بإصالح القرض الشعبي للمغرب.

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمراسلة تتعلق 

بملء املقعد الشاغر بمجلس النواب عن طريق التعويض، وذلك بدعوى 

املترشح السيد إدريس الرضواني لشغل املقعد الذي كان يشغله السيد 

أنس الدكالي. شكرا، رفسترةلجلعل.
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محضأرةلجلعلرةاعانسلروةاثالثينرنسدرةملائتين

ةاتار خ: الثالثاء 24 جمادى الثانية 1436 )14 أبريل 2015(.

ةاأئاسل: السيدة كنزة الغالي، النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب.

ةاتوقيت: ساعتان وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة زواال 
والدقيقة السادسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  ةألعمال:   دولر
الحكومية التالية: 27 سؤاال.

التجهيز والنقل؛

املكلف بالنقل؛

الشؤون العامة؛

املكلفة بالبيئة؛

املكلف باملقاوالت؛

العالقات مع البرملان؛

ةاعيدةركنزةرةاغاليررئيعلرةلجلعل:

رشأفر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةاأحيم،ر ةاأحمنر هللار نعمر
ةملأسلينروعلىرآاهروصحبهرر مسين.

ةفتتحترةلجلعل،

ةاعادةرةاوزرةءرةملحترمون،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةبرةملحترمون،

الدورة  لهذه  الشفهية  األسئلة  جلسات  أولى  في  مجددا  نلتقي 
الربيعية، وذلك طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات 
 27 اليوم  األعمال  جدول  يتضمن  املوقر.  ملجلسنا  الداخلي  النظام 
سؤاال شفويا موزعة على قطاعات مختلفة، واآلن أطلب من السيد 

أمين املجلس تالوة املرسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل مشكورا.

ةاعيدررحمدرةاتهاميررمينرةملجلس:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع 
البرملان يخبر فيها بما يلي: »في إطار مقتضيات املادة 104 من النظام 
الداخلي ملجلس النواب، توصلت الحكومة يوم اإلثنين 13 أبريل 2015 
بأربع طلبات لتناول الكلمة في موضوع عام وطارئ، يستلزم إلقاء الضوء 
عليه وإخبار الرأي العام الوطني، وذلك على الساعة الثانية بعد الزوال 
و8 دقائق، وحيث إن النظام الداخلي ملجلس النواب ينص على أنه 
فإنه  الحكومة،  مع  باتفاق  الطلبات  في هذه  الواردة  املواضيع  تبرمج 

يشرفني أن أخبركم أن الحكومة مستعدة للتفاعل اإليجابي مع الطلبات 
املوجهة إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك من طرف:

االستقاللي  الفريق  عن  مضيان  الدين  نور  السيد  النائب  .-
للوحدة والتعادلية واملتعلق بحادثة السير املأساوية التي عرفها إقليم 

طانطان يوم 2015/04/10 والتي ذهب ضحيتها أرواح أبرياء؛

النائبة السيدة رشيدة بنمسعود عن الفريق االشتراكي حول  .-
فاجعة طانطان؛

النائب السيد رشيد روكبان عن فريق التقدم الديمقراطي  .-
حول حادثة السير التي وقعت على مشارف مدينة طانطان؛

النائب السيد وديع بنعبد هللا عن فريق التجمع الوطني لألحرار  .-
حول فاجعة طانطان التي أودت بحياة أكثر من 30 شخصا.

بالعالقات  املكلف  الوزير  السيد  من  برسالة  الرئاسة  وتوصلت 
مع البرملان يخبر فيها بما يلي: اعتذار السيدة الوزيرة لدى وزير الطاقة 
واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة عن حضور جلسة هذا اليوم نظرا 

ملشاركتها في الدورة السابعة للمنتدى اإلفريقي للكربون بمراكش.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 10 فبراير إلى 14 أبريل 2015: توصلت رئاسة مجلس 
النواب ب 466 سؤاال شفويا، 639 سؤاال كتابيا، 1493 جواب عن 
أسئلة كتابية، وتم سحب 55 سؤاال شفويا، األسئلة الكتابية املتبقاة 

دون جواب 10508، شكرا السيدة الرئيسة.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكأةرةاعيدرةألمين،

حضأةترةاعيدةتروةاعادةرةابوةب،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، السؤال األول يتعلق، 

تفضل السيدة الرئيسة.

ةابائبلرةاعيدةرميلودةرحازبررئيعلرفأ قرةألصاالروةملساصأةر
)نقطلرنظام(:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

أنا فقط أريد أن أسجل البداية املتعثرة لهذه الدورة الربيعية التي 
ينتظر منها املواطنون تجاوز التأخير الذي حصل في الدورات السابقة، 
اليوم يغيب عن هذه الجلسة 9 قطاعات حكومية، كان املفروض أن 
تكون ضمن القطب الذي من املفروض أن يساءل اليوم، وتفرض علينا 
الحكومة أن تتمحور أسئلتنا حول 4 قطاعات فقط هي الحاضرة معنا 
في هذه الجلسة الدستورية. الحكومة السيدة الرئيسة، تريد أن تتدخل 
في عمل املؤسسة التشريعية من خالل توجيه املراقبة التي هي موكولة 
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للمؤسسة الدستورية عن طريق غياب الوزراء املتكررة، وبالتالي هي 
راهنية،  ذات  أسئلة  طرح  في  والنواب  النائبات  على  الفرصة  تفوت 
وتفرض علينا دائما واحد 3 وال 4 ديال القطاعات تنبقاوا فيها ال�ضيء 
الذي يفوت علينا حقنا الدستوري في مراقبة كل القطاعات الحكومية، 

شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

السؤال األول متعلق بمشاريع الوزارة املتوقفة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق االتحاد الدستوري، فلتتفضل إحدى أو 

أحد واضعي السؤال، مشكورا.

ةابائ4رةاعيدرةلخليفيرقدةدرة:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

السيد الوزير، يتأجل هذا السؤال أكثر ما يزيد على سنة متمنين أن 
نجد اإلجابة، لكن واقع الحال يفرض علينا أن نطرح السؤال من جديد 
حول األوراش واملشاريع التي توقفت قبل تحملكم املسؤولية وتوقفت 

في عهدكم ونستفسركم على هذا الوضع السيد الوزير؟

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم،رةلحمدرهللروةاصالةروةاعالمرعلىر
موالناررسولرهللاروعلىرآاهروصحبهرر مسين.

عزاؤنا جميعا في فلذات أكبادنا، رحمة هللا عليهم جميعا في الحادثة 
أعرف  أن  على  حرصت  أنا  املحترم،  النائب  السيد  ولكن  املفجعة، 
املشاريع املتوقفة، كاين مشروع واحد الذي أعتقد كان متوقف ل 4 
سنوات هو املشروع ديال مطار محمد الخامس الذي توقف العتبارات 
مرتبط  الوطني،  للمكتب  اإلداري  بالتنظيم  املرتبط  يعرفها،  الجميع 
بنوعية الصفقة، وتم في نهاية املطاف التوافق على ذلك وإعداد إعطاء 
االنطالقة من جديد، ونحن ننتظر آخر التفاصيل في املوضوع، إيال كانت 
�ضي مشاريع متوقفة أنا حاولت نتصل باش اإلخوان يخبرونا شنو هي 

املشاريع املتوقفة، باش يمكن تكون عندنا معطيات في هذا املوضوع.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرةلخليفيرقدةدرة:

شكأةرةاعيدرةاوز أ،

بطبيعة الحال عالوة على هاذ املشروع اللي تكلمتوا عليه، هناك 
عهد  في  مبرمجة  كانت  واللي  املتوقفة،  الطرق  من  املجموعة  واحد 
الحكومة السابقة، منها 4004 في العمالة ديال سال، 4002، 4033، 
307 اللي األشغال متعثرة منذ 2012 في »بزو« بين »بزو« و«تنالت«، 
باإلضافة لهذا السيد الوزير، توصلتم السيد الوزير بتقرير صادم عن 
األوضاع ديال الطرق في األقاليم الصحراوية، ومن ضمن هاذ الطرق، 
الطريق التي وقعت بها هاديك الحادثة اللي صابت واحد العدد من 
الوزير عالش  بكامله. نسائلكم السيد  الوطن  أكبادنا وأبكت  فلذات 
داك التقرير اللي جاء من عند لجنة برملانية استطالعية اعطاتكم تقرير 
صادم عن األوضاع، ملاذا لم تتدخلوا إلنقاذ هاذ األرواح هذه؟ وشكرا 

السيدة الرئيسة.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

املشاريع  الطرق،  وبين  املتوقفة  املشاريع  بين  الفرق  أوال  بعجالة 
املتوقفة كنتكلموا على مشاريع بمعنى الكلمة، أما صفقات أعلن عنها 
ثم ألغيت، أو الشركات ما قامتش باللي عليها، ثم كتعاود الصفقة، هذا 
جاري به العمل في العالم، في الجماعات املحلية في الوزارات، وال أعرف 
أن هناك مشروع بدأته الحكومة وأوقفته هذه الحكومة، هذه الحكومة 

تستمر في إطار املنطق ديال التجويد، في إطار املنطق ديال التحسين.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكر السيد الوزير، السؤال املوالي حول تعبئة املوارد املالية ملعالجة 
العجز الحاصل في مجال الطرق، للسيدات والسادة النواب املحترمون 

من فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل إحدى أو أحد واضعي السؤال.

ةابائ4رةاعيدرمأةدراكورش:

ةاعيدرةاوز أ،

 رغم املجهودات املبذولة من طرف وزارتكم، الزال قطاع الطرق 
الفنية  املنشآت  وصيانة  بصيانتها  مرتبطة  عديدة  مشاكل  يعرف 
بها، حتى يتسنى مواكبة تزايد وتيرة األنشطة االقتصادية  املتواجدة 
يتطلب  مما  السيارة،  والطرق  السريعة  بالطرق  واالجتماعية خاصة 
موارد مالية إضافية. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن رؤيتكم لتسريع 
تلك  خارج  إضافية  مالية  موارد  تعبئة  من خالل  املشاكل  هذه  حل 

املبرمجة بقانون املالية؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير املحترم.
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ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

من  كم  لي  سبق  السؤال،  هذا  طرح  على  املحترم  للنائب  شكرا 
مرة أخبرت السادة النواب والسيدات النائبات عن وضعية الشبكة 
الطرقية  الشبكة  على  وتكلمنا   2012 الوطني  الصعيد  على  الطرقية 
املصنفة، ما كنتكلموش على العالم القروي، وتحدثنا على أنه الوقت 
ما كيسمحش هذا يحتاج إلى وقت، الشبكة املصنفة فيها 61 ألف كلم، 
اللي هي معبدة في 2012: 42 ألف كلم اللي معبدة 47 % في حالة سيئة 
في 2012، اليوم كنوصلوا الحمد هلل، كنوصلوا آنذاك 53 % اللي هي 
في حالة حسنة أو جيدة، اليوم كنوصلوا ل 58 %، في ثالث سنوات 
كسبنا في جودة الطرق 5 ديال النقط، طبيعي اإلمكانيات املالية يعني 
بالنسبة للطرق 4 املليار و900 تقريبا 5 ديال املليار، ياهلل يمكن لك في 
الصيانة ألن كتدير الطرق السريعة والقناطر، يمكن لك تدير 2000 
كلم سنويا، وأنت عندك خصاص بعشرات اآلالف ديال الكيلومترات، 
اآلن املقاربة الجديدة هو أن خذينا قرض اإلتحاد األوروبي للشبكة 
املهيكلة، ثم أيضا كنتفاوضوا في قرض آخر 2 املليار باش نديرو الطرق 
اإلقليمية، ثم في البرنامج املستقبلي كنحاولوا ما أمكن الصيانة تاخذ 
املكانة ديالها، إذا كان الوقت يسمح نتحدث عن الطريق الوطنية، كيف 
كانت؟ وحجم اإلستثمارات التي تحصل اآلن بمئات الكيلومترات في هذه 

الطريق الوطنية الجنوب...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدراشكأ:

شكأةرةاعيدرةاوز أ،

جوابكم مقنع، عنوانه اإلحتياجات كثيرة، لكن املوارد املالية قليلة، 
الطرق بل وشق طرق جديدة،  في صيانة  الوزير مجهوداتكم  السيد 
وتعبيدها واملنشآت كذلك الفنية هذا عليه إجماع سواء من أغلبية 
ومعارضة، ثم السيد الوزير املجهودات ديالكم في تفقد هذه املنشآت 
للبحث عن الصيانة، نحن نقول إن املجهود الذي تقومون به مجهود 
جبار واستثنائي، فقط نود أن نشارككم فكرة البحث عن موارد مالية 
غير تقليدية ألجل أوال أن يخف العبء عن املركز، لكن كذلك ألجل 
أن ندمج املجاالت سواء كجهات أو إقليم أو جماعات محلية في هذا 
املوضوع، نموذج طريق ماسة الكبرى التي أعلنت فيها الصفقة كانت في 
حالة مزرية وهي اآلن في الطريق إلى الحل، كذلك نموذج بإقليم اشتوكة 
آيت باها دائما املنطقة الجبلية من »تنالت« إلى »آيت باها« كذلك فيه 
مجهود جبار، ونود إن شاء هللا أن يكون نفس هذا املنطق أن يسود في 

كل طرق واملنشآت الفنية ببالدنا، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا.

ةابائبلرةاعيدةرحعباءرربورز د:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

راجعون«،  إليه  وإنا  »وإنا هلل  فنحتسبهم عند هللا،  الضحايا  أما 
ولكن في البلد الحكومة تسير وتبرمج، ال يمكن أن نقبل ونحن في الفريق 
لسببين  املوت  طريق  بأنها  الطريق  هذه  ووصفنا  ذكرناكم  االشتراكي 

أساسيين:

أولهما أن البنية ديالها ضعيفة، وأن الحكومة في الوقت اللي املغرب 
م�ضى في الطرق السيارة وفي TGV ال زالت تتحدث عن تقوية وصيانة، 
نحن نتحدث عن حق من حقوق اإلنسان وهو التنقل في ظروف طبيعية، 
لم تتجاوبوا، وحتى القصاصة التي أرسلتموها اليوم وال البارحة لوكالة 
املغرب العربي لألنباء حول بعض اإلعتمادات، هاذ االعتمادات ماذا 
تعني؟ أنه الدولة عندها الفلوس ولكن انتما لم تستطيعوا أن تعبئوا من 
يطبق هذا، ما�ضي قدر هاذ الساكنة أن تموت في حوادث قاتلة لسببين: 
ضعف البنية كما أقول، وأن الدولة إلى اليوم لم تفتح بشكل هادف 
وجدي قضايا التهريب، ما يمكنش يستمر تهريب الوقود لهذه الساكنة، 

إذا كنتم في الشمال تتنقلون في طرق عادية نحن نتنقل ...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

أوال الحمد هلل في البالد ديالنا ال فرق بين الشمال والجنوب، بلد 
موحد توزع االستثمارات حسب البرمجة وحسب األولويات، بطبيعة 
الحال تيمكن أحيانا في منطقة نمشيو للموانئ ومنطقة أخرى للطرق، 
مناطق أخرى السكك، مناطق أخرى املطارات، مناطق أخرى الفالحة، 
لنا  ويمكن  عليها  نتكلمو  لنا  يمكن  موجودة  األرقام  يعني  الصناعة، 
نحّدوها، الطريق التي وقعت فيها الحادثة ندعو السادة النواب يكلفوا 
التي وقعت  النقطة األولى  لجنة يزوروها، ليست سيئة جيدة هاذي 
فيها الحادثة، في 5 سنوات هذا املقطع وقعت فيه قتل واحد في خمس 
ملا  تما،  واحدة وقعت حادثة  مرة  املقطع  هذا  املقطع،  هذا  سنوات 
جات هذه الحكومة 2012 ومنطق حقوق اإلنسان بما فيه اإلنسان 
يتنقل كان منذ 15 سنة ملا كان البعض في الحكومات، الطريق ملا جات 
الحكومة لقات فيها 6 ديال األمتار ضيقة رغم أن في غالبتها جيدة، 
الحكومة استثمرت مئات الكيلومترات نعيطوها لكم باألرقام: أنجز 165 
كلم، في طور اإلنجاز 113 كلم، الصفقات املعلن عنها اآلن 230 كلم، 
املبرمجة 154 كلم، في 1200كلم الحكومة ستنجز أكثر من النصف ما 

لم ينجز منه فيما سبق، وشكرا.
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ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، السؤال املوالي وهو حول تأخر صرف التعويضات عن نزع 
والسادة  للسيدات  الطرق،  عليها  تنجز  التي  الخواص  أرا�ضي  امللكية 
النواب املحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدربوعزةرةاأكبي:

ةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعيدرةاوز أ،

سؤالنا في فرق التقدم الديمقراطي هو حول تأخر صرف التعويضات 
عن نزع ملكية األرا�ضي أرا�ضي الخواص التي تعبرها الطرق؟

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

السؤال، وهذا ملف  النائب املحترم على هاذ طرح  السيد  شكرا 
معضلة، معضلة ألنه ملا جاءت الحكومة لقات حوالي 2 ديال املليار ما 
بين األحكام وما بين نزع امللكية ما تأداتش للناس لسنوات طويلة، ولقينا 
مليار و200 مليون في CDG اللي أدتها الحكومة وما تعطاتش للناس، 
اآلن الحكومة شنو دارت؟ هاذ ال�ضي قسماتو على 3 سنوات ديال نزع 
15 د  تقريبا  السنة غنبداوا نعطيو األحكام  ابتداء من هاذ  امللكية، 
املليون ديال الدرهم غيبقاوا لنا واحد 70 ملف، ثم أيضا اآلن لقينا 
الحل مع CDG باش نصرفو املليار و200 التي كانت موجودة لسنوات 
طويلة باش نكونو، أضف إلى ذلك جميع املؤسسات العمومية تؤدي 
في حينها السكك الحديدية، املوانئ، املطارات تؤدي في حينها، الذي 
تبقى اآلن واللي هو اآلن تنعالجوه اللي هو عندو أكثر من 20 سنة يتعلق 

بالطرق السيد النائب املحترم.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدربوعزةرةاأكبي:

أن  ليه هو  اللي غادي ندخل  الوزير على جوابكم،  السيد  شكرا 
نشكرك على الحكومات السابقة وال الحكومة هاذي على العمل اللي 
قامت به من ناحية الطرق السيار وال من ناحية الطرق الجهوية وال 
اإلقليمية، وأخص بالذكر الطريق السيار اللي تربط بين فاس ووجدة، 
جميع الزمالء ديالنا النواب ديالنا معنا سواء املعارضة واألغلبية نطالب 
إلى  يحتاجون  فئة ضعيفة  من  هما  الناس  العمل، ألن  هاذ  بتسريع 
تعويضاتهم، وأخص بالذكر إقليم تاونات دائرة قرية غفساي جماعة 
اللي   408 التي تمر منهم طريق رقم  الورزاك وجبابرة وموالي بوشتة 

نبهتكم سابقا في سؤال أو في 2012 على هاذ العمل بتسريع هذه العملية، 
والحمد هلل عطات اإلجابة ديالها، ولكن الكمية الكبيرة ال زالت، لذا 
نرجو منك ومن الحكومة املوقرة أن تسرع في تعويضات هاذ الفالحة 
الصغار، ألن البليدة اللي كانت عندو دازت فيها الطريق أشنو غادي 
فين غيفلح؟ آش غيعمل؟ واش ينتقل للمدينة، ألنه الناس الحمد هلل 
وطنيين وكافحوا وكانوا ناس من املقاومة، إذن بقاوا ثابتين في بالدهم، 
لذلك أرجو منك السيد الوزير أن تسرع أو تقوم بإسراع هذه العملية 

إلخراج هاذ التعويضات.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةمليري:

ةاعيدةرةاأئيعل،

نفس ال�ضيء السيد الوزير بالنسبة لنزع امللكية بإقليم بوملان، أنتم 
تعلمون أن أغلب الساكنة تعيش تحت عتبة الفقر، واألرض ديالها 
مشات إلنجاز الطرق يعني منذ سنوات مازال الناس ما توصالتشاي 

ب�ضيء، نتمناو باش تسرعوا بهاذ الوتيرة، وشكرا السيد الوزير.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

بعين  تؤخذ  ال  املشاريع  في  غالبا  كان  الحكومة  التزام  على  أؤكد 
االعتبار موضوع نزع امللكية، غالبا، أنا تنحاولوا نقولو الوضعية كيف 
دايرة، كان كيبقى نزع امللكية إلى آخر وقت تيوقع فيه تفاوض ما بين 
الوزارة وما بين وزارة املالية، الذي حصل هو أنه ابتداء من 2013 بدا 
بنزع امللكية مع اإلخوان د وزارة  اللي يتعلق  كيضاف اعتماد محترم 
املالية، وتم االتفاق باش يمكن لنا نعالجو ما تبقى نهائيا، انتما تتكلموا 
على بوملان، على فاس، كاين اللي مازال تيتكلم أيضا حتى على ما بين 
الدار البيضاء والجديدة اللي عندها سنوات، حنا اتفقنا على املقاربة 
التالية، اللي موجود اآلن بصندوق اإليداع والتدبير كاين اآلن تعبئة 
شاملة باش الناس بعدا يخرجوا هديك املليار و200 ومليار و300 اللي 
موجودة اللي هي كتبقى غالبا نزاع بين العائالت فيما يتعلق باإلراثة إلى 
غير ذلك أو أحيانا تيكون �ضي تعرض ديال �ضي طرف عنده وثيقة على 
واحد األرض؛ األمر الثاني وهو كما أنه كما قلنا فيما يتعلق باألحكام 
غنخلصوا هاذ السنة جزء مهم 150 ملف، غتبقى لنا واحد 76 ملف 
إيال قدرنا نوفرو اعتماد في آخر السنة نعطيوها، إيال ما كانش نعطيوها 
السنة املقبلة، 1300 مليار و300 مليون اللي اآلن مستعجلة اتفقنا مع 
املالية غنخصصوا هذه السنة 440 مليون ديال الدرهم ووفرنا اآلن 
االعتمادات، لدرجة أننا خذيناها من بعض امليزانيات، باش يمكن لنا 
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نعطيو للناس الحقوق ديالهم، وأنا فعال كنأكد على أنه هادو كما قلنا 
فالحة وناس كانوا كيستاغلوها فالبد أننا نأديو لهم الحقوق ديالهم 

كنعتاقد إيال صفينا هاذ اإلرث...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال املوالي وهو حول الترامي على 
امللك العمومي البحري ببالدنا، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدررحمدرريتونل:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعيدرةاوز أرةملحترم،

يعرف تدبير امللك العام البحري ببالدنا مجموعة من االختالالت 
عشوائية،  وبصفة  مشروعة  غير  بطرق  الترامي  نتيجة  والتجاوزات 
لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما هي حصيلة الترامي على امللك 
العمومي البحري ببالدنا ؟ وما هي االستراتيجية التي ستعتمدونها من 

أجل االستغالل املعقلن والتدبير األمثل ؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

هذا واحد امللف اللي كنعتابروه بأنه ملف مهم، وكنعتقد العقار 
العمومي بصفة عامة يعتبر �ضيء مهم، ألنه يمكن له ينفع أوال خاص 
الحماية ديالو، ثانيا التثمين ديالو، وينفع االستثمارات، بطبيعة الحال 
طلقنا واحد الحملة على صعيد الوزارة باش نعالجو هاذ املوضوع ديال 
البحري،  العمومي  امللك  أنواعه وبالدرجة األولى  العمومي بكل  امللك 
وخذينا واحد العدد ديال األمور، هذه الحكومة ستنهي التحديد التقني 
شملنا  تقريبا   ،2016 في  البحري  العمومي  امللك  وتحفيظ  واإلداري 
الخريطة كاملة امليزانية مع واحد مكاتب الدراسات باش ننهي العملية 
ديال التحديد ألنه كاين إشكال ديال تحديد امللك العمومي البحري 
، املسألة الثانية جرد االعتداء على امللك العمومي البحري وتم جرده 
والتواصل مع السلطات، املسألة الثالثة تسوية الوضعية ديال واحد 
العدد ديال الناس اللي ما كانوش كيأديو، املسألة الرابعة لم يعد تعطى 
أي رخصة ملن يريد أن أنه يبني الدار ديالو في امللك العمومي البحري، 

إنما سيكون موجها بالدرجة األولى إلى االستثمار، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تعقيب، تفضلي السيدة النائبة.

ةابائبلرةاعيدةرعزوهارةاسأةك:

شكرا لكم السيد الوزير، السيد الوزير ال خالف بأنه الترامي على 
اللي عندنا طرحنا  النسبة  البحري يشكل على األقل  العمومي  امللك 
عليها سؤال تقريبا ما يقارب من 30 في املائة، وهي الشك تشكل خسارة 
لحزينة الدولة، إضافة إلى تهديد وجود امللك العام العمومي البحري، 
في تصورنا السيد الوزير أولى الخطوات التي يجب أن تبادر لها الحكومة 
يعني  الذي  العمومي  للملك  املنظم  القانوني  اإلطار  تحديث  أوال  هي 
يعهد إليه من زمن الحماية في ظهير فاتح يوليوز 1914، لذلك السيد 
الوزير التشريع القانوني كنظن بأنه إخراج النصوص التشريعية هي 
أولوية من أجل تحديد هذا امللك العمومي وتحديد كيفية استغالله، 
وطنية  استراتيجية  بأنه وضع  اإلشارة  من  الوزير البد  السيد  كذلك 
لحماية امللك العمومي تبقى أولوية، يجب أن تحدد هذه االستراتيجية 
وتعمم على جميع مناطق اململكة، ولكن كذلك ضرورة وضع مسطرة 
منح رخص لالحتالل املؤقت للملك العمومي البحري يقوم على مبدأ 

املنافسة واعتماد دفاتر التحمالت.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا الكلمة لكم 
السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

يتعلق  قانون جديد فيما  أعددنا مشروع  بأننا  أذكر  أن  أود  أوال 
باحتالل امللك العمومي، خاصة امللك العمومي البحري، والتوجه اللي 
ماشيين فيه هو توجه استثماري وتوجه أيضا ديال املنافسة إال في حاالت 
كيمكن يقدم االنسان واحد املشروع، ثم أطلقتا دراسة غنساليوها هاذ 
السنة سميناها: » املخطط الوطني لتثمين امللك العمومي البحري« شنو 
اللي غيصالح لالستثمار؟ شنو اللي غيصالح للرياضة؟ شنو غيصالح 

للسياحة؟ شنو غيبقى محمي أنه يتقاس؟ ثم في إطار...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي هو حول مآل إصالح شبكة 
الطرق الوطنية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةاعملير:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةبرةملحترمون،

ةاعادةرةاوزرةء،

تعتزم  التي  التدابير واإلجراءات  ما هي  الوزير، سؤالنا هو  السيد 
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منها؟  الوطنية  وخاصة  الطرقية  الشبكة  إلصالح  بها  القيام  الوزارة 
وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

أشكر الفريق املحترم والنائب املحترم على طرح السؤال هو مرتبط 
 patrimoine بالسؤال السابق، بطبيعة الحال هذا واحد املوروث وطني
national الشبكة الطرقية، عندنا 2 ديال التحديات: التحدي األول 
وهو أننا نضيفو لها نزيدو على هاذ الشبكة الوطنية ما يمكنش تبقى 
61.000 ثم  42 من  أننا كيفاش نصونو هاذ  الثاني  ثابتة، والتحدي 
حتى داك ال�ضي اللي بقى ما عمرو تزفت ما عمرو تعبد خاصنا نعبدوه، 
ثم التحدي الثالث وهو كاين واحد العدد خاصنا أننا نوسعوه، يعني 
ما غنتكلمش على الطرق السريعة يعني املزدوجة، ولكن على األقل 
نوسعو، لذلك الخطة اللي مشينا فيها هو الصيانة زائد التوسيع زائد 
التقوية، هاذ الخطة كما قلنا تنديرو معدل اآلن ديال 2000 كلم يمكن 
لنا نقولو 2000-2200 كلم، أول مرة في سنة 2015 اآلن غنديرو 2800 
واحد  على  كنتفاوضو  واآلن  القرض،  واحد  على  بعدما حصلنا  كلم 
القروض بالنسبة للطرق اإلقليمية، فإذن هدي هي املقاربة أن املشروع 
ديال الصيانة والحفاظ على هذا املوروث الوطني ألنه مهم، باإلضافة إلى 
ذلك أننا حصينا ما يسمى باملحاور الطرقية اللي عندها عالقة بحوادث 
السير، برنامج ديال السالمة مرتبط بالنقط السوداء واملحاور السوداء 
اللي خصصنا لها 3 مليار ديال الدرهم ابتداء من سنة 2014 إلى سنة 

.2017

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد النائب، تعقيب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةاعملي:

ةاعيدةرةاأئيعل،

فعال مجهودات كبيرة تبذلها الحكومة في مجال الطرق، ولكن السيد 
الوزير عندنا اقتراح ملاذا ال تفكر الوزارة في املحاور الطرقية التي وضعت 
في سنوات غابرة، محاور طرقية وضعت قديما جدا، كان املغرب يتوفر 
آنذاك على حافالت وسيارات تسير ببطء شديد، اليوم املغرب يعرف 
أنواع من السيارات الفاخرة، ذات السرعة الفائقة، يجب إعادة النظر 
.le ديال الطريق، كذلك السيد  tracé السيد الوزير في املحاور كنعني
الوزير إصالح النقط السوداء في الطرق الوطنية، وأعطي مثاال بالطريق 
الوطنية رقم 8 الرابطة بين أكادير والحسيمة في املقطع الطرقي بين فاس 
والحسيمة، هناك نقط سوداء جد خطيرة، يعني حوادث سير أسبوعيا، 
هناك كذلك السيد الوزير املرآب ديال السيارات ديال املغرب، عرف 

 Parc. auto واحد التطور كبير من 96 إلى اليوم، من مليون سيارة في
ديال البالد إلى 3 مليون سيارة اليوم، سنة 2014، واش واكبتو �ضي 

تطور في مجال الطرق السيد الوزير، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا هل من تعقيب إضافي ؟ تفضلوا السيد الوزير في ما تبقى من 
الثواني.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

ال أنا كنشكر السيد النائب املحترم، أنا متفق معاكم، أنا أعطيتكم 
األرقام وعطيتكم الحاجيات لكن اللي كنقومو به كنحاولو ما أمكن 
تطورت،  اآللية  تطورت،  ألن  معك  متفق  أنا  األولويات،  نحددو 
الحاجيات تطورت، اآلن كاين رواج اقتصادي الحمد هلل في البالد ديالنا، 
النواب  السادة  كيعرفوها  راه  واملقاربة  نديرو..،  أمكن  ما  كنحرصو 
والسيدات النائبات أن اليوم تحديد األولويات كنديروه مع املعنيين 
على املستوى اإلقليمي والجهوي، مع السلطات ومع املنتخبين، معاهم 
كنحددو األولويات حسب الدور الحركية اللي كتنامى التنقل، ثم أيضا 
حسب الدور االجتماعي واالقتصادي اللي يمكن تقوم بها الطرق، مرة 
أخرة الحاجات كثيرة، اإلمكانيات قليلة، كنحدو األولويات مع جميع 

املتدخلين، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، والسؤال املوالي حول ضرورة إنجاز املزيد من 
موانئ الصيد التقليدي ببالدنا، للسيدات والسادة النواب املحترمون 

من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرعبدرهللاروكاك:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

ةاعيدةرةاأئيعلرةملحترمل،

سالم هللا عليكم جميعا، على من في القاعة املوقرة، السيد الوزير 
املحترم، هل من مزيد من بناء مرافق للصيد التقليدي ببالدنا ؟ شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

أشكر النائب املحترم من الفريق املحترم على طرح هذا السؤال، 
كنعتقد وزارة التجهيز والنقل هي رهن إشارة جميع القطاعات، فلما 
كتكون أولويات على القطاع ديال الصيد البحري احنا كندامجو وفق 
اإلمكانيات، ولكن اللي يمكن لي نقول ليكم، في عمر لو الوقت يسمح 
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اإلنتهاء اإلنجاز امليناء ديال بوجدور اللي انتهى في آخر 2012، توسيع 
امليناء ديال الداخلة 2013، ميناء طرفاية غننتهيو منو نهاية 2015، 
ميناء يعني الجبهة اللي إن شاء هللا غادي نبداو األشغال ديالو وننتهيو منها 
في 2016، ألنه غادين نحاولو، املهريز اآلن يرتقب إعالن طلب عروض 
في شتنبر 2015، توسيع امليناء ديال سيدي إفني اللي غننتهيو منو في 
2015، امليناء ديال الصويرة اللي غنعلنو على طلب عروض وننتهيو في 
2017، الالئحة طويلة، الدالية اللي غادي ننتهيو منو في 2015، الكبدنة 
اللي غننتهيو من خاصة فيما يتعلق بالحوض ديال رفع البواخر خاصة 
ديال الصيد في 2015، امليناء الصيد البحري ديال طنجة بعد التأهيل 
ميناء طنجة اللي يعني ننتهي منو في 2015، ثم اآلن كندرسو واحد العدد 
ديال املشاريع موانئ باش يمكن لينا نواكبو الحركية ديال القطاع ديال 

الصيد البحري، وراه احنا رهن اإلشارة في هذا املوضوع.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا، تفضلوا، تعقيب السيد النائب املحترم.

ةابائ4رةاعيدرعبدرهللاروكاك:

ممنون لكم السيد الوزير املحترم، عمل محمود أنجزتموه، ولكن 
يتعلق األمر وأنتم تعلمون أن هناك تناغما بين أعضاء الحكومة، هناك 
قرى  لبناء  البحري  الصيد  وزارة  طرف  من  بذلت  جبارة  مجهودات 
للصيادين، ونقط تفريغ من أجل تسويق املنتوج، حتى تتوفر الظروف 
املالئمة لهؤالء الصيادين، من أجل أوال تنمية القطاع، ومن أجل العمل 
في ظروف رائعة جدا، نؤكد على ضرورة التعجيل بإنجاز دراسات، تعقبها 
اتفاقيات، فصفقات، فتم أو سيتم ما أكدتم عليه، األمر هنا يتعلق 
بإقليم تيزنيت بجماعة أكلو وبجماعة اربعاء الساحل، ملكتب الدراسات 
واسع النظر إما أن تنجز بأكلو أو بسيدي بولفضيل أو بكرايزيم إن كنت 
أتحدث إليكم عن الظروف، فقد نعى إلي أحدهم نبأ وفاة بحار اليوم 
قبل ولوج هذه القاعة املوقرة، ال ل�ضيء إال النعدام ظروف ولوج البحر أو 
الخروج منه، ولذلكم آن األوان أن تضاعفوا مجهوداتكم وتعدوا العدد 

في ما يستقبل من الزمن آجله أو عاجله.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب.

ةابائ4رةاعيدرعي�سىرةمكيكير:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

شكأةرةاعيدرةاوز أ،

بغينا  اللي  القرى  هاذ  الصيادين،  املقصود هو قرى  الحقيقة  في 
املساهمة ديال الوزارة ديالكم يعني فيها بناء بعض الحواجز لتكسير 

البحارة  ديال  والدخول  الخروج  لتسهيل  البحر،  ديال  األمواج  ديال 
للبحر، وبالتالي زيادة من األيام ديال العمل ديالهم، نموذج عندنا في 
أكادير إمسوان راكوم بنيتو واحد الحاجز، بغينا أمثال هاذ الحواجز 
في موانئ كثيرة ديال هاذ القرى، ... حتى آخر ميناء تقريبا في الشمال، 
األوراح  على  كذلك  والحفاظ  البحارة  ديال  املمتلكات  على  الحفاظ 

ديالهم والزيادة ديال العمل، وشكرا السيد الوزير.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

من  أعتقد  هي  أمور  كاين  أوال  املحترمان،  النائبان  السيدان 
اختصاص وزارة الصيد هي كتحدد البرمجة، شنو هي الحاجيات حسب 
مخطط أليوتيس، وبعد ذلك األمور اللي كترجع إلى وزارة التجهيز راه حنا 
كنجلس معاهم وكنديرو برمجة، وبعدها كنمشيو عند وزارة املالية، أنا 
كنقول وال كان هناك حاجيات حنا جاهزين، األمر الثاني أنه ملا كتكون 
الظروف ديال الصيد أو ديال اإلبحار بصفة عامة سيئة، راه يعلن عن 
الدخول، فبالتالي كاين  أو  إما الخروج  أنه ممنوع  ذلك، فيعلن على 
الناس بطبيعة الحال اللي ما كيلتازموش وهاد ال�ضي حصل أكثر من مرة. 
فقط بغيت نضيف أنه، باإلضافة للبدوزة ألنه كندرسوا هاذ امليناء اللي 
غيكون ديال الصيد، كاين امليناء الكبير الذي اختارت البالد ديالنا أن 
يكون ضمن املخطط املينائي ل 2030 اللي غيكون أكبر ميناء في املحيط 
األطل�ضي اللي غيكون إن شاء هللا في الداخلة والدراسات متقدمة في هذا 

املجال.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

للسيدات  الطرقية  الصيانة  املوالي حول  السؤال  إلى  نمر  شكرا، 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل أحد أو إحدى واضعي السؤال، تفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدررشيدرعدنان:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعيدرةاوز أرةملحترم،

على الرغم من الجهود املبذولة لتوسيع وتقوية الشبكة الطرقية 
ببالدنا، فإن وضعية الطرق ببعض األقاليم النائية الزالت جد متردية، 
نتيجة انعدام الصيانة والتتبع واملراقبة املستمرة، مما يؤدي إلى العديد 
من الحوادث املميتة، كما هو الشأن بالنسبة للطريق الوطنية رقم 13 
الرابطة بين الحاجب وميدلت، والطريق رقم 33 الرابطة بين خنيفرة 
وميدلت، والطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين كلميم إلى لكراكرة، فما 
هي اإلجراءات االستعجالية املتخذة إلصالح وصيانة الطرق خاصة مع 
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تساقط أمطار ثلوج الخير، وشكرا السيد الوزير.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هاذ السؤال، كنبغي نخبر بأنه 
أنا ملي توصلت باملعلومات وجدنا أهم األجوبة، هاذ املقطع اللي كيم�ضي 
من مكناس حتى الراشيدية وما يجاوره، حجم االستثمارات كبير جدا، 
غنعطيكم من بعد التفاصيل، خاصة هاذ الطريق الوطنية اللي اآلن 
الدراسات شغالة باش يمكن لنا نمشيو ل 7 متر القارعة مع 2 متر في 
الجناب، باش تكون طريقة تواكب حركة السير، في انتظار في املستقبل 
إن شاء هللا إذا توفرت االعتمادات يمكن تكون أفضل أو أحسن، هذا 
باإلضافة للمحاور في نواحي ميدلت اللي تكلمتي عليها، النواحي ديال 
خنيفرة يمكن لي نعطيكم إذا أردتم إقليم بإقليم حجم االستثمارات، 
الطرق اللي مشينا لها والقناطر اللي كنعالجوها باش يمكن لنا نقول 
لكم بأنه ما عندنا من إمكانيات نحاول أن نوزعها بنوع من العدالة بين 
األقاليم، أكيد أنا معك أن هناك نقص، وأنا عبرت عليه كم من مرة، 

مرة أخرى تنتافقو على األولويات وتنتوكلو على هللا إلنجازها.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرعبدرةاقادررةاكيح3:

ديال  املوضوع  على  أثارني جوابكم  أنا  أوال  الوزير،  السيد  شكرا 
الطريق رقم 1 الوطنية في إطار الصيانة، معلوم على أنه منذ 15 سنة 
كانت هاذ الطريق فيها 4 متر في القارعة ديالها، الحكومة السابقة عممت 
العيون  بين  السريع  الطريق  وزادت  متر،   6 املقاطع وصالتها ل  جل 
بغينا  ولكن  الحكومات،  لكل  دائما  مسؤولية  هي  الصيانة  واملر�ضى، 
نعرفرو شنا هي اإلضافات اللي جات على مستوى الطرق السريعة، على 
مستوى الطرق السيارة اللي ما نعرفو شنا هي اإلضافات ديال الحكومة 
به  قامت  ما  على  الحفاظ  ديال  راه مسؤولية  الصيانة  أما  ديالكم، 

الحكومات السابقة، هذا وانتما قلتوا على أنها طريق جيدة.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي ؟ تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

طبعا إلى الطريق الوطنية طانطان العيون بوجدور 165 كلمتر من 6 
متر إلى 7 متر زائد 2 هي 9 متر، وطور اإلنجاز 113 كلمتر بمعدل 200 مليون 
درهم، الصفقات التي اآلن اإلعالن عنها 230 كلمتر ب 561 مليون ديال 

الدرهم، بمعنى أن هذه الحكومة غتوصل يعني 280 زائد 230 ، 510 
كلمتر من 1200 اللي هو مبرمج بالنسبة للسنة املقبلة 154 غنوصلوا 
لحوالي 700 كلمتر من 1200، مرة أخرى هاذ ال�ضي ما كافيش لكن انتما 
عارفين كنقول لكم هاذ الشبكة الطرقية ديالكم، ولكن كل هذه حتى 
واحد ما غينكر ما قام به اآلخرون، العالم والشعب راه كيشوف ما ينجز 

وما ال ينجز، لكن احنا كنقول لكم ها هي الطريق...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن مآل اتفاقية بين الوزارة 
وبين جهة الرباط سال زمور زعير لفك العزلة عن بعض الدواوير بالجهة 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدررحورةاهيلع:

وقعتم اتفاقية مع جهة الرباط سال زمور زعير على 23 مشروع ديال 
الطرق على 2 د املراحل، املبلغ اإلجمالي 30 مليار سنتيم، 11 في 19 
وكلهم نصف نصف، املهم في هاذ السؤال هو أن هاذ املشاريع تهم حوالي 
80 دوار بالبادية بإقليم الخميسات، ولكن مع األسف لحد اآلن يا هلل 
فتحتوا 2 د املشاريع، واآلخرين باقيين واملواطنين تينتاظرو من 2011 
إلى اليوم، وبغينا واحد الجواب من عندكم السيد الوزير يكون صريح 

ألن املواطنين حتى هم تيسمعوا لك، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

نشكر السيد النائب املحترم واملواطنين اللي كيتبعو البرملان أعتقد 
ملواكبة مثل هذه األسئلة، غير هو خلينا نكونو متافقين أن العقدة بين 
الطرفين هي شريعتهم بينهم، التزام بينهم، يعني أنا كنعتاقد كاين اتفاق 
على الطرق القروية واللي مم�ضى فيها أن الجهة خاصها تعطي 15 في 
املائة، ومازال لحد الساعة ما تعطاتش، راه ما غيمكنش نكملها إيال ما 
عطاش للجهة، أنا هاذ ال�ضي عبرت عليه كم من مرة، لن أتم أي برنامج 
فيه تعاقد إال إذا وفى الجميع، ألن هذا فيه التزام الطرفين، العقدة 
الثانية التي كانت إضافية اللي فيها 312 كلم اللي تعطى لحد الساعة 

النصف، وأنجزنا يعني الوزارة أكثر مما هو مطلوب منها.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم، التعقيب.

ةابائ4رةاعيدررحورةاهيلع:

السيد الوزير، الجهة هاذ الشطر األول اللي فيه 11 مليار، جهة 
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خلصت 5.5 د املليار، ولكن فيها 8 ديال املشاريع ياهلل صاوبتم 2 مازال 
ما كملتهومش، يعني باقين 6 باش عاد نذوزو املرحلة الثانية، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

تفضلوا السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي ؟ تفضلوا السيد 
الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

هاذ امللف ديال...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

إيال سمحتي السيد الوزير، هناك من يطلب تعقيب إضافي، تفضلوا 
السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرحمادرآيتربها:

بداية البد باش نشكروا السيد الوزير والوزارة ديال التجهيز، أوال 
على توقيع اإلتفاقية مع إقليم زاكورة لتدارك النقص الحاصل في ميدان 
الطرق، خاصة أن واحد العدد من البرامج مشات الطرق الوطنية، 
واآلن دار اإلتفاقية للشركاء أغلبية الشركاء وجدوا اإلعتمادات ديالهم 
وهذه مناسبة باش نلتمسو من الوزير اإلسراع بالتنفيذ اإلتفاقية هذه، 

وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

أنا كنعاود هاذ املقاربة الجديدة أن الوقت ما كانش كيسمحش باش 
نقول من األمور اللي اآلن يعني حاولنا نطورها أكثر، كان البعض منها 
موجود أننا نحاولو نديرو اإلتفاقيات مع جميع الجهات واألقاليم اللي 
كيفما قلت كنحددو األولويات وكتكون حتى املساهمة ديال الداخلية 
واملساهمة ديال الجهات، وكنكونو متافقين على األولويات باش تكون 
هي التعاقد فيما بيننا، بقى الوزير وال ما بقاش بقى الرئيس وال ما بقاش، 

فإذن العقد هي يعني التعاقدات هي التزام.

األمر األخير هو أنه عندنا مراسالت ارسلناها للسيد الوالي والجهة 
باش نعاودو نجتامعو، نعاودو نحلوا هاذ اإلشكال بين العقدة أو التعاقد 
األصلي ديال الشبكة الطرقية القروية واللي ما كملش، وما تدفعش 
فيه النصيب ديال الجهة، وما بين ما هو تكميلي، راه ما يمكنش نغلب 
األصل عن ما هو تكميلي، فلذلك أنا كنتمنى وراه تكلمت مع السيد 
برقية اللي هو رئيس الجهة باش نشفو مع املكتب اشنو هي املعالجة اللي 
يمكنا نديروها باش يمكن ما يبقاش هاذ اإلشكال مطروح، مع العلم 
واحد العداد الجهات كان عندنا نفس املشكل وراه الحمد هلل كنمضيو 

معهم ملحقات إضافية باش نسويو الوضعية وننهي من هاذ البرامج 
والتعاقدات التي كانت في السابق.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الثاني  الوطني  باملخطط  املتعلق  املوالي وهو  السؤال  إلى  نمر اآلن 
لشبكة الطرق السيارة وكذا الطرق السريعة للسيدات والسادة النواب 

من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب املحترم.

ةابائ4رةاعيدرعليركبيري:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعادةرةاوزرةءرةملحترمون،

رخوةتيرإخوةنرةابوةب،

السيد الوزير، نسائلكم عن البرنامج الوطني للطرق السيارة، هنالك 
مستجدات حاليا على الساحة الوطنية هو التقطيع الجهوي الجديد، 
يعني  السيارة حاليا  بالطرق  الجهات  ربط عواصم  يعني  تفكرون  أال 
12 جهة 8 يعني واصلها الطرق السيارة، 4 الجهات يعني ما مربوطاش 
بطرق السيارة، أخص بالذكر جهة درعة تافياللت وعاصمتها الراشيدية 
يعني الطريق السيار كنتمنوا إن شاء هللا يمر من األقاليم ديال إفران 
وميدلت وصوال إلى الراشيدية، وكذلك الجهات الثالثة ديال الصحراء 
من كلميم إلى وادي الذهب، الشق الثاني من السؤال ديالنا وهو تمويل 
هذه املشاريع ديال الطرق السيارة يعني يمكن التفكير في دعم صندوق 
التضامن بين الجهات اللي هو محدث حاليا بالقوانين الحالية، املسألة 
السيارة  طرق  ديال  املحاور  بعض  يعني  إتمام  عن  نسائلكم  الثانية 
والطريق  بالرباط  الحضري  واملدار  برشيد  مالل  بني  محور  وخاصة 
السيار ألسفي، هل هنالك من أجل منظور إلتمام هذه املشاريع ديال 

الطرق السيارة كلها، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

أشكر السيد النائب املحترم، فيما يتعلق بإتمام املخطط األول يعني 
هو عقد البرنامج الذي يربط شركة الطرق السيارة مع الدولة، أعتقد 
أننا إن شاء هللا سننتهي منه في آجاله مع بعض التأخر، وهذا �ضيء 
عادي وطبيعي يعني مرتبط ببعض اإلكراهات، ولكن غنكونو سالينا 
1800 كلم التي تم برمجتها في السابق، واستمرت فيها الحكومة الحالية، 
نحن اآلن في آخر الترتيبات إلنهاء اعداد املخطط الوطني الطرقي ل 2035 
تيجمع ما بين الصيانة، الطرق السريعة، الطرق السيارة، وحددنا واحد 
العدد ديال املحاور بطبيعة الحال احنا نعده ل 10 سنوات املقبلة 
غنحددو فيها األولويات، أنتم تعملون بأن األولويات ليست بالضرورة 
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فقط أولويات يعني يتداخل فيها ما هو اقتصادي واجتماعي، ما هو 
تأهيل ترابي، ما هو أيضا سيا�ضي هاذيك األولويات سيقع فيها التشاور 
وأتمنى أن تنال كل جهة إذا استطعنا كل جهة نصيبها من هاذ املخطط 

املقبل من اآلن..

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تعقيب للسيد النائب فيما بقي من ثوان تفضلوا.

ةابائ4رةاعيدرعليركبيرير:

شكرا السيد الوزير، نريد منكم التزام لربط عواصم هاذ الجهات 
بالطرق السيارة، وخاصة أن هنالك معطيات جديدة، هنالك ما يسمى 
باالقتصاد الالمادي حاليا، ولم تعد يعني االعتبارات يعني الكالسيكية 
هي املعمول بها مائة في املائة، البد يعني من التفكير في املغرب العميق 
فيما وراء األطلس، وهاذوك مواطنين مغاربة ويستحقون كامل العناية 

كسائر املغاربة، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير فيما تبقى، العفو، هل 
هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا.

ةابائ4رةاعيدررحمدرةملتصدقر:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

السيد الوزير الساكنة مازال تتساءل عن تأخر بعض األشغال في 
وتنشكرك  الحسيمة،  تازة-  ديال  السريع  الطريق  في  األشطر  بعض 
بمناسبة الزيارة اللي قمتو بها، وتعطيونا النتائج في هاذ األمر هذا، ال 
بالنسبة للطريق أو حتى املنشآت الفنية، بعض املنشآت الفنية وكذلك 
اإلشكاالت املطروحة على مستوى بعض املراكز اللي تيمر منها الطريق 
السريع تازة – الحسيمة، والتحدي ديال إنهاء اإلنجاز ديال هاذ الطريق 

السريع في اآلجال املحددة، وشكرا السيد الوزير.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرعز زررباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو يعتيك:

الطرق السيارة نحن أمام ممثلي األمة، يعلمون أن هناك مشاريع 
عندها بعد إستراتيجي أقول بعد استراتيجي والوزارة مع الوزارات املعنية 
نعد البرنامج نعد املخطط، تحديد األولويات تعرفون عنده منطق في 
تحديد األولويات في املخططات اإلستراتيجية، راه وخا يبغي راه وزير 
التجهيز ألنه يقول ليكم غدا غنديرها ما�ضي هكذا تتدار، تيّدار املخطط 
املنطق  وهاذ  بأنه  كتعرفو  استراتيجي،  منطق  التصور  واحد  فكاين 
االستراتيجي عندو مؤسسات اللي كتشرف عليه، وإن شاء هللا نتمنى 

أنه نتقدمو من 1800 احنا إن شاء هللا نزيدو في 10 سنوات املقبلة ثم 
10 سنوات من قبل باش نوصلو إن شاء هللا 3000 كلم، مع العلم أن 
حجم املديونية ديال شركة الطريق السيار مازال نعطي هاذ الرقم باش 
نعرفو التحدي اللي علينا 38 مليار ديال الدرهم، فيما يتعلق بالطريق 
السريع تازة – الحسيمة الزيارة األخيرة اللي كانت اعطتنا تصور أننا إن 
شاء هللا غادي نحترمو اآلجال مع بعض التأخر، السبب هو أنه بعض 
االعتمادات املادية ياله جات، كنحرص ما أمكن نكون إيجابي ألن كاين 
أطراف متدخلة، السبب الثاني أنه موضوع نزع امللكية في بعض األمور 

تأخرت، ولكن غادي نحترمو اآلجال مع بعض التأخر...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى آخر سؤال في هذا القطاع وهو حول 
بوملان،  بإقليم  ملوية  بالقصابي  الغاسول  مقلع  ملف  في  الغموض 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل 

إحدى أو أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةابائ4رةاعيدررشيدرحموني:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعيدرةاوز أرةملحترم،

 نضطر إلى طرح سؤال من جديد وللمرة الثالثة خالل هذه الوالية، 
ومنذ أزيد من سنتين أعلنتم السيد الوزير داخل هذه القبة، أن ملف 
استغالل الغاسول بجماعة القصابي إقليم بوملان سيتم تدبيره بمقاربة 
جديدة اللي ترجع بالنفع على ساكنة جماعة القصابي بصفة عامة، 
وعمال املنجم بصفة خاصة، نسائلكم اليوم أين وصلت هذه املقاربة؟ 

وملاذا هذا التأخر ؟ شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

نشكر السيد النائب املحترم على طرح هذا امللف، هاذ امللف كون 
كان سهل كون راه دار بسرعة من قبل، فألنه ملف كبير ويتعلق بثروة 
نوصلو  لينا  يمكن  باش  بحكمة  نستطيع  ما  حسب  دبرناه  وطنية، 
لنتيجة، النتيجة أنه عدد من الوزارات متدخلة في هذا املوضوع، لجنة 
تحت إشراف رئاسة الحكومة، تدار طلب اإلهتمام يعني وبقاو في نهاية 
املطاف واحد العدد ديال الشركات، اآلن طلب العروض راه تدار، راه 
غنسينو كنعتقد في بداية ماي باش نحددو الشركات اللي غتفوز إن 
شاء هللا بالقطاع لتأهيل يعني لتدبير هذه املقالع، مع طرح فكرة ديال 
التصنيع املحلي يعني آنذاك، فإذن احنا غاديين إن شاء هللا وغادي 
نعالجو هاذ املوضوع في اتجاه ديال التنافسية وديال الشفافية املطلوبة 
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فيما يتعلق بمقلع الغاسول.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدررشيدرحموني:

بعد  من  القصابي  جماعة  ديال  السكان  اليوم  الوزير،  السيد 
البشرى اللي تلقاوها يعني ماكانوش كينتظرو أنه مجرد باش تعلنو على 
دفتر التحمالت ونبدلو زيد بعمر، الناس كتنتظر املقاربة الجديدة وخلق 
مشاريع تنموية، وخلق مشاريع وحدات صناعية لتثمين هاذ املادة، هذا 
هو اإلنتظار، والعناية بالعمال وبناء وحدات سكنية لهاذ العمال، أما 
الصفقة اللي في األول السيد الوزير تعلنات وليتو تخليتو عليها والت 

تبدالت صفقة بصفقة..

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا، شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

ال هاذ املوضوع ديال السكن هللا يعاونكم، باش توجدو السكن 
واحنا يمكن لينا إال نساندو ، أنا كنتكلم على املقلع، باش كل واحد 
ديال  تثمين  كاين  تنافسية،  كاين  املقلع  ديالو،  املسؤولية  كيتحمل 
الغاسول ضمن الطلب ديال العروض، كاين أيضا قسمنا هذا املقلع إلى 
عدة قطع باش نخليو الناس اللي بغاو يديرو تعاونيات أو اللي بغاو يديرو 
البحوث العلمية، واللي باغي يستثمر غاي ياخذ اآلالف ديال الهكتارات 

باش يديرو لينا إن شاء هللا مصنع...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير على حسن إسهامكم في هذه الجلسة، ونمر إلى 
القطاع املوالي قطاع املكلف بالنقل، والسؤال حول عن مدى نجاعة 
مدونة السير في الحد من حوادث السير، للسيدات والسادة النواب 
النائب  السيد  فليتفضل  الدستوري،  االتحاد  فريق  من  املحترمون 

املحترم، تفضلوا.

ةابائ4رةاعيدررحمدرةازردةلي:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

من  العديد  تحصد  السير  الزالت حوادث  املحترم،  الوزير  السيد 
األرواح على طرقات اململكة بكل أصنافها، بالرغم من أننا نعتمد على 
مدونة جديدة للسير، ما تقييمكم السيد الوزير لنجاعة هذه املدونة 
في الحد من هذه الحوادث؟ وهل من إجراءات وتعديالت عليها في األفق 

القريب؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكرا السيد النائب املحترم، أنا بدوري أود أن أستفيد من حضوري 
ليوم  األخيرة  الفاجعة  شهداء  جميع  على  مجددا  أترحم  لكي  معكم 
الجمعة، في الحقيقة هذا السؤال لم يكن مبرمج، وأنا ما عنديش حتى 
في البرمجة ربما جاء متأخر، لكن ما يمكن أن يقال أنه بالفعل اليوم 
املدونة ديال السير 52.05 ملا دخلت حيز التنفيذ منذ 2010، استطاعت 
أن تعطي دينامية جديدة للسالمة الطرقية وللسير بالطرقات، باعتبار 
أنه جابت واحد املجموعة ديال النصوص اللي هي زجرية، ولكن في نفس 
الوقت نصوص متقدمة اللي تتنظم السير والجول، لكن هناك إشكاالت 
يمكن نقول ليك السيد النائب املحترم أن هذه اإلشكاالت هي مرتبطة 
أساسا بالنسبة ديال التطبيق وبالنسبة ديال التنزيل ديال النصوص 
القانونية كلها اللي خاصها شروط تنظيمية والتي لم يتيسر أن ننزلها 
دفعة واحدة، واللي مازال فيه نصوص راه احنا تنزلوها، ولكن أيضا 
في هاذ 4 سنين استطعنا اليوم أننا نعطيو بعض املقترحات اللي غادي 
تجيكم في املستقبل القريب لتعديل ما هو يجب تعديله وفق مقاربة 

تشاركية، شكرا السيد الرئيس.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةابائ4رةاعيدررحمدرةازردةلي:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

السيد الوزير من خالل هذا السؤال نريد أن نؤكد أن سن القوانين 
القياسية  األرقام  على  تقلب  لألسف  دول  املشاكل،  تحل  ال  وحدها 
في مجال ريا�ضي، احنا هاذ الوزارة اللي مازال في قسم ديال اإلنعاش 
ولألسف احنا هاذ األرقام القياسية ولينا نحصدوها في حوادث السير 
وفي املجموعة ديال الوفيات جراء هاته الحوادث، وخير دليل السيد 
الوزير هو لألسف فاجعة طانطان واللي اليوم من هاذ املنبر تعازينا 
ملهمة  النواب  الوزير مشاو  السيد  الفاجعة،  األسر ضحايا هذه  لكل 
استطالعية في التقرير ديالهم أكدوا على توسيع ديال هاذ الطريق اللي 
السيد  االقتراحات  من  ومجموعة  املوت،  بطريق  السابق  في  سميت 
املسافرين  لنقل  السيارات  الوزير، نسائلكم ماذ عن تجديد حظيرة 
ونقل البضائع والدعم لذلك ؟ ماذا عن تحميل املسؤولية للمراقبين 
سواء على مستوى الطرق أو على مستوى املراقبة امليكانيكية. البد من..
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ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي ؟ تفضل الكلمة 
لكم السيد الوزير فيما تبقى لكم من الوقت.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

ال غير دابا حنا أمام الرأي العام، وكاين السيد النائب املحترم احترام 
الرأي العام يفيد أننا نقدمو لو املعطيات الحقيقية، اليوم هاذ الحكومة 

السيد النائب املحترم استطاعت..

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوالي حول الصيانة الطرقية 
ومراقبة الحالة امليكانيكية للناقالت للحد من ارتفاع الحوادث للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيد 

النائبة.

ةابائبلرةاعيدةرخديجلرربال�سي:

إن العين لتدمع وإن الحزن يدمي قلوبنا وال نقول إال ما ير�ضي هللا، 
ولكن نسائلكم السيد الوزير، عن الصيانة الطرقية ومراقبة الحالة 
سياسة  تخفيف  عن  الوزير  السيد  نسائلكم  للناقالت،  امليكانيكية 
الوزارة في التخفيف من حوادث السير؟ ونسائلكم عن التدابير املعتمدة 
للرفع من جودة الطرق الوطنية؟ وأخيرا نسائلكم أيضا عن اإلجراءات 
املعتمدة لوضع معايير للحافالت والناقالت حتى تكون في مستوى حق 

هؤالء املواطنين؟ وشكرا لكم.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا الكلمة لكم السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

شكأةرةاعيدةرةابائبلرةملحترمل،

 هو دابا املوضوع ديال السالمة وديال الحوادث خاصة الفاجعة 
ديال طانطان، كان ممكن أننا نجمعو األسئلة، لكن ما يمكن أن يقال 
هو أن السيدة النائبة في طرحها للسؤال طرقت إلى املوضوع اللي تيهم 
%6 من حوادث السير واللي هو العربات والحالة امليكانيكية واللي هو 
الصيانة ديال الطرق، اللي يمكن نأكد لكم هو أنه اآلن البرنامج ديال 
الوزارة يعتمد في هاذ املجال ديال تهيئة ديال السالمة الطرقية فيه 3 

د املليار ديال الدرهم وفيه 1.300 مليون درهم اللي هو مرتبط أساسا 
les.points.noir بالنقط السوداء، الطريق الوطنية نقولها ونعيدها، 
الطريق الوطنية التي وقع فيها الحادث األخير الفاجعة، هذا الطريق 
الصور اليوم راها في انترنيت، وتوضح بما ال يدع مجاال للشك أنه ليست 
الطريق وليست الصيانة هاذ املقطع هو الذي أدى إلى هاذ الحادثة 
الفاجعة، املراقبة فيما يتعلق باملراقبة اليوم عندنا أكثر من 1.5 مليون 
مخالفة التي تسجل على صعيد الدرك امللكي، األمن الوطني، واملراقبة 
ديال وزارة النقل، على صعيد فقط املراقبين ديال وزارة النقل، يتم 
وضعنا في 2014 أكثر من 600 حافلة في املحجز، ووقفنا أكثر من 2500 
حافلة لفترة معينة إلى أن انضبطت، بمعنى أنه من هاذ الجوانب اللي 
هي تقنية اللي مرتبطة باألداء نعمل على أساس أننا نوفيو األمور ديالنا، 

شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

تفضل، تعقيب ألحد أو إحدى النائبات، تفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرساامرةابيهي:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

أوال أعزي في عائالت الضحايا إنا هلل وإنا إليه راجعون ،كنشكروكم 
املراقبة  خالل  من  بها  كتقوم  اللي  املجهودات  على  الوزير  السيد 
واملتابعة، إال هاد ال�ضي غير كاف، يعني من خالل الفاجعة في الحقيقة 
كيبين من خالل الشهود العيان بأنه الساق الثاني ديال الحافلة أو أحد 
الركاب ديال الحافلة كيأكد بأن كاين �ضي انفجار مدوي، نتيجة ديالو 
ديال البنزين، مع األسف، وهاذ املراقبة ديال هاذ الشاحنات مفروض 
أن الوزارة ديالكم تشدد في املراقبة، وكاين مع األسف كاين الصهاريج 
اللي مع األسف منظمة إلى غير ذلك عندها أشخاص نافذين كيقوم 
بالنقل ديال من املفروض أن الوزارة والسلطات املحلية أنها تراقب 
تلك الصهاريج ألن كنعتابروها قنابل موقوتة في أي لحظة يمكن تنفاجر 
فاجعة طانطان،  بينها  مميتة من  كنعرفوها حوادث  اللي  بالحوادث 
بهاذ املناسبة السيد الوزير كنشكروكم على املجهودات اللي تتقوموا 
بها بالنسبة للدراسة ديال الطريق السيار، وكنتمناو باش تعطيونا �ضي 
وقت محدد للبداية د األشغال د اإلنجاز، األكيد أنه هناك مجموعة 
من التقارير اللي تتأكد بأنه ال الحافلة وال الشاحنة طبعا ما انقلبت فهي 
بالعكس هي احترقت بشكل مذوي، نتمناو أنه هاذ املراقبة يعني خاص 
التشديد ديالها سواء بالنسبة للحافالت والصهاريج وبالنسبة لجميع 

السيارات اللي تتقوم بهاذ العملية اللي...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم.



33 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.1–04.رجب.1436  )23.أبريل.2015( 

ةابائ4رةاعيدرعادلرببحمزة:

السيد الوزير، اإلشكال اللي مطروح الحادثة املؤملة ديال طانطان 
جزء منها مرتبط بالطريق، ولكن كاين سؤال هو الحافلة، الحافالت كما 
هو معروف اللي كتستعمل لنقل الركاب واملسافرين كتخضع ملعايير، من 
أهمها هو أنها تكون غير قابلة لالشتعال، وجميع املغاربة شافوا الصور 
 homologué ديال الحافلة كيفاش دابت، اآلن السؤال هو شكون اللي
هاذ الحافلة واللي عندها يا هلل سنتين، هذا هو جوهر السؤال الحقيقي 
اللي مطروح اليوم في هاذ الحادثة واللي parc اللي كيدور اليوم في املغرب 
كله انتما طلبتو من املهنيين أنهم يجددو الحافالت هذا اليوم تيعني بأنه 
املغاربة كلهم تيتنقلو في قنابل موقوتة هذا هو السؤال الحقيقي اللي 

خاصنا عليه جواب، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب .

ةابائ4رةاعيدرعبدرهللاربووةنوررئيسرفأ قرةاسدةالروةاتبميل:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

بهاذ الفاجعة تطرح علينا عدة أسئلة، صحيح املعطيات اللي توفرنا 
عليها لحد الساعة أن األمر يتعلق بالحافلة ديال الستيام، واللي تقريبا 
عندها خرجات في 2012 بمعنى في حالة جيدة، فيها 2 د الشوافر، لكن 
هاذ االحتراق كان البارح خاصه يصدر التقرير احنا اليوم كنطلبو بنتائج 
هذا التحقيق ديال هاذ التقرير، على األقل رؤوس األقالم األولى لكي 

يطمئن الشعب املغربي حول هذا التحقيق واملسار ديالو، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

بالفعل  ولكن  طانطان،  ديال  بالحادثة  متعلق  يكن  لم  السؤال 
السيد النائب املحترم طرح سؤال اللي هو مهم جدا، واللي بالفعل اليوم 
التصديق وl’homologation هو قانون قديم، وهاذ القانون القديم 
نحن اليوم في إطار اإلصالح اللي تنعملو، نحن نعمل على أن نجدد كل 
ما يؤدي إلى السالمة الطرقية، وبالتالي أال تكون جميع الحافالت غير 
بالفعل هذا موضوع يتطلب منا أن نعطيه ما يلزم  قابلة لالشتعال 
باش نوصلو للمستوى اللي خاصنا نوصلو لو، ولكن ما هو متوفر من 
الناحية التقنية أقول ألن الوزارة املكلفة بالنقل عندها لجنة اللي جات 
في املدونة اللي هي مرتبطة باألمور التقنية، ففيما يتعلق باألمور التقنية 
يمكن نقول لكم على أنه ما هو متوفر، ونحن الزلنا السيد الرئيس 
يتحدث البارح كان حتى �ضي حاجة ما تتقول كان خاصه يدير في يومين 

وال 3 أيام، هادوا راه 34 روح بشرية وهاذ 34 اليوم راه احنا مازال تنقبلو 
في les.ADN باش نعرفو بعدا غير هادوك املوتى هللا يرحمهم شكون هما، 
خذاو اإلخوان ديال الدرك امللكي ما يتعين من عينات اللي كانت متناثرة 
في األماكن، وهذا تيطلب أمور اللي هي دقيقة وأمور اللي هي علمية، 
وأمور اللي ما�ضي السرعة هي املحدد فيها باش الخبر يكون معلن عنه 
في خالل 48 وال 72 ساعة، وبالتالي البحث جاري التحقيق جاري، أنا 
ما جيتش اليوم باش ألن ما عنديش النتائج ديال البحث، ما عندي 
هو النتائج ديال البحث التقني اللي هو مرتبط بالعمل ديال املراقبة 
ديال العربات اللي كانت تتسير، وأنتما الحظتو أنه 34 روح بشرية راه 
ما يمكنش يكون ناتج على اصطدام اللي هو عادي، ألنه العربتين بقاو 
تقريبا في املكان ديال االصطدام وتقريبا على الطريق كما رأيتم، إذن 
هاذي أكثر من حادثة سير، هاذي مسألة اللي هي مرتبطة بما ستسفر 

عنه النتائج ديال التحقيق...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

القطارات  عن  املوالي  السؤال  إلى  ونمر  الوزير،  السيد  شكرا 
واملحطات باملغرب للسيدات والسادة النواب املحترمون عن املجموعة 

النيابية لتحالف الوسط، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدراسع3:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات التي قامت بها الحكومة من 
أجل تحسين جودة السفر في القطار؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

شكرا السيد النائب املحترم، كما تعلمون بالفعل اإلطار الوسائل 
ديال النقل يوفر السكك الحديدية نسبة ال بأس بها من نقل املسافرين، 
واللي من املفروض على أنه البرنامج ديال الوزارة بارتباط مع املكتب 
ديال السكك الحديدية عمد على برمجة استثمارية على أساس تحسين 
األداء ديال القاطرات وديال النقل السككي عموما، وكاين برمجة ديال 
الصيانة في إطار مخطط -2010 2011 – 2015 اللي جزء منو راها 
جاري، وكاين أيضا الجزء اللي هو مرتبط بالبنية التحتية التي تتحسن 
إعادة  فيها  اليوم  هي  اللي  الحديدية  السكك  ديال  باملحطات  وأيضا 
النظر باش تكون هي منظومة ديال الحياة وليس فقط محطات للركاب 
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اللي  اإلشكاالت  بعض  الزالت  هناك  بأنه  نعترف  وللنزول،  للصعود 
مرتبطة بالتأخرات قطار من أصل 5 عندنا اإلحصائيات هو الذي يتأخر 
4 تيجيو في املواعيد ديالهم، هناك أمور أيضا الزالت مرتبطة بالتكييف 
اللي يجب أن نقوم بإصالحها، وكاين أمور أيضا أخرى اللي هي مرتبطة 
شوية بالنظافة وبالتواصل مع املواطنين ومع الركاب واللي فيه إعادة 

النظر اليوم.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم تعقيب تفضلوا.

ةابائ4رةاعيدرمحمدراسع3:

السيد الوزير، يعتبر القطار من أفضل املواصالت التي يستعملها 
بعض  غياب  يالحظون  مستعمليها  أن  إال  واألجنبي،  املغربي  املواطن 
شروط السفر بها، منها انعدام أو قلة املاء والنظافة، كذلك السيد 
الوزير كاين غياب األمن في بعض محطات القطارات، السيد الوزير، 
كتبنا لكم في شهر 9-2014 كمجموعة تحالف الوسط لتثنية السكك 
ما بين مشرع بلقصيري وطنجة، ألن اليوم باش هي في الوقت بين مشرع 
بلقصيري وطنجة ساعتين تقريبا، اليوم كاين بعض املرات ساعتين 
ونصف 3 ساعات، هنا ملي تنقولو القطار هي الوسيلة اللي غتنقص 
من حوادث السير في املغرب، ألن اليوم عندنا مراكش، الدار البيضاء، 

القنيطرة تثنية بين القنيطرة وجدة تقريبا تثنية واليوم بقى هذاك ...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

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

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةملهديرةاكنعو�سي:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

أنا بغيت غير نبلغ للسيد الوزير أننا هاذ الصباح جينا في القطار 
ديال اللي وصل للرباط مع 9 و20 دقيقة، بحيث أن األبواب ديال القطار 
ما تفتحاتش نهائيا، واملسافرين كلهم نزلو في السكة، اليوم هاذ ال�ضي، 
وهاذي األسبوع املا�ضي قطار آخر جاء القطار من القنيطرة وال من فاس 
وال من طنجة للرباط وبقى مسدود وم�ضى وما طلعوش املواطنين فيه، 
هاذ ال�ضي غير معقول السيد الوزير غير معقول، القطار األسبوع املقبل 
كنت في املطار واحنا راكبين كنواب في الدرجة األولى مسدود بالسلك، 
ومعنا ناس ومعنا أجانب ومعنا ناس كيتهكمو على الحالة املهترئة اللي 
املغربية، ومع األسف وهاذ  القطارات  األولى من  الدرجة  ليها  وصلت 

ال�ضي ال يشرفنا إطالقا، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد الوزير، الرد.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

النائب في هذه  اللي تيقول  ال�ضي  إيال كان هاذ  ال، ال ما يمكنش 
الحاالت، هما حاالت اللي هما كاينين، أنا ال يمكن أبدا أنني غنجي هنا 
باش ننكر هاذ ال�ضي، هاذ ال�ضي راه تيكون، لكن اللي هو معقول هو أننا 
نحسن اليوم األداء والخدمة ديال السكك الحديدية على مر السنوات، 

كاين إشكاالت عميقة مازال أشاطر السيد النائب الرأي.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا، السؤال املوالي وهو حول ارتفاع حوادث السير للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب املحترم.

ةابائ4رةاعيدرةاعااكربواون:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

الزالت ظاهرة حوادث السير تشكل معضلة حقيقية في بالدنا بالنظر 
ملا تحصده من ضحايا، وما تخلفه من خسائر، كما حصل يوم الجمعة 
في الطريق، كما حصل يوم الجمعة 10 أبريل الجاري بإقليم طانطان، 
عندما اصطدمت حافلة ركاب مع شاحنة أودت بحياة 34 شخصا، 
العاجل  الشفاء  لهم  نتمنى  خطيرة،  إصابة  منهم  كبير  عدد  وإصابة 
والسلوان،  الصبر  والرضوان ولذويهم  املغفرة  الطرق  ولشهداء حرب 
السيد الوزير، ما هي التدابير املتخذة لتجاوز مثل هذه الحوادث ؟ 

وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

شكأةرةاعيدرةابائ4رةملحترم،

 اللي يمكن نقول من هاذ املنبر هو أنه االستراتيجية الوطنية للسالمة 
الطرقية اللي بدات في 2003 واملخططات اللي هي مندمجة الثالث منذ 
هذه الفترة، رفعت شعار اللي هو هدف رئي�ضي هو عكس التصاعد ديال 
القتلى  التقليص من عدد  وثانيا  السير،  وديال حوادث  القتلى  عدد 
ومن الحوادث الخطيرة، ويمكن نقول ليك السيدة الرئيسة املحترمة 
اليوم على أنه وصلنا لواحد العدد في 2011 اللي كان أكبر عدد ديال 
عدد القتلى 4222 قتيل في تاريخ املغرب، ومنذ 2011 ملا جاءت هذه 
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الحكومة في 2012، و2013 و2014 اإلحصائيات املرقمة تشير على أن 
هاذ االستراتيجية أعطت بعض النتائج اإليجابية منها ناقص%1,50 من 
عدد القتلى في 2012، ناقص %8,4 من عدد القتلى في 2013، ناقص 
%8,7 من عدد القتلى في 2014، بمعنى أننا انتقلنا ب 4222 إلى 3381 
في 2014 وهو الذي يفيد أكثر من 841 قتيل اللي ما بقاش على الطريق 
املغربية، وكنا غادين الحمد هلل في الشهرين األولين من 2015 إلى ناقص 
ديال االستراتيجية، تشاء  الخالصة  القتلى، هذه هي  %24 من عدد 
األقدار إلى أن هاذ الحادث األليم ديال 10 أبريل غادي يرفع من هاذ 
الوثيرة، لكن هذا لن يقلل من العزم ديالنا أننا نمشيو في هذا االتجاه، 

شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد لوزير، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرةاعااكربواون:

ديال حوادث  النسبة  على  اإليضاحات  على  الوزير  السيد  شكرا 
السير، ولكن السيد الوزير كتعرف بأن هاذ الطريق الرابط بين تزنيت 
والداخلة وبالخصوص بين طانطان وكلميم عرف في هذه الفيضانات 
واحد تكرفص في هذه الطريق بزاف، وعادت فيها واحد املجموعة ديال 
الحفر والوزارة بدل ما تصيفط باش تدير ليها الصيانة، دارت ليها التربة، 
وكاين واحدة أخرى واحد الطريق اللي كتربط ما بين كلميم وسيدي إفني 
مشاو القناطر وم�ضى الطريق وحتى هي تم الترميم غير باألتربة إلى حد 
في الحوادث  النوع ديال الصيانة ما غتساعدش  الساعة، واش هاذ 
السير السيد الوزير، نسبة أخرى ديال ارتفاع ديال الحوادث السير هو 
أنه العدد ديال السيارات اللي كيتباع اليوم في املغرب سنويا، واش هو 
قادة عليه هاذ الطرقات النسبة ديال النمو ديال الطرقات في املغرب ؟ 

وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرحمزةرةاكبتاوي:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

ةاعيدرةاوز أ،

عالقة بموضوع حادثة السير بطانطان نترحم على الضحايا والتعازي 
الحارة ألسرهم، ونثمن فتح تحقيق ملكي بشأن الحادث، ونطالب أن 
يكون مركزيا ونزيها وشفافا، وال يتم التشويش عليه وال يكون مآله مآل 
لجنة تق�ضي الحقائق النيابية حول فيضانات كلميم األخيرة، نعم السيد 
الوزير ألن هناك شعور بالغضب واإلحباط لدى الساكنة، بين منتخبين 
واعون يتهمون بما يتهمون بالفساد بالتهريب بالعقار، تخرج مدن بأكملها 

ضدهم، هم غير معنيين ال بالتحقيق وال بلجنة تق�ضي الحقائق، السيد 
األموال  التنمية،  الحادثة،  اللي لوحدها دارت  الحافلة  ما�ضي  الوزير 
الطائلة ماليير الدراهم الحكامة تعرض لكسايد املفسدين ال يهمهم ال 
أرواح بشرية وال قضية وطنية، السيد الوزير، ختاما نطالب بإلحاح 
بإنجاز الطريق السيار في تصورنا هذا هو العالج للعائالت والضحايا، 

ونتمناو إن شاء هللا يعني نبداو اليوم وقبل غدا، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

�ضي  عندكم  ايال  الوزير  السيد  تفضلوا  النائب،  السيد  شكرا 
إضافات.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكرا، ال غير الحمد هلل نحن نؤمن بعمل املؤسسات وأن اللجنة 
الحمد هلل التي هي مشرفة على هذا التحقيق ستقوم بعملها على أحسن 
وجه إن شاء هللا رب العاملين، االهتمام بالطريق الوطنية كما تفضل 
زميلي ال�ضي عزيز وتكلم عليه راه هي كانت داخلة أصال في البرنامج األولي 
وطنية  الطرق  ديال   4 عندنا  الطرقية،  السالمة  ديال  التهيئة  ديال 
مركزية، الطريق الوطنية 8 وعندنا أيضا هاذ الطريق الوطنية رقم 1 
اللي ماغاديش ننجزوها كاملة في دفعة واحدة وفي سنة واحدة، ولكن 
قسمناها إلى مراحل وإلى مقاطع، بمعنى أن االهتمام بعدد الكيلومترات 
بالفعل  اليوم  في هاذ املجال، نحن  العمل  بها  اللي تفضل راه جاري 
نحمل املسؤولية لجميع املتدخلين اللي هما بالفعل متدخلين فاعلين في 
الطريق، ال يمكن ملي تنهضرو على 94باملائة من الحوادث راجع للسلوك 
البشري السلوك البشري راه فيه البشر كلهم، وبالتالي اليوم بالفعل 
نتمنى أنه هاذ الحادثة ورغم األلم اللي أصابنا خاللها، ولكن خاصها 
تعطينا دروس حنا كوزراء أوال كحكومة، ولكن أيضا كجميع الفاعلين 
عوض أن يتم ألن تقاذف املسؤولية في مثل هذه امللفات اللي هي مصيرية 
وفيها الحياة ديال اإلنسان ال يمكن إال أن يؤجج بعض الصراعات اللي 
ما�ضي هذا هو املجال ديالها، اليوم حنا وقفنا على أخطاء، هاذ األخطاء 
خصها تصحح، وكل واحد يصحح داك ال�ضي اللي خصو يصححو، 

وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، وقبل أن نمر إلى السؤال املوالي نرحب بضيوفنا من الشبكة 
اإلفريقية للنساء املنتخبات والتي تترأسها السيدة فاطمتو عبد املالك 
بريجيت من  روزاميلينا  الثقافة  وزيرة  معالي  ونائبتها  معنا،  الحاضرة 
مدغشقر، ومواطري إيرينا من الطوغو، دياباتي مامو من مالي داكنوكو 
خديجتو من الكوت ديفوار، أمان روث من أوغندا كارولين لوزون من 

بوتسوانا، مريم صاي من موريتانيا، ديافوندو وايست من الكاميرون.

ونمر إلى السؤال املوالي في نفس القطاع، السيدات والسادة النواب 
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هللا يجازيكم بخير، السيدات والسادة النواب السؤال عن حوادث السير 
االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  باملغرب 

فليتفضل السيد واضع السؤال، تفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرمالل:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

أوال نقدم تعازينا الحارة ألسر ضحايا حوادث السير ببالدنا، وفي هذا 
الصدد نسائلكم السيد الوزير..

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

السيدات  تشويش،  القاعة  تهدأ  يخليك حتى  النائب هللا  السيد 
والسادة النواب، تفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرمالل:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

أوال نقدم تعازينا الحارة ألسر ضحايا حوادث السير ببالدنا، وفي هذا 
الصدد نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابير املتخذة للحد من 
حوادث السير املميتة التي تعرفها بالدنا في اآلونة األخيرة؟ وهل اتخذت 
اإلجراءات في إصالح النقط السوداء التي عرفت وتعرف حوادث مميتة 

؟ شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

تفضلوا الكلمة لكم السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

بالفعل  قليل  منذ  قلته  كما  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
االستراتيجية الوطنية حددت أولويات، وهاذ األولويات بالفعل تقريبا 
التي  وطنية  لجنة  هناك  أن  وخاصة  ديالها،  املراجعة  يتم  سنة  كل 
يرأسها السيد رئيس الحكومة ديال السالمة الطرقية واللي تتوقف على 
املنجزات وتخطط للبرنامج السنوي وتحاول أن تأقلم ما يمكن أن يتم 
تعديله فيما يرتبط بالسالمة الطرقية، بالفعل كاين إشكاالت اللي هاذ 
السنة جاتنا إشكاالت جديدة، مرتبطة بالدخول ديال واحد املجموعة 
 les.triporteurs ديال الفاعلين اللي هما فاعلين بحال هاذ ال�ضي ديال
غيرو اللي غادي نشتغلو عليه، كاين إجراءات اللي هي مرتبطة بالجوانب 
التقنية اللي غادي نشتغلو عليها أيضا باعتبار أنه املراكز ديال الفحص 
التقني هي أيضا اللي كانت عندها مجموعة من اإلشكاالت مطروحة 
اليوم راه احنا في إطار التصنيف ديالها وإعادة النظر من خالل البرمجة 
اللي هي سنوية ديال التعاطي والتعامل معهم، وأيضا هناك إجراءات 
اللي هي مرتبطة بالجوانب امليكانيكية وبالسالمة الطرقية، التحسيس 

والتوعية، وأيضا بالحالة ديال الطرق الصيانة، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرماللر:

شكرا السيد الوزير، فخالل الجواب ديالكم يتضح أنكم السيد 
الوزير لم تكترث الحكومة وتستخف بحوادث السير املميتة التي تعرفها 
العجالت،  هو  السبب  أن  أعلنتم  التي  تيشكا  حادثة  فبعد  طرقاتنا، 
وهذه مسؤوليتكم، وكذلك الحادثة ديال الصويرة ببلدية تمنار التي 
أعلنتم أن السبب هو السائق، وهذه كذلك مسؤوليتكم، وكذلك في 
الحادثة األخيرة والفاجعة التي ننتظر يعني التحقيق لتوضيح املعطيات، 
أو أسباب هاذ الحادثة، من هنا يتضح جليا أن الحكومة عاجزة عن 
التعامل مع ملف حوادث السير، وأن االستراتيجية التي تم اإلعالن عنها 

ال تعدو إال أن تكون استهالكا إعالميا ودعاية.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد 
الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكرا،

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

السيد الوزير إيال اسمحت هناك تعقيب إضافي، شكرا.

ةابائ4رةاعيدرعادلرببحمزة:

السيد الوزير، عطفا على الحادثة ديال طانطان، اإلشكال اليوم 
اللي مطروح أيضا متعلق بالظهير ديال 84 فيما يتعلق بالتأمين، اليوم 
هاذ العائالت املكلومة وهاذ األطفال، تتعرفوا بأن اليوم من خالل الظهير 
ديال 84 عندهم تعويض معنوي فقط، هذه الوضعية ما خصهاش 
تستمر في بالدنا، احنا تنعرفوا في الصيف تتكون واحد 200 ألف ديال 
األطفال ديالنا اللي كتكون في املخيمات وكتنقل في وسائل نقل عمومية، 
ولهذا راه تيخص تعديل الظهير، خاص إطار قانوني واضح فيما يتعلق 
بالضمان ديال حقوق ديال حوادث السير خاصة بالنسبة لألطفال، 

شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير في إطار الجواب ديالكم.
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ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

اللي مرتبط بالتدخل األخير، بالفعل هناك تأمينات اللي هي مرتبطة 
أساسا بالحافالت ديال النقل، وهناك تأمين اللي هو مرتبط بهاذ ال�ضي 
ديال املدرسة والرياضة كيكون عندهم تأمينات اللي هي خاصة، لكن 
بالفعل  اللي  نقاش  اليوم  هناك  التعويض  ديال  باملبالغ  يتعلق  فيما 
تيتفتح على النسبة ديال التعويضات وكيفاش يمكن ننظر فيها باش 
تكون حالة حقيقية، السيد النائب املحترم إيال كان االستراتيجية ما 
أداتش هاذ النتائج اللي أعطيتك ديال ناقص 1,5، ناقص 8,4، ناقص 
8,7 في عدد القتلى إال 840 روح، 841 روح بشرية جاتك أنت فيها إخفاق 
للمسار الحكومي في السالمة الطرقية أنا يبان لي ما عرفناش شكون في 

الحقيقة اللي تيزايد على املواطنين، شكرا السيد الرئيس.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي عن حوادث السير للسيدات والسادة 
املحترمين من الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرةاأشيدربنرةادر وش:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

السيد الوزير، مهما تكررت السؤال حول حوادث السير واألرقام 
واملخلفات املخيفة ديالها فإنه سؤال يبقى آني ويومي نظرا ملا نتوصل 
الفريق  السير،  حوادث  ومخلفات  ضحايا  حول  أنباء  من  يوميا  به 
الحركي السيد الوزير طرح هاذ السؤال في دجنبر 2014 ولكن تشاء 
األقدار أن يبرمج بعد فاجعة الطريق الوطنية رقم 1 ونضيف إليها ألن 
املصائب ال تأتي فرادى حادثة القنيطرة اللي مشات ضحية ديالها عائلة 
من الجديدة، نسأل هللا العلي القدير املغفرة والرحمة للموتى والصبر 
والسلوان لذويهم، السيد الوزير رغم التشريعات الزجرية، وما قيل عن 
مدونة السير، ورغم الوسائل املادية املكلفة والبشرية للحد من حوادث 
السير، إال أن هاته األرقام ال تزال تزداد فظاعة، وال يمكن أن نقلل من 

روح بشرية واحدة.

لدى نسائلكم السيد الوزير هل من إجراءات للحد من هاذ الطوفان 
ديال القتلى؟ وهل من تفعيل للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، 

وكذا هل من مراقبة لهاته اللجنة؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

بالفعل السيد النائب املحترم كما تفضلتو في التكرار ال يمكن إال 
أن تكون هناك إفادة، احنا بالفعل في إطار العمل اللي تنقومو به، وفي 
إطار العمل اللي تتقوم به اللجنة الوطنية راه احنا منكبين على مدارسة 
هاذ املستجدات اللي هي مستجدات اللي بالفعل تتطلب منا أن نركز 
عليها وأن نخرج بقرارات اللي تتصب في صلب السالمة الطرقية، نقدر 
اليوم  بالفعل االجتماعات  أنه  النائب املحترم على  السيد  نأكد ليك 
لتقييم الحصيلة هي اجتماعات دائمة، اليوم قررنا في إطار السياسة 
ديال القرب ديال السالمة الطرقية أننا ما غتباقاش العمليات الوطنية 
غادي نزلو للمدن، واليوم نحن بصدد تحديد واحد 10 ديال املدن أولى 
اللي غادي نوقعو معها اتفاقيات ديال السالمة الطرقية مع املجالس 
ديال هاذ املدن على أساس أننا نشركو املدن حتى هي في التدبير، باعتبار 
أنه األرقام اليوم تتحسن على صعيد خارج املدار الحضري األرقام اللي 
عطيتها، لكن تبيّنا في 2014 والبداية ديال 2015 على أنه في املجال 
الحضري األرقام ال زالت مرتفعة وتتزيد ترتفع بعض ال�ضيء، اليوم بغينا 
عاود نزيدو نكملو في هاذ املقاربة التشاركية اللي عندنا أننا نزيدو يكون 
عندنا مع املجالس املنتخبة سياسة مندمجة ديال االشتغال وهي اللي 
غادي تدفعنا اليوم على أننا نطورو األداء ديالنا في هاذ املجال باش 

نحاولو نجاوبو على اإلشكاالت اللي هي مطروحة.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تعقيب السيد النائب في ثوان ملا تبقى من الوقت، السيد 
النائب ما عندوش تعقيب؟ كاين �ضي تعقيب إضافي ؟ تفضلوا.

ةابائ4رةاعيدرسيديرةبأةهيمرخيي:

ةاعيدةرةاأئيعل،

فعال حادثة فاجعة طانطان هي حادثة أملت بالشعب املغربي قاطبة، 
واألسباب ترجع إلى العديد من املشاكل، حالة الطريق الزالت الطريق 
الوطنية رقم 1 اللي هي الصورة للمملكة املغربية على إفريقيا وبوابة 
اململكة املغربية على إفريقيا ال زالت متواضعة، املجهودات اللي دارت 
الحكومة مؤخرا مجهودات جبارة، وسعت بعض املقاطع ولقاو انطباع 
املواطنين كاملقطع ما بين بوجدور والعيون، والعيون والطانطان، ولكن 
التعجيل  في  كبير  تبذل مجهود  أن  الحكومة  يلزم على  الوزير  السيد 
في توسيع الطريق ألن الطريق هي محطة تنمية، هاذ املليارات ديال 
)CGEM( اللي 7 املليار اللي غتستثمر في األقاليم الجنوبية ال يمكن أن 
تستثمر بدون بنية تحتية متكاملة وأول بنية تحتية تنطلق من الطريق، 

هناك كذلك ..
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ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير إذا كان لكم 
إضافة في هذا املجال.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكرا السيد النائب املحترم، هو األرقام اللي عندنا في الجهات الثالث 
الجنوبية الحمد هللا املؤشرات ديال السالمة الطرقية هي مؤشرات في 
تحسن مستمر، ناقص %25 في الجهات الثالث من حيث عدد القتلى، 
الجهة ديال العيون تزاد فيها في 2014 زائد 6 لكن ناقص 33 و ناقص 
27 في الجهات األخرى، عندنا في هاذ املقطع السيد النائب املحترم وانتما 
تتعرفو ربما احسن مني داك املنطقة، 1414 مركبة اللي هي يومية، 
1414 مركبة اللي تتم�ضي في داك الطريق اللي وقعات فيها الحادثة ، 
بمعنى أنه بالفعل أنه متفق معاك هناك مقاطع اللي هي صعيبة جدا 
واللي تطلب منا الصيانة على وداك ال�ضي، البرنامج راه كاين واللي فيه 
أولويات، لكن أعيد وأؤكد بأن هاذ املقطع بالذات هو مقطع بالنسبة لنا 

سليم جدا من حيث البنية التحتية، شكرا السيدة الرئيسة.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، ونمر على السؤال املوالي حول تعرفة تعليم السياقة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب.

ةابائ4رةاعيدرحعنرةلحارس:

ةاعيدةرةاأئيعل،

شكرا السيدة الوزير، أسائلكم السيد الوزير حول إمكانية تحديث 
تعرفة تعليم السياقة لضمان حقوق جميع األطراف، وشكرا السيد 

الوزير.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

شكأةرةاعيدرةابائ4رةملحترم،

بالفعل حنا املدارس ديال تعليم السياقة وتعليم السياقة في حد 
ذاته هو بالنسبة لنا محور رئي�ضي في االستراتيجية الوطنية للسالمة 
الطرقية، وهو مكون رئيس في هاذ املنظومة ألن هو اللي تيمكن السائق 

باش يحصل على الرخصة ديالو، لكن دفتر التحمالت ديال فتح هاذ 
املدارس في البند ديال الخامس يشير إلى واحد التعرفة التي تحددها 
أقل  بأن   2014/06/  27 في  وقعنا  اللي  البرنامج  العقد  وفي  اإلدارة 
من سنة، أيضا تيشير إلى واحد التعرفة، لكن هناك فقر في الجانب 
القانوني، السند القانوني، ألن األسعار والسيد وزير الشؤون العامة 
هو معنا والحكامة، األسعار اللي هي مقننة ومحددة راها كاينة الجدولة 
ديالها محددة ما يمكنش نجيو حنا اليوم ونقرر على أننا نديرو �ضي 
حاجة مقننة، إال إذا تم تعديل البند اللي هو في املدونة وبالتالي نحن 
نقترح عليكم في املدونة التعديل اللي غادي يجي على أنه تكون إشارة على 
أن تحديد األسعار ديال التكوين في هذا بنص قانوني حنا تنطلب نص 

قانوني باش هاذ املسألة ندخلوها في البرمجة ديالنا، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرةدريسرةاثمأي:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

شكأةرةاعيدرةاوز أ،

ما يمكن لنا إال وحنا تنتحدث اليوم على املوضوع ديال حوادث 
السير والسالمة الطرقية، إال نوهو بهاذ الحكومة املسؤولة، هي حكومة 
مسؤولة فعال اليوم ألن عندها شجاعة وعندها قدرة على أنها تواجه 
كل الحقائق وتحمل مسؤوليتها في كل ما يقع اليوم من أحداث، ولكن 
في املقابل كنطلب أنه الجميع حتى هو يتحمل مسؤوليتة، ارتباطا دائما 
بموضوع حوادث السير والسالمة الطرقية عندنا اليوم واحد املكون 
أسا�ضي اللي هو له عالقة كما أشرتم السيد الوزير بهاد امللف ديال 
السالمة الطرقية اللي هو مدارس تعليم السياقة، واللي بهاذ املناسبة 
كنوهو أوال بهاذ الدفتر ديال التحمالت اللي أعدته الحكومة، واللي هو 
غادي يساهم في تأهيل هاذ القطاع املنهي وغادي يساهم كذلك في جودة 
التكوين، أما فيما يخص املوضوع ديال التسعيرة السيد الوزير، حقيقة 
اإلشارة اللي شرت لها حنا كنطالبو باش الحكومة تحدد تسعيرة وتراعي 
في نفس الوقت الظروف ديال عمل هاذ املؤسسات، وفي نفس الوقت 
القدرة الشرائية للمواطن، لكن في املقابل ليس املشكل الحقيقي دائما 
مرتبط بالتسعيرة مرتبك بجودة التكوين، ألنه اليوم العامل البشري 
كما أشرتم كما تشير كل اإلحصائيات اليوم في حوادث السير هو مرتبط 

بالعامل البشري وبسلوك السائق..

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي، الكلمة لكم السيد 
الوزير.
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ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

ال غير ضفت الجودة مرتبطة بدفتر التحمالت اللي تيأدي إلى فتح 
لو  نعطيو  تيمنكش  ما  الطلب  تيطلب  اللي  يلتزم  لم  إذا  املؤسسة، 
الترخيص، والعقد والبرنامج هو أخذ وعطاء بين الحكومة وبين املهنيين 
وديال  الطرقية  السالمة  ديال  آليات  فيه  وضعنا  حنا  القطاع  ديال 
الجودة، وباش الناس يخدموا أيضا في راحتهم، هذا هو التعاقد اللي 
عندنا معاهم وهو الضامن الرئيس باش تكون الجودة واملراقبة، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، والسؤال املوالي حول تفتيش مراكز الفحص 
التقني بعدد من املدن باململكة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرلخليفلرةاصيري:

ةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعيدرةاوز أرةملحترم،

نسائلكم هل تم نشر الئحة املراكز الفحص التقني موضوع التفتيش 
على غرار ما دأبت الوزارة القيام به في اآلونة األخيرة ؟ وما هي النتائج 

املترتبة عن هذا التفتيش ؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

تيم�ضي  ما  ديالكم  السؤال  بالفعل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الجانب اآلخر من هاذ السالمة الطرقية، واللي هو الجانب ديال الفحص 
فيه  نديرو  منا حتى هو  يتطلب  بالفعل  واللي  العربات،  ديال  التقني 
حتى هو واحد اإلصالح اللي هو متدرج، على أساس أننا نوصلو للنتائج 
املتوخاة منه. نقدر نقول لك السيد النائب املحترم على أنه اليوم منين 
تنمشيو نشوف النتائج ديال الفحص التقني، أنا منين جيت ما�ضي بزاف 
للقطاع، لقيت النتيجة املعدل ديال الرفث ديال le.taux.de.rejet اللي 
هو 1.7، بمعنى في كل 100 سيارة وال عربة تتقدم تيم رفث 1.7 إلى حين 
أن تقوم، وال�ضي اآلخر كله مزيان، فهاد ال�ضي أنا واخا ما كانش عندي 
فهم في القطاع مزيان، قلت هاد ال�ضي ما يمكنش يكون ألنه كلنا مغاربة 
وتنشوفو الواقع في الحظيرة وفي التجول، وبالتالي كان هاذ الفحص 

والتدقيق اللي قمنا به ديال جميع املراكز، وديال جميع الشبكات اللي 
هي العاملة واللي هي 5 في القطاع واللي من خاللها استطعنا نرصد عدد 
كبير من الخلل ومن اإلخالالت، وتم غلق عدد ال بأس به إلى حين ديال 
املراكز ديال الفحص والشبكة اللي غلقنا لها داك ال�ضي اللي عندها 
كلو، وحيدنا الرخص ديال الفاحصين بصفة نهائية تقريبا 15 واحد 
و�ضي 15 آخر حيدنا لو في فتقرة معينة ألنهم كانو تيغشو وما تيقموش 
بالواجب وبالالزم، اليوم في هاذ l’audit اللي درناه أكثر من 700 عملية 

...80%

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

ةابائ4رةاعيدررحمدرصدقي:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

شكرا السيد الوزير، بداية ننوه باإلجراءات املعتمدة إلصالح هاذ 
االحتكار  على  القضاء  أفق  في  املنافسة  بفتح  وتطويره  هذا  القطاع 
عملية  بخصوص  طويلة،  لعقود  فيه  تحكمت  التي  الريع  وأساليب 
املراقبة أو مراقبة مراكز الفحص التقني، فإننا نشيد بها وندعو إلى جعلها 
أكثر نجاعة وانتظام وترتيب أو مزيد من ترتيب الجزاءات بخصوصها، 
وينبغي أن تشمل أيضا التحديد الدقيق للطلب اليومي على الخدمة 
في كل مراكز حتى ال يتم التغليط وتأخير فتح مراكز في أماكن تعرف 
خصاصا بهذا الشأن، كما حصل مثال في املناطق ديال بومان دادس، 
تنجداد، الريش في الجهة ديال درعة- تافياللت وفي جماعة القليعة في 
سوس- ماسة – درعة، فهناك املراكز اللي تتوقف على استقبال ديال 
العربات قبل الوصول إلى ذاك العدد املحدد لها حتى تعطي االنطباع 
بأنه هناك تحكم في الطلب، إذن هذا إشكال حقيقي، أخيرا ندعو إلى 
املزيد من االهتمام بالعاملين في هاذ املراكز هاذي ألنهم حجر الزاوية في 

...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي ؟ نمر إلى السؤال املوالي 
املوالي وهو  السؤال  الرد،  في  الوزير كذلك استنفذ وقته  السيد  ألن 
حول تطبيق مدونة السير في الطرق السيارة للسيدات والسادة النواب 
املحترمون من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 

النائب.

ةابائ4رةاعيدرعبدرهللارةابقالي:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

سؤال بسيط جدا هو نبغيو نعرفو املوقف ديال الحكومة وزارة 
النقل بالتحديد من بعض السلوكات واملظاهر الخارقة للقانون، اللي 
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كتشهدها كثير من الطرق السيارة في املغرب واللي كيقترفها أشخاص 
مسؤولون على تطبيق هذا القانون؟

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

ال أنا كنت كنتمنى بأن السيد النائب املحترم يفصح على باش نقدر 
نجاوب أنا ما يمكنش نجي نقول كاين خرق باش غير نعرف شنو هي باش 

نجاوب عليها هاذ ال�ضي الخروقات اللي تفضل السيد النائب املحترم.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرعبدرهللارةابقالير)رنقطلرنظام(ر:

..نقطة نظام ألنه السؤال عند السيد الوزير إيال ما كانش عندو 
خصو يقولها لنا، السؤال واضح فيه الخروقات بالتدقيق واضحة، 
خصو يقولنا واش النص ديال السؤال عندو وال ما عندوش؟ ما يمكليش 
أنا نواصل التدخل ديالي، املسألة مرتبطة بالوقت السؤال عندو حرفيا 

والخروقات موجودة فيه.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

السيد  يقول  كما  السؤال  بنص  توصلتيو  واش  الوزير،  السيد 
النائب ؟

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

..آشنو الخروقات أنا ما زال ما عارفش الخروقات..

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

ألن السؤال اللي كيف نزل عندنا هو السؤال حول تطبيق مدونة 
السير في الطرق السيارة للسيدات والسادة النواب ربما السيد الوزير 
إيال توصل بنص السؤال، إذن هاذ السؤال هذا غادي يبقى بال جواب؟ 
يبقى لألسبوع للقادم إيال بقى بال جواب؟ ألن املفروض، تفضل السيد 

النائب.

ةابائ4رةاعيدر وةدرحمدونر)نقطلرنظام(:

السيدة الرئيسة، النظام الداخلي ما تيلزمش النائب بيسط السؤال 
كما أرسله والحكومة ملزمة تجاوب على السؤال كما توصلت به، السيد 

الوزير عندو السؤال كيف متوصل به خصو يجاوب للسيد النائب، وما 
يجاوبوش بهاذ الجواب هذا، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

السيد الوزير عندكم جواب على السؤال ؟

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

ما يمكنش أنا نقول أنا ما، آشنو هما هاذ الخروقات؟ واش أنا كوزير 
غادي نجي نقول كاين الخروقات اللي السيد النائب تيتصور على أنهم 

خروقات، يقول ليها الخرق وأنا نقول ليه واش كاين وال ما كاينش.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرعبدرهللارةابقالير)نقطلرنظام(:

في  الخروقات مذكورة  نجدد  ونعاود  نتأكد  أنا  الرئيسة،  السيدة 
نص السؤال الذي وجه بتاريخ 1–9–2014 طبعا ال، ال ما يدخليش في 
الوقت ديالي اسمح لي السيدة الرئيسة، أنا تنعرفوا آش تنديرو ونحترم 
القانون كنحترمو النظام الداخلي، من املفروض أن السيد الوزير توصل 
بالسؤال اللي فيه جمل طويلة وكثيرة، فيه الخروقات مذكورة بالتحديد 
ما هي، خصو يكون أعد الجواب تبعا وعلى أساس نص السؤال الذي 

توصل به، وما يحسبوش هاذ الوقت طبعا مازال ما دخلنا في املوضوع.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

السيد الوزير، الجواب ديالكم ما عندكم.. إذن..

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

السيدة الرئيسة املحترمة، لحد العلم ديالي أنا األمور ديال املراقبة 
على صعيد الطريق السيار تتم وفق القانون املنظم ديال 52.05 فيما 
يتعلق باملادة 190 املادة 191 واملادة 192 اللي تتنظم هاذ املجال، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرعبدرهللارةابقالي:

في الوقت ألنه تلقينا جواب السيد الوزير املغاربة كيعرفو أن الدرك 
امللكي كينصبو كاميرات في auto- route وكيوقفو مستعملي الطريق 
امللكي وقوات األمن  الدرك  أن  املواطنين كيعرفو وكيعيشو  السيارة، 
كيتعاملو معهم بال ما يكشفو الهوية ديالهم اللي خاصها تكون مكتوبة 
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والرقم التسلسلي ديالهم، السيارات كيوقفوا فالطرق السيارة السيد 
املواطنين  سيارات  ولكن  كيوقفوهاش،  ما  سيارتك  يمكن  الوزير، 
هل  املرات،  من  العديد  في  الحالة  لهذه  تعرضنا  وحنا  كيوقفوهم، 
الناس  امللكي بعض  الدرك  أنه  تنكرون هذا األمر؟ نسمعوه، أكدوه 
ديال الدرك امللكي ما كيوقفوش السيارة ف les.autoroutes قولوها 
لنا أكدوها لنا أنهم ما كيوقفوهاش ونكونوا متافقين معاكم، ولكن راه 

كيوقفوا السيارات.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا الجواب لكم 
السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

إذن ملي السيد النائب املحترم تفضل وتكلم على، أنا اللي عندي 
مكلفون  النقل  ديال  واإلخوان  األمن  الدرك  واألعوان  الضباط  هنا 
بالبحث، املادة كتقول مكلفون بالبحث عن املخالفات، وتقول اإلدارة 
هي اللي تحدد الكيفية il.y.a.des.ordres.de.mission كل واحد ملي 
كيخرج بمعنى املادة 191 كتقول مؤهلون ملراقبة السير بالعين املجردة، 
وباملعلومات اإللكترونية، واإلدارة هي التي تحدد الكيفيات، واملادة 192 
كتقول إلزامية حمل الشارة تظهر املعطيات اإلسم، الصفة، الصورة، 
السيدة  شكرا  اإلدارة،  تحددها  شروط  وفق  أيضا  وتحددها  الرقم 

الرئيسة .

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

نقطة نظام، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرعبدرةاصمدرحيكأر)رنقطلرنظام(:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

أنا كنت باغي نتدخل قبيلة ملا السيد النائب تفضل بالحديث في إطار 
نقطة نظام، ولكن تراجعت عن ذلك حتى ال أقع في نفس الخطأ، الحوار 
ما بين الحكومة والبرملان في إطار املساءلة نظم في إطار تناول الكلمة 
من طرف السيد النائب صاحب السؤال، الجواب د الحكومة، تعقيب 
السيد النائب، تعقيب الحكومة، ما يمكنش في وسط هاذ املساءلة 

تفتح مجال لنقاط نظام، أرجو منكم السيدة الرئيسة أنه هاذ ...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

هو قال غير نقطة نظام ولكن تراجع على السؤال ديالو..

ةابائ4رةاعيدرعبدرةاصمدرحيكأر)نقطلرنظام(:

...ال السيدة الرئيسة اللي كيقرر هو رئيس الجلسة ما�ضي صاحب 

السؤال، شكرا السيدة الرئيسة أنا نبهت باش هاذ ال�ضي ما يتكررش في 
املستقبل.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي وهو عن مآل مشروع مراجعة مدونة 
السير للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، 

فليتفضل واضع السؤال، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةابائ4رةاعيدرعبدرهللارةابقالير)رنقطلرنظام(:

ةاعيدةرةاأئيعل،

حنا  كاملين،  القوانين  كنعرفو  بعضياتنا  كنقريوش  ما  حنا  أوال 
أحلنا السؤال مكتوب للسيد الوزير، والسيد الوزير رفض يجاوب على 

املضمون ديالو من حقنا نثيرو نقطة نظام ألنه فيه إخالل باملسطرة.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، السؤال املوالي وهو عن مآل مشروع مراجعة مدونة السير 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةابائ4رةاعيدرةاطاهأرةاشاكأ:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعادةرةاوزرةء،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةب،

والجوالن  السير  ديال  باإلشكالية  مهتم  واملعاصرة  األصالة  فريق 
على الطرقات، وبطبيعة الحال حنا سبق لنا في هاذ البرملان، والحكومة 
اللي سبقت باش تخرجنا بواحد املدونة ديال السير اللي نعتبروها إرث 
إيجابي لهاذ البالد هاذي، وبطبيعة الحال هاذ اإلرث اإليجابي اللي السيد 
الوزير كان آنذاك في الضفة األخرى، ولم يصوت عليه وعارضه بطبيعة 
الحال أصبح اآلن يطبق مضامينه، والبعض منها أبان هذا التطبيق على 
أنه هناك نواقص، ألنه القوانين ليست بقرآن، فهو عمل بشري قابل 
للتطوير وللتحسين عبر الزمن، ولهذا طلبنا بتعديل بعض البنود وبعض 
الحال  بطبيعة  الطرق  على  السير  لتحسين  الفقرات  وبعض  املرافق 
والحفاظ على الحياة ديالنا، والفاجعة ديال طانطان بعد الفاجعة ديال 
تيشكا بينت لنا على أنه هاذ املشكل ديال السير والجوالن على الطرقات 
يطرح عدة مشاكل، ألن فاجعة طانطان أعتقد على أنها فاجعة وطنية 
ومست الجميع وتفاعل معها جميع الساكنة إلى آخره، فمن املسؤول 
؟ خاصنا نتسناو املسؤولية، خاصنا نقف على املسؤولية، تقال لنا 
على أنه العربة »الستيام« من أحسن العربات اللي هي متواجدة وفي 
عمرها سنتين، تقال لنا بأنها متوفرة على الشروط ديال املدونة، بحيث 
الشيفورات ب2 كاينين إلى آخره، السيد وزير التجهيز قال لنا الطريق 
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مزيانة، بقات العربة الثانية اللي هي الكاميون...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

السيد  شكرا  الوزير،  السيد  لكم  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
تفضلوا  النائب،  السيد  لكم  املخصص  الوقت  تقاضا  النائب صافي 

الكلمة لكم السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةراكمرةاعيدةرةاأئيعل،

أنا ما غاديش نربط هاذ السؤال بالسؤال اللي قبل منه، في إطار دابا 
هاذ السؤال اللي متوصل أنا به هو املدونة ديال السير، املدونة ديال 
السير بالفعل بعد مرور ديال 4 سنوات هناك عديد من اإلشكاالت اللي 
تبينت بالنتائج العملية في إطار فتح حوار شامل مع املهنيين ومع جميع 
اللي عند ارتباط باملدونة ديال السير، نحن قدمنا تعديالت اللي مشات 
األمانة العامة للحكومة اللي عرضتها في le.site ديالها على أساس أنها 
تستقبل املالحظات ديال جميع الفاعلين واملواطنين، تم االستقبال، 
الوزارة عطات الرد ديالها على هاذ املالحظات، اليوم راه حنا في إطار 
تفعيل العمل مع األمانة العامة للحكومة على أساس أننا نجاوبو على 
عديد من اإلشكاالت اللي هي إشكاالت مرتبطة بالتطبيق، مرتبطة بهاد 
ال�ضي ديال الذعائر، مرتبطة بهاد ال�ضي ديال الرخص، مرتبطة ببعض 
ال�ضي ديال  بهاد  العربات، مرتبطة  التعريفات ديال  االحتماالت ديال 
العربات، وال الدرجات النارية ثالثية العجالت، بمعنى أننا واعيين بأن 
هاذ 4 سنين طرحات لنا تحديات جديدة، وغادي نحاولو نجاوبو عليها 
إن شاء هللا رب العاملين في هاذ التعديالت اللي هي مقبلة عليها، تدوز في 

املجلس الحكومي ثم تعرض على البرملان، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي ؟ نمر إلى السؤال املوالي وهو حول 
السالمة الطرقية واملواد املخدرة، للسيدات والسادة النواب املحترمين 
النائب  السيد  تفضلوا  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من 

املحترم.

ةابائ4رةاعيدررحمدر بفي:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

ةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعادةرةاوزرةء،

ةاعادةروةاعيدةترةابوةبرةملحترمون،

أكيد وكما تعلمون تشكل املواد املخدرة نسبة مهمة من أسباب 

حوادث السير، هاته الحوادث التي غالبا ما تكون مميتة ومزهقة ألرواح 
أبرياء، نتساءل السيد الوزير املحترم، ملاذا ال يتم إلى حينه تفعيل الفقرة 

الثانية من مقتضيات املادة 172 من مدونة السير، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

د  يد على جزء من األجزاء  املحترم أوضع  النائب  السيد  بالفعل 
األسباب ديال حوادث السير، واللي راجعة الستعمال املخدرات من 
طرف السائقين، وأيضا حتى الراجلين وغيرهم، بالفعل املدونة تتكلم 
على هاذ الظاهرة، ولكن في إطار التنزيل كانت البد من أخذ الوقت الكافي 
للتدرج في تنزيل جميع املقتضيات ديال املدونة، الفريق الحكومي سواء 
في النسخة األولى أو الثانية اليوم نحن نشتغل على هاذ التنزيل ديال 
هاذ البند اللي هو مرتبط أساسا باملخدرات، وفعلنا منذ الصيف ديال 
2014 ظاهرة ديال املراقبة ديال الكحول واللي هو تتعرف أيضا تيمثل 
واحد النسبة البأس بها في حوادث السير، فإذا في إطار اإليمان ديالنا 
بالتدرج في التنزيل، حنا اليوم راه بدينا ووفرنا لجميع مصالح الدرك 
امللكي واألمن الوطني ما يلزم من وسائل ضرورية للقيام بهاذ املراقبة، 

وتفعيل مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدررحمدر بفي:

شكرا السيد الوزير املحترم، أكيد أن بعض الدول ذهبت إلى أبعد 
من هذا، ذهبت إلى أبعد حيث نصت في النصوص القانونية املتعلقة 
بهاذ الجانب، خصصت له عقوبة اإلعدام ملجرد املحاولة، فأحرى أن 
في حالة سكر ويقود  بأن الشخص  يثبت  ترتكب الجريمة، مجرد ما 
السيارة توجه إليه تهمة محاولة القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد، 
ملاذا ال نحدو حدو هذه الدول، فعال بين أيدينا نص قانوني، إذا ذهبنا إلى 
الفقرة الثانية منه فهي تقول » تضاعف العقوبة« ألن العقوبة األصلية 
هي خمس سنوات بمعنى أنها تصل إلى عشر سنوات حتى ال تبقى األمور 

بهذا الشكل نرجوكم وبكل احترام...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.
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ةاعيدرمحمدرنجي4ربوايفرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاتجهيزر
وةابق3روةالو يعتيكرةملكلفرباابق3:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

أنا شخصيا ال يمكن إال أن أثمن كل إجراء اللي من شأنه أنه يحفظ 
لنا السالمة الطرقية، إيال السيد النائب املحترم كيشوف على أنه يجب 
أن تعدل املدونة بمزيد من التشديد في هذا املجال، أنا شخصيا ال أرى 
مانعا، وحنا غادي نجيبو املدونة في التعديل ونتمنى أن الفريق املحترم 

يقدم هذا التعديل.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ونمر إلى 
القطاع املوالي وهو القطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة، والسؤال 
هو حول اختالالت توزيع الدقيق املدعم للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرسسيدرببحميدة:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

ةاعيدرةاوز أ،

نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة ملحاربة مجموعة ديال االختالالت 
والتالعبات في توزيع الدقيق املدعم ؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد الوزير.

ةلحكوملر ةملبتدبرادىررئيسر ةاوز أر ةاوفا،ر ةاعيدرمحمدر
ةملكلفربااشؤونرةاساملروةلحكامل:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

ةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةب،

هاذ املوضوع ديال الدقيق املدعم اللي ما كيفوتش الحصة ديالو 8 
د املليون ونصف ديال القناطر، في الوقت اللي حنا في املغرب كنطحنو 
تقريبا 40 مليون ديال القناطر، باش غير نحطو األمور في بالصة ديالها، 
 INDH هاذ الدقيق املدعم كيتوزع على الجماعات القروية املعنية ب
بالتنمية البشرية، كيتوزع على بعض الهوامش ديال املدن، وكان من 
قبل تقريبا 14 مليون غاديين كل سنة كنقصو من هاذ الحصة، األمل 
ديالي إن شاء هللا واالختيار ديال الحكومة أننا نوقفو هاذ العملية، ألنه 
راه بالفعل ما كتوصلش للمواطنين، البحث اللي حنا جاريينو في امليدان، 

واللي درناه من 13 أبريل ل 13 ماي 2014، وصلنا لواحد العدد ديال 
الخالصات اللي هاذ ال�ضي، الخنشة مكتوب عليها 100 درهم واملغاربة 
كيشريوها ب 120 و 130 وكاين املرة ب 150، ما غيمكنش الحكومة وال 

املصالح املحلية تتبع 8 تصورو شحال ديال الخنا�ضي خاصنا نتبعو...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم، تفضلوا السيد 
النائب.

ةابائ4رةاعيدرعبدرةاكأ مرةابماوي:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

ةاعيدرةاوز أ،

كنشكروك وكنشكرو الحكومة على الصراحة ديالها، وداك ال�ضي 
اللي كنا غنقولوه راه قلتيه السيد الوزير، ألن هاذ الدقيق املدعم هو 
واحد املكان ديال الفساد، بغينا الحكومة أنها داك ال�ضي اللي غنقولو 
في  املوزعين  في  يعني  الفساد  من  الوزير  السيد  كتعرفوه  كول�ضي  راه 
الكمية ديال الدقيق، في الجودة ديالو إلى غير ذلك، بغينا الحكومة إن 
شاء هللا باش تشوف �ضي حل جدري لهاذ املشكلة ديال الدقيق املدعم، 

باش ما نبقاوش نتكلمو عليه إن شاء هللا، وشكرا السيد الوزير.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرميمونرعميري:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

السيد الوزير، فيما يخص الدقيق املدعم ال زال التالعب السيد 
الوزير، خاصة في اإلقليم ديال زاكورة، السيد الوزير الدقيق املدعم 
باقي كيتباع في األسواق اليوم، السيد الوزير الحكومة مسؤولة، الدقيق 

املدعم ما كيوصلش للفئات املحتاجة إليه.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

ةلحكوملر ةملبتدبرادىررئيسر ةاوز أر ةاوفا،ر ةاعيدرمحمدر
ةملكلفربااشؤونرةاساملروةلحكامل:

...حنا درنا عدة محاوالت في هاذ السنة ونصف باش نوصلو لبعض 
الحلول، نشرنا اللوائح ديال األقاليم والحصص املخصصة لألقاليم، 
ونشرنا اللوائح ديال املطاحن، وفرضنا أنه تنشر اللوائح ديال التجار في 

الجماعات القروية وفي البلدية وفي مكتب القطاني...
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ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي حول حصول أرباب 
مطاحن مغلقة على دعم الدقيق، للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرةاشأقاويرةازنايدي:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعادةرةاوزرةء،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةبرةملحترمون،

السيد الوزير، في إطار محاربة الفساد واملفسدين التي أعلنتم عليه 
ورفعتموه كشعار، نسائلكم عن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة ومن 
خاللكم في محاربة الفساد الذي يعرفه قطاع الدقيق املدعم، وبعض 

املمارسات التي يمارسها أرباب املطاحن؟ وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ةلحكوملر ةملبتدبرادىررئيسر ةاوز أر ةاوفا،ر ةاعيدرمحمدر
ةملكلفربااشؤونرةاساملروةلحكامل:

واحد العدد ديال التدابير اللي خذينا، غنقول لكم بأنه جرينا بحث 
ميداني، وناظت ضجة في املغرب، ولكن صمدت إلى األخير، يوم 13 
أبريل إلى 13 ماي وزعنا مراقبين مختصين على جميع املطاحن، فحصنا 
137 مطحنة، ودخلنا الدقيق للمختبر ديال املكتب الوطني للصحة، 
وخرج املكتب الوطني للصحة ديال هاذ ال�ضي، onssa خرج لهاذ ال�ضي 
واتخذنا تدابير، حيدنا الرخصة، درنا 10 د اإلنذارات، ها انتما شفتو 
واحد الشهر هذا درت غير إخبار، وشفتو واحد الضجة اللي ناظت �ضي 

باس ما كاين أنا عطيتها الظهر ديالي راه دازت، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرةاشأقاويرةازنايدي:

شكرا السيد الوزير، نشكر فيكم الجرأة، لكن السيد الوزير أعلنتم 
عن مجموعة من اإلجراءات، نحن نساندكم، ولكن لن يكتفي األمر 
بالسكوت، بل بممارسات أعلنتم أن تنشروا ناس، املطاحن اللي أثبت 
فيها الفساد، وما نشرتوهاش، أعلنتم بأن تنشروا الناس اللي كيوزعو 
وعندهم بطائق ديال التوزيع وما نشرتوهاش، وهذا السيد الوزير ما 
يخيفنا أن كل عملية ملحاربة الفساد نجيو ونحذفو الدعم، هذا هو 
الحل السهل، الدعم فيه أسر معوزة ال يجب أن تستفيد منه، ما�ضي 

أننا أثبتنا الفساد، ونجيو اليوم ونحيدو الدعم، آش بقى غيستافدوا 
هاذ املغاربة آش غيستافدو ؟ آش غياكلو ؟ إيال كان...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

ةلحكوملر ةملبتدبرادىررئيسر ةاوز أر ةاوفا،ر ةاعيدرمحمدر
ةملكلفربااشؤونرةاساملروةلحكامل:

إيال غير الشفافية درناها، وطالع في املوقع وغادي تشوف وخرجت 
هاذ ال�ضي في الجرائد، راه وصلنا أنه كانوا غيدعيو الحكومة، عالش ؟ 
ألنني نشرت بعض املطاحن، راه هاذ ال�ضي ما ساهلش في هاذ البالد، ما 
قلتش غادي نزولو الدعم، قلت كنفكرو في هاذ املوضوع، في هاذ اللحظة 

اللي كنهضر معكم، الدولة وانتما كتشريو الدقيق هذاك املدعم...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

لدعم  املتخذة  التدابير  املوالي عن  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل املحدود والضعيف، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد 

النائب.

ةابائ4رةاعيدررشيدرةاسبدي:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم حول التدابير املتخذة لدعم القدرة 
الشرائية للمواطنين ذوي الدخل املحدود والضعيف؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

تفضلوا السيد الوزير.

ةلحكوملر ةملبتدبرادىررئيسر ةاوز أر ةاوفا،ر ةاعيدرمحمدر
ةملكلفربااشؤونرةاساملروةلحكامل:

ةسمحرليرةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةب،

هاذ املوضوع هذا إذا كذكرو جاوب عليه السيد رئيس الحكومة 
في جلسة شهرية، وما يمكناش نتكلمو على التدابير املتعلقة بالقدرة 
أنه  بما  الشرائية في ظرف دقيقة ونصف، ولذلك غادي نقول ليك 
األساسية  املواد  دعم  ملواصلة  الدرهم  ديال  مليار   23 تخصيص  تم 
في صندوق املقاصة، تخصص 130 مليار درهم للميزانية العامة اللي 
توزعت ب46 مليار ديال الدرهم لقطاع التربية الوطنية، 39 مليار لقطاع 
التعليم العالي، 13 مليار درهم لقطاع الصحة، وهادو كلها القطاعات 
التماسك  لصندوق  الدرهم  ديال  مليار   4 تخصيص  اإلجتماعية، 
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اإلجتماعي، تخصيص أكثر من 20 مليار درهم سنويا للعالم القروي، 
تعزيز موارد صندوق التماسك اإلجتماعي، وتوسيع قاعدة املستفيدين، 
تفعيل صندوق التكافل العائلي اللي وصل اإلستفادة منه إلى 2845، 
التزمنا  درهم،  ألف  و433  مليون   18 الساعة  حد  إلى  منه  وصرفنا 
بواحد العدد ديال الحوايج في الحوار اإلجتماعي ديال 2011/4/26 كلها 
تنفذات، ودرنا اعتمادات ديال 7 املليار و5 ديال املليون ديال الدرهم في 
امليزانية ديال 2015، باش نصفيو جميع الترقيات املتعلقة بهاذ ال�ضي، 
فرضنا الحد األدنى لألجور في الوظيفة العمومية في 3000 ديال الدرهم، 
وكلفتنا 54 مليون ديال الدرهم، ولكن املوظفين اليوم الحد األدنى ديال 
األجور هو 3000 درهم، واحد العدد ديال التدابير، راه سبق أعلن عليها 

السيد الرئيس الحكومة...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

السيد  تفضلوا  النائب،  السيد  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
النائب.

ةابائ4رةاعيدررشيدرةاسبدي:

السيد الوزير، إيال كان السيد رئيس الحكومة تكلم على هاذ املوضوع 
في جلسة شهرية، هذا ما كيمعناش نعاود نسائلك اليوم ألن مسألة 
القدرة الشرائية هو مسلسل متواصل، واليوم انتما ملزمين كحكومة 
كيعنيش  ما  هذا  السؤال  وهاذ  ديالنا،  التساؤالت  على  تجاوبو  أنكم 
غير الطبقة الفقيرة، كيعني حتى الطبقة املتوسطة سابقا التي أفقرت 
في عهدكم، وفي عهد حكومتكم، انتما كتبحثو السيد الوزير الطبقة 
املتوسطة اللي تفقرات راه هي كانت كتحافظ على التوازنات اإلجتماعية 
للطبقة امليسورة والطبقة الفقيرة، وانتما مشيتو انكبيتو على التوازنات 
املاكرو إقتصادية وانكبيتو على التوصيات ديال املؤسسات الدولية، 
وكأنكم خذيتو الشرعية من عند هذوك املؤسسات، راه املغاربة اللي 
عطاوها ليكم، واليوم راه كاين غالء األسعار، وكاين ظواهر اجتماعية 
جديدة، اللي عاد والت كتبان اإلفالس العائالت، قبل كنا كنتكلمو غير 
على اإلفالس ديال الدول وديال الحكومات، دبا راه حنا كنهضرو على 
اإلفالس د العائالت، راه القروض الصغرى، قروض االستهالك اللس 
كانت بحال الحكومة كان كيخصها ذاك القروض أنها تستعمل من أجل 
التجهيز ديال املنازل، والو الناس باش كياكلو، كيكملو الشهر، راه ما 
يمكناش اليوم نجيو بين عشية وضحاها ونقول بأنه حنا كنحافظو 
على القدرة الشرائية وانتما عارفين املواطنين مناش كيعانيوا، بالنسبة 
للتساؤالت الكبيرة اللي كاينة اليوم بعدما أنكم التزمتو أنكم في إطار مثال 
الدعم ديال النقالة بعد ما ترفعوا األسعار ديال املحروقات التزمتم 
أنكم غتقدمو بعض الدعم لهذوك النقالة خاصة في املجال الحضري، 
ما التزمتوش، دابا حنا التخوف اللي عندنا هو حول البوطا والسكر 

وانتما تتوجدوا اليوم...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

تعقيب إضافي؟  السؤال، هل من  إلى  النائب، ونمر  السيد  شكرا 
تعقيب إضافي السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمواودربأكايو:

الضعيفة  الطبقة  على  تنهضرو  أن  تنعرفو  الوزير،  السيد 
واملتوسطة، التدابير اللي كانت الحكومة السيد الوزير تاخذها وهو أن 
كنشوفو أن كول�ضي في منحى تصاعدي، ما كاين غير الزيادة في األسعار، 
الزيادة في األجور، أو خلق فرص  املقابل ديالها واحد  في  وما كاينش 
الشغل، ألن حتى اإلستثمارات اللي يمكن تخلق فيها الفرص د الشغل 
وتخلق ثروات تنشوفوها أنها في تراجع، ولهذا تنشوفو أن الحكومة ما 
زال تنتسناو هذاك النمو تيجينا غير من عند هللا، وقت ما طاحت الشتاء 

مزيان، راه النسبة د النمو ترتفع، ما زال ما شفناش ...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير في إطار التعقيب، أو في 
إطار الجواب.

ةلحكوملر ةملبتدبرادىررئيسر ةاوز أر ةاوفا،ر ةاعيدرمحمدر
ةملكلفربااشؤونرةاساملروةلحكامل:

 2013 في سنة  الدرهم  ديال  مليون   86 أعطينا  الساعة  إلى حد 
للدعم ديال النقل الحضري، السيد النائب 86 مليون ديال الدرهم، 
اللي ما بغاش، أنا واضح في هذا املوضوع، اللي ما بغاش يم�ضي للبنك 
الدولي ما يمشيش، واللي ما بغاش الشهادة ديال صندوق النقد الدولي 
ما عندو عالش، ويسد عليه الحانوت ويشوف واش غيهضر معك �ضي 

بنكة دولية، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي حول سبل تصحيح نظام دعم غاز 
البوتان للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرةازو تن:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

انسجاما مع توجهات ترسيخ الحكامة، وتفعيال لخالصات تقرير 
املجلس األعلى للحسابات حول منظومة املقاصة باملغرب بخصوص غاز 
البوتان، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي اتخذتها الحكومة من 

أجل تصحيح سبل نظام دعم غاز البوتان ؟ وشكرا.
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ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

تفضلوا السيد الوزير.

ةلحكوملر ةملبتدبرادىررئيسر ةاوز أر ةاوفا،ر ةاعيدرمحمدر
ةملكلفربااشؤونرةاساملروةلحكامل:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

بغيت نرفع واحد اللبس ألنه بزاف ديال الناس كيتكلمو على هاذ 
ال�ضي ديال املجلس األعلى للحسابات، بعدا فيما يخص صندوق املقاصة 
راه هادوك التوصيات كلها احنا اللي قلناها لهم، واملعطيات راه اإلدارات 
اللي كتعطيها هو غير كيدقق وكيشوف التوجيهات وكياخذ خالصات، 
القضية ديال الغاز ما غاديش نوصلو وراه قالها السيد رئيس الحكومة في 
البداية ديال املجلس الحكومي هذه أكثر من شهر، ووقف هاذ املوضوع 
هذا، احنا كندرسو هاذ املوضوع ألنه ما يمكنش الغاز املنزلي يستعمل في 
قطاعات أخرى، بال ما نسميوها، ولكن حنا اآلن بصدد واحد السيناريو 
اللي إن شاء هللا غادي يخلينا املقابل ديال الزيادة في البوطا باش تكون 
بالثمن ديالها، إيال حسبنا غير اليوم الصباح الغاز من حسن حظ هذه 
الحكومة، السيد الرئيس، ما عندنا ما نديرو هللا واقف، آش غنديرو، 
الغاز كيهبط، بديناه في 2014 بألف دوالر، اليوم الصباح شريناه ب 
380 دوالر، راه واحد ال�ضيء هللا سبحانه وتعالى واقف مع هاذ البالد، 

هاذ املوضوع هذا إن شاء هللا غنعالجوه، غنعالجوه، ولكن...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدرخيي:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

البترول  على  والحمد هلل  الشتاء  على  الحمد هلل  الوزير،  السيد 
رخاص، أنا بغيت نبدا الكلمة بواحد القاعدة تدبيرية ثمينة كيصوغوها 
املغاربة في شكل مثل دارج كيقول لك املال السايب كيعلم السرقة، 
هناك بطبيعة الحال إجماع على التشخيص أن املنظومة ديال الدعم 
االجتماعية  املقاصد  على  انحراف  وفيها  إشكاالت  فيها  البوتان  ديال 
األصلية ديال الدعم هذا احنا متافقين فيه، ولكن بطبيعة الحال السيد 
الوزير الذي نطلبه هو أن هاذ اإلشاعة املغرضة التي يتم ترويجها في كل 
حين ألن املغاربة غيبقاو يشريو البوطة ب 125 درهم، ها انتما أكدتو 
اآلن ما قاله سابقا السيد رئيس الحكومة، بغيناها تتكذب بشكل نهائي 
وقطعي أن املغاربة غيبقاو يشريو البوطة بثمن اللي هو حالي كاين، في 
أفق أن الحكومة يكون عندها تصور شامل على املعالجة ديال السلسلة 
ديال اآلثمان، من االستيراد إلى التخزين، إلى التسويق، إلى التوزيع، إلى 
الثمن اللي كيتشرى به، بطبيعة الحال هناك توصيات سواء كانت ديال 
صندوق املقاصة، وال ديال املجلس األعلى للحسابات، اللي هي مهمة 

في هاذ الصدد، ونحن نثمن االشتغال على هذا املنطق بمعنى مراعاة 
القدرة الشرائية ديال املواطن، ما�ضي نمشيو فقط إلى املراجعة ديال ....

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرةاشأقاويرةاأودةني:

ةاعيدرةاوز أرةملحترم،

عمر بن الخطاب ر�ضي هللا عنه يقول »إن السماء ال تمطر ذهبا وال 
فضة«، والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول »اعقلها وتوكل«. انتما 
ما عقلتوهاش، ثم كاينة واحد القضية السيد الوزير، انتما عندكم 
ازدواجية الخطاب، رئيس الحكومة في الجلسة ديال مجلس املستشارين 
كيقول عدم استمرارية الدعم ديال الغاز د البوتان، اليوم كتقولو انتما 
املشكل  انتما،  دابا  قلت  كيفما  أو سيناريو  عندكم سيناريوهين  بأن 

عندكم السيد الوزير ما عندكومش تصور استراتيجي لهذا الوضع.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

إيال  الوزير  السيد  الوزير،  السيد  تفضلوا  النائب،  السيد  شكرا 
سمحتي كاين تعقيب إضافي كذلك ؟ تفضلوا السيد النائب.

ةاتقدمر فأ قر رئيسر روكبان،ر رشيدر ةاعيدر ةابائ4ر
ةاديمقأةطي:

شكرا، باختصار شديد السيد الوزير، يجب على الحكومة أنها تبذل 
مجهودها باش ما تقيسش البوطة اللي كتستهدف الطبقات الفقيرة 
املعدمة اللي ما فحالهاش واللي كتستعمل البوطة في الشهر، ولكن 
الناس اللي عندهم ومتمكنين كيستعملو البوطة في أنشطة أخرى غير 
االستعمال املنزلي عليكم السيد الوزير تلقاو الصيغة باش تعالجوا هاذ 

املشكل، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ةلحكوملر ةملبتدبرادىررئيسر ةاوز أر ةاوفا،ر ةاعيدرمحمدر
ةملكلفربااشؤونرةاساملروةلحكامل:

وهللا العظيم كنتوقعو ولكن هللا كيسهل الطريق، ملي قررنا نحيدو 
صندوق املقاصة في يناير 2014 كان النفط ب 104 د الدوالر وسهل 
علينا، سهالت على املغرب ما�ضي حنا، حنا غير مارين، سهال على البالد، 
املغرب، البد نقول بأنه اليوم املواد النفطية ما بقاتش الدعم ديال 
الدولة واملواد النفطية أرخص من سنة 2013-2014، األرقام موجودة 

راه وصلتو l’essence ب 13 درهم، اليوم راه غير ب10 دراهم.
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ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير على حسن إسهامكم في هذه الجلسة، ونمر إلى 
القطاع املوالي املكلف باملقاوالت الصغرى وإدماج القطاع الغير املنظم، 
والسؤال عن سياسة دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل 

السيد النائب املحترم.

ةابائ4رةاعيدرمصطفىرةاسمأي:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةبرةملحترمون،

ةاعيدرةاوز أ،

نسائلكم  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  ودعم  تشجيع  إطار  في 
السيد الوزير عن استراتيجيتكم فيما يخص الدعم والتأهيل والتحفيز 

لهاته املقاوالت إلنعاش االقتصاد الوطني ؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرمامونربوهدودرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاصباعلر
باملقاوالتر ةملكلفر ةاأقمير وةالقتصادر وةالستثمارر وةاتجارةر

ةاصغأىروإدماجرةاقطاعرغيررةملبظم:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

ةاعيدةرةاأئيعلرةملحترمل،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةبرةملحترمون،

أوال هاذ املواكبة ديال املقاوالت الصغرى واملتوسطة نقطة أساسية 
ديال مخطط التسريع الصناعي، كيفما كتعرفو املحور الرئي�ضي ديالو 
منظومات  عبر  الوطني  االقتصادي  النسيج  هيكلة  إعادة  على  كيركز 
صناعية، وحنا اللي درنا، القرار اللي خذينا هو أن هاذ املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة غيكونو في وسط هاذ املنظمات الصناعية، هاذ ال�ضي هو 
تنافسية اإلقتصاد وغيخلق مناصب شغل جديدة،  اللي غيرفع من 
كذلك بغينا نهزو ذاك العالقة اللي خاصها تكون بين املقاولة الصغرى 
واملتوسطة واملقاولة الكبرى، هاذ العالقة هي اللي غترفع من املستوى 
التقني والتكنولوجي ديال املقاوالت الصغرى واملتوسطة، أيضا هي اللي 
غتعطيهم اإلمكانية للولوج األسواق على املستوى الداخلي والخارجي 
وأيضا الولوج إلى التمويل، كذلك كاين صندوق التنمية الصناعية اللي 
فيه عشرين مليار ديال الدرهم واللي جزء منه غيم�ضي مباشرة لهاذ 
املخطط  هاذ  ديال  للتنزيل  بالنسبة  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت 
خذينا القرار باش يكون قطاعي، قطاعيا وهاذ ال�ضي كيتطلب منا واحد 

الخدمة اللي خاصها تكون دقيقة مع كل قطاع، النقطة األخيرة هما ذوك 
البرامج ديال الوكالة الوطنية للنهوض باملقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
ابتداء من هذه السنة غتكون موجهة أكثر للمقاوالت الصغيرة جدا اللي 

عندهم واحد البعد جهوي قوي، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

ةابائ4رةاعيدرمصطفىرةاسمأي:

ومن  باملوضوع،  اهتمامكم  على  الحقيقة  في  الوزير  السيد  شكرا 
خاللكم نشكر الحكومة على هاذ التصورات اللي هي في الحقيقة لها 
أهداف ونتمنى لها التوفيق، السيد الوزير كاين دعم املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، ولكن باألخص في بعض املناطق األكبر تضررا، وهي على 
سبيل املثال جهة درعة تافياللت اآلن، اللي تتضم واحد العدد األقاليم 
ال داعي لذكرها، ولكن بال شك كتعرفوها حق املعرفة، اللي هي ميدلت 
الراشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير اللي تضم واحد الشريحة عريضة 
السيد  الشباب،  من  وباألخص  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  من 
الوزير إيال بغينا الحد واالهتمام، الحد من الهجرة لهاته الفئة العريضة 
اللي هي الشباب، هي نفكر فيها، وهذه في حق هذا الدعم اللي اعطيتو 
اإلحصاء ديالو باألرقام، كيف يتفصل على جميع امليادين، لكن السيد 
الوزير املناطق تختلف، وتلك الجهة اللي هي في الحقيقة متضررة، لها 
شتى  في  واملتوسطين  الصغار  للفالحين  بالدعم  نطالب  خصوصيات. 
املجاالت، وفي األشجار املثمرة، السيد الوزير، هذه املنطقة لها منتوج، 
ولكن خاص الفئات والشباب على األخص كيفاش نأطروهم وندعمهم، 
من  للحد  االتصال  يكون  أن  الحقيقة  وفي  املأمورية،  عليهم  ونسهلو 
الهجرة راه إيال ماحاولتوش باش تواصلوا معاهم عن كثب وتطلعوا على 

الحقيقة راه في الحقيقة املنطقة...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيد 
الوزير في ما تبقى من الوقت.

ةاعيدرمامونربوهدودرةاوز أرةملبتدبرادىروز أرةاصباعلر
باملقاوالتر ةملكلفر ةاأقمير وةالقتصادر وةالستثمارر وةاتجارةر

ةاصغأىروإدماجرةاقطاعرغيررةملبظم:

هو فعال املقاوالت الصغيرة جدا هي اللي عندها ذاك البعد جهوي، 
ذاك ال�ضي عالش إيال اسمحتي ليا نقدم ليكم بعض األرقام، هو أننا 
واكبنا في 2014: 650 مقاولة صغيرة جدا، و4100 مقاولة صغيرة جدا 
على البعد الجهوي، هاذ الرقم غادي نطلعوه في 2015 إن شاء هللا ل 

10.000، وشكرا السيدة الرئيسة.
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ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الجلسة،  هذه  في  إسهامكم  حسن  على  الوزير  السيد  نشكركم 
وننتقل إلى القطاع املوالي العالقات مع البرملان واملجتمع املدني. والسؤال 
حول تداعيات القرار الجديد الخاص بتحديد امللك الغابوي للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

ةابائ4رةاعيدرمحمدربلفقيه:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعيدرةاوز أ،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةب،

ارتفعت حدة مطالب الساكنة بمختلف ببعض األقاليم...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الصوت السيد النائب، راه ماتيتسمعش الصوت عندكم.

ةابائ4رةاعيدرمحمدربلفقيه:

شكأةرةاعيدةرةابائبل،

ةاعيدرةاوز أ،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةب،

لوقف  اململكة  أقاليم  ببعض  الساكنة  مطالب  حدة  ارتفعت 
مسطرة القرار الجديد املتعلق بتحديد امللك الغابوي، الذي تشرف 
عليه املندوبية السامية للمياه والغابات، كما هو الشأن بالنسبة إلقليم 
على  خاصة  شوائب،  عدة  شابتها  العملية  هذه  لكون  إفني،  سيدي 
مستوى اإلعالن عنه وإشهاره، وبما أن هناك إلحاحا شديدا من طرف 
السكان املتضررين، ألجل فتح تحقيق معمق حول موضوع تحديد امللك 

الغابوي، نسائلكم السيد الوزير، مالك ال�ضي الوفا؟ السيد الوزير...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد 
الوزير.

معر بااسالقاتر ةملكلفر ةاوز أر ةاشوبانير ةلحبي4ر ةاعيدر
ةابرملانروةملجتمعرةملدني:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيم.

السيد النائب املحترم، ال إشكال بأنه هاذ امللف د الغابات كما ال 
يخفى عليكم فيه دائما املشاكل، ولكن السؤال ديالكم فيه واحد تعبير 
اللي الحكومة تعتبره إدعاء، تنتكلموا على قرار جديد، ماذا يعني قرار 

جديد؟ هناك قوانين، مساطر، مقاربات، إجراءات، كما في كل امللفات 
اللي لها عالقة باملوضوع، إذن الحكومة تؤكد بأن هذا إدعاء غير صحيح 

البتة، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

هل من تعقيب إضافي؟ راك استنفذتي الوقت ديالك السيد النائب، 
السيد  ديالكم  الوقت  النائب ألنكم استنفذتيوا  السيد  ياهلل تفضل 

النائب...

ةابائ4رةاعيدرمحمدربلفقيه:

ديال  املشكل  هاذ  في  يتفتح موضوع  البد  املحترم،  الوزير  السيد 
تحديد امللك الغابوي، ألن الساكنة ما مرتاحاش البال في امللك ديالها، 

ما يمكنش ألن كيخص يتفتح فيه حوار وطني...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، في الثواني اللي باقية، تفضلوا السيد الوزير.

معر بااسالقاتر ةملكلفر ةاوز أر ةاشوبانير ةلحبي4ر ةاعيدر
ةابرملانروةملجتمعرةملدني:

ال أنا السيد النائب املحترم أنا شرت لك نقطة محددة كنتكلموا على 
قرار جديد، ما عندكومش فيه �ضي معطيات توفي بأن هناك قرار جديد، 
هناك مساطر معمولة جاري بها العمل، هناك مشاكل نعم موجودة، 
دعم الحوار الوطني مطلب مشروع، يتحرك البرملان في لجن مشروع، 

ولكن الكالم عن قرار جديد إدعاء غير صحيح، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

نشكر السيد الوزير على حسن إسهامكم في هذه الجلسة، وبهذا 
نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا. ونمر 
لتناول الكلمة وفق املادة 104 من النظام الداخلي في موضوع حادثة 
املنصرم،  أبريل   10 يوم  طانطان  إقليم  عرفها  التي  املأساوية  السير 
والكلمة للفريق االستقاللي تفضل أحد النواب، تفضلوا السيد النائب، 
ال�ضي سعيد الضور إذن أمر إلى الفريق الثاني األستاذة رشيدة بنمسعود.

ةابائبلرةاعيدةررشيدةرببمعسود:

شكرا السيدة الرئيسة، نحن في...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

إيال اسمحتي لي واحد الخطأ تقني، إيال اسمحتي لي، الكلمة للنائب 
املحترم السيد وديع بنعبد هللا عن فريق التجمع الوطني لألحرار، العفو 

السيدة النائبة.
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ةابائ4رةاعيدروديعرببسبدرهللا:

شكأةرةاعيدةرةاأئيعل،

ةاعيدةتروةاعادةرةابوةب،

ةاعادةرةاوزرةء،

163 أبرياء، 163 قتلى أبرياء هاذ األسبوع، ألن ما خصشاي الفاجعة 
ديال طانطان اللي كلنا تنتأسفوا لها وتنترحموا على الجميع، تنسينا بأنه 
أسبوع مشات فيه 163 ديال األبرياء، رقم مرهب، حنا اليوم إذا أثرنا 
هاذ املوضوع ما�ضي باش نتاهمو �ضي حد، كاين تحقيق اللي هو واخذ 
الطريق ديالو، ولنا الثقة في نتائج التحقيق، ولكن اليوم هذا موضوع 
اللي خاصو يكون موضوع وطني، موضع حوار وطني، التجمع في فريقه 
قرر أنه غادي نديرو لجنة ديال املواكبة، مواكبة ما هي اإلجراءات اللي 
غتاخذ لصالح العائالت ديال الضحايا، ولكن في نفس الوقت هاذ ال�ضي 
ما خصوشاي يخلينا أننا نتعاملو غير مع الفاجعة في وقتها، ومن بعد 
ننساوها، حوار وطني اللي خاص جميع املهنيين، جميع الفاعلين يشاركوا 
فيه، واللي تتخاذ فيه إجراءات عملية بعجالة، ألنه اليوم ما بقاتشاي 
يمكن لينا نتسناو. تخاذت إجراءت، الطرقات ديالنا وسعناها في هذه 
10 سنوات  هاذ  في  السيارة  والطرق  الطرقات،  توسيع  ديال  الوتيرة 
كثيرة، مدونة السير 3 سنوات وحنا خدامين عليها باش خرجنا مدونة 
السير اللي كنتمناوا أنها تكون صالحة، املراقبة بالرادارات، اإلمكانيات 
الحافالت،  حضيرة  تجديد  دعم  أجل  من  الدولة  ديال  واملجهودات 
الكبار، وحتى حاجة  الشاحنات، الطاكسيات الصغار، الطاكسيات 
التحسن ماكينشاي �ضي تحسن ملموس، فإذن كاين خلل هيكلي، هاذ 
الخلل هيكلي كيجعل منا أننا جميع في جو من املسؤولية الجماعية أننا 
ننكبو على هذا امللف، ننكبو عليه حتى نخرجو بإجراءات عملية لصالح 

املواطنين، ولصالح هاذ البالد، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة رشيدة بنمسعود من الفريق 
االشتراكي.

ةابائبلرةاعيدةررشيدةرببمعسود:

ةاعيدةرةاأئيعل،

باملناسبة مرة ثانية نتقدم باسم الفريق االشتراكي بالتعازي ديالنا 
الحارة لعائالت الضحايا حادثة الشبيكة طانطان، ونحن مانزال والرأي 
التي  التراجيدية  الفاجعة  تأثير هول  نعيش تحت  الوطني معنا  العام 
أزهقت 34 روحا جلها من التالميذ في عمر الزهور، ونحن نسجل إيجابا 
املبادرة امللكية، وإيجابا أيضا بالغ وزارة الداخلية، كذلك ندعو ونتطلع 
ونطالب بأن يأخذ التحقيق مساره العادي والعادل، وأن يكشف عن 
بأسف  نسجل  باملقابل  الفاجعة،  وراء  الكامنة  الحقيقية  األسباب 

العديد من املواقف السياسوية واملزايدات السياسوية التي استهدفت 
في  االشتراكي  االتحاد  مناضلي  بعض  واستهدفت  االشتراكي،  االتحاد 
املنطقة، والتي بادرت إلى توظيف هذه الفاجعة اإلنسانية من أجل 
استثمارها سياسويا بتوجيه االتهامات الرخيصة واالتهامات الفجة، 
وهذا نعتبره في الفريق االشتراكي تدخال سافرا في مسار التحقيق ونحن 
الوكالة  قانون من أجل إحداث  بمقترح  تقدمنا  الفريق االشتراكي  في 
الوطنية للسالمة الطرقية وما تمتش االستجابة ديالنا، أيضا تم منع 
العيون  قناة  في  الفاجعة  حول  موضوع  في  للمشاركة  للوزارة  ممثل 
الجهوية، نستفسر عن هذا األمر، وكذلك األحرى بهؤالء الذين بادروا 
إلى إصدار هذه املواقف السياسوية أن يالمسوا األسباب الحقيقية 
ممثلة في هشاشة الشبكة الطرقية، وليس عبثا أن يكون إجماع في 
هذه الجلسة من األغلبية واملعارضة على إثارة موضوع هشاشة الشبكة 
الطرقية رغم املنجزات، رغم املنجزات كنتساءلوا على هاذ املنجزات 
هل تلبي؟ هل هي في انتظارات الساكنة؟ هل هي في مستوى الجودة؟ في 

الحدود الدنيا ديالها حنا ما كنقولوش الكمال، ولكن أيضا..

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، والكلمة للسيد النائب املحترم ال�ضي رشيد 
ركبان، تفضلوا.

ةابائ4رةاعيدررشيدرروكبانررئيسرفأ قرةاتقدمرةاديمقأةطي:

تلقينا بحزن كبير وتأثر بليغ وآلم عميق النبأ املفجع، نبأ حادثة السير 
التي وقعت بمنطقة الشبيكة بإقليم طانطان، والتي خلفت العديد من 
الضحايا أغلبهم أطفال صغار، براعم في عمر الزهور، أبطال رياضيون 
واعدون كانوا عائدين من بوزنيقة في اتجاه العيون بعد مشاركتهم في 
املصاب  هذا  أمام  الرياضية،  للمدارس  الوطنية  البطولة  منافسات 
الضحايا  املواساة ألسر  عبارات  بأصدق  الحارة  تعازينا  نجدد  الجلل 
وألسرة وزارة الشباب والرياضة، التي فقدت بعضا من خيرة أطرها، 
راجين من العلي القدير أن ينعم على الجرحى واملصابين بالشفاء العاجل، 
وعلى الضحايا وأن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة، ويسكنهم جميعا 
فسيح جنات الرضوان ويلهم أسرهم، ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

بهذه املناسبة، البد من التنويه بالتدخل وباملجهودات التي قامت بها 
املصالح األمنية واملصالح الصحية، وبحضور الحكومة في عين املكان 
ملعاينة مخلفات الحادثة، وفتح تحقيق في أسبابها، وبكل اإلجراءات 
الدفن  وبعمليات  املكلومة،  بمؤازرة األسر  املتعلقة  املتخذة  والتدابير 
في  التحقيق  انتظار  في  املصابين،  معالجة  أي  االستشفاء،  وبعملية 
تقديرنا ال ينبغي التسرع وال ينبغي أن نتقاذف االتهامات، ولكن ندعو إلى 
املزيد من الحيطة والحذر ملواجهة حرب الطرق، ولتشديد الرقابة على 
العربات وحموالتها، ولتجويد البنية الطرقية، واالهتمام أكثر بالتوعية 
والتحسيس لتأهيل العنصر البشري ملواجهة هذه اآلفة، ملواجهة هذا 
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الخطر الذي يهدد أمن وسالمة مستعملي الطرق ببالدنا، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

ةاعيدرعز زرةاأباحروز أرةاتجهيزروةابق3روةالو عتيك:

نعمرهللارةاأحمنرةاأحيمروةاصالةروةاعالمرعلىرموالناررسولر
هللاروعلىرآاهروصحبهرر مسين.

شاكرا للفرق املتدخلة، وأنا في اعتقادي أنه في مثل هذه الفواجع، 
الكبار يكبرون أكثر كيزيدوا يكبروا، والصغار هم الذين يبحثون عن 
سياسية،  حسابات  تصفية  إما  اإلشارة،  تمت  وكما  األمور.  صغار 
يعني على حساب الجرحى واملوتى واآلالم ديال الشعب املغربي، وإما 
تصريحات من زعماء. ونحن نقرأ في املواقع، ونقرأ في بعض الجرائد يعني 
كالم ال يليق باملرحلة السياسية اللي كتمر منها البالد ديالنا، واللي الحمد 
هلل رفع من الشأن ديالها الدستور، وكنعتقد في إطارها كاين حراك 
سيا�ضي نوعي في البلد ديالنا والنموذج، فبالتالي نحن مع هذا التوجه، 
لذلك ارتأينا منذ أن وقعت الواقعة أن ال نجيب وأن ال أن نترك األمور 
للمؤسسات التي نثق فيها ألن هذا شعب املؤسسات ودولة املؤسسات 

أن تقوم بدورها، جميع املؤسسات.

 صحيح ممكن ألية مؤسسة ممكن حتى للمواطن من حقه، ممكن 
حتى للرأي العام، ممكن حتى للصحافة، ممكن حتى لألحزاب السياسية، 
ممكن حتى، لكن البد أن نقول الحقيقة للشعب املغربي، أن نقول 
الحقيقة للشعب املغربي، اليوم ننتظر التحقيق لتحميل املسؤولية اللي 
غادي يجي، ولكن البد نعطيو املعطيات أنا قلتها، ال عالقة لهذه الحادثة 
بالطريق، وال عالقة ألغلب الحوادث بالطريق، بغاوا األخوات واإلخوان 
في البرملان نجاوب في جلسة خاصة لهذا املوضوع في اللجنة ونعطيو 
التفاصيل ونعطيو كل حادثة سير وأين تقع، ونعطيوكم الذي حصل غير 
تكلموا غير البارحة حصل في الطريق السيار وحصلت في الطرق اللي هي 
جيدة حوادث السير، ال عالقة لها هاذ ال�ضي ما�ضي كالمي قراوا التقارير 
اللي كتكلم أن كل ما يتعلق بالطريق وحدها أقل من %10 مجتمعة 

%15، فكيتكلم على أسباب أخرى وأشكال أخرى اللي كنعالجوها.

 الدولة لها مخطط حتى ما نقولوش، راه تكلم ال�ضي بوليف وتكلم 
على 2003 االستراتيجية واللي مخططات ثالثية السنوات، كاين مخطط 
2013-2016 اللي درناه ودرنا مخطط فيه اعتمادات مالية ضوعفت 3 

مرات، أقول ضوعفت 3 مرات، النقط السوداء 3 مليار، شراء األجهزة 
ضوعفت 3 مرات، إضافة املراقبين ضوعفت 3 مرات، نسبة املراقبة 
في الطرق ضوعفت أكثر من %60، األرقام ديال األمن وديال الدرك 
امللكي موجودة، غير باش كنعطيوا هذه املعطيات، لكن نحن أمام أنا 
أقول لكم أمام حادثة كل الشروط متوفرة أن ال تقع، كنعاود نقول، كل 
الشروط متوفرة أن ال تقع، ال الطريق، وال هذه الشركة التي كان يضرب 
بها املثال، وال الفحص التقني موجود، وال البطاقة املهنية للسائقين، وال 

التجربة ديالها، لكنها وقعت، نحن ننتظر تخرج النتائج.

األمر اآلخر لم يثبت أن هناك برنامج طرقي كان مبرمجا في أية حكومة 
وألغته هذه الحكومة، لم يثبت، بالعكس هذه الطريق الوطنية كان 
فيها برنامج سابق نعم اللي كانت 4 والت 6، هاذ الحكومة غتردها كلها 7 
مترو مع 2 مترو هي 9 مترو، وقلناها فيها مليار ومائتين ديال الدرهم، في 
سنوات اللي قال قاد يديرها في سنة واحدة يتفضل، ألنه احنا كنتكلموا 
على املحاور هذه الحكومة جات ودارت برنامج ديال التوعية، نعطيكم 
املجتمع، جميع  ومع  اعتمادات،  له  وأضافت  التوعية،  ديال  برنامج 
وسائل اإلعالم، دخلنا التربية، دخلنا التعليم العالي، دخلنا املجتمع 
املدني، باش نتكلمو صحيح وأنا أشكر اإلخوان يبدو يمكن كاين �ضي 
حاجة باقة فالتة لينا، مزيان هذا كالم معقول يمكن لنا أن نتداولو 
فيه، ولكن منين كنعطيكم اإلحصائيات ما يمكنش واحد الحادثة اللي 
هي مؤملة فاجعة أن تلغي األرقام، األرقام أمامنا 4200 في 2011، 3300 
في 2014، بمعنى حوالي 900 روح تقريبا 88، وبطبيعة الحال نقولو 

األرقام.

جات هاذ الحادثة مع األسف الشديد استثنائية طبيعي، جاءت 
استثنائية كنتمنى ما تكررشاي، ولكن راه حنا كنا في فبراير كنتكلموا 
على 24 ناقص %24، في مارس كنتكلموا على حوالي ناقص 10 حتى إلى 
%14، غادين في االتجاه ديال أنه السنة نكملوها بناقص %10، إيال 

كملنا بهاذ ال�ضي كان عندنا تحدي نقصوا على 3000 هذا الشعــــــار اللي

دارت الحكومة، باملراقبين، بالتجهيزات، باإلمكانيات، بتظافر جميع 
الجهود بالتوعية، فتقع هذه الحادثة، وأنا كنشكر اإلخوان اللي قالوا 
مثل هذه الفواجع ال تستغل، يعني ألنها قضية وطنية كنتعاملوا معاها 
الكبار كيتعاملوا معاها بروح كبيرة، والصغار يتعاملون معها بصغر 

السلوك، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا للجميع، رفعت الجلسة.
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