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نحض7خلاجلسلخلاحةنيلخولةثمةنينخبعدخلملةئتين

لةتةريخ: الثالثاء 12 صفر 1437ه )24 نونبر 2015م(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  رشادي،  شفيق  السيد  لة7ئةسل: 
النواب.

لةتوقيت: ساعتان وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية بعد 
الزوال والدقيقة الثامنة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:  جدولخ
الحكومية التالية: 28 سؤاال )4 آنية(:

الداخلية؛ .•

الوظيفة العمومية؛ .•

العدل والحريات؛ .•

الشؤون الخارجية؛ .•

شؤون الهجرة. .•

لةسيدخش يقخرشةني،خرئيسخلاجلسل:

أش7فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة7حيمخ لة7حمنخ هللاخ بسمخ
لمل7سلينخوعلىخآةهخوصحبهخأجمعين.

افتتحت الجلسة،

لةسةنةخلةوزرلءخلملحت9نون،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول أعمال اليوم 28 سؤاال شفهيا موزعة على 

قطاعات مختلفة.

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

لةسيدةخصبةحخبوشةمخأنيدلخلملجلس:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

توصل مكتب املجلس بمشروع قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة 
القيم وشركات البورصة واملرشدين في االستثمار املالي.

كما توصل مكتب املجلس بمقترح تعديل النظام الداخلي تقدم به 
السيد النائب السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

كما توصلت رئاسة مجلس النواب ب110 سؤاال شفويا، 156 سؤاال 

كتابيا و87 جوابا عن األسئلة الكتابية، األسئلة الكتابية املتبقاة دون 
أجوبة 9139 سؤال وتم سحب سؤالين شفويين، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شك7لخةلسيدةخلألنيدل،

حض7لتخلةسيدلتخولةسةنة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
البشرية  املوارد  تدبير  عن  أول  سؤال  الداخلية،  بقطاع  ونستهلها 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الترابية  بالجماعات 
السيدة  تفضلي  السؤال،  واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية،  العدالة 

النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخعزوهةخلةع7لك:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير املحترم، تعرف كتلة األجور بالجماعات الترابية تطورا 
يالحظ عدم  أنه  إال  املوظفين،  لعدد  املتزايد  لالرتفاع  نتيجة  متزايدا 
استجابة هذه التوظيفات للحاجيات الحقيقية للجماعة، وكذا عدم 
قدرتها على تطوير املشروع الخاص بالجماعة املعنية. نسائلكم السيد 
الوزير، ماهي االستراتيجية املتبعة من طرف وزارتكم من أجل التدبير 

األمثل واألنجع للموارد البشرية بالجماعات الترابية؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

شك7لخلةسيدةخلةدةئبل،

أوال بغيت نذكر فقط على أن العدد اإلجمالي للموظفين في الجماعات 
الترابية كيقرب ل 150.000 موظف، واللي غريب في األمر هو أن كثير 
من الجماعات، فمن جهة كل �شي الجماعات تقريبا كيقولو عندهم 
الفائض ديال املوارد البشرية، ألن عندهم كثرة املوظفين، وفي نفس 
الوقت كيقولو هناك نقص كبير في بعض األطر األساسية األخرى، هذا 
هو املعضلة اللي كاينة دابا. فرغم توظيف أكثر من 5000 إطار متخصص 
خالل السنوات الفارطة من مهندسين ومهندسين معماريين وأطباء، 
فما زال الخصاص مطروح، فالجديد اآلن القانون التنظيمي الجديد 
للجماعات الترابية، فكل تدبير للموارد البشرية لشؤون املوظفين من 
التوظيف ديالهم حتى التقاعد ديالهم كلو اآلن في يد الجماعات، عندهم 
إمكانيات للتسيير بكيفية مباشرة بدون تدخل اإلدارة، مع العلم أن 
وزارة  كيتم على صعيد  العليا  األطر  ديال  التوظيف  كان  السابق  في 
الداخلية، إذن هاذ السؤال تنرجعو لرؤساء الجماعات راه دابا كل �شي 

في أيديهم، وشكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  السؤال،  واضعي  ألحد  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةصمدخحيك7:

شك7لخلةسيدخلةوزي7،

اليوم السيد الوزير، حنا في واحد الظرفية مغايرة للمرحلة السابقة 
واحد  ظل  في  جديد،  الدستور  واحد  ظل  في  فاحنا  اشرتو،  كيفما 
النتائج  الناحية السياسية حنا كندبرو  القانون تنظيمي جديد، من 
ديال استحقاقات انتخابية غير مسبوقة من حيث نسبة اإلقبال عليها 
ومن حيث النزاهة ديالها ومن حيث..، مما أدى إلى إفراز يعني مجالس 
ذات مصداقية وذات تمثيلية، وموضوعة عليها معلقة عليها آمال كبيرة 
من أجل تحقيق التنمية واالرتقاء باملدن ديالنا وبالجماعات ديالنا إلى 
مستويات عليا. هاذ األمر ال يمكن أن يستقيم مع هاذ ال�شي اللي شرتو 
في  ولكن  هذا..  ديال  والكمية  النوعية  على مستوى  االختالالت  ليه؛ 
املقابل ما يمكنش أي مشروع تنموي يمكن تقوم به �شي جماعة بدون 
أوال نظام أسا�شي مالئم، بدون هيكلة مالئمة للمدن الكبرى، ما يمكنش 
مدينة بحال الدار البيضاء عندها هيكلة شبيهة بأي جماعة أخرى مع 

احترام جميع الجماعات.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

إضافية؟  تعقيبات  من  الوقت، هل  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
تعقيب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

بغيت نقول ليكم حتى الهيكلة هي من اختصاص الجماعة، يعني 
كتقرر فيها وكتطبقها، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

نمر إلى السؤال الثاني حول تف�شي ظاهرة الجريمة بمختلف جهات 
اململكة، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضلوا السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخأحمدخلةعجيلي:

لةسيدخلة7ئيس،

لةسيدينخلةوزي7ين،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولب،

نسائلكم اليوم عن الوضعية األمنية ببالدنا؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

هذا من املواضيع اللي دائما تثار، اللي بغيت نقول هو أن خالل 
السنوات األخيرة الحمد هلل فتبذالت مجهودات كبيرة جدا، وكما سبق 
أن قلت فزيادة على العمل العادي ديال املصالح األمنية فكنقومو مرة 
مرة بالتدخل بقوة في بعض األماكن وال املدن اللي كنحسو على أن بدا 
فيها واحد النوع ديال االنفالت، ونعطيكم آخر مثل ديال فاس فوقع 
تدخل يعني مهم جدا بفرق متخصصة، فتمت إحالة أكثر من 3000 
شخص للعدالة في ظرف 15 يوم فقط، إذن الحمد هلل راه فاس يمكن 
نقولو اآلن أنها تقريبا تنقات من املجرمين ومن.. واللي زاد من الفاعلية 
ديال هاذ األمر هو أن هناك مدير عام كيشرف على مديريتين: مديرية 
الشرطة ومديرية مراقبة التراب الوطني، وهذا كيعطي واحد الفعالية 
كبيرة جدا. والنتيجة هو أن كل مؤشرات الجريمة في انخفاض، فجرائم 
القتل نقصت ب 4 % تقريبا باش نعطيكم فقط أن تقريبا معدل ديال 
جريمة كل يوم، جريمة كل يوم، وكاين بعض املدن الكبرى بال ما على 
الصعيد العالمي اللي فيهم أكثر من جريمة في اليوم مع عدد السكان 
أقل بكثير من السكان ديال املغرب. بالنسبة للضرب والجرح نقصت 

ب%10، اقتحام املنازل نزلت ب 18 % إلى آخره...

فمن هاذ داخل مجلس النواب كنظن ال بد تكون هناك تحية خاصة 
الناس ناعسين  بالليل وبالنهار،  اللي خدامين  لهاذ القوات العمومية 
بهاذ  نفتخرو  لينا  يمكن  وكنظن  املواطنين،  وكيحميو  خدامين  وهما 
القضية هاذي اللي عندها اعتراف دولي بالفعالية ديال املصالح ديالنا، 
وراكم تابعتو مؤخرا الدول اللي اآلن كتشهد باملغرب على أنه من الدول 

اللي فيها األمن واالستقرار، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخأحمدخلةعجيلي:

شك7لخلةسيدخلةوزي7،

نحن واعون في فريقنا ملا جاء في جوابكم ونثمن مجهوداتكم في هذا 
الشأن، ولكننا نلح مرة أخرى على ضرورة الزيادة في الدعم اللوجستيكي 

والبشري للمصالح األمنية.

مفوضية  وضعية  إلى  نظركم  ألفت  أن  دون  الفرصة  تفوتني  وال 
منذ  مغلقة  أنها  حيث  اليوسفية،  إقليم  الشماعية  ببليدة  الشرطة 
أكثر من 6 سنوات رغم أنها كاملة التجهيز، واملواطن ينتظر افتتاحها 
وشروعها في العمل وذلك من أجل االستفادة من الخدمات األمنية 
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باملنطقة،  والجوالن  السير  عملية  تنظيم  أجل  من  وأيضا  واإلدارية، 
خصوصا ونحن دائما نسعى إلى تقريب اإلدارة من املواطنين، وال نن�شى 
الجهود الجبارة التي تقوم بها مصالح األمن الوطني من أجل األمن وخلق 

االطمئنان، وزرع الثقة في نفوس املواطنين واملواطنات.

تقلص  في  الجريمة  معدل  أن  إلى  التأكيد  من  بد  ال  وباملناسبة 
وانخفاض مقارنة مع السنوات املاضية، إال أنه السيد الوزير البد من 
التذكير إلى أن العديد من املدن واألقاليم ومن ضمنها مدينة اليوسفية، 
األحياء  ببعض  الشرطة  مخافر  من  املزيد  إلى  ماسة  حاجة  في  تبقى 
اعتراض  له  سولت  من  كل  أيدي  على  والضرب  الهامشية  واألماكن 
سبيل الناس، كما ندعو الحكومة إلى تنسيق بوزارة الداخلية ومصالح 
األمن واملصالح املختصة من أجل الترصد املبكر لكل املظاهر اإلجرامية 

املحتملة أن تقع مستقبال، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ 
تفضلوا السيد النائب التجمع الوطني لألحرار.

لةدةئبخلةسيدخنورخلةدينخلألزرق:

لةسيدخلةوزي7،

لةسيدخلة7ئيس،

األمن،  بها  تتقوم  اللي  املجهودات  كنكروش  ما  الوزير،  السيد 
وخاصة االستخبارات الحمد هلل، اللهم لك الحمد، هذا شرف على أن 
دول كبلجيكا وفرنسا تيطلبو املساعدة ديال األمن ديالنا. إال أنه كاين 
مجهود كيتدار وكنوهو به، وهذا ما فيهش نقاش، تيبقى واحد ضعف 
اإلمكانيات، هنا هذا مربط الفرس اللي كنطلبو أنه يوقع مجهود في دعم 
األمن، نعطيك مثال ديال سال، مليون د البشر، راه ما�شي منطقي أنه 
ما تكونش والية، ما زال سال تابعة للرباط، فهذا اإلمكانيات كتم�شي 
لواحد  محتاجة  ولكن سال  السفارات،  فيها  الوزارات  فيها  للعاصمة 

الدعم ومحتاجة بوالية إن شاء هللا، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد الوزير.. أستسمح، أستسمح السيد الوزير، 
كاين تعقيب إضافي من فريق العدالة والتنمية.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخرشيد:

السيد الوزير، أمام تف�شي ظاهرة الجريمة بمختلف مدننا وقرانا، 
وأمام ضعف املوارد البشرية األمنية نموذجا نعطيك نموذج السيد 

160 ألف  تبلغ ساكنتها  التي  النواصر  بإقليم  الوزير، مدينة الرحمة 

نسمة ال يتجاوز عدد الدركيين املتواجدين بها 17 دركي. ونقترح عليكم 

لحل هذه اإلشكالية املرتبطة باملوارد البشرية األمنية، العمل على إعادة 

انتشار موظفي الجماعات اللي جزء منهم كبير ال يشتغل وبعد تكوينهم 

العمل على تعيينهم على األقل في الجماعات التي ينتسبون إليها، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا قبل رد السيد الوزير، كاين تعقيب إضافي من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، وخا خلطنا شوية املادة 193 ولكن األستاذ دوزها هاذ 

املرة شكرا، تفضلي السيدة النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخفةطملخشةهو:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لةسالمخعلىخلاجميع،

سال  كوتن  نيغ  تمازيرت  غانيس  الجرائم  إغنزرا  الوزير،  السيد 

إيسايتيسكار يان التكوين مثال ن السجين داخل السجن أفاد دانشكشم 

مثال املرجم تحيد املواطن اصبح هاد الجهة ثم يعني إطبيب مفصليا 

أنيغ  يعن  املغربي  املواطن  دفوغ  أداغد  باش  السجين  أنحضر  إسيد 

اإلجرام يبق املواطن صالح تانيمرت.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  لكم  الكلمة  التعقيبات،  هاذ  الوزير على  السيد  رد  شكرا 

الوزير، السيد الوزير الكلمة لكم.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

أدمجاوبغ س  راد  نيغ  يتفهم  كل�شي  باش  تاعرابت  أدمجاوبغ س 

تاعرابت باش كل�شي أدي يتفهام ما تينيغ بالنسبة لسال، نوبتها جاية 

قريبة إن شاء هللا، بالنسبة للرحمة معروفة فيها الدرك اآلن، وخاصها 

الشرطة هي اللي تدخل ليها ألنها تقريبا راه جات تقريبا داخل املدن، 

بالنسبة لإلمكانيات راكم شفتو في القانون املالي راه كاين 4500 شرطي 

جديد غادي يتم توظيفه خالل سنة 2016. من طبيعة الحال هاذ ال�شي 

ما كافيش، ولكن كل سنة إيال الحظتو السنة اللي فاتت كانت 4500 

عاوتني هاذ العام 4500 وإن شاء هللا غادي نتمشاو في نفس الوتيرة، 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، نمر إلى سؤال حول مآل نتائج الحوار الوطني 

حول األرا�شي الجماعية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

السيد  تفضلوا  السؤال،  واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية.  العدالة 

النائب.



عدد.11–27.صفر.1437  )09.دجنبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان979  

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةقةنرخلةيةحي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7خلملحت9م،

تعرف األرا�شي الجماعية باملغرب عدة إشكاالت تسببت في نزاعات 
بين الجماعات الساللية وبين املستغلين، مما يعرقل مشاريع التنمية 
املوضوع  في  وطني  حوار  فتح  إلى  وزارتكم  عملت  وقد  االقتصادية، 
أين وصلت  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم  لذا  لقاءات.   5 وتنظيم 

خالصات هذه اللقاءات؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

شكرا، كان فعال لقاءات جهوية ولقاء وطني حول هذا املوضوع ديال 
األرا�شي الجماعية، وأعطت واحد العدد ديال امللخصات والتوصيات، 
ولكن األهم من هاذ ال�شي كلو هو قبل ما ندخلو للقوانين إلعادة النظر في 
هاذ املسألة ديال تسيير األرا�شي الجموعية كان ال بد التحصين ديالها هي 
األولى. فخالل 3 سنوات األخيرة أكثر من 700 ألف هكتار تم تحفيظها، 
700 ألف هكتار وكنظنو أن هذه هي أحسن وسيلة باش نحافظو على 
هاذ التراث ديالنا، كاين 2 املليون ونصف اللي هي اآلن قابلة للتحفيظ 
وإن شاء هللا خالل السنة سيتم تحفيظها كذلك، كما أن هناك أربع 
ماليين هكتار محددة، ما بقاش فيها أي طعن، إذن حتى هي مصانة إن 
شاء هللا وصافية. بقى لنا مليون هكتار اللي ما زال ما مصفياش، ما زال 

فيها التعرضات إلى أخره حتى هي غادي نشتغلوا عليها.

وكنظنو على أن هذه هي املرحلة املهمة هي نحافظو بعدا على هاذ 
التراث وعلى هاذ اللي كاين، وأما القوانين فهي تقريبا كنقول جاهزة، 
ولكن أنا كنظن على أن أهم حاجة هو ما نبقاوش نخليو �شي واحد 

يتطاول على هاذ األرا�شي بالتحفيظ ديالها.. وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب أحد واضعي السؤال، 
تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخلاحسينخلاحدصةلي:

نشكركم السيد الوزير املحترم على جوابكم، ونثمن املجهود الذي 
نتمنى  الوزير،  السيد  العقاري.  الرصيد  هذا  على  للحفاظ  تبذلونه 
املنظم  القانون  لتغيير  يعني  ذكرتم  كما  التوصيات  هاذ  تتبلور  أن 
لهذه األرا�شي، وكذلك لوضع رؤية متكاملة لتدبير هذه األرا�شي على 
مستوى املشاريع االستثمارية سواء املتعلق منها بذوي الحقوق املرتبط 

باملستثمرين، نريد منكم السيد الوزير املحترم، أن تعطوا األسبقية في 
املشاريع املراد إنجازها على أرا�شي الجموع لذوي الحقوق أوال وتنظيمه 
في إطار تعاونيات ووداديات وكاين التجربة ديال الجماعة الساللية ديال 

»املعاضيض« يعني ناجحة، كذلك آيت التلت بقصبة تادلة ناجحة.

نريد منكم كذلك السيد الوزير، اللي باش ترفعوا الحيف كذلك 
عن النساء السالليات وتمكينهم من االستفادة من حقهم في االستغالل 
وكذلك االستفادة املادية، ألن بعض السلطات ال تزال تتلكأ في هذا 
املوضوع، كذلك نريد منكم السيد الوزير، أن تعملوا على تجاوز الحياد 
الجموع  أرا�شي  على  الترامي  في موضوع  اإلقليمية  للسلطات  السلبي 
وكذلك فض النزاعات القائمة بالجماعات الساللية، وأخيرا نلتمس 

منكم السد الوزير...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هل من تعقيبات إضافية في هذا السؤال، تفضلوا السيد النائب 
الفريق الحركي.

لةدةئبخلةسيدخعليخكبي9ي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، هذا موضوع يعني شائك ديال األرا�شي الساللية وفيه 
يعني مشاكل يعني عميقة وجدية، وكنظن السيد الوزير، الجميع واعي 
بأهمية تطوير تدبير هاذ الثروة العقارية املهمة اللي كنعتزوا بها. وسبق 
أمامكم  تعرضات  اللي  قوانين  بمقترحات  تقدمنا  الوزير،  السيد  لنا 
وكنظن يعني هذا هو الوقت املناسب باش ناقشوها جميع، وباش يكون 
واحد شوية ديال التفويض، واحد الشوية ديال خلق مجالس ديال 
الوصاية على املستوى ديال الجهات أو األقاليم باش ما تبقاش األمور 

مركزة على املستوى املركزي، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير للتعقيب ايال كان �شي تعقيب على هاذ 
التعقيبات.. تعقيب إضافي من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخةشك7:

السيد الوزير، املناطق آيت أعمير وسيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت 
باها، ال ينطبق عليها تعريف األرا�شي الساللية، ذلك ألنها تباع وتشترى 
وتكترى منذ عقود بل وبعقود عدلية، التنمية هناك معاقة وال سبيل 

ألن تستمر إال بتمليك هذه األرا�شي لذويها وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد الوزير، شكرا. نمر إلى سؤال رابع وهو حول البطء في تجديد 
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حظيرة سيارات األجرة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
السيد  تفضلوا  السؤال،  واضعي  أحد  فليتفضل  واملعاصرة  األصالة 

النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلملهديخلةكنسو�سي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيسخلملحت9م،

السيد الوزير نسائلكم على التدابير التي قامت بها الحكومة بشكل 
عام والوزارة ديالكم على وجه الخصوص فيما يتعلق بتجديد الحظيرة 

ديال الطاكسيات في املغرب وكذلك الشاحنات املهترئة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

باش نم�شي بسرعة، بالنسبة للطاكسيات الصغيرة راكم عارفين، 
هاذ البرنامج ديال تجديدها بدأ منذ سنة 2010، ولحد اآلن تقريبا 8000 
سيارة استفادت من هاذ الخطة وهو ما يمثل تقريبا %25 ديال عدد 
الطاكسيات اللي موجود الصغيرة املوجودة، هناك مدن استفادت حتى 
إلى %50 نعطيك مثال ديال مراكش وال ديال وجدة إيال كتشوفو دابا 
السيارات والت واحد املستوى اللي هو جيد جدا، الدار البيضاء الثلث 
ديال السيارات الصغيرة، وهاذ ال�شي راه كيبان منين كتشوفو في الدار 

البيضاء كتشوفو على أن السيارات بدات كتغير.

بالنسبة للطاكسيات الكبيرة ياهلل بدينا في 2014، في نهاية 2014، 
كانت هناك بعض التحفظات من بعض النقابات، ولكن مع الصبر ومع 
الخاطر ومع اللقاءات فاملسلسل يمكن نقولو انطلق فعدد الطلبات 
والتجديد  املوافقة،  أخذت   6500  ،7500 كتفوت  اللي وصلتنا  اآلن 
الفعلي تقريبا 5400 طاك�شي وهو ما يمثل تقريبا %15 ديال األسطول، 
ولهاذ منين بدا هاذ النجاح خاصة في الشهور األخيرة فمددنا لفترة أخرى 
للتجديد بالنسبة للطاكسيات الكبار سنة أخرى إن شاء هللا وال عاود 
حتى وال عاود اقت�شى األمر فغادي يعاود يتجدد إن شاء هللا والهدف 
هو يكون عندنا واحدPark ديالنا ديال السيارات األجرة الكبيرة فواحد 

املستوى معين.

آخر نقطة هو أن في األول كانوا الناس كيعتقدو على أن كنديوهم 
باش يشريو واحد السيارة من نوع معين، ولكن اآلن أنواع أخرى ديال 
السيارات حتى هي جابت نفس املوديل اللي كاين، هناك على األقل اآلن 
7 أنواع ديال السيارات اللي يمكن اللي كتستجب للمواصفات وهذا 

كيسهل املأمورية على الجميع، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، التعقيب ألحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلملهديخلةكنسو�سي:

أنتما السيد الوزير قلتوها بأنه التجديد ياهلل تيهم %15 بالنسبة 
للكبار و25 إلى 30 بالنسبة للصغار، لهذا ما قلنا بأنه كاين واحد التعثر 
كبير في هاذ التجديد، واملشاكل اللي كيوضعوها هاذ الطاكسيات كما 
ال يخفى عليكم، وكما ال يخفى على جميع السادة النواب أنه املشكل 
البيئي كبير جدا، وبأنه حنا مقبلون على استقبال مؤتمر كبير دولي في 
ما يتعلق بالبيئة، ومن العيب أننا نهيئو لهاذوك الناس طاكسيات اللي 
عندهم على األقل 35 إلى 40 سنة، وتيحملو 6 املواطنين زائد الشيفور 
هو 7، وهذا فيه مخالفة تامة وصارخة لقانون السير، ألن السيارات 
كتهز 3 اللور وواحد والشيفور هي 5، الطاكسيات حنا كيهزو عندنا 
7، وهذيك الصمطة د الحزام ديال السالمة ال يستعمل وهو هاذي 
مخالفة صارخة كذلك ومس بأمن املواطنين والناس اللي كيركبوا هاذ 
الطاكسيات، والدولة قاولت هاذ الناس بأن السعر باش غادي يكون 
محدد يستافدو منو، فإذا به من اللي كيمشيو يشريو لقاو أسعار أخرى 
منظمة  الوزير حسب  السيد  وأخيرا حوادث  يحجمون،  جعلهم  مما 
الصحة العاملية 7 آالف وفاة كاينة في السنة األخيرة في املغرب، في حكم 
أن وزارة التجهيز كتقول لينا غير 3500 ألنه كتعتبر الناس اللي ماتوا في 
الشارع في حكم أن منظمة الصحة الدولية تعتمد على من توفي جراء 
الحوادث في املستشفيات، يعني تضيف لهم تقريبا قد ذاك ال�شي اللي 

مات في الزنقة تيموت في املستشفيات ولهذا نعتبر أن الطاكسيات...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النائب انتهى الوقت، هل من تعقيبات إضافية في  شكرا السيد 
هذا السؤال؟ تعقيب السيد الوزير، ال ما بقاش الوقت السيد الوزير 
بالسير  متعلق  سؤال  خامس  سؤال  الوقت.  عندك  بقاش  ما  عفوا 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الكبرى  باملدن  والجوالت 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخبوشتىخلاجةنعيخغزالني:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

في  وزارتكم  طرف  من  املتخذة  اإلجراءات  هي  ما  الوزير،  السيد 
مشكل السير والجوالن داخل املدار الحضري؟

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

جواب السيد الوزير، تفضلوا.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

بغيت  اللي  دقيقة،  في  عليه  اإلجابة  طويل  موضوع  كذلك  فهذا 
فقط أن أشير أن كل البرامج ديال التأهيل الحضري، كل البرامج ديال 
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التأهيل الحضري ديال املدن الكبرى الشق الكبير اللي فيه تقريبا 50 
حتى %60 يتعلق بمعالجة حركة النقل؛ أما بتوسيع الطرق، أما بخلق 
طرق جديدة ودائرية، أو خلق ممرات فوقية أو تحتية إلى آخره... شوفوا 
بال ما نعطيكم املدن أنتما شوفوا ال في الدار البيضاء، ال في طنجة، ال في 
مراكش، ال في أكادير، واحد العدد ديال املدن الحمد هلل، وبدات حركة 
السير، االكتظاظ بدا كينقص ولو أن في بعض األوقات كيكون ما زال 

مهم.

فيما يخص نقطة أخرى هوtransport en commun يعني النقل 
الحضري، فكيفما اشفتو بالنسبة للدار البيضاء كان الطراموي كان 
فيه 31 كيلومتر والشطر الثاني راه بدا دابا غادي يكون فيه 18 كيلومتر 
إن شاء هللا، وكاين أشطر أخرى ديال 63 كيلومتر اللي جاية بشوية 
بشوية، ونفس ال�شيء بالنسبة للرباط إن شاء هللا غادي تكون واحد 
التوسعة ديال الطراموي باش نحاول نقصو من حركة السير بال ما نبقاو 

غادين دائما في التوسعة التوسعة التوسعات، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 
النائب.

لةدةئبخلةسيدخبوشتىخلاجةنعيخغزالني:

شكرا السيد الوزير، في ما يخص السير والجوالن في املدار الحضري 
أنه هاذ اإلشكالية هاذ كيما قلت ما كاينش الوقت باش نجاوبو عليها 
ولكن املشكل كبير، كنعرفو بأن مدينة الدار البيضاء مثال كباقي املدن 
املغربية كتعتبر ثالث مدينة في إفريقيا، أن كل يوم كتدخلها 238 ألف 
فهذا  كبيرة،  أجرة  6000 سيارة  أجرة صغيرة،  8000 سيارة  سيارة، 
كيخلق واحد اإلشكال بالنسبة للموظفين، بالنسبة للطلبة أو بالنسبة 
للعمال، ألن كيمكن يكون عندهم تأخر ويمكن يكون تأثير يمكن يكون 
اجتماعي، هذا املشكل كنا طرحناه غير أن الحلول ديالو يمكن تكون 
الداخلية مع املجالس  بسيطة بواحد الشكل، طبعا بمشاركة وزارة 
املنتخبة وهو شق األنفاق وبناء القناطر اللي هي يمكن تحل هاذ املشكل 
هذا. حنا ما يمكنا�شي نكرو العمل اللي قامت به وزارتكم مع املجالس 
املنتخبة في ما يخص الطراموي اللي تكلمتي عليه واللي الطول ديالو 31 
كيلومتر بمدينة الدار البيضاء، الثاني اللي بدات األشغال ديالو وغادي 
تنتهي سنة 2018، ولكن واحد اإلشكالية اللي كنطرحوها حنا كساكنة 
الدار  ديال مدينة  بالهامش  االهتمام  البيضاء هو عدم  الدار  مدينة 

البيضاء، تكلم األخ طبعا على الرحمة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، انتهى الوقت السيد النائب. هل من تعقيبات إضافية في هذا 
املوضوع؟ تعقيب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

بالنسبة للدار البيضاء بال ما ندخل في التفاصيل، إيال شفتو عقد 
البرنامج اآلن اللي كاين مع املدينة راه فيه واحد العدد ديال املشاكل 
بالنقل  البرنامج كيتعلق  العقد  األكبر من هاذ  القسط  يعني  كتحل، 
الحضري سواء الطرق أو النقل العمومي، وحنا من طبيعة الحال ديما...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، سؤال متعلق بالتقطيع االنتخابي للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال. تفضلوا السيدة النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخفةطملخلةضعيف:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7،

سؤالي السيد الوزير حول التقطيع االنتخابي واإلجراءات املتخذة 
ملالءمته مع التقسيم الترابي للجهوية، هل من جديد السيد الوزير، 
قبيل  العماالت  بعض  إحداث  عن  يتحدث  البعض  أن  خاصة 

االنتخابات؟ تنويرنا السيد الوزير وتنوير الرأي العام.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

غادي يكون الجواب سريع ال تقطيع جديد قبل االنتخابات.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا على الجواب السريع للسيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخفةطملخلةضعيف:

شكرا السيد الوزير على جوابكم الواضح، الغرض من طرح هذا 
ديال  السامية  امللكية  للخطب  تبعا  أنه  هو  الوزير،  السيد  السؤال 
صاحب الجاللة وهو أن املراسيم والقوانين خاصها تكون جاهزة سنة 
قبل، ونحن على بضعة أشهر قبل االنتخابات. لذلك كان هاجسنا أن 
نعرف منكم هل هناك من مستجد حول هذا املوضوع؟ وشكرا لكم على 

تنويركم وتنوير الرأي العام.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل من تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ تفضلوا السيد 
رئيس الفريق، تفضلوا.
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لةدةئبخلةسيدخرشيدخروكبةنخرئيسخف7يقخلةتقدمخلةديمق7لطي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

بغيت نستغل الفرصة ديال طرح هذا السؤال باش نحييكم السيد 

الوزير على مجهودكم خالل االستحقاقات االنتخابية األخيرة، نحييكم 

على املجهودات اللي قمت بها خالل االستحقاقات االنتخابات األخيرة 

اللي كان فيها العمل كبير وشاق جدا، ونحييكم أيضا على نشركم للنتائج 

النهائية لهاذ االنتخابات الخاصة بجميع الدوائر ال الجماعية وال الجهوية 

وأيضا التوزيع ديال األصوات وطنيا عند األحزاب. إنما السؤال ملاذا لم 

تمكنوا األحزاب من النتائج التفصيلية لألصوات حسب الدوائر ديال 

الجماعات املحلية والجهات؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد الوزير على التعقيبات.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

هاذ املسألة خارج السؤال، إنما اللي تنقول لكم على أن األحزاب 

السياسة كلها عندهم حضور في كل مكاتب التصويت، ويمكن ألي 

واحد يعرف األصوات اللي عندو مكتب بمكتب، يعني هاذي ما فيها 

حتى �شي إشكال. بالنسبة ل�شي اآلخر نذكر فقط على أن املشكل دايما 

هاذ ال�شي ديال التقطيع االنتخابي دايما تتطرح، إيال عقلتو كانوا دايما 

تتقول راه تتقطعو كيف بغيتو راه سميتو هذا، في االنتخابات الجماعية 

األخيرة هاذيك 22 ألف Circonscriptions يعني دائرة 22 ألف دائرة، 

لجن  داخل  ديالها  املناقشة  وتمت  كلها  السياسية  األحزاب  تعطات 

على الصعيد املحلي، وفهاذيك 22 ألف وقع تحفظ فقط على تقريبا 

170 دائرة فقط، ال�شي اآلخر كلو باإلجماع ديال الجميع، وحتى هاذيك 

ي دازت على صعيد العماالت تم التوافق على كل �شي من غير 
ّ
170 مل

دائرتين هما اللي، دائرتين على 22 ألف. إذن هاذي مسألة ديال التقطيع 

االنتخابي كنظن فّضينا منو وال راه ّدار بكيفية يعني شفافة وبموافقة 

الجميع بدون استثناء ب les PV بكل �شي، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، املالحظ أن السؤال رقم 7 و13 من جدول 

أعمالنا لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بوضعية املقابر، لذا أقترح 

على السيدات والسادة النواب املحترمين طرحهما دفعة واحدة ليناال 

النواب  الوزير. السؤال األول للسادة  جوابا موحدا من لدن السيد 

أحد  فليتفضل  الوسط  لتحالف  النيابية  املجموعة  عن  املحترمين 

واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخرحةلخلةدةص7ي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، أصبحت املقابر ببالدنا والسيما تلك املجاورة للطرق 
مرتعا للموا�شي ومالذا للمتسكعين واملحترفين، كما أضحت مطرحا لرمي 
النفايات خصوصا بالعالم القروي، في ظل غياب أي اهتمام من قبل 
الجهات املعنية. لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي ستتخذونها 

لحماية هذه املقابر؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

للسيدات  فهو  الثاني  للسؤال  بالنسبة  أما  النائب،  للسيد  شكرا 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية. 

فليتفضل أحد واضعي السؤال، السيد رئيس الفريق تفضلوا.

لةدةئبخلةسيدخنورخلةدينخنضيةنخرئيسخلة 7يقخلالستقالليخ
ةلوحدةخولةتعةنةيل:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

لةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، تعرف املقابر ببلدنا حالة متردية على عدة مستويات. 
هذه  إلصالح  بها  القيام  الحكومة  تعتزم  التي  اإلجراءات  هي  فما 

اإلختالالت؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

شك7لخلةسةنةخلةدولب،

لةسيدخلة7ئيس،

يخص  فيما  جميعا  ديالنا  تقصير  هناك  أن  كلنا  نعترفو  خاصنا 
بها منين  ال�شي خاصنا نعترفو  املقابر ديالنا، دابا هاذ  صيانة وتجهيز 
ديال  مستوى  في  ليس  منها  كبير  العدد  واحد  ديال  للمقابر  كنمشيو 
اإلحترام األدنى لألموات. ما غنقلش هذا اختصاصات ديال الجماعات 
الترابية، هاذ ال�شي راه كتعرفوه، فقط أريد أن أذكر هنا ما قلته سابقا 
على أن وزارة الداخلية مستعدة لتمويل %50 ديال املبالغ اللي كتخص 
هاذ اإلصالحات كيفما كانت املبلغ ديالها، ألن هذا فيه أقل حاجة اللي 
يمكن نعملوها لصيانة هاذ األماكن اللي كتكون فيها الزيارات مهمة جدا.

بغيت فقط نعطيكم رقم بالنسبة للمدن فقط، املدن فقط كاين 
أكثر من 1250 مقبرة، فهادي كلها خاصها يكون عندها برنامج ديال 
الجماعات، وهنا أدعوا رؤساء الجماعات باش يوضعوا برامج لصيانة 
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هاذ املقابر وحنا مستعدين بدون أي تحفظ اللي كتسوا 4 مليون ديال 
الدرهم نعطيو واحد 2 مليون اللي كتسوا 10 مليون نعطيو 5 مليون، 
ألن خاصنا نوضو بهاذ القضية هاذي ألن كل خطرة كتجبد، وكيخصها 

واحد العزيمة، وإن شاء هللا غادي نتغلبو عليها، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
املجموعة النيابية لتحالف الوسط، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخرحةلخلةدةص7ي:

تكريس  الوزير، على هذه اإلجراءات سيبقى هاجسنا هو  السيد 
صورة سلبية على بالدنا، علما على أن مثل هذه املمارسات منافية 
لتعاليم ديننا الحنيف، لذلك البد من إجراءات تلقائية وملا ال زجرية 

لتفادي كل ما من شأنه انتهاك حرمة هذه املقابر؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد رئيس الفريق.

لةدةئبخلةسيدخنورخلةدينخنضيةنخرئيسخلة 7يقخلالستقاللي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، على سبيل املثال فعال أن هناك تقصير قد يكون 
تقصير يعني فيه مجموعة من الشركاء، لكن غير فقط على مستوى 
فيها  اللي  االكتظاظ  ديال  الحالة  الشهداء  مقبرة  الرباط  العاصمة 
أصبحت ال يطاق، بمعنى أنه الناس كيدفنوا عن مقابر أخرى، هذا من 
جهة. إضافة إلى أنها غير محروسة، إضافة إلى أن فيها انتشار األزبال، 
املخدرات،  وكذلك  الخمور  وبائعي  والسكارى  للمشردين  وكرا  وتعتبر 
بمعنى أنه البد للدولة أو للحكومة أن تتدخل وفي أق�شى أحد ممكن 
وخاصة على صعيد املدن. في البادية كاين أهل البادية راه كيقوموا 
بالواجب ديالهم، كيعطيو واحد الحرمة للميت، ولكن ما الحظناه غير 
على مستوى هاذ املقبرة ديال الشهداء راه �شيء يندى له الجبين لألسف. 
إذن فال بد من التدخل، فلذلك إيال قلتوا أنه من هنا خاص التدخل 
العاجل أوال من أجل تحويل هاذ املقبرة، راه ما يمكنش السيد الوزير، 
راه إيال شتي ذاك املنظر راه فظيع جدا، جميع املوتى من ديانات أخرى 
عندها مقابر فيها ورود وفيها حراسة، إال املقابر ديال املسلمين ديال 
املغاربة هنا لألسف، إذن فحرمة امليت واجبة علينا بالدين والقانون 

والعرف واإلنسانية، إذن فخصنا نتحركو ما نخليوش الجماعات...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الفريق  إضافية؟  تعقيبات  من  هل  الفريق،  رئيس  السيد  شكرا 
الحركي، تفضلوا السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلاحقخلةش يق:

السيد الوزير، أن بالدار البيضاء الكبرى كاين األرا�شي ديال املقابر 
غير محفظة، كيتم السطو عليها من طرف املضاربين العقاريين، واش ما 

كتشوفوش باش تديرو لها واحد titre foncier باش...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. فريق األحرار في ما تبقى لكم من 
الوقت، تفضلوا السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنورخلةدينخلألزرق:

السيد الوزير املسؤولية مشتركة، خاص دفتر الشروط والتحمالت 
للتدبير، خاص املتسكعين باش.. هذا شق أمني اللي خاص الشمكارة 
يم�شي  كيخاف  واملواطن  املاء،  كيعمرو  يشتاغلو  تيوليو  كيدخلو 
بهاذ املساهمة ديالكم،  للمقابر، إذن باإلضافة للصيانة ومشكورين 

خاص محاربة هاذ...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد النائب انتهى الوقت، رد السيد الوزير على هاذ التعقيبات.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

فقط سجلت املالحظات كلها، اللي في محلها وغنشتغلو عليها إن 
شاء هللا، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

ونمر إلى سؤال حول إعادة الهيكلة لبعض املراكز القروية والحضرية 
الفريق االستقاللي  النواب املحترمين من  وتأهيلها للسيدات والسادة 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال. تفضلوا السيد 

النائب.

لةدةئبخلةسيدخرشيدخعدنةن:

لةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، ال زالت العديد من املراكز القروية والحضرية ببالدنا 

تعيش وضعية متردية على مستوى كافة البنيات التحتية وكذا املرافق 

األساسية بالنظر لإلهمال الطويل الذي طالها على جميع املستويات، إذ 

أن حجم الحاجيات أصبح في تزايد مستمر نتيجة الكثافة السكانية التي 

عرفتها هذه املراكز، كما هو الشأن بالنسبة لبعض الجماعات واملراكز 

الحضرية بإقليم ميدلت، فهل فكرت الوزارة في التعجيل بإعادة تأهيل 

كافة املراكز القروية والحضرية بما يضمن مواكبة هذا التطور الذي 

تنشده بالدنا؟ وشكرا السيد الوزير.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

شكرا السيد النائب، كما كتعرفو املدن الكبرى وهلل الحمد، عرفات 
برامج تأهيل مهمة جدا بفضل العناية واملتابعة الشخصية لصاحب 
املراكز  بعض  كاين  وفيها،  فيها  الصغرى  املراكز  ينصره.  الجاللة هللا 
صغرى أنا كنعرفهم واحد العدد كثير فواحد العدد ديال األقاليم اللي 
عرفات نفس التطور، ولكن في نفس الوقت كاين هناك مراكز كذلك 
ما زال خاصها الخدمة، وجا الوقت ديال باش نعتانيو بهاذ املراكز اللي 
كنسمويها الصغرى، ولكن اللي فيها ماليين ديال املواطنين كيسكنوا 

حتى هما عندهم الحق فواحد العيش فواحد املستوى معين.

بالنسبة إلقليم ميدلت، ربما السيد النائب يكون فخبارو، فهناك 
برنامج اآلن اللي انطلق منذ 2014 حتى ل2017 واللي كيهم كل املراكز 
الريش،  األسماء:  بعض  هنا  فعندي  ميدلت،  إقليم  ديال  الصغرى 
الزايدة، بومية، تونفيت، كرامة، غبالو، نزالة، سيدي عياد إلخ... هذه 
كلها غادي تستافد من هاذ البرنامج اللي فيه أكثر من مليار و200 مليون 
درهم والداخلية كتساهم فيه ب 300 مليون درهم. هذا ورش مفتوح، 
كما فتح جاللة امللك، الورش الكبير ديال العالم القروي، فاملركز كذلك 
كيخاصنا كذلك نعتانيو بها، وحنا دايما كيف ما تتعرفوا في اإلنصات، 

وايال كان �شي مركز كيستحق االهتمام فاحنا...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب أحد واضعي السؤال. تفضلوا السيد 
النائب.

لةدةئبخلةسيدخرشيدخعدنةن:

شكرا السيد الوزير، في الحقيقة هناك برامج كبرى في إقليم ميدلت، 
لكن هناك بعض الجماعات اللي في حقيقة األمر تعاني من قلة الهيكلة، 
إعادة الهيكلة والصيانة وجميع املسائل اللي تيطلبها العيش الكريم. 
في حقيقة األمر أنكم ركزتو على املدن الكبرى وخليتو هاذ الجماعات 
القروية ونتمناو باش ترفعوا من التمويل لهاذ اإلقليم، ألنه كان كيعيش 

عزلة تامة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل من تعقيبات إضافية على هاذ 
السؤال؟ وقبل أن نمر إلى السؤال املوالي، حضرات السيدات والسادة 
معكم  أتوقف  بأن  لي  اسمحوا  الوزراء،  السادة  املحترمين،  النواب 
لحظة وذلك لنرحب جميعا بالوفود البرملانية الشقيقة والصديقة التي 
تحضر بين ظهرانينا، وأود باملناسبة أن أخبركم بأن اإلخوة واألصدقاء 

البحرين، األردن،  برملانات ومجالس:  يمثلون  النواب  ضيوف مجلس 
الكويت، لبنان، كندا، وإسكتالندا، فضال على السيدة املدير اإلقليمي 
 Westminster ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وآسيا بمؤسسة
للديمقراطية املنبثقة كما تعلمون عن البرملان البريطاني. وقد عشنا 
خالل يوم أمس وصباح هذا اليوم 5 جلسات مثمرة ثرية من املداخالت 
للبرملانات  االستراتيجية  الخطط  حول  والقوية  الجادة  واملناقشات 
وضمنها الخطة االستراتيجية لعمل مجلسنا التي كانت محطة عناية 
ودراسة وتمثل. مرحبا إذن بإخواننا وأصدقائنا ضيوف املغرب، ضيوف 

مجلس النواب.

شكرا أيضا للسادة الوزراء، والسيدات والسادة النواب املحترمين، 
القانون  69 من  املادة  تفعيل مقتضيات  إلى سؤال حول عدم  ونمر 
التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات للسيدات والسادة النواب 
السؤال،  واضعي  أحد  فليتفضل  االشتراكي.  الفريق  من  املحترمين 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخلمل تةرخرلشدي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، السؤال ديالنا يتمحور عن عدم التقيد بمضامين 
املادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14، ال سيما في فقرته األولى 
التي تنص بصريح العبارة »أنه ال يجوز انتخاب رئيسا أو نائبا للرئيس 
من  سبب  ألي  الوطن  خارج  مقيمون  هم  الذين  املجلس  أعضاء 
األسباب«، وفي حالة العكس ما هي اإلجراءات التي ستقومون بها السيد 

الوزير؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

الجواب،  هاذ  غتنتظروش  ما  ربما  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
األعضاء  رئيسا  ينتخب  أن  يجوز  »ال  تقول:  ليها  اشرتوا  اللي  املادة 
الذين هم يقيمون خارج الوطن«، بقى لنا مشكل واحد اللي القانون 
ما كيدققهاش، هو شنو تعريفها بالضبط ديال أشنا هو املقيم خارج 
الوطن؟ واش اللي عندو une carte de résidence ديال برا، وال اللي 
كيكون مقيم 3 أشهر في السنة على برا و9 أشهر هنا، وال اللي مقيم 6 
أشهر على برا، هذه وال اللي كيم�شي ويجي. كنظن هذه مسألة كيخصها 
التدقيق ونشتغلو عليها باش ندققوها، ألن كل واحد يمكن يقول.. وكاين 
حاالت اآلن اللي تيقول لك أنا ما�شي مقيم في الخارج واخا كيطلقوا عليه 
راه مقيم إلخ... كيقول لك راه ما�شي مقيم، آش غدير معاه؟ فكنظن هاذ 
املسألة هذه، القانون عطاها واحد املدلول عام، فمن األحسن دقق 
عاد نطبقوها باش ما يوقع حتى �شي مشكل، وما نظلمو حتى �شي واحد، 

شكرا.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخلمل تةرخرلشدي:

شك7لخلةسيدخلةوزي7،

نتمنى باش تصنت لنا بإمعان، أوال هاذ الناس املقيمين بالخارج 
اللي  الوثائق  املجلس، عالوة على  ديال  للعضوية  يترشحو  ملي مشاو 
كيطلبوها لهم، كيطلبو لو شهادة السجل العدلي مسلمة من السلطة 
املختصة في بلد اإلقامة، وهاذ الشخص جاب هاذ الشهادة وترشح 
ونجح وم�شى ترشح لرئاسة املجلس، هذيك الشهادة آش كتبث، كتبث 
اإلقامة ديالو، sinon بلد اإلقامة الجهاز املختص ما غاديش يعطيها لها، 
وهذا تأويل خاطئ للقانون التنظيمي اللي اشتغلنا فيه جميع، معنا انتما 

وبديتو تأولو �شي حاجة اللي غير قابلة للتأويل...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيبات إضافية في املوضوع، بالتي نشوف واش ما كاينش �شي 
حد آخر، العفو العفو دقيقة وحدة، كاين �شي تعقيب إضافي؟ تفضلوا 

السيد النائب، تفضلوا السيد النائب في التعقيب اإلضافي، تفضلوا.

لةدةئبخلةسيدخلمل تةرخرلشدي:

قلت السيد الوزير، انتما قلتو لنا اللي ما عجباتوش هاذ االنتخابات 
يم�شي للقضاء اإلداري، وحنا بالفعل درنا تأويل هاذ القانون وفسرناه 
في تفسير األحالم، ومشينا للقضاء اإلداري وحكم بأن عدم االختصاص 
هذا من اختصاص السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، وحنا نعرفو 
ومعروفين  املادة  هاذ  تفعلوا  بغيتوش  وما  عليهم  تسرتو  اللي  الناس 

بالطريقة املعلومة واللي تتعرفوها جميع، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

هذا اتهام أؤكد لكم أنا شخصيا بعدا ما تنعرفش هاذ الحاالت، 
 جيبهم ليا ولكن أنا قلت لك ما نتعرفهمش، 

ّ
وراه ما كاينش �شي واحد، ال

وثيقوا بيا وحنا را معروفين راه ما تنسترو على حتى �شي واحد كيفما 
كان، القانون ديما تنطبقوه، ولكن في نفس الوقت القانون خاصو يكون 
واضح باش ما نظلمو حتى �شي واحد، ما �شي غير اللي جا يقول لك هاذ 
السيد راه تمي�شي وخارج مليلية وال سبتة وال من إسبانيا كل نهار، يقول 
لك هذاك راه مقيم في إسبانيا ونبداو نتكرفسو عليه. فهاذي مسائل 
القانون  وكنطبقو  واحد،  �شي  حتى  على  كنتعداو  ما  واضحة،  تكون 
بصفة يعني دقيقة ونزيهة، وإيال �شي واحد شكك فهاذ ال�شي هذا راه 

كنظن ما زال ما كيعرفش أن املغرب تبدل، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، ومجددا قبل أن ننتقل إلى سؤال آخر، فيوجد 
الديمقراطية  للكونغو  البرملان  مع  العالقات  وزير  ظهرانينا  بين  أيضا 
السيد Tryphon Kin-Kiey Mulumba، ويسعدنا بهذه املناسبة إال أن 

نرحب به والوفد املرافق له، أهال وسهال السيد الوزير.

شك7لخةلسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نين،

للمملكة  الترابي  التقسيم  تعديل  إلى سؤال حول  ننتقل جميعا   
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
والتنمية،  العدالة  فريق  تفضلوا  السؤال.  واضعي  أحد  فليتفضل 

تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخأوريش:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

هاذ السؤال عندو عالقة السيد الوزير املحترم السؤال اللي طرحو 
الفريق الحركي حول التقطيع االنتخابي، ولكن السيد الوزير املحترم، 
بقدر ما كان جوابكم واضحا فهو صادم لجزء من الرأي العام الوطني 
الذي  تارودانت  إقليم  بينها  ومن  األقاليم  بعض  ساكنة  خصوصا 
يعتبر أكبر األقاليم يضم 89 جماعة ترابية، أكثر من 800 ألف نسمة، 
مساحة كبيرة جدا تفوق 16 ألف كلم مربع، وكنتم وعدتم الفعاليات 
االنتخابات  بعد  بأنه  املدني  واملجتمع  واالقتصاديين  والسياسيين 
الجماعية ستنظرون في إعادة النظر فهاذ املجال الترابي لهاذ اإلقليم 
هذا وغيره من األقاليم. لذلك في الحقيقة سؤالكم كما قلت، جوابكم 

فهو صادم لهذا الرأي العام وهنا في هذا اإلقليم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير املحترم، تفضلوا.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

االنتخابات  بعد  التقطيع  بتغيير  وعدنا  أن  يسبق  لم  أنه  أؤكد 

الجماعية، دائما اللي كنت تنقولو هو أن ال تغيير في التقسيم حتى انتهاء 

االنتخابات بكاملها، ألن اللي درنا دابا �شي غادي يبغيه �شي ما غيبغيش، 

فبقات أقل من سنة، وإن شاء هللا نفكرو بهدوء في التقطيع إن شاء هللا 

إيال كان خاص �شي حاجة في مقترحات أخرى، أما اآلن هاذ السنة هاذي 

كنظن خاصنا هاذ امللف نخليوه ما بين قوسين كيما تيقولو، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 

النائب املحترم، تفضلوا السيد الرئيس.
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لةدةئبخلةسيدخسعيدخخي9ون:

شك7لخلةسيدخلةوزي7،

السيد الوزير، كنحييك على الكالم ديالك ألنه فعال االلتزام اللي 
كان منذ البداية هو أن أي تقطيع لن يقع إال بعد االنتخابات البرملانية 
لسنة 2016، لكن الحديث على هاذ السؤال جاء من بعد مجموعة 
الترابي  التقطيع  ديال  امللف  بهاذ  تتالعب  تحاول  اللي  اإلشاعات  من 
في مجموعة من األقاليم ومن بينها القصر الكبير، على اعتبار ما نشر 
في مجموعة من الصحف، وحنا كنتمناو على أنه كذلك بالنسبة لهاذ 
األقاليم ومنها اإلقليم ديال القصر الكبير حتى هو ير�شى بالقبول ديالو 

إن شاء هللا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النائب  السيد  تفضلوا  املوضوع؟  على  إضافية  تعقيبات  شكرا، 
املحترم، السيد الرئيس تفضلوا األصالة واملعاصرة.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخوهبي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

ما غاديش نتكلم على تارودانت، تارودانت مظلومة ال في العماالت 
وال في التقطيع، ديما هي مظلومة تارودانت في جميع األحوال حتى في 
التقطيع  راه  الوزير،  السيد  الرئيس،  السيد  لي  اسمحوا  االقتصاد. 
االنتخابي مخالف للدستور، راه الفصل 63 من الدستور يتكلم عن 
التناسب بين عدد السكان وعدد املمثلين، واحسب الحساب، راه ما 
يعطيكش الحساب، واملحكمة الدستورية في القرار 971 كتقول: »أن 
يراعى اإلنصاف وعدد التناسب بين السكان وعدد املنتخبين«، خرقتو 
الدستور وغاديين تتقولو حنا غنستمرو واحترموا غي الدستور، وديرو 
التناسب بين عدد السكان وعدد املمثلين، كيفاش؟ ديرو احترمو غير 
املواطنين، كيفاش تارودانت قد لبنان وفيها عمالة وحدة، ما اعطيتوها 
اقتصاد، ما اعطيتوها إمكانات، ما اعطيتوها نواب ديال األمة عاطيينها 
ثالثة، وفي مكناس عاطيين ستة، والدار البيضاء عاطيين 12، وتارودانت 

اللي فيها أكبر عدد منهم عاطيين ثالثة، واحترمو غير الدستور، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  والتنمية،  العدالة  إضافي  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
السيد رئيس الفريق.

لةدةئبخلةسيدخعبدخهللاخبوولنوخرئيسخف7يقخلةعدلةلخولةتدميل:

مزيان،  الدستور  نقراو  خاصنا  الدستور  على  كنتكلمو  دام  ما 
الفصل 71 واضح، والقانون دوزناه في 2013 ديال املبادئ واملعايير، 
وعلى أساسه كان التقطيع ديال الجماعات، والتقطيع بالنسبة للدوائر 
خضع لإلجماع ديال 25 نونبر، واللي على أساسه تدارت االنتخابات، 

على  تكلم  وبغيتي  الدستور،  نطبقو  بغينا  وإذا  الدستور.  بعد  وكان 
مكناس، مكناس فيها 700 ألف، فيها 6، تارودانت فيها 8، ما تحسبش 
غير تارودانت الشمالية، حسب حتى تارودانت الجنوبية، اللي أنت جزء 

منها السيد الرئيس، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

فضلكم..  من  الوزير  السيد  املوضوع؟  في  إضافي  تعقيب  شكرا، 
السيد الوزير.. تفضلوا لكم الكلمة السيد الوزير، شكرا.

حول  سؤال  إلى  نمر  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  نمر 
املخططات االستباقية ملواجهة عزلة الساكنة باألقاليم الجبلية النائية 
خالل املواسم الباردة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
االتحاد الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 

النائب.

لةدةئبخلةسيدخنوةونخب7كةيو:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

الهشاشة،  تنقولو  الجبلية  األقاليم  تنقولو  ي 
ّ
مل الوزير،  السيد 

تنقولو الفقر، تنقولو العزلة. تتعرفو السيد الوزير، هاذ الثالثة ديال 
ي تتجي الشتاء والثلوج. 

ّ
األمور اللي ذكرنا وباقية أمور أخرى، تتفاقم مل

شنو هما املخططات االستباقية باش نعاونو هاذ الناس على األقل فهاذ 
املرحلة لفك العزلة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

جواب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

بين  األمور، فمن  ديما كتوضح  األرقام  بعض  نعطيو  باش  فقط 
تقريبا 35 ألف دوار اللي موجودة على الصعيد الوطني هاذ املسألة 
ديال االنقطاعات في فصل الشتاء والثلج، كتهم بالضبط 1125 دوار، 
كلهم؟  الدواور  هاذ  في  كنديرو  آش  بوحدة،  وحدة  عندنا  محصية 
هبوط  ديال  املنصة  واحد  عندهم  الدواور  هاذ  ديال   90% تقريبا 
إيال  باش  موجودة  كلها  دابا  قبل  كنوجدوها  العمودية،  الطائرات 
كان �شي حالة طوارئ باش تم�شي لتما؛ ثانيا كنعينو في كل دوار واحد 
يبقى االتصال دائم مع املصالح  التليفون باش  املخاطب وكنعطيوه 
باش يكون يرد؛ ثالثا كنهيأو اإلمكانيات ما�شي نقولو كافية كافية ولكن 
كل اإلمكانيات ديال إزاحة الثلوج كتكون يعني الصيانة ديالها موجودة 
ومستعدة للتدخل في األوقات املناسبة، نفس ال�شيء بالنسبة للمؤن إلى 

آخره كتكون موجودة قريبة من األماكن..
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

من فضلكم السيدة والسادة النواب.. السيد الوزير دقيقة واحدة، 
اسمع السيد الرئيس، تفضل.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

..إيال تبعتو خالل السنة املاضية الحمد هلل ذاك ال�شي اللي تعمل 
بتعليمات من جاللة امللك اللي شخصيا أعطى األوامر للدرك امللكي 
وكانت  تجندو  والحمد هلل  كلها،  اإلدارية  واملصالح  املسلحة  والقوات 
عملية ناجحة جدا، بحيث أن ما كاينش �شي واحد الحمد هلل اللي بقى 
حاصل في �شي بالصة ومريض وال �شي حاجة، ما كاينش �شي مرة اللي 
بغات تولد وما قدراتش تولد وتهزاتش، ما كاينش �شي دوار اللي يبقى 
معزول وما عندوش املؤن إلى آخره... الحمد هلل هاذ العملية بالتجند 
حاالت  كتكون  ي 

ّ
مل ألن  جميعا  املغاربة  ديال  وأقولها  الجميع  ديال 

بحال هاذي الحمد هلل كنتجندو لها وكنتغلبو عليها، وراكم شفتو ال 
في الفيضانات وال في الثلوج، فالحمد هلل يمكن نقولو على أنها عملية 
ناجحة، وما وقع فيها حتى �شي إشكالية، وإن شاء هللا إيال كان بنفس 
االستعدادات هي موجودة هاذ السنة هاذي وغادي تم نفس إن شاء 
هللا بأوامر جاللة امللك، في نفس املستوى ديال العام اللي فات، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

لةدةئبخلةسيدخنوةونخب7كةيو:

السيد الوزير، الفريق الدستوري سبق أن تقدم بمقترح قانون ديال 
خلق وكاالت لتنمية املناطق الجبلية، كذلك تنقولو املناطق الجبلية 
ما�شي هو العالم القروي، ألن �شي حاجة أكبر من العالم القروي، ألن 
عندو خصوصيات، عندو مشاكل ديالو ما تتشابهش حتى من الناحية 
ديال الكلفة متاع البنية التحتية، حتى من الثقافة، حتى من مثال املغرب 
األخضر ما كيستفدش منو األقاليم الجبلية، ألن ما عندناش مساحات 
شاسعة اللي يمكن ليها تستوعب واحد النوع من التمور أو الزراعة أو 
حتى املاشية. أخيرا السيد الوزير، إقليم أزيالل تتغادرو 170 شاحنة 
تتغادر إقليم أزيالل وتتم�شي لبوعرفة، هاربين من هاذ الوضع ديال 
البرد وديال الثلوج وحتى ديال الكأل بالنسبة للماشية ديالهم وتيتوجهوا 

لبوعرفة.

هاذ اإلشكال ديال املناطق الجبلية السيد الوزير، تتعرفوا أن حتى 
اإلمكانات متوفرة عند املصالح الخارجية بما فيه األشغال العمومية 
اللي هنا إمكانياتها جد متواضعة، ولكن ما تنكروش أن تدار مجهود ما 
تنكروش، حنا تنطلبوا املزيد، ولكن غير كافي أن كاين حتى املجموعة 
ديال الجماعات عندها آليات ما كافياش. تنطلبوا منكم السيد الوزير، 
تدعموا على األقل هادوك اآلليات، على األقل آليات إلزاحة الثلوج، 

يمشيو  التالميذ  تيبقاوش  ما  الطرقان  تيتسدو  ألن  إلنقاذ  وكذلك 
للمدرسة، األسواق كاين...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل من تعقيبات إضافية في هذا 
املوضوع؟ تفضلوا السيد النائب من الفريق االشتراكي فيما تبقى لكم 

من الوقت.

لةدةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

شكرا السيد الوزير، غير بغيت نلفت االنتباه ديالكم بأن التدخالت 
بويبالن كتم�شي  في منطقة  للتضامن  الخامس  ديال مؤسسة محمد 
غير للقمة د بويبالن في إقليم واحد، وما كتمشيش لألقاليم املجاورة، 
والحال أن بويبالن عندو امتداد إلقليم جرسيف، والقمم اللي هي عالية 
كاينة في جرسيف »تازيزافت« و«بوناصر« فمنطقة »سيدي عي�شى«، 
»تاماست«، »تاعيدا« ومنطقة »تامجيلت« و»بني بويلول« و»بني مقبل« 
أنه  منكم  فنلتمس  وبالتالي  كل فصل شتاء،  في  معزولة  منطقة  هي 
يكون تدخل ديال هذه املؤسسة لكل املناطق التابعة لسلسلة جبال 

»بويبالن«، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، الرد السيد الوزير. نمر إلى سؤال موالي حول تدخل القوات 
العمومية لقمع التظاهرات واالحتجاجات السلمية، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االشتراكي. تفضل أحد واضعي السؤال، 

تفضلوا السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخاحسنخبدولري:

شكرا السيد الوزير، مؤخرا قام السيد وزير العدل بذر الرماد في 
العيون بإصدار منشور لوكالء امللك تم تعميمه على قطاع واسع تيقول 
فيه بأن التظاهر السلمي ال يشكل إجراما، ولكن السيد الوزير بعدما 
زول هذاك األثر ديال ذاك الرميد تنشوفو في الواقع بأن هناك القمع 
ديال التظاهرات، قمع املتظاهرين واالعتداء عليهم مما يمس بسمعة 
البالد. فلهذا نسألكم السيد الوزير، ما أنتم فاعلون للحد من هاذ 

الوضع؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

ي كنسمع قمع بعض املتظاهرين، ربما كنتكلمو على �شي 
ّ
حقيقة مل

بالد أخرى، فاملغرب خاصكم تعرفوا على أنه اختار الحرية والشفافية 
مع املواطنين. خاصكم تعرفو على أن كل يوم املعدل تقريبا ديال 50 
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تظاهرة احتجاجية، �شي حاجة صغيرة مرة كبيرة، مرة هذا، ولكن 50 
كل يوم، واش عمركم سمعتوا اليوم وال البارح وال قبل البارح وال وقع أي 
تجاوز؟ قوات األمن تتدخل باحترافية كبيرة جدا وهاذ ال�شي راه معترف 
به، وكيصبروا أكثر من القياس، واخا كيسبوهم، واخا كيضربوهم، راه 
كيصبروا، كاين حاالت استثنائية قليلة جدا، ربما فهاذ 3 أشهر وال 6 
أشهر األخيرة كاين حالة وال 2 وال 3، تصوروا 50 كل يوم وفهاديك 50 
كل يوم على 3 أشهر كاين 2 وال 3 د الحاالت وحتى هادوك الحاالت اللي 
وقع فيها التجاوز دائما تتخذ معهم تنبيه من طبيعة الحال واإلجراءات 

القانونية.. ما كنسمحوش بهاذ ال�شي...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخاحسنخبدولري:

شك7لخلةسيدخلةوزي7،

مع كامل احتراماتي لكم الجزء االول من الجواب ديالكم نعلقو 
عليه كذلك بأن ربما هادوك الناس اللي كالو العصا في الكليات وكالو 
العصا قدام البرملان وكالو العصا بمناسبة التظاهر بمناسبة األحداث 
ديال منن كانوا غير كيحلمو ألنهم كانوا كياكلوا العصا ما ضربهوم حد، 
ما جرى عليهم حد، ما سبهم حد، ما احتجز حتى حد آالت التصوير 
ديالهم، ما دار ليهم حتى واحد والو. ولهذا السيد الوزير، الواقع ال يرتفع 
هناك ممارسات يجب أن تعملوا على الحد منها ويجب عليكم تكوين 
وتكوين األعوان ديال القوة العمومية باش يعرفوا القانون ويتدخلوا 

وفق القانون. وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية في هذا املوضوع؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم الفريق االستقاللي.

لةدةئبخلةسيدخعبدخهللاخلةبقةلي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

يهم  ما  السؤال  هذا  من  أقتطع  أن  الوزير،  السيد  لي  اسمحوا 
تتعمد  العمومية  القوات  أن  نالحظ  الصحافيين.  على  االعتداءات 
وأمامنا  عليهم،  وتعتدي  بواجبهم  القيام  أثناء  الصحافيين  استهداف 
حالة صارخة وكبيرة تهم حالة الزميل رضوان الحفياني في املحمدية، 
الذي اعتدى عليه 30 من رجال القوات املساعدة بقيادة الباشا، وقلتم 
لنا السيد الوزير في السابق وقال السيد وزير العدل عليكم أن تلتجئوا 
لجنة  أنتم  وأوفدتم  ورفعنا شكاية  القضاء  إلى  التجأنا  القضاء،  إلى 
التحقيق إلى عين املكان، واستطلعت آراء املعنيين واستمعت للضحية، 
ولكن لحد اآلن السيد الباشا املحترم فخامة الباشا املحترم، ال زال 

يمارس مهامه السلطوية بكل أريحية في مدينة املحمدية، هاذي سبة في 
حق دولة الحق والقانون، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب إضافي؟ السيد الوزير لكم الكلمة.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

الحاالت  أن  يبرهن مرة أخرى على  النواب  السادة  ديال  التدخل 
هادي   le journaliste ديال  عليها  تكلمتو  اللي  الحالة  هاذ  محدودة، 
تقريبا عام باش وقعت، عام وحدة هادي مدة عام كلو حالة وحدة، وفي 
نفس ال�شي اآلخر منن وال هذا كاين 2 ديال ربما.. وقارنوها غير البارح كان 
التجمع ديال 1000 ديال األطباء جاو تجمعوا ومشاو فحالهم وما كاين 
حتى �شي مشكل. وقبل البارح وقبل البارح، كل نهار، يعني نعترفو بصفة 

عامة الحمد هلل البالد ديالنا فيها الحرية وفيها...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، وننتقل إلى آخر سؤال في هذا القطاع وهو 
القانونية  عن اختالالت أسواق الجملة للخضر والفواكه والوضعية 
لوكالء هاته األسواق، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي. فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلا ةةقخلةق7وطي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، سؤالنا اليوم هو حول تدبير أسواق الجملة للخضر 
والفواكه. تم رصد مجموعة من االختالالت من طرف قضاة املجالس 
الجهوية للحسابات في إطار دستور جديد، في إطار قانون تنظيمي جديد 
للجماعات املحلية، هاذ املرفق اللي هو مرفق جماعي، لكن كاين الغياب 
فيه ديال الشفافية وديال تكافؤ الفرص. لذا نسائلكم السيد الوزير، 

عن اإلجراءات التي ستتخذونها في هذا املجال؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخحصةن،خوزي7خلةدلخليل:

هو كنظن كل �شي غادي يكون متفق على النظام ديال التسيير ديال 
الفواكه،  وديال  الخضر  ديال  الجملة  ديال أسواق  يعني  املرفق  هاذ 
متجاوز ومتجاوز ومتجاوز، يعني عنده أكثر من 60 سنة وتوضع فواحد 
الوقت، راكم تتعرفوا النظام ديال الوكالء، النصف ديالهم من قدماء 
املقاومين، فبقى داك�شي غادي غادي وما يمكنش هاذ النظام وأقولها 
النظام يكون شفاف ما يمكنش، ألن  بكل صراحة، ما يمكنش هاذ 
الخضرة كتدخل عند الوكيل والوكيل هو اللي كيعبر وهو اللي كيبيع 



عدد.11–27.صفر.1437  )09.دجنبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان9د9  

وهو اللي أسمتيو هذا.. املهم صعيب جدا واخا املجهودات اللي تدير 
الجماعات حتى تشبع ما يمكنش هاذ النظام يكون شفاف، داك�شي 
عالش القانون التنظيمي الجديد دخل إمكانية عصرنة هاذ القطاع 
بتدخل الشراكات إما خاصة إما عامة، مع االحتفاظ وهذا أؤكد عليه 
على املصالح خاصة ديال قدماء املقاومين، ألن حتى هما ما خاصهومش 
يضيعوا في هاذ املسألة هذه، خاص ملي يكون نظام جديد فيه مراكز 

عصرية وسوق جملة عصرية، فخاص الحق ديالو ما يضيع�شي.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب، أحد واضعي السؤال، 
تفضلوا السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلا ةةقخلةق7وطي:

شكرا السيد الوزير، غير كنموذج بالنسبة لسوق الجملة د الخضر 
والفواكه ديال مدينة الرباط، الحقيقة السيد الوزير تتقرو بأن كاين 
واحد سوء التدبير، ولكن كاين ضحايا آخرين اللي هما العمال املياومين 
فهاذ السوق، وكذلك ذوك النقالة والتجار ما عندهم تغطية صحية، ما 

يعني الوضعية ديالهم وضعية اجتماعية مزرية، ناهيك...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ فبهاذا، 
هذه  في  مساهمته  حسن  على  الوزير  السيد  نشكر  جميعا  بإسمكم 
الجلسة. وننتقل جميعا إلى القطاع املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث 
اإلدارة، ولكن قبل أن ننتقل إلى هذا القطاع اسمحوا لي مجددا أن أرحب 
بوفد من الكوت ديفوار من البرملان ومنظمات، وأيضا من الحكومة من 

الكوت ديفوار فالحمد هلل مجلس النواب فهو مجلس مفتوح.

السيدات والسادة النواب املحترمين، كما قلت ننتقل جميعا إلى 
قطاع الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، وفي ما يلي 5 أسئلة لها وحدة 
املوضوع ويتعلق األمر بإعادة انتشار املوظفين، لذا أقترح على السيدات 
لدن  من  موحدا  جوابا  لتنال  واحدة  دفعة  طرحها  النواب  والسادة 

السيد الوزير.

السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 
والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلي السيدة النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخرقيلخلة7نيد:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول حصيلة حركية املوظفين بين األنظمة 
األساسية والقطاعات الوزارية؟ كما نسائلكم أيضا عن التدابير التي 
سوف تتخذونها من أجل تشجيع هذه الحركية باعتبارها أداة فعالة في 

تحفيز املوظفين وضخ مياه جديدة في املرفق العمومي؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  شكرا، 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب بطرح 

السؤال.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخأبوخلة 7لج:

خلال  الحكومية  القطاعات  من  بالعديد  العمومية  اإلدارة  تعرف 
في توزيع املوظفين، األمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير الكفيلة بإعادة 
انتشارهم بشكل يضمن الفعالية واإلنتاج واملردودية ويعالج الخصاص 
خدمة  في  اإلدارة  تكون  حتى  العمومية  املرافق  بعض  في  الحاصل 
املواطنين والتنمية الشاملة. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن التدابير 
التي ستتخذها الوزارة لتحقيق هذا الهدف املتمثل في إعادة انتشار 
املوظفين بهدف خلق التوازن ما بين اإلدارات التي تعرف فائضا من 

املوظفين وأخرى تعيش خصاصا كبيرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

عن  النواب  والسادة  للسيدات  آني  وهو  الثالث  السؤال  شكرا، 
الفريق الحركي، تفضلوا السيد رئيس الفريق.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلألع7جخرئيسخلة 7يقخلاح7كي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

كشف مرسوم حكومي أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث 
القطاعات أن هناك مرسوم إلعادة انتشار املوظفين. نسائلكم في الفريق 
الحركي، حول مقتضيات هذا املرسوم ومضمون هذا املرسوم، وكذلك 
الضمانات املواكبة لهؤالء املوظفين الذين سيخضعون إلعادة االنتشار.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

للسيدات  آني  وهو  الرابع  السؤال  الفريق،  رئيس  السيد  شكرا 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا 

السيدة النائبة على طرح السؤال.

لةدةئبلخلةسيدةخحدةنخأبوخلة تح:

أش7فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة7حيمخ لة7حمنخ هللاخ بسمخ
لمل7سلين.

نسائلكم السيد الوزير، عن مضمون مشروع املرسوم الحكومي 
األهداف  هي  ما  عمومي،  موظف  ألف   125 انتشار  بإعادة  القا�شي 

املرجوة منه، في ظل اإلصالح اإلداري املنشود؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السؤال الخامس وهو آني أيضا للسيدات والسادة النواب املحترمين 
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عن فريق التقدم الديمقراطي، تفضلوا أحد واضعي السؤال، تفضلوا 
السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخلنريسخبوطةه7:

املوظفين  انتشار  إعادة  حول  مرسوما  أصدرتم  الوزير،  السيد 
العموميين، وهاذ املرسوم السيد الوزير يثير مخاوف واحد العدد ديال 
املوظفين. أشنا هي اإلجراءات، نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات 
املتخذة من طرف الحكومة لضمان حقوق املوظفين واملوظفات املعنيين 
بهذا املرسوم؟ وما هي اإلجراءات أيضا التي وضعتها الحكومة من أجل 
تحفيز املوظفين واملوظفات إلنجاح هذه العملية وحتى تمر في ظروف 

أفضل؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  الوزير،  السيد  تفضلوا  الوزير،  السيد  الجواب  شكرا، 
للمنصة.

لةسيدخنحمدخنبديع،خلةوزي7خلملدتدبخةدىخرئيسخلاحكونلخ
لملكلفخبةةوظي لخلةعمونيلخوتحديثخلإلنلرة:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

لةسيدخلة7ئيسخلملحت9م،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

الذين  النواب  والسادة  للسيدات  الخالص  بالشكر  أتوجه  بداية 
طرحوا هذا السؤال، ليتيحوا لي فرصة تفسير وتوضيح مضامين هذا 
املرسوم املتعلق بنقل املوظفين، والذي جاء تنزيال للفصل أو تطبيقا 
للفصل 38 من النظام األسا�شي للوظيفة العمومية. تدركون أن أهمية 
الحركة في ترشيد تدبير املوارد البشرية، وحسن استعمالها وتأهيلها، 
سيمكن اإلدارات وكذلك الجماعات املحلية من التوفر على الكفاءات 

البشرية املتمرسة.

قبل أن أدخل في صلب املوضوع، ال بد من بعض املعطيات:

والجماعات  العمومية  اإلدارات  في  املدنيين  املوظفين  عدد  أوال- 

املحلية، حتى اليوم 680 ألف موظف، فيها 536 ألف موظف بإدارات 

الدولة املدنيين، وحوالي 150 ألف موظف في الجماعات املحلية، معدل 

التغطية 21 موظف لكل ألف نسمة، وهاذ النسبة تتغير من جهة إلى 

أخرى، هناك 31 موظف لكل ألف جماعة في جهة معينة و13 موظف 
لكل ألف نسمة في جهة أخرى. أربع جهات في اململكة من 12 كيتوفرو 

على 60 % من مجموع املوظفين، وفيه 4 كيتوفرو على %30 و4 جهات 

تيتوفرو على أقل من 10 %، الجهات التي فيها 60 % هي: الرباط، سال، 

القنيطرة، فاس-مكناس، مراكش، أسفي، والجهات األخرى تتقاسم 

فيما بينها 40 %.

سبق  التي  الناطقة  األرقام  هذه  املرسوم،  هذا  إصدار  سياق 

استعراضها، تبين الحاجة املاسة إلى توزيع معقلن للموارد البشرية، 

خاصة في الوضع الراهن بعد نقل الكثير من االختصاصات واملهام إلى 

الجهات والجماعات، وهذا ما ال يمكن تحقيقه إال من خالل تفعيل 

مقتضيات املرسوم الذي نتكلم عنه. ويندرج هذا املرسوم كذلك في إطار 

استكمال منظومة الحركية بعد اإللحاق ورهن اإلشارة اللي صدر عليهم 

مرسومين إثنين، يأتي مرسوم النقل الستكمال هذه الحركية، ويأتي 

إصدار هذا املرسوم في سياق وطني متميز وفي وقته املناسب وال سيما 

ملواكبة الجهوية وتقوية الوحدات الالممركزة.

من هم املوظفون املعنيون بهذا املرسوم؟ 260 ألف موظف وهي 

الجماعات املحلية  في  135 ألف  فيها  الوزارات،  بين  الهيئة املشتركة 

و125 ألف في اإلدارات العمومية، وكذلك من هذه الهيئات 70 % أو من 

مجموع هؤالء املوظفون 70 % يتمركزون في أربع جهات، هي الجهات اللي 

فيها 60 % من املوظفون بشكل عام، و30 % تتقاسمها 8 جهات أخرى. 

والهيئات املعنية بهذا النقل أو بهذا املرسوم: املتصرفون، املهندسون، 

األطباء، املحررون، التقنيون، املساعدون اإلداريون، ومؤطري التكوين 

املنهي واألساتذة الباحثون.

كيفية تفعيل هذا املرسوم، هناك آليتين للتنقيل: اآللية األولى أو 

آلية النقل األولى بناء على طلب املوظف، واآللية الثانية وهو النقل 
ويكون  الترابية،  الجماعة  أو  العمومية  اإلدارة  من  بمبادرة  التلقائي 

هذا النقل من إدارة إلى إدارة، ومن إدارة إلى جماعة، ومن جماعة إلى 

إدارة، ومن جماعة إلى جماعة. هذه املعابر لم تكن تتوفر من قبل بهذه 
البساطة، فستسهر لجنة تترأسها وزارة الوظيفة العمومية على مستوى 
رئاسة الحكومة لتفعيل هذا املقت�شى وتضم في العضوية ديالها وزارة 

املالية ووزارة الداخلية، إذا تعلق األمر بالجماعات املحلية، وتتوصل 
هذه اللجنة بالئحتين من اإلدارات والجماعات، الئحة تضم املوظفون 

ثانية تضم الحاجيات. وتتم دراسة هذه  تلقائيا والئحة  املراد نقلهم 

القوائم قبل شهر ماي من كل سنة حتى يبقى الوقت لتوفير اآلليات ديال 

les postes إلخ...

وبالطبع هذا املرسوم أتى بضمانات حتى نجعل حدا لكل التعسفات 

أو كل نقل غير موضوعي أو غير منطقي أو غير مبرر، وأتى كذلك بمقت�شى 

وهو تعويض جزافي لكل املوظفين الذين سيغيرون مكان عملهم من 

إقليم إلى إقليم وتتمثل في أجرة 3 أشهر، شكر لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيبات ألحد السيدات أو السادة النواب من 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.
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لةدةئبخلةسيدخسليمةنخلةعم7لني:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

شكرا السيد الوزير على هذه اإلحاطة، البد من التنويه بهذا املرسوم 
السيد الوزير، الذي أتى وفيا للقانون وأعطى بضمانات إضافية مهمة 
جدا من قبيل مراعاة تاريخ السنة الدراسية والجامعية بالنسبة لنقل 

املوظفين وكذلك االحتفاظ باألقدمية.

اليوم السيد الوزير، هناك حاجة إلى ضمانات أكثر لحماية حقوق 
املوظفين:

أوال- ملواجهة الشطط الذي يمكن أن يقع في بعض قرارات النقل 
لنقل  بالنسبة  املوضوع  في هذا  التي تصدر  القرارات  تعليل  البد من 

املوظفين؛

ثانيا- لتعزيز الشفافية وحتى ال يقع التالعب ويقع تحوير املصلحة 
العامة، البد من نشر القرارات ديال نقل املوظفين ونشر قرارات ديال 
اإللحاق وديال إعادة االنتشار باإلضافة إلى وضع رهن اإلشارة للعموم، 
وكذلك في تقارير املوارد البشرية الذي يلحق بقوانين املالية، األمر الثاني 

السيد الوزير البد من توسيع التعويض عن النقل...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  النائب،  السيد  شكرا 
تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخأبوخلة 7لج:

شكرا السيد الوزير، حنا بالنسبة لنا هاذ املرسوم محبذ ومزيان، 
ألن انتظروه املوظفون املغاربة منذ عقود، إال أن التخوف اللي عندنا هو 
اللي عبر عليه األخ ديال العدالة والتنمية، التخوف ديال أننا ما ناخذوش 
باملعايير وغادي نعطيو لبعض رؤساء املصالح عصا باش يعاودوا يضربو 
املوظفين. زيادة على هذا، التخوف الثاني هو ديال أننا غادي نبداو 
نتخيرو أكثر، واش غادي نسيفطو لهاذ الجهة النائية كيفاش شكون 

غيم�شي لها؟ يعني واحد العدد ديال الحوايج اللي كاين فيهم تخوف...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، ننتقل للفريق الحركي، تفضلوا السيد رئيس 
الفريق.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلألع7جخرئيسخلة 7يقخلاح7كي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

بالفعل مهم أن نواكب الجهوية املتقدمة من خالل إعادة انتشار 
أو  التساؤالت  حنا  ولكن  بإيجابية،  كنسجلوها  هاذي  املوظفين، 
التخوفات اللي عندنا فيما يتعلق بأن الحركية وإعادة انتشار املوظفين 

إرادة املوظف واملستوى  يكون على سببين: كاين السبب األول ديال 
الثاني ديال إرادة اإلدارة.

التساؤالت  من  مجموعة  لنا  كتطرح  اإلدارة  إرادة  ديال  النقطة 
املتعلقة بالضمانات ديال املوظفين، لهذا البد أن تكون هناك ضمانات 
املساواة، ضمانات  بمبدأ  متعلقة  بالشفافية، ضمانات  يتعلق  فيما 
متعلقة بتكافؤ الفرص، ال يمكن أن نذهب فهاذ االتجاه دون أن نعزز 
احترازية  إال بضمانات  املوظفين  انتشار  بإعادة  املتعلق  املرسوم  هذا 
وضمانات قوية للموظفين الذين سيشملهم هذا النظام املتعلق بحركية 

املوظفين، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد رئيس الفريق. ننتقل لفريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلوا السيدة النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخحدةنخأبوخلة تح:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، حنا في الحقيقة في فريق التجمع 

الوطني لألحرار ننوه عاليا بهاذ مشروع املرسوم، ملا ال ألنه جاء كيتضمن 

مسائل إيجابية عديدة لصالح اإلدارة، لصالح املواطن ولصالح كذلك 

املوظف على حد سواء.

كيفما قلت هاذ مشروع املرسوم عندو إيجابيات ألنه أوال سيمكن 

من توسيع نطاق عملية انتشار املوظفين باش نكونو واضحين، املغاربة 
راه كاينين في جميع أنحاء املعمور من طنجة للكويرة، راه ما محدودينش 

غير فواحد الجهات معينة، مثال كيفما قلتي الرباط وال الدار البيضاء 

والنواحي ديالها، راه كاينين في جميع أنحاء املعمور وهاذ املواطنين راه 

املشروع  هذا  أيضا  وتخدم،  ديالهم  الخدمات  يتقضاو  كلهم  باغيين 

بين  املوظفين  حركية  مجال  وتوسيع  لتطوير  آلية  خلق  من  غيمكن 

هؤالء  تمكين  من  أيضا  سيمكن  الترابية،  الجماعات  وبين  اإلدارات 

املوظفين من مسارات مهنية محفزة، سيمكن أيضا من خلق واحد 

النوعية ديال الدينامية داخل اإلدارة وتقوية ثقافة االنتماء إلى املرفق 

العمومي.

ولكن في هذا اإلطار حنا في فريق التجمع الوطني لألحرار ما باغيينش 

بأن هذا املشروع ديال املرسوم أنه ياخذ ويكون واحد الوسيلة تستخدم 
ألغراض سياسوية وال نقابية ضيقة، وفي إطار التقسيم الترابي الجهوي 

الجديد...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

التقدم  فريق  إلى  وننتقل  الوقت.  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 

الديمقراطي، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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لةدةئبخلةسيدخلنريسخبوطةه7:

اإليجابية،  النتائج  بعض  إال عندو  يكون  ما  املرسوم  هاذ  شكرا، 
سواء على مستوى الحكامة ديال تدبير املوارد البشرية أو على مستوى 
ديال فتح اآلفاق. لكن السيد الوزير، هاذ املرسوم يطرح أيضا بعض 
اإلشكاليات خصوصا في غياب دالئل مرجعية للكفاءات واملهن لدى 

اإلدارات العمومية.

أيضا السيد الوزير، هذا املرسوم كيطرح مشكل في الجانب ديالو 
ما  اإلدارة  ديال  املبادرة  هاذ  اإلدارة،  مبادرة  ديال  بالجانب  املتعلق 
بغينهاش تتحول إلى سيف على رقاب املوظفين بحيث أنه يكون سيف 
أو  النقابية  لالنتقام وسيف اإلبعاد بعض املوظفين نظرا للخالفات 

الخالفات السياسية أو لحسابات معينة.

بإجراءات  يرفق  أن  ينبغي  املرسوم  هذا  الوزير،  السيد  وأيضا 
تحفيزية أفضل، خصوصا أن بعض املوظفين عندهم ظروف خاصة 
اللي خصنا ناخذوهم بعين االعتبار وأن هذا املرسوم خاصو يتطبق في 
إطار من التشاركية مع الشركاء االجتماعيين باش ما يتحولش إلى مأساة 
اجتماعية وباش يعطي األكل ديالو وباش ما يتضرروش واحد العدد 
ديال املوظفين وواحد العدد د العائالت خصوصا أن بعض املوظفين 
يعيلون أكثر من عائلة، بعض املوظفين السيد الوزير، كيقتنيوا منازل 
وكيأديوها بالتقسيط إلى غير ذلك... يعني أنه باغيين هاذ املشروع وهاذ 
املرسوم يوصل إلى تدبير أفضل يعطي دفعة جديدة لإلدارة يفتح آفاق 
جديدة للمؤسسات ديالنا وما يكونش على حساب املوظفين البسطاء 

الذين ال حول وال قوة لهم، وشكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير 
على التعقيبات.

لةسيدخنحمدخنبديع،خلةوزي7خلملدتدبخةدىخرئيسخلاحكونلخ
لملكلفخبةةوظي لخلةعمونيلخوتحديثخلإلنلرة:

لةسيدخلة7ئيس،

حض7لتخلةسيدلتخولةسةنةخلةدولب،

كنشكركم على الدعم ديالكم لهاذ املشروع وهاذ املبادرة هاذي، وفي 
نفس الوقت كنتفهم التخوفات واالنشغاالت اللي عبرتو عليها إزاء بعض 
املرسوم  الحقيقي واملبتغى من هذا  املسار  تغير  تقدر  اللي  املمارسات 
هذا. ولكن كنواعدكم أن وزارة الوظيفة العمومية ستسهر على تنزيل 
مضامين هذا املرسوم تنزيال سليما، وستراعي فيه كل يعني االنشغاالت 

االجتماعية في الدراسة في السكن إلى آخره...

وأقول في األخير، أن هذا التعديل جاء بتوافق مع املركزيات النقابية 
سنة 2011 في مجلس املستشارين، وسنعمل كذلك على التنزيل بتشاور 

وبتوافق وسنؤسس لعهد جديد للحوار، وأكيد أنه سيستفيد منه كل 
املوظفين بطريقة سترجع بالنفع على الجهات وعلى املوظفين إن شاء 

هللا، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

وأيضا شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. 
وننتقل مباشرة إلى قطاع العدل والحريات في سؤال حول االعتقال 
االحتياطي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.

لةدةئبلخلةسيدةخفتيحلخلةبقةلي:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

لةسيدخلة7ئيس،

لةسةنةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

االعتقال  نتيجة  كبيرا  اكتظاظا  ببالدنا  املغربية  السجون  تعرف 
السجون، كما يخلق  إدارة  يعتبر عبء على ميزانية  الذي  االحتياطي 
مشاكل متعددة. فما هي اإلجراءات املتخذة لحد اآلن من أجل تجاوز 

هذه الظاهرة؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير تفضلوا.

لةسيدخنصط ىخلة7نيد،خوزي7خلةعدلخولاح7يةت:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيدة النائبة املحترمة، موضوع االعتقال االحتياطي هو موضوع 
شائك وكبير وطبعا اشتغلنا عليه في اللجنة وأرجو أن تتاح لي فرصة ديال 

الوقت أكثر لكي أستطيع أن أعطي كافة املعطيات.

هاذ املوضوع تتداخل فيه ما هو قانوني، مع ما هو قضائي، مع ما هو 
مجتمعي الذي يقرر االعتقال االحتياطي هو إما النيابة العامة أو قضاء 
التحقيق وتبقى للمحاكم حينما تعرض عليها امللفات أن تقرر في مصير 
املعتقلين احتياطيا، في هذه املرحلة باختصار شديد كنا في سنة 2010 
في %47 من املعتقلين احتياطيا بالنسبة للساكنة السجنية، انتقلنا 
سنة 2013 إلى %43، 2014: %43، 2015 وصلنا ل 41، إذن الخط 

البياني غادي في تقليص عدد املعتقلين احتياطيا.

نعول وأقول نعول على مشروعي قانون املسطرة الجنائية والقانون 
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املعتقلين  عدد  في  نوعية  طفرة  يحدثا  أن  بإمكانهما  اللذين  الجنائي 

االحتياطيين نحو التقليص، وذلك من خالل مجموعة من التشريعات 

لعل أهمها غادي يعود بإمكاننا باش نستعملو القيد اإللكتروني...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد واضعي السؤال.

لةدةئبلخلةسيدةخفتيحلخلةبقةلي:

ي 
ّ
السيد الوزير، بما أن كاين هنا إجماع وكنعرفو بأن في اللجنة مل

كنتو رئيس ديال اللجنة كان عندنا هم مشترك هو أنه القضاء على هاته 
الظاهرة التي تمس بحقوق اإلنسان، فإذن نقترح السيد الوزير أنه تكون 

تحديد ديال أجل البت في قضايا املعتقلين، إذ ال يعقل أن يعني كاين 

اللي تيتعتقل سنة فما فوق هو اعتقال احتياطي مع أن األصل هي قرينة 

البراءة؛

ثانيا، تفيعل قضاء التحقيق لبدائل االعتقال االحتياطي، الجرائم 

املالية نستغرب حنا باش بغينا بالسجن ديال هاذ الناس اللي عندهم 

مشكل ديال املال خاصنا يأديوا لنا املال أما أنه يكون معتقلين أنه تيزيد 

عبء على الدولة وتيزيد يقوي هاذ امليزانية، فإذن هذا باش ندعمو 

الخزينة ديال الدولة، ملاذا ال تكون هناك يعني العقوبة البديلة؟ تحسين 

الوضعيات ديال العدالة الجنائية باملغرب ال بد من التعجيل وتسريع 

الوتيرة وإال غنبقاو دائما في هذا املوضع املخجل ألنه %41 يعني رقم 

مخجل جدا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيبات إضافية؟ شكرا 

نمر إلى سؤال متعلق باإلفراج املقيد بشروط للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخأحمدخلةتهةني:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، الكل مجمع على أنه االكتظاظ هو واحد اآلفة تفرغ 

كل املجهودات اإلصالحية من محتواها، فسؤالنا هو جاء في البرنامج 

الحكومي، العمل على الحد من االكتظاظ. سؤالنا هو ما هي حصيلتكم 

آللية مهمة جدا إلفراغ السجون وهي اإلفراج املقيد بشروط؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

لةسيدخنصط ىخلة7نيد،خوزي7خلةعدلخولاح7يةت:

شك7لخلةسيدخلةدةئبخلملحت9م،

األكيد هو أن الحد من االكتظاظ ال يتأتى عبر آليات اإلفراج املقيد 
بشروط، اإلفراج املقيد بشروط هو آلية وضعها املشرع من أجل تصفية 
السجون من األشخاص الذين تميزوا بسلوك جيد وأعطوا الدليل على 
قدرتهم إذا ما خرجوا من السجون على التأقلم واالندماج في املجتمع 

بطريقة تبعدهم عن مسالك اإلجرام.

العدل والحريات ال يمكنها أن تقرر في شأن اإلفراج  طبعا وزارة 
املقيد، وزير العدل والحريات بدوره يده مقيدة ملاذا؟ ألن االقتراحات 
تأتي من املسؤول عن املؤسسة السجنية هو الذي يتعايش ويتفاعل 
مع املعتقل وهو الذي يقترح ويقول لنا هذا الشخص راه باإلمكان أن 
يستفيد، بعد ذلك ال يقرر وزير العدل وإنما هناك لجنة فيها وزارة 
العدل وتحت إشراف وزارة العدل، ولكن فيها مؤسسات أخرى تقرر 
في الالئحة التي نقترحها على وزير العدل، وبالتالي فوزير العدل مقيد 
بتلك الالئحة، ما يحصل وأقول لكم ما يحصل هو أنه ال يقترح على وزير 
العدل إال الجرائم املتعلقة بالدم أي األشخاص الذين قاموا بالقتل 
دون نية إحداثه، وهذه تعرفون حضرات السيدات والسادة املحترمين، 
قضية شائكة ال يمكنني أن أجازف وأقرر بشأن اإلفراج املؤقت عن 
شخص وأنا لست متأكدا من أن الجرح التأم خاصة حينما يتعلق األمر 
في دواوير، في قرابات في نفس الزقاق، في كذا، ال�شيء الذي جعلني مع 
ذلك أقرر في حاالت أكثر من الحاالت التي كانت في العهود السابقة، ومع 
ذلك أقول لكم ال زالت األعداد التي قررنا بشأنها اإلفراج املقيد محدودة 
ومحدودة جدا، ونحن في املسطرة الجنائية التي هي اآلن مسودة مشروع 
اقترحنا اقتراحات جديدة سوف تحدث نوعا من التقدم في هذا املجال، 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب تفضلوا.

لةدةئبخلةسيدخأحمدخلةتهةني:

إذا كنتوا كتعتبروها هاذي ما�شي من اآلليات إفراغ السجون فهاذي 
مسألة نظرتكم إلى اآللية، أما املشرع وهاذي 56 سنة يعني من 59 وضع 
هذه اآللية كل واحد مثال اقترحوا مدير السجن لإلفراج عنه بقيود ما 
كنعرفو �شي عالش غترفضوه، واإلحصائية السيد الوزير، هاذ السنة 
هذي من 75 طلب اللي كاين يااله قبلتو 4، السنة املاضية من 332 
طلب قبلتو 5، هذا كيدل على أن املسألة ما�شي مسألة آليات، ما�شي 
قواعد بل النظرة واملمارسة اللي كاينة فهاذ املجال، وإال كيف يعقل في 
إطار العفو يتم اإلفراج باآلالف وهاذ الناس اللي يمكن تحسن السلوك 
ديالهم ما نفرجوش عليهم بهاذ الشروط املعينة هذا كيبين بأن مسألة 
نظرة إلى املؤسسة، وأكثر من هذا أنه في املسودة ديالكم فعال جبتوا 
االقتراح ضد التخفيض التلقائي، ولكن التخفيض التلقائي بطبيعة 
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الحال خاص يكون مربوط بالهدف، هاذي فيها تقييم وفيها اقتراحات 
من رئيس املؤسسة وما كنستجبولوش، وا ما يمكنش اللي تيعيش يوميا 

مع السجين وتيشهد باللي السلوك ديالو تحسن ويقترح...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةقةنرخلةكيحل:

السياسة  لتقييم  آلية  هو  بشروط  املقيد  اإلفراج  موضوع  فعال 
العمومية في مجال السجون، وبالتالي هو أمر مشترك ما فيهش غير 
جانب اإلشراف ديال وزارة العدل، كاين اإلشراف ديال الحكومة بشكل 
عام على قطاع السجون األمر الذي يتطلب أن تكون مقاربة واضحة 
بين السياسة اإلدماجية والعالجية داخل املؤسسة السجنية واإلفراج 
املقيد بشروط، إذن الحكومة مفروض أنها تنفرض على املندوبية ديال 
السجون اآللية ديال إعمال اإلفراج املقيد بشروط كسياسة عمومية، 
عاد املؤسسة ديال وزارة العدل إيال جاتها هاذ العملية غتفاعل معاها 
ألنها عندها رؤية شمولية، أما أن يكون هناك نوع من الربا في العالقة 
مع مؤسسة من املؤسسات األمر اللي تينعكس على اإلمكانات واملقدرات 

املخصصة لهاذ املجال.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، رد السيد الوزير على التعقيبات، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخنصط ىخلة7نيد،خوزي7خلةعدلخولاح7يةت:

أؤكد للسيد النائب املحترم، أن املسؤولين عن املؤسسات السجنية 
تيقومو بواجبهم، صحيح املسؤول على املؤسسة السجنية تيالحظ بأن 
هاذ السجين سلوكو مزيان، كيقترح علينا ولكن بالنسبة ليا واش هذا 
هو يعني املبتدأ والخبر هو السلوك ديالو في السجون، إيال كان هكذا 
كاع املساجين غيخرجو، أو على األقل األغلبية ديالهم. ال خاصنا نشوفو 
ثاني إيال خرجنا هاذ الشخص كيفاش غادي يتلقى املجتمع خروج هاذ 
الشخص؟ إيال السيد النائب عائلة معينة واحد السيد قتل واحد منهم، 
ويجي فعال أنه يبان السلوك ديالو مزيان ألنه في األصل هذاك الشخص 
بين قوسين راه ما كانش عندو نية القتل، كان ال يستهدف القتل وقع، 
ولكن العائلة ديال القتيل إلى أي حد قادرين يستوعبو هاذ اآللية؟ 
أنا غنقول لكم من اليوم إيال درناها غادي يقولو الناس راه تعطات 

الفلوس، وراه الرميد وال املدير وال فالن، هاذي مسائل فيها مشاكل...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير املحترم، انتهى الوقت العفو. ننتقل إلى سؤال 
حول التضييق على القضاة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق االشتراكي، تفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

لةدةئبخلةسيدخبوشعيبخنبيه:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، طاف في األفق مؤخرا توتر في العالقة بين وزارتكم 
احتجاجات  ظهور  إلى  األحيان  بعض  في  أدى  القضائية،  والسلطة 
بالبذل. السيد الوزير، واش كاين �شي إمكانية باش تدبير هاذ التشنج 

من أجل مصلحة املتقاضين؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، الجواب السيد الوزير املحترم، تفضلوا.

لةسيدخنصط ىخلة7نيد،خوزي7خلةعدلخولاح7يةت:

لةسيدخلةدةئبخلملحت9م،

اإلصالح الذي نستهدف أن يسع العدالة بكافة مكوناتها، يستهدف 

أوال وأخيرا خدمة املواطن املغربي، الذي تمثلونه مشكورين، وبالطبع ال 

بد أن نراعي السادة القضاة بأنهم يعني مواطنين وألن حقوقهم مضمونة 

يعني قدرتهم على القيام بالواجب على أحسن وجه. �شيء طبيعي أننا 
ملا غادي نجيو نمشيو فهاذ املعادلة ديال مراعاة حقوق الناس وحقوق 

القضاة تنواجهو صعوبات، من قبيل هاذو ظروف بالفعل اللي كتكلمو 

عليها وهي طبيعية في تعامل أي حكومة مع أي فئة حينما تباشر أي 

إصالح من اإلصالحات، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد واضعي السؤال؟ هل من تعقيبات 

إضافية؟ فنمر إلى سؤال موالي حول إشكالية الشواهد الطبية في إطار 

العدالة الجنائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل أحد واضعي السؤال، تفضلي السيدة النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخأنيدلخلةعم7لنيخلإلنري�سي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

الجنائية  العدالة  تحقيق  يمكن  ال  تعلمون  كما  الوزير،  السيد 

وتكريس محاربة التعذيب بدون إقرار نظام جديد العتماد شواهد طبية 

ذات مصداقية. وبالنظر إلى اإلشكاليات التي يعرفها تدبير الشواهد، 
نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات التي تنوون اعتمادها لتجاوز 

هذه اإلكراهات التي تمس في أحيان كثيرة بشروط املحاكمة العادلة؟ 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة النائب، جواب السيد الوزير.
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لةسيدخنصط ىخلة7نيد،خوزي7خلةعدلخولاح7يةت:

بالفعل السيدة النائبة مشكل الشواهد الطبية مشكل كبير، وأقول 
لكم حتى السادة األطباء أنفسهم حينما تقع لهم بعض املشاكل مثال 
حوادث السير يجدون أنفسهم أمام شواهد طبية ال تعكس بأي شكل 
من األشكال الواقع ديال الضحايا. إذن نظرا للفراغ اللي هو كاين فهاذ 
الباب، وفي إطار إصالح منظومة العدالة ناقشنا هذا املوضوع بكافة 
تفاصيله، وانتهينا إلى وضع مسودة مشروع قانون يتعلق بما يسمى 
بتنظيم الطب الشرعي، وهاذ الطب الشرعي اللي اآلن هو عل كل حال 
موجود، ولكن لألسف الشديد بموارد محدودة جدا ألنه عندنا يعني 
يعني  أطباء  يعني طبيب شرعي فقط، وما عدا ذلك فهم   14 أو   15
خضعوا لتكوين وهذا �شيء يعني خاصنا نتجاوزوه، ولذلك طلبت من 
السيد رئيس الحكومة ومن السيد وزير التعليم العالي ومن السيد وزير 
الصحة بأن نخصص مناصب مالية من أجل أن يتم تكوين مجموعة 
مهمة من األطباء الشرعيين، وهاذ املشروع اللي حنا كنتكلمو عليه من 
شأنه أن يؤسس لشهادة طبية ينبغي أن تنجز وفق ما يسمى ببروتوكول 

إسطنبول.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 
النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلنك7لز:

لةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولب،

السؤال طرح أساسا السيد الوزير، في املوضوع املتعلق بالتعليم 
والشواهد الطبية التي تعطى إثباتا لهاذ الواقعة ديال التعذيب. كتعرفو 
السيد الوزير، أننا اليوم غادي نزيد نعاود نأكد أن التعذيب ما بقاش 
ممارسة ممنهجة إلى غير ذلك.. ولكن باقا بعض الحاالت باقا بعض 

الحاالت اللي هي معزولة يجب التعامل معها بالجدية الالزمة.

اليوم مطلوب السيد الوزير، كنعرفكم تتعاملو بالصرامة الالزمة 
أنا كنبغي هاذ الصرامة توصل للمسؤولين القضائيين أيضا يتعاملو 
كيما  الوزير،  السيد  أيضا  أوال.  املوضوع  هذا  في  الالزمة  بالصرامة 
حقيقي  إشكال  هذا  الشرعي  الطب  ديال  فعال  مشكل  كاين  هضرتو 
كنعانيوه في بالدنا، أنا كنتمنى باإلضافة للمشروع اللي كتشتغلو عليه 
اليوم ديال القانون ديال مشروع قانون الطب الشرعي، نتمنى فعال أن 
تتظافر الجهود من أجل توفير ما يكفي من األطر اللي كتشتغل في هذا 
املجال. املوضوع الثالث ديال املساطر السيد الوزير، أنا نتمنى أننا بهاذ 

املسطرة الجنائية جديدة اللي غتجي تكون فعال...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية؟ فنمر إلى آخر سؤال 
حول تفاقم مخلف امللفات املعروضة على املحاكم للسيدات والسادة 
واضعي  أحد  تفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

السؤال، تفضلي السيدة النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخلةسعديلخزلكي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

العامة  اإلحصائيات  خالل  من  يالحظ  املحترم،  الوزير  السيد 

لوزارتكم على وجود مخلف من امللفات املعروضة على املحاكم والذي 

يتفاقم كل سنة وهو ما يعوق مجهودات وزارتكم. لذلك نسائلكم السيد 

اتخذتموها ملعالجة هذا املشكل  التي  املحترم، عن اإلجراءات  الوزير 

وذلك من أجل فعالية ونجاعة أكبر لقضائنا؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، جواب السيد الوزير.

لةسيدخنصط ىخلة7نيد،خوزي7خلةعدلخولاح7يةت:

السيدة النائبة، أفيدك بأنه غير صحيح تماما أن هناك تمة تفاقم 

هو  العكس  املحاكم،  على  املعروضة  للملفات  بالنسبة  املخلف  في 

الصحيح، قمنا بتصنيف املحاكم حسب نسبة القضايا املحكومة من 

عدد القضايا الرائجة ومن عدد القضايا أيضا املسجلة، على ضوء 

ذلك وضعنا بعض املحاكم في لوائح خضراء، بعضها في لوائح صفراء، 
قمنا  حيث  للناظور  بالنسبة  األمر  كان  كما  حمراء  سوداء،  رمادية، 

بتسوية الوضعية الكارثية التي كانت فيها تلك املحكمة.

أيضا  والرمادية  السوداء  الخانات  في  اللي  للمحاكم  وبالنسبة 

خصصنا لها من املوارد القضائية واإلدارية واإلمكانات املادية ما جعلها 

تخرج كلها أقول كلها من اللوائح الرمادية والسوداء بالنسبة لتصفية 

املسجل يعني املحكوم من املسجل، وهكذا إحصاء أستسمح السيد 

الرئيس، كنا سنة 2011 على سبيل املثال أن نسبة املحكومين الرائج 

%62,49، 2014 عندنا %80,24 هذا خالل 3 سنوات ربحنا 18 نقطة، 

نفس األمر بالنسبة للمحاكم التجارية من %77,54 عندنا 85,26%، 

بالنسبة للمحاكم اإلدارية انتقلنا من 59,05 سنة 2011 إلى 86,04 سنة 

2014. إذن كل �شيء وهذه بالدالئل واألرقام تبين بأن املحاكم تسير في 

االتجاه الصحيح وأن نسبة )اإلنتاج القضائي( في تطور إيجابي، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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لةدةئبخلةسيدخنحمدخبنخعبدخلةصةنق:

السيد الوزير، فعال املجهودات التي قامت بها الوزارة منذ سنة 
2011. ولكن  الذي كان سائدا سنة  الوضع  إلى تحسين  2012 أدت 

بالنسبة لينا هذا األمر عندو شقين:

الشق األول: هو أن هناك مخلف من امللفات املعروضة على القضاء 
التي لم يتم الفصل فيها؛

والشق الثاني: أن هناك مخلف كذلك في امللفات املعروضة على 
التنفيذ والتي لم يتم تنفيذها داخل آجال معقولة.

وهذا األمر يعوق من جهة حقوق املواطنين ويعوق كذلك املجهودات 
التي تقوم بها الوزارة لتفعيل النجاعة القضائية التي هي شرط من 
شروط إنجاح إصالح املنظومة القضائية، ولهذا نحثكم على املزيد من 
املجهودات السيد الوزير، حتى ال يتفاقم هذا املخلف ونحثكم كذلك 

على تبني منهجية جريئة إلنتاج بدائل مثل التحكيم والصلح...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ تفضلوا 
السيد النائب في الوقت اللي بقى عندكم، يمكن ما بقاش كاع الوقت، 

ال انتهى الوقت ال باقي عندك، تفضلو السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخوهبي:

السيد الوزير املحترم، هاذ التسريع في البت في امللفات يتم على 

حساب شروط املحاكمة العادلة وجودة األحكام، شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم.. في ثالث ثواني.

لةسيدخنصط ىخلة7نيد،خوزي7خلةعدلخولاح7يةت:

أنه  الدستور ستجده  إلى  النائب املحترم أرجو أن تعودوا  السيد 

ينص على املحاكمة العادلة وفي أجل معقول، نحن نشتغل على األجل 

املعقول، مسألة املحاكمة العادلة تعني استقالل القضاء الذي ال أجد 

وجها للتدخل فيه وإن قلنا هذا هو...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

وننتقل  الجلسة.  هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  للوزير  شكرا 

جميعا إلى قطاع الخارجية والتعاون، سؤال حول مواجهة االستيطان 

املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  القدس،  وتهويد  الصهيوني 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخيوسفخغ7بي:

الرمز  القدس  تتعرض  العالم  الوزير، على مرأى ومسمع  السيد 
والعنوان لهجمة استيطانية صهيونية شرسة، تبتلع األجزاء وتمتد إلى 
الضفة الغربية أمام صمت دولي وشبه جمود عربي وبرود. نسائلكم 
السيد الوزير، عن املبادرات أي مبادرات اتخذتموها أو تعزمون اتخاذها 

لوقف هذا املخطط الصهيوني الرهيب؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

لةسيدةخلنبةركلخبوعيدةخلةوزي7ةخلملدتدبلخةدىخوزي7خلةشؤونخ
لا ةرجيلخولةتعةون:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، فكما يعلم الجميع 

أولوية  تعتبر  الفلسطينية  فالقضية  بهذا،  التذكير  نحتاج  ال  وكنظن 

من أولويات الدبلوماسية املغربية، فهي كما تعلمون قضية تستلزم 
مجهودات كبيرة وتعبئة شاملة للجميع، إيال تكلمنا فقط على املستوى 

الفئات  وجميع  والشعب  والحكومة  امللك  تعبئة  تستلزم  املغربي 

والفاعلين السياسيين وغير الحكوميين.

على املستوى الدبلوما�شي، كيفما تتعرفو املغرب يبذل مجهودات 

كبيرة، رئاسة صاحب الجاللة للجنة القدس تعطينا أيضا دفعة أو يعني 

نوع من فرصة كبيرة للمغرب للعب دور كبير في هذا امللف بحيث أن 

كان احتضان القمة العشرين لقمة القدس، وكان أيضا كما تتبعتم 

جميعا حضور وزير الخارجية الفلسطيني باألمس إلى املغرب السيد 
رياض مالكي إلنجاز تشاورات سياسية، وفي خالل هذا اللقاء كانت أيضا 

فرصة له لشكر املغرب على الدعم الدائم واملستمر للملكة املغربية 

للقضية الفلسطينية.

كما تعلمون أيضا املغرب يشتغل في إطار اللجنة الرباعية الوزارية 

الرباعية من أجل ليس فقط التنديد باالنتهاكات القائمة ولكن أيضا من 

أجل إيجاد حلول، فكان لقاء ديال الجامعة العربية يوم 9 نونبر السابق 

الدولية  الحماية  لطلب  الواضح  املغرب  دعم  وكان  فات،  اللي  يعني 

للمناطق الفلسطينية، كان أيضا هناك اجتماعات أخرى كان أيضا 

اجتماع بطلب من صاحب الجاللة قام به املغرب في 27 شتنبر 2015 

على هامش الجمعية الدولية..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  السؤال،  واضعي  أحد  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

السيد النائب املحترم.
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لةدةئبخلةسيدخنواليخرشيدخسليمةني:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

شكرا السيدة الوزيرة على ما تفضلتم به من إجابة، ونحن على 
أي  الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  العالمي  اليوم  تخليد  مشارف 
يوم 29 نونبر القادم، نجد املجتمع الدولي منشغال بحربه على ما يعتبره 
حصرا إرهابا، بينما أم اإلرهاب ومحضن اإلجرام ومسعرة الفتن تمعن 
في تهويد القدس وتشجيع االستيطان وتمعن أيضا في طمس معالم 

املدينة املقدسة، املعالم اإلسالمية واملسيحية.

من حقنا أو من واجبنا أن نسائل وزارتكم على أي دور يمكن أن 
تقوموا به في هذا اإلطار لدعم صمود أهلنا في القدس لدعم انتفاضتهم 
املباركة، مرابطتهم انتصارا لألق�شى في مواجهة يعني املخطط اإلجرامي 
لشد اآلفاق الذي يروم تدنيس املسجد األق�شى بشكل ممنهج؟ من 
القدس وإلى أي حد  بيت مال  أيضا عن مشاريع  حقنا أن نسائلكم 
أن  حقنا  من  القدس؟  في  أهلنا  وتضحية  وصمود  دعم  في  ساهمت 
نسائلكم أيضا بأي شكل يمكن أن نتحدث عن دعم القدس ودعم أهل 

القدس ونحن...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

للسيدة  اللي عطيناه  الوقت  املحترم، نفس  النائب  السيد  شكرا 
تفضلوا  تعقيبات إضافية؟  النائب، هل من  للسيد  الوزيرة عطيناه 

السيد النائب املحترم عن األصالة واملعاصرة.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخوهبي:

السيدة الوزيرة، هل سبق لهذه الحكومة منذ أن تولى ال�شي عبد 
اإلله بنكيران رئاستها بعد العثماني وبعد أنتما، أن أحلتم مشروع قرار 

في مجلس األمن حول القضية الفلسطينية؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، فنمر إلى سؤال آني عن تعزيز الشراكة بين املغرب واالتحاد 
األوروبي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 
السيدة  تفضلي  مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  لألحرار. 

النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخجليللخن7سلي:

شكرا، في ظل تعزيز الشراكة التي تجمع اململكة املغربية باالتحاد 
األوروبي من خالل مواصلة املشاورات السياسية حول قضايا السالم 
واألمن ومكافحة اإلرهاب والتوقيع املرتقب على االتفاق حول مشاركة 
املغرب في تدبير األزمات. نسائلكم السيدة الوزيرة، عن التدابير الحكومية 

املتخذة لتعزيز الشراكة مع االتحاد األوروبي في هذا اإلطار؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، الجواب السيدة الوزيرة.

لةسيدةخلنبةركلخبوعيدةخلةوزي7ةخلملدتدبلخةدىخوزي7خلةشؤونخ
لا ةرجيلخولةتعةون:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هاذ السؤال، يمكن نجاوب آخر 
سؤال ألنه مهم أيضا هو أننا تم التوقيع بالفعل على اتفاق حول مشاركة 
املغرب في عمليات تدبير األزمات وذلك خالل شهر يوليوز السابق خالل 
التشاورات  إطار  في  املغربية  للمملكة   Federica Mogheriniزيارة
السياسية. فكما تعلمون املغرب وأوروبا في إطار الوضع املتقدم هناك 
تشاورات سياسية وفي إطار أيضا الحوار السيا�شي املفتوح هناك لجن 
مشتركة دائمة يجري فيها التحاور بصفة دائمة أوال حول قضايا السالم 

واألمن ومكافحة اإلرهاب.

في  فعالة  تنفيذية  أدوات  أو  اآلليات  أن هناك غياب  أيضا  نعلم 
االتحاد األوربي في مجال األمن ومكافحة اإلرهاب، ولكن هناك مجاالت 
أخرى يتم فيها التعامل حول هذه القضايا بما فيها مشاركة أوال لجنة 
مشتركة سنوية تجتمع سنويا بما فيها أيضا االجتماع السنوي للمغرب 
باالتحاد األوربي، وبما فيها أيضا البرنامج املغربي األوروبي 2015-2013 
والذي تم االعتماد فيه على برامج للتدريب وتبادل الخبرة، هناك أيضا 
برنامج آخر 2015-2020 اللي جاء أيضا على إثر السياسة األوروبية أو 
مراجعة السياسة األوروبية للجوار وهو برنامج في مجال أمني، وهاذ 
البرنامج كيسعى من خالله االتحاد األوربي إلى تعزيز التعاون مع دول 
املنطقة وخصوصا مع املغرب ويعتمد 3 مجاالت بما فيها منع اإلرهاب 
الجريمة  ومكافحة  املنظمة  الجريمة  مكافحة  التطرف،  واحتواء 
اإللكترونية. هناك أيضا املغرب تم استدعاؤه للمشاركة في اجتماع 
اللجنة األوربية املكلفة باإلرهاب املسماة ب COTER هناك أيضا عقد 

اتفاقيات أو تم االتفاق على مبدأ عقد اتفاق مع...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا العفو، تعقيب السيدة النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخجليللخن7سلي:

الحكومة  مجهودات  ونثمن  الجواب،  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
التي قامت بها من أجل تعزيز التعاون والشراكة مع االتحاد األوربي 
الذي يعتبر بطبيعة الحال الشريك االستراتيجي رقم 1 بالنسبة للمملكة 
املغربية. وإذ كنا نعلم جميعا أن املغرب واالتحاد األوربي يتقاسمان 
الفضاء، فضاء البحر األبيض املتوسط وهو منطقة ذات أهمية جيو-
استراتيجية كبيرة جدا وفضاء مشترك يجب أن تتوفر فيه ظروف األمن 

واالستقرار والتعاون.

لألسف ال زلنا نشهد اليوم أن هناك عالقة جدلية ما بين االستقرار 
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في دول الجنوب واألوضاع األمنية أو األزمات األمنية داخل دول االتحاد 
األوروبي، واليوم هناك شبه إجماع على أن هذه املنطقة هي من املناطق 
األسوأ واألصعب أمنيا في العالم بأسره، فاليوم ربما علينا أن نعيد 
النظر في أو ال تطوير الشراكة التي بين املغرب واالتحاد األوروبي لنمر 
إلى تحسين هذه العالقة واعتبار املغرب شريك حقيقي وشريك قوي 
لالتحاد األوربي في مجال محاربة اإلرهاب بشكل خاص ويجب التشديد 
أيضا أن املغرب ليس بدركي ألوروبا، املغرب ليس من دوره فقط الحماية 
من التصحر والحماية من االتجار في البشر واالتجار في املخدرات وحماية 

أوروبا من اإلرهاب ولكن هذه األمور أيضا تمس...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيبات إضافية في هذا املوضوع؟ 
فشكرا للسيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل 
إلى القطاع املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بسؤال 
للسيدات  بالخارج  املقيمة  املغربية  للجالية  االستثمارات  حول جلب 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخلةسعديلخعلميخبيدةني:

شك7خلةسيدخلة7ئيس،

استثمار  استقطاب  أن  عليكم  يخفى  ال  املحترم،  الوزير  السيد 
جاليتنا كهدف، يتطلب من جهة االنفتاح على الجالية املستثمرة ببلدان 
اإلقامة ومن جهة ثانية وضع رزنامة من التحفيزات العقارية والقانونية 
واإلجرائية لتشجيعها. نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات املزمع 
اتخاذها لتشجيع استثمار جاليتنا باملغرب؟ ثانيا عن التدابير املرتقبة 
هذه  لجلب  الضرورية  التحفيزات  وتقديم  العمومي  العقار  لتعبئة 

االستثمارات؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، الجواب السيد الوزير.

لةسيدخأنيسخبي9و،خلةوزي7خلملكلفخبةملغةربلخلملقيمينخبةا ةرجخ
وشؤونخلةهج7ة:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

املغرب  حقا  السؤال،  هذا  على  املحترمة  النائبة  السيدة  شكرا 
يقوم بتشجيع االستثمار بصفة عامة، وبالتالي املغرب من الدول اللي 
عندها واحد اإلقبال كبير جدا من طرف االستثمارات األجنبية، وبالتالي 
فباألحرى أن يقبل على هذا االستثمار بطبيعة الحال املغاربة املقيمون 

بالخارج.

ثانيا هناك عدد من اآلليات اللي توضعات لتشجيع املغاربة على 

االستثمار في بلدهم: أوال من حيث املعلومة، من حيث املواكبة، من 
كذلك  يطلعوا  باش  كذلك  الحديثة  التكنولوجيات  استعمال  حيث 
على املصادر، يطلعوا كذلك على األوراش ذات األولوية، يطلعوا كذلك 
على التحفيزات املوجودة، إضافة إلى هذا ذلك الصندوق اللي توضع 
اللي سميتو MDM Invest اللي تيمكن من دعم مباشر ديال %10 من 
كلفة املشروع اللي كتقدمو الدولة في حدود بطبيعة الحال 5 د املليون 

د الدرهم.

إضافة إلى هذا هناك كذلك الرفع ديال كل املعيقات اللي كتوقف 
في وجه املغاربة املقيمين في الخارج اللي كيبغيو يستثمرو في بالدنا عن 
طريق الشباك الوحيد اللي موجود في عدد من العماالت واملؤسسات، 
املغاربة  املستثمرين  مع  كذلك  بالتمحيص  قمنا  أنه  كذلك  إضافة 
اشنو هما املعيقات؟ اشنو هما املشاكل؟ اشنو هما العوائق؟ اشنو 
هما اإلنتظارات؟ اشنو هم الطموحات؟ باش نوقفوا كذلك على كل ما 
يمكن العمل.. نعطيك رقم واحد اآلن التحويالت ديال املغاربة كتم�شي 
أغلبيتها في جانب االستثمار، اآلن راه وصلنا إلى متم أكتوبر 52.5 مليار 
ديال الدرهم مقابل 50.6 مليار ديال الدرهم لنفس الفترة ديال 2014، 
إذن هناك ارتفاع ديال %3.8 وهذا كيبين كذلك اإلقبال ديال املغاربة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب أحد واضعي السؤال تفضلوا السيد 
النائب املحترم.

لةسيدخلةدةئبخعبدخهللاخآيتخشعيب:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

كتبذلوها  اللي  املجهودات  على  املحترم،  الوزير  السيد  نشكركم 
لفائدة الجالية ديالنا في الخارج. اآلن السيد الوزير، وتحت أجواء ما 
والكراهية  العنصرية  ظاهرة  بتنامي  تنذر  أحداث  من  أوروبا  تعرفه 
أكثر من  علينا  لزاما  املغاربة، أصبح  ومنهم  املسلمين  والتضييق على 
أي وقت م�شى الوقوف بجانب أبنائنا في الخارج ومنهم الراغبون في 

االستثمار في بلدهم األم.

ماذا يطلب هؤالء السيد الوزير املحترم؟ يطلبون 3 أشياء فقط: 
املعقول في اإلدارة املغربية؛ ثانيا الوضوح ومعرفة ما لهم وما عليهم قبل 
أن ينخرطوا في املشاريع؛ ثالثا السرعة في معالجة امللفات وإال فستكون 

الخسارة كبيرة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية؟ تفضلوا 
الفريق  ذلك  وبعد  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  أوال  املحترم  السيد 

الدستوري، تفضلوا السيد النائب.



عدد.11–27.صفر.1437  )09.دجنبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان969  

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخوهبي:

هل حكومة بنكيران السيد الوزير قدمت إعفاءات ضريبية لفائدة 
املهاجرين ملدة األربع سنوات األخيرة؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. تفضلوا السيد النائب 
املحترم من الفريق الدستوري.

لةدةئبخلةسيدخفيصلخلةزرهوني:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، حنا كنشكروكم على املجهودات اللي كتديرو فهاذ في 
املجال ديال االستثمارات ديال الجالية املغربية في الخارج. ولكن السيد 
الوزير، كاينة واحد العدد ديال العراقيل، منها العراقيل ديال الوكاالت 
للناس  الوكاالت الحضرية راهم عراقيل ديال املشاريع ال  الحضرية؛ 
ديال الخارج وال للناس ديال الداخل، ألنه ال يعقل أن واحد يجي من برا 
يحط املشروع ديالو يقعد عامين، 3 سنين عاد يمكن ليه يترخص ليه، 

حتى كتم�شي ليه كاع هذيك الفلوس ديالو اللي جاب باغي يستثمر؛

ثانيا كثرة التدخالت، ألن السيد الوزير الشباك الوحيد اللي قلتو 
قبيال، راه الشباك الوحيد كاين ولكن راه كثرة التدخالت ألنه الوالة 

والعمال مابقاش عندهم ديك ...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  التعقيبات،  على  الوزير  السيد  رد  الوقت،  انتهى  شكرا 
السيد الوزير.

لةسيدخأنيسخبي9و،خلةوزي7خلملكلفخبةملغةربلخلملقيمينخبةا ةرجخ
وشؤونخلةهج7ة:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

أنا متفق تماما بأنه هاذ التعامل مع جميع امللفات، ما�شي فقط 
مع املغاربة في الخارج، والهاجس ديالنا كان املنطق ديال العمل ديالنا 
هو الجدية هو املعقول هو السرعة والشفافية هو كذا، هاذ ال�شي كله 
متفقين عليه. ولكن خاصنا نقولو بأن هناك اجتهاد، هناك تقدم ملموس 
في اإلدارة املغربية، راه اإلدارة اآلن كيفاش تتعامل واملوارد البشرية 
واملجهود اللي تدار للتكوين، راه ما�شي هو اللي كان عندنا في الستينات 
وفي السبعينات وفي الثمانينات، هناك تقدم، خاصنا.. وهناك إرادة 
صادقة، هناك إرادة قوية، وبالتالي هاذ ال�شي راه فيه بطبيعة الحال 
تقدم. ما زال الهفوات، ما زال االختالالت، ولكن هناك نية صادقة، 
وهناك العمل تيتقدم، بالنسبة ما قمنا به بالنسبة للوكاالت الحضرية 

بداو تنطلقو من الواقع عندكم...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، العفو، العفو. سؤال حول مشاكل الجالية 
املغربية بدول االستقبال للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
تفضلوا  مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  تفضل  واملعاصرة،  األصالة 

السيد النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخبونرل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لةسةنةخلةوزرلء،

لةسيدةخلةوزي7ة،

أوال عندي واحد املالحظة بأن األسئلة املتعلقة بقطاع مغاربة العالم 
دائما كيبقى في األخير ديال الجلسة، أنا عندي ملتمس السيد الوزير، 
باش املرة املقبلة يكون في بداية ديال الجلسة والسيد الرئيس كذلك، 

ما بينتكم بين الحكومة وبين املكتب.

كنت مؤخرا في مدينة بروكسيل، في إطار وفد الجماعات املحلية 
املغربية اللي عندها عالقات مع بروكسيل كنا في موالمبيك، وراه عاينا 
واحد الوضع مؤلم جدا اللي تيعيشوها مغاربة العالم. اآلباء واألمهات 
خايفين على أوالدهم وبناتهم من جانب االستقطاب اإلرهابي والعمليات 
اإلرهابية وكذلك االستفزازات العنصرية، هذا هو الواقع اللي عايناه، 
املغاربة ديالنا تيخافو عليهم من التطرف، من التطرفين معا، التطرف 
اإلرهابي والعمليات اإلرهابية اللي كيموتو فيها الناس أبرياء، وكذلك 
هاذ  تيستغل  اللي  املتطرف  اليمين  ديال  العنصرية  االستفزازات 
من  املطلوب  فلذلك  للمغاربة.  التهم  يلفق  باش  اإلرهابية  العمليات 
الضحية  هم  ألنهم  �شيء  كل  وقبل  أوال  املغاربة  حماية  هو  الحكومة 
األولى لهاذ العمليات اإلرهابية، وهاذ ال�شي تيعيشوه يوميا في املدارس، 
اتخذتها  اللي  اإلجراءات  على  نسائلكم  ولهذا  الراديو.  في  التلفزة،  في 

الحكومة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

لةسيدخأنيسخبي9و،خلةوزي7خلملكلفخبةملغةربلخلملقيمينخبةا ةرجخ
وشؤونخلةهج7ة:

شك7لخلةسيدخلةدةئبخلملحت9م،

لةسيدخلة7ئيس،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

أوال هاذ امللتمس هاذي عامين وأنا تنطلب باش هاذ األسئلة ديال 
الجالية تجي في األول ما زال ما توفقناش فهاذ القضية هاذي...
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

وصلت الرسالة السيد الوزير تفضلوا.

لةسيدخأنيسخبي9و،خلةوزي7خلملكلفخبةملغةربلخلملقيمينخبةا ةرجخ
وشؤونخلةهج7ة:

..أنه املرة املقبلة تكون في األول إن شاء هللا، ألنه كيف ما كان الحال 
املوضوع مهم جدا وما كيهمش غير 5 مليون ديال املغاربة كيهم السكان 

تاملغرب كاملين، 34 مليون مغاربة.

بالنسبة للسؤال اللي توصلت به يتعلق ما هي السياسات املتبعة من 
طرف الوزارة ديالكم ملعالجة املشاكل الجالية؟ وبالتالي هذا سؤال عام 
شامل ربما خاصو، بخصوص ما تقولونه السيد النائب املحترم، هناك 
نموذج ديال املغرب اللي يحتذى به، بالنسبة للجالية ديالنا، هناك 
عطف ملكي سامي قوي جدا ويحس به كل فرد فرد من جاليتنا، ويحس 
به كل فرد فرد من السكان ديال املغرب، الخطاب األخير خطاب 2015، 

خطاب 2010 كلها تتبين االهتمام الكبير على مستوى؛

النموذج املغربي اآلن يطلب تكوين األئمة،  تنتكلم على  ي 
ّ
ثانيا مل

اشنا هو القيم ديالنا؟ اشنا هي املبادئ ديالنا؟ إضافة بطبيعة الحال 
كل العمل اللي تيتقام به هذا تنقولو وقلناها شخصيا في لجنة امليزانية، 
املحور األسا�شي ديال العمل ديالنا هو املحور الثقافي ألن املحور الثقافي 
يتعلق بالهوية، يتعلق باالنتماء، يتعلق بالشخصية لهذا املجهود كله 

يتجه إلى هذا الجانب وهكذا يمكن أن نحصن جاليتنا وشبابنا، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب في ما تبقى.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخبونرل:

الوقاية خير من العالج.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيدة  تفضلي  املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  من  هل  شكرا، 
النائبة من فريق العدالة والتنمية.

لةدةئبلخلةسيدةخنزهلخلةوفي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

بما قدر ما ندين اإلرهاب الذي ال نجد له مبررا، بقدر كذلك أن 
ندين أي استغالل لهذه األحداث اإلرهابية للمس بالحقوق األساسية 
للجاليات املسلمة، ألن هذا فيه تهديد ومخاطرة للعيش املشترك، فيه 
تهديد ومخاطرة كذلك للقيم اإلنسانية التي نشتركها ويشتركها مغاربة 
العالم، واملواطنين جميعا املسلمين وغير املسلمين، وفيه كذلك تهديد 

لألسف الشديد وإعطاء مصوغ إليديولوجيا الدمار وصناعة القتل التي 
ال عالقة لها باإلسالم، شكرا.

حنا طلبنا منكم السيد الوزير، باش تديروا آلية رصد وتتبع لكل 
مس بمغاربة العالم ومغربيات العالم اللي اليوم تيعيشو واحد الحالة 
الخوف ما زلنا ما لقيناش جواب، ونحن نثمن ونعرف أن الحكومة 
الفئة من  هاذ  ديال  أحوال  ولتتبع  للرصد  آلية  ولكن  وتتتبع  تترصد 
املغاربة فيها كذلك دعم للشراكة االستراتيجية بكل الدول التي يقيم 

فيها هؤالء، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

رد السيد الوزير على التعقيبات، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخأنيسخبي9و،خلةوزي7خلملكلفخبةملغةربلخلملقيمينخبةا ةرجخ
وشؤونخلةهج7ة:

ملا تنتكلمو، تنتكلموا على الوقاية أحسن من العالج بطبيعة الحال 
ملا تنتلكمو على الشباب ديالنا واألطفال ديالنا وملا ترجعوا للبرامج اللي 
تقدمات أمام اللجنة واللي تنشتاغلو عليها اللي تتعلق بالنجاح ديال 
باملستقبل ديال األطفال ديالنا. األطفال  تتعلق  اللي  األطفال ديالنا، 
ديالنا اآلن إيال ما نجحوش في املدرسة شنو غادي يكونوا من هنا 10 
سنين وال 15 عام؟ هذا هو العمل اللي تنقوموا به، هذا هو اللي تيمكن لنا 
نحصنوهم، بغينا نغاربة يكونوا ناجحين، فاعلين ومؤثرين في مجتمعات 
االستقبال، وهكذا يمكن أنه يفرضوا االحترام والتقدير وهذا هو العمل 

اللي تنتوجهو ليه.

بخصوص اآلليات، عندنا آليات بطبيعة الحال موجودة تنشتاغلو 
السفارات  القنصليات،  هاذ  مناضلون  هم  ديالنا  القنصليات  عليها، 

والخبر والتتبع ورد الفعل وجود دائم، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وبهذا 
نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا. ونمر 
لتناول الكلمة وفق املادة 104 من النظام الداخلي، الكلمة للمتحدث 
السيد عبد اللطيف بروحو حول موضوع آليات ضبط أسعار املحروقات 

في السوق الوطنية من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخب7وحو:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

للتحدث  الداخلي  النظام  من   104 املادة  إطار  في  الكلمة  أتناول 
في موضوع مهم جدا يهم الرأي العام بشكل آني يتعلق بتحرير أسعار 
املحروقات ابتداء، تحرير كامل وعدم تدخل الدولة في تحديد األسعار 
القصوى للمحروقات في محطات البيع العمومية ابتداء من فاتح دجنبر 

.2015
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في هذا السياق، أود أن أنوه بمسار إصالح نظام املقاصة الذي قامت 
به الحكومة وهو مسار ناجح جدا كانت تتخوف منه جميع الحكومات 
هذه  اآلن  وانتخابي،  سيا�شي  تخوف  شعبي،  تخوف  طبعا  السابقة 
الحكومة قامت بهذا اإلصالح الكبير جنبت به نزيف املالية العمومية، 
لكن يبقى اآلن مجموعة من األمور التي تحتاج إلى تنوير للرأي العام وال 
شك أن الحكومة ستتخذ اإلجراءات الضرورية، لكن يجب الوقوف 
عند مسألة ضبط بيع أو استيراد املحروقات ومدى الضمانات املخولة 
لضمان األمن الطاقي للمملكة، ضمان تزويد السوق الداخلية بشكل 
عادي باملحروقات أوال، ثم ضمان تقدير األسعار الحقيقية بناء على 
للبترول في سوق روتردام. فبالتالي هاذي كلها أمور  الدولية  األسعار 
يجب تنوير الرأي العام فيها، إضافة إلى مسألة كيفية احتساب األسعار 
لم  إذا  الذي  للكهرباء  الوطني  املكتب  من طرف  املقتناة  املحروقات 
تضبط األمور على مستواه فمن شأنه أن يؤدي إلى الزيادة أو اضطراب 

في أسعار الكهرباء.

كذلك السيد الوزير املحترم، أزمة »السامير« هل لها تأثير خاصة 
ما نالحظه اآلن من توقف إنتاجها منذ عدة أشهر هل سيكون لها تأثير 
على تزويد السوق الداخلية، وبالتالي على أسعار بيع املحروقات؟ وال 
يفوتنا هنا أن أعيد التنويه بمبادرات الحكومة من أجل وقف نزيف 
املالية الحكومية من أجل ضبط السوق الداخلية على مستوى ضبط 
األسعار، على مستوى عدد كبير من املواد فبالتالي هذا املوضوع يعتبر 

كذلك من األولويات بالنسبة للحكومة، شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  تفضلوا  للحكومة  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزير.

لاحكونلخ لملدتدبخةدىخرئيسخ لةوزي7خ لةوفة،خ لةسيدخنحمدخ
لملكلفخبةةشؤونخلةعةنلخولاحكةنل:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

لةسيدخلة7ئيس،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

ديال  املوضوع  فهاذ  بمكان  األهمية  من  املرحلة  لواحد  وصلنا 
معانا  متبع  املوقر  ديالكم  املجلس  بأن  أوال  نذكر  بغيت  املحروقات، 
مرحلة بمرحلة كل اإلصالحات اللي درناها في موضوع املقاصة في الباب 
املالية،  باألنواع ديال املحروقات وكذلك لجنة  باملحروقات،  املتعلق 

وعطينا الوثائق كلها املتعلقة بهذه العملية.

نذكر بأنه سنينا اتفاق مع شركات ومع »السامير«، الرئيس املدير 
2014، هاذ االتفاق هذا اللي  26 ديسمبر  العام د »السامير« بتاريخ 
توقع أمام السيد رئيس الحكومة، ووقعوا كل من السيد وزير املالية، 

وزير الطاقة، وزير الداخلية وعبد ربه. هاذ االتفاق وزعناه عليكم 2 د 
املرات، وزعتوا عليكم في اللجنة وعاود وزعتوا أثناء مناقشة القانون 
املالية، أش كيقول؟ كيقول ابتداء من فاتح، هو في الحقيقة األسعار 
د املحروقات تحررت فاتح يناير 2015 ما�شي دابا وال عاد فاتح ديسمبر 
الفترة  2015، ولكن درنا واحد  يناير  بغات تتحرر، هي تحررت فاتح 
انتقالية بطلب من الشركات من فاتح يناير 2015 إلى غاية 16 نوفمبر 
من هاذ الشهر هذا، أي فاتح ديسمبر الحكومة ما غتبقاش تدير البالغ 
املتعلق باألسعار، ولكن أشمن أسعار كنا كنحددو فهاذ البالغ؟ كنا 
كنحددو األسعار القصوى أي اللي ما عندش الشركات الحق يفوتوها، 
كاين الشركات اللي بدات بمحطات وشركات اللي بدات كتنقص من 
الثمن، وهذا بان في مدينة الدار البيضاء بالخصوص، وبان في املحطات 
اللي موجودين في األسواق الكبيرة ديال التزويد الكبيرة، وبان في الطريق 
السيار، ولكن مع األسف الشديد الناس ما خضعاتش كلها الشركات 
ما خضعاتش وكنا كنبهوهم، كنا كنقولوا لهم وادخلوا املواطنين بشوية 
بشوية لهاذ العملية، �شي باس ما كاين، ما داروهاش بقاوا محافظين 
على األسعار القصوى، اتفقنا على �شيء آخر هو أن املواطن خاصو يقرا 
الثمن فهذيك la tour فهداك اللي مصاوبين دابا منين ما كتجيو كتلقاو 
 PPM 50 هدوك األثمان، اتفقنا كذلك على واحد الجودة غندوزو من
ل PPM 10 أي غادي يولي ليصانص، املازوط اللي كيتباع في بالدنا في 

املستوى ديال الدول اللي كتبغي تحافظ على البيئة.

هذا كذلك ابتداء من فاتح دسمبر، كل ليصانص غيدخل املغرب 
إيال ما كانش PPM 10 ما غاديش تخليه الديوانة يدخل، ولكن درنا 
واحد 3 أشهر بيدما يتق�شى stock ومنعنا عليهم يخويوا PPM 10 على 

PP 50، إذن هاذ ال�شي راه حنا غاديين فيه بشوية بشوية.

كيتقال إيوا ما بعد؟ ال هاذي ما�شي دولة مترعة والسيبة ال، عندنا 
واحد le comité de veille واحد لجنة ديال اليقظة فيها الطاقة وفيها 
وزارة املالية وفيها وزارة الداخلية وحنا، غير هاذ 13 شهر كنا مشاركين 
ابتداء من اآلن غنديرو الحساب ديالنا  معانا املزودين و«السامير«، 
يمكنش  ما  ولذلك  السوق  غادي  فين  عارفين  وحنا  السوق  حسب 
يكون مثال النفط املكرر كيسوى 42 دوالر للبرميل ويجي هو يبيعوا لنا 
ب 60 دوالر ما يمكنش، ولذلك حنا الشركات غادي تحسب، كل شركة 
شركة غتحسب، ألنه ما عندهمش الحق يديروا سعر موحد، ألن قانون 
املنافسة كيمنع وال غنديوهم ملجلس املنافسة، هذا هو مبدأ الحرية، ها 
هي كاينة، كاينة الحرية حنا كنحسبو الرقم اللي مرتبط بالتطور ديال 
 la tour بالسوق العالمي وبطبيعة الحال عيننا ميزاننا، عالش درنا داك
باش ما يبقاش اإلنسان يبقى يقرا فهداك البومبا، هذا راه واحد ال�شيء 
اللي وصلنا لو بالخاطر معاهم، ألنه استثمار، ودابا الثمن ما بقاش 
كيديرو هداك مول البومبا، كيتدار من مركز الشركة من الدار البيضاء 

وال من الرباط وال إيال كان في طنجة.

نراقبو  الرئيس، غنزيد حاجة وحدة هي.. غادي  السيد  لي  اسمح 
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وغنراقبو التزويد، كنا كلنا اسمحوا لي نقولها لكم كنا كلنا في غفلون 
ي قابلنا هاذ ال�شي باملعقول لقينا عندنا 

ّ
كيخلعونا، التزويد، التخزين، مل

التخزين ديال 30 يوم، وهذا راه مهم 30 يوم يكون عندك التخزين ديال 
30 يوم؛

ثانيا لقينا مرسات ديالنا خسر عليهم الشعب املغربي الفلوس منها 
Tanger Med وفيها التخزين وحتى واحد ما كيستعملها، هاذ ال�شي كلو 
بشوية بشوية وحنا غادين دقة بدقة حتى جاء واحد بغا يخلعنا هذاك 
املوضوع، راه تكلم عليه ال�شي اعمارة، ألنه ال�شي اعمارة هو املفوض 
الوحيد من الحكومة للتكلم في املوضوع ديال »السامير«، ألنه كانوا 
كيلعبو علينا في املا�شي كيهضرو مع هذا ومع هذا ويهضروا مع اآلخر ال، 
اللي عندو القطاع ديال النفط اللي و�شي عليه هو وزير الطاقة، هو اللي 
كيتكلمو معاه الناس، ولذلك اسمحني »السامير« راه جاوب عليها ال�شي 
اعمارة راه عاد داز في الجلسة، وسمعتوا أنا وجاوبكم بالوضوح التام 
ما عندنا ما نخبعو فهاذ ال�شي، فليساتنا عطيوهم لنا، ما�شي دياولي 
أنا وال دياولكم، ديال الشعب املغربي، عطينا فليساتنا وعاود استانف 

الخدمة صافي ما بقى احد يخلع املغرب.. مع هاذ الحكومة،

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد الوزير كيظهر لي الرسالة وصلت...

لاحكونلخ لملدتدبخةدىخرئيسخ لةوزي7خ لةوفة،خ لةسيدخنحمدخ
لملكلفخبةةشؤونخلةعةنلخولاحكةنل:

ثانيا ما تخلعش على L’ONE ما تخافش من L’ONE عالش ألنه 

L’ONE كان كيشري كبير راه كيشري بأقل من السعر ألنه هو مستهلك 

كبير ديال 2 د األصناف: الغازوال، املازوط وهذاك الفيول سبيسيال 

حيث أنه كيشريه كثير ودابا داك اإلصالح اللي درنا راه رادين البال 

للثمن حنا اللي كنحددوه ...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد الوزير كيظهر لي وصلنا ل 8 الدقايق السيد الوزير...

لاحكونلخ لملدتدبخةدىخرئيسخ لةوزي7خ لةوفة،خ لةسيدخنحمدخ
لملكلفخبةةشؤونخلةعةنلخولاحكةنل:

غنزيد غير جملة واحدة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

صدرهم،  سعة  على  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  أشكر 

ورفعتخلاجلسل.
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نحض7خلاجلسلخلةثةنيلخولةثمةنينخبعدخلملةئتين

لةتةريخ: الثالثاء 19 صفر 1437ه ) 1 دجنبر 2015م(.

لة7ئةسل: السيد عبد القادر تاتو، النائب السادس لرئيس مجلس 
النواب.

لةتوقيت: ساعتان ودقيقتان ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:  جدولخ
الحكومية التالية: 27 سؤاال )5آنية(:

التجهيز والنقل واللوجستيك؛ .•

النقل؛ .•

الشؤون العامة؛ .•

التجارة الخارجية. .•

لةسيدخعبدخلةقةنرختةتو،خرئيسخلاجلسل:

أش7فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة7حيمخ لة7حمنخ هللاخ بسمخ
لمل7سلينخوعلىخآةهخوصحبهخأجمعين.

افتتحت الجلسة.

لةسةنةخلةوزرلءخلملحت9نون،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

نلتقي مجددا في جلسة األسئلة الشفهية األسبوعية وذلك طبقا 

للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي ملجلسنا 

أربع  27 سؤاال شفهيا موزعة على  األعمال  املوقر، ويتضمن جدول 

قطاعات وزارية مختلفة، الكلمة للسيد األمين، تفضل السيد األمين.

لةسيدخأحمدخلةتهةنيخأنينخلملجلس:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

توصل مكتب املجلس بمشروع قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة 

مجلس  بها  توصل  التي  والكتابية  الشفوية  األسئلة  وعدد  خارجية، 

النواب من 24 نونبر إلى فاتح دجنبر 2015 هي كالتالي:

توصلت رئاسة مجلس النواب ب 31 سؤاال شفويا عفوا 52 سؤاال 

كتابيا. األسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب هي 9188، شكرا السيد 

الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شك7لخةلسيدخلألنين.

حض7لتخلةسيدلتخولةسةنة،خ

أعمالنا  بجدول  الدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، ويضم 16 سؤاال شفهيا.

القروية  الجماعات  عن  العزلة  فك  عن  سؤال  األول  السؤال 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية. تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخخةةدخسبيع:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

لةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7خلملحت9م،

سبق وأن انخرطت مصالح وزارتكم في إعداد البرنامج الثالث للطرق 
القروية، كما أنه بتعليمات ملكية سامية ستشرع الحكومة في تنفيذ 
البرنامج الوطني لتقليص الفوارق االجتماعية بالعالم القروي. هل من 
إجراءات ملموسة في الزمان واملكان قصد تسريع برامج فك العزلة عن 

الساكنة القروية؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

أشكر النائب املحترم على طرح هذا السؤال، أنا السؤال اللي عندي 
هو حول تاوريرت، ولكن يبدو أن السؤال عام، ولكن كنت كنتمنى كاين 
واحد العدد ديال األسئلة عندها نفس املوضوع، كنت كنتمنى تجمع 
باش يكون عندنا وقت أننا نعطيو مزيد من التفاصيل. اللي يمكن لي 
نقول لكم هو أنه نحن على وشك االنتهاء من البرنامج الثاني، وفيما 
يتعلق بالطرق القروية ثم أيضا البرنامج للتأهيل الترابي اللي داخل في 
إطار البرنامج العام ديال L’INDH والشروع في برنامج طموح للسنوات 
املقبلة اللي كيدخل في إطار 55 مليار الذي تم املوافقة عليه في مجلسكم 
املوقر. وضمن هاد 55 مليار كاين 36 مليار خاصة فقط بالطرق في 
العالم القروي، في املناطق املهمشة، وأكيد تاوريرت إن شاء هللا سيكون 

لها نصيبها من ذلك.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.
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لةدةئبخلةسيدخخةةدخسبيع:

شك7خلةسيدخلة7ئيسخلملحت9م،

غير اللي بغيت نذكر به السيد الوزير هناك أقاليم لم تستفد من 
برامج التأهيل الترابي، وتعاني من قسوة املناخ والتضاريس، من هاد 
ديالكم  للزيارة  تبعا  الوزير  السيد  وبالتالي  تاوريرت،  إقليم  األقاليم 
األخيرة طمأنتم الساكنة، وهناك عدة اتفاقيات تهم عدة دواوير تاوريرت 
منها الكعدة، بني رييس، بني بوزكو، بني وجكي، بني معال، بني فاشات، 
املقام والدراويش، هاد االتفاقيات منها ما تم توقيعه السيد الوزير 
وننتظر منكم واحد االلتفاتة باش نبلوروا هديك االتفاقيات على أرض 
الواقع، ومنها من ينتظر التوقيع، نتمنى السيد الوزير أن تكون كالتفاتة 
كذلك لهاد االتفاقيات في انتظار تنزيل البرنامج الوطني الثالث. شكرا 

لكم السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد 
الوزير.

لةسيدخعزيزخربةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

أنا كنشكر السيد النائب املحترم على التذكير، فقط نبغي نأكد أنه 
ما تم إنجازه على مستوى تاوريرت فقط بغيت نقول ما تم إنجازه 145 
مليون ديال الدرهم، وقيد اإلنجاز تنتكلم على الطرق القروية 98 مليون 
ديال الدرهم، كان 2 ديال االتفاقيات اللي هي تقريبا القدر ديالها 24 
مليون ديال الدرهم ،كما قلتم أنه الدراسة اآلن متوفرة وتم التوقيع 
عليها، ولكن ننتظر مساهمة الشركاء، تعلمون هذه إشكالية ديال التزام 
بعض األطراف حنما كنحاولو ما أمكن مع وزارة الداخلية أننا نعالجوها.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول محاولة التهرب من أداء الرسوم 
املفروضة على الرمال للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخبلعيدخأعلوالل:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

السيد الوزير ما هي استراتيجية الوزارة في تفادي تهرب مستغلي 
التصريح  إلى  لجوئهم  عبر  املستحقة  الرسوم  أداء  من  الرمال  مقالع 

بكميات غير حقيقية؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

أشكر الفريق املحترم لكن دائما صحيح نتحدث على مقالع الرمال 
ولكن يمكن لي نقول لكم الغش يكاد يطال واحد العدد ديال املجاالت، 
ولذلك الحكومة اشتغلت على واحد العدد ديال القوانين وواحد العدد 
املحترم  البرملان  صادق  الرمال،  مقالع  ضمنها  من  املنظومات  ديال 
بغرفتيه على القانون، املرسوم جاهز اآلن للتطبيق، من ضمن ما فيه 
هو العقوبات ألن سابقا ما كانتش عندنا اإلمكانية أننا نطبقو العقوبات، 
عقوبات واضحة، آليات واضحة بما فيها الشرطة ديال املقالع وهذا 
اللي غادي يساهم إن شاء هللا باش نحدو من هاد الظاهرة، وإن كان 
هذا عمل ال بد أن يتعاون معه الجميع، ومن خاللكم أتوجه إلى السادة 
الرئيسية  املداخيل  إحدى  أنه  الجهات  ورؤساء  الجماعات  رؤساء 
للجماعات وللجهات من الرمال، معنى نتعاون مع املنتخبين كسلطة 
مركزية ومنتخبين باش يمكن لنا نواجهو قضية الغش في التصريح أو 

سرقة الرمال.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخأحمدخآيتونل:

شكرا السيد الوزير، نشكركم عل جوابكم وتوضيحاتكم املتعلقة 

في هذا املجال  بها  التي تقومون  نثمن املجهودات  السؤال، كما  بهذا 

واالستراتيجية التي تنهجها في الوزارة بصفة عامة، لكن نظرا لالختالالت 

التي يعرفها قطاع املقالع سواء من ناحية طرق االستغالل أو التهرب 

من آداء الرسوم، واالنعكاسات السلبية على الساكنة والبيئة وموارد 

الدولة والجماعات املحلية، نقترح عليكم القيام باإلجراءات التالية:

يجب تطبيق مبادئ جديدة في مجال الحكامة والتدبير؛ .-

يجب تشديد املراقبة وتتبع استغالل املقالع إلى حين انتهاء  .-

االستغال به؛

على  والقضاء  شفافا  تدبيرا  وتدبيره  القطاع  هيكلة  يجب  .-

املمارسات العشوائية وإضفاء الطابع االحترافي عليه؛

يجب القيام بفحص دوري لسجالت تتبع االستغالل وإنجاز  .-

مسوحات طبوغرافية بمواقع املقالع بشكل دوري، وبوسائل ومعدات 

تقنية حديثة تمكن اإلدارة من معرفة الكمية الحقيقية املستخرجة، 

وتحصيل الرسوم املناسبة لها؛

يجب تطبيق املادة ... .-
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا،  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

أشكر السيد النائب املحترم، أغلبية ما ذكرتم كنعتاقد وحدة وال 
جوج كلها متضمنة في القانون وفي املرسوم، من بين األمور اللي قمنا 
بها هو إصالحات مؤسساتية، الوزارة لم يكن فيها قسم وال مصلحة 
تعنى باملقالع، اآلن في الهيكلة الجديدة ديال الوزارة هناك سيكون قسم 
خاص باملقالع وتدبير امللك العمومي، ثم أيضا أحدثنا كما قلنا اآللية 
ديال التتبع واملراقبة، ولكن مرة أخرى أؤكد أنه إن شاء هللا من بعد ما 
يخرج املرسوم غادي يكون عندنا حديث مع رؤساء الجهات والجماعات 
محلية  مداخيل  فيها  ندبروها جماعة، ألن  العملية  هاد  يمكن  باش 

ومداخيل الدولة، ثم فيها مصالح وأضرار محلية وأضرار...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تدابير استعجالية املتخذة 
لفك العزلة عن املناطق النائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االستقاللي، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخلاحسنخشبهي:

السيد الوزير املحترم، في الوقت الذي تتطلع فيه بالدنا إلى تحقيق 
العزلة  من  يعانون  القروي  العالم  أبناء  الزال  املستدامة،  التنمية 
نتيجة انعدام الطرق واملسالك الطرقية والجسور، بما يضمن حقهم 
في العيش الكريم كما هو الشأن بالنسبة إلقليم موالي يعقوب الذي 
الزالت ساكنته تعاني من عزلة شبه تامة، فما هي التدابير املتخذة لفك 

العزلة عن املناطق النائية وخاصة إقليم موالي يعقوب؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

هذه  ليكم  نقول  ليا  يمكن  ولكن  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الحكومة اجتماعية بامتياز سبق لي قلت ليكم مستعدين نعطيو وعطينا 
األرقام آشنو درنا في األقاليم اللي ما كانتش تتنال حظها، موالي يعقوب 
بالخصوص -2012 2015 حجم االستثمار في الطرق 363 مليون ديال 
الدرهم، الذي أنجز منها 203 ديال املليون ديال الدرهم، قيد اإلنجاز 
اآلن يعني 160 مليون ديال الدرهم، وربما هناك خصاص آخر وأنا متفق 
معكم، لذلك كاين هاذ البرنامج الجديد ديال العالم القروي اللي كما 

قلت ليكم %70 كله متوجه إلى الطرق وإلى القناطر.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخلاحسنخشبهي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

 تعقيبي غيكون هو كالتالي السيد الوزير املحترم، فتعقيبنا في الفريق 

االستقاللي هو عبارة عن ملتمس أتقدم به إلى الحكومة لرفع اإلقصاء 

والتهميش على إقليم موالي يعقوب، ألنه إقليم فقير بامتياز ويفتقر لكل 

التجهيزات األساسية، تكلمتو على الجسور، فالجسور شبه منعدمة 

على صعيد اإلقليم ككل، بحيث توجد واحد املجموعة ديال الجماعات 

مقسومة إلى شطرين بنهر سبو، يعني تيصعاب على املواطن يتنقل من 

هاذ الضفة للضفة األخرى، فعوض ما يدير 5 وال 10 ديال الدقائق 

تتطلب منو يدير 40 حتى ل 50 ديال الكيلومترات، وخاصة في األوقات 

ملي  يرحمنا  الصعبة، وهللا  الفصول  الصعبة وال  األيام  الصعبة وال 

تيكون املطر ويكون األوحال وغير ذلك، فلذلك مرة أخرى نلتمس منكم 

أيها السيد الوزير املحترم باش...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النائب، هل هناك تعقيب إضافي ؟ تعقيب السيد  شكرا السيد 

الوزير.

لةسيدخعزيزخربةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

السيد النائب املحترم، ربما كنظن في علمكم ألنه سبق لينا اجتمعنا 

هاذ  اإلقليمي،  املجلس  مع  اتفاقية  ودرنا  يعقوب  موالي  في  كنظن 

االتفاقية إضافة إلى ذاك ال�شي اللي قلنا اشنو ّدار، 140كلم بالنسبة 

لإلقليم ديال موالي يعقوب، 111 املليون ديال الدرهم فيها جوج ديال 

القناطر رئيسية من القناطر اللي ذكرتو وهاذي هي االتفاقية، كنساينو 

فقط املصادقة عليها من طرف الشركاء باش يمكن إن شاء اإلنجاز 

النائبات  والسيدات  املحترمين  النواب  للسادة  نقول  كنبغي  ديالها، 

األقاليم الصغيرة، وخاصة الجبلية كلها اآلن تكاد تكون عندنا معها 

اتفاقيات لخمس سنوات املقبلة، بطبيعة في إطار تحديد األولويات 

معهم حسب الرواج ديال التنقل اللي تيوقع على مستوى األقاليم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال متعلق بتوسيع وتقوية الطرق اإلقليمية 

ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضل السيد النائب.
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لةدةئبخلةسيدخعبدخهللاخوكةك:

شك7لخلةسيدخلة7ئيسخلملحت9م،

لةسيدلنخلةوزي7لنخلملحت9نةن،

لإلخوةخولألخولتخلةدةئبةتخلملحت9نةت،

سالمخهللاخعليكمخجميعة،

 عن توسيع وتقوية الطرق اإلقليمية أسائلكم السيد الوزير املحترم؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخربةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

طيب هو سؤال كبير يعني، ولكن في دقيقة ونصف يعني صعب، 
ولكن اللي يمكن ليا نقول ليكم فقط هاذي مناسبة باش نقول لألخوات 
تتاخذ  والوطنية  والسريعة  السيارة  الطرق  أن  البرملانيين،  واإلخوان 
تقريبا 70 % من الحركية ديال السير، الطرق اإلقليمية والقروية كتجي 
تقريبا بعد ب %20 ، يمكن ليا نقول ليكم كيفاش كنصنفوها على أية 
حال يعني التصنيف هو معروف، يعني تتكون خاصة باإلقليم وتربط 
املناطق القروية فيما بينها وتعطى ليها أهمية في البرنامج املقبل، نالحظو 
هاد األسئلة املقبلة باش نعطيو بعض التفاصيل، هي تقريبا اللي كيدوز 
منها املعدل ديال 750 سيارة في اليوم، غير باش تنعرفو ما بين 750 إلى 
-7500 8000 عشرة ديال املرات، تتنفق الدولة على الطرق اإلقليمية 
سنويا مليار و250 مليون ديال الدرهم، ولكن كيمكن لي نقول ليكم 
دون الحاجة، ولكن هذه هو امليزانية املخصصة اللي كنوزعوها بنوع 

من العدالة بين األقاليم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخعبدخهللاخوكةك:

ممنونون لكم السيد الوزير املحترم على املجهودات التي تبذلونها، 
هناك طرق إقليمية مقواة وأخرى تحتاج إلى إعادة النظر وإلى إعادة 
دراسات وإلى رصد اعتمادات، لكم أقول في ما يتعلق ببعض الطرق 
الرابطة   1016 اإلقليمية  الطريق  نموذجا،  تيزنيت  بإقليم  اإلقليمية 
بين إقليم ماسة بإقليم اشتوكة- آيت بها وأكلو في اتجاه سيدي إفني 
مرورا بأوالد النمير ودواوير: الخنابيب، الفيض، الدغايميس، القليعة، 
القصبة، تينزليت، تلتقي مع الطريق اإلقليمية 19,09 في أحسن حالتها، 
زرتموها ودشنتموها في اتجاه سيدي إفني، 19,05، كذلك أقول لكم 
أن الساكنة ومستعملي الطريق 104 من جماعة إدا وسمالل إلى حدود 
النفوذ الترابي لتيزغران في أحسن حالتها، ونؤكد على ضرورة إتمام ما 

تبقى من 104 بجماعتي تاهلة وأملن عبر سيدي عبد هللا الجباري إلى 
ايغفي ايفولو لتلتقي مع الطريق املتجهة إلى آيت بها والتي وجدت بها 

أشغاال تسير سيرا حسنا. كذلكم هناك الطريق 19,03 الرابط...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةسيدخعزيزخربةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

أنا كنشكر السيد النائب املحترم، مجموعة من املشاريع أطلقت 
في إقليم تيزنيت، وأيضا في سيدي إفني وفي كلميم، هاذ املنطقة كنا 
حرصنا باش نطلقو فيها مجموعة املشاريع، ولكن أكثر من ذلك اختارينا 
أنه بعض الطرق اإلقليمية اللي كتقسم األقاليم من الوسط، قررنا أن 
تكون ذات أولوية ألن غتفك العزلة أكثر ألنها غتربط واحد العداد ديال 
الجماعات، وهاذو هما املشاريع اللي احنا كنشتغلو عليها، فقط الطريق 
104، فقط غير نفرقو ما بين الطرق الجهوية والطرق اإلقليمية، هذه 
مناسبة باش نقول للسادة والسيدات النواب املحترمين، نحن بصدد 
إعادة ترتيب الشبكة الطرقية، مثال مؤخرا أصدرنا القرار ديال الشبكة 
الطرقية الوطنية، الوطنية انتقلنا من 10 آالف كيلومتر الحمد هلل اآلن 
إلى حوالي 16 ألف كيلومتر، ألننا دخلنا واحد العدد ديال الطرق جهوية 
وطنية باش تعطى ليها عناية أكثر كما قلنا %70 كيدوزو من الطرق 

الجهوية والوطنية السريعة والطرق السيارة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

استخراج  في  شفافية  غياب  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الرمال واملتاجرة فيها للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

السيد الوزير، واحد املجموعة من الشركات كيستخرجوا الرمال 
وكيتاجروا فيهم في السوق السوداء، ال�شيء اللي كيضيع أموال باهظة 
التحتية  البنيات  على  وكيخرج  الترابية،  والجماعات  للدولة  بالنسبة 
وعلى البيئة والطبيعة واالستثمار أيضا، بعد نشر القانون ديال املقالع 
في الجريدة الرسمية 2 يوليوز املنصرم، ماذا أنتم فاعلون للحد من هذه 

الظاهرة؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

هو عندو ارتباط بالسؤال السابق، يمكن لي نقول ليكم القانون 
املرسوم بعد املفاوضات تعلمون هذا قطاع لم يكن يسيرا، أنتم تعلمون 
مرينا من واحد العدد ديال املراحل اآلن املرسوم جاهز باش يطبق إن 
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شاء هللا، اآللية ديال التطبيق ديالو أيضا جاهزة على املستوى املركزي 
كلما  املحترم  النائب  السيد  مستعدين  احنا  املحلي،  املستوى  وعلى 
كتجينا �شي شكاية من عند السادة النواب واملجتمع املدني في شركات 
الداخلية وكنخرجو  امللك، ووزارة  العدل، وكيل  نراسل وزارة  بعينها 
نديرو مراقبة، بل نراسل حتى رؤساء الجماعات باش يتحملوا معانا 
املسؤولية، في ما يتعلق بالطرق التي تتدهور راه درنا واحد املرسوم ديال 
مساهمة الشاحنات اللي عندها واحد املقاييس معينة كلها ستساهم في 

صيانة الطرق معنا، وهذا غادي يخرج قريبا إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

نثير االنتباه ديالكم أنه في إقليم كرسيف مجموعة ديال الطرق 
اإلقليمية اللي تدهورت نتيجة وجود مثل هاته الشركات واللي تتجيب 
آليات ثقيلة وتتخرج ال على القناطر وال على الطرقات، من بينها مثال 
الطريق ديال بركين والطريق ديال مزكيطة ملي كانوا تدهورو نتيجة لهاذ 
ال�شي، السيد الوزير بخصوص الشكايات وضعت الساكنة ديال إقليم 
كرسيف أمام أنظاركم، إال أنه في جوابكم على سؤال كتابي كتقولو 
بأن الشركة املعنية مرخصة قانونا، ولكن وزارة البيئة تتقول بأن هاته 
الشركة ال تتوفر على دراسة التأثير على البيئة، وتم حثها من أجل إنجاز 
هاته الدراسة، وبالتالي هذا خرق قانوني، خصوصا أن الدراسة ديال 
التأثير على البيئة اآلن خصها تتجد على كل خمس سنوات، إذن كاين 
شركات اللي تتشتغل في noir أو ال في تحايل على القانون، وهذا تناقض 
ما بين وزارتين داخل نفس الحكومة، السيد الوزير احنا اللي كنلتمسو 

منكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  شكرا،  املحترم  النائب  للسيد  شكرا 
تفضل السيد الوزير تعقيب.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

كما يعلم السيد النائب املحترم أنه املسطرة ديال الترخيص سابقا 
ما�شي في القانون الجديد، كانت بطريقة معينة لها ما لها وعليها ما عليها، 
في القانون الجديد راه غيرنا املسطرة ديال الترخيص املبني على التصريح 
ومبني أيضا على دراسات بيئية، القانون الجديد تيقول بأن املراقبة 

البيئية سنوية، ستكون املراقبة البيئية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول فك العزلة عن العالم القروي 
تفضل  االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخحدوخقسو:

لةسيدخلة7ئيس،

مواصلة  على  مناسبات  عدة  في  أكدتم  املحترم،  الوزير  السيد 
الحكومة للعمل على تسريع وتيرة فك العزلة عن العالم القروي في إطار 
البرنامج الوطني للطرق القروية، لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم على 

حصيلة أعمال الحكومة في هذا اإلطار؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

املذكرة  ولكن  باألرقام،  الحصيلة  نعطي  ليا  يمكن  أية حال  على 
عندي فيها جوج صفحات نعطيها للسيد النائب املحترم، اللي كيمكن لنا 
نقولو بأنه اليوم من 15599 كلم اللي ديال البرنامج الثاني، اللي تعطات 
الصفقات ديالها واللي تدارت تقريبا 15 ألف كلم، تبقى واحد النسبة 
اللي غتدار في 2016، السبب بسيط، كنتاظرو ما يقارب من 900 مليون 
ديال الدرهم من الجماعات القروية، ألن تعرفو بأن هذا كان خاضع 
لشراكة اللي فيها %15 للجماعات القروية، ولكن كلها اآلن جاهزة باش 
يمكن لينا نكملوها، البرنامج ديال التأهيل الترابي اللي تيكمل البرنامج 
الثاني، هاذ البرنامج فيه 2320 كلم، اآلن ما تبقى تقرر أن ينجز إن شاء 
هللا في 2016، باش نكملو هاذ البرنامجين اللي غادي يعطيونا تقريبا 

واحد 17 ألف كلم، لكن الخصاص هو ما حدد في البرنامج الجديد.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

يطفيه هللا  هاتف  �شي  اللي عندو  تعقيب،  الوزير،  السيد  شكرا 
يجازيكم بخير، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخحدوخقسو:

رغم الحصيلة التي تحدثتم عنها، إال أنه ال زالت العديد من املناطق 

النائية لم يشملها هذا البرنامج كما هو الشأن بالنسبة إلقليم ميدلت، 

هذا اإلقليم السيد الوزير الذي هو إقليم جيلي بامتياز تقطنه ساكنة 

مهمة ال زالت تعاني من العزلة التامة، باستثناء بعض الدواوير التي 

استفادت من برنامج الشراكة الذي انطلق سنة 2012 بين املجلس 

اإلقليمي مليدلت واملجلس الجهوي ملكناس تافياللت، واملبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية والجماعات املحلية، رغم ضعف ومحدودية إمكانياتها 

املادية، نتمنى السيد الوزير إعطاء العناية الكاملة إلقليم ميدلت، ألنه 

إقليم فتي في حاجة إلى تكثيف الجهود للنهوض به وتمكينه من مواكبة 

البرنامج  من  استفادت  التي  اململكة  أقاليم  باقي  تعرفها  التي  التنمية 

الوطني للطرق القروية.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب، العفو، كاين األغلبية هي األولى ألن السؤال ديال املعارضة، 

تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخجني:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

العالم القروي وما أدراك ما العالم القروي السيد الوزير املحترم، 
إقليم الصويرة كاين املناطق السيد الوزير، باقي العياالت تيجيبهم على 
الجمال إيال بغاو يولدو، هللا يخليك السيد الوزير، باقي إقليم الصويرة 
عندها املناطق بحال نعطيك السيد الوزير un exemple الجماعات، 
بعيدة  جماعة  كل  جماعة...،  بوزمور،  جماعة  عي�شي،  آيت  جماعة 
على جماعة بين 30-20 كيلومتر، السيد الوزير بغيناك تعطي إلقليم 
الصويرة تعطيها راه جيتي عندنا وعطيتينا البرامج ديال اإلقليم، دابا 
السيد الوزير اللي كنطلبو منكم هاد اإلقليم هذا الناس ديال اإلقليم 
والناس ديال املناطق راه كلهم تيطلبوا باش أقل ما كاين تكون عندهم 
الطريق، املاء راه باقين تيصبروا تيمشيوا يجيبوا الصهاريج من الويدان، 
ولكن الطريق السيد الوزير كنطلبو منك غير بهاد اإلقليم وباش أقل 
حاجة يلقاوا الناس منين يخرجوا للطريق الرئيسية، راه املنطقة منطقة 

جبلية منطقة عزلة تام، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلملي9ي:

رغم املجهودات املبذولة فإن إقليم بوملان يعرف عزلة شبه تامة، 
نظرا لهشاشة البنية التحتية والتجهيزات، مما يصعب يعني صعوبة 
الولوج إلى مختلف املرافق اإلقليمية والجهوية، علما أن جل الساكنة 

تعيش تحت عتبة الفقر...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

السادة النواب املحترمين، انتما تتعيشوا امليدان ومع السكان ما 
يمكن إال نتابعوكم وأنتم تتحدثون عن من تمثلونهم، ولكن يمكن لي 
نقول لكم جبدتو واحد الثالثة ديال األقاليم اللي كنعتاقد، كنعتاقد 
ويمكن نعطيكم األرقام، االستثمارات اللي وقعات فيها كثيرة جدا في 
املجال الطرقي، صحيح، درنا focus زعما على الطرق املصنفة، إيال 
الحظتو بوملان اآلن كنحاولو نفكو العزلة على مستوى الطريق في اتجاه 

ميدلت وفي اتجاه أيضا كرسيف الحمد هلل جاري، ثم أيضا في اتجاه ديال 
فاس، بالنسبة مليدلت األخ يعرف بأنه عدد من الطرقات اللي فتحنا في 
ميدلت ملدة عقود، سنوات إن لم تكن عقود عطيناها أهمية بالصويرة، 
اآلن تنتكلمو على العالم القروي راه قلناها لكم متفقون معكم أنه ما 
أنجز، بطبيعة الحال أنجز، ولكن الخصاص راه فايت قلت لكم بأنه 
درنا اإلحصاء مع اإلخوان ديال وزارة الداخلية لقينا على األقل خصنا 

50 ألف كلمتر يعني بالنسبة للعالم القروي.

ولذلك، اآلن أكيد كل األقاليم ستستفيد، تدار برنامج مع وزارة 
الداخلية، مع وزارة الفالحة، كما قلت لكم 36 مليار ستكون مخصصة 
للطرق ما�شي في عشر سنوات راه ... الحد األق�شى يكون في سبع سنوات 
هاد ال�شي، بمعنى 36 مليار ديال الطرق في سبع سنوات، هللا يوفقنا 
ويوفق الحكومة الجاية حتى تتنجزها في هاد السبع سنوات وفي هاد 

املدة القصيرة إن شاء هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول ارتفاع أثمنة استعمال الطرق 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  باملغرب  السيارة 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخعم7خلحجي9ة:

أش7فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة7حيمخ لة7حمنخ هللاخ بسمخ
لمل7سلين.

مرتفع،  ديالها  الثمن  املغرب  في  السيارة  الطرق  الوزير،  السيد 
خصوصا في بعض املحاور اللي ما كتعرفش إقبال كبير، واش كاين �شي 
إستراتيجية عند الوزارة ديالكم باش تشجعوا الناس خصوصا في هاد 

املقاطع باش يستعملوا الطرق السيارة؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

احنا السيد النائب املحترم، سؤال وجيه ألنه ملا كتشوف حجم 
االستثمارات اللي دارت بالدنا في البنية التحتية منذ زمان والحكومة 
ماشية على نفس االتجاه وكاين آفاق مستقبلية إن شاء هللا، كتلقى 
استثمارات كبيرة، ولكن الحظنا بأن كاين مقاطع عليها اإلقبال وكاين 
مقاطع ليس عليها إقبال، هل مرده هذا يمكن لنا نذاكرو، فقط إلى 
الرواج  من  النوع  واحد  فيه  نفكروا  خاصنا  ربما  أم  العالية  الكلفة 
تجاري واقتصادي وسياحي هذا نتحدثو عليه، بعض املقاطع واملقاطع 
اللي تتاخذوها يبدو أنها غالية ولكن غانعطيكم واحد ADM› Lاللي هي 
دارت الطرق السيارة كتسال فيها 40 مليار ديال الدرهم، ما غاتسالي 
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ذلك  مع  التوازن،  نديرو  فكنحاولو   ،2033 ل  حتى  ديالها  الخالص 
طلبت من السيد املدير العام في املجلس اإلداري نديرو دراسة ديال 
la régulation ديال األثمنة، واش نبدلو الليل مع النهار، واش ننقصو 
بعض املقاطع؟ لعلها يمكن لها تجيب لنا رواج آخر، هاد الدراسة إن 
شاء هللا غنطلقوها وربما يمكن لها تستاجب إلى طلبات السادة النواب 

والنائبات املحترمات.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخعم7خلحجي9ة:

غير السيد الوزير املقطع ما بين وجدة وفاس أوال بغيتكم تديرو �شي 

 ،« dodane سفر فيه ألنه بدا كيعرف عدة مشكل راه كلو ولى »دودان

ما يمكنش حتى هذيك 120 ما يمكن ليكش تم�شى فيها، الحاجة الثانية 

السيد الوزير، هاذ املسافة ما بين وجدة وفاس تعرف واحد اإلقبال 

قليل جدا، شجعوا الناس راه l›autoroute تدارت باش الناس تشدها 

أو باش ما يكونوش حوداث السير، ديرو ثمن خاص في الليل من 11 

الليل للخامسة صباحا، ديروه في ثمن خاص في الفصول اللي كتعرف 

فيها إقبال قليل، وبالتالي نعطيو للمواطن إمكانية أنه يم�شي في ظروف 

مريحة، وياخذ حتى هو الطرق السيارة وبأقل تكلفة، وفي املقاطع اللي 

كتعرف إقبال كبير والناس وال بد تشد هاذ املقطع خليو الثمن هو 

هذاك، ديرو بما يعرف بالتخفيضات بحال اللي كاين تخفيضات في 

كل املواد االستهالكية، هذاl’autoroute واحد الحق لكل مواطن أنه 

يم�شي فيها ويم�شي باألمان وشجعوهم كذلك، وخصوصا في املقاطع اللي 

الطريق الوطنية كتعرف إقبال أكثر من الطريق السيار، والطريق السيار 

خلق باش يعوض الطريق الوطنية، شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخلاحسينخلاحدصةلي:

السيد الوزير املحترم نفس ال�شيء بالنسبة للمقطع ديال برشيد 

بني مالل، التعريفة ديالو جد مرتفعة، كنلتمس منكم تراجعوها السيد 

الوزير وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

أنا السيد السادة النواب، السيدة النائبة املحترمة أنا بطبية الحال 

أنتما كتستعملو كتجي غالية املواطنين، أنا حان الوقت وأنا غادي، 

الوقت  واألخوات، حان  املشرعين  اإلخوان  مع  نتوافقو  باش  كنتمنى 
باش نتكلمو على أثمنة dynamique حان الوقت، ألنه هذا على مستوى 

ولذلك  بد  ال  أنه  الحديدية،  السكة  في  حتى  غنالحظوها  الخدمات، 

احنا ماشيين في االتجاه، كاين أوقات الدراسة اللي كنديرو ال السكة 

وال الطريق السيار، كاين أوقات اللي غنخفضو فيها الكلفة، مثال باش 

الناس يستعملو مثال بالليل أوقات معينة، كاين أوقات اللي كيكون عليها 

الدرك...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير املحترم، سؤال موالي ما يمكنش، لحق النائب، 

سؤال حول حماية امللك العمومي البحري للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخسةةمخلةبيهي:

لةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7خلملحت9م،

أطلقت وزارتكم برنامجا استعجاليا لحماية امللك العمومي، لذا 

نسائلكم السيد الوزير املحترم عن نتائج هذا البرنامج وعن آفاق تحرير 

امللك العمومي من االستغالل العشوائي؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

اللي  الجواب  ليكم غير  أنا غير باش نقول  النائب املحترم  السيد 

عندي ملخص فيه جوج صفحات، كيف غندير نقراه في، ولذلك أنا زعم 

غادي نقول بإيجاز، امللك العمومي غادي نقول العناوين ديالو، انتهى 

بغى  اللي  للديور  ديالو  انتهى االستغالل  العشوائي،  ديالو  االستغالل 

يم�شي يدير يم�شي يدير النزاهة، كاين فيهم يم�شي يكري وال يم�شي، امللك 

العمومي يوجه إلى االستثمار، أعددنا مشروع قانون جديد اآلن إن شاء 

هللا راه غادي يجي عندكم غيدوز للحكومة، وغادي يجي عندكم ديال أن 

نوجه امللك العمومي لالستثمار، دراسة مخطط سميناه مخطط تثمين 

امللك العمومي، أحيينا الشرطة ديال امللك العمومي، ثم أيضا سننتهي 

في 2016 من تحفيظ امللك العمومي الذي لم يحفظ لعقود من الزمن.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةسليمةني:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

شك7لخلةسيدخلةوزي7،

السيد الوزير، ما يمكن لينا إال أن نثمنو ونوهوا بمشروع حماية 
امللك العمومي البحري في أفق تثمينه كما ذكرتم، ونذكر السيد الوزير 
بأن شروط نجاح أي مشروع أو برنامج باإلضافة إلى النجاعة واالقتصاد 
والفاعلية اللي كتعرفوا السيد الوزير، هناك شرط الوضوح، الوضوح في 
األهداف، الوضوح في اإلجراءات والوضوح في الفئة املستهدفة، وكذلك 
أيضا الوضوح في الفئة املتضررة، ألن أي مشروع مشروع كاينة فئة 
مستفيدة وكاينة فئة متضررة، وكاين شرط ثالث السيد الوزير، وهي 
العدالة في التنزيل والتطبيق، هي معناه أن الكل سواسية أمام القانون، 
إيال املغاربة عرفوا بأن الناس قدام القانون بحال بحال ما�شي �شي فوق 
القانون و�شي تحت القانون، املغاربة كينخارطو وكيصبرو وكينجحو 
املشروع، أما إذا كان �شي حد كنتفداو و�شي حد كنطبقوا عليه القانون، 
هذا من شأنه أن يوقع الرفض االجتماعي للمشروع وفشل املشروع، 
وهذا ما ال نتمناه لهذا املشروع نظرا لإليجابيات اللي يمكن يعملها على 
البالد وعلى تثمين امللك العمومي البحري وعلى اقتصاد البالد وشكرا 

السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب. هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

ال، السيد النائب املحترم، بلدنا بلد املؤسسات والقانون ويطبق 

على الجميع هذا الذي أعرف، إذا كان خلل في التطبيق يعالج باملساطر، 

ال أعلم �شي حالة من الحاالت أننا ناس عفيناهم وناس طبقنا عليهم. 

بل امللفات اللي عندي أنا ديال امللك العمومي البحري كلها اآلن تخضع 

للمساطر وبعضها وصل إلى املؤسسات املعنية باملوضوع فيما يتعلق 

بامللك العمومي، ولكن القانون الجديد غادي يعطي وضوح أكثر إن شاء 

هللا بالنسبة للمستقبل.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن سياسة الحكومة في مجال التشوير 

األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  واإلرشاد 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخأحمدخلةتهةني:

شك7خلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، ال يخفى عليكم أهمية التشوير فيما يتعلق بالوقاية 
من حوادث السير، وكنالحظو على أنه مستوى املدن كاين واحد املجهود 
كبير في التشوير، ولكن بالنسبة للطرق اللي هي خارج املدارات الحضرية 
اللي هي تابعة لكم، كنالحظو كاين واحد الخصاص كبير. قل لنا أشنو 

هي السياسة الحكومية اللي عندكم فهاد املجال؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

السيد النائب املحترم،كنشكرك على هذا السؤال، نبغي نقول بأنه 
اللي كنخصصوه سنويا تقريبا 10 مليار د السنتيم، 100 مليون ديال 
الدرهم للتشوير، ما كافيش نظرا لحجم الشبكة الطرقية، القرار اللي 
خذينا هو أنه ما كاينش �شي طريق تدار جديدة أو �شي طريق تدار للصيانة 
بدون تشوير، فحنا مشينا فهاد االتجاه. األمر الثالث نحن نعد اآلن 
مخطط جديد للتشوير ألن كاينة أمور تغيرات، من بينهم ما�شي فقط 
غير التشوير اللي كيعطيك واش الخط وال كذا، التشوير اللي كينبه حتى 
من النوم ألن هاد ال�شي خاصة فالطرق اللي هي كيمشيو فيها الناس 
املخطط  في  خناخدوها  للتشوير  جديدة  تقنيات  اآلن  فكاين  بزاف، 
يعني  التشوير،  دليل  الداخلية، فعال نشتغل على  الجديد مع وزارة 
والسالمة الطرقية داخل املدن، فأنا كنشكركم على طرح هذا السؤال 
ألن عندو أهمية، ملي كتدير واحد البنية تحتية خصك تضمن ليها األمن 

والسالمة ديالها.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخأحمدخلةتهةني:

السيد الوزير، فعال كيبان أن النوايا نقولو النوايا إيجابية، ولكن 
على أرض الواقع الخصاص كبير وكبير جدا، وكاين بعض األوضاع غير 
مفهومة السيد الوزير. مثال الطريق السيار بني مالل مكتوب فيها العالمة 
بالعربية وباألمازيغية فقط، 2 ديال اللغات وطنية مقبولين، وحنا كبلد 
سياحي ال بد من لغة أجنبية ثالثة باش هداك املؤهالت السياحية د 

بالدنا تبان.

كذلك كاين بعض األسماء مكتوبة بطريقة غير رسمية، نعطيك مثال 
في جوار امليناء طنجة- املتوسط، مدينة الفنيدق مكتوبة فنيدق بال 
ألف والالم بالفرنسية مكتوبة بشكل آخر، ما�شي هي الكتابة الرسمية 
التناقض هذا غير مقبول.  الدولة، فهاد  املعتمدة عند اإلدارة وعند 
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املسألة الثالثة السيد الوزير، كاين إحصائيات ملنظمة العاملية للصحة 
قالت على أنه حوادث السير في املغرب من بين األسباب ديالها كاين 
ضعف التشوير 7000، وانتم دائما فاإلحصائيات قلتوا على أنه هبطنا 
على السقف د 4000 ودابا 3800 أشنو التفسير ديالكم د هاد الفرق 

فاألرقام بين هاد الجهة الدولية وبين اإلحصائيات ديالكم؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب.  السيد  شكرا 
النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةعثمةني:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، اإلصالحات اللي كتم ما بين بركان والناظور طبعا 
التثنية، لألسف املقاولة اللي كتشرف على يعني التشوير تقريبا غايب 
وهاد الليلة راه وقعت حادثة سير مشاو فيها 6 د الناس بسبب غياب 
التشوير، ولذلك الطريق ما بين بركان–الناظور تقريبا التشوير خصوصا 

في الليل. لذلك السيد الوزير نطلبو واحد الصرامة في املراقبة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا. تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

الحادث اللي تكلموا... املهم هاد القضية ديال اإلحصائيات يمكن 
لنا نكونو متافقين يمكن نكونو مختلفين، لكن هدي هي اإلحصائيات 
اللي عندنا وستبقى مهما كان العدد، معضلة املعضالت يعني الواحد 
إيال توفى راه مسؤولية مثل ما تحدث األخ، ألن حنا غنديرو تحقيق، هل 
هو مرتبط بالتشوير أم مرتبط بالسرعة وما ضبطش السرعة ديالو، 
وبالتالي لقى راسو مباشرة أمام...، أنا يمكن لي نقول لكم اليوم من األمور 
اللي تذاكرت أنا والسيد األخ الوزير املحترم، أنه كاين أمور غناخدو فيها 
 les pneus rechapés قرارات صارمة، مثال على سبيل املثال، ممنوع
les pneus rechapés، خاصة  موقوتة  قنابل  هادوك  ألنه  مستقبال 
تعيين  بمعنى  التشوير ديال  تكلمتو على  التشوير  العمومي،  النقل  في 
الفرنسية والعربية وفيها  أنا متفق معك بني مالل فيها   l’indication
الفرنسية واألمازيغية غير هما intercalées هادو يمكن لنا نعاودو، درنا 
هادي أول تجربة إن شاء هللا من بعد غادي نعمموها في كافة التراب 
الوطني، فيما يتعلق بحجم االستثمار اللي تكلمو عليها اإلخوان، يمكن 
لي نقول لكم حنا اختارينا في ثالث سنوات املقبلة باش غنستثمروا 3 
مليار ديال الدرهم في بعض املقاطع اللي كتكثر فيها حوادث السير، ومن 
ضمن هاد االستثمارات املجال ديال التشوير اللي غياخد 165 مليون 
ديال الدرهم خاص غير بالتشوير مرتبط، ألنه كما قلنا يمكن لك تدير 
بنية تحتية، ولكن إيال ما درتيش املعلومات الكافية ديال االستعمال 
أو ديال السالمة ما غتكونش عندها معنى، باإلضافة إلى التشوير اللي 

تكلمتو عليه مرتبط باألوراش...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول ضرورة وضع برنامج استعجالي 
ملعالجة البنيات التحتية املتضررة من الفيضانات للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخاحسنخبدولري:

شكرا السيد الوزير بحلول شهر دجنبر 2015 تتكون سنة قد مرت 
اإلقليمية  املصالح  الجنوبية،  املناطق  عرفتها  اللي  الفيضانات  على 
جرد  بعملية  وقاموا  التشخيص،  ديال  بالعملية  قاموا  والجهوية 
لألضرار، نسائلكم السيد الوزير متى غادي تبداو األشغال ديال معالجة 

هاد األضرار، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

على أية حال على حسب املعطيات اللي عندي أنه بعض املقاطع 
نقول لكم جردنا االعتمادات  يمكن  اللي  فيها األشغال، ولكن  بدأت 
ديال 2015 اللي تخصصت لهاد ال�شي 778 مليون ديال الدرهم خاصة 
ديال  الفيضانات، ولكن قسمناها ألن غتوصل ل3.5  ديال  باألضرار 
املليار، 188 مليون ديال الدرهم غادي نعطيوها هاد السنة والبقية 
غتعطى إن شاء هللا السنة املقبلة منها التزام وزارة الداخلية في إطار 
الصندوق ديال الكوارث 320 مليون ديال الدرهم، أعلنا على الصفقات 

168 مقطع طرقي، 90 منشأة فنية و70 منها في طور اإلنجاز.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخاحسنخبدولري:

شكرا السيد الوزير، السؤال الذي نحن اآلن بصدده هو سؤال 

طرحه الفريق االشتراكي نهار 8 دجنبر 2014، وطلبنا باش يكون برنامج 

استعجالي، السيد الوزير الوضعية اآلن في مختلف املقاطع الطرقية بما 

فيها الطريق الوطنية، راه ما تزال على حالتها وإقليم تيزنيت أؤكد لكم 

مكاين فيه وال تدخل ملعالجة، ال القناطر املتضررة وال البنيات التحتية، 

الناس،  ديال  باملصالح  استعجال الرتباطه  إلى  يحتاج  فاألمر  وبالتالي 

ونحن على أبواب موسم أمطار آخر، األمطار األخيرة سببت في انقطاع 

طرق إيال جات أمطار أكبر منها فغادي تكون كارثة، وبالتالي سنكون دائما 

في وضع غير مقبول السيد الوزير، ولهذا فاالستعجال مطلوب في مثل 

هذه الوضعية لتمكين املواطنين من أن يعيشوا الحياة ديالهم.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب 
من الفريق الحركي.

لةدةئبخلةسيدخعةنلخلةسبةعي:

.. القنطرة ديال شعاب أزاك في الطريق الجهوية 301 مابين مركز 
الصويرية القديمة وخميس أوالد الحاج في اتجاه الصويرة إقليم آسفي. 
ما زالت السيد الوزير على الحالة ديالها الترقيعية، في حالة إيال صبات 
�شي شتا السيد الوزير، وحنا كنتمناو يعني هطول األمطار، إيال كانت 
تتعرفو  ما  كيف  القنطرة  هاذ  ألن  تقطع  غادي  فالطريق  فيضانات 

السيد الوزير، وزرتوها ما زالت في الحالة الترقيعية إذا صح التعبير.

حواجز،  بدون  الطريق  نفس  على  تانسيفت  واد  ديال  القنطرة 
العربات  كيستعملوا  الناس  املنطقة  هاذيك  الوزير  السيد  وكتعرفو 
»الكرويالت« في حالة إيال سقطوا يعني ركاب هاذ الكرويالت ستكون 
هللا  الوزير  السيد  املسائل  لهاذ  فكنبهوكم  الوزير.  السيد  الفاجعة 
إيال كان ممكن واخا السؤال يعني ما زال  يجازيك بخير، وباملناسبة 
جاي، الحالة أو األشغال ديال الطريق السيار ما بين آسفي والجديدة 

إمتى غتسالي؟ لتنوير يعني ساكنة اإلقليم وشكر السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

املهمة غادي  بآسفي والجديدة إن شاء هللا جميع األشغال  نبدا 
تسالي في نهاية السنة، غتبقى بعض الترتيبات إن شاء هللا باش نفتحوها 
إيال تعطلنا في مارس املقبل وتجي الفرصة نحدثكم أشنو هي أسباب 

التأخر ديال 6 أشهر لفتح هذه الطريق السيار.

فيما يتعلق بما أشرتم إليه السيد النائب املحترم، أشنو اللي واقع 
فهاذ ال�شي أضرار ديال الفيضانات؟ مزيان السيدات النائبات والسادة 
النواب ياخذو من عندي هاذ املعطيات، عدد كبير من القناطر هي تغمر 
باملياه، وعدد كبير من املقاطع الطرقية تغمر باملياه منحدرة فبالتالي 
ي كتجي املياه كتاخذها، فاحنا درنا الحل األول هو حطينا واحد 300 

ّ
مل

مليون ديال الدرهم بعدا درنا املعالجات األولية، اللي فتحناه فتحناه 
واللي رقعناه رقعناه واللي درنا باش يدوزوا الناس. لكن املعالجة ديالها 
باش ترفع القنطرة باش ترفعها باش تديرها قنطرة محترمة أو باش 
ترفع الطريق ألن كاين الطرقان اللي غادي نرفعوها خاصة في املناطق 
ديالكم كاين طرقان اللي جات في منحدرات وقررنا أننا نرفعوها. كاين 
الطرقان اللي قررنا أننا نوسعوها هي اللي غتحتاج كمرحلة أولى ملليار 
و750 مليون ديال الدرهم، ما يمكن نديروها إال بعد ما نديرو الدراسة 
اللي كتاخذ 6 أشهر، ألن ما يمكنش غير نجيو عاود ثاني ونعوضوها باللي 

كانت، التعويض ديالها باللي كان غتجي أول شتاء غتحيدها.

لذلك حنا قررنا باش ننتهيو نهائيا، باش كيفما بغات تكون الشتاء 
أنها يمكن لها تصمد أمامها، قررنا أننا نديرو الدراسات بقواعدها، 
الدرهم. ال  ديال  مليون   780  :2015 مليون،  مليار و700  لها  حددنا 
إلى  يحتاج  ال�شي  تعطلنا شوية ألن هاذ  إيال  التسريع عدرونا  طبيعي 

دراسات وخاصة مع الفيضانات.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تجهيز  ميزانية  في  النظر  إعادة  الوزير. سؤال حول  السيد  شكرا 
الطرق والقناطر للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية. تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةع7قي:

لةسيدخلة7ئيسخلملحت9م،

لةسيدخلةوزي7خلملحت9م،

أتت  عادية  املاضية فيضانات غير  للسنة  الشتوي  املوسم  عرف 
على العديد من الطرق والقناطر خاصة في جهات سوس-ماسة، درعة-
تافياللت، كلميم-واد نون. نسائلكم السيد الوزير، هل أعدتم النظر 
في ميزانية بناء القناطر والطرق وصيانتها لفك العزلة عن ساكنة هذه 

املناطق؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

السيد النائب املحترم، امليزانية هي امليزانية ولكن بفضل هللا أنه 
كاين البركة على أية حال، ألنه:

أوال من ناحية أنه الطرق ديال االشتغال اللي بدينا كنشتغلو بها 
خالتنا نديرو عدد كبير من الكيلومترات ومن القناطر، طرق وتقنيات 

جديدة استفدنا من التجارب السابقة؛

املسألة الثانية أننا استطعنا نجيبو شوية د الفلوس من املداخيل 
ديال الرمال اللي وجهناها للصيانة؛

املسألة الثالثة أننا حاولنا نديرو األولويات ما�شي في أي بالصة، 
حاولنا نركزو على املقاطع اللي فيها أكثر حركية باش كيمكن األثر ديالها 
يكون كبير جدا، هذا خالنا الحمد هلل هديك امليزانية اللي عندنا كنتوفقو 

أننا نديرو بها أكبر عدد من اإلنجازات.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.
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لةدةئبخلةسيدخأحمدخصدقي:

إذن بالفعل السيد الوزير املحترم، ننوه بجهود الوزارة في النهوض 
صعيد  على  ديالكم  وباملقاربة  القناطر  وديال  الطرق  ديال  بالبرامج 
العدالة  بالتوجه نحو إقرار مبدأ  األقاليم لتحديد األولويات، وأيضا 

املجالية في التوطين ديال املشاريع.

وإذ نثمن هذا التوجه ندعو إلى االستمرار في الترسيخ ديالو واستفراغ 
املزيد من الجهد في الرفع من امليزانيات املخصصة لهذه الطرق والقناطر 
بطبيعة الحال، وإعطاء األولوية للمشاريع الكبرى، ونثمن هنا التوجه 
ديالكم نحو إقرار مجموعة من املشاريع اللي هي مهمة مثال االشتغال 
وزاكورة،  ورزازات  اتجاه  في  تيشكا  ديال  املسلك  ديال  التأهيل  على 
االشتغال عل املسلك ديال بني مالل في اتجاه تنغير وأيضا الراشيدية 
األضرار  إصالح  في  وسريعة،  ناجعة  أساليب  اعتماد  ضرورة  وأيضا 
ديال الفيضانات وتجاوز إشكاالت تعثر وتأخر تنفيذ الصفقات ودعم 
املديريات اإلقليمية الجديدة منها ديال سيدي إفني، ديال تنغير وديال 
ميدلت وأيضا الجهات الجديدة خصوصا الجهة ديال درعة تافياللت...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةدةئبخلةسيدخنحمدخأبوخلة 7لج:

أنا غير إضافة إلى ما جاء به اإلخوان كاملين، كنظن على أنه كاين 
فقط بعض املقاطع الطرقية مميتة وما كنشوفوش فيها. اليوم هاذ 
 2 العظمى  الكارثة  اسماعيل  وسيدي  بنور  سيدي  بين  ما  الصباح 
سيارات الطريق معروفة مميتة ما�شي أول حادثة توفاو فيها 8 د الناس. 
إذن أظن أننا خصنا نعطيو األسبقيات لهاذ املقاطع اللي هي قبيحة 

وقبيحة بزاف. شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

أنا كنشكر السيدين النائبين املحترمين، لكن أنا طبيعتي نقول لكم، 
الحادثة حتى ديال هاذ الصباح ال عالقة لها بالطريق، راكم عارفين راه 
التجاوز الغير القانوني والسرعة الغير القانونية، مع العلم أنكم تعلمون 
حجم االستثمارات اللي درناها ما بين الجديدة وآسفي وغنكملو إن شاء 
هللا ما بين آسفي والصويرة، سيدي بنور فيه مقاطع كثيرة اللي درناها 

على أساسها اتفاقية.

اللي كتم�شي من فكيك،  تكلمتو عليها  اللي  باألقاليم  يتعلق  فيما 
الراشيدية، تنغير، زاكورة، ورزازات، حتى لطاطا وحنا ماجيين خدات 

واحد الحجم كبير ألنها مناطق ما عندهاش l’autoroute ، ما عندهاش 
للنقل الجوي  السكة الحديدية ولكن شبكة طرقية مهمة باإلضافة 
كما في علمكم اللي خفضنا التعريفة بحوالي %50 باش يكون نوع من 
العدالة في توزيع الخدمات ديال التنقل. حنا باإلضافة لتيشكا اللي 
خصصنا لو مليار و500 مليون ديال الدرهم واللي بدات فيه العملية 
ديال اإلنجازات اللي كنعتبروه مهم من حيث.. اآلن اكتشفنا 2 ديال 
املناطق اللي غادي يجي من تنغير وانت جاي لبني مالل باش من بعد ذلك 
تجيو للدار البيضاء والرباط، وغتربحوا 2 ديال السوايع راه كنشتغلو 
عليه، وديال الراشيدية اللي غيجي من بني مالل عن طريق.. يعني اللي 
غيربح أيضا للراشيدية 2 ديال السوايع، هاد 2 د املقاطع دخلناهم في 

املقاطع الرئيسية ضمن الشبكة الوطنية الجديدة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير. سؤال حول مراقبة وصيانة القناطر للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة. تفضل السيد 

النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخندهون:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7خلملحت9م،

القناطر عنصر لالتصال بامتياز، وانهيارها يتسبب في شل الحركة 
ويؤدي لالحتقان. السيد الوزير، ما هي استراتيجيتكم ملراقبة وصيانة 

القناطر؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

كنشكر السيد النائب املحترم، معذرة بسرعة فيما يتعلق بالنقط 
للنقط  البرنامج االستعجالي  البرنامج سميتو  ليها واحد  السوداء درنا 
السوداء، تخصصت له 3 املليار ديال الدرهم، واللي اآلن كيتنجزو منو 
مجموعة ديال املقاطع. أنا يمكن نعطيوه لكم إذا اغفلنا على نقط 
سوداء بما فيها بعض القناطر اللي كتشكل واحد العائق أمام حركية 
السير، كيمكن لنا نديروها؛ 7500 قنطرة اللي هي على الصعيد الوطني، 
آيلة  منها   200 صالحاش  ما  إما  سيئة،  ظروفها  اللي  قنطرة   1000
للسقوط، تدار برنامج استعجالي باش يمكن لنا نعالجو هاد ال�شي ولكن 
مايمكنش يتعالج في سنة واحدة ألن الكلفة 4 د املليار ديال الدرهم، اللي 
اتفقنا عليه هو أنه سنويا غنضاعفو العدد ديال القناطر اللي نعالجوها 
ما �شي بالطريقة كيف كانت، أننا خصنا نوسعوها وال خصنا نكبروها 
بمعنى أن الكلفة ديالها مرتين ولذلك هاذ البرنامج كنعالجو منو ويمكن 
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عالجنا لحد الساعة 100 قنطرة من القناطر اللي هي آيلة للسقوط وفي 
إطار هاذ ال�شي د الفيضانات جميع القناطر يعاد فيها النظر، اعطيتكم 
العدد ديال القناطر اللي غتكون معنية بهاذ البرنامج ديال معالجة آثار 

الفيضانات.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخبوغالم:

السيد الوزير، كما تعلمون القناطر املشيدة سابقا بمنطق ما، ال 
تتحمل اآلن الحجم ديال التساقطات وال عدد العربات وأوزانها، لهذا 
خصها يتعاود فيها النظر بكل جدية وبصرامة. لقد اعتمدتم على نظام 
معلوماتي ينبني على فحص دوري لحالة املنشآت هذا صحيح، ولكن 
دون اتخاذ القرارات الفورية الالزمة بعد طبعا تحديد األولويات، كما 
وقع لقنطرة ميسور بإقليم بوملان السنة املاضية، كنتم تعلمون السيد 
الوزير من خالل هذا املكتب عبر تقارير على أنها تشكل طبعا تهديدا كبيرا 
للسكان، لكن رغم ذلك لم تتدخل اإلدارة. يجب التدخل طبعا بعيدا 
ويجب  الطبيعية،  للكوارث  والضغوطات  السياسية  الحسابات  عن 
إعادة النظر في كيفية بناء القناطر أيضا ومحاولة تعويض القناطر 
املغمورة بالقناطر الخاصة كما هو الحال بالنسبة للطريق 504 في إقليم 

صفرو التي تفصل...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

كلهم  النواب  السادة  واحد  �شي  كان  إيال  املحترم،  النائب  السيد 
ولكن منهم أنت أنا ما عندي حسابات سياسية، أنتم تعلمون ذلك ملا 
زرنا إقليم صفرو وجلسنا معكم السادة النواب ومع السيد العامل 
املنتخبين، حددنا األولويات وتوكلنا على هللا وكنشتغلو وجاتنا رسائل 
من عندكم، الحسابات السياسية في الطرقان والقناطر واملوت كنعتقد 
اللي غادي يديرها راه ما غينجحش سياسيا، ثم اللي حسبو بزاف راه ما 

نجحوش، ما كاين إال شد الطريق ودير األعمال مزيان.

فيما يتعلق القناطر أنا قلت ليكم، قلت ليكم عندنا 1000 قنطرة 
أخرى  حاجة  لكن  األولويات  كانديرو  متوفرة  غير  املالية  اإلمكانيات 
اللي غايدوز من الطريق  أننا كنحددو أشنو هو الطوناج  كنديروها، 
املالية  لإلمكانيات  نظرا  غنعالجوهاش  ما  واخا  بمعنى  كنحددوها، 
كنقولو ما يفوتش 7 طن، 8 طن، 15 طن وأنتم كثير من االحتجاجات 
تتجينا مع أصحاب الشاحنات لكن هللا غالب، عندنا أولويات كنقومو 

بها إيال توفرت مع الجهوية يمكن لينا نسرعو...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول غياب عالمات التشوير بمجموعة 
املحترمين من فريق  النواب  والسادة  للسيدات  الطرقية  املحاور  من 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخن7لنخةكورش:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7خلملحت9م،

تعرف العديد من املحاور الطرقية ببالدنا وخصوصا تلك التي تمر 
باملناطق القروية والنائية غيابا تاما لعالمات التشوير. وفي هذا الصدد 
على  ستعملون  التي  اإلجراءات  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم 

اتخاذها في هذا الباب؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

مرتبط  هو  السؤال  هذا  أشكرك،  املحترم  النائب  السيد  بإيجاز 
بواحد السؤال آخر على التشوير، ولكن نعاود أنه كاين ميزانية ديال 
التشوير، لكن مع إعادة تنظيم الشبكة الطرقية، قلت ليكم الشبكة 
الطرقية درنا فيها جوج ديال األمور، األولى هو عاودنا تصنيف الشبكة 
الطرقية كثير من الطرق القروية غير مصنفة أصبحت مصنفة، إذن 
غنكونو مضطرين. اآلن مع الجهوية كانت 16 جهة مع أقاليم غانكونو 
مضطرين أيضا أننا نعاودو التشوير، ثم أضف إلى ذلك أنه انتقلنا من 
طرق جهوية إلى وطنية، من 10 آالف إلى 15 األلف غنكونو مضطرين 
نعاودو التشوير، أضف إلى ذلك أنه كاين بعض املراكز حضرية وقروية 
اللي تنمات محتاجة تكون داخلة في الشوير العمودي ولذلك اآلن بصدد 
إعداد مخطط مديري للتشوير اللي غيهم كافة التراب الوطني إن شاء 

هللا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب؟ تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخةشك7:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، في موضوع غياب عالمة التشوير في الطرقات، ال بد 
أن ننوه بمجهوداتكم والتي أدت فعال إلى تقليص عدد الوفيات وعدد 
ضحايا حوادث السير، لكن دعونا نؤكد على أن املسؤولية ال تتحملونها 
لوحدكم كوزارة، لكن هناك كذلك املجالس املحلية واملجتمع املدني بل 

حتى املواطن.
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السيد الوزير، نريد أن نؤكد على أن الطريق بدون عالمة تشوير هي 
فعال فخ قاتل، وعليه فإن تواجد هذه العالمات وجودتها يؤدي إلى الرفع 
من وتيرة التنمية، لكن كذلك يؤدي إلى الجاذبية السياحية الجيدة 
لبلدنا. نريد أن نؤكد كذلك على أن عدد كبير من األوراش قيد اإلنجاز 
تختفي فيها عالمات التشوير، وهذا ما يجعلها تجني املزيد من الجرحى 

والقتلى في كل مرة والنماذج كثيرة، أعطيكم نموذج الطريق الوطنية...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

على أية حال غناخذ هاذ ال�شي بعين االعتبار، ولكن يمكن باإلضافة 
إلى مراجعة التشوير وإلى تحسينه وإلى اختيار األسماء يعني أو العالمات 
اللي هي مضبوطة اللي هي رسمية، كنعتقد التشوير ديال األوراش ولذلك 
من خالل األسئلة ديالكم غانعلنو استفدنا من هاذ الجلسة هادي باش 
نعلنو على افتحاص ديال جميع األوراش اللي كاينة على الصعيد الوطني 
الشركات  التحمالت  في دفتر  التشوير ألن داخلة  القضية ديال  حول 
تتحمل املسؤولية في التشوير، معنا بعض اإلخوان اللي فات دازو فهاذ 
القطاع أن التشوير هو جزء يعني من األوراش، وبالتالي غناخذو هاذ 

ال�شي بعين االعتبار شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن وضعية الشبكة الطرقية ببعض 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي  األقاليم للسيدات والسادة 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلنخنو�سى:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، الشبكة الطرقية تلعب دورا إيجابيا وفعاال في التنمية 
االقتصادية، ولكن هناك وضعية بعض الطرق في بعض األقاليم ال 
تستجيب ملتطلبات السالمة الطرقية، من هذه األقاليم إقليم الحوز. 
ما هي التدابير املتخذة لتحسين هذه الوضعية حتى تكون في مستوى 

متطلبات يعني التنمية الشمولية؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

كنشكر السيد النائب املحترم، ويعلم بأن إقليم الحوز اإلقليم الفتي 
أنه حظي بعناية خاصة 2011-2015 ما أنجز وما هو قيد اإلنجاز 475 

مليون ديال الدرهم، االتفاقية اللي أعددناها مع الجهة كما تعلمون أنه 
كيحتل فيها اإلقليم ديال الحوز %30 بمعنى غادي ياخذ تقريبا 650 
مليون ديال الدرهم، بمعنى سنعالج من خاللها ما بين التثليث ديال 
الطرق وما بين أيضا اللي هو »تيشكا« القسم اللي مرتبط باإلقليم ديال 
الحوز، وربط إقليم الحوز بكافة الدوائر ديالو مع مراكش بالخصوص، 

هاذي كلها راه تم االتفاق عليها وكنتم شهود على ذلك.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلنخنو�سى:

شك7لخلةسيدخلةوزي7،

أوال في البداية تنشكروكم السيد الوزير على املجهود التي بذلتموها 
سيما فيما يتعلق بالطريق الرابطة ما بين مراكش تاحناوت 203 اللي 
والسيد  لكم  الشكر  تنوجه  الصفقة،  تعطات  وبالتالي  النور  عرفت 
العامل في هذا الصدد هذا، وبغيت في التعجيل بأنه في طور املصادقة 

»رحم هللا من عمل عمال فأتمه« هذا من جهة.

ومن جهة أخرى في إطار الشراكة، يعني الطرق اللي مبرمة مع الجهة 
جهة مراكش آسفي وهناك مجموعة من الطرق 2012-2009، 2017-
2030 وكاين سيتي فاضمة، تامازوزت، واحد املجموعة ديال الطرق، 
بغيت السيد الوزير، في إطار ما ذكرتم، التعجيل بتنزيل هاذ الطرق 

هاذي ألنها تشكل نواة أساسية.

فيما يتعلق بالبرنامج الثالث الذي يهم الجماعات الترابية الخاص 
بالجماعات الجبلية، وبغيت السيد الوزير، كذلك التعجيل به ألنه 

إقليم الحوز تيعرف واحد العدد ديال املشاكل فهاذ اإلطار...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةدةئبخلةسيدخنوةونخب7كةيو:

السيد الوزير، عندنا في إقليم أزيالل واحد املجموعة واحد الشبكة 
ديال الطرق اللي تقريبا األشغال كانت تعطات تقريبا ما يفوق 3 ديال 
السنوات، مدة اإلنجاز سنة واحدة. لحد اآلن السيد الوزير، الطرق ما 
هي ما تصاوباتشاي، ما بقات صالحة، ما هي طرق، ما هي بيست، ما 
هي.. بغينا نشوفو هللا يجازيكم السيد الوزير، اشنو هما اإلجراءات اللي 
اتخذتو في حق هاذ املقاوالت؟ وباألخص الطريق الرابطة بين بزو مرورا 
على فم الجمعة-تنانت اللي تقريبا 3 ديال السنوات وباقي وحتى داك�شي 

اللي تنجز السيد الوزير ليس ما عندو حتى حاجة مع املواصفات.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

على أية حال فيما يتعلق بإقليم ديال الحوز، السيد النائب املحترم 
فعال الطرق والتي أشرتم إليها مهمة، والسيما أنه تبين بأنه كاين مناطق 
سياحية مهمة بالنسبة لإلقليم، وكان عندنا اجتماع مع وزير السياحة 
مع الفريق ديالو اتفقنا على ما يسمى باملسارات السياحية، باإلضافة 
للبرنامج االستعجالي ديال السالمة واألمن باإلضافة إلى الطرق املهيكلة، 
اآلن غادي غندخلو واحد املرحلة.. باإلضافة إلى الطرق القروية، واحد 
املرحلة اللي حددنا ما يسمى باملسارات السياحية، تحددات تقريبا في 
حدود ديال 3 د املليار باش يمكن لينا نمشيو لهاذ املناطق السياحية ومنها 
هاذ املناطق اللي تكلمتو عليها، كتالحظو قطاع النقل واللوجيستيك في 

تناغم مع القطاعات األخرى.

فيما يتعلق.. أنا أتأسف ألن هذا واحد الطريق اللي هي مهمة، يمكن 
ليا نقول لكم مع األسف شركات كاين واحد العدد ديال الشركات اللي 
كنقول لك لم تكن في املستوى، وباملناسبة تنقول للسيد السادة النواب 
السيدات النائبات غتجيكم ربما بعض الشكايات، بعض الشركات لم 

يعد لها مكان في قطاع النقل واللوجستيك والتجهيز.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، سؤال حول فتح طريق بدال يربط بلدية ثالثاء 
النواب  والسادة  للسيدات  برشيد-خريبكة،  السيار  بالطريق  االوالد 

املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلة7حمنخخيي9:

السيد الوزير، خالل الزيارة ديالكم إلقليم السطات السيد الوزير، 

وأثناء التحديد ديال األولويات، وعدتم بفتح طريق بدال عبر طريق 

السيار خريبكة خروجا إلى ثالث االوالد. ما هو الجديد في املوضوع السيد 

الوزير؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

نقطة نظام، تفضل أ السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةقةنرخلةكيحلخ)خنقطلخنظةم(:

السيد الرئيس، هاذي تقريبا مدة ديال 4 ديال الجلسات والكاميرات 

خاسرين، في النقل ما تيتم ال األسماء ديال النواب وال الفريق ديالهم.. 

واألسبوع األول، األسبوع الثاني، اليوم هذا األسبوع الرابع، ما عرفناش 

شنو هي األسباب لهذا؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

مالحظة في محلها، حنا غنبلغو، شكرا، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

السيد النائب املحترم، بالنسبة للطريق ما بين بني مالل ومنها للدار 
البيضاء غنستعملوها إن شاء هللا، نستعملوها ونشوفو الرواج اللي 
كاين، وبعد ذلك إن شاء هللا نشوفو واش التعريفة كثيرة وال يمكن لنا 
l’adapter. ولكن اللي يمكن ليا نقول ليكم أنه املطار زائد الطريق السيار 
بالنسبة لهاذ املنطقة، خلق رواجا في هذه املنطقة وأنا متفائل بأن هذه 
الجهة عاصمتها بني مالل، ستعرف حجم استثمارات كبيرة جدا والسيما 
نحن بصدد دراسة الخط ديال خريبكة-بني مالل فيما يتعلق بالسكك 

الحديدية، باش يكون عندها كافة االستثمارات.

فيما يتعلق بالبدال كاين طلبات كثيرة السيد النائب املحترم وعدتكم 
بالدراسة، فإذن كاين بداالت اللي كيطلبوا، اللي يمكن ليا نقول ليكم 
كل ما كان هناك ضروري يكون بدال وليس هناك بديل إال وغنديروه، 
إذا كان هناك بديل أو أن البدال قريب فعذرونا إيال ما درناهاش، ولكن 
املقترح كنديرو الدراسات البدال كيسوا ما بين 30 مليون ديال الدرهم 
حتى ل70 مليون ديال الدرهم عاد le coût d’exploitation ديالو، عاد 
فحنا هاذ ال�شيء يمكنا نديروه بشراكة إن شاء هللا معاكم، في حالة إذا 

ثبت ضرورة أن يكون هذا البدال.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلة7حمنخخيي9:

هاذ البدال ديال ثالثاء االوالد لألسف أنه متخاذش بعين االعتبار 
في الدراسة في البداية ديالها ألنه مشروع كان ما من شأنه فك العزلة 
على واحد املجموعة ديال البلديات اللي تعاني اليوم، وهي ثالثاء االوالد، 
اوالد مراح والبروج عبر الطريق الجهوية 305 واإلقليمية 326. باإلضافة 
إلى ما يزيد على 10 ديال الجماعات التي تعاني اليوم، ونذكر منها على 
وسكامنة،  ومنيع،  محمد،  واوالد  والنخيلة،  لخزازرة،  املثال:  سبيل 
اوالد فارس، مريزيك، سيد الذهبي وسيدي حجاج، هذا السيد الوزير 
باإلضافة إلى أن هناك وحدات صناعية مهمة جدا في املنطقة ديال 
ثالثاء االوالد وهي السيماط والفارج، هاذ جوج الوحدات الصناعية 
بإمكانهم على أنهم يساهموا هما أيضا ألنهم غادي يستافدوا من هاذ 
البدال هذا السيما أن الشاحنات ديالهم اليوم على الطريق الوطنية 

رقم 11 غادية جاية بالعشرات، وشكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ السيد الوزير في بعض الثواني إيال 
كان عندك �شي تعقيب.
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لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

هاذ ال�شيء اللي تيقول السيد النائب املحترم تنشكرو ألنه كيأكد 
فيما  الرواج  محتاجة  اللي  املناطق  بيننا،  فيما  اإلنسجام  من  نوع 
يتعلق بالتنقل أو كاين رواج صناعي أو لوجستيكي أو اقتصادي هاذي 
كناخذوها بعين االعتبار، أيضا يمكن أن يكون في إطار الشراكات لكن 

بالنسبة ألقرب...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، غي توصلت اآلن بنقطة النظام اللي دار ال�شي عبد القادر 
الكيحل راه اإلجراءات غادية في يمكن إن شاء هللا األسبوع املقبل تكون 
األمور مقادة إن شاء هللا.. سؤال في هذا القطاع وهو حول البرنامج 
الوطني للطرق القروية الحصيلة واآلفاق، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخسعدون:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

لةسيدخلة7ئيس،

لةسةنةخلةوزرلء،

لإلخوةخلألخولتخلةدولبخولةدةئبةت،

السؤال ديالي كيتجلى.. بغينا نشوفو شنو هي الحصيلة دالبرنامج 
الوطني للطرق الثاني؟ ثم فوقاش ما�شي يبدا انطالق البرنامج الثالث؟ 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

السيد النائب املحترم، دائما كتالحظو بأن هذه الحكومة ال تلغي ما 

أنجز، الحمد هلل البالد ديالنا استثمرت بشكل كبير في البنيات التحتية، 

اآلن ما بين البرنامج األول والثاني في الطرق القروية استثمرت البالد 

ديالنا ما يقارب 30 مليار ديال الدرهم اللي غينتهي إن شاء هللا في 2016 

حسب التزام الشركاء. اليوم جاللة امللك، كيعطي برنامج جديد ها أنتم 

كتالحظو برامج طموحة الحمد هلل ربي كيجيب البركة للبلد السعيد أنه 

برنامج اللي إن شاء هللا غيستافدو منو واحد العدد ديال األقاليم وخاصة 

واألقاليم  الجبلية  األقاليم  خاصة  صعوبات،  عندها  اللي  األقاليم 

املعزولة على سبيل املثال: الحسيمة، تاونات، الشاون، الحوز، أزيالل، 

تازة، تطوان معذرة إيال ما ذكرت كل�شي بل جميع األقاليم ستستفيد 

حسب األولويات.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تفضل السيد النائب تعقيب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخسعدون:

للبرنامج  بالنسبة  الوزير على هاذ املعلومات، ولكن  شكرا السيد 
الثاني للطرق القروية لحد اآلن لم ينته، وكاين واحد املجموعة سواء 
في الشاون وال في الحسيمة وغيرها، أن هاذ البرنامج لم ينته وثم أنكم 
عوضتم كذلك حتى التكلفة بالنسبة للجماعات املحلية بحيث أن كل 
جماعة أصبحت اآلن خاصها تزيد واحد املبلغ مهم باش تكمل املساهمة 
ديالها في برنامج الطرق القروية. السيد الوزير، مع هاذ البرنامج اللي 
م�شى من جاللة امللك، ما مصير البرنامج الثالث اللي كنا عملنا فيه 

دراسات وعملنا فيه واحد مجموعة األشياء هل سينفذ أم ال؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب السيد الوزير، عفوا، كاين �شي تعقيب؟ تفضل 
السيد الوزير.

لةسيدخعزيزخلة7بةحخوزي7خلةتجهيزخولةدقلخولةلوجستيك:

أوال إذا كان االلتزام الحكومي ال يمكن إال ينفذ، أما إذا كان يعني 
توجيه وتعليمات واستراتيجية ملكية، ما يمكن إال أن تنفذ مضروبة في 
جوج، فإذن ما يمكنش نديرو برنامج وما نفذوهشاي، يمكن يوقع فيه 
بعض التأخر، يمكن بعض الشركاء ما يلتازموش يمكن واحد الشركة 

ما تكونش في املستوى سينفذ.

البرنامج الثاني نفذ إجماال %90، وأنا قلت ليكم أحد سببين رئيسين: 
السبب األول وهو أن واحد العدد د الشركات لم تكن في املستوى يعني 
ديال  مليار  كنساينو  باقيين  الثاني  والسبب  الصفقات؛  معاها  لغينا 
الدرهم من الشركاء، مليار من 15 مليار طبيعي تقريبا %10 وال 8 % 
فحنا راه شفنا مع وزارة الداخلية، يا إما هداك ال�شي اللي بقا نعاودو 
نديروه في البرنامج الثالث اللي محدد له 36 مليار اللي اآلن التنسيق 
تشرف عليه وزارة الفالحة بتدخل من جميع الشركاء، وإن شاء الهل 

يمكن لنا نعالجوه.

إقليم الشاون، كما في علمكم السيد النائب املحترم، عنده يعني 
استثمارات كبيرة جدا وأنتم تعلمون ذلك، آخر اتفاقية امضينا عليها هو 
الكثير من املراكز القروية اللي هي ذات طابع سياحي، وهذا كان مقترح 

من عندنا أننا نمشيو نعالجوها معاكم باش بالفعل...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، وكان هذا هو السؤال األخير في هذا القطاع 
أخرى.  مرة  وشكرا  ديالكم،  املساهمة  على  الوزير  السيد  وكنشكرو 
وننتقل إلى قطاع النقل، سؤال متعلق بالدراجات النارية ومدونة السير 
الدستوري،  االتحاد  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.
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لةدةئبخلةسيدخلا لي يخلقدلنرة:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لةسةنةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

بمضايقات  السكنية  والتجمعات  املدن  داخل  املواطنون  يفاجأ 
وال  رقيب  بدون  الحال  بطبيعة  حسب  النارية  الدراجات  مستعملي 
اعتمادها  ويمكن  مرقمة  غير  الدراجات  هاذ  وأن  خاصة  حسيب، 

كوسائل للسرقة والنشل وترويج املخدرات.

سؤالنا السيد الوزير، كيف يمكن حماية املواطنين من هاذ اآلفة 
هاذي، في ذات الوقت وتضمين ذلك في مدونة السير على غرار الدراجات 

الثالثية العجالت وشكرا؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخنجيبخبوةيفخلةوزي7خلملدتدبخةدىخوزي7خلةتجهيزخ
ولةدقلخولةلوجستيكخلملكلفخبةةدقل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

شك7لخلةسيدخلةدةئبخلملحت9م،

 2012 في  السؤال هو سؤال  تاريخ  إلى  بالرجوع  أية حال  هو على 
واإلجابة الحمد هلل راها اآلن عمليا 20 من 2015 بدينا في التطبيق العملي 
لداك�شي اللي هو مسجل في املدونة، باعتبار 20 ماي ما قبل 20 ماي 
ضروري أننا نطبقو عليه جميع اإلجراءات املتعلقة بالترقيم وبالتعريف 
عليه  تطبق  أيضا   2015 يوليوز  فاتح  كان  للثالثي  بالنسبة  الرباعي، 
الدراجات  لجميع  وبالنسبة  التقنية،  واملتابعة  الترقيم  ديال  العملية 
عندهم من هنا حتى يوليوز 2016، اليوم عندنا قرار اللي سنتخذه حتى 
داك�شي ديال األصوات املتعلقة بالدراجات النارية وغيرو غادي يدخل في 
املراقبة التقنية وغيولي واحد النقطة من النقط التي ستراقب، بالنسبة 
على جميع  التصديق  يتم  أنه  إلزامية  واملوزعين  املستوردين  لجميع 
املواطر اللي كاينين قبل ما يتباعو وهذا غادي يحل جل اإلشكاالت اللي 

تكلمت عليها السيد النائب املحترم شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخلا لي يخلقدلنرة:

بتاريخ  عليكم  السؤال طرحناه  أن  الوزير، حقيقة  السيد  شكرا 
في  قائم،  ديال هذا  املشكل  هاذ  كان  اللي  الوقت  في   ،2012/02/16

الحقيقة استبشرنا خيرا بهاذ اإلصالح اللي قدمت عليه الوزارة، ولكن 
مع األسف راه في كل مرة كتقدموا على �شي إصالح إال وكيتوقف واحد 
لهاذ  شاملة  دراسة  كتكونش  ما  واش  عرفناش  ما  الزمن،  من  املدة 
اإلصالح؟ ما عرفناش واش كتكون اإلمكانيات اللوجستيكية والبشرية 
حاضرة باش يمكن لها تنفذ هاذ اإلصالح؟ اآلن إيال تكلمنا على الدراجة 
ثالثية العجالت اللي في الحقيقة استبشرنا خيرا أنها غتساهم في توفير 
مناصب شغل، غتساهم كذلك في تخفيف من صعوبة تنقل البضائع 
داخل املدن وداخل التجمعات السكنية ذات األزقة الضيقة، وفكرنا 
بهاذ ال�شي إال أن هاذ العملية السيد الوزير كتعرف واحد التأخير لعدة 

أسباب، على الوزارة باش تعالجها.

وفي الفريق الدستوري اعتمدنا نفس.. تنطلبو منكم عاود ثاني قبل 
فوات األوان، اعتماد نفس اإلجراءات بالنسبة للدرجة ذات العجلتين 
النشل  عمليات  في  والستعمالها  الطرقات  عبر  فو�شى  من  تخلقه  ملا 
أو  املالك  هوية  تحديد  إمكانية  دون  املخدرات  وترويج  واالختطاف 
محاصرة املستعمل، لذلك وجب إحصاء شامل انطالقا من نقط البيع 
واعتماد بطاقة رمادية وترقيم هاذ الدراجات، ألن االنتشار ديالها اليوم 
أصبح كبير ويكون خطورة على املارة وتساهم بنسبة كبيرة في حوادث 
السير والجرائم اللي تكلمت عليها، منها كذلك التحرش أمام املؤسسات 
الجريمة  واحد  كتقام  نحاسب؟  من  كنعرفوش  ما  ولكن  التعليمية 
كيتخطفو الناس كيتسرقو في الطريق، ولكن ما تيمكلناش نحددو حامل 
في  الحكومة  أن  وبالتالي كنتمناو  ديالها،  املالك  أو  الدراجة  مستعمل 
السياسة االستباقية ديالها املعلنة ملعالجة هاذ اآلفة تكون دائما مهيأة 
لوجستيكيا، بشريا إلنزال هاذ اإلصالح، حنا معاكم في اإلصالح اللي 
شرعتو فيه، ولكن راه متأخر ومتعثر حتى املراكز ديال الفحص التقني 
راها ال تباشر اآلن ما غاداش معكم في نفس السياق السيد الوزير، 

بحيث أن كاينة بعض املراكز ديال الفحص التقني...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد الوزير تعقيب.

لةسيدخنحمدخنجيبخبوةيفخلةوزي7خلملدتدبخةدىخوزي7خلةتجهيزخ
ولةدقلخولةلوجستيكخلملكلفخبةةدقل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

املقترحات اللي تفضل بها السيد النائب املحترم، قلت الجزء الكبير 
منها اليوم يطبق، حوالي 120 ألف فهاذ 4 شهور اللي بدينا من ماي 120 
ألف دراجة نارية اللي تمت عبر املسار ديال أننا نحاول نثبتو املالك ونديرو 
لها الترقيم بالنسبة اللي عندهم الحجم ديالها 50 �شي �شي مكعب، 
وبالتالي األمور راها غادية. صحيح في بعض املدن وبعض املراكز ألنه كان 
واحد تنعطيو لو 20 مراكز املراقبة التقنية تيكون عندو السيارات، اليوم 
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ألننا تفاهمنا مع هاذ املراكز باش التكلفة ديال الفحص وديال املراقبة 
ما تكونش مكلفة، هاذ املراكز تتبغي دير السيارات ألنه تتخلص عليها 
عوض ما دوز املواطر اللي غادي يدوزهم وخاصة أنه ما كانتش تجربة 
عندها هاذ املراكز، غنعطيك نموذج السيد النائب املحترم، اليوم كاين 
املواطر اللي هاذي 30 و40 عام اللي تيدورو، حنا اليوم بغينا نديرو 
هاذ اإلجرءات باش نعرفو بهم، منين تيجيب املوطور للمراقبة التقنية 
ما تيعرفوش حتى يشوفو النوامر فين كاينين باش يديروهم في الوثيقة 
الرسيمة، تيضطرو على أنه تياخذ لهم الوقت بمعنى كاين إشكاالت، 
900 ألف عربة من هاذ  تنقول لك في حجم ديال واحد  لكن منين 
الحجم 120 دوزناهم في 4 شهور بمعنى أنه الحمد هلل األمور تتقدم وأنه 
إن شاء هللا في آخر املطاف غادي نستاطعو أننا نحسمو في املسألة ديال 
العربات اللي نقولها كانت في املدونة ولكن حتى �شي واحد ما زعم على أنه 
يدوز للتطبيق ديالها، وهذا هو اللي مهم بالنسبة للعمل الحكومي في هذا 

املجال، شكرا السيد النائب.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

والربط  الخطوط  بتقوية  متعلق  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
السككي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخحسنخلة ياللي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولب،

السيد الوزير أنت تعلم دور الربط السككي في التنمية، نسائلكم 
السيد الوزير، عن برنامج املكتب الوطني للسكك الحديدية في ربط 

بعض املدن وخاصة إقليم الخميسات.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخنجيبخبوةيفخلةوزي7خلملدتدبخةدىخوزي7خلةتجهيزخ
ولةدقلخولةلوجستيكخلملكلفخبةةدقل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

شك7لخلةسيدخلةدةئب،

السككي  الربط  هو  املحترم،  النائب  السيد  تفضلت  كما  بالفعل 
هو من بين األمور اللي الحكومة بالفعل اعطاتها األولوية الضرورية، 
العقد البرنامج املتوفر فيه 33 مليار ديال االستثمار في 13 سكك عادية 
و20 اللي تتم�شي لTGV فائق السرعة واليوم في إطار هاذ التغطية، 

اللي نريدها أن تكون كاملة على حساب املعطيات اللي هي اقتصادية 
وتنموية وديال الربط، نأكد لك على أنه اليوم في إطار هاذ ال�شي اللي 
 un املخطط مديري جديد  واحد  كاين  النائب،  السيد  عليه  تكلمت 
schéma directeur توجيهي اللي من خاللو غادي نمشيو نطلعو من 
النسبة ديال التغطية، وهو في قيد التحضير إن شاء هللا رب العاملين، 
وغادي يراعي التغيرات اللي هي تنموية في البالد أيضا واجتماعية وهاذ 

التقسيم الجهوي الجديد.

وبالنسبة للخميسات راه في إطار قيد الدراسة 2016 غادي توجد، 
فيها  خدامين  راها  الدراسة  الخميسات  عبر  الرباط-مكناس  كنفكرو 
وغادي توجد في 2016 إن شاء هللا رب العاملين، باش نشوفو الجدوى 

على أننا نمررو السكك الحديدية من الخميسات شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضل السيد النائب تعقيب.

لةدةئبخلةسيدخحسنخلة ياللي:

شكرا السيد الوزير على الجواب، أظن بأن في إطار التقسيم العادل 

للثروة وكذلك في إطار العدالة االجتماعية واملجالية، تنظن بأن إقليم 

الخميسات السيد الوزير، في 2012 سبب النزول ديال هاذ السؤال 

السيد وزير التجهيز كان الجواب ديالو، بأنه ما كايناش الجدوى للقيام 
البحراوي  عالل  سيدي  طريق  عن  ومكناس  الرباط  بين  الربط  بهاذ 

وتيفيلت، خميسات، مكناس. اآلن من بعد املناقشة داخل اللجنة تبين 

بأن ضروري ومع خلق املجال الصناعي ديال عين جوهرة في إطار البرنامج 

ديال وزارة التجهيز، في إطار املناطق اللوجستيكية، هناك دراسة على 

أساس ربما خلق منطقة لوجستيكية داخل عين جوهرة، وبالتالي الربط 

السككي ولى ضروري ولى ملح فيما يتعلق..

وفي إطار كذلك الجهوية املوسعة إقليم الخميسات إقليم كذلك 

أنا تنقولها بكل صراحة أظن بأن هاذ  الناحية،  اللي هو مهمش من 

النصيب  تاخذ  واتخاذ كذلك  االعتبار،  بعين  اتخاذ  املنطقة خاصها 

ديالها من التنمية أظن بأن الدراسة في 2016 ما بغيناهاش تبقى غير 

ورق دراسة عادية، ولكن تفعيل هاذ الدراسة في االستراتيجية املقبلة 

في أقرب اآلجال على املدى القريب وليس على املدى البعيد أو املتوسط، 

باش ياخذ إقليم الخميسات النصيب ديالو من التنمية، شكرا السيد 

الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 

الوزير. العفو العفو السيد الوزير، كاين �شي تعقيب، تفضل السيد 
النائب.



عدد.11–27.صفر.1437  )09.دجنبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان999  

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخرشيد:

الساكنة،  عن  العزلة  فك  من  عنه  يترتب  وما  السككي  النقل 
نحيطكم علما السيد الوزير، بكون محطة القطار بالنواصر ال تشتغل 
منذ سنوات كمحطة للمسافرين وإنما كإدارة لتدبير النقل السككي. 
لذا نطالبكم السيد الوزير، من أجل التدخل قصد حل هذه اإلشكالية 

وشكرا وتصحيح الوضعية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخنجيبخبوةيفخلةوزي7خلملدتدبخةدىخوزي7خلةتجهيزخ
ولةدقلخولةلوجستيكخلملكلفخبةةدقل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

ال غير السيد النائب املحترم هو السيد الوزير والزميل واألخ �شي عزيز 
منين تيتكلم على واحد املوضوع تيهضر في إطار العدالة املجالية النقلية، 
فالخميسات الحمد هلل l’autoroute راه هي تتمر منها كاين أقاليم اللي 
بالفعل ملا تيتكلم السيد النائب على الخميسات وتيقول لك محروم إلى 
آخره أنا تنستغرب كيفاش إيال كان محروم الخميسات شنو غادي تقول 
بعض األقاليم اللي ما عندها ال طريق وطنية، ال طرق جهوية، ال طائرة، 
ال قطار ال... وبالتالي إقليم الخميسات الحمد هلل هو محظوظ وحنا قلنا 
بأنه اليوم الدراسة هي اللي غادي تعطينا واش هناك إمكانية وجدوى 
أننا نديرو هاذ السكك الحديدية، وايال اعطاتنا الدراسة بأنه هاذ ال�شي 

ممكن ما غادي يمكن إال أننا نخدمو على أننا انجزوه.

بالنسبة للنواصر السيد النائب املحترم، فالترتيبات اللي كاينة على 
الصعيد l’ONCF السكك الحديدية تتبين بأنه ما عندوش املكتب ما 
تيحتاج لداك املحطة، إيال عندكم �شي معطيات إضافية اللي يمكن 
تعززوا بها املوقف على أننا نرجعو للصيغة القديمة حنا ما نقولو غير 

آمين هاذ ال�شي اللي كاين والسالم عليكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن عدم مواكبة النقل الجوي ملتطلبات 
املحطات السياحية املحدثة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخسليملخف7جي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولب،

منذ بداية الوالية ونحن نلح على حل معضلة النقل الجوي بالجهة 

الشرقية، ملا له من عالقة وطيدة باالستثمار وباإلقالع التنموي. لذلك ما 
هي اإلجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل حل هذا املشكل؟ وما مصير 
االتفاقية التي ال زالت لم يؤشر عليها من طرف وزارة النقل والحال أنه 
تم التوقيع عليها من طرف وزارة الداخلية ومن طرف املصالح املحلية، 
مجلس الجهة ووكالة الجهة الشرقية، لذلك نسائلكم السيد الوزير، 

عن جدوى هذه التأشيرة ديال االتفاقية وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخنجيبخبوةيفخلةوزي7خلملدتدبخةدىخوزي7خلةتجهيزخ
ولةدقلخولةلوجستيكخلملكلفخبةةدقل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

شك7لخلةسيدةخلةدةئبل،

ال، الجهة الشرقية كما تعلمين أنت السيدة النائبة برملانية على 
هاذ الجهة، تتعرفي على أن الجهة الشرقية الحمد هلل حظيت باهتمام 
مولوي خالل السنوات األخيرة، وما يمكنش نقولو على أنه بالفعل ما 
عندهاش مطارات، املطار ديال الناظور من املطارات املهمة في املنطقة 
الشرقية العروي، املطار ديال وجدة أيضا من املناطق بالنسبة لنا مطار 
من املطارات املهمة. اآلن االرتباط ديال بعض املدن بعض املدن وأظن 
السيدة النائبة اللي غادي تكلم على السعيدية واملناطق املرتفقة، اليوم 
السعيدية من خالل املطارين ديال الناظور وديال وجدة عندها ارتباط 

في األسبوع مع 73 مطار دولي اللي يمكن تحرك غير خالل الفترة.

اآلن االتفاقية اللي تكملتو عليها، تتعرفو بأنه الجهة السابقة ما�شي 
اليوم راه كاين  إيال تم من طرف الجهة  التوقيع  الحالية،  هي الجهة 
جهة جديدة اللي خاصها هي تأشر، حنا ما غاديش نهضرو على الجهة 
القديمة هي اللي موقعة، حنا ننتظر على أنه الجهة الجديدة أن تؤشر 
الفكرة راها جات من عند الوزارة ومع وزارة الداخلية ملا تؤشر عليها 

الجهة الجديدة الوزارة ال يمكن إال أن تؤشر وأن توافق شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخسليملخف7جي:

أنا ال أتحدث عن اللوجستيك، ألن فعال الجهة الشرقية تتوفر على 
3 مطارات مطار وجدة أنكاد اللي الطاقة االستيعابية ديال املسافرين 3 
مالين مسافر في السنة والناظور مليون و500 ألف في السنة وبوعرفة 
الشركة  ألن  أوال  ملاذا؟  الوزير،  السيد  كثيرة  مشاكل  ولكن  كذلك. 
الوطنية la RAM ال تقوم بالواجب السيد الوزير، أنا ما كنتكلمش على 
اللوجستيك، الرحالت مواقيت الرحالت مواقيت مستحيلة، التذاكر 
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السيد الوزير جد مرتفعة، كيف يمكن للمستثمرين من الدار البيضاء 
لوجدة 2400 درهم السيد الوزير، والحال أن الشركات األجنبية السيد 
الوزير، ملاذا ال يتم فتح املجال مع الشركات األجنبية تحت الرقابة، 
إذا كانت عاجزة الشركة الوطنية ألن عندنا مشكل مواقيت، رحالت 
مستحيلة السيد الوزير، 4 صباحا الرحالت اللي يمشيو لوجدة انكاد 
ربما دائما يمشيو ملطارات العروي أو العكس، كذلك ملاذا ال يفتح الخط 
ما بين وجدة والرباط السيد الوزير، ألن جميع الناس كيجيو العاصمة 
اإلدارية، وجل اللي كيجي للرباط خاصو يم�شي حتى للدار البيضاء، إذن 

املشاكل بالنسبة للمستثمرين كذلك...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة. هل هناك من تعقيب إضافي؟ التعقيب في 
بعض الثواني السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخنجيبخبوةيفخلةوزي7خلملدتدبخةدىخوزي7خلةتجهيزخ
ولةدقلخولةلوجستيكخلملكلفخبةةدقل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

بغيتو  اللي  داك�شي  ديرو  االتفاقية  في  حنا  النائبة  السيدة  راه 
تتشوفوه مزيان، حنا منين تتعطيونا االتفاقية فيها أجيو للرباط، أجيو 
للدار البيضاء نديرو 600 درهم، 1000 درهم هاذ ال�شي حنا نتفقو عليه 
وغادي نطبقوه، غير ديك األمور خاص السيدة النائبة تعرف بأنه في 
كثير من األحيان بعض املدن وبعض الجهات تنديرو معاهم اتفاقية، 
كاين النسبة ديال امللء في بعض الجهات اللي وقعنا مهم %37، ما هي 
مفيدة ال la RAM وال الجهة ألنها تتخلص الفلوس وما تيمشيوش الناس 
وال الوزارة ديال الداخلية وال الوزارة ديال النقل والتجهيز، وبالتالي 
االتفاقية واملحتويات ديالها حنا ال يمكن إال أن.. عندما نتفق معكم ال 

يمكن إال أن نطبق ما نتفق عليه.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، سؤال حول إشكالية النقل العمومي بين العالم الحضري 
والعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخأحمدخلملتصدق:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، تتعطل مصالح ساكنة العالم القروي بسبب مشاكل 
النقل وخاصة الفئة املتمدرسة الطلبة والتالميذ، وذلك بسبب تضارب 
املصالح في مجال االختصاص الجغرافي لكل من السيارات وحافالت 
النقل العمومي. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن االستراتيجية في تدبير 

النقل لتخفيف من معاناة ساكنة العالم القروي وشكرا؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخنجيبخبوةيفخلةوزي7خلملدتدبخةدىخوزي7خلةتجهيزخ
ولةدقلخولةلوجستيكخلملكلفخبةةدقل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد النائب املحترم، بالفعل طرحت موضوع اللي فيه التمدرس، 
اللي فيه دفتر  النقل املدر�شي  وبالتالي االختصاصات ديالنا هي ديال 
التحمالت واضح، بالنسبة النقل ديال األطفال وال يمكن إال أن نرخص 
لكل من يتقدم في هذا املجال وأيضا النقل املزدوج، كما تعلمون فيه 
بعض اإلشكاالت اللي هي مرتبطة باملجال ديال االختصاص ألنه بالفعل 
كاين الحافالت، الخطوط القصيرة كاين الطاكسيات اللي تيديرو بين 
املدن وال بين املدن والقرى وكاين النقل املزدوج اللي تابع للوزارة اللي هي 

مسؤولة عليه، هذا أيضا فيه دفتر تحمالت وفيه تسهيالت وتيسير ما 

بعده تسهيل وما بعده تيسير.

اليوم يكفي أنه يقدم امللف ديالو في الجهة اللي هو منتمي لها في 

اإلقليم، ونعطيو لو الترخيص اللي هو مؤقت يم�شي يشتغل حتى يوفر 

األمور اللي هي مطلوبة منو وعاد يجي، عندنا %37 ديال الرخص اللي 

مفروض معطية هي املستغلة بمعنى عندنا %63 غير مستغل وحنا 

منفتحين في هذا املجال على الترخيص لكل من يريد أن يستثمر في هذا 

املجال دون استثناء شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخعبدخهللاخنو�سى:

املجهودات  نثمن  الحقيقة  في  الوزير على جوابكم،  السيد  شكرا 

الكبيرة التي تبذلونها على رأس هذا القطاع الحيوي الهام. السيد الوزير، 

طرحنا هاذ السؤال بعد ما الحظنا وجود واحد الصراع يكاد يكون شبه 

يومي بين السيارات ديال األجرة والحافالت والنقل املزدوج، هذا الصراع 

الضحية فيه األولى هم املواطنون خاصة املتمدرسين والطلبة.

السيد الوزير، ندعوكم للتنسيق مع وزارة الداخلية لتدبير النقل 

بين العالم القروي والحضري، في أفق تجميع كل وسائل النقل تحت 

غياب  في  الوزير،  السيد  املتدخلين.  تعدد  بدل  واحدة  وزارة  وصاية 

مراقبة األسعار هناك فو�شى فهاذ املجال بداعي الزيادة في املحروقات، 
رغم الدعم الحكومي املعلن، كما نتسائل عن مصير رخص النقل بين 

القروي والحضري اللي توقفت عن التشغيل ونخص بالذكر...
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلاحجوجي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، تفاعال مع نفس السؤال، تنقولو على أن إشكالية 
النقل هو وسيلة  أن  ذلك  املشاكل،  أم  تعتبر  القروي  بالعالم  النقل 
النقل  أمام غياب  للتسويق.  للعالج وسيلة كذلك  للتمدرس، وسيلة 
النقل  استعمال  إلى  يضطرون  املواطنون  القروي  بالعالم  العمومي 
السري وعندما يقع الناقل السري في مخالفة، ماذا يقع؟ املنقول سواء 
كان تلميذا أو متسوقا أو مريضا هو نفسه يقع في نفس الحرج. لذلك 
كنلتمسو منكم السيد الوزير، أنكم في هذا املجال بصفة خاصة في 

العالم القروي أنكم على األقل تعطيو رخص لحل هذا اإلشكال شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضلي السيدة النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخسعةنخبوةعيشخحج7لوي:

املتداخلين  وكثرة  االختصاصات  تداخل  الوزير،  السيد  شكرا 
واملخاطبين عند محطة التوقف من بين أهم مشاكل النقل العمومي 
النقل  الوزير،  السيد  مثال  نعطيك  والقروي،  الحضري  بين  الرابط 
ي كيوقع 

ّ
املزدوج لسيارة األجرة لجماعة ملوسة كيتوقف في طنجة، مل

مشكل واش غادي يكون املسؤول هو الجماعة ديال طنجة؟ وال الجماعة 
ديال ملوسة؟ نفس ال�شيء بالنسبة للنقل املزدوج وسيارة األجرة في 
ي كيوقع مشكل من هو املخاطب 

ّ
خميس أنجرة كتوقف في تطوان، مل

ال�شيء  نفس  أنجرة؟  ديال  الجماعة  وال  تطوان  ديال  الجماعة  واش 
ي كيوقعو 

ّ
بالنسبة لجماعة ديال تاغرمت اللي كتم�شي في الفنيدق، مل

اإلشكاالت ما كيجبروش مع من يتخاطبو واش غنتخاطبو مع اللي فيها 
محطة التوقف أو الجماعة التي ينحدر منها وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيدة النائبة، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخبوشعيبخنبيه:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

رخصة  حجز  ديال  الظاهرة  ديال  املشكلة  كاين  الوزير،  السيد 
السياقة، رخصة السياقة من طرف أعوان ديال مراقبة الطرق، بعض 
املرات في حاالت مخالفات ديال الدرجة الثالثة اللي ما كتوصلش 300 
درهم، كيوقع مشكل أنا كيعطي واحد األجل ديال 15 يوم، في حين أن 

املدة تفوت شهر والزيادة إلى آخره وكيتعرض هداك السائق ملشاكل 
ويم�شي حتى للطرد في حاالت كثيرة، بعض املرات كيبغي يخلص هداك 
السيد والعون كيرفض له، فكاين �شي حل ديال هاذ املشكل ديال حجز 

هاذ رخصة السياقة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخنجيبخبوةيفخلةوزي7خلملدتدبخةدىخوزي7خلةتجهيزخ
ولةدقلخولةلوجستيكخلملكلفخبةةدقل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد النائب نبدا بآخر تدخل، بالفعل مراعاة لهاذ املطالب ديال 
العديد من السائقين املدونة 52.05 كان فيها هاذ اإلشكال مطروح، 
به  وتفضلوا  به  تفضلتي  اللي  لداك�شي  تستجيب  الحالية  الحكومة 
السائقين اآلخرين بمعنى السحب اليوم ديال الرخصة وخاصة ديال 
الجميع، ولكن خاصة بالنسبة للمهنيين لن يتم إال بعد صدور قرارات 
وأحكام اللي ناتجة على الحادثة وال على املخالفة، ما عدا دون ذلك ما 
غاديش يبقى اليوم، في التعديل اللي راه في مجلس النواب واللي قدمناه 
خالل هاذ الشهر قبل ما يبدا القانون املالي، إيال صادقتو لنا على التعديل 
راه غادي يولي هاذ املسألة ما غاديش تبقى جاهزة وحنا تنستاجبو فيه 

للطلب ديال السائقين وديال املهنيين وأيضا ديال املواطنين املغاربة.

ببعض  مرتبطة  هي  اللي  اإلشكاالت  من  العديد  هناك  بالفعل 
الصالحيات اللي هي متواجدة في هذا امللف، لكن ما نشتغل عليه اليوم 
هو أنه ال يمكن أن يطلب من وزارة النقل أن تكثف العالقة ديالها 
مع وزارة الداخلية، ألن حنا حكومة واحدة واللقاءات الحمد هلل هي 
مستمرة، وتيعرف السيد النائب املحترم، على أنه بالفعل هناك لجان 
إقليمية وفهاذ اللجان اإلقليمية كاين ممثل ديال السلطة وديال وزارة 
الداخلية كداخلية، وكاين ممثل ديال وزارة النقل باإلضافة إلى املمثلين 
ديال القطاعات األخرى، وبالتالي بالتنسيق فيما يتعلق بالرخص ديال 
النقل املزدوج يتم على صعيد هاذ اللجان اإلقليمية. يمكن نقول لكم 
على أنه هناك اليوم لقاءات ثنائية مع وزارة الداخلية ووزارة النقل 
على أساس أننا نتناولو عديد من امللفات اللي هي مشتركة، من قبيل 
الصالحيات ديال الطاكسيات وديال النقل املزدوج واملآالت واش نقطة 
االنطالق؟ واش نقطة الوصول؟ لكن اإلشكاالت اللي طرحتها السيدة 
النائبة املحترمة ما�شي إشكاالت باملفهوم اإلداري اللي كتنلقاو صعوبة، 
هو النقل املزدوج عندوle point ديالو اللي عندو فيه الرخصة، يا إما 
غيكون تابع للفنيدق العمالة، يا إما غيكون تابع لعمالة طنجة يا إما 
الفحص أنجرة فالنمادج اللي جبتي، فمنين كيكون عندو إشكال ما�شي 
فالنقط ديال الوصول كيمشيو للنقطة اللي عندو فيها الترخيص ديالو 

وتما كيتحل اإلشكال.
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اليوم اللي هو مطلوب اللي خصكم تساعدونا فيه، هو النقل املزدوج 
ملا تدار النقل املزدوج تدار باش بالفعل يهتم بالعالم القروي، اليوم 
اإلخوان ديال النقل املزدوج كيقول لك أنا كنجيب لك املواطنين من 
العالم القروي خصني ندخلهم لك للمدينة من غادي ندخلهم للمدينة، 
ما غاديش تخليهوم لي في الطرف ديال املدينة خصني ندخل للمدينة وإال 
خصو يعاود يشد طاك�شي فحال النقل املزدوج باش يدخل للمدينة، 
كينوضو اإلخوان ديال الطاكسيات والطوبيسات كيقول لك أودي حنا 
الشغال ديالنا هو نهزو الناس داخل املدينة يا إما طاك�شي يا إما طوبيس، 
إذن أشنو غدير الوزارة؟ وبالتالي اإلشكال مطروح وهذا كيتطلب على 
أننا نصيغو من جديد الظهير ديال 63 اللي كيهدر على االختصاصات 
الجغرافية ديال النقل الحضري بين املدن وهذا اللي غادي يسمح لنا 
بالفعل على أننا نوجدو بعض اإلجابات اللي هي إجابات لهذا النوع ديال 
النقل وبالفعل ما نخبيوش عليكم على أنه وزارة النقل تبغي على أنه كل 
ما يتعلق بالنقل يولي تابع لوزارة النقل، فهذا اللي كنبغيو حنا في وزارة 

النقل على أية حال.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير. سؤال عن إشكالية املأذونيات غير املستغلة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخحسنخلاحةرس:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير املحترم، في إطار املجهودات التي تبذلونها لتنظيم النقل 
الطرقي العمومي، ال زالت هناك مجموعة من املأذونيات غير مستغلة. 
نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات التي ستتخذونها ملعالجة هذه 

اإلشكالية. شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخنجيبخبوةيفخلةوزي7خلملدتدبخةدىخوزي7خلةتجهيزخ
ولةدقلخولةلوجستيكخلملكلفخبةةدقل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

شك7لخلةسيدخلةدةئبخلملحت9م،

بالفعل هذا القطاع كما تعلمون الوزارة منكبة على اإلصالح ديال 
القطاع ديال املأذونيات ونقل املسافرين أساسا. عندنا حوالي 1500 
مقاولة التي تشتغل في هذا املجال حوالي 3500 مأذونية اللي هي عندنا 
محصية، حوالي %73 من املأذونيات هي مكتراة بمعنى ليست مستغلة 
بطريقة مباشرة من طرف صاحب املأذونية، وهذا هو اللي كيجعل أنه 

اإلشكاالت اللي هي فهاذ القطاع هي إشكاالت كبيرة، ومنين كنقول غير 
مستغلة، جزء منها إما مشاكل ديال قضائية، إما مشاكل ديال اإلرث، 
هي  اللي  إشكاالت  عدة  هناك  أنه  بمعنى  املردودية  ديال  مشاكل  إما 

مطروحة.

اليوم حنا اإلصالح غادي نقدموه بطريقة اللي غادي نمشيو نحو 

مزيد من املهنية، مزيد من.. عوض ما يبقاو األشخاص يوليو شركات 

وأيضا نديرو التعميم الذي يفيد الرفع من الجودة وملا ال التقليص من 

الرئيسية واللي غنحاولو من  األسعار برفع املنافسة. هذه هي األفكار 

هنا آلخر السنة إن شاء هللا أننا نوصلو مع اإلخوان املهنيين إلى اتفاق 

بشأنها، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخإنريسخلةثم7ي:

شك7لخلةسيدخلةوزي7،

حقيقة هذا القطاع من بين أهم االختالالت اللي ساهمت في أنه 

يوقع فيه بحال هاذ النوع من األشياء اللي تكلمت عليها السيد الوزير 

هو املنطق ديال الريع، اللي كيخلي أنه كيستافدو ناس ما يستحقوش 

كريمات، مما كيجعلهم ما محتاجينش يستعملوهم.

السيد  بهم  كنطالبوكم  اللي  اإلجراءات  أهم  بين  من  حنا  لذلك 

الوزير، باش تكون في االستراتيجية ديال اإلصالح ديالكم، هو أنه تمشيو 

في اتجاه التحرير باش تكون هناك تكافؤ للفرص، استفادة للجميع وفق 

دفتر تحمالت كيراعي الجودة، كيراعي السالمة وكيراعي كذلك االعتبار 

االجتماعي.

من بين األسباب اللي طرحتي السيد الوزير املتعلقة بعدم استغالل، 

ضعف مردودية الخط أو سوء توزيع ساعات االنطالق، حقيقة بعض 

األمثلة كيكون عندنا مثال نعطي مثال بالخط ديال آسفي-مراكش وحنا 

كنتكلموا اليوم على الجهوية، 16 حافلة كتنطلق كلها الصباح وكتوقف 

عند الخمسة، بمعنى أنه واحد املواطن اللي غادي يجي من مراكش 

حافلة.  يلقى  غديش  ما  الخمسة  عند  يوقف  غادي  ويتنقل  آلسفي 

ولذلك كنطالبوكم السيد الوزير، باش تاخذوا إجراءات عاجلة فهاذ 

االتجاه وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير 

عندك �شي تعقيب، �شي ثواني.
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لةسيدخنحمدخنجيبخبوةيفخلةوزي7خلملدتدبخةدىخوزي7خلةتجهيزخ
ولةدقلخولةلوجستيكخلملكلفخبةةدقل:

ال، أكيد أنه غير نصحح بعض، ما�شي جميع ما هو متوقف م�شى 
ألنه الناس ما خصهومش يخدمو، كاين اللي فيه مشاكل وناس فقيرة 
ومخصوصة، ولكن ما كتستغلش نظرا ملشاكل إما إدارية وإما قضائية 
وإما ما عندهاش الحافلة باش تستغل إلخ... املسألة الثانية التحرير 
عندو تبعات، حنا اليوم في إطار ما هو موجود سنحافظ على املكتسبات 

جميع.. الجديدة سيعلن عنها...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير. سؤال آني عن اإلجراءات املتخذة لتنشيط 
املالحة الجوية بمطار الشريف اإلدري�شي بالحسيمة للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلاحقخأنغةر:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لتنشيط  املتخذة  اإلجراءات  اليوم حول  نسائلك  الوزير،  السيد 
املالحة الجوية بمطار الحسيمة؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لةسيدخنحمدخنجيبخبوةيفخلةوزي7خلملدتدبخةدىخوزي7خلةتجهيزخ
ولةدقلخولةلوجستيكخلملكلفخبةةدقل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

شك7لخلةسيدخلةدةئب،

املالحة  املجال ديال  بالفعل  بأنه  املحترم، كتعرف  النائب  السيد 
واللي   L’open skyاللي دخلنا فيه ب النقل هو قطاع  الجوية وديال 
هو قطاع محرر واللي كيشتغلو عليه عديد من الفاعلين، واللي فيه 
املسألة ديال املنافسة واللي فيه أيضا املسألة ديال املردودية التجارية 
واملردودية االقتصادية، الخطوط امللكية املغربية إيال فهمت السؤال، 
ألنكم اختصرتو السؤال اختصارا، الخطوط امللكية املغربية عندها 
عقد برنامج مع الدولة 2011-2016 واللي فيه عديد من األمور ومنهم 
البند السابع الذي يشير، على أنه الشركة عليها أن تغلق جميع الخطوط 
اللي ما عندهمش مردودية ومردودية على املدى املتوسط والطويل اللي 
ي كيكون إقبال وطلب كبير مع 

ّ
كتشتغل في الفترات ديال الصيف مل

الحسيمة كتشتغل الخطوط امللكية املغربية، هناك أكثر من 3 ديال 
الشركات كيديرو الحسيمة-أمستردام أساسا، وبروكسيل على العموم 
وكيشتغلو في الفترات اللي كيكون فيها العمل كبير والطلب كبير، وما عدا 

ذلك ما كاينش طلب اللي هو.. الشركات اللي هي الخاصة ما كتشتغلش 
على هاذ الخطوط هدي وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلاحقخأنغةر:

شك7لخلةسيدخلةوزي7،

حنا كنطرحوا عليكم هذا السؤال، بالنسبة كيف ذكرتي السيد 

الوزير على أنه ما كاينش إقبال، وال راه ما كاينش يعني مسألة تجارية 

وال مسألة ديال الربح. حنا كنشوفو بأنه هذا الدور ديالكم وانتما هادي 

مسؤولية ديالكم وما يمكنش غادي تنكروها. فحنا اللي كنعرفو هو 

أنكم تقدموا خدمات للمواطنين، فهاذ املطار كان خدام وخاصو يخدم 

وهو من أقدم املطارات وكانت عندو واحد املردودية كبيرة في إطار الدعم 

االقتصادي ديال هاذ املنطقة، وكذلك حنا كنطرحو هاذ السؤال ألن 

كل الرحالت الدولية اللي كانت فهاذ املطار ديال الحسيمة أصبحت 

متوقفة. حنا كنا كنتظروا أنه يتفتح الخط ديال بروكسيل-الحسيمة 

فإذا به نفاجأ بإلغاء الخط ديال أمستردام-الحسيمة، واليوم أصبحت 

بدون خطوط دولية...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تعقيب السيد 

الوزير في بعض الثواني عندك ما زال.

لةسيدخنحمدخنجيبخبوةيفخلةوزي7خلملدتدبخةدىخوزي7خلةتجهيزخ
ولةدقلخولةلوجستيكخلملكلفخبةةدقل:

اليوم قلت  تنديروها،  ديالنا  اللي هي  بكامل املسؤولية  ..نتحملها 

الخط حنا في إطار اتفاقيات داخلية الشراكة اللي درنا معاكم بالفعل 

مع اإلخوان ديال الحسيمة هو الدار البيضاء-تطوان-الحسيمة ب 600 

 la و1200، ها حنا وقعناها والدولة كتعطي فيها aller simple درهم

part ديالها ولكن باش تطلبوا منا أننا نديروا أمستردام-الحسيمة من 

طرف الخطوط امللكية املغربية، حنا منفتحين...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، شكرا على املساهمة ديالكم. وننتقل إلى قطاع 

الشؤون العامة والحكامة، سؤال عن اختيار موزعي الدقيق املدعم 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب.
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لةدةئبخلةسيدخعبدخلملجيدخآيتخلةعديلل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، توزيع الدقيق املدعم يعرف تصرفات بعض أصحاب 
املطاحن التي ال تخدم مصلحة املستهلكين، والزال لم يخضع ملنهجية 

واضحة. نسائلكم عن اإلجراءات لتفادي هذه التالعبات؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لاحكونلخ رئيسخ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ لةوفةخ نحمدخ لةسيدخ
لملكلفخبةةشؤونخلةعةنلخولاحكةنل:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

لةسيدخلة7ئيس،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

ينفع،  الخير  جاء  ما  وقت  ولكن  قديم،  شوية  هذا  السؤال  هاذ 
من الحاويج اخذينا مجموعة ديال التدابير، لذلك إيال الحظتو قلت 
الشكايات اللي كانت عندنا في هذا املوضوع ديال الدقيق املدعم، ودرنا 
فيه الشفافية وكنشرو الحصص ديال األقاليم، وكنشرو الحصص 
ديال كل مطحنة، كيتطلب منا واحد الحاجة اللي حنا راه صعيب علينا 
نديروها؛ وهو التجار، التجار كيشتغلو مع املطاحن، راه ما يمكنليش نلزم 
ال أنا وال رئيس الحكومة، رئيس الحكومة قبل منا، وال وزير الداخلية، وال 
العامل، يلزم على املطحنة واحد السيد اللي ما غاديش يخلصها، حتى 
هاذ ال�شي وقفنا عليه، كاينين الناس كيجيو يشريو من املطحنة ياخذو 
من املطحنة النسبة ديالهم وراه ما كيخلصوش وكيقطعو ليهم مالين 
املطاحين، ما�شي حيث مدعم أنت ما تخلصش، وا تخلصتي من الناس 
أجي خلص املطحنة، ولكن هاذ ال�شي وال خاضع لواحد املسلسل، كلو 

د املراقبة، كتجيو تقولو لينا خاص التجار نصايبو ليهم حنا القواعد...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةزويتن:

شك7لخلةسيدخلةوزي7،

حنا بدورنا كنثمنو جميع اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة 
من أجل يعني الدفع في النزاهة والشفافية في هذا الدعم املوزع في 
إطار الجماعات الهشة والجماعات املشمولة باملبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية، والجماعات املعزولة وغيرها.. فهذا الدعم هذا موجه لهذه 
كل  كنثمنو  حنا  الوزير،  السيد  كمنتخبين  حنا  املستفيدة،  الفئات 
هذا  توزيع  يكون  يعني  إطار  في  الحكومة  كتاخذها  اللي  التوجهات 

الدعم يعني لجميع الناس املستحقين، يعني البد من استهداف الفئات 
املستحقة عوض اغتنام البعض أو تحريف الوجهة لبعض املتالعبين 
ملسار هذا الدعم. وبالتالي فإذا كانت املراقبة تصعب السيد الوزير على 
مستوى التجار اللي كيبلغ حسب بعض املعطيات ديال التقرير ديال 
املجلس األعلى للحسابات حوالي 4220 تاجر، هذا دون احتساب التجار 
اللي كاينين في األقاليم الجنوبية، فكاين يعني هاذ 4220 تجار تيظهر لي 

خاص الحكومة تدير واحد االستراتيجية فيها انتقائية...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن 
نمر إلى سؤال عن آليات ضبط أسعار املحروقات في السوق الوطنية 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخعزوهةخلةع7لك:

الكلي  األسعار  تحرير  وتاريخ  اليوم  يتصادف  الوزير،  السيد 

للمحروقات، إال أنه في نفس الوقت يحدث تخوف كبير لدى املواطنين 

من تالعب الشركات باألسعار. لذلك نسائل الحكومة ما هي اإلجراءات 

املتخذة من أجل ضمان تزويد املحروقات بالسوق الداخلية بأثمان 

مناسبة؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تفضل السيد الوزير، تعقيب عندكم تعقيب تفضل، ما 

بغاو�شي ال ال معه.. صافي غتلقي السؤال معهم زيد تفضل.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلألع7جخرئيسخلة 7يقخلاح7كي:

الحركي  الفريق  أن  باعتبار  املوضوع  وحدة  عندو  السؤال  يعني 

يسائلكم حول القرار املتعلق بتحرير أسعار املواد النفطية، وكما هو 

معلوم دخل حيز التنفيذ اليوم هاذ القرار. التخوفات أو هناك العديد 

من التساؤالت تطرح من طرف الرأي العام الوطني حول اإلنعكاسات 

ديال هاذ القرار.

وبالتالي حنايا في الفريق الحركي، نسائلكم حول اإلجراءات االحترازية 

فيما يتعلق بمتابعة وضبط هاذ تحرير األسعار خصوصا فيما يتعلق 
ربما اآلثار اللي غادي تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي 

هل هناك إجراءات احترازية اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بهاذ القرار 

ديال تحرير األسعار املواد النفطية؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، تفضل السيد الوزير.
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لاحكونلخ لملدتدبخةدىخرئيسخ لةوزي7خ لةوفة،خ لةسيدخنحمدخ
لملكلفخبةةشؤونخلةعةنلخولاحكةنل:

لةسيدخلة7ئيس،

لةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

أوال كنشكر الفريقين اللي وضعوا هاذ السؤال، ألنه حنا اليوم أول 
يوم في تحرير املحروقات، ونقول ليكم واحد ال�شي من 12 ديال الليل 
والفرق خدامة في املغرب، هذا عالش كنت كنقلب على ديك الورقة ألنه 
الحصيلة ديال الوحدة ديال النهار. الحمد هلل حيدنا واحد الكابوس، 
ونزيدكم رئيس الحكومة 7 ونصف ديال الصباح كيقول ليا تعطيني 
األثمان، كنقول لو وبالتي ندورو غير في املدينة بعدا.. على كل حال 
7 ونصف ديال الصباح ألنه كل �شي متخوف من هاذ ال�شي، شوف 
الشعب املغربي من قبيلة وانتما تهضرو في التجهيزات، راه منين غادي 
تدار هاذ التجهيزات، عاد دابا كنقول لوزير التجهيز واحد ال�شيء خطير 
من 2009 لدابا مشات أموال نحط السكة الحديدية 33 مليار ديال 
السكة الحديدية ما بين الخميسات والرباط، حنا مشات لنا في واحد 
الحوايج اللي ما قبطاش. كيمكن لي نطمأنكم بما أنه الحكومة واخذة 
بجميع األجهزة من العماالت، الحكومة، املصالح د املراقبة، واخذين 
جميع االحتياطات، وما يمكنش �شي واحد يستافد من هاذ التحرير باش 
يستغل املستهلكين وال يستغل الصناعة ديالنا، يستحيل، حنا واقفين 
بشوية.  بشوية  ولكن  أمامكم،  كنأكدها  أنا  املوضوع،  لهذا  باملرصاد 
اليوم بدا هاذ ال�شي، الرباط افريقيا غاز هي اللي هبطات الثمن أكثر من 
اآلخرين، ها هو أنقول لكم افريقيا هبطات ل 23 سنتيم الغاز في الرباط، 
وهبطات ليسانس ب25 سنتيم، وOilibya ما غيارتش راه مزيان نقول 
لكم هاذ ال�شي باش يردو البال غدا أنه حنا راه ضابطين شغلنا وراه غادي 
نمشيو لهم يستحيل نسكتو على هاذ ال�شي، وال نسكتو على التالعب 
وبالخصوص  االقتصاد،  في  أساسية  املادة  هاذ  ألنه  البالد  باقتصاد 
Shell نقصات ب  ما غيراتش،  ما زال   Oilibya والكهرباء،  الصناعة 
12 سنتيم الغازوال، ونقصات سوبير ب 8 سنتيم، Total نقصات ب7 
سنتيم الغازوال، ونقصات ب 7 سنتيم ليسانس، Winxo ما بدالتش، 
 Petrom نقصات، ولكن ما زال ما عنديش باش ما نظلموش Petromو
نقصات ولكن ما عنديش الرقم ألنه كنديرو نقط ديال املراقبة، ومن 
دابا 15 يوم غنعاود ندير نقط أخرى ديال املراقبة. احتفظنا واتفقنا 
معاهم، غنحتفظو على نفس ال�شيء اللي كاين في القرار بالنسبة لثمن 
 de. différentielداك إذن  النقل،  في  اللعب  يوقعش  ما  باش  النقل 

transport اللي خارج في القرار الوزاري هو اللي غيطبق.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، زدت لك واحد 30 ثانية ألن هاذ ال�شي كيهم 
املواطنين تعقيب، تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخسعيدخخي9ون:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

على أي السيد الوزير كنشكروك على الجواب ديالكم، ولكن اليوم 

كيظهر بأن القرار ديال التحرير هو قرار أقدم من هاذ النهار هذا، اليوم 

يعني الحكومة حررت هاذ القطاع منذ زمان، باعتماد نظام املقايسة 

ومجموعة ديال القرارات اللي قامت بها الحكومة، اليوم فقط البداية 

ديال اليوم، هو أنه الحكومة لن تعلن على األسعار القصوى للبيع ديال 
املحروقات، هذا هو األول واآلن غيتفتح املجال ديال املنافسة، والدور 

اليوم إضافة للكالم اللي قلتوه بالنسبة للمراقبة، اآلن منطق ديال حرية 

اليوم خاص  املنافسة  ديال  املجلس  ديال  والدور  واملنافسة  األسعار 

بالدور ديالو اآلن في العملية  يكون حاضر بشكل كبير، خاص يقوم 

ديال املراقبة ألنه بدون هاذ العملية ما غادي يكونش فعال هاذ التحرير 

عندو واحد الوقع كبير على مستوى ديال يعني ديال البالد. سؤال السيد 

الوزير كذلك، هو اآلن بعض الناس كتكلم على االحتياطي ديال 30 يوم، 

هنا كاين واحد املجموعة ديال املغالطات وكيطلبو الدولة أنها تدخل من 

أجل الضمان ديال هاذ االحتياط وهذا كالم فقط غير صحيح.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب الفريق الحركي.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلألع7جخرئيسخلة 7يقخلاح7كي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

املواد  أسعار  بتحرير  يتعلق  فيما  جريء  قرار  هذا  يعني  بالفعل، 

النفطية، ولكن حنايا التساؤالت اللي كاينة مطروحة خصوصا فيما 

 2 خاصنا  الوزير،  السيد  بأن  وتنظن  االحترازية،  باإلجراءات  يتعلق 

إجراءات يكونو مهمين؛ كاين هناك ضمانات ديال املستهلك وكاين كذلك 

الجودة، ربما هاذ إشكالية األسعار قد تؤدي إلى انعكاس على جودة يعني 

املواد النفطية، وبالتالي البد أن يكون هناك تتبع ومراقبة هاذ األسعار مع 

استحضار ضمانات للمستهلك مع تفعيل املقتضيات املتعلقة ببعض 

املؤسسات الدستورية كما قال الزميل فيما يتعلق بمجلس املنافسة، 

وتطبيق قانون ديال تحرير األسعار وكذلك الجودة. إذن هناك إجــــراءات 

البد أن تتخـــــذ فيمـــــــا يتعلــــــق بتتبـــــع ومراقبة هاذ القرار املتعلق بتحرير 

األسعار، وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب تعقيب إضافي.
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لةدةئبخلةسيدخنحمدخأبوخلة 7ج:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، التحرير مزيان ولكن أظن أن كاين واحد التقصير 
فيما يخص املواكبة، ألنه كنعرفو على أن هاذ العملية ما فيهاش غير 
هما  حتى  وهاذو  املحطات،  أصحاب  فيها  املستهلك،  فيها  املستهلك؛ 
أصناف املحطات اللي في البادية، املحطات اللي في املراكز، املحطات 
اللي في املدن، حنا دابا دوينا غير في الرباط، وسير لخميس الزمامرة 
غادي تشوف station بشحال تبيع وال ما عرفتش آش غادي تدير، 
يعني خاصنا واحد الحاجة تكون إيال بغينا نديرو الشفافية في املسائل: 
أوال تكون املواكبة؛ ثانيا تكون يعني التواصل باش الناس تفهم، حنا 
دابا هنا برملانيين وما عارفينش les détails ما عارفينش شنو اللي كاين 
التفاصيل، أنا أظن أننا خاص هاذ ال�شي الشعب يوعى به ألن كل �شي 
املواطنين،  جميع  وكيستعمل  الغاز  وكيستعمل  الغازوال  كيستعمل 
وبالتالي حتى هاذ العالقة ما بين les satations، ما بين املحطات راه 
عالقات اللي هي مشكلة كبيرة، ألن كاين شركات كبيرة غطيح من الثمن 
واحد كانت عندو station ديال الشركة صغيرة ما غتقدر تدير والو، 
وبالتالي هداك مول station غيتسيزا، كيفاش غنديرو لهاذ ال�شي إذا 

أظن املواكبة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضل 
السيد الوزير.

لاحكونلخ لملدتدبخةدىخرئيسخ لةوزي7خ لةوفة،خ لةسيدخنحمدخ
لملكلفخبةةشؤونخلةعةنلخولاحكةنل:

كاينة، عالش؟ ألنه هاذي واحد  املحترم،  النائب  السيد  املواكبة 

عام ونصف ونحن في حرب، اليوم كتشوف الثمن على بعد 800 مترو، 

l’autoroute كتشوفو، دابا غادي ندوز واحد املرحلة إن شاء هللا في

اللي غادي تشوف واحد tableau كيقولك هاذ املحطة كتبيع بكذا وهاذ 

املحطة كتبيع بكذا، كيف الدول الراقية، هو غير استثمار، ولكن اليوم 

الثمن راه معلي في الفوق كتشوفو، وزيرنا كل �شي، واللي ما كانش مطبق 

كنا غنسدو ليه كل �شي دار هاذ اإلستثمار؛

ثانيا: تزويد للملكة املغربية هذا أخطر حاجة.. ال إيال اسمحتي.. وهللا 

غير 3 د األرقام باش الرأي العام يكون والسادات والسيدات النواب 

يكونوا مرتاحين، عندنا الغازوال: 37 يوم احتياط، عندنا ليسانس: 44 

يوم، عندنا ديال الطيارات: 32 يوم، عندنا الفيول االصطناعي: 20 يوم، 

وعندنا غاز البوتان: 35 يوم، ولذلك ما تشوشوش على بالدكم واقفين 

واملصالح واقفة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، وشكرا على املساهمة ديالكم في هذه الجلسة. 
وننتقل إلى قطاع التجارة الخارجية وعدد األسئلة 2؛ السؤال األول حول 
تقييم اتفاقيات التبادل الحر التي تربط بالدنا بالعديد من األطراف 
الديمقراطي،  التقدم  النواب املحترمين من فريق  للسيدات والسادة 

تفضل السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخلنريسخلة7ضولني:

لةسيدخلة7ئيس،

من  مجموعة  تربطها  بالدنا  أن  تعلمون  كما  الوزير،  السيد 
االتفاقيات ديال التبادل الحر مع اإلتحاد األوروبي والواليات املتحدة 
األمريكية، مصر وتونس واألردن وغيرها... وهاذ ال�شي إن دل عن �شيء 
فإنما يدل عن املكانة التي تحظى بها بالدنا على املستوى اإلقليمي.. وهاذ 
ال�شي كيبين املكانة اللي تحظى بها بالدنا على املستوى اإلقليمي وعلى 
املستوى الدولي، وأيضا السلع واملنتوجات املغربية والخدمات املصدرة 
إلى  أساسا  تروم  الوزير  السيد  السياسة  هاذ  بها.  املتزايد  واالهتمام 
تشجيع الصادرات، إلى خلق منافذ جديدة، خلق منافذ ميسرة للسلع 
املغربية، وأيضا االنعكاس ديالها اإليجابي على امليزان التجاري وعلى 

امليزان ديال األداءات باألساس.

غير أن املؤشرات السيد الوزير، املؤشرات املتعلقة بالتبادل الحر 
ومنذ البداية ديال التوقيع االتفاقيات كتروم في العموم ديالها إلى واحد 
الالتوازن لصالح الخارج، وبالتالي اصبحت املنتوجات ديالنا غير كافية 

باش تغطي هديك الواردات ديالنا.

السيد الوزير، حنا اليوم السؤال ديالنا كينصب على مدى التقييم 
ديالكم لهاذ االتفاقيات ديال التبادل الحر واشنا هو االنعكاس ديالها 
على امليزان التجاري وعلى ميزان األداءات بشكل خاص وعلى االقتصاد 

الوطني بشكل عام؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

لةصدةعلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ عبو،خ نحمدخ لةسيدخ
بةةتجةرةخ لملكلفخ لة7قميخ ولالقتصةنخ ولالستثمةرخ ولةتجةرةخ

لا ةرجيل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

الهام  السؤال  هذا  على طرحه  املحترم  النائب  السيد  نشكر  أوال 
املتعلق بتقييم سياسة اتفاقيات التبادل الحر، بغيت في البداية نأكد 
على أن الحكومة تسعى من خالل مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر 
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للبحث عن أسواق جديدة واعدة، الهدف منو هو تنمية وتطوير وتثمين 
الصادرات الوطنية. التقييم بغيت نأكد لكم من هاذ املنبر أن الوزارة 
تقوم بصفة دورية بعملية التقييم لهذه االتفاقيات، وهناك لجن تتبع 
تفعيل االتفاقيات، ونعطيكم نتائج أو الحصيلة هو أن اتفاقية التبادل 
الحر ليس عامل أسا�شي في العجز اللي كيعرفو امليزان التجاري املغربي، 
اتفاقيات التبادل الحر أكدت لنا أنه ما كنستغلوش أو ما كنستفدوش 
من هاديك الفرص التصديرية اللي عندنا في االتفاقيات، وهاذ ال�شي 
التجارية  املبادالت  لتنمية  تعتمد مخطط وطني  الحكومة  اللي جعل 
وعرفنا  اململكة،  جهات  جميع  عبر  بجوالت  وقمنا  املاضية،  السنة 
بالفرص اللي كتعطيها لنا هاذ اتفاقيات التبادل الحر. املعطيات تغيرت 
بالفعل، السؤال تطرح هاذي مدة، ولكن اليوم الحمد هلل تبين بأن رقم 

املعامالت ديال هاذ االتفاقيات هو اآلن أصبح يميل لصالح املغرب.

عجز امليزان التجاري اللي كتعرفو بالدنا هو يعتبر من اإلشكاليات 
الهيكلية لالقتصاد الوطني، نموذج اقتصادي اللي مبني على الطلب 
اللي  الدينامية  الداخلي ألن كاين هناك واحد  الداخلي، إذن الطلب 
كيعرفها االقتصاد الوطني، وهذا كيجعل بأن كاين ارتفاع في الطلب 
على الواردات. من أجل التحكم فهاذ العجز كنعملو وكتعمل الوزارة 
واملؤسسات التابعة لها على تفعيل أو التسريع باملخطط الوطني لتنمية 

املبادالت التجارية اللي كيصب فهاذ االتجاه، وشكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

لةدةئبخلةسيدخلنريسخلة7ضولني:

السيد الوزير، التقييم هو �شيء مهم، والتقييم ديال أي سياسة، 
يمكن  اللي  واألسلوب  النجاعة  ديال  األسلوب  واحد  هو  سياسة 
تحيين  من  البد  الوزير،  السيد  أن  إال  املستقبل.  نحو  اآلفاق  يفتح 
اإلطار القانوني لهذه االتفاقيات هذي، والبد ما نعملو باش تولي هاذ 
االتفاقيات فيها رابح-رابح، ما يبقاش واحد الطرف مايل لصالحو هاذ 
االتفاقيات، أيضا البد من املواصلة ديال املجهود، واحد املجهود ديال 
الرفع، من أجل الرفع من التنافسية ديال السلع وديال الخدمات املعدة 

للتصدير، أيضا البد من تنويع العرض التصديري، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير بعض الثواني.

لةصدةعلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ عبو،خ نحمدخ لةسيدخ
بةةتجةرةخ لملكلفخ لة7قميخ ولالقتصةنخ ولالستثمةرخ ولةتجةرةخ

لا ةرجيل:

فقط بغيت نأكد للسيد النائب املحترم، على أن الحكومة أعدت 

مشروع قانون جديد للتجارة الخارجية، هو اآلن معروض على اللجنة، 
وغتكون عندنا مناسبة إن شاء هللا، واقترحت على اللجنة أن نديرو يوم 
درا�شي حول تقييم اتفاقية التبادل الحر. الحكومة مستعدة، اقترحنا 
على اللجنة، اللجنة عبرت على الرغبة ديالها، إذن كانتظروا إن شاء هللا 

القرار اللي غتاخذوه ونفتحوا فيه واحد النقاش عمومي ...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

لتبسيط  الوحيد  بالشباك  متعلق  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
مساطر التجارة الخارجية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.

لةدةئبلخلةسيدةخحدةنخأبوخلة تح:

أش7فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة7حيمخ لة7حمنخ هللاخ بسمخ
لمل7سلين.

نسائلكم السيد الوزير، عن أهمية الشباك الوحيد لتحسين مناخ 
األعمال ببالدنا؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

لةصدةعلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ عبو،خ نحمدخ لةسيدخ
بةةتجةرةخ لملكلفخ لة7قميخ ولالقتصةنخ ولالستثمةرخ ولةتجةرةخ

لا ةرجيل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

أشكر السيدة النائبة املحترمة على طرحها لهذا السؤال الهام اللي 
للتجارة  الوحيد  االلكتروني  الشباك  وهو  كبير  املشروع  واحد  كيهم 
الخارجية. هاذ الشباك أو هاذ املشروع يندرج في إطار تفعيل توصيات 
املخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، وهو كذلك ورش 
من األوراش األساسية في املخطط الوطني لتنمية املبادالت التجارية 

.2016-2014

الخارجية  للتجارة  الوحيد  اإللكتروني  الشباك  هاذ  من  الهدف 
وتكريس  القطاع،  في  جيدة  لحكامة  فعالة  اآللية  واحد  إرساء  هو 
اللوجستيكية  السلسلة  فاتورة  تقليص  وكذلك  الشفافية  مبدأ 
ي 

ّ
وتقليص آجال مرور السلع عبر الجمارك وتحسين مناخ األعمال، مل

كنقول تحسين مناخ األعمال يعني الرفع من الجاذبية ديال املغرب 
لالستثمارات األجنبية املباشرة. وبغيت كذلك نأكد على أن الوزارة منذ 
 Le titre فاتح يونيو املا�شي شرعت في تفعيل رقمنة سندات االستيراد
 le titre d’exportationوإن شاء هللا اآلن كنشتغلوا على ،d’importation
سندات التصدير وجميع الوثائق املتعلقة بالتجارة الخارجية أنه مقرر 
إن شاء هللا في أواخر يناير غنبداو في سندات استيراد، وخالل سنة 2016 
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غادي نعممو الرقمنة على جميع الوثائق املتعلقة بالتجارة الخارجية.

بغيت فقط نقول بأن املغرب خالل هاذ العملية ديال رقمنة سندات 

االستيراد ربحنا 12 نقطة في الترتيب العالمي حول مناخ األعمال اللي 

دارو البنك الدولي في Doing.Business 2015 شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة تفضلي.

لةدةئبخلةسيدخحدةنخأبوخلة تح:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، الحقيقة إننا في فريق التجمع 

الوطني لألحرار ننوه عاليا باملجهودات الجبارة اللي تتقومو بها في الوزارة 

ديالكم السيد الوزير، والحمد هلل كيما قلتي دابا تمكن املغرب بالفضل 

ديال املجهودات ديالكم باش يترفع املناخ د األعمال هاذ السنة: 12 

نقطة، السنة املاضية: 9 ديال النقط، يعني 21 نقطة اللي الحمد هلل 
Doing Business وحنا  الطرف دول  الدولي من  الترتيب  في  ربحناها 

عارفين كيفاش هاذ الدول تتقيس هاذ املناخ د العمال، راه عندها 

ميزان من الذهب وتتعطي لكل ذي حق حقه.

فطبعا السيد الوزير، كيما قلتي كانت واحد املساطر جد معقدة، 

كانت مشاكل كثيرة في االتصال بين الفرقاء وبين اإلدارة، كانت واحد 
بالفضل  الحمد هلل  الشكل كبير، ولكن  بواحد  الرشوة سائدة  زعما 

ديال املجهودات ديالكم تم تطبيق هاذ الشباك اإللكتروني الوحيد اللي 

كما قلتي غيعمل على تبسيط املساطر، على تعزيز الشفافية، الحد 

من الرشوة، على تمكين الفاعلين من خفض يعني الكلفة ال ماديا وال 

معنويا، إضافة إلى هاذ ال�شي غادي يحاول أنه يرفع لنا يعني الجاذبية 
ديال االستثمارات الخارجية، كل �شي هاذ ال�شي الحمد هلل غادي يحاول 

يخلق لنا فرص الشغل، ويعالج لنا املعضلة ديال البطالة اللي تتعاني 

منها الدولة املغربية.

يعني  سندات  رقمنة  ديال  بالعملية  تنوهو  الوزير،  السيد  أيضا 

االستيراد واللي الحمد هلل غادي يجلب منها املغرب يعني املاليير ديال 
الدراهم، وتنطالبو منكم اإلسراع ديال تنزيل ديال العملية ديال رقمنة 
سندات التصدير، وكذلك جميع الوثائق كما قلتو ديال الوزارة ديالكم، 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضافي؟ واحد ثواني السيد 
الوزير.

لةصدةعلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ عبو،خ نحمدخ لةسيدخ
بةةتجةرةخ لملكلفخ لة7قميخ ولالقتصةنخ ولالستثمةرخ ولةتجةرةخ

لا ةرجيل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

أننا اليوم في الصباح تقريبا  النائبة املحترمة، على  نأكد للسيدة 
أنهينا من سندات وال ذاك شهادات ديال التصدير، أنه إن شاء هللا في 
أواخر يناير املقبل غادي يدخل حيز التنفيذ. وبغيت نأكد اليوم منين 
كنتكلمو على الرقمنة ما غيبقاوش األوراق يدورو، 2016 كلها عمليات 
التصدير واالستيراد ستتم بدون ورقة 0، ولهذا يمكن ألي كان في املكتب 

ديالو أو في السيارة ديالو يقوم بهاذ العملية.

وكنستغل هاذ املناسبة باش نشكر كل الشركاء ألن هذا عمل كبير، 
حكومي  عمل  هذا  الخارجية،  التجارة  الوزارة  ديال  عمل  ما�شي  راه 
مشترك، هذا موضوع منذ سنة 2008 ومازال في املكان ديالو كيدور، 
ولهذا مناسبة باش نحيي كل الفرقاء ديالنا في إدارة الجمارك، في مكتب 
الصرف، في األبناك، كذلك من املعشرين، وكل الفاعلين في امليدان، 

وشكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد الوزير، وشكرا لكم جميعا على إنجاح أعمال هذه 
الجلسة، رفعتخلاجلسل.
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نحض7خلاجلسلخلةثةةثلخولةثمةنينخبعدخلملةئتين

لةتةريخ: الثالثاء 26 صفر 1437ه )08 دجنبر 2015م(.

مجلس  لرئيس  السابع  النائب  جودار،  محمد  السيد  لة7ئةسل: 
النواب.

لةتوقيت: ساعتان وخمس دقائق ابتداء من الساعة الثانية زواال 
والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:  جدولخ
الحكومية التالية: 26 سؤاال:

السكنى وسياسة املدينة .•

التربية الوطنية .•

التشغيل .•

التعليم العالي .•

التضامن واملرأة .•

لةسيدخنحمدخجونلرخرئيسخلاجلسل:

أش7فخ علىخ ولةسالمخ ولةصالةخ لة7حيم،خ لة7حمنخ هللاخ بسمخ
لمل7سلينخوعلىخآةهخوصحبهخأجمعين.

افتتحت الجلسة.

لةسةنةخلةوزرلءخلملحت9نون،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

نلتقي مجددا في جلسة األسئلة الشفوية األسبوعية وذلك طبقا 
للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات نظامنا الداخلي ملجلسنا 
املوقر، ويتضمن جدول األعمال 26 سؤاال شفهيا موزعة على خمس 

قطاعات وزارية مختلفة.

أطلب من السيد أمين املجلس تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة، 
فليتفضل مشكورا، تفضلوا ال�شي التهامي.

لةسيدخأحمدخلةتهةنيخأنينخلملجلس:

شك7لخةلسيدخلة7ئيس،

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية:

يتعلق األمر ب:

مشروع قانون رقم 52.15 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  .-
ببيساو في 28 ماي 2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 
غينيا بيساو، بشأن تشجيع االستثمار والحماية املتبادلة لالستثمارات.

مشروع قانون رقم 54.15 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن   -

28 ماي  في  التعاون في مجال األمن والحكامة املحلية املوقع ببيساو 

2015 بين وزارة الداخلية للمملكة املغربية ووزارة الداخلية لجمهورية 

غينيا بيساو.

مشروع قانون رقم 55.15 يوافق بموجبه على االتفاق حول  .-

املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي املوقع بداكار في 21 ماي 

2015 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية السينغال.

مشروع قانون رقم 71.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00  .-

القا�شي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

مقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للتدبير املفوض،  .-

تقدم به النائب عبد اللطيف وهبي عن فريق األصالة واملعاصرة.

مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي  .-
رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تقدم 

به السادة املستشارون أعضاء الفريق الحركي بمجلس املستشارين، 

وذلك طبقا ألحكام الفصل 85 من الدستور.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 

مجلس النواب من 1 إلى 8 دجنبر 2015:

توصلت رئاسة مجلس النواب ب 43 سؤاال شفويا، 15 سؤاال كتابيا، 

األسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب 9251، شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد األمين، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة 
بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع السكنى وسياسة املدينة، السؤال األول 

حول ضمان حق املواطن في السكن الالئق للسيدات والسادة النواب 

النواب  التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد  املحترمين من فريق 

مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

لةدةئبخلة�سيخعبدخلةغنيخجدةح:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السكن  بمنظومة  االرتقاء  فيما يخص  الحكومة  استراتيجية  عن 

وضمان حق املواطن في سكن الئق، نسائل السيد الوزير؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا 

مشكورين.
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لةسيدخنبيلخبدعبدخهللا،خوزي7خلةسكنىخوسيةسلخلملديدل:

شك7لخةكمخلةسيدخلة7ئيسخلملحت9م،

شكرا للسيد النائب املحترم على هذا السؤال العريض، ألنه تعلمون 
أنه في هاذ املدة اللي مخصصة حتى أنا غنكون بأسلوب تلغرافي، ألقول 
بأنه هناك مجهود هائل بذل الجميع يعلمه فيما يتعلق بمعالجة السكن 
الغير الالئق أساسا مدن الصفيح، بما يزيد اآلن على 250 ألف أسرة 
التي استفادت إلى حد اآلن، وهي تسكن اليوم في ظروف الئقة، هناك 
املجهود الذي بذل من خالل السكن اإلجتماعي أساسا منتوج 250 ألف 
درهم اللي تنتج منه لحد اآلن ما يناهز 500 ألف، واحد 250 ألف وال 
300 ألف تقريبا تسلمات إلى يومنا هذا، وما تبقى سيتم تسليمه في 
السنة أوالسنتين املقبلتين، بمعنى أنه مجهود هائل بذل، إضافة بالطبع 
لكل ما بذل بالنسبة ل 140 ألف في حدود واحد 30 ألف وحدة، إضافة 
لكل ما بذل في إعادة هيكلة عدد من األحياء اللي كانت غير قانونية وغير 
مجهزة، غير في الضواحي ديال الرباط هناك العديد منها، وفي الدار 
البيضاء تكلمت ليك في السابق على األحياء اللي هي معنية 72 حي غير في 
اإلتفاقية األخيرة، إذن هذا مجهود هائل الذي بذل على امتداد التراب 

الوطني بما ال يفي بكل الطلبات املوجودة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

لةدةئبخلةسيدخنورخلةدينخلألزرق:

السيد الوزير، ال ننفي املجهودات اللي قمتوا بها على رأس الوزارة 
هاذ  على  للتغلب  املدينة  سياسية  في  كاستراتيجية  يعني  رأس  وعلى 
مضمون،  يكون  خاصو  السكن  في  الحق  دستوريا  ولكن  املعضلة، 
سؤالنا هو خاص تنويع العرض السكني لهاذ الناس، فما يمكنش نخليو 

غير السكن اإلجتماعي بوحدو ألنه السكن الغير الالئق راه ما كاينش غير 

في دور الصفيح، كاين كذلك في الدور اآليلة للسقوط، كاين الناس اللي 

عايشة في الفنادق في املدن العتيقة، وبالتالي خاص عرض متنوع باش 

نتغلبو على الخصاص اللي كاين، وبالتالي ما يمكناش نحدتو عاوتاني غير 

يعني خاص واحد mixité، يعني واحد الخليط من السكن، ما يمكنش 

نديرو غير السكن اإلجتماعي وحدو اللي باش نسميو أن الناس تتسكن في 

واحد السكن الئق، وبالتالي حنا كنوهو باملجهودات اللي قمتم بها، ولكن 

املزيد ألن ما زال واحد الخصاص، وبالتالي باش نغطيو هاذ الخصاص 

ما يبقاش غير السكن اإلجتماعي هو البديل الوحيد، كنتساءلو عالش 

ما نجحاتش العرض الثاني اللي هو ب 500 ألف درهم مع األسف ما 

عطاش نتائج بحال اللي اعطى في السكن اإلجتماعي ديال 250 ألف 

درهم، لذا كنطلبو من السيد الوزير أنه يكون الخصاص تيوازيه نوجدو 

البديل وبديل متنوع ما�شي بديل واحد، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير.

لةسيدخنبيلخبدعبدخهللا،خوزي7خلةسكنىخوسيةسلخلملديدل:

أنني  أجل  تعقيبكم من  أغتنم  املحترم،  النائب  السيد  تنشكركم 
نستدل بمدينة سال اللي مؤخرا تعلمون كان هناك املعرض األول الذي 
نظم من أجل العقار، واكتشفت أن هناك عدد من العارضين، مقاوالت 
مختلفة، منعشين عقاريين اللي عارضين منتوج ب 7800، 8000 درهم، 
8200 درهم للمتر املربع، لكن ال يصلون إلى 7200 اللي حنا واضعينها 
واللي تصادقتيو عليها في البرملان للمتر املربع، بمعنى أنه هاذ األمر يسائلنا 

جميعا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي متعلق بعدم التزام مؤسسة 
العمران بمقتضيات قانون التجزيئي العقاري للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخعدنةنخبدعبدخهللا:

العمران  تكلفت  التي  التجزئات  بعض  سكان  إن  الوزير،  السيد 
بتجهيزها أو إعادة هيكلتها منذ أكثر من 15 سنة ال زال سكانها يعانون من 
عدم إتمامها، فما هي اإلجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذا الوضع؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخنبيلخبدعبدخهللا،خوزي7خلةسكنىخوسيةسلخلملديدل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم على هذا السؤال، تعلمون أنه في 

الحالة ديال مراكش بالضبط هذه القضايا املطروحة املعروضة فيها 

مسؤوليات مختلفة، وليس هناك مسؤولية وحيدة ملا يحدث، وبالتالي 

ستكون لنا في القريب العاجل مع السيد الوالي الجديد اجتماع بمدينة 

مراكش من أجل أن ندرس البرنامج الجهوي ديال مراكش، إضافة إلى 

للعودة  أنها ستكون مناسبة  تامنصورت، وأعتقد  بمدينة  ما يحدث 

للتجزئات اللي كتكلمو عليها واللي تعلمون استعداد الوزارة على األقل 

من أجل حل هذا املوضوع، ومن أجل أن الجميع يتحمل مسؤوليته بما 

في ذلك العمران.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب مشكورين تعقيب.
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لةدةئبخلةسيدخعدنةنخبدعبدخهللا:

...وزارة السكنى أوال، ألن هاذي مسؤولية ديال تجزئات اللي دارتها 
تشتغل  باش  الوالية  وكفالتها  الجماعية  املجالس  وكلفاتها  العمران، 
كدرع ديال الحكومة باش تشتغل في إتمام هاذ التجزئات، كاين الناس 
اآلن اللي باقي ما عندهمش الصكوك العقارية ديالهم التجزئات اللي 
بداو في 1997، شعوف العزوزية، شعوف العيادي، كاين الناس اللي 
اآلن ولدو ورثوا وأوالدهم ما عندهومش حتى صك عقاري اللي يمكن 
يحتاملوه، خاص تدار إعادة املسح الطبوغرافي، كاين تجزئات أخرى 
املحاميد 5، املحاميد 7، خذيتو التسليم املوقت من طرف املجالس 
السيد الوزير وما قمتيوش بإتمام العمل هذا اللي تيرجع العبء اآلن 

على املجالس الجماعية والسلطة املحلية باش تصحح هداك الوضع.

إذن السيد الوزير املسؤولية راه كاينة عند العمران خاصكم تديرو 
التفتيش، وخاصكم السيد الوزير تنتجه لكم إيال كنتو تتصنتو لنا ألن 
هاذي 5 سنين وحنا تنطرحو هاذ املشكل هذا، بالنسبة لهاذ العمليات 
السيد الوزير إيال يمكن تحلوا واحد املصلحة خاصة إلعادة النظر في 
التجزئات اللي كنتيو فتحتيوها وقمتيو بالتجهيز ديالها وما تماتش، ألن 
اآلن العمران تتقول للناس بأن هاذ امللف تغلق، بأن كمالت الفلوس 
ديالو ما بقات عندو ميزاينة، فين مشات هاذ امليزانية السيد الوزير راه 

التجزئات...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

عن  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  املحترم،  النائب  السد  شكرا 
فريق العدالة والتنمية للتعقيب اإلضافي.

لةدةئبخلةسيدخبلعيدخأعلوالل:

السيد الوزير، التزمت مؤسسة العمران بدفع حوالي 570 مليون 
بقلعة  البدر  بتجزئة  الخاص  العقار  من  هكتار   18 سنتيم ألصحاب 
السراغنة، بعد أن تم إحصائهم سنة 2008 وتم تحفيظ العقار سنة 
2013، وعند مباشرة إجراءات الحصول على التعويض سيتفاجأون 
بشخص يتقدم بتعرض سنة 2014 يدعي أن له نصيب في العقار، بعد 
التحريات تبين أن هناك مافيا للعقار تسعى إلى الضغط على أصحاب 
العقار والنصب عليهم من أجل الحصول على األموال املخصصة لهم، 

املطلوب هو فتح تحقيق في املوضوع السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد الوزير للرد على التعقيبات.

لةسيدخنبيلخبدعبدخهللا،خوزي7خلةسكنىخوسيةسلخلملديدل:

يمكن  اللي  الصعوبات  على  يدل  اآلن  لو  استمعنا  اللي  التعقيب 
نوجدوها في الواقع امللوس، فبالتالي أمام هذه الحاالت بالطبع هذه 
الحالة فيها تحقيق واملسألة معروضة أمام املحاكم، وملا كتكون املسألة 

معروضة أمام املحاكم من الصعب أننا نبتو فيها وأننا نتجاوزو خاصة 

عندما يتعلق األمر باالستعمال األموال العمومية، ما يمكن لنا نبداو 

نصرفو للناس التعويضات ديالهم في الوقت اللي املسألة معروضة أمام 

القضاء.

بالنسبة ملراكش، العمران ما عندهاش مسؤولية أنها تقفل أو أنها 

تفتح، فيما يتعلق بمشاريع الدولة، املشاريع ديالها الخصوصية هللا 

يعاونها فيهم، ولكن املشاريع ديال الدولة حنا اللي كنقفلوهم وحنا اللي 

كنفتحوهم، فبالتالي هاذ األمر هذا تأكد أنه إذا كانت هناك مسؤولية 

لبعض  بالنسبة  أنه  تعلم  لكن  نهايتها،  إلى  نتحملوها  حنا مستعدين 

األرا�شي وبعض التجزئات فيهم مشاكل ديال امللكية، فيهم مشاكل ديال 

التعرض في بعض األحيان، فيهم مشاكل ديال التصفية ديال العقار اللي 

كتأدي إلى هذه النتائج ما�شي فقط بمراكش لكن بكثير من املدن، وحلينا 

الكثير منها ما يتجاوز 40 ألف صك عقاري اللي استطعنا أننا نسلموه 

فقط في هذه الفترة األخيرة من بعد ما اهتمينا بعدد من امللفات التي 

كانت عالقة ملدة عقود من الزمن، سنواصل بالنسبة ملراكش، وألتمس 

منكم السيد النائب أنه �شي نهار تكون عندكم �شي فرصة تزورونا باش 

من  وتكونوا  القضايا  لهذه  بالنسبة  بموضوع  موضوع  معكم  نشوفو 

املساهمين في إيجاد الحل وتجاوز الوضعية، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الحكومي  االلتزام  مآل  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

بتنويع العرض السكني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورا.

لةدةئبخلةسيدخفؤلنخلةعمةري:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

لةسيدخلة7ئيس،

لةسةنةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

مرت عامين السيد الوزير على التصريح الحكومي اللي أكدتو فيه 

السكني، وتحدثتو فيه من  العرض  السكن  باالرتقاء وتنويع  والتزمتو 

تقليص العجز من 840 ألف وحدة ل 400، فاين وصلتو وفاين وصل 

االلتزام ديالكم ؟

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.
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لةسيدخنبيلخبدعبدخهللا،خوزي7خلةسكنىخوسيةسلخلملديدل:

شك7لخلةسيدخلةدةئبخلملحت9م،

أنه  بحيث  الصحيح،  االتجاه  في  غاديين  احنا  لاللتزام  بالنسبة 
غنختمو هاذ السنة ديال 2015 تقريبا بالوصول إلى 500 ألف عوض 
840 ألف اللي كنا فيها، وتعلمون أننا التزمنا في نهاية سنة 2016 أي 
نهاية هذه الوالية باش نوصلو ل 400 ألف، إذن احنا غاديين في االتجاه 

الصحيح.

اآلن التنويع، أنتم على صواب ملا تتقولو بأنه عندنا مشكل وأواصل 
واحد  في  بصراحة  معكم  أتكلم  املتوسط،  السكن  لهاذ  بالنسبة 
الجريدة كانوا كتبوا واحد النهار ملا عرضت في البرملان في القانون املالي 
هاذ املشروع ديال نديرو سكن ب 7200 في الوقت اللي كان ب 6000 
يعني كان 6000 مع احتساب جميع الرسوم، وطلعناه ل 7200، قالوا 
الوزير مع النعت الذي تعلمون على االنتماء السيا�شي ديالي يدافع عن 
أنتما سوق بحال السوق  العقار، ولكن الواقع املر هو أنه ها  مافيا 
ديال سال الناس يتعاملون 8000، 7800 ولكن 7200 ما مستعدينش 
يديروها، وسولتهم كاملين، قلت لهم راه عندكم فائدة راه غادي تجيبو 
كليان جداد، ألنه إيال جبتيوهم ما غيخلصوش الرسوم العقارية، وما 
غيخلصوص الرسوم ديال التسجيل، ما يناهز واحد %5 من السومة 
العامة ديال العقار، ملاذا ال تقومون بذلك؟ تيقول لك ما مسلكاش، 

هذا واقع يتعين أن نتعامل معه.

بالنسبة للمؤسسات العمومية العمران ها هي دايرة واحد العدد 
جالسين  هاهما   4000 واحد  منهم  معنا  هم  دارت  االلتزامات  ديال 
تيتبناو، ولكن باش نخرجو هاذ املنتوج حقيقة املوجه للفئات املتوسطة 
خاصنا ربما نفكرو، االمتيازات الضريبية هناك موقف اللي كان الجميع 
تيشاطرو باش ما نعطيوهمش مجددا للمنعشين العقاريين على أساس 

أنهم استفادوا كثيرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم تعقيب.

لةدةئبخلةسيدخفؤلنخلةعمةري:

شك7لخلةسيدخلةوزي7،

لاللتزامات  متتبعين  ألنه  طرحناه  طبعا  السؤال  هاذ  طرحنا  ملي 
الحكومية، ولكن أيضا متتبعين ملا يقع على أرض الواقع، الصعوبات 
املطروحة في أكثر من مدينة، صعوبات مرتبطة بالسياسية الحكومية 
اللي  في املجال ديال السكن وفي العرض ديال السكن، والصعوبات 
تيعيشوها املنعشين العقاريين، احنا كنالحظو اآلن وما يقع في العديد 
من املدن املغربية، كتالحظو السيد الوزير بأنه ما كاينش هناك رؤية 
املغربية  الجهات  مستوى  على  مبنية  تكون  خاصها  ورؤية  واضحة، 

ألنه كل جهة عندها خصوصيات ديالها، العرض السكني اللي ممكن 
يصلح في جهة معنية، ما يمكنش يكون صالح للمناطق الشمالية وال 
املناطق الجنوبية، كنعرفو بأنه بعض املدن اآلن أصبح فيها السكن 
االقتصادي وال االجتماعي كيشكل أكثر من %50 من العرض، وبالتالي 
أنه  املهمة واالستراتيجية  املغربية  املدن  نخليو بعض  كيفاش ممكن 
يوصل السكن االجتماعي لهاذ املستوى؟ حتى أنه أحيانا كنشوفو بعض 
السكن االجتماعي أصبح سكن عشوائي منظم، ليس طبعا كل السكن 
وغياب  كنتابعوه  ال�شي  هاذ  ولكن  منظم،  االجتماعي سكن عشوائي 
املرافق الصحية إلى غير ذلك من املرافق األساسية والضرورية، إذن 

رؤية السكن كتكون رؤية متكاملة...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 
املوالي، سؤال حول تعزيز مراقبة جودة مواد البناء للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة 

املحترمة مشكورين.

لةدةئبلخلةسيدةخربيعلخلطدين�سي:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

السيد الوزير نسائلكم عن التدابير التي ستعتمدونها لتعزيز مراقبة 
جودة البناء للمواد املستعملة في األوراش الكبرى؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، لكم الكلمة للسيد الوزير تفضلوا.

لةسيدخنبيلخبدعبدخهللا،خوزي7خلةسكنىخوسيةسلخلملديدل:

مناسبة  هذه  البناء  بمواد  يتعلق  فيما  السؤال،  هاذ  على  شكرا 
واملغرب يساهم في هاذ كوب 21 ويستضيف كوب 22 باش نؤكدو بأن 
املغرب راه بالد اللي دارت مجهودات كبيرة على هذا املستوى، هناك 
واحد 13 لجنة ديال املعايرة، 13 لجنة اللي كاينة غير في وزارة السكنى 
عاد العمل اللي كتديرو وزارة التجهيز كذلك، ألن عندها لجن مختصة 
في هاذ املجال، هذه اللجن اللي كتعمل على أنه تح�شي مواد البناء 
وتعطي الجودة ديالها بمعنى أنها مقبولة أو غير مقبولة، واليوم عندنا 
ما يناهز 1100 معيار، 1103 ديال املعايير بالضبط في مختلف املواد، 
من الكهرباء إلى املواد الصحية، إلى الزليج إلى يعني جميع املواد مصنفة 
اليوم، وبالتالي فيما هو مراقب، يعني في البناء الرسمي formelle،كتعرفو 
بأنه مع األسف في املغرب باقي كيعرف واحد الجزء الكبير خاصة في البناء 
الذاتي غير الرسمي غير املقنن، وبالتالي هاذ ال�شي هذا في البناء الذاتي 
اللي كنشفوه في األحياء املختلفة ديال املدن ديالنا، مع األسف املقاوالت 
املتدخلة غالبا ما تكون مقاوالت غير رسمية، وهذا ما يجعلنا اليوم في 
الصفقات العمومية، في األوراش الكبرى ديال القطاع الخصو�شي، 
هاذ ال�شي مطبق، ونسعى إلى توسيع هذا التطبيق أكثر فأكثر من أجل 

أن املواد املستعملة تكون مواد مراقبة ومصنفة.
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لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

املحترم  النائب  السيد  للتعقيب  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكورين.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخنجيبخعمور:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

شكرا السيد الوزير، في الحقيقة الطرح ديالنا لهاذ السؤال كتعرفو 
السيد الوزير بأنه األوراش العمومية كاين عدة متدخلين، كاين الوزارات 
املعنية بطبيعة الحال في بعض املرات كاين حتى بعض الخواص اللي 
تينجزوا بعض املرافق العمومية لفائدة في إطار بعض رخص االستثناء، 
وكاين كذلك املبادرة الوطنية اللي كتنجز واحد املجموعة ديال املرافق، 
وكل هاذ املتدخلين تيدخلو بدفاتر تحمالت مختلفة بمواصفات مختلفة 
ما�شي كلها بمواصفات التقنية العالية بمواد بناء عالية، وبالتالي هذا 
أننا كتكون  يعني  املمارسة،  تيطرح واحد اإلشكال على مستوى  اللي 
عندنا بناية ندوزوها لوزارة الصحة، وال كندوزوها لوزارة التعليم، وال 
تندوزوها يعني لواحد يعني لوزارة، وتنتفجأوا من بعد مرور ديال واحد 
العيوب، واحد  تبان واحد املجموعة ديال  تتبدى  أنه  الوقت وجيز، 
املجموعة ديال اإلشكاالت، وهذا في الحقيقة ال يليق بواحد الفضاء 

اللي هو يرتاده املواطنون وخاصو يكون في أحلى حلة.

لهذا السيد ألوزير حنا تنطلبوا بأنه يتدار واحد التصور اللي توضع 
واحد دفتر التحمالت اللي يكون فيه اللي يتعمم فيما يخص...، ملي 
مدرسة، مستوصف، خاصو  عمومية،  املؤسسة  واحد  نبنيو  تنجيو 

يكون بمواصفات عالية.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال 
للسيدات  الجنوبية  باألقاليم  املخيمات  قاطني  إسكان  عن  املوالي 
والسادة النواب املحترمين عن فريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةدةئبخلةسيدخندصورخملبةركي:

لةسيدخلة7ئيس،

لةسةنةخلةوزرلء،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

بداية البد أن نستحضر الدور الهام الذي قام به سكان مخيمات 
الترابية وتلبية نداء الواجب الوطني، وهنا  الوحدة في تعزيز الوحدة 
نسجل الدور الذي قامت به الدولة من أجل إسكان األسر املعنية منذ 
سنة 2007 انسجاما مع توصيات املجلس امللكي للشؤون الصحراوية، 
غير أن ساكنة مخيمي الربيب والكايز بمدينة السمارة املجاهدة ال زالوا 

ينتظرون دورهم في إعادة إسكانهم إسوة بباقي األقاليم الجنوبية، حيث 
سبق وأن تعهدت وزارتكم بشراكة مع وكالة تنمية األقاليم الجنوبية 
بإنجاز دور نواتية لفائدة ساكنة مخيمي الربيب والكايز، وهو املشروع 
الذي لم ير النور إلى حد الساعة، فما هي اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 
إلعادة إسكان قاطني مخيم الوحدة بالسمارة؟ ومتى سيتم ذلك تفاديا 
تساقطات مطرية  ومن  الطبيعية  الظروف  مع  معاناتهم  تكرار  لعدم 

وزوابع رملية؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير لإلجابة.

لةسيدخنبيلخبدعبدخهللا،خوزي7خلةسكنىخوسيةسلخلملديدل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، تعلمون على أنه على إثر استقبالي 
لعدد من املنتخبين ديال إقليم السمارة، كان هناك مطروح فعال املشكل 
ديال استفادة ساكنة املخيمات ديال السمارة، وبالخصوص الحي ديال 
الكويز والربيب من نفس املشاريع اللي استفدوا منها العيون والداخلة، 
الساكنة  عند  املوجود  العجز  هو  أساسا  مطروح  كان  اللي  واملشكل 
املعنية في أنها تبني البقعة اللي كتسلم لها واملبلغ اللي كان تعطاها هو 
32.000 درهم لكل أسرة، وخذينا قرار ديال رفع هذا املبلغ إلى 50.000 
درهم عوض 32.000 درهم، بذلك أعتقد بأن البرنامج اليوم اللي كان 
الحدود ديال التمويل ديالو 364 مليون درهم، وال يصبح 450 مليون 
درهم تقريبا بحكم هذه اإلضافة، أعتقد أنه اآلن هناك إمكانية من أجل 
أن الناس تنطلق في املشاريع ديالها، وبالطبع مع معالجة بعض املشاكل 
كانت مرتبطة باألرض، عولجت اآلن أعتقد، وأعتقد أنه األمور سيتم 

الشروع في معالجة هاذ املخيمين...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي 
عن مراقبة...، تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

لةدةئبلخلةسيدةخلةسعديلخعلميخبيدةني:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

مشكور السيد الوزير على الجواب الذي قدمتموه وجهودكم في هذا 
امللف، بدورنا نرى من الواجب إثارة انتباهكم إلى التأخر الكبير الذي 
وقع في تسليم بالخصوص تسليم ما تم إنجازه إلسكان ساكنة مخيمي 
الكايز والربيب السمارة، وهذا التأخر نرجعه إلى تدخل بعض األطراف 
السياسية لحسابات سياسوية ضيقة، لذلك ندعوكم السيد الوزير 
إلى إعمال الحكامة وتسريع مزيد من الجهود لتسريع هذا الورش هذا، 
ونقترح هنا أن يكون صاحب املشروع هو املجلس البلدي حتى يكون 

هناك حياد، شكرا لكم.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير تفضلوا مشكورين، إذن نمر إلى السؤال املوالي عن مراقبة البرامج 
الحضري  واالندماج  للسكن  التضامن  صندوق  طرف  من  املمولة 
والتنمية،  العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخعزيزخلةك7نةط:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن أسباب غياب التدقيق ومراقبة البرامج 
املمولة من طرف صندوق التضامن للسكن واالندماج الحضري من 

طرف وزارتكم؟ شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةسيدخنبيلخبدعبدخهللا،خوزي7خلةسكنىخوسيةسلخلملديدل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، التدقيق موجود لكن ليس بالشكل 
الكافي، وعلى هذا األساس هناك قرار اآلن خذيناه اآلن كذلك يتما�شى مع 
الخالصات ديال التقرير ديال مجلس الحسابات، على أساس أننا نعيد 
النظر في طريقة التدقيق ونتبعو الختم ديال البرامج املمولة من قبل 
الصندوق ديال التضامن للسكن، خاصة مع العمران، وعندي اجتماع 
نهار الخميس بالضبط من أجل وضع واحد العدد ديال املعايير الجديدة 
صارمة اللي غنطبقوها ابتداء من فاتح يناير 2016، طبقا كذلك كما 

قلت للتوصيات اللي موجودة في التقرير ديال مجلس الحسابات.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

تعقيب  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا 
مشكورين.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةع7بيخبلقةئد:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، والحقيقة أن اإلجابة ديالكم السيد 
الوزير يعني هي املعالجة الحقيقة ملا يمكن أن يالحظ من اختالالت 
على هاذ الصندوق هذا، على املستوى تدقيق كل الدعم الذي قدمه 
الصندوق في مشاريع متعددة في عدة جهات، فكاين مشكل ديال هاذ 
عدم يعني متابعة ديال هاذ املشاريع هذه وعدم الوقوف على إنهائها، 
واملعرفة الدقيقة لهذه التمويالت، يعني ماذا بقي منها وماذا لم يبق منها؟

ثانيا كاين السيد الوزير املعايير املعايير ديال الدعم لعدة مدن وعدة 
جهات كذلك يجب أن يعاد فيها النظر لتكون أكثر موضوعية، ونحن 
السيد الوزير في مراكش بالخصوص على موعد إن شاء هللا معكم لننظر 

في كيف يمكن أن نقوم بمجموعة من املشاريع في هذا املوضوع من أجل 
االستفادة من هذا الصندوق أكثر للوصول إلى إنهاء مشاكل كبيرة، ...، ال 

جميع املدن، ولكن أنا في مراكش ألن أنا كنت طارح السؤال.

هللا  شاء  إن  قريب  لقاء  في  أنه  الوزير  السيد  كنتمنى  أنا  فإذن 
نعالجو املشاكل ديال مراكش اللي ذاكرتي عليها قبايلة ديال التجزئات، 
إن شاء هللا  ننهي  حتى  املوضوع  هذا  في  كذلك  الجماعة  ومصاحبة 
املعاناة ديال السكان وديال السكن الغير الالئق في هذه املدينة، وشكرا 

السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

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

لةسيدخنبيلخبدعبدخهللا،خوزي7خلةسكنىخوسيةسلخلملديدل:

ديال  املسألة  ألنه  بإلحاح  مطروح  األمر  هذا  أن  تأكدوا  شكرا، 
استعمال األموال العمومية، خاصة بالنسبة لصندوق ديال التضامن 
للسكن استعملناه بكثافة، استعملناه بشكل قوي مزيان، عالجنا به 
واحد العدد ديال املشاكل مزيان، بالطبع باقا واحد املشاكل عالقة 
 la réception من منها املشاريع اللي بدات واللي ما انتهتش ما تختماتش
définitif ديالها ما دارتش، فبالتالي هاذ ال�شي خاص يدار وخاصنا نكونو 
فيه صارمين، مشروع بمشروع، حي بحي، سنسير في هاذ االتجاه بالطبع 
مع مراكش أو مع غير مراكش، مراكش السيدة الرئيسة راه في خبارها 
املجهود الذي بذل في إطار مشروع سياسة املدينة معكم بداتو راكم 

كتواصلوه واللي أسا�شي هي االستمرارية لفائدة الساكنة، وشكرا لكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن إعادة إسكان مدن 
الصفيح للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة مشكورة.

لةدةئبخلةسيدخنعيملخربةع:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

لةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، سياسة إعادة إسكان دور الصفيح تشوبها عدد من 
النواقص، فهل مستقبال فكرتم في سياسة أكثر تقويم وأكثر جودة؟ 

شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.
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لةسيدخنبيلخبدعبدخهللا،خوزي7خلةسكنىخوسيةسلخلملديدل:

هناك سلبيات،  نقائص،  هناك  املحترمة  النائبة  السيدة  بالطبع 
إال  فيه  يكون  يمكن  ما  أسرة  ألف   250 فيه  كتعالج  اللي  املوضوع 
شوائب من هاذ النوع، واحد النسبة معينة غتلقى فيها مشاكل، من 
ضمن املشاكل األساسية اللي مطروحة هي األسر الغير املحصية وهاذ 
املشكل كنعانيو منو، مدينة الدار البيضاء على وجه الخصوص فيها 
واحد العدد ديال الناس اللي ظهروا فيما بعد، تأخر ديال البرامج جعل 
أن ما تحصاوش الناس جداد، جاو ناس جداد عوصوا املوضوع، واآلن 
مطروح عندنا عدد من املشاكل من هذا النوع في الدار البيضاء وفي 
غير الدار البيضاء، وبالطبع هذا من املشاكل التي نسعى إلى معالجتها، 
أنا  غنشوفو،  بعد  ومن  محصيين  اللي  األسبقية  إعطاء  مع  بالطبع 
شخصيا منفتح على كل األسر اللي يثبت أنه مستحقة، ولكن مع إعطاء 

األسبقية بعدا اللي محصيين.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير.

لةدةئبلخلةسيدةخنعيملخربةع:

...ولكن بالنسبة للدار البيضاء وعلى سبيل املثال هاذو دواوير في 
عمالة البرنو�شي الحي الصناعي ديال عمالة البرنو�شي، هاذي دواوير 
قديمة جدا، واآلن لحد اآلن ما داخالش حتى �شي برنامج ديال اإلستفادة 
من إعادة اإلسكان، وتعيش ظروفا كارثية، وممكن أننا نشوفو هذا، 
هذا على هاذ املستوى، كاين مستوى آخر، أننا كنعيدو إسكان بعض 
اآلن  كاين  كثير،  كتعرفوه  وانتوما  السكويلة  دوار  منهم  اللي  الدواوير 
تجزئة اللي رحلنا لها ناس اللي تفتقد ألدنى شروط الحياة لحد أنهم هاذ 
الناس تيقولوا لنا حنا كان ممكن أننا نفضلوا نبقاو في هاذاك الدواوير، 
هاذ التجزئة السكنية السيد الوزير ما فيهاش، ال bronchement ديال 
املاء، ال ديال الضو، ال مدرسة، ال اسبيطار، ال نقل، حتى حاجة، يعني 
ما  التجزئة  واحد  في  كيعيشو  الناس هزيناهم وحطيناهم  هاذ  كأننا 
فيهاش ظروف الحياة الصحية حتى هاذ الناس منين كنمشيو لعندهم...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 
السيد النائب عن فريق اإلتحاد الدستوري.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةزنوري:

شكرا السيد الوزير، ما غاديش نكروا بال درتوا واحد املجهود كبير في 
هاذ السكن الغير الالئق، إال اللي كنالحظوا في بعض املدن بحال طنجة 
اللي ما بقاش فيها ولكن بقات واحد النقطة سوداء ديال دور الصفيح 
في طنجة اللي هي حي مسنانة اللي ربما نسيتوها وال مازال كتفكروا فيها، 

ولكن منين كنزوروها كنلقاو الناس عايشين في واحد الحالة يرثى لها، 
اللي كنطلبوا منكم باش تعطيو ليها عناية خاصة واملنتخبين ديال طنجة 
مستعدين يتعاونوا معاكم باش يصفيو هاذ البؤرة ديال السكن الغير 

الالئق، وشكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

مشكورين،  تفضلوا  الوزير  السيد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تعقيب آخر؟ تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلملجيدخجوبيج:

كاريان سيدي عثمان في بن مسيك عرف برنامج ديال إعادة إسكان 
دور الصفيح عرف اختالالت كبيرة منذ زمن، اآلن كنحاولو نعالجوهم، 
تقريبا استطعنا نرحلو تقريبا 90 % ديال األسر بقا 10 %، أرجوا من 
السيد الوزير تدخلوا وإال غنعاودو نتجوا املشكل من جديد، ممكن 
نقاربو املسألة إما اجتماعيا وقانونيا وإال راه ممكن ثاني نعاودوا نتجوا 

املشكل من جديد، وهاذ ال�شي ما�شي في صالح البرنامج ديالنا، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا للسيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير لإلجابة على التعقيبات أو التعقيب لكم كامل الوقت.

لةسيدخنبيلخبدعبدخهللا،خوزي7خلةسكنىخوسيةسلخلملديدل:

بسرعة مع ذلك السيد الرئيس، هاذ املواضيع اللي مطروحة إيال 
كان هذه التجربة بالذات موجودة أنا مستعد نوقف عليها مباشرة، ألنه 
هذا من غير املقبول الناس اللي كيترحلو كاين الحد األدنى قول ليا ما 
كاينش التجهيزات العمومية، ولكن تقولي ما كاينش املاء ما كاينش الضو 
هذا أمر غير مقبول أبدا، فبالتالي ضروري أنني نشوف معاك مباشرة 

ماذا يحدث.

فيما تبقى تؤكدوا بأنه هاذ املوضوع خاصنا نتعاونوا عليه جميع، 
ونتعاونوا عليه جميع وهو أنه تكون عندنا الشجاعة أن نقول، بأنه 
بعد فترة وبعد مدة ليس هناك إمكانية لتواصل الدولة إلى ما ال نهاية 
في هاذ ال�شي، ما يمكنش، وكنعاود نؤكد بأنه مستاعدين ناخذو واحد 
الهامش ديال الناس اللي ما تحصاوش أو غير ذلك باش نشوفوا كيفاش 
ندمجوهم، علما بأن هاذ الناس راه موقفين في نفس الوقت برامج ديال 
املئات واآلالف ديال األسر األخرى، عالش؟ ألنه استع�شى علينا أننا 

نعالجوا املوضوع، وكاين تضامن ديال الناس فيما بينهم.

ولذلك يتعين اآلن نتجاوز هاذ املوضوع نعم، نعم، وهذا ما�شي موقف 
الجميع هذا موقفي، كنتحمل فيه املسؤولية، يتعين أن نتجاوز ألنه ما 
غنعرفوش فين غادي يدينا العدد ديال الناس اللي ما محصيينش، 
ولكن واحد الوقت خصنا نوقفو كنعاود نكرر عالش غنعالجو مدن 

الصفيح، وما نعالجوش...
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لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن املساهمة ديالكم في هذه 
الجلسة، نمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع التربية الوطنية والتكوين 
املنهي في 7 أسئلة. السؤال األول عن اآلفاق املستقبلية لوضعية التعليم 
ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةسيموخ:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

إخولنيخأخولتي،

أسائلكم السيد الوزير، في إطار التوجيهات السامية لجاللة امللك 
لرفع املستوى ديال التربية الوطنية، ما هي االستراتيجية ديالكم في هذا 

املجال ؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةت9بيلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ ب7جةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطديلخولةتكوينخلملنهي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

شك7لخلةسيدخلةدةئب،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولب،

جوابا على هذا السؤال وكما تعلمون، فإن الحيز الزمني املخصص 

للجواب بطبيعة الحال ال يسمح بإعطاء كافة الشروحات في هذا املجال، 

ولكن نقتصر على اإلشارة إلى بعض األفكار، كانت فرصة خالل تقديم 

ميزانية الوزارة في الغرفتين، كانت فرصة لتقديم التفاصيل في هذا 

املجال، ويمكن االقتصار على اإلشارة إلى هذه النقط: هناك سياق عام 

لإلصالح يستمد مرتكزاته من دستور 2011 ومن الخطب امللكية، من 

ورش الجهوية، من البرنامج الحكومي، امليثاق الوطني للتربية والتكوين 

ثم الرؤية االستراتيجية إلصالح 2015-2030. وكانت الوزارة قد فتحت 

االقتراحات  من  مجموعة  عنها  نتجت  وتشاورات  موسعة  نقاشات 

تم عكسها في مجموعة من التدابير ذات األولوية، وهي 23 تدبير. وتم 

الشروع خالل هذه السنة في تطبيق هذه التدابير والتي ترمي إلى إصالح 

مجموعة من مظاهر الخلل، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةسيمو:

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، فعال كنسجلو بإيجابية 
ولهذا  مؤخرا،  املؤسسة  هاذ  في  وقع  اللي  التحول  ديالكم،  املجهود 
نتمناو لكم التوفيق. فقط بغينا نزيدو �شي حاجة في العالم القروي 
اللي يجازيكم بخير. كما تعلمون، رجل التعليم تلقاه في البادية كيعاني 
كثير، بغينا تعطى لو �شي امتيازات، تعطى لو �شي حاجة اللي يمكن يزيد 
يتشجع بها مع هاذ العالم القروي. وفي نفس الوقت، ما كرهناش يكون 
عندكم التعميم ديال التكوين املنهي إلى جانب هذه املؤسسة التعليمية 
في العالم القروي حتى نزيدو نطورو هاذ املؤسسة، ألنه احنايا تعودنا 
نطورو هللا  بغينا  الكسالى.  غير  املنهي  للتكوين  كيمشيو  اللي  كنشوفو 
يجازيكم بخير، وال شك على أنكم غادي تاخذو هاذ ال�شي بعين االعتبار 
وغتطورو هاذ ال�شي، باش ما يمكن لنا �شي نبقاو نحسو على أنه ذيك 
املؤسسة ديال التكوين املنهي فيها غير الناس اللي ما متوفقين �شي وما 
عندهم �شي النقط مزيان، واحنا كنسجلو عليكم على أنه مؤخرا، رغم 

التشويش اللي تّدار عليكم، احنا متأكدين على أنكم غادي تزيدو في 

التحسن ديال املؤسسة وغتزيدو للقدام وهلل التوفيق والسالم عليكم.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

تفضلي  ؟  إضافي  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

السيدة النائبة املحترمة عن الفريق الحركي.

لةدةئبلخلةسيدةخفةطدلخلةكحيل:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، نحن في الحركي بغينا نهنيوكم على املقاربة الجديدة 

ديال القطاع اللي هو أسا�شي في حياة البشرية واللي اسميتو التعليم 

والتكوين املنهي. اليوم بغينا نهنيوكم السيد الوزير، الوزير الحركي واللي 

الحركة الشعبية مكون أسا�شي في األغلبية لرد االعتبار للتكوين املنهي، 

ألن كان في القديم التكوين املنهي هو اللي ما تيقراش مزيان تيمشو تيلقاو 

له تخريجة تمة، ولكن اليوم املغاربة في حاجة لتكوين منهي حقيقي اللي 

تيتالءم مع الواقع ديال املغرب واملهن الجديد للي بقات كتبان في جميع 

امليادين وفي جميع املجاالت وخاصة في العالم القروي. اليوم العالم 

القروي فيه الكهرباء وفيه املاء وفيه التكنولوجيا الحديثة، بغينا هاذ 

التكوين املنهي...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ 

تفضلوا السيد الوزير مشكورين.
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لةت9بيلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ ب7جةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطديلخولةتكوينخلملنهي:

شكرا على هاذ التعقيبات، تجب اإلشارة إلى أن هناك توجهات نحو 
دمج التكوين املنهي والتربية الوطنية، وهناك مجهودات تبذل في العالم 
القروي. وأقتصر على اإلشارة هنا، أن 90 % في اإلستثمارات الوزارة 
هذه السنة سيتم توجيهها إلى مجال العالم القروي. بالنسبة للتكوين 
املنهي، هناك في السنة املقبلة طلبة التكوين املنهي اللي عندهم البكالوريا 
ومسجلين في التكوين املنهي، سيستفيدون كذلك من املنحة على شاكلة 

الطلبة اآلخرين في الجامعات.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

البرنامج  فشل  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  االستعجالي 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةدةئبخلةسيدخبلعيدخأعلوالل:

السيد الوزير، لم يتمكن البرنامج االستعجالي من تحقيق األهداف 
املرسوم له رغم امتصاصه مليزانية مهمة من املال العام، ما هو تقيمكن 
لهاذ البرنامج من حيث تحقيق األهداف؟ ما هو مصيره وما هي الخطة 

املستقبلية لوزارتكم إلصالح قطاع التعليم الوطني؟ وشكرا .

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا ، الكلمة لكم السيد الوزير.

لةت9بيلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ ب7جةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطديلخولةتكوينخلملنهي:

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال. بالنسبة للبرنامج االستعجالي، 
فقط أنا عندي مالحظة على هاذ العنوان«فشل البرنامج االستعجالي« 
أعتقد بأنه عنوان غير صحيح بشكل كبير، ألنه تم القيام بتقييم للبرنامج 
االستعجالي، وهناك الكثير من املنجزات يمكن أن أشير إلى بعضها، ألن 
هناك دراسة قامت بها الوزارة بعد نهاية البرنامج االستعجالي، بحيث 

تبين بأنه هناك نسب اإلنجاز كبيرة على عدة مستويات، مثال:

95 % تحققت بالنسبة ملشروع تحديث وتحسين منظومة  .•
اإلعالم؛

%92 ملشروع العدة البيداغوجية؛ .•

ذوي  والجماعات  األطفال  إنصاف  مشروع  بالنسبة   81% .•
االحتياجات الخاصة؛ %77 بالنسبة ملشروع التكافؤ الفرص وولوج 

التعليم اإللزامي؛

%74 بالنسبة مشروع تأهيل مؤسسات التعليم الثانوي؛ .•

%73 بالنسبة ملشروع تأهيل مؤسسات التعليم االبتدائي؛ .•

الثانوي  التعليم  داخليات  تأهيل  ملشروع  بالنسبة   %  67 .•
بسلكيه؛

%50 بالنسبة لتطوير التعليم األولي وتطوير التربية البدنية؛ .•

%38 بالنسبة ملشروع إحداث ثانويات تأهيلية بالوسطين؛ .•

اإلعدادية  الثانويات  إحداث  ملشروع  بالنسبة   %  31 .•
بالوسطين.

إذن هناك تقييم للبرنامج االستعجالي، هناك منجزات، وبطبيعة 
الحال هناك بعض النواقص. هناك في امليدان البيداغوجي نقط قوة، 

بحيث نسب كبيرة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تفضلوا السيد النائب املحترم، 
التعقيب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةعثمةني:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

 2009 بين  33 مليار درهم  البرنامج صرفت عليه  الوزير،  السيد 
و2012، نتائج برنامج كانت دون األهداف املسطرة ،حسب التقويم 
اللي تعطى لنا املرحلي إلى حدود يونيو 2012. فمثال من بين 225 مدرسة 

ابتدائية مبرمجة لم يتم إنجاز سوى 74 مدرسة بنسبة 32 % فقط.

سابقا، كان يبرر فشل اإلصالحات بضعف التمويل، كيف نفسر اآلن 
فشل البرنامج االستعجالي؟ من األسباب الرئيسية لفشله هو مراهنته 
على البنية التحتية وعلى لغة األرقام؛ تعميم التعليم؛ الهدر املدر�شي؛ 
واألهم هو ما يرتبط بالجودة والبرامج واملناهج، وطرق التقويم التي 
تركها ملن سماهم خبراء من خارج الدار يتقنون اإلحصاء ووضع األرقام 
أكثر من إتقانهم ألسرار املهنة ومشاكلها. في مجال التربية والتعليم، ال 
يكت�شي إصالح وترميم وحتى بناء مدارس جديدة طابعا حاسما في عملية 
اإلصالح، الذي لن يتحقق إال من داخل املنظومة التعليمية بإصالح 

البرامج واملناهج والتقويم. رغم الدفعات باملاليير...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة مشكورين.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلملهديخلةكنسو�سي:

بكل صدق السيد الوزير، تنشكرو السيد الوزير بعدا على التقييم 
اإليجابي اللي قدم، ألن واحد البرنامج بحال هذا اللي عاش سنتين ثم 
أقبر فال يمكن بأي وجه من الوجوه أن نقيمه وأن نقول بأنه قد فشل، 



عدد.11–27.صفر.1437  )09.دجنبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان999   

لقد قتل. وبأنه ما بين 2009 و2012، ال يكفي كوقت، بل اإلرهاصات 

األولى وبداية التطبيق ديالو هي اللي عبر عليها السيد الوزير، على أنها 

كانت ناجحة ولكنها أقبرت، وهنا سنسائل الحكومة اآلن: ماذا فعلت في 

إطار البرنامج الحكومي من أجل تجاوز هذا البرنامج االستعجالي الذي 

نحاكمه اليوم، ونحاسبه بدون سبب؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 

السيد الوزير مشكورين.

لةت9بيلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ ب7جةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطديلخولةتكوينخلملنهي:

والتقييم املوضوعي  العلمية واألكاديمية  اللي  املقاربة  بأن  أعتقد 

هو الذي سيبين بشكل واضح املنجزات والنواقص وأشرت إلى بعض 

مظاهر ذلك، وهناك دراسة قامت بها الوزارة هي رهن إشارة السيدات 

والسادة النواب في هذا الصدد، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا للسيد الوزير، السؤال املوالي حول الصورة النمطية للمرأة في 

الكتب املدرسية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق التقدم 

الديمقراطي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة مشكورة.

لةدةئبلخلةسيدةخرشيدةخلةطةه7ي:

لةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولب،

السيد الوزير، اآلن نحن بصدد ورش إصالح املنظومة التعليمية 

بكل مكوناتها، في إطار تفعيل مضامين الدستور والرؤية االستراتيجية 

2015-2030 واملدرسة هي طبعا فضاء بامتياز للتنشئة االجتماعية، 

النمطية  والصور  النمطية بصفة عامة  الصور  لنشر  تزال فضاء  ال 

حسب الجنس، بحيث التقسيم التقليدي لألدوار املرأة في املطبخ وبنتها 

تتعاونها ويعني الرجل يقرأ جريدة أو يشتغل في مهن متعددة. وطبعا ما 

نسائلكم عنه هو التدابير املتخذة ملحاربة هاته الصور النمطية على 

كافة مستويات مكونات املنظومة التربوية وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةت9بيلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ ب7جةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطديلخولةتكوينخلملنهي:

انشغال  أنه  وتعرفين  السؤال،  هذا  على  النائبة  للسيدة  شكرا 
رئي�شي لدي، ألنه كانت اهتماماتي العلمية والجمعوية في هذا املجال 
حاضرة. دائما نشير في هذا الصدد إلى أنه الوزارة اشتغلت على هذا 
املوضوع في إحدى برامجها بين سنة 2000 و2007 بناء على مدخل 
القيم، بحيث اعتمدت برامج هادفة إلى القضاء على مظاهر هاذ امليز في 
الكتب املدرسية واشتغلت لجان على ذلك، وتم تحقيق عدة منجزات 
وأدرجت في الكتب املدرسية عدة مواضيع تسير في اتجاه تحقيق هذه 
الصورة اإليجابية لدور املرأة، باإلشارة إلى: دور املرأة في بناء املجتمع، 
املرأة والتنمية، دور املرأة في االقتصاد الوطني، املرأة واملجتمع املدني، 
حقوق املرأة، املرأة وحق العمل. واعتمدت عدة برامج وعدة تكوينات، 
وتم تكوين األساتذة واللجن التي تضع البرامج الدراسية في هذا املجال. 
والوزارة دائما وأنا رهن اإلشارة ألي اقتراح ظهر منه بأن هناك مظهر من 

مظاهر امليز في حق املرأة في الكتب املدرسية، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

لةدةئبلخلةسيدةخرشيدةخلةطةه7ي:

بدفاتر  يتعلق  فيما  جبارة  مجهودات  يعني  هناك  كانت  أن  أكيد 

التحمالت وتنقية بعض املقررات من يعني الصور املاسة باملساواة، 

ولكن رغم ذلك، هاذ العمل هو مسألة مستمرة وصيرورة ال يمكن أن 

تتوقف في برنامج أو في منهاج، وبالتالي ال زالت هناك مناهج، ويعني 

هاذ الصور التي تمر عبر الكتب املدرسية، عبر السلوكات والتي تؤثر في 

سلوكات وتوجيهات وعمل يعني األجيال الحالية والتي هي املستقبل، 

وبالتالي فالعمل يجب أن يكون مستمرا. وما ننتظره هو أن تكون هناك 
تكون  أن  وبالتالي  هي عرضانية،  املساواة  مدققة ألن  يعني  إجراءات 

عرضانية ومستمرة، بحيث تدرج ثقافة املساواة في املواد واألنشطة 

التربوية والتكوين املستمر. أنتم تعرفون أن هناك الحديث عن املناهج 

الخفية أو الضمنية )les curricula caché( وهدوك هما األخطر يعني 

اللي تيروجو للتمييز الغير املباشر وليس التمييز املباشر، وبالتالي يعني 

هذا عمل ومجهود مضني، وطبعا ما ننتظره أيضا هو يعني واحد اآللية 

كتكون ديال اليقظة اتجاه كل الصور النمطية اللي...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 

السيدة النائبة املحترمة عن الفريق التجمع الوطني لألحرار.
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لةدةئبلخلةسيدةخجليللخن7سلي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

الصورة  ترسيخ  جميعا  نالحظ  اإلطار،  نفس  في  الوزير،  السيد 
الكتاب  اليوم  سلبي.  بشكل  املدر�شي  الكتاب  داخل  للمرأة  النمطية 
املدر�شي يتم العمل به هو كتاب يعني دام 10 سنوات، نحن اآلن على 
يعني خطوة من تغيير الكتب واملناهج املدرسية، ونتمنى أن ترسخ قيم 
كاملساواة واملناصفة، وتعويض الصور النمطية الذكورية التي تحتل 
مجال أكبر داخل الكتاب املدر�شي، ال من ناحية املساحة، وال من ناحية 
القيم، القيم الذكورية ترتبط أكثر باإلنتاجية، وترتبط أكثر بالتنمية 
والعمل اإلنساني والسيا�شي، على عكس الصورة النمطية للمرأة التي 
ترتبط باألسرة أساسا وترتبط أيضا بأعمال الدرجة الثانية. لذا، فاليوم 
التوقيت هو مناسب جدا للتفكير جديا في تغيير الصورة النمطية للمرأة، 

من خالل تغيير املناهج التعليمية السنة املقبلة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد 
الوزير، في رد على التعقيبات، تفضلوا مشكورين.

لةت9بيلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ ب7جةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطديلخولةتكوينخلملنهي:

شكرا، هاذ االنشغال حاضر لدينا في الوزارة، والوزارة تعول على 
الشراكة مع املجتمع املدني وجميع الحساسيات لتحسين هذه الصورة 
دائم  بشكل  ويتم  مؤسساتي  األمر  هاذ  وجعل  باستمرار  وتطويرها 

ومتصاعد، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

براسور«  »آن  السيدة  ظهرانينا  بين  يوجد  الوزير،  السيد  شكرا 
رئيسة الجمعية البرملانية ملجلس أوروبا صديقة املغرب، وال يسعنا في 

هذه املناسبة إال أن نرحب بها، وشكرا لكم.

السؤال املوالي عن حماية التالميذ من اآلفات االجتماعية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلة7حمةنخخيي9:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7،

أخولتي،خإخولنيخلةدولب،

للمخدرات  تعاط  من  أشكاله  بمختلف  االنحراف  ظاهرة  تزداد 
تالميذ  فيهم  بما  التالميذ،  صفوف  في  وغيرها  التدخين  والكحول، 
املؤسسات االبتدائية، األمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل 
وصحة الناشئة ومستوى املتمدرسين، في غياب التأطير واملراقبة والتتبع 
والحماية الالزمة من هذه املخاطر الفتاكة التي أصبح محيط املؤسسة 
املتخذة  التدابير  هي  فما  للقلق،  يدعو  بشكل  لها  عرضة  التعليمية 
لحماية الناشئة من هذه اآلفات االجتماعية التي أصبحت تهدد حياة 
أجيال املستقبل وتشكل هاجسا مؤرقا آلباء وأولياء التالميذ ؟ وشكرا 

السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

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

لةت9بيلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ ب7جةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطديلخولةتكوينخلملنهي:

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، هاذ املوضوع كذلك حاضر 
من  تتخذ  تدابير  هناك  أن  بحيث  الوزارة،  وبرامج  انشغاالت  ضمن 
طرف الوزارة من جهة وهناك تدابير تتخذ بشراكة مع قطاعات أخرى، 
بحيث أن هناك إحداث لألندية الصحية داخل املؤسسات التعليمية، 
ثم  اآلفات،  هذه  بمخاطر  والتحسيس  للتوعية  فضاءات  باعتبارها 
هناك الوسائط التربوية. وكذلك تنظم، في عدة مناسبات، مسابقات 
تربوية وثقافية بين النوادي لتوضيح مخاطر هذه اآلفات، ثم هناك 

إدماج ملفاهيم تخص محاربة التدخين في املناهج الدراسية، ثم هناك 

تفعيل للنصوص القانونية التي تمنع التدخين داخل األماكن العمومية. 

بمحيط  األمن  لتوفير  تنسيق  الداخلية  وزارة  مصالح  مع  هناك  ثم 

املؤسسات التعليمية، وهناك كذلك برامج بتنسيق مع وزارة الصحة 

في هذا املجال، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

الفريق  عن  املحترم  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 

االستقاللي.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلة7حمةنخخيي9خ:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

األمن املدر�شي جزء ال يتجزأ من منظومة التعليم مادام األمر يتعلق 

بالتالميذ، باعتبارهم املكون األسا�شي والهدف الرئي�شي لهذه املنظومة، 

وعليه فإن مكافحة هذه املظاهر مسؤولية وطنية ال ينبغي التهاون فيها، 

وشكرا السيد الوزير.
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لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي ؟ نمر إلى السؤال 
في  الخصاص  على  للتغطية  التعليمية  املستويات  دمج  حول  املوالي 
األطر التربوية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورة.

لةدةئبلخلةسيدةخنبيللخبدعم7:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولب،

في عدد من املدارس وخاصة في العالم القروي، تصل مستويات 
الدراسة إلى 5 أو 6 في الفصل الواحد وألستاذ واحد، ما هو تفسيركم 

لهذا الوضع ؟

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

لةت9بيلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ ب7جةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطديلخولةتكوينخلملنهي:

شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال، تنبغي اإلشارة بخصوص هذا 
املوضوع، بأنه مثل هذه الظاهرة تشكل استثناء ويتم التقرير فيها على 
املستوى املحلي عند الضرورة، بحيث أنه هناك ظروف تفرض اللجوء 
إلى هذه الظاهرة وهاذ االختيار، خصوصا عندما يكون عدد التالميذ 
جد محدود أو جد قليل ال يسمح بتوفير أقسام منفصلة، وذلك لترشيد 
استعمال العنصر البشري وكذلك اإلمكانات، وهي ظاهرة معروفة في 
مجموعة من الدول األخرى وليس في املغرب فقط، وهي ظاهرة قليلة، 
وهناك نسب تبين بأنها ليست بظاهرة شائعة وعامة وهناك تراجع عنها، 
باعتماد اختيار املدارس الجماعية التي تساعد على التخفيف من هاذ 

الظاهرة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا مشكورين.

لةدةئبلخلةسيدةخنبيللخبدعم7:

السيد الوزير، راه ما كاينش �شي استثناء، راه كاين مدارس ومدارس 
كثيرة، ويمكن نوريهم لك إذا بغيتي، باش نرافقك للعالم القروي فين 
كنتواجدو في امليدان، نّديك للريف نّديك لألطلس، نّديك لجبالة، هذا 
ما�شي استثناء وال �شيء يبرر، ما تقولي �شي الضرورة، واش على حساب 
أوالد املغاربة ؟ هاذ الضرورة ألن باش نخرجو احنا راسنا ألن الخريطة 

تزايد عدد  تتواكب�شي  ما  السكانية،  الكثافة  كتواكب�شي  ما  املدرسية 
املتمدرسين، الوزارة تتلجأ لهاذ الحل الترقيعي وهو الضم والتفييض، 
كتضم تالميذ في فصل واحد، وتفييض أساتذة باش تديهم ملدارس 
أخرى لتجنب توظيف أساتذة وأطر تربوية اللي هما كيتعرضو للعصا 
والزرواطة في الزنقة ألن فصلتو التكوين على التشغيل، كاين انعدام 
التعليم،  التعليم، هاذ املشكل وهاذ امللف ديال  الرؤية فيما يخص 
وهاذ انعدام الرؤية زادت تفاقمت مننين حتى بيناتكم حتى السيد رئيس 
التعليم، إذن  الحكومة ما متافقش مع اإلجراءات ديال السيد وزير 
كتزيدو كتبينو لنا غير الضبابية بينو للمغاربة أشنو كاين، شنو باغيين 
تديرو لنا في التعليم ؟ شنو باغيين تديرو لوليدات املغاربة ؟ أوال سرحهم 

صراحة ما بغيناش نقريوكم ألن هاذ القطاع هذا غير مثمر...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا  شكرا السيدة 
السيد الوزير مشكورين.

لةت9بيلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ ب7جةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطديلخولةتكوينخلملنهي:

أعتقد بأنه ال يجب أن ننظر بنظرة سوداوية لكل املجهودات التي 
بذلت منذ سنوات، وكذلك في السنوات األخيرة في هاذ القطاع، ولكن 
بأنه  ونعتقد  كذلك  وأعتقد  كبير،  جد  الحمل  بأن  االعتراف  يجب 
لتحقيق مؤشرات إيجابية في التعليم فيجب تظافر جهود الجميع في هاذ 
املجال، وهنا فرصة لكي نحيي املجهودات التي يبذلها األساتذة واألطر 
اإلدارية على املستوى املحلي في هاذ املجال والتي تظهر منها مجموعة من 

اإليجابيات ومجموعة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

من  املتخذة  التدابير  عن  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
أجل إنقاذ املدرسة العمومية من اإلفالس للسيدات والسادة النواب 
املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  االشتراكي،  الفريق  عن  املحترمين 

مشكورين.

لةدةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

السيد الوزير سبق صرحتو في وزارتكم بأنه كاين أزيد من 23 تدبير من 
توصيات املجلس األعلى للتربية والتكوين، واللي غادي تعلمو بتنفيذها 
بشكل استعجالي من أجل إنقاذ املدرسة العمومية من اإلفالس، شنو 

هي اإلجراءات اللي قمتو بها في هذا املجال ؟

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.
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لةت9بيلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ ب7جةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطديلخولةتكوينخلملنهي:

فتحها  بعد  الوزارة  أن  إلى  السابق  السؤال  في  أشرت  أن  سبق 
للقاءات تشاورية، وكذلك بانسجام مع الرؤية االستراتيجية للمجلس 
األعلى للتعليم، اعتمدت تدابير ذات األولوية حوالي 23 تدبير وشرعت في 
تطبيقها خالل هذه السنة، وهذه التدابير تتعلق بمجموعة من املجاالت 
البيداغوجية وكذلك بالحكامة وبإصالح البرامج، وكذلك بتطوير وتنويع 
املسالك الدراسية وكذلك بتشجيع املههنة بناء على كذلك التوجيهات 

امللكية في هاذ الصدد، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةدةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيز:

الحكامة  كتجلى  فين  الحكامة،  على  غير  نتحدثو  الوزير  السيد 
كتستافدش  وما  الفقر  عتبة  تحت  اللي جماعات  تيسير؟  برنامج  في 
وجماعات أخرى رفعت فوق عتبة الفقر وكتستافد؟ فينا هي الحكامة 
ملي كنوجدو تالميذ كيمشيو 5 كلم 6 كلم على رجليهم في وسط الشتا 
وفي وسط الثلج وفي وسط مسالك جبلية وعرة؟ فينا هي الحكامة ملي 
تنلقاو أقسام مهددة باالنهيار؟ وسبق لينا سيفطنا لكم أسئلة كتابية 
تنبهو فيها الوزارة لوجود مجموعة من الحجرات، واعطينا نموذج قسم 
فبني بريس في جماعة بركين، فين هي الحكامة منين كنلوحو رجال ونساء 
التعليم للعالم القروي واملناطق النائية بدون سكن وظيفي، دابا عندنا 
في جماعة بركين في إقليم جرسيف أساتذة اإلعدادي ما هما ينافيطيو 
لجرسيف ما هما عندهم سكن فين يكريو وال فين...، فين هي الحكامة 
في مجموعة من املسائل فيما يتعلق باالكتظاظ، فيما يتعلق باألقسام 
اللي كيتم التجميع ديالها في الوسط القروي، فيما يتعلق في تعثر برنامج 

املدارس الجمعاتية وهي الحل األنسب؟ السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

لةدةئبخلةسيدخنيمونخعمي9ي:

السيد الوزير، بغينا نحثوكم في إقليم زاكورة درتو مدرسة جماعاتية 
في الجماعة ديال آيت واالل مشكورين السيد الوزير، إال أنه السيد 
الوزير هاذ املدرسة الجماعاتية خلقت بعض املشاكل مع الساكنة، 
كاين الساكنة اللي ما علمتو ليهم من قبل بأنه والدهم غيمشيو لهاذ 
املدرسة الجماعاتية، دابا امتنعوا باش يمشيو. السيد الوزير، بلغتكم 
شخصيا بأسبوعين هادي بأن تماك 2 املشاكل، بأن بعض التالميذ 

ديال بعض الدواوير باقي ما كيقراو، السيد الوزير النائب اإلقليمي رفض 
باش يتحاور معانا، رفض باش يتحاور مع اآلباء ديال التالميذ. السيد 
ألوزير الثلث في السنة الدراسية دازت ووالد الشعب في إقليم زاكورة ما 

كيقراوش، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير للتعقيب عن 
التعقيبات.

لةت9بيلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ ب7جةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطديلخولةتكوينخلملنهي:

أعتقد بأن هناك بعض املظاهر التي ال يمكن تعميمها، وبالنسبة 
لبعض البرامج، هناك لجان تنتمي إلى عدة وزارات تقرر فيمن يستفيد 
منها ومن ال يستفيد على حسب توفر الشروط. ودائما، في الوزارة، الباب 
مفتوح لتطوير الحكامة وتطوير االستفادة الكثير من األشخاص من مثل 
هذه البرامج. وبالنسبة لألخ، فبمجرد ما نتوصل بشكاية فتشكل لجنة 
لدراسة مثل هاذ الشكايات، وقد أرسلت لجنة خاصة لالطالع وكذلك 

القتراح الحلول في هاذ املجال، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن وضعية األساتذة 
املتدربين باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين للسيدة والسادة النواب 
املحترمين عن الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورا.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، ما هي وضعية األساتذة املتدربين باملراكز الجهوية 
ملهن التربية والتكوين؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير لإلجابة.

لةت9بيلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ ب7جةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطديلخولةتكوينخلملنهي:

شكرا السيد النائب. بخصوص هاذ املوضوع، أشير إلى أن الحكومة 
 19 الخميس  ليوم  الحكومي  مجلسها  بالغا عقب  أصدرت  أن  سبق 
نونبر املا�شي بخصوص هاذ املوضوع، وكذلك السيد رئيس الحكومة 
قدم توضيحات في جلسة املساءلة الشهرية بمجلس املستشارين يوم 
الثالثاء 1 دجنبر 2015. ويجب التأكيد مجددا، أن الطلبة املتدربون 
الذين يتابعون دراستهم في املراكز الجهوية للتربية والتكوين اجتازوا 
مباراة في هذا الصدد بعد االطالع على شروط املباراة. وقد كانت الوزارة 
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أصدرت بالغا رسمي بهذا الشأن في تاريخ 25 يوليوز 2015، أخبرت 
عن  الصادرين  املرسومين  هذين  بفحوى  املواطنين  عامة  بواسطته 
الحكومة، وليس الوزارة، الحكومة، وبمضامينه. وكذلك في إعالنات 
املباراة، أخبر املرشحون بمضامين شروط املباراة وكذلك باملقتضيات 
الجديدة، وهناك اطالع سابق على هاذ املقتضيات، وكذلك املرشحين 
عوا على محاضر االلتحاق، مع األخذ بعين اإلعتبار هذه 

ّ
الناجحين وق

الشروط الجديدة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلملالحي:

جديد  مفهوم  ابتكرت  الحكومة  أن  غريب  الوزير،  السيد  شكرا 
املفهوم  والتعليم،  الصحة  في  العمومية  الخدمة  الصميم  في  يضرب 
الهجين السيد الوزير ال يساوي التوظيف، وهذا ما يجعل املتكون في 
حيرة من أمره. السيد الوزير، هاذ املفهوم يأتي تطبيقا لتعليمات جديدة 
لصندوق النقد الدولي الذي يستهدف ضرب الجانب االجتماعي لكافة 

الشرائح املغربية.

السيد الوزير، التعليم هو أساس تقدم الشعوب وازدهار الحياة 
ديالها وبناء مستقبل سعيد، بينما نرى السيد الوزير على أن هناك 
بعض الطلبة اللي هم كيجتازوا مباراة ومن بعد التكوين ديالهم خاصهم 
األساسية  الشروط  بأحد  يخل  الوزير  السيد  وهذا  أخرى،  مباراة 
للوظيفة العمومية، ألن انتما ملزمين على أنه اإلنسان ملا يجتاز مباراة 
وعندو واحد العقد ما بين الطالب وبين الحكومة على أنه باش يكون 
عندو واحد املنصب اللي هو يمكن يدبر به الشأن العام ديالو، ولكن 
مع األسف الشديد السيد الوزير، نجد على أن هناك تهرب من هذا 
األمر هذا، وهذا اللي كيجعل على أنه هناك عالمة استفهام قصوى اللي 
كتطرح واحد املجموعة من األمور في هذا الجانب هذا. السيد الوزير، 

حنا كنبغيو توضيح اللي هو يمكن يشفي...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد 
النائب املحترم عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

لةدةئبخلةسيدخحسةنخلةتةبي:

لةسيدخلة7ئيس،

مع  تضامننا  عن  االستقاللي  الفريق  في  نعبر  إننا  الوزير،  السيد 
وندعو  والتكوين،  التربية  ملهن  الجهوية  باملراكز  املتدربين  األساتذة 
الحكومة إلى التراجع عن املرسومين اللذان صدرا في الجريدة الرسمية 
في بداية أكتوبر، والحفاظ على املكتسب التاريخي لهذه الفئة املتمثلة 

املذكورين  املرسومين  يطرحه  ما  عكس  التوظيف،  قبل  التكوين  في 
منح  من  والتقليص  التوظيف  عن  التكوين  فصل  يحاوالن  اللذان 
التكوين واإليهام بأن النظام الحالي يشبه منطق التوظيف املباشر. لذا 
نسائل السيد الوزير، وعليه فإننا نسائل الحكومة، عن التدابير التي 
ستتخذها للتراجع إن هذين املرسومين ضمانا لحقوق تلك الشريحة 

املهمة ببالدنا، شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةدةئبخلةسيدخإنريسخلة7ضولني:

املهم هو أنه في هاذ املرحلة هذي نوصلوا لواحد العدد مهم من عدد 
املكونين، ونعرفوا بأنه الخصاص في استمرار متزايد، وأن البالد محتاجة 
كانت  الوقت  الشعب. واحد  يقريو والد  باش  اللي هم مكونين  لناس 
الحكومة تلجأ للناس اللي ما مكونيش، اليوم عندنا الناس اللي مكونين، 
وهاذ الناس اللي مكونين خاصنا نسدو بهم الخصاص، وسد الخصاص 
ما صبحش مفر منو السيد الوزير. هاذ ال�شي الحكومة خاصها تجتهد، 
وتعمل على أنه الناس اللي غيولجو ملهن التربية والتكوين يكون عندهم 

تكوين، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةسملي:

لةسيدخلة7ئيس،

لةسةنةخلةدولب،

نظرا لضيق الوقت السيد الوزير، كنطلبوا منكم حنا غير بالنسبة 
لذاك املرسوم 588.15.2 إعادة النظر فيه، ألن واحد الشريحة كبيرة 
من املجتمع املغربي في مجال التربية كيشعرو بواحد الغبن أمام هذا 

املرسوم هذا، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم عن الفريق االشتراكي.

لةدةئبخلةسيدخلمل تةرخرلشدي:

شكرا السيد الوزير على هاذ الجواب، وحنا نذكروكم بأن هذين 
املرسومين ما كيمسوش غير هاذ الشريحة من املتكونين بل سيمس 



عدد.11–27.صفر.1437  )09.دجنبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان7 9   

الشيطان،  يختبأ  املرسومين  تلك  سطور  وبين  املستقبل.  في  أجياال 
والشيطان هو الذي أضل هذه الحكومة والشيطان بنفسه هو صندوق 
النقد الدولي اللي كيملي عليكم التوصيات باش تضربوا في العمق كل ما 
هو اجتماعي، الصحة العمومية واملدرسة العمومية والتشغيل، قولوا 
للشعب املغربي بهاذ اللغة هاذي: شحال عندكم في الخصاص ؟ فين هو 
املعدل الدولي متاع عدد التالميذ في كل فصل؟ نعطيكم نماذج: الصين 
الشعبية اللي فيها مليار و10 ديال املرات من السكان ديال املغرب عدد 

التالميذ في الفصول ديالها ما يتجاوزش 20؛ فرنسا 23؛ أستراليا 18؛ 

أمريكا وصلت حتى ل 15؛ هاذو هما اللي كيوصيوكم باش تخرجو على 

التعليم، ها هما فين ماشيين وهاذ ال�شي كاين في املدرسة العمومية 

متاع هاذ الدول، واش ما تقتضيوش بهاذ ال�شي ؟ الخصاص إال وصلنا 

للمعدل الدولي هو 24 تلميذ في كل فصل...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي 

آخر؟ السيد الوزير الرد على التعقيبات متتالية.

لةت9بيلخ وزي7خ ةدىخ لملدتدبخ لةوزي7خ ب7جةوي،خ خةةدخ لةسيدخ
لةوطديلخولةتكوينخلملنهي:

مسألتين  على  أؤكد  أن  أريد  فقط  املالحظات،  هاذ  على  شكرا 

يتعلق  األمر  أن  هو  األولى  املسألة  أن  هو  املوضوع،  هاذ  بخصوص 

يتم إصداره  الحكومة، مر بعدة مراحل قبل أن  بمرسوم صادر عن 

وكتعرفوا املراحل التي يمر بها املرسوم واآلراء وكذلك التعديالت التي 

سيتم إدخالها قبل أن يصدر في آخر حلة.

املسألة الثانية املهمة، أعتقد بأن هذا املوضوع يجب بأن ال نتعامل 

معه بعاطفة، ألنه كما سبق للسيد رئيس الحكومة وكذلك السيد وزير 

التربية الوطنية والتكوين املنهي، أن أشار إلى املرتكزات التي اعتمدتها 

على  التشجيع  تريد  مرتكزات  هي  املرسوم،  هذا  إصدار  في  الحكومة 

الجودة والباب مفتوح للتوظيف والتباري على املناصب التي تضعها 

الحكومة في امليزانية السنوية، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  كنشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 

الجلسة. نمر إلى القطاع املوالي قطاع التشغيل والشؤون االجتماعية 

في 5 أسئلة، نستهلها بسؤال متعلق بالجهود الحكومية في مجال محاربة 

تشغيل القاصرين واألطفال، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق 

التجمع الوطني لألحرار.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةسملي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

لإلخوةخلةدولبخلملحت9نون،

لةسةنةخلةوزرلء،

السيد الوزير، أمام املادة 143 من مدونة التشغيل، ماذا أعددتم 
لألطفال القاصرين دون سن 15 والذين منعتوهم من التشغيل؟

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ولةشؤونخ لةتشغيلخ وزي7خ لةصديقي،خ لةسالمخ عبدخ لةسيدخ
لالجتمةعيل:

فيما يخص تشغيل القاصرين واألطفال دون سن 15، ماذا أعددنا 

وماذا أعدت الحكومات السابقة ؟ نعطيكم 2 ديال األرقام يعني لتوضيح 

األمور. كان عدد األطفال اللي كيشتغلو سنة 1999 كان كيبلغ العدد 

ديالهم 600 ألف، في نهاية سنة 2014 تقلص هذا العدد إلى 69 ألف، 

ال�شي اللي كيمثل %1,5 من الشريحة العمرية ديال 7-15 العام بدل 

%9,7 في سنة 1999. هاذ امليدان هذا اللي هو قضية مجتمعية، أعتقد 

أنه تعتبر من بين القضايا اللي سجلت فيها بلدنا تقدم هائل، وعلينا أن 

نكون فخورين جميعا، حكومة وبرملانا وشعبا. عالش هاذ ال�شي جاء؟ ما 

جاش فقط من السماء غير هكذاك، جاء نتيجة خطة وطنية ساهم فيها 

الجميع، ساهمت فيها املجتمع املدني، ساهمت فيها الحكومة، ساهم 

فيها البرملان. وهنا ال بد ما نحيي الدور اللي كيلعبو املجتمع املدني. احنا 

ضمن خطة وطنية »مغرب جدير بأطفاله« اآلن غادي تجي في السنة 

متم سنة  إلى  ثانية  إعداد خطة  واحنا بصدد   ،2015 األخيرة، سنة 

2020، هذا من جهة.

 le وزارة التشغيل عندنا في كل مندوبية ديال التشغيل عندنا واحد

point focal نقطة ارتكاز، تعنى أساسا بمحاربة ظاهرة تشغيل األطفال، 

املأل،  أمام  وأقولها  بمكان،  األهمية  من  قانون  مشروع  ثالثا  وعندنا 

مشروع قانون ديال العمال املنزليين أساسا ملحاربة تشغيل األطفال، 

ومطروح على البرملان ليصادق عليه في أقرب وقت ممكن، مطروح على 

البرملان هادي مهمة ديالكم، الحكومة دارت اللي عليها والبرملان مازال ما 

بغاش يصادق عليه، هذا أمر موكول إليكم، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تفضلوا  املحترم  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 

مشكورين.
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لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةسملي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، من خالل الجواب ديالكم، تبين أنكم عطيتونا عملية 
حسابية فقط، ولكن شنوا وجدتوا ما بان لنا حتى حاجة. حنا كنعرفوا 
في ميثاق التربية والتكوين السن ما دون 15 خاصوا يكون في املدرسة، 
ما كاينش تنسيق ما بين الوزارات، ألن املدرسة وزارة التربية الوطنية 
اللي خاصها توفر لهم املكان باش يمكن لهم يستمروا في الدراسة إلى 
سن 15 كاين هذر مدر�شي كبير، كاين هذر مدر�شي عن طواعية، وكاين 
هذر مد�شي إجباري، إذن حنا بغينا الحكومة برمتها، ماذا أعدت لهذه 
 les الشريحة ؟ على األقل نقذوا هادوك األطفال اللي كيدوروا اآلن في
الديطاي،  وكيبيعوا  »باربريز«  ديال  الزجاج  كيمسحوا   feu rouges
ونقذوهم كذلك من التطرف، هاذي هي الفئة اللي كتم�شي للتطرف، 
تهيئوا لهم مجاالت  أنكم خاصكم  15، أعتقد  20 ودون  السن دون 
للعمل أو مجاالت ألي عمل يمكن أن ينقذهم من الزنقة ومن الشارع 

وأشكر السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك 
تعقيب إضافي. إذن نمر إلى سؤال موالي عن مصير الحوار اإلجتماعي 
عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  االجتماعيين  الفرقاء  مع 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةقةنرخلةكيحل:

لةسيدخلة7ئيس،

لةسيدخلةوزي7،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولب،

الحوار اإلجتماعي هو آلية مجتمعية ومن أهم اآلليات اللي وصلت 
لفض النزاعات بين الفرقاء االجتماعيين، اليوم كنتساءلو على املآل 
ديال الحوار اإلجتماعي، في الوقت اللي وصلنا إلى املأسسة في تجارب 
حكومية سابقة، اليوم كاين إشكالية في هاذ اآللية، تنساءلو الحكومة: 
ملاذا اليوم الحوار اإلجتماعي تيعيش في هاذ الحالة اإلكلينيكية الخطيرة؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

ولةشؤونخ لةتشغيلخ وزي7خ لةصديقي،خ لةسالمخ عبدخ لةسيدخ
لالجتمةعيل:

أنا متافق معاك بأن الحوار آلية مؤسسة دستوريا وقانونيا ملعالجة 

اإلشكاليات اإلجتماعية، خالفا ملا يعتقده البعض، اللي كيشوفوا فقط 
الحوار اإلجتماعي من خالل اللقاءات اللي كاينة اللي شرف عليها رئيس 
الحكومة، هو اختزال الحوار اإلجتماعي. الحوار اإلجتماعي هو متعدد 
اإلشكال وفيه محطات مختلفة ومتنوعة، الحوار اإلجتماعي كيتم في 
املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي اللي فيه الفرقاء االجتماعيين 

ويناقشون يوميا، يصدرون يوميا اقتراحات هذا من جانب.

ضمن  من  أوال  املستشارين  مجلس  في  كيتم  اإلجتماعي  الحوار 
املجالس الوحيدة في العالم اللي فيها التمثيلية ديال النقابات وأرباب 
العمل، هذا كان كذلك حوار اجتماعي مهم هاذ ال�شي خاص ندخلو فيه، 
الحوار اإلجتماعي كيتم كذلك في املجالس الثالثية التركيب اللي تينص 
عليهم مدونة الشغل، وهاذ املجالس الثالثية التركيب تشتغل باستمرار، 
املسؤولين  ديال  التدخل  خالل  من  كذلك  كيتم  اإلجتماعي  الحوار 
الحكوميين والسلطات املحلية في فض النزاعات ديال العمال، ويمكن 
نعطيكم واحد الجدول ديال واحد العداد ديال النزاعات ديال الشغل 
اللي كنحاولو معالجتها إلى غير ذلك، وأنا متافق معاك ربما في وقت معين 
كيكون واحد التعذر مثال على مستوى رئاسة الحكومة أو �شيء من هذا 
القبيل، هاذي أمور عادية في الحياة السياسية ديال الشعوب وديال 
األمم، أما الخط اإلتجاه العام الحوار اإلجتماعي ال مفر منه، مفروض 

كيتفرض علينا جميعا كمغاربة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةقةنرخلةكيحل:

السيد الوزير اسمح لي املفاهيم في القانون اإلجتماعي راه واضحة، 
النقابات  اللي هما  الشركاء  3 ديال  بين  الحوار اإلجتماعي هو عالقة 
وعلى  املقاولة  لجنة  على  تكلمنا  إيال  وبالتالي  والحكومة،  واملقاوالت 
اللجان اإلقليمية يمكن نتكلمو على حوار اجتماعي، ولكن باش نتكلمو 
على مجلس املستشارين واملجالس الدستورية وفينما تيتوجدو الفرقاء 
راه حوار اجتماعي، تنظن اليوم تيخصنا نحيي النقابيين والنقابيات على 
الجهود التي يبذلونها من أجل مصلحة العمال واملوظفين، وما تيخص 
االرتقاء  هو  اإلجتماعي  الحوار  تنقول  منين  النقابي،  العمل  يتبخس 
مكونات  كل  لفائدة  نتائج  تكون  باش  املجتمع،  مكونات  بين  بالحوار 

املجتمع، هاذي هي الغايات واألبعاد من الحوار اإلجتماعي.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ إذن نمر إلى 
للسيدات  مجاز  عاطل  ألف   25 تكوين  مبادرة  حول  املوالي  السؤال 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورين.
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لةدةئبخلةسيدخأحمدخجدلر:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير ما هي طبيعة وأهداف مبادرة تكوين 25 ألف عاطلة 
وعاطل من حاملي شهادة اإلجازة؟ وكيف ستساهم في التقليص من 

نسبة بطالة حاملي الشهادات ببالدنا؟

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

ولةشؤونخ لةتشغيلخ وزي7خ لةصديقي،خ لةسالمخ عبدخ لةسيدخ
لالجتمةعيل:

شكرا على وضع هذا السؤال، هاذ املبادرة ديال تكوين 25 ألف 
حامل إجازة يهم أساسا ما نسميه بالعاطلين ملدة طويلة، وكما تعلمون 
كيتسمى  جديد،  بمشروع  جديد  ببرنامج  جاء  الحكومي  البرنامج  أن 
للبرامج  كينضاف  كيجي  اللي  تأطير  لبرنامج  تجسيد  وهذا  تأطير، 
التقليدية اللي كنعملوها من قبل »إدماج« أو »تأهيل« أو »مقاوالتي« 
اعطى  اللي  ألف   25 ديال  هذا  املشروع  هاذ  الذاتية«،  »املقاولة  أو 
اإلنطالقة ديالو رئيس الحكومة واللي يشرف عليه شخصيا بتاريخ 19 
نونبر األخير املا�شي كيهم واحد العدد من املجاالت، كيهم 14 مجاالت 
التكوين، الصناعات الغذائية، البناء واألشغال العمومية، الصناعة 
والتجارة، الفندقة والسياحة، البنوك، التأمينات، اإلعالم والتواصل، 
التقنيات الجديدة للمعلوميات واالتصال، الصحة، املحافظة والبيئة، 
الخدمات اإلدارية، الخدمات السوسيو ثقافية، النقل واللوجيستيك، 
مدى  على  يدوم  غادي  املجال،  وتنمية  واإلجتماعي  التربوي  القطاع 
3 سنوات، في كل سنة غادي يدوم هاذ التكوين ما بين 9 أشهر إلى 12 
شهرا، خالله غادي يتلقى املتكون يعني املستفيد واحد املنحة شهرية 
ديال ألف درهم، هاذ البرنامج كلو غادي يكلف لينا حوالي تقريبا 500 
مليون درهم على مدى 3 سنوات، كنعتابروه تجربة مهمة، بالطبع حنا 
غادي نحاولوا نقومو بالتقييم ديالو، إيال نجحنا فيه ونتمناو إن شاء 
هللا نجحوا باش نستمروا فيه باش يشمل واحد األعداد هائلة، إيال ما 
جابش هللا وما نجحناش غادي نعيدو النظر فيه، املسألة الثالثة وهو 

هاذ البرنامج جهوي كيهم الجهات 12 بأكملها ألن فيها واحد املقاربة...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

العدالة  فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  تعقيب  لكم،  شكرا 
والتنمية، تفضلوا.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخبوشنيف:

...استكمال التكوين ومالءمته مع سوق الشغل خطوة ال يمكن إال أن 
ننهئ الحكومة عليها وعلى مختلف األوراش اإلجتماعية التي باشرتها، لكن 

السيد الوزير هذه العملية رغم أهميتها ورغم الغالف املالي املخصصة 
يتهرب من  الكثير من مقاوالتنا  لها ستظل محدودة األثر، ملاذا؟ ألن 
الضرائب، فيدعي اإلفالس وتضيع عشرات اآلالف من مناصب الشغل 
سنويا، ستكون محدودة اآلثار ألن حوالي 70 % من مقاوالتنا لألسف 
ال يصرح بالعمال، ويسرحهم، ستظل محدودة اآلثار ألن القطاع الغير 
املهيكل ال زال عريضا، وبالتالي السيد الوزير فالنهوض بقطاع التشغيل 
وباإلضافة ملالءمة التكوين مع سوق الشغل يحتاج للتصدي ملختلف 
هذه الظواهر، ويحتاج أيضا إلى مسألة أخرى أساسية، وهو التنسيق 
بين مختلف مراكز التكوين لتفادي بعض املشاكل كبطالة املهندسين 
وغيرها، ثم كذلك السيد الوزير هذه املبادرة مجانية وبتكوين جيد، كان 
من املفروض أن تواكبها عملية إعالمية من أجل تحقيق الفرص بين 

الجميع ومن أجل تحقيق الشفافية، شكرا السيد الوزير.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك 
تعقيب إضافي، استنفذتم السيد الوزير الوقت بقات 2 ثواني غادي 

توقف وتبرك.

السؤال املوالي عن أسباب التأخر في تطبيق قانون التعويض عن 
فقدان الشغل للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم مشكورا.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلةلطيفخلةدةص7ي:

املتعلق   03.14 رقم  القانون  دخول  رغم  املحترم  الوزير  السيد 
بالتعويض عن فقدان الشغل حيز التطبيق، إال أنه يالحظ تأخر وبطء في 
تنفيذ مضامينه وتحقيق أهدافه بالشكل املطلوب، لكل ذلك نسألكم 
السيد الوزير عن الصعوبات التي تعتري هذا التطبيق وعما ستتخذونه 

من تدابير لتسريع وتيرة التنفيذ؟ شكرا السيد الرئيس.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير للرد.

ولةشؤونخ لةتشغيلخ وزي7خ لةصديقي،خ لةسالمخ عبدخ لةسيدخ
لالجتمةعيل:

شكرا السيد النائب املحترم، كنتم وضعتم السؤال ديالكم في شهر 
ماي األخير، منذ ذلك الحين تغيرت األمور ما بقاش تأخير، نعطيك 
بعض التواريخ، هاذ القانون صادق عليه املجلس الحكومة في 17 أبريل 
2014، مجلس املستشارين صادق عليه في 10 يونيو 2014 ومجلسكم 
املوقر صادق عليه في 23 يوليوز 2014، تنشر في القانون في الجريدة 
الرسمية شتنبر 2014، ودخل حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2014. وكن 
كنا تنتمشاو بهاذ الوتيرة في جميع القوانين كن راه املغرب فين وصل كن 
مشا لواحد املستوى. أول قانون اللي مشينا فيه بسرعة، هذا قانون 



عدد.11–27.صفر.1437  )09.دجنبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملانص 9   

اإلنجازات  بين  من  يعتبر  قانون  تشاركية،  الطريقة  واحد  في  تم  أوال 
الكبرى اللي حققها املغرب، أنا ال أقول الحكومة، اللي حققها املغرب 
ألن الجميع ساهم فيها، نقابات، أرباب العمل وإلى غير ذلك. بالدنا تعتبر 
من بين البلدان 13 في العالم الثالث اللي عندهم هاذ القانون ديال 
فقدان الشغل، باش اإلنسان خاص يضبط األمور ديالو وهاذ ال�شي 
خاصنا نفتخرو به. ما هي الحصيلة اآلن، في هاذ الوقت اللي كنتكلمو 
فيه؟ الحصيلة هي كاآلتي السيد النائب املحترم: في متم شهر غشت يعني 
األخير، تم بالضبط وصلنا إلى 11.907 مستفيد، وصرفنا مبلغ ديال 
234 مليون ديال الدرهم، وغادي نوصلوا إن شاء هللا في متم السنة 

الحالية سنة 2015 إلى 16 ألف مستفيد ومستفيدة، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية تفضلوا.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلاحقخلةدةجحي:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيحات، ولكن مع ذلك هناك 
بعض املالحظات اللي كتعلق بصعوبة تطبيق هاذ القانون، أولها كيتعلق 
بالطلب، طلب التعويض عن فقدان الشغل اللي كيتضمن واحد اإلطار 
خاص باملشغل واللي كيوجب عليه باش يوضع الختم واإلمضاء ديالو، 
في حالة إذا فقد األجير الشغل ديال إما بسبب االستقالة أو املغادرة 
الطوعية أو التخلي عن منصب. أما الظروف الخارجة عن إرادة األجير، 
فيرفض املشغل التوقيع، ال�شيء الذي يحرم األجير من االستفادة من 

التعويض عن فقدان الشغل.

املالحظة الثانية: شروط االستفادة من التعويض كتطلب التوفر 
على 780 يوم من التصريحات باألجور خالل 36 شهر السابقة لتاريخ 
فقدان العمل، منها 260 يوم مصرح بها خاللها 12 شهر السابقة لهذا 
التاريخ، وهذا فيه واحد النوع من التعجيز اللي كيجعل الكثيرين ال 
يستفيدون من هذا الشغل. السيد الوزير، امليزانية املخصصة اآلن هي 
500 مليون درهم وعدد املستفيدين اللي كتقول بأنه غادي يوصل إن 

شاء هللا ل 16 ألف...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيدة النائبة املحترمة عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

لةدةئبلخلةسيدةخفتيحلخلةبقةليخ)نقطلخنظةم(:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

أن  يعقل  كيف  فهمتش  ما  أنا  نظام،  بنقطة  نتقدم  غادي  أنا 

الكاميرات ملدة أكثر من شهر وهي معطلة ؟ هل نريد أن نقزم الدور 
النواب  والسادة  السيدات  ديال  الشفوية  األسئلة  وأن  البرملان  ديال 
أنهم ما يوصلوش املواطنين أم أن كاين �شي أهداف أخرى اللي حنا ما 
عرفناهاش ؟ طلبنا باش يتم اإلصالح ديال الكاميرات ولكن مازال ما تم 

اإلصالح ديالها كنتمناو أن...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ نقطة نظام؟ 
تفضلوا السيد النائب املحترم والسيد الرئيس.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخيتيمخ)نقطلخنظةم(:

الثاني،  لألسبوع  الكاميرات  في  الحاصل  العطب  قضية  طرحت 
ال يمكن أن تكون هناك نية مبيتة من املكتب لكي يعطل أشغال هذا 
للصفقة  اإلداري  بالجانب  تتعلق  ترتيبات  هناك  أن  األمر  املجلس، 

املتعلقة باإلصالح وسيتم إصالحها.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
السيدة النائبة املحترمة عن فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا مشكورين.

لةدةئبلخلةسيدةخسليملخف7جي:

لةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، عن أي تعويض عن فقدان الشغل نتحدث؟ إن 
هو إال كلمات رنانة أو در للرماد فقط، ملاذا؟ ملواجهة شبح البطالة، ألن 
األسباب تكون إما هيكلية أو اقتصادية أو تكنولوجية، ومن هنا نستنتج 
التسريح الجماعي وما يستتبع ذلك من مشكل البطالة، ألن األسباب 
اإلرادية لألجير ال يعوض عنها. األكثر من ذلك السيد الوزير، يجب أن 

يستوعب املواطن ...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

تعقيب  من  هل  الوقت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير للرد على التعقيبات.

ولةشؤونخ لةتشغيلخ وزي7خ لةصديقي،خ لةسالمخ عبدخ لةسيدخ
لالجتمةعيل:

هو السيدة النائبة والسيد النائب املحترم، نحن ال نطلق الكالم 
فقط غير، كنعطيكم األرقام، هاذ القانون صادقتو عليه، حنا كنطبقوه 
بالحرف. وغادي تمر سنة على التطبيق ديالو إال بانت لنا العيوب راه 
القوانين كلها قابلة للتعديل، راه الكمال هو أسوأ لإلنسان اللي بغى 
يقلب، غير تكون املسائل مزيانة عمرو ما يدير �شي حاجة، حنا أول مرة 
كنديرو هاذ ال�شي، حنا غادين فيه مزيان، العمال باغينو ألن واحد اللي 

كيفقد الشغل ديالو، كياخذ واحد 2500 درهم...



عدد.11–27.صفر.1437  )09.دجنبر.2015( الجريدة الرسمية للبرملان8 9   

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي حول البطالة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

لةدةئبخلةسيدخلملصط ىخج 9لن:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيد الوزير، يعيش العديد من املواطنين، خاصة الشباب منهم، 
تحت طائلة الفقر والبطالة وهو ما يهدد السلم االجتماعي. وفي هذا 
الصدد نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات التي اتخذتموها لحل 

معضلة التشغيل ببالدنا وامتصاص غضب الشارع، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

ولةشؤونخ لةتشغيلخ وزي7خ لةصديقي،خ لةسالمخ عبدخ لةسيدخ
لالجتمةعيل:

شكرا السيد النائب املحترم، ال شك بالطبع السؤال اللي كتطرحوا 
طرح ملرات عديدة. أقولها وأؤكدها مرة ثانية، أن ما كاينش هناك حل 
سحري باش نعالجوا إشكالية البطالة، البطالة ال تعود لهذه الحكومة، 
هذه قضية مجتمعية، الحكومة تجتهد وتعمل قصارى جهودها باش 
تخفف من آفات البطالة، من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد 
إن شاء هللا غادي نصيبوا،  أننا  أجر واحد. حنا كنظن  فله  فأخطأ 

وبالتالي غادي يكون عندنا أجران.

عندنا  املغرب  تاريخ  في  مرة  ألول   ،25.000 ديال  املوضوع  هاذ 
استراتيجية وطنية للتشغيل، يعني عندنا واحد التصور واضح اآلن، 
حنا غادين فيه كنطبقوه خطوة بخطوة، إجراء بإجراء، غير الوكالة 
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات L’ANAPEC في املجلس اإلداري 
ديالها األخير، واحد العدد ديال اإلجراءات اللي تم املصادقة عليها غادي 
يكون الوقع ديالها إيجابي، وبالطبع خاصنا نتعانوا جميع كلنا كبلد 
باش في الحقيقة نخففوا من البطالة ونوفروا التشغيل لكل املغاربة 

واملغربيات، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

لةدةئبخلةسيدخلملصط ىخج 9لن:

شكرا السيد الوزير، كما جاء على لسانكم، هاذ السؤال طرح عدة 

مرات ولكن بدون جدوى. نحن كفريق استقاللي، عندنا واحد الحل 
هو السيد الوزير الهدف هو أن تقوم الحكومة بمبادرة وطنية وتعبئة 
شاملة، بإرادة قوية ينخرط فيها الجميع من الحكومة، من البرملان، 
واملجتمع املدني واتحاد املقاوالت وأرباب الشركات والوحدات الصناعية 
واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي والنقابات وكل من يهمه هاذ 
األمر، وذلك بهدف إقناع أرباب الشركة عبر حوار وطني جماعي ومباشر 

من أجل...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

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

ولةشؤونخ لةتشغيلخ وزي7خ لةصديقي،خ لةسالمخ عبدخ لةسيدخ
لالجتمةعيل:

هاذ املقاربة ديال السيد النائب هي الحكومة اللي كتبناها تماما، حنا 
متافقين، هاذ ال�شي اللي كنديروه على مدى األيام والسنين، التعبئة 

الشاملة، ما كنديروش �شي حاجة من غير هاذ ال�شي أستاذ...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  كنشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  املوالي  القطاع  إلى  ننتقل  الجلسة. 
وتكوين األطر في 3 أسئلة، نستهلها بسؤال حول مصير خريجي الفوج 
الفريق  املحترمين  النواب  للسيدات والسادة  النووية  للهندسة  األول 

االشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلا ةةقخلةق7وطي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيدة الوزيرة، سبق للحكومة أن صرحت في برنامجها الحكومي 
تطوير  إطار  في  العلمي،  بالبحث  خاصة  اهتمامات  ستولي  أنها  على 
استراتيجية هذا املجال، ملا له من وقع على النهوض بالتنمية في املجال 
االقتصادي واالجتماعي في البالد. كما سبق ألحد أعضاء الحكومة أن 
صرح أن البالد عازمة على بناء مفاعل نووي جديد من أجل تعزيز 
قدرات املغرب في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية. سؤالنا اليوم هو حول 
التدابير التي تنهجها الحكومة لفك معضلة البطالة في صفوف األفواج 
األولى في املغرب والوطن العربي بصفة عامة ديال خريجي املهندسين 

النوويين، وشكرا السيدة الوزيرة.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا 
مشكورين.
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لةسيدةخجميللخنصلي،خلةوزي7ةخلملدتدبلخةدىخوزي7خلةتعليمخ
لةعةليخولةبحثخلةعلميخوتكوينخلألط7:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

بداية، هاذ السؤال يتضمن العديد من األسئلة: السؤال األول مرتبط 
بالبحث العلمي واإلنفاق في هاذ املجال. ال شك أن املجهودات التي بذلتها 
هذه الحكومة منذ تنصيبها في مجال البحث العلمي، هي اليوم حصيلة 
باألرقام وليست فقط مجرد كالمي إنشائي. هذه الحصيلة باألرقام أنه 
يعني املبالغ التي رصدت، عندما نتحدث عن رصد 300 مليون درهم 
من خالل الصندوق الوطني املكلف بالبحث العلمي في مجال البحث 
العلمي، وكذلك تطوير نسبة اإلنفاق، نحن قلنا في البرنامج الحكومي 
أننا سنتجاوز 0,75 إلى أن نقترب 1 % اللي هو املعدل العالمي. إذن قلت 

أن السؤال فيه مجموعة من األسئلة.

بالنسبة لسؤالكم اللي متعلق بخرجي تخصص الفيزياء النووية، 
أكيد أن هاذ التخصص هو اليوم تخصص معتمد فيه العديد من 
منه  سواء  املاستر  مستوى  اإلجازة،  مستوى  على  سواء  املسالك، 
املتخصص، وهاذ املوضوع عند عالقة، فيه شق نظري وشق تطبيقي، 
وتطبيقاته اليوم كما ال يخفى عليكم هي تنطبق كذلك في املجال الفالحة 

وفي مجال الصحي وفي الطاقات املتجددة.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب املحترم تعقيب.

لةدةئبخلةسيدخعبدخلا ةةقخلةق7وطي:

السيدة الوزيرة، أال ترون بأن جوابكم فيه تناقض ؟ ألن الوقع على 
الحياة اليومية ديال أبناء الشعب يزيد تدهورا، ألن ربما أنت قلت تتكلمي 
بلغة األرقام، السيدة الوزيرة أنا قلت نتكلم معك لغة الواقع، بأن الفقر 

والجهل والهشاشة دفعت أبناء املغاربة يمشيو لداعش اليوم...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا للسيد املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ ما كاينش تعقيب 
إضافي، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين 20 ثانية.

لةسيدةخجميللخنصلي،خلةوزي7ةخلملدتدبلخةدىخوزي7خلةتعليمخ
لةعةليخولةبحثخلةعلميخوتكوينخلألط7:

أن  املتبقية،  الثواني  أو  الدقائق  في  أخرى  مرة  أؤكد  بأنه  قلت 
املجهودات التي بذلت في مجال البحث العلمي وخاصة في مجال تجهيز 
املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، الذي ال تخفى عليكم 
أهميته، واللي تم إنشاء اول مفاعل نووي به في 2006، واليوم هناك 
العديد من الشراكات في هذا املركز مع الجامعات ومع مؤسسات من 

أجل ضمان االستغالل األمثل لهذه..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم السدة الوزيرة. السؤال املوالي عن الشراكة بين الجامعات 
والقطاع الخاص للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة 

والتنمية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

لةدةئبلخلةسيدةخسعةنخبوةعيشخحج7لوي:

شكرا السيدة الوزيرة، أكيد أن تمكين الجامعات املغربية من الحق 
في إبرام االتفاقيات وعقود شراكات مع القطاع الخاص مبادرة تستحق 
كل التشجيع، تستحق كل التنويه، اليوم السيدة الوزيرة نسائلكم عن 
طبيعة هذه الشراكات وعن القيمة املضافة لها وعن آثارها في تجويد 

العرض التعليمي ببالدنا؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين.

لةسيدةخجميللخنصلي،خلةوزي7ةخلملدتدبلخةدىخوزي7خلةتعليمخ
لةعةليخولةبحثخلةعلميخوتكوينخلألط7:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هاذ السؤال، هو فعال اليوم 
موضوع الشراكة مع القطاع الخاص هو عندو بعد استراتيجي، سواء 
على مستوى البرنامج الحكومي أو على مستوى املخطط االستراتيجي 
االتفاقيات  أن  أؤكد،  أن  أريد  الصدد  في هذا   .2016/2013 للوزارة 
تتمتع بوضعية شراكة مع وزارة  التي  املبرمة، خاصة مع املؤسسات 
التعليم العالي، أول بعد في هذه الشراكات هو البعد االجتماعي، فهناك 
حرص في هذه االتفاقيات على البعد االجتماعي لتخصيص تقريبا 20% 
للطلبة املغاربة املعوزين املتفوقين، وهناك حرص من الوزارة الوصية 

على متابعة االلتزام بهذا املقت�شى االجتماعي.

املسألة الثانية كذلك والتي ال تقل أهمية، وهي ضرورة تشجيع هذه 
في  استثمارها  نظرا ألهميته وضرورة  العلمي  البحث  املؤسسات على 
إيجاد بنيات بحث قادرة على النهوض بمنظومة البحث العلمي في بالدنا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

لةدةئبخلةسيدخنورخلةدينخلة 9كةني:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيدة الوزيرة، في الحقيقة أنا عندي بعض املالحظات: أوال، هو 
أنه املستوى ديال التفعيل والتنزيل ديال هاذ الشراكة مازال ضعيف، 
واحد  ولذلك خاص خطوات عملية وكذلك خاصنا  بزاف،  ضعيف 
الجهاز قوي اللي يربط ما بين الطرفين واللي خاص يدخل باش يعني 

يفعل وينزل هاذ الشراكة هادي.
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السوسيو-اقتصادي  املحيط  على  تنفتح  خاصها  الجامعة  ثانيا، 
ديالها، ولكن مازال ال تطرق األبواب الجامعة ديالنا، لألسف الشديد، 
مازال ما كديرش خطوات، كذلك حتى املؤسسات ديالنا واملقاوالت 
ديالنا ما كتفاعلش بإيجابية مع ال الطلبة ال مع الباحثين ،كاين واحد 
التردد. ونحن كنعرفو أنه الطلبة ديالنا محتاجين التأهيل، محتاجين 
التدريب، محتاجين يعني األطروحات ديالهم باش يوجودوهم، ولكن 
ديالنا  املقاوالت  كذلك  يشتغلوا.  يعني  فين  املؤسسات  كيلقاوش  ما 
محتاجين للتأهيل ويرفعوا التنافسية ديالهم، خاص يعني الجامعات 
تساهم في التكوين املستمر، كذلك يعني الجامعة ديالنا خاص تساهم 

كذلك في إبداء الرأي ديالها في املشاريع الكبرى ديال الدولة ديال...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

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

لةسيدةخجميللخنصلي،خلةوزي7ةخلملدتدبلخةدىخوزي7خلةتعليمخ
لةعةليخولةبحثخلةعلميخوتكوينخلألط7:

قلت أنه بالنسبة لإلطار اليوم، اإلطار املرجعي والقانوني والتعاقدي 
هو  الخاص  والقطاع  الجامعات  بين  ما  مؤسسات  بين  ما  للشراكة 
موجود، يعني اإلطار القانوني والتعاقدي موجود. بالنسبة للتطبيقات، 
الحاجة،  وبحسب  الخبرات  بحسب  أخرى  إلى  مؤسسة  من  تختلف 
وبحسب العالقات التي لديها بمحيطها. ولكن بالنسبة لنا، نسعى إلى أن 
تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص املشغل والقطاع الخاص املكون 
العلمي،  البحث  وتثمين  دعم  في  مساهما  باعتباره  الخاص  والقطاع 
الخدمات  في  باعتباره مساهما  الخاص  القطاع  والشراكة كذلك مع 
من  مجموعة  هناك  أن  أؤكد،  وهنا  للطلبة.  املوجهة  اإلجتماعية 
التحفيزات بالنسبة للمقاولين الراغبين، خاصة في اإلستثمار في مجال 

السكن الخاص بالطلبة..

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال املوالي حول تمكين الطلبة 
الحاصلين على البكالوريا والذين يتابعون دراستهم بالتكوين املنهي من 
املنحة للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة لطرح السؤال.

لةدةئبلخلةسيدةخنيدلخزني 9:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، إذ ننوه باملجهودات الجبارة بل الهامة التي 
بذلتموها في هذا القطاع من الرفع من قيمة املنح واملستفيدين منها، 

لكن هل من آفاق الستفادة طلبة التكوين املنهي؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا لكم، جواب السيدة الوزيرة.

لةسيدةخجميللخنصلي،خلةوزي7ةخلملدتدبلخةدىخوزي7خلةتعليمخ
لةعةليخولةبحثخلةعلميخوتكوينخلألط7:

شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال املهم، هو اليوم أكيد، كما 
أكدتم السيدة النائبة، أن املجهودات التي بذلت على مستوى توسيع 
قاعدة املمنوحين، على مستوى الرفع من قيمة املنحة، فاليوم نحن 
نتحدث عن أننا وصلنا إلى رقم 330 ألف مستفيد وبغالف مالي يقارب 
2 مليار ديال الدرهم، هذا تطور مهم جدا. اليوم السؤال حول استفادة 
طلبة التكوين املنهي، هاذ املوضوع ال أخفيكم أن هناك إرادة سياسية 
قوية لتفعيل هذا املوضوع، وأن هناك كذلك رغبة في إخراجه إلى الواقع. 
واإلجرائية،  القانونية  التدابير  إعداد على مستوى  هناك  يعني  اليوم 
ألنه ال يكفي أن تكون هناك اإلرادة، ولكن البد من التدابير القانونية 
واإلجرائية والتي نشتغل عليها، وبالتالي الشك أن هذا املوضوع سيرى 

النور في املوسم الجامعي القادم.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

لةدةئبخلةسيدخأحمدخبوخ زة:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

السيدة الوزيرة شكرا على الجواب ديالكم، بعض املصادر السيدة 
الوزيرة كتكلم على أن هناك 103 ألف طالب تقني متخصص في التكوين 
املنهي ما بين السنة األولى والسنة الثانية وأن نسبة النجاح تتجاوز 80 %، 
بمعنى أن هاذ الطلبة هاذو كاين جدية وكاين متابعة، كاين مجهودات، 
وأكثر من ذلك كاين يعني مهارات عبروا عليها في اإلجازة املهنية ديالهم 
في الدبلومات ديالهم. ولهذا السيدة الوزيرة، كنشوفو أن هاذ الطلبة 
كيستحقو التشجيع والتكوين من قبلكم ومن قبل الحكومة، وغنحققوا 
به أهداف أخرى، يعني غينقص االكتظاظ في الجامعة، تحسيس الرأي 
العام واألسر بقيمة التكوين املنهي واللي أشار له صاحب الجاللة في 
الخطاب العرش األخير ديال 2015. ثم السيدة الوزيرة، تننتاظرو يتم 
التفعيل ديال مذكرة الوزارة ديالكم اللي كتحدد 5 % يم�شي لإلجازات 
املهنية اللي خاص العمداء ديال الكليات يفعلوها. ثم أسوة باستفادة أو 
السعي الستفادة هؤالء الطلبة من التغطية الصحية، كنطلبوا أنهم ما 

يتحرموا �شي من اإلستفادة من املنحة..

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

السيدة  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزيرة تفضلوا للتعقيب.
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لةسيدةخجميللخنصلي،خلةوزي7ةخلملدتدبلخةدىخوزي7خلةتعليمخ
لةعةليخولةبحثخلةعلميخوتكوينخلألط7:

أؤكد مرة أخرى، أن استفادة طلبة مراكز التكوين املنهي من املنح 
هو اليوم موضوع وقت فقط، وفي السنة القادمة إن شاء هللا سيكون 

الحسم وستكون بداية االستفادة.

بالنسبة استفادتهم من التغطية الصحية، القانون املؤطر ال يستثني 
هذه الفئات، بل أن إضافة إلى طلبة التعليم العمومي، فطلبة التكوين 
التغطية  الخاص سيستفيدون من هذه  التعليم  املنهي وكذلك طلبة 
الصحية. وهذه مناسبة ألؤكد، أن البدء الفعلي في االستفادة لم تعد 
تفصلنا عنه إال بعض األيام، ففي غضون األسابيع القليلة املقبلة إن 
شاء هللا سيتم اإلعالن الرسمي عن بدأ االستفادة من مشروع التغطية 

الصحية والذي لم يستثن طلبة التكوين املنهي.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، كنشكروكم على حسن املساهمة في هذه 
واألسرة  واملرأة  التضامن  قطاع  املوالي،  القطاع  إلى  ننتقل  الجلسة. 
3 أسئلة، نستهلها بسؤال عن وضعية دور  في  والتنمية االجتماعية، 
الطالبة للسيدات والسادة النواب عن فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

لةدةئبلخلةسيدةخسمي9ةخلةقةسمي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

ال يخفى على أحد أهمية دور الطالبة في الحياة االجتماعية لبعض 
استراتيجية  عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم  واملعوزة،  املغربية  األسر 
خصوصا  الطالبة،  دور  من  مزيد  وتشييد  إنشاء  بخصوص  الوزارة 

باملناطق القروية وبعض املدن؟

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

الوزيرة،  السيدة  لكم  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تفضلوا مشكورين.

ولألس7ةخ ولمل7أةخ لةتضةننخ وزي7ةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتدميلخلالجتمةعيل:

بسمخهللاخلة7حمنخلة7حيم.

شكرا على هاذ السؤال املهم. نبغي نأكد بأن دور الطالب والطالبة 
في الواقع قامت بدور مهم للحد من الهذر املدر�شي ولتقريب املؤسسات 

التعليمية للمستفيدين من أبناء الدواوير وكذلك أبناء املدار القروي.

بغيت نقول كذلك، بأن دور الطالب والطالبة هي إيواء، فضاءات 
إليواء هؤالء األطفال ربما قد ال تدخل في اختصاص هذه الوزارة، لكن 

فنحن  ولذلك  اجتماعية،  خدمة  تقدم  التي  املؤسسات  من  نعتبرها 
نرعاها وإن كانت قد وصلت إلى 800 مؤسسة، تشكل ما يتجاوز 70% 
التربية  من مجموع مؤسسات الرعاية االجتماعية، نناقش مع وزارة 

الوطنية أن نقتسم هذه املسؤولية لفائدة املستفيدين.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا.

لةدةئبلخلةسيدةخسمي9ةخلةقةسمي:

كتبذلوها  اللي  القيمة  املجهودات  على  كنشكروكم  حنا  صحيح 
في هذا اإلطار، ولكن وكنعرفو كذلك الدور اللي لعبته دار الطالبة في 
تقليص الهذر املدر�شي وخاصة في العالم القروي. السيدة الوزيرة، هاذ 
السنة يعني وقع واحد اإلشكالية، ما�شي غير في العالم القروي حتى في 
مدن، وصحيح أن دار الطالبة يعني حلت واحد املشكل، مشكل كبير 

حالتو وخاصة الفتيات ديال العالم القروي.

اليوم وانتما كتعرفو أن العالم القروي عدد ديال الجماعات عندهم 
اإلعداديات يعني القسم الرابع، ومن بعد كيتحولو املدينة، كيتنقلوا 
اآلباء،  كيشجع  اللي  هو  وهذا  ديالهم،  الدراسة  يكملوا  باش  املدينة 
والحمد هلل هادي يعني واحد امليزة اللي هي جيدة بالنسبة للفتيات ديال 
العالم القروي. ولكن راه املشكل اللي لقينا السيدة الوزيرة، وهو أن 
الداخلي مثال في الثانويات ديال البنات، راه كاين واحد االكتظاظ يعني 
جد كبير، واللي حل املشكل شوية هو دار الطالبة اللي كتواجد دابا في 
املدن. دابا حنا ما بقيناش كنطلبوا العالم القروي، ما�شي غير العالم 
القروي، دابا كنطلبوا منكم السيدة الوزيرة يعني بشراكة مع التربية 
الوطنية يعني تحلوا هاذ املشكل أو نزيدو في بناء أو إنشاء دار الطالبة 
حتى في املدن ألن صحيح أنه هما كيحلوا لنا واحد العدد ديال املشاكل 

وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا.

ولألس7ةخ ولمل7أةخ لةتضةننخ وزي7ةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتدميلخلالجتمةعيل:

العام  اإلشراف  ديال  املسؤولية  كيعطينا  اختصاصنا  الواقع  في 
على هذه املؤسسات، ولكن بالنسبة لإلحداث فاألمر يرجع إلى املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية وكذلك لبعض املبادرات الطوعية للمحسنين. 
السنوية،  املنحة  كنأمنو  ديالنا،  االختصاص  في  كنبقاو  فحنا  لذلك 
نؤمن كذلك اإلشراف العام وتأمين كل الخدمات الضرورية واألساسية 
للمستفيدين، وطبعا كنخليو اآلفاق للتنسيق ما بين وزارة التضامن 
واألسرة والتنمية االجتماعية ووزارة التربية الوطنية لفائدة املستفيدين 

مرة أخرى.
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لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة. إذن نمر إلى السؤال املوالي، سؤال متعلق 
بالنهوض بحقوق أشخاص في وضعية إعاقة للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة مشكورة.

لةسيدةخلةدةئبلخفةطملخلكعيمل:

لةسيدخلة7ئيسخلملحت9م،

لةسيدخلةوزي7خلملحت9م،

لةسيدتةنخلةوزي7تةنخلملحت9نتةن،

لةسيدلتخولةسةنةخلةدولبخلملحت9نون،

كما تعلمون السيدة الوزيرة، أن املنتظم الدولي خلد مؤخرا اليوم 

االنشغاالت  مختلف  لبسط  مناسبة  وهي  املعاق  لحقوق  العالمي 

واإلشكاالت وكذلك التحديات التي تواجه الشخص املعاق على مختلف 

املستويات، والفريق الحركي كان دائما ومازال وسيظل يهتم ويدافع من 

أجل تحسين ظروف عيش هذه الفئة من املجتمع. لذا نطالبكم السيدة 

الوزيرة، بتنوير الرأي العام حول هذا املوضوع علما أن هناك توجه 

حكومي من أجل الدعم املباشر لفائدة هذه الفئة؟ وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين.

ولألس7ةخ ولمل7أةخ لةتضةننخ وزي7ةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتدميلخلالجتمةعيل:

طبعا ما تنشغل به الحكومة هو أضخم وأعم وأكبر، لذلك يوم 

العالمي للشخص في وضعية إعاقة، كانت  اليوم  اللي هو  3 ديسمبر 

انطالقة ديال املؤسسة العمومية املندمجة اللي كتحقق االلتقائية بين 

جميع مكونات الحكومة، هذا من جهة.

من جهة ثانية، يمكن أن نصنف ذوي اإلعاقة إلى عدة أصناف 

الشهادات  ولكن نصنفوهم حنا غير حسب حاملي  إعاقتهم،  حسب 

واللي ما عندهم الشهادات، واللذين ال يستطيعون العمل بشكل يعني 

قطعي. الناس اللي حاملي الشهادات هناك إصالح للمرسوم الذي يحدد 
الحصيص 7 % والذي سيمكن األشخاص في وضعية إعاقة من التباري 

فيما بينهم، انطالقا من إشراف لجنة دائمة لدى السيد رئيس الحكومة. 

الفئة الثانية اللي هما ما عندهمش شهادات، فّعلنا صندوق التماسك 

اإلجتماعي، واليوم أعلنا على استقبال املشاريع مقابل دعم. ثم هناك 

الفئة الثالثة اللي طبعا ما تيقدروش يشتاغلوا إلعاقتهم العميقة، هناك 

مقترح للحكومة لدعم هذه الفئة نتمنى أنه يشوف النور قريبا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة للتعقيب.

لةدةئبلخلةسيدةخفةطملخلكعيمل:

شك7لخلةسيدةخلةوزي7ة،

إننا في الفريق الحركي نثمن التوجه الحكومي فيما يخص الدعم 
املباشر، وننتظر املرسوم الخاص بهذا الدعم، وكنتمنى بأنه يخرج إلى 
الوجود في أقرب اآلجال. كما نتمنى أن تكون املنهجية الجديدة لعملية 
الكوطا ديال 7 % في مباريات التوظيف طريقة أنجع إلدماج حاملي 
الشهادات في سوق الشغل، خاصة في الوظيفة العمومية. ولنا الثقة 
تتكفل  سوف  التي  الحكومة  رئيس  لدى  الدائمة  اللجنة  في  الكاملة 
بمتابعة هذا املوضوع. كما نطالب السيدة الوزيرة، بخلق لجنة خاصة 
ودائمة ملتابعة دعم مشاريع األشخاص املعاقين، خاصة فيما يخص 

التمويل والتكوين واملواكبة.

ألنها  الولوجيات  تعميم  الوزيرة  السيدة  من  نطلب  األخير،  وفي 

مشكلة حقيقية...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي؟ السيدة  شكرا السيدة 

الوزيرة تفضلوا.

ولألس7ةخ ولمل7أةخ لةتضةننخ وزي7ةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتدميلخلالجتمةعيل:

بغيت نضيف بأن هناك مشروع قانون إطار بين أيديكم، في اللجنة 

ديال القطاعات اإلجتماعية اللي كتنتاميو ليها، نتمنى في هاذ الوقيتة 

اللي كنتسناو تقدموا التعديالت تم هاذ العملية بسرعة حتى تستطيع 

الحكومة أن تخرج املراسيم والنصوص التنظيمية ونبداو في الفعل، 

ألن هذا قانون إطار يؤطر إنتاج السياسات العمومية وكذلك القوانين 

القطاعية.

من جهة ثانية بالنسبة للولوجيات، جعلنا من مدينة مراكش مدينة 

نموذجية وبدأت املدن األخرى تقتدي بهذه املدينة، نتمناو أن املغرب 

كله...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا، السؤال املوالي حول الظروف التي يعيشها املسنون للسيدات 

والسادة النواب املحترمين عن فريق اإلتحاد الدستوري، تفضل السيد 

النائب املحترم.
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لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةزرنللي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، تعيش فئة املسنين ظروف مزرية، لذا 
نسائلكم ماذا أعددتم لهاته الشريحة من املجتمع؟ شكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

ولألس7ةخ ولمل7أةخ لةتضةننخ وزي7ةخ لاحقةوي،خ بسيملخ لةسيدةخ
ولةتدميلخلالجتمةعيل:

بل  املسنين،  كل  نقول  وأن  نعمم  أن  يمكن  ال  فئة  هناك  طبعا 
هناك فئة من املسنين التي تعاني من العوز، تعاني من فقدان الحماية 
اإلجتماعية. وحنا قلنا بأن العمل ديالنا ألن يا هللا بدينا، يعني يا هللا 
بدينا العمل مع هذه الحكومة على القضية ديال املسنين، ألن املغرب 
اآلن بدا كيعرف واحد التحول ديمغرافي، كيجعل القاعدة ديالو شائخة 
بدال من أن تكون شابة. بدينا أوال بالتحسيس من خالل حمالت، وأنتم 
تعرفون بأن درنا حمالت تحت العنوان ديال »الناس الكبار كنز في كل 
دار« باش نقلصو من الفجوة بين األجيال ونخلقو نوع من التضامن بين 

األجيال.

في  األشخاص  بخصوص  املباشر  التدخل  على  ركزنا  �شيء،  ثاني 
وضعية إعاقة، وكان النداء ديال اإليواء ديال األشخاص املسنين اللي 
باش  ما محتاجش  اعتيادي  العمل  واحد  ى 

ّ
ول واآلن  الشارع،  في  هما 

نديروا نداء. هاذ السنة بالضبط لقينا تقريبا نفس العدد اللي كان في 
السنة املاضية في الشارع وقدمنا نفس الخدمات.

ثالث �شيء هو أن ندعم املجتمع املدني املتخصص في املسنين على 
قلته، كنلقاو في املجاالت األخرى كاين املجتمع املدني كبير، لكن في هاذ 
املجال كاينة وحد القلة، كندعموها باش تقوم بالعمل ديالها، وكنوهوا 

بكثير من املبادرات التي نباركها ونشجعها وندعمها.

هناك تأهيل املؤسسات الخاصة باملسنين كلها، هاذ السنة عندنا 
64 مؤسسة ديال املسنين، أهلناها كاملة، بمبادرة حكومية، بمبادرة 
للمقاولة،  اإلجتماعية  املسؤولية  خالل  من  املواطنة  املقاولة  من 
وقدرنا نعبؤوا واحد 34 مليون درهم باش نؤهلو هذه البنيات الخاصة 
باملؤسسات ديال املسنين، الحمد هلل تقدر اآلن تدخل ألي مؤسسة 

ديال املسنين ما تلقاش �شي مشكل من حيث البناء.

طبعا فكرنا في التأهيل ديال العاملين االجتماعيين، ودرنا برنامج 
ديال تأهيل العاملين االجتماعين، ألن جليس املسن ما يمكنش يكون 
عامل اجتماعي عادي بحال اللي كاين في مؤسسة أخرى، كتكون عندو 
واحد الخصوصية وخاص تكون عندو واحد املؤهالت، فالبرنامج راه هو 

منطلق واآلن راه حنا خدامين في تأهيل هذه الفئات.

ثالث �شيء اللي بغيت نقول هو معايرة الخدمات ديال املسنين، باقي 
ما عارفينش آشنو هما الخدمات اللي خاصهم يتقدموا للمسنين، لذلك 
حنا مشتغلين على معايرة هذه الخدمات باش كيكون دفتر التحمالت 
حاجة  �شي  ما�شي  بالضبط  املسنين  األشخاص  احتياجات  حسب 

مهلهلة، ولكن �شي حاجة...

لةسيدخرئيسخلاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب املحترم، تعقيب تفضلوا.

لةدةئبخلةسيدخنحمدخلةزرنللي:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

السيدة الوزيرة، نحن اليوم نتكلم على واحد الشريحة ديال املجتمع 
اللي في الحقيقة قدمت للبالد وضحات من أجل البالد، واليوم نتسائل 
أشنو حنا قدمنا لهاد الشريحة ؟ واش حنا راضيين اللي قدمنا لهاد الفئة 
من املجتمع ؟ لألسف، مزال مانلمسوش ديك اللمسة ديال الحكومة 
يعني لتحصين وال لحماية املسنين. املنظمة الدولية صنفتنا يعني عطاتنا 
واحد التصنيف لألسف في واحد الرتبة متدنية جدا )81 من أصل 91( 
والتقرير األخير ديال املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي كذلك رسم 
واحد الصورة قاتمة للظروف اللي تيعيشها املسنينن. حاليا تنتكلموا 
على 3 مليون ديال املغاربة اللي يفوق العمر ديالهم 60 سنة، كما قلتوا 
السيدة الوزيرة، يعني بعد واحد العشرين سنة هاد 3 املليون غادي 
ترجع 10 املليون ديال املغاربة. وهاد 3 مليون لألسف يعني فقط 20% 
اللي عندهم التغطية االجتماعية، وجلهم يعاني من األمراض، نعرفوا 
اإلنسان من بعد 60 ستة عام واألمراض، جلهم يعني يعيش الفقر 

ويعيش الهشاشة وكل �شي يحتاج املساعدة ديال الغير.

عمومية  السياسة  لواحد  نطمح  اليوم  نحن  الوزيرة،  السيدة 
مندمجة اللي قلنا في مجال حماية هاذ املسنين املغاربة. مراكز اإليواء 
لألسف واللي هو واحد يعني املالذ األخير وال بد منه، يجب كذلك يكون 
يراعي الظروف وال الخصوصيات ديال هاذ الناس، يجب كذلك أن 
نستثمر في الطب ديال املسنين. وكما جاء كذلك االقتراح اللي جاء في 
هو  الوزيرة،  السيدة  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  ديال  التقرير 
تعميم االستفادة من نظام التقاعد، وخا حد أدنى للشيخوخة في إطار 

صندوق التضامن والتماسك االجتماعي.

السيدة الوزيرة، إال كنا احنا اليوم يعني نتساءل ماذا قدمنا لهذه 
الفئة من املجتمع، فال بد يعني ال نن�شى أننا غدا غادي نكونوا احنا في 

هاذ املكان ديال هاذ املسنين ونبحث يعني ملن نمدو أيدينا، وشكرا.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ شكرا السيدة 
الوزيرة على حسن املساهمة في هاذ الجلسة. بهذا نكون قد استوفينا 
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طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، ونمر لتناول الكالم وفق 
املادة 104 من النظام الداخلي، الكلمة للمتحدث السيد النائب املحترم 
سعيد باعزيز عن مصير األسر التي لم يتم إحصائها في عملية إعادة 

اإلسكان للفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

لةدةئبخلةسيدخسعيدخبةعزيزخ:

شك7لخلةسيدخلة7ئيس،

نريد إخبار مجلس النواب ومن خالله الرأي العام الوطني، بشأن 
األسر التي ال يتم إحصائها أثناء تنفيذ برامج إعادة اإلسكان. فمضمون 
هذا اإلخبار أن وزارة السكنى بذلت مجهود كبير في إقليم جرسيف، في 
إطار القطب الحضري الكبير، واللي غتستهدف أزيد من 8222 أسرة. إال 
أن هذا املشروع الكبير اللي فيه 8222 أسرة رافقته بعض الشوائب، من 
بينها مثال عمليات اإلحصاء اللي املئات ديال املواطنين ديال الساكنة ما 
تمش اإلحصاء ديالها، واللي اآلن ملي تيتم تنفيذ مشروع ما، من حيث 
تمرير قنوات الصرف الصحي وال تطهير السائل وال األزقة والشوارع، يتم 
ترحيل الساكنة اللي ما تمش اإلحصاء ديالها. هاذ الساكنة اللي ما تمش 
اإلحصاء ديالها كتسلم ليها السلطات املحلية شهادة الهدم، مجموعة 
منهم توصلوا بشهادة الهدم، ولكن ما استافدوش ألنهم ما كاينيش في، 
ما تحصاتش. مجموعة أخرى اآلن واقفة عليها السلطة، على أساس أنها 
غادي تهدم باش يكملو تنفيذ املشروع، إال أنه ما محصياش وتخاف أن 

يكون مصيرها هو مصير األسر السابقة.

فعلى مستوى مثال دوار حمو ودوار غياطة، مجموعة ديال السكان 
اللي أسر متعددة ساكنة في منزل واحد تم إحصاء أسرة واحدة، تم 
إحصاء في مجاالت أخرى الناس اللي كاريين والناس اللي مستفدين على 
وجه اإلحسان، في حين أن املالكين ديال هاذ املنازل تم اإلقصاء ديالهم. 
على مستوى دوار الليل، التجزئة اللي تّدارت من أجل إعادة اإلسكان، 
عدد القطع ديالها أقل بكثير من عدد السكان املستفيدين وأن مجموعة 

ديال الناس اآلن...

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا لكم، الكلمة لكم السيد الوزير 

تفضلوا مشكورين.

لةسيدخنبيلخبدعبدخهللا،خوزي7خلةسكنىخوسيةسلخلملديدل:

أن  تعملون  السؤال.  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  لكم  شكرا 
هاذ املشروع كبير، كبير جدا، من أكير املشاريع اللي داخلين فيهم على 
الصعيد الوطني. وكما قلتم، مشروع يهم ما يزيد على 8000 أسرة، 
إعادة إسكانها فيما يشبه املدينة الجديدة، بمعنى أنه قطب حضاري 
جديد بجوار مدينة جرسيف. وهاذ املساحة ديال هاذ �شي 300 هكتار، 
بمعنى أنه املسألة ما�شي ساهلة، وخصننا له واحد املبلغ مالي ديال ما 
يناهز 400 مليون درهم، منها 150 مليون درهم من الصندوق ديال 

التضامن للسكن.

وبالطبع، فيما يتعلق بالعملية ديال اإلحصاء، تعلمون بأن وزارة 
السكنى ما تتقومش باإلحصاء. احنا أمامنا مسؤولية، املسؤولية اللي 
أمامنا هي نلقاو الفلوس، هي نلقاو األرض، هي نجزؤوها، هي نشوفو 
العدد اللي كيتعطانا واللي السلطات املحلية هي اللي تتشرف عليه. طبقا 
لديك العدد كنديرو برنامج، وكنجزؤو األرا�شي على أساس املستفيدين. 
قد نجد بعض الصعوبات، وجدنا صعوبات بالنسبة لجرسيف، مثال 
ملا بغينا ندوزوا التجزئة لقينا بأنما دايزين في وسط براريك، الناس 
اللي كانوا فيها اقترحنا أنهم يتهزو ويمشو لبراريك األخرى، ألن وجدناهم 
ما محصيينش، قلنا هذا الحل بعدا، نهزوهم ويمشوا لبراريك ديال 
الناس اللي تحيدوا، ألن جزء تعلمون بأن واحد 906 قل 1000 تقريبا 
عالجناهم ودازوا، ولكن الباقي ما تبقى نحن بصدد معالجة 7000 اللي 

بقات وهذا ما يمكن أن نقدمه.

فيما يتعلق بعملية اإلحصاء، هناك مشاكل موجودة هناك كما هي 
موجودة في عدم من املدن األخرى، صعيب علينا أن نتحكم في هذا األمر 
نحن. حنا اللي كيهمنا هو أنه العمل ديالنا نديروه، ونساعد محليا، مع 

السلطات املحلية، باش ناخذو بعين االعتبار جميع املعنيين باألمر.

لةسيدخرئيسخلاجلسلخ:

شكرا السيد الوزير، شكرا لجميع السادة النواب املحترمين، رفعتخ
لاجلسل.
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