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جدول عألعميل: الدراسة والتصويت على مشروعي القانونين التاليين:
مشروع قانون 70.13 يتعلق باملراكز االستشفائية؛ .•

مشروع قانون رقم 67.15 يق�ضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة  .•
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محضر الجلسة الثالثة والتسعين بعد املائتين ليوم الثالثاء 2 ربيع اآلخر 

 .................................................................. 14371200ه) 12يناير 2016م(.
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نحض7 عاجلسل عاحيد ل وعيتسعين بعد عمليئتين

عيتيايخ: الثالثاء 2 ربيع الثاني1437ه )12 يناير 2016م(.

عي7ئيسل: السيد محمد يتيم النائب األول لرئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وأربعة  ساعتان  عيتوقلت: 
الثانية زواال والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  عألعميل:  جدول 
الحكومية التالية: 24 سؤاال )4آنية(:

الشؤون الخارجية؛ .•

العالقات مع البرملان؛ .•

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .•

شؤون الهجرة؛ .•

السياحة. .•

عيسلد نحمد  تلم ائيس عاجلسل:

أش7ف  على  وعيسالم  وعيصالة  عي7حلم  عي7حمن  هللا  بسم 
عمل7سلين وعلى آيه وصحبه أجمعين.

افتتحت الجلسة.

عيسيدة عيوزاعء عملحترنون،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، يتضمن جدول أعمال اليوم 24 سؤاال شفويا موزعة على 
تالوة  املجلس  أمين  السيد  أطلب من  قطاعات مختلفة، وقبل ذلك 

املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل مشكورا.

عيسلد أحمد عيتهين7 أنين عملجلس:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

55 سؤاال  61 سؤاال شفويا،  ب  النواب  مجلس  رئاسة  توصلت 
كتابيا، واألسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب هي 9587، شكرا السيد 

الرئيس.

عيسلد ائيس عاجلسل:

ستعقد  أنه  على  النواب  والسادة  السيدات  أخبر  بداية  شكرا، 
جلستان تشريعيتان: األولى تخصص للدارسة والتصويت على مشروعي 
قانونين، والثانية تخصص للدراسة والتصويت على مقترحي قانونين 

وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفوية هذه.

حض7عت عيسلدعت وعيسيدة عينوعب وعينيئبيت عملحترنيت،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفوية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع الشؤون الخارجية والتعاون ونرحب بالسيدة الوزيرة، 

عدد األسئلة 8، تفضل السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد نوا عيد ن نضلين ائيس عيف7يق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعيديلل )نقطل نظيم(:

بطبيعة الحال العالقة بالجلسة، وبدور هذه املؤسسة الدستوري، 
تقريبا 10.000 سؤال لم تجب عنها الحكومة.

عيسلد ائيس عاجلسل:

السيد الرئيس...

عينيئب عيسلد نوا عيد ن نضلين ائيس عيف7يق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعيديلل )نقطل نظيم(:

اسمعني أ السيد الرئيس.

عيسلد ائيس عاجلسل:

السيد الرئيس، نقطة نظام تتعلق بتسيير الجلسة، مداخلتكم ال 
عالقة لها بتسيير الجلسة ولهذا أعتذر، أنتقل إلى السؤال األول.

الدستور، واحترم  الفو�ضى، ال احترم  أنا، ودابا  ال كنهضر معاك 
النظام الداخلي، ال، الدستور هو أنك تتكلم في سير الجلسة، ما غاديش 
تكلم، ال ما غتكلمش، سؤال عن تعويض املغاربة، إيوا الفو�ضى هاذي 
دابا، راك رئيس أصحبي، تكلم في إطار القانون، أنا غنعطيك الكلمة 
غير تحمل مسؤوليتك، تكلم في إطار القانون، خذ الكلمة وتكلم في إطار 

القانون، إذا لم تتكلم تحمل مسؤوليتك، تفضل.

عينيئب عيسلد نوا عيد ن نضلين ائيس عيف7يق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعيديلل)نقطل نظيم(:

أتحمل املسؤولية ديالي السيد الرئيس.

نحن  الرئيس،  السيد  لك  حق  ال  مداخلتي،  إلى  تستمع  أن  قبل 
نتساءل عن الدور الدستوري الرقابي ديال هاذ املؤسسة هاذي، السنة 

األسبوع املا�ضي..

عيسلد ائيس عاجلسل :

نقطة نظام ليس هذا هو موضوعها، في النظام الداخلي، تتناول..

عينيئب عيسلد نوا عيد ن نضلين ائيس عيف7يق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعيديلل )نقطل نظيم(:

هذا الدور الداخلي ديال املؤسسة، دور املؤسسة شكلي..
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عيسلد ائيس عاجلسل :

إذا كان تدخلك في تسيير الجلسة فهو كذلك، إذا لم يكن كذلك 
فتحمل مسؤوليتك، تكلم تفضل، تكلم تفضل.

عينيئب عيسلد نوا عيد ن نضلين ائيس عيف7يق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعيديلل )نقطل نظيم(:

هذا هو دور املؤسسة، هذه مؤسسة شكلية، هذه مؤسسة شكلية 
على األوراق، صادق عليها الشعب املغربي في الدستور، لكن األسبوع 
إشكالية فكان رد  أغلبية ومعارضة على طرح  األمة  املا�ضي أجمعت 
الحكومة مباشرة هو الزرواطة، هو كسر الرؤوس والعظام لألساتذة 

املتدربين...

عيسلد ائيس عاجلسل:

سؤال عن تعويض املغاربة املطرودين من الجزائر، السيد الوزير 
تفضل، الكلمة، التدخل لم يكن في إطار نقطة نظام، لألسف الشديد 

السيد الرئيس، تفضل السيد الوزير.

ال ما�ضي اجتهاد، القانون، أنا أطبق القانون.

بييعالقيت نا  عيسلد عبد عيعزيز عيعمياي، عيوزي7 عملكلف 
عيبرملين وعملجتما عملد 7)نقطل نظيم(:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

نحن على مستوى الحكومة نقدر على أن هذه املؤسسة محترمة، 
مؤسسة دستورية وليست شكلية، ونقدر على أن فعال الذي أشار إليه 
السيد الرئيس املحترم بالنسبة للحكومة تتعامل بإيجابية، وردت علينا 
طلبات للتحدث في إطار املادة 104 من النظام الداخلي فيما يخص 
ما أشار إليه السيد الرئيس املحترم، وستكون وزارة الداخلية في آخر 

الجلسة حاضرة للتجاوب مع السيدات والسادة النواب املحترمين.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن تعويض املغاربة املطرودين من 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الجزائر 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد طارحي السؤال مشكورا، تفضل 

السيد النائب.

عينيئب عيسلد أحمد جنف7:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

عيسلد عي7ئيس،

عيسيدة عيوزاعء، عيسلدة عيوزي7ة،

نريد أن نعرف مآل ملف املواطنون املغاربة املطرودون من الجزائر، 
إلى حينه لم نتلق أي رد.

عيسلد ائيس عاجلسل :

جواب السيدة الوزيرة، تفضلي.

عيسلدة عنبياكل بوعلدة عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيشؤون 
عا ياجلل وعيتعيون:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال، كيفما تعلمون 
هاذ املوضوع هذا هو سيا�ضي أكثر مما هو إداري، بحيث أن حل هاذ 
مع  كانوا  اللي  املغاربة  من  كبيرة  فئة  كيمس  املشكل  وهاذ  املشكل، 
األسف طردوا في 75 وال داعي للتذكير بالظروف السياسية ذلك الوقت، 
طردوا مع األسف من الجزائر، ولذلك الحل هو حل ثنائي ما بين املغرب 
والجزائر، مع األسف ما بين نقط الخالف التي تتراكم مع الدولة الجارة 
هو هاذ النقطة، ولذلك كان تم االتفاق على خلق لجنة مشتركة لم 
تجتمع، باش نكونو واضحين، عمرها ما اجتمعت حقيقة باش تدافع 

على هاذ القضية.

لذلك، ماذا نقوم به في املغرب؟ نشتغل على 2 الواجهات، الواجهة 
الداخلية من أجل حماية هاذ الناس هادو والحقوق ديالهم، ومن أجل 
إدماجهم في املجتمع املغربي عن طريق توفير السكن الالئق، توفير فرص 
الشغل، وتوفير بطبيعة الحال ظروف عيش مالئمة، والنقطة الثانية 
التي نشتغل عليها كثيرا هي على املستوى الدولي، الدفاع على حقوق هذه 
الفئة في األمم املتحدة، وفي مجلس حقوق اإلنسان، وهنا كاين واحد 
بها املغرب من أجل الدفع بمقترحات  اللي قام  العدد من املحاوالت 
وبتوصيات في لجنة حماية حقوق اإلنسان، بما فيها كانت النقطة أو 
التقرير اللي كان في أبريل 2010 واللي جات فيه هذه النقطة، التخوف 

هو مصادرة األموال من طرف الجزائر ونحن...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت املخصص لكم، جواب السيد 
النائب املحترم، تفضل.

عينيئب عيسلد أحمد جنف7:

السيدة الوزيرة املحترمة، أن امللف يتخذ بعدا ال محدودا، وبالتالي 
ال ينبغي السكوت عنه، ينبغي فتح الحوار، والحوار يكون بمثابة عملية 
1+1 =2 في حالة امتناع الجزائر اللجوء إلى املحكمة ولو اقت�ضى األمر إلى 
محكمة العدل الدولية، حتى الوضع الحالي أن نبقى مكتوفي األيدي، 
والحق إلى جانبنا، فالعقارات، مجموعة من العقارات، عقارات غالية 
الثمن، ومن املعروف جدا أن العقار يطهر ما سواه، خصوصا وأنها 
نلتمس  املنقوالت، على هاذ األساس  إلى  عقارات محفظة، باإلضافة 

منكم اتخاذ املتعين واملطلوب.
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باإلضافة إلى هذا، بوغتنا مؤخرا باملغاربة كينتظروا واحد الجواب 
حول ما وقع لهم بجزيرة كورسيكا، اسمحوا لي، هذا سؤال إضافي اللي 
من خالله تعرض املغاربة ملجموعة من اإلكراهات، دنس خاللها كتاب 
هللا، ظلوا محتجزين ملدة 3 أيام، أكثر من ذلك القنصل هناك أدلى 
املغاربة كيتنظرو  بتصريحات، تصريحات خطيرة، على هاذ األساس 

منكم رد على هاذ السؤال في املستقبل إن شاء هللا، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة 
النائبة، تفضلي.

عينيئبل عيسلدة سللمل ف7جي:

عيسلد عي7ئيس،

عيسلدة عيوزي7ة،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب،

قلتم ال بأس، ال نذكر، بالعكس السيدة الوزيرة، إنها ذكرى أليمة 
بجروح مفتوحة، وبجروح لم تلتئم، ما بالكم السيدة الوزيرة بالقانون 
املالي للجزائر لسنة 2010، الفصل 42 والذي أمر املحافظة العقارية 
املهجرين، وتلك قمة  املغاربة  بالتشطيب على جميع أمالك  بالجزائر 
اإلجحاف بحقوق املغاربة، في خرق سافر لالتفاقية املبرمة بين املغرب 
والجزائر 15 مارس 1963، وهذا يبرر لكم كوزارة باللجوء إلى محكمة 
السيدة  لذلك  الدولية،  الجنائية  املحكمة  وليس  الدولية،  العدل 

الوزيرة، السؤال املطروح ماذا قمتم في هذا املجال؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب. سؤال متعلق بمستجدات 
املبعوث الشخ�ضي لألمين العام لألمم املتحدة املكلف بتسوية النزاع 
املفتعل حول الصحراء املغربية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد عملهدي بنسعلد:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عإلخوعن وعألخوعت

السيدة الوزيرة املحترمة، 2016 هي سنة التحديات بامتياز لوزارة 
الخارجية السيدة الوزيرة، السنة األخيرة على رأس األمم املتحدة للسيد 
األمين العام بان كي مون، السنة األخيرة كذلك لباراك أوباما على رأس 
الواليات املتحدة األمريكية واإلدارة األمريكية، وكنعرفو السيدة الوزيرة 
أن هناك بعض املقربين من الرئيس باراك أوباما اللي عندهم وجهات 
نظر سلبية بالنسبة ملغربية الصحراء، كذلك السيدة الوزيرة الهجومات 

السياسية األخيرة اللي عشناها ال في محكمة االتحاد األوروبي، وال في 
البرملان األوروبي كتخلينا نطرحو بعض األسئلة لكم السيدة الوزيرة، 
هل هاذ ال�ضي غيأثر على التقرير األممي اللي غيكون في أبريل؟ وفي األخير 
السيدة الوزيرة وجود angola Venezuela في مجلس األمن، واش حتى 
هما كذلك كيخليونا نطرحو بعض األسئلة، واش هاذ ال�ضي كاين هناك 
أبريل  في  اللي غيكون  للتقرير األممي  بالنسبة  سياسة استباقية لكم 

وعالقتنا مع كريستوفر روس؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة، جواب تفضلي.

عيسلدة عنبياكل بوعلدة عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيشؤون 
عا ياجلل وعيتعيون:

شك7ع عيسلدة عي7ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، بطبيعة الحال أنتم تعلمون أن املغرب 
ملتزم باملسار األممي هاذ ال�ضي ما�ضي جديد، دور املبعوث الشخ�ضي 
ومحددات هذه القضية، املبعوث الشخ�ضي اللي هو كريستوفر روس 
هو تسهيل ودعم املسلسل السيا�ضي، ولكن أيضا هو تسهيل ودعم 

عملية التفاوض بما فيها العالقات ما بين املغرب والجزائر.

نحن نعلم كيفما قلتو بأنه هناك مناورات كثيرة، ونعلم أيضا أن 
ونقولوها  اليوم،  املعركة  أن  أيضا  نعلم  بسنة سهلة،  ليست   2016
املعركة قضائية، سياسية بطبيعة الحال، ولكن هي قضائية، املغرب له 
الحمد هلل مكتسبات كبيرة رغم املناورات ورغم التشويشات اللي كاينة 
اليوم، ولكن املكتسبات قائمة، صاحب الجاللة في خطابه األخير ذكر 
بالحد األق�ضى الذي ال تخلي عنه وهو الحكم الذاتي، لذلك حنا كنبقاو 

متشبثين:

أوال: بمحددات املسار األممي اللي م�ضى فيه املغرب؛

ثانيا: كنبقاو متشبثين بطلباتنا، ألن ما يمكنش نتكلمو على تفاوض 

أو تسهيل عملية التفاوض أو املذاكرة إيال ما كانش واحد العدد من 

الشروط أو القوائم األولى، بما فيها ضرورة اإلحصاء أوال، بما فيها أيضا 

وضعية املحتجزين بتندوف ثانيا، وبما فيها أيضا وأخيرا وهذه نقطة جد 

مهمة، هو االعتراف بالدور املباشر للجزائر في هذه القضية، ال يمكن أن 

يكون أي مع األسف تطوير في املفاوضات أو في التفاوض، إيال ما كانش 

اعتراف بالدور املباشر للجزائر مع من تتكلم، مع من أنت، هذا هو 

السؤال األسا�ضي واملهم والذي نطرحه...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكر السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم.
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عينيئب عيسلد نحمد عملهدي بنسعلد:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

نفس املنطق السيدة الوزيرة، كنعرفو بأن املغرب دائما كيحترم 
 COP 22 االلتزامات ديالو مع الشركاء ديالو، مع األصدقاء ديالو، تنظيم
في مراكش، هذا كيبين بأن املغرب عندو واحد التزامات اللي كيحترمها 
مع األمم املتحدة، الوجود ديالنا أو املساعدة األمنية اللي ساعدنا بها 
االتحاد االوروبي أو بعض الدول األوروبية، هاذ ال�ضي كل �ضي كيبين بأن 
املغرب دائما كيحترم التحالفات ديالو واألصدقاء ديالو، لكن لألسف 
السيدة الوزيرة نفس هاذ النقطة رجعنا نتساءلو حنا، واش الحلفاء 
ديالنا أو الشركاء ديالنا واش كيحتارموا هاذ التحالف اللي عندهم مع 
املغرب؟ كنعرفو بأن كاين هنا مؤسسات داخل االتحاد األوروبي أو 

مجاالت داخل االتحاد األوروبي...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكر السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ال يوجد، 
الوحدة  في دعم قضية  السفراء  دور  الثالث عن  السؤال  إلى  ننتقل 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الترابية 

للوحدة والتعادلية، تفضل أحد طارحي السؤال.

دعم  في  السفراء  دور  حول  الثالث  السؤال  االستقاللي،  الفريق 
الوحدة الترابية، نطبقو القانون وال ما نطبقوش القانون؟ يؤجل.

سؤال عن دعم ومواكبة جمعيات مغاربة العالم لتعزيز الدبلوماسية 
املوازية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، 

فليتفضل أحد السادة النواب املحترمين بطرح السؤال.

عينيئب عيسلد عبد هللا أوثياي:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسلدة عيوزي7ة عملحترنل،

في  بالخارج  املقيمين  املغاربة  تبذلها جمعية  التي  املجهودات  رغم 
سبيل تفعيل الدبلوماسية املوازية والدفاع عن قضيتنا الوطنية األولى، 
إال أن الدعم الحكومي لهذه الجمعيات ما زال دون املستوى املطلوب، 
نسائلكم السيدة الوزيرة عن استراتيجية الحكومة لدعم ومواكبة هذه 

الجمعيات؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي.

عيسلدة عنبياكل بوعلدة عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيشؤون 
عا ياجلل وعيتعيون:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسلد عينيئب عملحترم،

حنا بالنسبة لنا في وزارة الخارجية، جمعيات مغاربة العالم وجميع 
الجمعيات املغربية التي تدافع عن القضية الوطنية، بطبيعة الحال 

البد من التنسيق معها واالشتغال معها، هذه مسألة واضحة.

فيما يخص جمعيات مغاربة العالم، وأريد بهذه املناسبة أن أنوه 
بالعمل الجبار الذي تقوم به هذه الجمعيات، سواء للتعبير أو إشعاع 
صورة املغرب في الخارج، ولكن أيضا للدفاع عن القضية الوطنية، فيما 
يخص هذه الفئة من الجمعيات كنشتغلو معها بتنسيق مع القطاعات 

الوزارية األخرى، بما فيها وزارة مغاربة العالم والهجرة.

بطبيعة الحال دائما يعني هناك تجاوب دائم مع هذه الجمعيات، 
هناك أيضا مواكبة هذه الجمعيات واألنشطة ديالها فيما يخص توفير 
املعلومات، فيما يخص أيضا محاولة املساعدة أو تقديم املساعدة من 
أجل تنظيم لقاءات، سواء في املغرب أو في الخارج، فيما يخص أي سند 
يطلب على قدر اإلمكانيات اللي تتوفرها الوزارة، وهناك أيضا مديرية 
كما تعلمون، مديرية الدبلوماسية العامة واملوازية التي تعتبر هي املديرية 

التي تشتغل بصفة مباشرة مع هذه الجمعيات، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

تعقيب السيدة النائبة، تفضلي.

عينيئبل عيسلدة سعيد شلخي:

بمجهودات  تقوم  العالم  ملغاربة  املدني  املجتمع  جمعيات  فعال 
جبارة ومهمة فيما يتعلق بالدبلوماسية املوازية وفي مختلف املجاالت، 
خصوصا في املجال االقتصادي، حيث أنها تتلعب دور مهم في جلب 
االستثمارات وفي رؤوس األموال إلى املغرب، في حين أن احنا فعال كاين 
جمعيات املجتمع املدني اللي هي جادة وكتشتغل بشكل دؤوب جدا، 
مازال ما توصالتش وزارة الخارجية أنها تعقد معها لقاءات، فبالتالي 
املطلوب السيدة الوزيرة يعني ضبط قاعدة املعطيات حول الجمعيات 
الجادة والنشيطة في هذا املجال وفي مختلف املجاالت، وتمكينها من 
املعطيات  من  تمكينها  وأيضا  لالشتغال،  الالزمة  املالية  اإلمكانيات 
بالدبلوماسية  يتعلق  فيما  بواجبها  تقوم  كي  الضرورية  واملعلومات 

املوازية.

واضحة  وطنية  إستراتيجية  هناك  تكون  أن  من  املطلوب  أيضا 
فيما يتعلق بالدبلوماسية، عبر نهج سياسة التكامل بين الدبلوماسية 
الرسمية والدبلوماسية املوازية، أيضا كاين هناك نقطة مهمة فيما 
يتعلق بهاذ املسألة هاذي، كنتمنى كمقترح يتم التركيز مستقبال على 
الطلبة املغاربة املقيمين بالخارج أو اللي كيدرسوا في الخارج عبر اختيار 
من  ومجموعة  املعطيات  من  بمجموعة  وتمكينهم  الطلبة  من  نخبة 

الوسائل باش يقوموا بالدور ديالهم فيما يتعلق بدحض بعض...
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عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ما كاين �ضي، 
الكلمة للسيدة الوزيرة إيال كاين عندك �ضي تعقيب.

عيسلدة عنبياكل بوعلدة، عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيشؤون 
عا ياجلل وعيتعيون:

شك7ع عيسلدة عي7ئيس،

عألخت عينيئبل عملحترنل،

بالنسبة لنا تكلمت يمكن غير على الجمعيات التي تدافع عن القضية 
الوطنية، ولكن أيضا هناك جمعيات اللي كيفما جاء على لسانكم اللي 
تتعاون من أجل جلب استثمارات أو استقطاب مستثمرين، ودائما في 
نفس النهج نشتغل معها بكل انفتاح، ليس هناك حقيقة يمكن الشروط 
الوحيدة اللي كنحاولو نعتبروها هي شروط املصداقية، مصداقية هذه 

الجمعيات، وهاذ ال�ضي تيكون على حسب واحد...

عيسلد ائيس عاجلسل :

املوريتانية  املغربية  العالقات  عن  سؤال  الوقت،  انتهى  شكرا 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد ننصوا ملبياك7:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسلدة عيوزي7ة عملحترنل،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

يعتز الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بمتانة العالقات املغربية 

املوريتانية، إن على املستوى االقتصادي واالجتماعي والسيا�ضي وكذلك 

األمني، وهذا ما يجعلنا نؤكد على الدوام على الحرص على توطيد هذه 

يعكر صفو هذه  أن  ما من شأنه  بعيدا عن كل  وتقويتها،  العالقات 

اليوم  أنتم  في ذلك ما تداولته وسائل اإلعالم مؤخرا،  بما  العالقات 

السيدة الوزيرة مطالبون بتقديم توضيحات للرأي العام الوطني، ما 

صحة ما تم تداوله في وسائل اإلعالم الوطنية والدولية حول إقدام 

الجيش املوريتاني على رفع علمه بمنطقة الكويرة املغربية ؟ اليوم هناك 

قلق لدى الشعب املغربي من طنجة إلى الكويرة، ما صحة ما تم تداوله 

في هذا الشأن؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

الكلمة للسيدة الوزيرة.

عيسلدة عنبياكل بوعلدة عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيشؤون 
عا ياجلل وعيتعيون:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسلد عينيئب عملحترم،

ليكم  نقول  بغيت  مؤخرا،  اإلعالم  منابر  تداولته  ملا  بالنسبة  غير 
واحد الكلمة، هذا الكالم ليس صحيحا وليس له أساس من الصحة، 
فليهدأ بال الجميع، هذيك راه ما كاين منه حتى حاجة صحيحة، ولذلك 
أنا بغيت نقول البد أن نكون حذرين من التشويش، هناك جهات لها 
مصلحة للتشويش في العالقات ما بين املغرب وموريتانيا، العالقات ما 
بين دولة املغرب ودولة موريتانيا هي عالقات طبيعية، عالقات تاريخية، 
عالقات قوية وعالقات راسخة، ليس فيها مجال للتشويش نهائيا، هناك 
اتصاالت مباشرة فعال، كانت زيارة وزير الخارجية صالح الدين مزوار 
إلى نواكشوط، البارحة كنت في لقاء مع وزير خارجية موريتانيا على 
هامش لقاء الجامعة العربية بمصر، هناك لقاءات دائمة واتصال دائم 
مع الجارة الشقيقة دولة موريتانيا، هناك أيضا مصالح مشتركة ثنائية 
وأيضا إقليمية ومحيطية، هناك أيضا ترسانة قانونية كبيرة تجمعنا مع 
دولة موريتان الشقيقة، هناك أيضا برمجة اللجنة املشتركة اللي غادي 
تكون إن شاء هللا في األسابيع املقبلة بالرباط ما بين املغرب وموريتان، 
لذلك نحاول أن نتفادى أكثر ما يكون، أن نسقط في فخ التشويش، 
سواء من طرف وأقول لكم هناك جهات لها مصلحة كبيرة في قيام هذا 

التشويش ما بين املغرب وموريتانيا، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل.

عينيئب عيسلد ننصوا ملبياك7:

يخامرنا  ال  كما  التوضيحات،  هذه  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
شك السيدة الوزيرة على املجهودات التي تقومين بها من أجل توطيد 
العالقات املغربية املوريتانية، نحن في الفريق االستقاللي نريد أن أؤكد 
على أن موريتانيا بلد شقيق يلعب دور أسا�ضي في ملف الوحدة الترابية، 
واقتصادية  تاريخية  عالقات  تربطنا  إفريقيا،  على  املغرب  بوابة  هي 
واجتماعية أكثر من ذلك عالقات مصاهرة ما بين املوريتانيين ومختلف 
بملف  نغامر  أن  يجب  ال  اململكة،  بجنوب  بالجنوب،  املغربية  األسر 

قضية الوحدة الترابية في العالقات املوريتانية...

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي في هذا 
الثقافية  بالدبلوماسية  بالعناية  متعلق  سؤال  كاينش.  ما  السؤال؟ 
تفضلي  االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيدة النائبة.
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عينيئبل عيسلدة اشلدة بنمسعود:

النهوض  مجال  في  ببرنامجكم  يتعلق  سؤالنا  الوزيرة،  السيدة 
بالدبلوماسية الثقافية؟ شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي.

عيسلدة عنبياكل بوعلدة عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيشؤون 
عا ياجلل وعيتعيون:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

شك7ع عيسلدة عينيئبل عملحترنل،

في الحقيقة هذا سؤال وجيه نظرا للظرفية الحالية، التي في الحقيقة 
خصوصا،  والطائفي  وغيره،  واإليديولوجي  الثقافي  االختالف  يشوبها 
لذلك البد من التذكير بمرجعية الدبلوماسية الثقافية والتي جاءت في 
خطاب صاحب الجاللة ل 30 غشت 2013 والتي كان يؤكد فيه على 

أهمية هذه الدبلوماسية الثقافية، باختصار نشتغل على محورين:

املحور األول هو محاولة إشعاع اإلرث الحضاري والثقافي املغربي 
وترسيخ هذا اإلرث، نحاول أن نقوم بإشعاع هذا اإلرث عبر عدد من 
األنشطة التي نقوم بها بتنسيق مع القطاعات الوزارية األخرى، خصوصا 
البعثات  مع  بتنسيق  األخرى،  الوزارية  والقطاعات  الثقافة  وزارة 
الدبلوماسية  البعثات  أيضا  ولكن  بالخارج،  املغربية  الدبلوماسية 

الخارجية باملغرب.

هناك أيضا استراتيجية للدبلوماسية الثقافية من أجل الدخول 
إلى إفريقيا، سنة 2015 بالنسبة لنا كانت سنة دخول للدبلوماسية 
الثقافية للقارة اإلفريقية، حيث اشتغلنا على عدد من األنشطة اللي ما 
بيناش فيها الوزارة بصفة مباشرة، ولكن الوزارة هي اللي اشتغلت على...

عيسلد ائيس عاجلسل :

وقت  إلى  تحتاج  الثقافية  الدبلوماسية  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
أطول، تعقيب السيدة النائبة، تفضلي.

عينيئبل عيسلدة اشلدة بنمسعود:

السيدة الوزيرة فعال أشرتم إلى الظرفية باختالف تمظهراتها وطنيا 
ودوليا، ثم هناك تحول البد من اإلشارة إليه في مفهوم الثقافة الذي 
انعكس على األدوار الوظائفية للثقافة، السيدة الوزيرة الدبلوماسية 
للدبلوماسية  أساسية  دعامة  السياق  هاذ  ظل  في  تشكل  الثقافية 
العامة، ونتطلع في الفريق اإلشتراكي لكي تكون مكونا أساسيا في التواصل 
الدبلوما�ضي الوطني العام، ملاذا؟ ألن الثقافة والدبلوماسية الثقافية 
صمام أمان لضمان املزيد من االستقرار وتعزيز االستثمار، املعالجة 

الدينية على املستوى الخارج تندرج في هاذ السياق، ولكن وحدها غير 
كافية، تفعيال للتوجيهات امللكية اللي ذكرتموها السيدة الوزيرة، نقترح 
باسم الفريق االشتراكي إحداث وكالة وطنية للتنمية الثقافية بالخارج، 
ملاذا؟ من أجل تعزيز وبلورة هذه اإلستراتيجية اللي ذكرتموها وتجاوز 
النقص والعجز في إشكالية التنسيق، هناك عجز في إشكالية التنسيق، 

هناك مشكل ديال األداء...

عيسلد ائيس عاجلسل:

النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟  شكرا السيد 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة، ما كاينش �ضي واحد من األغلبية أوال، 

إذن تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة بش7ى ب7جيل:

حان الوقت السيدة الوزيرة للتعامل مع الثقافة على أساس أنها 
وجب  وعليه  بامتياز،  الوطني  لالقتصاد  وضامنة  لالستثمار  جالبة 
استحضار وجود مغاربة العالم الحاملين لهاذ املفهوم الثقافي سلوكا 
تأطيرهم  ووجب  العالم،  مغاربة  مواكبة  وجب  لهذا  وتعامال،  وفكرا 
حتى يضطلعوا بهذه املهمة الطالئعية، أيضا نثمن الدبلوماسية التي 
تقحمون فيها ثقافة املغرب من أجل الدبلوماسية املغربية في إفريقيا من 

أجل ترسيخ وتميز وجود املغرب داخل إفريقيا، شكرا السيدة الوزيرة.

عيسلد ائيس اجلسل :

الكلمة للسيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

عيسلدة عنبياكل بوعلدة، عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيشؤون 
عا ياجلل وعيتعيون:

أنا اللي بغيت نقول هو أنه فعال كان مقترح تشكيل الوكالة للدفع 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  وأعطت  الثقافية،  بالدبلوماسية 
موافقتها على هذا املقترح، ولكن كيظهر لي مازال نحن في انتظار موافقة 

القطاعات الوزارية األخرى، والفكرة قائمة بطبيعة الحال.

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا، سؤال متعلق باالرتقاء باألداء القنصلي في العديد من املدن 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األجنبية  والعواصم 

التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة، الصوت.

عينيئبل عيسلدة حنين أبو عيفتح:

...السيدة الوزيرة، في إطار ضخ دماء جديدة في السياسة الخارجية 
مؤخرا  وزارتكم  اعتمدتها  التي  الحركية  إطار  وفي  املغربية،  للمملكة 
األجنبية،  والعواصم  املدن  من  بمجموعة  جدد  لقناصلة  بتعيينها 
نسائلكم عن أهمية هذه الحركية وعن اآلفاق والتطلعات املنتظر منها؟ 

وشكرا.
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عيسلد ائيس عاجلسل :

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

عيسلدة عنبياكل بوعلدة عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيشؤون 
عا ياجلل وعيتعيون:

شكرا لكم السيدة النائبة املحترمة، بطبيعة الحال كما تعلمون 
منذ  العمل  بدء  عامة،  بصفة  القنصلي  العمل  إصالح  بصدد  نحن 
شهور، حاليا وكان خطاب صاحب الجاللة في غشت املا�ضي، ما قمنا 
به إلى اليوم كيفما تعلمون، أوال تم القيام ب un audit في عدد من 
املغربيات  القنصليات  من  الكبير  العدد  بأن  وكتعرفوا  القنصليات، 
تتواجد بأروبا بحكم تواجد الجالية املغربية، تم منذ ذلك الزمن، أوال 
تنصيب عدد كبير من القناصلة نساء ورجال جدد أكثر من 25 واحد، 

ثانيا...

عيسلد ائيس عاجلسل :

عفوا السيدة الوزيرة، رجاء احترام التدخل ديال السيدة الوزيرة، 
والسادة النواب املحترمين، تفضلي السيدة الوزيرة.

عيسلدة عنبياكل بوعلدة عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيشؤون 
عا ياجلل وعيتعيون:

تم أيضا تكوين عدد من األطر داخل الوزارة اللي اليوم مشاو كاملين 
تقريبا لهاذ القنصليات، بحيث أننا طريقة التفكير كانت هي تكثيف 
منه  نطلب  وحدو،  يمشيش  ما  جديد  قنصل  كيم�ضي  ملي  الفرق، 
اإلصالح، ولكن يم�ضي مع فريق ديال 7 أو 8 أطر جدد اللي هما نعتبرهم 
كدم جديد لضخ دماء جديدة، ونعتبرهم أنهم كان لهم فرصة تكوين 
جديدة، وفرصة هذا التكوين كان فيها إدماج جميع القطاعات، بحيث 
أن لهم تكوين متكامل، فيه قطاع يشمل الجانب اإلداري، يشمل أيضا 

الجانب السيا�ضي، ويشمل الجانب االقتصادي.

املغاربة  ملشاكل  اإلصغاء  هو  عليها  عملنا  اللي  الثانية  النقطة 
القاطنين بالخارج، ألن ملا نتحدث عن إصالح العمل القنصلي، نتحدث 
عن تطوير الخدمات من أجل تسهيل هذه الخدمات للمغاربة القاطنين 
بالخارج، وهنا كنا قمنا بطرح un numéro vert خط مباشر اللي اليوم 
ما زال قايم واللي كيغطي أكثر من 80 % من التواجد املغربي بالخارج، 

من بعد اليوم كنتكلموا ...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، الكلمة للسيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة حنين أبو عيفتح:

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم، في الحقيقة إننا في فريق التجمع 

الوطني لألحرار نثمن عاليا املجهودات اللي كتقوموا بها في الوزارة، وحنا 
حاسين بالحمل ثقيل اللي هازينو على أكتافكم، خصوصا الدفاع على 
الوحدة الوطنية ديالنا، والهاجس الكبير ديالنا، كنعتارفو نعم السيدة 
الوزيرة أن الحمد هلل كانت هناك إصالحات مهمة أنجزت في عهدكم، 
وكلها تصب في خدمة هموم ومشاكل الجالية املغربية بالخارج، ولكن 
علينا أيضا أن نعترف أن هناك بعض النواقص في العمل القنصلي اللي 
خاصنا كيفما قلتي نشخصوها ونعالجوها، خصوصا بمجموعة من 
القنصليات، باعتبار أن هاذ القنصليات هي وجه املغرب وهي قبلة أولى 

لجميع املغاربة في الخارج، سواء كانوا مقيمين وال كانوا غير عابرين.

ألنه في الحقيقة السيدة الوزيرة ال يمكن اختزال العمل القنصلي غير 
في املساطر اإلدارية وال في بعض الخدمات القنصلية الروتينية فحسب، 
بل يجب االرتقاء بهاذ العمل القنصلي لواحد املنظور جديد ديال العمل 
القنصلي تنفيذا للتعليمات امللكية السامية، خصوصا اللي جات في 
الخطاب ديال عيد العرش املجيد، هاذ املنظور اللي حنا بالنسبة لنا 
خاصو يلعب واحد الدور في التشبث بالهوية املغربية والتشبث بالدين 
اإلسالمي واملذهب السني املالكي، خصوصا لدى أوساط الجيل الثاني 
اللي  ال�ضي  وهاذ  األوساط  في ظل  العالم  مغاربة  من  الثالث  والجيل 
كيعيشو العالم اآلن، وخصوصا هاذ الحوايج اللي كتهدد السالمة ديال 
لك  قلت  كيفما  املنظور  وهاذ  كلو،  العالم  ديال  ديالنا، وال  املنطقة 

الجديد زعما ما غاديش يحقق...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ما 
كاينش، إذن ننتقل إلى السؤال املوالي، سؤال آني متعلق بالرفع من أداء 
الفريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  بالخارج  املغربية  القنصليات 

الحركي، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد سلدي عب7عهلم خي:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسلدة عيوزي7ة،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب،

السيدة الوزيرة، تعيش جالية مغربية خارج أرض الوطن تفوق 3 
ماليين نسمة. خطاب جاللة امللك األخير لعيد العرش أشار بوضوح، 
أن هناك بعض ضعف األداء في القنصليات وفي السفارات، السيدة 
الوزيرة هذا ضعف األداء يؤثر على معنويات الجالية املغربية التي نرجو 

منها أنها يعني انتظاراتنا كبيرة منها االستثمارات في املغرب إلى غير ذلك.

العلم  القادمة، مع  للسنوات  اللي رصدتو  العمل  ما هو مخطط 
تم  هل  القناصلة،  بعض  في  مؤخرا  لحق  كان  اللي  التغيير  هذا  أن 
اختيار كفاءات مهمة اللي تقدر تعالج املشاكل، كذلك نشير أن مؤخرا 
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عالقتنا مع الشريك األوروبي مسها بعض التذبذب نظرا لقرار املحكمة 
األوروبية، إذن الرهان صعب، إذن يجب االختيار يكون مهم، ما هو 

برنامجكم السيدة الوزيرة في هذا اإلطار؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي.

عيسلدة عنبياكل بوعلدة عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيشؤون 
عا ياجلل وعيتعيون:

كيظهر لي السؤال إيال فهمت فيه شقين، ال، فيه شق أول اللي هو 
قنصلي محض، والشق الثاني اللي هو العالقات مع االتحاد األوروبي، 
أداء  على  املحترم  النائب  السيد  تكلمتو  القنصلي  لإلصالح  بالنسبة 
القنصليات، خاصنا نعرفو بأن ملا نحلل ما تقوم به القنصليات، أوال 
هناك االستقبال، فعال تحسين ظروف االستقبال ونشتغل عليها، ثانيا 
وأهم نقطة هي محاولة حل املشاكل اإلدارية للمغاربة القاطنين بالخارج 
العالم، وهنا منين كنتكلمو على املشاكل اإلدارية، راه هي  أو مغاربة 
مرتبطة مباشرة بالنمط أو بنمط اإلدارة املغربية، أي بمعنى أنه ليست 
وزارة الخارجية وحدها أو مديرية القنصلية وحدها التي تشتغل، ولكن 

هناك وزارة العدل، كاينة وزارة الداخلية والوزارات األخرى.

ولذلك اشتغلنا بتنسيق مع هذه القطاعات الوزارية كلها، من أجل 
تسهيل هذه املساطر، بحيث تم التوقيع في شهر شتنبر السابق على واحد 
العدد من االتفاقيات الداخلية ما بين وزارة الخارجية والوزارات املعنية، 
خصوصا وزارة العدل ووزارة الداخلية، من أجل يعني النقص من عدد 
الشروط اإلدارية اللي كتواكب جميع مساطر التوثيق واملصادقة وكذا 
وكذا، من أجل تسهيل املأمورية على املغاربة، مغاربة العالم، نشتغل 
أيضا على تعميم العمل بالنظام املعلوماتي، وهذا ما�ضي غير حنا بوحدنا 

حنا مع وزارة الداخلية، ألننا كنتكلمو على الحالة املدنية...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تعقيب السيد النائب تفضل.

عينيئب عيسلد سلدي عب7عهلم خي:

والتعاون،  الخارجية  ديال  الوزارة  كتبذلها  مجهودات  هناك  أن 
ولكن الزال الرهان صعب، مغاربة العالم كيعيشوا مشاكل على مستوى 
القنصليات، أشير كذلك أن الجالية ديالنا في جزر الكناري اللي تنتمي 
لألقاليم الجنوبية كتعيش مشاكل، نظرا ألن تنقلها من جزر، هناك 
7 جزر النزاروته، فيورتيفنتورا إلى غير ذلك، هناك مشاكل في تنقلها 
للوصول إلى القنصلية في الس باملاس، وبغينا السيدة الوزيرة، إذا كان 
ممكن أن املسؤولين في القنصلية يتنقلوا عند بعض الجزر األخرى، 

وهناك...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي ما كاين 
�ضي، تفضلي السيدة النائبة تفضلي.

عينيئبل عيسلدة كجمويل بنت أب7:

يعني النقطة اللي متعلقة باألداء، شق اللي ربما ما�ضي مباشر، ولكن 
هو قضية العائدين، الناس اللي كتجي للقنصليات خاصة في انواذيبو، 
اللي بغات ترجع، كاين اللي بغا يزور العائلة ديالو، كاين اللي بغا يجي 
نهائيا، كاين مشاكل، كاين يعني مشاكل كبيرة، السؤال هو عالش؟ عالش 
هذه املشاكلكاينة؟ وقولوا للناس بكل صراحة إيال ما كاينش إمكانية 
استقبال الناس تقال لهم بكل صراحة، ألنه حقيقة هناك عدد كثير 
وكثير جدا يعانون الكثير، هناك عائالت بأكملها تنتظر أمام القنصليات 

بدون جواب واضح، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيدة الوزيرة تفضلي.

عيسلدة عنبياكل بوعلدة عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيشؤون 
عا ياجلل وعيتعيون:

بالنسبة للنقطة األولى وهي مشاكل التنقل ما بين الجزر فيما يخص 
جزر الكناري، حقيقة نشتغل مع السيد القنصل العام والطاقم من أجل 
تسهيل تنقل هاذ الناس، وكنحاولو أكثر ما يمكن لحل هذه املشاكل، أنا 
شخصيا ملا أرى يعني عدد مشاكل التنقل جد، جد ضعيفة، وجد قليلة 

من حيث النسبة.

بالنسبة لسؤال السيدة املحترمة على العائدين، كما تعلمون، عدد 

من األخوات واإلخوان حاضرين كيعرفوها، نشتغل تقريبا كيفما يقال 

باللغة الفرنسية corps à corps مباشرة مع الناس أو الطلبات، طلبات 

العائدين، هناك طلبات عدة، هناك استقباالت من طرف القنصلية 

بنواديبو، ألن هناك في نواديبو في كاين التركيز أكثر، وهناك اشتغال مع 

الجهات األخرى مع القطاعات الوزارية والحكومية واإلدارية األخرى من 

أجل تسهيل دخول هاذ الناس، هناك حاالت ملا منين تتكون حاالت 
يعني إنسانية فيها يتم تسهيل الدخول بصفة يعني مباشرة، ملا يكون 

هناك حاالت أخرى..

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا للسيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم، وننتقل إلى قطاع 

العالقات مع البرملان واملجتمع املدني بخمس أسئلة، سؤال عن البرنامج 

االشتراكي،  الفريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  الوطني  الغابوي 

يتفضل أحد السادة بطرح السؤال.
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عينيئب عيسلد حدو قسو:

عيسلد عي7ئيس عملحترم،

عيسلد عيوزي7 عملحترم،

التزمت الحكومة بمواصلة إنجاز البرنامج الغابوي الوطني الهادف 
إلى محاربة التصحر وتنمية املوارد الغابوية والتنمية البشرية في املجال 
الغابوي واملحيط الغابات. نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما الذي تم 

تحقيقه بخصوص هذا االلتزام الحكومي؟

عيسلد ائيس عاجلسل :

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

بييعالقيت نا  عيسلد عبد عيعزيز عيعمياي، عيوزي7 عملكلف 
عيبرملين وعملجتما عملد 7:

شكرا السيد النائب املحترم، بالنسبة لاللتزام الحكومي هناك برامج 
متعددة تقوم بها املندوبية السامية للمياه والغابات، كاين برنامج عشري 
من 2005 ل 2014، وبرنامج جديد من 2015 إلى 2024، األهداف ديال 
هاذ البرامج هي في الحقيقة الوقوف على واحد املعادلة، كيفاش نثمنو 
املوروث الطبيعي ديال بالدنا، وفي نفس الوقت تكون الوفاء بالحقوق 
ديال الساكنة املحلية املجاورة، يمكن نعطيكم أهم املؤشرات في تنفيذ 

البرنامج السابق.

- تم تسجيل وتخليف الغابات بما يفوق 360 ألف هكتار؛

- تم تأطير وتنظيم الساكنة املحلية من خالل إحداث 160 جمعية 
رعوية ودعم بما يقرب 26 مليون درهم كتعويض عن حق الرعي؛

- دائما في إطار البرنامج السابق، تم إنجاز 86 مشروع مندمج على 
مستوى 40 إقليم ملكافحة توحل السدود،؛

ألف   39 تثبيت  تم  الرملية  الكثبان  تثبيت  يخص  فيما  -كذلك 
هكتار؛

- تم كذلك تحيين البرنامج الوطني ملحاربة التصحر؛

- تم دعم شبكات املناطق املحمية ووضع إطار قانوني...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت املخصص لكم، تعقيب السيد 
النائب املحترم، تفضل.

عينيئب عيسلد حدو قسو:

أشكركم السيد الوزير على جوابكم، إال أنه كنعتاقدو بأن هاذ ال�ضي 
غير كافي، ألن الغابات ديالنا كتعرف واحد التراجع مهول على مستوى 
الغطاء الغابوي، لذلك نحثكم للتدخل عاجال من أجل تكثيف التشجير 

مثال، والبحث عن بدائل للسكان ملا لذلك...، البحث عن بدائل للسكان 
املجاورين القاطنين بجوار الغابة.

عيسلد ائيس عاجلسل :

النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ماكاينشاي.  شكرا السيد 
العمل  في  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  تعزيز  حول  املوالي  السؤال 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  الجمعوي 

تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة آننل عيعم7ع 7 عإلداي�سي:

عيسلد عيوزي7،

عيسلد عي7ئيس عملحترم،

قدم السيد وزير االقتصاد واملالية عرضه أمام لجنة مراقبة املالية 
العمومية في موضوع التمويل العمومي للجمعيات، بتوصيات مهمة كان 
من أهمها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبما أن هذا األمر ضروري 
فإننا  التدبير.  آليات  ويحسن  األمام،  إلى  الجمعوي  بالعمل  ويدفع 
نسائلكم السيد الوزير، ما هي أهم التدابير التي ستتخذونها لتفعيل 

هذه التوصية، وشكرا؟

عيسلد ائيس عاجلسل:

تفضل السيد الوزير.

بييعالقيت نا  عيسلد عبد عيعزيز عيعمياي، عيوزي7 عملكلف 
عيبرملين وعملجتما عملد 7:

شكرا السيدة النائبة املحترم، املجتمع املدني له دور أسا�ضي تعزز 
من خالل الدستور الجديد، عندو عمل أفقي من املجال الحقوقي، 
التنموي، االجتماعي، الثقافي، الريا�ضي إلى آخره، اآلن هناك تنظيم على 
مستوى الشراكة بين الدولة واملجتمع املدني، أي املؤسسات العمومية، 

الوزارات، وكذلك الجماعات املحلية.

بالنسبة للقطاع الخاص هناك أدوار يقوم بها القطاع الخاص في 
إطار الوظائف االجتماعية ديال املقاولة املغربية، لكن نتطلع إلى أن هذا 
األمر ينبغي أن يتطور في املستقبل، ألن املجتمع املدني يحتاج إلى تمويل 
ومن مصادر التمويل املسموح بها قانونا، هي التمويل من خالل القطاع 

الخاص.

هناك إجراءات تحفيزية يتضمنها القانون الحالي في إطار القانون 
التي ينبغي كذلك أن تتطور في املستقبل، أوال من خالل اإلعفاء من 
الرسوم الجمركية وكذلك الضريبية فيما يخص االستيراد، إما بالنسبة 
للسلع مثال والبضائع املعدة لتسليمها على سبيل الهبة إلى الجمعيات 
املعترف لها بصفة املنفعة العامة، كذلك السلع والتجهيزات الرياضية 
املعدة لتسليمها على سبيل الهبة إلى الجامعات الرياضية، كذلك فيما 
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لتوزيعها  معدة  هبات  في شكل  املمنوحة  واملنتجات  البضائع  يخص 
إلسداء  املعدة  املنتجات  وكذلك  واملنكوبين،  املحتاجين  على  مجانا 
خدمات إنسانية، كذلك هاذ األمور، التحفيزات اللي عندها طابع جبائي 
وضريبي، هي موجودة في القانون الحالي، وقد تم إحصاء العديد منها 
في التنظيم، لكن الحوار الوطني للمجتمع املدني أعطى توصيات تهم 

توسيع مجاالت التحفيز اللي يتم االشتغال عليها، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

تعقيب ألحد السادة النواب.

عينيئبل عيسلدة عيسعد ل زعك7:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

السيد الوزير املحترم، ما هذه التحفيزات التي ذكرتم في تعقيبكم 
على  اليوم  أملنا  نحن  الوزير  السيد  جدا،  مهمة  هي  الوزير  السيد 
خصوصا  املدني،  للمجتمع  الوطني  الحوار  بها  جاء  التي  التوصيات 
التوصية املتعلقة بالتنصيص على حق األشخاص الذاتيين واملعنويون 
في تخصيص جزء من أموالهم لتمويل العمل الجمعوي، مع تمتيع هذا 
الجزء من األموال باإلعفاء الضريبي التي وجب السيد الوزير تفعيلها، 
األمل السيد الوزير معقود اليوم على مدونة الحياة الجمعوية والتي 
ستتضمن مجموعة من التنصيصات اللي هي في إطار عقد مع القطاع 
الخاص، ألن الواقع السيد الوزير أبان على أن على الرغم من املجهودات 
التي تقوم بها الدولة لدعم وتمويل الجمعيات، فإن أغلبها ال تزال تعاني 
من اختالالت تدبيرية ونقص شديد على مستوى إيجاد التمويل املناسب 

ملختلف األنشطة التنموية والخدماتية.

للقطاع  التدبيرية  القدرات  من  االستفادة  من  والبد  فكان  ولذا 
الخاص وتمويلها عن طريق التحفيز الضريبي، خصوصا وأن بلدنا اليوم 
في حاجة ماسة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالنظر إلى 
الضغط الشديد على امليزانية العامة للدولة، وهذا ما سيجعل القطاع 
الخاص يساهم في إزاحة العقبات وتذليل الصعاب التي تحول دون 
التنمية املجتمعية، وهذا سيبرز بشكل جلي أيضا جدول الدعم املقدم 

للجمعيات في إطار عالقة مبنية على الشراكة والتعاون.

اليوم وجب على املقاوالت في بالدنا أن تدرك أهمية مفهوم املقاولة 
املواطنة، وذلك بمساهمتها في تطوير أوضاع املجتمع، صحيح أن القطاع 
الخاص ظل يساهم في الحياة الجمعوية عن طريق تقديم اإلعانات 

والهبات والعالوات والدعم...

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت املخصص لكم، هل هناك من 
تعقيب إضافي؟ أحد فرق املعارضة، تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة فيطمل عيضعلف:

عيسلد عي7ئيس،

السيد الوزير، تعلمون جيدا السيد الوزير، أن األهمية التي يتمتع 
بها املجتمع املدني من ناحية التنمية في جميع مناطق املغرب، السيد 
الوزير املجتمع املدني ال حول له وال قوة من الناحية املادية والدعم 
املادي باستثناء بعض املؤسسات، لذلك السيد الوزير، نلتمس منكم 
في التوصيات أن يكون املجتمع املدني فاعل، أن يكون القطاع الخاص 
قطاع مواطن في جميع مناطق املغرب، ألنه ال يعقل أن يكون هناك 
واحد ال�ضيء واحد السيد اللي يكون عندو شركات وعندو العديد من 
األشياء وال يساعد املجتمع املدني في التنمية املحلية ديال ديك املنطقة.

لذلك السيد الوزير، نلتمس منكم في الوصيات ديالكم أن يكون 
هذا القطاع الخاص قطاع مواطن وشريك أسا�ضي و إستراتيجي بالنسبة 

للمجتمع املدني في التنمية...

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد الوزير.

بييعالقيت نا  عيسلد عبد عيعزيز عيعمياي، عيوزي7 عملكلف 
عيبرملين وعملجتما عملد 7:

نحن نتفق على كون القطاع الخاص عندو دور أسا�ضي وشريك 
مختلف  على  وكذلك  التنموي  املستوى  على  املدني  الفعل  تطوير  في 
املستويات، كما نؤكد أن اإلصالح اللي كتعرفوا، مدونة الحياة الجمعوية 

إلصالح اإلطار القانوني سيأتي بجديد في هذا املوضوع.

املرتبطة  التقارير  تكون  أن  هناك ضرورة  التمويل،  وفيما يخص 

عندما يحصل هناك أي تمويل، بما فيها القطاع الخاص اللي كنشرفو 

فيما يخص بوابة ديال التمويل العمومي أنه يتطور في املستقبل، و 

كذلك تكون ضمانات للشفافية فيما يخص التمويل كذلك الخصو�ضي 

هذا في إطار املراحل املقبلة.

إذن هناك دور أسا�ضي، هناك شق مرتبط بالجانب التشريعي اللي 

مواطنة  مؤسسات  فيه  الخاص  القطاع  لكن  عليه،  كنشتاغلو  حنا 

نداء  وهناك  االجتماعي،  بحسها  االجتماعية،  ديالها  باألدوار  كتقوم 

موجه لباقي املؤسسات والقطاع الخاص اللي كيستافدو وكيديرو قيمة 

مضافة أنهم يشركوا معهم القطاع الخاص في إطار املصلحة العامة.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال حول معضلة االكتظاظ وغياب مراكز 

إعادة التأهيل في بعض السجون املغربية للسيدات والسادة النواب من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.
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عينيئب عيسلد نحمد بوداع:

عيسلد عي7ئيس،

عيسلدعن عيوزي7عن،

في البداية ال نتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة التي تحل غدا إن شاء 
هللا باالزدهار للشعب املغربي، وكنتمنى كذلك توفروا لنا الترجمة في 
مجلس النواب، وكذلك التعجيل بالقانون التنظيمي لترسيم األمازيغية.

الشك أن تحضر املجتمعات وتقدمها السيد الوزير يقاس بمدى 
في  هم  الذين  أولئك  خاصة  ومواطنيها،  مواطناتها  لكرامة  مراعاتها 
وضعية هشة وصعبة، من قبيل املريض، الفقير، املعاق، والسجناء 
أيضا، ومن املعلوم أن األوضاع التي توجد عليها السجون املغربية ال 
تزال مقلقة جدا بسبب االكتظاظ، وأعطيت مثاال في سؤالي بالسجن 

املدني بالحسيمة. فما هي اإلجراءات التي تنوون القيام بها؟ وشكرا .

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

بييعالقيت نا  عيسلد عبد عيعزيز عيعمياي، عيوزي7 عملكلف 
عيبرملين وعملجتما عملد 7:

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال، على كل حال القانون 
التنظيمي لألمازيغية سيتأتي إن شاء هللا كما هو ملزم دستوريا في ما 
تبقى من السنة التشريعية، فيما يخص السؤال ديالكم السيد النائب 
املحترم، املندوبية العامة إلدارة السجون فعال دايما تثير هاذ املوضوع 
في إطار املناقشات اللي كتكون بمناسبة قوانين املالية، على أن ظاهرة 
االكتظاظ كتحد من الواجب ديالها في تحسين ظروف إيواء والتصنيف 

وكذلك فيما يخص األمور املرتبطة بالتغذية، وكذلك الرعاية الصحية 

والنظافة بالنسبة للساكنة السجنية.

فيما يخص عن املستوى املحلي اللي شرتي لو السيد النائب املحترم، 

السجن الحالي بالحسيمة مساحته ال تتعدى 792 متر ربع عفوا، حيث 

يصعب خلق فضاءات جديدة بداخل السجن الحالي، علما أنه السيد 

النائب املحترم سيتم الشروع في بناء مؤسسة سجنية جديدة في أقرب 

فضاءات  استيعاب  على  وقادرة  عصرية  بمواصفات  تتميز  اآلجال، 

إلدارة  العامة  املندوبية  اإلدماج،  إلعادة  املعتقلين  لتأهيل  مناسبة 

السجون وإعادة اإلدماج تعمل جاهدة حسب اإلمكانيات املتاحة لها 

على تنفيذ اإلستراتيجية اللي تتهدف باألساس إلى:

أنسنة ظروف االعتقال كيفما أشرتم السيد النائب املحترم؛ .-

صون كرامة السجناء وضمانة الظروف املالئمة لتأهيلهم؛ .-

-. وأهم �ضيء إعادة إدماجهم في املجتمع، وشكرا لكم.

عيسلد ائيس عاجلسل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

عينيئب عيسلد نحمد بوداع:

أشنو  مزيان  لينا  توضحوا  ممكن  كان  إذا  الوزير،  السيد  شكرا 

هي أقرب اآلجال؟ وكذلك خاصكم تعرفوا بأن واحد املجموعة ديال 

السجناء تينقلوهم لألقاليم املجاورة، وبالتالي العائالت كيعانيو، ألنهم 

وكذلك  يتنقلوا،  يسافروا،  خاصهم  الزيارات،  يديروا  باش  خاصهم 

كنت وضعت السؤال في مجال إدماج هاذ السجناء في املجتمع، خاصة 

في  يتطور  يقدر  اللي  واإلرهابي  اإلجرامي  التطرف  واحد  من  للوقاية 

السجون املغربية، وكذلك التقليص من االعتقال االحتياطي اللي هو 

كيوصل لواحد %40 تقريبا من النسبة ديال السجناء، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

تعقيب السيد الوزير، تفضل.

بييعالقيت نا  عيسلد عبد عيعزيز عيعمياي، عيوزي7 عملكلف 
عيبرملين وعملجتما عملد 7:

السيد النائب املحترم، هناك برامج متعددة كتسهر كتحرص على 

املؤسسات  معظم  أن  على  لكم  نأكد  يمكن  السجناء،  إدماج  إعادة 

السجنية تتوفر على مراكز بيداغوجية كيبلغ العدد الحالي ديالها 44 

والتي يتم بناؤها والتجهيز ديالها بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس 

إلعادة إدماج السجناء، وكذلك مع املكتب الوطني للتكوين املنهي، باش 

في الخروج ديالهم تيكون عندهم مؤهالت مهنية لإلدماج في املجتمع.

عيسلد ائيس عاجلسل:

لجمعيات  املخصص  الدعم  حول  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

الوطني  التجمع  النواب من فريق  والسادة  للسيدات  املدني  املجتمع 

لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة سميرة عيقيسم7:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

املمنوح  للدعم  الحكومة  مراقبة  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 

لجمعيات املجتمع املدني؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير تفضل.
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بييعالقيت نا  عيسلد عبد عيعزيز عيعمياي، عيوزي7 عملكلف 
عيبرملين وعملجتما عملد 7:

شكرا للسيدة النائبة املحترمة، هاذ الدعم ديال جمعيات املجتمع 
بإقرار  عليه،  أكد  ما  خالل  من  الحكومي  البرنامج  عليه  أكد  املدني 
معايير شفافة لتمويل ودعم الجمعيات، كذلك السيد رئيس الحكومة 
أصدر واحد املنشور بتاريخ 5 مارس 2014 في إطار تفاعل موضوعي 
التمويل  حول  الوطنية  الندوة  وكذلك  الوطني  الحوار  مخرجات  مع 
العمومي، وبهدف إجراءات استعجاليه لتعزيز الشفافية، واللي كيقول 
العمومي،  التمويل  يخص  فيما  املحاسبة  كذلك  كيقول  الشفافية 
عملت القطاعات الحكومية على احترام املقتضيات القانونية الحالية 
الضامنة لشفافية التمويل العمومي، وكذلك فيما يخص ما هو وارد في 
اإلطار التشريعي ديال الظهير ديال 1958، أنا أكدت لكم السيدة النائبة 
املحترمة أن اآلن يجري اإلعداد إلطالق بوابة الشراكة اللي غادي يكون 
فيها بشكل شفاف وواضح اإلعالن ديال مشاريع الجمعيات التمويل 
بناء على مشاريع الجمعيات، جميع الدعم العمومي غيكون اإلعالن 
عن طريق هذه البوابة، كذلك الجمعيات اللي غادي تستافد من هذا 
الدعم ملزمة باش تقدم التقارير ديالها الحسابية فيما يخص ما أنجزته 
من أعمال، وبطبيعة الحال بعد هذا وذاك، هناك الرقابة العامة على 
املال العام اللي كيقوم بها املجلس األعلى للحسابات واللي خصص خلية 
للجمعيات، شكرا  كيم�ضي  اللي  ديال  التمويل  ومراقبة  بتتبع  خاصة 

السيدة النائبة املحترمة.

عيسلد ائيس عاجلسل:

تعقيب للسيدة النائبة، تفضلي.

عينيئبل عيسلدة سميرة عيقيسم7:

شكرا السيد الوزير، طبعا حنا ما غادي نكروش اإلسهام العام ديال 
العمل الجمعوي باملغرب، والدور اللي كيقوم به خاصة في النهوض بعدة 
مجاالت، حيث شكل على مدى سنين دعامة قوية للتنمية البشرية، 
االقتصادي  منها  املنتجة،  املشاريع  من  العديد  إلنجاز  متميزا  وحقال 
الخالصات  على  وبناء  الغرض  ولهذا  والريا�ضي،  والثقافي  واالجتماعي 
أفق  وفي  املدني،  املجتمع  الوطني حول  للحوار  الوطنية  اللجنة  عمل 
العمومي املخصص  الدعم  املالي وضبط معايير  التدبير  آليات  تطوير 

للجمعيات.

السيد الوزير، هناك مجموعة من الفاعلين الجمعويين، كيطالبوا 
بضرورة إعادة النظر في عملية توزيع منح الدعم، السيد الوزير صحيح 
أن هاذ الجواب ديالكم كان جواب مقنن ولكن نريد التفعيل، التفعيل 
ألن هاذ الدعم اللي كتخصصو الدولة هنا عبر..، خاصنا كذلك يكون 
تحديد الجمعيات املستفيدة، مقابل دفاتر التحمالت توضح بامللموس 
في  كبيرا  تناقضا  الواقع، مسجلين  أرض  على  التطبيقي  عملها  نتائج 

املعايير املعتمدة في دعم الجمعيات.

فلهذا السيد الوزير نطالب منكم ونناشدكم بإعادة النظر في هذه 
املسألة املرتبطة باإلنفاق العمومي، وكذلك املوجه لهاته الجمعيات 
عبر تشكيل لجنة، السيد الوزير تكون بين الوزارة والفاعلين، وكذلك 
ما ننساوش يعني ربط املسؤولية باملحاسبة، احنا هاذ األسئلة يعني 
طرحت سنوات على هاذ املشكل ديال دعم الجمعيات السيد الوزير، 
ولكن لحد اآلن باقي يعني ما كاين �ضي نتائج ملموسة، كاين الجمعيات 
اللي عاد بدات، وكاين ناس تتساءل دبا اآلن أشنو السبب، كاين جمعية 
كتستافد من جميع املؤسسات، من جماعة، من جهة، من عمالة، 
وكاين جمعيات يعني ما كيوصلهاش الدعم نهائيا، يعني رغم الطلب 

ديالها وكتقول ليه هنا كاين كيعطيو املطبوع كيف يعني...

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل بالتي 
السيد الوزير، تعقيب إضافي تفضل.

عينيئب عيسلد عيش7قيوي عي7ودع 7:

واحد  كنآمنو  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  احنا  الوزير،  السيد 
اإليمان كبير بدور املجتمع املدني في الدور اللي غادي يلعبو في املغرب 
تناسب  هناك  أن  كنالحظو  لألسف  قوي،  املجتمع  واحد  خلق  وفي 
عك�ضي بين الدعم املوجه للحكومة للمجتمع املدني والتلوين االنتخابي 
والسيا�ضي ديال هاذ الجمعيات، لهذا نعتبر بأن هاذ السياسة اللي قامت 
بها الحكومة غير عقالنية، وأدت إلى فراغ في الدعم الذي جعل أن الدعم 

األجنبي وصل إلى 15 مليار و400 مليون سنتيم، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

بييعالقيت نا  عيسلد عبد عيعزيز عيعمياي، عيوزي7 عملكلف 
عيبرملين وعملجتما عملد 7:

شكرا للسادة النواب على طرحهم لهاذ األسئلة، بالنسبة للدعم اللي 
كيجي من الخارج، يتم التصريح به لدى األمانة العامة للحكومة، وكل 
جمعية ما قامتش بهاذ التصريح راه هي تعرض نفسها للحل بمقت�ضى 
قرار قضائي، وهذه مسؤولية اللي كيتلقى الدعم واللي السيد األمين 
العام للحكومة في اللجنة قدم املعطيات التفصيلية بهذا الخصوص، 
السيدة النائبة املحترمة الوزارة ال تقدم دعما للجمعيات، دور الوزارة 
هو دور للتنسيق، احنا بغينا نوضعو قواعد من طبيعة الحال من بينها 
هاذ املوضوع ديال اإلعالم ضرورة واملرور عن طريق بوابة خاصة في 

املوضوع.

فيما يخص على املستوى املحلي والجماعات املحلية فاملسؤولية 
مشتركة، من جهة ينبغي ضمان استقاللية الفاعل املدني بغض النظر 
عن يعني الحساسيات سواء ثقافية، فكرية، سياسية إلى آخره، ثم 
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من جهة أخرى مسؤولية املنتخب املحلي، وضمان االلتقائية باش ما 
يكونش تكرار لالستفادة، وإنما تكون االستفادة بناء على برامج تقدم، 
وليس على منح تعطى هكذا، احنا حريصين باش يكون معايير، على 
مستوى الوزارات هناك تفعيل بعرض الطلبات ديالها في البوابات ديالها 

وكذلك إحداث لجن تقنية لدراسة امللفات.

عيسلد ائيس عاجلسل:

لساكنة  التدفئة  حطب  توفير  عن  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
املناطق الجبلية مع بداية تساقط الثلوج للسيدات والسادة النواب من 

الفريق االشتراكي، تفضل أحد السادة النواب، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عا ييق عيق7وط7:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

السيد الوزير، سكان املداشير والقرى الجبلية يعانون من قساوة 
البرد، ويتساءلون عن الندرة والتكلفة ديال حطب التدفئة، فما هو 

دعم الحكومة في هذا املجال؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

الكلمة للسيد الوزير.

بييعالقيت نا  عيسلد عبد عيعزيز عيعمياي، عيوزي7 عملكلف 
عيبرملين وعملجتما عملد 7:

شكرا السيد النائب، في ظل فعال الظروف القاسية نؤكد لكم على 
أن جمع الحطب ديال التدفئة هو حق من حقوق االنتفاع اللي كينص 
باملوضوع  له  عالقة  وال  امليت  بالخشب  األمر  ويتعلق  القانون  عليه 
املرتبط باستنزاف الغابة، وإنما بالقدرة اإلنتاجية لهاته الغابات، السيد 
النائب املحترم، املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 

تقوم باإلجراءات التالية :

أوال: كتنظم سمسرة عمومية سنوية بمختلف جهات اململكة من 
من  التدفئة  حطب  تسويق  ويخضع  الغابوية،  املنتوجات  بيع  أجل 
طرف املستغل الغابوي لشروط العرض والطلب، حوالي 250 ألف طن 

سنويا؛

تقوم كذلك بتشجيع كل الوسائل لعقلنة استعمال حطب التدفئة 
النجاعة  ذات  وكذلك  االستخدامات،  املتعددة  األفرنة  خالل  من 
الطاقية العالية، منها اللي كيوصل نسبة %50، املندوبية خصصت 
خالل هذه السنة 3180 من األفرنة املحسنة رصد لها غالف مالي إجمالي 
يناهز 3,6 مليون ديال الدرهم، مقارنة مع السنوات 5 الفارطة اللي 
شهدات توزيع ما يقارب 300 فرن سنويا أي بوتيرة تفوق 10 أضعاف ما 

كان عليه الوضع سابقا، وسنسعى...

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل.

عينيئب عيسلد عبد عا ييق عيق7وط7:

السيد الوزير، التوجيهات ديال صاحب الجاللة والدستور ديال 
2011 هو الحد من الفوارق االجتماعية، سكان بويبالن مثال على سبيل 
ديال  هاذو سكان  تيزي وسلي،  تازكة  بويبالن، مغراوة،  الذكر سكان 
املناطق اللي حتى الغابة فيها مندثرة، والسكان اللي ما عندهمش دخل، 
يعني يعيشون على الطبيعة والطبيعة قاسية، ال يتوفرون على فرن 
الغاز للتدفئة وزادهم هاذ املوسم هو أنهم مفروض عليهم يوفروا الكأل 

حتى املوا�ضي ديالهم والغالء اللي كاين، لذا...

عيسلد ائيس عاجلسل:

ما  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
على  الوزير  السيد  أشكر  املوالي،  السؤال  إلى  ننتقل  إذا  �ضي،  كاين 
حسن مساهمته في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع األوقاف والشؤون 

اإلسالمية ونرحب بالسيد الوزير في أربعة أسئلة.

للسيدات  املساجد  ألئمة  املادية  باألوضاع  النهوض  حول  سؤال 
والسادة النواب من فريق االتحاد الدستوري، فليتفضل أحد السادة 

النواب بطرح السؤال.

عينيئب عيسلد عا للف7 عقدعداة:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسيدة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

السيد الوزير، يتقا�ضى أئمة املساجد ببالدنا أجرة نعتبرها غير كافية 
لضمان العيش الكريم، ونسائلكم السيد الوزير، ما هي السبل الكفيلة 

التي ترونها مناسبة للنهوض باألوضاع املادية ألئمة املساجد؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، مرحبا.

عيسلد أحمد عيتوفلق، وزي7 عألوقيف وعيشؤون عإلسالنلل:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسلدعت عينيئبيت عملحترنيت،

عيسيدة عينوعب عملحترنون،

أشكركم السيد النائب املحترم، حنا في هاذ الهم هذا كلما تلقى 
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السؤال كنقولو بأننا بحالنا بحالكم في الهم فيما يتعلق باألئمة، ما 
كيتلقاوش األجور كيتلقاو مكافئات، هاذ املكافئات الحمد هلل في 10 
سنين انتقلت من 60 مليون درهم ملليار و128 مليون درهم وهذا ال 
يكفي، بمعنى زادت ب %1880 هذا ما كيكفيناش، كاين 2 د األنواع 
ديال األئمة في هاذ املسألة، األئمة اللي كيتلقاو واحد الشرط وال واحد 
الدعم من الجمعية اللي كنراقبوه، هاذو كيتلقاو يعني من 1100 درهم 
حتى 1700 درهم حسب املهام ديالهم، ألن كاين اإلمامة، كاين اآلذان، 
كاين الخطبة إلى آخره، اللي ما كيتلقاوش يعني اللي ما كيتلقاو أي دعم 
كيتعطاهم مكافأة ما بين 1400 حتى 2500 درهم، باإلضافة إلى أن 
الجميع، جميع هؤالء وأولئك يعني عندهم التغطية الصحية، وعندهم 
الخدمات ديال مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية 
للقيمين الدينيين، حنا ما كرهناش، ولكن كتعرفوا بلي املسألة متعلقة 
باإلمكانيات، مزيان، ولكن الوعي ديالنا في هاذ املسألة مشترك، وكنتمنى 
أن تكون عندنا إمكانيات باش نزيدو لهاذ الناس يعني ما يستحقونه أو 

ما يكفيهم على األقل، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

تعقيب السيد النائب، شكرا.

عينيئب عيسلد عا للف7 عقدعداة:

شكرا السيد الوزير على جوابكم الصريح، نعلم جميعا أن السياسة 
الديني  الحقل  في رعاية  السامية  والتوجيهات  املؤمنين  الرشيدة ألمير 
جعلت بالدنا قدوة عبر العالم، وننوه بطبيعة الحال بإدماج األئمة في 
التغطية الصحية واستفادتهم من التكوين املستمر، اللي كيعرفوه اآلن 
جميع األئمة ديال املساجد، مما يجعلهم في يقظة كبيرة في وجه كل 

تطرف قد يأتينا من الخارج.

باألئمة  العناية  من  باملزيد  ونطالبكم  طالبناكم  الوزير،  السيد 
لألسباب التالية:

أوال: إن هللا يحب العبد امللحاح، البد أن نلح على العناية بهاذ الناس.

ثانيا: نستشعر جميعا ونستحضر الدور الذي يقوم به األئمة في 
املساجد في حماية أمننا الروحي.

ثالثا: نعيش مع األئمة جملة من املشاكل السيد الوزير، تتجلى في 
ضعف التعويض لسد الحاجيات اليومية للعيش الكريم، خاصة وأن 
عدد امللتزمين بما يسمى بالشرط وهادو مجموعة من األئمة اللي ما�ضي 
جمعيات وإنما مواطنين مباشرة ما كاينش واحد التزام اللي يمكن هذاك 
اإلمام يتابع هادوك الناس إيال ما أداوش لو، خاصة أنه بدأ يتقلص هاذ 
االلتزام بالشرط في ظل هاذ التعويض اللي كنتكلمو عليه أمام املسجد 
يعيش على الباقي وأصبح إمام مسجد يعيش على الباقي استخالصه 
بحال الدولة بحال الجماعات حتى هو عندو واحد 300 وال 400 ملتزم 
ولكن ما مخلصينهش، حتى هو كيتمنى آش من نهار هاد الناس يهديهم 

هللا ويخلصوا لو الشرط ديالو.

لذلك، نطالب السيد الوزير برفع التعويض بالقدر الذي يحميه في 
التكفل بالعائلة ديالو بعيدا عن كل تضرع للغير، راه مازلنا السيد الوزير 
كنسمعو في املساجد يوم الجمعة بعد كل صالة، هللا يخليكم هاذي راه 
الجمعة األولى أو الجمعة األخيرة في الشهر اللي عندو �ضي واجب ديال 
الشرط يخلصوا، ولكن راه ما كيلقاش دائما اآلذان الصاغية، بدات 
الناس كتقلص العدد ديال امللتزمين كيتقلص العدد ديالهم، وبالتالي 
بغينا هاذ األئمة كذلك يعيشوا في الوسط العائلي ديالهم في بكل كرامة 
وخاصة  املواطنين،  لجميع  كنتمناو  اللي  الكريم  العيش  ذاك  وبكل 
أن شغل الشاغل ديالهم هو رعاية املسجد ورعاية األمر الديني بهاذ 

املسجد، وشكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس عاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ الكلمة للسيد الوزير.

عيسلد أحمد عيتوفلق، وزي7 عألوقيف وعيشؤون عإلسالنلل:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

شك7ع عيسلد عينيئب عملحترم،

أنا متفق معك في القضية ديال الشرط، الشرط كيخص يكون 
فيه الكرامة ويكون فيه التزام، وحنا كنشوفو كيفاش، ألن هو تقليد 
ما يمكناش، واخا تكون الدولة عندها باش ما نلغيوه �ضي، ألن تقليد 
لواحد الثقافة، لكن هاذ ال�ضي اللي قلتم كاين، كندرسو كيفاش يمكن 

لنا ندخلو فيه بال من يعني بكيفية إيجابية، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

للسيدات  بالخارج  القاطنين  للمغاربة  الديني  التأطير  عن  سؤال 
طارحي  أحد  تفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  من  النواب  والسادة 

السؤال، تفضل.

عينيئب عيسلد حمزة عيكنتيوي:

تجاوبا مع املطالب املتزايدة لجاليتنا املقيمة بالخارج فيما يخص 
التأطير الديني. نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات التي 

اتخذتموها بهذا الشأن؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد أحمد عيتوفلق، وزي7 عألوقيف وعيشؤون عإلسالنلل:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسلدعت عينيئبيت،

عيسيدة عينوعب عملحترنون،
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في  املغاربة  املواطنين  قضية  املحترم،  النائب  السيد  لك  شكرا 
الخارج..

عيسلد ائيس عاجلسل:

السادة النواب، السيد الوزير يجيب عن السؤال لفريق العدالة 
والتنمية، تفضل السيد الوزير.

عيسلد أحمد عيتوفلق، وزي7 عألوقيف وعيشؤون عإلسالنلل:

...األساس فيه هو الشعور الوطني والديني ديال املغاربة املقيمين 
في الخارج، بمعنى تمسكم بثوابتنا هذه األولى، ثوابتهم اللي هما ثوابتنا، 
الثانية افتخارهم ببالدهم كل ما زادت في طريق اإلصالح وفي طريق 
في  االلتزام  األخيرة  املدة  هاذ  أنه  أعطى  هذا  ال�ضي  هاذ  ثالثا  النمو، 
املساجد واالعتزاز بالثوابت الوطنية أصبح أمرا بينا واضحا في عدد...، 
هاذ الناس هادو كتعطيوهم واحد اإلعانة رمزية عن طريق الجمعيات 
ديالهم، ما كيتعداش الغالف ديالها 120 مليون درهم من نهار تقررت في 
2006 ما تزادت�ضي اآلن، وكل سنة كنطالبو أنه يتزاد في ميزانيتها ،نعتمد 
على الوعي ديالهم أكثر ما نعتمد على اإلمكانيات ديالنا، وطبعا هناك 
أشياء أخرى بحال إقامة واحد املجلس اللي هو املرجع ديالهم ديال 
املجلس العلمي اللي هو املوقع ديالو واملكان ديالو في بروكسيل، هنالك 
قضية ديال املشفعين، هنالك قضية األنشطة الدينية اللي كنعاونوهم 
فيها، هناك واحد العدد ديال األشياء، ولكن هاذ ال�ضي كل كنعتامدو 

على الغيرة ديالهم الدينية والوطنية قبل كل �ضي، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

تعقيب للسيد النائب، تفضل، السيدة النائبة تفضلي.

عينيئبل عيسلدة سعيدة بوسلف:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

عيسلد عي7ئيس،

السيد الوزير، تجدد طرح السؤال دليل على تجدد دواعيه، ودعوة 
إلى تقريب النظر في إشكاالته، وخصوصا بعض األسماء املغربية التي 
والثالث،  الثاني  الجيل  أبناء  من  لإلرهاب  األخيرة  األحداث  في  برزت 
يسائلنا عن معرفة الخلل، واش في املخاطب؟ واش في املخاطب وال 
الخطاب، وال وجه التناسب ونرجع هذا األخير، ملاذا السيد الوزير ال 
يتم تأطير الشباب أبناء الجيل الثاني والثالث وجعلهم مؤطرين في هاذ 
املجال، رفع مجال التنافسية بين الجمعيات وبين املراكز، وانتصار 
منطق الكفاءة على منطق الوالء من طرف املسؤولين هناك، توضيح 
املعايير وشروط االستفادة من أجل االنتقاء وفتح طلبات عروض لهاذ 
املراكز والجمعيات للرفع من مستوى التنافسية وخلق الجودة، وشكرا 
لكم بطبيعة الحال مجهوداتكم مشهودة في هذا املجال، ال تحتاج إلى 

من يعرف بها أو يستدل بها، وشكرا .

عيسلد ائيس عاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير.

عيسلد أحمد عيتوفلق، وزي7 عألوقيف وعيشؤون عإلسالنلل:

السيدة النائبة عندك عدد داإلشارات اللي هي خفية، ما يكفيش ليها 
الوقت باش نجاوبو عليها، ولكن ما كاين خلل ال في التنقية وال..، واملسألة 
أكبر من ذلك، قضية املنحرفين ما عندومش عالقة بهاذ املسألة ألنهم 
موجودين في جميع الدول اللي كتعطي واللي عندها ما�ضي املسألة هي 
هذيك، املسألة عندها أبعاد أخرى، فيما يتعلق بهاذ ال�ضي اللي ذكرتي 
عليه فيه حيثيات خاصنا نذاكرو عليها في جلسة بيننا وبين أي واحد 
من البرملان، السيدات والسادة النواب، أشرتي لواحد األمور، ولكن 
راه ما كاين إال القصد والنية الحسنة والشفافية، ما كاينش �ضي حاجة 
أخرى، وزارة األوقاف ما ممثالش في الخارج، ولكن كتاخذ الرأي ديال 
املغرب بتمثلياته بالخارج، وفي نفس الوقت ال يخفى عليها أي �ضيء، 
ومستعدة وكتدعم جميع الناس اللي هما...ما �ضي مسألة عروض أثمان 

ما يمكنش...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، سؤال عن التأخر في عملية تأهيل املساجد 
املغلقة للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل 

السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد أبداعا:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عن املساجد املغلقة بداعي إعادة التأهيل. نسألكم السيد الوزير 
أين وصلتم؟

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة لكم السيد الوزير.

عيسلد أحمد عيتوفلق، وزي7 عألوقيف وعيشؤون عإلسالنلل:

قضية املساجد املغلقة لو أن ميزانية األوقاف ما تقلع منها ابتداء من 
2013، 620 مليون درهم في السنة، كنا نوصلو فيها لوحد ال�ضيء تقريبا 
نكونو نهيناها مع املحسنين بارك هللا فيهم، لكن اآلن مازال متأخرين، 
وعندنا التصميم اللي كنتوقعوه هو اللي ذكرت عليه في التقرير الذي 
قدم أمام أمير املؤمنين أعزه هللا بمناسبة االحتفال بعيد املولود أنه 
2016 2017- غادي ننهي هاذ املشكل، لكن هنالك مساجد تغلق كل 
سنة، اآلن وصلت ل 200 كل سنة، لذلك كاين ذوك املساجد اللي كانوا 
هما السبب 2400 راه حنا تقريبا 60 % أو65 % منهم راه عالجناها، 
ال�ضي اآلخر كيتعالج، ولكن راه كاين واحد امليزانية اللي كتخصص لهاذ 

املساجد التي تغلق كل سنة، واملعدل ديالها اآلن هو 200، وشكرا.
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عيسلد ائيس عاجلسل:

تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد أبداعا:

شكرا السيد الوزير، بداية نجدد باسم فريق األصالة واملعاصرة 
الهمجي  التصرف  ندين  كما  املعنفين،  لألساتذة  الالمحدود  دعمنا 
للحكومة، فيما يخص ما تفضلتم به السيد الوزير، رغم أننا نتفهم 
املجهودات التي تقدمونها في القطاع ديالكم، لكن صراحة املغاربة لم 
يلمسوا البصمة الحقيقية لهاذ الحكومة في هاذ القطاع، وخاصة أنها 
تتحف آذاننا كثيرا بالخطاب الديني، والذي يبدو أنه يستغلونه في أمور 

أخرى.

فناخذ من الجواب ديالك قلتي 200 مسجد كل سنة، هذا معدل 

كبير، هناك مساجد فوتت أكثر من 5 سنوات ومازال ما مسيتوهاش، 

نعطيك مثال بسيط، مسجد سيدي بوغابة في الفنيدق، مسجد املغاربة 

5 سنوات هاذي مدة كبيرة بزاف،  في سيدي إفني، مسجد...كذلك، 

ال يعقل، احنا تنفتحوا عاود ثاني مشكل آخر ونحن نواجه تحديات، 

تعاجلوا هاذ  باإلرهاب، خاصكم  اللي عندها عالقة  خاصة تحديات 

املشكل، إضافة إلى مشكل القيمين الدينيين من قبل الرواتب الهزيلة 

التي ما عندها عالقة باملستوى ديالهم، احنا كمغاربة تنعتابروا هاذ 

الناس األسياد ديالنا، خاصهم يتعاملوا معاملة تليق باملكانة ديالهم 

االجتماعية، شكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس عاجلسل :

هل هناك من تعقيب إضافي في هذا السؤال ؟ تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد نوا عيد ن نضلين ائيس عيف7يق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعيديلل:

شكرا، في إطار هاذ املساجد املغلقة السيد الوزير، أنتما تتعرفوا 

أنه إقليم الحسيمة من 2004، ربما %90 من مساجده أغلقت، وكان 

عندكم برنامج، ولكن هاذ البرنامج العيب ديالو هو البطء في اإلنجاز، بل 

وأكثر من ذلك أوكلتم هذه املهمة لوزارة التجهيز، وزارة التجهيز واحلة في 
رأسها السيد الوزير وكملتوها باملساجد، من 2004 ما كاينش ولو 30%، 

%20 من املساجد املبرمجة لم تنجز، على سبيل املثال كاين مجموعة 

من املساجد، مسجد جماعة بني بوشيب بإقليم الحسيمة هاذي 10 

سنين من البرامج من املساجد التي قدمت لصاحب الجاللة، لم تنجز، 

فلذلك عيدو النظر في من يتولى اإلنجاز، راه وزارة التجهيز أنا تنقولها 

لكم راه واحلة في راسها، وأحرى غادي تسهر على إنجاز يعني املساجد، 

فلذلك عملية بطيئة نتمنى تسريع الوتيرة، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة للسيد الوزير في إطار الرد 
على التعقيبات، تفضل.

عيسلد أحمد عيتوفلق، وزي7 عألوقيف وعيشؤون عإلسالنلل:

طبعا راه احنا متفقين احنا عالجنا 1400 باقي 1000 وتتزاد ليها 200 
اللي ما عندناش فيها خيار وما عندناش فيها يعني راه تتزاد، ما عندناش 
فيها خيار، القضية ديال اإلنجاز راه املساطر كلها، أوال بعدا ما تيمكنش 
نجيو نقولو للواحد عفاك صاوبنا هاك ها الفلوس، كتعرفو املساطر 
أشنو هيا، وكتعرفو الجهات اللي تيمكن، تيمكن لينا محليا نقولو مثال 
الناس ديال الداخلية شوفوا لنا �ضي جهات مقاولين هاذ ال�ضي كلو معقد 
وكتعرفو هاذ القوانين تتعرفوها، وهاذ البطء هذا ما�ضي مسؤوليتنا، 

ولكن احنا كنحاولو، كنحاولو يعني...، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

بالخارج  املقيمة  املغربية  للجالية  الديني  التأطير  حول  سؤال 
للسيدات والسادة النواب من الفريق االشتراكي، تفضل أحد السادة 

النواب، تفضل.

عينيئب عيسلد نحمد عملالحي:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

السيد الوزير املحترم سؤالنا في الفريق االشتراكي، ما هي حصيلة 

الحكومة فيما يخص الـتأطير الديني ملغاربة العالم ؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد أحمد عيتوفلق، وزي7 عألوقيف وعيشؤون عإلسالنلل:

يعني  بأن  نذكركم  باش  تحتاجوش  ما  املحترم  النائب  السيد 

الدستور، الشأن الديني هو شأن إمارة املؤمنين، بمعنى الحكومة يعني 

أنا منفذ ديال هذا اسمو داخل الحكومة ومنفذ ديال تعليمات أمير 

املؤمنين، واإلمكانيات تتجي من الحكومة في إطار امليزانية، لذلك غير 

باش هاذ األمور تكون واضحة، القضية ديال املغاربة في الخارج، قلت 

امليزانية محدودة جدا كنعتامدو على وطنيتهم وغيرتهم، ملسنا بأن هاذ 

ال�ضي هذا صحيح ويزداد صحة، ودرنا ليهم واحد املرجعية في املجلس 

يتعلق  فيما  أمكن،  ما  كنأطرهم  راه  برمضان  يتعلق  فيما  العلمي، 

باألنشطة الدينية اللي كيقوم بها خالل السنة كنصيفطو ليهم يعني 

محاضرين وقراء القرآن إلى غير ذلك، لحد اآلن هاذ ال�ضي اللي كاين في 

القضية ديال املغاربة املقيمين بالخارج.
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عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيد النائب، تفضل.

عينيئب عيسلد نحمد عملالحي:

شكرا السيد الوزير على الجواب، في الحقيقة الكل يقر بالـتأطير 
الديني باملجهودات املبذولة من طرف جاللة امللك حفظه هللا الذي ما 
فتئ يناضل في كل الواجهات ليتبوأ شعبة الصدارة بين األمم والشعوب، 
وهلل الحمد واملنة أيده بجنده ويمده بنصره، هذا السيد الوزير، فيما 
يخص العمل ديال الحكومة إن هاذ اإلستراتيجية الحكيمة ال تنعكس 
بتاتا في العمل الحكومي، مما أضاع على املغرب واحد املجموعة من 
الخرائط التي نهجها فيما قبل، ومن هذا املنظور السيد الوزير ننبه 
الحكومة على ضرورة االهتمام بالشأن الديني ملغاربة العالم وتوفير كافة 
اإلمكانيات اللوجيستيكية من مساجد ومؤطرين في مستوى تحديات 

املرحلة، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

تفضل السيد النائب فيما تبقى من الوقت، عفوا هل هناك من..، 
هذه  في  مساهمته  على حسن  الوزير  السيد  نشكر  طيب،  تفضل..، 
الجلسة، وننتقل إلى قطاع املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. 4 
أسئلة سؤال حول حقوق املهاجرين املقيمين باملغرب وواجباتهم للسيد 

والسادة النواب من فريق التجمع الوطني لألحرار.

عينيئب عيسلد عبد عيغي 7 جنيح:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

وحقوق  واجبات  لضبط  املتخذة  الحكومية  اإلجراءات  حول 
املهاجرين املقيمين فوق التراب الوطني نسائلكم السيد الوزير؟

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

عيسلد أنيس بيرو، عيوزي7 عملكلف بيملغياثل عملقلمين بيا ياج 
وشؤون عيهج7ة:

شك7 عيسلد عينيئب عملحترم،

بخصوص مسألة الحقوق وكذلك مسألة الواجبات، نبغي نذكر بأن 
السياسة ديال البالد اللي أعطى االنطالقة ديالها سيدنا هللا ينصروا في 

شتنبر 2013، تعتمد على 6 د املبادئ أساسية نذكر البعض منها وهي:

الحقوقية.  املقاربة  اإلنسانية،  املقاربة  الشمولية،  املقاربة  أوال: 
وهذي من املرتكزات األساسية للسياسة ديالنا اللي تعتبروا وهذا هو 
املنطق وهذي هي الفلسفة املنهجية اللي اشتغلنا عليها، أن املهاجرين 

املوجودين في بالدنا لهم نفس الحقوق للمغاربة ديالنا، ولكن كذلك 
جدا  كبير  احترام  يكون  أن  أساس  وبالتالي  الواجبات،  نفس  عليهم 

للقوانين ديال بالدنا وهذا يسري على الجميع، هذي النقطة األولى.

النقطة الثانية: خاصنا نعرفو باملسألة اللي قمنا بها في هاذ املجال 
تقربا %92 من املهاجرين اللي كانوا في بالدنا فوضعية غير قانونية تمت 

تسوية الوضعية ديالهم، هذي النقطة الثانية.

النقطة الثالثة: أنه كذلك تم إعطاء اإلمكانية لالستفادة من الراميد 
وهذي خطوة كبيرة جدا.

النقطة الرابعة: وهو برنامج إدماجي كبير جدا اللي فيه جانب التكوين 
الجانب  القانوني،  الجانب  الثقافي،  الجانب  التربوي،  الجانب  املنهي، 
الصحي، الجانب ديال السكن، الجانب ديال الشغل اللي هي منظومة 
مندمجة واللي كتعتابر كذلك من حقوق املهاجرين، هي حقوق اللي 
كتوفر لهم الكرامة ديالهم، هذي هي الفلسفة املنهجية ديال السياسة 

ديال بالدنا في هاد املجال، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

تعقيب السيد النائب تفضل.

عينيئب عيسلد عبد عيغي 7 جنيح :

شكرا السيد الوزير على جوابكم، بداية البد من اإلشادة والتنويه 
بالسياسة الحكومية الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، والتي حققت 
نتائج طيبة بخصوص تسوية أوضاع بعض املهاجرين، خاصة القادمين 
أمام واقع آخر وعراقيل  اليوم  الصحراء، وها نحن  من دول جنوب 
وإكراهات لتدبير هذا امللف، حيث ارتفع عدد هؤالء املهاجرين والالجئين 
إلى درجة أصبحنا نرى ونعاين تواجدهم بمختلف الشوارع واملساجد في 
بعض املرافق العمومية وفي أوضاع اجتماعية مختلفة، هاجسهم الكبير 

هو االندماج ضمن النسيج املجتمعي املغربي.

الشك السيد الوزير أنكم على اطالع بخالصات ومالحظات بعض 
تقارير الهيئات الحقوقية واملنظمات الدولية، بخصوص ملف الهجرة 
 Human Rights Watch واللجوء باملغرب، ومن ضمنها تقرير منظمة
حول معاملة املغرب لهؤالء املهاجرين، وبالتالي هدفنا من خالل هذا 
السؤال السيد الوزير، هو إيجاد الحلول والصيغ املالئمة لحماية حقوق 
هذه الفئة، مقابل تحديد واجباتها إزاء بلد اإلقامة الذي هو املغرب 
في احترام تام للمبادئ واملقتضيات الدستورية والقوانين الجاري بها 
العمل في هذا الشأن، على أال يظل املغرب دركيا للقارة األوروبية بحكم 

موقعه الجيو استراتيجي، وشكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس عاجلسل:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ الكلمة للسيد الوزير تفضل.
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عيسلد أنيس بيرو، عيوزي7 عملكلف بيملغياثل عملقلمين بيا ياج 
وشؤون عيهج7ة:

أنا بغيت نذكر السيد النائب املحترم أن موضوع الهجرة هو موضوع 
يستأثر باهتمام العالم، وثانيا بأن طريقة املعالجة ديالنا والتدبير ديال 
امللف، حنا ال ننتظر أن تتكلم عنه تقارير، ولكن كتعيشوه في الواقع 
كل يوم، هناك مجهود كبير، هناك جرأة كبيرة، هناك يعني إقدام ديال 
اململكة املغربية على وضع سياسة شمولية مندمجة اللي حياها العالم، 
وبالتالي هو مجهود يومي، هو يقظة دائمة وهذا ما نحرص عليه، ما 

تحرص عليه كل الفعاليات في بالدنا، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا، سؤال حول تضرر املهاجرين املغاربة من حمالت العنصرية 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  والكراهية 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد أحمد أ تونل:

عيسلد عي7ئيس،

عيسلد عيوزي7 عملحترم،

جريدة  صحافيو  ضحيتها  راح  التي  اإلجرامية  األحداث  شكلت 
فرنسية معروفة بخطها التحريري الساخر من املقدسات الدينية، وكذا 
األحداث األخيرة بفرنسا ذريعة إلشاعة خطاب الكراهية والعنصرية. 
لذا نسائلكم السيد املحترم عن الجهود التي تبذلها وزارتكم لحماية 
املغاربة املقيمين بالخارج، والتدابير املتخذة على الصعيد الحكومي أمام 

االستهدافات املتكررة لهم؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

عيسلد أنيس بيرو، عيوزي7 عملكلف بيملغياثل عملقلمين بيا ياج 
وشؤون عيهج7ة:

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال اللي عندو راهنية كبيرة 
جدا بطبيعة الحال، اللي بغيت نقول في هاذ املجال، فعال عدد من 
الدول الغربية هناك تنامي عند البعض وليس عند الجميع ألن هناك 
كذلك مثقفون، جامعيون، جمعويون، سياسيون، فاعلون مؤثرون في 

هاذ الدول التي تتقول إياكم ثم إياكم االنحياز في هاذ الطريق هذا.

إذن ما كاينش فقط اللي ديال التطرف وال ديال الكراهية، هناك 
كذلك من يقول كفى من هاذ ال�ضيء هذا، النقطة الثانية هناك يقظة 
التمثيلية  ديال  دائم  وتتبع  متابعة  الدول،  هاذ  صعيد  على  محلية 
اإلجراءات مثال  بعدد  قامت  اإلقامة  ديالنا، وهاذ دول  الدبلوماسية 

لحماية مثال املساجد ديالنا واألماكن التي يمشيو لها املسلمين بصفة 
عامة.

النقطة الثالثة وهاذي مسألة أساسية وهاذي هي املقاربة ديالنا في 
الحقيقة في هاذ املجال، وهو شكون هما حنا؟ شنا هو النموذج ديالنا؟ 
الفكر ديالنا املعتدل املنفتح، هذا هو الدور ديالنا لشرح كذلك من 
نحن؟ وبالتالي هذا كنقومو به هناك محاضرات هناك لقاءات، هناك 
دور كبير جدا تيقوم به املجتمع املدني، هاذ ال�ضي ما كافيش وزدناه 
اآلن وسعنا الدائرة باش يكون هناك نقاشات وحوارات مع جامعيين، 
مع كذلك مثقفين ديال املغاربة من هاذ الدول هادو، وكذلك مثقفين 
من هاذ الدول، راه حنا تنشتاغلو على هاذ العملية هاذي هناك لقاء 
في 12 فبراير إن شاء هللا بالنسبة للدول الفرنسية باش نوسعو كذلك 
معركة  ما�ضي  ألن  معانا  يساهموا  اآلخرين  أن  وكذلك  ديالنا،  الفهم 
ديالنا بوحدنا، ضروري أن نقوم بها كذلك مع الناس ديال الدول ديال 

اإلقامة، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد  وسف غ7ب7:

شكرا السيد الوزير، أريد فقط أن أشير بأن األصوات العاقلة في 

هاذ املجتمعات موجودة أكيد ولكنها بدأت أصواتها ال تسمع بالشكل 

املطلوب، ما تبشرون به من تحرك ربما سيعطي هاذ الصدى املطلوب، 

لكن أريد أن أنبه إلى أن املشكل في الحقيقة هو نشأ ونمى ليس بفعل 

ما حدث مؤخرا، وإنما نمى في أحشاء اإلعالم الذي سوق لصور نمطية 

عن اآلخر، كليشيات مسكوكة عن اإلسالم عن املجتمعات املغاربية إلى 

آخره، فالجهد يجب أن يتجه إلى هاذ الرد اإلعالمي املوضوعي، يجب 

أن يتجه إلى هذا األمر، ثم هناك أعطاب تتصل في هاذ النقاشات التي 

تريدون أن تفتحوا السيد الوزير، ال بأس من إثارة أعطاب سياسة 

سياسة  ليست  تكون  أن  البعض  يريدها  التي  اإلجتماعي  اإلندماج 

االندماج االجتماعي وإنما سياسة انصهار وتماهي، بحيث يصير املواطن 

املغاربي عجينة طيعة ال مالمح لها، وهذا أمر ال يمكن أن يتحقق ألنه 

ثابت اآلن في الدراسات أن سياسة االنصهار والتماهي فشلت في كل بقاع 

العالم، وأخيرا يعني أسميتو يستغرب اإلنسان مثال للبروتوكول 12 متاع 

مجلس أوروبا اللي متعلق بحقوق اإلنسان وكذا إلى آخره، أن تصادق 

عليه دول وأن ال تصدق عليه بعض الدول املهمة املنتسبة لألنوار...

عيسلد ائيس عاجلسل :

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

الوزير، تفضل فيما تبقى من الوقت.
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عيسلد أنيس بيرو، عيوزي7 عملكلف بيملغياثل عملقلمين بيا ياج 
وشؤون عيهج7ة:

الرابع،  والجيل  الثالث  للجيل  وصلنا  اللي  اآلن  االنصهار  قضية 
النسبة ديال إقبال ديال املغاربة للزيارة ديال بالدهم ارتفعت هاذ السنة 
ب %3.5، النسبة ديال التحويالت ديال املغاربة اليوم ديالنا في ظل 
األزمة الخانقة في أوروبا ارتفعت %3.4، هذا يدل كذلك على االرتباط 

القوي ديال املغاربة ديالنا ببالدهم...

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا، سؤال حول تعرض عامالت مغربيات لسوء املعاملة خارج 
الوطن للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد سييم بلهي:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

السيد الوزير املحترم، تتحدث تقارير وشكاوى مختلفة عن تعرض 
نساء مغربيات خارج الوطن لسوء املعاملة والتعنيف واالحتجاز، لذا 
نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها مصالحكم 
من أجل مؤازرة هذه الفئة ومواكبتها بالتأطير والدعم الالزمين؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

الكلمة لكم السيد الوزير.

عيسلد أنيس بيرو، عيوزي7 عملكلف بيملغياثل عملقلمين بيا ياج 
وشؤون عيهج7ة:

أنا اللي بغيت نقول بأنه النجاحات ديال املغربيات في العالم وربما 
في هاذ املنطقة اللي تتذاكروا عليها نجاحات كبيرة جدا، ويحتلون مراكز 
ديال القرار في عدد من الشركات العاملية، هناك حاالت، حقيقة هناك 
غاديين  تيكونو  بأنهم  جا؟  مناش  املشكل  تيعانيو  اللي  النساء  بعض 
للهجرة وما عرفينش ربما تيكونو في األول غاديين لواحد العمل معين، 
منين تيمشيو لتما تيلقاو حاجة أخرى، هذا هو املشكل اللي واقع، اآلن 
عندنا 3 ديال األنواع ديال املعالجة، هناك املعاجلة القانونية وتنديروه 
مع التمثيلية الدبلوماسية ديالنا اللي هناك اعتمادات مالية تتعطيها 
وزارة الجالية للتمثيليات ديالنا باش توكل محامين باش يدافعوا على 
املغاربة ديالنا اللي عندهم هاذ املشكل، الجانب الثاني جانب اجتماعي 
نوقفو  باش  الدبلوماسية  للتمثيلية  تتعطى  كذلك  اعتمادات  هناك 
مع املغاربة ديالنا تما اللي عندهم مشاكل، اللي بغا يرجع تنتكلفو به، 
هناك الجانب الثالث وهو كذلك مهم جدا، وهو كيفاش االحتراز من 
هاذ ال�ضي، وهاذ العملية بقات في زميلي السيد وزير الشغل راه قام بهاذ 
العمل مع قطر مثال، اللي كيفاش نهيئو الظروف ونحميو املغاربة قبل ما 

يم�ضي لتما، يعرف فين غادي يم�ضي، العقدة تيأشر عليها وزارة الشغل 
وتأشر عليها السفارة ديالنا وتأشر عليها كذلك السفارة ديال الدولة ديال 
االستقبال، هادو هما اإلجراءات باش نحميو املغاربة ديالنا، ما يم�ضي 
لتما إال إذا كنا مطمئنين عليه، إيال ما كناش مطمأنين ما يمشيش وما 

تمشيش وهاذ ال�ضي كيتعلق بالعياالت وبالرجال، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

تعقيب ألحد السادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضلي 
السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة عيسعد ل علم7 بيني 7:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

العدالة  في فريق  ديالكم، نحن  الوزير على اإلجابة  السيد  شكرا 
والتنمية نشيد بما تحقق في املجال الحقوقي وما تقدمه الحكومة في هذا 
املجال، إال أننا نؤكد أنه في ظل ما يتحقق ال يعقل أن تطال خروقات 
في دول  النساء  منهم  العالم، وخاصة  مغاربة  حقوقية مجموعة من 
عربية لألسف، ويتبين من الشكايات التي نتلقاها وبعض التسجيالت 
املفوضة األممية لالتجار  ديال  الصوتية، وأيضا بعض اإلحصائيات 

بالبشر، أنه يعني هناك معاناة إنسانية تتعرض لها هاته النساء من 

قبيل السجن من طرف يعني دوك الكافلين ديالهم، ناهيك عن عدم 

الحصول على املساعدة القانونية في القنصليات والسفارة املغربية، 

لذلك ندعوكم السيد الوزير بصفتكم الو�ضي على يعني القطاع اللي 

هذا القطاع الذي يتكلف بحماية املغاربة املقيمين بالخارج على ثالثة 

أمور:

املسألة األولى يعني سن إجراءات حمائية كما ذكرتم، ولكن التسريع 

بهذا لحماية هاذ الفئة من الخادمات املنزليات أو النساء عامة املقيمات 

بالخارج من خالل اتفاقيات ملزمة لألطراف؛

والسفارات  بالقنصليات  القانونية  للمساعدة  آلية  إحداث  ثانيا: 

واملواكبة ديالهم؛

ثالثا: دعوة هذه الدول ملراجعة بعض القوانين املتجاوزة في التعامل 

هاذ  وخاصة  األطفال،  أو  النساء  سواء  لدها  املقيمة  الجاليات  مع 

القوانين ال تتما�ضى ال مع القوانين الدولية وال مع الشرع، ونقول دائما 

يعني دام املغرب نموذجا يحتذى به ونموذجا لألمن واالستقرار، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

السيدة  تفضلي  ؟  السؤال  في هذا  إضافي  تعقيب  هل هناك من 

النائبة تفضلي.
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عينيئبل عيسلدة فتلحل نقنا:

تلك  تتبع  املسؤول عن  اللي ذكرتوا من  الوزير، األوضاع  السيد 
األوضاع؟ هل ننتظر حتى يدخلن إلى املغرب وتكون امللفات لدى القضاء؟ 
نحن عندنا باملغرب وزارة بكاملها عن املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون 
الهجرة، كيف تقع هذا بالنسبة للنساء املغربيات اللواتي ذهبن من أجل 
عمل ويصبحن في أعمال حاطة بالكرامة اإلنسانية؟ كيف هذا السيد 
الوزير؟ وال حسيب وال رقيب، ونحن أمام وزارة مكلفة بهذه الشؤون 
والسفارات  القنصليات  وكذا  والهجرة،  بالخارج  املقيمين  املغاربة 
املغرب وهن ضحايا ومجبرات ال بطالت،  وتصبحن تشوهن بصورة 
كيف يمكن أن يقع هذا بالنسبة للعامالت وال أحد يتتبع أوضاعهن حتى 

أهلهن يمنع عليهم االتصال بهن السيد الوزير يجب تتبع أوضاع...

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير في إطار التعقيب على التعقيبات.

عيسلد أنيس بيرو، عيوزي7 عملكلف بيملغياثل عملقلمين بيا ياج 
وشؤون عيهج7ة :

اآللية القانونية موجودة وتكلمت عليها، اإلجراءات هي بدينا تنقومو 
بها اآلن، أعتقد ما بقيناش مكتوفي األيدي، النقطة الثالثة وهاذ ال�ضي 
بصدد  نحن  اآلن  االتفاقيات  الشغل، جميع  وزير  السيد  لكم  أكده 
مراجعتها، باش يتخذ بعين االعتبار، رابعا وهذا أسا�ضي كذلك غاديين 
في هاذ الطريق إيال ما كناش مطمأنين فين غتحط رجليها وفين غتشتغل 
والظروف راه ما كاين الش تم�ضي، قبل ما تم�ضي تحبس هنايا، النقطة 
األخرى وهي أساسية هناك إرادة حقيقية وصادقة عند املسؤولين ديال 
هاذ الدول اللي كانت لي شخصيا عدة لقاءات معهم يتفهمون، وعدد 
الدول عالجت القوانين ديالها، وبالتالي هاذ املشكل ما بقاش مطروح 
في بعض الدول باقي مطروح في آخرين، ولكن ما بقاش مطروح في بعض 

الدول أخرى، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

للسيدات  الخليجية  بالدول  املقيمين  املغاربة  سؤال عن وضعية 
تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  النواب  والسادة 

السيد النائب.

عينيئب عيسلد جميل عيبوزيدي تليلي:

أش7ف  على  وعيسالم  وعيصالة  عي7حلم  عي7حمن  هللا  بسم 
عمل لوقيت وعمل7سلين.

عيسلد عي7ئيس،

نريد أن نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة من طرف الحكومة من 
بدول  العاملة  منها  وخاصة  املغربية،  الجالية  وضعية  تحسين  أجل 

الخليج الشقيقة؟ وشكرا .

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير.

عيسلد أنيس بيرو، عيوزي7 عملكلف بيملغياثل عملقلمين بيا ياج 
وشؤون عيهج7ة:

راه الجواب ديالكم خاصه 3 ديال السوايع ألن ما يمكنش جاء في 
دقيقة و 15 ثانية شنا هي اإلجراءات؟ الهدف األسا�ضي ديال العمل ديالنا 
كله البند الواحد الدفاع عن حقوق املغاربة، تقوية ارتباط املغاربة 
بوطنهم، ثالثا املساهمة في إشعاع ديال املغاربة في الخارج في التنمية 
ديال بالدهم، هذه هي العناوين األساسية ديال العمل ديالنا، وبالتالي 
تنشتغلو على الجاليات في مختلف بقاع العالم، املغاربة موجودين في 

100 دولة.

بطبيعة الحال السؤال السابق يظهر لي أعطيت فيه بعض اإلجراءات 
اللي تتهم املغاربة، والسؤال اللي قبل منه كذلك فيما يتعلق بالتطرف 
واليمين للمتطرف إلى غير ذلك، وبالتالي هذا عمل يومي، يقظة دائمة 
اللي تنشتغلو عليها وهنا دور كبير ديال املجتمع املدني بطبيعة الحال اللي 
كنشتغلو معه وهو الذراع للتدخل في هاذ الدول، إضافة كذلك واملغرب 
عنده عالقات طيبة جدا مع هاذ الدول، وهذا يساعد كذلك في الدفاع 

عن حقوق املغاربة في عدد من الدول، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيد...، تعقيب السيد النائب، تفضل.

عينيئب عيسلد جميل عيبوزيدي تليلي:

السيد الوزير، ال يخفى عليكم العالقات املتميزة التي تربط املغرب 
بدول الخليج الشقيقة، العالقات الدبلوماسية مستوى عالي تاريخية، 
دينية، ثقافية، لغوية إلى غير ذلك، وعلى رأسها العالقة املتميزة التي 
تربط جاللة امللك بقادة هذه الدول، هذا يلزم الحكومة أن تستغل هذه 
الظروف من أجل تحسين وضعية الطبقة العاملة بهذه الدول، خاصة 
املشاكل العويصة التي تعيشها وفي مقدمتها نظام الكفيل، هاذ النظام 
املوروث من نظام العبودية من نظام الرقيق الذي يفقد جاليتنا كل 
حقوقها وكرامتها، معلوم أن بعض الدول قد ألغت مثل قطر والبحرين 

وعمان، ودول أخرى لم ...

املشكل الثاني هو هاذ الناس ال يستفيدون من نظام املعاشات، ال 
يستفيدون من التعويضات العائلية، أبناؤهم وأطفالهم عندما يصلون 
إلى التعليم الجامعي ال يستفيدون منه، وبالتالي يتم استغالل بعض 
األطراف منهم ،وخاصة في إطار نظام الكفيل استغالال ال إنسانيا، عندما 
وبالتالي  الخلقي،  والحس  الديني  الحس  تنعدم عنده  اإلنسان  يكون 
وجب على الحكومة أن تستغل هذه العالقات املتميزة من أجل رفع 
الحيف عن هذه الطائفة التي تعمل الكثير من أجل هاذ البلد السعيد، 
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من أجل تحسين صورته، من أجل توثيق الروابط، من أجل جلب 
العملة الصعبة، من أجل محاربة البطالة، من أجل اإلعالة وبالتالي 

يجب العناية بها، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

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

عينيئب عيسلد نحمد عين7:

السيد الوزير، أنا بغيت نبدي واحد املالحظة عامة، حنا كنتحدثو 
أن  كنعرفو  املغربية، حنا  الجالية  ديال  املشاكل  وعلى  الحقوق  على 
وبذلت  رؤية  عندها  اللي  العالم  في  القليلة  ربما  الدول  من  املغرب 
مجهودات كبيرة في هاذ املجال رغم الخصاص ورغم املشاكل املتعاقبة، 
أنا بغيت نركز على املستقبل، حنا بالدنا كتأهب باش تعرف استحقاقات 
في املستقبل القريب، الدستور املغربي أقر حقوق املغاربة املوجودين 
بالخارج في مواطنة كاملة ينتظرون أن يشاركوا في االنتخابات املقبلة، 
الحكومة سبق لها أن التزمت بذلك، عدد من الفرق البرملانية تقدمت 
بمقترحات قوانين تم�ضي في هاذ االتجاه، ننتظر من الحكومة أن تبدي 
كذلك بمبادرة، كما ننتظر كذلك من البرملان أن يعالج ويدرس هذه 
املقترحات اللي كذلك غادي نكونو استجبنا اللي باغي يدير السياسة 

هنا، واحترمنا اللي باغي يديروا السياسة في الخارج، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة 
للسيد الوزير.

عيسلد أنيس بيرو، عيوزي7 عملكلف بيملغياثل عملقلمين بيا ياج 
وشؤون عيهج7ة:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

غادي نرجع للسؤال اللي تطرح اللي، بغيت نؤكد بأن املغاربة يحظون 
في دول  إخوانا  مع  الخليج  ديال  الدول  في  كبير جدا  وتقدير  باحترام 
الخليج، ويقدرون عملهم وجديتهم ومثابرتهم، والحق أقول كذلك أنهم 
مع املسئولين في هذه الدول كانوا دائما تلك األذن الصاغية، وعندهم 
إرادة صادقة كذلك لتحسين الظروف ديال املغاربة، وهناك حاالت 
حقيقة منعزلة ما تترضيهمش هما ما تترضيناش حتى حنا، وبالتالي هناك 
اجتهاد دائم، هناك عمل متواصل معهم، في كل مناسبة و في اللقاءات، 
وتكلمتو السيد النائب أن عدد من الدول هي بصدد مراجعة هاذ النظام 

هذا وبالتالي هناك تقدم ملموس.

الذين  القانونين  راه  وهذا  املعاشات  على  تكلمتي  الثالثة  النقطة 
اللي  الحكومة  بمجلس  املا�ضي  الخميس  يوم  عليهم  املصادقة  تمت 

معنيين  معنيين،  كذلك  الخارج  في  املغاربة  راه  عندكم،  يجيو  غادي 
بالتغطية الصحية ومعنين باملعاشات، وأعتقد هذه خطوة كبيرة جدا 
اللي تحققت لصالح املغاربة اللي موجودين في الدول اللي ما فيهاش هاذ 

األنظمة ديال التغطية الصحية أوال املعاشات، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس عاجلسل:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزير  السيد  شكرا 
وتتميز  آنية  أسئلة وجميعها  ثالث  في  السياحة  وزير  بالسيد  ونرحب 
بوحدة املوضوع، ويتعلق األمر بالنهوض بقطاع السياحة باملغرب، لذا 
أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا 
موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا 

ببسط السؤال، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد عمل تيا غمبو:

البد من التنويه باملجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة الحالية 
من أجل النهوض بالسياحة لكونه يعتبر إحدى القطاعات األساسية في 

تنمية املغرب..

عيسلد ائيس عاجلسل:

الصوت، الصوت شعل امليكرو اآلخر السيد النائب. عاود السيد 
النائب، عاود من األول.

عينيئب عيسلد عمل تيا غمبو:

سأعيد السؤال، السيد الوزير البد من التنويه باملجهودات الجبارة 
التي تقوم بها الحكومة الحالية، من أجل النهوض بالقطاع السياحي 
لكونه إحدى القطاعات األساسية املساهمة في التنمية االقتصادية 
للبالد، إال أن هذا القطاع مع األسف يعرف مؤخرا أو يتأثر بالوضعية 
املضطربة في جوار اإلقليم، الوضعية األمنية الصعبة التي عرفتها الكثير 
من الدول كتونس ومصر إلى آخره. إذن الكثير من املواطنين يتساءلون، 
ما هي اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها للنهوض بالقطاع السياحي 
في ظل سياق إقليمي مضطرب؟ السؤال الثاني ما هي إستراتيجيتكم 

للتنمية السياحية الداخلية؟ شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
التقدم الديمقراطي، تفضل أحد السادة، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد فؤعد حجير:

تحلل تقد 7،

لنفتح  اآلني،  الشفوي  السؤال  بهذا  الوزير  السيد  إليكم  نتوجه 
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معكم النقاش ومن خاللكم الحكومة حول وضعية السياحة الوطنية 
في ظل ما يروج بخصوص ما يعرفه القطاع من ركود نسبي، السيما 
تنوون  التي  والتدابير  التقليدية،  الوطنية  السياحية  املواقع  ببعض 
اتخاذها من أجل تنشيط العرض السياحي الوطني وتنوعيه وتحفيز 

السياحة الداخلية؟ وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

السؤال الثالث للسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضل 
السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عيقيدا عيليحي:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

قطاع  بشأن  إستراتيجية  خطة  املغرب  اعتمد  الوزير،  السيد 
بات  ببالدنا  املحيطة  اإلقليمية  األوضاع  وضع  في  أنه  إال  السياحة، 
يعرف هذا القطاع تقلبات من االنكماش واالستقرار. ما هي مجهودات 
الحكومة لتدارك هذا الوضع؟ وما هو نصيب السياحة الداخلي في هذه 

املجهودات؟ وشكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس عاجلسل:

جواب السيد الوزير، يمكن تستخدموا املنصة تفضل، 6 دقائق 
عندك السيد الوزير.

عيسلد احسن حدعد، وزي7 عيسليحل:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

شكرا للسيدات والسادة النواب املحترمين على طرحهم هذه األسئلة 
الهامة، بادئ ذي بدء سنة أمازيغية 2966 سعيدة للسادة والسيدات 

النواب ومن خاللهم للشعب املغربي.

أريد أن أذكر بالنتائج اللي تحققت من 2011 إلى 2015:

بالنسبة لعدد الوافدين ارتفع بزائد 10%.

كانت   2012 في  يعني   ،31% ب  زادت  اإليوائية  للطاقة  بالنسبة 
187.000 وصلت اآلن إلى 241.000 سرير.

بالنسبة ملناصب الشغل ما بين 2011 و 2015، 60.000 منصب 
 530.000 تقريبا  إلى  اآلن  وصلنا  السياحة،  دارتها  اللي  إضافي  شغل 
منصب شغل اللي كتشغلها السياحة الوطنية، وخالل سنة 2013 تم 
ألول مرة الوصول إلى يعني أنه أننا تعدينا الحاجز ديال 10 د املليون د 

السياح، وصلنا إلى 10 مليون و400 ألف سائح.

ولكن ابتداء من شهر غشت 2014 بدينا كنعرفوا بعض البطء، 
هذا ما كيعنيش بأنه سنة 2014 ما كانتش نسبيا إيجابية، كانت نسبيا 
إيجابية ألنه عدد الوافدين طلع ب %2.6 وكذلك عدد ليالي املبيت 

صعدت ب %2.5، وكذلك العائدات ديال السياحة وصلت إلى تقريبا 
.3%

بالنسبة  2015 بدينا كنعرفوا بعض االنخفاض  يناير  ولكن منذ 
الفرنسية وبعض  السوق  املغربية، خصوصا على مستوى  للسياحة 
األسواق التابعة لها، ولكن إجماليا منذ يناير 2015 إلى أواخر نوفمبر 
وصلنا إلى–0،1 % بالنسبة لعدد الوافدين، واألسواق التقليدية مثل 
فرنسا وإسبانيا عرفت تراجعات–%15 و ناقص%8 بالنسبة لالسبان، 

وبالنسبة للفرنسيين الحاملين للجنسية الفرنسية واإلسبانية.

ولكن في املقابل عرف كذلك سوقين مهمين اللي هما من األسواق 
اللي كنعتامدو عليها اللي هما السوق األملانية عرفت ارتفاع ب 17%+ 
والسوق البريطانية عرفت ارتفاع ب 7+% وهذا هو اللي أعطانا واحد 
النوع من التوازن ما بين األسواق مثل فرنسا واألسواق األخرى مثل 

أملانيا ومثل إنجلترا.

أشنا هي العوامل اللي أدت إلى هذه املسألة؟ أشنا هي العوامل اللي 
أدت إلى هاذ الوضعية ديال تقريبا واحد النوع من الجمود في السياحة 

املغربية في 2015؟

أوال هو التحذير الذي أطلقته الخارجية الفرنسية حول وجهات مثل 
املغرب، وقوع عمليات إرهابية متتالية في فرنسا، في تونس، في تركيا، 
ظهور داعش كيعني كحركة إرهابية، والخلط الذي وقع في كثير من 
بالنسبة  للمغرب  يأتون  الذين  األوروبيين  أذهان  األذهان، خصوصا 

للمغرب فيما يخص كذلك عالقاته مع بلدان أخرى.

إذن كل هذا أعطانا يعني كل هذا عملنا على أننا الناخذو واحد 
الخطة اللي هي هجومية، الناخذو خطة اللي هي دفاعية على الوجهة 
املغربية وهي اللي أعطتنا النتائج، أنه النتائج اللي كان اللي هي–0,1% 
بالنسبة لنا نعتبرها نتائج إنجاز في حد ذاته، ولكن هناك إستراتيجية 
اعتمدناها من أجل أننا نمروا إلى سنة 2016 تكون ديال االنطالقة، 

وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

النواب  والسيدات  للسادة  إذن  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمين، أوال من الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد عمل تيا غمبو:

أشكركم السيد الوزير على توضيحاتكم التي ال شك أنها تقلل من 
حدة القلق الذي ينتاب الكثير من املواطنين، خاصة املشغلين بهذا 
القطاع، صحيح أن املغرب ال يتحكم في الظرفية اإلقليمية املضطربة، 
األخيرة، ومع  اآلونة  في  الخاص  أسلوبه  له  رياديا  بلدا  يعتبر  أنه  رغم 
ذلك ندعو وزارتكم املوقرة إلى تفعيل إستراتيجية محكمة قادرة على 
تحويل اإلكراهات األمنية في بلدان الجوار، بلدان كتونس ومصر التي 
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كانت تنافس املغرب في السياحة الدولية، تحويل هذه اإلكراهات إلى 

فرص قادرة على استقطاب سياح جدد أجانب من الدول األوروبية، 

كالواليات  أخرى  مناطق  في  املغربي  السياحي  املنتوج  تسويق  وكذلك 

املتحدة األمريكية وأمريكا الالتينية وروسيا، وحتى يكون هذا التسويق 

ناجحا البد من التخلص من مفهوم الكالسيكي للسياحة، الذي يقتصر 

على البحار والشواطئ، وتحويله إلى سياحة ثقافية غابوية جبلية، ألن 

السياح األجانب يأتون إلى املغرب ليس فقط للبحر أو االستجمام في 

الشواطئ، وإنما الكتشاف هويته الثقافية املتنوعة...

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة في إطار التعقيب لفريق التقدم 

الديمقراطي.

عينيئب عيسلد فؤعد حجير:

شكرا السيد الوزير على توضيحاتكم الهامة، كنعرفو أن املغرب يزخر 

بمؤهالت سياحية متنوعة، ولكن اليوم في التعقيب ديالنا غادي يجي 

خصوصا على املناطق الجبلية والسياحة اإليكولوجية، كنعرفو كذلك 

بأن هاذ املناطق ومن بينها أقاليم كتواجد في مناطق جبلية منها إقليم 

خنيفرة إقليم تاونات، الحاجب مثال على سبيل املثال، هاذ املناطق 

كلها فيها مشاكل كبيرة تعوق التطور السياحي، أهمها وعورة املسالك، 

انعدام مرافق االستقبال، انعدام التنشيط السياحي، قلة املرشدين 

واإليكولوجية  الجبلية  بالسياحة  يعنى  مندمج  انعدام  السياحيين، 

يجمع بين ما هو ريا�ضي، إيكولوجي، وثقافي.

هذا  في  لكم  اقتراحات  عندنا  الوزير،  السيد  الصدد  هذا  وفي 

الصدد أوال إنشاء معاهد للتكوين هذا غير متواجدة في هاذ املناطق 

بالخصوص،  اإليكولوجية  السياحة  بمجال  تعنى  معاهد  الجبلية، 

كتعمل  الجمعيات  اليوم  بأن  وكنشوفو  املحلية،  الجمعيات  تشجيع 

في امليدان وأنتم تعرفونها، جمعية من اقليم خنيفرة تشتغل في هذا 

امليدان وكتقوم مقام وزارة السياحة ومقام الدولة في هذا الشأن، وضع 

إستراتيجية للتنمية وتثمين األنشطة السياحية املندمجة، نقل بعض 

التجارب الناجحة في الدول املجاورة، وتنويع العرض السياحي، تهيئة 

املمرات الجبلية pour les randonnées إلى آخره، وخلق وكالة اإلرشاد 

السياحي، ونقطة أخيرة كذلك إخراج املرسوم املتعلق باملحمية الوطنية 

إلقليم خنيفرة، وهذا انتظارات اللي كنتظروها كاملين...

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة في إطار التعقيب لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب.

عينيئب عيسلد نوا عيد ن عيبركي 7:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

فعال السيد الوزير، هناك أسباب ومعيقات أدت إلى تراجع نسبة 
السياح  خاصة  يعني   ،2015 املاضية  يعني  الفارطة  السنة  السياح 
يعني  والحروب  االضطرابات  كذلك  واسبانيا،  فرنسا  من  القادمين 
والهجمات اإلرهابية أدت إلى تراجع هاذ النسبة ديال السياح، ولكن هذا 
خاص يكون الحافز اللي كيحفزنا أكثر ويشجعنا باش يعني نبذلو جهود 
أكثر، ألنه كاين واحد العدد ديال األمور اللي خاصنا نقومو بها مثال فيما 
يخص يعني املروجين ديال السياحة على برا خاصنا نعطيهم إمكانيات، 
فأنا الحظت مثال في امليزانية ديال 2016 يعني خفضتوا من امليزانية 
املخصصة للمكتب الوطني املغربي للسياحة من 300 مليون درهم إلى 
200 مليون درهم، هذا أعتقد أنه خطأ، ألنه إيال بغينا نروجو ونشجعو 
السياحة خاصنا يعني نديرو االعتمادات الكافية ،كذلك خاصنا نمكنو 
واحد الشريحة هامة اللي متواجدة بالخارج، املغاربة املقيمين بالخارج 
باش حتى هما يعني يخدموا في هاذ االتجاه ديال يعني تشجيع الوجهة 
السياحية ديال املغرب، وكذلك تشجيع هاذ املغاربة باش يخلقوا وكاالت 
ديال السياحة خارج البلد، كذلك واحد العدد ديال األمور اللي خاصنا 
النقل،  وسائل  خدمات  تحسين  االستقبال،  يخص  فيما  نحسنوها 
الخدمات الفندقية، املطاعم، املراحيض ديالنا ما راهاش في املستوى، 
ألن عندنا مشكل املراحيض في املغرب، كذلك الشوارع ديالنا، األزقة 

ديالنا، املدن ديالنا، خاصنا يعني...

عيسلد ائيس عاجلسل:

هل  لكم،  املخصص  الوقت  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
هناك من تعقيب إضافي في هذا السؤال؟ ما كاينش، تفضل السيد 
النائب املحترم، بالتي ال�ضي الحنصالي، األخ، أوال الكلمة للمعارضة، 
تفضل يا هللا تفضل ال�ضي الحسين، ومن بعد السيد النائب املحترم، 
إطار  في  إضافي  تعقيب  �ضي  كاين  ال عفوا عفوا، حيث سولت واش 
املعارضة، تفضل السيد النائب، انتهى الوقت املخصص لكم، تفضل 
السيد النائب، إذا كان لديكم وقت، عندكم الوقت، تفضل السيد 

النائب، الصوت يا اله تفضل دابا.

عينيئب عيسلد احيل عينيص7ي:

السيد الوزير سبق لكم زرتم مدينة سطات، وعدتم بخلق مشاريع 
سياحية على سد املسيرة؛ ثانيا: إعادة فتح »لوطيل دو بارك« اللي هو 
املتنفس الوحيد لسطات؛ ثالثا: إعادة الغولف اللي هو ثمانية ديال 

الحفر وباقي ليه ثمانية 8، أين نحن من هاذ الوعد؟ شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيد النائب املحترم من فريق العدالة والتنمية، تفضل.
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عينيئب عيسلد عاحسين عاحنصيلي:

السيد الوزير املحترم، في إطار تفعيل العدالة املجالية في القطاع 
ديال السياحة، ندعوكم إلى االهتمام بالجهة ديال بني مالل خنيفرة، ألن 
كتوفر على مواقع سياحية رائعة جدا منها أكلمام أزكزا، منها بحيرة ديال 
أم الربيع، منها سد بين الويدان، منها شالالت ديال أوشرح بتاكزيرت، 
منها شالالت ديال أزود، ثم كذلك املنتزه ديال جيوبارك مكون اللي فيه 
أقدم دينصور في املغرب، ثم كذلك حتى بالنسبة للهضبة الذهبية ديال 
آيت بوكماز، ولهذا ندعوكم السيد الوزير لالهتمام بهاد الجهة ألنها لم 

تنل بعد حظها من القطاع ديال السياحة، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيد الوزير، تفضل 2 دقايق و50، تفضل.

عيسلد احسن حدعد، وزي7 عيسليحل:

شكرا للسادة النواب املحترمين على هذه األسئلة وعلى التعليقات، 
اإلستراتيجية  السياحة،  وزارة  ديال  لإلستراتيجية  بالنسبة  غير  أوال 
بالنسبة لنا هو األسواق التقليدية ال بد أننا نبقاو فيها، فرنسا وإسبانيا 
هاذ  في  تواجدنا  على  نحافظو  أننا  بد  ال  خاصنا  مهمتين،  سوقين 
السوقين، ولكن هناك أسواق اآلن فيها إمكانية ديال التطور اللي هي 
كبيرة، ويمكن لينا نوصلو إلى %12 و%17 هي السوق األملانية والسوق 
اإلنجليزية، هناك أسواق جديدة ليست جديدة،، ولكنها صاعدة وفيها 
إمكانيات كبيرة جدا، هي السوق الروسية تتجينا 34 ألف بغينا نوصلو 
إلى 150 ألف، هناك السوق البولونية، هناك السوق اإلسكندنافية 
اللي يمكنا نوصلو إلى تقريبا %50 ديال التطور بالنسبة ل 2016، ولكن 
في هاذ السنة كذلك هناك سوقين جديدين اللي غاديين نفتحو فيهم 
املندوبيات هي السوق الهندية والسوق التركية، تعرفون بأن السوق 
التركية مهمة جدا بالنسبة للمغرب والسوق الهندية هي سوق صاعدة 

كبيرة جدا وتهتم بها كثير من الدول.

املسائل اللي كاينة وهو أنه ال يمكن أننا نقولو بأنه ما جرى في تونس 
غادي يكون عندو يعني �ضيء إيجابي بالنسبة للمغرب، وما يجرى في مصر 
غيكون عندو �ضيء إيجابي بالنسبة للمغرب، هناك خلط في األذهان، 
هناك خلط ما بين كوننا دولة مسلمة وكون أنه إمكانية ديال يعني 
الخطر، هاذي هي املسألة اللي يمكنا تنتواصلو بها باش يمكنا نقولو 
بأن املغرب هو يختلف، له مقاربات مختلفة هذا عمل نعمل فيه، ولكن 

نحن في إطار تنويع كثير من األسواق.

القروية  السياحة  القروية،  بالسياحة  الخاصة  لألسئلة  بالنسبة 
نهتم بها، ولكن السياحة القروية خاصها واحد الشروط وخاصها واحد 
املحددات، أول مسألة وقالوها النواب املحترمين هي أنه خاص البنية 
التحتية، ال بد من الطاقة اإليوائية، ال بد أنه كذلك أنه ما تكونش أنه 
وتكون  موجودة،  تكون  السياحية  املدارات  موجودة،  تكون  املسالك 

بالثقافة  للعناية  كذلك  وفضاءات  للتفسير  فضاءات  يعني  كذلك 
املحلية، هذا هو اللي عملنا في إطار إستراتيجية متكاملة سنعلن عنها في 
املستقبل القريب، اللي كنا كنستناوه وهو أنه القرض اللي كان غادي 
إستراتيجية  يعني  ستكون  املسألة  هذه  حول  الدولي  البنك  من  يجي 
مندمجة بالنسبة للسياحة القروية اللي تتاخذ بعين االعتبار كل هاذ 

األمور اللي تكلمنا عليها.

من  وله  بدوره  يقوم  للسياحة  املغربي  الوطني  للمكتب  بالنسبة 

راه  اآلن،  اللي مطروحة  ما�ضي هي اإلشكالية  اإلمكانيات واإلمكانيات 

ما�ضي فقط 200 مليون ديال الدرهم، 200 مليون ديال الدرهم بالنسبة 

لإلعانة ديال الدولة، 400 مليون ديال الدرهم غادي تجي من الضريبة، 

و150 مليون ديال الدرهم من الضرائب املحلية، إذن 750 مليون ديال 

الدرهم بالنسبة للمكتب الوطني املغربي للسياحة، ونحن على استعداد 

للعمل مع وزارة املالية من أجل دعم املكتب الوطني املغربي للسياحة، 

باش يكون متواجد في األسواق الواعدة، سواء أمريكا الشمالية، إفريقيا 

الغربية، أمريكا الالتينية والسوق العربية كذلك اللي هي سوق مهم جدا 

في هاذ اإلطار هذا.

بالنسبة ملعاهد التكوين، ال نحتاج ملعاهد تكوين جديدة راه اللي 

عندنا، عندنا 15 معهد ديال التكوين، اللي تيقولو ما كاينش في املجاالت 

القروية، كاين، كاين في أزيالل، كاين في ورزازات، كاين في أرفود، كاينة 

في مناطق أخرى، ولكن اللي أسا�ضي اآلن وهو أنه حتى هاذ املعاهد اللي 

موجودة هكذا يجب أن ندعم الجاذبية ديالها، باش يمكن أنه أكبر عدد 

مكن يمكن ليهم يجيو ويتخرجو من هاذ املعاهد، وكذلك أن نجد الشغل 

ونجد التشغيل الذاتي بالنسبة للخريجين ديال هاذ املعاهد، ولكن اللي 

أسا�ضي بالنسبة لنا بالنسبة لهذه السنة، نعم مرينا بفترة شبه صعبة، 

نحن في إطار العمل لنا وجهة سياحية ناضجة، لنا و جهة آمنة، لنا و 
جهة يعني لها من النضج يعني ما يجعلها يعني منافسة على املستوى 

الدولي، سنعمل إن شاء هللا باش تكون سنة 2016 سنة االنطالقة 

وسنة الرجوع إلى يعني العهد الذهبي ديال السياحة املغربية، وشكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  حسن  على  الوزير  للسيد  شكرا 

النظام  104 من  املادة  إطار  في  املحترمين  النواب  السيدات والسادة 

الداخلي ملجلس النواب، التي تنص على أن تبرمج املواضيع الواردة في 

هذه الطلبات باتفاق مع الحكومة، نشكر السادة السيد وزير الداخلية 

تدخل  موضوع  في  له  املوجهة  الطلبات  مع  للتفاعل  استعداده  عن 

هذا  في  األولى  الكلمة  املتدربين،  األساتذة  حق  في  العمومية  القوات 

الصدد للنائب السيد عبد اللطيف وهبي عن فريق األصالة واملعاصرة، 

تفضل.
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عينيئب عيسلد عبد عيلطلف وهبي:

السيد الوزير، بمأساة وبحزن كبير تتبعنا الهراوات التي نزلت على 
رؤوس مغاربة لهم ضمانات في السالمة البدنية والجسدية، بتصرفات 
هذا  هل  السؤال  ونطرح  الدستورية،  بحقوقهم  املساس  إلى  وصلت 
قراركم، هل هذا قرار الضباط، أم هل هذا قرار السيد رئيس الحكومة 
باعتباره املسؤول السيا�ضي األول على إدارة العمل الحكومي داخل هذا 
البلد؟ خاصة وأن السيد رئيس الحكومة صرح أن ليس هناك تناسب، 
هل أعطاكم أمرا وحدد لكم املجال، أم أن هناك تنصال من املسؤولية؟ 
خاصة وأن الحزب الذي ينتمي إليه السيد رئيس الحكومة صدر بيانا في 
إنزكان يقول فيه أن هذا هجوم على الخيار الدمقراطي، نتساءل السيد 
الوزير هل تصرفتم شخصيا، هل هناك قرار حكومي؟ هل من حقكم 
املساس بالسالمة البدنية والجسدية للمغاربة؟ أن هذه األفعال ترقى إلى 
مستوى الجريمة والجريمة السياسية، ألن السالمة البدنية والجسدية 
للمغاربة ال يجوز املساس بها ألنها مضمونة وفق الدستور، مضمونة 
وفقا للقوانين، مضمونة وفقا لألخالق، تصرفات ودماء املغاربة التي 
سالت في الشوارع ت�ضيء إلى سمعة هذا الوطن، ت�ضيء إلى الصورة التي 
إلى دستور  ت�ضيء  ديمقراطيتنا،  إلى  ت�ضيء  الوطن،  للعالم حول هذا 
2011، ت�ضيء إلى العمل الحكومي، ت�ضيء لكم السيد الوزير، لذلك 
نحن نتأسف ونتألم أن يكون املغاربة ضحية هراوات مغربية، أن يكون 
املغاربة ضحية قرار سيا�ضي يمس بسالمتهم البدنية، يمس بحقهم في 
التظاهر، يمس بحقهم في التنديد بمواقفهم، يمس في حقهم بممارسة 
حقوقهم الدستورية، يمس بكل ما هو أنيق في هذا البلد، لذلك نشعر 
بحزن كبير، ونحتج السيد الوزير، لسنا فقط نسائلكم، نحتج عن 
دماؤهم  املغاربة  أن  ونعتبر  السلوك،  هذا  نحتج عن  التصرف،  هذا 
وأجسامهم مقدسة وال يجوز املساس بها كيفما كان موقع الشخص، 
كيفما كانت مسؤولية هذه الوزارة، وبعد ذلك تتنصل حكومتكم من 

املسؤولية في هذا املجال.

لذلك، اسمحوا لي السيد الوزير أن أقول لكم إنني متألم جدا بعد 
أربع سنوات من حكومة بناء على دستور 2011 تهدمون كل ثقة املواطن 
بما نص عليه دستور 2011، تهدمون ثقة الحق في ممارسة حقوقنا 

الدستورية، بأي حق سنتعامل مع هذا املوضوع، شكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس عاجلسل:

الكلمة للسيد وديع بن عبد هللا عن فريق التجمع الوطني لألحرار، 
تفضل السيد النائب املحترم، طيب شكرا.

عينيئب عيسلد نحمد حنين:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسلدعن عيوزي7عن،

عيسيدة عيوزاعء،

في إطار املادة 104 نحيط املجلس املوقر بما أصبح يعرف إعالميا 
بتعنيف األساتذة املتدربين وهم يمارسون وقفات احتجاجية في عدد 
من األقاليم واملدن املغربية، وإذا كنا في فريق التجمع الوطني لألحرار، 
 2011 لدستور  طبقا  والحريات  الحقوق  ممارسة  على ضرورة  نؤكد 
وطبقا لألعراف الدولية، بدون عقبات، بدون إكراهات، وبدون عنف، 
نظرا ملا يمس ذلك بالسالمة الجسدية وبالكرامة اإلنسانية للمواطنين، 
فإننا في نفس الوقت نؤكد على ضرورة ممارسة الحقوق والحريات في 
إطار القوانين، وفي إطار املساطر والتراخيص القانونية، ولذلك حتى هذه 
اللحظة ال يمكن أن نتهم أي جهة من الجهات نظرا ملالبسات هذا الحدث، 
ونظرا للمزايدات التي أصبحت تصب على هذا املوضوع فحتى يبقى هذا 
املوضوع في منأى عن كل مزايدة، وأن يكون هناك رأي واضح حول 
هذا املوضوع، فأنتم السيد الوزير مع هنا لتنوير الرأي العام بإعطاء 
توضيحات حول مالبسات ما وقع بالفعل، ألن األمر يتعلق بوقفات 
احتجاجية ونعلم أن في املغرب كله يعرف هذا النوع من الوقفات في كل 
يوم تقريبا، وأصبحنا والحمد هلل ال نعرف أي نوع من هذه األنواع ديال 
العنف، لكن ما موقع في األسبوع األخير، يسائلنا بكيفية عميقة السيد 
الوزير، وأنتم معنا هنا لتعطوننا ما هو تقييمكم...وما هي اإلجراءات 

التي ...؟

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيدة نعيمة بن يحيى عن 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة أو أحد 

النواب من الفريق االستقاللي، تفضل.

عينيئب عيسلد عبد عيقيدا عيكلحل:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسيدة عيوزاعء،

أوال، فعال بأ�ضى وأسف شديد، بعد أسبوع فارط تميز بإجماع كل 
مكونات األمة في هاته القاعة على آلية الحوار كمسلك لحل هذا اإلشكال، 
يكون الجواب العملي والفعلي بعد 24 ساعة من هذا اإلجماع، وتنغيص 
لهذا اإلجماع ألنه ألول مرة كل الفرق أغلبية ومعارضة تتفق على أن 
الحوار هو املسلك الوحيد لحل هذا اإلشكال، يوم الغد نفاجأ بأنه هناك 
ممارسات وسلوكات... وكأن الحكومة تريد أن تضرب هذا اإلجماع، 
وكأن الذي مس بهذه املمارسة هم النواب والفرق بكل مكوناتها والبرملان 

بكل مكوناته.

لهذا نحن نريد أن نراكم في مجال حقوق اإلنسان، نريد أن نراكم 
في مجال التطور الذي عرفه املغرب بعد التحول الدستوري، ال نريد 
تراجعات وال نريد نكوص، واملسؤولية هي مسؤوليتنا جميعا، حكومة، 
وبرملانا، ومجتمعا من أجل أن ندافع عن هاته القيم، ألن فضيلة الحوار 
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كدولة  املجتمعات  بين  الحقيقية  مكانتنا  يعطينا  التظاهر  في  والحق 
تسعى إلى أن تكون لها مكانة متميزة، لغة العصا ولغة التعنيف لم تعد 
تجدي، بل سترجعنا إلى ما قبل سنة 2011، والذي يريد أن يرجعنا إلى 
ما قبل 2011، يريد أن يزج باملغرب في زمن قد طوينا صفحته، نريد أن 
نعيش صفحة دستورية حقوقية متميزة تجعلنا ننعم باالستقرار في ظل 
دولة الحق والقانون، في ظل االحترام. وما بالك برجل التعليم، ضربة 
واملباشر،  الفعلي  بالضرب  ترتبط  أخرى  وضربة  باإلشكالية،  ترتبط 
فلذلك نريد أن نترفع جميعا عن التعامل بهذا السلوك وبهذه املمارسات 

التي ت�ضيء إلينا جميعا، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل :

املوضوع  في  االشتراكي،  الفريق  من  النواب  السادة  ألحد  الكلمة 
تفضل.

عينيئب عيسلد سعلد بيعزيز:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسيدة عيوزاعء،

هو املوضوع يتعلق حول استعمال العنف ضد األساتذة املتدربين، 
وهاذ العنف الذي مورس على إثر احتجاجات سلمية وحضارية من 
طرف هاته الفئة، احتجاجا على املرسومين املشؤومين، فهاذ العنف 
نعتبره ضرب لقدسية حقوق اإلنسان، وكل الحقوق التي تتفرع عنها من 
بينها الحق في السالمة الجسدية، والحق في التظاهر، ونحن في الفريق 
االشتراكي نطالب بتعميق البحث في هاته النازلة وتحديد املسؤوليات 
املرتبطة بها، وال يجب أن تقف املسألة عند هذا الحد، فالبد أن يتم 

تحديد املسؤوليات في كل هاته األفعال.

من جهة أخرى السيد الرئيس، نحن قلنا في الفريق االشتراكي أن 
سبب التظاهر هو املرسومين املشؤومين، وبالتالي إلى جانب املحاسبة 
والبحث في هاته الوقائع، البد أن نعالج األصل، الرجوع إلى املرسومين، 
املرسومين ما يمكنش يتم التنزيل ديالهم على ناس بأثر رجعي، ألن هذا 
خرق للقانون وللدستور، وما يمكنش نتحدثو على بالغ أو التزام ديال 
األساتذة املتدربين، فاملرسوم السابق ما يمكنش يتلغى إال بمرسوم أو 
قانون أكبر منه، وبالتالي ما يمكنش نقولو نلغيوه ببالغ في تلك اللحظة، 
وهاته مسؤولية الحكومة، وعجبا لهاذ العجرفة، أنه نحن نعتبر األمن 
واالستقرار هو تاج فوق رؤوس كل املغاربة، ويجي رئيس الحكومة بدل 
أن يفتح باب الحوار يعلن عن ضرب هاذ األساتذة بالعصا، وفي نفس 
الوقت يتهدد ويتوعد أنه ال حل وال حل دون املرسومين، فهذا إشكال 

ولتتحمل الحكومة مسؤوليتها...

عيسلد ائيس عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت املخصص لكم، نقطة 
نظام، السيد الرئيس، تفضل.

عينيئب عيسلد اشلد اوكبين ائيس ف7يق عيتقدم عيد مق7عط7 
)نقطل نظيم(:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

احترام  ضرورة  إلى  املوقر  املجلس  مكتب  انتباه  أثير  أن  أريد  أنا 
عام  موضوع  إطار  في  الكلمة  بتناول  املتعلقة   104 املادة  مقتضيات 
وطارئ طبقا ملنطوق املادة، يحدد بالتناوب عدد املتدخلين في متدخلين 
اثنين من املعارضة ومتدخلين اثنين من األغلبية، املبدأ ديال التناوب ما 
كانش احترامه اليوم، الحظنا بأن فرق من املعارضة تناولت الكلمة أنا 
ما عنديش املشكل معها، على كل...، هاذ املالحظة، السادة النواب راه 
الوقت غادي يقتطع، املبدأ ديال التناوب ما تمش احترامه، واملبدأ ديال 
التوازن ما بين املعارضة وما بين األغلبية اليوم 3 ديال الفرق تتناول 
بينما فريق واحد من  املعارضة،  في موضوع عام وطارئ من  الكلمة 
األغلبية، ونحن كفريق تقدمنا بطلبنا لتناول الكلمة في هذا املوضوع، لم 
تستجب الحكومة أو املكتب، ما عرفناش، نحترم هذا القرار، نتفهم هاذ 
املوافقة ديال الحكومة من عدمها على طلبات الكلمة، ولكن نلتمس من 

املكتب من هنا فصاعدا االحترام ديال مقتضيات املادة 104، شكرا.

عيسلد ائيس عاجلسل:

مالحظة من الناحية القانونية وجيهة، ولكن بطبيعة الحال من حيث 
أهمية املوضوع ويعني متابعة الرأي العام له فيبدو أنها فرصة مناسبة 
للنقاش، وأتيحت الفرصة لجميع من طلب الكلمة لكي يتناولها، يعني 
هذا هو اللي كاين، ولكن رغم ذلك املالحظة التي أبداها السيد النائب 
من الناحية القانونية فيعني البد من مراعاتها مستقبال، الكلمة األخيرة 

لفريق العدالة والتنمية، تفضل.

عينيئب عيسلد عبد عيصمد حلك7:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسلدعن عيوزي7عن،

ها نحن بعد إجماعنا خالل األسبوع املا�ضي في مسألة الحكومة 
حول املقاربة الضروري اعتمادها أمام هاذ اإلشكال ديال فصل التكوين 
عن التوظيف، نكاد نجمع مرة أخرى حول استنكارنا ملا وقع بالضبط 
في إنزكان، وبعيدا عن أي محاولة لتسييس املوضوع، وتأكيدا لرفضنا 
لتسييس أي فعل احتجاجي أو أي تصرف من اإلدارة، من شأنه أن يشوش 
على اإلصالحات التي تقوم بها الحكومة، وعن التجربة الديمقراطية 
التي نشنها كأمة مغربية، ويشهد بنجاحها العالم، ما يمكنليناش نبقاو 
كنتفرجو أمام املمارسات التي سمعنا أنها أقل ما يقال عنها أنها عنيفة 
التعليم، مربي األجيال ما  أنها محطة بكرامة األستاذ، رجل  وزيادة، 
يمكناش نبقاو تنتفرجو أمام هذا الذي وقع، سيما أن هناك أخبارا 
وأخبارا مضادة، لذلك احنا ملا حرصنا باش نتناولو الكلمة، فأوال من 
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أجل تأكيد هذا اإلجماع الوطني حول إدانة العنف مهما كان مصدره، 
وإدانة العنف كحل ملقاربة وللتعاطي مع االحتجاجات السلمية.

بطبيعة الحال في ظل تشبثنا بالدعوة إلى احترام القوانين واملساطر 
الجاري بها العمل، بغيناكم اليوم السيدان الوزيران، توضحوا للرأي 
العام شكون بالضبط اللي عطا األمر بذاك التدخل؟ شكون اللي عطا 
األمر بالتدخل بذيك الكيفية وبذاك الحجم املبالغ فيه؟ شكون هما 
املسؤولين عن هذا الذي وقع؟ شنو هي اإلجراءات اللي غاديين تقوموا 

بها في حق من تبث تورطه في ذلك؟ لذلك...

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت املخصص لكم، كلمة للسيد 
الوزير أو أحد الوزيرين ويمكن استخدام املنصة السيد الوزير، تفضل.

عيسلد نحمد حصيد، وزي7 عيدعخللل:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

عيسلد عي7ئيس،

حض7عت عيسيدة عينوعب عملحترنون،

أوال كنشكر اإلخوان كلهم اللي عطاونا هاذ الفرصة لتوضيح بعض 
األمور التوضيح الالزم، أوال : بغيتكم تكونوا متأكدين على أننا وأقولها 
تفادي  الناس على  عن تجربة ميدانية وعن تجربة حكومية أحرص 
العنف أو استعمال القوة، هاذ القضية ديال لغات العصا الحمد هللا، 
راه مورانا مشات ما نبقاوش نرجعو ليها تماما، فاحنا كنحاولو نحلو كل 
املشاكل بالطرق السلمية، فقط باش تكونوا عارفين، راه كل يوم في 
بالدنا، كاين على األقل معدل ديال 50 تظاهرة كل يوم، والحمد هلل كلها 
تتمر بسالم، بدون أي مشكل، احنا بالعكس كيما قلت سلميين، ولكن 
في نفس الوقت ملا تنشوفو أن غتكون تظاهرة غتمس بالسالمة ديال 
الناس اآلخرين اللي ما عندهم حتى عالقة بهاذيك التظاهرة، فمن حقنا 

ومن واجبنا باش ندخلو ملنع هاذيك التظاهرة.

أكثر من  راه  فهما  عليهم،  تنكلموا  اللي  الطلبة  هاذ  ففيما يخص 
شهرين أكثر من شهرين، وتقريبا كل نهار كيخرجو يحتجوا في عديد من 
املناطق، ما عّمر، واش عّمركم سمعتوا في خالل هاذ الشهرين كلها، 
واش كاين تدخل ولو بسيط في حق هؤالء؟ حتى في الرباط هاذي تقريبا 
واحد أسبوعين أو ثالثة أسابيع راه كانوا 4000 وال 5000 جاو يتظاهروا 
يعني ما كاين حتى �ضي مشكل سلميا بقاو واقفين ما كاين حتى �ضي 
مشكل، خالل األسبوع املا�ضي، هاذ الناس دخلوا في عملية تصعيدية، 
وقرروا باش يزيدوا من الضغط على ما كيسميوه باش املطالب ديالهم 
تتسمع، فأول حاجة بداو تيفكرو فيها وأقولها بكل صراحة بغاو يبداو 
يمشيو للمدارس باش يحرضوا التالميذ باش يتضامنوا معهم، وباش 
يحرضوا األساتذة باش يتضامنوا معهم، وبداو كيناديو في نطاق هذا 

اللي ما�ضي فقط وقفات، ولكن مسيرات في عدد كثير من  التصعيد 
األقاليم، وهذا راكم كتعرفوه كلكم، مؤطر من طرف بعض الهيئات، 
ديالها  األهداف  واللي  كتعرفوها،  انتما  املنظمة  واحد  وخاصة 
كتعرفوها، وما باغيينش هاذ املشكل يتحل، إيوا راكم عارفينها، إذن 
هاذ القرار ديال تنظيم املسيرات خاصة ديال نهار الخميس اللي فات، 
لم تبلغ به السلطات العمومية في أي وقت، ال بالتاريخ ديالو، وال باملكان 
ديالو، وال بنوعية املشاركين، وال بl’itinéraire اللي غياخذو، حتى �ضي 
حاجة، جاو وتجمعوا واحتلوا الشارع وبغاو يبداو يمشيو، حنا جاتنا 
األخبار بطبيعة الحال قبل، عندنا هاذيك املسيرات،كان البد يتخلق فيها 
مشاكل، هاذ املشاكل اللي كنتكلموا عليها دابا، وملا اسمحوا لي...، إذن 
ما تبلغنا حتى ب�ضي حاجة من هاذا، normalement القانون كيقول 
أوال خاص السلطات العمومية تتبلغ بالقرار ديال املسيرة، ثانيا يتعطى 
باش  آخره  إلى  للمشاركة  املرتقبة  األعداد  يتعطى  ثالثا   ،l’itinéraire

السلطات العمومية تأخذ اإلجراءات لحماية الناس اآلخرين.

فلهذا بما أن هاذ ال�ضي كلو ما تدارش، وتطبيقا للقانون، وباتفاق 
مع السيد رئيس الحكومة، تم اتخاذ هاذ القرار ديال منع هاذ املسيرات 
الغير املرخصة مرة أخرى، الغير املرخصة، وكما قلت أن كانت عندنا 
معلومات تفيد على أن هاذ املسيرات ما كانتش غتمر في ظروف حسنة، 
حنا كما قلت ملا كنمنعوا املسيرة وتيكون قرار ديال املسيرة راه فقط 
هاذيك  حيث  بنفسها،  املسيرة  على  ما�ضي  اآلخرين،  الناس  لحماية 
وكتخنق  والراجلين،  بالتجار  غتضر  منين  تم�ضي  غادي  منين  املسيرة 
باش  نتدخلو  الزم  كان  إذن  كيضرروا  اللي  اآلخرين  راه  املرور  حركة 
نحميو هاذ ...، هاد املنع السلطات العمومية بلغاتو للمعنيين باألمر، 
كلهم تبلغوا بهاذ املسألة هاذي وعاد غنزيد مازال في...، فكاين 2 ديال 
األماكن وراه عندنا صور ديال هاذ ال�ضي كلو موثق ب les vidéo وبكل 
ال�ضي، كاينة فاس وطنجة ما كان حتى �ضي مشكل ملي تعلموا من طرف 
السلطات العمومية تجمعوا وتجمهروا ومن بعد تفرقوا بدون مشكل، 
في الدار البيضاء وإنزكان ومراكش على املستوى عندنا وقع العكس، راه 
درنا تسجيالت راه درناها في يوتوب باش تشوفوها، وغتشوفو على أن راه 
باينة على أن يعني السلطات األمنية راه ما جاتش وتدخالت، راه طبقات 
املساطر القانونية، وكانت إنذارات قانونية بواسطة مكبرات الصوت، 
الناس محتلين الشارع العام، وجالسين وسط الطوموبيالت، وسط 
الطوموبيالت، وباينين في فيديو و�ضي وحدين كيحرضوهم وكيقولوا لهم 
ما تحركوا شاي واجهوا القوات العمومية، فما يمكنش أبدا باش نبقاو 

نتفرجو في ذاك ال�ضي الزم القانون يحترم، وإخالء الشارع العام.

إذن قلت بدل االستجابة لهاذ اإلنذارات، الناس يديروا عقلهم كيما 
داروا في فاس وفي طنجة، راه كيبانوا في داك اسميتو، هادوك املؤطرين 
العكس بداو كيحضروا املتظاهرين، وبداو كيدفعوا القوات العمومية، 
 les vidéo هما اللي كيدافعوا لجهتهم، وإيال شفتو في اسميتو حتى لي
اللي هما داروها في l’internet راه كيصوروهم من واحد الجهة ومنين 



  87 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.14–17.ربيع الثاني.1437  )27.يناير.2016( 

كيرجعوا راه كتشوفو الناس طايحين، فهاذ ال�ضي عندنا حنا معروف، 
التعليمات اللي عندهم هو منين كيكون بداية التدخل ديال القوات 
العمومية، كيكون واحد العدد كبير ديال التظاهر باإلغماءات، تيبداو 
يطيحوا بوحدهم، بال منقول ليكم واحد املدينة في املغرب، فاش كان 
أول  العمومية،  السلطات  يتدخلوا  كيبداو  غير  املشكل  نفس  عندنا 
حاجة كيديروا هي كيبداو يطيحوا، وأكثر من هذا،... بالخلعة ربما، وأكثر 
من هذا في هاذيك املدينة املعينة اللي كتكلموا عليها إنزكان دخلوا ل 
centre وبداو كيضربوا بالحجر القوات العمومية، هاذوك الحاالت اللي 
تكلموا عليهم العنف وl’exagération وذاك ال�ضيء كلو بينو حالة وحدة 
اللي فيها الدم هاذيك راه عليها les enquêtes باش نشوفوا منين جات، 
حالة وحدة هي اللي كاينة، وكيما قلت هاذ ال�ضي حنا مولفين به، ملا غير 
تيبدا التدخل ديال األمن دائما كيبداو هذا، وبال منقول ليكم املدينة راه 
املدينة في الجنوب دائما مولفين هاذ ال�ضي، ولكن هاذ ال�ضي دائما، منين 

بدينا كنصوروا ما بقاتش كتدار.

القانون،  نطاق  في  تدخلت  األمنية  املصالح  أن  أؤكد  بخالصة، 
ولتنفيذ التعليمات الحكومية اللي منعت هاذ املسيرات، واألمن طبق هاذ 
التعليمات، ألن األهداف ديال هاذ املسيرات ما كانتش أهداف للدفاع 
عن مصالح هاذ الناس، كانت أهداف أخرى، وما يمكنش نخليوها، 
وأكرر حتى في املستقبل إن شاء هللا راه نؤكد أن هاذ املسيرات ديال هاذ 
الناس ستمنع، وخاصهم يطبقوا القانون معانا، إيال بغاو كل واحد يبقى 

يتحمل املسؤولية ديالو، إيال كاين �ضي عنف راه هما كيجيو ليه.

بالنسبة ما غندخلش في صلب املوضوع، ربما غادي تجي فرصة باش 

نذاكرو فيه مع السادة الوزراء املعنيين، إنما اللي بغيت نقول فقط 

هو أن الفصل ما بين التوظيف والتكوين راه معمول في كل الوظائف 

األخرى، ال املمرضين وال املهندسين، وال، كاين فصل ما بين تكوين وما 

بين...، هذا قرار حكومي، وإيال كاين إجماع حول �ضيء خاص األغلبية 

الحكومية حتى هي تفهم هاذ القضية هاذي، وتفهم على أن كاين هناك 

سياسة متبعة لجميع الفئات وفي جميع امليادين، وخاص..

الناس كلهم، باش  وفي األخير، كنوجه النداء من هاذ املنبر لهاذ 

راه  ديالهم  املستقبل  وراه  مفتوح،  زال  ما  التكوين  باب  راه  نقولهم 

مضمون، ألن الحمد هلل الخدمة لهدوك الناس اللي غيتكونوا 10 آالف 
راه كاين واحد الطرف كبير اللي غادي يلقى املنصب ديالو داخل الوظيفة 

العمومية بواسطة concours، كاين وظائف في القطاع الخاص، كاين 

واحد العدد...املستقبل مضمون، ما نبقاوش هاذ الشد والجذب اللي ما 

غينفع حتى �ضي واحد وما غيدينا لحتى �ضي ربح، وشكرا لكم.

عيسلد ائيس عاجلسل :

شكرا السيد وزير الداخلية، بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع 

األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا بما في ذلك املادة 104، افعت عاجلسل.
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نحض7 عاجلسل عيبينلل وعيتسعين بعد عمليئتين

عيتيايخ: الثالثاء 2 ربيع اآلخر 1437ه ) 12 يناير 2016م(.

عي7ئيسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

زواال  الرابعة  الساعة  من  ابتداء  دقائق  وست  ساعة  عيتوقلت: 
وثمانية وعشرون دقيقة.

القانونين  مشروعي  على  والتصويت  الدراسة  عألعميل:  جدول 
التاليين:

مشروع قانون 70.13 يتعلق باملراكز االستشفائية؛ .•

الظهير  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   67.15 رقم  قانون  مشروع  .•
الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 )22 
فبراير 1973( يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها 

والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

عيسلد اعشلد عيطييبي عيعلم7 ائيس نجلس عينوعب، ائيس 
عاجلسل:

أش7ف  على  وعيسالم  وعيصالة  عي7حلم  عي7حمن  هللا  بسم 
عمل7سلين.

عيسيدة عيوزاعء عملحترنون،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

يعقد مجلس النواب جلستين تشريعيتين للدراسة والتصويت على 
مشاريع ومقترحات قوانين: األولى وجدول أعمالها ما يلي:

-مشروع قانون رقم 70.13 يتعلق باملراكز االستشفائية الجامعية؛

- مشروع قانون رقم 67.15 يق�ضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 
بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 )22 فبراير 
وتكريرها  وتصديرها  الهيدروكاربور  مواد  باستيراد  يتعلق   )1973

والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

الجلسة الثانية وجدول أعمالها ما يلي:

- مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادة 36 من القانون رقم 65.00 
بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية؛

- مقترح قانون يرمي إلى اإلعفاء من الغرامات والزيادات عن التأخير 
الظهير  من  26و28  الفصلين  في  عليها  املنصوص  املتابعات  وصوائر 
الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 

1392 )27 يوليوز 1972( يتعلق بنظام الضمان االجتماعي.

الجلسة األولى: مشروع قانون 70.13 يتعلق باملراكز االستشفائية 
الجامعية، الكلمة للسيد الوزير لتقديم املشروع.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

أش7ف  على  وعيسالم  وعيصالة  عي7حلم  عي7حمن  هللا  بسم 
عمل7سلين.

عيسلد عي7ئيس عملحترم،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

لي عظيم الشرف أن أعرض أمام مجلسكم املوقر مشروع القانون 
70.13 املتعلق باملراكز االستشفائية الجامعية، غنكون جد مختصر 
باش غادي نذكر بعض النقط األساسية واملهمة في هاد املشروع، أوال 

تتجلى:

عيسلد عي7ئيس،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

اإلستشفائية  املراكز  دور  تقوية  في   70.13 املشروع  هاد  أهمية 
الجامعية الحالية أو التي سيتم إحداثها مستقبال، وتحيين إطار عملها 
وتعزيز مكانتها داخل املنظومة الصحية، للتذكير فقط القانون الحالي 
اللي تيسري على املراكز اإلستشفائية الجامعية هو من أواخر أو في وسط 
83 يعني عندو أكثر من 23 عام القانون الحالي، املشروع الحالي يهدف 

هاد املشروع باألساس:

بوجود  مستقبال  جامعي  استشفائي  مركز  كل  إحداث  ربط  أوال- 
الكلية، إيال كانت كلية الطب والصيدلة وعند االقتضاء كلية الطب 
لألسنان باش نتفاداو املشاكل مثال اللي عشناها في وجدة أنه بداو الناس 
تيقراو، ما كانتش يعني كان واحد decallage بين املستشفى والجامعة، 

املستشفى والكلية؛

ثانيا- تحديد مهام املراكز في أربعة محاور أساسية، القانون الحالي 
تيحدد املهام ديال املراكز االستشفائية في ثالثة:

تيقول العالج، التكوين والتكوين املستمر، والبحث العلمي، هذا 
القانون الجديد العالج كاين، التكوين والتكوين املستمر كذلك، لكن 
البحث العلمي تزادت عليه الخبرة l›expertise، تزادت عليه االبتكار 
l’innovation وكاين كذلك واحد املهمة رابعة اللي كان كيلعب دور مهم 
فيها املراكز االستشفائية الجامعية ومكناش كناخذوها بعين االعتبار هي 
الصحة العمومية، فاملراكر االستشفائية الجامعية تتواكب هاد ال�ضي؛

مهام  تفصيل  تيفصل،  جاء  الجديد  القانون  الثالثة-  النقطة 
واختصاصات املدراء اللي غيسيرو هاذ املراكز االستشفائية، تعيينهم 
املناصب  في  بالتعيين  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  لألحكام  وفقا 

العليا؛

رابعا- هاذ القانون جا بإحداث أربع هيئات استشارية لدى هؤالء 
اللجان  هاذ  هما  أشنو  املراكز،  تدبير  حسن  على  ملساعدتهم  املدراء 

األربعة االستشارية؟
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تيديرو  األطباء  والصيادلة،  األسنان  وأطباء  األطباء  مجلس  أوال 
مجلس  واملمرضين  املمرضات  مجلس  استشاري،  املجلس  واحد 
 la.commission.hospitalo- استشاري، اللجنة االستشفائية الجامعية
universitaire اللي كتكون واحد صلة وصل بين الكلية، الجامعة من 
 le conseil جهة واملستشفى الجامعي، وأخيرا مجلس اليقظة الصحية

.de vigilance sanitaires

أخيرا هاذ املشروع الحالي جا بمراجعة تركيبة املجالس اإلدارية اللي 
تم حذف عضوية بعض القطاعات الوزارية التي ليست لها اختصاصات 
مرتبطة بأنشطة هذه املراكز وأضاف مؤسسات أخرى، أضاف ممثلين 
آخرين، مثال املمثلين اإلداريين وشبه الطبيين والتقنيين اللي ماكانوش 
ممثلين تماما في القانون الحالي غير ممثلين، تزاد كذلك تمثيلية الهيئة 
الوطنية للطبيبات واألطباء، وزاد كذلك تمثيلية الهيئة الوطنية للتأمين 

.l’agence nationale de l’assurance maladie الصحي

الشكر  بخالص  املناسبة ألتقدم  أغتنم هذه  أن  أود  الختام،  في 

للسيدات النائبات املحترمات وللسادة النواب املحترمين أعضاء لجنة 

القطاعات االجتماعية على تجاوبهم مع أهداف ومرامي هذا املشروع 

واقتراحاتهم البناءة، التي ساهمت في إغنائه وتجويده، راجيا أن ينال 

كذلك موافقتكم كما كان عليه األمر داخل تلك اللجنة، شكرا على 

حسن إصغائكم.

عيسلد عي7ئيس:

شكرا السيد الوزير، وزع التقرير؟ املداخلة لفريق العدالة والتنمية 

للسيد النائب املحترم مصطفى اإلبراهيمي في حدود عشر دقائق، السيد 

النائب ال�ضي مصطفى اإلبراهيمي.

نمر إلى عملية التصويت: أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت 

عليها اللجنة، نعم السيدة الرئيسة.

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

عندنا تدخل باسم الفريق االشتراكي ...

عيسلد عي7ئيس:

في هذا املوضوع؟

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

في مشروع القانون املتعلق باملراكز االستشفائية...

عيسلد عي7ئيس:

ما أعطيتوناش، تفضل السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

إيال كان هناك..

عيسلد عي7ئيس:

ال ما عندناش، ها..

عيسلدة عينيئبل حسنيء أبو زيد:

إذن كاين إشكال...

عيسلد عي7ئيس:

ما كاينش...

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

شكرا.

عيسلد عي7ئيس:

الفريق  كاينش،  ما  دقائق  عشرة  والتنمية  العدالة  فريق  إذن 
أنا  البوزيدي،  جمال  النائب  السيد  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي 

مابقيتش كنشوف، خصني نبدل النظاظر .

عينيئب عيسلد جميل عيبوزيدي تليلي:

أش7ف  على  وعيسالم  وعيصالة  عي7حلم  عي7حمن  هللا  بسم 
عمل لوقيت وعمل7سلين.

عيسلد عي7ئيس عملحترم،

عيسلدعن عيوزي7عن عملحترنين،

عيسلدعت عينيئبيت، عيسيدة عينوعب عملحترنون،

لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
االستشفائية  املراكز  يهم  الذي  القانون  هذا  مناقشة  في  والتعادلية 
الدولة  من طرف  املبذولة  املجهودات  أحد  على  يخفى  ال  الجامعية. 
املغربية من أجل الرفع من مستوى الصحة باملغرب، واالنتقال بهذه 
كان  بعدما  السبعة  يوازي  عدد  إلى  الجامعية  االستشفائية  املراكز 

مقتصرا على مدينتي الرباط والدار البيضاء.

وقبل أن أتطرق إلى نقاش هذا القانون، يجب التذكير السيد الوزير 
أن الهدف من سن القوانين، هو تحسين الخدمات وتحسين مستوى 

املستشفيات.

رغم  الكثير  من  تعاني  زالت  ال  الجامعية  الصحية  املراكز  هذه 
هذه  حالة  بالذكر  وأخص  املجال،  هذا  في  املبذولة  املجهودات 
للتجهيزات  الكافية  الكميات  توفر  عدم  أو  انعدام  املستشفيات، 
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األساسية، هذه التجهيزات غالبا ما تكون في حالة عطب، وهاد األعطاب 
تتأخر في اإلصالح ديالها، مما يؤثر سلبا على السير العادي للمستشفيات، 
وخاصة على برمجة العمليات الجراحية. الحاالت ديال املستعجالت 
يؤثر  مما  ديالها،  الطبيعي  التسيير  وعدم  االرتباك  واحد  تعرف  التي 
سلبا على الحالة الصحية للمواطنين، كاين املشكل الثالث هو مشكل 
»راميد«، رغم أنه كاين وفعال، ولكن ال زالت تعترضه عدة مشاكل، 
خاصة بالنسبة لألدوية وعدم توفر مجموعة من التحليالت، مما يكون 

له دائما عواقب على الناس ذوي الدخل الضعيف أو املحدود.

السيد الوزير حنا نسجل في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
النقط اإليجابية التي أتى بها القانون، نسجل باعتزاز وبإيجابية التجاوب 
ديالكم كوزير مع التعديالت اللي طرحناها واللي كان تجاوب إيجابي 
جدا، وحنا من وجهة الفريق االستقاللي على أن هذا القانون سيدعم 
أوال الشفافية، سيدعم العمل املشترك، سيدعم إشراك جميع الفئات 
التي لها رأي في التسيير، وبالتالي نحن سنصوت في الفريق االستقاللي 
باإليجاب على هذا املشروع وشكرا ومزيد من املجهودات من أجل السهر 

على مصلحة املواطنين واملر�ضى منهم وشكرا.

عيسلد عي7ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار 
النائبة السيدة سميرة القاسمي.

عينيئبل عيسلدة سميرة عيقيسم7:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

عيسلد عي7ئيس عملحترم،

عيسيدة عيوزاعء عملحترنون،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  باسم  الكلمة  اتناول  أن  يسعدني 
باملراكز  يتعلق   70.13 رقم  قانون  مشروع  مناقشة  إطار  في  وذلك 
االستشفائية الجامعية، الذي جاء تماشيا وانسجاما مع تنزيل ورش 
من مؤسسات  التحتية  البنيات  تعزيز  من  يقتضيه  ما  ومع  الجهوية 
ومرافق استشفائية ذات بعد جامعي وأكاديمي، مع تخويلها مجموعة 
من املهام واالختصاصات، سواء تعلق األمر بعرض العالجات وتقديم 
الخدمات الصحية لفائدة املواطنين، أو التكوين لفائدة األطر الطبية 
وشبه الطبية، أو تقوية مجاالت البحث والخبرة واالبتكار، فضال عن 
دورها في إرساء دعائم وركائز املنظومة الصحية الوطنية. في أفق بلوغ 
خارطة صحية قائمة على مبدأ التوازن بين مختلف الجهات اإلثني عشر 

من جهات اململكة.

إن من شأن إحداث مراكز استشفائية جامعية وإقرانها بضرورة 
توفر كل جهة على مقر لكلية عمومية للطب أو الصيدلة أو طب األسنان، 

يستوجب التوفر على اعتمادات مالية، ورصد ميزانية محترمة تستجيب 
للطموحات والرهانات املنتظرة، مع ضرورة التوفر بطبيعة الحال على 
موارد بشرية كافية ومؤهلة ملمارسة مهامها على أكمل وجه، وهذا لن 
يتأتى إال عبر توفير الظروف املناسبة لالشتغال عبر تحفيز مقابل العطاء 
وتحسين األوضاع االجتماعية واإلدارية لهاته املوارد، وتوضيح طبيعة 
العالقات التي تجمع بين قطاع الصحة، باعتباره القطاع الو�ضي على 
هاته املراكز وقطاع التعليم العالي في مجال التكوين الجامعي والبحث 

العلمي.

إننا باسم فريق التجمع الوطني لألحرار ممتنون للتفاعل والتعاطي 
القانون  مناقشة مشروع  الحكومة خالل  الذي عبرت عنه  اإليجابي 
القطاعات  بلجنة  الجامعية  باملراكز االستشفائية  يتعلق   70.13 رقم 
تسعة  أصل  من  تعديال  عشر  لثالثة  قبولها  خالل  من  االجتماعية 
عشر تقدمنا بها، والتي شكلت ال محال قيمة مضافة إغناء وتجويدا 
للنص الذي نعتبره إحدى اللبنات األساسية ملأسسة وتقوية الترسانة 

القانونية الوطنية في مديان الصحة.

عيسلد عي7ئيس عملحترم،

عيسيدة عيوزاعء عملحترنون،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

إن نجاح املهام واالختصاصات املوكولة إلى هذه املراكز االستشفائية 
مستوى  على  الحكامة  مبادئ  اعتماد  بمدى  رهينا  يظل  الجامعية، 
تسييرها، كما أن من شأن اعتماد وإحداث املؤسسات سيمكنها من 
واملواطنين  املرتفقين  معظم  بقبول  تحظى  جليلة  خدمات  تقديم 
وخبراء جامعيين،  وباحثين  وطلبة  أطر طبية  من  الفاعلين  ومختلف 
وإذ نعول كثيرا على هذه املراكز االستشفائية الجامعية لتلعب دورها 
في ما يتعلق بتقديمها وعرضها لعالجات استشفائية، ذات جودة عالية 
واالرتقاء بمجال التأطير بالنسبة للطلبة واألطباء املقيمين واملمرضين 
لواقع  شامل  بتقييم  مطالبين  كذلك  فإننا  والتقنيين،  واإلداريين 
املنظومة الصحية، خاصة في ما يتعلق بطبيعة العالقة بين املتكافئة 

التي تجمع مثل هاته املؤسسات بالقطاع الخاص.

على  الغيرة  باب  ومن  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  باسم  إننا 
القطاع الصحي، ندعو الحكومة من خالل هاد مشروع القانون رقم 
االستفادة  إلى ضرورة  الجامعية  االستشفائية  باملراكز  يتعلق   70.13
من التجارب الدولية في هذا اإلطار، والسهر على عقد اتفاقيات شراكة 
وتعاون بين هذه املراكز االستشفائية الجامعية مع غيرها من املراكز، 
خاصة فرنسا وأملانيا، والتي تضع أطباء الصحة العمومية باختالف 
تخصصاتهم يشتغلون جنبا إلى جنب مع نظرائهم من األساتذة والخبراء 
في مجال البحث العلمي، وحتى نكون صائبين وعمليين إنجاحا ملهام 
وتقديم  التكوين  من  كل  في  تتجلى  والتي  املراكز  هذه  واختصاصات 
العالجات والبحث والخبرة والصحة العمومية، فإننا نو�ضي الحكومة 

بما يلي:
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احترام التراتبية في تقديم العالجات وعدم الخلط بين املزاولة  .-
والبحث والتأطير؛

توضيح العالقة بين هذه املراكز وغيرها من مؤسسات الصحة  .-
العمومية وتحديد أوجه التقاطع مع القطاع الخاص؛

اعتماد مبدأ التكافؤ بين العرض والطلب في مجال التكوين  .-
على أال يفوق عدد الطلبة الطاقة االستيعابية لهاته املراكز؛

عيسلد عي7ئيس عملحترم،

عيسيدة عيوزاعء عملحترنون،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

في الختام ال بد لنا باسم فريق التجمع الوطني لألحرار أن نثمن كل 
املقتضيات التي جاءت واردة في هذا املشروع قانون، والذي سيعزز 
الترسانة القانونية املرتبطة باملنظومة الصحية، معبرين عن انخراطنا 
وتصويتنا باإليجاب عليه، في انتظار أن تغير هذه املراكز االستشفائية 
الجامعية الواقع الذي طبع املشهد الصحي والوطني من قبل. شكرا على 

إصغائكم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلد عي7ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، السيدة 
النائبة بشرى املالكي.

عينيئبل عيسلدة بش7ى عملييك7:

شك7ع، عيسلد عي7ئيس،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

عيسلدعت وعيسيدة عيوزاعء عملحترنون،

يطيب لي أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار مناقشة 
الجامعية،  اإلستشفائية  باملراكز  املتعلق   70.13 رقم  قانون  مشروع 
والحال أنه ينبغي أن نؤكد أوال على األهمية البالغة لهذا املشروع، وذلك 
بالنظر إلى مساهمته املباشرة في تقريب الخدمات الصحية للمواطنين في 
إطار جهوي، وهو األمر الذي يساير تنزيل ورش الجهوية املوسعة الذي ما 
فتئت بالدنا تطمح إليه، وكذا إعادة النظر في بنية هذه املراكز بما يالئم 
هذا املسار الذي اختاره املغرب كتوجه استراتجي لضمان استمرارية 
التنمية بوتيرة متسارعة وموحدة ومنسجمة بين سائر املجال الترابي 
للمملكة، هذا علما أن طموحنا كان أكبر من هاته الترسانة من القواعد 
القانونية املؤطرة لهذا املشروع، حيث كنا نأمل أن تعرف الوصاية 
وبالسرعة  إخضاعها  عبر  وملحوظا  ملموسا  تطورا  املركزية  للسلطة 
املطلوبة لالختصاصات املنقولة إلى الجهات واعتماد مبدأ الالمركزية 
كمرحلة أولى، ومن تمة االتجاه نحو مراكز استشفائية تشمل الخدمات 
الصحية االستشفائية والعالجية وتجاوز منطق االختيار بينهما، بمعنى 

أن تقدم هذه املراكز االستشفاء والعالج في ذات اآلن.

على  نعتبرها مشوشة  قد  التي  األمور  من  املحترم،  الوزير  السيد 
الفلسفة العامة لهذه املبادرة هي خلق جهاز موازي ملجلس إدارة هذه 
املؤسسات، وهي لجنة التسيير التي منح لها املشروع إمكانية دراسة 
والحالة هذه  اإلدارة  فيها االختصاص ملجلس  يعود  ملفات  ومعالجة 
ستكون أمام سياسيات عمومية بصيغة الجمع، وليست أمام سياسة 

عمومية متفق حولها.

إن االتجاه العام الذي يجب مسايرته هو التخفيف من األجهزة 
بقضايا  األمر  يتعلق  حينما  خاصة  واإلنجاز،  التنفيذ  تسهيل  بغاية 
اجتماعية مهمة مثل االستشفاء والعالج، ونعتقد أن املنحى الذي ذهب 
فيه املشروع من شأنه تعقيد عملية التنفيذ بدل تيسيرها، فهذه املهمة 
من اختصاص مدراء املراكز الذين يتم تعيينهم وفقا لألحكام التشريعية 
والتنظيمية املتعلقة باملناصب العليا. وفي هذا اإلطار، نؤكد على ضرورة 
ضمان تكافؤ الفرص والحرص على اختيار الكفاءات املؤهلة للقيام 
بهذه الخدمة االجتماعية بامتياز، وعدم السقوط في منطق الترضيات 

واملحسوبية والنظرة الحزبية الضيقة.

السيد الوزير، كما نؤكد في فريق األصالة واملعاصرة على ضرورة 
ضمان الحقوق املكتسبة لألعوان واملوظفين الذين سيلحقون تلقائيا 
وبناء على طلبهم إلى املراكز االستشفائية الجامعية، وأن يحرص النظام 
األسا�ضي املزمع إعداده بهذا الشأن، وأال يتم إحداث خلل في وظيفة 
امللحقين بما يضمن استمرارية عطاءات الفئات املعنية، وبما يحفزهم 

أيضا على بذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل بهدف مرودية أوفر.

وفي األخير نريد أن نثير انتباهكم السيد الوزير املحترم، أنه بقدر 
التشريعية  النصوص  من  املزيد  إلى  الحيوي  القطاع  هذا  يحتاج  ما 
والتنظيمية املؤطرة لهذا القطاع، بقدر ما يتطلب األمر إعمال وتفعيل 
من  لالستفادة  كثب  وتتبعها عن  الواقع،  أرض  على  النصوص  هذه 
إصدار  في  تكمن  ال  العبرة  وأن  سيما  ورائها،  من  املتوخاة  األهداف 
القوانين فحسب، وإنما الجوهر في كل ذلك هو أن يشعر املواطن املغربي 
بتحسن في الخدمات االستشفائية والعالجية املقدمة من طرف هذه 
املساعدة  نظام  من  املستفيدين  بأن  علمنا  إذا  خاصة  املؤسسات، 
الطبية »راميد« ال يزالوا يعانون األمرين جراء غالء تكلفة مستلزمات 

العالج وطول مدة االنتظار فيما يهم املواعيد.

السيد الوزير املحترم، إننا في الوقت الذي نثمن فيه املجهودات 
التي تبذلونها ألجل تطوير هذا القطاع ومحاولة تحسين خدماته، فإننا 
نسجل على أن هذا املشروع قانون لم تذيلوه بقواعد قانونية مرنة من 
شأنها تمكين املسؤولين على هذه املؤسسات من سلطة اتخاذ القرارات 

املناسبة في الوقت املناسب ضمانا للنجاعة والفعالية، وشكرا.

عيسلد ائيس عملجلس:

املحترمة  النائبة  للفريق االشتراكي،  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكر 
السيدة حسناء أبو زيد.
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عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

شك7ع، عيسلد عي7ئيس،

عيسلد عيوزي7،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب،

أتشرف بالتدخل باسم الفريق االشتراكي في مناقشة مشروع قانون 
رقم 70.13 بشأن املراكز االستشفائية الجامعية، إذ تقدمت الحكومة 
أجل  ومن  التشريعية،  الترسانة  تقوية  أجل  من  القانون  بمشروع 
مجموعة من األهداف واملرامي التي لخصها السيد الوزير في تقديمه 
ملشروع القانون هذا، فإذا كان رهان تطوير املنظومة الصحية أحد 
أكبر وأعتى التحديات التي تواجه املغرب منذ االستقالل، وإذا كانت 
الحكومات املتعاقبة حاولت تثبيت حق املغاربة في الصحة عبر سياسات 
عمومية، تهم باألساس جودة الخدمة الصحية في املستشفى العمومي 
وتوسيع العرض الصحي ونهج سياسة تقوم على الولوج املنصف للدواء 
بعد الولوج العادل للعالج، مرورا وبينهما الولوج املناسب زمنا وكيفا 
لالستشفاء، وإذا كان واقع األعطاب البنيوية التي يرزح تحتها القطاع 
املرتبطة  الحكومية  السياسة  في  ليس  النظر  إعادة  يتطلب  الصحي 
بالقطاع، ولكن في فلسفة وأرضية بلورة السياسة الصحية في إطار 
مقاربة أشمل، تعتمد وهذا ما أكد عليه الفريق االشتراكي في تدخله في 
مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2016، هذه املقاربة 
لالختيارات  محددة  كأرضية  الصحية  املسألة  تعتمد  أن  يجب  التي 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية للدولة، وهذا ما يبرر 
اإلخفاق الحكومي في تحقيق أهداف نظام املساعدة الطبية للفقراء 
الذي أخلف موعد انتظارات حشدها هذا املشروع، والذي من أسباب 
املتعلق  الحالي  القانون  تصورنا ملشروع  أو  قانوننا  املشهودة  تعثراته 

باملستشفيات الجامعية وعالقتها مع املؤسسات الصحية األخرى.

لذلك، فإننا في الفريق االشتراكي نرى أن مشروع القانون املتعلق 
لجنة  إطار  في  النواب  مجلس  على  أحيل  كما  اإلستشفائية  باملراكز 
هذه  حلحلة  في  الطموح  بالشكل  يسهم  لن  االجتماعية،  القطاعات 
الوضعية من خالل املعالجة الحقيقية ألعطاب املراكز االستشفائية، 
فآليات ضبط وتسيير وإدارة هذه املؤسسات وحتى بالشكل املقترح حاليا 
غير ضامنة لشروط الحوكمة والعقلنة، كما أن إشكالية تدبير التمثيلية 
النافعة والناجعة والفاعلة تبقى عطبا كبيرا، إذ اقتصر املشروع على 
عدد محدود من ممثلي كافة الفئات، دون القبول بتمثيليات مفروزة 
لفئات واضحة منها مثال املمرضين الذين يكادون يناهزون %70 من 
املوارد البشرية مع نسبة تأنيث عالية، مقارنة بباقي الفئات األخرى، 
الحكومة  ترفض  كيف  الحالي،  السؤال  نطرح  يجعلنا  الذي  ال�ضيء 
تعديالت باسم الفريق االشتراكي بتوسيع التمثيلية أوال قدمتها مجموعة 
من الفرق في إطار األغلبية واملعارضة؟ لكن أيضا، كيف يمكن لحكومة 
دستور ترسيخ ودسترة املناصفة أن ترفض اعتماد آلية املناصفة إقرارا 

ملبدأ الدستور في تمثيلية أو في تشكيل تركيبة عادية في قطاع يشهد 
نسبة تأنيث عالية؟ كما أخلفت في اعتقادنا الحكومة موعد استدراك 
الخلل على مستوى املوارد البشرية، وذلك بتسويغ غير مفهوم لتأجيل 
وتمطيط موعد اعتماد أو إقرار نظام الطبيب املمارس االستشفائي، 
رغم توفر الترسانة القانونية على مرسوم يمكن أن يفي بهذا الغرض، 
القائم على مستوى  التي يمكن أن تعالج الخصاص  هذه املسؤولية 

املوارد البشرية.

عيسلد عيوزي7،

إننا ال نرى في مشروع القانون هذا املتعلق باملراكز االستشفائية 
مجرد عملية من أجل توسيع ربما بعض الصالحيات أو إصالح بعض 
تصور  بلورة  في  املساهمة  أو  إلصالح  مدخال  نعتبره  إنما  األعطاب، 
املراكز  مدخلها  والتي  الصحية  للسياسة  أشمل  أكثر  ومقاربة  جديد 

االستشفائية، وشكرا.

عيسلد عي7ئيس:

السيدة  الحركي  الفريق  عن  متدخل  آخر  النائبة،  السيدة  شكرا 
النائبة املحترمة فاطمة أكعيمة مازي.

عينيئبل عيسلدة فيطمل أكعلمل نيزي:

أش7ف  على  وعيسالم  وعيصالة  عي7حلم  عي7حمن  هللا  بسم 
عمل7سلين.

عيسلد عي7ئيس عملحترم،

عيسيدة عيوزاعء عملحترنون،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

إلبداء  األغلبية  ومجموعة  فرق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
وجهة نظرنا وموقفنا من مشروع القانون رقم 70.13 يتعلق باملراكز 
االستشفائية الجامعية، إضافة إلى ما جاء في مداخلة النائبة املحترمة 

سميرة القاسمي عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

ال بد من اإلشارة في البداية، أن هذا املشروع قانون يعد من بيد 
أهم األوراش اإلصالحية الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي ببالدنا، 
والتدبيرية  العلمية  واملستجدات  التطورات  مواكبة  إلى  يهدف  حيث 
املتعلقة بمجاالت تدخل املراكز االستشفائية الجامعية، كما أنه يكت�ضي 
أهمية بالغة في تعزيز البنيات التحتية للمنظومة الصحية على الصعيد 
الوطني، استجابة النتظارات املواطنات واملواطنين في مجال االرتقاء 

والسمو بنوعية وجودة الخدمات الصحية املقدمة إليهم.

عيسلد عي7ئيس عملحترم،

إن هذا املشروع يعتبر تكريسا وبلورة نوعية للجهود التي تبذلها 
الحكومة من أجل تقريب الخدمات الصحية من املواطنين واملواطنات، 
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االستشفائية  املراكز  تشكل  حيث  إليها،  املتكافئ  ولوجهم  وتسهيل 
الخدمات  جانب  إلى  أنه  ذلك  ببالدنا،  الصحي  الهرم  قمة  الجامعية 
الصحية والعالجية التي تقدمها في جميع التخصصات لصالح املر�ضى، 
فإنها تطلع بمهمة التكوين وتقوية القدرات املهنية والتكوين املستمر 
لفائدة األطر الطبية والتقنية وشبه الطبية، لذلك كان من الضروري 
االنخراط في إصالح هذا القطاع عن طريق تفعيل العديد من التدابير 
يعرفها  التي  القانونية ومواجهة مجموعة من اإلكراهات  واإلجراءات 
هذا القطاع ببالدنا، ونعتقد أن تفعيل البعد الجهوي في مجال البنيات 
الصحية من مستوى املراكز االستشفائية الجامعية سيحقق القرب 
الصحي املطلوب، وسوف يحد ال محالة من املشاكل املتعددة واملتراكمة، 
وسوف يشكل إحدى لبنات الالتركيز الصحي في انتظار الالتركيز اإلداري 

وفق فلسفة الجهوية املتقدمة.

إننا فرق ومجموعة األغلبية السيد الرئيس، نثمن هذا املشروع 
املواضيع  تتمحور حول مجموعة من  أحكامه  أن  اعتبار  قانون على 
تتعلق أساسا بإحداث مركز استشفائي جامعي في املستقبل في أي جهة 
بالوجود املسبق لكلية عمومية للطب والصيدلة، وعند االقتضاء كلية 
عمومية لطب األسنان، وكذا تسمية تلك املراكز باملراكز االستشفائية 
الجامعية، إلبراز دورها الفعال في التكوين الطبي والصيدلي وفي طب 
األسنان، وتمكينها من التفاعل مع محيطها الجامعي، وكذا مراجعة 
وتفصيل مهام هاته املراكز ومراجعة تركيبة مجالسها اإلدارية، ومن 
اإلجراءات الهامة التي حملها هذا املشروع تنصيصه على حذف عضوية 

بعض القطاعات الوزارية التي ليست لها عالقة مباشرة بأنشطة هذه 

املراكز، وإضافة أطراف ذات عالقة مباشرة بعمل هذه املراكز، من 

قبل ممثلي املستخدمين اإلداريين إلى جانب ممثلي األساتذة الباحثين 

لهذه  اإلدارية  املجالس  اختصاصات  مراجعة  إلى  باإلضافة  وغيرهم، 

املراكز وتوسيعها لكي تشمل بعض املجاالت غير املنصوص عليها في 

القانون الجاري به العمل، ومراجعة تسمية مجلس التسيير وتركيبته 

ومجال اختصاصاته وكيفية اشتغاله وتغيير شروط تعيين املسؤولين 

عن املراكز االستشفائية واملؤسسات االستشفائية والعالجية املكونة لها 

وفقا للتشريع والتنظيم الجديدين في مجال التعيين في املناصب العليا.

عيسلد عي7ئيس،

إن من شأن إخراج هذا املشروع أن يعمل على تقريب الخدمات 

الصحية من املواطنين، السيما الخدمات الصحية املتخصصة وتوفير 

والصيدلة،  الطب  بكلية  الباحثين  لألساتذة  استشفائية  مؤسسات 

قصد مباشرة أعمال التأطير والبحث العالجي التخص�ضي بها، وتمكين 

ضمانات  وتقديم  مالئم،  تطبيقي  تكوين  من  االستفادة  من  الطلبة 

لخدمة املر�ضى وتعزيز الضمانات القانونية، نظرا ملا تضطلع به من أدوار 

طالئعية ومحورية في تقديم العالجات من املستوى الثالث والتكوين، 
زيادة على إضافتهات النوعية في النهوض بالبحث العلمي السريري.

عيسلد عي7ئيس،

إننا في فرق ومجموعة األغلبية نعتبر أن إحداث هذه املراكز هو 
للبعد الجهوي في منظوره الشمولي، وهو حدث هام يكت�ضي  انتصار 
صبغة العدالة الصحية في جوهره، ورفع الحيف عن العديد من املناطق 
املهمشة بمختلف الجهات، باإلضافة إلى كونه سيعمل على التخفيف 
من االكتظاظ الذي تعرفه باقي املستشفيات على الصعيد الجهوي، كما 
أن إحداث مراكز استشفائية في كل جهة من جهات اململكة ملن شأنه 
أن يعمم فرص العالج على كل املناطق، خاصة بالعالم القروي ويؤدي 
إلى توزيع عادل للخدمات، ...شبه عادل للخدمات، خدمات الدولة في 
امليدان الصحي التي تبقى من مسؤوليتها األساسية نظرا الرتفاع تكاليف 
العالج بالعيادات الخاصة التي أصبحت خارج قدرات شرائح عريضة 

من املجتمع.

عيسلد عي7ئيس،

إن هذا اإلصالح ينطلق باألساس من مالحظات ميدانية حول ما 
تعيشه املراكز الحالية على سبيل املثال إبن رشد بالدار البيضاء وابن 
سينا بالرباط من اكتظاظ كبير وانعدام القدرة في كثير من األحيان 
على االستجابة إلى املواطنين الذين تحتم عليهم نوعية أمراضهم زيارة 
هذه املراكز، حيث يأتون من جميع أنحاء املغرب، ويرابطون أياما من 
أجل الحصول على املواعيد وهنا تحدث كثير من املعاناة واملضاعفات 

الصحية وربما الوفيات قبل العالج.

إن الحديث عن مشاكل القطاع الصحي وتنوع مظاهره، لن تحجب 
والقطاع  الجمعوي  والقطاع  الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  أبدا  عنا 
الخاص على مستوى التضامن مع الساكنة الفقيرة في مختلف املناطق، 
من  القرب  شعار  لتجسيد  تسعى  تشاركية  آلية  نعتبرها  ثقافة  وهي 
حاجيات املواطن على أرض الواقع، إال أنه ينبغي تشجيعها والدفع بها 

في كل جهات ومناطق البالد،

لهذه االعتبارات وغيرها، فإننا في فرق ومجموعة األغلبية سنصوت 
األوضاع  تشهد  أن  آملين  قانون،  املشروع  هذا  لفائدة  باإليجاب 
من  املزيد  العمومي  الصحي  بالقطاع  للعاملين  واملالية  االجتماعية 
التحسن ألن في ذلك انعكاس إيجابي على الخدمات املقدمة للمواطنين، 

وشكرا.

عيسلد ائيس عملجلس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، إذن نمر إلى عملية التصويت:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

اإللكتروني  النظام  صاوبنا  ألن  دابا،  نستعمولها  غادي  البطاقة 
للتصويت، غادي نستعملوها، احنا بصدد �ضي نور الدين مضيان دوي 

مع...



عدد.14–17.ربيع الثاني.1437  )27.يناير.2016( الجريدة الرسمية للبرملان97    

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

املادة 5 ورد بشأنها تعديالن من لدن الفريق االشتراكي، الكلمة ألحد 
مقدمي هذين التعديلين، السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

تركيبة  أو  بتكوين  واملتعلق  االشتراكي  الفريق  في  املقدم  التعديل 
مجلس اإلدارة، اقترحنا في تعديل أولي أن يكون من بين، اقترحنا أن 
يكون من بين أعضاء املجلس اإلداري مدير املعهد العالي ملهن التمريض 

وتقنيات الصحة، وهذا هو مضمون تعديلنا، شكرا.

عيسلد عي7ئيس:

السيد الوزير، الحكومة. التعديلين بجوج، املادة 5.

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

التعديل الثاني وهو املتعلق بإعادة صياغة املقترح الحكومي املتعلق 
بالتركيبة، إذ اقترحنا كممثلين عن األساتذة الباحثين أطباء والصيدلة 
وأطباء األسنان العاملين الثمانية، واقترحنا أربع ممثلين عن املمرضين 
واملمرضات وتقنيي وتقنيات الصحة، هدفنا كان باإلضافة إلى توسيع 
التمثيلية وثمثيلية املمرضين بشكل صريح، كان هدفنا اعتماد أهداف 
زوجية من أجل تسهيل اعتماد آلية املناصفة، احتراما ملبدأ املساواة بين 

الرجال والنساء الذي نص عليه الدستور املغربي، شكرا.

عيسلد عي7ئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

هذان التعديالن مقبلناهمش في الحكومة لثالثة األسباب:

التمريض  ملهن  العالي  املعهد  مدير  يخص  فيما  األول:  السبب 
والتقنيات الصحية، أوال املرسوم املحدث واملنظم لهذه املعاهد، العاهد 
العليا للمهن التمريضية والتقنيات الصحية، بهذا املرسوم كاين واحد 
اللجنة وزارية، اللي فيها املدراء املركزيون، اللي فيها مدراء هاد املعاهد، 
واللي فيها كذلك مدراء املستشفيات الجامعية، فال داعي أنه نكثرو، هنا 

غيكونوا...

النقطة الثانية: كاين واحد املنشور ديال رئيس الحكومة، ميثاق 
الحكامة ديال املؤسسات العمومية واملنشآت العامة باش ما نضخموش 
من أجل تقوية دور املجالس التداولية، من تقوية الحكامة واملحاسبة.

أخيرا: فيما يخص املمرضات واملمرضين، كانوا في القانون الحالي 

الفريق  دابا  ثالثة،  اقترحنا  دابا  ممرض،  �ضي  حتى  ماكاين  صفر، 
إيال  تنقولو  أنه باش يكونوا ممرضين، حنا  تيقترح  االشتراكي املحترم 
املهندسين  لينا  ينوضوا  غادي  ممرض  كلمة  درنا  الفئة  هاد  خرجنا 
املتصرفين، التقنيين يعني غادي نصدقو... هادي كتجربة أولى من صفر 
إلى ثالثة، نبداو وإال غادي نصدقو جميع الفئات غادي تبغي تشوف 
سميتها حتى هي خارجة تمة وغادي نصدقو في واحد التضخم اللي غادي 

يكون واحد... شكرا.

عيسلد عي7ئيس:

هذين  مؤيد  أحد،  ال  التعديلين،  هذين  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
التعديلين؟ السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

شكرا، بالنسبة للتعديل األول املتعلق بإدراج ضمن تكوين أو تركيبة 
مع  تماشيا  فهذا  التمريض،  ملهن  العالي  املعهد  مدير  اإلدارة  مجلس 
املذكرة التي قدمها السيد الوزير، كما هو تما�ضي مع مقتضيات البرنامج 
الحكومي واملتعلقة بتعزيز تمثيلية كل الفئات، خصوصا أن أكبر نسبة 
من العالجات تقدم على يد فئة املمرضين واملمرضات، إضافة إلى حرصنا 
على املالءمة عن النوايا التي عبرت عنها الحكومة مع سياق تطوير مهنة 
التمريض، تكوين جامعي قانون جديد وهيئة وطنية، أيضا ال يمكن بأي 

حال من األحوال أال نفرز فئة تكاد تقدم %70 من العالجات.

أما بالنسبة ملسألة املناصفة فنحن لم نستمع إلى رأي الحكومة، األمر 
اقتصر فقط على أعداد املجالس أو تركيبة املجالس التداولية، لذلك 
نريد أن نعرف هل الحكومة ترفض إقرار مبدأ دستوري متعلق في آلية 
املناصفة بين الرجال والنساء؟ لذلك أنا ما سمعتش الجواب الحكومي، 
هناك رفض على مستوى اللجنة، ولكن ننتظر أن يتم استدراكه على 
مستوى الجلسة العامة، ألنه أوال: إذا تعذر على املشرع وعلى الحكومة أن 
تعتمد هذه اآللية بشكل سهل بين مجلس فيه تركيبات ديال 4 و 6 و 8، 
فال أتصور كيف يمكن أن تقدم أو أن تقدم إجراءات كفيلة بأن تضمن 
السعي نحو املناصفة، احنا لم نطلب الكثير، هذه تركيبة في مجلس فيه 
6 وفيه 4 وفيه 2، ما اإلشكال في أن تنص الحكومة على أن يتم تطبيق 
آلية املناصفة؟ إذا لم نستطع أن نعكس هذا املبدأ اإلنساني والحقوقي 
على مستوى نخبة املجتمع، فهل كنا على حق؟ وهل كنا صادقين حينما 
اعتمدناه داخل دستور 2011؟ وإلى اآلن لم نستمع للجواب الحكومي 
حول عدم قبوله إلقرار آلية املناصفة في تركيبة بسيطة داخل نخبة 

املجتمع، شكرا.

عيسلد عي7ئيس:

السيد الوزير ما عندكش، أنت ضد املناصفة، واش غادي...، حيث 
السيدة النائبة كتطلب الجواب على التعديل الثاني.
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عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

غادي ناقشو دابا في الجلسة ألن ملي تيكون واحد مكاينش املناصفة، 
ملي تيكونو ثالثة ما يمكنش تكون مناصفة، ولهذا كان نقاش بيننا، 
قلنا اتفقنا في اللجنة أنه هادو هم األرقام اللي مشينا عليهم وقلنا هذه 
كبداية واليني نسعى إلى املناصفة كما يسعى... واحد ماغاديش نقسموه 

على جوج.

عيسلد عي7ئيس:

شكرا السيد الوزير، إذن أعرض التعديل األول للتصويت:

ال�ضي نور الدين انتم امتناع...

املوافقون:48

املعارضون: 110

املمتنعون: 16

أعرض التعديل الثاني للتصويت نفس العدد، ال، إذن التعديل 
الثاني:

املوافقون: 66

املعارضون: 110

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 66

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 66

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

أعرض املادة 8 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 9 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض املادة 10 للتصويت: ال، إذن املادة 10 ورد بشأنها تعديل من 
لدن الفريق االشتراكي.

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

السيد الرئيس، هو تعديل يذهب في نفس السياق متعلق دائما 

بضرورة التزامنا باحترام سعي الدستور نحو املناصفة في تركيبة مجلس 
التسيير، باملناسبة اللجنة املوضوعاتية حول املساواة واملناصفة هي 
مفعلة، ونرجو أن تكون لتفعيلها وهيكلتها إن شاء هللا مسار جيد، ونتمنى 

أن ينعكس هذا على هذه املبادئ التي ندافع عنها، شكرا.

عيسلد عي7ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

كنا رفضنا هاد التعديل لنفس األسباب اللي سبقت...

عيسلد عي7ئيس:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من معارض لهذا التعديل؟ السيد 
الرئيس.

عينيئب عيسلد عبد هللا بووعنو، ائيس ف7يق عيعدعيل وعيتنملل:

هي الفئات األخرى أنواع، صحيح منها املمرضين، إيال درنا املمرضين 

 
ّ
 ماجور وال

ّ
 إداري وال

ّ
غادي نقسيو الفئات األخرى، كاين دابا ممرض وال

خدام خدمة إدارية، ولذلك هذه تسعهم جميعا، أما إذا مشينا فيئنا 

خصنا نديرو متصرفين حتى هما والو كثار، ونديرو أطباء األسنان زعما 

غادي نديرو غادي ندخلو في واحد املنطق ديال التفييئ، لذلك هذا 

املعنى ديال فئات أخرى يشملهم، شكرا.

عيسلد عي7ئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل، ما كاينش، أعرض هذا التعديل 

للتصويت:

املوافقون:66

املعارضون:110

املمتنعون:ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:110

املعارضون:ال أحد

املمتنعون:66

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

الكلمة  االشتراكي،  الفريق  لدن  تعديل من  بشأنها  ورد   12 املادة 

للسيدة النائبة.
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عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

شكرا، التعديل املقترح بالنسبة للمادة 12، هو أنه يعين مدير املركز 
وفقا لألحكام التشريعية والحكومة مشكورة أكدت على أن هاد التعيين 
بالتعيين في  يكون بناءا على األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة 
املناصب العليا، لكن بحكم خصوصية هذا التعيين اشترطنا أن يكون 
حاصال على تكوين في مجال اإلدارة الصحية أو التسيير اإلداري واملالي، 
األعمال  في جدول  الثابتة  النقطة  هذه  بما شهدته  استشهادا  وهذا 
من  مجموعة  على   02.12 القانون  تنصيص  رغم  حيث  الحكومي، 
املعايير التي ترتبط بمعايير معينة في التعيين، إال أنه نالحظ أنها يقل ما 
تحترم الحكومة هذه املعايير، لذلك اعتبرنا أن مدير املركز عندو وظيفة 
باألساس في التدبير اإلداري واملالي وفي املجال الصحي، لذلك اشترطنا 
في مجال اإلدارة الصحية  تكوين  هذا الشرط أن يكون حاصال على 

والتسيير اإلداري واملالي، شكرا.

عيسلد عي7ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

عالش؟ أوال: إيال قبلنا هذا التعديل، يعني غادي واحد الفئة عريضة 
ديال الناس اللي سيروا اللي عندهم تجربة كبيرة غانقصيوهم، يعني 
عندكش  ما  الصحية،  اإلدارة  عندكش  ما  قريتيش  ما  أنت  غنقولو 
التسيير اإلداري واملالي، كاين ناس اللي عندهم تجرية وتيقوموا بواحد 

املجهود جبار؛

ثانيا: احنا قلنا في املادة 12 يعين مدير املركز وفقا لألحكام التشريعية 
والتنظيمية املتعلقة بالتعيين في املناصب العليا، والشروط والكفاءات 
اللي خاصها توفر راه منين غادي يخرج L’appel à candidature كيخرج 

فيها الشروط والكفاءات اللي بغيناها فهاذ ال�ضي، شكرا

عيسلد عي7ئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، 
مؤيدي التعديل، ال أحد، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 48

املعارضون: 110

املمتنعون: 16

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون : 66

أعرض املادة 13، املادة 14، املادة15، املادة 16، املادة 17، املادة 
18، املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع؛

الكلمة  االشتراكي،  الفريق  لدن  تعديل من  بشأنها  ورد   20 املادة 
للسيدة النائبة:

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

شكرا، هذا التعديل يهم املادة 20 ويهم تركيبة العاملين باملركز، 
تدبيرها  إطار  في  املغربية  الصحية  للمنظومة  األوان  آن  أنه  اقترحنا 
للمستشفيات أو املراكز االستشفائية، أن تضيف نظام خاص بالطبيب 
املمارس االستشفائي من أجل تجسير الهوة املتعلقة بالخصاص، ومن 
أجل تكييف أو مالءمة وضع قائم اليوم مع القانون، لذلك تقدمنا 
بتعديل من أجل أن يكون من بين عمال أو العاملين عفوا في املركز 

االستشفائي نظام خاص بالطبيب املمارس االستشفائي، شكرا.

عيسلد عي7ئيس:

الكلمة للسيد الوزير، الحكومة.

عيسلدعاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

التعديل كذلك رفضناه عالش؟ أوال التعديل اللي عندي؛ الفرع 
الثاني: املستخدمون، و هو ما�ضي املستخدمون، يعني هما العاملون، 
يعني راه كاين ما عرفتش، ال ما كاينش صيغة توافقية، احنا اللي عندنا 
ما فيهاش هاذ ال�ضي:« يتألف مستخدمو املركز ما�ضي مستخدمو املركز، 
الناس العاملون في املركز«، ما فيها باس، املشكل مطروح هو طبيب 
ممارس استشفائي يعنيle praticien hospitalier أشنو هو املقصود؟ 
باش الطبيب أستاذ جامعي باش يدير بالبحث العلمي ويتكلف بالطلبة 
 1niveau 2 اللي  الصحية  بالخدمات  غيتكلف  اللي  بالتكوين خاص 
niveau كاين في فرنسا praticien hospitalier في املغرب هاذ ال�ضي راه 
كاين، املرسوم الحالي يمكن جميع املستشفيات الجامعية أنها تجيب 
الناس، إيال تتجيبهم بقات غير في السمية، احنا السمية ما�ضي  هاذ 
ضد السمية، إيال درنا سمية جديدة أول مرة غنخرجو طبيب ممارس 
استشفائي أول مرة في تاريخ املغرب، غادي نصدقوا في املشاكل ديال 
النظام األسا�ضي ديالو شحال خاصو يشد، أشنو ما يديرش، غنصدقو 
الصحية  املراكز  هو  املشكل،  واحد  نحلو  واش  أشنو  املشكل  يعني، 
الجميع عندها الحق وبدات كتستافد من هاذ ال�ضي، فاس هاذ العام 
دارو 12 ، الدار البيضاء العام اللي داز دارو 10 إلى آخره، فهاذ ال�ضي 

باش رفضنا...

عيسلد عي7ئيس:

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



  97 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.14–17.ربيع الثاني.1437  )27.يناير.2016( 

عينيئبل عيسلدة حسنيء أبو زيد:

املالحظة األولى التي قدمتموها السيد الوزير بشأن مستخدمي املركز 
ربما لم تتذكروا، هو أننا قدماه في تعديل سابق أنه ال نسميهم مستخدمو 
املركز ولكن العاملين به في إطار مجموعة من الصيغ التوافقية والتي 
قبلت كتعديالت لكافة الفرق النيابية هذا في ما يخص الجزء األول. 
الجزء الثاني، أنتم تعرفون على أنه وضعية األطباء الذين يشتغلون 
داخل املستشفيات أو املراكز االستشفائية خارج وضع األساتذة هم في 
وضع ما�ضي مفهوم، لذلك اقترحنا بناء على ما قدمتموه من شروحات 
في إطار املرسوم، أنه هذه هي املناسبة من أجل أن نجعل هذه الفئة هي 
أيضا ما بين العاملين في املركز، وهذا كان بناء على النقاش الذين كان 

داخل اللجنة، شكرا.

عيسلد عي7ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 48

املعارضون: 110

املمتنعون: 16

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، وكما عندي 
الفرعي:  االسم  ألن  اللجنة  عليه  صادقت  الذي  القانون  مشروع  في 
العاملون باملركز ما�ضي املستخدمون كما جاء في الصيغة اللي عندنا 

ياك السيد الوزير؟ باش غير للتأكيد باش ما يوقعش �ضي....

إذن أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 110

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 66

أعرض املواد -21 -22 -23 -24 -25 26 للتصويت: اإلجماع؛

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

السيدة الرئيسة، التصويت النهائي، نعم امتناع.

ال�ضي نور الدين مع.

املوافقون:131

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 43

صيدق مجلس النواب على مشروع قانون رقم   .77 يتعلق باملراكز 
االستشفائية الجامعية.

مشروع قانون رقم 67.15 يق�ضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 

الهيدروكاربور  مواد  باستيراد  يتعلق   1.72.225 رقم  قانون  بمثابة 
وتوزيعها،  وادخارها  وتعبئتها  بتكريرها  والتكفل  وتكريرها  وتصديرها 

الكلمة للسيد للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون.

عيسلد عبد عيقيدا عمياة وزي7 عيطيقل وعملعيدن وعمليء وعيبيئل:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون؛

يشرفني أن أقدم بين أيديكم مشروع القانون املتعلق باستيراد مواد 
الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها 

وتوزيعها.

في البداية، أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس لجنة القطاعات 
اإلنتاجية بمجلس النواب، والسيدات والسادة أعضاء اللجنة املوقرة 
منوها باألجواء التي سادت مناقشة هذا املشروع القانون، كما أشكرهم 
على مساهمتهم القيمة واقتراحاتهم الهادفة، ولقد جاء السيد الرئيس، 
اقتراح هذا املشروع في سياق تحرير أسعار املنتوجات البترولية السائلة، 
الذي قررته الحكومة ابتداء من فاتح دجنبر 2015، أي حوالي سنة بعد 
إيقاف دعم هذه املواد في إطار صندوق املقاصة، وهو اإلصالح الذي 

يضع بالدنا على السكة الصحيحة، خاصة أنه

عيسلد عي7ئيس،

 عيسلدعت وعيسيدة عينوعب،

 خالل العقدين األخيرين تطورت كل من السوق والبنية القانونية 
في حين  البترولية،  باملنتوجات  البالد  إمداد  املسؤولة عن  للشركات 
ظل اإلطار التشريعي والتنظيمي للمراقبة وزجر الغش بالنسبة لهذه 
املنتجات ثابتا، وهو نفس ال�ضيء بالنسبة للمصطلحات واملعجم املتعلق 
بقطاع البترول والذي عرف بدوره تطورا ملحوظا، إضافة إلى ذلك فإن 
للبترول، ال  والبعدي  القبلي  القطاع  الحالي ألنشطة  القانوني  اإلطار 
يحدد بشكل صريح مسؤولية الفاعلين واملتدخلين في القطاع، خاصة 

ما يتعلق بمراقبة جودة املنتوجات البترولية.

ولضمان منافسة شريفة بين املتدخلين في القطاع، كان ال بد من 
تقوية دور الوزارة فيما يخص مراقبة الجودة، جودة املواد البترولية، 
املواد  من  البالد  إمداد  وتأمين  الحالية،  املراقبة  أنظمة  وتحسين 
البترولية على مستوى التكرير واالستيراد والتوزيع، وعلى هذا األساس 
بمثابة  الشريف  الظهير  وتتميم  لتعديل  ورش  بإطالق  الوزارة  قامت 
قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 محرم 1393 )22 فبراير 1973( كما تم 
تغييره وتتميمه بالقانون رقم 4.95 الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 

1.95.141 بتاريخ 6 ربيع األول 1416 )4 غشت 1995(.

تضمنها  التي  واإلضافات  التغييرات  فإن  ما سبق،  على  وتأسيسا 
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مشروع هذا القانون كما صادقت عليه اللجنة املوقرة باإلجماع، يهدف 
إلى:

- وضع سند قانوني لتعزيز مهام الوزارة املكلفة بالطاقة فيما يتعلق 
بمراقبة جودة املنتوجات البترولية السائلة على مستوى مراحل التكرير 

واالستيراد والتخزين والنقل ونقط البيع؛

البترولية  املنتوجات  جودة  بمراقبة  املكلفين  لألعوان  السماح   -
بالتدخل على مستوى املراحل السالفة الذكر؛

مرتكبي  حق  في  مناسبة  عقوبات  فرض  طريق  عن  الغش  زجر 
املخالفات بشأن مواصفات جودة املنتوجات البترولية، حيث تشمل 
توقيف  إمكانية  مالية،  غرامات  فرض  إلى  باإلضافة  العقوبات  هذه 
اعتماد الفاعلين بصفة مؤقتة ونهائية عن طريق القضاء الذين عرضوا 

لالستهالك منتجات غير مطابقة للمواصفات القانونية؛

الهيدروكاربور  قطاع  في  املتدخلين  جميع  مسؤوليات  تحديد   -
املكررة فيما يتعلق بتوفر مواد الهيدروكاربور املكررة بمحطات الخدمة 

أو التعبئة في أي وقت وتغريم املخالفين؛

البترولية  املواد  بنقل  البترول  تكرير  ميدان  في  الفاعلين  إلزام   -
السائلة بوسائلهم الخاصة أو عن طريق ناقل مرخص له من طرف 

اإلدارة واملتوفر على عقدة نقل مبرمة مع الشركة املعنية؛

لتموين  األسبقية  بإعطاء  واملستوردين  التكرير  شركات  إلزام   -
السوق الداخلي بمواد الهيدروكاربور املكررة أو بوقود الغاز الطبيعي؛

- النص على أن شركات التكرير واملستوردين والفاعلين في ميدان 
البترولية  املنتوجات  مطابقة  على  بالحرص  ملزمون  النفط،  تكرير 

املعروضة في السوق ملواصفات الجودة املطلوبة؛

- تأسيس نظام للعقوبات ضد كل موزعي املواد البترولية السائلة 
املزودين بوسائلهم الخاصة وعن طريق وسيط ملحطة ال تحمل عالمتهم؛

- توحيد عملية املراقبة من خالل أخذ العينات طبقا ملواصفات 
واعتماد  وقبول  باملراقبة  املكلفين  األعوان  وتأهيل  محددة،  قياسية 
مختبرات التحاليل والهيئات الخارجية املكلفة بتقييم جودة املنتوجات 

البترولية السائلة؛

- إلزام اإلدارة املكلفة بالطاقة بإبالغ املشتكي بنتيجة تحليل العينة 
املأخوذة لإلدالء بها عند االقتضاء، وكذا باإلجراءات املتخذة من طرف 

اإلدارة بخصوص شكايتهم.

كما تجدر اإلشارة أن وزارة الطاقة واملعادن والبيئة تشتغل بتعاون 
مع الفاعلين في قطاع البترول للتوصل إلى اتفاق، حول كيفية توفير 
مخزون األمان وكذا طرق تدبيره، سيترجم بمشروع قرار لوزير الطاقة 
مسطرة  على  لعرضه  املخزون  بهاذ  يتعلق  والبيئة  واملاء  واملعادن 

املصادقة في القريب العاجل.

لجنة  عن  انبثقت  التي  الفرعية  اللجنة  بعمل  أنوه  بأن  وأود 
القطاعات اإلنتاجية والتي مثلت فيها كل الفرق النيابية، باإلضافة إلى 
مسؤولي وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، والتي اشتغلت على إدخال 
التعديالت املتوافق حولها، خاصة في مجال الغرامات، وعملت كذلك 
على تجويد النص القانوني مما مهد للتصويت عليه باإلجماع وهو ما 

نعتز به.

هذا  يلقى  أن  املحترمين،  النواب  السادة  الرئيس،  السيد  ونأمل 
املشروع تجاوبا من قبل الجلسة العامة على غرار ما كان عليه األمر 
داخل لجنة القطاعات اإلنتاجية املوقرة، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

عيسلد عي7ئيس:

شكرا السيد الوزير، بطبيعة الحال وزع التقرير، الكلمة ملتدخل 
أبو  محمد  ال�ضي  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  عن  واحد 

الفرج، ما كاينش؟ تفضل في حدود.

عينيئب عيسلد نحمد أبو عيف7عج:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسلد عيوزي7،

عيسلدعت وعيسيدة عيبرملينلون عملحترنون،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
أهمية  يكت�ضي  الطاقة  قطاع  ألن  ونظرا   ،67.15 مشروع  ملناقشة 
كبيرة بالنسبة لالقتصاد الوطني نظرا لحجم املعامالت التي يقوم بها، 
وكذلك حجم اليد العاملة التي يشغلها، كما أنه ذو حساسية خاصة 
ألنه يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية لكافة املغاربة، األمر الذي 
يستدعي منا التدخل من أجل تنظيمه وحماية حقوق جميع املعنيين 
على اختالف درجاتهم بدءا من املنتجين إلى املستهلك، هذا باإلضافة إلى 
ضرورة تفعيل مجال املراقبة في جميع املراحل واملحطات، كما أنه آن 
األوان لتحيين مجموعة من التشريعات املتعلقة بهذا القطاع والتي تعود 
لسنوات خلت، ومن أجل ذلك كله فإننا في الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية نثمن كل املجهودات التي بذلتها اللجنة املنبثقة عن أشغال 
لجنة القطاعات اإلنتاجية، وكذلك ننوه بتفهم الوزارة للتعديالت التي 

قدمها أعضاء اللجنة.

خالل مناقشتنا لهذا املشروع استحضرنا املصلحة العليا للبالد، 
وهو األمر الذي يقت�ضي منا الوقوف ضد اللوبيات واملستثمرين الذي 
ال هم له سوى نهب ثروات البالد واستنزاف خيراتها، ومن جهة ثانية 
فنحن نطالب بإعادة النظر في العقود التي تربط بين الشركات املزودة 
كون  اإلذعان،  طابع  عليها  يغلب  ما  غالبا  العقود  فهذه  واملوزعين، 
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يجعل  ما  وهو  والترخيص،  التزويد  تحتكر سلطتي  املزودة  الشركات 

املوزعين تحت رحمة هذه الشركات.

كما نطالب بأن تبرم هذه العقود وفق شروط أكثر مرونة بما تقتضيه 

اليوم  أصبحت  الوقود  كون محطات  إلى  إضافة  رابح،  رابح  وضعية 

تستعمل آليات التكنولوجية الحديثة واملتطورة، فإن هذه الشركات 

ملواكبة  املحطات  هذه  وعمال  مسيري  تكوين  في  باملساهمة  مطالبة 

التطورات التي يعرفها القطاع، ومن جهة أخرى فإذا كانت ستتكلف 

شركات خاصة للتوزيع بنقل هذه املواد، فإن الحكومة مطالبة بالرفع 

ببالدنا  النقل  في ظل وضعية قطاع  السالمة، خصوصا  من شروط 

عموما والحالة التي هي عليها شبكتنا الطرقية بشكل خاص.

وفي األخير، فنحن في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية نصوت 

لصالح هذا املشروع.

عيسلد عي7ئيس:

شكرا السيد النائب، نمر إلى عملية التصويت.

أعرض املواد: -1 -2 -3 -4 -5 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع،

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 
اإلجماع.

يق�ضي  5 .7ي  رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صيدق 
بتاريخ   1.72.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  وتتميم  بتغيير 
باستيراد مواد  يتعلق   1973 22 فبراير  املوافق   1393 18 من محرم 
الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها 

وتوزيعها.

نمر إلى الجلسة الثانية لدراسة مقترحي قانونين.
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نحض7 عاجلسل عيبييبل وعيتسعين بعد عمليئتين

عيتيايخ: الثالثاء 2 ربيع اآلخر 1437ه) 12يناير 2016م(.

عي7ئيسل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

عيتوقلت: أربعة عشرة دقيقة ابتداء من الساعة الخامسة زواال 
وأربعة وثالثين دقيقة.

القانونين  مقترحي  على  والتصويت  الدراسة   : عألعميل  جدول 
التاليين:

بمثابة   65.00 القانون  36 من  املادة  بتعديل  مقترح قانون  .•
مدونة التغطية مدونة الصحية األساسية؛

مقترح قانون بتعديل الفصلين 26و28 من الظهير الشريف  .•
بمثابة قانون رقم 1.74.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 

)27يوليوز 1972( يتعلق بنظام الضمان االجتماعي.

عيسلد اعشلد عيطييبي عيعلم7 ائيس عملجلس، ائيس عاجلسل:

نمر للجلسة الثانية لدراسة مقترحي قانونين، املقترح األول يق�ضي 
التغطية  مدونة  بمثابة   ،65.00 رقم  القانون  من   36 املادة  بتعديل 

الصحية األساسية، الكلمة ألحد صاحبي املقترح، فليتفضل مشكورا.

عينيئبل عيسلدة عيسعد ل بيهي:

عيسلد عي7ئيس،

أعتقد ال وزير معنا في القاعة.

عيسلدعت عينيئبيت،

عيسيدة عينوعب،

مقترح قانون تقدم به الفريق االشتراكي، يق�ضي بتعديل املادة 36 
من القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، 
النص األصلي كما ورد في هذه املدونة يقول:« في حالة انحالل ميثاق 
الزوجية، فإن زوجة املؤمن التي ال تستفيد بأية صفة أخرى من نظام 
التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض، تستمر في االستفادة خالل سنة 
واحدة، من خدمات التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الذي كانت 
منتمية إليه في تاريخ انحالل ميثاق الزوجية بصفتها من ذوي الحقوق« 
، التعديل الذي اقترحناه في حالة انحالل ميثاق الزوجية، فإن زوجة 
التأمين اإلجباري  بأية صفة أخرى من نظام  التي ال تستفيد  املؤمن 
من  واحدة،  سنة  خالل  االستفادة  في  تستمر  املرض،  عن  األسا�ضي 
خدمات التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الذي كانت منتمية إليه 
في تاريخ انحالل ميثاق الزوجية من ذوي الحقوق، إال أنه في حالة ثبوت 
إصابة املستفيدة من مرض مزمن أو مرض يتطلب عالجا طويل األمد 

خالل فترة الزواج، أو خالل السنة التي تلي الطالق، تستمر الزوجة 
املطلقة في االستفادة من نفس خدمات التأمين اإلجباري األسا�ضي عن 
املرض، التي كانت تستفيد منها وهي زوجة املؤمن، وتنتهي االستفادة 
من هذه الخدمات في حالة استفادة املعنية من نظام تغطية جديد في 

املغرب أو في الخارج، إما كمؤمنة أو زوجة املؤمن، شكرا.

عيسلد عي7ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، كاين غير واحد اإلشكال هنا على 
مستوى النظام الداخلي، اإلسم ديال املرحوم ال�ضي أحمد الزايدي ال 
زال واردا في هذا املقترح ويجب التشطيب عليه حتى نحترم مقتضيات 

النظام الداخلي، نعم السيدة.

عينيئبل عيسلدة اشلدة بنمسعود ) نقطل نظيم(:

تقدمنا بمراسلة لإلدارة من أجل التشطيب ...

عيسلد عي7ئيس:

أنا كنتكلم على املحضر وعلى، ألنه باش نحترمو النظام الداخلي 
كنشوف االسم ديالو باقي وارد هنا، باش نشطبو عليه املراسلة هاذي ما 
تخذاتش بعين االعتبار في اللجنة، في اللجنة ما تخذاتش بعين االعتبار.

إذن نمر لعملية التصويت، رأي الحكومة في هذا املوضوع؟ كاين �ضي 
رأي السيد الوزير؟

عيبرملين  نا  عيعالقيت  وزي7  عيعمياي  عيعزيز  عبد  عيسلد 
وعملجتما عملد 7:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

فبالنسبة للسيد وزير التشغيل، تزامنا مع جلسة األسئلة ملجلس 

املستشارين فاضطر إلى أن يلتحق بمجلس املستشارين لتقديم بعض 

األجوبة، فموقف الحكومة هو الذي تقدمت به اللجنة بخصوص هذا 

املقترح، وشكرا.

عيسلد عي7ئيس:

واشنا هو هاذ املوقف؟ ....إذن أعرض ....حيث دبا تتزامن مع جلسة 

األسئلة وعندو .....نعم ؟

عينيئبل عيسلدة عيسعد ل عيبيهي:

السيد الرئيس عندنا تعليق.

عيسلد عي7ئيس:

تعليل؟
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عينيئبل عيسلدة عيسعد ل عيبيهي:

ال ما�ضي تعليل.

عيسلد عي7ئيس:

السيد الوزير كاين�ضي تعليل؟ ما عندوش.

ما عندوش، تفضل، ها هو، ها هو السيد الوزير جا ها هو جا، هاذ 
ال�ضي عالش تنبغيو نتفداو التزامن مع مجلس املستشارين، السيد الوزير 
بالنسبة ملقترح القانون، الرأي ديال الحكومة بالنسبة ملقترح القانون 

املرتبط املتعلق باملادة 36 من القانون 65.00، املوقف ديال الحكومة.

وعيشؤون  عيتشغلل  وزي7  عيصد ق7  عيسالم  عبد  عيسلد 
عالجتميعلل:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

ما  اللي  البرملانية  الثنائية  نظام  إلى  التأخير هذا راجع  أعتذر على 
كاينش تنسيق.

عيسلد عي7ئيس:

، كاين التنسيق السيد الوزير كاين .
ّ
ال

وعيشؤون  عيتشغلل  وزي7  عيصد ق7  عيسالم  عبد  عيسلد 
عالجتميعلل:

، غير فيما يخص التوقيت التوقيت.
ّ
ال

عيسلد عي7ئيس:

تفضل، تفضل.

وعيشؤون  عيتشغلل  وزي7  عيصد ق7  عيسالم  عبد  عيسلد 
عالجتميعلل:

فيما يخص هاذ مقترح قانون اللي تقدم به الفريق االشتراكي، واللي 
ناقشناه يعني في عدة جلسات داخل اللجنة، من الناحية الرمزية ديالو 
الطابع االجتماعي ال يناقش فيه أحد، من ناحية األجرأة كما قلت داخل 
اللجنة وتناقشنا فيه مع لجنة وزارية مع مختلف القطاعات الحكومية، 
جميع القطاعات أبدت رأيها، ال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
وزارة  االجتماعي، وال  االحتياط  ملنظمات  الوطني  ديال  الصندوق  وال 
الصحة، وال الوكالة الوطنية للتأمين الصحي L’ ANAM، وبالطبع وزارة 

التشغيل والشؤون االجتماعية اللي معنية بالدرجة األولى.

ديال  النظام  أن  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  كتعرفوا 
التغطية الصحية كاين جوج ديال الوسائل باش يعني يستافد، إما 

عندنا نظام ديال املساهمة un régime contributif أو ال نظام ديال 
األمراض  من  يعانين  الالئي  باألمر  املعنيات  النساء  فهاذ  املساعدة، 
املزمنة، قلنا عمليا تيمكن يستافدوا في إطار نظام املساعدة الطبية نظام 
»راميد«، وكاين إجراءات تتعطى مساعدات يعني خاصة لهاذ الناس اللي 
عندهم أمراض مزمنة، ومع ذلك اقترحنا على اإلخوان مقدمي املقترح 
يتريثوا شوية ريثما ربما نلقاو حل، في انتظار ذلك يمكن لينا حل في إطار 
هاذ ال�ضي ديال النظام ديال توسيع املساعدة وال التغطية االجتماعية، 
باش يتعطى للموضوع من األهمية يعني أهميتو الخاصة، ولكن اإلخوان 
ألحوا أنهم خصهم يقدموه للتصويت في اللجنة، ال�ضي اللي جعل أن 
الحكومة رفضاتو بذيك الصيغة، كان يعني لو كان شوية ديال التريث 
مستقبال أننا نلقاو حلول، والسيما اآلن األمر تيهم 61 حالة في املغرب، 
لذلك الحكومة رفضت هاذ املقترح يعني مكرهة إذا صح التعبير، وشكرا.

عيسلد عي7ئيس:

شكرا السيد الوزير، إذن أعرض املقترح للتصويت، نعم السيدة، 
تفضل السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة عيسعد ل بيهي:

شك7ع عيسلد عي7ئيس،

شك7ع عيسلد عيوزي7،

ويهم  مجتمعي  شأن  هذا  ألن  الغائبين  الوزراء  للسادة  ونعتذر 
أسجل  كما  الوزارات،  مختلف  ويهم  للحكومة  العمومية  السياسة 
شكري لكل الفرقاء الحكوميين الذين ساهموا في مناقشة هذا املقترح 

القانون، وأسجل أيضا انتظارية السيد الوزير.

عيسلد عي7ئيس،

عيسلد عيوزي7،

عيسلدعت عينيئبيت وعيسيدة عينوعب،

أسكاس أمباركي، سنة هجرية سعيدة.

مقترح الفريق االشتراكي حول قانون يق�ضي بتعديل املادة 36 من 
القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، هذا 
املقترح يستند لضمان حق مكتسب للمرأة املطلقة، يضمن التكفل 
الصحي واستمرار استفادة عدد من النساء من خدمات التأمين اإلجباري 
األسا�ضي عن املرض املزمن، مرض محدث خالل الحياة الزوجية أو بعد 

الطالق.

التعديل هو دستور اململكة  الوزير، مرتكزنا لتقديم هذا  السيد 
للمواثيق  يستند  اآلمنة،  الحياة  في  والحق  الصحة  في  للحق  املدستر 
الدولية التي صادق عليها املغرب، يستند لبرنامجكم الذي تحالفتم عليه 
واملتعاقد عليه مع املواطنين واملواطنات، وفوق هذا وذاك نستحضر 
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معه الزمة رئيس الحكومة في كل خرجاته اإلعالمية وبرامجه الحوارية 
وأجوبته الشهرية املعبرة عن سياسة حكومته االجتماعية، والتي من 
أولوياتها النساء املطلقات واألرامل والحاضنات لألطفال واملسيكينات 
في وضعية صعبة، اليوم السيد الوزير ننهئ الطلبة والطالبات أبناءنا 
ألف  وثالثون  ثالثة  وعددهم  الصحية  التغطية  على مكسب  وبناتنا 
بتكلفة 2 ماليير درهم، ونتمنى أن يكون تفعيل هذا املكسب بآليات فعالة 
في مستوى هذا الحق الفعل االجتماعي، وباملقابل نستغرب جرأتكم 
وتملصكم من حق املرأة املطلقة من تغطية صحية على أمراض مزمنة 

كانت تستفيد منها وحرمت منها بعد الطالق.

عدد  أن  أكدتم  فأنتم  األرقام  في  نناقشكم  لن  الوزير،  السيد 
املطلقات اللواتي تعانين أمراضا مزمنة 61 مطلقة، في حين الصندوق 
2009و  بين  ما  االجتماعي رصد عددهن  االحتياط  ملنظمات  الوطني 
2013 ب 349 حالة مطلقة، ثمانية مصابات بأمراض مزمنة والباقي لم 

يتم إحصاؤهن.

السيد الوزير، أحلتم هؤالء النساء على برنامج »راميد« وهو يحتضر 
ويكرس ويؤزم وضعية املستشفيات العمومية املتأزمة أصال. السيد 
الوزير، أغفلتم في حديثكم عن هذه الفئة وأنتم تتضامنون معها شفويا، 
أنهن حاضنات ملعدل ثالثة أبناء على األقل بعد الطالق، ومعيالت لألسر 
وصحة املجتمع من صحتهن في ظل تفاقم ظاهرة الطالق، وتزايد عدد 
النساء في وضعية هشاشة صحية مع العنف الزوجي ومع التطليق، ولن 
تقيموا تكلفة أثر وضعية هاته الفئة في املجتمع وأنتم ترفضون التعديل 

وتتجاهلون إحساسهن بالغبن من سياستكم الالشعبية.

السيد الوزير، مع هاد املقترح ال نطالب سوى بانسجام خطابكم 
نسجل  إننا  االجتماعي،  شقها  في  والعمومية  الفرعية  سياستكم  مع 
في الفريق االشتراكي انفصام الشخصية لدى حكومتكم وعجزها عن 
تفعيل الدستور، وعدم انسجامها مع برنامجها االجتماعي السيد الوزير 
الالزمة التي يرددها رئيس الحكومة وكل املمثلين والوزراء وممثلي األغلبية 
في كل الحوارات عن صندوق التكافل االجتماعي، عن التغطية الصحية 
للطلبة، عن التضامن مع الفئات املقهورة، عن تيسير وغيره من البرامج 
في غفلة عن االهتمام باملرأة وصحة املرأة في وضعية هشاشة، ومع 
رفضكم ملقترحات هادفة تتنافى مطلقا وتضرب مصداقية خطابكم في 

الصميم.

السيد الوزير، جميع ممن ساهم في نقاش وتدارس هذا املقترح، بدءا 
منكم ومن ممثلي الحكومة والبرملانيين والبرملانيات في لجنة القطاعات 
االجتماعية، اتفقوا على أهمية هذا املقترح وعلى أنه بسيط في شكله 
وعميق في جوهره وليست له تكلفة مؤثرة على التوازنات املالية، وال 
يحتاج إال لتعديالت في مواد من القانون 65.00، وأن هذه الفئة تحتاج 
بالفعل لإلنصاف، وأكدتم أن إحداث التغطية الصحية لهن سيطرح 
إشكاال ال بخصوص باقي الفئات ومنهن الصناع التقليديين، وهنا أقف 
ألؤكد معكم ما صرح به السيد اليوم وزير الحكامة، أن هؤالء الصناع 

التقليديين سيستفيدون من l’AMO في األجل القريب، هذا العذر األخير 
هو أقبح من زلة، وأن الصناديق تعاني عجزا سنة 2015، وأن استفادتهم 
تحتاج للمساهمة وأنتم تبلعون ألسنتكم عن الوصول ملساهمة الدولة 

ولدورها كما ساهمت في التغطية الصحية للطلبة.

رفضكم  نستغرب  إننا  ونعتز،  الطلبة  ننهئ  ونحن  الوزير،  السيد 
أو رفض الحكومة وأغلبيتها لهذا املقترح، ونقدر حجم حرجكم أمام 
العواطف  دغدغة  تستهدف  خطاباتكم  أن  ونؤكد  مستضعفة،  فئة 
األمهات  وأطفال  صعبة،  وضعية  في  هن  ومن  األرامل  املطلقات 
حق  من  تتملصون  وأنتم  لقاء،  كل  في  املعاقين  وأمهات  الحاضنات 
املطلقات املريضات بأمراض مزمنة في التغطية الصحية بتحمل من 
الدولة وهو حق دستوري، نسائلكم السيد الوزير، وسؤالنا معلق عن 
قبل  للطلبة  الصحية  التغطية  أخرجتم  وأنتم  العمومية  سياستكم 
اقتراع االنتخابات األخيرة عن خلفية املرحلة وفي ظل أزمة الصناديق، 

ونجدد للطلبة التهنئة ألن منهم أبناء املريضات املعنيات بمقترحنا هذا.

اليوم نضعكم أمام امتحان العدالة االجتماعية للنساء، وسنبقى 
متشبثين في الفريق االشتراكي بقضايا املواطنين واملواطنات الكبرى، 
ونعلن تضامننا مع ضحايا الهجمة الشرسة لنخبة املجتمع من أطباء 
وعلى  وتتلمذنا،  تتلمذتم  أيديهم  على  أساتذة،  وطلبة  أطباء،  وطلبة 
أيديهم عولجتم وعولجنا، وندين كل أشكال العنف في ظل الحقوق 

والدستور واملواثيق والتزامات الحكومة بكل أطيافها.

الوزير، أخير نعتبر أن هذا املقترح على طاولتكم ونأسف  السيد 
لعدم قدرتكم على إقناع رئيس الحكومة بمساهمة الدولة في التغطية 

الصحية لنساء تعيش في الهشاشة الصحية اآلن، وشكرا.

عيسلد عي7ئيس:

شكرا السيدة النائبة، هاد املداخلة اللي عملت غير مسجلة وما 
داخلة حتى ف�ضي نطاق، ألنه التقديم كان خصو يكون في األول باش 
يكون الحق عند اآلخرين باش يجاوبوا، أخرتي هذا وهو مقترح ديالكم 
ما�ضي أنتما اللي تديرو فيه مداخلة، كان خصو يكون في التقديم، وهاد 
ال�ضي يخالف النظام الداخلي ما بغيتش نوقفك، إذن واش الحكومة 
، هللا يخليكم، السيد الوزير واش عندك �ضي رد، هذا حق 

ّ
عندها، ال

غادي نعطيه لك، صافي، شكرا. أمر إلى عملية التصويت على التعديل 
أو على مقترح القانون:

املوافقون: 66

املعارضون: 110

املمتنعون: ال أحد

لم يصادق مجلس النواب على مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادة 
36 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية.
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الغرامات والزيادات عن  إلى اإلعفاء من  ثاني يرمي  مقترح قانون 
التأخير وصوائر املتابعات املنصوص عليها في الفصلين 26 و 28 من 
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى 
1972( يتعلق بنظام الضمان االجتماعي،  1392 )27 يوليوز  الثانية 
الكلمة ألحد صاحبي املقترح فليتفضل مشكورا، أعتقد ال�ضي سعيد 

ضور.

عينيئب عيسلد سعلد عيضوا:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم وعيصالة وعيسالم على خير عمل7سلين.

عيسلد عي7ئيس عملحترم،

عيسلد عيوزي7 عملحترم،

عيسيدة وعيسلدعت عينيئبيت وعينوعب عملحترنون،

ارتأى الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية تقديم مقترح قانون 
يرمي إلى اإلعفاء من الغرامات والزيادات عن التأخير وصوائر املتابعات 
بمثابة  الشريف  الظهير  من  و28   26 الفصلين  في  عليها  املنصوص 
قانون 1.74.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 موافق )27 
بنظام الضمان االجتماعي، وذلك نظرا  يتعلق  1972( والذي  يوليوز 
للصعوبات التي بات يشهدها مناخ األعمال ببالدنا، والراجعة أساسا 
إلى األزمة االقتصادية التي همت الشركاء التقليديين للمغرب وهذا منذ 
سنوات، فقد عرفت العالقة بين املقاوالت والصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي صعوبات تمثلت أساسا، في عدم قدرة عدد كبير من هذه 
املقاوالت على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الصندوق، وهو ما يعرضها إلى 
مجموعة من الغرامات والزيادات عن التأخير وصوائر املتابعات، وما 
يترتب عن ذلك من إرهاق لكاهلها وزيادة تحمالتها، وبالتالي تهديد اليد 

العاملة املشتغلة بها في مصدر عيشها.

دعم  في  املغربية  املقاولة  تلعبه  الذي  الدور  بأهمية  منه  ووعيا 
اليد  وتشغيل  النمو  نسبة  من  الرفع  وتحقيق  الوطني،  االقتصاد 
العاملة، حرص الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب 

تقديم مقترح قانون يرمي إلى إعفاء املقاوالت من الغرامات والزيادات 
للضمان  الوطني  للصندوق  املستحقة  املتابعات  التأخير وصوائر  عن 
القانون  هاد  نشر  تاريخ  قبل  استخالصها  يتم  لم  والتي  االجتماعي، 
بالجريدة الرسمية، على أساس أن تطبق هذه اإلعفاءات تلقائيا من 
طرف املدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي عند تسديد 
أصل الواجبات بعد مصادقة املجلس اإلداري لهذا الصندوق، وفقا 
ملقتضيات الفصل التاسع من الظهير الشريف السالف الذكر، وذلك 
بشرط أن يقوم امللزمون بتسديد أصل هذه الواجبات قبل 31 دجنبر 
لهذا  االستجابة  من  الحكومة  لتأخر  نظرا  التاريخ  هاد  -فتنا   ،2014
املقترح-، وذلك على غرار ما تم العمل به بمقت�ضى املادة 10 من قانون 
الغرامات  بإلغاء  واملتعلقة   2013 املالية  للسنة   115.12 رقم  املالية 
والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل، وأيضا على غرار مشروع 
والذعائر وصوائر  والغرامات  بالزيادات  يتعلق   120.12 رقم  القانون 
التحصيل املتعلقة بالرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة 
األسف  مع  ولكن  والجهات،  واألقاليم  والعماالت  الجماعات  لفائدة 
الحكومة لم تتعامل مع هذا املقترح باملنطق القانوني الذي تعاملت به 

مع املوضوعين السالف الذكر، هذا املقترح، شكرا.

عيسلد عي7ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد الوزير ما عندك حتى 
�ضي...، أعرض املادة الفريدة املكونة ملقترح القانون للتصويت:

املوافقون:66

املعارضون:110

املمتنعون: ال أحد

لم يصادق مجلس النواب على مقترح قانون يرمي إلى اإلعفاء من 
الغرامات والزيادات عن التأخير وصوائر املتابعات املنصوص عليها في 
الفصلين 26-28 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.184، لم 
يصادق، لم يصادق مجلس النواب على مقترح القانون، شكرا رغم أنه 

عندي رأي آخر. شكرا، افعت عاجلسل.
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نحض7 عاجلسل عي7عبعل وعيتسعين بعد عمليئتين

عيتيايخ: الثالثاء 09 ربيع الثاني 1437 املوافق ل 19 يناير 2016.

عي7ئيسل: السيدة كنزة الغالي النائبة الثالثة لرئيس مجلس النواب.

عيتوقلت: ساعتان وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية بعد 
الزوال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  عألعميل:  جدول 
الحكومية التالية: 27 سؤاال )11آنية(:

التجهيز والنقل؛ .•

االقتصاد واملالية؛ .•

املكلفة باملاء؛ .•

الوظيفة العمومية؛ .•

املكلف بالنقل؛ .•

التجارة الخارجية. .•

عيسلدة كنزة عيغيلي، ائيسل عاجلسل:

أش7ف  على  وعيسالم  وعيصالة  عي7حلم،  عي7حمن  هللا  بسم 
عمل7سلين.

عيسلد عيوزي7 عملحترم،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
على  موزعة  شفهيا  سؤاال   27 األعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي، 

قطاعات مختلفة.

في البداية نستمع إلى املراسالت التي توصلت بها الرئاسة، فلتتفضل 
السيدة  تفضل  مشكورة،  بعرضها  املجلس  أمينة  األمينة،  السيدة 

األمينة.

عينيئبل عيسلدة صبيح بوشيم، أنلنل عملجلس:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

توصل مكتب املجلس بمشروع قانون رقم 45.15 بتغيير وتتميم 
الصادر  العالي  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  القانون  أحكام 
 1421 15 من صفر  بتاريخ   1.00.199 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه 
املوافق ل 19 ماي 2000، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 
الصادر في 10 شوال 1395 )16 أكتوبر 1975( املتعلق بإحداث جامعات 

وبسن أحكام خاصة، كما وافق عليه مجلس املستشارين.

كما توصل رئاسة مجلس النواب ب 52 سؤاال شفويا و37 سؤاال 
كتابيا، وتوصلت ب305 جواب من األسئلة الكتابية، األسئلة الكتابية 

املتبقاة دون جواب هي 9356، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا،

حض7عت عيسلدعت وعيسيدة،

نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمالنا، 
عن  األول  والسؤال  واللوجستيك.  والنقل  التجهيز  بقطاع  ونستهلها 
إصالح الطرق القروية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد نلمون عميري:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير املحترم، قامت الوزارة وخاصة وزارة التجهيز مشكورة 
بمجهودات جبارة بإقليم زاكورة، خاصة في الطريق رقم 9، لذا السيد 
الزيارة  في  اللي قطعتو معانا  بااللتزام  الوفاء  الوزير، نشكروكم على 

ديالكم. إال أنه السيد الوزير، باقي عندنا الطرق القروية، باقي عندنا 

ومجلس  جماعية،  كمجالس  وقعناهم  اللي  االتفاقيات  من  العديد 

إقليمي، بغينا منكم السيد الوزير تقولوا لنا إمتى هاذ االتفاقيات غادي 

تخرجوهم إلى حيز الوجود؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

بإيجاز حجم االستثمارات في إقليم زاكورة إيال ضفنا لها الطريق 

ديال تيشكا كنوصلو ملليار و500 مليون درهم، بطبيعة الحال أكثر من 

الثلث في الطريق ديال تيشكا، ألنه كانت واحد العدد ديال األقاليم في 

الجنوب الشرقي، تقريبا من فكيك وانت ما�ضي حتى لطاطا، كلها كانت 

كتعاني، وبالتالي حجم االستثمارات.

واالتفاقيات ملزمين بها لكن مع البرنامج الجديد ديال العالم الطرقي 

آخر الترتيبات مع وزارة الداخلية والفالحة اآلن قائمة مع الوالة والعمال 

باش إن شاء هللا نعطيو االنطالقة ديال هاذ البرنامج، وبالتالي ندخلو 

هذه االتفاقية ضمن هاذ البرنامج الجديد.



 275 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.14–17.ربيع الثاني.1437  )27.يناير.2016( 

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد نلمون عميري:

املحترم  الوزير  السيد  وباملناسبة  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
كنطلبوا منكم ألنه كاين العديد من الطرق بحال الطريق رقم 15.19 
اللي تعطات أشغال االنطالقة ديالها واملقاول خدم، ولكن املقاول ربما 
السيد الوزير فلس وال ما عرفتش وخاله، والطريق كذلك السيد الوزير 
املحترم رقم 9 نيت واملقطع ديال تامكروت، تاكونيت، املحاميد حتى 
هي موقفة السيد الوزير هاذي أزيد من عامين، وكذلك السيد الوزير، 
الطريق الجاية اللي كتربط الجهة ديال سوس-ماسة-درعة بالجهة ديالنا 
اللي كدوز على تاليوين حتى هي، األشغال بطيئة فيها السيد الوزير، 
بغينا منكم السيد هللا يجازيكم بخير هاذ املقاوالت إيال فلسوا ربما راه 
marché le هللا  عاود بغينا منكم باش تسرعو تعاودو تلونصيو هاذ 

يجازيكم بخير.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عينيئب عيسلد عملصطفى عمل نتر:

عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلد عيوزي7 عملحترم،

إخوع 7 أخوعت7 عينوعب عملحترنين،

في البداية نشكرو السيد الوزير على املجهودات ديالو الجبارة، ولكن 
الجهة عندي ما دار فيها والو السيد الوزير، واحد 4 ديال الطرقان أودي 
الوزير راه مشينا  إقليم الجديدة هللا يجازيك السيد  الوزير،  السيد 
للوزارة األولى في الحكومة السابقة وها الحكومة الثانية وقلناها ليك 
وجيتي عندنا للفريق، ومشينا عندك للوزارة، وفين ما لقيناك نطلبوك، 

ولكن �ضي حاجة باقي ما كاينة السيد الوزير.

هللا يجازيك بخير شوف بعينك وحن بقلبك هللا يجازيك بخير، راه 
حنا تكرفسنا والناس تكرفسو، والطرق من جماعة اوالد حسين إلى 
اوالد عي�ضى، ومن اوالد عي�ضى لسيدي محمد اخديم، ومن جماعة اوالد 
عي�ضى إلى زاوية آيت سبت سايس، ومن جماعة سيدي إسماعيل إلى 
جماعة سيدي امحمد اخديم إلى جماعة اوالد غانم، هللا يجازيكم بخير 

إيال ما شوفو فينا هلل، وشكرا.

عيسلدة ائيس عاجلسل:

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

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

واجب خاصنا  هذا  أوال  بأنه  كنعتقد  أنا  ال  بأنه  نقول  نبغي  أوال 
نقوموا به.. املسؤولية.. كنبغي نقول اإلخوان ديال زاكورة اللي عرضتهم 
مع األسف الشديد عندك واحد العدد ديال الشركات ما كيوفيوش، 
وباملناسبة راه كتوصلكم األخبار ديال فسخ العقد والشركات اللي كاين 
غتغادر القطاع، ألنها لم تكن في املستوى، منها شركة كانت فازت سابقا 
والحقا ب18 صفقة، ألنها كانت تعتبر من الشركات الكبيرة، لكن في نهاية 
املطاف وقع ما وقع واآلن حنا فسخنا معها بما فيها مشاريع كبرى، واآلن 
حنا علنا على الصفقات. أحيانا بعض األمور تحتاج تم�ضي حتى املحاكم 
فكيتأجل �ضي شوية، ذاك ال�ضي عالش، أما إيال بغيتو نعطيكم الحجم 
من بعد إن شاء هللا ديال تقريبا اآلالف ديال الصفقات، يمكن بضعة 
عشرات هي اللي كنعانيو منها مع بعض الشركات، ولكن النظام الجديد 
ديال التأهيل والتصنيف خالنا بطبيعة الحال كنيحدو الشركات اللي 
ما كتوفيش بااللتزامات اللي ما عندهاش الكفاءة التقنية، واللي ما 

عندهش أيضا القدرة املالية.

فيما يتعلق باإلقليم أنا نعطيك اإلحصائيات ديال حجم اإلنجازات، 
ولكن مع ذلك مع السيد العامل اتفقنا على آخر مخطط ديال 5 سنوات 
كل  على  فيه  اتفقنا  اللي  الدرهم  ديال  مليون   800 كنعتقد  كنذكر 
التزامات ديال كل طرف، فيمكن عاود ذكرني بهاذ ال�ضي ونعاود نشوف 
إقليم  ديال  أولويات  كاين  ألن  موجودة  كنعتقد  أنا  االتفاقية،  فهاذ 

الجديدة.

عيسلدة ائيس عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، والسؤال املوالي متعلق بتأهيل املوانئ للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية. 
تفضلوا السيد النائب املحترم، امليكروفونات في القاعة هاذ النهار كلهم 
ما فيهمش الصوت، اإلخوان اللي متكلفين بالصوت هللا يجازيكم بخير، 
كاين عندنا مشكل في القاعة.. ممكن هذا مشكل في القاعة كلها بأسرها، 
امليكروفونات كلها ما كتشعلش، اإلخوان التقنيين اللي مسؤولين على..، 
إيال اسمحتيو يخبرنا القسم التقني على أن واحد 2 ثواني أو دقيقتين 
باألحرى، لكي يتم إصالح هاذ العطب التقني في القاعة.. القسم التقني 
إيال كان غادي يتوقف 5 دقايق غادي نرفعو الجلسة على ما يتصايب 
اللي في القسم التقني يقول لي املسؤول إيال كان ما زال غادي تعطل هاذ 
املسألة هاذي نوقفو الجلسة أو نرفعو الجلسة ل 5 دقائق آه ما كاينش 
الصوت.. إيال يمكن �ضي واحد يشوف لنا إيال كان املنصة فيها الصوت 
هللا يخليكم، شوفو إيال كان ممن ينوضو اإلخوان النواب البرملانيين 
يديروا األسئلة ديالهم، تشعل؟.. حتى هو ما شعلش، نرفع الجلسة على 

ما تصاوب املسألة التقنية.
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

رئاسة  إرادة  عن  خارج  هو  الذي  التقني  العطب  هذا  عن  نعتذر 
الجلسة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد عيسييك بويون:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

الجنوبية  باألقاليم  املوانئ  تيهئ  على  الوزير  السيد  نسائلكم 
وبالخصوص طانطان؟

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

طيب فيما يتعلق باملوانئ الجنوبية كاملة وال بالخصوص؟ ال املوانئ 
الجنوبية باش بإيجاز باش ما نتكلمش على امليناء الكبير اللي طلقوا 
صاحب الجاللة، ولكن امليناء الجديد مهريز 120 مليون درهم فغنتكلم 
على سيدي افني: 267 مليون ديال الدرهم، طانطان: 115 مليون ديال 
الدرهم، طرفاية: غنساليو قريبا في مارس 533 مليون ديال الدرهم، 
الدرهم، هذا حجم االستثمارات  ديال  مليون   92 القديمة:  الداخلة 
اللي كاين، لكن  الرمال املشكل  باإلضافة ل300 مليون درهم جرف 
التزمنا مع اإلقليم ومع املنطقة باإلضافة لهاذ األعمال غنديرو دراسة 
أشنا هي مستقبل ميناء طانطان على ضوء هاذ البرنامج العام اللي تدار 

لألقاليم الجنوبية.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد عيسييك بويون:

لهذا  بالنسبة  الوزير  السيد  كتعرف  كيفما  الوزير،  السيد  شكر 
امليناء، هاذي 20 سنة والساكنة كتطالب بأنه يتأهل ويتوسع، ولكن 
ما  باقي  إما  االعتمادات،  إما  الدراسات،  كنتسناو  إما  كيكون  دائما 
معروفش �ضي حاجة اللي يمكن، دابا إيال كانت هاذ 115 مليون ديال 
الدرهم اللي غتكون في التوسعة كيكون مهم. وعندو إشكالية أخرى مع 
وزارة الصيد هو أنه كيديرو لو »l’arrêt« الوقوف في شهر 7 و8 للسردين، 
وكيفما كتعرف بأن هاذ السردين هو عابر، وفين اتصلنا بالوزارة قالت 
لك بأنه طانطان هاذيك املنطقة مرعى للسردين، ما يمكنش يكون ميناء 
طانطان pépinière لباقي املوانئ ويتحبس في فترة ديال..، السيد الوزير 
الحكومة وحدها  ولكن داخل  الصيد،  وزارة  أنت  بأنك  حنا كنعرفو 
أنه  البواخر،  خاصك تتدخل باش تفك وكاين إشكالية أخرى ديال 

التفريغ كيمنعو لهم باش يفرغوا في طانطان، كيفرغو في باقي األقاليم 
األخرى، والعملية هي لوجستيكية ما يمكنش أن امليناء نسدوه ألن كاينة 
واحد الكوطا خاصنا نسيروها غير من واحد امليناء معين، خاص يكون 

مفتوح الباب ملوانئ كلهم في املنطقة الجنوبية، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

شكر السيد النائب، الجانب األخير أنا متفق معك، ألنه فعال بعد 
الدراسة اللي قمنا بها فيما يتعلق باللوجستيك ديال املحروقات، تبين 
بأن طانطان البد يكون عندو يعني مع امليناء محطة لوجستيكية ديال 

املحروقات، تقليل الكلفة وتنظيم املحروقات بصفة عامة.

املسألة الثانية مع اإلخوان ديال الصيد البحري حنا متافقين على 
ديال  االستثمارات  في  نستمرو  الوطنية  الوكالة  مع  التجهيز  وزارة  أن 
املوانئ مثال مهريز استثمار وزارة التجهيز هو استثمار ديال الدولة، ولكن 
عن طريق وزارة التجهيز تأهيل املوانئ فأنا ما كاينش مشكل، راه زاروكم 
اإلخوان ديال L’ANP مرارا باش يشوفوا الحاجيات، ممكن تكون زيارة 
ما بين املكتب ديال وزارة الصيد معنا حنا ونشوفو في إطار التوسيع 
أشنو هي األنشطة املستقبلية ديال ميناء طانطان في إطار الخريطة 

املينائية والبحرية ديال أقاليم الجنوب حنا جاهزين إن شاء هللا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن الوضعية املزرية لبعض 
الطرق باململكة املغربية للسيدات والسادة املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد عبد عملييك بكيوي:

شك7 عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، بعض الطرق باململكة وخاصة بإقليم بركان بالجهة 
الشرقية تالشت وأصبحت في وضعية مزرية، ماهي استراتيجية الوزارة 

في هذا املجال لتقويم هذا الوضع؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

ال أنا كان عندي السؤال عام، في الحقيقة ما انتبهتش شكون اللي 
كيطرح السؤال باش نوجد أشنو درنا في اإلقليم، فدرتها مع آخرين ولكن 



 277 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.14–17.ربيع الثاني.1437  )27.يناير.2016( 

ما انتبهتش لهاذي. كنشكركم على هذا السؤال كيمكن لي نقول لكم 
بالنسبة كيفاش كنظروا لهاذ �ضي، أوال ما نتكلمش على العالم القروي 
اللي اآلن الحمد هلل البرنامج األول و الثاني الدولة قامت بواحد املجهود 
جبار دابا اآلن مجهود أكثر من جبار في املرحلة املقبلة، باش نمشيو 
لحوالي 28.000 كلم في العالم القروي، وغنمشيو للجماعات اللي ما 

استفداتش أو أنها محاصرة؛

األمر الثاني، أنه كاين سياسة ديال التأهيل في ظرف 4 سنوات، 
ربحنا حوالي 5 د النقط ونصف في مجال التأهيل؛

ثالثا، مشينا لبعض املحاور الطرقية الرئيسية اللي عليها إشكاالت 
بحال مثال بركان والسعيدية، تم االتفاق على أننا نوسعوها ألنها طريق 
سياحية، كل ما هو سياحي أو ما هو يخدم االقتصاد حاولنا ما أمكن 
نستثمروا فيها أكثر، وحنا جاهزين إذا كان ممكن نديرو اتفاقية مع 
بركان، ألن باقي ما درناش االتفاقية كنظن باقيين 5 ديال األقاليم وال 6 
باش يولي عندنا اآلن نظرة ديال 2016-2020 إن شاء هللا في مستقبل 

لجميع أقاليم في اململكة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب، تفضلوا.

عينيئب عيسلد عبد عملييك بكيوي:

شكر السيد الوزير على جوابكم، فعال نثمن املجهودات الجبارة التي 
تقوم بها الوزارة في هذا املجال، هاذ ال�ضي باين، ولكن السيد الوزير دائما 
في إقليم بركان كنا تقدمنا لكم بطلب باش نربطو املحطة السياحية 
السعيدية بالطريق السيار، وكنتو واعدتونا باش غادي تعطيو انطالقة 
دراسة املشروع في 2015، لم يتم ذلك، كنتو واعدتونا كذلك بتوسيع 
الطريق الجهوية العيون-بركان ب7 أمتار في انتظار خلق الطريق السيار. 
هاذ الطريق الذي يمر بتافوغالت التي تعتبر منطقة سياحية بامتياز، 
ولكن مهمشة بسبب غياب هذه البنية التحتية، كذلك القطب الفالحي 
للبالد ولكن  الكبرى  في االستراتيجيات  يندرج  مداغ، مداغ بركان هو 
أضحى معزوال، الطرق التي تربط املدينة أو الطريق السيار بهذا القطب 
وال بميناء الناظور هشة، هشة جدا وال تتسع إال لسكان الدواوير والقرى 
املجاورة، فال يمكن لهذا القطب الفالحي أن يعطي املردود ديالو املنوط 
به، كذلك السيد الوزير، نشكركم على انطالق املشروع ديال بركان-
زكزل، كنتو واعدتونا وقمتو، ولكن املشروع تعذر في وسط الطريق، 
كنتو  السعيدية-بركان  طريق  لتثنية  وبالنسبة  حابسة،  األشغال 

واعدتونا السيد الوزير باش غادي تنطلق..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عينيئب عيسلد حسن شبهي:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير املحترم، ضمن الطرق اللي كتوجد في واحد الوضعية 
فاس  بين  الرابطة  الوطنية  الطريق  هناك  مزرية،  شبه  هي  اللي 
والحسيمة عبورا..، كتعبر اإلقليم ديال موالي يعقوب، إقليم تاونات 
حتى البحر األبيض املتوسط، وهي الطريق الرئيسية كما تعرفون السيد 
الوزير املحترم، اللي تتربط الدار البيضاء يعني املحيط األطل�ضي بالبحر 
األبيض املتوسط، واش الوزارة ديالكم عندها �ضي برنامج، عندها �ضي 
استراتيجية، باش ترفع الحيف على ساكنة هاذ املدن اللي ذكرت لكم؟ 
وكذلك هناك مجموعة ديال الحوادث مميتة تتوقع على هاذ الطريق 
اللي  املشاكل  ديال  املجموعة  واحد  على  نظرا  ديالها،  للضيق  نظرا 

كتعرفها، فأرجو صافي، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

ال تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد حسن شبهي:

..إذن أتمنى باش الحكومة ديالكم يكون عندها �ضي برنامج و�ضي 
استراتيجية باش ترفع الحيف على هاذ األقاليم السالفة الذكر، السيد 

الوزير املحترم، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

ال، إيال اسمح لي السيد النائب على بركان ألن نجاوب، ال ما�ضي كل 
�ضي عاوتاني األقاليم عليهم الحيف، ال كاين أقاليم استثمارات ضخمة 
موجودة الحمد هلل ما�ضي بحق حتى جات هاذ الحكومة، حنا دائما 
عادلين في الحكم ديالنا، الدولة استثمرت مما جعل الحمد هلل وجه 
املغرب وجهو أحمر أمام العاملين، ال في الطرق السيارة وال في الطرق 
السريعة وال توسيع الطرق وال العالم القروي وال املوانئ. أنا أعترف لك 
بأنه مهما كان االستثمار يمكن كاين سؤال على تاونات بالخصوص، 
مهما كان االستثمار في تاونات ما زال خاصو، حنا نتكلمو عليها، وأنا 
متفق معك كاين طرق أساسية، لذلك انتقلنا في إعادة تصنيف الشبكة 
الطرقية، انتقلتا من 10 آالف و�ضي حاجة للطرق الوطنية، وصلنا اآلن 
نديرو  باش  لطرق؟  طلعناها  التصنيف، عالش  عاودنا  ألف،   16 ل 
عليها واحد التركيز ألن كيم�ضي ليها ما بين 80، %90 من حركة السير 
على الصعيد الوطني، ورفعنا من حجم االستثمار في هذا املجال، مشينا 
خذينا حتى قروض، درنا شراكات مع األقاليم، مثال اإلقليم ديال تاونات 
حنا غنجيو لو، كاين شراكة اآلن اللي جاهزة لإلمضاء فيها 600 مليون 
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ديال الدرهم، شراكة مع تازة، الحسيمة مؤخرا شفتو البرنامج الكبير 
ديال الحسيمة وما جاورها.

قيد  الدراسات  اآلن  يعني  بركان  والسعيدية،  ببركان  يتعلق  فيما 

كان  نخبركم  نبغي  لكن  انطلقت،  الدراسات  توقيعها  تم  اإلتفاقيات 

عندي لقاء مع الجهة ديال الشرق مؤخرا اتفقو على آشنا هي..، اآلن 

كاين واحد الزيارة ديال الجهات في إطار اإلعداد ديال البرامج الجهوية 

كيديروا  باش  القطاعات  جميع  القطاعات،  جميع  مع  كيتالقاو 

الرغبات  هي  مبرمجين، وهما شنو  كنقولو حنا شنو  ديالهم،  البرامج 

ديالهم كنحاولو نتالقاو الوسط على حساب اإلمكانيات وعلى حساب 

األولويات، ويبدو املحاور الرئيسية فيها جزء كبير مما ذكرت بطبيعة 

الحال واش طرق سيار، سريعة، ال يمكن أن نلتزم كل ما هو سريع وسيار 

هذا يدخل في اإلستراتيجية وأنتم تعلمون كيف يتخذ القرار، لكن فيما 

يتعلق بالصيانة نتحمل املسؤولية.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، والسؤال املوالي عن تعهد الحكومة بتوسيع 

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الوطنية  الطرق 

الشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد نحمد بلفقله:

شك7ع عيسلدعت وعيسيدة عينوعب،

اتجاه  في  تزنيت   1 رقم  الوطنية  الطريق  تعرف  الوزير،  السيد 

السيد  مقاطع.  عدة  في  التوسعة  أشغال  توقف  الجنوبية  األقاليم 

الوزير، األسباب من وراء ذلك؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

أوال ما نشر اليوم كذب في كذب، ما نشر اليوم حول ما يقترب.. 

اسمح لي أنا كنجاوب أستاذ، ياك من حقي نجاوب؟ انت طارح سؤال، 

كذب في كذب، توقف األشغال شركة défaillante فسخنا معاها، باش 

نكملو ما تبقى ما بين أكادير وتزنيت، تزنيت إلى الصحراء إن شاء هللا 

األقاليم، الدراسات أطلقناها، التعليمات واضحة 8.5 مليار إن شاء هللا 

ديال اإلستثمار اللي غادي إن شاء هللا نبداو فيها.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

تفضلوا تعقيب للسيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد نحمد بلفقله:

السؤال ديالي كان واضح غير تزنيت في اتجاه األقاليم الجنوبية ما 
عندهاش عالقة ب�ضي سؤال آخر. السيد الوزير نقدر نتافق معاك في 
القرار ديالكم األخير، ولكن في هذاك املقطع ديال.. نقدر نتافق معكم 
في بعض املقاطع في توقف األشغال، ولكن هاذ املقطع ديال بيزكارن-
كلميم هذا مقطع كيدي لألقاليم الجنوبية الشرقية، هذا السيد الوزير 
كنطلب منك تدير فيه إعادة النظر، تكون لجنة إيال كانت على اتفاق 

حنا ما يمكن لنا إال نتافقو معاهم إن شاء هللا، شكرا السيد الوزير.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عينيئب عيسلد عاحسين عاحنصيلي:

السيد الوزير املحترم، نشكركم على املجهودات الجبارة التي تقومون 
بها في هذا القطاع. وفي هذا اإلطار السيد الوزير، نلتمس منكم التوسيع 
والصيانة ديال الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين بني مالل-خنيفرة 

وخاصة املقطع زاوية الشيخ-خنيفرة؟ شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

فيما يتعلق باللي تكلمتو عليه السيد النائب املحترم، كتعرفوا بأن 
كان عندنا 2 ديال الخيارات، حتى في الطريق السريع اآلن ما بين تزنيت 
وكلميم إلى العيون، كاين اآلن 2 خيارات في الدراسات، واش نمشيو في 
نفس الطريق الوطنية وهي اللي نعتمدوها وال نربحو الطريق الوطنية 
ونديرو .. طريق آخر، بطبيعة الحال 2 دراسات هما اللي غيعطيونا يعني 
التوجه. أكيد غادي نستشرو معاكم، ما كاينش دراسة كتدار في املكاتب 
البد من استشارة للحركية ديال التنقل، شكون اللي غادي يستافد 

كمواقع وأقاليم هاذ ال�ضي إن شاء هللا نجيو لو.

لكن فيما يتعلق فين كاين الجبال بالخصوص أو فين كاين هاذيك 
الهودة اللي هي كبيرة اسمحوا لي بالدارجة، هذا بالعكس طلبنا أننا 

نطلعوه ألن هذاك كيخضع لواحد اإلشكال فيما يتعلق بالفيضانات..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير في ثواني تفضلوا السيد 
الوزير تفضلوا.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

..ال بني مالل عندنا اتفاقية راه قيد اإلنجاز، ما عرفتش واش هاذ 
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املقطع كاين أعتذر السيد النائب املحترم، إيال ما كان �ضي حنا في إطار 
اتفاقية مع إقليم خنيفرة نحاولو نشوفو مع العلم اتفقنا أن بني مالل 
في اتجاه ديال درعة-تافياللت ال فيما يتعلق بتنغير وال خنيفرة يعني كاين 
واحد العمل جبار باش يمكـــــن لنا نفكو العزلة على درعة-تافياللت في 

اتصالها مع بني مالل.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، والسؤال املوالي حول تردي البنية التحتية 
للطرق واملسالك بإقليم تاونات للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عيعزيز عيعبودي:

شكرا، تردي البنية التحتية للطرق واملسالك بإقليم تاونات؟

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

هو في الحقيقة يصعب نجاوب بجملة ألنه غادي يكون.. اإلقليم 
ديال تاونات نعطي الرقم، ما استثمر لحد الساعة 2015-2012: 352 
 230 التفاصيل فيها  بغاو اإلخوان نعطيكم  إيال  الدرهم  مليون ديال 
كيلومتر زائد 14 منشأة فنية، مع ذلك ال يكفي للتضاريس ديال تاونات، 
لشساعة، الرتباطه ببعض الطرق اللي هي محورية، اآلن االتفاقية التي 
حنا متفقين عليها باش نوقعوها، ما توقعاتش من قبل، نظرا ألن أنتما 
عارفين الحيثيات السياسية واالنتخابات، فيها 600 مليون ديال الدرهم 
باإلضافة إلى الدراسة اللي كنقومو بها ما بين تاونات وفاس، إن شاء هللا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عيعزيز عيعبودي:

ذاك  أن  عليه هو  نتذاكرو  يمكن  اللي  غير  الوزير،  السيد  شكرا 
الطريق كنتو طلعتو لتاونات، ما بين فاس وتاونات وما زال لحد الساعة 
ما دارتش، كاين كذلك القنطرة ديال واد أمزيز ديال كالز اللي فيها 65 
دوار، واللي اآلن مازال ما تصاوبتش، واللي طاحت من عام 2010، إلى 
اليوم ومازال ورغم التعهدات ورغم أننا كتبنا لكم، كذلك كاين مشكل 
آخر ديال القنطرة ديال الزغاريين، اللي كتربط جماعة الرتبة ما بين 
الشاون، كذلك الزغاريين 2 ديال القنطرات، وقلتو لينا 7 املليون الدرهم 
مازال ما تصاوبوش كذلك، كاين كذلك السيد الوزير املحترم هو أنه 
واحد الطريق اللي عندنا اليوم ما بين اللي فيها األشغال واللي توقفت، 
اللي ما بين باب الشبر وتايزة املشكل ديالها ديال املياه والغابات قالت 

على أنه ما يمكن ليهاش توقفها، في الوقت اللي تدار جميع املجهودات 
وأنتما ساهمتم فهاذ الطريق والسيد العامل مشكورا على املجهودات 
اللي قمتو، وصل 3 مليار ديال الدرهم ومع ذلك جات املياه والغابات 
وقالت لينا أودي ال حبسو الطريق ألنها كتدوزو، واش حنا دولة في دولة، 
أين هو التنسيق الحكومي، والناس كلها ضحت باألرض ديالها وضحت 
بكل �ضي، واليوم كنتفاجأو بالقرار في الوقت اللي جميع اإلخوة كلهم 

داروا املجهودات ديالهم، كذلك السيد الرئيس، كذلك السيد...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عينيئب عيسلد جميل عيبوزيدي تليلي:

عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلد عيوزي7،

غتكوني وزيرة إن شاء هللا.  كما ال يخفى على أحد، أن إقليم تاونات هو 
إقليم يعرف العزلة املطلقة اتجاه جميع األقاليم املحيطة به، الشاون، 
الحسيمة، تازة، سيدي قاسم، فاس. السيد الوزير، كنا جينا عندك 3 
ديال النواب وقلتي لينا اتفقوا بيناتكم وغادي نجي عندكم، واللي اتفقتو 
عليه مع املنتخبين املحليين ومع السيد العامل غادي نديروه، وفعال 
اتفقنا ودرنا األولويات، وكانت أولوية األولويات هي الطريق الوطنية رقم 
8، في 5 سنين كان خاص هاذ ال�ضي يخرج لحيز الوجود، كانت تدارت 

الدراسات ومشينا للطريق السيار وهاذ ال�ضي كلو...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عينيئب عيسلد نحمد عيسال�سي:

إقليم  ديال  النواب  السادة  وشكرا  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
تاونات، وهاذ ال�ضي هذا كيلح بأن إقليم تاونات ضرورة ملحة للتدخل. 
نائب عندنا  قبل  إقليمي  غنهضر كرئيس مجلس  أنا  الرئيس،  السيد 
في  التواصل دائم معاك، ألن  مخطط مندمج، والبد من الشكر ألن 
املخطط تدار واحد الدراسة اللي صوتها عليها باإلجماع املجتمع املدني 
هي %9,90 من الطرق املصنفة اللي معبدة، يعني الطريق زعما صراحة 
اللي  البد التدخل، هناك احتجاجات، هناك عرائض، هناك مسيرة 
كتقول بأن غتكون على األقدام، ألن الطريق كيقولوا بأنه والت صالحة 
غير لألقدام، ما بقاتش صالحة للسيارات، من الرباط واملجتمع املدني 
في غفساي، في القرية، في تيسة، هاذو البد من التدخل، نسبة الوفيات 
السيد الوزير، ديال إقليم تاونات تفوق األقاليم كاملة، 11 ألف سيارة 
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يوميا، وأنتما أدرى باألمور ديالها، وحنا دائما كنتلقاوكم ومشكورين، 
كان عندنا املجلس اإلقليمي خاصنا البد نفتحو.. درنا لجنة موضوعاتية 
لالتصال بك للتدخل العاجل ألن األمر ما بقاش تيتحمل الصبر، طريق 
الوحدة والت طريق املوت، إذن ال بد من التدخل ديالكم السيد الوزير 
املحترم، إضافة إلى مجموعة من القناطر اللي عندنا برنامج ديالكم 
نتمنى  تاونات، غفساي  البرامج ديال تيسة،  واللي فيه مجموعة من 
كنتعرف كيوقع le glissement في تاونات نتمنى هاذ املشاريع ما يوقع 
لهاش glissement في 2017 تبرمج في 2016 وغادي نكونو سعداء أننا 
فهاذ العام هذا نخرجو هاذ الطرق ديال إقليم تاونات لحيز الوجود وفي 
أقرب وقت ممكن ألن ما بقاش اآلمال ألن هاذ السؤال هذا درتو أكثر من 

خمس مرات...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

أوال نبغي نجاوب على واحد القضية ديال املياه والغابات بالعكس، 
صحيح أن بعض املرات كنتأخرو ولكن إيال ما دافعوش على الغابة ما 
يصلحوش يكونو. غير باش نكونو واضحين، هذا الدور ديال املؤسسة 
أن تدافع على ثروات البالد، طبيعي يمكن ما تيكونش تنسيق قبلي أو 
ربما تيكون واحد اإلشكال اكتشفنا مؤخرا كاين طرق ما حفظتهاش 
وزارة التجهيز فإذا بها محفظة عند املياه والغابات يقع مثل هذا، لكن 
عموما، عموما يعني تنحلو املشكل وخا تيتأخر �ضي شوية، وأنا إن شاء 
هللا راه عندنا واحد العدد ديال الطرقان معهم وعندنا اجتماع معهم، 

بالعكس هاذيك األدوار ديالهم وكاين تنسيق كامل.

ما يتعلق بالقناطر أنا كنتعترف راه قلنا كاينة 1200 قنطرة كلها 
واحد  نعالجو  حاولنا  طموح  البرنامج  واحد  فّدار  ظروف،  في  تقريبا 
200 قنطرة لحد الساعة، لكن ال يكفي ألنه واحد العدد ديال القناطر 
محتاجين ما�ضي فقط غير نعالجوها، محتاجين نغيرو التركيبة ديالها، 
واآلن  نوسعوها،  أو  جدا  مكلف  وهذا  نرفعوها  بحيث  التقنية  يعني 
البرنامج ديال ما يقارب من 450 قنطرة إلى حدود 2019 اللي غياخذ 

بعين االعتبار هاذ ال�ضي اللي تكلمو عليه اإلخوان.

تاونات ما يمكنش نقول أنتم منتخبي األمة، أكيد هذه السنة سنة 
انتخابية فغيكثارو أكيد ألنه وهذا الدور، هذا دور طبيعي إيال النائب 
ما غيدافع �ضي على دابا غير صبار أستاذ، إيال النائب ما غيدافع �ضي 
طبيعي أن يقع هذا التنافس، لكن أنا أعترف إقليم تاونات ما�ضي فقط 
عندو خصاص، لكن عندو بنية جيو-تقنية صعبة جدا، وبالتالي وخا 
جيولوجيا صعبة، وخا تيمكن لك تنجز، أحيانا يقع، فبالتالي يحتاج إلى 
اليقظة 600 مليون ديال الدرهم هي اللي مبرمجة، الطريق ديال فاس-
تاونات الدراسات اآلن قربنا نساليو ما�ضي سهلة، هاذي راه دراسات 

ديال la voie express ديال مليار و300 مليون ديال الدرهم ديال واحد 
البنية جيولوجية تتحتاج واحد الوقت، حنا تنديرو الدراسة وغنجلسو 
مع الجهة، ألن قالوا لنا مستعدين ونجلسو مع األقاليم باش نشوفو 
التركيبة اللي تصلح وهي تستحق يعني هذا االتجاه، واش غنبداو بمقاطع 
املدخل ديال تاونات وال املدخل ديال فاس؟ ثم نكملو من بعد هاذ ال�ضي 

إن شاء هللا غادي نشوفوه مع اإلقليم ونتوافقو عليه.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، والسؤال املوالي حول مراقبة إنجاز صفقات 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الطرق  بناء  أشغال 

األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد عش7واو:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

أسكاس أماينو ريغ أمبارك إمغربين نكال كالن،

السيد الوزير، مجموعة من املشاريع الطرقية عبر التراب الوطني 
كتعرف واحد التعثر مهم، وهذا في نظرنا راجع لقلة املوارد البشرية 
املؤهلة واملختصة في تتبع ومراقبة األشغال، ال�ضيء اللي عندو تأثير على 
احترام اآلجال املحددة، وعلى أيضا جودة األشغال. أشنو هما التدابير 
اللي غادي تقومو بها السيد الوزير، من أجل مواجهة هذه اإلشكالية؟ 

وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

كنتمنى ألن هاذي يمكن لنا ندبرو على الفلوس، يمكن لها تكون 
املنتوج  هو  �ضيء  أهم  ولكن  الشركات،  يكونو  يمكن  الفلوس،  عندنا 
النهائي أن يكون في املستوى، لذلك أنتما راكم سيد العارفين ألنكم في 
واحد القطاع مرتبط بهذا املوضوع، أهم �ضيء قمنا به هو املدخل ديال 
هاذ ال�ضي، هو تغيير املنظومة ديال تصنيف وتأهيل املقاولة، لهذا كانت 
 les engins وعلى chiffre.d’affaire منظومة مبنية بالدرجة األولى على
اآلن اعطينا قيمة للموارد البشرية داخل الشركات، شحال من مهندس 

وشحال من تقني.

ثانيا نحن اآلن قربنا من االتفاق ديال إصالح النظام ديال املختبرات، 
نظام ديال املختبرات يمكن ليا نقول لك كان مهم.. اآلن تنعالجو هاذ 
القطاع ديال املختبرات باش ما يكون إال مختبرات عندها املؤهالت باش 

تقوم بالعملية ديال املراقبة والعلمية ديال التجربة.

األمر الثالث، آخر اتفاق في تصنيف وتأهيل مكاتب الدراسات، باش 
فعال يكونوا عندنا مكاتب دراسات في املستوى، فكنحاولو ما أمكن فهاذ 
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االتجاه، ثم ملا كتجي عندنا شكاية ثم كيوقع، كيخرجوا يمكن ليا نقول 
لكم العشرات ديال التفتيش اللي قمنا به، العشرات ديال االفتحاصات 
اللي قمنا بها على الطرق، وخضينا قرارات في شركات وخضينا قرارات 

أيضا في موظفين اللي ما كانوش كيقوموا بالدور ديالهم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد نحمد عش7واو:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، غادي ننتقل بكم إلى إقليم الخميسات وبالضبط 

إلى دائرة واملاس وغادي نطلب منكم التعجيل باتفاقية الشراكة مع 

املجلس الجماعي لواملاس حول تقوية وتوسيع الطريق الجهوية رقم 407 

الرابطة بين املعازيز وواملاس عبر تيداس، وأيضا كان هناك وعد كتابي 

من الوزارة في سنة 2009 في األواخر لتهيئة الطريق الرابطة بين سيدي 

بوسعدن وإغرما أوسار بجماعة بوقشمير على مسافة 11 كلم، والسيد 

الوزير كاين هناك وعد كتابي من الوزارة باش هاذ التهيئة وكنتمنى أنه 

تلتزموا بهاذ الوفاء هذا وهاذ الوعد؛ وثانيا التعجيل باتفاقية الشراكة، 

والجماعة مستعدة باش تساهم وتنتمنى حتى املجلس اإلقليمي واملجلس 

الجهوي إضافة بطبيعة الحال إلى وزارتكم من أجل يعني إخراج املنطقة 

من نوع من التهميش ونوع من العزلة اللي هي موجودة فيها، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير فيما تبقى من الوقت 

إيال كان باقي عندكم �ضي تعقيب.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

فرصة باش نوضح ملا تحملنا املسؤولية شنو ليقنا؟ لقينا البرنامج 

الترابي،  التأهيل  ديال  البرنامج  ولقينا  القروية  الطرق  ديال  الثاني 

ولقينا توقيع اتفاقيات إضافية. فكانت تعطات األولوية للبرنامج الثاني 

ال�ضي، وجيت عبرت عليه هنايا  نتوما عارفين هاذ  الترابي،  والتأهيل 

ألن فيه التزامات، وانتظرنا لحد الساعة باش يمكن ليا نقول ليكم ما 
يمكنش ما ساليناش البرنامج الثاني والتأهيل الترابي وباقا 900 مليون 
عند الجماعات الترابية، نمر وخاصة مع جهة الرباط وأنتم تعلمون 

كان عندنا معاها خالف لحد الساعة، راه عاد غنسويوه، حول 2 ديال 

اإلتفاقيات وكان خالف بال ما ندخلو في التفاصيل نتوما عارفين هذاك 

الخالف، األمر الثاني حنا جاهزين ألنه أنا كنشكر بعض الجماعات اللي 
هما مستاعدين يساهموا حتى في بعض الطرق املصنفة اللي عندها دور 

قروي.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

وزير  الزيارات  نتائج  حول  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
التجهيز والنقل واللوجستيك لبعض األقاليم للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد عيغيزي عجطلو:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلد عيوزي7،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

السيد الوزير املحترم، السؤال ديالي اليوم هو حول الزيارات اللي 
قمتوا بها سنة 2012 لبعض األقاليم، بما فيهم إقليم تازة. زرتوا إقليم 
تازة السيد الوزير مشكور، وطلبتوا منا أولويات عطيناكم واحد العداد 
ديال الطرق 5409 الرابطة بين واد امليل واوالد زباير بني فراسن عين 
مديونة؛ 5414 الرابطة بين بني فراسن والربع الفوقي؛ 508 الجهوية 
اللي جاء على لسانكم السيد الوزير، 508 قلتوا في 2014 غيتم اإلنجاز 
ديالها 5416 الرابطة بين اوالد زباير واوالد شريف؛ 508 الجهوية السيد 
الوزير راه ربطنا بين إقليمين إقليم تازة وإقليم تاونات فيها واحد العدد 
كبير ديال الجماعات، وواحد العدد كبير في واحد أزيد من 100 كلم. 
نلتمس منكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات وفين وصالت االتفاقيات 

اللي سنينا مع املجالس اإلقليمية؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

شكرا، تفضلوا السيد الوزير في إطار التعقيب ديالكم.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

نشكر السيد النائب املحترم، هو السؤال حول يعني نتائج الزيارات، 
بزيارات  كيقوموا  يعني  الوزراء  جميع  كنعتاقد  أنا  الحال  فبطبيعة 
الهدف  تعلمون  وأنتم  واملنتخبين،  السلطات  مع  والتواصل  ميدانية 
األسا�ضي من هاذ ال�ضي، وهو أنه ما يمكنش تكون �ضي برمجة بدون 
التوافق مع املنتخبين، لكن التوافق فيها أطراف، والتعاقد فيه أطراف، 
فإذا وفى جميع األطراف ننجز، أنتم تعلمون كاين بعض اإلتفاقيات اللي 
ما زال ما توقعش عليها، نظرا ألن بعض األطراف ما زال عاد كتقلب على 
التمويل، لكن أعترف الطرق الثالث اللي ذكرتي ما�ضي ب4، 3 عندها 
أولوية، وكنعتاقد راه الدراسات أعطيت باش يمكن لينا إن شاء هللا 
نديروها في البرنامج ديال 145 مليون ديال الدرهم اللي هي سيوقع عليها 

مع اإلقليم ديال تازة.

عيسلدة ائيس عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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عينيئب عيسلد عيغيزي عجطلو:

شك7ع عيسلد عيوزي7،

تازة  إقليم  بأن الساكنة ديال  الوزير ال يخفى عليكم  غير السيد 
 90% تازة  إقليم  الوزير،  السيد  أقوله  ما  وأتحمل  مشاكل  عايشة 
مهمش من البنية التحتية ديال الطرق، أتحمل املسؤولية وأتحمل ما 
أقول، واحد العدد كبير هاذ الطرق اللي جبدت باقي إيال جيت نجبد 
ليك راه اإلقليم كلو واصل %90 وال %95، كاين 5413 الرابطة بين تازة 
ومكناسة الغربية لحد امسيلة، تايناست، كاين واحد العدد كبير من 
الطرق، كاين السيد الوزير كون يخطاو اآلليات ديال بعض الجماعات 
كبني فراسن، كاوالد زبير، كبليمنت، كالربع الفوقي اللي فكو العزلة في 
وقت األيام املمطرة باش يعمرو األسواق األسبوعية ويقراو التالميذ. 
إذن نلتمس منكم السيد الوزير، واحد الزيارة لواحد اللجنة من وزارة 
التجهيز والنقل تكون حساسة وتاخذ بعين االعتبار اإلقليم شنو هو باش 
يعاني، إقليم تازة راه مهمش السيد الوزير، الوالية كلها التشريعية كلها 
دازت ولو كلم ديال الطريق، ولو كلم معبد شفناه فهاذ الوالية السيد 
وراك شفتي  العاجل  التدخل  الوزير،  السيد  منكم  ألتمس  الوزير، 
املشاكل، راه سير للفايسبوك راه الجمعيات ديال السواقة راه عايشين 
مشاكل كاين احتجاجات، درنا معهم موعد السيد الوزير، بغينا تجاوبو 
السيد الوزير هاذ الساكنة جاوبوها بواحد الجواب مقنع باش الساكنة 
تعرف شنو كاين، ما�ضي حنا منتخبين نخرجو نقولو لهم راه كاين وكاين 

وما شفنا والو.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في هذا املضمار؟ 
الكلمة لكم السيد الوزير، إذا كان لديكم تعقيب فيما تبقى من الوقت.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

اللي خاصها إصالحات وحسبكم  الطرق  الحديث على بعض  ال، 
عندها أولويات حديث معقول، أنه ما ّدار والو في إقليم تازة ما متفقش 
إقليم  أنجزناه  ما  املاضية  السنة  ليكم وزعنا  وأنا سبق قلت  معك، 
بإقليم مستعدين أيضا اإلنجاز ديال 2015 نعطيكم إقليم بإقليم. مرة 
أخرى ملا نتحدث على 20 ألف كلم أنها دون املتوسط والبرمجة ال تتم 
سنويا إال 2500 إلى 3000 كلم، طبيعي أنه كاين اللي غيوصلها النوبة 
متأخر، لكن 3 ديال الطرقان اللي ذكرتوها فعال ملا اطلعنا وأنا مستعد 
نرسل لجنة تحظى بأولية ومع االتفاقية الجديدة نشوفو مع اإلقليم إن 

شاء هللا ونتوكلو على هللا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، واآلن سؤال آني عن تفعيل القانون املتعلق 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  باملقالع 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد نحمد إد نو�سى:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير املحترم، اعتبارا للدور األسا�ضي الذي تؤديه املقالع في 
مواكبة التنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذلك بناء على مجموعة 
من االختالالت التي عاشتها املقالع وتنامي ظاهرة العشوائية، تم صدور 
الوزير  السيد  املالحظ  الجديدة،  للتوجهات  يستجيب  جديد  قانون 
القانون نسائلكم عن األسباب؟  تفعيل هاذ  في  تأخر  املحترم، هناك 

وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

هذا قانون من.. أشكر السيد النائب املحترم من أهم قوانين اململكة 
صدر  القانون  الحكومة،  تباشرها  التي  اإلصالحات  في  كتدخل  اللي 
بعد حوار وتوافق آخر نصوص تطبيقية منها املرسوم التطبيقي اآلن 
حنا ووزارة الداخلية وارسلناه لألمانة العامة للحكومة آخر الترتيبات 

نصوص تطبيقية تقريبا كلها جاهزة، حتى على املستوى اإلداري اآلن 

ألن حنا عاودنا الهيكلة ديال وزارة التجهيز والنقل على املستوى املحلي 

وال اإلقليمي، باش يكون هناك أجهزة حتى على املستوى املركزي أجهزة 

ملتابعة تنفيذ مقتضيات هذا القانون، ثم تحرير هذا القطاع بما يناسب 

االقتصاد الوطني.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد نحمد إد نو�سى:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلد عيوزي7،

هاذ  الوزير،  السيد  الوزير،  السيد  التوضيحات  هاذ  على  شكرا 

القانون قانون 27.13 املتعلق باملقالع هو موضوع ذي أهمية كبيرة نظرا 

ألنه السيد الوزير املحترم، يعني يهتم بموضوع له يعني حساسية كبرى، 

وبالتالي نسائلكم السيد الوزير، ال بد من تحديد التاريخ، ألنه هناك 

عدم الر�ضى وهنا يترجم عدم الر�ضى ديال الرأي العام، وكذلك التكريس 

الترابية والدولة  ديالو، وبالتالي هناك ضياع الحقوق ديال الجماعة 

واألفراد، فالسيد الوزير هاذ القانون خرج يعني بواحد الصعوبة من 

القنوات التشريعية واملرسوم يتعلق بالعمل الحكومي، تنلتمسو منكم 

تسريع وتفعيل هاذ القانون، ال سيما أنه متوقف..
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في هاذ املجال؟ 
تفضلوا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال املوالي وهما كذلك سؤالين آنيين 
لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بالجهود التي تبذلها الوزارة لتطويع 
قطاع اللوجستيك، لذلك نقترح على السيدات والسادة الذين طرحوها 
أن يطرحا دفعة واحدة، ويكون الجواب موحدا من لدن السيد الوزير. 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد عم7 في�سي فه7ي:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

اهتميت  السيارات،  قطاع  في  عالمي  مستثمر  أنا  الوزير،  السيد 
ي نصوب الطموبيالت 

ّ
بالجهة ديال فاس-مكناس ملا لها من مؤهالت، مل

ديالي منين غنخرجهم إيال تسدات في وجهي طنجة والقنيطرة في املوانئ، 
شنو هو التطوير ديال هاذ القطاع ديال اللوجستيك فاش غادي يمكن 
له يشجعني، باش نخدم هادوك الدراري ودوك الطلبة اللي 100 ألف 

غير في فاس ديال الطلبة اللي غادي يخرجوا؟ شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

للسيدات  الثاني  السؤال  كذلك  تفضلوا  النائب،  السيد  شكرا 
والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد سعدون:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلد عيوزي7،

إخوع 7 أخوعت7 عينوعب،

في إطار تطوير اللوجستيك وضعت الحكومة استراتيجية..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

..هللا يخليكم السيدات والسادة النواب شوية د الهدوء في القاعة 
هللا يجازيكم بخير.

عينيئب عيسلد نحمد سعدون:

..التنافسية اللوجستيكية للمغرب عبر التوقيع على برنامج تعاقدي 
بين الدولة والقطاع الخاص برسم 2010-2015، كما أن سنة 2016 
ستشهد مواصلة مختلف األوراش التي أعطيت انطالقتها في أفق سنة 

.2020

ولذلك نطرح عليكم التساؤالت اآلتية، ماهي املجهودات املبذولة 
هي  ما  والجهوي؟  املجالي  وتوطينها  اللوجستيكية  املحطات  لتطوير 
هي  ما  الشغل؟  مناصب  إحداث  في  االستراتيجية  هذه  مساهمة 
اإلجراءات املتخذة لتطوير الكفاءات والتكوين في املهن اللوجستيكية؟ 
ما هي الجهود املبذولة لتطوير مؤشر اللوجستيك مقارنة مع األسواق 

الواعدة؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

أشكر السيدين النائبين املحترمين على طرح هذا السؤال، أتمنى 
إن شاء هللا نعطي التفاصيل إذا تطلب األمر في إطار اللجنة القطاعية، 
ألن هناك تفاصيل، غير اليوم كان عندنا املجلس اإلداري ديال الوكالة 
قبلها  ساعتين،  من  أكثر  لنا  خذا  اللي  اللوجستيك  لتنمية  الوطنية 
أيضا  خذا  اللي  للوجستيك  الوطنية  الشركة  ديال  اإلداري  املجلس 
أكثر من ساعتين، معنى هذا يحتاج ألنه برنامج طموح أطلقه صاحب 
الجاللة في 2010، اليوم حنا كانت واحد الخطة أولية في 2015-2010 
يعني كان يمكن ليا نأكد لكم كاين إنجازات مهمة جدا. نعطي أمثلة: 
اليوم حاجزين 550 هكتار من املناطق اللوجستيكية في إطار 3300 
في  التكوين  ديال  الكرا�ضي  إلى  انتقلنا  اآلن  التكوين   ،2030 أفق  في 
اللوجستيك يعني إلى 75 ألف، معدل استثمار سنويا 2015-2010: 5.5 
مليار، معدل النمو 5.3 % سنويا هذه أرقام علنا عليها اليوم في املجلس 
اإلداري، ويمكن لنا أننا..، يعني املحطة ديال زناتة وديال ميطا اللي 
انطلقت سابقا، الحمد اآلن تشتغل اآلن بشكل جيد، االستثمارات اآلن 
انطلقات ما يسمى باللوجستيك الحضري، أمضينا العقود مع عدد من 
القطاعات، باقي لنا 2 قطاعات: املحروقات والفالحة واملواد الغذائية. 
اآلن كنوجدو العقود مع الجهات، كاين الجهة ديال طنجة، كاين الجهة 
ديال فاس، كاين جهة مراكش، وسنستكمل جميع الجهات في إطار 

التقطيع الجهوي.

أنا باغي نقول للسيد النائب املحترم، إن شاء هللا يجي هاذ املستثمر 
مرحبا، سيصل إلى ميناء طنجة ويصل إلى ميناء القنيطرة ويصل إلى 
 les ميناء الدار البيضاء، ألنه باإلضافة للموانئ كاين اآلن ما يسمى ب
couloirs إما السكك الحديدية أو الطرق السيارة باش نوصلو للموانئ، 
ولكن أكثر من ذلك درنا ما يسمى باملوانئ الجافة، اللي غادا تعاون املوانئ 
يعني في إطار تقوية الحمولة أو القدرة االستيعابية ديال املوانئ، ويمكن 
ليا نقول لكم وأنا مستعد نعطي التفاصيل إن شاء هللا في لحظة قادمة 
حول تطور اللوجستيك ببالدنا، والبرامج اللي غنعلنو عليها إن شاء هللا 
في فبراير غادي يكون يوم درا�ضي وطني حول اللوجستيك، ما تحقق، وما 

هو مبرمج، ونعلن آفاق االستثمار بالنسبة للقطاع الخاص.
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عينيئب عيسلد حسن عاحياس:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، نهنئكم على إنجاز هذه املشاريع التي بفضلها تمكن 
األوربية  الجمعية  في  الكاملة  العضوية  على  الحصول  من  املغرب 
للوجستيك كأول بلد عربي وإفريقي. وتثمينا لهذه الجهود، البد السيد 
املندمجة  الوطنية  الشبكة  تنمية  نؤكد على ضرورة  أن  الوزير، من 
للمناطق اللوجستيكية، مع مراعات العدالة املجالية، تنمية املناطق 
اللوجستيكية  العقار الالزم، تحسين السالسل  اللوجستيكية وتعبيئ 
مندمجين  لوجستيكيين  فاعلين  وإبراز  تطوير  األروجة، ضرورة  ألهم 
واعتماد التقييم واملعايرة، ضرورة تنمية الكفاءات في مهن اللوجستيك، 
ضرورة تفعيل املرصد املغربي للتنافسية اللوجستيكية، ضرورة تنمية 
املواد البشرية للوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية، وضرورة 
الترويج لالستراتيجية اللوجستيكية والتعاون الدولي في هذا املجال، 

وشكرا السيد الوزير.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، كذلك التعقيب، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد سعدون:

في إطار تطوير اللوجستيكية كنطلب من السيد الوزير، تكون واحد 
تطوان  مثل  نعطيوك  للرخص،  بالنسبة  اإلمتحانات  ملراكز  املراقبة 
بالنسبة للمواطن باش يمكن يحصل على الرخصة ديالو 4 أشهر باش 
ياخذ املوعد، وعالش؟ ألن كنقولو بأن ذاك مركز االمتحان ما عندوش 
خاصنا  اللوجستيك  نطورو  يمكن  باش  فلذلك  الكافية،  اآلليات 
كذلك هاذ املراكز أننا انتبهو لها ونشفو الصعوبات اللي كيعيشو معها 
املواطنين، تطوان أقول 4 أشهر عاد يمكن واحد يدوز الرخصة، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم 
السيد الوزير في إطار الرد.

عيسلد عزيز اثيح، وزي7 عيتجهيز وعينقل وعيلوجستلك:

طيب باش يتحل هاذ املوضوع األخير، نتمنى تعطانا معطيات باش 
نديرو تحقيق في املوضوع، وإن كان صحيح اآلن املواطنين العدد اللي 
كيطلب اآلن الرخص عدد كثير جدا، إيال زدنا ليهم واحد حوالي أكثر 
من 2 مليون ونصف اللي ما جددوش األوراق ديالهم إلى غير ذلك، اآلن 

غادي يوقع واحد اإلقبال كبير جدا على اإلدارة، فكنعتقد هذا غيكون 
تحدي ولذلك اآلن وجدنا طلب عروض أقولها للسادة النواب والنائبات 
املحترمين، أنه اآلن غنمشيو في تدبير الحلبات، وفي تدبير حتى امللفات 
اإلدارية ديال املراكز ديال تسجيل السيارات غادي نمشيو إن شاء هللا 
بشراكة مع القطاع الخاص، كالشراكة اللي قمنا بها فيما يتعلق بإصدار 

الوثائق يعني رخص السياقة والورقة الرمادية.

نبغي نقول فيما يتعلق باللوجستيك اللي تكلمتو عليه، آخر املؤشرات 
كتعطي املغرب الحمد هلل األول على مستوى شمال إفريقيا، ثالث وإن 
كان األرقام خاصها تغير إن شاء هللا، الثاني على مستوى افريقيا، الرتبة 
62 عامليا، الشراكة املغرب-افريقيا تتقدم بشكل كبير جدا، املؤتمر 

األخير بين بأن املغرب يمكن أن يتحول إلى محطة جهوية، في مجال..

عيسلدة ائيس عاجلسل:

هذه  في  إسهامكم  حسن  على  ونشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 
والسؤال  واملالية،  االقتصاد  املوالي قطاع  القطاع  إلى  ونمر  الجلسة. 
حول الجبايات املحلية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد عبد عيسالم بالجي:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

السكن ورسوم  املنهي ورسم  الرسم  يعتبر  املحترم،  الوزير  السيد 
الخدمات أهم الدعامات بالنسبة للمالية املحلية، ولكن تقوم بجبايتها 
هذه  جباية  ملستقبل  رؤيتكم  حول  هو  فسؤالنا  العمومية.  الخزينة 
الجبايات، وكيفية جبايتها في إطار تجويد عمليات أو تدخالت الجماعات 

املحلية؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي7 عالقتصيد وعملييلل:

بالنسبة لرسوم الرسم املنهي، رسم السكن، ورسم الخدمات، إذ 
تتقوم باستخالصهم الخزينة العامة للمملكة، هناك مجهودات تبذل 
من أجل تحسين التحصيل وتحسين الوسائل، نعطي رقم: املجموع 
في  مليون درهم؛  مليار و700   3  :2008 في  الجبايات جابو  ديال هاذ 
2014 حوالي 5 مليار درهم. إذن هناك مجهود، هاذ املجهود يجب أن 
يتواصل، وهناك مبادرات من أجل تحسين املنظومة املعلوماتية اللي 
بدينا بها العمل للتدبير املندمج، وهناك حمالت االستخالص، وهناك 
أيام تحسيسية، وهناك اتفاقيات شراكة مع كل املتدخلين واللي بغيت 
نقول بأن ذاك املبادرة اللي درنا في 2010 ديال اإلعفاء من الغرامات 
وفوائد التأخير جابت حوالي 2 مليار و270 مليون درهم من هاذ الجبايات 
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املحلية، إذن يجب أن تكون هناك مبادرات وشراكات من أجل مواصلة 
التقليل من هداك stock الكبير ديال الباقي استخالصه، وشكرا السيدة 

الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

إطار  في  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا 
التعقيب.

عينيئب عيسلد سعلد خيرون:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، طبعا انتما اثرتو الزيادة اللي وقعت ما بين 2008 
طرف  من  املدبرة  الرسوم  ديال  التراجع  وقع  عموما  ولكن  و2014 
الدولة، مقارنة بالرسوم املدبرة من طرف الجماعات املحلية، األولى ما 
بين 2007 و2013: 17.5 % وديال الجماعات ب 23.5 %، بل أكثر من 
ذلك هناك تراجع ديال الرسوم املدبرة من طرف الدولة، تراجعات ما 
بين 2007 و2014، في 2013 كانت أكثر من سنة 2014 اللي هي كان فيها 
العملية ديال إلغاء الرسوم، طبعا السيد الوزير، بالنسبة لسنة 2014: 
4 مليار و68؛ في 2013، 5.8 مليار، ما بي هادو بالنسبة للرسوم، إضافة 
العدد ديال امللزمين اللي تزاد ما بين 2007 و2013: 160 ألف سنويا وما 

بين 2007 و2013 تزاد..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عينيئب عيسلد نحمد يعسل:

استخالصه  الباقي  ديال  املشكل  هاذ  تحلوا  باش  الوزير،  السيد 
ديال املسائل ديال الجبايات الجماعات املحلية، ال بد خاصكم تبقاو في 
اإلعفاءات من الزيادة ديال الرسوم باش تحلوا اإلشكالية، أما املسائل 

اللي املبالغ راه باهظة تتزاد كل سنة..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي7 عالقتصيد وعملييلل:

الزم تكون أيضا مبادرات على الصعيد املحلي، وتكون تعبئة ديال 
كل املتدخلين من سلطات محلية ومن منتخبين والخزينة التي تتكلف 
باالستخالص. ولهذا هذا طبعا موضوع مهم ألن ما يمكناش نتصورو 
العناية  ونعطيه  مالية  موارد  بدون  املحلية  الجماعات  ديال  التقدم 

الالزمة من أجل تحسين املحاصيل والتحصيل فهاذ املوضوع، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، والسؤال املوالي حول األسعار املرجعية للعقارات املعتمدة 

من قبل اإلدارة الضريبية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد بلعلد أعلوالل:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

السيد الوزير املحترم، يعرف تطبيق املراجعات الضريبية املتعلقة 

باألرباح العقارية إشكاالت كبرى، تتسبب في نزاعات مستمرة بين اإلدارة 

أسعار  اعتماد  في  التأخر  أسباب  عن  نتساءل  واملواطنين.  الضريبية 

املرجعية لهذه العقارات؟ وما هي اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها من 

أجل حل هذا املشكل؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي7 عالقتصيد وعملييلل:

وقيال ما كاين ال تأخر ال والو، غير راه هضرت على هاذ املوضوع بزاف 

د املرات، الدار البيضاء في بداية السنة املاضية بالضبط في 27 يناير 

يعني هذه تقريبا سنة بدينا باألسعار املرجعية ديال العقارات بالنسبة 

للدار البيضاء، من ذاك الوقت لدابا وسعناها إلى 13 مدينة اللي دخالت 

دابا في حيز التنفيذ عفوا 17 مدينة وكاين 8 مدن جديدة فهاذ األيام 

املقبلة و13 مدينة أيضا في القريب العاجل اللي كيتم التحضير ديالها. 

عالش درنا هاذ األسعار املرجعية؟ باش ما تبقاش ذاك املراجعات وذاك 

التشنج بين إدارة الضرائب وبين امللزمين، هذا باع أرض تيم�ضي يديروا 

له مراجعة، إذن هذه سهالت األمور، رفعات الثقة والشفافية وقلصات 

من ذاك السلطة التقديرية ديال مديرية الضرائب، دابا شنا هو الرهان؟ 

بعد ما دزنا هاذ املرحلة األولى، التحيين، ولهذا راه بدينا التحيين في الدار 

البيضاء راه هناك اجتماعات مع املنعشين الوكالة الفدرالية للمنعشين 

العقاريين، وفي تطوان أيضا قبل آخر الشهر غيتم التحيين ديال الدار 

البيضاء، إذن اإلدارة غتعمل في اتجاهين: التعميم والتحيين ديال هاذ 

األسعار املرجعية اللي يمكن نقول لكم أنها مبادرة فعال قوية وجريئة 

واللي سهالت العمل بين امللزمين املتعاملين في العقار، شكرا السيدة 

الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم في إطار التعقيب.
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عينيئب عيسلد عبد هللا عيعبدالوي:

شك7ع عيسلد عيوزي7،

ينقصه  راه  العمل  هاذ  ولكن  نبيلة،  أهداف  هي  األهداف  يعني 
بعض املهنية، فهاذ التنطيق اللي وقع ال في الدار البيضاء وال في فاس 
وال بالنسبة للمدن األخرى ما تيمكنش املنعش العقاري أو املواطن من 
استخالص الحق ديالو تجاه اإلدارة، من قبل كان noire كان تيم�ضي 
حق الدولة تيديه املواطن أو املنعش العقاري، اآلن الدولة تتأدي حق 
املنعش العقاري أو املواطن، أنا نعطيك مثال: تيجي املواطن يبيع قطعة 
أرض وفيها بناية وذاك البناية سوف تهدم إلقامة عمارة، هاذ إدارة 

الضرائب تتقوم له البناء واألرض، وهذا حيف.

بالنسبة للتحيين، تحيين العقار اآلن يعرف تراجعا كبيرا في املبيعات 
ديالو، ولكن التحيين ديال اإلدارة معطل، حنا تنطلبو منكم السيد 
الوزير باش تعطيو التعليمات ديالكم لجميع مديريات الضرائب باش 
يقوموا بالتحيين ما�ضي غير الدار البيضاء بوحديتها املدن كلها في وقت 

وجيز.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في هذا املجال؟ 
تفضلوا السيد الوزير في ما تبقى لكم من الوقت.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي7 عالقتصيد وعملييلل:

..كي كيخدم هذا أسعار مرجعية يعني املتوسط، إيال باع �ضي واحد 
أكثر غيخلص أكثر، إيال باع �ضي واحد قل، وتيشوف بأن هاذيك األسعار 
يمكن لو ينازع فيها راه عندو طرق أخرى للتنازع، غير باش نقولو، ولكن 

ي كيقبل ذاك السعر، اإلدارة ال يمكن أن..
ّ
هذا كيسهل، ولكن مل

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، والسؤال املوالي عن أوضاع املقاوالت املغربية 
التي تعاني من التأخير في استخالص واجباتها للسيدات والسادة النواب 

من فريق االتحاد الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد نويود ب7كي و:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، كيفما في علمكم تنظن أن بعض املقاوالت تتعاني من 
التأخير في األداء ديال املستحقات ديالها، وهاذ ال�ضي وصل واحد العدد 
ديال املقاوالت لإلفالس. بغينا السيد الوزير، تقولو لنا شنو هي األسباب 
اللي جعالت هاذ املقاوالت توصل لهاذ الحالة، واشنو هي اإلستراتيجية 

ديال الدولة لتفادي هاذ التأخير مستقبال؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي7 عالقتصيد وعملييلل:

ديالها،  املستحقات  ديال  التأخير  تتعاني من  اللي  املقاوالت  ..هاذ 
كتقصد املقاوالت املتعلقة أو املتأخرات على الدولة، ألن كاين بزاف د 
املتأخرات بين املقاوالت أنفسهم. بالنسبة للمتأخرات على الدولة، من 
غير األكاديميات ديال التربية والتعليم اللي التأخر ناتج عن ضعف في 
امليزانية، وكل سنة راه حنا..، ألن عرفت في بالكم ذاك القصة القديمة، 
كل سنة كنحاولو املتأخرات اللي تتزاد كنطعمو، ما كاينش هناك تأخير 
راجع لغياب امليزانية، لكن هناك تأخير بعض التأخير راجع للمساطر، 
بغيت نقول لكم أنه كانت مبادرات من أجل إعادة النظر في املرسوم 
املتعلق بآجال األداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، راه هاذ 
املقاولين إيال تأخرت اإلدارة راه عندهم الحق يطالبوا بفوائد التأخير، 
بعد ذاك les intérêts moratoires خاص هاذ املقاولين يعرفوا شنا هما 

أيضا الحقوق ديالهم.

وثانيا اللي بغيت نخبر السادة والسيدات النواب املحترمين، أن في 
األسبوع املقبل غيتم اإلعالن على إصالح جديد إلعادة النظر في ذاك 
كناش  ديك  القوانين  وفي  املتأخرات  ديال  بالتأخير  املتعلق  القانون 
التحمالت، باش نوضعو معالم في الطريق باش أنه املقاولة تعرف أن 
كل يوم تأخير ديال اإلدارة راه اإلدارة غتأدي عليهم فوائد، شكرا السيدة 

الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

عينيئب عيسلد نويود ب7كي و:

انتما تتعتارفو بهاذ ال�ضي، تتعرفوا السيد الوزير الدور ديال املقاولة 
في األنشطة اإلقتصادية ديال بالدنا، أنها هي القاطرة ديال التنمية، أن 
ي تتسد واحد املقاولة يعني واحد العدد ديال األسر تتبقى يعني بدون 

ّ
مل

دخل.

فيما يخص الجواب ديالكم السيد الوزير، أن دوك املتأخرات اللي 
قلتو أن من حقها تطالب ببعض الفوائد، هاذي فوائد قليلة السيد 
الوزير 1 % واش هو واخذ من عند البنك ب12 % وأنت تقولوا 1 وال 
2 %، على األقل خاص يكونوا قد فوائد البنك السيد الوزير. بال هاذ 
ال�ضي اللي تتقولوا ديال التعليم ما�ضي غير التعليم فين كاين املشكل، 
املشكل كاين مع جميع اإلدارات، كاين إشكال خاصنا نصلحو اإلدارة 
ما  شهريا  للمقاول  تؤدي  أنها  اإلدارة  إلزامية  خاص  الوزير،  السيد 
بذمتها، automatiquement خاصها تخلص كل شهر ألن هذاك املقاول 
تيخلص العمال كل 15 يوم، ما�ضي كل شهر وال كل 3 أشهر، وبالتالي 
الشيكات،  عندهم  كذلك،   les fournisseurs عندو  مخلصا�ضي  إيال 
ما يمكنش، إما هاذ املقاولة نشجعوها ونعطيوها حقها باش نقولو 
هي شحال تتخدم لينا املقاولة؟ الدولة كلها ما كاين حتى مليون ديال 
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املقاولة نعطيوها  بهاذ  اعتانيناش  إيال ما  البشر، واملقاولة شحال..؟ 
ديالها، ما تعطيوها حتى حاجة، واللي فاسدة راه عندكم القوانين، 
املقاولة اللي صالحة خاصنا نشدوا بيديها ألن هي القاطرة ديال التنمية 
ديال االقتصاد في بالدنا، وإيال ما شديناش بيديها نزيدو بها لقدام ما 
الناس  تتعتارفو، هاذ  أنتم  الوزير.  السيد  ديالنا  غيزيدش االقتصاد 
اللي قلتوا خدموا مع وزارة التعليم، راهم في السجون راهم مهددين في 
السجون، راه الشيكات ديالهم راه تتقلب عليهم العدالة، خاص هاذ 

ال�ضي يتدار لو �ضي حل..شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في هذا املجال؟ 
الكلمة لكم السيد الوزير.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي7 عالقتصيد وعملييلل:

.. هاذ القناعة، املقاولة هي عماد االقتصاد، ولكن الفوائد راه ما�ضي 
%1 راها عندها فوائد مرجعية.. ال، على سندات الخزينة، املسطرة 
يجب أن تكون طبعا أسهل، وهذا قتلك سيعلن على أشياء إن شاء 
هللا األسبوع املقبل بمناسبة االجتماع ديال السيد رئيس الحكومة في 
إطار هداك االجتماع ديال تسهيل مناخ األعمال، أما بالنسبة طبعا 
لألكاديميات راه حنا قلنا لك املجهود الجبار اللي دارتوا الحكومة فهاذ 
 des arriérés السنتين، ولكن كل مرة كيتم هاذ املجهود كيطيحو عاوتاني
وعاوتاني خاصنا نديرو مجهود، وإن شاء هللا في القريب العاجل غيكون 
هناك يعني سحب أو دفع يعني ميزانية ضخمة لهذه األكاديميات من 

أجل حلحلة هذا املشكل، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

وتتميز  آنية  أسئلة   3 أن هناك  نمر  الوزير، واآلن  السيدة  شكرا 
جميعها بوحدة املوضوع، ويتعلق األمر بخدمة أداء الضريبة السنوية 
على السيارات، لذلك أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة 
واحدة لتنال جوابا موحدا من طرف أو من لدن السيد الوزير السؤال. 
االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األول 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عيسلدة اشلدة بنمسعود:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، سؤالنا يتعلق باإلجراء الجديد املتعلق بأداء الضريبة 
السنوية على السيارات؟ شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

سؤال كذلك، تفضل السيد النائب أو السيدة النائبة من فريق 
العدالة والتنمية.

عينيئبل عيسلدة عزوهي عيع7عك:

بها هذه  التي جاءت  الجديدة  اإلجراءات  بين  الوزير، من  السيد 
الحكومة بقانون املالية 2016، اإلجراء املتعلق بتسهيل أداء الضريبة 
السنوية على السيارات عبر الشبابيك البنكية. إال أنه يالحظ بأن هناك 
تباين كبير على مستوى التكاليف املتعلقة بهذه العملية، بحيث أنه عبر 
األنترنيت تكون التكاليف 12 درهم، وعبر الشبابيك األتوماتيكية 5.5 
درهم، وعبر الوكاالت البنكية 23 درهم. نتساءل السيد الوزير، عن 
أسباب هذا التباين مع التسجيل بأنه إدارة التسجيل والتنمر تمتنع عن 

استخالص هذه التكاليف؟

عيسلد ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، والسؤال الثالث للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد أحمد عيتهين7:

تيخلصو  واملواطنين  واملواطنات  يوم   19 هاذي  الوزير،  السيد 
هو  ما  كاينة،  اللي  الجديدة  بالطرق   vignette يعني  ديال  الضريبة 
تقييمكم من هاذ األداء وهاذ الطريقة فهاذ املدة ديال 19 اليوم؟ شكرا.

عيسلد ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي7 عالقتصيد وعملييلل:

بين  من  صدق  بكل  املبادرة  هاذ  أن  كنعتقد  أنا  إيجابي،  تقييم 
املبادرات الهامة والبارزة، ألن غير في األمس القريب املواطنين كان عندنا 
 vignette 150 شباك على الصعيد الوطني، كيخصك تم�ضي تخلص
تاخذ طوموبيل وتدوز إيال كانو في بعض املدن l’embouteillage وتحرق 
ي تم�ضي تبقى تساين، وتخلص 

ّ
ليسانس باش تم�ضي ياك؟ ومن بعد مل

parking يعني راه حتى هذاك النظام القديم غير باش نكونو راه فيه 
كلفة، دبا انتقلنا من 150 شباك إلى أكثر من 10 آالف ديال الشبابيك، 
زائد األنترنيت، هذا تيدل أنه الحمد هلل هذاك الشعار اللي ما خصوش 
الوسائل  عبر  القفزة  واحد  سن  عبر  اإلدارة  تغيير  ديال  شعار  يبقى 
اإللكترونية خاصنا نمشيو فيها وشجعتنا، ما تنقولش أنه كل�ضي مزيان، 
يعني دائما ألن كل بداية تيكون فيها، ما كاين لحد اآلن مشكل، ما كاينش 

مشكل كبير أو عويص اللي ما استطعناش يعني نتغلبو عليه.

الوحدة باش نقول لكم حتى  اليوم مع  إلى حدود  التقييم  بغيتي 
 vignette 400التكنولوجيا املعلومة تتكون يعني تم تسجيل 734 ألف و
املليون  ديال   3 حوالي  ديال  البارك  واحد  أصل  من  تخلصت،  اللي 
هاذ ال�ضي ديال الوحدة، منها أكثر من 46 ألف بإدارة الشبابيك ديال 
الضريبة هاذوك الناس اللي تيقولو الشبابيك ديال الضريبة ما زالة 
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خدامة، وسجلت أكثر من 6.3 % عبر هديك الشبابيك القديمة، طبعا 
انتقلنا من 100 % إلى %6 ولكن هذه خدمة عمومية، الزم تبقى أيضا 

اإلدارة محتفظة باش نعطيو االختيار للمواطنين ياخذو هذاك أو ذاك.

بالنسبة للتعريفات طبعا هاذ الشبابيك حتى هما عندهم تكلفة اللي 
 laبغيت نقول أنه هاذ البداية ديال السنة تتكلف 5.5 درهم بالنسبة
vignette اللي تتقتطع من األنترنيت، 12 درهم بالنسبة لألداء بالبطاقات 
البنكية، و23 درهم بالنسبة لألداء نقدا لهاذ الوكاالت، طبعا هذه كلفة 
ي تتعطيهم خدمة عمومية متميزة اللي تسهل عليهم األمور 

ّ
املغاربة راه مل

راه مستعدين يخلصو واحد الشوية، ولكن أعدكم بما أن هذه بداية 
السنة املقبلة غيكون هناك واحد التنافس بين هاذ الشركاء باش نزلو 

من هاذ التكلفة على املواطنين، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلد ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيدة النائبة املحترمة من الفريق 
االشتراكي.

عينيئبل عيسلدة اشلدة بنمسعود:

وتخلي  تخليكم  كتعتبرو  واش  لي  واسمح  الوزير،  السيد  شكرا 
الحكومة عن أداء خدمة عمومية مجانية للمواطن �ضيء إيجابي؟ هل 
تعتبرون اتخاذ قرار ديال األداء بهاذ الكلفة هذا دون علم البرملان شيئا 

إيجابيا؟

السيد الوزير، هل اللجوء إلى جيوب املواطنين بغض النظر على 
القيمة والتفاوت فيها، لحساب مؤسسات مالية هي في غنى على هاذ 
الضريبة على الضريبة شيئا إيجابيا؟ السيد الوزير املكتب الوطني للماء 
والكهرباء تيأدي درهم واحد فقط للوكالء ديالو اللي كيستخلصو ما 
يترتب عن استهالك املاء والكهرباء، البنك تتقتطع أنت ذكرتي األثمنة 
بالضبط، هناك السيد الوزير ارتباك كبير وقع في العديد من املؤسسات 
البنكية في األسبوع األول، هناك ارتباك كبير وقع بالنسبة لألداء عن 
طريق األنترنيت، ناس أداوا عن طريق األنترنيت وملي مشاو للبنك قالو 

لهم...

عيسلد ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تعقيب لفريق العدالة والتنمية، 
تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة حكلمل فصلي:

عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، نحن نهنئكم على هاذ اإلجراء اللي في الحقيقة حقق 
ثورة في مجال تحسين العالقة ما بين امللزم وإدارة الجمارك، موفون..، 
البرنامج  في  به  التزمتم  بما  موفون  الضرائب  إدارة  فعال  الضرائب 

الحكومي. هذا اإلجراء السيد الوزير، اللي كما تقدمتم به جاء في قانون 
املالية اللي كيعطي حرية االختيار للمواطنين في طريقة األداء، اللي بغى 
يخلص يم�ضي إلدارة الضرائب يم�ضي إلدارة الضرائب بطريقة مباشرة، 
واللي بغى يخلص بطرق جديدة عندو الحق، وهذا إجراء لقى استحسان 
كبير من طرف املغاربة. ولكن السيد الوزير، بقدر اإلشادة ديالنا بهذا 
اإلجراء، بقدر أننا نريد إثارة االنتباه ببعض املشاكل في التنزيل وليس في 

القانون:

أوال، السيد الوزير كاين بعض les administrations ديال الضرائب 

اللي فعال كانوا ما عرفوش ما بغاوش يتخلصوا وهذا حقق واحد االرتباك 

فعال في األسبوع األول؛

النقطة الثانية السيد الوزير، هو بخصوص هاذ االختالف في ثمن 

اإلجراء بين 5.5 و12 و23، مثال إيال خذينا 23 درهم بالنسبة للمواطنين 

اللي بغاو يخلصوا vignette في البنك، هاذ 23 درهم ما كتاخذش بعين 

االعتبار montant de la vignette واش غيخلص ديال 1000 درهم وال 

ديال 10.000 درهم؛

 le ثالثا، هديك 23 درهم السيد الوزير، 20 درهم هو ثمن يعني

service و3 دراهم ديال TVA، وهذا كيولي واحد الحيف بأن املواطن 

كيولي يخلص ضريبة على الضريبة، وهذا هو النقطة اللي كنا باغين 

نثيروها وشكرا السيد الوزير.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

األصالة  فريق  من  النائب  للسيد  تعقيب  النائبة،  السيدة  شكرا 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد أحمد عيتهين7:

الصراحة  لغة  املغاربة  ومع  معنا  تذاكرو  بغينا  الوزير،  السيد 

أصبحت  اآلن  مجانية،  عمومية  خدمة  الخدمة  هاذ  والشفافية، 

أنه  على  كتقولو  الخوصصة.  د  األساس  عندكمش  ما  مخوصصة، 

املسطرة جديدة ما غيكونش فيها le macaron فقط. أما نقلوا العبء 

اللي كانت تتحملوا اإلدارة العمومية إلى األبناك الخاصة، باش األبناك 

الخاصة تخلص على الخدمات ديالها، وخدمات غالية السيد الوزير، 

البنك كتخلص على الشيك 10 دراهم، اآلن على la vignette كتخلص 

23 درهم وكتحط لها مبلغ la.vignette: 2000، 3000، 10.000 درهم 

إيال دوز عندها غير 24 ساعة كتربح مئات الدارهم، إن لم يكن اآلالف، 

فتصوروا معي أنه ما كتربحوا في املبلغ د la vignette كتربحوا أيضا في 

الخدمة وأكثر من الخدمة العادية وهذا كنعتبروه إرهاق للمواطن وال 

مبرر له، ألنه الخدمة العمومية فهاذ املوضوع هي مجانية وما عندكمش 

الحق تخوصصها بهذه الطريقة، وشكرا.
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي7 عالقتصيد وعملييلل:

اللي كيقول بأن هاذ ال�ضي  ما ندخلوش في نقاش قانوني، ولكن 
ما�ضي بعلم البرملان، أنا خاصو يشوف قانون املالية اللي داز صادقنا 
عليه، فيه وناقشنا في اللجنة وطلبت من اللجنة كاع باش نكونو هللا 
يخليك نديرو اإلعالن قبل ما يصادق على قانون املالية، عقلتيو على 
هاذ النقاش؟ هذه مبادرة قانونية دستورية سليمة، واللي كيقول لي 
لي نعاود  الخدمة العمومية كلها خاصها تكون باملجان، فقط يمكن 
نناقش معاه. اللي قلنا أنه خاصنا نعطيو للمواطن الحق يم�ضي إما 
للقباضة د الجبايات، وال يم�ضي لهذه الخدمة، وهذا ما حصل وكان بالغ 
ي تنقول لكم أنه 46.000 مواطن خلصوا في 

ّ
ديال إدارة الضرائب، ومل

القباضات يعني أن القباضات كيستخلصوا هاذ الضريبة، اللي كنقولو 
كنعطيو االختيار للمواطن يم�ضي خدمة عمومية بواحد الطريقة اللي 
كتسهل عليه واللي عندو واحد maillage، 10.000 شباك بواحد الثمن 
االختيار وال يم�ضي للقباضات بالطريقة القديمة هذا اختيار آخر، املهم 
أنه يبقى فعال هناك اختيار للمواطن، إيال بقينا كناقشو املبدأ ما غادي 
نخرجوش، إيال بقينا ناقشوا هداك التكلفة تأكد أن هذي السنة األولى 
ي غادي نجحوا غادي 

ّ
ديال هاذ العمل، إن شاء هللا في السنة املقبلة مل

نجحوا إن شاء هللا غادي يكون هناك مقاربة جديدة من أجل تقليص 
هذه التكاليف، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، والسؤال املوالي آني عن السياسة املعتمدة 
النواب املحترمين من الفريق  لتخفيض املديونية للسيدات والسادة 

االشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد عملهدي نزوعاي:

عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، سؤالنا يندرج حول ما هي استراتيجيتكم للتحكم 
أوال في هاذ املوضوع الخطير اللي كيواجه االقتصاد، ثانيا للتخفيض من 

نسب املديونية القياسية؟ شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد نحمد بوسعلد، وزي7 عالقتصيد وعملييلل:

طبعا جاء كسؤال آني، ولكن املديونية ما�ضي آنية، املديونية هي 

طبعا واحد..، اللي بغيت نأكد عليه أن املديونية ما فيهاش السياسة، 
ي 

ّ
مل امليزاناتية  السياسة  السياسة،  واحد  ديال  نتيجة  هي  املديونية 

كتعطي العجز هي اللي كتأدي للمديونية، كلما ارتفع العجز كلما ارتفعت 
أجل  من  املاضية  السنوات  في  خذينا  اللي  املبادرات  وهنا  املديونية. 
تقليص العجز أعطى واحد النتيجة، وألول مرة من 2008 املديونية في 

آخر 2015 ستستقر مديونية الخزينة أو دين الخزينة في 63.4%.

ثانيا: أن االستدانة نعاود نأكد ليست مضرة، االستدانة إيال كانت 
موجهة لالستثمار، هذاك االستثمار غيخلق قيمة مضافة، اللي غيرد 
ربطنا  املالية،  ديال  التنظيمي  القانون  في  هلل  والحمد  الدين،  ذاك 
االستدانة أو ارتفاع الدين باالستثمار، ذاك ال�ضي عالش املرة الجاية 
ما تسولونيش واش الدين طلع؟ سولوني إيال بغيتو نهبطو الدين خصنا 
ي تيكون الدين موجه لالستثمار تتكون عملية 

ّ
نهبطو االستثمار، يعني مل

سليمة لالستدانة.

ثالثا: أنه هناك طبعا واحد الحدود ديال الخط األحمر..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب املحترم تفضلوا.

عينيئب عيسلد عملهدي نزوعاي:

حسب  املطمئن  جوابكم  من  أستغرب  حقيقة  الوزير،  السيد 
نظريتكم، أنا أتكلم على املديونية بشكل عام اللي التقارير الدولية قالت 
بأن املغرب وصل ل %81 من الناتج الداخلي اإلجمالي. وإيال كان في 
نظركم املديونية غير مضرة لالقتصاد قولوا لنا املديونية مضرة ألشنو؟ 
اليوم السيد الوزير، كل مغربي كيخلص في سداد الدين 5000 درهم، 
كان طفل أو رجل شيخ أو طالب أو يشتغل أو غني أو فقير، كل واحد في 
املغاربة كيخلص 5000 درهم، منين كيخلصوها املغاربة؟ من الشغل، 
اللي  الخدمات  العدد من  التنمية، من واحد  الصحة، من  في  الحق 
املغاربة عندهم الحق فيها، لذلك املؤشرات خطيرة، وما يمكنش تختلف 
معي السيد الوزير إيال اعتبرنا أن نفس املؤشرات اليوم ونفس األرقام ...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي؟ شكرا للسيد 
الوزير على حسن إسهامكم في هذه الجلسة. وننتقل إلى القطاع املوالي 
الشروب  باملاء  الفردي  الربط  تعميم  عن  والسؤال  باملاء،  املكلف 
للسيدات والسادة النواب من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد عبد هللا وكيك:

شكرا لكم السيدة الرئيسة املحترمة، عن تسريع وتيرة وتعميم الربط 
الفردي باملاء الصالح للشرب، نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة؟
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة تفضلوا.

عيسلدة ش7فيت أفلالل، عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيطيقل 
وعملعيدن وعمليء وعيبيئل عملكلفل بيمليء:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

بالفعل منذ انطالق برنامج تعميم التزويد باملاء الصالح للشرب 
بالعالم القروي، املنظومة التي اعتمدت آنذاك هي التزويد عن طريق 
النافورات العمومية، بحيث أنه وصل معدل التزويد تقريبا إلى %95 في 
متم سنة 2015، إال أنه اليوم أصبح املواطن القروي أو سكان العالم 
الربط  في  بحقهم  يطالبون  وأصبحوا  أكثر  ملحين  أصبحوا  القروي 

الفردي عوض النافورات العمومية.

بطبيعة الحال، استجابة لهذا الطلب الذي أصبح يوما بعد يوم 
متزايد وملح، انخرط املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب في 
بلورة مقاربة جديدة لالستجابة لهذا الطلب املتزايد، بتنسيق مباشر مع 
مديرية الجماعات املحلية في وزارة الداخلية، حيث أنه تحدث واحد 
البرنامج، واحد الرؤية اللي استجابة لهذا الطلب واللي حدد من بينها 
العديد من الشروط، أوال انخراط الجماعات الترابية في تمويل توسيع 
شبكات الربط الفردي، ثم أيضا ضرورة التوفر على منظومة للتطهير 
السائل، حتى ال يكون هناك هاذ الربط عامل لزيادة التلوث، ثم أيضا 
بطبيعة الحال املساهمة املالية لهاذ سكان العالم القروي اللي تحددت 
فواحد الثمن اللي هو محفز وقد يمكن له أنه يتخلص على 7 سنوات. 
حاليا نسبة الربط الفردي يمكن أن نقول %40، ولكن يعني مرتقب أنها 

ترتفع في املستقبل، شكرا لكم السيد النائب.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

عينيئب عيسلد عبد هللا وكيك:

ولكم الشكر كذلك السيدة الوزيرة املحترمة، البد أن نعترف أن 
عمال محمودا أنجزته الحكومة السابقة وعمل محمود تنجزه الحكومة 
الحاجة ملحة،  بالنافورة فعال، ولكن اآلن أصبحت  بدأتم  الحالية، 
وهذا قاسم مشترك بين جميع األقاليم على أن هناك حاجة ماسة 
للربط الفردي في إطار شراكات بين السكان املستفيدين والجماعات 
لكن  املحلية،  للجماعات  العامة  املديرية  الحال  وبطبيعة  الترابية، 
يمكن أن نضيف شركاء آخرين متمثلين في املجالس اإلقليمية ومجالس 
لنا أن نفتخر أن هناك جهودا جبارة  في إقليم تزنيت مثال  الجهات، 
بالنسبة لدائرة تزنيت، ولكن ما يزال هناك خصاص بالنسبة لدائرة 

أنزي، علما بأن الدراسات املنجزة ملا يربو على 470 دوارا بكلفة تجاوزت 
43 مليار سنتيم، ولكن الساكنة ال يمكنها أن تنتظر طويال، على الدولة 
وعلى الحكومة أن تجتهد أكثر للبحث عن هذه املوارد. كذلكم بالنسبة 
لدائرة تفراوت هي ال يمكن أن تستفيد من تلك الحصة ديال %30 من 
سد يوسف بن تاشفين، والبد أن تكون هناك بدائل بالبحث عن طرق 

جديدة..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عينيئب عيسلد نحمد يعسل:

الحل اللي قلتي السيدة الوزيرة حل تعجيزي، بأن جل الجماعات 
املحلية القروية فقيرة، l’ONEP كتطلب %50، ..حيث املرأة القروية 
بغينا املرأة القروية تكون بحال املرأة اللي ساكنة في املدينة، حتى هي ما 

تخرج�ضي..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة في ما تبقى لكم من 
الوقت.

عيسلدة ش7فيت أفلالل، عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيطيقل 
وعملعيدن وعمليء وعيبيئل عملكلفل بيمليء:

هذه هي الرؤية اللي تم تسطيرها، هو املساهمة ديال الجماعات 
الترابية بنسبة %50، وتم االتفاق بالتنسيق املباشر مع املديرية العامة 
للجماعات املحلية. املشاريع اللي كتعرف واحد النوع ديال العرقلة هي 
املشاريع التي أوال الجماعات اللي ما قادراش أنها توفر %50 اللي تكلفت 
بها، أو هاذ الجماعات هذه الزال فيها مشكل ديال العائق تطهير السائل 
اللي ما موفراش أنظمة تطهير السائل غير موجودة، وبالتالي تيكون هناك 
عائق للتزويد عن طريق الربط الفردي في انتظار أن تحل املشكل ديالها، 

شكرا لكم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

في  باالقتصاد  متعلق  املوالي  والسؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
استهالك املاء من خالل تحسين مردودية القنوات للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد أحمد عملتصدق:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيدة الوزيرة املحترمة، كانت أول دعامة في االستراتيجية الوطنية 
للماء، خفض الطلب من خالل االقتصاد في االستعمال، إال أن هذا 
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اإلقتصاد يبقى غير ذي جدوى ما دامت مردودية قنوات توزيع مياه 
الشرب باملجال الحضري وقنوات توزيع مياه السقي بالعالم القروي 
دون املستويات املطلوبة. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة، ما هي اإلجراءات 

املتخذة لتحسين هذه املردودية بمختلف مدن اململكة؟

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة املحترمة.

عيسلدة ش7فيت أفلالل، عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيطيقل 
وعملعيدن وعمليء وعيبيئل عملكلفل بيمليء:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد النائب املحترم، بالفعل أهم دعامة أساسية لالستراتيجية 
الوطنية للماء أو املخطط الوطني للماء كاستكمال لهاذ االستراتيجية هو 
اإلقتصاد في املاء قبل التفكير في توفير موارد مائية إضافية، ماذا يعني 
اإلقتصاد في املاء؟ هو مراجعة طريقة استهالك هاذ املاء سواء كان املاء 

املوجه للسقي أو املاء املوجه لالستهالك البشري.

برنامج املخطط األخضر انخرط في برنامج طموح يهدف باألساس 
إلى توفير أو االقتصاد تقريبا مليار ونصف متر مكعب، عن طريق تحويل 
 goute à goute أنظمة السقي من أنظمة تقليدية إلى أنظمة عصرية أو
مالية  اعتمادات  يعني  وهناك  زال مستمرا،  ال  مهم  هناك عمل جد 

مرصودة لهاذ البرنامج.

قطاع املاء الصالح للشرب نفس ال�ضيء، هناك تقريبا مليارين ديال 
الدرهم اللي خصصها املكتب الوطني في إطار عقدة البرنامج اللي وقعها 
مع الدولة، واللي كتهدف باألساس إلى تأهيل شبكة التوزيع والرفع من 
مردوديتها على األقل 2000 إلى حدود 80 % 2020 وأيضا إلى قنوات 
الجر عن طريق يعني حمالت استكشاف التسربات عن طريق مراقبة 
العدادات، وعن طريق تحسيس الساكنة من أجل اقتصاد ما يقارب 
117 مليون متر مكعب في أفق 2030 وهذا خاصو واحد النوع ديال 
الوقت وخاصو أيضا استثمارات ما يمكناش نأهلو هاذ الشبكات كلها 
لكم  السنوات، شكرا  برنامج متعدد  يكون  بين عشية وضحها، الزم 

السيد النائب.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب في إطار التعقيب، تفضلوا.

عينيئب عيسلد عخللفل عيصيري:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

املاء،  على  كنتكلمو  وحنا  البداية  في  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
كنطلبو هللا سبحانه وتعالى هللا يغيثنا وهللا يرحمنا. ثانيا هاذ ال�ضي اللي 
ذكرتي السيدة الوزيرة، كنشوفوه وأنا كرئيس جماعة ديال مدينة واد 

زم وفي اإلقليم اللي كنمثلو هو إقليم خريبكة، هاذ األشغال جارية في 
املدن الكبرى: خريبكة، واد زم، بجعد، ديال تأهيل الشبكة والرفع من 
املردودية، هاذ ال�ضي كاين وكنشوفوه حتى في السقي يعني بالطرق اللي 
هي يعني السقي في املناطق الفالحية، الطرق اللي هي حديثة تقتصد 
املاء، إال أن هاذ ال�ضي يعني ال بد ما نركزو على الجودة ديال األشغال، 
وباش يكون أيضا واحد القياس ديال األثر، فعال واش وصلنا لألهداف 
ديال هاذ املردودية اللي بغينا ديال الشبكة، وكذلك يجب التعميم، 

نمشيوا لالستراتيجية ديالكم واالستمرارية؛

املاء في سقي  ثانيا: البد أن نذكر املسألة ديال ترشيد استعمال 
الجماعـــــات  يعني  للجماعات  بالنسبة  خاصة  الخضراء  املناطق 
الحــــضـــــريـــــة، يعني حشومـــــة بـــاش نبقـــاو نشوفـــــو يعني بالنسبة للمناطق 

الخضراء ديالنا كنسقيو باملاء الصالح للشرب..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

هذا  في  إضافـــــــي  تعقيــــب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املجال؟ السيدة الوزيرة في ثواني ما تبقـــــى لك من الوقـــــت.

عيسلدة ش7فيت أفلالل، عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيطيقل 
وعملعيدن وعمليء وعيبيئل عملكلفل بيمليء:

سقي  هو  مهمة  جد  النقطة  واحد  على  النائب  السيد  هضرتي 
املساحات الخضراء اللي ال يعقل أن نستمر نسقيها باملياه العذبة، نحن 
نظل منفتحين على جميع الجماعات الترابية في أطار املساعدة املالية 

والتقنية ألي مشروع..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

السيدة الوزيرة، انتهى الوقت شكرا. السؤال املوالي عن التدابير 
املتخذة للحفاظ على جودة املياه واالقتصاد في استعمالها للسيدات 
والسادة املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

عينيئب عيسلد عيطيه7 شيك7:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلدة عيوزي7ة،

عيسلد عيوزي7،

عيسلدعت وعيسيدة،

السيدة الوزيرة، ال يخفيكم سر إيال قلنا بأن املاء هو ثروة وطنية، 
﴿وجعلنا من املاء كل �ضيء حي﴾، ولكن التدبير ديال هاذ الثروة هذه 
يمكن لي نقول ليكم على أنه ما�ضي حكيم؛ أوال: املياه الباطنية تستغل 
اآلن بكيفية عشوائية؛ ثانيا: املياه املجالية السيدة الوزيرة، غادي تكونو 
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متفقة معايا على أنها اآلن حجم املياه اللي متحكمين فيها بالبراجات 
نعنيو بالسدود اللي كنشكرو أنفسنا عليها، وكنشكرو املرحوم الحسن 
األمطار  ديال  املليار   18 ياله  ينصرو، ولكن  امللك هللا  الثاني وجاللة 
ي صبت الشتا وبوفرة 

ّ
املكعبة اللي هي معبئة، ولكن العام اللي فات مل

13 مليار ديال األمطار املكعبة اللي ضاعت، غياب التدبير ديال هاذ 
الثروة هاذي كنا بحاجة إليها اليوم ونطلبو من هللا تبارك وتعالى نعطينا 
الشتا، نحن في عام اللي فيه الجفاف عمرنا ما عرفنا 3 أشهر متابعة 
جافة حتى لهاذ العام، إذن كان بودنا هاذيك 13 مليار اللي هي ضاعت 
ومشات للبحر تدبر بطبيعة الحال ويتحكم فيها وتستعمل اآلن، هاذ 
ال�ضي ما كاينش، زيادة على املردودية ديال الوسائل ديال التدبير ديال 
القنوات السيدة الوزيرة، واش تتعرفو بأن املا اللي دايز للسواقي الكبيرة 
تيتبخر و la percolationكيضيع يندثر وتيم�ضي، فخاصنا نتحكمو فهاذ 

املياه اللي تندثر..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب لكم، الكلمة للسيدة الوزيرة.

عيسلدة ش7فيت أفلالل، عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيطيقل 
وعملعيدن وعمليء وعيبيئل عملكلفل بيمليء:

أوال يمكن أن نقول بأن من أنجع السياسات العمومية هي السياسة 
الوطنية املائية اللي نهجها املغرب منذ مطلع الستينات وكانت عندنا 
رؤية استباقية واستشعارية واللي مكنتنا من اجتياز الفترات الجافة 
ومن بينها هاذ الفترة ديال الجفاف، السيد النائب املحترم لوال املخزون 
املخزن على صعيد املنشآت املائية الكبرى والسدود اللي كنتوفرو على 
واحد البنية تحتية مائية جد مهمة، 140 سد كبير و12 سد في طور 
اإلنجاز و38 سد اللي هو مبرمج، هاذ املنشآت كلها هي بفضلها اللي 
عممنا تزويد املاء الصالح للشرب، وسعنا املساحات املسقية، حققنا 
التنمية على عدة مستويات، إال أنه بالفعل ال زال هناك نقص، ال زال 
هناك مجهود يجب القيام به، غير عوض املياه الضائعة ما يمكناش 

نخزنوها كلها ألن..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عينيئب عيسلد نحمد عيعبمي 7:

السيدة الوزيرة، بالنسبة لوجدة الجزء الجنوبي من املدينة كيتعطى 
لو واحد املا ما نتكلمش على الذوق نتاعو الغير املستساغ، ولكن أيضا 
الجودة ناحية وجود مادة النيترات، اللي هي في واحد النسبة ما�ضي 
املواطنين،  نتاع  الصحة  الخطيرة ولكن كتمثل خطورة على  النسبة 

نتمناو تراجعو هذاك البئر اللي كتزودو منو املدينة، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة، هل من تعقيب إضافي في نفس 
املجال؟ تفضلوا السيدة الوزيرة املحترمة.

عيسلدة ش7فيت أفلالل، عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيطيقل 
وعملعيدن وعمليء وعيبيئل عملكلفل بيمليء:

غير من ناحية الجودة، ما يمكنش يكون التالعب فيها أو التساهل في 
شأنها ألنها مؤطرة بقانون الذي يحدد املعايير ديال الجودة اللي ممكن 

أننا نوزعوها، هناك مراقبة جد مستمرة ودورية..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة ، والسؤال املوالي عن تزويد بعض 
املناطق باملاء الشروب للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلـــوا السيــــد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد صبحي:

املاء  لتعميم  املبذولة  الجهود  رغم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
الشروب، فإن العديد من املناطق الزالت تعاني من انعدام هذه املادة 
إقليم  لجماعة  بالنسبة  الشأن  هو  كما  املواطنين،  في حياة  الحيوية 
التدابير  هي  فما  العرو�ضي.  سيد  جماعة  الخصوص  وعلى  الصويرة 
املتخذة لتمكين هذه املناطـــق من املــــاء الشــــــــروب؟ وهـــــل لدى الحكومة 

برنامج محدد لهذه الغاية؟ وشكرا السيدة الوزيرة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

عيسلدة ش7فيت أفلالل، عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيطيقل 
وعملعيدن وعمليء وعيبيئل عملكلفل بيمليء:

حققت  بالدنا  بأن  االعتراف  من  بد  ال  النائب،  السيد  شكرا 
مجهودات جد مهمة في مجال تعميم التزويد باملاء الصالح للشرب في 
العالم القروي، حيث أنها انتقلت النسبة من %14 إلى تقريبا %95 مع 
تفاوت ما بين الجهات، ويمكن أن نقول من بين األقاليم التي الزال فيها 
معدل التزود أقل من املعدل الوطني هو إقليم الصويرة، نظرا للطابع 
الجغرافي؛ مناطق جبلية، موار مائية محدودة، تشتت الدواوير. إال أنه 
ملعالجة هاذ اإلشكاليات انخرط املكتب في إطار تفعيل مضامين عقدة 
البرنامج ما بين الدولة واملكتب يعني معبأة استثمارات تقدر ب3 ماليير 
درهم، ملعالجة هاذ التفاوت ما بين الجهات ومعالجة باألساس املناطق 
القروية العميقة وفق منظومة أخرى، منظومة تهدف باألساس إلى ربط 
هاذ املناطق بمنشآت مائية قارة أو البحث على منظومات مائية محلية 
من بينها جماعة سيدي العرو�ضي للدراسة هي في طور اإلنهاء ديالها حتى 
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نشوفوا الطريقة املثلى لتزويد هاذ الجماعة هذه بإقليم الصويرة وباقي 

الجماعات القروية باإلقليم، شكرا السيد النائب املحترم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد صبحي:

السيدة الوزيرة، كنشكروك على الجواب ديالك وكنشكروك على 

املجهودات اللي تتقومو معنا في إقليم الصويرة، حنا ما كنكروش العمل 

ديالكم. السيدة الوزيرة، بغينا منكم واش كاين عندكم �ضي برنامج 

استعجالي ملواكبة ظاهرة الجفاف؟ ألن إقليم الصويرة راك اعترفتي 

الناس  حتى  ديالو،  املسالك  صعوبة  واحد  كيعرف  الوزيرة  السيدة 

الشريب  باش يشربوا، كيقلبوا على  املاء  البيتيات ديال  كيقلبو على 

ما لقاوا ال سقى ال والو، غير الشريب ديال املاء، إيال لقاوا البيتية ما 

كيلقاوش منين يدوزوها.

لهذا السيدة الوزيرة بغيناك تعاونونا في إقليم الصويرة والخصوص 
راه الجماعات اللي كنا زرناكم السيدة الوزيرة وعطيناك الجماعات 

املنكوبة اللي إيال ساال هاذ العام هذا وما درناش �ضي برنامج استعجالي 

لهاذ الناس هاذو راه ما غلقاو حتى واحد العام الجاي كل ال�ضي غادي 

يهاجر، راه الناس ما لقات حتى ما تشرب السيدة الوزيرة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي في هاذ املجال؟ تفضلوا 

السيد النائب.

عينيئب عيسلد أحمد أداعق:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيدة الوزيرة، كنشكروك أيضا بدورنا في فريق العدالة والتنمية 

على املجهودات اللي كتبذليها في هذا القطاع، أنا غندخل بخصوص 

جماعة القليعة بعمالة إنزكان-آيت ملول اللي سبق وأنه تكلمنا عليها 

السيدة الوزيرة في املكتب ديالك إلى اليوم، صحيح ما غنتكملش على 

التطهير السائل اللي واقف، املشروع واقف إلى اآلن، غنتكلم على املاء 

اللي كانت تتدبره 13 جمعية، وبعد اتفاقية شراكة مع املكتب الوطني، 

دخل املكتب الوطني، وإلى اآلن بعد سنة 12 ألف عداد ما توزعاتش 

وتوزع بشكل بطيء، شكرا السيدة الوزيرة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة الوزيرة.

عيسلدة ش7فيت أفلالل، عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيطيقل 
وعملعيدن وعمليء وعيبيئل عملكلفل بيمليء:

كل  على حسب  بأنه  أقول  الندرة  تدبير  أو  الجفاف  تدبير  برنامج 

سنة هيدرومناخية كنقومو بتنسيق مع الجماعات املحلية بتزويد هاذ 

املناطق اللي تتعرف واحد النوع ديال االضطرابات وكتعرف بالنوع ديال 

نضوب األثقاب أو اآلبار التي تزود هاذ املناطق سواء كنلتجأو للصهاريج 

بتنسيق  بديلة  موارد  إلى  كنلتجأوا  أو  الصيف  في فصل  بالخصوص 

مباشر مع املسؤولين املحليين والسلطات املحلية.

فيما يتعلق بإنزكان-آيت ملول أنا في علمي أن املشروع خذا الطريق 

ديالو إن كان هناك يعني مشكل يمكن لنا نعالجوه...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، شكرا، أشكر السيدة الوزيرة على 

حسن إسهامكم في هذه الجلسة. ونمر إلى القطاع املوالي القطاع املكلف 

بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسؤال في ما يلي: ثالث أسئلة آنية 

وتتميز جميعها بوحدة املوضوع، ويتعلق األمر باالستراتيجية الوطنية 

ملكافحة الفساد، لذلك أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها 

السؤال  الوزير.  السيد  لتنال جوابا موحدا من طرف  واحدة  دفعة 

األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، 

تفضلوا السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة عزيزة عيقندو�سي:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل عملحترنل،

عيسلد عيوزي7 عملحترم،

ملكافحة  استراتيجية  أول  بإخراج  مشكورة  الحكومة  هاذ  قامت 

الحكومية  والجهود  التدابير  توحيد  لضمان  وذلك  والرشوة،  الفساد 

بكل  والرشوة  الفساد  ومكافحة  الفرص  وتكافؤ  الشفافية  مجال  في 

أشكالها، سؤالنا السيد الوزير املحترم، اشنا هي اآلليات اللي وضعاتها 

الحكومة إلنجاح هاذ االستراتيجية؟ ثم ما هي الضمانات الحكومية 

باش ما تلقاش هاذ االستراتيجية مصير مبادرات سابقة؟ وشكرا السيد 

الوزير.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

النواب  الثاني السيدات والسادة  النائبة، السؤال  شكرا السيدة 

املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة 

النائبة املحترمة.
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عينيئبل عيسلدة فتلحل عيبقيلي:

عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، بالنسبة النتظارات الشعب املغربي ملكافحة الفساد 
املالي خصوصا أن فيه واحد االنتظارات كبيرة، فإذن كنسولو أول سؤال 
السابقة  الحكومة  الوزير، أن االستراتيجية كانت ستراتيجية  السيد 
ديال 2010-2012 ولكن مكانش �ضي تقييم لهاذ االستراتيجية األولى، 
وشرعنا في االستراتيجية الثانية اللي ما عرفهاش يعني ليست في متناول 
الناس، فإذن 115 مليار درهم بالنسبة لبعض املؤسسات، 8 مليون 
درهم، وغيرها من املؤسسات اللي ما تمتش املحاسبة ديالها، فإذن فين 
وصالت االستراتيجية ديالكم من أجل محاربة الفساد، مع العلم أن 

تخسرات 2 مليار درهم من أجل هاذ املحاربة ديال هاذ الظاهرة؟

بالنسبة ملحاربة الرشوة وترك الفساد باملاليير هو األولية، حنا ما�ضي 
مشكل املتابعة ديال الجماعات املحلية أو املوظفين الصغار يعني في 
الرشوة ديال 50 درهم و20 درهم ولكن اللي غيعمر الصناديق هي املاليير 

الكثيرة واملاليين األخرى، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال  شكرا، 
الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد عألع7ج ائيس عيف7يق عاح7ك7:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

الوطنية  االستراتيجية  على  مؤخرا  االعتماد  تم  الوزير،  السيد 
بإيجابية  إذ نسجل  الحركي  الفريق  في  نحن  ويعني  الفساد،  ملكافحة 
اعتماد هذه اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، في نفس الوقت 
نتساءل ويتساءل الرأي العام حول العديد من املحاور الواردة ضمن 
املدة  مستوى  على  البرامج،  مستوى  على  سواء  االستراتيجية،  هذه 
الزمنية، كذلك على مستوى املشاريع ذات الطابع األولوية في تتبعها من 

خالل هذه اإلستراتيجية الوطنية، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد نحمد نبديا، عيوزي7 عملنتدب يدى ائيس عاحكونل 
عملكلف بييوظلفل عيعمونلل وتحد ث عإلدعاة:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

عيسلدة عي7ئيسل عملحترنل،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

كلنا  أوال  الهام،  السؤال  هذا  على طرحهم  النواب  السادة  نشكر 
مجمعون على أن محاربة الفساد أصبحت أولوية، بالنظر لآلثار السلبية 
ثقة  واالجتماعي وعلى مستوى  االقتصادي  املستوى  اآلفة على  لهذه 
املواطنين في اإلدارة. فعلى الرغم من املجهودات املتراكمة واملبادرات 
بالشكل  املنشودة  في هذا املجال، فإنها لم تحقق األهداف  الحسنة 
إلى  إضافة  وزارية  قطاعات  تضم  لجنة  خالل  فمن  لهذا  املرغوب، 
املجتمع املدني من خالل جمعية برملانيين مغاربة ضد الفساد، وجمعية 
الهيئة  إلى  إضافة  الخاص،  القطاع  وكذا  املغرب،  ترونسبارون�ضي 
املركزية للوقاية من الرشوة، تم إعداد اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة 

الفساد.

تعتبر هذه االستراتيجية التي صادقت عليها لجنة اإلشراف، برئاسة 
السيد رئيس الحكومة األولى من نوعها:

- لها رؤية تروم الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025، لها 
هدفين أساسيين: تعزيز الثقة أو ثقة املواطنين، وتعزيز ثقة املجتمع 

الدولي في تحسين صورة املغرب؛

- لها 4 مرجعيات: التوجيهات امللكية واملبادئ الدستورية والبرنامج 
الحكومي وااللتزامات الدولية؛

والتوعية،  التواصل،  الزجر،  الوقاية،  الحكامة،  ركائز:   5 لها   -
والتربية والتكوين؛

- لها 16 محورا استراتيجيا؛

- تكلفتها 1.8 مليار درهم؛

- لها 3 مراحل في اإلنجاز سيتم عند انتهاء كل مرحلة، إجراء تقييم 
حول مستوى تقدم إنجاز املشاريع املبرمجة وتحقيق النتائج املسطرة؛

- لها آليات للقياس: مؤشر إدراك الرشوة، املنتدى الدولي اإلقتصادي 
WEF و«Doing Business« مؤشر مناخ األعمال.

لتحقيق األهداف املتوخاة املحددة، تم اعتماد منهجية مبنية على:

أوال: إعطاء األولوية للمجاالت األكثر عرضة للفساد هي قطاعات: 
على  التركيز  وسيتم  الترابية،  والجماعات  والعدل  واألمن  الصحة 
اإلجراءات العملية وذات التأثير املباشر على الفساد، وهكذا تم تحديد 
مشروعا،   239 على  موزعة  اإللتقائية،  لضمان  رئيسية  برامج   10

وموزعة على 17 قطاع؛

السيد  الفساد تحت رئاسة  سيتم إحداث لجنة وطنية ملكافحة 
االستراتيجية،  هذه  لتنزيل  املوازية  التدابير  التخاذ  الحكومة،  رئيس 
واعتماد  واملالية،  البشرية  املوارد  توفير  في  الخصوص  على  واملتمثلة 
مخطط تواصلي حول املشروع، واالنفتاح على التعاون الدولي واعتماد 
برامجها  واستمرارية  ديمومتها  ولضمان  البرامج.  لتنفيذ  التعاقد 
األحكام  غرامات  من  يمول  صندوق  إحداث  إلى  سيعمد  ومشاريعها 

املرتبطة بالفساد.
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حض7عت عيسلدعت وعيسيدة،

حاولت  اليوم،  الحكومة  طرف  من  املعتمدة  االستراتيجية  إن 
مرحلة  في  مجتمعي  مشروع  أمام  فنحن  األبعاد،  كافة  استحضار 
مفصلية، بين حقبتين: ما بين التطبيع مع الفساد من جهة، ومحاربته 
من جهة أخرى. نحن واعون أننا ال يمكننا القضاء على الفساد بشكل 
نهائي، وإنما تقليصه والقضاء على التطبيع معه، من خالل الحرص 
على القضاء على مسببات الفساد ودعم الجانب التربوي والتوعوي 

واالنتقال من التنديد إلى التبليغ والحرص على إنزال القانون كلما تم 

ارتكاب فعل الفساد، فالسالم عليكم ورحمة هللا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

فريق  من  النائبات  إحدى  أو  ألحد  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 

العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة اقلل عي7نلد:

 عم عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلد عيوزي7،

نثمن املجهودات التي تقوم بها الحكومة ملحاربة الفساد، هاذ الداء 

اللي تينخر جسم اإلدارة املغربية واللي كيكلف املغرب سنويا أزيد من 2 

% من الناتج الوطني اإلجمالي، وكيضرب بقوة يعني الصميم، بقوة في 

صميم املجهودات التنموية التي تبذلها الحكومة، وأيضا يؤثر سلبا على 

سمعة املغرب دوليا. واالستراتيجية التي تحدثتم عنها السيد الوزير، 

هي مبادرة أولى من نوعها، وهي أيضا مبادرة مهمة ورائدة ومندمجة 

للتصدي للفساد اإلداري بكل تجلياته.

للعديد من اإلجراءات  الوزير، تطرقتم فيها  السيد  االستراتيجية 

سواء منها القانونية أو التنظيمية أو املسطرية، قصد كما قلتم يعني 

محاصرة هذا الداء، غير أنه لتزيل هذه يعني هذه االستراتيجية بهاته 

املقاربات التشريعية والقانونية، نرى أنه ال بد السيد الوزير، من عدة 

خصوصا  املؤسساتي  الجانب  تأهيل  بينها:  من  ونقترح  عملية  آليات 

الجانب الخاص بالتفتيش واملراقبة، تفعيل الجانب الوقائي والزجري، 

تكثيف يعني منسوب والرفع من منسوب التربية والتحسيس والتمكين 

لهذه اآللية إعالميا.

ولكن السيد الوزير، أخ�ضى أن اإلعالم ليس في صفكم على اعتبار 

اإلعالم حاليا، وعبر منابر متخصصة فقط إما في فرض الفاحشة على 

املواطن املغربي، والتردي فيما تبثه لهم أو أنها تطورت أمورها إلى أنها 

أصبحت يعني أداة لتحريض املواطنين ضد القانون وضد يعني ما سبق 

أن يعني كانوا قد أقروا به، كنلتمسو منكم السيد الوزير أيضا..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للفريق االستقاللي، تفضلوا 
السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة فتلحل عيقيلي:

السيد الوزير، الرجاء ديالنا هو أن يكون واحد الترسانة قانونية 
االتفاقيات  يعني  مع  يتالءم  بما  اآلفة،  هاته  محاربة  حماية  ملواكبة 
الدولية ملكافحة الفساد. هذه هي اآلليات الوحيدة، ألن إيال ما كانش 
الزجر وما كانش الردع فالناس ما غاديش تربى وغتبدا دائما تمد يديها 
في �ضي مؤسسة كيرعى فسادا  اللي  الشعب، وغيبدا  املال ديال  على 
ويحصد ما يحصد وإما أنه كيهرب يعني خارج الوطن وإما أن امللف 
ديالو كيتطوى. إذن هذا هو الهدف الوحيد إذن الحكومة جابت واحد 
االستراتيجية تدير لها الترسانة القانونية املواكبة، وإال راه ما غيكونا 

والو السيد الوزير؛

ثانيا امللفات التي أحيلت من املجلس األعلى للحسابات، كنتساءلوا 
يعني عالش ما تمش التحريك ديال املساطر من أجل املتابعة الحقيقية؟ 
فإذن كنتمناو أن تكون واحد اإلرادة سياسية حقيقية، ال سيما أن 
هذا السنة األخيرة ديال الحكومة في عهد الحكومة، كنتمناو أن يكون 
التسريع ونخرجو ب�ضي نتائج اللي تكون إيجابية ويحس الشعب املغربي 

باآلثار ديالها، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

من  النائب  السيد  عند  الجواب  وتفضل  النائبة،  السيدة  شكرا 
الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد عألع7ج ائيس عيف7يق عاح7ك7:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

نحن في الفريق الحركي نثمن هذه االستراتيجية الوطنية ملكافحة 
ملكافحة  شاملة  خطة  هناك  مرة  ألول  متعددة:  العتبارات  الفساد، 
التتبع،  بآلية  مقرونة  واضحة  أهداف  ذات  شاملة  خطة  الفساد، 
من  تنطلق  االستراتيجيات  من  العديد  في  األولى  بالدرجة  اإلشكالية 
إشكالية تتبع تنفيذ هذه االستراتيجية. كذلك نثمن هذه االستراتيجية 
ألنها قائمة بالدرجة األولى على الطابع التشاركي، وهي إشارة إيجابية 
لجميع الفاعلين سواء السياسيين أو املدنيين أو االقتصاديين، كذلك ال 
بد أن نشير أن اإلشكاليات تتعلق في التفعيل، تفعيل هذه االستراتيجية، 
وبالتالي يبقى أن املحك الحقيقي ألهمية هذه االستراتيجية هو كيفية 
تنزيلها على أرض الواقع، لهذا نقول ال بد أن تكون هناك إضافة إلى 
املقتضيات الواردة في هذه االستراتيجية، ال بد أن تكون هناك أولويات: 
تتعلق بالحكامة، تتعلق بالوقاية، تتعلق بالتواصل وتتعلـــق بالتربيــــة، 
إذن كـــل هــــذه األهــــداف من خاللهــــا ومن خالل تفعيل هذه االستراتيجية 

يمكن أن نصل إلى املبتغى.
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في هذا املجال؟ 
تفضلوا السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة نللودة حيزب ائيسل ف7يق عألصييل وعملعيص7ة:

السيد الوزير، الحديث عن االستراتيجية ملحاربة أشكال الفساد 
بذكاء  استخفاف  هو  الوالية  هذه  نهاية  من  أشهر  بضعة  بعد  على 
عن  الحكومة  لتغطية عجز  ومحاولة  للمغاربة،  واستبالد  املواطنين، 

التعاطي مع هذا امللف، وهو يدخل في باب املزايدات السياسية.

لهذه  الحكومة  محاربة  حصيلة  اليوم  نناقش  أن  املفروض  كان 
الظاهرة، ما�ضي غير نوضعو استراتيجية، كان خاصنا نشوفو الحصيلة، 
لألسف الحكومة من بعد 4 سنين ونصف لم تستطع القيام إال ببعض 
اإلجراءات املتناثرة التي لم يكن لها أي أثر على محاربة هذه الظاهرة، 
الوطنية  بالهيئة  املتعلق  القانون  خرجنا  راه  لي  تقول  غادي  بحيث 
للنزاهة، وغادي نقول لك بأنه بمنظور خرج بمنظور ال يمكن من اإليفاء 
بالغرض املقصود منه بحكم في عالقة مع االختصاصات مع توسيع 
االختصاصات ومع تمكين هذه الهيئة من الوسائل املادية والبشرية 
لتحقيق هذا الغرض. كذلك كانت إحالة بعض امللفات على القضاء 
ولكنها فقط امللفات التي أحالها والتي أثار حولها إشكاليات تتعلق باملال 
العام من طرف املجلس األعلى للحسابات، وبالتالي يعني هذه ملا تنتكلمو 

على واحد الشعار اللي رفعاتو الحكومة منذ بداية توليها واللي الشأن...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

هذا  في  إضافي  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املجال؟ تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد هللا بووعنو ائيس ف7يق عيعدعيل وعيتنملل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

محاربة الفساد ما غيكونش فقط باالستراتيجية وبالقوانين، محاربة 
الفساد هو نفس، هذا النفس هو ثقافة وممارسة يجب أن يسري في 
باملؤسسات  كذلك  ويبدا  السياسيين،  بالفاعلين  يبدا  كلو،  املجتمع 
الحزبية، لينتقل إلى املجتمع، هذا النفس حين ينتقل هو اللي كيأدي 

الدور ديالو وتأتي االستراتيجية مكملة وخا راه جات متأخرة، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير فيما تبقى لكم من الوقت.

عيسلد نحمد نبديا، عيوزي7 عملنتدب يدى ائيس عاحكونل 
عملكلف بييوظلفل عيعمونلل وتحد ث عإلدعاة:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل عملحترنل،

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

إيال اسمحتيو السيد الوزير، كاين هناك كذلك تعقيبات إضافية، 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عيسلدة أم عيبنين احلو:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، الجميع يعلم أن الحكومة بنت برنامجها الحكومي 
وكذلك االنتخابي على العزم على محاربة معضلة الفساد، وقلتم أن 
محاربة الفساد لوحده سيزيد في ارتفاع معدل النمو ب 1 حتى %2، ولكن 
سرعان ما اتضح أنها كانت مجرد حملة انتخابية، وأعفت حكومتكم 
عما سلف من الفساد واملفسدين، وربما كذلك عن ما سيأتي، وأعلنتم 
عن عجزكم أمام هذه املعضلة. واآلن في آخر سنة من واليتكم فكرتم 
لهاته  مصداقية  أي  نتساءل  فنحن  الفساد،  ملحاربة  استراتيجية  في 
االستراتيجية؟ وأي محور من 16 من املحاور التي ذكرتم ستتكلفون 

فيما تبقى؟..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد سعلد بيعزيز:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

ي كنسمعو بأن االستراتيجية األولى من نوعها، 
ّ
السيد الوزير، مل

فهذا يدفعنا إلى القول بأن هذه الحكومة ال ذاكرة لها، اسمحوا لي أنه 

ي جيتو لقيتو استراتيجية، وفيها مجموعة 
ّ
االستراتيجية كانت من قبل ومل

من القوانين ديال حماية الرا�ضي أثناء التبليغ، ديال حماية الشهود واللي 

كنا كنتظرو أن هاته الحكومة تستمر وتفعلها، لكن هاته الحكومة جاءت 

عكس ما جاءت به اللي طلعت به في االنتخابات هو محاربة الفساد، و 

من بعد ما طلعت طبعات مع الفساد من خالل املقولة الشهيرة ديال 

»عفا هللا عما سلف«، ونجيو حنا آلخر الشهور األخيرة من هاذ الحكومة 

وعاد غادي نتحدثو على محاربة الفساد، وهل سيكون هناك صندوق، 

سيكون هناك لجنة؟ هذا هو التطبيع الحقيقي مع الفساد. الحكومة 

ملدة 4 سنوات ونصف وهي ساكتة ومطبعة مع الفساد، وتجي للحظات 

األخيرة من عمرها وتقول أنه عندي استراتيجية، إيال كاين �ضي تطبيع في 

�ضي دولة أخرى قد هذا..،

مسألة أخرى السيد الوزير، قلتو لم يتحقق �ضيء، فعال لم يتحقق 

�ضيء، ألن أنتما ما عندكمش اإلرادة، وقلتو بأنه أولوية، األولوية خاصها 

تكون في السنة األولى ما�ضي في السنة األخيرة، ومجموعة من املسائل 

السيد الوزير اللي تتدل على أن هاذ الحكومة ال..
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير ملا تبقى لكم من 
الوقت.

عيسلد نحمد نبديا، عيوزي7 عملنتدب يدى ائيس عاحكونل 
عملكلف بييوظلفل عيعمونلل وتحد ث عإلدعاة:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيدة النائبة املحترمة، أنا صعيب عليا نقبل منك كلمة استبالد، 
فهذا عمل إرادي وهذا عمل صادق، وهذا التزام وانضباط مع االلتزامات 
ديالنا مع الشعب املغربي ومع الناخبين، فهذا تنزيل ملضامين املخطط 

التشريعي.

بالنتائج  تف  لم  ولكن  ومبادرات،  إجراءات  هناك  كانت  حقيقة 
املرجوة، ألنها كانت تفتقد إلى اإللتقائية، وتفتقد إلى مناهج القياس 
وتفتقد إلى الطابع التشاركي، فاالستراتيجية التي عرضنا عليكم اليوم 
تتوفر على كل هذه اآلليات، ولها رؤية ولها أهداف ولها آليات للتنزيل 
ولها آليات للتتبع،..واش ما نخدموش اليوم؟ حكا بقات لينا 8 شهور 
لنهاية الوالية؟ راه إيال حطينا االستراتيجية وغنبداو في التنزيل ديالها 

وغنكملوها إن شاء هللا، في الوالية املقبلة ما فيها مشكل.

فالسيدة الرئيسة، حقيقة كانت هناك مجهودات، النية هي الحد 
من الفسادـ، كانت هناك تقوية دور املفتشيات العامة، وكذلك املحاكم 
املالية ومؤسسة الوسيط، وتمت مراجعة عدة قوانين تتعلق بالصفقات 
العمومية، حماية املبلغين والشهود، املباريات في التوظيف إلى آخره.. 
ولكنها لم تحسن وضع املغرب، وبقينا نتوسط الترتيب العالمي، فهذه 
التي  هي  وللقياس  للتحسن  الضامنة  الواضحة،  الحقيقية  اآللية 
سنعتمدها إن شاء هللا بالتعاون فيما بيننا، ألن املسألة كما قال السيد 
رئيس الفريق ما�ضي مسألة قوانين فقط، ولكن هذا مشروع مجتمعي 
خاص ينخرط فيه الجميع، كل املؤسسات، كل الفاعلين، بداية من 
واملستثمرين  واإلدارة  املدني  واملجتمع  النقابات  من  بداية  األحزاب، 

واملواطنين، شكرا لكم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير على حسن إسهامكم في هذه الجلسة، ونمر 
إلى القطاع املوالي املكلف بالنقل. والسؤال عن تشييد خط ثاني على 
مستوى النقل السككي يربط بين مدينة مشرع بلقصيري ومدينة طنجة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من املجموعة النيابية لتحالف 

الوسط، تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد يعسل:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

معنا  كتعيش  طنجة  املنطقة،  ولد  انت  املحترم،  الوزير  السيد 
املشاكل ديال السكك الحديدية، ما هي اإلجراءات السيد الوزير التي 
تتخذها وزارتكم من أجل تشييد خط ثاني على مستوى النقل بالخط 

السككي بين مشرع بلقصيري وطنجة؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

عيسلد نحمد نجلب بويلف عيوزي7 عملنتدب يدى وزي7 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجستلك عملكلف بيينقل:

شك7ع عيسلد عينيئب عملحترم،

اللي  اليوم  اإلشكال  املحترم،  النائب  السيد  تفضلتي  كيفما  هو 
مطروح هو كثرة الطلبات املرتبطة بنشر السكك الحديدية أكثر مما 
هو موجود اآلن، 2004 كان عندنا حوالي 22.000 واحد كيم�ضي من 
مشرع بلقصيري لطنجة، اليوم عندنا أكثر من 100.000. ولكن اإلشكال 
بالنسبة لنا باش نفكرو فهاذ ال�ضي اللي تفضلتي به هو أنه املعطيات 
الرقمية تفيد على أنه بالفعل مشرع بلقصيري-طنجة ما�ضي خط لذاته، 
وإنما هو الناس اللي كيجيو عادة من الدار البيضاء على ذاك ال�ضي 
اليوم في إطار االستراتيجية الوطنية لالشتغال على خطوط السكك 
الحديدية، حاولنا أننا نوعوا ونديرو إجراءات عملية من الخط ديال 
طنجة إلى الخط ديال الدار البيضاء، وفيه عديد من اإلجراءات لعل 

املحطة la gare الجديد اللي كاين في مشرع بلقصيري هو جزء منها.

ولكن حنا اليوم على املدى املتوسط كنهضر ليك على 3 سنين 4 
سنين يمكن نفكرو فهاذ ال�ضي اللي تفضلتم به، لكن خالل 2016 وال 
2017 يصعب ألن املعطيات الرقمية ال تؤشر على أنه يمكن يكون مفيد 

أننا نديرو تثنية الخط، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

عينيئب عيسلد نحمد يعسل:

السيد الوزير، ال حنا نقولو العكس، ألن مشرع بلقصيري وال تيربط 
بين الشمال والجنوب والشرق ألنه هو محوري، والناس كيساينو اآلن 
مشرع بلقصيري ألن الخط اللي كان بين سيدي قاسم ومكناس وطنجة 
بشوية  تبداو  األقل  على  الوقت  حان  ولهذا  بلقصيري،  في  كيتوقف 
بشوية، حنا ما قولنا�ضي تدير لينا املسائل ألن كان الغالف مالي كثير، 
على األقل على شطرين، على األقل تبداو بحال دابا قبيلة كنتكلمو 
على مشكل املاء الصالح للشرب كنقولو تحويل املاء من واد سبو، حنا 
معطلين فيه، حنا اليوم وصلنا وحلنا فيه، ولهذا اليوم املغاربة ولى 
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عندهم الحل الوحيد واالمتياز الوحيد هو القطار وليس مسائل أخرى، 
األمان اليوم الحمد هلل في القطار ولهذا خاصنا نمشيو فيه...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب ديالكم السيد الوزير، كاين 
تعقيب إضافي تفضلوا السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة اثلعل عطنلن�سي:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

السيد الوزير، كنطلبو منكم تجويد الخدمة السككية بين الخط 
خط  إضافة  إمكانية  وكذلك  البيضاء،  والدار  خريبكة  بين  الرابط 
سريع، وكنساءلوكم على املآل ديال مشروع الخط الرابط بين بني مالل 
وخريبكة، وإحداث يعني خط وال قطارات خاصة بين مكناس وفاس 

وخاصة في أوقات ديال الذروة؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي في هذا املجال؟ تفضلوا السيد 
الوزير.

عيسلد نحمد نجلب بويلف عيوزي7 عملنتدب يدى وزي7 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجستلك عملكلف بيينقل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

هو بالفعل حنا ال يمكن إال أن نسجل بإيجابية جميع املقترحات 
التي ترد في إطار إنشاء خطوط جديدة أو التثنية، لكن حنا عندنا برنامج 
اللي اآلن ديال عقد البرنامج مع املكتب اللي غادي يكمل فهاذ السنة، 
وكنوجدو برنامج آخر اللي من ضمنه كاين عديد من الدراسات اللي 
هي اآلن انطلقت هذه الدراسات واللي يمكن تكون عمليا بداية اإلنجاز 
خالل الخماسية املقبلة إن شاء هللا رب العاملين، واألكيد هو أنه في إطار 

العدالة املجالية ديال النقل ...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

تأخر  املوالي حول  إلى السؤال  الوزير املحترم، ونمر  شكرا السيد 
تعويضات بعض املواطنين في مشروع القطار الفائق السرعة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب املحترم أو ال السيدة النائبة.

عينيئب عيسلد عبد عيقيدا عيليحي:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير املحترم، يعتبر مشروع قطار فائق السرعة من أهم 
املشاريع التي تعرفها اململكة، إال أن أشغال هذا املشروع خلفت مجموعة 

من املشاكل خاصة بالعالم القروي واملتمثلة في عدم استالم مجموعة 
من العائالت التعويضات املتفق عليها في إطار مسطرة نزع امللكية. هاذ 
الناس السيد الوزير، خذاو لهم البالد ديالهم اللي كانوا كيعيشو بها 
خاصهم فليساتهم فقط، األمور واضحة، كما أن عدم إحداث بعض 
القناطر الكبرى واملمرات تسبب في عزلة تامة بين الفالحين وأراضيهم 

الزراعية. على هذا نسائلكم السيد الوزير املحترم وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

عيسلد نحمد نجلب بويلف عيوزي7 عملنتدب يدى وزي7 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجستلك عملكلف بيينقل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

واضح  غنكون  إذن  واضحين،  نكونو  كيطلب  النائب،  السيد 
ومختصر. عندنا التعويضات اللي هي مرتبطة بالخسارات السطحية 
%98 ديال اإلنجاز كل�ضي شد فلوسو، كاين غير الناس اللي عندهم 
ما  وال  مدابزين  ألنهم  نعطيهم  ملن  لقيناش  ما  الوراثة  في  مشاكل 

لقينالهمش العناوين.

نزع امللكية ديال أرا�ضي الجموع مكلفة بهم وزارة الداخلية، امللفات 
اللي جابت لنا وزارة الداخلية كلهم تم التعويض ديالهم 2+% اللي هي 

مرتبطة بمصاريف التسيير.

أرا�ضي ديال الخواص اللي هما في إطار املسطرة الحبية %60 كلهم 
تعوضوا بالنسبة لهاذ الخط، %40 األخرى توصل املكتب بجميع أحكام 
الحيازة املبالغ كلها اللي فيها أحكام مودعة في CDG كما ينص عليه 
ي تصدر أحكام حنا 

ّ
القانون، ال�ضي اآلخر راه الخالف مع القضاء مل

نأديوها، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عينيئب عيسلد عزيز عيك7نيط:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، ما يمكن إال نثيقو فيك ولكن على الواقع اسمحوا لي 
السيد الوزير، نقول لكم بأنه يعني مجموعة ساكنة اللي املورد الوحيد 
ديالهم اللي هو الفالحة هو ديك القطعة د األرض مازال..، اآلن كاين ناس 
هذي سنة باش توقعت العقود مازال ما توصلوش ولو بدرهم واحد، 
األمر ألنه فيه واحد التمركز شديد على مستوى كل امللفات خاصها تجي 
للرباط وهذا كيعطل التعويضات ديال الناس في الوقت اللي كيف قلت 
لكم الناس واقفين ألن ما عندهومش مصانع وال �ضي حاجة، عندهم 
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الفالحة فقط، اليوم الطريق اللي دارت هاذ فائق السرعة اللي دار 
بينو وبين الطريق السيار خلى بعض les chutes اللي ما يمكنش اآلن 
 le refuge غير صالحة للزراعة، ولى اليوم املا ملي كيتحبس تمة كيبقى
بسبب  منزل   15 عياد  اوالد  البحيرة  الديار،  يم�ضي جهة  هو  الوحيد 
األشغال اللي تشقق فيها 3 د املنازل اللي طاحت، في املناصرة اوالد 
العربي دارو واحد القنطرة ما يمكنش يركب فيها ال بكرو�ضى وال ب�ضي 

حاجة...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عيسلد نحمد نجلب بويلف عيوزي7 عملنتدب يدى وزي7 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجستلك عملكلف بيينقل:

ال أنا عطيت املعطيات اللي هي متوفرة من خالل بعض االستثناءات 
اللي ممكن تكون استثناءات في جزء من اإلشكاالت اللي هي مرتبطة، ما 
كنقولش ما كايناش، لكن التدقيق في مثل هذه الحاالت التي ستكون 
معدودة حنا ممكن باالطالع على امللفات نحلوها في أقرب وقت، لكن 
النطاق ديال التعامل مع جميع امللفات أنا قلت لك، 98 % بالنسبة 
للسطحي، 60 % بالنسبة للحبي، الداخلية امللفات اللي جات كلهم أداء 
في إطار داك 40 % كاين اللي هو مازال ما تحكمش، ولكن اللي تحكموا ما 
زال فيه بعض اإلشكاالت واللي هي ملفات اللي تكون معدودة واللي أكيد 
ذاك 2 وال 3 اللي تكلمتي عليهم اوالد عياد ما غاديش يكون فيهم مشكل، 

حنا مستعدين نحلوهم في أقرب وقت، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا للسيد الوزير املحترم على حسن مساهمتكم في هاته الجلسة، 
عن  آني  وسؤال  الخارجية.  بالتجارة  املكلف  املوالي  القطاع  إلى  ونمر 
االستراتيجية املعتمدة للبحث عن أسواق جديدة عن مجال املبادالت 
التجارية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضلوا السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة جلللل عمل7سلي:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن سياسة الحكومة فيما يخص 
البحث عن أسواق جديدة لتصدير املنتجات املغربية خاصة في إفريقيا 

وآسيا؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

عيصنيعل  وزي7  يدى  عملنتدب  عيوزي7  عبو،  نحمد  عيسلد 
بييتجياة  عملكلف  عي7قم7  وعالقتصيد  وعالستبميا  وعيتجياة 

عا ياجلل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل عملحترنل،

الشكر موصول السيدة النائبة املحترمة على طرحها هذا السؤال، 
في البداية ال بد من التأكيد على أن الصادرات املغربية تعاني من بعض 
املشاكل البنيوية واملتمثلة أساسا في ضعف العرض التصديري وقلة 
األسواق  صعيد  على  الشديدة  املنافسة  من  كذلك  وتعاني  تنوعه، 

الدولية التقليدية.

جميع  أن  التذكير  وجب  الصعوبات  هذه  تجاوز  أجل  ومن 
االستراتيجيات واملخططات املعتمدة من طرف الوزارة املكلفة بالتجارة 
الخارجية تولي أهمية قصوى ملوضوع التصدير والبحث عن أسواق 

جديدة نذكر منها أساسا الدول اإلفريقية والدول اآلسيوية.

ولترجمة سياسة تنويع األسواق على أرض الواقع، أعطينا األولوية 
لألسواق الواعدة حيث استأثرت السوق اإلفريقية والسوق اآلسيوية 
بما يعادل 40 % من األنشطة الترويجية بالخارج برسم سنة 2015 

عوض 18 % فقط سنة 2013 وشكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلوا السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة جلللل عمل7سلي:

شك7ع عيسلد عيوزي7،

من طبيعة الحال نحن نثمن املجهودات التي تقومون بها من أجل 
البحث عن أسواق جديدة، ووعيكم التام بضرورة البحث عن األسواق 
الجديدة في هذه الظرفية االقتصادية املختنقة، وبطبيعة الحال تنويع 
الشركاء وعدم التقيد بالشركاء التقليديين كاالتحاد األوربي أو منطقة 

اليورو التي كيمشيوا لها تقريبا 70 % ديال الصادرات.

أهمية هذا االنفتاح بطبيعة الحال نابع أيضا من أهمية التقارب 
السيا�ضي ما بين املغرب وما بين مجموعة من البلدان التي تتواجد في 
واحد  أطلقت  يعني  املغربية  اململكة  أن  نساوش  وما  وآسيا،  إفريقيا 
أليوتيس،  األخضر،  املغرب  الكبرى: مخطط  األوراش  من  املجموعة 
باش  مستعدين  اليوم  نكونو  خاصنا  اللي  الصناعي  اإلقالع  مخطط 
نقدرو نواكبو هاذ األوراش الكبرى وأيضا حنا تنوجدو البنية التحتية 
ملعدل التصدير كاملوانئ: ميناء طنجة املتوسط، ميناء الدار البيضاء، 

ميناء الناظور، ومستقبال امليناء األطل�ضي بالداخلة.

واحد  نهجوا  أننا  ضروري  اليوم  أننا  تتخلينا  كلها  العوامل  هاذ 
السياسة هجومية واستباقية من أجل دخول هذه األسواق وأيضا تعزيز 
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املكانة ديالنا داخل هذه األسواق من خالل العالقات جنوب-جنوب.

وال يفوتني واحد النقطة أخيرة السيد الوزير، هو تقوية دور الغرف 

املهنية واملهنيين عبر تقوية دور هذه املؤسسات وتشجيعها على بلورة 

استراتيجية جهوية للتصدير من أجل تفعيل وتنزيل..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

املضمار؟  هذا  في  إضافي  تعقيب  من  هل  النائبة،  السيدة  شكرا 

تفضلوا السيد الوزير في ما تبقى لكم من الوقت.

عيصنيعل  وزي7  يدى  عملنتدب  عيوزي7  عبو،  نحمد  عيسلد 
بييتجياة  عملكلف  عي7قم7  وعالقتصيد  وعالستبميا  وعيتجياة 

عا ياجلل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

فقط بغيت نضيف بأن هاذ سياسة االنفتاح والبحث عن أسواق 

جديدة كنقوموا بها بمعية الفرقاء ديالنا اللي هما الغرف املهنية ديال 

املغرب. بغيت  العام ملقاوالت  للمصدرين واالتحاد  املغربية  الجمعية 
فقط نعطي واحد الرقم أنه خالل سنة 2015 بلغنا حوالي 40 سوق 

جديد، وهذا مؤشر إيجابي جدا، وهاذ ال�ضي ما كينسيناش في األسواق 

ديالنا التقليدية، ألن هي أساسية واستراتيجية بالنسبة لبالدنا، ألن 

االتحاد األوربي هو شريك استراتيجي للمغرب وجل املعارض الدولية 

تنظم في هذه أو في دول هذه القارة، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير على حسن إسهامكم في هذه الجلسة، وبهذا 

نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا. ونمر 

لتناول الكلمة في إطار املادة 104 من النظام الداخلي، الكلمة للمتحدث 

السيد النائب املحترم أحمد التهامي حول موضوع مدى إعمال وتطبيق 

مقتضيات القانون التنظيمي املتعلق بالتعيين في املناصب العليا، وذلك 

على ضوء بعض التقارير الصحفية التي تفيد بغياب الشفافية وتكافؤ 

الفرص في بعض هذه التعيينات عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد أحمد عيتهين7:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسيدة عيوزاعء،

عيسلدعت عينيئبيت، عيسيدة عينوعب عملحترنون،

استخلصناها  سلبية  جد  بممارسة  علما  أحيطكم  أن  يشرفني 

واستخلصها معنا العديدون، فيما يتعلق بتطبيق القانون التنظيمي 

على  صادق  الجميع  يعرف  كما  البرملان  العليا.  املناصب  في  للتعيين 

أول قانون تنظيمي مباشرة بعد تعيين الحكومة ونيل الثقة من طرف 

البرملان، وتفهمنا آنذاك ضرورة إخراج هذا النص إلى حيز الوجود يعني 

بواحد الوقت قيا�ضي.

وال تخفى على الجميع أهمية هذا القانون التنظيمي وهي ضمان 

تكافؤ الفرص بين جميع املواطنين واملواطنات في ولوج املناصب العليا.

والباعث على طرح هاذ اإلحاطة اليوم، هو كون الحكومة لم يكن 

بعض  في  أو  الوطنية  بالجرائد  نشر  ما  بخصوص  فعل  رد  أي  لديها 

عملية  وتشوب  شابت  التي  االختالالت  من  العديد  حول  التقارير، 

التعيينات في املناصب العليا، بمعنى عدم احترام املساطر بما يضمن 

الشفافية وضمان تكافؤ الفرص.

وهذا عدم تفاعل وإصدار بيانات تكذب ما ينشر أو يتداول في اإلعالم 

يثير ويطرح الكثير من عالمات االستفهام، بحيث وصل األمر إلى درجة 

تبادل املصالح بين الوزارات بخصوص هذه املهام، تعيين رؤساء اللجن 

للتوظيف، أو باالختيار وما يترتب على ذلك من تأثير على النتائج.

وحيث إنه ال تتوفر أو ال نتوفر على قانون لحد اآلن يخول لنا الحصول 

على املعلومة، وحيث أن الحكومة لم تنور الرأي العام بخصوص ما 

ينشر في وسائل اإلعالم، فإننا نعتبر هذا فسادا أو سكوت عن الفساد 

واستغالل النفوذ وتوظيف الحزبية الضيقة بخصوص قضايا تدبيرية 

أساسية، وكما تالحظون الفساد الحقيقي والخطير هو الذي قد تشرف 

عليه الحكومة في بعض القطاعات وال يكون هناك أي رد فعل.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب، الرد للحكومة تفضلوا السيد 

الوزير.

عيسلد نحمد نبديا، عيوزي7 عملنتدب يدى ائيس عاحكونل 
عملكلف بييوظلفل عيعمونلل وتحد ث عإلدعاة:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلد عينيئب عملحترم،

أوال البالد ديالنا تتعرف واحد االنتقال ديمقراطي وتحول سيا�ضي 

وإلى  الحقوق  وإلى  املناصب  إلى  الولوج  ودمقرطة  الوضع  وتحسين 

الخدمات، ما يمكنش نكروا هاذ التحول، يمكن نقاشوا واش نجودوه 

وكيفاش نحسنوه وكيفاش نالءموه مع التحوالت، ولكن ما يمكن�ضي 

نقارنوه اليوم كيف ما قبل، قبل راه كانت املناصب كيفاش تتعطى -هللا 

يهديكم- راه دابا كاين لجنة ديال الترشيحات، كان فيها تكافؤ الفرص، 
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كاين القياس، كاين الشفافية، بالطبع هذا قانون اللي صادقتو عليه، 

السيدات والسادة النواب كيمكن أي فريق الحظ فيه ثغرة يعدلوا 

ونالءموه مع الواقع اللي كينتظرو، ولكن حنا درنا دراسات تقييمية 

وحقيقة بانت فيه بعض االختالف في تطبيق بعض املقتضيات ديالو، 

على مستوى بعض املناصب ما كاينش هناك توحيد ديال املقاييس، 

مثال مدير مركزي في الصحة مع مدير مركزي في املالية ما عندهمش 

نفس املقاييس.

ثانيا: يعني وقفنا على أن اللجنة املشرفة على الترشيحات خاصنا 

نعاودو النظر فيها، وهذا يعني مرسوم تعديلي وضعناه اآلن أمام األمانة 

العامة للحكومة، ولكن ما يمكنش نبخسو األمور، ونقول بأنه كاين 

الفساد بهاذ الطريقة باش قالها السيد النائب املحترم اللي عندي لك 

واحد التقدير كبير، ولكن بالدنا كتسير فواحد املنحى جيد تصاعدي 

خاصنا نحسنوه ونجودوه وانخرطو فيه ونقوموه فعال، ولكن ال أظن 

أننا وصلنا لهذا املنحدر اللي جاء في السؤال ديال السيد النائب املحترم، 

إيال كانت �ضي قضايا خاصة، ممكن نذاكرو فيها حنا مستعدين وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، شكر للجميع، افعت عاجلسل.
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نحض7 عاجلسل عا ينسل وعيتسعين بعد عمليئتين

عيتيايخ: الثالثاء 16 ربيع الثاني 1437ه ) 26 يناير 2016م(.

عي7ئيسل: السيدة رشيدة بنمسعود، النائب الخامس لرئيس مجلس 
النواب.

عيتوقلت: ساعتان وثالثة عشرة دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية 
زواال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  عألعميل:  جدول 
الحكومية التالية: 27 سؤاال )2 آنيان(:

الصحة؛ .•

السكنى؛ .•

التربية الوطنية؛ .•

التعليم العالي؛ .•

التضامن واملرأة؛ .•

التعمير؛ .•

التشغيل. .•

عيسلدة اشلدة بنمسعود، ائيسل عاجلسل:

أش7ف  على  وعيسالم  وعيصالة  عي7حلم  عي7حمن  هللا  بسم 
عمل7سلين.

افتتحت الجلسة.

عيسلد عيوزي7 عملحترم،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
موزعة  شفهيا  27 سؤاال  اليوم  األعمال  ويتضمن جدول  الحكومي، 
من  أطلب  األسئلة  بسط  في  نشرع  أن  قبل  مختلفة،  قطاعات  على 
السيدة أمينة املجلس تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل 

مشكورة، تفضلي السيدة األمينة.

عينيئبل عيسلدة أنلنل بوهدود أنلنل عملجلس:

توصل مكتب املجلس بالنصوص التشريعية التالية:

مشروع قانون رقم 56.15 يوافق بموجبه على االتفاقية رقم  .-
172 بشأن ظروف العمل في الفنادق واملطاعم واملنشآت املماثلة 1991 
املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة 

والسبعين بجنيف في 25 يونيو 1991؛

ألحكام  تخضع  التي  الشركات  بمنح  يق�ضي  قانون  ومقترح  .-
القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة أجال استثنائيا ملالئمة 

وضعيتها مع القانون املذكور؛

-. ومقترح قانون يق�ضي بتعديل املادة الثانية من القانون رقم 
39.08 املتعلق بمدونة الحقوق العينية؛

ومن السيد رئيس الحكومة، توصل املجلس بمراسلة تتعلق بملء 
مقاعد شاغرة بمجلس النواب عن طريق تطبيق مسطرة التعويض 

بدعوة املترشحين التالية أسماؤهم لشغل املقاعد الشاغرة:

السيد نور الدين البي�ضي من حزب األصالة برسم الدائرة  .-
االنتخابية املحلية برشيد؛

للقوات  ابراهيم تكادي من حزب االتحاد االشتراكي  السيد  .-

الشعبية برسم الدائرة االنتخابية املحلية وادي الذهب؛

للقوات  السيد محمد باجالت من حزب االتحاد االشتراكي  .-

الشعبية برسم الدائرة املحلية أكادير -إدا وتنان؛

السيد محمد ناصر السبتي من حزب التجمع الوطني لألحرار  .-

برسم الدائرة االنتخابية املحلية الفداء- مرس السلطان؛

و40 سؤال  املجلس ب56 سؤاال شفوي  رئاسة  توصلت  وأخيرا، 

كتابي، أما األسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب فهي 4908 وتم سحب 

سؤال كتابي واحد. وشكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جلسة  ستعقد  أنه  على  النواب  والسادة  السيدات  أخبر  بداية، 

القوانين  مشاريع  على  والتصويت  للدراسة  ستخصص  تشريعية 

الجاهزة، وذلك يوم غد إن شاء هللا بدءا من الساعة العاشرة صباحا.

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب وعينيئبيت،

حض7عت عيسلدعت وعيسيدة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  نشرع  اآلن 

النائب  السيد  اسمحت  إيال  نظام؟  نقطة  الصحة،  بقطاع  ونستهلها 

املحترم نقطة نظام، في سير أشغال الجلسة؟ تفضل.

عينيئب عيسلد عيش7قيوي عي7ودع 7 نقطل نظيم(:

عيسلدة عي7ئيسل عملحترنل،

عيسلدعت عيسيدة عينوعب عملحترنون،

املدن  من  الحسيمة  مدينة  ضرب  الزلزال  واحد  كتعلموا،  كيما 

املغربية في الشمال...
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

إيال اسمحت السيد النائب، السيد النائب كاين سؤال إيال اسمحت 
السيد النائب كاين سؤال...

عينيئب عيسلد عيش7قيوي عي7ودع 7:

اللي عرفوا هاد الزلزال كاين موت في الحياة، ولكن كاين موت حقيقي 
اليوم في هاد املنطقة، ترحما على هاد الطفل هو تضامن الغرفة املحترمة 

واملؤسسة الدستورية املحترمة مع سكان مدينة الشمال وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا اسمح لي، ما زال ما قلنا، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد اشلد حمو 7:

باإلعالن عن  تفاجئنا كأحزاب سياسية  الرئيسة،  السيدة  شكرا 
تاريخ اإلنتخابات التشريعية املقبلة بدون...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

اسمح لي السيد النائب املحترم، نقطة نظام يحددها النظام الداخلي 
تدخل في إطار جدول وسائل أشغال الجلسة، أستسمح شكرا، إذا كنا 
متافقين على قراءة الفاتحة على األلطاف اإللهية التي كانت وقفت مع 
املغاربة ومع سكان املناطق الشمالية اللي أصابها الزلزال شكرا )قراءة 

الفاتحة( صدق هللا العظيم.

فضلكم  من  التوقيت   LA. REGIE األسئلة  بسط  في  ننطلق  إذن 
التوقيت ، إذن نبدأ بقطاع الصحة:

أول سؤال في هذا القطاع يتعلق السيد الوزير بالخصاص املسجل 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  األطر،  مستوى  على 

التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد نصطفى عيعم7ي:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسيدة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

السيد الوزير، ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها فيما يخص 
املواكبة  والتجهيزات  الطبية  األطر  مستوى  على  املسجل  الخصاص 
باملناطق الحدودية واملتاخمة والنائية؟ وبين قوسين إقليم الراشيدية 

كنموذج السيد الوزير الذي تعرفون ما يعيشه من مشاكل وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

النائب املحترم ، كجميع أقاليم اململكة، وزارة الصحة على حساب 
اإلمكانيات ديالها وتدريجيا تنحاول ألن هاد القطاع في األقاليم الحدودية 
اللي شرت لها، يحظى بأهمية قصوى من لدن الوزارة فيما يخص ال 
البنيات التحتية وال التجهيزات البيوطبية وال املوارد البشرية، ومن بين 

هاد املستشفيات اللي شرت لهم أنه تنحاولوا تدريجيا نصحوا، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نصطفى عيعم7ي:

الكرامة  شروط  أدنى  تراعي  لم  إنسانية  كارثة  الوزير،  السيد 
علي  في جماعة موالي  السيدة  وفاة  وهي  عليها دستوريا،  املنصوص 
الشريف بالرشيدية توفيت بنزيف يوم األحد ولم يتواجد في املستشفى 
املركزي أي طبيب أي ممرض في هاد العهد في الحقيقة اللي حنا تنقولوا 
هناك مفهوم جديد هناك محاربة الفساد، هذه السيدة ساعتين وهي 
تتواجد في املستشفى وملا أتى الطبيب قال ال يوجد عندي الدواء لحد 
النزيف ومرت إلى املستشفى اإلقليمي وتوفت، السيد الوزير، ناهيك 
باملشاكل  تافياللت  درعة  جهة  لعاصمة  اإلقليمي  املستشفى  عن 
اليومية التي يتخبط فيها ساكنة اإلقليم املنتمي لهته الجهة، باإلضافة 
إلى التجهيزات الطبية التي يتوفر عليها املستشفى باإلقليم والتي تظل 
معطلة وموضوعة في الرفوف بدون جدوى، و الخطاب السيا�ضي السيد 
الوزير املوجه للساكنة بخصوص الوضع الصحي أنه بخير وعلى خير، 
والحقيقة مرة والدليل النازلة التي أمامكم، السيد الوزير، فهل من 
مغيث؟ وننتظر التدابير واإلجراءات والعقوبات الزجرية في حق كل من 
سولت له نفسه باالستهتار بأرواح املواطنين واملواطنات في هاته البالد، 
الحقيقة  وللتطلع  للتفتيش  لجنة  تحدث  أن  نتمنى  الوزير،  السيد 
تيوصلوكم املندوب اإلقليمي أين هي التقارير اللي كيعطيكم؟ راه هاديك 

الناس مدمرون في...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ليس هناك أي تعقيب إضافي، تعقيب السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

السيد النائب املحترم، ما كاينش خطاب سيا�ضي بخير وعلى خير، ما 
عمرنا قلنا هاد ال�ضي تماما ما أهمكم، املشاكل كاينة وليني عاوتاني هاد 
السيدة هللا يرحمها حنا ما نتمناو واحدة تكون ابنتنا تكون الوالدة تكون 
اختنا تكون، وليني خاصنا نقولوا غير الحقيقة ما نجيوش داك ال�ضي 
ديال اسمتو ونفرغوه على جميع املهنيين وعلى داك ال�ضي، الحقيقة هي 
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هاد السيدة تكلفو بها الحقيقة منين تتقول النزيف ما عندهمش الدوا 
ما كاينش الدوا ديال النزيف، ديال النزيف املرا منين تتولد خاص واحد 
العملية جراحية معقدة اللي ما يمكن ليهاش تدار في داك املركز الصحي 
ما يمكن ليهاش تدار في مستشفى صغير هادي في أي خاصها تم�ضي 
توفت هللا يرحمها صحيح، ما كانش ربما تعطلنا ربما ما جاتش سيارة 
اإلسعاف ربما الطبيب تعطل وليني ما يمكنش نقولوا للناس ندوزو لهم 
هاد امليساج من هاد املنبر آراه النزيف كان كاين الدوا لو كان برات، ال 
هاد ال�ضي ما كاينش، أنا تنظن العمل تدار، االختالالت باقيين كاينين، 

النقائص كاينين تنحاولوا نصححوها تدريجيا شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال املوالي يتعلق بالخروقات 
التي تشوب تطبيق نظام »راميد« للسيدات والسادة النواب املحترمين 
النواب  أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من 

مشكورا.

عيسلد عينيئب عبد عي7حمين خلير:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

البرامج  بإحدى  تصريح  في  أعلنتم  أن  لكم  الوزير، سبق  السيد 
التلفزية عن وجود العديد من الخروقات التي تحول دون استفادة 
املواطنين املعنيين بنظام املساعدة الطبية »راميد« فهل تمكنتم من 
تجاوز هذه الخروقات؟ وما هي اإلجراءات املتخذة لتمكين أصحاب هذه 
البطاقة من االستفادة الفعلية من نظام املساعدة الطبية »راميد«؟ وما 
هي التدابير الرامية لتوسيع قاعدة االستفادة منها بما يضمن للمواطنين 

حقهم الدستوري في التطبيب والعالج؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

شكرا السيد النائب املحترم، صحيح أنه عدة مرات صرحت وقلت 
البنيات  فيما يخص  الطبية،  املساعدة  نظام  تيعيشها  اللي  املشاكل 
التحتية، فيما يخص املوارد البشرية، فيما يخص التجهيزات البيوطبية، 
فيما يخص التمويل، فيما يخص الحكامة، فيما يخص التدبير ، هاد 
ال�ضي كل�ضي قلناه، وليني قلناه وبدينا الحلول، مثال فيما يخص التدبير 
فخدينا قرار، واخدته الهيئة الوطنية للتدبير الصحي، واخداتو الحكومة 
أنه غتكون هيئة مدبرة مستقلة ديال هذ النظام، اخدينا قرار ثاني باش 
مايبقاوش الناس يتسجلوا هنا وهنا، نظام معلوماتي مندمج المركزي 
اللي يينا وبين املستشفيات الجامعية، اللي بينا وبين وزارة الداخلية 
باش نعرفوا اللي مسجل واللي ممسجلش، كاين قرار أول مرة في ميزانية 
هاد السنة 2016 كاين مليار درهم ديال هاد نظام املساعدة الطبية، 

زائد مليار درهم جديد للتجهيزات البيوطبية في املستشفيات النائية 
والعالم القروي باش الناس اللي كيستفدوا من الرميد يعني ميبقاوش 
املستشفيات  في  سكانير  يكون  عندهم،  البعيدة  للمستشفيات  يجيو 

اإلقليمية فغاديين تدريجيا نصححو األمور إن شاء هللا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عيسلد عينيئب عبد عي7حمين خلير:

شكرا السيد الوزير، حنا ما تنختلفوش معكم في هد الردود ربما هذا 
اللي كتشفوه انتما، أما املشكلة السيد الوزير، أن الناس استبشروا 
خيرا عندما جا هذ املشروع ديال الرميد اللي هو مشروع ملكي بامتياز، 
بينما أن الناس ماتيحصلوش على البطاقة في الوقت الحالي ديالها كاين 
املواطن اللي كيستنى البطاقة 6 اشهر ةو7 أشهر وتيم�ضي ياخد موعد 
عند الطبيب وكيعطيه 6 أشهر 7 أشهر إذن »الرميد«تبيرمات ما عندو ما 
يدير بها، وزايدون أن غالبية املسائل التكميلية ديال التطبيب اللي هي 

L’IRM. وهي السكانير ....

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، السيد الوزير فيما تبقى من 

الوقت.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

بعجالة، اإلختالالت دايما قلتها وغنبقاو هو اللي غا يجي مورانا اللي 
ألن هذا نظام تيهم، مللي تتقول لي اشنو اديرتوا؟ اشنوا التدابير باش 

توسعوا املستفيدين؟ فالناس اللي كنا بغيناهم يستنفدوا ...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير ، انتهى الوقت السؤال املوالي يتعلق بتقريب 
الخدمات االستشفائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا .

عينيئب عيسلد اشلد حمو 7:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلد عيوزي7 عملحترم،

الصحية  الخدمات  وتجويد  تقريب  حول  نسائلكم  باختصار، 
باألقاليم النائية ومن بينها إقليم بوملان وشكرا .

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.
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عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

شكرا السيد النائب املحترم، كجميع الحكومات السابقة أي وزارة 
أي حكومة جات وإال الهم ديالها، الشغل ديالها الشاغل هو تحسين 
فهاد  واملواطنين،  املواطنات  من  وتقريبها  الصحية  الخدمات  تجويد 
الحكومة قلت اشنو هما التدابير اللي خدينا من 2012 إلى حدود اليوم؟

إنشاء وتشغيل أكثر من 87 مؤسسة صحية، اللي تزاد فيها يعني 
الطاقة االستيعابية أكثر من1600 سرير، هذه النقطة األولى اللي فيها 

جميع املستشفيات من جميع األنواع،

ثانيا: كاين استراتيجية املستشفيات املتنقلة اللي بدينا باألول دابة 
الثاني عما قريب اللي غادي يتحط في مدينة تازة والنواحي ديالها،

املغربي  الشعب  وعدنا  كنا  اللي  القرب  مستعجالت  كاين  ثالثا: 
غنجزوا 80 انجزنا 64 على 80،

رابعا كاين هاد املليار درهم اللي غادي يساعدنا كثير في التجهيزات 
املدن  النائية،  للمناطق  غتم�ضي  وأؤكد  وأقول  وخاصة  البيوطبية 

الصغيرة واملستشفيات املحلية. شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير ، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد اشلد حمو 7:

شك7ع عيسلد عيوزي7،

رغم أننا كنشهدولكم السيد الوزير كتجمعوا ما بين املهنية ومنهي 
توفير  وهو  ديالها  الهم  السايقة  الحكومات  بأن  واعترفتوا  وسيا�ضي 
الوزير  السيد  الحكومة  هد  األسف  مع  ولكن  الصحية،  الخدمات 
كاين تراجع كبير في الخدمات،كاين تراجع كبير وإجهاض بالنسبة لهاد 
الحكومة في الحق األسا�ضي والكوني في الصحة، مؤشرات السيد الوزير 
يمكن لي نلخصها لك ونعطيك مثال في إقليم بوملان بحجم دولة ديال 
لبنان 14 ألف كلم السيد الوزير كيتوفر على طبيب ديال الوالدة واحد، 
والنتيجة ديال هد ال�ضي كاين 2 الوفيات في الشهر اللي فات 2 دالعياالت 
ديال وطاط   l’hôpital الوزير، وامرأة ولدات قدام  السيد  ماتو  اللي 
الحاج، واش هذا السيد الوزير كيعني بأن كاين مجهود؟ السيد الوزير، 
كفى من الترقيع فانتداب هاد الحكومة قريبة تسالى تتشرف على النهاية 
ديالها وليس مقبول السيد الوزير نتركو مواطن في األقاليم النائية ومنها 
إقليم بوملان وأخرى تتعيش غير في الوعود التي لم تتحقق، األمر يتعلق 

السيد الوزير بالصحة داإلنسان والحياة ديالهم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

تعقيبات  من  هناك  هل  الوقت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
إضافية؟ ما كاينش، تعقيب إضافي، ال ال، ألن املعارضة أغلبية تفضل 

السيد النائب من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية تفضل السيد 
الرئيس.

عينيئب عيسلد نوا عيد ن نضلين، ائيس عيف7يق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعيديلل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، هذا أول سؤال لقطاع الصحة هذه أربع سنوات 
وزيادة، راه ما كاينش خدمات صحية، راه قطاع الصحة بكل تجرد راه 
على أبواب اإلفالس، راه مراكز صحية مغلقة شبه مغلقة 70 % من 
املراكز الصحية بدون طبيب راه املريض فقط، املستشفيات اإلقليمية 
دورها هو يعني العمليات الجراحية البسيطة ماللي كتم�ضي املرأة لدار 
الوالدة خصها تنقل على 4-5 داملستوصفات واملراكز الصحية وتتولد 
في الطريق، فلذلك احنا في إقليم الحسيمة تنطالبوكم بإغالق بعض 
املراكز  مغلق،  شبه  دور  بدون  تارجيست  مستشفى  املستشفيات، 
الصحية شبه مغلقة، األطباء ما كاينينش تتعطيو االنتقاالت لألطباء 
بدون تعويض، فلذلك الخدمات الصحية في ترد مستمر ونتأسف على 

ذلك وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ ليس 
هناك من تعقيب إضافي،رد السيد الوزير على التعقيب.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

بعجالة، ال ما يمكنلناش نقولوا ما كاينش خدمات غير حتى، وماللي 
تنقول لك أنا تنعطيك أرقام ماللي تنديرو زرع الكبد تدار غير من السماء، 
وماللي تنديروا زرع القلب غير هكاك، ال ما�ضي، تدرات في مراكش ما�ضي 
عملية   1453 القرنية  زرع  تنديروا  ماللي  يعني  في  ما�ضي  الرباط،  في 
زراعية غير هكاك؟ ماللي تيدوز هاد القوقعة 63 على الصعيد الوطني 
منذ سنة ونصف غير هكاك؟ هادو عمليات كبرى ما تدارش فين ما، 
ثانيا هاد ال�ضي ماللي تتقول لي املستوصفات مغلقة سبحان هللا غير دابا 
اللي مغلقة؟ راه كانت واليني هذا، كل حكومة حكومة اللي تدير مجهود، 
فالحكومة اللي قبل املاضية قلصت جات الحكومة السابقة قلصت، 
جينا احنا من 153 حلينا 74 واحنا غاديين تدريجيا، شنو بغيتي؟ غادي 
نجيو احنا طاك طاك غادي نتكاو على البوطون كل�ضي غانصبحو، ال 
غادي التدرج راه ال بد منه واملشاكل كاينة وكتزاد مشاكل أخرى، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بتوسيع تأهيل العرض 
الصحي االستشفائي للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
االشتراكي، فليتفضل، وقع استدراك السيد الوزير وقع استدراك من 
طرف الفريق االشتراكي، بسبب اعتذار الوزير اللي كان مقترح أنه يجاوب 
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الفريق االشتراكي،  املحترم من  النائب  السيد  في قطاع آخر، تفضل 
التوقيت من فضلكم، الصوت والتوقيت.

عينيئب عيسلد اشلد عيبهلول:

عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلدعن عيوزي7عن،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب،

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

la régie التوقيت من فضلكم

عينيئب عيسلد اشلد عيبهلول:

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب،

السيد الوزير، أكدتم خالل تقديمكم مليزانية القطاع الذي تشرفون 
عليه على العمل من أجل توسيع وتأهيل العرض الصحي االستشفائي، 

ما هي اإلجراءات التي اتخذتموها لتنفيذ هذا االلتزام الحكومي؟

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

اشنو درنا باش نزيدو في العرض االستشفائي على الصعيد الوطني؟

إنشاء وتجهيز وتشغيل أكثر من 87 مؤسسة صحية على الصعيد 
الوطني بزيادة 1600 سرير على الصعيد الوطني من غير داك ال�ضي اللي 

كان، هاذي النقطة األولى،

نحو  غاديين  دبا  حاولنا  البيوطبية  التجهيزات  يخص  فيما  ثانيا: 
الجهوية، زائد هاذ املليار درهم ألؤكد عاودتو غيم�ضي لهاذ املستشفيات 

الجهوية،

ثالثا : فيما يخص املوارد البشرية رغم قلتها فمشينا في اتجاه واحد 
النوع يعني مباريات جهوية باش كل جهة جهة، غاتعرفوها فين كاين 
نقص حاد وكبير وتراكمات كبيرة في هذا امليدان، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد اشلد عيبهلول:

السيد الوزير، لم تفوا بوعدكم الذي سبق أن وعدتم به ببرنامجكم 
تفاقما  زاد  األمر  بل  الصحية  الخدمات  تحسين  أجل  الحكومي، من 
بجل املراكز االستشفائية، ومنها على سبيل املثال ال الحصر املستشفى 

الجهوي الحسن الثاني بسطات، الذي يعرف اختالالت كبيرة تتمثل 

أساسا في سوء التسيير والتدبير وتأخر املواعيد وقلة املوارد البشرية 

من أطباء وممرضين، ناهيك عن انعدام قسم للجراحة ملجموعة من 

األمراض منها أمراض النساء، إضافة إلى ضعف جودة جهاز السكانير 

املستشفى حتى  لتأهيل هذا  فاعلون  أنتم  التحليالت، فماذا  ومختبر 

يكون في مستوى تطلعات؟

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

تفضل السيد النائب عن التجمع الوطني لألحرار، تفضل.

عينيئب عيسلد حميد آ ت بيهي:

بإقليم  الصحي  الوضع  باللي  نبلغكم  بغيت  غير  الوزير،  السيد 
زاكورة، الوضع الصحي وضع كارثي السيد الوزير، أغلب املراكز مسدودة 

املستشفى اإلقليمي اللي زعما راهنين عليه راه فيه مشكل كبير، األطباء 

ما كاينينش السيد الوزير، السبيطار خاوي اإلدارة تتعين األطباء لواحد 

الوزير،  تيلتحقوشاي السيد  املناطق واملستشفيات وما  العدد ديال 
راهبغيناكم�ضي تدخل راه الوضع كارثي، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

السيد  تعقيب  ؟  أخرى  إضافية  تعقيبات  من  هناك  شكرا،هل 

الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل :

أنا تنظن غير ...نفس الجواب ألن املوارد البشرية رغم قلتها فاحنا 

تنوزعوها على صعيد الجهات، تنقول ذاك ال�ضي اللي كاين، إيال كاين... 

أنا اللي عارف زاكورة فمثال كان عندي اجتماع البارحة، فيما يخص 

مستشفى زاكورة كاين التجهيزات يعني من الطراز العالي، كاينالسيليو 

اللي ما كايناش حتى في بعض املدن الكبيرة، كاين .... اللي ما كايناش 

غالية وغالية جدا، فهاذ املسائل كلها كاينة وكاين املوارد البشرية إيال 

ما التحقوش ذاك ال�ضي اللي كاين، يعني تنمشيو تدريجيا ما غاديشاي 

نجيبو كلها لزاكورة، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

داء  بمر�ضى  بالتكفل  يتعلق  املوالي  الوزير،السؤال  السيد  شكرا 

العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  السكري 

السيد  تفضل  مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية، 

النائب.
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عينيئب عيسلد نحمد عيع7قي :

عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، يشكل داء السكري عبء كبير السيد الوزير، على 
للذين  خاصة  ومعنويا  ماديا  املغربية،  واألسر  املواطنين  من  العديد 
الوزير  السيد  التغطية الصحية، ما هي اإلجراءات  يتوفرون على  ال 
الحملة  مع  باملوازاة  السكري  داء  بمر�ضى  للتكفل  ستتخذونها  التي 

التحسيسية التي تقوم بها وزارتكم ؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

هو مرض مزمن اللي حتى في املغرب عندنا أكثر من مليون ونصف، 
%50 ديال هاذ الناس اللي عندهم مرض السكري ما عارفينش راسهم 
باللى عندهم مرض السكري، وزارة الصحة تتكفل بأكثر من 580.000 
املساعدة  نظام  فيهم عندهم   73 أكثر من  بهم،  تتكفل  اللي  شخص 
الطبية، احنايا في وزارة الصحة كاين برنامج اللي كان في الحكومات 

السابقة، احنا غادين في هاذ االتجاه أوال الوقاية؛

ثانيا: تحسين الخدمات بقدر اإلمكان وخاصة توفير األدوية؛

وزارة  بين  اللي  والتحسيس  التواصل  هو  السؤال  محور  ثالثا: 
الصحة، وزارة االتصال، la.CNOPS، l.ANAM يعني الهيأة الوطنية 
للتأمين الصحي اللي تتحاول نعرفو باملرض، الكشف املبكر، املراقبة، 
كيفية استعمال األنسولين، كاين إلى حدود اليوم 3 ديال الوصالت 
تلفزيونية وثالثة أخرى إذاعية و10 ديال الكابسوالت تلفزية، اللي بدات 

إيال الحظتو تتبان في التلفزة. شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نصطفى عب7عهلم7:

شكرا السيد الوزير في الحقيقة هاد املرض املزمن يصيب حوالي 10 
% من ساكنة العالم وحوالي كيما قلتوا 1.5 مليون من املغاربة، والدليل 
على أن هاد اآلفة والت مشكل عالمي أن اليوم العالمي للصحة، هاد 
السنة سيخصص ملرض السكري، حنا السؤال ديالنا السيد الوزير، 
هو هاد الحملة التواصلية بغيناها باش تستمر،وبغيناها باش أيضا 
إلى جانب CNOPS والوزارة وANAM حتى صندوق الضمان اإلجتماعي 
حتى هو يشارك في هاد التكفل وأيضا من خالل التشريع أنه بالنسبة 
للممرضين املختصين في األمراض املزمنة أيضا يخصص هاد التخصص 
لألمراض ديال السكري، فقط بالنسبة للتكفل رغم املجهودات اللي 

كتقوموا بها واللي كنثمنوها، في بعض األحيان كتكون هناك انقطاعات 
في األدوية خاصة بالنسبة للصنف الثاني، إقليم بركان كيعاني في بعض 
الحاالت وكذلك واحد املجموعة من األقاليم ولهذا نطلبو منكم السيد 

الوزير، أنكم تدعموا القيمة ديال األدوية خاصة في امليزانية للي كل مرة 

حنا كناديو بها...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت شكرا، هل هناك من تعقيبات 

إضافية؟ فريق االتحاد الدستوري، تفضل.

عينيب عيسلد عاحسين عي7حويل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلد عيوزي7 عملحترم،

كما جاء على لسانكم، أنه واحد النسبة ديال %10 اللي مصاب بها 

املغاربة بداء السكري، املطلوب السيد الوزير املحترم هو توفير جميع 
أنواع أدوية داء السكري باملراكز الصحية واملستوصفات للنوع األول 

والنوع الثاني على مدار السنة، وخاصة في املناطق القرية والنائية ملاذا 

السيد الوزير؟ ألن تكلفة عالج داء السكري في املراحل األولى السيد 

الوزير ال تتعدى بعض الدراهم، وفي حالة عدم توفير هذا الدواء في 

املراحل األولى للمرض يؤدي إلى اإلصابة بمرض القصور الكلوي، مما 

يكلف الوزارة من 10 إلى 15 مليون سنتيم...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

السيد  رد  أو  الوزير  السيد  تعقيب  النائب، شكرا،  السيد  شكرا 

الوزير على التعقيبات.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

هاد الحملة التحسيسية بديناها قلت مع الوزارات كلهم CNOPS و 

ANAM وارسلنا ليها واحد الغالف املالي 2016 ديال 15 مليون درهم ألن 

كي قال السيد النائب املحترم وأنا متافق ألن إيال ماتداواش في الوقت فهو 

اللي كيعطي أمراض القلب والشرايين والقصور الكلوي، العمى واللي 

تيعطي بتر األطراف إلخ فهادي كلنا تنمشيو إنشاء هللا في هاد اإلتجاه.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بالوضع املزري لقاعات 

لطنجة  الصحية  املؤسسات  صعيد  على  التوليد  وقاعات  العمليات 

الكبرى للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، فلتتفضل السيدة النائبة لطرح السؤال.
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عينيئبل عيسلدة سعلدة شيك7 نطيي�سي:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

سؤالي السيد الوزير بالضبط عن الوضعية املزرية لقاعات الجراحة 
للمستشفى الجهوي بطنجة الكبرى وليس قاعات الوالدة؟

عيسلدة ائيس عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

بغيتي  اللي  باس  فيها  ما  واليني  الجراحة  وقاعة  القاعات 
تناقشوبجوجحنا غنديرها اليوم ما خاسرين والو ألن كلهم في حالة غير 
جيدة، فقاعة الوالدة على صعيد طنجة تطوان كاين 36 كاين 14 قاعة 
ديال العمليات، أما فيما يخص قسم الوالدة اللي اشرت ليه فكان فيه 
36 سرير وانت تتعرفي السيدة النائبة هادي 3 أشهر باش رممناه وجهزناه 
ووسعناه، من36 سرير داز ل46 سرير غير كافي تماما وحنا تنوجدو إن 
شاء هللا كل املجهودات املنصبة حول املركز اإلستشفائي الجامعي اللي 

بدا البناء ديالو إن شاء هللا هما 2 مليار و130 مليون درهم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

تعقيب السيدة النائبة، تفضلي.

عينيئبل عيسلدة سعلدة شيك7 نطيي�سي:

شكرا السيد الوزير ولو أنكم مجاوبتونيش على السؤال ديالي، أوال 
بكل صدق نثمن املجهودات اللي تتقوموا بها،وكنقولوا لكم هللا يكون 
في العون في قطاع كقطاع الصحة وهذا ال يعني بأننا لن نضع األصبع 
على الداء، وأنتما شفتو بأن فريق التجمع الوطني لألحرار كله غادي 
يوضع السؤال على الصحة ألهمية القطاع، السيد الوزير بعد تسعة 
أشهر من توقيف العمل في قسم الجراحة تم االفتتاح ديالو هذه واحد 
األساسية  لألدوية  تام  غياب  ظروف؟  أشمن  ولكن  ونصف،  الشهر 
والضرورية كمواد التخدير، les déprivants par exemples،في غياب 
تعدد ضحايا حوادث  العظام وخاصة هناك  كذلك محرك لجراحة 
السير، واش واحد املحرك اللي وقفنا عليه غادي يحل املشكل ديال 
يعني  األطفال،  ديال   leSang. d’intubations غياب  كاملة،  الجهة 
واحد اآللية ديال التخدير ديال األطفال، أو كيتحالوا للرباط وطبعا 
يرفضون ملحدودية الطاقة االستيعابية، واحنا علما عندنا بأن عندنا 
أطباء اللي يمكن يكونوا كيعملوا هاذ العمليات، واألدهى السيد الوزير 
هو يكون قسم املستعجالت وقسم تشخيص بصفة عامة ما يكونش 
اإلخوان  طلبناه،   l’échographe abdominale حيوي  جهاز  عندو 
طلبوه أو جاl’échographe cardiaque بالغلط، وهذا الناس كيمشيو 
يشبرو الطاك�ضي في حالة مستعجلة باش يعملوا l’échographie على 

برا،ويجيو وهذا كيف يمكن أن نواكب الطنجة الكبرى في هاذ الظروف 
هذه، واملفارقة الغريبة أيضا عملنا عملتوsamu يعني مبادرة جد مهمة، 

عملتوl’hélicoptère مبادرة مهمة ولكن في غياب هاذ…

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، شكرا انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات 
إضافية في املوضوع! ليس هناك أي تعقيب إضافي، رد السيد الوزير 

على التعقيب.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

بعجالة السيدة النائبة املحترمة، تتعرفي منين حلينا هذا القاعات 
اللي أشرت ليهم وصلنا واحد الغالف مالي ديال 65 مليون درهم، 55 
مليون لألشغال و10 مليون للتجهيزات اللي بدينا وكتعرفي هذه أيام 
فقط باش بدا ترميم وتجهيز واألشغال في املستعجالت اللي كانت قديمة 
رجعات كما تيبنيو فيها، أما في ما يخص l’échographe أنا أعتذر أنه هاذ 
العشية غيكون عندهم إيال كان هذا هو املشكل، فاملسائل زعما اللي 
معقولة معقولة اللي قلتيها ما تنعرفهاش أنا تنقر بها وتنقول ليك هاذ 
العشية إيال كان هو املشكل l’échographe فاحنا غنصيفطوه، احنا 
مستعدين أنه نوهوا أوال باملوارد البشرية باملهن اللي تيخدمو تمة ليل 
نهار، وإيال خاص اآلالت ألن احنا اإلمكانيات فمن واجبنا أنهنحطوها أما 

l’échographe غنصيفطوها هاذ العشية، شكرا السيدة النائبة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بضعف وبطء وتيرة بناء 
النواب  والسادة  للسيدات  البيضاء  بالدار  االستشفائية  املؤسسات 
السيدات  ننهئ  وباملناسبة  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين 
والسادة النواب على نجاح املؤتمر الوطني ديالهم، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد أحمد ب7يجل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسيدة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

رغم املجهودات املبذولة، ورغم الدعم، وأقولها، القوي التي تقوم 
به الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء الكبرى، عدة ماليير رصدت 
في عهد هذه الحكومة من طرف مجلس الجهة، مجلس املدينة، مجلس 
العمالة ديال الدار البيضاء، ولكن تيبقى التأهيل ديال القطاع الصحي 
بالدار البيضاء دون املستوى وضعيف جدا باملقارنة مع الحجم ديال 
االستثمارات سواء ديال الحكومة وال ديال الجماعات ضعيف جدا، 
وغنقتصر على أربعة ديال املنشآت وال خمسة، أوال االتفاقية ديال 2007 
التشارك،  ديال  املستشفى  الالئق،  السكن غير  القضاء على  إطار  في 
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ترصدات  وامليزانية   2007 من  البرنو�ضي،  مومن  بسيدي   2007 من 
ليه واالتفاقية وقعت أمام صاحب الجاللة، لحد اآلن راه باقي تلغات 
الصفقة األولى الثانية الثالثة الرابعة، ثانيا كاين املشكل ديال مركز 
تحاقن الدم، اللي كاين تمة، اللي ربما على حساب املسؤولين تمة قال 
ليك عندهم مشكل ديال فقط بعض التوقيعات املسطرية الشكلية 
اإلدارية، ثالثا كاين بالنسبة مثال للمقاطعة ديال سيدي مومن اللي فيها 
600 ، 454 ألف ديال السكان ما فيهاش ولو قاعة الوالدة واحدة، رابعا 
بأن املندوبية ديال الوزارة في البرنو�ضي جات وسط الحرفيين داير بها 
الكزار أو مول السفنج وهذو ال تشرف القطاع ديال الصحة، مع العلم 
أنها كثافة سكانية هائلة. نذاكرو على الحي املحمدي حتى هو ما فيهش 
ولو سيارة اإلسعاف، قاعة الوالدة ماكايناش ل 600.000 ديال السكان. 
إذن كاين مشكل كبير مطروح خاصة في الجماعات املحيطية ديال الدار 

البيضاء لذلك البد،كاين عمل وخدمة في املركز، ابن رشد...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب. انتهى الوقت شكرا. جواب السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

معاه  وكنخدمو  كيساعدنا  اللي  املحترم  النائب  السيد  كنشكر 
بجدية، انت كتعرف كاين بطء صحيح ولي نينقررو بها. أوال كاين بزاف د 
املتدخلين فهاد املستشفيات اللي اشرتي مثال بوسكورة مديونة، ما�ضي 
وزارة الصحة اللي مكلفة بهم، حنا لقيناهم مستشفيات كبيرة ضخمة 
اللي مكلفة بهم الوحيدين هم جهة الدار البيضاء، كاين مثل سيدي 
مومن اللي اشرتي له هو وزارة الصحة وهاد ال�ضي كيطرح لنا مشكل تتبع، 
شكون كنمشيو حنا للجهة اللي مكلفة، الجهة اللي يعني هادي مسائل، 
كاين ثانيا مشكل الشركات، وأنت كتعرف مثال شركات اللي وقعنا فيهم 
صفقة النجارة فسيدي مومن اللي تعطلت لنا وعاودناها. أخيرا عاود 
فمديونة ديال الصباغة وديال... كل مرة كنعاودوها. أخيرا كاين مشكل 
ديال الشركات براسها اللي كتاخد marché ومن بعد كتم�ضي تدعينا 
كتقول لك ألن خصو، هاد ال�ضي فالدار البيضاء دعات وزارة الصحة 
كتقول لك أنا ما يمكنش نبني ألن داك ال�ضي اللي كنت خديت به املار�ضي 
قليل خصكم تزيدو لي ... هاد املسائل كلها تنحاولونتغلبو بها.. جل هاد 
املستشفيات لسيدي مومن، اللي اشرت ليه، ملديونة وال.. أعدكم 2016 
ألن كلهم هاد الجوج اكثر من 80، %85 ديال les gros oeuvres وبدينا 
في شراء املعدات وبدينا كنوجدو املوارد البشرية إن شاء هللا هاد السنة 

باش نشغلوهم إن شاء هللا. شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
ليس هناك أي تعقيب إضافي. السيد النائب استنفذ كل الوقت. السيد 
الوزير مازال لكم �ضي ثواني، هللكم أن تضيفوا �ضيء؟ شكرا للسيد 

الوزير. ننتقل إلى السؤال املوالي يتعلق بالوضعية الصحية باملناطق 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  النائية 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل 

السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عيغفوا أح7اعد:

عيسلد عي7ئيسل،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنين،

السيد الوزير، ال زالت بعض املناطق النائية تعيش وضعية مزرية 
البنايات  لغياب  والتطبيب  العالج  في  الحق  من  االستفادة  على  تؤثر 
الصحية واألطر الطبية العامة واملتخصصة كما هو الشأن بالنسبة 

للجماعات التابعة ملدينة دمنات ودائرة فطواكة. وعلى سبيل املثال 

جماعة سيدي يعقوب آيت اومديس، آيت تمليل، سيدي بوالخلف، 

املستعجلة  الحاالت  تضطر  قد  حديث..  وغرارها  تيفني،  بالل،  آيت 

والوالدة إلى التنقل عشرات الكلومترات للعالج باملدن املجاورة، خاصة 

وأن املستشفى املحلي بمدينة دمنات ال زال يعرف بطئا في االشغال 

التي انطلق منذ خمس سنوات ومن شأن افتتاحها التي ستستفيد من 

خدماتها ما يناهز 1000 نسمة إضافة إلى عدم إتمام املراكز الصحية 

التي تم الشروع في بناءها منذ سنة 2000 دون إتمامها والتي تتعرض 

وآيت  أومديس  آيت  يعقوب  سيدي  بجماعة  خاصة  للهدم  معظمها 

تمليل...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا. الجواب السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

مدينة دمنات السيد النائب املحترم كتعرف هاد ال�ضي احسن مني 

فيها اربعة مؤسسات الصحية، املستشفى للي دويت عليه ما بداش 

تيتبنى هذه 5 سنين، بدا بالضبط في 2013 واخا كان برمج قبل، هاد 
املستشفى ديال 45 سرير، الغالف املالي ديال البناء دياله 37 مليون 

درهم تقدم األشغال دازت أكثر من 85 %، نفس ال�ضيء هاد املستشفيات 

كلها تنوجدو لهم تجهيزات البيوطبية وخاصة املوارد البشرية أما في ما 

يخص املستوصفات واملراكز الصحية اللي اشرت لها كلها اللي كاينة 

فيهم ممرضات  واللي  فيهم طبيب على األقل طبيب،  كلها  في دمنات 

وممرضين واللي فيهم مولدات، هذا مجهود غير كافي صحيح ربما، وليني 

تنظن أنه إن شاء هللا من إنشاء التجهيز وتشغيل هاد املستشفى ديال 

45 سرير لهاد املدينة زائد 4 داملؤسسات زائد هاد املستوصفات واملراكز 

الصحية األمور غاتحسن تدريجيا إن شاء هللا.
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب استنفذ كل الوقت املخصص 
له، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ليس هناك من تعقيب 
إضافي. السيد الوزير هل يمكن أن تضيفوا شيئا؟ شكرا، ننتقل إلى 
السؤال املوالي يتعلق باملستشفيات املتنقلة للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد إد نو�سى:

عيسلد عيوزي7 عملحترم،

املستشفيات املتنقلة مبادرة جيدة، أسائلكم السيد الوزير عن أية 
فعالية وأي تقييم وماهي اآلفاق؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

شك7ع عيسلد عينيئب عملحترم،

النتائج دياله بكل صراحة  أنا تنظن هاد  املتنقل  هاد املستشفى 
بديناه  اللي  النائية  للمناطق  تيم�ضي  اللي  هو  ألن  التوقعات،  فاقت 
ببومية اللي مشات تيغديوين واآلن راه تيتحط في تيغرت في سيدي 
إيفني، اللي غير غانقول لك هذا حوالي 150-160 يوم األخيرة بعض 
األرقام فيه بعد 13 تخصص أنا كنت تعجبت في السؤال ديالكم تتقول 
لي ما كاينش التخصصات،كاين أكثر من 13 تخصص طبي وجراحي في 
جميع التخصصات املوجودة أكثر من 20908 فحص غير في هاد 160 
يوم أكثر من 424 عملية جراحية، 5062 فحوصات بيولوجية، 645 
جهاز سكانير متنقل حتى هو، فيه قاعة العمليات، فيه املستعجالت، 
فيه restaurant لألطباء فين كينعسوا األطباء واملمرضين فيها قاعة 
االستشفاء إلخ. وأخيرا، شهرين وال 3 أشهر غايكون مستشفيين آخرين 

في جهة تازة بشراكة مع جهة تازة وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد إد نو�سى:

شكرا السيد الوزير على هاد اإليضاحات، في الحقيقة هو املستشفى 
املتنقل وأحييكم أنه يتوفر على آليات وتجهيزات جد متقدمة وممتازة، 
ولكن املالحظ السيد الوزير وهو أنه املستشفى املتنقل كان في ميدلت 
ومن بعد جا إلقليم الحوز بالضبط بتغدوين، اآلن با ينتقل لسيدي 
إيفني، املسجل وهو أنه بعد الزيارة ديالكم لعندنا هادوك األطباء كلهم 

....في املراكز الصحية واملستشفى واملستوصفات ، يعني كلهم كيشتاغلوا 
يعني توفر األطر الطبية هذا هو االختالالت اللي كنعيشوا، بمعنى أنه باقي 
املراكز تتعيش في غياب األطباء، إذن اللي تنلتامسوا منكم السيد الوزير 
أنه أوال ال بد من توفر األطر الطبية هذا من جهة، من جهة أخرى كاينة 
مشاكل أخرى مطروحة على الشركة املكلفة بالحراسة والشركة املكلفة 
بالتركيب وإعادة تفكيك بالنسبة لهاد ....ألنه من شهر 6 لآلن بغينا منكم 
كذلك تحديد املعايير وبالتالي أجندة زمنية ألنه متوقف ملدة شهرين 
عاد م�ضى لتمة، إذن كاين واحد النوع ديال، إذن ال بد من استراتيجية 
محكمة للتفعيل وبالتالي لالستفادة من الخدمات ديال هاد املستشفى 

املتنقل، كذلك ال بد بالتفكير في تعاقد...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا السيد النائب هل هناك 
من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ليس هناك من تعقيبات إضافية، 
السيد الوزير هل لكم بعض الثواني فيما تبقى من الوقت، شكرا للسيد 
الوزير. السؤال املوالي يتعلق ببناء املستشفيات اإلقليمية للسيدات 
فليتفضل  الدستوري،  االتحاد  املحترمين من فريق  النواب  والسادة 

أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد  يسين عي7ع�سي:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل عملحترنل،

إحداث  عملية  وصلت  أين  نعرفوا  بغينا  املحترم،  الوزير  السيد 
مستشفيات إقليمية بالعماالت واألقاليم املستحدثة؟ وشكرا السيدة 

الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

شك7ع عيسلد عينيئب عملحترم،

الحمد هلل،  معيار،  عندنا  دبا  املحدثة  غير  أو  املحدثة  فاألقاليم 
ومع   ،34.09 القانون  السابقة  الحكومة  مع  صدور  منذ  املغرب  في 
هاذ الحكومة املرسوم اللي تيطبق الخارطة الصحية، فبرمجة إنشاء 
كوحدة  حضرية  أو  قروية  كانت  إما  الجماعة  تعتمد  املؤسسات 
أساسية للتخطيط مما يجعل التقطيع اإلداري غير ذي تأثير أو جدوى 
على مخطط الوزارة في هاذ املجال، فتنحاولو ما أمكن أنه نلبيو يعني 
الخصاص اللي كاين في جميع العماالت واألقاليم وليني أنت غتفهمني 
السيد النائب غتمشيو تدريجيا ما يمشيو نبنيو كل�ضي ما نقدوش عليه، 
ثانيا: الخدمات الصحية ما�ضي هي غير البني، هي التجهيزات ولكن أكثر 

من هذا وذاك هي املهنيين اللي خصنا نوجدوهم، شكرا.
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل.

عينيئب عيسلد  يسين عي7ع�سي :

شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيحات، بصراحة السيد الوزير 
املجهودات  في  كنشكوش  وما  التوضيحات  هاذ  على  تنشكركم  احنا 
ديالكم، وعلى األقل جيتو اليومتتعطيونا أجوبة، ولكن السيد الوزير 
الوزير، راه ما عرفناش واش  راه عندكم واحد املدير جهوي السيد 
خصوشيهيلوكبتر باش تنقلو باش يجي عندنا؟ ما عرفناش واش تيعتبر 
نفسو فوق املؤسسات؟ السيد الوزير راه احنا ما تنبغيوش باش يجي 
عندنا للمجلس باش يتناقشو معنا على زينو؟ راه احنا بغيناه من أجل 
سليمان  سيدي  في  هللا  عباد  راه  املواطنين،  مشاكل  ديال  املناقشة 
سليمان  في سيدي  عندنا  راه  بالسعر،  تتموت  تما  الناس   2016 في 
في املستشفى راه كاين غير واحد املاجورة اللي تيجيتتحط ليه واحد 
الصناتة وتتقطع الورقة وتتقول ليه سير للقنيطرة، أنا كنتكلم معكم 
مجلس  كرئيس  معكم  كنتكلم  املوضوع،  عن  بدراية  الوزير  السيد 
إقليمي،  مستشفى  لبناء  أرض  لشراء  اعتمادات  خصصنا  إقليمي، 
ألصحاب  اعتمادات  خصصنا  طبية،  لقوافل  اعتمادات  خصصنا 
الدياليز، ولكن راه ما كاينش مع من، مع من غنتحاورو؟ السيد الوزير أنا 
اليوم قدام املأل املسؤولية حيدتها من فوق العاتق ديالي وتنحطها فوق 
العاتق ديالكم، السيد الوزير تتعرفو بأنه الحكومة فشلت في مجموعة 
من القطاعات، فكنتمناو ما تخليوهاش تفشل في القطاع ديالكم، راه 
السيد الوزير الطلبة األطباء كالو العصا، راه األساتذة املتدربين كالو 
العصا ما بغيناش الناس في اإلقليم انتاع سيدي سليمان غدا يخرجو 

يحتجو على حقهم وتعاودو توكلهم العصا، شكرا السيدة الرئيسة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ فريق الحركة، 
تفضل السيد ولكن هناك ثالثة تعقيبات، إذن ياخذ الفريق هذا رفع 
يدو هو األول فريق الحركة الشعبية، العدالة والتنمية من بعد، التجمع 
الوطني لألحرار، املعارضة طبعا، إذن نبدأ ب، تفضل تفضل السيد 

النائب.

عينيئب عيسلد عملصطفى عمل نتر :

عاحمد هلل عيصالة وعيسالم على أش7ف عمل7سلين وعلى آيه 
وصحبه أجمعين.

عيسلدة عي7ئيسل،

عيسيدة عيوزاعء،

إخوع 7 أخوعت7 عينوعب عملحترنين،

املجهودات  الوزير على  السيد  البداية نشكرو  في  الوزير،  السيد 
ديالو، وعلى املعقول ديالو، وعلى تيأدي الواجب ديالو، اللي يجازيك 
محمد  بالجديدة  اإلقليمي  املستشفى  هذاك  بغيناك  الوزير  السيد 
من  ناقص  التجهيزات،  من  ناقص  راه  بخير  يجازيك  هللا  الخامس 
االختصاصات الطبية، تخصص القابالت االختصاص ديال املهم هللا 

يجازيك بخير راه كاين االختصاصات ...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، انتهى الوقت، السيد 
النائب انتهى الوقت، تعقيب األصالة واملعاصرة. تفضل.

عينيئب عيسلد نحمد عاحجوجي:

السيد الوزير، تفاعال مع نفس السؤال، تنقولو على أن األقاليم 
املحدثة لم تعرف بعد االنطالقة، ما�ضي التوقف دالبناء وإنها لم تعرف 
االنطالقة، وتانعطيكم إقليم وزان نموذجا، إقليم وزان السيد الوزير 
املحترم وفرنا الوعاء العقاري، اوواعدتونا أنكم غتجيو إلقليم وزان 
وتعطيوا االنطالقة داملستشفى اإلقليمي ديال إقليم وزان، ألن كتعرفوا 
املعاناة  لرفع  لإلقليم  بالنسبة  وزان،  ملدينة  بالنسبة  نتاعو  األهمية 

عنهم، شكر ا السيد الوزير.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، التجمع الوطني لألحرار من بعد العدالة، أنا متبعة، ال متبعة.

عينيئب عيسلد نحمد حدعدي:

عرفتيني  املستشفيات  بناء  ديال  املوضوع  الوزير،  السيد  شكرا 
عالش غنتكلم، مباشرة مستشفى ديال موالي رشيد، هذا املستشفى 
للي كان كيما قلتو كان عمالة، كان ملحقة إدارية، مستشفى اللي عندو 
ما فيهش الظروف ديال االشتغال ... املناسبة السيد الوزير، تنحيي 
جميع األطر العاملة في هذا املستشفى، ال إدارة وال مندوبية على العمل 
للي تيديرو الجاد وعلى كل ذوي النيات الحسنة، ومن هذا املنبر رغم 
الظروف للي تيشتغلو فيها فهم مواطنون للي تيستهلوا كل التقدير، 
فكان تدار اجتماع على صعيد العمالة، تدار اجتماع اللي كنا تدارسنا 
فيه البقعة للي خصصاتها الجماعة للي 3 هكتارات، للي هي في ملك 
مدينة  وسط  تلقى  فاش  قليل  أننا   ، الوزير  السيد  يعني  الجماعة، 
الدارالبيضاء 3 هكتارات في ملك الجماعة باش تدير مستشفى جديد، 

هذا السؤال االول فين وصل هذا املشروع؟

ثاني حاجة، كانت كذلك مادام أنه السياسة ديالكم في األمراض 
العقلية والنفسية كان مبرمج أنه يتدار مستشفى كذلك، ما دام أن هذه 
اآلفة هي آفة صعيبة جدا تعاني منها املدن الكبرى وكاين الخصاص كبير 
فيها بغينا نسولوكم السيد الوزير فين وصل هذه املشاريع للي كنا درسنا 

في لجنة القوانين املالية وشكرا؟
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عيسلد ائيسل عاجلسل:

شكرا، تعقيب العدالة والتنمية.

عينيئب عيسلد أحمد صدقي:

فقط السيد الوزير املحترم، خالل آخر زيارة لكم لتنغير وقفتم بعين 
مشكورا  ألوامر  وأعطيتم  باإلقليم،  الصحية  اإلشكاالت  على  املكان 
املستشفى  مشروع  أشغال  بإطالق  للتعجيل  املحترم  الوزير  السيد 
اإلقليمي، ولكن بعد مرور ما يقارب السنة على ذلك، وبالرغم من كون 
املنظومة املحلية قامت بالالزم فإن صفقة هذه األشغال لم تعلن بعد، 
نرجو ونلتمس منكم السيد الوزير املحترم، إطالق هذا املشروع الهام 

الذي ينتظره الجميع بإقليم تنغير، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، إذن رد السيد الوزير على التعقيبات.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسيدة وعيسلدعت عينوعب عملحترنون،

كي  العصا  لهم  نوكل  بغيتش  ما  أنا  املحترم،  النائب  السيد  أوال، 
انتما  صحيح  املشكل  واحد  طرحت  أعدك،  أنا  بالعكس  كتقولوا، 
بغيتو تساعدونا هللا يجازيكم بخير، بغيتونا نديرو اليد في اليد اتفاقية 
شراكة، اعطني الهاتف ديالك، أنا مستعد من غدا نستقبلك في املكتب 
باش نشوفوا أش غنديرو بالعكس ما جيناش ندابزو، بالعكس احنا 
الحاجة للي غتساعد املواطنين، انت عند مشكل كرئيس وبغيت تساعد 

وزارة الصحة ما بقى لي غير نشكرك ونقول لك مرحبا وألف مرحبا.

فيما يخص وزان كنا اتفقنا نفس ال�ضيء، وقلت لكم مللي غتكون 
اتفاقية شراكة موجودة، عقلتو نهار استقبلتكم، أنا إلى حدود اليوم 
اتفاقية شراكة، منين غتكون موجودة، أنا مستعد نجي، تتقول اجي، 
وأنا خصنا نجيو عاوتاني على �ضي حاجة ملموسة، وايال هذا غادي 
نجي االتفاقية غير موجودة، نفس ال�ضيء فيما يخص موالي رشيد كنا 
تجمعنا عندكم في الدار البيضاء مع السيد العامل، وكنتو حاضرين، 
ورجعت مرة ثانية، املشكل هو إلى حدود اليوم ما�ضي الوعاء العقاري 
هللا يجازيكم بخير اعطيتيو لنا واليني بقت في اتفاقية شراكة ما زال ما 
تفاهمناش ال وزارة الصحة مع الجهة، مع العمالة، شكون غيخلص؟ 
شحال غيخلص؟ وشكون، يعني هادي باقة في االتفاقية، ما زال ما 
وقعش عليها تفاهم، ال فيما يخص املستشفى ديال موالي رشيد وال 
فيما يخص مستشفى األمراض النفسية، نهار غتكون موجودة وحنا 
أنا  الجديدة  كل�ضي  هي  والجديدة  الجديدة  ال  بالعكس،  مستعدين 
بكل  بكل صراحة  معرفومش  أنا  ربما  شيحوابج  لي  كتقول  بالعكس 

صدق أنا بالنسبة لي الجديدة من أحسن املستشفيات على الصعيد 
الوطني، يعني ال فيما يخص التجهيزات ال فيما يخص املوارد البشرية، 
’ايال كان �ضي اختالالت أنا منين غادي نخرج نعيط املدير الجهوي وغادي 

يشوفشنو هما املشاكل. شكرا.

الهندسة  ديال   2015-9-12 يوم  دازت  الصفقة  تنغير  تنغير، 
الدراسات غير باش تبدا إن شاء هللا األشغال هاد السنة، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

املنظومة  بإشكالية  يتعلق  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الصحية ببعض االقاليم للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد عبد عيصمد أكدعش:

عيسلدة عي7ئيسلل،

عيسلد عيوزي7،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

أنا بدوري أريد أن أقول أنا شخصيا كالنوه باألعمال اللي كتقوم بها 
الحكومة،وكنوه أيضا باألعمال اللي كتقوم بها وزارة الصحة في مجال 
املحاور:  فيه جوج  ديالي  السؤال  الوزير،  السيد  الصحية.  السياسة 
ثم املؤسسات  البشرية  للموارد  الجغرافي  التوزيع  املحور األول حول 

الصحية؛

الدي  شيشاوة  إقليم  على  مباشرة  غانحيلكم  الثاني  واملحور 
تعرفونه جيدا وبغيت نشوف واش انتما عارفين الوضعية الكارثية اللي 
تيعيشوها 2 الدوائر مهمة للي هي دائرة ساكنة اميتانوت والدوائر اللي 
يعني فيها الجماعات ودائرة متوكة وتضم أيضا 8 الجماعات هل أنتم 

على علم بما يقع وشكرا .السيد الوزير.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

كنمشوا مباشرة إلى أرض الواقع اللي شرتي لي شيشاوة وامينتانوت 
57 مؤسسة صحية، املستشفى  تلوكوت، شيشاوة فيها كظن حوالي 
ديالها أنا زرتو هذه املرة الثالثة وأنا أزور هذا املستشفى اللي تزاد فيه 
واحد الحاجة واللي تزاد فيه كذلك قصور الكلوي دياليز يعني ديال اللي 
بدى اإلشتغال إلخ . وفيه بالنسبة لي أنا زرتو يومين في األيام األسبوع 
زرتو بوم األحد في الصباح بكري مكان حتى واحد األطر موجودة، إيال 
خص �ضي حاجة يعني مستعدين نديرو، فيما إيمينتانوتكنا خدينا قرار 
وقع لينا مشكل مللي تندوي مع األخ السيد البرملاني املحترم إيمينتانوت 
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حتى بدينا األشغال وانتما عارفين هد ال�ضي، جا مول هذاك اللي تيبني لنا 
اللي خدا الصفقة دعى وزارة الصحة قال لك داك ال�ضي اللي قلنا باش 
خداسميتوهو بان له بللي ذاك ال�ضي قليل ما يمكنش يكمل، داعينا 
ولهذا مايمكن لناش نخدمو الخدمة في داك البالصة، إيال كملنا خصنا 
نستنوا الحكم مشينا عوتنيلسنوات خدينا قرار نبدلوا البقعة األر ض 
الوعاء العقاري، دابة عطاوهلنا تقدير أنا أعدك على أقل تقدير شهرين 
ثالثة أشهر غيتالح L’APPEL.D’OFFRE الجديد في مكان آخر، هد ال�ضي 
بدات  للي  القرب  املستعجالت  فيه  درنا  كنا  تلوكوت  اللي عطاه هللا 
الخدمة ديالها، التجهيزات ديالها جات غير النصف ديالها والنصف 

األخر ابتداء من شهر وال شهرين غادي تكون مجهزة إن شاء هللا .

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عيصمد أكدعش:

شكرا السيد الوزير، هللا يخليك بغيت نحيلك على واحد املسألة 
2008،ابرمتوإتفاقية مع  األمر هذا من سنة  تعرفون  أن  أنكم يجب 
البلدية ديال ايمنتانوت، هاد البلدية تفضلت مشكورة أنها ساهمت 
هد  اليوم  الوزير  السيد  والتجهيز،  بالبناء  طبعا  وساهمتم  باالرض 
الساكنة اصبحت كتقلب على مستشفى، فاين هو هاد املستشفى؟ 
الجماعة كتقول لك اودي أنا ساهمت باألرض ما عندي مانعطي األرض 
اللي عندي أنا عطيتها لوزارة الصحة، واليوم أصبحنا في مشكل آخر في 
الوقفات االحتجاجية وفي املظاهرات وأنهم اعلنوا وضربوا موعد يوم 
31 يناير باش تكون وقفة احتجاجية، ويكون شلل في البلدية ايمنتانوت 
كلها وبالتالي اليوم تنجيووكنقترحو حل بديل سنة 2016 الحل البديل 
ديال أننا نقلبوا على بقعة اخرى، كاع األر�ضي اللي كاينة السيد الوزير 
كلهم أرا�ضي sinistrés يعني هاد األرا�ضي كلهم مصلحينش لسبيطار،كنا 
كنقلبوا على األرا�ضي الساللية ما لقيناش، قلبنا على أرا�ضي أخرى 
ملقيناهمش اليوم الحل أنا في النظرية ديالي السيد الوزير هما تاخدو 

املبادرة ...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا هل هناك من تعقيبات 
إضافية في املوضوع؟ شكرا، شفتك تنشوف املعارضة أوال ومن بعد، 

ياهلل تفضل العدالة والتنمية تعقيب إضافي.

عينيئب عيسلد عبد عاحللم عالوي:

طبعا غادي نرجعوك السيد الوزير ملدينة وزان واإلقليم ديال وزان، 
طبعا ما زال ما عرفناش زعما بصراحة عالش هو اإلقليم الوحيد اللي 
ما زال ما زرتوهش؟ وبالتالي فجميع الوزراء زارونا تقريبا، وحتى السيد 
الوزير ال�ضي بنعبد هللا حداك راه كان برمج أنه يجي لوزان لوال �ضي 

ظروف طارئة، وبالتالي فاحنا كنلتامسو منكم هداك الوعد ديال داك 
الزيارة احنا ما بغيناش نعطيوكم بعض اإلشكاالت اللي السيد النائب 
راه اثارها اللي ديال املستشفى اإلقليمي واملراكز الصحية واإلشكالية 
كنلتامسو منكم وكيلتامسو  اللي  ولكن  املعدات،  ديال  األطباء  ديال 
منكم املنتخبون بصفة عامة ديال جميع الهيئات السياسية والساكنة 
ديال  الجماعي  املجلس  رئيس  بصفتي  منكم  وكنلتامس  املدينة  ديال 
وزان، أنكم في أقرب وقت تزورونا في وزان نعالجوا واحد املجموعة ديال 

اإلشكاالت تمة وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ ليس هناك، تفضل السيد 
النائب من الفريق االشتراكي.

عينيئب عيسلد عمل تيا اعشدي:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد  تقالت  اللي  كاملة  األسئلة  خالل  من  أنا  الوزير،  السيد 
الوزير اإلشكال فين كاين؟ كاين في الخصاص، هناك خصاص مهول في 
األطر الطبية وفي املمرضين والتقنيين وسائقي سيارة اإلسعاف إلى غير 
ذلك، بمعنى آخر املجهودات اللي ما درتوهاش هم بلعتواالروبيني ديال 
الوظيفة، املؤسسات العمومية منها الصحة والتعليم، اليوم ماشيين 
في اتجاه تخوصصها الحكومة وهذا هو اللي ما كنشكروش عليه هاد 
الحكومة ونرجع إلقليم جرادة السيد الوزير، قمتم بزيارة إلقليم جرادة 
ووعدتم ببناء مستشفى محلي في بلدية عين بني مطهر وخصصت لكم 
بقعة أرضية ما كاينة حتى حاجة، املركز الصحي في عين بني مطهر طبيبة 
 les chmagnosesوحدة تتشتاغل األكثر من 34 ألف نسمة، اليوم كاين
في املنطقة متاع عين بني مطهر، نرجعوا لجرادة إشكال كبير مستشفى 
إقليمي يبعد عن املدينة ب 5 كلمترات معنى اللي مرض في 2 دالليل 
خصه يدير auto stop باش يم�ضي لداك املستشفى اإلقليمي اللي فيه 
مواصفات كبيرة ولكن األطر املختصة قليلة جدا واد الحيمر ال وجود 

للطبيب...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

ال السيد النائب باش نكون واضح ألن هاد ال�ضي تنسمعوهبزاف 
في الغرف وواعدتينا ما عمري واعدت فين عطيت أنا هاد الوعد، أنا 
كنت زرت ال اسمح لي، هاد ال�ضي ما عمري قلته، عالش؟ ما�ضي ما 
كنبغيشيستاهلوا كل الخير الحاجة اللي ما نقدش عليها راه ما نقدش 
عليها، في هاد الوقت وداك الوقت اللي جيت ما كانش عندي اإلمكانيات 
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وحتى لدابا اللي تنبي باش نبني مستشفى جديد في داك الجهة اللي كنت 
واعدت نهار جيت املستشفى الجديد ديال فكيك بدينا فيه الصفقة 
في 8-12-2015 ووعدت مستشفى تالسينت الصفقة دازت في 9 اليوم 
املوالي 12-2015 هاد ال�ضي وعدته، هاد ال�ضي ما عمري قلته واليني ما 
خصناش عاود، هذا ال يعني أنا مستاعد نجلسو ونشوفوكيفاش في 
إطار شراكة هاد املستشفى وال نبني مستشفى أكثر من هذا أنا ما عندي 
حتى �ضي مانع، في ما يخص وزان أؤكد أنا تنتسنى غير داك يعني اتفاقية 
شراكة، واش غادي غير نجيو عاود ثاني ونبقاوا تنمشيو اونجيو أما ما 

عقلتش...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، آخر سؤال بالنسبة لكم السيد الوزير إيالاسمحتو آخر سؤال 
النواب  والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم  الصحي  بالقطاع  يتعلق 
املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد نحمد عألع7ج، ائيس عيف7يق عاح7ك7:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، الفريق الحركي يسائلكم حول يعني قطاع الصحة في 
العالم القروي، يعني على مستوى الخدمات الطبية وعلى مستوى األطر 
الصحية،على مستوى خصوصا تقديم هذه الخدمات الطبية خصوصا 
في املناطق الجبلية، وهل هناك استراتيجية خصوصا في هذه الفصول 
بالقطاع  املرتبطة  اإلشكاليات  القرويو  العالم  في  خصوصا  الباردة، 
القروي؟  العالم  يسائلكم حول صحة  الحركي  الفريق  إذن  الصحي؟ 

شكرا السيد الوزير.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

احنا إيال كانت واحد القضية اللي متفقين هي التفاوتات والفوارق 
وكول�ضي  الحضري  والعالم  القروي  العالم  بين  كاينة  اللي  واملشاكل 
مجموع، غير الوزارة والحكومة عندها واحد االستراتيجية عندها واحد 

الرؤية، اللي تتنفذها تدريجيا:

أوال خصنا خريطة صحية اللي كانت الحكومة قلت 34.09 القانون 
وهاذ الحكومة خرجات املرسوم التطبيقي ديال الخريطة الصحية باش 
تكون التوازنات في ما يخص التجهيزات البيوطبية، في ما يخص املوارد 
البشرية، في ما يخص البنيات التحتية، بين العاملين القروي والحضري؛

ثانيا في ما يخص املوارد البشرية، أنا كندوي على هاذ الحكومة، أنا 
تنعرف الحكومة السابقة وللي قبل دارت مجهود جبار كذلك، األرقام 
اللي عندي ديال هاذ الحكومة، منذ 2012 أكثر من %67 ديال املوارد 

البشرية تتم�ضي للعالم القروي، كاين كذلك جبنا هاذ القضية الفكرة 
مع جميع األفكار اللي كانوا قبل ديال املستشفيات املتنقلة باش سكانير 
باش   l’hospitailsation باش  االستشفاء  باش   l’échographe باش 
اإلنعاش باش قاعة العمليات تم�ضي للمناطق الجبلية والنائية ما�ضي 
هما اللي يجيو عندنا، كاين كذلك األدوية أكثر من %30 منذ 2014 
إلى حدود اليوم أكثر 30، %32 ديال BUDGET ديال األدوية تيم�ضي 
للعالم القروي، هاذي يعني أفكار بدينا التطبيق ديالها على أرض الواقع 
وليني راه كتعرفو ما�ضي سهل ألن منين تناخذوا BUDGET ككل صحيح 
تيم�ضي للمدن أكثر من %75 عالش؟ ألن تمة اللي كاين املستشفيات 
اليوم الجامعية، تمة اللي كاين املستشفيات اإلقليمية، املستشفيات 
وزارة  ديال   BUDGET تياخذو %63 من املوظفين  غير  اللي  الجهوية 

الصحة، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد عألع7ج، ائيس عيف7يق عاح7ك7:

الفريق  في  واحنا  الواضحة،  اإلجابات  على  الوزير  السيد  شكرا 
ما  في  خصوصا  بها  تتقوموا  اللي  املجهودات  على  تنشكركم  الحركي 
يتعلق بتطوير القطاع الصحي، ولكن كاين إشكاليات مرتبطة بالعالم 
القروي، ربما كاين استراتيجية ديال وزارة الصحة متجهة إلى العالم 
الحضري واملناطق الحضرية، ولكن يتبين أن هناك نقصان أو هناك 
يعني عدم االهتمام بهاذ العالم القروي خصوصا في املناطق الجبلية، 
لهذا احنا تنقولوا وتنقترحوا أنه ال بد أن تكون في الخريطة الصحية 
هناك استراتيجية خاصة بالعالم القروي، وتكون عندنا إمكانية إبرام 
القانون  وفي ظل  الدستور،  في ظل  الترابية  الجماعات  اتفاقيات مع 
التنظيمي ديال الجماعات وأنا غادي نعطيك مثال، ألن اإلشكاليات اللي 
عندي أنا في املناطق ديال إقليم الحسيمة خصوصا في املناطق الجبلية 
كاين واحد  تقريبا عشر سنين وحتى حاليا  تبنات مستوصفات هذه 
اإلعالن ديال الخصاص ما تعلنش على هذيك املستوصفات، مثال في 
جماعة عبد الغاية السواحل واحد، جماعة كثامة، إساكن، تاغزوت 
ودائرة بني بوفراح، وكما قال كذلك دائرة تارجيست، إذن أنا تنظن 
السيد تعطينا واحد االستراتيجية، أكثر من هذا أنا كنتمنى تصيفط لنا 
واحد اللجنة طبية مستعجلة لهاذ املناطق ألن ...أطفال وما دارو لهمش 

التلقيح نظرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، شكرا انتهى الوقت، هل هناك 
من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ليس هناك، تفضل العدالة والتنمية 

تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب.
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عينيئب عيسلد حسن يغشلم:

العالم  في  بها  تقومون  التي  املجهودات  على  الوزير  السيد  شكرا 
القروي، إال أنه ال زالت هناك إشكاالت نذكر على سبيل املثال السيد 
الوزير جماعة تسلطانت، فهناك مستوصف جماعة تسلطانت بإقليم 
مراكش، هناك مستوصف بني سنة 1981 ال زال هو البوابة الوحيدة 
لدخول سكان تسلطانت إلى املنظومة الصحية، رغم أن الجماعة لم 
تعد تلك الجماعة ب 16000 نسمة، بل تعدتها ببناء خمس تجزئات 

وأصبح عدد السكان 70 ألف نسمة، لذا نطلب منكم السيد الوزير 

حلول ممكنة لهاذ اإلقليم وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل :

على  الوزير  السيد  رد  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل 

التعقيبات في ثواني، ولكن ضافت لنا ضافت تفضل السيد الوزير عفوا.

عيسلد عاحسين عيوادي وزي7 عيصحل:

في ثواني أنا غير باش نقول، هي صحيح هاذ ال�ضي كول�ضي اللي أشرتو 

ليه السيدات والسادة النواب صحيح كاين املشاكل زهاد النقائص بكل 
صراحة وبكل صدق ما غادشاي تحلها في هاذ الوالية وال الوالية الجاية، 
ما كاين حتى �ضي بلد في العالم اللي جا وحل جميع مشاكلو، تدرجيا 
املواطن املغربي خص يحس باللي تدريجيا كاين تحسن، قرارات تدابير 
تتقيسو، صحيح املشاكل كاينة،  للي  في جيبو  تتقيسو  اللي  ملموسة 
واحنا غير اللي بغيت نأكد عليه أمامكم كاين إرادة قوية ال بالنسبة 
لوزارة الصحة، إرادة سياسية قوية للحكومة ككل، وهذا أحسن دليل 

أن الحكومة خرجات زيادة على يعني ميزانية الوزارة مليار درهم.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل 
إلى قطاع السكنى وسياسة املدينة والسؤال األول يتعلق بكثرة املتدخلين 
في إعادة الهيكلة لدور الصفيح للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة.

عينيئبل عيسلدة عزوهي عيع7عك:

شك7ع عيسلد عيوزي7 عملحترم،

نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة من أجل تحقيق الشفافية وتقوية 
مصداقية الدولة اتجاه ملف إعادة هيكلة دور الصفيح والحد من كثرة 

املتدخلين؟

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد نبلل بنعبد هللا وزي7 عيسكنى وسليسل عملد نل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

شك7ع عيسلدة عينيئبل عملحترنل،

بمجلس  مرارا  السؤال  هاذ  على  جاوبت  أن  لي  سبق  أنه  أعتقد 
النواب، برنامج مدن بدون صفيح، برنامج يتقدم بشكل كبير 250 ألف 
أسرة اللي استفادت من إعادة اإليواء أو إعادة اإلسكان، نواصل هذه 
البرامج في عدد من املدن، 55 مدينة تم اإلعالن عنها مدن بدون صفيح، 
من دون شك خمسة ال ستة في األسابيع القليلة املقبلة إضافية ألن كان 
فيها غير بعض املشاكل الصغيرة، هناك بعض البؤر الكبيرة املرتبطة 
ببعض املدن مثل الدار البيضاء أو سال أو تمارة أو العرائش، اللي احنا 
بصدد التغلب عليها تدريجيا وسنواصل هاذ املجهود إن شاء هللا حتى 
نتغلبو على جميع املشاكل اللي كاينة على مستوى مدن الصفيح، شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة اثلعل طنلن�سي :

بسم هللا عي7حمن عي7حلم.

شك7ع عيسلد عيوزي7،

نثمن مختلف مجهوداتكم على مستوى القطاع والسيما ما يتعلق 
ببرنامج إعادة دور الصفيح غير أن السؤال ديالنا في الفريق يتمحور 
حول كثرة املتدخلين وبعض التالعبات والخروقات التي شابت عملية 
نبيلة واجتماعية واللي غتفرغها من املحتوى ديالها اللي هو القضاء على 
دور بدون صفيح، أو مدن بدون صفيح اللي الساكن السيد الوزير، في 
البراكة بالصيف كيتحرق وفي الشتا تيغرق، ولهذا السيد الوزير كنطالبو 
بالتعجيل على املدن التي أعلنتموها بدون صفيح ألن فيها مجموعة ديال 
املشاكل، كذلك املقاربة املعتمدة من طرف املتدخلين من حيث التكلفة 
غير اجتماعية وكتغيب عنها املرافق االجتماعية في مختلف األحياء وال 
املدن املستفيدة ولهذا السيد الوزير، نطالبكم يعني بالتعجيل واتخاذ 
ال  املتدخلين  كثرة  من  للتقليص  جريئة  وتدابير  الصارمة  اإلجراءات 
يعقل يعني، كاينة السلطة كاين األعوان ديالهم، كاين املنتخبين، كاين 
العمران كاين السكنى، ولهذا نطالب بتقليص املتدخلين وكذلك يعني 
تكون إجراءات شفافة وفيها الصدقية وكنقترحو عليكم السيد الوزير، 

إيال كان ممكن عوض براكة تساوي بقعة كنقترحو براكة تساوي.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت شكرا، هل هناك من تعقيبات 
تعقيب  أي  هناك  ليس  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  إضافية؟ 

إضافي، رد السيد الوزير على التعقيب.
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عيسلد نحمد نبلل بنعبد هللا وزي7 عيسكنى وسليسل عملد نل:

غير فقط بسرعة نقولكم بأنه فيما يتعلق بهاذ املوضوع ديال كثرة 
دون  ألن  ضرورية  املحلية  السلطات  اختيار،  عندناش  ما  املدخلين 
سلطات محلية ما يمكنشنحاربو مدن الصفيح، اإلحصاء ما يمكنش 
نديروه احنا، التتبع ديال الدواوير املختلفة من الضروري أن السلطات 
تتطلب اإلفراغ خص  املسألة  في بعض األحيان  تكون معنا،  املحلية 
السلطات املحلية تكون معنا، املجالس الجماعية ضروري تكون معنا 

ألن الرخص اإلدارية والرخص ديال البناء هي اللي تتسلمها.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

مستوى  من  بالرفع  يتعلق  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
معايير السكن االجتماعي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة، تفضلي السيدة 

النائبة.

عينيئبل عيسلدة اقلل عي7نلد :

السيد الوزير، الحظ املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أن 
قضية السكن االجتماعي الذي يعتبر من وسائل إحالل األمن االجتماعي 
تحكمها حاليا رؤية ضيقة، وأو�ضي بالرفع من معايير مستوى السكن 
في  املالحظة  والبيئية  السوسيومجالية  االختالالت  لتدارك  االجتماعي 
إنتاج هذا السكن، نسائلكم عن اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها للرفع 

من مستوى هذه املعايير، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد نبلل بنعبد هللا وزي7 عيسكنى وسليسل عملد نل:

شك7ع يكم عيسلدة عينيئبل عملحترنل،

اإلجراءات اخذيناها وال ننتظر، بحيث أنه سواء تعلق األمر بدفاتر 

التحمالت، علما بأننا بصدد وضع دفتر تحمالت جديد باش نحسنو 

من الجودة ال ديال البناء وال ديال الفضاء العام اللي موجودة فيه 
هاذ السكن االجتماعي، التجهيزات كانت هناك انتقادات كثيرة حول 

املستوى ديال التجهيزات، اآلن ليس هناك أي مشروع اللي كيتعمل 
واللي ما فيهش تجهيزات مختلفة سواء مدارس أو مراكز صحية أو دور 

للحضانة أو غير ذلك من التجهيزات، ونستمر اليوم في اتصاالت مع 

املنعشين العقاريين من أجل أننا نراقبو الجودة ديال املنتوج الذي يقدم 

وأريد أنني نقولكم بأن كل املنتوجات الجديدة اليوم تتوفر على نسبة 

مرتفعة من الجودة مقارنة مع ما كان من قبل ألنه املراقبة أصبحت 

شديدة على هاذ املستوى.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

السيد  تعقيب  النائبة،  السيدة  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
النائب، تفضل.

عينيئب عيسلد عبد هللا صغيري :

عيسلد عيوزي7 عملحترم،

نؤكد على نفس املقاربة اللي تتبناها الوزارة، نسجل أن برامج السكن 
االجتماعي ساهمت كثيرا في الرفع من عدد الوحدات السكنية، وبالتالي 
االستجابة لحجم مقدر من الخصاص وفي محاربة السكن الغير الالئق 
أيضا، إال أنه قبل اليوم كانت الرؤيا عموما محدودة وكانت ضيقة، كان 
هاجس األمن االجتماعي هو الهاجس الغالب وذلك طبعا على حساب 
تدهور  يتهدد  الذي  ال�ضيء  الجمالية،  والقواعد  الصحية  الشروط 
املجال العمراني وإنتاج نفس النتائج واملختلفات االجتماعية التي كانت 
سابقا، نوافقكم على رؤية مراجعة املعايير بنظرة متوازنة تستحضر 
الجانب االجتماعي، كما تستحضر أيضا جانب مواصفات السكن الالئق 
والعيش الكريم، نشدد من جهتنا في فريق العدالة والتنمية على إعداد 
املجال العمراني من حيث حجم وموقع الطرق والفضاءات الخضراء 

والتجهيزات العمومية باإلضافة إلى فرض..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  النائب  السيد  تفضل  املوضوع؟  في 

والتعادلية.

عينيئب عيسلد نحمد صبحي :

من  بالبحر  كتحاصر  الصويرة  مدينة  كتعرفو  الوزير،  السيد 
كل الجوانب ياله الظهر ديالها اللي فيه الغابة، املنفذ ديالها السيد 
الوزير الوحيد هو الغزوة، كاين منعشين عقاريين السيد الوزير اللي 
ابغاويستثمرو في هاذ السكن االقتصادي وكاينين وداديات اللي فيها 
موظفين أساتذة اللي تيقلبو على حق السكن اللي هو حق دستوري، 
كيصطدموا بالوكالة بصعوبة املساطر وحتى الظلم من طرف رئيس 

الوكالة الحضرية في إقليم الصويرة، وشكرا السيد الوزير.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

هل هناك مت تعقيبات إضافية أخرى؟ ليس هناك أي تعقيب 
إضافي، رد السيد الوزير على التعقيبات.

عيسلد نحمد نبلل بنعبد هللا وزي7 عيسكنى وسليسل عملد نل:

السكن  ديال  باملوضوع  يتعلق  فيما  بأنه  لكم  نقول  بسرعة  غير 
االجتماعي وديال مدن الصفيح أعود إليه، وكذلك هاذ املوضوع ديال 
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ديال  نتائج  قدمت  الصباح  هاذ  بسرعة،  عليه  غنتكلم  أنا  الصويرة 
دراسة اللي كتعلق بالعالقة بين محاربة مدن الصفيح السكن االجتماعي 
االستفادة منه ووضعية األسر وأساسا وضعية النساء، وتبين من هذه 
الدراسة بأنه هناك تحسن ملحوظ ملموس ديال املستوى املعي�ضي ديال 
الناس، وتأكد بأن املستفيدين النسبة ديال الفقر في الوسط ديالهم 
تراجعت من %48 إلى %28، وتأكد بأن الولوج إلى الخدمات اإلجتماعية 
وكبير جدا،  كبير  ارتفع بشكل  بمختلف أصنافها  العمومية  الصحية 
ديال  التملك  ديال  النسبة  املشكل هو  فيه  باقي  اللي  الوحيد  املؤشر 
النساء بحيث أن األغلبية ديال هذه الدور كيتملكوها الرجال والنساء 

تظل خارج اإلطار بالنسبة لذلك.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوالي يتعلق بمحاربة 
دور الصفيح للسيدت والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل احد واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد بوشتى عاجينعي:

عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، ماهي التدابير املتخذة من طرف وزارتكم ملحاربة أو 

للقضاء على دور الصفيح؟

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد نبلل بنعبد هللا وزي7 عيسكنى وسليسل عملد نل:

كيظهر لي أنني جاوبت اآلن على أنه هناك مجهودات مبذولة كثيرة 

خاصة بالنسبة ملدينة الدار البيضاء أذكركم بباشكو، أذكركم بكريان 

طوما، أذكركم بكريان السكويلة، أذكركم بإنجازات مهمة تمت على 

مستوى الدار البيضاء، لكن هناك باقي بقايا باقي مشاكل مطروحة، 

أذكركم كذلك ب14 حي اللي كيضم 41600 ديال النسمة اللي بغالف 

مالي ديال 200 مليون درهم اللي تمت فيه األشغال من أجل إعادة 

إدماج الساكنة في النسيج الحضري ديال الدار البيضاء أذكركم 72 حي 

اللي كذلك ضفناه أو فيه 56700 ديال الناس، برنامج اللي بتمويل من 

وزارة السكنى ديال 820 مليون درهم، املجهود املبذول من قبل وزارة 

السكنى في مدينة الدار البيضاء مجهود هائل، هل استطعنا أن نتغلب 

على كل املشاكل، ال، لكن املجهود متواصل.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد بوشتى عاجينعي:

غنقوم  باش  برنامج   14 على  تكلمت  أنك  الوزير،  السيد  شكرا 
حسب  هذا   14 عندنا  كيسمحشاي،  ما  الوقت  ألن  باختصار 
اإلحصائيات ديال 2006، واحنا اليوم في 2016، وهذا برنامج كنعرفوا 
كساكنة بمدينة الدار البيضاء وكمنتخبين وكان هاذ الورش هذا أعطى 
اإلنطالقة ديالو سيدنا هللا ينصرو خصوصا في مدينة الرحمة، غادي 
نرجع ملدينة الدار البيضاء فيها واحد اإلشكالية في ما يخص املجال 
الصفيح تسير من  أنها تسير منين كنتكلمو على مدن  السكنى،  ديال 
طرف السيد الوالي، واللجنة الجهوية وطبعا مع الوزارة ديالكم، وهذا 
بمدينة الدار البيضاء متنعرفوش عالش؟ عندها هاذ االستثناء وعندها 
أنها وزارة ديال اإلسكان ما�ضي مساهمة بحال مدن اخرى ديال اململكة، 
إذن عندنا قلت ما زال كثير، فعال أننا تكلمنا غير على مقاطعة وحدة، 
مقاطعة ديال الحي الحسني مثال كمقاطعة سيدي مومن اللي كتعتبر من 
أكبر املقاطعات يمكن في املغرب، حسب اإلحصاءات 2014 عندنا 480 
ألف نسمة، هاذ 480 ألف نسمة كاين فيها 50 دوار اآلن، وهاذ 50 دوار 

إيال خذينا غي واحد

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، شكرا هل هناك من تعقيبات 
إضافية في املوضوع؟ تفضل، فريق العدالة والتنمية.

عينيئب عيسلد عبد عملجلد آ ت عيعد لل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير كنحييكم على املجهود اللي كتقوموا به، فعال تدارت 
مجهودات في القضاء على دور الصفيح، ولكن بالنسبة للدار البيضاء راه 
بغينا مازال يتم التسريع ديال الوثيرة، لناس راه خواوالببرارك ومحنين 

اآلن إيال كام ممكمن غير التسريع ديال الوثيرة وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

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

عيسلد نحمد نبلل بنعبد هللا وزي7 عيسكنى وسليسل عملد نل:

بالطبع من القضايا األساسية اللي كنشتكيو منها بالنسبة للدار 
البيضاء واملحيط ديالها هي الوتيرة، أنا معكم وبالتالي يتعين أن نسرع 
من هذه الوتيرة لكن اليوم بالتقريب جميع الدواوير كلها معنية ببرامج 
لكن  الناس،  غيمشيو  فين  تحدد  ديالها  والعقار  باتفاقيات  ومؤطرة 
تتعرفو بأن في بعض القضايا تنوجدو صعوبات بالنسبة للمستفيدين 
اللي محصيين واللي ما محصيينش واللي مح�ضي قبل 2010، واللي 
البيضاء  الدار  في  تتعرفوها  املشاكل  وهاذ   ،2012 من  قبل  مح�ضي 
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الساكنة  ديال  مستمر  التزايد  ألن  األمر  هاذ  ندبرو  كنحاولو  وبالتالي 
املعنية وبالتالي خصنا نعرفو نوقفو في مستوى معين.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

صندوق  بابتعاد  يتعلق  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
التضامن للسكن واالندماج الحضري عن مهمته الرئيسة، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب.

عينيئب عيسلد عبد هللا نو�سى :

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

طرف  من  املمنوح  الدعم  من   45% أن  لوحظ  الوزير،  السيد 
للمهمة  رصد  قد  الحضري  واالندماج  للسكن  التضامن  صندوق 
الرئيسية لهذا الصندوق، أما باقي الدعم فقد استفادت منه أصناف 
لدا نسائلكم  الصندوق،  في اختصاص  أخرى من املشاريع ال تدخل 
السيد الوزير املحترم ما هي أسباب ابتعاد هذا الصندوق عن مهمته 
الرئيسية بالنسبة لبعض الجهات؟ وما هي التدابير التي ستقومون بها 

لتصحيح هذا الوضع؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد نبلل بنعبد هللا وزي7 عيسكنى وسليسل عملد نل:

صندوق التضامن للسكن واالندماج الحضري وهذه تسمية أضيفت 
اختصاصاته،  عن  أبدا  يخرج  لم  الحالية  الحكومية  الوالية  ظل  في 
االختصاصات ديالو هو محاربة مدن الصفيح جميع أشكال السكن 
الغير الالئق، اآليل للسقوط، التأهيل الحضري، ومن بعد والت سياسة 
املدينة، وبالتالي في هذا اإلطار تدخل كل التدخالت التي نقوم بها ولم 

نخرج أبدا في أي منطقة عن ذلك.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد إدعميا :

شك7ع عيسلد عيوزي7،

 في الحقيقة أوال نهنئكم بوجود وزارتكم في قلب جميع االتفاقيات 
التي تبرم داخل املدن، وصحيح كذلك باللي الصندوق ال زال يتدخل 
في تقوية جاذبية املدن وفي تحسين إطار عيش السكان، ولكن التخوف 
ديالنا السيد الوزير هو الشق املتعلق بدعم السكن غير الالئق، وبهيكلة 
األحياء الهامشية وتزويدها بتجهيزات الضرورية للماء والكهرباء الصرف 

الصحي، اللي كنطالبو السيد الوزير هو باش يكون التوازن بين مجاالت 
التدخل ديال هاذ الصندوق كيخص تديرو واحد الدليل اللي كيحدد 

بدقة املشاريع اللي كيخص يكون فيها التدخل، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ 
ليس هناك أي تعقيب إضافي، السيد الوزير الرد على التعقيب.

عيسلد نحمد نبلل بنعبد هللا وزي7 عيسكنى وسليسل عملد نل:

تأكدوا السيد النائب املحترم بأنه حتى في البرامج الكبرى اللي كتكلمو 
تطوان،  طنجة،  مثال  الشمال  هم  منها  البعض  دون شك  من  عليها 
الحسيمة، البعض اآلخر الرباط، الدار البيضاء، سال، مراكش إلى غير 
ذلك، في كل هذه املدن املساهمات ديالنا تهم بداية األحياء الناقصة 
التجهيز، إعادة تأهيل املدن العتيقة، بمعنى أننا نظل في مستوى تدخلنا 
وتهيئة عدد من األحياء من أجل إدماجها أحسن إلى الفضاء العمومي 
في  أنه يكون األمور  إلى  الفضاء الحضري، فبالتالي نسعى  العام وإلى 
إطار سياسة املدينة لكن بالنسبة للتدخل ديال وزارة السكنى نبقى في 

اختصاصنا وفي الصالحيات اللي هي صالحيات.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بتنفيذ اتفاقية تمكين 
مستخدمي »صوديا« و«صوجيطا« من بقع أرضية سكنية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عي7حمين فضول :

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلد عيوزي7،

سؤالنا يتمحور حول مآل االتفاقية الخاصة بمستخدمي »صوديا« 
و »سوجيطا« من بقع أرضية سكنية تحملتها مجموعة العمران بعدما 
تم التوصل إلى حل توافقي بواسطة بروتوكول واتفاقية وقعت لهذه 

الغاية؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

الجواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد نبلل بنعبد هللا وزي7 عيسكنى وسليسل عملد نل:

فعال السيد النائب املحترم، هناك اتفاقية تتمكن املستخدمين ديال 
الشركتين »صوديا« و »صوجيطا« من بقع أرضية سكنية، واملشروع 
املزمع إنجازه هو وعاء عقاري ببوزنيقة رسمه العقاري ال يهم واملساحة 



 279 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.14–17.ربيع الثاني.1437  )27.يناير.2016( 

93 هكتار وهاد االتفاقية توقعت في 16 فبراير 2009 من أجل تعبئة 
الشطر الثالث من العقار العمومي، وفي ما يتعلق بالجانب العقاري بناءا 
على القرار ديال البيع الشركة ديال العمران قدمت 10 مليون درهم 
كتسبيق عن الثمن اإلجمالي، أما بالنسبة لتسديد باقي الثمن وتقييد 
بوثائق  مشمول  العقار  يكون  أن  فيستوجب  العمران،  باسم  امللك 
التعمير هذا هو املشكل اللي عندنا اآلن، بحيث أنه باقي هاد األرا�ضي ما 

مشموالش بوثائق التعمير وهذا اللي كيأخر املشروع في شموليته.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد عبد عي7حمين فضول:

شكرا السيد الوزير، أشرت بالفعل إلى تاريخ توقيع االتفاقية هو 
2009 وقد التزمت العمران بأنها ستنجز هذا املشروع في غضون 24 
شهرا ابتداءا من تاريخ توقيع االتفاقية، وقد وقعت االتفاقية على أنظار 
جاللة امللك في فاس، بعدها تحول هذا التحفيز إلى تسويف وانتظار 
العمال  امللك، هؤالء  أمام جاللة  التي وقعت  لبنود االتفاقية  وخرق 
السيد الوزير هم ينتمون إلى مناطق مختلفة من بني مالل إلى غيرها منهم 
من ق�ضى نحبه ومنهم ما زال ينتظر، لهذا السيد الوزير ندعوكم في إطار 
تدخلكم لفك العقال على هؤالء املساكن، إن اقت�ضى الحال أو منحهم 

وثائق...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، السيد الوزير، شكرا. إذن 
السؤال املوالي يتعلق بتنامي البناء العشوائي للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا، تفضل السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد ندهون:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلد عيوزي7 عملحترم،

نسائلكم، ما هي سياستكم للحد من ظاهرة تزايد البناء العشوائي؟ 
وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد نبلل بنعبد هللا وزي7 عيسكنى وسليسل عملد نل:

بكل صدق السيد النائب املحترم، استطاعت الدولة املغربية أن 

تتحكم إلى درجة كبيرة في ظاهرة انتشار السكن العشوائي، بحيث أنه 
خالفا ملا كنا عليه من قبل وثيرة االنتشار تراجعت، الدليل على ذلك 
هي الدار البيضاء بمعنى أنه رغم كل املشاكل اليوم املحيط ديال الدار 
البيضاء يمكن نتكلمو على تزايد السكن االجتماعي نعم، لكن ما يمكنش 
نتكلمو على أننا عندنا سكن عشوائي ينتشر كما هو الشأن بالنسبة 
لواحد العدد ديال املدن عبر العالم، فلذلك أعتقد أنه في هاد الباب 
هذا إذا استثنينا التراجع اللي عرفناه سنة 2011 لألسباب التي نعلمها 
جميعا، ألنه كانت هناك اضطرابات سياسية واجتماعية أدت إلى نوع 
من التراخي، إذا استثنينا ذلك وقع من جديد الحزم على هاد املستوى 
وهناك مراقبة شديدة، مما ال يعني أن ليست هناك بؤر تنتشر هنا 

وهناك، لكن عموما مقارنة مع املا�ضي الوضعية في تراجع.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة نبللو بنعم7:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، لم تتحكموا، لم تتحكموا، واملغرب ما�ضي هو غير 
الدار البيضاء بوحدها، ما كاينش واحد السياسة اجتماعية للسكن اللي 
كتهم هاد الفئة هادي الفقيرة والهشة، هما الناس اللي كيمشيوكيعملوا 

البناء العشوائي، البناء العشوائي ما بقا�ضي غير في األرض وصافي كاين 

دابا حتى في السما، خاصك تشوف السطوحة طلع ل�ضي عمارة املدينة 

الجميلة د تطوان، عرفتي كانوا كيبنيو في غفلة من السلطات، كاين 

الحومة دالسبت والحد والحومة د ربع ساعة ألن كينبتو ما بين ليلة 

ونهار، دابا كاين السطوحة فيهم مدينة أخرى فوق سطوحة، هاد�ضي ما 

تقول لي�ضي ما كاين ش هود وما كاينش السطات راه هي ما كتشوف�ضي 

شنوكيوقع، كاين رخص اإلصالح اللي هي ترجع رخص البني، كاين رخص 

القيصاريات كيرجع ديك القيصارية كيخرج منها حي وفيها مئات الناس 

ساكنين، إذا هنايا كاين فشل دالسياسة ديالكم باش تقضيو على هاد 

السكن هذا، وكاين ما�ضي غير في املدار الحضري كتهضروا على املدار 

الحضري كاين حتى في العالم القروي راه كاين هاد البناء العشوائي اللي 
كيهددكيهدد السالمة ديال املواطنين وكيشوه املدن، والسكن هي أول 

حاجة اللي كضمن الكرامة د املواطن السقف وباب ولكن ما�ضي �ضي 

سقف اللي يطيح عليه، ما تقولي�ضي راكم تحكمتو راكم ما تحكمتو�ضي 

فيه أبدا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 

ليس هناك أي تعقيب، رد السيد الوزير على التعقيب.
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عيسلد نحمد نبلل بنعبد هللا وزي7 عيسكنى وسليسل عملد نل:

شك7ع عيسلدة عينيئبل عملحترنل،

غير فقط هاد الكلمة استعمال هاد الكلمة ديال الفشل، أتفهم 
أسباب د املعارضة لكن شوية ديال التحكم في هذه الكلمات كذلك، ألنه 
هناك سياسة وهاد السياسة تعود إلى أكثر من 10 سنوات وما كتعودش 
لهاد الحكومة فقط، وسياسة ناجحة كون ما دارهاش املغرب كون راه 
حنا عندنا كارثة حقيقية في البالد، لكن هناك هفوات هاد الهفوات 
اللي كتكلم عليهم ديالنا جميع ديال املنتخبين املحليين ديال الجماعات 

املحلية ديال السلطات املحلية التي ال ...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

سمحت.  لو  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
السؤال املوالي وهو آخر سؤال في هذا القطاع يتعلق بوضعية بعض 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  السكنية  املشاريع 
االستقاللي للوحدة والتعادلية فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 

تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة  علمل اثيع:

عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، كيف سيتم القضاء على العزلة ديال ساكنة دور 

الصفيح اللي كيتم إسكانها بتجزئات معدومة املرافق التجهيزية، وقد 

سبق واعطيتكم مثل ديال تجزئة البركة بسيدي مومن؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد نبلل بنعبد هللا وزي7 عيسكنى وسليسل عملد نل:

بالنسبة  توقع  يمكن  اللي  مشاكل  الحاالت  بعض  في  فعال  هناك 

للتجزئات اللي كتنشأ واللي كيمشيو لها السكان ديال مدن الصفيح في 

ضواحي بعض املدن، لكن تأكدوا بأنه اليوم هناك حرص دائم على أننا 

نوصلوا لهم الطريق ونوضعوا لهم التجهيزات وال ما كانش هاد ال�ضي تم 

اآلن سيتم في القريب العاجل، بمعنى أن السياسة املتبعة اليوم تجعل 

أنه من املستحيل أننا نديو ناس نسكنوهم في منطقة اللي ما مربوطاش 

بالشبكة ديال املا وبالشبكة ديال الكهربة وبالشبكة الطرقية وما فيهاش 

تجهيزات وما فيهاش الولوج إلى املدرسة وما فيهاس واحد العدد ديال 

األمور التي نسعى إلى توفيرها، قد تكون هناك حاالت اللي بحال الي 

ذكرتي فعال، ولكن هناك سهر من قبلنا على ان نوصلها كذلك بجميع 

الخدمات.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة  علمل اثيع:

غير  سنة  هادي  نتفاداوها  باش  غير  األمور  هاد  الوزير،  السيد 
كنديروا اجتماعات وكتحضر معنا العمران وال فائدة، راه ال يعقل أنه 
في مدينة الدار البيضاء وعلى هامش املشاريع جد كبرى اللي كتدار الدار 
البيضاء، مشاريع علمية تقنية إلى غير ذلك في املقابل كنلقاو تجزئات 
تنعدم ألق�ضى ظروف الحياة اللي كتضمن الكرامة ديال اإلنسان، فغير 
واحد املالحظة السيد الوزير، العمران التجزئات اللي كدير فيها املشاريع 
ديالها ما فيها مشاكل، لكن كنشوفو التجزئات اللي كتسكن فيها الناس 
دائما فيها مشاكل وبالتالي راه اآلن ما�ضي مسألة ديال أننا غادي نتفاداو 
هاد ال�ضيء وبالتالي هاد ال�ضيء خاصنا نصحوه، ألنه هاد الناشئة اللي 
كتكبر بهاد التجزئة فغدا وال بعد غدا مغنقولوش عالش هاد الناس 
دايرين هكدا، راه ثق بيا السيد الوزير راه ال يمكن العيش بمنطقة بحال 
هاد التجزئة ديال البركة، وبالتالي نبغيكم السيد الوزير، أنكم توقفوا 
انتما على حل مشاكل ديال هاد الساكنة ألنه السلطات املحلية دارت 
املجهودات ديالها وكنا كنجتامعو بها ولكن حنا واقفين قدام العمران 
أننا ماتالش عندنا حنا مانديرو والعمران، وانتما السيد الوزير خاصكم 
تقوموا بالالزم بالنسبة لهاد الساكنة ديال هاد التجزئة بالذات ديال 

البركة وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ليس 
هناك أي تعقيب إضافي، رد السيد الوزير على التعقيب.

عيسلد نحمد نبلل بنعبد هللا وزي7 عيسكنى وسليسل عملد نل:

ال غير تعلمون، بدون شك، بأنه العمران ما�ضي مسؤولة بوحدها 
على بناء املدارس واملرافق الصحية والطرق وغير ذلك، وبالتالي هذا أمر 
يهم عدد من القطاعات اليوم، هناك إثقال ديال الكاهل ديال العمران 
خاصة في الدار البيضاء في بناء عدد من املرافق بماليير الدراهم، وبالتالي 
كيصعاب عليها أن تواصل في هذا النهج، لكن مع ذلك تأكدي بأنه 
غنواصل معاكم شخصيا املوضوع باش هاد التجزئة هادي نخرجوها 

من الوضعية اللي هي فيها.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وننتقل إلى قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي السؤال األول يتعلق 
بتحسين جودة التكوين املنهي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
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عينيئب عيسلد نحمد نالل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير في ظل تراجع قطاع التعليم العمومي، ما هي اإلجراءات 
التي اتخذتها الحكومة لتوفير فرصة للتكوين املنهي وذلك ببناء مراكز 
الدراسة  واملنقطعات عن  املنقطعين  أفواج  تستوعب  املنهي  التكوين 
على الصعيد الوطني بشكل عام، وخاصة في املناطق القروية؟ وما هي 
التدابير املتخذة لتجويد هاد التكوين وجعله يالمس جميع القطاعات 

االقتصادية وجميع فئات املجتمع؟ شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيتربلل  وزي7  يدى  عملنتدب  عيوزي7  عيبرجيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

شك7ع عيسلد عي7ئيسل،

حرصت الوزارة على إبالء أهمية خاصة لجودة التكوين املنهي بهدف 
مالءمته مع حاجيات سوق الشغل، حيث تم اتخاذ عدة تدابير مكنت 
العملية ولتعزيز هذه  الحياة  في  االندماج  62 % من  بلوغ نسبة  من 
املكتسبات وتماشيا مع التوجيهات امللكية السامية وكذلك مقتضيات 
الدستور 2011 قامت الوزارة بإعداد استراتيجية وطنية للتكوين املنهي 

2021 تندرج في إطار الرؤية اإلستراتيجية...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

إيال اسمحتو السيدات والسادة النواب والسيد الوزير إيال اسمحتو 
تفضل.

عيتربلل  وزي7  يدى  عملنتدب  عيوزي7  عيبرجيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

هذه االستراتيجية التي تمت املصادقة عليها في مجلس الحكومة، 
وقدمت خالل تقديم ميزانية القطاع تتمثل محاورها في عدة مبادئ، 
الفئات  جميع  وجه  في  املنهي  للتكوين  نظام  إرساء  إلى  تهدف  بحيث 
ومدى الحياة وتكوين أكبر عدد من الشباب والسهر على تطوير الجودة 

باستمرار.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد نالل:

دقيق  يعني  مكانش  ديالكم  الجواب  الوزير  السيد  الحقيقة  في 
ومكانش العناصر تالجواب يعني مكانتش فيه، التكوين السيد الوزير 

هو الحل إلنقاذ هاد األجيال من الضياع وهو كذلك حل لتزويد املقاولة 
املغربية بعمال وتقنيين مكونين تكوينا يرفع من جودة الخدمات وتنمية 
الحرة  املبادرة  لتشجيع  وكذلك  وكتشجيع  االقتصادية،  األنشطة 
ألن التكوين قد يؤدي إلى خلق مقاوالت صغيرة، كذلك السيد الوزير 
ماخصهاش هاد املراكز تقتصر فقط على املدن الكبيرة، ولكن كذلك 
املراكز القروية واملدن الصغيرة خاصها هي كذلك خاصها تستافد من 

هاد املراكز.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، والسيد الوزير استنفذ 
كل الوقت املخصص له، ننتقل إلى السؤال املوالي يتعلق بقلة املوارد 
البشرية من فئة مفت�ضي التعليم للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

عينيئب عيسلد نحمد عملهدي عيكنو�سي :

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير، من فضلك بغينا في فريق األصالة واملعاصرة تفسرو 
لينا السبب في واحد الظاهرة جديدة تتعرفها وزارة التعليم...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

إيال اسمحتو السادة الوزراء هللا يخليكم السادة الوزراء وزير الصحة 
ووزير السكنى، إيال اسمحتو، السيدة النائبة، السيدة النائبة، السيد 
الوزير، احنا في جلسة إيال اسمحتو هللا يخليكم....تفضل السيد النائب 
املحترم. التوقيت التوقيت، ضبط التوقيت للسيد النائب من فضلكم.

عينيئب عيسلد نحمد عملهدي عيكنو�سي :

مع األسف مع األسف، السيد الوزير، قلت لك عندنا واحد الظاهرة 
بغينا نفهموها هي ندرة املوارد البشرية فيما يتعلق بسلك املفتشين، في 
التعليم االبتدائي والثانوي هذا واحد السلك في طريق االنقراض، بغينا 

نفهمو السيد الوزير ما هو السبب في هذه الظاهرة الغريبة؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

عيتربلل  وزي7  يدى  عملنتدب  عيوزي7  عيبرجيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

شك7ع عيسلد عينيئب،

يبلغ العدد اإلجمالي للمفتشين على الصعيد الوطني 2333 من بينهم 
807 باملستوى االبتدائي، حاليا يتم تكوين حوالي 313 مفتش باملركز 
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الوطني ملفت�ضي التعليم وسيعززون هيأة املراقبة التربوية على الصعيد 
الوطني، وهناك إجراءات تتخذ حاليا لتجاوز هاذ النقص الحاد في هاذ 
املجال في األطر املفتشين، وهناك رؤية مستقبلية تسير في اتجاه ما هو 
معتمد في إطار التدابير ذات األولوية لتطوير أداة هيئة التأطير واملراقبة 
التربوية على ثالثة مداخل أساسية: مركزية املؤسسة التعليمية من 
املؤسسات  لجميع  الشاملة  التغطية  ملنطق  القوي  استحضار  خالل 
إلى  فعال  يحتاجون  الذين  األساتذة  مؤسسة  واستهداف  واألساتذة 
املواكبة، ثم تكييف التأطير التربوي مع احتياجات األساتذة ثم مركزية 
مهمة التأطير التربوي، ثم هناك املصاحبة والتكوين عبر املناسبة بوضع 
إطار ما يسمى باألستاذ املصاحب في إطار التدابير ذات األولوية، وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

عينيئب عيسلد نحمد عملهدي عيكنو�سي :

كما قلت السيد الوزير، بأنه هاذ الضعف الحاد راكم عبرتو عليه 
ديال املفتشين في اإلطار ديال التعليم االبتدائي والثانوي، فالسيد الوزير 
قلت بأن 2300 بالنسبة لخمسة ديال املليون ديال التالميذ، فهذا عبث 
على أنه علما أن املفتش هو صلة الوصل يين املؤسسات التعليمية 
ووزارة التعليم، املفتش هو الذي يبلغ إلى األساتذة وإلى التالميذ ما يجب 
معرفته على املستوى البيداغوجي، واملفتش هو الذي يبلغكم املشاكل 
التي يعرفها املؤسسات التعليمية في جميع األقاليم، في اإلقليم ديالي أنا 
إقليم الرحامنة عندنا 8 ديال املفتشين ملائة مؤسسة، هذا غير مقبول 
وغير معقول السيد الوزير، نحن نعرف أن مؤسسة التعليم في بلدنا في 
أزمة وربما من أسباب هذه األزمة املشاكل التي يعرفها التفتيش الذي 
ال يؤدي الدور ديالو كامال وبالشكل املطلوب، ولهذا السيد الوزير راه 
ما  الوسائل  راه حتى  القهاوي،  في  اللي كنعرفوهم كيقعدو  املفتشين 
عندهم، ما عندهم عالش يركبو باش يمشيو للعالم القروي، ما عندهم 
املكاتب باش يقومو باالستقبال ديال املديرين واألساتذة واملسؤولين على 
القطاع، راه السيد الوزير، هاذ الشكل هذا راه من املشاكل املستعصية 

الذي يجب النظر إليها بجدية وإال فراه ما نفعله فهو...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا السيد النائب، هل هناك 
من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ليس هناك من تعقيب إضافي السيد 

الوزير، الرد على التعقيب.

عيتربلل  وزي7  يدى  عملنتدب  عيوزي7  عيبرجيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

أعتقد بأنه ال يجب تعميم بعض الظواهر السلبية في هاد املجال 
والوزارة واعية بهاد الخصاص وهاد النقص وتعمل على بذل مجهودات 

العتماد مقاربة املردودية والفعالية أكثر من مقاربة العدد وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال يتعلق بالتدابير ذات األولوية التي 
النواب  والسادة  للسيدات  التربوي،  النظام  إلصالح  الوزارة  أعدتها 
النائبة  السيدة  فلتتفضل  والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين 

مشكورة.

عينيئبل عيسلدة سعيد بويعيش عاحج7عوي:

شكرا، السيد الوزير إصالح منظومة التعليم ببالدنا هاجس كل 
املغاربة واليوم نسائلكم السيد الوزير عن التدابير ذات األولوية لهذا 

الورش املجتمعي الكبير؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيتربلل  وزي7  يدى  عملنتدب  عيوزي7  عيبرجيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

شك7ع عيسلدة عينيئبل،

وكانت   2014 سنة  الوزارة خالل  أجرتها  موسعة  مشاورات  بعد 
بالشأن  ومهتمين  وتالميذ  أساتذة  من  كبيرة  فئات  ملشاركة  فرصة 
التربوي، تم التوصل إلى مجموعة من التدابير ذات األولوية تتضمن تسع 
محاور أساسية و23 تدبير، وهي تنسجم تماما مع رؤية املجلس األعلى 
للتربية والتكوين وأؤكد على هاد املسألة، هناك انسجام تام وانطالقا 
من هاد املوسم الدرا�ضي تم تنزيل هذه التدابير ذات األولوية والتي تتعلق 
في الكثير من جوانبها بجوانب بيداغوجية وكذلك إدارية ومالية وكذلك 

بالحكامة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

تفضلي  تعقيب  النائبة،  السيدة  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة آننل نيء عيعلنين:

السيد الوزير، في البداية ال بد أن أنوه إلى أن التدابير ذات األولوية 
اللي وضعتوها إلصالح املنظومة إيجابية في مجملها، أنكم تسميوها 
تدابير ذات أولوية يبدو أنه يعني التوجه جيد لتجاوز منطق االستعجال 
البرنامج  تدبير  مستوى  على  كوارث  الشديد  لألسف  لنا  خلف  اللي 
االستعجالي والتي ال زلنا ننتظر اإلعالن الصريح عن نتائج الرقابة التي 
تمت عليه والتحقيق الذي كان بموجبه، اآلن التدابير ذات األولوية 
السيد الوزير، في املضمون ديالها جيدة انتما عملتوا تشاور كبير على 
مستوى تسع محاور اللي مقسمة لها، إال أنه أوال: إيال كانت التعبئة 
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قبلية لتصاغ هاد التدابير ذات األولوية احنا حينما نتحدث عن إصالح 
املنظومة نتحدث عن التعبئة حول هاد اإلصالح، اليوم على مستوى 
التنزيل أنا يمكن نقول لك السيد الوزير أن مجموعة من اإلجراءات 
اللي تدار ما عليهاش تعبئة حقيقية باش يعرفوها الفاعلين املعنيين بها، 
الشركاء االجتماعيين اللي هي النقابات لألسف الشديد ما نعرف عالش 
حصرتو الحوار معها بخصوص املحور السابع واملتعلق بالحكامة اللي 
فيه إجراءات متعلقة بإصالح النظام األسا�ضي ملوظفي وزارة التربية 
الوطنية، اللي ما زال تينتاظروه الناس لذلك السيد الوزير الرسالة هي 
أنه باش تنجح هاد التدابير ذات األولوية اللي كنأكد أن املحور األول 
ديالها على األساس املتعلق بدعم املكتسبات والتعلمات األساسية في 

الصنف األول إيجابي خصها املزيد من...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ليس هناك أي 
تعقيب إضافي رد السيد الوزير على التعقيب في ما تبقى من الوقت.

عيتربلل  وزي7  يدى  عملنتدب  عيوزي7  عيبرجيوي  خييد  عيسلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي:

شكرا، فعال انطلق العمل بهذه التدابير ذات األولوية انطالقا من 

هذا املوسم الدرا�ضي، وهذا يتم بشكل تصاعدي وبمساهمة الجميع 
والوزارة اآلن تعمل على تنظيم عدة أنشطة وورشات على املستوى 

املحلي للتحسيس واملواكبة واملتابعة والتطوير باستمرار وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هده الجلسة، 

ننتقل إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، السؤال 

يتعلق بهذر الزمن الدرا�ضي الجامعي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل واضعي السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد نحمد بوشنلف:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم،

عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلدة عيوزي7ة،

الدرا�ضي  الزمن  مع  الفعلي  الدرا�ضي  الزمن  تطابق  عدم  هناك 

الرسمي على مستوى الجامعات، مما ينعكس على تنفيذ املجزوءات 

التطبيقية، الضحية السيدة الوزيرة هم الطلبة هي جودة التكوين هو 

الوطن، نسألكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات التي ستتخذونها لترشيد 

استغالل الزمن الدرا�ضي الجامعي؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة جمللل عملصلي عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيتعللم 
عيعيلي وعيبحث عيعلم7 وتكوين عألط7:

الهذر  بالنسبة ملوضوع  الهام،  السؤال  النائب على  السيد  شكرا 
يعني  مذكرة  تصدر  الوزارة  أن  البداية  في  نؤكد  أن  بد  ال  الجامعي 
تصدرها في شهر يونيو للتأكيد على الدخول الجامعي والتي تحدد أنه 
يكون في بداية شتنبر في كل سنة، كما تصدر مذكرة لتحديد جدول 
العطل وبالتالي فالنسيبة على هذا املستوى، بالنسبة للمؤسسات ذات 
االستقطاب املحدود فهو ال يقع فيها أي إشكال على مستوى االلتحاق 
في اآلجال املحددة، ولكن املؤسسات ذات االستقطاب املفتوح وبالنظر 
إلى أعداد الطلبة املتزايدة كل سنة فنحن انتقلنا من 500 ألف طالب 
مسجل إلى ما يقارب 800 ألف طالب هده السنة، فبالتالي قد تقع في 
بعض املؤسسات التي يمكن التعليم قد تقع في بعض املؤسسات وإال 
فإن كذلك دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية املصادق عليها في 
فاتح يناير 2014 فيها مقتضيات تحدد األغلفة الزمنية الواجب تطبيقها 
مستوى  على  أو  اإلجازة،  مستوى  على  سواء  املسالك  لكل  بالنسبة 
املصدر، وبالنسبة للملف الوصفي ألي مسلك من هذه املسالك ال 
البيداغوجية  الضوابط  لهذه  كان منضبطا  إذا  إال  يعتمد  أن  يمكن 
حى يحصل على االعتماد، إذن من ناحية الوزارة يعني األمور واضحة 
واآلجال محددة، طبعا تبقى الجامعات عندها استقاللية على مستوى 

البيداغوجي وال أتصور أن الجامعة...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، تعقيب، السيد النائب.

عينيئب عيسلد اشلد عيقبلل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

املسؤولية  تبقى  لكن  أن هناك تحسن  الوزيرة، ال شك  السيدة 
مشتركة بين اإلدارة واالساتذة والطلبة في الحفاظ على الزمن الجامعي 
وتأمينه، الهدر يكون بالتأخر والغياب املتكرر، الشطط في استعمال 
حق اإلضراب، العنف بين الفصائل، بعيدا عن كل تعميم حاالت عدم 
استيفاء الحصة الزمنية الرسمية للمجزوءات إلى ما دون 50 % حسب 
املاستر  في سلك  األساتذة، خصوصا  غياب  بسبب  متواترة  شكايات 
وسلك التخصص في مدارس املهندسين، نوع آخر من الهدر يتجلى في 
اشتغال بعض املؤسسات بأقل من طاقتها التأطيرية، ولعل مؤسسات 
تكوين األساتذة مثلت نموذجا مزمنا لذلك قبل برنامج تكوين 10.000 
مجاز وإقرار الفصل بين عدد مقاعد التكوين واملناصب املالية، الطالب 

يعاني في صمت...
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب املحترم ، انتهى الوقت شكرا، هل هناك من 
الوزيرة  والسيدة  إضافي  تعقيب  اي  هناك  ليس  إضافية؟  تعقيبات 
استنفذت كل الوقت املخصص لها، السؤال التالي أو املوالي هو سؤال 
النواب املحترمين من  للسيدات والسادة  الجامعية  باملنح  يتعلق  أني 

فريق التقدم الديمقراطي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

عيسلد عينيئب عبد هللا عإلداي�سي عيبوزيدي:

شك7ع عيسلدة عيوزي7ة،

عيسلدة عي7ئيسل،

عيسلدة عيوزي7ة،

عيسلدعت وعيسيدة عينوعب عملحترنون،

سؤالنا السيدة الوزيرة، املعايير اللي اعتمدتها الوزارة لتوزيع املنح 
الجامعية  املنح  في  تاونات  إقليم  الجامعية على األقاليم وعن حصة 

وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيدة الوزيرة.

عيسلدة جمللل عملصلي عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيتعللم 
عيعيلي وعيبحث عيعلم7 وتكوين عألط7:

الخدمات  تحسين  ملوضوع  بالنسبة  الحكومة،  أن  أخرى  مرة 
االجتماعية والتي تندرج فيها املنح، هذا املوضوع بدلت فيه مجهودات 
استثنائية، فعلى مستوى الغالف املالي أذكر مرة أخرى أننا انتقلنا من 
مبلغ 700 مليون درهم تقريبا إلى مليار و928 درهم وكذلك بالنسبة 
لعدد املستفيدين إجماال نحن اليوم نتحدث عن 630 ألف مستفيد 
وهذا يعني فيه مجهود كبير بذل في هذه الحكومة، بالنسبة للمعايير 
املعتمدة ال شك أن املعايير املعتمدة هي مرتبطة بعدد الحاصلين على 
الباكالوريا، مرتبطة كذلك ب يعني عدد الحاصلين على الباكلوريا، عدد 
املمنوحين يعني اللي هما ممنوحين جدد واإلعتمادات املالية املخصصة 
للمنح عدد املترشحين الجدد، عدد الطلبة املمنوحين والذين ينبغي 
تجديد منحهم وهي بالتالي هاد األمر، كيفما قلت، تبذل فيه مجهودات 

على مستوى اللجان اإلقليمية.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

عيسلد عينيئب عبد هللا عإلداي�سي عيبوزيدي:

في  بها،  تفضلتم  اللي  املعطيات  هاد  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 

تاونات،  بإقليم  اآلباء  يؤرق  املوضوع  هاد  الوزيرة  السيدة  الحقيقة 
اإلقليم اللي كيعرف الهشاشة والفقر واإلقليم اللي شاسع، اإلقليم اللي 
فالحي، هاد اإلقليم اللي خاصو عناية خاصة، السيدة الوزيرة، حنا في 
اللجان اإلقليمية ماكنشكوش في اللجان اإلقليمية والعمل اللي كتديرو 
اللجان اإلقليمية الشفافية والنزاهة حنا توصلنا أن الوزارة اعتمدت 
على %80 أنها تعطي لكل إقليم تعطيه %80، حنا إقليم تاونات منين 
كنشوفو 2400 طالب اللي نجحوا هاد العام في اللي خاصهم يستافدوا 
من املنح كنلقاو 18 ألف درهم الدخل السنوي داآلباء، السيدة الوزيرة 
واش اللي الدخل السنوي ديال 18 ألف غيقري ولدو وال بنتو، كاين اللي 
عندو ولد وال جوج، خلي املوظفين، خلي املتقاعدين راه ماغيستافدوش 
راه 18 ألف درهم أالسيدة الوزيرة هاد العام، راه منكر هذا، أن كيفاش 
غيقرا هاد الطالب؟ 18 ألف درهم الدخل السنوي ديال الباه 1550 
في الشهر مايمكنش، بغيناك هللا يجازيكم بخير حنا دابا كاينة 700 دابا 
عندنا 2 الحلول، كاينة عندنا 700 في الالئحة اللي ماستافدتش بغينا 
تكون حصة إضافية كافية لهاد الطلبة، كاينة 700، العام اللي داز 
عطيتونا غير 100، 100 ماكفياش يا هللا وصلنا تقريبا ل 22 ألف درهم 
الدخل السنوي لآلباء ميمكنش، وحنا بغيناكم تعطيونا حصة إضافية 
وال تمشيو بواحد االعتماد عطيونا 50 ألف درهم سنوي وماتعطيوناش 
%80، 50 ألف درهم وال 60 ألف درهم وتحبسوا مايمكنش تكون %80 
نجيو حنا مليون و800، 18 ألف درهم باش نقريو اآلباء شكرا السيدة 

الوزيرة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس هناك 
من تعقيبات إضافية، السيدة الوزيرة الرد على التعقيب.

عيسلدة جمللل عملصلي عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيتعللم 
عيعيلي وعيبحث عيعلم7 وتكوين عألط7:

الوقت لو سمحت السيدة الرئيسة.

عيسلد ائيسل عاجلسل:

التوقيت من فضلكم، تفضلي تكلمي أنا عندي التوقيت.

عيسلدة جمللل عملصلي عيوزي7ة عملنتدبل يدى وزي7 عيتعللم 
عيعيلي وعيبحث عيعلم7 وتكوين عألط7:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

في عملية تحديد  اإلقليمية  باللجان  األمر مرتبط  أن  أؤكد  فقط 
املستفيدين، وهنا اللجان اإلقليمية ال بد أن تقوم بدورها في عملية 
وعن  مهيكلة  غير  هي  اللي  قطاعات  عن  نتحدث  نحن  ألنه  التحري، 
مداخيل غير مرصودة، وبالتالي ال بد من القيام بالتحري الالزم حتى 
تستفيد فعال الفئات املستحقة للمنح، ألن اليوم إقليم تاونات الذي 
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تحدثتم عنه السيد النائب يعرف طلبات متزايدة وما�ضي فقط طلبات 
من أبناء اإلقليم حتى من خارج اإلقليم واإلحصائيات عندي مفصلة 
يمكن نمدكم بها من بعد حتى من خارج اإلقليم نجد أن الحاصلين على 
الباكالوريا مثال 3000 وعدد الطلبات املودعة داخل اآلجال 3060، يعني 
ليس فقط طلبات اإلقليم ولكن طلبات أخرى تودع في هذا اإلقليم، 
الوزارة بذلت مجهودات أن توفر على األقل 2448 من يعني هاد الفئة 
اللي تضع الطلبات، ولكن املسؤولية املباشرة هي لدى اللجنة اإلقليمية 
ويستفيد  املنشود  اإلستهداف  يقع  حتى  التحري  من  واملزيد  للتحري 

الطلبة املستحقون للمنح.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة شكرا على حسن مساهمتكن في هذه الجلسة، 
ننتقل إلى قطاع التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، والسؤال 
األول يتعلق بالتمييز ضد املرأة في املجال االقتصادي للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة سعيدة بوسلف:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيدة الوزيرة، كشف تقرير حول التمييز ضد املرأة، نشره البنك 
اإلفريقي للتنمية مؤخرا تبوأ املغرب املرتبة 26 من أصل 52 بلد إفريقي 
اإلفريقي  التصنيف  على  أثرت  التي  النقط  ومن  الدراسة،  شملتهم 
للمغرب هو الفوارق االقتصادية القائمة بين الرجال والنساء والفرص 
املتاحة أمام املرأة للولوج إلى سوق الشغل وعالم املقاولة، لذا نسائلكم 
السيدة الوزيرة عن الجهود التي تبذلونها من أجل تحسين وضعية املرأة 

وتصنيفها في املجاالت املذكورة؟ وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيدة الوزيرة.

وعألس7ة  وعمل7أة  عيتضينن  وزي7ة  عاحقيوي  بسلمل  عيسلدة 
وعيتنملل عالجتميعلل:

بسم هللا عي7حمن عي7حلم،

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هاد السؤال،

بين  املساواة  ويؤكد على  يقر  إطار دستور  في  نشتغل  نحن  طبعا 
الجنسين وكذلك أحدث بموجب نص دستوري هيئة ملناصفة ومكافحة 
كل أشكال التمييز، لذلك هذا املناخ يساعد على تقليص الفوارق بين 
النساء والرجال في هذا املجال، بالضبط الذي ال زالت هناك فروق بين 
النساء والرجال وأن النساء كيكونوا عندهم حظوظ فقط مللي تتكون 
املقاولة مقاولة عائلية ومللي تتبغي تدير بعض اإلجراءات مع البنوك 

وغيرها كيكون واحد النوع من املقاومة وعلى األقل عدم تشجيع هاد 
النساء، في 2012 هذه الحكومة وقعت اتفاقية مهمة جدا بموجبها تم 
إحداث مركز للتميز للمرأة من أجل تجاوز كل هاته الفروق وأطلقت 
مجموعة من البرامج لصالح هذا املجال، برنامج انفتاح لها، برنامج 
امتياز، برنامج مساندة وغيره من البرامج ونقول لكم بأن غير هاد السنة 
وعلى مستوى الوزارة، اطلقنا واحد 50 مشروع للنساء في الباب ديال 
التشجيع على التمكين االقتصادي، كذلك برنامج دعم املشاريع اللي هو 
اطلقنا واحد املبلغ ديال 2 مليون و277 لفائدة هذا النوع من املشاريع، 

برنامج مغرب مبادرة 22 مليون...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة آننل عيعم7ع 7 عإلداي�سي:

السيدة الوزيرة، ننوه بمجهوداتكم في هذا املجال ونخبركم أنكم 
على  القضاء  محاولة  في  فرقا  أحدثتم  أنكم  وموضوعية  بكل صدق 
التمييز ضد املرأة في املجال االقتصادي، لكن طموحنا وطموحكم كبير 
السيدة الوزيرة في هذا املجال، لذلك نسجل أنه ال زال هناك تفاوت على 
مستوى األجور بالنسبة للرجال والنساء، خاصة أرباب العمل يختارون 
النساء ألنهم أقل أجرا ويشتغلون في ظروف تغيب عنها شروط الصحة 
والسالمة، أيضا عدد املقاوالت املغربيات ال يتعدى 10 % من مجموع 
املقاولين، كذلك الولوج للمعامالت البنكية ال زال كذلك ال يتعدى 10 
%، كذلك العمل املنزلي السيدة الوزيرة ال زال عمال غير مرئيا ومغيبا 

وغير معترف به وله عالقة...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

تعقيبات  من  هناك  هل  الوقت  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
إضافية في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي والسيدة الوزيرة 
أيضا استنفذت كل الوقت املخصص. ننتقل إلى السؤال املوالي يتعلق 
بحصيلة أداء صندوق التماسك االجتماعي للسيدات والسادة النواب 
مشكورة،  النائبة  السيدة  فلتتفضل  الحركي،  الفريق  من  املحترمين 

تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة فيطنل عيكحلل:

»وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا« » وتعاونوا على البر والتقوى«، 
السيدة الوزيرة، في 2012 خلق واحد الحساب مرصود ألمور خصوصية 
سميتوه »صندوق دعم التماسك االجتماعي«، بغيناكم اليوم تنوروا 
املجلس ومن خالله الرأي الوطني العام، هاد الصندوق اشنو درتو به؟ 
شكون اللي استافد منو؟ اشنو هما اإلكراهات اللي واجهاتكم؟ واشنو 

هم املنجزات؟ شكرا لكم.
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عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيدة الوزيرة.

وعألس7ة  وعمل7أة  عيتضينن  وزي7ة  عاحقيوي  بسلمل  عيسلدة 
وعيتنملل عالجتميعلل:

السيدة النائبة املحترمة، هذا صندوق التماسك االجتماعي طبعا 
رصد لتغطية مصاريف »الرميد« وبرنامج »تسيير« وكذلك الدعم الذي 

رصد لألرامل ودعم آخر لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة فيطنل عيكحلل:

شكرا السيدة الوزيرة على التذكير ديال املهام ديال هاد الصندوق، 
باألرقام، وفي املجال،  املنجزات  بغينا نسمعو منكم اشنو هما  ولكن 
العالم الحضري اشحال دوا األرامل؟ العالم القروي كذلك اشحال؟ 
األيتام، تيسير، كاع دوك املهام ديالو، كيفاش تفصلت؟ كيف قلت 
لكم في الزمان وفي املكان ألن أكيد أن املهام ديالو كبيرة جدا ومتنوعة 
التبليغ  يخص  فيما  إكراهات  عندها  اإلنجازات  ولكن  ومتشعبة، 
والتواصل في العالم القروي والتحسيس وامللفات كتطلب وفد كبير 
الجبلية  بالذكر  وأخص  النائية،  للمناطق  بالنسبة  ومضنية  ومتعبة 

والتلية شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس هناك أي تعقيب، 
تفضلي السيدة الوزيرة.

وعألس7ة  وعمل7أة  عيتضينن  وزي7ة  عاحقيوي  بسلمل  عيسلدة 
وعيتنملل عالجتميعلل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

طبعا يمكن أن نقدم أرقام، مثال بالنسبة دعم األرامل توصل ب45 
ألف ملف، اآلن قدمنا 33 ألف جاهز لكي تستفيد األرامل من هذا 
الدعم، إيال بغينا نديرو املقارنة بين الحضري والقروي غادي ناخدو 
مثال إقليم القنيطرة 1288 ملف اللي تحال علينا، عرباوة اخدت 85 
ملف ديال النساء األرامل اللي استفدوا من منطقة عرباوة وهي منطقة 
طبعا قروية، بالنسبة للمعينات استفاد 131شخص في منطفة عرباوة، 
فما يتعلق بالتمدرس عندنا 3 الجمعيات اللي هي كتشتغل على تمدرس 
األشخاص في وضعية إعاقة وكيشتغلوا على 70 طفل ذوي االحتياجات 
وهد املعطيات غذا بغيتيها بالتدقيق على املنطقة اللي أنت رئيسة في 
الحصيلة  بالضبط  وتعرفي  بالتدقيق  نعطي  ممكن  ديالها،  الجماعة 
ديال االستفادة ديال اإلقليم ديالك ككل وكذلك الجماعة ديالك من 

هذا الصندوق.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا للسيدة الوزيرة على حسن مساهمتكن في هذه الجلسة ننتقل 
يتعلق  األول  السؤال  والشؤون االجتماعية.  التشغيل  آخر قطاع  إلى 
بالحد من االختالالت اإلدارية في القطاع التعاضدي للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

عينيئب عيسلد عبد عاحق عينيجحي:

السيد الوزير عن اختالالت قطاع التعاضدية نساءلكم؟

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

جواب السيد الوزير.

عيسلد نحمد عيصد ق7 وزي7 عيتشغلل وعيشؤون عالجتميعلل:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل عملحترنل،

السيد النائب املحترم، كنشكرك على وضع السؤال، بالطبع سؤال 
عريض فيما يخص االختالالت، كما تعلمون وسبق أن تناولنا املوضوع 
في اللجنة املختصة، هناك عدة تقارير أنجزت في هذا املجال تهم مختلف 
التعاضديات، ومن حسن الحظ أن ليس كل التعاضديات تعاني من 
اختالالت، هناك البعض يعاني من اإلختالالت والبعض اآلخر في وضعية 
سليمة وينبغي كذلك، لذلك ينبغي أن نحرص على تدعيم هذا القطاع 
ديال التعاضدية اللي كيلعب دور اجتماعي في غاية األهمية، بالطبع كاين 
عيوب في القانون، القانون أصبح متآكل يعود إلى 1963، لذلك األمل 
معقود أن املدونة الجديدة ديال التعاضد اللي كتدرسوها في اللجنة 
املختصة خصها تخرج في حيز الوجود باش نتجاوزوا واحد العدد ديال 
اإلشكاليات اللي كترتبط بهد ال�ضي ديال اإلختالالت التدبيري واملالية 

وغيرها وشكرا .

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

عينيئبل عيسلدة صبيح بوشيم:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

السيد الوزير املحترم نثمن إصدار مشروع قانون 109 /12 والذي 
من شأنه الحد من االختالالت الكبرى التي عرفها هذا القطاع مند سنين، 
السيد الوزير، إال أننا وقد استبشرنا بمصادقة الحكومة على مشروع 
قانون 15/99 والذي من شأنه إبرام نظام أسا�ضي للمعاشات للنشطاء 
في القطاع الخاص، تفاجئنا بقبولكم بتعديل في الغرفة الثانية للمادة 
2و 138 من مشروع قانون 109.12 هذا التعديل السيد الوزير مناف 
للمبادئ الدستورية، مناف للحكامة الجيدة، مناف لربط املسؤولية 
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باملحاسبة، مناف للتنافسية الشريفة، مناف لحق املواطن في اختيار 
مرافقه الصحية، أيضا السيد الوزير هذا التعديل ينافي مجموعة من 
 ،84.12 قانون   ،17.04 قانون   ،44 ومادته   65.00 قانون  القوانين، 
قانون 86.12، قانون 131.13 كل هذه القوانين تتنافى مع هذا التعديل، 
نطالبكم اليوم السيد الوزير ونحن واعون بأن هذا التعديل لن يخدم 
مصلحة املواطن بأن تتراجعوا عن هذا التعديل وأن ترجعوا إلى النص 

األصلي...

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

لو  النائبة،  السيدة  الوقت، شكرا  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
في املوضوع؟ ليس هناك أي  سمحت، هل هناك من تعقيب إضافي 

تعقيب إضافي، السيد الوزير، الرد على التعقيب.

عيسلد نحمد عيصد ق7 وزي7 عيتشغلل وعيشؤون عالجتميعلل:

اآلن  أثرتها  التي  املواضيع  يخص  فيما  املحترمة،  النائبة  السيدة 
مشروع القانون في مدونة التعاضدية يا هللا ما زال ما دخل مابديناش في 
الدراسة ديالو داخل اللجنة، والبرملان هو الذي يشرع ما�ضي الحكومة، 
فإذن كل االقتراحات غادي تدرس، حنا حريصين أن نأخذ بعين اإلعتبار 
املصالح ديال كل الفئات ديال كل الفئات ديال الشعب، مكاينش طرف 
دون اآلخر، ال يمكن إطالقا أن نذهب لخدمة املصلحة طرف معين دون 

الطرف اآلخر.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا. بهذا نكون قد استوفينا 
طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول األعمال، نمر اآلن إلى تناول الكالم 
وفق املادة 104 من النظام الداخلي. الكلمة للمتحدث السيد النائب 
املحترم محمد املالحي حول فاجعة الزلزال الذي ضرب مناطق الريف 

ومدن الشمال، فليتفضل مشكورا عن الفريق االشتراكي طبعا.

عينيئب عيسلد نحمد عملالحي:

شك7ع عيسلدة عي7ئيسل،

عيسيدة عيوزاعء،

عيسلدعت عيوزي7عت،

أرضية  هزة  والريف  الشمال  بمناطق  أرضية  هزة  سجلت  لقد 
صبيحة يوم اإلثنين بلغت 6.3 على سلم ريشتر)Richter( ، والحمد هلل 
على لطف هللا، السيد الوزير نسجل بأسف غياب الحكومة فيما يخص 
الدعم النف�ضي واملرافقة املعنوية واإلجتماعية للسكان الذين يعيشون 
في هلع من مخافة تكرار ما حدث في سنة 2004، كما أن السكان الذين 
غادروا منازلهم مخافة انهيارها ولجوءا للفضاءات العمومية املفتوحة 
لم نسجل أية إجراءات من الحكومة ملواكبة ذلك، السيد الوزير نالحظ 

أن مدينة مليلية املحتلة من طرف اإلسبان تتوفر جميع اإلمكانيات 
اللوجيستيكية والبيانات املتتالية لطمأنة السكان ولذا نرى أن الحكومة 
لم تستوعب الدرس الذي ما فتىء جاللة امللك نصره هللا يقوم به سواء 
أثناء زلزال سنة 2004 أو تفقد رعاياه بمختلف ربوع اململكة أو التكفل 
األبوة  في  رائعا  مثاال  يعد  وهذا  املتوفون،  أو  الجرحى  من  بمجموعة 
نسائل  ولهذا  العطاء،  العمل مردودا ووافر  والعناية فكان  والعطف 
الحكومة عن دورها في تعرض جملة من املواطنين في مختلف املناطق 
في غيابها ولو إعالميا، ألن السكان اصبحوا اليوم يتبادلون بالهواتف 
النقالة أو عن طريق الفيسبوك للطمأنة عن ذويهم أو عن القربى الذين 
ينتمون إليهم وهادي إشكالية فظيعة نسجلها بكل األسف، ألن انعدام 
التواصل هو �ضيء يعني اللي كيمكن يخلق واحد الحرقة في النفوس 

ديال املغاربة.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

السيد  تفضل  للحكومة،  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزير.

عي7سم7  عينيطق  عالتصيل،  وزي7  عا لف7  نصطفى  عيسلد 
بيسم عاحكونل:

أوال، هاد املوضوع ما�ضي مجال ديال املزايدة، ملاذا؟ ألن حنا كنا إزاء 
واحد الحالة مأساوية، السيدة الرئيسة..

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

إيال سمحت السيد الوزير لو سمحت السيد الوزير.

عي7سم7  عينيطق  عالتصيل،  وزي7  عا لف7  نصطفى  عيسلد 
بيسم عاحكونل:

قلت هاد موضوع كيتعلق بمواطنين مغاربة اضطروا يغادروا البيوت 
ديالهم باش يباتو في الشارع، خاصنا نوضعوا اليد في اليد الحكومة 
على املستوى الصحي 15 حالة اللي تسجالت 2 اللي بقاو في املستشفى، 
وتدارت لجنة على مستوى اإلسكان املديريتين اإلقليميتين في الحسيمة 
والناظور، نزلوا للقرى منطقة منطقة وكيرصدو باش تدار عملية خبرة 
على املنازل اللي وقعات التضرر. هادي مناسبة باش نجسدو التضامن 
ونوقفوا جميعا إزاء كارثة، كيمكن توقع ألي مدينة، هاد ال�ضي عالش 
تنقول؟ ألن انت فاش تحدثت، راه تحدثت من منطلق الغيرة، هاديك 
الغيرة راه حنا كنتقاسموها معا، كنوضو جميعا باش نواجهوا التبعيات 

ديالها االستحقاقات ديالها.

على املستوى اإلعالمي جوج ديال الفرق نزالت، النشرات اإلخبارية 
نعم، أنا متفق معك في البداية ديال الصباح األول كان تقصير. اإلذاعة 
الوطنية، ال 6 ونص بدات اإلذاعة الوطنية خدامة والفرق ديالهم في 
عين املكان واملراسلين كيشتغلوا. كنشكرك باللي حتى أنت شهدت بهاد 

القضية وبهاد املجهود راه الناس وخدموا ألن جوج ديال الفرق نزالت.
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على املستوى التلفزيوني، من أجل الطمأنة تمت االستضافة ديال 

الناس ديال املسؤولين ديال املعهد الجيوفزيائي وبدات التقارير امليدانية 
وما زالت، راه ما�ضي فقط غي في الناظور والحسيمة، في زايو، في العيون 

الشرقية، في الدريوش وفي بن الطيب، في مختلف املناطق، عالش كان 

مشكل؟ طيب اآلن املصالح على مستوى الصحة، على مستوى القطاع 

املعنية، كتشتاغل،  القطاعات  السكنى، على مستوى مختلف  ديال 

كتبع الوضع من أجل اتخاذ اإلجراءات اإلضافية، على املستوى الصحي 

كاينة متابعة راه اعطيتك إحصائيات وشكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

 104 املادة  وفق  التحدث  الرئيس  السيد  الوزير،  السيد  شكرا 

مؤطرة بقانون، أنا لم أتوصل، ياله تفضل ألن ارسلتي لي ورقة تفضل. 

نقطة نظام، وها هي جاتني موقعة باسمكم، ياله تفضل السيد الرئيس.

عينيئب عيسلد عبد هللا بووعنو ائيس ف7يق عيعدعيل وعيتنملل 
)نقطل نظيم(:

السيدة الرئيسة، ما كاينش االسم ديالي تمة ألنني أنا ديال الفريق، 

لكن النائبة سعاد الشيخي هي صاحبة املادة 104 ارسلناها في نفس 

التوقيت مع 5 وربع، حنا قبل 4 رسلناها الرقم ديالها عندك 211 عندك 

املوافقة ديال الحكومة موقعة عليها، عندك الرسالة ديال الرئيس ديال 

املجلس، حنا ما كنعرفوش عالش ما بغيتيش دوزيها؟ شكرا.

عيسلدة ائيسل عاجلسل:

ال اسمح لي أنا ما�ضي ما بغيت�ضي نجاوب ما اتهمني�ضي بما لم أقم 

به، أنا ها امللف عندي للعيان عندي التحدث في واحد وفق املادة 104 

للفريق االشتراكي، كان مدرج فريق التجمع الوطني لألحرار هو الذي 

سحب الطلب ديالو في آخر ساعة واحتفظ بهذه. أنا أعتذر انت السيد 

الرئيس، سيد العارفين هذا النظام الداخلي وأنتم تتشبثون بالنظام 

الداخلي وأنا بحالكم حتى أنا، ما عندي�ضي في امللف، أنا قيل لي هناك 

مداخلتان واحدة للفريق االشتراكي وواحدة للتجمع الوطني لألحرار، أنا 

أعتذر أنا أنضبط للقانون أعتذر، شكرا للجميع وافعت عاجلسل.
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