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محض رةلجلعلرةاث مبلروةاثالثينرنسدرةمل ئتين

ةات ريخ: الثالثاء 02 رجب 1436) 21 أبريل 2015(.

ةا ئ سل: السيد عبد اللطيف وهبي النائب الرابع لرئيس مجلس 
النواب.

ةاتوقيت: ساعتان وأربعة عشر دقيقة ابتداء من الساعة الثانية 
زواال والدقيقة الثالثة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  ةألعم ل:   دولر
الحكومية التالية: 25 سؤاال )2 آنيان(.

الصحة؛

التربية الوطنية؛

التعمير؛

التعليم العالي؛

التضامن واألسرة؛

الشباب والرياضة؛

ةاعيدرعبدرةالطيفروهبيررئيسرةلجلعل:

أش فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلينروخ تمرةاببيئين.

ةاعيدرةاوزي ،

ةاع دةرةا ؤس ء،

ةاعيدةترةا ئيع ت،

ةاع دةرةابوةب،

ةاعيدةترةاب ئب ت،

يهم  والذي  أعمالنا،  جدول  في  الدستور  ملقتضيات  وفقا  نبتدئ 
ستة قطاعات وخمسة وعشرون سؤاال. وقبل أن نبدأ توجيه األسئلة 
إلى السادة الوزراء، أطلب من السيدة أمينة املجلس تالوة املراسالت 

الواردة عن املجلس، فلتتفضل مشكورة.

ةاب ئبلرةاعيدةر ميللرةملصليرأميبلرةملجلس:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع 
البرملان واملجتمع املدني يخبر فيها بما يلي: »في إطار مقتضيات املادة 104 
من النظام الداخلي ملجلس النواب، توصلت الحكومة يوم اإلثنين 20 
أبريل 2015 بثالث طلبات تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ يستلزم 

الساعة  على  وذلك  الوطني  العام  الرأي  وإخبار  عليه  الضوء  إلقاء 
الواحدة وخمس وثالثين دقيقة بعد الزوال. وحيث إن النظام الداخلي 
ملجلس النواب ينص على أنه تبرمج املواضيع الواردة في هذه الطلبات 

باتفاق مع الحكومة، فبخصوص الطلبات املوجهة إلى:

السيد وزير الداخلية من طرف النائب السيد عبد الخالق القروطي 
عن الفريق االشتراكي واملتعلق باالحتجاجات على تف�شي الجريمة؛

النائب السيد سعيد باعزيز عن الفريق االشتراكي واملتعلق بالتضييق 
على الجمعيات الحقوقية؛

النائب السيد رشيد  العدل والحريات من طرف  إلى السيد وزير 
االعتداء  باستمرار  واملتعلق  الديمقراطي  التقدم  فريق  عن  روكبان 
امللحة  بجرف  سليمة  الطفلة  مقتل  ضوء  على  األطفال  على  املادي 

بسيدي قاسم.

يشرفني أن أخبركم أن السيديين الوزيرين املعنيين بهذه الطلبات 
يتعذر عليهما الحضور للمجلس.«

وتوصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع 
البرملان واملجتمع املدني يخبر فيها فيما يلي: طلب السيد وزير التعمير 
إلى قطاع  إليه وكذا  املوجهة  بتقديم األسئلة  الوطني  التراب  وإعداد 
بداية  مع  اليوم  هذا  األعمال  جدول  في  املدرجة  والرياضة  الشباب 
الجلسة. وكذا طلب السيد وزير التربية والتكوين املنهي بتأخير األسئلة 

املوجهة إليه في أخر الجلسة نظرا اللتزامات حكومية طارئة.

أما بالنسبة لألسئلة الشفوية والكتابية التي توصلت بها الرئاسة، 
أما  80 سؤاال شفويا و64 سؤاال كتابيا،  توصلت رئاسة املجلس ب 
األسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب فبلغ عددها 10.626 سؤاال كتابيا، 

شكرا السيد الرئيس.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شك ةرةاعيدةرأميبلرةملجلس،

في الحقيقة بناء على طلب السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني 
كان من املنتظر أن يكون أول وزير في هذه الجلسة، ولكن يبدو أنه تأخر 
الصحة..  وزير  السيد  إلى  انتظار حضوره  في  مباشرة  لذلك سننتقل 

تفضلوا السيدة الرئيسة أشنو عندكم؟ نقطة نظام.

النائبة السيدة ميلودة حازب رئيسة فريق األصالة واملعاصرة )نقطة 
نظام(:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

أريد فقط أن أسجل عدم تجاوب الحكومة مع طلبات اإلحاطة في 
مشاكل مستعجلة، في أمور مستعجلة، باألمس شباب أطلس خنيفرة 
االتجاه  في  سائق  بدون  يتحرك  قطار  خطيرة،  حادثة  ذهبوا ضحية 
املعاكس وهو مليء بالركاب، أمور مثل هذه تحدث في دولة ديمقراطية 
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طلبات  عن  اإلجابة  ترفض  الحكومة  دولتنا  في  الحكومة،  تستقيل 
اإلحاطة، باعتماد توقيع... راه الحكومة خاصها تجاوب، خصها تجي 
تجاوب مع الناس تقول لهم عالش القطار كيتم�شى بال سائق، وكيرجع 
فاالتجاه املعاكس، تقول لهم عالش الحوادث اللي كتأدي بالشباب 

ديالنا، بالفرق الرياضية ديالنا؟...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

على كل إذا سمحتم كاين �شي واحد يجي يجلس فبالصتي يسير.. 
السيدة الرئيسة، نقطة نظام تهم تسيير الجلسة، وهذا املوضوع يعرفه 
الجميع وفق النظام الداخلي، ولكن الذي ال يمكن قبوله هو أنه يتدخل 
ألنه سأشرف على تطبيق القانون وأنا عارف بأن خرجت على نقطة 
نظام، 2 أمور إما نسير إما تسيروا انتما... إما تسيروا كلكم وال نسير 
ولكن باش توليوا تاخدوا قرارات في مكاني راه ما يمكنش. تفضل السيد 

الرئيس.. غتدير نقطة نظام على نقطة نظام؟ تفضلوا السيد الرئيس.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرهللاربووةنوررئيسرف يقرةاسدةالروةاتبميلر
)نقطلرنظ م(:

ال نقطة نظام كما هي محددة في النظام الداخلي، السيد الرئيس، 
القرار، لكن احنا كنطلبوا  اللي كتاخذوا  أنتم رئيس الجلسة وأنتما 
ي تشوف �شي واحد خرج على 

ّ
منكم تطبيق النظام الداخلي بحيث مل

نقطة نظام توقفوا؛

ثانيا السيد الرئيس، فيما يتعلق بالسيد الوزير، كنا احنا في عالقة 
معاه دابا اآلن وهو طلب الجمع بين القطاع اللي عندو والقطاع ديال 
الشبيبة والرياضة اللي كيسيروا هو ما طلبش التسبيق وخاصة أنه كان 
في سفر اللي كنعرفوه جميعا اللجنة العليا مع البرتغال، ولذلك وجب 

التذكير، شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

بأنه  كتقول  املراسلة  عندنا  ألن  الرئيس،  السيد  سمحتوا  إيال 
التسبيق ديالهم، التقديم والجمع.. احنا ما عندنا إشكال ألن وزير يقوم 

بمهمتين ولكن التقديم والجمع.. على كل ما كاين إشكال.

أعطي الكلمة في السؤال األول في مجال الصحة إلى فريق التجمع 
الوطني لألحرار حول موضوع النقص املسجل في األطر الطبية ببعض 

األقاليم الجنوبية من اململكة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرمصطفىرتضوم نت:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

نسائلكم عن النقص املسجل في األطر الطبية باألقاليم الجنوبية، 
وما هي اإلجراءات املتخذة لسد هذا الخصاص وبالخصوص السيد 

الوزير إقليم طاطا؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

شك ةرةاعيدرةاب ئ9رةملحترم،

كيف تتعرفوا دائما أمامكم أؤكد أنه كاين نقص حاد في املوارد 
البشرية على الصعيد الوطني ما �شي غير طاطا جميع األقاليم، ولكن 
اللي متافق معاك هو كاين فوارق وتفاوتات بين العاملين القروي والنائي 
الرفع  أوال  الحل؟  هو  آشنو  الحكومة؟  دارت  آش  الحضري.  واملجال 
من املناصب املالية، غنعطيك رقمين 2013 و2014، وقارنها مع هاذ 
السنوات اللي دازت، 2013 كانت لوزارة الصحة 3978 منصبا، 3978 
منصب مالي، 2014: 2691 منصب مالي، هاذ ال�شي حيد منهم املناصب 
اللي شاطت من املراكز االستشفائية الجامعية، 2014 كانت بوحدها 

1604 منصب.

وادي  منها:  الصحراوية  وخاصة  الجنوبية  األقاليم  يخص  فيما 
الذهب، لكويرة، العيون، الداخلة، في 2013 تعطى ليها 450 منصب 
مالي، 2014: 403 منصب مالي، املجموع ديال هاذ الثالثة األقاليم هي 
853 منصب مالي غير كافي صحيح، كاين تفاوتات فوارق ولهذا احنا 
تنحاولوا نحلو هاذ املشكل باعتماد جهوية املباريات، إعطاء األولوية 
للمناطق النائية ومنها طاطا و%70 ديال املوارد البشرية تتم�شي لهاذ 
املناطق، إخراج مرسوم التعاقد مع أطباء القطاع الخاص واآلن في 
مرحلة إطالق العروض، مرسوم الخريطة الصحية باش توزيع عادل 
وأمثل لهاذ املوارد في القطاعين العام والخاص على الصعيد الوطني، 
وأخيرا احنا بصدد وضع اللمسات األخيرة باش نخرجو إن شاء هللا إيال 
كنتم اتفقتوا معانا القانون الجديد فيما يخص الخدمة الطبية وال 
الصحية الوطنية اإلجبارية أنه جميع املهنيين خاصهم يمشيوا للمناطق 
النائية عامين اللي نتافقوا عليها وال عام وال ثالث سنين قبل ما يدخلوا، 

شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم للتعقيب، السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرمصطفىرتضوم نت:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير، أوال كنهنيوكم على هاذ املشروع قانون إن شاء هللا 
باش يخرج للوجود، إال أنكم تطرقتم للمناصب املالية، أعطيتوا لجهة 
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كلميم-السمارة على ما أظن 23 منصب أو ما شاركوش غير 3، احنا 
الساكنة آشنا هو الحق ديالها وال املشكل ديالها أنها ما اتخاذش هاذ 
الحق ديالها ديال الصحة، إال أن فيما يخص التعاقد أن الجمعيات 
قمنا بعدة جمعيات قاموا في إطار التعاقد مع األطباء أو كانوا عندنا 
خالل سنة 2014: سبعة أطباء وخالل سنة 2015: ثالثة أطباء وطلبنا 
ما  أنكم  وإال  إطار شراكة  في  معانا  أنكم دخلوا  الوزير  السيد  منكم 
جاوبتوناش لحد اآلن، والناس راكم عارفين دابا وقفات احتجاجية 
أمام املستشفيات كيوقعوا املشكل أن كان عندنا لحد اآلن عندنا كانوا 
سبعة ديال األطباء في املستعجالت أصبح عندنا واحد، ولينا استدعينا 
أن طبيبة مشات تولد استدعيناها باش تجي تسد هاذ الخصاص اللي 
عندنا، املشكل ديال طاطا راكم عارفينوا أو راكم زرتوه السيد الوزير، 
إقليم شاسع أو جل املراكز الصحية راها مقفلة واحنا كنتمناو أنكم 
تدخلوا في وقت وجيز ومستعجل أنكم تسدوا هاذ الخصاص اللي عندنا 

بهاذ اإلقليم هذا، أو هذا اللي كنطلبو منكم السيد الوزير وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، يبدو أن التوقيت راه ما كينش في الشاشة 
أنا عندي قدامي التوقيت ولكن ماكينش في الشاشة ربما، غير قدامي 
كاين التوقيت، كايت �شي تعقيب إضافي من طرف السادة؟ إذن تفضلوا 
السيد الوزير إيال عندكم �شي تعقيب، نعم إيال اسمحتوا السيد الوزير 

كاين واحد التعقيب، أنت في الفريق أو مجموعة؟ تفضلوا.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةملير8:

الرئيس، السيد  آه.. شكرا السيد  الرئيس مجموعة،  نعم السيد 
الوزير إقليم ال يقل أهمية هو إقليم بوملان، تفاعلنا معكم أكثر من سؤال 
السيد الوزير، هاذ اإلقليم كيعرف واحد املجموعة ديال االختالالت 

البنيوية في القطاع اللي..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، شكرا السيد النائب من املجموعة النيابية 
لتحالف الوسط، عندو عشرة الثواني، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

عمرني  ما  أنا  مستعدين  فاحنا  الشراكة  يخص  فيما  بعجالة، 
رفضت، أنا مافهمتش الشراكة عالش كتدوي، أما راه قلتي أنتما بديتوا 
واش أنا قلنا لكم ال خاصنا نكلمو في هاذ االتجاه أنا تتعرفني وجيت حتى 
لعندكم وتناقشنا في هاذ ال�شي، ثانيا راه املوارد البشرية كلكم هنا في 

هاذ البرملان املحترم كلنا...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

الصحية  بالخدمات  متعلق  الثاني  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
والتعادلية تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرك ريم:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدروزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةلحضوررةاك يم،

أطباء  ديالها  واألطر  الصحة  وزارة  بها  كتقوم  كبيرة  مجهودات 
ممرضين وإداريين، باملقابل تدني كبير يوم بعد يوم للخدمات الصحية 
على الصعيد الوطني. السيد الوزير، نسألكم عن هذا الخلل الحاصل 

وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

ال شكرا السيد النائب املحترم، فهاذ ال�شي اللي قلتي صحيح دايما 
تنقولها واليني راه هاذ ال�شي خاص تدرج باش نصححو األمور، واش 
البنيات التحتية ناقصة فيما  بغيتوا وأنت كتقول ليا دايما تنقولوا 
يخص الكم والكيف، التجهيزات البيوطبية كذلك املوارد البشرية احنا 
تناقشها هاذ ال�شي تدريجيا، فما يمكنش نجيو وبين عشية وضحاها 
أنه غنحل جميع هاذ املشاكل وربما إيال وضحتي األمور أكثر ربما غادي 

نجاوبك أكثر شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب عندكم تعقيب.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرك ريم:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، كنظن أنه املوت ما كيتسناش 
كنظن أن كل�شي يقدر يتسنى إال الوفاة ما تسناش، احنا يوميا كيموتوا 
أشخاص ألن منين كتلقى موعد وال كان قبل موعد ديال 3 شهور 4 شهور 
دابا سنويا وال املوعد كيولي كيدوبل، اللي عندو موعد على عام وال عندو 
عامين، ال يعقل واحد عندو مرض بسيط جا طلب الراديو كيعطيوه 
موعد واحد 6 شهور وال 7 شهور، منين كيعاود يرجع يعطيوه موعد آخر 
على 6 شهور كيبقى حتى كيتوفى، يعني هاذ املشكل ما يمكنش ينتظر 
ألن الحكومة خاصها تاخذ واحد اإلجراء ألن ما يمكنش احنا نسكتو 
على الوفاة ونقول راه هاذ ال�شي بالتدرج، بالفعل التدرج إيه كاين ولكن 
كاينة مستعجالت ما يمكنش أننا نصبرو نشوفو واحد الطفل كيموت 
وال واحد كيشوف ولدو كيموت ونسكتو ونقول نتسناو التدرج، هذا راه 
إجراء خاص الحكومة تاخذو كنظن من أسبقية األسبقيات أن الحكومة 
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خاصها تهتم بقطاع الصحة ألن ما يبقاش نرجعوا املشكل ملشكل ديال 
األطر الصحية واألطر الطبية ما كاينينش، كاين خصاص بالفعل كان 
قبل خصاص ولكن كان تدبير معقلن لهذا كنظن أن العملية خاص 
إمكانيات مالية هذا هو األسا�شي وخاص الحكومة ضخ إمكانيات مالية 
على أساس باش تحسن الوضع الصحي في املغرب ما يمكنش أننا األمور 
تبقى بحال هكذا ويوميا الوفيات ألن ركزتوا على املؤشرات ديال منظمة 
الصحة العمومية اللي كتهتم بوفيات األمهات واألطفال وخليتوا عدد 

كبير...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، كاين �شي تعقيب من طرف أي 
فريق؟ تفضل السيد الوزير عندكم �شي تعقيب.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

بعجالة فاحنا ما تنسكتوش على الوفاة، يعني تتقول ليا بحال ال 
زعما تنصفقوا للوفاة بالعكس ال أنت وال أنا وال حتى �شي واحد هنا ما 
ير�شى وال مواطن وال مواطنة حتى �شي وحدة تموت واليني احنا تنديروا 
املجهودات على حساب شنو عندنا في جيبنا ما غاديشاي نجي نكذب 
عليك، أنا تنقول لك بكل صراحة les.rendez-vous اللي تدوي عليهم 
وال اإلمكانيات اللي عندنا تنحاولوا نديرو ذاك ال�شي اللي قدينا عليه هو 
هاذ ال�شي، هاذ ال�شي غنقول لك بكل صراحة املجهودات كاينة تنحاولوا 
نديرو ما أمكن اللي كان في جهدنا باش نحلو املشاكل هاذ ال�شي اللي 

اعطى هللا شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل لفريق التقدم الديمقراطي سؤال حول 
وضعية الطب الشرعي باملغرب. تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ةاب ئبلرةاعيدةرنزهلرةاصقلي:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

الديمقراطي  التقدم  الفريق  في  ديالنا  السؤال  الوزير،  السيد 
متعلق بالطب الشرعي في املغرب واألنشطة ديال الطب الشرعي اللي 
هي كتمثل واحد الرهان مهم ال بالنسبة العدالة الجنائية وال بالنسبة 
العدالة املدنية، وكنعرفوا أنه هاذ القضية كانت موضوع ديال واحد 
التقرير هام في 2013 ديال املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واللي بينات 
الضعف ديال اإلمكانيات اللي هي متواجدة وخاصة فيما يخص املوارد 
بها بمعية وزارة  اللي كتقوموا  البشرية، وكنعرفوا كذلك املجهودات 

العدل من أجل إصالح هاذ القطاع.

واحنا بغينا فهاذ املسألة نطرحو سؤال متعلق باإلحصائيات اللي من 
شأنها تخبر الرأي العام على اإلجرام في بالدنا اللي كيمشيوا الضحية ديالو 

مواطنين ومواطنات وخاصة األطفال والنساء اللي هما ضحايا العنف، 
وكنعرف أنه هاذ القضية السيد الوزير سبق لكم أنكم اشتغلتوا فيها 
قبل ما تكونوا على رأس هاذ الوزارة، ونحن قلقين جدا على هاذ الظاهرة 
خاصة وأنه مؤخرا كانت جريمة شنعاء اللي كانت مشات ضحيتها سليمة 
البنت الصغيرة ديال خمس سنوات في جرف امللحة بإقليم سيدي قاسم 
واللي مع األسف تلقات بالقرب من مطرح للنفايات وكاين عدد كبير ديال 
النساء كذلك اللي كنسمعوا على أنه تيتم التشويه ديال الوجه ديالهم 
أو الضرب ديالهم أو حتى القتل ديالهم في إطار يعني ردود فعل سواء 
رفضت الخطبة أو أنها طلبت الطالق أو �شيء من هذا القبيل، إذن بغينا 
السيد الوزير أنكم تعطيونا بعض اإلحصائيات في هذا املجال، وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير، عندكم �شي تعقيب؟

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

شك ةرةاعيدةرةاب ئبلرةملحترمل،

فاسمحي ليا ما غاديش نجاوبكم ألن ما�شي ما نبغيش ألن السؤال 
اللي عندي هو واقع ديال الطب الشرعي، ما�شي ما بغيتش ألن ما عنديش 
هاذ اإلحصائيات بكل صراحة ما جبتهاش ألن أنا ما كنتش كنستنى أنه 
يطرح عليا ألن األوراق اللي عندي هما املشاكل اللي تيعيشها الطب 
الشرعي وليس اإلحصائيات. اللي غادي نقول ليك أنه الطب الشرعي 
املشاكل اللي تيعيشها هي املشكل األول أوال وقبل كل �شيء هو املوارد 
البشرية ما�شي مشكل إمكانيات ألن الناس الطلبة املقيمين وال الطلبة 
 ،gynéco داخل ما تيبغيش يمشيوا لهاذ االختصاص كل�شي تيبغي دير
الجراحة، l’ophtalmo إلى آخره... ولهذا كاين العدد قليل جدا فيكفي 
 les أننا نعطيك رقم إلى حدود اليوم ياهلل كونا على طريق اإلقامة يعني
véritables.spécialistes: 13 على الصعيد الوطني والتخصص ديالهم 
ارتأينا  والذي  االختصاص  لهاذ  تيم�شي  ما  واحد  حتى  أربعة سنوات 
ابتداء من هاذ السنة غتكون مباراة ديال 150 منصب مالي خاص غير 
لهاذ الناس ماش يدوزوا مع املباريات األخرى اللي ما نخليوهمش يختاروا 
باش غير تكون مباراة خاصة لهاذ ال�شي وهاذ ال�شي مشتغلين عليه مع 

رئاسة الحكومة واملركز الوطني لحقوق اإلنسان.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

واش  املحترمة،  النائبة  السيدة  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا 
تعقيب؟

ةاب ئبلرةاعيدةرنزهلرةاصقلي:

شك ةرةاعيدرةاوزي ،

كنت كنتمنى أنه يكون عندنا إحصائيات فيما يخص النتائج ديال 
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هاذ العمليات ديال الفحص يعني ديال الطب الشرعي، ألنه يعني احنا 
مقلقين جدا بهاذ العدد املتزايد من العنف ضد األطفال اللي كيمشيوا 
ضحية ديالو األطفال وكذلك العنف ضد النساء، واحنا كنتمناوا منكم 
أنكم بناء على هاذ األرقام أوال تعطيونا املعلومات الضرورية وكذلك 

يكون لكم كلمة فيما يخص التسريع...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، كاين �شي تعقيب إضافي من طرف السادة 
أعضاء الفرق؟ تفضلوا السيد الوزير عندكم �شي تعقيب؟ السيد الوزير 
كاين �شي تعقيب؟ شكرا السيد الوزير. ننتقل إلى سؤال للفريق الحركي 
الخاصة،  املصحات  في وجه  الخاص  املال  الرأس  فتح  املحترم حول 

تفضلوا السيد النائب من الفريق الحركي، تفضلوا.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةلحقرةاشفيق:

املصحات  ترخيص  حول  املتخذة  املعايير  هي  ما  الوزير،  السيد 
الخاصة؟ وما هي حدود املراقبة التي تخولها لكم الوزارة وفق القانون 

الجديد؟ شكرا السيد الوزير.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

الخاصة..  املصحات  فيما يخص  املحترم  النائب  السيد  كتعرفوا 
مزاولة مهنة الطب كاين قانون جديد اللي صوتوا عليه مشكورين هو 
131.13 ملزاولة مهنة الطب اللي تنتسناوا املراسيم التطبيقية ديالو 
عما قريب ألن عندنا سنة واليني غتكون موجودة في ظرف أسبوع أو ال 
أسبوعين اللي تتهم االستثمار كيفاش خصو يكون، ثانيا التفتيش، ثالثا 

غيكون التكوين والتكوين املستمر...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

إيال اسمحتي السيد الوزير.. عفاكم هللا يجازيكم بخير هذا راه وزير 
الصحة استمعوا ليه باش تهتموا بصحتكم.. تفضل السيد الوزير، 

تفضل.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

شكرا، غير اللي غادي نقول للسيد النائب املحترم أنه هاذ يعني 
املصحات غادي تم�شي وفق الخريطة الصحية وفق الخريطة الصحية، 
ي تتقول وفق الخريطة الصحية تيقول 

ّ
غير باش ما تفهمش غلط بزاف مل

ليك هذا راه في الدار البيضاء وعالش ما عطاوهش؟ إيال كانت جات �شي 
ج  دَّ

ُ
ج مثال اإلنعاش ديال الخ دَّ

ُ
ناس وال بغاوا يستثمروا فيما يخص الخ

في الدار البيضاء ما كاينش تماما في املصحات الخاصة يعني على حساب 

النوع ديال املرض وعلى حساب ديال االستثمار وعلى حساب الخريطة 
الصحية إن شاء هللا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم في التعقيب.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةلحقرةاشفيق:

السيد الوزير، مع األسف أن هاذ املصحات اللي تم الترخيص ديالها 
مركز  نسميوها  وإما  نسميوهاش مصحات،  ما  التجهيزات،  منعدمة 
ي كيجي املريض تماك ما تيلقاش التجهيزات، 

ّ
اإلرشادات الصحية، ألن مل

وبالتالي تيقولوا لو سير دير IRM في جنوب الدار البيضاء، أو ال دير سكانير 
في شرق الدار البيضاء، وكيبقى يدورو به، وما نشوفو حتى ديك الغرفة 
ديال اإلنعاش كلها فيها غير القراعي ديال السدور، إذن السيد الوزير، 
أنه هاذ واش كاينة عندكم �شي مراقبة وال ما كيناش؟ السيد الوزير، 
أن واحد املرأة دخلت بغات تولد في واحد املصحة، غلطوا ليها، داز ليها 
امليكروب في الدم، لوال أنه التدخل ديال وكيل امللك باش خرجناها 
وديناها لبوافي اللي سيدنا هللا ينصره وقف على ذاك التجهيزات ديال 

سبيطار بوافي ال كانت في عداد األموات.

السيد الوزير، هذه مصحات كنصبوا بها على املواطنين، كنهبوا 
املواطنين، كنديوا لهم رزقم، وكنضحكوا عليهم ال أقل وال أكثر، نكون 
معك واضح، أن ما كايناش مراقبة، إذن إيال جينا احنا أعضاء هاذ 
لوزارة  القيمة مضافة  باش يعطيوا واحد  املصحات خاصهم يجيوا 
الصحة، ما�شي تجيبوا الناس ديال الشكارة، بنايات جوفاء، ما فيها 
ال تجهيزات ال ولو، شكرا السيد الوزير، هو أنني اليوم كنعاتبك وما 

بغيتش نقول اسم املصحة، احتراما لهاذوك الناس.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، كاين �شي تعقيب؟ تفضلوا الفريق الدستوري 
عندكم التعقيب اإلضافي.

ةاب ئ9رةاعيدرأحمدرةازردةلي:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير املحترم، احنا نتساءل شنو غادي يستفد ذاك املريض 
الفقير واملعوز بهاذ املصحات، وهاذ أصحاب الشكارة شنو غادي يستفد، 
هذه وحدة، كول�شي متافقين أنه كاين خصاص ديال األطباء واألطر 
الجديدة؟  املصحات  هاذ  تعمروا  باش غادي  والشبه طبية،  الطبية 
ويم�شي  مزيان  يتخلص  غادي  العام  القطاع  في  اللي  الطبيب  غادي 
للقطاع الخاص، وبالتالي املواعيد اللي اليوم حاليا املريض كيستنى عام 
باش ياخذ املوعد، غادي تولي 3 سنين السيد الوزير، ونتحدى الحكومة 
إيال كان �شي واحد يقلب على الربح يحل املصحة ديالو في عين بني مطهر، 
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وال يحلها في املريس، وغادي يحلها غير هنا في الدار البيضاء وال يحلها في 
الرباط، وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا، ما كاينش �شي تعقيب من �شي فريق 
آخر؟ تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

اللي سمعك كتقول بحال ديال �شي واحد تيقلب على الربح، أنا غادي 
نقولها ليك، حتى أنا األطباء اللي عندهم املصحات تنعرفوهم كلهم 
صحابي، يعني فحال اللي تقول ليا دابا الناس اللي عندهم مصحات ما 
تيقلبوش على الربح؟ دابا دابا اللي عنده مصحة اش تيدير بها؟ تيصدق، 
راه خاصنا نكونو واقعيين، أوال جميع املصحات ما�شي في نفس املستوى، 
ما يمكناش نجعلوهم في كفة واحدة، راه كول�شي فيها السدور، هاذ ال�شي 
غير معقول، كاين ما�شي إرشادات، كاين مصحات بحقها وطريقها، كاين 
اللي فيها مشاكل ونقائص، وذاك ال�شي وكاين التفتيش اللي قلتي ما 
كاينش، كاين أنه وصلنا حبسنا 13 مصحة تغلقات، وما يمكنش عاوتني 
بين عشية وضحاها نمشيو لجميع املصحات الخاصة في املغرب، هاذ 

ال�شي اللي كتقول ما كاينش.

أما هاذ القانون اللي تدوي عليه، حلينا وال، مازال ما بدينا، هذا 
ي تتقولوا 

ّ
تنتسناوا النصوص التطبيقية، تندويوا على �شي حاجة مل

ليكم  ونجيبو  نبداو،  غير  وخليونا  بدات،  ما  باقي  هي  خدماش  ما 
اإلحصائيات، وقولوا لنا هذه مزيانة وهذه خيبة، شكرا السيد النائب.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

إلى سؤال لفريق األصالة واملعاصرة  ننتقل  الوزير،  شكرا السيد 
حول ضرورة إحداث أقسام الوالدة بالعالم القروي، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةلحجوجي:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير،.. يعاني العالم القروي بصفة عامة، وإقليم وزان 
بصفة خاصة، خصاصا كبيرا فيما يتعلق بأقسام الوالدة، سواء تعلق 
األمر بالتجهيزات أو األطر الطبية. في هذا الصدد نسائلكم عن اإلجراءات 

والتدابير التي تعتزمون القيام بها لرفع هذا اإلشكال؟ شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير، الجواب ديالكم.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

اللي غادي نأكد لك السيد النائب املحترم، أنه حاليا على الصعيد 
الوطني كان 435 دار الوالدة اللي كتهم العالم القروي، كاين 7 في طور 
اإلنجاز اللي غادي تسالي إن شاء هللا في سبتمبر، وكاين 29 مبرمجة 
حتى 2016، كافي تماما. إذن املشكل املطروح فيما يخص دار الوالدة، 
ما�شي مشكل بنيات، تبني، راه خاص موارد بشرية اللي تطرقنا لها، 
ولهذا بدينا موازاة مع البنيات التحتية خرجنا قانون ديال القابالت، 
ألن خاصهم نشجعوهم، خرج دابا غادي يدوز للبرملان إن شاء هللا، 
صادقت عليه الحكومة على مشروع القانون؛ ثانيا مباريات جهوية؛ 
ثالثا تفعيل الخدمات االستعجالية، فمثال املستشفى املتنقل اللي ربما 
مازال ما وصلش لوزان، وبعض املروحيات، كانوا 3 دابا ياهلل هاذي 3 
أيام خذينا ديال طنجة تطوان هي 4 على الصعيد الوطني، هاذ ال�شي 
تدريجيا غنحلوا هاذ املشكل، ما�شي مشكل ديال البني فقط، إيال بديناه 
ما كانوش القابالت فحال �شي حاجة ما درناها، ولهذا كنمشيوا يعني 
كنبنيوا، ولكن كنكونوا وكنوجدوا املوارد البشرية اللي غتخدم، شكرا 

السيد النائب.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب عندكم تعقيب؟ تفضلوا.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةلحجوجي:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير، اإلشكال ما�شي هو ديال البناية، وحتى ديال التجهيز، 
املشكل هو ديال األطر الطبية، باهلل عليكم إقليم وزان اللي هو كيتكون 
من املدينة و16 جماعة، فيها املستشفى اإلقليمي طبيبة واحدة مولدة، 
بغينا كيفاش غادي تدير هاذ الطبيبة السيد الوزير؟ كاين دار الوالدة 
بجماعة »زغيرة«، فيها مولدتين، ولكن اإلشكال ما�شي هو هذا، يعني 
العين بصيرة واليد قصيرة، بحيث أنه إيال جات حالة من حاالت هاذ 
غتستقبلهاش  ما  لوزان،  تنتقل  خاصها  »زغيرة«  في  هي  اللي  الحالة 
املولدة الطبيبة في وزان، خاصها تم�شي للشاون، غادي يوقع ما يوقع 
في الطريق، بحيث األغلبية ديال العياالت اللي كيولدوا، كيولدوا في 
الطريق، عالش؟ ألنه هذا ربما كيرجع لسوء التدبير عالش؟ ألنه واش 
مستشفى إقليمي تكون فيه مولدة وحدة يعني طبيبة وحدة، وكاين 4 
وال ديال 6 دار الوالدة، كاين »املجاعرة«، »عين دريج«، كاين »تروان«، 
كاين »سيدي بوصبار«، كاين »سيدي رضوان«، كاين »الزومي« واللي 
كيشكل واحد املشكلة كبيرة، بحيث حتى الطريق باش تجي ذاك السيدة 

هاذيك غادي توصل البد ذاك secousses غيولدها في الطريق، شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

تفضلوا  فريق؟  �شي  من  تعقيب  �شي  كاين  النائب،  السيد  شكرا 
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السيد الوزير، اسمح لي السيد الوزير، راه كاين �شي تعقيب من فريق 
التقدم الديمقراطي، تفضلوا.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةاس بيرةحبين:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

في الحقيقة السيد الوزير إيال سمحتي، هاذ أقسام الوالدة بالعالم 
القروي راه مهمين، ألنهم غادي يفكوا واحد املشاكل كثيرة وكثيرة جدا، 
مثال  ونعطيك  الحضرية،  املدن  في  بزاف  االزدحام  يكونش  ما  باش 
السيد الوزير إيال سمحتي هو في تطوان، كاين قاعة وحدة ديال الوالدة، 
واللي كاين أكثر من 20 جماعة اللي كلها كتم�شي لها، ولهذا السيد الوزير 
حاولوا ما أمكن تشوفوا وسعوا السياسة ديالكم، والعمل ديالكم ولو 
ديروا باألقل غير 4 ديال الجماعات قرويين يكون عندهم قاعة ديال 
الوالدة، ألن كاين بعض الجماعات اللي هما كيجيوا 80 كلم السيد 

الوزير...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير التعقيب.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

كيقول السيد النائب املحترم، احنا غاديين فهاذ االتجاه، ولكن 
راه ما بقاتش تبني 4 ديال الجماعات، خاصنا املوارد القابالت يكونوا 
تماك، هاذ ال�شي راه كيم�شي، القابالت ياهلل خرجنا القانون ديالهم، 
ما  الحال ألن  ما عاجبهومش  كانوا  كنت جمعتهم مرارا وتكرارا، هما 
كانش عندهم قانون، احنا بديناه تدريجيا. فيما يخص وزان، أنا عارف 
املشاكل اللي تيعيش ما�شي غير في قسم الوالدة، كنت واعدتكم، هو 
الوعد اللي مازال أنه غادي نجي، ألن هاذ ال�شي خاصنا نجلسو نحضرو 
في اتفاقيات شراكة، أنا تنظن جميع الوعود الناس اللي قلت ليهم غنجي 
مشيت، بقى ليا وزان عما قريب إن شاء هللا، وغنجلسوا نحلوا املشاكل 

على حساب اإلمكانيات ويكون خير إن شاء هللا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

العدالة  لفريق  السادس  للسؤال  وننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
والسادة  للسيدات  اإلجباري،  التامين  توسيع  حصيلة  عن  والتنمية 

النواب، تفضلوا.

ةاب ئبلرةاعيدةرإاه مروةلي:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير املحترم، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل 

توسيع التأمين الصحي اإلجباري عن املرض، سواء في القطاع العمومي 
هذه  حصيلة  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  الخصو�شي.  القطاع  أو 

اإلجراءات وكذلك اآلفاق املنتظرة منها؟ وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

شك ةرةاعيدةرةاب ئبلرةملحترمل،

اإلجبارية  الصحية  بالتغطية  بدا  املغرب   2005 كتعرفي  كيف 
L’AMO حوالي %34، 13 مارس 2012 املغرب بقيادة صاحب الجاللة، 
تم تعميم نظام املساعدة الطبية 8 مليون ونصف هي %28، بقات 
لينا هاذي املرحلة الثانية، بقات لينا دبا احنا في املرحلة الثالثة هي 
التغطية الصحية للمستقلين واملهن الحرة والطلبة، كان اجتماعين 
تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة 29 ديسمبر 2014 والقرار السيا�شي 
اتخاذ بأن هاذ الطلبة واملهن الحرة واملستقلين عندكم تغطية صحية، 
ديال الطلبة يعني في اللمسات األخيرة غيدوز في مجلس الحكومة، ألن 
وافقت عليه وزارة املالية، يوم 17 أبريل في هذا الشهر هذا كان اجتماع 
الثاني تحت رئاسة رئيس الحكومة، وقررنا أنه فيما يخص املهن الحرة 
تغطية صحية وغيكون  العام غيكون  هاذ  نظام  واملستقلين غيخرج 

كذلك la.retraite، شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب، فريق العدالة والتنمية عندكم �شي 
تعقيب؟ تفضلوا، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرأحمدر دةر:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير املحترم، ال شك أن ورش التأمين اإلجباري األسا�شي 
عن املرض حقق تقدم ملحوظ مع هاذ الحكومة، رغم وجود بعض 
 65.00 القانون  10 سنوات من تطبيق  اليوم بعد مرور  الصعوبات. 
لنظام  الكامل  االدماج  يزال  ما  الصحية،  التغطية  مدونة  بمثابة 
التغطية الصحية لم يتحقق بعد، وصلنا لحوالي 18 مليون شخص 
من  مهمة  شريحة  مازال  »راميد«،  نظام  من  املستفيدون  فيهم  بما 
الوزير،  التأمين اإلجباري عن املرض. السيد  املواطنين محرومة من 
بالنسبة للمستقلين راكم تأخرتم، يعني بغيناكم تحددوا واحد اآلجال، 
إلى متى غتبقى هاذ املشاورات؟ املهنيين والحرفيين والتجار تيعانيوا في 
صمت، بعض املستقلين دايرين عقود مع بعض شركات التأمين، هاذ 
الشركات دايرين لهم عقود إدعامية، هاذي شركات تجارية تستنزفهم، 
اليوم جميع فئات املستقلين عاقدين آمال كبيرة على هاذ الحكومة 
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بتسريع  تنطالبوكم  اليوم  احنا  الصحية،  التغطية  ليهم  تحقق  باش 
وبالتعجيل باش يستافدوا، وشكرا جزيال.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، هناك تعقيب إضافي من طرف الفرق؟ 
تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

إيال  العالم كلها  في دول  النائب املحترم، فما متأخرينش،  السيد 
خذيتي تركيا، خذيتي البرازيل، خذيتي املكسيك، اللي سابقانا في هذا 
امليدان، باش توصل للتغطية الصحية الشاملة عندك معدل عالمي 
هو 25 سنة، 25 سنة، احنا ياهلل بدينا 3 سنين، واش هي 3 سنين هي 25 
سنة؛ ثانيا الحكومة خاصها تقرر لنا هاذ ال�شي اللي خرج هاذ السنة؛ 
 la ثالثا عالش النقاش؟ ألن املستقلين واملهن الحرة كيخلصوا كلهم
النصف،  تيخلص  تيخدمهوم  اللي  ما عندهومش  ما�شي   cotisation
ولهذا وجب أننا نتناقشو معاهم، أنا من الناس اللي أصر باش نفتحو 
معاهم نقاش، ياخذ الوقت 3 شهور، 4 شهور، ألنه هو اللي غيخلصها 
من جيبو، خاصني نتناقش معاه، وإال إيال خذيت أنا قرار هذا واحد 
النوع ديال اسميتو أنا ما�شي ما ناخذش هاذ القرار، خاصنا نقاش 
معاهم، كنظن 3 شهور أو 4 مزيانة باش نتناقشو، باش نعرفوا فين 

غاديين جميع، ولنؤكد لكم أنه...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل للفريق اإلشتراكي عن وضعية مركز 
األنكولوجيا بالحسيمة، تفضلوا السيد النائب املحترم، تفضلوا.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةلحقرأمغ ر:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

لألنكولوجيا  الجهوي  املركز  حول  اليوم  سؤالنا  الوزير،  السيد 
بالحسيمة؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلو، عقبوا على األنكولوجيا 
بالحسيمة، ربما تكون ما سمعتيش، وال �شي حاجة.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

شك ةرةاعيدرةاب ئ9رةملحترم،

فهاذ املركز هذا كيعرف اختالالت، تيعرف مشاكل كنا تناقشنا فيهم 
أنا وياك، واليني تنظن تدريجيا فيما يخص كاين وحدة تقنية للعالج 
كاين  32 سرير،  اإليوائية  طاقتها  االستشفاء  وحدة  كاين  اإلشعاعي، 

وحدة للعالجات املتنقلة، وكاين 4 قاعات للفحوص الخارجية باإلضافة 
للمستشفى النهاري. اللي يمكن اللي يمكن نقول إلى حدود اليوم، كاين 
14 طبيب، جميع التخصصات: الطب العام، العالج باألشعة، طب 
التشريح  كاين  الكيميائي،  العالج  أطباء  ديال   4 واإلنعاش،  التخدير 
الدقيق »l’anapath«، وكاين حوالي 15 إطار شبه طبي، فأنا هاذ الصباح 
منين شفت السؤال ديالكم اتصلت باملدير واتصلت باملدير الجهوي، 

أفتى عليا بعض املشاكل وأعدكم أنه غنحلها عما قريب إن شاء هللا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، إيال اسمحتوا اإلخوان، إيال اسمحتوا السادة 
النواب، السيد الرئيس، السادة النواب، إيال اسمحتي السيد الرئيس، 
راه كاين رئيس واحد في املجلس، تفضلوا تعقبوا الفريق االشتراكي،.. 
تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا، إيال اسمحتي عفاكم اللي داير املوسيقى 
هللا يجازيكم بخير التيليفون وال آش هاذ ال�شي هذا راه مجلس النواب،.. 
شكرا، تفضل السيد النائب املحترم عقبوا،.. السيد الرئيس، السادة 
النواب هللا يجازكم بخير، راه السيد النائب غادي يعقب، السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةلحقرأمغ ر:

شك ةرةاعيدرةاوزي ،

فرغم هاذ الشروط املتوفرة اللي انتما ذكرتوها، كيبقى املركز ما 
فارغ، ألن  املركز شبه  واليوم  الالزمة،  الصحية  الخدمات  كيقدمش 
املر�شى كيضطروا باش ينتقلوا لألماكن البعيدة للبحث عن العالج 
 la.radiothérapie والرحمة، وهاذ ال�شي لسبب وحيد، هو غياب جهاز
3d اللي هو أسا�شي وعندو واحد الدور مهم في عالج األورام السرطانية، 
مركز  أو  األنكولوجيا  مركز  املركز،  على  نتكلمو  يمكنش  ما  وبالتالي 
االستشفاء لألمراض السرطانية بدون ما يكون هاذ الجهاز، ومن زوهاد 
ريغ أكينيغ السيد الوزير إكتنيغ س تمازيغت هو أراد تين ضروري يخصا 

أديلي ألن بدون رادو أوانيتين إكالن تكخسيج تمارا تمقران....

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، كاين �شي تعقيب إضافي من طرف الفرق؟ 
تفضلوا السيد النائب من التجمع الوطني لألحـــرار.

ةاب ئ9رةاعيدرحعنربوه يز:

بدوري كنشكر الفريق االشتراكي على طرح هاذ السؤال هذا، ألنه 
املوضوع ديال املستشفى الجهوي ديال األنكولوجيا السيد الوزير كاين 
في عمالة طنجة أصيال واحد دشن في 2010، وإلى يومنا هذا في 2015 
الباب  الباب ديالو، ونتساءل جميعا فوقاش غيفتح  باقي ما فتحش 

ديالو؟ ألن بغينا موعد محدد هللا يجازيكم بخير.
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

فيما يخص مركز طنجة، فكتعرفوا تنخدموا هاذ املراكز األنكولوجيا 
بشراكة مع مؤسسة اللة سلمى، تنظن راه في إطار اقتناء التجهيزات 
عما قريب أنه غادي يتحل. فيما يخص الحسيمة أن اللي بغيت غير 
باش نذكرك، هاذ l’appareil اللي تدوي عليه هو سكانير، منين تدويرتر 
تدخلكم،  بعد  الحسيمة  في  كاين  دابا سكانير  السكانير، خاص  داوا 
تدخل النواب، وتدخل ديال الوزارة، ياله جبنا السكانير، ما سالينا 
ما تنفسناش بغيتوا سكانير آخر، تستاهلوا كل خير ربما كاع 3، واليني 

خليونا دابا غير نتفاكو مع األول دابا 3d راه...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
حول موضوع التسممات الغذائية، تفضل فريق الوحدة والتعادلية، 

تفضل الدكتور البوزيدي، شكرا السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدر م لربوزيد8رتي لي:

السيد الوزير املحترم، أصبحت مجمل املواد الغذائية تشكل خطرا 
حقيقيا على صحة املستهلك، باعتبارها العنصر األسا�شي في العديد 
من األمراض املنتشرة ملا يضاف إليها من مواد مصنعة كاملادة الحمراء 
املضافة للحوم الحمراء واملواد الغذائية املصنعة املقدمة للدواجن. فما 
هي اإلجراءات املتخذة للوقاية من األمراض التي يتعرض لها املستهلك 

من جراء تناول هذه املواد الغذائية؟ وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

السيد النائب املحترم، هاذ التسممات الغذائية كيف كتعرف وأنت 
طبيب أنه هي إشكالية عاملية، كنت سبقت وذكرت أنه في املغرب كاين 
حوالي 1600 تسمم كل سنة، و25 % ديال محالت البيع بالتقسيط اللي 
تنراقبوهم مع وزارة الداخلية ومع الوزارة املتدخلة، هي تشكل خطر بكل 
صراحة على صحة املواطن، خالل 2014 وزارة الصحة سجل املركز في 
وزارة الصحة 2172 حالة تسمم غذائي جماعي باألطعمة املوزعة على 
158 حالة. اللي بغيت نقول أمامكم أن هذه اإلشكالية تهم قطاعات 
 ،ONSSA متعددة: وزارة الصحة، املكتب الوطني للسالمة الصحية 
وزارة الداخلية، وزارة الفالحة إلخ...، فهاذ ال�شي كول�شي تيقوم بالعمل 
ديالو، والجهود املبذولة من قبل وزارة الداخلية للرفع من مستوى 

غادي  أنه  هللا  شاء  إن  وتدريجيا  الصحة،  لحفظ  البلدية  مكاتب 
نصححو...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدر م لربوزيد8رتي لي:

السيد الوزير، كما تعلمون أنا أبدأ مما ختمتم، املشكل الكبير هو في 
الجملة التي قلتم في األخير، ألن هذه مسؤولية أفقية متعددة األطراف، 
وبالتالي كل واحد تيتاكل على اآلخر: وزارة الفالحة، ووزارة الداخلية، 
ومكاتب حفظ الصحة، ووزارة الصحة، احنا خاصنا هاذ املسؤولية 
تكون محددة ومقننة، ولجنة واحدة هي التي تلتزم بها، هذا جانب، 
 l’épidémiologie الجانب الثاني كنعرفوا على أنه ذاك املختبرات ديال
اللي كاينين، كاينين غير في املدن الكبرى اللي تيتمكن أننا نديرو نعبرو 
هاذ ال�شي، كاين مثال املكتب الوطني للماء الصالح للشرب اللي عمم 
املختبرات ديالو، ووصلنا لنتائج اللي هي ممتازة، وبالتالي هاذ القطاع 
توزيعها  وعدم  املسؤوليات،  في  النظر  إعادة  فيه  تتحمل  أن  يجب 
وتشتيتها، وإعطائها لوزارة الصحة وأن تتكفل وزارة الصحة بها كاملة، 
وأن تزود كل املديريات على األقل املديريات الجهوية باملختبرات الالزمة 
لذلك وشكرا، وأنتم تعلمون السيد الوزير كأستاذ جامعي وكطبيب هاذ 
التسممات اللي هي كاينة تسممات غذائية جماعية، وكاين التسممات 
اللي كتكون على املدى املتوسط والبعيد، واللي كتكون عندها أخطار 

وخيمة على الصحة، شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، كاين تعقيب إضافي من طرف فريق 
التوقيت باش نضبطو  التجمع الوطني لألحرار، إيال اسمحتي اعطي 

التوقيت، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرحدةد8:

السيد الوزير، غنم�شي معاك لواحد املجال ديال الجماعات املحلية 
ومكاتب حفظ الصحة، ال أظن أن هناك تنسيق بين هذه املكاتب، ال 
أظن، عالش؟ ألن مكاتب حفظ الصحة كنموذج مدينة الدار البيضاء 
تعيش ال األطباء ديالها البطالة وال املوظفين، فمرارا قلنا لكم السيد 
الوزير أن املوظفين كثار، الدار البيضاء فيها 19.000 موظف، منهم األطر 
ومنهم اللي ما عندو ما يدار، فمدام أنكم تتبحثوا على املوارد البشرية، 
وزارة  مع  بعالقة  ديروا  الجماعات،  موظفي  في  البشرية  املوارد  ها 
املحلية،  الجماعات  الوصية، وكذلك مع  السلطة  اللي هي  الداخلية 
حتى التنسيق في إطار هاذ املواطن آش ياكل هذاك ال�شي راه خطير جدا، 
وديروا إحصاء كيف أن أمرض السرطان في تصاعد، وانتما عارفين 
السيد الوزير أن التسممات الغذائية ليست مراقبة، ولكن كنظن أنها 
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هاذ العملية خاصكم تعطيوها اهتمام كبير، وتنسيق ضروري بين هذه 
املؤسسات حتى يعيش املواطن، ألن التسممات راه غاديين في واحد 
الحركة واحنا هللا أعلم آش تياكل املواطن املغربي خصوصا في األحياء 

الشعبية، وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب السيد الوزير.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

أنا متافق مع هاذ ال�شي اللي تقال، غير هي وزارة الصحة تتوجد واحد 
.loi اللي  sur. la. santé. publique القانون، قانون الصحة العمومية
غادي تلقى حلول أفقية باش يوقع واحد التنسيق بين جميع املتدخلين، 
واليني احنا تنقترحوا، باقي هذا قانون إن شاء هللا غيجيكم في أواخر هاذ 
السنة، تنقترحوا أن وزارة الصحة هي اللي تتحمل املسؤولية ديالها، 
ألنه واخا تتحاول تنسق إيال ما كانش مسؤول، كيف قال السيد النائب 
املحترم، غنبقاوا غير..، وهذا القانون نهار غيجيكم إن شاء هللا نتمنى 
أنه غيكون قانون تنسيقي، وتقوية النظام الوطني لليقظة والسالمة 

الصحية، شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

والتعادلية،  الوحدة  لفريق  ننتقلو  غادي  الوزير،  السيد  شكرا 
إنجاز  الوحدة والتعادلية، السؤال األخير عن  في فريق  نبقاو  وغادي 

املشاريع املتعلقة ببناء املستشفيات، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرصبحي:

ومراكز  مستشفيات  بإحداث  الحكومة  التزمت  الوزير،  السيد 
بالعديد من مناطق اململكة، من أجل تجديد  صحية ومستوصفات 
التغطية الصحية األساسية، ولكن نالحظ تأخرا كبيرا في إنجاز املشاريع 
املتعلقة ببناء هذه البنايات االستشفائية، األمر الذي يؤثر سلبا على 
تطبيق التغطية الصحية األساسية، وبالتالي ينعكس سلبا على صحة 
املستشفى  األشغال  هاذ  سال،  بمدينة  الشأن  هو  كما  املواطنين، 
اإلقليمي 4 سنوات واقفة فيه األشغال، املستشفى اإلقليمي بالصويرة، 
موالي يعقوب هاذ األخير اللي معروف من املناطق الكبيرة ومستثني كاع 

من أي مستوصف، وشكرا السيد الوزير.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير الجواب.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

شكرا السيد النائب املحترم، ال التأخر كاين، غادي يكذب عليك �شي 
واحد يقول ليك ما كاينش تأخر، وخا نقول ليك دبا ما يكونش، ألن 

راه تتعرف هاذ ال�شي البناء ديال املستشفى ما�شي هي بناء ديال فيال، 
بكل صراحة أنا أقر بها تنحاولوا نديرو جميع املجهودات، في سال أنا ما 
متافقش معك، في سال راه خدام غادي يسالي هاذ العام ما كاينش واقفة 
فيه األشغال. فيما يخص اللي شرتي ليه في الصويرة، وأنت تتعرف املرة 
الثالثة اللي زرت فيها الصويرة على هذاك املستشفى نيت اإلقليمي وعلى 
مستشفى »تمنار«، واألشغال بدات طريقها les.gros.œuvres تبناوا، 
دبا دخلنا ل le.premier.étage وكذلك في »تمنار« أنه األشغال بداوا 

يعني في األساسات، أنه تدريجيا هاذ ال�شي غادي يخرج للوجود، شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسادة، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرصبحي:

مستشفى  فعال  املعطيات،  هاذ  على  كنشكروك  الوزير،  السيد 
»تمنار« بدات فيه األشغال وهاذي وخا احنا منذ بداية الوالية، واحنا 
للمستشفى  طرا  كيما  ليه  يطرا  خفنا  األشغال،  انطالقة  في  معك 
اإلقليمي السيد الوزير، ألنه هاذي 5 سنوات راه باقي ما تزادت فيه 
حتى �شي حاجة، راه ما كاين حتى �شي حاجة، فعال كنشكروك زرتينا 
زيارة رسمية، وبغينا تكون زيارة مفاجئة، باش تعرف الوضع الحقيقي 
الكارثي اللي كيعيش فيه املستشفى اإلقليمي ديال مدينة الصويرة، 
ما غاديش نقول لك مصلحة الوالدات، حدث وال حرج، ما نقول لك 
اإلنعاش املزغوب هو اللي يطيح فيهم، ما غنقول لك البلوك اللي الناس 
.les شهور 5 شهور فاش كيجي تيقول ليه  rendez-vous 4 تياخذوا
البنج ما كاينش راه شتي السيد الوزير في youtube احنا هاذ ال�شي راه 
ما مضركش علينا، ولهذا كنطالبوك باش تدير �شي زيارة مفاجئة السيد 
الوزير لإلقليم، باش تعرف الوضع الكارثي اللي كتعيش هاذ املنطقة 

خصوصا اإلقليم راه فيه 57 جماعة السيد الوزير، وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيد النائب، كاين تعقيب إضافي من طرف فريق؟ تفضلوا 
السيد الوزير عندكم تعقيب.

ةاعيدرةلحعينرةاورد8روزي رةاصحل:

خاصنا  بخير،  يجازيكم  هللا  تتساعدونا  وانتما  كاينة  املجهودات 
نديرو اليد في اليد، هاذ املستشفى ديال »تمنار« واملستشفى اإلقليمي 
قلتيهاش،  ما  املشاكل  تتعرف  وأنت  نخرجوه،  أنه  كلنا  متبعينوا  راه 
قلتي عالش تعطلنا ال في »تمنار« وال هنا، راك عشتي ذاك املشاكل اللي 
كانوا اللي صححناهم جميع، ونمشيو إن شاء هللا أنه غنخرجوا هاذ 

املستشفيات إلى الوجود.
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على املشاركة ديالكم في هاذ األمسية. 
ننتقل اآلن إلى السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إيال اسمحتوا 
العدالة  لفريق  سؤال  أول  بخير،  يجازيكم  هللا  الهدوء  ديال  شوية 
والتنمية حول الخرق والحيف الذي يواكب تصاميم التهيئة. تفضل 
الخرق  حول  والتنمية  العدالة  من  النائب  السيد  النائب،  السيد 

والحيف الذي يواكب تصاميم التهيئة.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرهللارةاصغير8:

السيد الرئيس املحترم،..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

إيال اسمحتي السيد النائب املحترم، السادة النواب راه كاين شوية 
ديال التشويش في القاعة، وما غاديش يخلي حتى املتتبعين اآلخرين ما 

غاديش يسمعونا، هللا يجازيكم بخير، تفضل السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرهللارةاصغير8:

السيد الوزير املحترم، هناك أعطاب توازي إنجاز تصاميم التهيئة، 
من تلك األعطاب استمرار اللجوء إلى االستثناءات، ال�شيء الذي يشوه 
التصاميم، من  يعيب هندسة هذه  الذي  وال�شيء  العمراني،  النسق 
جهة ثانية هناك أضرار تلحق بعض املواطنين الذين تخصص عقاراتهم 
عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  لذلك  العمومية.  التجهيزات  الحتواء 
اإلجراءات التي تتخذونها للتخفيف من هاته األعطاب التي ترافق إنجاز 

تصاميم التهيئة وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

النواب،  السادة  بخير  يجازيكم  هللا  الوزير،  السيد  سمحتي  إيال 
السادة النواب اللي في الباب، راه الجلسة دستورية راه ما كاينش الهدوء 
ما بقينا كنسمعوا والو، إيال سمحتوا السادة النواب، تفضلوا السيد 

الوزير.

ةاعيدرةمحبدرةاسبص روزي رةاتسميرروإعدةدرةاترةبرةاوطني:

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاب ئ9،رةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمون،

التغطية  ديال  نقص  هناك  كان  طويلة  ملدة  هناك  أن  بالفعل 
بالوثائق ديال التعمير، مما جعل اللجوء إلى ما يسمى باالستثناءات منذ 
سنة 1999 أنه تكاثر، لتجاوز هذه الوضعية وكذلك ألن هذه هي الفترة 
اللي بداوا فيها املشاريع الكبرى اللي كانت يعني تنجز. ما يمكنش نقولو 
بأن كول�شي كان سلبي ألن حتى التقييم اللي داروا املجلس االقتصادي 
واالجتماعي لهذه العملية أظهر بأن هناك بعض اإليجابيات، ونالحظها 

فيما يتعلق ببعض املشاريع الكبرى، فيما يتعلق بإنجاز بعض التجهيزات 
العمومية اللي ما كيستطعش الدولة أو الجماعة تقوم بها، لكن البد من 
االعتراف كذلك بأن وقع بعض النوع ديال التجاوز، وواحد النوع ديال 
االنزالق اللي جعل أن في سنة 2010 خرجت دورية أخرى تحدد األماكن 
التي ال يمكن أن يكون فيها استثناء، وهي املساحات الخضراء، وهي 
الشوارع واألزقة، امللك العمومي، وكذلك شنو هما األعمال اللي يمكن 
أنها تساهم في هاذ ال�شي هذا، كيف ما كان الحال، اآلن نحن نشتغل 
لتجاوز هذه الوضعية وأال يكون االستثناء فعال إال استثناء حقيقيا، 
وليس استثناء باش يمكن ننجزو به أشياء أخرى، واآلن من االشياء اللي 
كنجزوها وهي تهييئ وثائق التعمير الجديدة، وهي كذلك إعادة النظر في 
مقتضيات القانون اللي موجودة، ولكن ما كتستعملش مثل الفصل 
19 من القانون 90.12، وكذلك إعادة النظر فيما يتعلق بالحيف كما 

سميتوه أي مساهمة الجميع في إنجاز األشغال.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، كاين تعقيب السيد النائب؟ تفضلوا من فريق 
العدالة والتنمية.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرنجي9رعمور:

شك ةرةاعيدرةاوزي ،

كنظن هاذ اإلشكال ديال وضع التصاميم ديال التهيئة، خالل الفترة 
اللي كتكون من بعد ما كتنتهي املدة القانونية اللي هي محددة في 10 
سنوات، فعال كتكون مفتوحة أمام عملية االستثناءات، وهاذ العملية 
هاذي بطبيعة الحال كتخلق واحد املجموعة ديال اإلشكاالت، خصوصا 
فيما يخص تجاوز بعض التجهيزات اللي كانت قائمة، وهذا كيطرح 
واحد السؤال السيد الوزير، هو أنه كان إشكال حقيقي في عملية ديال 
توزيع واحد العدالة في عملية ديال التوزيع ديال التجهيزات، واملرافق 
العمومية على مستوى تصميم التهيئة املوضوع، وهذا كيلحق واحد 
الحيف بواحد املجموعة ديال املالكين الصغار اللي كيتفاجأ وكيلقى 
راسو أمام واحد البناية، واحد التجهيز اللي ربما، أكثر من هذا السيد 
ي كنوضعوا واحد التصميم، وكنوضعوا واحد املجموعة 

ّ
الوزير حتى مل

ديال التجهيزات، مع األسف ما كنجزوش هاذيك التجهيزات، ونعطيكم 
مثال، مثال مدينة الدار البيضاء، التصميم ما قبل األخير اللي كان دخل 
حيز التنفيذ في 89 وق�شى تقريبا 20 سنة، دوزنا 20 سنة ولقينا راسنا 
في مجاالت حيوية  يعني  التجهيزات  ديال  أننا عندنا واحد املجموعة 

بحال التعليم والصحة...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

التعقيب  تفضلوا،  املحترم  النائب  السيد  النائب،  السيد  شكرا 
لفريق  اإلضافي  التعقيب  املحترم،  النائب  السيد  تفضلوا  اإلضافي؟ 

األصالة واملعاصرة.
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ةاب ئ9رةاعيدرأحمدرةاته مي:

ةاعيدرةاوزي ،

هاذ وثائق التعمير هي وثائق حيوية، ولكن املساطر ديالها السيد 
الدستور  الجديد، ألن  الدستور  الدستور، وتتخرق  الوزير راها ضد 
الجديد عزز الديمقراطية التمثيلية للجماعات، يعني كيشاوروها بال ما 
يديروا برأيها. الدستور الجديد جاب الديمقراطية التشاركية، فعاليات 
وثيقة  هاذ  باختصار  املجال،  هذا  في  لهم  سلطة  ال  املدني  املجتمع 
التعمير مازال مطبوعة باالستبداد الحكومي ال املا�شي وال الحاضر، 
وأن الدستور الجديد كيقت�شي إعادة النظر فيها إلنصاف املواطنين، 
الناس اللي مشات منهم األرا�شي ديالهم اللي كتصبح منزوعة امللكية 
ألجل املنفعة العامة، ولكن ال محاور لهم، ال مخاطب لهم فيما يتعلق 
من  املجموعة  بواحد  يتعلق  فيما  باآلجال،  يتعلق  فيما  بالتعويض، 
اآلليات، ولهذا املشاريع الكبرى اللي كاينة اآلن في املدن راها مطالبين 
باش نلقاو الحل لهاذ مشاكل نزع امللكية بدون محاور، بدون تعويض، 
بدون آفاق، وهذا غير مقبول في ظل الدستور الجديد اللي هو دستور 

اإلنصاف واملصالحة والديمقراطية إلى غير ذلك.. وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير عندكم تعقيب.

ةاعيدرةمحبدرةاسبص روزي رةاتسميرروإعدةدرةاترةبرةاوطني:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

شك ةرةاع دةرةابوةبرةملحترمون،

أنا متفق معكم، وهاذ ال�شي اللي كنشتغلوا عليه وهي وثائق أكثر 
مرونة، وثائق تشاورية، وثائق تأخذ بعين االعتبار ما�شي ذاك التقنين 
اللي كنديروه في الكاغط 10 امليترو و5 في العلو وشرجم فيه كذا وكذا، 
لكن تعمير يتما�شى مع املشاريع، وهاذ ال�شي كاين تجارب اللي بينت على 
نجاعة هاذ العملية، وهذا فعال ما نسير فيه اآلن، إضافة إلى �شيء آخر 
ديك 10 سنين، ما بغيناش نعاينو ديك 10 سنين، تنقلبوا اآلن وهذا هو 
اإلقتراح اللي غادي نجيو به، على إمكانية اللي حجز �شيء أرض دولة أو 
جماعة أو شكون ما بغى يكون، خصوا يخلصها أو ال يتخلى عليها، أما إيال 
غنخليوها 10 سنين وعاد نردوها ملوالها وعاد نقولو ليه زيد، هذا كيعني 

بمعنى أن لن يكون هناك �شيء.

إذن هاذي كلها عمليات اللي تيخص نشاركو فيها، ويكون كذلك 
املشاركة في املراقبة والزجر، ألن حتى هذا راه مع األسف هو اللي كيخلي 
واحد العدد ديال التطاوالت على هذه العمليات، وعما قريب عوض اللي 
غادي نجيو ليكم باملدونة كلها ديال التعمير، غادي نجيو بأشطار ديال 
هاذ املدونة اللي كل واحدة تتعالج اإلشكاليات املستعجلة بحال هاذ 

اإلشكالية اللي تنهضروا عليها اآلن، وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، سنستمر مع نفس الفريق العدالة والتنمية 
النائب  السيد  تفضلوا  العمرانية،  االختالالت  تنامي  حول  املحترم 

املحترم، تفضلوا.

ةاب ئ9رةاعيدرحعنراغشيم:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

الوكاالت  بها  تقوم  التي  الجبارة  املجهودات  رغم  الوزير،  السيد 
الحضرية من أجل احترام قوانين التعمير، إال أن التجزئات املحدثة 
تعرف اختالالت واسعة عمرانية. لذا نسائلكم السيد الوزير، ما هي 

اإلجراءات املتخذة للحد من هذه االختالالت؟ وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرةمحبدرةاسبص روزي رةاتسميرروإعدةدرةاترةبرةاوطني:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

شك ةرةاعيدرةاب ئ9رةملحترم،

يعني  التي  التجزئات  بعض  التجزئات  تتحدثون عن  أنكم  أعتقد 
ترخص، وتتبقى دائما يعني ما عمرها كتكتمل، كيبنيوا فيها الناس وتتبقى 
يعني طرف مبني، طرف ما�شي مبني، طرف يعني تيولي يعني محطوطين 
فيه يعني دوك les.matériaux.de.constructions إلى غير ذلك.. وهذا 
نحن واعون به، ولهذا أن اآلن في انتظار فعال تغيير هاذ القوانين كلها، 
نسميه  ما  تشجع  تحاول  أنها  الحضرية  للوكاالت  تعطات  التعليمات 
باملجموعات السكنية، عوض التجزئات يعني املجموعة السكنية أن 
تناخذوا واحد الطرف من هاذ التجزئة وهذا le.promoteur هو املنعش 
هو اللي كيبني كول�شي حتى كيسالي هاذ les.résidences راه تنشوفوهم، 
.résidences وفيها يعني األجهزة كلها، أو على األقل تنقولوا  fermées
ليه الواجهات الكبار ما يبيعش هذاك األجزاء هذا 50 مترو، هذا 60 
يبيع الواجهة كلها، 10 ديال القطعات اللي غادي يشريها خاصو يصوب 
الواجهة كلها بالنمط املعماري اللي هو محدد، وهذا فعال كذلك تيطرح 
25.90 في مضامينه الشمولية،  علينا إشكالية عدم تطبيق القانون 
أي أن الرخصة ما تعطى لك، تيعطيها رئيس الجماعة، ما تعطى حتى 

تيكملوا التجهيزات كلها والربط مع الشبكات الضرورية، وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا تعقيب السادة النواب من العدالة 
والتنمية.
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ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةملجيدر وبيج:

شك ةرةاعيدرةاوزي ،

هذا سؤال قديم جديد، وفعال التجزئات الجديدة تتعرف اختالالت 
القرب،  مرافق  وضعف  انعدام  اجتماعية،  اختالالت  كاين  كبيرة، 
الخدمات االجتماعية من مستشفيات ودور الشباب إلى آخره...، كاين 
اختالالت بيئية نتيجة تراكم األطنان من األتربة املتخلفة من املشروع، 
باإلضافة على أن ديك املرافق اللي ما تبناتش املرافق العمومية كتحول 
إلى مطارح ديال النفايات واألزبال، كاين اختالالت بيئية على أن هاذ 
إلى  باإلضافة  ديالها،  األمنية  التغطية  مكاينش  الجديدة  التجزئات 
اختالالت تقنية أن ضعف التجهيزات األساسية من طرقات وقنوات 
الصرف الصحي، مسألة أخرى كاين تأخير في إنجاز املشروع، وكاين تأخير 
في التسليم ديال الشقق والبقع األرضية، وكاين كذلك تأخير في التسليم 
ديال الرسوم العقارية، وال عجب أننا بدينا كنشوفوا بعض املشاريع 
اللي كيكتبوا فيها الرسوم العقارية جاهزة، وكاين عدم احترام املساحات 
املثبتة في التصميم، ولهذا نقترح ما يلي: أننا نلزمو املنعشين العقاريين أن 
من أجل إنجاز املرافق االجتماعية واملرافق العمومية في آجال محددة؛ 
مسألة ثانية إلزام مكاتب الدراسات بالرصد ديال الجودة ديال البناء؛ 

ومسألة أخرى على أننا نسرعو في تنزيل مشروع قانون 66.12 الذي...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

النائب، كاين تعقيب إضافي من أي فريق؟ تفضل  السيد  شكرا 
السيد الوزير املحترم عندكم �شي تعقيب؟... عندكم الوقت؟

ةاعيدرةمحبدرةاسبص روزي رةاتسميرروإعدةدرةاترةبرةاوطني:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

شك ةرةاعيدرةاب ئ9رةملحترم،

أعتقد أن الرد ديالي راه شرتوا لو، وهو اإلسراع ب 66.12 باملشروع 
إيال ما كانتشاي املراقبة، فإيال ما يمكنش نتدخلو  66.12 ألن  ديال 

مباشرة، فال يمكن أن يكون احترام القانون، وهذا من اآلليات التي...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

االشتراكي حول مجال  الفريق  إلى  الوزير، سننتقل  السيد  شكرا 
التعمير بمدينة القنيطرة. الكلمة للسيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرةملخت ررررةشد8:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

في مجال  القنيطرة اختالالت كبرى  الوزير، تعرف مدينة  السيد 
لها؟  للتصدي  السبل  هي  وما  االختالالت؟  هذه  مصدر  ما  التعمير، 

وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرةمحبدرةاسبص روزي رةاتسميرروإعدةدرةاترةبرةاوطني:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

شك ةرالعيدرةاب ئ9رةملحترم،

تعرف  السؤال،  هاذ  على  الجواب  الصعب  من  يعني  صراحة 
مدينة القنيطرة اختالالت، أنا ما عرفتش يعني هاذ االختالالت، راه 
ما يمكنلهاش تكون يعني في مكان واحد، خاصنا نعرفو شنو هما هاذ 
االختالالت باش يمكن لي نقول ليك أودي ها السبب، أو ها هو ما يقع. 
اآلن ما هو صحيح وهو أن القنيطرة تعرف إنجاز عدد من املشاريع، 
تعرف التأهيل في عدد من األحياء، تعرف كذلك يعني إزالة واحد العدد 
ديال دور الصفيح، حقيقة أن ما وصلنشاي لكول�شي ولكن كاين أشغال، 
آخرها وهو املشروع الكبير الذي أعطى انطالقته صاحب الجاللة، فيما 
املدينة  في  القنيطرة، ولكن االختالالت  الكبير ملدينة  بالتأهيل  يتعلق 

القنيطرة بكل أمانة أنا ال يمكن أن أجيب على سؤال هكذا، شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضل تعقيب السيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرةملخت ررررةشد8:

املسؤول  الوزير  السيد  أن  أستغرب  أنا  الوزير،  السيد  شكرا 
عن التعمير ما عارفش هاذ االختالالت وهي واردة في التقرير السنوي 
للمجلس األعلى للحسابات لسنة 2013، من بين هاذ االختالالت باش 
 2014-2004 التهيئة  تصميم  ذاك  أن  هو  الوزير،  السيد  تجاوزوها 
ساال، ويمكن من خالل تحيين هاذ التصميم وتغييره، يمكنكم تعالجوا 
االختالالت اللي واردة اللي رصدها املجلس األعلى للحسابات، ونعطي 
مثال االختالالت: أوال ضعف في التجهيزات السوسيو-اقتصادية، ورغم 
ضعفها فإنه يرخص لها في املناطق الغير املخصص لها داخل تصميم 
التهيئة، وال�شي اللي تم اإلسقاط على بعض األحياء السكنية، وخلق 
واحد الفو�شى لدى الساكنة، كذلك ضعف في املساحات الخضراء 

التي ال تتجاوز مساحتها %0,3 وبالرغم من ذلك فإن...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

السيد  تفضل  إضافي،  تعقيب  �شي  كاين  النائب،  السيد  شكرا 
الرئيس، آه كاين تفضلوا السيد النائب املحترم، تفضلوا.
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ةاب ئ9رةاعيدرعزيزرك م ط:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير كنشكركم على الجواب، الحمد هلل اليوم الرئيس ديال 
الجماعة، والفريق املسير معه هو مفخرة للقنيطريين ولجميع املغاربة 
من حيث نظافة اليد، احنا املجلس األعلى للحسابات كان بطلب منا 
2009 نظرا للخروقات اللي لقيناها ديال التعمير قبل،  ي جينا في 

ّ
مل

وبالتالي مزيان القنيطريين يعرفوا »الحدادة« تجزئة »الحدادة« كيفاش 
توزعت وشكون كان كيبيع البونات، مزيان يعرفوا القنيطريين كيفاش 
التجزئة اللي دارت فوق املرجة في الخرجة ديال القنيطرة من جهة طريق 
طنجة، مزيان يعرفوا القنيطريين كيفاش كان كيتم التسليم التجزئة 
يعرفوا  »الوفا«،  وديال  العربي«  »املغرب  وديال  وجيه«  »اوالد  ديال 
كذلك عالش »اوالد مبارك« و«الحنشة« و«املخاليف« تعطالت إلى غاية 
اليوم، كنطلبوا منكم السيد الوزير، باش تصيفطوا امللف ديال التعمير 

إلى القضاء من خالل وزير العدل، شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

�شي  عندكم  الوزير  السيد  تفضل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تعقيب؟.. تعقيب إضافي إيال اسمحتي واحد الدقيقة ألنه تعقيب إضافي 

الفريق االشتراكي غير بغينا نسجلو في املحضر.

ةاب ئ9رةاعيدرةملخت ررةا ةشد8:

مدينة  في  الخضراء  والفضاءات  املساحات  بأن  نكملو  باش  ال 
 des. kiosques القنيطرة ال تتجاوز %0,3 وفي هاذ املساحات توزعوا
إلى  تحول  العمومي  الفضاء  وبالتالي  إلى مقاهي،  تحولوا  قادر  وبقدرة 
الفوارات«  في »مرجة  وقع  ماذا  يؤدى عنه، كذلك  فضاء خصو�شي 
حينما تم الترخيص ملشروع سكني؟ واش احنا كنتبعوا التقرير ديال 
املجلس األعلى للحسابات، ما�شي داك ال�شي اللي دارتو الصحافة، ما�شي 
داك ال�شي اللي مشيتوا هجمتوا على الصحافة، هذا املجلس األعلى 

للحسابات كيفضح مجال التعمير في مدينة القنيطرة، شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، ما كاينش تعقيب إضافي آخـــر؟ تفضــــل 
السيـــــد الوزيــــــر، إيال اسمحتوا خليونا نسمعو للسيد الوزير، تفضل 

السيد الوزير.

ةاعيدرةمحبدرةاسبص روزي رةاتسميرروإعدةدرةاترةبرةاوطني:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاع دةروةاعيدةترةابوةبرةملحترمون،

أعتقد بأن مسائل مثل هاته ال تحتاج إلى تشنج، وأنا ال أدافع على 

عن هذا الطرف وال عن هذا الطرف، أقول ما هو موجود. صحيح أن 
هناك  وكانت  تفتيشيات  هناك  كانت  أخرى  أمكان  وفي  القنيطرة  في 
مراقبات، وفي كل املدن ديال املغرب هناك أشياء يعني نجدها أنها..، 
لكن ال يمكن أن نقول أن هناك اختالالت في القنيطرة في التعمير، أن 

هاذ التعمير ما كاينش ما كاينش...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

النائب،  السيد  ديالك  الرأي  قلتي  النائب  السيد  اسمحتي  ..ايال 
تفضل السيد الوزير، السيد الوزير تكلم مع املجلس..

ةاعيدرةمحبدرةاسبص روزي رةاتسميرروإعدةدرةاترةبرةاوطني:

..على أي حال أنا تنهضر من باب املسؤولية اللي عندي، من باب 
االختصاص اللي عندي، أن االختصاص اللي موجود، حقيقة أن هناك 
مخطط تهيئة الذي انتهى ونشتغل في مخطط آخر اآلن، ونشتغل على 
مخطط توجيهي للقنيطرة، وكل املحيط ديال القنيطرة، ونشتغل على 
مشاريع كبرى التي هي توجد هناك، ولحماية الغابات ديال القنيطرة، 
ولكن اسمحوا لي وزارة التعمير ال يمكن أن تقول بأن راه يعني االختالل 
كلو كاين في كول�شي، كاين أشياء خاطئة أو غالطة أو جابتها بحال اللي 
وسلبيات،  إيجابيات  لها  أن  قلت  باالستثناءات،  يتعلق  فيما  قلت 
وكذلك املمارسات يمكن تكون لها إيجابيات وسلبيات، ونحن نشتغل 

على تجاوز هاذ ال�شي في مدنية القنيطرة...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

إلى فريق األصالة واملعاصرة بسؤال  ننتقل  الوزير،  شكرا السيد 
الهامشية،  واألحياء  الدواوير  إعادة هيكلة  وتراجع عملية  حول بطء 

تفضل السيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرعدن نرببسبدرهللار)نقطلرنظ م(:

السيد الرئيس، غير قبل من احتساب الوقت، هللا يخليك السيد 
الرئيس غير واحد نقطة نظام، كل مرة الحكومة تتحيلني على السيد 

الوزير.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

دابا واش غتطرح السؤال، وال غتدير نقطة نظام؟

ةاب ئ9رةاعيدرعدن نرببسبدرهللار)نقطلرنظ م(:

ال ال نقطة نظام، ألن غادي يجاوبني السيد الوزير وغادي يقول ليا..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

ال يجاوبك شغلو هذاك لكن هاذي ما�شي نقطة نظام، نقطة نظام 
في التسيير كاينة، السيد النائب طرحوا السؤال ديالكم، ما غاديش 
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تعقب على الوزير قبل ما يسمعك ياهلل تفضل، تفضلوا تفضلوا.

ةاب ئ9رةاعيدرعدن نرببسبدرهللا:

إذن السيد الوزير، إن املدن الكبرى ال زالت تحتضن العديد من 
املواطنات  وكرامة  الصحة  أدنى شروط  مع  تتجاوب  ال  التي  األحياء 
واملواطنين، ما هي التدابير التي ستتخذونها لتدارك البطء الحاصل في 

إعادة الهيكلة وتصاميم التهيئة الخاصة بها؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرةمحبدرةاسبص روزي رةاتسميرروإعدةدرةاترةبرةاوطني:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

شك ةرةاعيدرةاب ئ9رةملحترم،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

لن أحيلكم على �شيء، سأحيلكم على الواقع، راه نعرفو بأن في عدد 
من املدن، هناك يعني واحد النزوح ديال الساكنة، خصوصا املدن 
اللي فيها رواج، وتتجعل أن فعال واحد العدد ديال األحياء هامشية غير 
مهيكلة معروفة، وكاينة في مراكش في غير مراكش في مدن أخرى. واآلن 
نعمل جميعا، ونحن في وزارة التعمير كشريك من بين الشركاء، كما هي 
الجماعات الترابية شركاء كذلك لتجاوز هذه الوضعية إلعادة الهيكلة، 
وتعرفون أن هذا صعب ألن تيخصك تقتني األرا�شي، دياملن األرا�شي؟ 
تيخصك توجد التمويل ديال هذا التجهيزات، فأين هو مبرمج؟ هاذ 
ال�شي كله نحن سائرون فيه، ونحاول أن نتجاوز هذه الوضعية، ويمكن 
هذه  في  تحسن  يعني  تدرج  هناك  بأنه  بعد  فيما  مؤشرات  نعطيكم 

العملية التي يشارك فيها الجميع، والسالم.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب، ولكن غير الهدوء هللا 
يجازيكم بخير إيال سمحتوا السيد الرئيس، إيال جلستوا غادي تفيدوا 

املجلس، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرعدن نرببسبدرهللا:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

احنا تنتظروا من الحكومة باش تشتغل في التنسيق، ما�شي احنا 
اللي غادي نديرو هاذ الخدمة، وهذا التعثر اللي حاصل في اإلنجاز راه من 
طرف الذراع الحكومي اللي هو العمران، ال باش ياخذوا األرا�شي من عند 
ذوي الحقوق اللي تيتعطلوا عليهم وال في اإلنجاز، تيدمروا كل املجهودات 
للمنتخبين والسلطات املحلية لتنفيذ هذه البرامج اللي تتكلموا عليها 
السيد الوزير، ملدن بدون صفيح واللي تتخصص لها الجماعة متاع 

مراكش 2 مليار ديال السنتيم، كما تتخصصوا لها حتى انتما مبالغ 
مالية. فال زالت عملية إعادة الهيكلة ما تنهضروش على هذاك ال�شي 
الجديد تنهضرو على اللي بدات في التسعينات، ويمكن نذكرو منها في 
املثل في الدار البيضاء »سيدي مومن« القديم، »العزوزية« في مراكش، 
باش  األمثلة  لكم  نذكر  غادي  »بوشارب«،  »الكندافي«،  »العيادي«، 
تشوفوا راه ما تنهضروش على حاالت خاصة، وأخرى تتعرف تعثر اللي 
بدات في األوان القليلة القادمة ك »حاحا«، »املعصرة«، »الحفرة«، 
»ليموري«،  »الكرناوي«،  احمد«،  »بن  الدايم«،  »عبد  »الشاللكة«، 
»كنام«، وأخطر من ذلك كاين دواوير اللي هي داخل املدن العتيقة، 
كمدينة مراكش، وما عندها ال ماء ال ضوء وما عارفاش شنو هو املصير 
ديالها ك »شعوف املطار«، و«تعاونية الحسنية«، ويمكن نذكر العديد 

من الدواوير األخرى...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  �شي  كاين  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير.

ةاعيدرةمحبدرةاسبص روزي رةاتسميرروإعدةدرةاترةبرةاوطني:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد النائب املحترم، أنا قلت لك أنا أنطلق من الواقع، هذا واقع، 
فعال هناك عدد من الحاالت، ولكن التعقيدات كذلك كتعرفوها، حتى 
ملا كيكون التمويل واحد العدد ديال األرا�شي هي في ملك األحباس، في 
ملك الجموع، عدد من األشياء، وعندي ما بغيتش نجيب واحد الالئحة 
طويلة، ألن الوقت ما تيسمحشاي باش نعطيو الحاالت اللي فيها تعثر 
رغم اإلمكانيات املالية املوجودة. وهناك كذلك اإلمكانيات املوجودة 
املالية التي ليست متوفرة، أنا ما نطلعش 1990 وال 99، 2015/2011 
ما وقع تيعرفوا الجميع في جميع املدن وتنعرفوه فما تيخصناش يعني 

نتجاوزو هاذ الواقع ونتعاونو باش يمكن لنا...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل للقطاع الثاني تحت مسؤوليتكم، وهي 
قطاع الشبيبة والرياضة بعد انتهاء القطاع األول، حول سؤال فريد 
من الفريق االتحاد الدستوري حول قرب مرافق األنشطة الثقافية 

واالجتماعية من شباب العالم القروي، تفضل السيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرةلحعينرةا حويل:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

القروي  العالم  لتجهيز  الوزارة  مجهودات  هي  ما  الوزير،  السيد 
العالم  لفائدة  واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  ملمارسة  باملرافق 

القروي؟ وشكرا.
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ةاعيدرةمحبدرةاسبص روزي رةاتسميرروإعدةدرةاترةبرةاوطنير
ةملعؤولرعنرقط عرةاشب بروةا ي ضل:

صحيح أن مسألة يعني دور الشباب ومسألة املراكز يعني سوسيو-
رياضية خصوصا في العالم القروي تسائلنا ونعطيها االهتمام البالغ في 
الوزارة، لكن يمكن لي نعطي بعض األرقام نقول بأن العدد ديال املراكز 
السوسيو-رياضية اللي هي متواجدة اآلن تفوق يعني 680، منها ما هو 
جاهز ما هو يعني يشتغل، أكثر من 400 ولكن هناك كذلك يعني ما هو 
متعثر إما في دراسات إما ألشياء أخرى. قضية هاذ املراكز عالش جبدتها 
هي األولى ألن كاين مراكز من نوعية اللي فيها دور ديال الشباب كذلك، 
وكاين دور الشباب بوحدها اللي العدد ديالها اليوم تقريبا 600 والعالم 
القروي له حصة منها هو %42، لكن البد من التذكير كذلك أن هاذ 
دور الشباب بمقت�شى املادة 41 من امليثاق الجماعي فهي اختصاص 
املجالس الجماعية، وليس هو اختصاص الوزارة، نحن نقوم بتجهيز 
هذه املراكز، بتأطير هذه املراكز، ألنها تنعتبروا أنها تقوم بدور مهم 
ونساهم حتى في التمويل، والحمد هلل اليوم عندنا برنامج ديال توسيع 

ديال هاذ 600 للوصول عما قريب إلى ...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، عندكم تعقيب؟ تفضلوا السيد النائب املحترم 
الدستوري،  االتحاد  تعقيب عن  عندو  اللي  الدستوري  االتحاد  عن 

تفضلوا.

ةاب ئ9رةاعيدرةلحعينرةا حويل:

املحترم،  الوزير  السيد  أوال  الجواب،  على  الوزير  السيد  شكرا 
هذه  من  الشباب  الجهات الستفادة  بين  التوازن  نهج سياسة  يجب 
املرافق الثقافية واالجتماعية، ألن هناك غياب شبه تام لهذه املرافق 
ببعض الجماعات املحلية. رغم املجهودات السيد الوزير التي تقوم بها 
الجماعات املحلية في إطار اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز هذه املرافق، 
لكن تيبقى هداك عدم التزام وزارة الشباب والرياضة ببنود االتفاقية، 
مما يجعل أن هاديك اتفاقية شراكة مجرد حبر على ورق، لوال املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية اللي على إثرها تم تجهيز واحد املجموعة ديال 

املشاريع االجتماعية، لوال كانت هذه البنايات مهجورة،

ونعطيك السيد الوزير واحد الجماعة التي أتشرف برئاستها جماعة 
»عامر السفلية«، هناك واحد املجموعة ديال املشاريع االجتماعية اللي 
تبنى في إطار االتفاقيات، لكن الدور ديال الوزارة كان محدود، غياب 
التأطير، عدم يعني املواكبة، غياب األطر، كلها عوامل السيد الوزير 
اللي ما كتشجعش على االستمرارية في هذه املشاريع، لذا تنطلب منكم 

السيد الوزير، خاص الوزارة تقوم بالواجب ديالها، وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، كاين �شي تعقيب إضافي؟ شكرا السيد الوزير 
على املشاركة ديالكم على مستوى قطاعين. ننتقل اآلن إلى قطاع التعليم 
العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، عن السؤال األول لفريق العدالة 
أكاديمية محمد  ومآل  ببالدنا،  العربية  اللغة  والتنمية حول وضعية 

السادس للغة العربية، تفضل السيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةاسثم ني:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيدة الوزيرة، أكاديمية محمد السادس للغة العربية حلم راود 
املغاربة منذ 2000 أين مصيرها؟ وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

اسمح لي، شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة الوزيرة املحترمة.

ةاعيدةرسميلربنرخلدونرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاتسليمر
ةاس ليروةابحثرةاسلميروتكوينرةألط :

شك ةرةاعيدرةاب ئ9رةملحترم،

بداية طبعا أود التأكيد على األهمية القصوى التي توليها الحكومة 
املغربية للغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة، وهو االهتمام 
الذي تكرسه الحكومة من خالل التأكيد على استعمال اللغة العربية في 

اللقاءات الرسمية، وفي اإلدارة، ووسائل اإلعالم والتعليم وغيره...

بالرجوع إلى سؤالكم حول األكاديمية فقد طبعا تقرر إنشاء هذه 
الظهير  بموجب  العربية  للغة  السادس  محمد  أكاديمية  األكاديمية، 
الشريف ديال 19 يونيو 2003 بمثابة قانون رقم 2.10 وعلى أساس أن 
تقوم هذه املؤسسة باألبحاث والدراسات الهادفة إلى تطوير وتحديث 
اللغة العربية، لتصبح لغة واضحة وطيعة وعلمية وجذابة، وفي نفس 

الوقت لغة التعليم وعلم وتكنولوجيا، ولغة الحياة العملية.

بعد ذلك يعني من 2003 إلى 2011 طبعا بعض التأخرات كانت ناتجة 
لبعض اإلكراهات اللي عرفتها الحكومات السابقة، وبعد ذلك بالنسبة 
لحاليا طبعا الدستور الحالي دستور 2011 تحدث في مادته الخامسة 
على أن تظل اللغة العربية هي اللغة الرسمية، كما تحدث طبعا اعتبر 
مع  كينسجم  اللي  التوجه  وهو  للدولة،  لغة رسمية  أيضا  األمازيغية 
أثبته الدراسات والتقارير الدولية حول أهمية اعتماد اللغات الوطنية 
في التنمية وفي التنمية بصفة عامة. إذن في ظل هاذ الدستور الجديد 
اآلن نص على إحداث املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، وهاذ 
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بالتالي  العربية،  اللغة  وتنمية  حماية  مهامه  من ضمن  اللي  املجلس 
أصبح النقاش اليوم هو أوال إحداث هاذ املجلس اللي غادي يناقش 
بصفة عامة املسألة اللغوية، واآلن الحكومة راها أعدت املسودة األولية 
ملدارسة إحداث هاذ املجلس، واللي اآلن طبعا ننتظر في األيام املقبلة أن 
يتم اإلصدار ديال مشروع القانون الذي سيحدث هذا املجلس، وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب، التعقيب عن فريق 
العدالة والتنمية، تفضلوا.

ةاب ئ9رةاعيدرأحمدربوخبزة:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدةرةاوزي ةرةملحترمل،

الفريق النيابي للعدالة والتنمية متفائل بأن الحكومة سوف لن تألوا 
جهدا في االرتقاء بوضع لغة الضاد في التعليم والحياة العامة واإلدارة 
واملقاومة، كنذكروا أن الفريق ديالنا وضع مقترح قانون لحماية اللغة 
التقييمي السيدة  التقرير  اللجنة،  في  العربية، واآلن بصدد املناقشة 
الوزيرة، للمجلس األعلى للتربية والتكوين اللي امليثاق يشير إلى التردد 
في تنزيل عدد من املقتضيات ومن أبرزها إنشاء األكاديمية، السيدة 
الوزيرة، طال االنتظار ديالنا وديال املغاربة باش تخرج هاذ األكاديمية، 
البلد ديالنا لعل هو الوحيد في العالم العربي الذي ال يتوفر على مجمع 
اللغة العربية، علما أن مكتب تنسيق التعريب يعاني من ضعف امليزانية 
التي ال تفي بالدور البحثي املطلوب. كما أن مجموعة املشاريع البحثية في 
هذا املجال في الجامعات معطلة، حيث ال تدخل بشكل أسا�شي ضمن 
ميزانيات البحث العلمي. السيدة الوزيرة، بمقدار ما ارتبطنا بإنشاء 
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، وإدماج اللغة األمازيغية في التعليم سنة 
2003، ونستبشر خيرا بقرب عرض مشروع قانون املجلس الوطني للغة 
والثقافة فإن تغييب إحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية، 
هو  الحقيقة  وفي  قائما،  مازال  والحمائي  والتطويري  البحثي  ودورها 
محط انزعاج من فريقنا ومن أظن من عموم املغاربة، خاصة وأننا نرى 
أن عدد من الوزارات البوابات اإللكترونية ال تستعمل اللغة العربية 

اللي هي اللغة الدستورية، السيدة الوزيرة..شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، �شي تعقيب إضافي من أي فريق؟ شكرا، ننتقل 
إلى السؤال املوالي، ما عندكومش تعقيب ما بقاش عندكم الوقت، 
السيدة الوزيرة. عن فريق العدالة والتنمية عن تدبير ميزانية البحث 
العلمي، تفضلوا السيد النائب تفضلوا، طلقوا الصوت للسيد النائب، 

تفضل السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةاسزيزرأوب ر8:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

رصدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ميزانية 
مهمة وغير مسبوقة للبحث العلمي، سؤالنا السيدة الوزيرة املحترمة، 
يتعلق باإلجراءات والجهود التي تقومون بها لضمان النجاعة واملردودية 

في رصد هذه امليزانية؟ وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة الجواب.

ةاعيدةرسميلربنرخلدونرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاتسليمر
ةاس ليروةابحثرةاسلميروتكوينرةألط :

شك ةرةاعيدرةاب ئ9رةملحترم،

وجعلت  العلمي  البحث  ملوضوع  أهمية  تولي  الحكومة  بالفعل 
االقتصادية  للتنمية  كقاطرة  العلمي  البحث  اعتبار  األولويات  من 
واالجتماعية، وبالنسبة لنا في الوزارة نهتم بهاذ املوضوع بشكل كبير 
ومن تجليات االهتمام أو مجاالت االهتمام هو ما تفضلتم بالحديث 
عنه، فيما يتعلق بالرفع من امليزانية املخصصة، وبما يتعلق كذلك 
باستعمال هذه امليزانية، فكانت ضمانا لهاذ الحسن والنجاعة والحكامة 
في استعمال امليزانية باإلضافة إلى الرفع منها، الوزارة عقدت مناظرة 
وطنية في 29 أبريل 2014 التي خصصت لهاذ املوضوع، واللي النتائج 
والتوصيات ديال هاذ الندوة من خاللهم هما اللي كانوا أرضية مناقشة 
اللجنة الوزارية املكلفة بالبحث العلمي والتنمية واالبتكار اللي كيرأسها 
السيد رئيس الحكومة واللي انعقدت في يونيو 2014 بعد توقف دام 7 
سنوات، وخالل هاذ اللجنة تم اعتماد مجموعة من التدابير اللي مكنتنا 
من الرفع من جهة من امليزانية ومن جهة أننا نوضعو بعض األسس 
لحسن استعمال هاذ امليزانية، يمكن نعطيكم بعض األرقام األولية، 
فبما يتعلق بامليزانية العامة اللي كتدخل في إطار امليزانية العامة تم 
تخصيص 139 مليون و61 ألف درهم كنسبة ارتفاع 4 %، كذلك فيما 
يتعلق بالصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية ترصدت موارد اللي 
هي مخصصة ملجموعة من البرامج والتي بلغت لحد اآلن إلى 687 مليون 
درهم و836 ألف درهم يعني تقريبا 700 مليون درهم كمخصصات 
من الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية في مشاريع 
بحثية، باإلضافة إلى ذلك كاين الشراكة العامة يعني سعينا أن تكون 

هناك شراكة مع مجموعة من القطاعات العامة.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة الوزيرة، مداخلة السيد النائب تيتكلموا على صرف 
امليزانية ما�شي رصد امليزانية،.. تفضلوا السيد النائب، اسمح لي كاين 

تعقيب ديال العدالة والتنمية ال غير خطأ تقني، تفضلوا.
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ةاب ئ9رةاعيدررشيدرقبيل:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيدة الوزيرة، البد من التنويه باإلرادة الحكومية القوية للنهوض 
بالبحث العلمي توجها وتمويال، ولعل تفعيل اللجنة الدائمة للبحث 
دليل.  خير  مسبوقة  غير  ميزانية  ورصد   2002 منذ  املحدثة  العلمي 
لكن السيدة الوزيرة، تأخر تنفيذ امليزانية يشكل عائقا مزمنا إلنجاز 
البحوث خصوصا التطبيقية، فقد تنتهي املدة االفتراضية ملشروع ما 
قبل وصول املعدات املطلوبة، تنفيذ ميزانية املختبر تتطلب توافقات 
مع الشعبة، ثم املؤسسة في إطار صفقة كبيرة واحدة، ثم الجامعة، ثم 
املراقب املالي، التقدم لطلب العروض يفرض على املمون إما التعهد 
بكل مواد الصفقة أو تركها ثم املعاناة مع نقص السيولة، وإذا ظهر عيب 
جزئي في الصفقة، فعلى الجميع االنتظار. السيدة الوزيرة، ال مناص 
من تمييز صفقات البحث العلمي عن باقي الصفقات وتخفيف مساطر 
الصرف وبنائها على الثقة الكاملة أوال، واملحاسبة الصارمة أخيرا، مثال 
اعتماد سندات الطلبbons.de.commandes واملراقبة البعدية، البد 
من مراجعة املساطر الثقيلة لصرف امليزانية ال سيما أن مدة التحضير 

للدكتوراه أصبحت مقننة بأجل ال يقبل التأخير، وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، التعقيب اإلضافي لفريق األصالة واملعاصرة.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةملهد8رةاكنعو�سي:

السيدة الوزيرة احنا كنا تنتظرو منكم، هاذ امليزانية الزهيدة التي 
ال تشرفنا...

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

الوزيرة  السيدة  تفضلوا  التوقيت،  انتهى  النائب  السيد  شكرا 
املحترمة.

ةاعيدةرسميلربنرخلدونرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاتسليمر
ةاس ليروةابحثرةاسلميروتكوينرةألط :

طبعا ما كاين حتى �شي ميزانية للبحث العلمي تتعطى للجمعيات هذا 
أكيد ...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

تفضلوا اسمح لي السيد النائب، عطيتوا رأيكم اسمح لي ال، خليوا 
السيدة الوزيرة تتكلم، تفضلوا السيدة الوزيرة.

ةاعيدةرسميلربنرخلدونرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاتسليمر
ةاس ليروةابحثرةاسلميروتكوينرةألط :

بالنسبة يعني امليزانية املخصصة للبحث العلمي ...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

حتى أنتم انتهى لكم الوقت السيدة الوزيرة، الغالب هللا، عندي 
إيال اسمحتو أن التوقيت وعندنا قرار املكتب أن التوقيت محدد وفقا 
للقانون، واحد تيمارس سلطاته اللي فوق سلطاته ما يمكنش يمارسها.

الوحدة  استهداف  عن  االشتراكي  للفريق  املوالي  للسؤال  ننتقل 
الوظيفية ألساتذة التعليم العالي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة، 

طرحي السؤال ديالكم.

ةاب ئبلرةاعيدةررشيدةرببمعسود:

السيدة الوزيرة، سؤالنا يتمحور حول مستجدات الوحدة الوظيفية 
ألساتذة التعليم العالي؟ شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة عندكم �شي جواب؟

ةاعيدةرسميلربنرخلدونرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاتسليمر
ةاس ليروةابحثرةاسلميروتكوينرةألط :

شك ةرةاعيدةرةاب ئبلرةملحترمل،

طبعا احنا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر 
كنعتبروا بأن األستاذ الجامعي هو قطب الرحى ديال أي إصالح، وفهاذ 
اإلطار باشرنا واحد املجموعة ديال اإلصالحات، واللي هي كلها كانت 
بشراكة ويعني بمتابعة من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

كاين �شي تعقيب السيدة النائبة؟ تفضلوا.

ةاب ئبلرةاعيدةررشيدةرببمعسود:

السيدة الوزيرة، كنعرفوا جميع بأن إصالح التعليم العالي دائما أو 
غالبا وتاريخيا يكون مؤطر بلحظات سياسية قوية، بدءا من 75 مرورا 
ب 2000 تجربة التناوب التوافقي وصوال إلى 2011. دستور 2011 هو 
عنوان هذه اللحظة القوية، لكن السيدة الوزيرة، قلتم بشراكة مع 
النقابة الوطنية للتعليم العالي، احنا عارفين العالقة، عارفين التعثرات، 
عارفين االرتباك فهاذ العالقة هاذي بل هناك توجه نحو تجاوز مبدأ 
التدبير الديمقراطي التشاوري التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم 

العالي، هذا من جهة، خاصة في مشروع ديال إصالح قانون 01.00؛
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ثانيا السيدة الوزيرة، هناك مطلب أسا�شي هو فتح ورش إصالح 
القانون األسا�شي، هذا كيطرح إشكال حقيقي في إصالح الجامعة، ولكن 
باملقابل هناك توجه نحو اختراق وخلق نقابات من أجل ما�شي فقط 
استهداف الوحدة ديال النقابة بل استهداف املطالب النقابية الوطنية.

ةاعيدررئيسرةلجلعلر:

شكرا السيدة النائبة، اللي اعطى هللا هو هذا، كاين �شي تعقيب 
إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم من فريق العدالة والتنمية، إيال 

اسمحتي اعطيني غير واحد الدقيقة نشوف التوقيت، تفضلوا.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةاسزيزرأفت تي:

البعض الزال يؤمن بالشمولية والكليانية على طريقة »بول بوت« 
»pol.pot«، والخمير الحمر ديال سبعينيات القرن املا�شي، صعب أنكم 

تعطيوا دروس للناس في الوحدة النقابية وأنتم من...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

راه ما عندكمش الحق تعقبوا على النائبة السيد النائب...

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةاسزيزرأفت تي:

وأنتم من شتت االتحاد الوطني لطلبة املغرب، واالتحاد املغربي 
ثم  انشققتم  ثم  انشققتم  ثم  األخيرة  هذه  عن  وانشققتم  للشغل، 

انشققتم حتى..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

غير إيال اسمحتوا السيد النائب أنا الرئيس،.. غير احتراما للرئاسة، 
واحد الدقيقة ومن بعد خود الكلمة،.. هللا يجازيكم بخير كاينة 2 ديال 
العناصر هو عدم التعقيب على النائب، وكذلك عدم املساس باحترام 
واجب النواب اآلخرين، قل رأيكم باستقاللية، لكن إيال اسمحتوا باش 
نديرو حسن سير هاذ الجلسة، أما اآلن بعد 4 ديال السنوات باقيين 
ندخلو في تشنجات راه ال تليق بهاذ املجلس، تفضلوا السيد النائب 
مع كامل االحترام، قول اللي بغيتي غير باحترام هاذ 2 ديال العناصر، 

تفضلوا.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةاسزيزرأفت تي:

..إذن قلت شمولية ولى عهدها، وصعب اللي قام بإشكاالت كبيرة 
في صفوف االتحاد الوطني لطلبة املغرب واالتحاد املغربي للشغل ثم 
انشق عن هذه األخيرة وانشق ثم انشق وانشق حتى صدق عليه كالم 
محمد مطر، صعب ألن اليوم الحاجة قائمة إلى التصحيح وإلى معالجة 
التحريفية نضاليا وديمقراطيا باملواجهة ديال البيروقراطية وباملواجهة 
ديال الترهل النقابي، احنا اشتغلنا إلى جانب األستاذ بوطالب واشتغلنا 
إلى جانب بن الجياللي هللا يرحمو وإلى جانب العراقي هللا يرحمو، حرصا 

على اإلرث اللي خاله الزعيم عالل هللا يرحمو واملرحوم جسوس هللا 
يرحمو، واملرحوم بالل هللا يرحمو، والكتاني هللا يطول عمره. أما اليوم، 

اليوم فيه تحريفية البد من املواجهة ديالها والتصحيح آت ال محالة.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  �شي  كاين  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة الوزيرة.

ةاعيدةرسميلربنرخلدونرةاوزي ةرةملبتدبلرادىروزي رةاتسليمر
ةاس ليروةابحثرةاسلميروتكوينرةألط :

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

أنا طبعا غير معنية بالنقاش النقابي-النقابي، فيما يتعلق بالسؤال 
ديال السيدة النائبة املحترمة، تكلمتي على القانون األسا�شي 01.00، 
للتربية  األعلى  املجلس  ديال  األنظار  على  مطروح  اآلن  أنه  معروف 
األساتذة  ديال  األسا�شي  للنظام  بالنسبة  العلمي،  والبحث  والتكوين 
الباحثين سطرنا في املخطط 2013-2016 املراجعة ديال هاذ النظام، 
وهو ورش مفتوح وبتشارك، وبدينا في التنزيل ديال هاذ املشروع بحيث 
استطعنا أننا نحلو املشكل اللي كان واقف مدة 12 سنة ديال األساتذة، 
واللي  العالي،  التعليم  ألساتذة  يدوزوا  باش  املؤهلين  األساتذة  هيئة 

غتحل املشكل ديال ما يزيد عن 7000 أستاذ، شكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

هاذ  في  ديالكم  املشاركة  على  ونشكرك  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
التضامن  وزيرة  السيدة  وهي  لوزيرة  غنتقلوا  ولكن  هاذي.  األمسية 
واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية حول أول سؤال من فريق العدالة 
الخاصة،  االحتياجات  لذوي  االقتصادي  التمكين  حول  والتنمية، 
تفضلوا فريق العدالة والتنمية لطرح السؤال، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرسسدرح زم:

ةاعيدةرةاوزي ة،

البرنامج الحكومي جاء بعدد ديال اإلجراءات للعناية بهاذ الفئات 
ذوي االحتياجات الخاصة، على رأسها القانون اللي أعددتم املشروع 
ديالو لألشخاص في وضعية إعاقة، اليوم السؤال ديالنا حول املوضوع 
اللي عملت  أشنو اإلجراءات  الفئة؟  لهذه  االقتصادي  التمكين  ديال 

الحكومة واللي ناوية تعملها إن شاء هللا؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شوية الهدوء هللا يجازيكم بخير، راه السيد النائب كيطرح السؤال 
ديالو، شوية الهدوء هللا يجازيكم بخير،.. عاودوا التوقيت وطرح السؤال 
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من جديد، عاودوا التوقيت هللا يجازيكم بخير، تفضلوا السيد النائب 
املحترم تفضلوا، راه ما يمكنش نستمروا إيال ما اسمعناش لبعضياتنا، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرسسدرح زم:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيدة الوزيرة، البرنامج الحكومي جاء بعدد من اإلجراءات للعناية 
اللي  القانون  رأسهم  على  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  الفئات  بذوي 
أعددتم املشروع ديالو األشخاص في وضعية إعاقة، اليوم تنساءلوكم 
في موضوع التمكين االقتصادي ديال هذه الفئة؟ أشنو اإلجراءات اللي 

قامت بها الحكومة واللي ناوية تقوم بها؟ وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيدة الوزيرة املحترمة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و8ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةال تم عيل:

سيدر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلين.

الذي  املهم جدا،  السؤال  املحترم على هذا  النائب  السيد  شكرا 
القانون  على  وكذلك  الدستوري  النص  على  عنه  اإلجابة  في  يستند 
وزاري  مجلس  في  عليه  املصادقة  تمت  الذي  اإلطار  قانون  مشروع 
سابق، وكذلك في إطار السياسة العمومية املندمجة لفائدة األشخاص 
في وضعية إعاقة. الجانب املتعلق بالتمكين االقتصادي فيه شقين: شق 
املرتبط باالقتصاد التضامني بشكل عام، والذي نسهر عليه من خالل 
املؤسسات العمومية تحت الوصاية؛ والشق الثاني املتعلق بصندوق 
التماسك االجتماعي في إطار قانون املالية الذي صادقتم عليه، والذي 
وبذلك  إعاقة،  في وضعية  األشخاص  يخص  الذي  الشق  في  فعلناه 
فنحن بصدد التهييئ لبرنامج األنشطة املدرة للدخل اللي هي كنشتغلوا 
بها سنين، لكن اليوم عندها اعتمادات مرصودة وكذلك استهدافها هو 
الشخص في وضعية إعاقة ما �شي حد آخر. إذن اليوم صندوق التماسك 
االجتماعي يمكننا من التمكين االقتصادي لألشخاص في وضعية إعاقة 
بشراكة مع الجمعيات حيث أن املشاريع تقدم للجمعيات والتمويل يأتي 

من القطاع.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة الوزيرة، عندكم �شي تعقيب السادة النواب العدالة 
والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةاوه برةا ةجي:

ةاعيدرةا ئيس،

شكرا للسيدة الوزيرة على الجواب ديالكم، طبعا الخطاب املوجه 
إليكم هو في أصله موجه أيضا للحكومة على اعتبار أن هذا هو القطاع 
هو قطاع أفقي كيهتم يعني كل داك الوزارات، اإلشارة الثانية اللي بغيت 
نقول إيال كان واحد مجموعة من الفئات بالفعل قد استفادت كنتكلموا 
على الطلبات، كنتكلموا على املر�شى من خالل التخفيض ديال األدوية، 
وما إلى غير ذلك، وأخيرا األرامل، وفي نفس الوقت كنوهوا بعدم جعل 
اإلنسان املعاق يعني خارج السن، فهاذ الفئات كلها استفادت، لكن 
املعاق إلى اآلن من خالل أيضا الجواب ديالكم تيبان ما يزال هناك 
رهانات، مازال هناك..، هذه الفئة في الحقيقة أعتقد أنه مع الزمن 
ديال الحكومة اللي قريب يسالي خاص تكون إجراءات حقيقية وعملية، 
كنقول في مقدمتها تفعيل القرار الوزاري اللي معروف اللي كيق�شي 
ب%7 في مادته الثانية، واللي حدد حتى املناصب ديال هؤالء الناس، 
كنتكلموا أيضا فإن لم يكن هذا فليكن على األقل دعم مباشر ليس 
فقط للمعاقين عند األرامل، وإنما للمعاقين بذواتهم حتى يتسنى لهم 
في حده األدنى أن يقوموا بال�شيء الضروري. أيضا هناك مجاالت أخرى 
اآلليات،  هاذيك  الخصوص  وجه  على  أقول  عليها،  االشتغال  يمكن 

األجهزة، ألن هي املسلك الطبيعي باش تخليهم يندمجوا في االقتصاد.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  �شي  كاين  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة الوزيرة، عندك بعض الثواني.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و8ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةال تم عيل:

بغيت نذكر السيد الرئيس، بأن 7 % كتعلق بالوظيفة العمومية 
وما�شي في الجانب املتعلق بالتمكين االقتصادي، الجانب اللي تكلمنا 
عليه مرتبط بقانون املالية اللي ما صادقتوا على هاذ الفقرة املتعلقة 
بتفعيل صندوق التماسك االجتماعي حتى برسم سنة 2014، فبعد 
مصادقة مؤسستكم املحترمة عاد بدينا كنشتغلوا على تيهيء الصندوق...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

السيدة  أودي  التوقيت  على  تنتكلم  أنا  غنتاقلو،  التوقيت..  ال   ..
الوزيرة، ما عندي عالقة بذاك ال�شي اللي قلتي، عندي غنتاقلوا لفريق 
لتأهيل  الوزارة  استراتيجية  لألحرار حول سؤال عن  الوطني  التجمع 

ودعم مؤسسات الرعاية االجتماعية، تفضلوا.
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ةاب ئ9رةاعيدرحم درآيترب ه :

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيدة الوزيرة، في إطار تأهيل القطب االجتماعي واستشعارا من 
فريق التجمع الوطني لألحرار بأهمية الدور املنوط بمؤسسات الرعاية 
عن  الوزيرة،  السيدة  نسائلكم  الوطني.  الصعيد  على  االجتماعية 

استراتيجية الوزارة لدعم وتأهيل هذه املؤسسات؟

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة الوزيرة املحترمة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و8ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةال تم عيل:

في  به  نقوم  ملا  متتبعون  أنتم  أوال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
مؤسسات  تاريخ  في  مرة  ألول  تقرير  أصدرنا  بأننا  وتعلمون  القطاع، 
الرعاية االجتماعية تشخي�شي لوضع هاته الهيئات، ومن بعد وضعنا 
مقاربة إصالحية، دخل فيها أننا خاصنا نديرو بطاقة تشخيصية لكل 
مؤسسة، بدينا بمؤسسات األشخاص املسنين، والعملية قد اكتملت؛

ثاني �شي هو تكوين العاملين االجتماعيين املتخصصين، ألن كان 
العامل االجتماعي تيدير كل�شي، تيكون جليس املسن، وتيكون تيتعامل 
مع الشخص املعاق، وكيتعامل مع الطفل املتخلى عنه، وكيتعامل مع 
املرأة في وضعية صعبة، هذا غير ممكن، اآلن هناك تخصصات حسب 

الفئة املستهدفة؛

ثالث �شي هو تعبئة الدعم من خالل املؤسسات املقاوالتية في إطار 
عندنا  التشريعي  املخطط  في  طبعا  للمقاولة،  االجتماعية  املسؤولية 
القانون 14.05 في الجدولة، هو جاهز سيحال على األمانة العامة في 
أقرب األوقات، وطبعا هناك اشتغال على بروتوكول التكفل حسب 

الفئات املستهدفة.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة الوزيرة، كاين تعقيب؟ السيد النائب من التجمع 
الوطني لألحرار، تفضلوا.

ةاب ئ9رةاعيدرحم درآيترب ه :

شكرا السيدة الوزيرة، تنشكركم وتنشكروا الحكومة والوزارة على 
اإلجراءات اللي تتقوموا بها.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت،.. نعم، صححوا لنا التوقيت، 
واحد الدقيقة هللا يجازيك، تفضلوا، تفضلوا، تفضلوا السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرحم درآيترب ه :

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

الهدف األسمى السيدة الوزيرة من طرح هذا السؤال أوال هو تأهيل 
كفالة  يخص  فيما  بدورها  لتضطلع  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات 
األطفال املهملين، وخلق املزيد من دور األطفال ودور الطالب والطالبة، 
ودور األشخاص املسنين، ومؤسسات تعنى برعاية األشخاص املعاقين، 
وإعادة تربيتهم وتأهيلهم، ومحاربة التشرد، والتسول، وإعادة إدماج 
األشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة خاصة بالعالم القروي. 
كذلك السيدة الوزيرة فيما يخص مؤسسة الرعاية االجتماعية البد 
باش نشكرو القائمين على تسيير هاذ املؤسسات من مكاتب الجمعيات، 
وكذلك املوارد البشرية اللي كتعمل في هاذ امليدان السيدة الوزيرة، 
واللي بغيناكم تشوفوا راه كاين خلل، ألنه هاذ املوارد اللي كيخدموا فهاذ 
مؤسسات الرعاية االجتماعية أكيد بأنه الجمعيات هم اللي كيتكلفوا 
بهم، وواحد العدد منهم ما كيتقا�شى حتى الحد األدنى من األجور، 
كل جمعية وكيفاش تتعامل مع املوظفين اللي كيخدموا معاها، وهاذ 
ال�شي بغيناه ألن هم اللي كيمشيوا هاذ املؤسسات واللي خاص ضروري 
العناية بهم، وخاص قانون اللي يكون يتطبق على الجميع ويحميهم، 
قلت  كما  الدور  ألنه  املتدخلين،  ديال  العدد  واحد  وكذلك مشكورا 
املدر�شي،  الهدر  الرعاية االجتماعية خاصة، محاربة  ديال مؤسسات 
وبالنسبة للفتيات في العالم القروي راه لوال هاذ مؤسسات الرعاية 
االجتماعية راه كان من قبل كان 0 % بالنسبة لتمدرس الفتاة، وهنا 
راه كان مشكورة املؤسسات املنتخبة اللي كتدخل والسلطات اإلقليمية 

والسلطات املحلية وكذلك املبادرة الوطنية للتنمية..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، التوقيت مضبوط السيد النائب، كاين �شي 
تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة الوزيرة في بعض الثواني.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و8ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةال تم عيل:

من 1909 كنا في مؤسسة واحدة، اليوم في 2015 عندنا ما يزيد 
عن 1500 مؤسسة، هذه مؤسسة عندها تخصصات مختلفة، طبعا 
القانون 14.05 جاء في 2005 لكي ينظم، اليوم بعد تقريبا 10 سنوات 
كيحتاج إلى تعديل، فهو اليوم جاهز معدل إلصالح هذه املنظومة، هناك 
متدخلين أساسيان: وزارة التضامن ووزارة الداخلية اللي كيشتاغلوا 
في انسجام، لكن مشاكل املؤسسات كثيرة جدا، عندك كل يوم إطفاء 
الحريق كل يوم كل يوم، فاملشاكل البنيوية غادي يحلها القانون، ولكن 
املشاكل املرتبطة باإلنسان في التدبير في تسيير املؤسسات هذاك خاصو 
ثقافة حقوق  إرساء  في  نساهمو جميع  الوعي، وخاصو كذلك  واحد 

اإلنسان وثقافة التضامن...
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة الوزيرة، ننتقل للفريق االشتراكي بسؤال حول عملية 
دعم األرامل، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةلخ اقرةاق وطي:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

الدعم  الصبر  بفارغ  ينتظرون  واأليتام  األرامل  الوزيرة،  السيدة 
للحماية  داعمين  دائما  كنا  االشتراكي  الفريق  في  ونحن  املباشر، 
وعن  امللف  هاذ  مستجدات  عن  اليوم  نسائلكم  لهذا  االجتماعية. 

التدابير املتخذة من أجل أخذ املسار الصحيح لهذا التوجه؟ وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة الوزيرة.

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و8ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةال تم عيل:

أوال توصلنا ب 16 ألف ملف للسيدات األرامل لفائدة األبناء ديالهم 
األيتام، ونحن نشتغل في الوزارة ووزارة الداخلية بتوافق لتمكينهم من 

هاته املنحة التي ينص عليها املرسوم.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

عندكم  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
تعقيب.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةلخ اقرةاق وطي:

شكرا السيدة الوزيرة، اللي تيبان في الواقع هو أن بعض األحزاب 
كتستغل هاذ املبادرة لهدف مقيت، هدف سياسوي مقيت، وتبين هاذ 
ال�شي من خالل االستمارات ديال طلب الدعم كتحمل رموز أحزاب، 
لهذا نسائل الحكومة مرة أخرى عن التدابير املتخذة من أجل الحد من 

نوع ديال هاذ املمارسات، وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  �شي  كاين  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الحركة.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةاعيمو:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

بإيجابية هذه املبادرة، فقط نريد  السيدة الوزيرة، نحن نسجل 
املرأة  ديالو،  األب  مات  اللي  الطفل  فقط  ليس  األرملة  املرأة  إدماج 
بالدراري وهو واحل  الرجل األرمل وهو معاق بقى واحل  األرملة، ثم 

معهم، كذلك بعض الحاالت االجتماعية اللي الطفل مات األب ديالو 
3 السنوات و4 السنوات بغينا هاذ  5 السنوات  وماتت يماه وعنده 
الشريحة السيدة الوزيرة، نخدمو عليها كأغلبية، باش هاذ الشريحة 
اللي كتنتظر منا هاذ الخطوة اإليجابية اللي زعزعت املغرب، زعزع من 
أجل هاذ املبادرة، ولكن في أرض الواقع باقين باخلين على هاذ الناس، 
بغينا نزيدوهم كأغلبية كحكومة، باش ننصفو هاذ الشريحة من هاذ 
املجتمع ألن املرأة اللي مات الرجل وخال ليها طفل عام، عامين، ثالث 

سنين أربع سنين، خمس سنين تيقرا...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، أعطي الكلمة للفريق االستقاللي، التعقيب 
يعطونا  غير  الدقيقة  واحد  النائبة  السيدة  اسمحتي  إال  اإلضافي، 
التوقيت، باش نضبطو، مازال ما أعطونا التوقيت هاذو.. إيال اسمحتو 

إذن ما بقاش عندك ال تفضلوا، عندهم التوقيت، تفضلوا.

ةاب ئبلرةاعيدةرفتيحلرةابق لي:

السيدة الوزيرة، بالنسبة للشعب املغربي كان ينتظر قاطبة التفعيل 
ديال صندوق التماسك االجتماعي، وإلى جانبه صندوق التكافل العائلي، 
ولكن بكل أسف أن لحد اآلن اللي كيهمنا هي الحصيلة، الحصيلة هي 
ليس هناك أي امرأة مغربية توصلت بمستحقاتها، إذن هاذي نمرة 

واحد؛

سيا�شي  استغالل  هناك  بأن  تيالحظو  اآلن  الناس  أن  هو  ثانيا، 
موسمي، ألن االنتخابات قربت والو شادين اللوائح وتيدوروا في الديور 
وتيقولوا أعطيونا السميات، راه هاذ ال�شي حرام ألن العمل السيا�شي 
خصو يبقى في معزل ومنأى عن املصالح ديال الفئات السيما الفئات 

املتردية؛

املسألة الثالثة السيدة الوزيرة، كاين هناك شروط تعجيزية شروط 
الخزيرات، أنا بغيت نعرف كيفاش إمرأة أرملة كتقري ثالثة أطفال 
ديالها وما عندهاش مدخول، واش هاذي كتعيش بالهواء وتاتكل بالهوا 
وكيمشيوا بالهوا، فإذن هاذ الشروط التعجيزية خاص يكون فيها واحد 
اللي كتعطي هاذ الحق  التطبيقية،  إعادة النظر السيما في املراسيم 
السيما أن هاذ صندوق التماسك العائلي فيه 7 و8 مليار من جيوب 

املواطنين وأنها خاصها تم�شي لذوي الحقوق باش يمكن..؛

ومسألة أخيرة هي املرأة األرملة اللي ما عندهاش وليدات )عاقر( 
عندها عقم عطاه ليها هللا سبحان وتعالى وبقات، فإذن فين كندفعوا هاذ 
املرأة هاذي؟ إذن هذه أسئلة محرجة اللي كتساءلنا جميعا وكنتمناوا 
أننا نلقاو األجوبة، السيما أنك السيدة الوزيرة سيدة وتنتمين إلى هذا 
املجتمع وضروري عندك غيرة على هذه الفئات فنتمناوا ما يكونش فيها 
يكون فيها واحد النوع من التجاوب، واحد التشاركية وتسمعوا الرأي 

ديال املعارضة..
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ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، ما كاينش �شي تعقيب إضافي؟ التجمع الوطني 
لألحرار عندو التوقيت تفضل، واحد الدقيقة هللا يجازيك بخير يعطيونا 
التوقيت في la.régie، التجمع الوطني لألحرار، ما عندكش الوقت السيد 
النائب، تفضلوا السيدة الوزيرة عقبو، عفوا العدالة والتنمية، نعطيو 

التعقيب اإلضافي للعدالة والتنمية، تفضلوا.

ةاب ئبلرةاعيدةرآمبلرم ءرةاسيبين:

يكفينا من عرقلة هاذ املبادرة، هاذ املبادرة عرقلت حتى قبل انطالقها 
بمسميات شتى وبمخاوف متعددة، الناس اليوم آن األوان باش يتحرروا 
من فوبية اإلنتخابات، حتى واحد ما كيخدم باعتبارات انتخابية اللي 
كيرهن العمل ديالو كلو باإلنتخابات، هاذي فئة من املواطنين حتى �شي 
حكومة من الحكومات املغربية لم تتذكرها يوما، كانت املراحل اللي 
كان فيها الفائض، كانت املراحل اللي فيها الخوصصة، حتى �شي واحد 

ما تذكر..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

التعقيبات  عن  تعقيب  �شي  عندكم  الوزيرة،  السيدة  تفضلي 
اإلضافية؟

وةألس ةر وةمل أةر ةاتض منر وزي ةر ةلحق و8ر نعيملر ةاعيدةر
وةاتبميلرةال تم عيل:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

أنا بغيت غير نطمأن اإلخوة واألخوات من املعارضة ومن األغلبية، 
هاذي واحد املنحة اللي غادي تعطى للنساء األرامل وفق مرسوم يعني 
وفق نص قانوني، ال يمكن للحكومة اآلن وهي تطبق هذا املرسوم أن 
األطفال  عندهم  اللي  األرامل  على  كيتكلم  املرسوم  هاذ  عنه،  تخرج 
داخل  املحددة  بالشروط  الفئة  بهذه  كنكتفيوا  اليوم  إذن  األيتام، 
املرسوم، وممكن يتفتح الباب لفئات أخرى مستقبال، يمكن مع هاذ 
الحكومة، يمكن مع حكومة مقبلة، لكن يجب أن نبدأ بإنصاف مثل 

هاته الفئات، ويجب أن ننزل هذا القانون كما هو محدد.

اإلخوة  تطمأنوا  باش  محصنة  العملية  بأن  كذلك  نقول  بغيت 
واألخوات البرملانيين، العملية محصنة ال يمكن ألي حزب أو جمعية 
أو  سياسيا  مكسبا  ليحقق  القضية  هذه  على  يركب  أن  أو شخص 
وتحطها  برجليها  تجي  السيدة  أن  اشترطنا  ألننا  إيديولوجيا، عالش؟ 
برجليها، ال يمكن أن ينوب عنها أحد، ال يمكن إال أن تأتي برجليها وتحطها، 
واملسائل اليوم راها مضبوطة والعمل راه مستمر، واللجن اإلقليمية 
شكلت جميعها وتنعقد اليوم وبرمجت 26 اجتماع غير فهاذ األسبوع، 
كما أن اللجنة املركزية قد شكلت وستنعقد فور توصلها بما سترسله 
اللجن اإلقليمية، واليوم عندنا في الجعبة ديالنا 16 ألف ملف إن شاء 

هللا مرشحة لكي ترتفع، ونحن مستعدون للتطبيق. بغيتكم تطمأنوا 
الداخلية  ووزارة  االجتماعية  والتنمية  واألسرة  التضامن  وزارة  أن 
واضعة كل ما يمكن أن يحقق الشفافية، عندنا موقع إلكتروني ممكن 
الواحد يدخل ليه ويشوف جميع الشروط هذه من جهة، من جهة 
ثانية كانت دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التضامن للوالة 
باش يسيفطوها للعمال ويديروا شغاالتهم، كانت كذلك اتفاقية ما 
بين الوزارتين وكذلك الهيئة املشار إليها في املرسوم، يعني اآلن كول�شي 
واجد، كول�شي كاين والعملية محصنة، طبعا األرامل غادي يتوصلوا 
عندما تصبح العملية fluente غادا دايزا، وكتعرفوا بأن هاذ العملية 
إن شاء هللا غادي تنجح، ألن توفرت لها جميع الشروط باش تنجح، 
واألرامل غادي يتوصلوا ألن املسائل مضبوطة وما تبقاوش تخمموا فيما 
يدور من كالم، سواء في اإلعالم أو في املواقع أو على ألسن بعض الذين 
يريدون أن يخلقوا دينامية سياسية قبيل اإلنتخابات، هاذ ال�شي كول�شي 
مردود على أصحابه، وكونوا مطمأنين، ألننا احنايا، بغيت نقول واحد 
الكلمة خفتها تجي كبيرة، بغيت نقول لكم الحكومة حارسة على مصالح 
املواطنين، وحارسة على أال يستفيد أي كان من أي مبادرة حكومية، 
خصوصا عندما تكون هذه املبادرة اجتماعية إنسانية. أنا نف�شي أمنع 
نف�شي في كثير من األحيان أنني نتكلم على هذه املبادرة إال عندما أساءل 
طبعا من املؤسسة البرملانية التي تمارس الرقابة، عالش؟ باش نخليوها 
محفوظة هاذ املبادرة خاصها تنجح باش يجيوا مبادرات أخرى، وطبعا 
يستافدوا النساء األرامل اللي ما عندهومش األطفال، ويستافدوا كل 
اللي في وضعية صعبة واللي في وضعية هشة، شكرا السيد  الفئات 

الرئيس.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة الوزيرة، وكنشكروك على املشاركة ديالكم في هذه 
الجلسة الدستورية. وننتقل إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي، 
األطر  في  الخصاص  حول  واملعاصرة  األصالة  لفريق  األول  السؤال 

التربوية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةش ورو:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير، منذ االستقالل واحنا نتكلم على إصالح التعليم، 
السيد  يسمعني  حتى  نوقف  غادي  الرئيس  السيد  الوزير،..  السيد 

الوزير..

شكرا السيد الوزير، منذ االستقالل قلت ونحن نتكلم عن إصالح 
التعليم، حتى أصبح هذا القطاع عبارة عن مختبر للتجارب وتجربات فيه 
جميع الوصفات، ومن سوء الحظ السيد الوزير، أن العالم القروي 
والطبقات الفقيرة واملتوسطة هي الضحية األولى لهذه التجارب، ويأتي 
في مقدمة هاذ االختالالت الخصاص املهول في املوارد البشرية، النتيجة 
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املعروفة السيد الوزير والنتيجة الحتمية هو الهدر املدر�شي، هو غياب 
الجودة، هو غياب الفعالية، السؤال املطروح اليوم السيد الوزير، 
ونحن في السنة الرابعة من عمر الحكومة، آشنو تعمل للحد من هاذ 

االختالالت؟ وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير الجواب..

ةاعيدررشيدربلمخت رروزي رةاتربيلرةاوطبيلروةاتكوينرةملنهي:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاع دةرةابوةبرةملحترمون،

شكرا السيد النائب لوضع هذا السؤال، اللي هو حقيقة سؤال مهم 
جدا وغادي نجاوب عليه أوال غادي نعطي بعض األسباب: الخصاص 
في األطر التربوية وبالخصوص في العالم القروي، وثانيا ما بعد التدابير 
املوجهة بطبيعة الحال لحل هذا املشكل. أوال بغيت نعلمكم بأن في هاذ 
السنة هاذي -2014 2015 عدد األساتذة اللي هما اآلن موجودين 230 
ألف و829 منهم 42,6 % في الوسط القروي، وسجل بذلك تطور نسبي 

ضئيل ديال %2 مقارنة مع السنة املاضية، أسباب الخصاص:

أوال: محدودية املناصب املالية املخصصة للقطاع، البد باش نقولو 
هاذ ال�شي هذا؛

ث ني : التوسع املستمر لعدد األساتذة اللي كيمشيوا في التقاعد؛

العالم  من  املدرسين  هجرة  في  ممثلة  االنتقالية  الحركات  ث اث : 
القروي، وبطبيعة الحال كاين كذلك التوسع املستمر للعرض التربوي، 

تنقول لكم بأننا شخصيا ما مسرورش بهاذ العدد ديال األساتذة ...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم، تعقيب.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةش ورو:

السيد الوزير، يعني ما يمكنش اليوم نسمحو يتقال هاذ ال�شي، 
ألنه القطاع ديالكم تعطاتو جميع اإلمكانيات، وغير مسموح أنه نقولو 
لهاذ القلة في املوارد البشرية، وخاصة في العالم القروي، السيد الوزير 
كاين واحد التفاوت كبير، العالم القروي راه كيعاني من مشكل ديال 
الخصاص، وعندو انعكاسات سلبية على الجودة وعلى الهدر املدر�شي، 
إذن هاذي مسائل كلها ما يمكنش نستمرو بعد االستقالل واحنا في 
كاينش  وما  به،  ونعترفو  كاين خصاص  بأنه  نقولو  الجديد  الدستور 
يعني  الحلول وإال  ليه  تلقى  الحكومة خاصها  اإلمكانيات، هذا شغل 

األمور غادي تزيد تتأزم وهذا وكل مرة نتكلمو على اإلصالح.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، كاين �شي تعقيب إضافي؟ شكرا السيد النائب، 
شكرا السيد الوزير. ننتقل للسؤال املوالي، ما بقاش عندكم التوقيت 
السيد الوزير، سؤال حول مظاهر العنف الخطيرة باملؤسسات التربوية 
والتعليمية لفريق االتحاد الدستوري، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ةاب ئبلرةاعيدةرأمرةاببينرلحلو:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

الخطيرة  العنف  مظاهر  عن  اليوم  نسائلكم  الوزير،  السيد 
باملؤسسات التربوية والتعليمية؟ وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير عندكم الجواب على 
السؤال حول مظاهر العنف.

ةاعيدررشيدربلمخت رروزي رةاتربيلرةاوطبيلروةاتكوينرةملنهي:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، حقيقة هذه ظاهرة اللي هي مؤسفة، 
وبطبيعة الحال الوزارة راه تتبعها، وعندها إحصائيات مهمة اللي كتبين 
بأن مع األسف هاذ العنف موجود وكيتزاد، وفهاذ اإلطار نقدرو نشوفو 
ما هي الحلول، كيتبين بأن الحل األول هو تخليق املدرسة من خالل 
تصريف مبادئ النزاهة والقيم داخل املدرسة، هذا �شيء أول، في هاذ 
اإلطار هذا أصدرت الوزارة مذكرة بتاريخ 9 يناير 2015 حول التصدي 
اآلن  كنتبعوا  واحنا  املدر�شي،  بالوسط  املشينة  والسلوكات  للعنف 
فعالية هذه املذكرة؛ إدماج قيم املواطنة في املقررات الدراسية من جهة 
أخرى؛ تنظيم حمالت لتحسيس وتوعية لفائدة التالميذ واآلباء وجميع 
األطر اإلدارية والتربوية؛ تعميم خاليا اإلنصات والوساطة باملؤسسات 

التعليمية.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب؟ تفضلي السيدة النائبة املحترمة اللي 
عندكم �شي جواب.

ةاب ئبلرةاعيدةرأمرةاببينرلحلو:

السيد الوزير، لقد بات العنف املدر�شي ظاهرة تقض مضجع األسر 
ورجال ونساء التعليم، وكل املهتمين بالشأن التربوي، وأصبحت األوضاع 
األمنية بمؤسساتنا التعليمية تدعو إلى القلق، املحيط املدر�شي أصبح 
مرتعا ملروجي املخدرات التي دخلت األقسام وصفحات الفايسبوك، 
ونرى االستفزازات املتكررة من طرف التالميذ، وكذلك بعض األساتذة، 
السالح  واستخدام  بالفتيات،  والتحرش  بينهم،  فيما  األساتذة  بل 

األبيض خاصة في أوقات خروج التالميذ.
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السيد الوزير، إن أولياء وآباء التالميذ ال يريدون مذكرات وزارية، 
ولكن يطالبون بدوريات أمنية في أوقات مغادرة املؤسسات التعليمية 
برشيد مثال،  العنف، كإقليم  فيها  يتف�شى  التي  املناطق  في  خصوصا 
السيد  وغيرهما..  خلدون  ابن  وإعدادية  الجديدة  التأهيلية  الثانوية 
الوزير، نتساءل عن تراجع دور املدرسة في التسلق االجتماعي، تراجع 
من  تلقت  التي  والضربات  التعليم  ورجال  لنساء  االعتبارية  املكانة 

مصالحكم..

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، كاين �شي تعقيب إضافي؟ ننتقلو إلى سؤال 
التجمع الوطني لألحرار حول إشكالية النقل املدر�شي بالعالم القروي، 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

ةاب ئبلرةاعيدةرسميرةرةاق سمي:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

رغم املجهودات املبذولة من طرف جمعيات املجتمع املدني في حل 
إشكالية النقل املدر�شي بالعالم القروي، ال زلنا نرى خصاصا. سؤالي 
السيد الوزير، ماهي اإلجراءات والتدابير التي اتخذتموها في شأن هذا 

املوضوع؟ وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير عندكم الجواب حول 
النقل املدر�شي.

ةاعيدررشيدربلمخت رروزي رةاتربيلرةاوطبيلروةاتكوينرةملنهي:

السيدة النائبة املحترمة، قامت الوزارة بواحد املجهود كبير فيما 
و2015   2009 بين  ما  املمتدة  الفترة  خالل  املدر�شي،  النقل  يخص 
النقل املدر�شي من  التالميذ والتلميذات املستفيدين من  ارتفع عدد 
2200 مستفيدة ومستفيد، إلى ما يناهز 90.000 مستفيد، وبلغ عدد 
الحافالت في املوسم الدرا�شي الحالي أزيد من 1249 حافلة نقلت أزيد 
اللي هي  الهوائية  الدراجات  عليها  وزيد  وتلميذة،  تلميذ   29.750 من 
هاذ الرقم اللي عطيتكم، وبطبيعة الحال امليزانية مرتفعة، ولكن احنا 
ماجيين في املجهود ديالنا ألن كتشوفوا هاذ االرتفاع اللي هو مهم جدا، 
وكذلك كاينة إحدى الحلول األخرى اللي هما الداخليات بطبيعة الحال، 
واملدارس الجماعاتية اللي هي كتمكن كذلك باش في املستقبل تحل 
واحد الطرف من هاذ املشكل. ولكن خاصكم تعرفوا كلكم بأن التشتت 
في العالم القروي هو مشكل كبير، واللي بطبيعة الحال خاصو إمكانيات 
كتساعدنا  اللي  أخرى  جهات  كاين  بأن  نقولو  خاصنا  واآلن  باهظة، 
وبالخصوص املبادرة الوطنية للتنمية البشرية واملحسنين، وشكرا لكم.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ةاب ئ9رةاعيدرسميرةرةاق سمي:

السيد الوزير، أنا سؤالي كان طبعا احنا كنعرفوا اآلن كاين واحد 
العدد ومجموعة كبيرة ديال اإلعداديات في الجماعات القروية، النقل 
املدر�شي الدعم ديال هاذ الحافالت السيد الوزير واحنا كنعرفوا املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية منحات واحد العدد ديال الحافالت ولكن 
املشكل األسا�شي هو في الدعم يعني في تدبير هاذ النقل املدر�شي، النقل 
املدر�شي كيحتاج للبنزين، كيحتاج للصيانة، كيف ما كنعرفوا كاينة اآلن 
تالميذ في الدواوير كيدفعوا واحد 50 درهم للسائق، ولكن كاين الدعم 
ديال التربية الوطنية كيتعطى لبعض الجمعيات، ما عرفتش كيفاش 
كيتم التوزيع ديالها، ألن احنا توصلنا بواحد العدد ديال الشكايات، 
كاين اللي كيتوصل وكاين اللي ما كيتوصلش، وهنا السيد الوزير احنا 
تنطلبوا منكم في إطار املقاربة التشاركية واحد العدد ديال املؤسسات 
منها الوزارات املعنية: كالداخلية وكوزارة النقل كذلك واملبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية، ويكون هناك تنسيق بيناتكم أنه باش تعاونوا، ألنه 
كاين عاود كذلك كيحطو امللفات ديال املنح، كاين بعض الجماعات 
كتمنح وكاين بعض الجماعات ما كتمنحش، واحنا ملا كتوقف هاذ 
نحاربوه  احنا  كنبغيوا  واللي  املدر�شي  الهدر  في  كنسببوا  هنا  الحافلة 
اليوم، وال سيما في الفئة ديال الفتيات. السيد الوزير، احنا كنطلبوا 
أنكم تعاودوا النظر في هاذ القضية وال تعملوا بحث وال تشوف كيفاش 

تيتم التوزيع ديال الدعم، وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، عندكم �شي تعقيب السيد الوزير، 
عندكم واحد 30 ثانية.

ةاعيدررشيدربلمخت رروزي رةاتربيلرةاوطبيلروةاتكوينرةملنهي:

شكرا السيدة النائبة، مع األسف هاذ ال�شي ما وضعتيهش السؤال 
ديالك، إيال كنتي وضعتي هاذ السؤال هذا كنت نجاوب عليه بتدقيق 
وكل �شيء، ولكن ما كاين مشكل احنا الشفافية التامة، وبطبيعة الحال 
إيال كانت هناك تفاوتات وأشياء اللي هي غير قانونية غادي نبحثو فيها 

وغادي...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
حول سؤال متعلق بعدم توصل مقاوالت البناء واألشغال العمومية 

بمستحقاتها، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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ةاب ئ9رةاعيدرسسيدرضور:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير، السؤال تيتعلق بواحد العدد ديال املقاوالت اللي 
اشتغلت مع القطاع ديالكم، وتتعرف معضلة التأخير، ألن التأخر اللي 
واقع في التوصل باملستحقات ديالها واللي عرضاتها تقريبا لإلفالس؟ 

وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير الجواب ديالكم.

ةاعيدررشيدربلمخت رروزي رةاتربيلرةاوطبيلروةاتكوينرةملنهي:

شكرا السيد النائب املحترم، حقيقة كاين هناك عدد من الديون 
اللي بلغت املبلغ ديالها في 2013 تقريبا 8 ماليير ديال الدرهم، ولتصفية 
مستحقات املقاوالت عملت الوزارة على صرف كل السيوالت املحولة 
لحساب األكاديميات 4,36 مليار درهم برسم سنة 2014، وهاذ السنة 
كذلك راه حتى اآلن 4,4 مليار ديال الدرهم، كذلك هاذ الكمية ديال 
الداخليات  منها  زولنا  اللي  إال  اإلطار،  فهاذ  تصرفات  كلها  السيولة 
واملطاعم، هذا كيبغي يقول بأنه هذا مجهود كبير، ولكن مع األسف 
كيبقى عندنا هاذ الديون اللي هي مأخرة اللي جعالت هاذ املشكل هذا 
واآلن احنا كنعملوا مجهودنا كامل باش هاذ املقاوالت يكونوا يتخلصوا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم.

ةاب ئ9رةاعيدرسسيدرضور:

السيد الوزير، مع كامل االحترام بغيت نقول لكم بأنه هاذ الكالم ال 
يمت للحقيقة في الواقع اللي تتعيشوا هاذ املقاوالت اللي الحكومة حاملة 
الشعار ديال الدفاع عندها وتطويرها، بل اللي تنشوفوا اآلن من جراء 
هاذ القطاع هذا هو أن هاذ التأخير جعل واحد العدد ديال املقاوالت في 
وضعية صعبة، كاين اللي تقريبا م�شى لإلفالس، كاين عدد من أرباب 
هاذ املقاوالت مشاوا للسجن، فأين الحكومة من هذا الشعار؟ بغيت 
نحيلكم السيد الوزير، على واحد الحكم قضائي في محكمة االستئناف 
ملراكش اللي أقرت بالحجز على حساب ديال األكاديمية الجهوية ديال 
سوس-ماسة-درعة وهذه إشارة، إشارة قوية بحيث أنه اليوم مصداقية 
ديال الدولة في املحك، نظرا لهاذ الوضعية هذه أكثر من هذا هو أن واحد 
العدد ديال العمال السيد الوزير تشردوا بسبب هاذ التأخيرات يعني 
املخاطبين الجهويين يعني ما تيعطوش أجوبة مقنعة، فاللي تنطلبوا 

منكم السيد الوزير،...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، ننتقلوا إلى الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد 
الوزير عندكم �شي تعقيب؟ ما عندكمش، الفريق االشتراكي بغى تعقيب 

إضافي، شوفوا التوقيت ديالكم إذا اسمحتو، تفضلوا.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرمالل:

أريد أن أشير إلى أن عدم التوصل املقاوالت بمستحقاتها املالية أدى 
إلى توقف األشغال بمجموعة من املؤسسات التعليمية بإقليم الصويرة 
أذكر منها إعدادية »مسكالة« ثانوية »حد الدرا« ثانوية »آيت داود«، 
وهاذ ال�شي كذلك واحنا على أبواب الدخول املدر�شي اللي غيكون على 
بعد 4 أشهر، فنتمنى أن الوزارة أنها تقوم بالواجب ديالها وتؤدي لهذه 

املقاوالت وتسرع كذلك باألشغال فهاذ املؤسسات التعليمية، وشكرا.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا، السيد الوزير عندكم �شي تعقيب؟

ةاعيدررشيدربلمخت رروزي رةاتربيلرةاوطبيلروةاتكوينرةملنهي:

احنا كنعطيوا االهتمام التام لهذه القضية، ولكن اإلشكالية ديال 
السيولة، املشكلة انتما كتعرفوها، احنا باقيين في األزمة االقتصادية غير 
كنتوصلوا بالسيولة من وزارة املالية كنعملوا الواجب ديالنا، وبطبيعة 
الحال وزارة املالية حتى احنا باتصال معاها، كل مرة اللي كيمكن لها 
باش توفر �شي مبلغ كتعطيه لنا وكنخلصوا هاذ الناس، املجهود كله 
ها هو كاين. اآلن يمكن يكون بعض املقاوالت اللي باقي عندهم مشاكل 
اللي  ولكن احنا كنحرصوا باش نكونو عادلين مع الجميع، وكل مرة 

كيمكن باش نخلصوهم كنخلصوهم.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال األخير وهو سؤال للفريق 
الحركي حول وضعية التعليم باملغرب على ضوء تصريحاتكم، تفضلوا 

السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرسسدون:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدرةاوزي ،

ةإلخوةروةألخوةت،

سبق للسيد وزير التربية الوطنية اعطى واحد التصريح اللي قال بأن 
املستوى التعليمي انحدر كثيرا، وجاء في التدخل ديالو وقال بأن 76 % 
من التالميذ اللي درسوا 4 سنين ما كيعرفوش ال يكتبوا وال يقراوا، وزاد 
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قال بأن كاين أسباب تترجع أنه كاين 3 املشاكل اللي عرضها هو: الكفاءة 

ديال األساتذة؛ مشكل األخالق؛ وأخيرا مشكلة الحكامة، وكذلك عاود 

تكلم على أنه البرامج التعليمية غير مالئمة، واعتبر بأن ما يدرس التالميذ 

هو مجموعة من الخرائط السيد الوزير، وقعتوا على الخلل، أشنو هي 

الوسائل باش تصلحوا التعليم؟ وشكرا لكم.

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير الجواب ديالكم.

ةاعيدررشيدربلمخت رروزي رةاتربيلرةاوطبيلروةاتكوينرةملنهي:

شكرا السيد النائب املحترم، حقيقة وضعية التعليم ديالنا مأسوية 

نقولها، زعما إذا ما كانتش مأساوية ما كناش اآلن كنهضروا باش نلقاو 

حلول، وفي هاذ اإلطار هذا قامت الوزارة بأعمال متعددة: أوال التحليل 

والتشخيص وبطبيعة الحال حاولت باش تجمع جميع األساتذة وجميع 

الفاعلين باش يكونوا طرف من اإلصالح، وفي هاذ اإلطار هذا توصلنا 

بعدد أوال من التحاليل وكذلك من االقتراحات، من بعد هاذ ال�شي احنا 

قمنا بواحد الدراسة اللي مكنتنا باش نخرجو بأن كاين هناك 23 نقولو 

مشروع وال اللي خاصنا نقومو به باش نلقاو الحلول، ما غادي يمكنش 

فهاذ الوقت الضئيل باش نعطيوه لكم، ولكن نقولكم البعض منهم: 

األول هو تحسين جودة التعلمات األساسية في االبتدائي هذا أسا�شي، 

ألن إيال ما كانش االبتدائي وكانوا التالميذ كيعرفو يقراوا ويكتبوا ويفهموا 

ذاك ال�شي اللي كيقراوا راه ما كاين حتى �شي نتيجة، مع األسف ذاك 

%76 هي هذي، بطبيعة الحال كان إحداث مسارات تعليمية مهنية، 

هذا �شيء مهم جدا، ملاذا؟ ألن كاين واحد العدد ديال التالميذ اللي 

كيغادروا املدرسة وما كنعطيوهمش الفرصة باش يلقاوا واحد الحل 
آخر، وهذا حتى هو كذلك من املشاريع اللي هي مهمة؛ التأطير عن قرب 
والتكوين عبر املمارسة لصالح األساتذة هذا �شيء مهم جدا؛ تحسين 
الحكامة ديال املدارس اللي هو كذلك وهذا كيدخل فيه التكوين ديال ...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

�شي  عندكم  إيال  النائب  السيد  تفضلوا  الوزير،  السيد  شكرا 
تعقيب؟ تفضلوا السيد النائب املحترم من الفريق الحركي.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرسسدون:

ةاعيدرةا ئيس،

السيد الوزير، ما متافقش معاكم على أننا نسبوا الخلل لألساتذة 
واملعلمين، الخلل جاء نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة، 
نعطي مثال مثال الخريطة املدرسية لعبت واحد الدور كبير باش تحطم 
واملعلم  األستاذ  هاذ  على  كنفرضوا  مثال  كنا  إذا  التعليمي،  املستوى 
باش ينجح التالميذ ب %90، معنى ذلك غنقولوا بأن ذوك التالميذ ما 
كيدرسوش، كذلك أن بالنسبة للعالم القروي الحكومة كانت وعدت 
بأن باش تعطي محفزات للناس اللي كيشتغلوا في البادية لألسف ال 
ديالها كيتحملها  األغلبية  كاين مسؤولية مشتركة، ولكن  إذن  �شيء، 

الجهاز الحكومي، إذن خاصكم...

ةاعيدررئيسرةلجلعل:

على  الجميع  كنشكر  الوزير.  السيد  النائب، شكرا  السيد  شكرا 
املساهمة ديالو وأرفعرةلجلعل.
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محض رةلجلعلرةات سسلروةاثالثينرنسدرةمل ئتين

ةات ريخ: الثالثاء 09 رجب 1436ه )28 أبريل 2015م(.

ةا ئ سل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

بعد  الثانية  الساعة  ابتداء من  دقيقة  أربع وخمسون  ةاتوقيت: 
الزوال والدقيقة الثانية.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  ةألعم ل:   دولر
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

ةاعيدررةشيدرةاط ابيرةاسلميررئيسرمجلسرةابوةب،ررئيسر
ةلجلعل:

أش فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلين.

ةاعيدررئيسرةلحكوملرةملحترم،

ةاعيدةروةاع دةرةاوزرةءرةملحترمون،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمون،

طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة 
منه، وعمال بمقتضيات املواد من 202 إلى 207 من النظام الداخلي، 
يعقد مجلس النواب هذه الجلسة املخصصة لألسئلة الشفهية املتعلقة 

بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

األمينة  للسيدة  الكلمة  أعطي  األعمال،  في جدول  الشروع  وقبل 
لتالوة ملخص عن املراسالت الواردة عن املكتب، فلتتفضل.

ةاعيدةرميبلربوهدودرأميبلرةملجلس:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

24.15 يتعلق  توصل مكتب مجلس النواب بمشروع قانون رقم 
بالغرف املهنية.

وفي إطار قراءة ثانية أحيل من مجلس املستشارين مشروع قانون 
الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  بالهيئة  املتعلق   113.12 رقم 
ومحاربتها، ومشروع قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب 

معتمد وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين.

ومن السيد رئيس الحكومة توصل املجلس بمراسلة تتعلق بدعوة 
املرشح السيد حسن بوركالن لشغل املقعد النيابي الذي كان يشغله 

املرحوم موحى بوركالن.

التي  الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  عدد  وأخيرا، 
توصل بها مجلس النواب من 21 إلى 28 أبريل 2015 هي: 75 سؤاال 
األسئلة  كتابية،  أسئلة  142 جوابا عن  كتابيا،  110 سؤاال  شفويا، 

الكتابية املتبقاة دون جواب 10.584، وشكرا السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيس:

شكرا، نشرع اآلن في جدول األعمال الذي يتضمن جزأين: يتعلق 
الجزء األول باألسئلة املحورية في سؤالين اثنين، والجزء الثاني يتعلق 

بباقي األسئلة ويتضمن ثمانية أسئلة، تفضل السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرميمونرعمير8ر)نقطلرنظ م(:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

السيد الرئيس، باسمي كنائب برملاني عن منطقة زاكورة وباسم 
فريقنا بغينا نطلبو منكم كرئيس وكمجلس تالوة الفاتحة على حادثة 
اليوم بمنطقة »تيشكا« بجبال »تيشكا«، بمنطقة  اللي وقعت  السير 
ورزازات، واللي عدد الضحايا ديالها تقريبا 8 أشخاص حافلة، السيد 
الرئيس املحترم، ومن خالل كذلك كنطلبو منكم ومن الحكومة اإلسراع 

في تنفيذ مشروع نفق »تيشكا«، وشكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

والفاتحة كنقراوها  يوم،  املغربية حوادث سير كل  الطرق  تعرف 
ترحما على جميع ضحايا الطرق. الكلمة اآلن في إطار الجزء األول املتعلق 
السؤال  لتقديم  دقيقة  في حدود  الكلمة  وأعطي  املحورية،  باألسئلة 
املحوري األول لفرق ومجموعة االغلبية واملتعلق بالسياسة الحكومية 
الرئيس  السيد  املالية.  التوازنات  واسترجاع  العمومي  الدين  لخفض 
أنت اللي خاصك تضبط هاذ العملية خليونا نبداو الجلسة نبداوها 
فواحد الجو هادئ، بزاف ديال الحوادث مفجعة السيد الرئيس.. أنا 
قلت نترحم السيد الرئيس.. الكلمة ألحد النواب لطرح السؤال حول 
السياسة الحكومية لخفض الدين العمومي واسترجاع التوازنات املالية 

شكون اللي غيطرح السؤال؟

ةاب ئ9رةاعيدرةلحعينرق سمي:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدررئيسرةلحكوملرةملحترم،

على  كبيرة  إشكاالت  األخيرة  سنوات  العشر  خالل  املغرب  عرف 
امليزانية وارتفاع  تفاقم عجز  إلى  أدت  العمومي  املالي  التدبير  مستوى 
العمومية  االستثمارية  القدرات  وضعف  مضطرب  بشكل  املديونية 
الجارية  النفقات  تغطية  على  العادية  املوارد  قدرة  انخفاض  نتيجة 

ونفقات االستثمار.

التوازنات  استرجاع  يكتسيها  التي  القصوى  لألهمية  وبالنظر 
االقتصادية واملالية وامليزاناتية، فإننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة 
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املحترم، ماهي إستراتيجية الحكومة للتحكم في التوازنات املالية؟ وما هي 
التدابير التي تعتزمون اتخاذها لخفض موارد وتكاليف الدين العمومي؟ 

وشكرا.

ةاعيدرةا ئيس:

الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة عن السؤال.

ةاعيدرعبدرةإلاهرةبنركيرةنررئيسرةلحكومل:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم،رةلحمدرهللروةاصالةروةاعالمرعلىر
رسولرهللاروآاهروصحبهرومنرواله.

ةاعيدررئيسرمجلسرةابوةبرةملحترم،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمون،

األغلبية على طرح هذا  أن أشكر فرق ومجموعة  البداية  في  أود 
واسترجاع  الدين  لخفض  الحكومة  بسياسة  املتعلق  املهم  املوضوع 
التوازنات املالية، وجوابا على هذا السؤال سأبين أوال ملاذا وكيف يتم 
مديونية  ارتفاع  أسباب  ثانيا  سأستعرض  ثم  االستدانة  إلى  اللجوء 
املغرب خالل السنوات األخيرة، وسأوضح في األخير استراتيجية الحكومة 

للتحكم في التوازنات املالية وخفض الدين العمومي.

أوال: ملاذا وكيف يتم اللجوء إلى االستدانة؟

في البداية البد من التأكيد على أن الحكومة ومنذ توليها املسؤولية 
إلى  كبرى،  أولوية  املالية  للتوازنات  التدريجية  االستعادة  من  جعلت 
جانب أولويات مهمة أخرى تتمثل في تسهيل الحياة للمقاولة وتحسين 
بالفئات  االهتمام  للمجتمع من خالل  التوازن  وإعادة  األعمال  مناخ 
املهمشة، وذلك في إطار تنزيلها للمبدأ الذي نص عليه الدستور في فصله 
77 والقا�شي بأن يسهر البرملان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية 

الدولة.

كما ينبغي التذكير باملعطيات التالية: إن تعبئة التمويالت عبر اللجوء 
االستجابة  عن  املتوفرة  العادية  املوارد  عجز  يفرضها  االستدانة  إلى 
االقتصادية  التنمية  مقتضيات  تتطلبها  التي  املتزايدة  للنفقات 
واالجتماعية، إن املديونية مرتبطة ارتباطا وثيقا وأوتوماتيكيا بمستوى 
عجز امليزانية، حيث تعرف املديونية ارتفاعا في السنوات التي تسجل 
عجزا في امليزانية وتتناقص في السنوات التي يتراجع فيها عجز امليزانية 
أو يكون فيها فائض في امليزانية. إن اللجوء إلى االستدانة عند الضرورة 
ال يشكل إشكاال في حد ذاته، شريطة التحكم من جهة في أوجه صرف 
واستعمال التمويالت املعبأة بالحرص على تسخيرها حصريا لتمويل 
ال  أن  على  أخرى  جهة  من  الحرص  وشريطة  املنتجة،  االستثمارات 
يتعدى مستوى املديونية السقف الذي يضمن استدامتها والقدرة على 

إرجاعها.

إلى االستدانة يخضع  اللجوء  أن  إلى  األخير  في  كما تجدر اإلشارة 

والنفقات  املداخيل  أن مستوى  باعتبار  البرملان،  قبل  للترخيص من 
املالية  في إطار قانون  لها  الترخيص  يتم  التمويل السنوية  وحاجيات 
السنوي والذي يحدد سقفا ملستوى التمويالت الخارجية ال يمكن بأي 
حال تجاوزه وتتم تغطية الفارق املتبقى من احتياجات التمويل باملوارد 

الداخلية.

ةاعيدرةا ئيس،

لقد عرف مؤشر الدين اإلجمالي للخزينة ارتفاعا ابتداء من سنة 
2010 ليصل إلى حدود 59,7 % من الناتج الداخلي الخام متم 2012، 
ثم 63,5 في نهاية 2013، ثم 63,9 في نهاية 2014، ويأتي هذا االرتفاع في 
ظرفية اقتصادية تميزت بارتفاع كبير في أسعار املواد األولية واألساسية 
وتفاقم األزمة املالية واالقتصادية العاملية، أدت إلى تراجع املوجودات 
الخارجية وارتفاع حاجيات تمويل االقتصاد الوطني، خصوصا التمويل 
تبني سياسة  إلى  الخارجي، وملواجهة هذه الوضعية عمدت الحكومة 
مالية توسعية ملواجهة تقلبات الدورة االقتصادية استعملت فيها كل 
اإلمكانيات والهوامش املالية امليزانياتية التي كانت متوفرة آنذاك، حيث 

قامت بإعطاء األولوية إلنعاش الطلب الداخلي عبر اإلجراءات التالية:

الرفع من االستثمار لتعويض تراجع الطلب الخارجي املوجه  .-
لبالدنا، حيث وصلت نفقات االستثمار استثمار امليزانية العامة إلى 50 
مليار درهم سنويا في املتوسط بين 2011 و2014 مقابل 39,8 مليار 

درهم بين 2007 و2010؛

دعم االستهالك وذلك من خالل الرفع من األجور، حيث بلغت  .-
كتلة األجور 96,5 مليار درهم في املتوسط السنوي بين 2011 و2014 

مقابل 72,6 مليار درهم بين 2007 و2010؛

في  درهم  مليار   44,5 بلغت  التي  املقاصة  التكاليف  تحمل  .-
املتوسط السنوي بين 2011 و2014 مقابل 22,1 مليار درهم بين 2007 
و2010، لذلك فإن تدهور مؤشر املديونية هو نتيجة طبيعية للسياسة 
االقتصادية التوسعية واإليرادية والتي نهجتها الحكومة والتي سمحت 
القتصادنا  واإلقليمي  الدولي  املستويين  على  متقلب  مناخ  خضم  في 
بمواصلة حيويته والحفاظ على مناعته، وفي املقابل أدت هذه السياسة 
إلى استهالك الهوامش املالية املتاحة وتعمق عجز امليزانية وارتفاع مؤشر 

املديونية.

وبالرغم من أن نسبة املديونية تبدو مرتفعة، فإن األهم هو مدى 
استدامة هذا الدين، إذ أن املستوى الحالي للمديونية يعد بعيدا عن 
للدول  بالنسبة  الدولي،  النقد  صندوق  حدده  والذي  األحمر  الخط 
الصاعدة بنسبة 70 % من الناتج الداخلي الخام، والحال أن مديونية 
الخزينة ال تتعدى 64 %، كما أن الدين العمومي يبقى متحكما فيه كما 
تدل على ذلك مؤشرات املخاطر املتعلقة به والتي تبقى في مستويات 
مقبولة في متم سنة 2014، محدودية املخاطر املتعلقة بإعادة التمويل 
حيث لم تتجاوز حصة الدين ذو املدى القصير 17 %، محدودية املخاطر 
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املتعلقة بسعر الفائدة حيث ال يمثل الدين ذو سعر الفائدة املتغير سوى 
8,4 في املائة.

املالية وخفض  التوازنات  في  للتحكم  الحكومة  إستراتيجية  ثالثا: 
الدين العمومي.

ةاعيدرةا ئيس،

األساسية  املواد  أسعار  وارتفاع  االقتصادي  الركود  استمرار  مع 
والبترولية تقلصت الهوامش املتاحة وكان البد من إدخال إصالحات 
وقد  التوسعية  االقتصادية  السياسة  من  التدريجي  والخروج  مهمة 

همت بالخصوص ما يلي:

إصالح نظام املقاصة عبر تفعيل نظام املقايسة الكلي بالنسبة  .-
للبنزين والفيول بكل أنواعه والغازوال؛

املناظرة  توصيات  تفعيل  عبر  الضريبي،  اإلصالح  في  البدء  .-
الوطنية حول اإلصالح الضريبي بهدف تعزيز مردودية املنظومة الجبائية 

وتحسين العالقة بين اإلدارة وامللزمين.

عجز  تقليص  في  الحكومة  نجحت  قد  اإلصالحات  هذه  وبفضل 
امليزانية من 7 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، إلى 5,2 % سنة 
2013، ثم إلى 4,9 % سنة 2014 ومن املرتقب أن ينحصر هذا العجز في 

حدود %4,3 سنة 2015.

كما تجدر اإلشارة إلى أنه تم تسجيل أول ادخار عمومي إيجابي يقدر 
ب 5,2 مليار درهم سنة 2014 بعد ادخار سلبي ملدة 3 سنوات متتالية، 
وكان من نتائج هذه اإلصالحات والتحكم في عجز امليزانية أن تقلصت 
الوتيرة السنوية الرتفاع معدل مديونية الخزينة إلى 0,4 نقطة من الناتج 
الداخلي الخام في نهاية 2014، مقابل معدل االرتفاع السنوي بلغ 4,1 
نقطة ما بين 2009 و2013، ويبقى الهدف هو استقرار نسبة املديونية 
خالل هذه السنة على أن تنخرط في منحى تنازلي ابتداء من سنة 2016، 
القانون  جديدة ضمن  مقتضيات  إدخال  على  الحكومة  عملت  كما 
التنظيمي الجديد للمالية، تتضمن تأطيرا قانونيا أكثر دقة للمديونية 
عبر إدخال قاعدة ذهبية تنص على حصر االقتراضات في تمويل نفقات 
االستثمار وسداد أصل الدين فقط، مما سيساهم في خفض معدل 
املديونية، وهذا ما جسدته الحكومة على أرض الواقع بمناسبة إعداد 

مشروع قانون املالية لسنة 2015.

كما تسعى الحكومة إلى نهج سياسة اقتصادية قادرة على تحقيق 
نسب نمو اقتصادي مهمة من خالل استمرار نهج اإلصالحات البنيوية 
وتنويع  املنتجة  القطاعات  ودعم  األعمال  مناخ  تحسين  إلى  الهادفة 
وتضامني،  قوي  اقتصادي  نمو  لتحقيق  الوطني  االقتصادي  النسيج 

وباهلل التوفيق والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةاعيدرةا ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
في حدود دقيقة واحدة.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةاسزيزراشه9:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

السيد رئيس الحكومة، أنا عندي غير أسئلة مباشرة، اليوم الدين 
اللي كنالحظو  580 مليار ديال الدرهم ولكن  العمومي وصلنا تقريبا 
لألسف الشديد أن خدمة الدين انتقلت من 37 مليار ديال الدرهم سنة 
2011 إلى 68 مليار ديال الدرهم سنة 2015 وهاذ ال�شي انتما تكلمتو 
الحكومة  رئيس  السيد  انخفضت  راه  العمومي  االستثمار  نسبة  بأن 
ما�شي كثرت، وبالتالي انتقلت من 20,8 مليار درهم سنة 2011 إلى 19,3 
مليار درهم سنة 2015، التخوف الكبير ديالنا السيد رئيس الحكومة 
هو هاذ الدين العمومي يكون موجه إلى االستهالك وليس لالستثمار، 
واحنا كنتخوفو ربما يكون هاذ الدين العمومي موجه ربما لألداء ديال 

غير األجور، األداء ديال تأثيث املكاتب إلى غير ذلك وبالتالي اليوم احنا..

ةاعيدرةا ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. الكلمة لفريق العدالة والتنمية 
في حدود 4 دقائق.

ةاب ئبلرةاعيدةرحكيملرفصلي:

نعمرهللاروةاصالةروةاعالمرعلىررسولرهللا.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدررئيسرةلحكوملرةملحترم،

ةاعيدةتروةاع دةرأعض ءرةلحكومل،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمون،

ةاعالمرعليكمرورحملرهللارتس لىروب ك ته،

إن مسألة الدين العمومي هي مشكل يؤرق جميع دول العالم، وهي 
ليس خاصية تطبع االقتصاد الوطني بل هي تطبع جميع االقتصاديات 
بالنظر إلى التدبير الحيوي للمالية العمومية، سأتطرق ألن السيد رئيس 
الحكومة مداخلته كانت جد مهمة وجد دقيقة سأتطرق إلى ثالث نقط:

أوال بالنسبة للدين العمومي اليوم اللي في املغرب واش هو نتاج غير 
لهاذ الحكومة، الدين العمومي اليوم فيه شق مهم اللي جاي من أننا 
وصلنا اليوم وبعض الديون اللي خذاتها اململكة املغربية في سنوات 
إذن  تخلص  وخاصها   à. maturité اليوم  وصالت  اللي   2005-2004
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شق كبير من هاذ الدين ما�شي ديال هاذ الحكومة هو ديال الحكومات 
السابقة؛

الشق الثاني عنده عالقة بالتأثير ديال األزمة العاملية على امليزانية، 
بحيث أن امليزانية املغربية عرفت عدة تغييرات على مستوى املداخيل 
وكذلك على مستوى النفقات، على مستوى املداخيل مثال املردودية 
بفعل  قلت  كيما  االنخفاض  واحد  عرفت  الجبائية  النفقات  ديال 
التأثير ديال األزمة العاملية، كذلك املداخيل غير الجبائية وهنا غادي 
نهضر على واحد النقطة اللي هي جد مهمة، املداخيل املحصلة من 
الخوصصة التي كانت تمثل 48 مليار سنة 2001-2007 واللي اليوم 
يعني في الفترة بين 2008 و2011 ياهلل تتوصل 5,2 مليار مما يعني أن 
85 % من املداخيل املحصلة من الخوصصة تم تحصيلها قبل 2008 
وهذا يثقل كاهل امليزانية العمومية، نفس ال�شيء بالنسبة للمصاريف، 
بالنسبة للمصاريف العمومية أو النفقات. النفقات العمومية كذلك 
عرفت واحد االرتفاع مهول، يكفي أن نعرف أن النفقات ديال املقاصة 
وصالت خالل الفترة 2009-2012، 144 مليار درهم، في حين أن نفس 
النفقات كانت في 2005-2008 في مستوى 72 مليار درهم نفس ال�شيء 
بالنسبة للمجهود االستثماري، املجهود االستثماري للحكومة الحالية 
هو مجهود جد مهم بحيث أن االستثمارات في الفترة بين 2013-2009 
وصالت ل653 مليار درهم في حين أن هاذ النفقات في الفترة ما بين 
2005 و2008 كانت في مستوى 330 مليار يعني بأن االستثمار في ظل هذه 
الحكومة تضاعف وهذا كيبين بأن الحكومة تتآمن بالتأثير وباألهمية 

ديال االستثمار؛

النقطة الثالثة هي كتلة األجور، كتلة األجور عرفت حقيقة واحد 
االرتفاع بمستوى 104 % بين 2003 و2014 كل هذا كيبين بأن امليزانية 
العمومية تأثرت كثيرا وهاذ ال�شي اللي كيخلق العجز كما شرحه السيد 
رئيس الحكومة، واللي كيخلينا نمشيو للمديونية، لكن الحكومة الحالية 
التجأت للبحث عن عدة إجراءات وعدة إصالحات بهدف النقص من هاذ 
العجز، هاذ اإلصالحات بدات كتعطي األكل ديالها بحيث أن الحكومة 
قادرة تتحكم في النسبة ديال الديون بحيث أن النسبة ديال االرتفاع 
ديال الدين العمومي بين 2010 و2011 حتى ل2012 كانت تتطلع ب 
4 %، في 2014 طلعات فقط ب0,4 % وهذا كيبين املجهود املهم اللي 
تتقوم به الحكومة بين 4 % ل0,4 هذا مجهود جد مهم وقد اعترفت 
 standardبذلك مؤسسة التنقيط العاملية بحيث أن التقرير األخير ل
poor’s & حول تصنيفات الديون السيادية في منطقة الشرق األوسط 

تؤكد ذلك.

ةاعيدرةا ئيس:

األصالة  لفريق  الكلمة  الوقت.  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
واملعاصرة في حدود دقيقة.

ةاب ئ9رةاعيدريونسرةاعكور8روبحعو:

شك ةرةاعيدررئيسرةلحكومل،

الرقم ديال 60 مليار السيد رئيس الحكومة هو اللي عندكم ديال 
خدمة الدين، بينما االستثمار هو 50 مليار ديال الدرهم بمعنى خدمة 
الدين كيفما قال األخ من االستقالل هي أكبر من امليزانية ديال االستثمار 
واخا، قولوا لنا هاذ الدين العمومي اللي كنكلفوا راسنا باش نجيبوه 
اللي كتخلق  املهيكلة  لنا فين درتوه؟ شنا هي املشاريع املنتجة  قولوا 
عدد  ديال  شحال  لنا  وقولوا  حية  أمثلة  عطيونا  الشغل؟  مناصب 
مناصب الشغل اللي خلقتوها في األوراش الكبرى في الصناعة مثال وفي 

أمور أخرى؛

ثانيا السيد رئيس الحكومة املحترم، انتما تتكلموا فقط على الدين 
 H.C.P ديال الخزينة وأنتم تعلمون علم اليقين بأن الدين اللي تكلم عليه
املندوبية السامية للتخطيط هو الدين العمومي بعدا كلو، اللي وصل 

ل%80 هذاك الخط األحمر اللي تكلمتي عليه السيد رئيس الحكومة؛

ثالثا وأخيرا ما تكلمتوا ليناش على الدين الداخلي، أي الفلوس اللي 
كتاخذ الخزينة من االقتصاد أو ما كيمشيوش هاذ الفلوس للمقاوالت، 

شكرا السيد الرئيس.

ةاعيدرةا ئيس:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت الكلمة لفريق التجمع الوطني 
لألحرار في حدود 7 دقائق، تفضل السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرحعنربنرعم :

أش فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيم،ر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلين.

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاعيدررئيسرةلحكوملرةملحترم،

ةاعيدةتروةاع دةرةاوزرةءرةملحترمون،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمون،

ملا كلفني السيد رئيس الفريق بالتعقيب على جوابكم السيد رئيس 
حول  باملعلومات  توصلت  وملا  املوضوع،  على  اطلعت  وملا  الحكومة، 
املوضوع، وجدت نف�شي السيد رئيس الحكومة بأنه من أسهل املداخالت 
اللي غنقوم بها هو هاذ املداخلة هاذي، ألنه وجدت بأن األرقام تتكلم 
بنفسها، وهنا بغيت نركز على واحد جوج ديال النقط السيد رئيس 

الحكومة قبل ما نبدا املداخلة.

الحكومة، هاذ  رئيس  السيد  أوال، أحب من أحب وكره من كره 
النفط انخفض ب  البركة، سعر  الحكومة هاذي جات وجابت معها 
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%50، سعر الغاز كذلك، االستثمارات تزداد يوما بعد يوم، ومن األوراش 
 pour. créer. desباش عندو فرصة  يكون  املغرب  اللي خالت  الكبرى 
emplois وهو اليوم املغرب كيلعب دور كبير في صناعة السيارات، اليوم 
املغرب كيلعب دور كبير في قطاع الطيران، اليوم املغرب كيلعب دور كبير 
في الطاقات املتجددة وغير ذلك، األمطار السيد رئيس الحكومة، األمطار 
تهاطلت في جميع نواحي املغرب، واليوم السيد وزير الفالحة األمس أعلن 
بأنه هاذ السنة الفالحية بإذن هللا غتكون من أحسن السنوات وهو 
تكلم وغنأكد على الرقم، غيتكلم ب 110 مليون قنطار من القمح، هذا 
جواب من فضل هللا، هذا جواب من رحمة هللا، السيد رئيس الحكومة، 

حكومتكم تتمتع برحمة وبعطف الخالق؛

ثانيا السيد رئيس الحكومة، ملا هاذ الحكومة عرفت أزمة سياسية 
والتحق بها الحزب اللي كنتمي ليه حزب التجمع الوطني لألحرار، كاين 
اليوم واحد الثقة، وكاين اليوم واحد االنسجام، انسجام تام وخالص 
اللي كيخلي جميع القطاعات وجميع الوزارات كيشتاغلوا بكل ارتياح، 
هاذ االنسجام وهاذ االرتياح هو اللي خلى الحكومة توصل اليوم وتعطي 

هاذ النتائج ونوصلوا الحمد هلل للوضعية املالية تتحسن.

السيد رئيس الحكومة، إن بالدنا نجحت في الحفاظ على التوازنات 
االقتصادية األساسية، إذ تمكنت من تخفيض عجز امليزانية والعجز 
التجاري من الناتج املحلي اإلجمالي، نطلب منكم بأن التدابير الرامية 
إلى خفض عجز امليزانية العمومية ال يجب أن يؤثر سلبا على النشاط 
املرحلة  وأن  الوطنية،  االقتصادية  الدورة  ودينامية  االقتصادي 
تقت�شي التوفيق بين التوازنات املكرو-اقتصادية وبين تشجيع االستثمار 
واإلنتاجية واالستهالك والوصول إلى مستوى اقتصادي قادر على خلق 
الثروات والشغل، خصوصا في ظل الوضع السيا�شي املستقر الذي يميز 

بالدنا.

في الربط  القائمة هنا تكمن  وتجدر اإلشارة أن العالقة الجدلية 
امليكانيكي بين عجز امليزانية والدين العمومي وإقرار السياسة وقائية 
عقالنية في إطار مقاربة إستراتيجية حذرة للتوازنات املاكرو-اقتصادية 

من أجل ضبط التوازنات املالية.

كثب  عن  نعاين  األغلبية  فرق  في  إننا  الحكومة،  رئيس  السيد 
تحسن املؤشرات املكرو- اقتصادية لبالدنا، إذ نؤكد على ضرورة تنفيذ 
استراتجية الحكومة للتحكم في التوازنات املالية، فإننا نتمن اإلجراءات 
التي همت ترشيد النفقات العمومية، خاصة تلك املتعلقة بالتسيير 
انعاش  عبر  الوطني  االقتصاد  تنافسية  تقوية  على  أساسا  والتركيز 
االستثمار  جلب  على  املستمر  والعمل  والخاص  العمومي  االستثمار 

األجنبي ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

االقتصادي  الوضع  بالرغم من هشاشة  الحكومة،  رئيس  السيد 
العالمي فإن الحكومة حققت األهداف املسطرة في التصريح الحكومي، 
كما استطاعت املحافظة على التوازنات املكرو-اقتصادية دون املساس 

بالقدرة الشرائية للفئات االجتماعية.

العاملية  املالية  املؤسسات  جميع  اليوم  الحكومة،  رئيس  السيد 
تعترف بالنموذج املغربي وتعترف بنجاح هذا النموذج.

التشويش على  في عملكم رغم  استمروا  الحكومة،  رئيس  السيد 
الحكومة الذي ال يؤثر على عمل حكومتكم ونحن كأغلبية سنكون معكم 

واستمروا في عملكم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ةاعيدرةا ئيس:

تفضل  واحد،  دقيقة  حدود  في  االشتراكي  للفريق  الكلمة  شكرا، 
السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةاسزيزرةاسبود8:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدررئيسرةلحكوملرةملحترم،

حقيقة أنا غادي نعتمد على املعطيات ديال وزارة املالية هو أن 
املديونية ارتفعت ب 142 مليار درهم، هذه حقيقة ديال وزارة املالية 
واإلحصائيات ديالها، اليوم السيد رئيس الحكومة املحترم حنا كنقولوا 
أودي هذا أمر اللي ما بانش على مستوى الواقع وعلى مستوى املعيشة 
هذه  أن  على  كنشوفو  حاليا،  كنشوفو  ملي  وبالتالي  السكان،  ديال 
املديونية هادي مشات لالستهالك وليس لالستثمار، والدليل على ذلك 
السيد رئيس الحكومة املحترم هو املقاوالت اللي ما تخلصتش، اليوم 
كاين مقاوالت، األخوات واإلخوان النواب املحترمين اللي قاموا بأشغال 
قاموا بمدارس قاموا بثانويات الناس قرأت وما تخلصاتش إلى يومنا 

هذا.

السيد الرئيس املحترم، كذلك ملي تنشوفوا هاذ املديونية ارتفعت 
خصنا نعرفو الخطورة ديالها على مستوى السياسة ديال البالد، ألن 
هاد العملية تجرنا اللي كنا فيه سابقا ديال برنامج التقويم ديال 1981، 

لهذا السيد رئيس الحكومة املحترم ...

ةاعيدرةا ئيس:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت. الكلمة للفريق الحركي في حدود 
أربع دقائق، الفريق الحركي.

ةاب ئ9رةاعيدروديعرتبماللي:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةا ئيسرةملحترم،

ةاعيدررئيسرةلحكومل،

ةاعيدةتروةاع دةرةاوزرةء،
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ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمون،

السيد الرئيس، اسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن تقديري 
لكم ولحكومتكم لطرح موضوع ذات أهمية بالغة للمناقشة، علما أن 
إشكالية الدين وما تفضلتم به أمامنا ال يمكن تداوله بما يستحقه من 
اهتمام خالل هذه الجلسة. فال يخفى عليكم السيد رئيس الحكومة، 
أن الهم الوحيد واألوحد الذي يؤرق حكومات العالم اليوم، هو ليس 
فقط استرجاع التوازنات املالية بل املحاولة الجاهدة لهذه الحكومات 
السترجاع سيادة اقتصادياتها وماليتها العمومية، وهو معطى لم يعد 
خاف على أحد. إال إن اإلشكال القائم اليوم يتلخص في إيجاد وصفات 
والسبل الحقيقية ملعاجلة ثقل كثلة الدين والتخفيض من وطأته على 

االستثمار العمومي وعلى التنمية البشرية واالقتصادية عموما.

إشكالية  معالجة  محاولتها  من  وبالرغم  املتعاقبة  الحكومات  إن 
الدين والحفاظ على التوازنات املالية في نسب معقولة، إال أنها ولألسف 
لم تفلح في االنعتاق من دوامة هذه اآلفة وهذا أمر طبيعي أن هذه 
الحكومات بقيت حبيسة منظور اقتصادي ومالي ولم تعد قادرة على 
األخذ بزمام املبادرة لطرح بدائل أخرى ممكنة، فاملنطق الذي أغرق 
دول بأكملها في مستنقع الديون الداخلية والخارجية هو نفس املنطق 
الذي اعتمدته الحكومات السالفة وتسير على نهجه الحكومة الحالية. 
إن األرقام املعروضة أمامنا لها داللتها ولها معناها، لكن وكما أشرنا إلى 
ذلك، وجب أن نصوغ توجهات سياسية، اقتصادية ومالية من جيل 

جديد وخارج منطق وتوجهات املؤسسات املالية الدائنة.

إن استرجاع التوازنات املالية يمر عبر استرجاع جزء من سيادة القرار 
التوجهات االقتصادية واملالية لبالدنا، لقد قدمت عدة وصفات  في 
لتجفيف أو لتخفيف الدين الداخلي والخارجي في املا�شي القريب، إال 
أن هذه اإلجراءات لم تعد ذي نفع في تسديد الديون بل ساهمت في 

الزيادة من كتلة الدين، هذه هي الحقيقة اليوم.

إننا في الفريق الحركي، ننادي من هذا املنبر بسياسات اقتصادية 
ومالية مواطنة وإنسانية ومع فتح نقاش عمومي بمساهمة كل األطياف 
استقرارنا  تثبيت  من  تمكننا  فعالة  استراتيجيات  لبلورة  السياسية 
االقتصادي واملالي على غرار االستقرار السيا�شي الذي تنعم به بالدنا 

بفضل حنكة صاحب الجاللة نصره هللا.

إن اإلشكالية املتعلقة بالدين هي قضية وطنية بامتياز بعد قضية 
وحدتنا الترابية، ويضعها حزبنا في صلب اهتماماته، فال يمكن تمتين 
جبهتنا الداخلية في غياب استقرار مالي وفي تسجيل مواصلة تفكيك 
النسيج املجتمعي بفعل التأثيرات السلبية للدين اإلجمالي على املجتمع 

وعلى خزينة الدولة.

تلكم أيها السيدات والسادة، رسالة الفريق الحركي وتلكم تطلعاته 
من أجل مغرب الغد، لذا وجب علينا جميعا وبروح صادقة ومواطنة 
إيجاد الحلول. إن إشكالية الدين هي منتوج متعمد لسياسات ليبرالية 

بدون قيود تغافلت وتجاهلت عنصر التنمية الحقيقية خدمة ألهداف 
الطاقات  وعلى  البشري  العنصر  على  هو  اليوم  الرهان  إن  السوق. 
الوطنية لخلق ثروات مادية وغير مادية تقينا شر االستدانة املستدامة، 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

ةاعيدرةا ئيس:

شكرا، الكلمة لفريق اإلتحاد الدستوري في حدود دقيقة واحدة.

ةاب ئ9رةاعيدرةلحعينرةا حويل:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدررئيسرةلحكومل،

على مستوى املديونية أنجزت الحكومة أرقاما قياسية في السنوات 
كانت  لقد  درهم،  مليار   122 إلى  املقترضة  املبالغ  بلغت  فقد  األخيرة 
املديونية قبل هذه الحكومة في حدود 428 مليار درهم وأصبحت اآلن 
تتجاوز 544 مليار درهم، إن ارتفاع مديونية الخزينة إلى %63,5 يترجم 
إلى حد ما تباطؤ النشاط االقتصادي وانخفاض املوارد الجبائية ألهم 
املساهمين، وفي ظل هذا التراجع املالي لنظام املعاشات املدنية كل ذلك 
يفرض اللجوء إلى االستدانة، فهل انعدمت االختيارات؟ فهل افتقدنا 
القدرة على ابتكار حلول هيكلية ملواجهة اختالالت ماليتنا العمومية؟ 
لهذه  الحلول  أسهل  حاليا  يشكل  به  تتم  الذي  وبالشكل  االستدانة 
املفرطة  االستدانة  متى؟  إلى  الحكومة  رئيس  السيد  ولكن  الحكومة 
ستؤدي إلى تآكل الثقة وتضييق دائرة الحلول إن لم نقل ستؤدي إلى 
إغراق البالد في دوامة من املشاكل والتداعيات على جميع املستويات...

ةاعيدرةا ئيس:

التقدم  لفريق  الكلمة  الوقت.  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
الديمقراطي في حدود ثالث دقائق وثالثون ثانية.

ةاب ئ9رةاعيدرإدريسرةا ضوةني:

ةاعيدررئيسرمجلسرةابوةبرةملحترم،

ةاعيدررئيسرةلحكوملرةملوق ،

ةاعيدةتروةاع دةرةاوزرةءرةملحترمون،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة أمامكم باسم فريق التقدم الديمقراطي، 
العمومي من  الدين  تطور  يتابعون  املغاربة جميعا  فإن  وبدون شك 
جهة، وأيضا يتابعون مصاريف خدمة الدين العمومي وانعكاساته على 

اإلقتصاد الوطني.
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ةاعيدررئيسرةلحكومل،

إن املوضوعية تقت�شي أن نضع األمور في سياقها، والسياق ينطلق 
منذ أن شكلت الحكومة، بحيث أن الوضع الوطني عرف ارتفاعا ملجموع 
امليزان  األداءات وعجز  ميزان  امليزانية وعجز  وأساسا عجز  املؤشرات 
التجاري وارتفاع الكتلة األجرية وارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية 

وارتفاعات شتى وحتى.

ةاعيدررئيسرةلحكوملرةملحترم،

إن الوضعية أيضا شهدت أزمة لم تستثن الدول املتقدمة والعظمى 
وأيضا شملت حتى الدول املتخلفة ومن بين هذه الدول، الدول املتقدمة 

التي يتعامل معها املغرب بشكل كبير.

السيد رئيس الحكومة، اسمحوا لي أن أقول لكم بأن بداية الحكومة 
كانت في وضع عسير جدا وجدا، واليوم ونحن نتابع الوضع في املنطقة 
العربية في بعض البلدان أساسا التي فقدت السيطرة على استقرارها 
وأصبحت في وضع ال يحسد عليه، أيضا مجموعة من الدول تحلم 
وفي  والديمقراطية.  التنمية  عن  والبحث  وباالستقرار  املدني  بالسلم 
هذه املرحلة، ونحن اليوم علينا أن نقيم الوضع ما بين البداية واليوم، 
اليوم مجموع املؤشرات تحسنت، مجموع املؤشرات نسجل بإيجاب 
أنها تحسنت وأن املغرب وهلل الحمد حافظ على استقراره وحافظ على 

وثبت مؤسساته بل ركزها وطورها بشكل كبير جدا مقارنة مع املا�شي.

ةاعيدررئيسرةلحكومل،

إننا في فريق التقدم الديمقراطي واعون أن تمويل عجز امليزانية 
عن طريق االقتراض ليس عيبا، شريطة أن يوجه هذا االقتراض إلى 

االستثمار واالستثمار املنتج للشغل...

ةاعيدرةا ئيس:

النيابية  للمجموعة  الكلمة  الوقت.  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
لتحالف الوسط في حدود دقيقتين، تفضل السيد النائب ال�شي هاللي.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةاس ليرمحمدرهاللي:

شك ةرةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدررئيسرةلحكومل،

مما ال شك فيه أن الحكومة لديها وعي تام باالنعكاسات السلبية 
لتفاقم عجز امليزانية على االقتصاد الوطني وعلى املالية العمومية، ولوال 
اإلجراءات املتخذة من طرف الحكومة والهادفة إلى تحسين، ترشيد 
وتدبير النفقات العامة واملتمثلة خاصة في إصالح نظام املقاصة عبر 
إدخال نظام املقايسة الجزئية وتغطية املخاطر املرتبطة باالرتفاعات 
املهمة لسعر الغازوال وفي التحكم في كتلة األجور اللي فاق عجز امليزانية 

مستواه ولتفاقم الدين العمومي بصفة أكبر.

وبالرغم من هشاشة الظرفية الدولية واملخاطر املحيطة بها، فإن 
االقتصاد الوطني استطاع أن يقاوم نسبيا كل الصدمات الخارجية 
وينخرط في تحسين مستمر ألدائه، حيث سجلت نسبة نمو مهمة خالل 
سنة 2014: %3 والتحكم في التضخم 0,4 % وتحسين عجز امليزان 
التجاري الذي تقلص ب 6 % فضال عن ارتفاع الصادرات واستقرار 
الواردات، وخاصة بفضل تقلص الطاقة في األشهر األخيرة من سنة 

2014 بشكل مهم.

املتميز  األداء  بفضل  إيجابية جاءت طبعا  النتائج  وعموما، هذه 
للقطاعات الواعدة واملهن العاملية باملغرب، كما حافظ املغرب على 
ثقة الشركاء واملستثمرين كما تشهد على ذلك استفادتهم من خط 
الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي والشروط املتميزة لالقتراضين 
األخيرين للخزينة في السوق الدولية، غير أن رفع التحديات التي تواجهها 
الحكومة لتعزيز مناعة االقتصاد الوطني وتحديث هياكله والرفع من 
إطار  في  نطاقها  وتوسيع  اإلصالحات  وتيرة  تسريع  يقت�شي  تنافسيته 

تفعيل الدستور...

ةاعيدرةا ئيس:

رئيس  للسيد  الكلمة  الوقت.  انتهى  شكرا  النائب،  السيد  شكرا 
الحكومة للجواب على التعقيبات فيما تبقى من الوقت.

ةاعيدرعبدرةإلاهرةبنركيرةنررئيسرةلحكومل:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةا ئيس،

اسمحوا لي أن أعبر عن أنني حين أسمع بعض التدخالت، أتساءل 
هل نحن نعيش في نفس البلد أو أننا نعيش في بلد آخر. إذا كان الوضع 
بهذا السوء الذي أسمع من بعض السادة النواب املتدخلين، فأوال كيف 
استمرت هذه الحكومة ما يقارب الثالث سنوات ونصف؟ كيف استمر 
الشارع املغربي هادئا آمنا مطمئنا متابعا للحياة السياسية ومنخرطا 
ما  املغرب  كلها  املنطقة  في  في ثالث سنوات صعبة جدا  فيها؟ كيف 
الدولية،  التنقيط  ومؤسسات  الخارجية  األطراف  تهاني  ينال  فتئ 
حسب  رئيسها  وشعبية  الحكومة  شعبية  ترتفع  كيف  االقتصادية؟ 
استطالعات الرأي؟ أخبرونا لكي نفهم، هل فعال نحن على أبواب تقويم 
هيكلي جديد؟ هذا كالم مجانب للصواب، نحن لن نفر من املسؤولية، 
أن نساءل، نحن هنا لنسأل ونساءل، وال ندعي أن أداءنا هو أداء مثالي، 
أداؤنا فيه أخطاء وعيوب بحال ديال الناس كاملين، ولكن في العموم 
الحمد هلل، الحمد هلل في العموم األمور جيدة باقي ما وصلناش للدرجة 
اللي نكونوا مقتنعين فيها %100، ولكن األمور جيدة ولهذا ملا قام ال�شي 
أنا كنقولها وكنأكد  عمر، ملا قام وذكرنا بفضل هللا سبحانه وتعالى 
عليها، أنا ما كنآمنش بالسياسة اللي كيعملها اإلنسان فقط، أنا كنآمن 
باللي السياسة هي سبب من اإلنسان وهي توفيق من هللا وهللا سبحانه 
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ِه﴾، على لسان صالح فيما أذكر، 
َّ
 ِبالل

َّ
ْوِفيِقي ِإال

َ
وتعالى يقول: ﴿َوَما ت

فلهذا خاص تكون األمور عندنا واضحة، فعال نحن نستبشر خيرا كلما 

نزلت قطرة من السماء صحيح ونؤمن ببركة هللا سبحانه وتعالى ونؤمن 

بيمن الطالع، ال نتشاءم كما نهانا رسول هللا ولكننا نؤمن بيمن الطالع 

وتفاءلنا كثيرا ملا التحق بنا إخواننا من األحرار باالنسجام الذي حصل 

في األغلبية كما كان حاصال في الحكومة.. قال صلى هللا عليه وسلم: »أنا 

ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما« فحين يكون الشركاء متجانسين 

ويعملون بنية حسنة فإن هللا سبحانه وتعالى يوفقهما ملاذا ال نقول هذه 

األشياء، وكيف ال نستغرب، كيف ال نستغرب فضل هللا سبحانه وتعالى 

علينا وال نذكر به حين نرى حتى أثمان البترول قد نزلت في النهاية، هذا 

كذلك البد أن نستشعر أنه من فضل هللا سبحانه وتعالى علينا وعلى 

هاذ الحكومة وعلى هاذ الشعب وعلى هذا الوطن وعلى ملكنا حفظه هللا 

لنا، البد أن نقول هذه األشياء ال سبيل للتراجع عن هذه األشياء.

ولكن إذا كان هنالك عجز، اسمحوا لي أن أشرح للمواطنين أن 

العجز هو ما�شي واحد الحاجة اللي اخترعتها هاذ الحكومة، هو العجز 

كان موجود وجينا ولقيناه وأشنو هو السبب ديالو دائما؟ السبب ديال 

العجز هو أنه اإلمكانيات التي تكون عند الدولة تعجز عن أن تؤدي 
مصاريفها، فنحتاج إلى املديونية فنستدين، بحال كل العائلة كتصور 

10.000 درهم واملصاريف ديالها 12.000 درهم كيخصها ديك الساعات 

ي جيت 
ّ
تم�شي تخرج تستدين، أنا كنستغرب دبا من واحد القضية مل

ي جيت نزيد في ثمن ديال املحروقات نضتيو قلتوا لي ال، دابا 
ّ
ننقص مل

كون ما نقصناش الثمن ديال املحروقات، كون ما زدناش في الثمن 

نحتاجو  كنا غادي  املقايصة  ديال  املحروقات وعملنا اإلصالح  ديال 
100 مليار ديال الدرهم أخرى بين 80 و100 مليار ديال الدرهم أخرى 

ي جيت عام 2012 خلصنا 21 مليار ديال الدرهم في 
ّ
ديروا الحساب، مل

املازوت ديال املقاصة، هاذ العام 2015 راه املدير ديال امليزانية فرحان 
ألنه ما غنخلصوا وال درهم واحد، 21 مليار درهم غير ديال املازوت، 
57 مليار درهم ديال املقاصة هاذ العام 23 مليار ديال الدرهم 34 مليار 
ديال الدرهم ديال 2015 و23 مليار ديال الدرهم ديال 2014 و11 مليار 
ديال الدرهم ديال 2012 هذه كتمثل بين 80 و100 مليار ديال الدرهم، 
هاذ 80 مليار ديال الدرهم منين كنا غانجيبوها؟ لو كان سمعت لكم 
غانجيبوها من العجز غانجيبوها من الدين غاتكون زايدة على داك�شي 
ي جينا نزيدو في الثمن ديال املاء والكهرباء قلتيوا ليا ال ما تقيش 

ّ
اآلخر مل

الثمن ديال املاء والكهرباء، لو كان ما زدناش في الثمن ديال املاء والكهرباء 
العجز شحال غادي يكون عاود ثاني 17 مليار ديال الدرهم إضافية في 
ما أذكر، إيال كان 17 ديال مليار ديال الدرهم إضافية منين غانجيبوها 
عاود ثاني غايخصنا نجيبوها من العجز وهكذا ترون أن هنالك تناقض 
في الخطاب أنا غير قولوا لي كلمة وحدة، قولوا لي اشنو بغيتيوا داك 
ي نجي 

ّ
ال�شي اللي بغيتيوا نديروه ولكن واجهوا املجتمع به، ما�شي مل

نتاخذ اإلجراءات اللي فيها املصلحة ديال الشعب وديال املجتمع تنوضو 
تبداو تقولوا الكالم ديال السفاهة وتنوضو  تتعايرو وتنوضو  وتبداو 
تقولوا الكالم اللي خارج الطريق، نعم ال ما غانسحبش ما غانسحبش،.. 
رئيس الحكومة محصن بالدستور وبالقانون وال تخيفونه أبدا.. عالش 
ي تكلم صاحبك على داعش.. أنت هو السفيه.. أنت 

ّ
ما درتيش هكذا مل

ي تعطيني اإلذن نتكلم السيد 
ّ
أكبر سفيه.. غير خليهم يقولوا اللي بغاو.. مل

الرئيس.. غير خليهم حتى يساليو على خاطرهم.. ما هضرتش عليك انت 
أنا قلت على اللي قال داعش واللي قال النصرة واللي قال املوساد آه نعم 

آه.. البد تخلصوا نعم ما تخلعونيش...

ةاعيدرةا ئيس:ر

..رفعت الجلسة.. السيد الرئيس، رفسترةلجلعل. .
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محض رةلجلعلرةألربسينرنسدرةمل ئتين

ةات ريخ: الثالثاء 16 رجب 1436 )05 مايو 2015(.

ةا ئ سل: السيدة رشيدة بنمسعود، النائب الخامس لرئيس مجلس 
النواب.

ةاتوقيت: ساعتان وثمانية عشرة دقيقة ابتداء من الساعة الثانية 
بعد الزوال والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  ةألعم ل:   دولر
الحكومية التالية 27 سؤاال )2آنيان(:

الداخلية؛ .•

العدل والحريات؛ .•

شؤون الهجرة؛ .•

الوظيفة العمومية. .•

ةاب ئبلرةاعيدةررشيدةرببمعسودررئيعلرةلجلعل:

أش فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيم،ر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلين.

ةفتتحترةلجلعل،

ةاع دةرةاوزرةءرةملحترمون،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمون،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الجلسة  هذه  نخصص  املوقر،  ملجلسنا 
بمراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول األعمال، أي أعمال اليوم، 

27 سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات مختلفة.

أمينة  السيدة  أطلب من  األسئلة،  لبسط هذه  نتطرق  أن  وقبل 
املجلس تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل مشكورة.

ةاعيدةر ميللرةملصليرأميبلرةملجلس:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

توصل مكتب مجلس النواب بالنصين التشريعيين التاليين ويتعلق 
األمر ب:

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   106.14 رقم  قانون  مشروع  .•
هيئة  وإحداث  املعمارية  الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق   016.89

املهندسين املعماريين الوطنية؛

مقترح قانون يق�شي بإحداث مؤسسة األعمال االجتماعية  .•
للصحافيات والصحافيين املغاربة تقدم به الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

املستشارين  مجلس  من  املجلس  مكتب  توصل  ثانية،  قراءة  وفي 
بالنصوص التشريعية التالية:

مشروع قانون رقم 27.13 يتعلق باملقالع؛ .•

مشروع قانون رقم 038.13 يتعلق بإحداث املدرسة الوطنية  .•
العليا لإلدارة؛

مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة 16 من القانون رقم 70.03  .•
بمثابة مدونة األسرة؛

مقترح القانون املتعلق بكراء العقارات أو املحالت املخصصة  .•
لإلستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

كما توصلت الرئاسة برسالة من السيد وزير العالقات مع البرملان 
واملجتمع املدني، يخبر فيها ما يلي:

»في إطار مقتضيات املادة 104 من النظام الداخلي ملجلس النواب، 
توصلت الحكومة يوم االثنين 4 ماي 2015 ب10 طلبات لتناول الكالم 
في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام 
الوطني به، وذلك على الساعة الثانية بعد الزوال وثمان دقائق، وحيث 
إن النظام الداخلي ملجلس النواب ينص على أنه تبرمج املواضيع الواردة 
في هذه الطلبات باتفاق مع الحكومة، فبخصوص الطلب املوجه إلى 
السيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة من طرف السيدة 
النائبة رشيدة بنمسعود عن الفريق االشتراكي حول الوضعية الصعبة 
مستعد  الوزير  السيد  أن  أخبركم  أن  يشرفني  املكتوبة،  للصحافة 

للتفاعل اإليجابي مع هذا الطلب.

أما بخصوص الطلبات املقدمة من طرف:

والتنمية  العدالة  بووانو عن فريق  السيد عبد هللا  النائب  .•
واملتعلق باعتداءات القوات العمومية الجزائرية على جمهور وأعضاء 
وفد نادي الرجاء البيضاوي بعد نهاية املباراة التي جمعته بنادي وفاق 

سطيف، وذلك يوم الجمعة املا�شي؛

النائب السيد الشاوي بلعسال عن فريق اإلتحاد الدستوري  .•
واملتعلق باالعتداءات التي تعرض لها أنصار ومحبي الرجاء، وكذا بعثة 
الفريق، والطاقم الصحفي املرافق لها من طرف األمن الجزائري عقب 

املباراة التي جمعت فريق الرجاء البيضاوي ووفاق سطيف الجزائري؛

النائب السيد وديع بن عبد هللا عن فريق التجمع الوطني  .•
لألحرار، واملتعلق بما تعرض له فريق الرجاء البيضاوي بالجزائر خالل 
مباراته أمام فريق وفاق سطيف الجزائري عن إياب ثمن نهاية دوري 

أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة فاتح ماي؛

واملتعلق  الحركي  الفريق  عن  األعرج  محمد  السيد  النائب  .•
باالعتداءات التي تعرض لها طاقم وجمهور نادي الرجاء الريا�شي من 
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قبل السلطات األمنية الجزائرية، وكذا بعض أعضاء مكتب الفريق 
املنافس إبان املباراة التي جمعته بنادي وفاق سطيف بالجزائر؛

النائب السيد محمد املالحي عن الفريق اإلشتراكي واملتعلق  .•
بالتصعيد العدائي للحكومة الجزائرية ضد املغرب؛

اإلستقاللي  الفريق  عن  مضيان  الدين  نور  السيد  النائب  .•
الريا�شي  الرجاء  وجماهير  وفد  له  تعرض  الذي  الشنيع  باالعتداء 

بالجزائر؛

واملعاصرة  األصالة  فريق  عن  حازب  ميلودة  السيد  النائبة  .•
بالفاجعة التي حدثت بمناجم سيدي بوبكر بجرادة، حيث  واملتعلق 
ق�شى 3 أشخاص وجرح آخرون داخل أنفاق منجم الستخراج معدن 
حوادث  ظاهرة  وتنامي  الطرقية  السالمة  إشكالية  وحول  الرصاص 

السير؛

النائب السيد سعيد باعزيز عن الفريق اإلشتراكي واملتعلق  .•
بأزمة الحوار اإلجتماعي.

يشرفني أن أخبركم أن السادة الوزراء ال يمكنهم اإلدالء باملعطيات 
والبيانات التوضيحات في القضايا املثارة لتعذر حضورهم إلى املجلس.

كما توصلت رئاسة مجلس النواب ب56 سؤال شفويا، و122 سؤاال 
كتابيا، أما األسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب فبلغت 10.608 سؤاال، 

وتم تحويل سؤال شفوي واحد إلى سؤال كتابي.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

حض ةترةاعيدةتروةاع دة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  نشرع  اآلن 
الباعة  بإشكالية  يتعلق  األول  السؤال  الداخلية،  بقطاع  ونستهلها 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املتجولين 

واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

ةاب ئ9رةاعيدرفؤةدرةاسم ر8:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

زمالئيروزميالتيرةابرمل نيين،

السيد الوزير، سؤالنا يتعلق بإشكالية الباعة املتجولين، نريد أن 
نسائل الحكومة على خطتها إلعادة االعتبار لهاته الفئة العريضة من 
املواطنين وهي فئة مهمشة، نريد كذلك أن نسائل الحكومة عن خطتها 
إلعادة االعتبار ولرفع الضرر عن بعض املواطنين املتضررين أيضا من 

الباعة املتجولين، شكرا السيد الوزير.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمون،

كيعرفو،  كول�شي  كنظن  املتجولين،  الباعة  ديال  املشكل  فهاذ 
وكول�شي كيعيشو يوميا، واملشكل جد معقد، ويختلف بطبيعة الحال 
من جهة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، فهاذ يمكن نسميوها مشكل 
داخل في العمل اليومي ديال رجال السلطة، ألن كل نهار من جملة 
رجال  هاذ  وموضوعين  هاذي،  القضية  هاذ  هي  ديالهم  االهتمامات 
السلطة اللي كل نهار كيشتغلو في هاذ املسائل، اإلكراهات كبيرة، فمن 
جهة يجب عدم حرمان واحد الفئة من املواطنين من مصدر العيش 
ديالهم، ألن ذاك ال�شي باش كيعيشو، ولكن من جهة ثانية هناك يجب 
الحفاظ على مصالح التجار اللي حتى هما كيخلصو الضرائب والضوء 
واملاء، ودايما كنوقعو ما بين هاذ جوج ديال اإلكراهات، ومن طبيعة 
الحال اإلكراه الثالث، هو يجب الحفاظ على حركة السير والجوالن 

ونظافة املدن إلى آخره..

كيبنيو  اللي  كاين  تجربات،  كثيرة  حلول  هناك  كانت  املا�شي  في 
السواق، كاين اللي كيبنيو املارشيات، كاين حتى يمكن نقولو على أن 
حتى �شي حل من هاذ الحلول ما عطاش النتيجة ديالو، واآلن كيفما 
كتعرفو نشتغل اآلن مع وزارة الصناعة والتجارة إليجاد الحلول ومن 
طبيعة الحال هاذ الحلول خاصها تالئم كل حالة حالة، ألن حتى الباعة 
املتجولين فيهم الصغير، فيهم الكبير، فيهم ديال الخضر، فيهم ديال 
البيض، يعني كل واحد عندو الحلول ديالو خاصة على حساب الوضعية 

الخاصة لكل مدينة، ونحن اآلن نشتغل في هذا امللف، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرفؤةدرةاسم ر8:

شكرا السيد الوزير، طرحنا السؤال اآلن طبعا بعد م�شي ثالث 
وكنا  العمر،  في  ليها  يطول  هللا  الحكومة،  عمر  من  ونصف  سنوات 
كنتسناو باش نسمعو رؤية واضحة، رؤية متكاملة خصوصا في النسخة 
الثانية ديال الحكومة اللي أضافت كذلك وزارة ديال االقتصاد الغير 
بغينا نشوفو رؤية واضحة ويكون إحصاء مدقق، ألن حنا  املهيكل، 
العام هاذ  للمواطنين، والرأي  إمكانيات باش توضح  في دولة عندها 

اإلشكالية اللي أصبحت اآلن تقلق جميع املواطنين والساكنة.
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كذلك اآلن السيد الوزير، ما بقاوش غير املواطنين العاديين اللي 
األرض،  في  العليا والو كيفرشو  الشواهد  األرض، حاملي  في  كيفرشو 
في  جاي  آشنو  االستراتيجيات،  مستوى  على  الحكومة  رؤية  وبغينا 
الطريق؟ إيال كانت الحكومة السابقة كنهضرو على معمل رونو كيخدم 
5000، على ميناء طنجة املتوسط، أشنو هما املشاريع ديال الحكومة 
الحالية، باش غدا املواطنين تكون عندهم على األقل طموح باش ممكن 
في لحظة معينة أنه بالدنا تجتاز هاذ الظاهرة، صحيح أنه ظاهرة كتهم 
واش  ولكن  املحلية،  الجماعات  فيهم  بما  بجميع مؤسساتها،  الدولة 
هناك رؤية بشراكة مع رؤساء الجماعات املحلية اللي كيعيشو مشاكل 
متتالية ومستمرة؟ وكنسولو الحكومة ديالنا ما يمكنش نسولو الحكومة 

في اليابان، كنسولو الحكومة املغربية اللي خاصها تتحمل املسؤولية...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

انتهى الوقت السيد النائب شكرا، هل هناك من تعقيب أو تعقيبات 
إضافية؟ تفضل السيد من فريق العدالة والتنمية.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةاعليم ني:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

شك ةرةاعيدرةاوزي ،

كيفما قلتي السيد الوزير مشكل الباعة املتجولين مشكل معقد، 
والذي زاد في تعقيده هو االستغالل السيا�شي لألوضاع االجتماعية لهاذ 
الباعة  بمقاربة شاملة تحفظ كرامة  ثانيا نطالب  املتجولين،  الباعة 
الجائلين، وتحافظ على التجارة املنظمة داخل الجماعات، ثم تحافظ 
على جمالية املدن مع التصدي للمتالعبين في هاذ املشاريع هذه، ثم 
الحزم وعدم السماح بعودة ما يمكنش تخوي شارع، وتعطي البديل وفي 

األخير يجيو ناس آخرين في بالصة الباعة املتجولين السابقين، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

هل هناك من تعقيبات أخرى؟ تعقيب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

اللي جا في التعقيب ديالكم، اللي عندو �شي حل يقولو لينا، اللي 
عندو �شي حل يقولو لينا، حنا مستعدين نطبقوه، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الوطني  اإلنعاش  عمال  بوضعية  يتعلق  املوالي  السؤال  شكرا، 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
والسادة  السيدات  اسمحتو  إيال  السؤال..  واضعي  أحد  فليتفضل 

النواب، تفضل السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةالطيفررشيد:

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

ترسيمهم  تم  الذين  الوطني  اإلنعاش  عمال  من  مجموعة  تعاني 
مؤخرا من عدم احترام الحد األدنى لألجور، وكذا من انعدام التغطية 
الصحية. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن أهم اإلجراءات االستعجالية 

التي سوف تقومون بها من أجل إنصاف هذه الفئة؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

شك ةرةاعيدرةاب ئ9،

هاذ الفئة كيما كتعرفو هي منظمة بقانون اللي هو خاص باإلنعاش 
الوطني، فمبدئيا العمال ديال اإلنعاش الوطني هم عمال موسميون، 
ويتقاضون أجور تعادل الحد األدنى لألجور في العالم القروي الفالحي، 
عندنا  اللي  اإلحصائيات  حساب  على  الصحية  للتغطية  بالنسبة 
تقريبا %70 ديال الناس اللي هما كيستافدو من اإلنعاش الوطني هم 
هاذ  ولحل  الصحية،  التغطية  »راميد«،  ديال  النظام  في  منخرطون 
اإلشكالية ديال بالنسبة لهاذ الفئة، نفس ال�شيء بالنسبة للتعويض 
عن حوادث الشغل، هذا حتى هو عندهم ما كاين حتى �شي إشكالية، 
بغيت فقط نذكر على أن امليزانية املخصصة لإلنعاش الوطني هي تقريبا 
1,5 مليار درهم، أكثر من النصف ديالها أكثر من النصف تقريبا 800 
مليون درهم كلها في األقاليم الجنوبية، هذا هو املعطيات اللي عندي 

إذن من الناحية التغطية الصحية 70 % تغطات.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةاس بيربلق ئد:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

السيد الوزير، هذا واحد املوضوع اللي كيتكرر باستمرار في قبة 
البرملان، وعبر التاريخ يعني منذ النشأة ديال هاذ النظام هذا، ولكن 
كيظهر لي بأنه آن األوان السيد الوزير، يعني في الحكومة ديالكم اللي 
انتبهتو لواحد العدد ديال الفئات وحاولتو تسويو الوضعية ديالها من 
الطلبة واألرامل وغيرها من الفئات، هاذ الفئة يعني باقي خاصها واحد 
الوقفة يعني جدية، واحد الخلية ديال التفكير في طريقة يعني إرجاع 
للتغطية الصحية،  إلى نصابها، هاذو راه مواطنين ومحتاجين  األمور 
محتاجين للتقاعد، محتاجين للعناية، وكيشدو 1300 درهم زعما ذاك 
ال�شي بسيط وعندهم أوالد، كاين اللي خدام عشرين عام، 15 عام، 
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10 سنين، فآن األوان أن هاذ الفئة تلقى شوية ديال االهتمام في هاذ 
املرحلة هاذي، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب أو تعقيبات إضافية؟ ما 
كايناش من املعارضة، من األغلبية الفريق الحركي، تفضل.

ةاب ئ9رةاعيدرع دلرةاعب عي:

كيفما جاء في الجواب ديالكم السيد الوزير هاذ العمال املوسميين، 
ولكن على أرض الواقع السيد الوزير تنلقاو هاذ العمال هما اللي كيخدمو 
بواب، كيخدم حارس، كيخدم شيفور، كيخدم jardinier، السيدات 
ديالكم  الوزارة  ديال  املسؤولين  يعني  البيوت  في  طباخات  كيخدمو 
السيد  هزيل  األجر جد  بأن  كنلقاو  املقابل  وفي  الداخلية خصوصا، 
الوزير، ما كيتعداش 1500 درهم في أق�شى الحاالت، ما كاين ال تغطية 
صحية يعني قلتو %70 ولكن عدد كبير من هاذ الناس ما كيستافدوش 
من التقاعد، ومن التغطية الصحية، من العطل، من التعويض يعني 
على ساعات العمل الطويلة. ولهذا كنساءلوكم السيد الوزير، ونعقبو 
على هذا الجواب ديالكم، على األقل هاذ الناس يعرفوا املصير ديالهم ، 
واش يبقاو في اإلنعاش وال يخرجو يديرو �شي حاجة أخرى؟ على األقل 

يعني يعرفوا املصير ديالهم، وشكرا السيد الوزير.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الفريق  عفوا  الوزير،  السيد  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
االستقاللي، تفضل.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةاق دررةاكيحل:

في التحول اللي عرفو املغرب بعد دستور 2011، تنظن الناس ديال 
اإلنعاش الوطني، ما بقاس ممكن يبقاو بنفس، إيال كانت الحكومة هي 
اللي مسؤولة على رفع الحد األدنى من األجور للقطاع الخاص، وتتقول 
بأنه هذه هي الحكومة الوحيدة اللي رفعت من الحد األدنى من األجور، 
عيب وعار باقي نتحدثو من بعد 2011 على الناس ديال اإلنعاش الوطني، 
النقابات، اإلطارات الحقوقية كلها تدافع عن هذه الفئة، لذلك ما�شي 
بغينا نعرفو واش موسميين وال.. بغينا نعرفو اشنو تتهيأ الحكومة؟ واش 
غيبقاو هاذ الناس؟ وباقيين غنستمرو بعقلية ما بقاش مسموح تكون 
في املغرب، ال على املستوى الحقوقي، وال على املستوى العيش الكريم، 
تيجيب  واللي  بديل،  لنا  الحكومة مسؤولة تجيب  أن  تنعتبرو  لذلك 

البدائل راه هي الحكومة ما�شي حنا، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، هل هناك من تعقيب آخر؟ تعقيب إضافي، إذن تعقيب 
بتفعيل  يتعلق  املوالي  السؤال  الوزير.  السيد  شكرا  الوزير،  السيد 

والسادة  للسيدات  السالليات  النساء  إلنصاف  الصادرة  الدوريات 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة 

مشكورة.

ةاب ئبلرةاعيدةرعزيزةرةاقبدو�سي:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

الوزير املحترم، سبق أن أصدرت وزارتكم ثالث دوريات،  السيد 
تضمن حق النساء السالليات في االستفادة من أرا�شي الجموع كباقي 
الواقع،  يترجم على أرض  لم  االعتراف  أن هاذ  إال  الرجال،  إخوانهن 
حيث أن النساء السالليات اآلن الزلن يعانين من العراقيل والعقبات 
التي تحول دون حقوقهن، ما هي اإلجراءات التي ستقومون بها إلنصاف 

هؤالء النساء؟ شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

فكما جاء في التدخل ديال السيدة النائبة، قبل 2007 املرأة كانت 
مقصية من االستفادة من املداخيل ديال األرا�شي الساللية اللي كانت 
مقتصرة على الذكور، وأقولها يعني بفضل النضال ديالهم، فاستاطعو 
بعض  قلتو  كيفما  صدرت  حيث   2007 منذ  به  يعترف  الحق  باش 
املذكرات منها آخر مذكرة في سنة 2010، ولكن كيما كتعرفو اللوائح 
ديال املستفيدين نواب الجماعات هم اللي كيوضعوها، وكاين راه بداو 
بعض النائبات الجماعيات بداو وكيكونو، وهاذ النواب مازال عندنا 
بعض الصعوبات باش يطبقو مائة في املائة هاذ املذكرة، ألن كاين هناك 
عقليات راكم كتعرفو البوادي كيف عاملة ولكن راه غاديين، فعندي 
فقط غنعطيكم واحد الرقم بالنسبة ألربع سنوات األخيرة املداخيل 
سنتيم،  مليار   220 تقريبا  الساللية  الجماعات  ديال  توزعات  اللي 
النساء استفدن ب 510 مليون ديال الدرهم معنى أنه وصلنا ل25 % 
بعد، وحنا عندنا اليقين بأن راه هاذ السلسلة غادية للتقدم ما�شي ما 
غنرجعوش للوراء، وربما من هنا للقدام نجيو باش نقولو على أن راه 
كاين املناصفة حتى في هاذ القضية هذه، ولكن من حيث املبدأ راه دازت 

في العقليات وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

انتهى الوقت السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيدة النائبة.

ةاب ئبلرةاعيدةررقيلرةا ميد:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،
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ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

فعال كثبتو مرة عن أخرى أنكم حكومة كتجعل في صلب االهتمامات 
ديالها املرأة املغربية واإلنصاف ديالها، وهذا من خالل مجموعة ديال 
املحطات اللي من بينها إخراج صندوق التكافل، صندوق دعم األرامل، 
واآلن الدوريات اللي ماكانتش آخر دورية هي اللي في 2010 وإنما دورية 
يعني  التفعيل  الوزير،  السيد  ولكن  حاسمة.  كانت  اللي  هي   2012
وإعمال هذه الدوريات كيلقى مجموعة من املشاكل منها ما ذكرتو من 
الطعون  قبول  أيضا هناك عدم  النساء،  ما كيسجلوش  النواب  أن 
املقدمة من طرف النساء وأنتم مجلس وصاية بصفة الوزارة ديالكم هي 
الوزارة الوصية، أيضا عدم توحيد معايير االستفادة، سيادة األعراف 

والتقاليد بدل القانون.

لذلك السيد الوزير، عدم ترتيب جزاء على خرق املذكرات الوزارية 
على  تعملو  أنكم  الوزير،  السيد  عليكم  كنقترحو  لذلك حنا  ديالكم 
تحويل املذكرات إلى قرارات إلزامية ترتب آثارها بإلغاء أي الئحة ال تضم 
النساء، أيضا تنظيم حمالت تحسيسية ودورات تكوينية وكذلك العمل 
على تسهيل ولوج املرأة الساللية إلى املجالس النيابية حتى تتمكن املرأة 

من اإلدارة ديال الشؤون ديال الجماعة ديالها وما نتظروش...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

انتهى الوقت السيدة النائبة، انتهى الوقت، شكرا، هل هناك من 
تعقيب أو تعقيبات إضافية؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، الرد السيد 
التعقيبات،  كاينش  ما  تعقيبات،  كاينش  ما  التعقيبات،  على  الوزير 

شكرا.

السؤال املوالي يتعلق بتعويض التجار املتضررين من أحداث »إكديم 
االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  إزيك« 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئ9رةاعيدرع دلرتشيكيطو:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدةرةا ئيعل،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبرةملحترمون،

من  التجار تضرروا  من  الوزير مجموعة  السيد  تتعرفو  ما  كيف 
وهما  كاملة  املدة  هاذ  التجار  وهاذ  ايزيك«،  »اكديم  ديال  األحداث 
كيتسناو يعني تشوفو من حالهم وتجيو تجلسو معاهم وتعرفو املشاكل 
اللي عندهم وتعوضوهم على األضرار اللي تضرروا منها، السيد الوزير، 

شنو درتو فهاذ امللف؟ شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

شك ةرةاعيدرةاب ئ9،

أوال وقبل كل �شيء أريد وبغيت نأكد على أن الحمد هلل هاذ املرحلة 
ديال »إكديم إزيك« وديال األضرار وذاك ال�شي كلو كنظن مرحلة انتهت 
ومتجاوزة، والحمد هلل األقاليم الجنوبية اآلن تنعم باالستقرار التام 

كباقي األقاليم املغربية، كنظن هاذي أول نقطة بغيت نسجلها؛

النقطة الثانية بالنسبة للتعويضات، فكانت هناك أكثر من 300 
ملف ديال طلب التعويض، 10 % منهم فضلوا يمشيو أمام القضاء، 
وهما مازالين اآلن أمام القضاء 31 حالة، الحاالت األخرى أي تقريبا 280 
تسوى عن طريق مسطرة تصالحية تحت إشراف الوكالة القضائية 
للمملكة، 115 حالة الناس ماليها تخلصو، وبقات 165 حالة اللي مازال 
في طور هذا، وفي األخير خالل األشهر القادمة إن شاء هللا غادي تكون..، 
والدولة هي اللي تتعوض بصفة مباشرة ألن هاذ الناس هاذو ما كانش 
عندهم ال les.assurances وال حتى �شي حاجة الدولة هي اللي كتعوض، 
وخذات املسؤولية ديالها، وهذا ما فيه حتى �شي إشكال وواخذ الطريق 
ديالو، إيال كانت �شي مسائل اللي هي مازال ما واضحاش أنا مستعد 
باش..، واملهم هاذ املشكل هذا يمكن لينا نعدوه كمشكل ديال املا�شي، 

شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

انتهى الوقت السيد الوزير شكرا، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرمبصوررملب ركي:

شكرا السيد الوزير على هاذ الرد، ال يجادل أحد في االستقرار الذي 
تنعم به األقاليم الجنوبية، ولكن السؤال يخص مجموعة من التجار 
واستصدروا  إزيك«،  »إكديم  أحداث  من  تضرروا  الذين  واملقاولين 
أحكاما نهائية من أجل تعويضهم، إال أن هاته األحكام لم يجد التجار 
السيد  تعلمون  وكما  املوقرة،  وزارتكم  عند  تعويضاتهم  واملتضررين 
الوزير، أن هؤالء التجار لديهم ارتباطات ومستحقات بنكية، وكذلك 

لديهم عدد من املمونين الذين اليوم هم معهم...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، انتهى الوقت، هل هناك من 
تعقيب أو تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، 
والسيد الوزير استنفذ كل وقته. نمر إلى السؤال املوالي حول موضوع 
تأمين السير على الطرق السيارة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق االتحاد الدستوري، فليتفضل أحد النواب مشكورا.
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ةاب ئ9رةاعيدرمصطفىرةلج ر8:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

ةاع دةرةاوزرةء،

سالمة  لتأمين  املتخذة  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
مستعملي الطرق السيارة باملغرب؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

السيد النائب املحترم شكرا، بغيت نبدى فقط بإعطاء رقم باش 
نعرفو الحجم ديال هاذ املسألة هاذي، بالنسبة ل2015 كاين هناك 
17 حالة اعتداء في الطرق السيارة في مجموع التراب الوطني، وبغيت 
بين قوسين فقط هاذ الظاهرة راه كاينة في العالم كلو، ال اسبانيا وال في 
فرنسا وال في البرطقيز ول في كول�شي نفس املشكل، نقصت ب %35 على 
العام اللي فات، ما بقيناش كنسمعو بزاف بهاذ الحاالت ديال االعتداء، 

و13 شخص تم تقديمهم للعدالة اللي كانوا طرف فهاذ املسألة هاذي.

بالنسبة لإلجراءات املتخذة في املستقبل، فأوال وزارة التجهيز اآلن 
تفكر بدات بتجهيز الطرق السيارة بالكاميرات، كاميرا على كل 2 كلم 
باش إيال كاين �شي واحد كيدير �شي حاجة باش يبان من بعد، وغتجهز 
القناطر بالشبكات الواقية، ألن أغلب هذه االعتداءات كتكون بالحجر 
من فوق القناطر، كذلك نفس ال�شيء بالنسبة لتكثيف دوريات الدرك 
امللكي، وكيفما كنقول دائما فهاذ املسائل فحال هكذا كنتمناو الهداية 
للجميع ألن الواحد اللي كيهز حجرة وكيرميها ما عرفتش آش كيربح من 

هاذ ال�شي، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرمصطفىرةلج ر8:

شك ةرةاعيدرةاوزي ،

هو في الحقيقة ال يخفى عليكم السيد الوزير والرأي العام أن هذه 
الظاهرة أصبحت مستفحلة في الطرق السيارة ديالنا، وخاصة أنها تقع 
بين الفينة واألخرى بعض االعتداءات، وقد سمعنا مؤخرا على إلقاء 
القبض على عصابة كانت تعتدي على هؤالء في محور طنجة العرائش. 
لهذا السيد الوزير، حنا أوال كنقدمو واحد تحية إجالل وإكبار للسادة 
رجال الدرك امللكي على املجهودات الجبارة اللي كيقومو بها، ولو أن هذه 
املجهودات مازال خاصها تكثف ومازال خاصها تكثر، ولهذا فإننا في 

الفريق الدستوري كنقترحو ما يلي: كنعتامدو دوريات متحركة للدرك 
امللكي خاصة بعض النقط السوداء، وكنتساءلو ملاذا ال يتم اعتماد 
كاميرات على الجسور التي تقع فوق هذه الطرق؟ ملاذا ال يتم تكثيف 
املسائية؟  الفترات  في  السير  لنسبة حركة  الهبوط  فترات  في  املراقبة 
وضرورة صيانة السياجات املحيطة بالطرق السيارة، وأخيرا ينبغي أن 
تكون الطرق السيارة آمنة، خاصة وأن مستعمليها يؤدون رسوما من 

أجل ال أن تكون مريحة بل آمنة في نفس الوقت، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي 
في املوضوع؟ السيد الوزير، استنفذ وقته شكرا. السؤال املوالي يتعلق 
النواب  والسادة  للسيدات  الطبيعية  الكوارث  من  الحد  بصندوق 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرخ ادرسبيع:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

السيد الوزير، كنساءلوكم اليوم عن حصيلة الصندوق ديال الحد 
2009 من أجل  آثار الكوارث الطبيعية، والذي تم إحداثه سنة  من 
املساهمة في إعادة ترميم وإصالح البنية املتضررة من الكوارث، وكذلك 

تمويل وسائل اإلنقاذ وتدخل مختلف القطاعات الوزارية، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

شكرا السيد النائب، فيما يخص هاذ املوضوع ما غنرجعش للوراء 
لخلق الصندوق في 2009 اللي كانت فيه تقريبا 2 د املليار ديال الدرهم، 
املدنية،  والوقاية  املاء  كقطاع  القطاعات:  لبعض  خصصت  كلها 
الحالة  ليها.  غنرجعش  ما  آخره...،  إلى  والصناعة  والتجارة  والتجهيز، 
الراهنة اآلن هو أن هذا الصندوق كيدخل لو كل سنة 200 مليون 
درهم من موارد امليزانية العامة ديال الدولة، وهاذ 200 مليون كتمول 
واحد العدد ديال املشاريع منها مثال: القناة لحماية الدار البيضاء 120 
مليون درهم، منها 340 مليون درهم اللي خصصت للفيضانات األخيرة 
اللي وقعت في الجنوب إلى آخره...، وابتداء من هذه السنة بدينا واحد
la.procédure أخرى كنطلبو من الجماعات وال اإلدارات اللي عندهم 
برامج اللي بغاو يمولوها من هاذ الصندوق، باش يتقدموا بها على شكل 
بحال إيال كنقولو un.appel.d’offres اللي عندو �شي مشروع يتقدم به 
باش ياخذ هاذ..، وكاين تقريبا 80 جماعة اللي طلبت التمويل ديال هاذ 
الصندوق، وحنا اآلن كندرسوها، إذن في إطار هاذ التجربة الجديدة، 

شكرا.
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ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرخ ادرسبيع:

السيد الوزير، أظن سهلتي علي الجواب، ألنه بغيتك تنتابه معايا 
وينتابه معايا الرأي العام، تكلمت على 2009 ألن الحكومة السابقة من 
2009 إلى 2012 عبأت 2 مليار ديال الدرهم، الحكومة الحالية 2012، 
2013، 2014، 2015 كتعبأ 600 مليون ديال الدرهم يعني بنسبة 200 
مليون درهم سنويا. األدهى هو نسبة اإلنجاز، 2009 نسبة اإلنجاز كانت 
%75، 2010 نسبة اإلنجاز كانت %99، نسبة اإلنجاز سنة 2012 فهاذ 
الحكومة الحالية من أصل 400 مليون ديال الدرهم 30 مليون درهم، 
يعني %7، نسبة اإلنجاز سنة 2013 من أصل 580 مليون ديال الدرهم 
نسبة اإلنجاز ديال %25 يعني كنحققو رصيد في صندوق ديال محاربة 
الفيضانات، 200 مليون درهم السيد الوزير، ما يمكن ليهاش تكفي 
حتى إقليم كتاوريرت اللي الكلفة ديال الخصاص ديال الفيضانات هي 

380 مليون ديال الدرهم، السيد الوزير...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

انتهى الوقت شكرا، هل هناك من تعقيب أو تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي السيد الوزير، عفوا تفضل من 

العدالة والتنمية، تفضل.

ةاب ئبلرةاعيدةرةاعسديلرعلميربيب ني:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

شكرا السيد الوزير على اإلجابة ديالكم، أنا أريد فقط يعني أن 
أن  خاصة  الصندوق،  هاذ  تفعيل  في  املعتمدة  املعايير  على  أتساءل 
مجموعة من األقاليم أشرتم يعني للميزانية ديال الفيضانات، ولكن 
مجموعة من األقاليم والجهات بعض املرات اللي ما استفداتش، ولهذا 
يعني نريد عدالة مجالية في توزيع مخصصات الصندوق، ويعني تفعيل 
املراقبة في التنزيل ديال هاذ امليزانيات املرصودة لهاذ الكوارث اللي من 

هاذ النوع، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، هل هناك من تعقيبات أخرى؟ الكلمة للسيد الوزير، تفضل.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

قلت هناك ابتداء من هاذ السنة هاذي كاين واحد شكل ديال طلب 
عروض، وكاينة لجنة اللي كتدرس هاذ املشاريع كلها في شكل مساهمة 
طبعا، ألن ما تيكونش التمويل %100، بالنسبة لذاك ال�شي اللي تقال 
واحد  عارفين  راكم  كانت  اللي  الدرهم  ديال  مليار   2 فهذيك  قبيلة، 

النصف منها كان جاء من مساعدات خارجية، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الظاهر  بالتعارض  يتعلق  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
بين العقد النموذجي في مجال كراء مأذونيات سيارات األجرة وحرية 
املتعاقدين في تحديد صيغة التعاقد الذي أكده القضاء، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أو 

تتفضل السيدة النائبة املحترمة.

ةاب ئبلرةاعيدةرربيسلرةطبين�سي:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

التي  العملية  والتدابير  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
العقد  بين  الصرف  التقني  التعارض  تجاوز  أجل  من  ستتخذونها 
النموذجي في مجال كراء مأذونيات سيارات األجرة وحرية املتعاقدين في 
تحديد صيغة التعاقد، والذي الشك سيحد من األهداف املتوخاة من 

هذا العقد النموذجي، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

هاذ العقد النموذجي خرج باش يسهل التعاقد ما بين أرباب الكريمات 
وما بين الناس اللي كيستغلو هاذ الطاكسيات، وكيعطي ضمانات كبيرة 
جدا للطرفين، الطرف األول هو اللي كيكري الكريمة يعني مول لكريمة 
عندو ضمانات باش الكراء يستخلصو إلى آخره، واللي كيستغل السيارة 
عندو ضمانة باش يبقى يستغلها واحد املدة معينة، وحتى الطاك�شي 
تيكون في اسميتو وحتى يعني كل الترتيبات تتكون في اسميتو، وتيكون 

هو املسؤول، 

مع األسف لحد اآلن ياله 30 ألف من أصل 76 ألف مجموع اللي 
خذاو هاذ املسألة هاذي، ولكن راه غادية في خط تصاعدي كذلك، 
راه تقريبا اللي كيتقادا العقد ديالو راه كيدخل فهاذ العقد النموذجي 
ألنه كما قلت كيدخل يعني كيعطي الضمانات للجميع، واإلخوان اللي 
كيمثلو يعني املهنيين ديال الطاكسيات راه كيعرفو هاذ ال�شي، وهما 
كذلك كيلحو باش هاذ العقد النموذجي يولي هو األصل ما�شي عقد 

آخر، ألن هذا كيحمي الجميع، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.
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ةاب ئ9رةاعيدرعزيزربببرةهيم:

شك ةرةاعيدرةاوزي ،

املبذولة من طرف  بالجهود  املهنيين استبشروا خيرا  الحقيقة  في 
كانت  والتي  تم إصدارها،  التي  املتعددة  الدوريات  وزارتكم، وخاصة 
ترمي باألساس إلى تجاوز العقود العرفية، وقطع الطريق على استغالل 
هذه الفئة املواطنة اللي تتأدي باإلضافة للضرائب للدولة، الضرائب 
للجماعات، تتأدي الكراء ديال املأذونيات، تتوجد راسها بأنها ملزمة 
باش تأدي حتى واحد الحاجة اسميتها الحالوة، والتي هي بطعم املرارة. 
فرحة هؤالء املهنيين ما دامتش بزاف، من بعد جات أحكام قضائية، 
لهم في متاهات أخرى مرة 

ّ
كتق�شي بفسخ العقد، وهذا عاود ثاني دخ

أخرى في موضوع الحالوة، بل دخل حتى السلطات، العمال والوالة بقاو 
بين أمرين واش يطبقو التعليمات اللي واردة في الدوريات ديال الوزارة 

ديالكم، وال يطبقو املقتضيات ديال القوانين الصادرة عن املحاكم.

 ولهذا تنقول السيد الوزير، اليوم هاذ الفئة ما هّزاش الهم بزاف 
كما يروج أن املازوط يزيد شوية وال ينقص شوية، ولكن املشكل اللي 
ي غتسالي كيف غيعاودو يجددوه؟ 

ّ
عندنا وقتاش غتسالي هاذ العقد؟ مل

بإينا فلوس؟ خصهم كيفاش غيدبرو ذاك املبلغ اللي هو خيالي اللي 
وصل في بعض املدن بحال مدينة سال 27 مليون ديال السنتيم، تصور 
اإلنسان يخدم 4 سنين ويدبر عاود ثاني على 27 مليون ديال السنتيم 
يدير خدم يا التاعس للناعس. ولهذا البد السيد الوزير، أنه خاصنا 
تكون أوال واحد التنسيق بين وزارتكم ووزارة العدل والحريات في توحيد 

...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

تعقيبات  أو  تعقيب  من  هناك  النائب، هل  السيد  الوقت  انتهى 
إضافية في املوضوع؟ تفضل السيد النائب من الفريق الحركي.. هللا 

يخليكم أكرموا املتحدث بصمتكم هللا يخليكم.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةاعيمو:

شك ةرةاعيدرةاوزي ،

فعال هاذ العقد النموذجي اعطى واحد األمل لهاذ الناس، ولألسف 
املحكمة فقدت لهم األمل ديالهم، بغينا واحد الجدية فهاذ األمر في 
مع  لإلتالف  معرضين  الناس  ديال  العدد  واحد  ممكن  وقت  أقرب 
هاذ املستغلين ديال هاذ الرخص ديال l’agrément، ولهذا بغينا هللا 

يجازيكم بخير واحد األمر...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

انتهى الوقت السيد النائب، انتهى الوقت. الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

أنا على حساب املعلومات اللي عندي، كول�شي الناس اللي عندهم 
العقود النموذجية مازال ما وصلوش للقضاء، ألنه كان عندهم 12 
العام، وبدات في 2007 إذن إيال كانوا غادي يمشيو للقضاء راه حتى 
ل 2019، إذن هاذ املشكل ما مطروحش بالنسبة للناس اللي عندهم 
العقود النموذجية، مطروح بالنسبة لآلخرين اللي كانت عندهم عقود 

قديمة، هذا هو..

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا للسيد الوزير، السيدات والسادة النواب من فضلكم لننصت 
إلى بعضنا البعض هللا يخليكم. السؤال املوالي يتعلق بنتائج الحوار 
الوطني حول األرا�شي الجماعية للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق التقدم الديمقراطي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئ9رةاعيدرحفيظرةاترةبي:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

سؤالنا ينصب على نتائج الحوار الوطني حول أرا�شي الجموع التي 
هذا  من خالل  نطلع  أن  ونود  شهور،  قبل  جهوية  منتديات  نظمتم 
السؤال عن نوعية املشاكل التي وقفتم عندها، واإلجراءات والتدابير 

التي ستتخذونها لتفعيل خالصات وتوصيات هذا الحوار، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

شكرا السيد النائب، ما غندخولش في التفاصيل بزاف بالنسبة 
لهاذ املوضوع، ألن املشاكل معروفة والتشخيص ديالها معروف، فكانت 
هناك عدة أفكار كتعلق بكل الجوانب املتعلقة بهاذ املوضوع، واللي 
كتختلف بطبيعة الحال بين منطقة وأخرى، واالقتراحات كما في علمكم 
اللي هي داخل املجال الحضري، وكاين  تهم األرا�شي  اقتراحات  كاين 
اقتراحات اللي هي في األماكن اللي هي أرا�شي فالحية صالحة للزراعة، 
وكاين اقتراحات بالنسبة لألرا�شي اللي هي مخصصة في الغالب للرعي. 
فاللي كنقترح عليكم هو يكون واحد الخالصة ديال هاذ املناقشات كلها 
مباشرة بعد االنتخابات إن شاء هللا في شهر أكتوبر، باش يكون يوم وطني 
حول هاذ القضية ديال أرا�شي الجموع، وما بغيتش نعطي التفاصيل 
بالضبط ديال املقترحات ألن تنفضل باش نخليوها لهاذ اليوم هذا، ألن 

ما يمكنش نلخصوها في جوج كلمات هاذ املقترحات، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.
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ةاب ئ9رةاعيدرحفيظرةاترةبي:

شك ةرةاعيدرةاوزي ،

نحن في فريق التقدم الديمقراطي نحيي مبادرة وزارة الداخلية التي 
تتجلى في إطالق الحوار الوطني حول أرا�شي الجموع، وهي مناسبة أيضا 
اإلشكاالت  على  الضوء  وتسليط  األرا�شي  لهذه  الوضعية  لتشخيص 

واالختالالت التي تعاني منها، وبحث سبل استثمارها في تنمية البالد.

إقليم  ساكنة  إشراك  عدم  األسف  ببالغ  نسجل  الوزير،  السيد 
اليوسفية في هذا الحوار، إال أن ذلك ال يشكل مشكال ما دامت الفرصة 
اليوم متاحة للتحاور معكم بخصوص هذا املوضوع. إن مشاكل أرا�شي 
تعاني  التي  املشاكل  نفسها  هي  الوزير،  السيد  باليوسفية  الجموع 
منها مناطق اململكة، إال أن ما يميز إقليم اليوسفية والذي يتوفر على 
4 جماعات قروية تمثل 60 % من مساحة هذا اإلقليم، هي مشاكل 

عديدة.

 ألجل ذلك، املطلوب السيد الوزير، تحيين اإلطار القانوني املنظم 
وإطالق  والطبوغرافية،  القانونية  وضعيتها  وتصفية  األرا�شي،  لهذه 
الصدد  هاذ  في  ألنها  العقاري،  والتحفيظ  اإلداري  التحديد  عملية 
السيد الوزير، ألن بواسطة التحفيظ العقاري سيشجع االستثمار في 
هذه املناطق، ألنها مناطق شاسعة بهذا اإلقليم، ألنه ما يمكنش السيد 
الوزير، االستثمار في األرا�شي في غياب تحديد إداري وتحفيظ عقاري، 
ألنه اإلنسان إيال بغى يستثمر أو هو مستثمر إيال بغى يستثمر في هاذ 
األرا�شي ما عندوش إيال ما كانش من ذوي الحقوق، أو عندو تحفيظ 
ثم  عدة،  ومشاكل  مشاكل  تتكون  ألنه  يستثمر،  يمكنش  ما  عقاري 
تسوية الوضعية القانونية للمجموعات البشرية املستفيدة منها وتمثيل 

الجماعات الساللية ووضعية املرأة الساللية، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب أو تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، السيد الوزير شكرا. السؤال 
املوالي يتعلق بتعميم االستفادة من مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، مشكورا.

ةاب ئ9رةاعيدرميمونرعمير8:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

للتنمية  الوطنية  املبادرة  ساهمت  تعلمون  كما  الوزير،  السيد 
البشرية في تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية لساكنة املغرب، 

إال أنه السيد الوزير املحترم، املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببعض 
األقاليم الزالت لم تعمم في جميع الجماعات، بل في جميع الدواوير، 
هذا ما يجعلنا السيد الوزير، نسائلكم عن كيفية تعميم هذه املبادرة؟ 

وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

شك ةرةاعيدرةاب ئ9رةملحترم،

فقط للتذكير في املرحلة األولى كان استافدو تقريبا 400 جماعة 
ما بين 2005 و2010، ما بين 2010 و2015 هاذ املجموع داز ل 700 
جماعة، يعني توسع نطاق ديال التدخل ديال...، نفس ال�شيء بالنسبة 
للمدن، كان التدخل ينحصر في املدن اللي أكثر من 100.000 نسمة، 
من بعد نزل للمدن اللي أكثر من 20.000 نسمة، واألحياء تضاعفت من 
260 حتى ل 530 والنتائج راكم تكلمتو عليها، نتائج جد إيجابية في كل 
الجماعات واألحياء اللي تدخلت فيها املبادرة الوطنية، واحنا اآلن على 
أبواب املرحلة الثالثة ديال املبادرة الوطنية، بحيث أن املرحلة الثانية 
غتنتهي في 2015، واملرحلة الثالثة غتبدا وفي غالب الظن غادي تتسع 
إن شاء هللا، وفي انتظار ذلك فهناك لجان محلية وبرامج أفقية يمكن 
البرامج  ياخذو  باش  املحلية  اللجان  نطاق  في  ليها  تقدم  ألي جماعة 

ديالها، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

قبل أن أعطي الكلمة للسيد النائب للتعقيب، هللا يخليكم شوية 
ديال الصمت، راه كاينة إزعاج كبير، خاصة بالنسبة للمتحدث، شكرا، 

تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرميمونرعمير8:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

اختيار  إعادة  املحلية  اللجن  في  منكم  كنطالبو  الوزير  السيد 
املشاريع، ال في اللجان املحلية السيد الوزير وال في اللجان اإلقليمية، 
الوزير هناك مشاريع  السيد  الوزير،  السيد  املشاريع  اختيار  وكذلك 
كيتختارو ما عندهومش األولوية، هناك مشاريع عندهم األولوية وما 
كيختاروهومش، وكذلك املبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد الوزير 
مشروع ملكي هائل، ولكن كيتستغل سياسيا من طرف اللجن املحلية، 
السيد الوزير في اإلقليم مثال اللي أنتمي إليه هناك دواوير ما عمرهم 
استفادوا، هناك دواوير استفادوا أكثر من 5 خطرات أو 6، هناك السيد 

الوزير تعاونيات عندهم رصيد مالي هائل...
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ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا، هل هناك من تعقيب 
أو تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، السيد 

الوزير هل هناك من...؟ شكرا.

السؤال املوالي يتعلق باالختالالت التي تعرفها عملية التدبير املفوض 
على ضوء تقرير املجلس األعلى للحسابات للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل السيد الرئيس مشكورا.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةألع جررئيسرةاف يقرةلح كي:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

سؤال الفريق الحركي ينصب أو يتمحور بالدرجة األولى حول التقرير 
األخير الصادر عن املجلس األعلى للحسابات حول التدبير املفوض، حيث 
رصد هذا التقرير مجموعة من االختالالت، مجموعة من التجاوزات 
خصوصا في عدم احترام الضوابط القانونية فيما يتعلق بتدبير املال 
العام، واإلشكاليات املرتبطة بتطبيق نظام التدبير املفوض، وبالتالي 
نسائلكم في الفريق الحركي حول اإلجراءات املتخذة خصوصا من خالل 
مراعاة التوصيات التي صدرت على املجلس األعلى للحسابات؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

شكرا السيد النائب املحترم، فغادي نبدا باإلشارة إلى أن الحمد 
هلل بالدنا بلد ديال املؤسسات، كل واحد كيدير شغالو، املجلس األعلى 
اللي  تقارير متعددة  تقارير ما�شي غير وحدة، ولكن  للحسابات أصدر 
كترصد بعض ما�شي غير االختالالت، ولكن حتى املسائل اللي خاصها 
تعالج وتقّوم، هاذ التقارير ما مشات les.placards راه كل واحد، كل 
مصلحة اللي عندها مصلحة إال وكتاخذ هاذ التقارير وكتحاول باش 
 l’office.des.changes تعالج االختالالت لهم بما فيها من طبيعة الحال
يعني مكتب الصرف، بما فيها املصالح اللي كتتابع هاذ الشراكات، وكل 
واحد كيقوم بشغالو، وراه ربما في املستقبل غتسمعو مسائل جديدة 

في هذا امليدان.

املهم هو أن املصالح ديال الجماعات املعنية كيخصها تحمى، ولكن 
كذلك كنحاولو نضمنو االستمرارية ديال املرفق العمومي، ما يمكناش 
ندخلو عاود تاني في املسائل اللي هي غيكون عندها ضرر على املرفق 
العمومي، والحمد هلل وأقولها بكل افتخار عندنا أطر في املستوى، وهاذ 
العقود اللي مع هاذ الشراكات هذه راكم تتعرفو معقدة جدا، ومع ذلك 
عندنا أطر الحمد هلل اللي كتبعها بدقة، وراه ما كاين حتى وراه اإلخوان 
للجماعات املحلية اللي عندهم هاذ العقود راه كيعرفو املستوى ديال 

هاذ األطر وكيفاش كيتبعو بتدقيق السنتيم بالسنتيم كل هاذ العقود، 
وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةألع جررئيسرةاف يقرةلح كي:

شكرا السيد الوزير على الجواب، ولكن أعتقد أنه البد أن تكون 
مقاربة جديدة فيما يتعلق بنظام التدبير املفوض، كاين هناك العديد 
من التجاوزات هذا صادر في تقرير املجلس األعلى للحسابات، وهناك 
توصيات توصيات مهمة، نعتقد أنه حان األوان إلعادة النظر في قضية 
التدبير املفوض 2005 لحد اآلن البد من إعادة النظر فيه، ألن هناك 
إشكالية كما جاء في تقرير املجلس األعلى حول املؤهالت والكفاءات 
في املوارد البشرية، ألن ال يعقل أن تكون هناك شركات أجنبية عندها 
تقنيين وعندها مؤهالت كبيرة على املستوى البشرية واملالي أن تتعاقد 
مع جماعات ربما ال تتوفر على مؤهالت بشرية، إذن نعتقد بأنه البد أن 
يكون هناك إطار مؤسساتي، إعادة النظر في اإلطار املؤسساتي، إعادة 
النظر في اإلطار القانوني، إعادة النظر في املوارد البشرية، وبالتالي نعتقد 
بأنه البد أن تكون هناك مستجدات تتما�شى مع تقارير املجلس األعلى 
للحسابات، خصوصا وأن األمر يتعلق باملال العام، وبالتالي البد أن 

تكون آليات للمحافظة على املال العام، وكذلك في ظل التطور الذي..

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا انتهى الوقت، هل هناك من 
تعقيب أو تعقيبات إضافية؟ ال، األحرار، تفضل.

ةاب ئ9رةاعيدرحعنربوه يز:

أشكر الفريق الحركي بالطرح ديالو لهاذ السؤال هذا وعلى ضوء 
التقرير ديال 2013 السيد الوزير، هناك مالحظة مشتركة ديال املجالس 
الجهوية للحسابات، كل املجالس الجهوية تتكلم على االختالالت اللي 
كيعرفها مساطر الترخيص ديال التعمير، مجال التعمير سواء تعلق األمر 
بالرباط، الدار البيضاء، مراكش، طنجة، الكل يتكلم عن االنزالقات في 
مجال الترخيص وفي مجال التعامل مع هاذ املرفق هذا، واش ما يمكنش 
نشوفو بالدنا تتطور عمرانيا بواحد الطريقة منظمة �شي نهار يوقع واحد 

الضبط إداري وننهيو هاذ االختالالت وهاذ التالعبات؟ شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير، ليست هناك طبعا 
تعقيبات إضافية أخرى؟ تفضل السيد الوزير.
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ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

عارفين  وراكم  آخر،  موضوع  كنظن  التعمير  ديال  املوضوع  هاذ 
شكون اللي مسؤول عليه، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

ببالدنا  الجريمة  ظاهرة  بتف�شي  يتعلق  املوالي  السؤال  شكرا، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئ9رةاعيدربوشسي9رنبيه:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

حول  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
ظهور الجريمة بأشكال غريبة على مجتمعنا وجديدة؟

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

شكرا السيد النائب، هذا سؤال عام، إذن غنعطيك جواب عام، 
فيما يخص الحماية ديال املواطنين وممتلكاتهم هذا من صلب العمل 
اليومي ديال رجال الشرطة والدرك امللكي والقوات املساعدة، كتقييم 
عام، خالل السنة األخيرة أي منذ أبريل املا�شي منين طلقنا ذاك الخطة 
األمنية الجديدة والحملة األمنية الجديدة اللي كان صاحب الجاللة 
هناك  عندنا  اللي  املعلومات  حساب  فعلى  فيها،  التعليمات  أعطى 
تحسن كبير في اإلحساس باألمن لدى املوطنين، كنحسو به اآلن يعني 
التقارير كلها اللي كتجينا كتم�شي في هاذ الشكل هذا، واألرقام كتعطي 
نفس الشكل كل أرقام الجريمة كلها نزالت خالل هاذ السنة كول�شي، 
ال جرائم القتل، وال جرائم...، من طبيعة الحال ربما بعد املرات كيكون 
بعض الجرائم عندها تأثير أكثر على املواطنين ولكن هاذ ال�شي راه كاين 

معروف.

اللي بغيت نضيف في األخير هو أن زيادة على يعني املصالح اللي كانت 
كتقوم بالواجب ديالها قبل، فهناك تعزيز جديد تعزيز بترسانة مكافحة 

الجريمة بإحداث املكتب املركزي لألبحاث القضائية...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

انتهى الوقت السيد الوزير شكرا، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدربوشسي9رنبيه:

السيد الوزير، تكلمنا على ما وقع مؤخرا كأمثلة هاذيك اللي وقع 
لذيك الطفلة في جرف امللحة اللي لقاوها مرمية في مزبلة، وواحد الطفل 

وقع له نفس ال�شيء تقريبا في بركان مرمي على جانب الوادي، كاين هاذ 
ال�شي كيوقع هاد الجرائم كتوقع في الضواحي ديال املدن يعني مدن أو 
املدن الكبرى أو مناطق قرى، التدخل ديال األمن كيكون معطل بزاف، 
خصوصا أن بحال املدن هاديك الهوامش ديال الفقر كيخرجوا النساء 
والفتيات، وكيتعرضوا لجرائم بشكل آخر ديال النشل إلى آخره، وكما 
قلت أن عملية التدخل في هاديك املناطق اللي مهمشة أو بعيدة كتكون 

معطلة بزاف وكيبقى الضحية ديالها هو املواطن...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ هل هناك من تعقيب أو تعقيبات إضافية في املوضوع؟ إذن 
نمر إلى السؤال املوالي حول تعزيز األمن في محاربة الجريمة بكل أنواعها 
فليتفضل  الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئ9رةاعيدرعليركبير8:

ةاعيدةرةا ئيعلرةملحترمل،

ةاعيدرةاوزي ،

ةألخوةترةإلخوةنرةابوةب،

السيد الوزير، الرأسمال الكبير والرأسمال الثمين والنفيس اللي 
عند بالدنا هو نعمة األمن واالستقرار، ندعو هللا عز وجل أن يديم علينا 
هاته النعمة، مناسبة السيد الوزير للتنويه باملجهودات التي يقوم بها 
يعني  مختلف  وعلى  مستوياتهم،  مختلف  على  أمننا  على  الساهرون 
أسرهم األمنية، من أمن، ودرك ملكي، ورجال سلطة، وأعوان سلطة، 
ورجال القضاء، ونلتمس منكم السيد الوزير إن كانت بالدنا توفقت 
في محاربة الجريمة الكبرى، والجريمة العابرة للقارات، واإلرهاب بجميع 
البسيطة،  الجرائم  بعض  من  للتخفيف  مجهود  يبذل  أن  أشكاله، 
وخاصة اعتراض املارة، واستعمال األسلحة البيضاء، هاذ الظاهرة يعني 
ت�شيء إلى بالدنا كثيرا، وت�شيء إلى عدة قطاعات يعني اقتصادية حيوية.

ونلتمس منكم بنفس املناسبة السيد الوزير، االعتناء بأسرة األمن، 
بالناس ديال القوات املساعدة، الدرك امللكي بأعوان السلطة، برجال 
السلطة، واخا كاينة عناية حاليا، ولكن يجب االستمرار يعني في دعم 

هاته العناية متى مكنت اإلمكانيات من ذلك ومتى أتيح ذلك، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

شكرا السيد النائب، وشكرا على التشجيعات وعلى النصائح، اللي 
بغيت نضيف بالنسبة اللي قلت قبيال هو أن الحمد هلل كاين هناك تعزيز 
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ديال اإلمكانيات مكافحة الجريمة بإحداث املكتب املركزي لألبحاث 
يشوفو  باش  يزوروه  خاصهم  النواب  السادة  ربما  اللي  القضائية، 
التقنيات العالية اآلن اللي هي موجودة فيه وهو تابع لإلدارة العامة 
ملراقبة التراب الوطني، وهاذ املكتب باش تكون املسائل واضحة يهتم 
.les املسائل اللي هي  réseauxبصفة خاصة بالجريمة املنظمة أي ب
يعني le.grand.banditisme والحمد هلل راه عطى نتائج مهمة جدا من 
نهار األول فاش بدا إلى اآلن، ويمكنا نفتخرو بهاذ املصالح ديالنا ديال 

األمن.

بالنسبة لهذاك ال�شي اللي تكلم عليه األخ قبيال ديال جرف امللحة 
ذيك البنت راكم عارفين السيد راه تقبط وراه من العائلة ديال هاذيك 
البنت، راه ما عندها حتى عالقة ال بجريمة ال حتى �شي حاجة، ما عندها 
حتى عالقة يعني بune.bande.organisé وال هذا من العائلة ديالو خذا 

البنية وم�شى داها وراه تقبط، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

إلى  نمر  وقته،  كل  استنفذ  النائب  السيد  الوزير،  السيد  شكرا 
تعقيب من  تعقيبات إضافية؟  التعقيبات اإلضافية، هل هناك من 

فريق العدالة والتنمية، تفضل.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةملجيدر وبيج:

السيد الوزير، كنسولكم فين وصل مشروع ديال الدائرة األمنية 
12 دركي، فين وصل  بإقليم الدروة، خاصة أن الدروة ياله تيحميها 
مشروع مفوضية للشرطة بمدينة الرحمة بإقليم النواصر، خاصة أن 
هاذ املدينة فيها 250 ألف ديال السكان ياله 7 ديال الدركيين، تعزيز 
األمن السيد الوزير مرتبط بتحسين الوضعية ديال رجال األمن، حماية 
األمن؟ وشكرا  ديال رجال  توفير وسائل االشتغال  األمن،  أمن رجال 

السيد الوزير.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

هل هناك من تعقيبات أو تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير، هل 
هناك من إضافة؟

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

بالنسبة للدروة فداخلة عندنا من جملة األولويات إن شاء هللا باش 
تدخل لها الشرطة، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بالرفع من مستوى عيش 
ساكنة الجبل للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق االتحاد 
الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد 

النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرمواودرب ك يو:

والتهميش  العزلة  لفك  حكومية  سياسة  من  هل  الوزير،  السيد 
والفقر عن سكان املناطق الجبلية؟

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

موضوع كبير وشاسع سأحاول في ظرف وجيز، هاذ القضية ديال 
املناطق الجبلية دائما كانت تتشكل يعني تدخالت وهذا ديال السادة 
النواب، نظرا ملا تعانيه من كثير من املشاكل اللي كول�شي كيعرفها، في 
سنة 2011 بدات أول تجربة يعني مندمجة وكتهم 22 إقليم بغالف مالي 
تقريبا ديال 5 ديال املليار ديال الدرهم، وهاذ املشاريع اآلن راه هي في 
طور اإلنجاز، بطبيعة الحال هاذ املبلغ غير كافي، ولكن هاذ املشروع ألول 
مرة غادي يكون هناك مشروع مندمج تيهم هاذ األقاليم هاذي، واحنا 
اآلن في صدد تقييم هاذ التجربة، وفي غالب األحيان يعني ناجحة، وربما 

خاص التطوير ديالها وتكون أكثر نجاعة.

في هاذ الشتاء هاذي  الجبلية  املناطق  بغيت نشير فقط على أن 
اللي طاح الثلج بزاف راكم شفتو التدخل ديال املصالح ديال الدولة، 
كانت يعني بواحد املستوى عال جدا، وكنتمناو إن شاء هللا باش نفس 
التدخالت تكون في املواسم املقبلة، باش هاذ الناس اللي ساكنين في 
هاذ الجبال بالثلوج وبالفيضانات باش ما يوقعش لهم تهميش، يحسو 

بهذاك التهميش اللي كانوا كيحسو به في املا�شي، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرمواودرب ك يو:

بها  تتقوم  اللي  املجهودات  تنثمنو  فعال  الوزير،  السيد  شكرا 
وباألخص السلطات املحلية، ولكن تتعرفوا السيد الوزير، أن املناطق 
الجبلية عندها الخاصيات ديالها، عندها الخاصية الجغرافية ألن كاين 
الوديان، كاين الثلوج، كاين انجراف التربة، كاين الفيضانات إلخ، وكاين 
املشاكل اللي هي بنيوية اللي موروثة وتراكمت ديال الفقر وديال التهميش، 
املناطق الجبلية دابا املنازل الناس والو كيهجرو ديورهم، راه غادي تخوا 
من السكان عالش؟ ألن في غياب سياسة واستراتيجية حكومية خاصة 
بهاذ املناطق، ألن خاصنا استراتيجية على املدى البعيد لهاذ املناطق اللي 
عانت وال تزال تعاني، ما كاينش الطرق، ما كاينش املسالك، ما كاينش 
البنية التحتية، ما كاينش آلية حتى الفريق الدستوري تقدم بآلية لخلق 
بين مختلف  التنسيق  أجل  الجبلية من  املناطق  ديال  الوكالة  واحد 

املصالح ديال الحكومة...
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ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا، هل هناك من تعقيب 
أو تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، السيد 

الوزير استنفذ كل وقته.

ظاهرة  من  للحد  املتخذة  بالتدابير  يتعلق  املوالي  السؤال  إلى  نمر 
النواب  والسادة  للسيدات  الوطنية،  الرياضية  باملالعب  الشغب 
املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

ةاب ئ9رةاعيدرسسيدربليلي:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

وشغب  عنف  أسبوع،  كل  نفسه  يطرح  سؤالنا  الوزير،  السيد 
للمالعب،  املجاورة  الساكنة  يهدد  الريا�شي،  الجمهور  يهدد  املالعب 
يهدد املواطنين عامة في أمنهم، في حياتهم، في ممتلكاتهم، ماذا تقوم به 

وزارتكم للحد من هذه الظاهرة؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

شكرا السيد النائب، حقيقة هاذ املشكل هذا اللي ربما هذه 10 
سنين وال 15 عام ما كانش معروف في بالدنا، واللي عرفته بلدان أخرى، 
وراكم تتعرفوا املشكل اللي hooligans إلخ، بدا تيدخل عندنا وال كل 
match عندنا وال مشكل، خالل هاذ السنة أي منذ بداية 2015 كاين 
matchs 17 اللي وقع فيهم مشاكل، النصف ديالهم في الدار البيضاء 
بوحدها، هاذ public ديال الرجاء وديال الوداد ما عرفتش آش غنديرو 
معهم، وكنقولها بكل صراحة ملي تتدخل السلطات األمنية وكتلقي 
كيدخلو  الرياضيين  املسؤولين  حتى  هذا،  وال  الناس  على  القبض 
لفائدة هادوك الناس، إذن ما كاينش إجماع، ما كاينش إجماع باش 
تكون محاربة ديال هاذ سميتو، ألن باش تكون محاربة ديالهم، خاص 
الفرق وخاص الجمعيات ديال املشجعين خاصهم يأطروا الناس ديالهم 
وخاصهم يمنعوا الناس اللي هما مشاغبين وراهم معروفين، يدخلوا 
للمالعب باش يكون مجهود، ما يمكنش يتحل هاذ املشكل بالبوليس، 
 بالعصا، باش نعطيكم رقم، 6 آالف واحد تقبضات في هاذ 17 حالة 

ّ
وال

6 آالف واحد، واحد العدد تقدم منهم للعدالة، ولكن مع ذلك راكم 
تتعرفو هاذ ال�شي دراري صغار كلهم دراري صغار أقل من 18 عاما، 
غيدير  آش  القضاء  الحال  بطبيعة  القضاء  لعند  تيمشيو  تتقبطهم 
... هذا في الغالب تيطلقوهم، ولكن  لدري صغير مازال تيقرا ومازال 
هذا موضوع مشكل ما يمكنش تكون عنده معالجة أمنية فقط، هذا 
خاصو معالجة ديال املذاكرة وديال هذا وديال الفرق الرياضية حتى هي 

وبطبيعة الحال الجامعة امللكية املغربية، وشكرا. والغريب أن بعض 
املاتشات اللي ما عندهم حتى �شي enjeu عندي مثال في طاطا وال في آسا، 

ما عرفتشاي أشنا هو عالش كيدابزو، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرسسيدربليلي:

بالفعل السيد الوزير هاذ املشكل ال يحتاج إلى معالجة، بل يحتاج إلى 
 c’est.tropوقاية، ألنه ملي كنوصلو للمقاربة األمنية واملقاربة القانونية
tard م�شى الحال، كان خاصنا نتدخلو en.amant يعني قبل، خصوصا 
أنكم السيد الوزير كما قلتم هذه 10 سنين ما كانتش هاذ الظاهرة في 
املغرب، اليوم كنعيشو واحد التحول مجتمعي سوسيولوجي، سلوكي، 
 العنف في األسرة، العنف 

ّ
 بنيوي، وال

ّ
نف�شي، اللي كيخلي أنه العنف وال

في املدرسة، العنف في الشارع، العنف ضد املرأة، العنف دبا كياخذ 
املشكل  كيتضخم  املالعب  غير  منهم،  واحد  املالعب  تمظهرات  عدة 
في  يتجمعو  أنه  يقدرو  اللي  القاصرين  ديال  اآلالف  واحد  كاين  ألنه 
.les تيخلق  faites. de. foule في واحد املحل، وذاك L’enceinte واحد
أنه يكون ذاك التحول بحال السيد الوزير ملي تنتكلمو على الوقاية 
البد أنه نشيرو لبعض األوراش اللي يمكن أننا نشتاغلو عليها جميع 
ونتعاونو فيها، واللي نسبيا أعتقد أنه يعني ما قدرناش نجحو فيها فيما 
يسمى بالنوابض االجتماعية la.amortisseurs.sociaux، من بين هاذ 
النوابض االجتماعية يعني أذكر ثالثة اللي كلها مبادرات ملكية، وأوراش 
أنه لم تحدد  اللي أعتقد  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  ملكية، 
يعني ملا تعطي النتيجة ديالها الكافية، مقومات الدولة الصاعدة السيد 
الوزير اختزلناها في23 % من مساهمة الناتج الصناعي رغم أنه مقومات 
الدول الصاعدة خاص يكون عندها مواطن عندو واحد الحد األدنى من 
التربية باش يقدر يحمل هاذ اإلشكالية ديال الدولة الصاعدة، كان كالم 

الخطاب امللكي هام اللي تحدث فيه على تثمين الرأس املالي الالمادي..

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

أو  تعقيب  من  هناك  هل  الوقت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
واملعاصرة،  األصالة  من  النائب  السيد  تفضل  ؟  إضافية  تعقيبات 

السيدة الرئيسة، تفضل.

ةاب ئبلرةاعيدةرميلودةرح زبررئيعلرف يقرةألص الروةملس ص ة:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

في  من شغب  يحدث  ما  كل  نستنكر  نحن  طبعا  الوزير،  السيد 
املالعب، وبهذه املناسبة، أذكر بما حدث لفريق الرجاء البيضاوي والذي 
نعلن تضامننا املطلق معه، ونتمنى أن يتحرك السيد رئيس الحكومة، 
وأن يبدع في إيجاد صيغ إلعادة االعتبار لهذا الفريق، بدال من أن يبدع 
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نساء  في حق  والقذف  والشتم  السب  فيها  لغوية  قواميس  إيجاد  في 
مغربيات فقط من أجل إسكاتهن، وهو يعلم أنهن لن يسكتن وسيتشبثن 

بالدفاع عن مكتسباتهن.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

هل هناك من تعقيب أو تعقيبات أخرى؟ ليس هناك من تعقيب 
آخر؟ إيال اسمحتو السيد الوزير، شكرا، إذن إيال اسمحتو السيدات 
والسادة النواب، نمر إلى السؤال املوالي يتعلق بالتسجيل في اللوائح 
االنتخابية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل 

السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرعم رةحجيرة:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

السيد الوزير، كيما تتعرفو استطالع الرأي الحقيقي ديال املغاربة 
إن شاء هللا هو االنتخابات، واالنتخابات املؤشرات ديالها الحقيقية هي 
نسبة املشاركة، هو املؤشر ديال الر�شى ديال املغاربة على الحكومة وعلى 
األغلبية والتدبير ديال السياسة في هاذ البالد، املؤشر ديال املشاركة 
بان في التقياد في اللوائح االنتخابية، كنا كنتظرو 10 ديال املليون، ما 
تقيدوش حتى 2 ديال املليون، بغينا نعرفو األرقام الحقيقية، وشنو 
هي األسباب اللي كتظهر بأنه كاين عزوف ديال املغاربة على السياسة 

والسياسيين.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

أوال غير فقط راه ما�شي 2 ديال املليون هاذي التسجيالت الجديدة، 
املراجعة  في  مرة  أول  وهاذي  كان،  اللي  ال�شي  ذاك  على  زايدة  اللي 
االستثنائية للوائح االنتخابية كنوصلو لهاذ العدد، آخر recours اللي 
كان، كان في 2011 مع ذاك اللي شفتو ذاك اللي وقع االستفتاء، وهذا، 
كان بالضبط مليون و60 ألف طلب تسجيل، هاذ الخطرة مليون و900 
ألف تقريبا، منها وهاذي كنظن هاذي هي اللي شجعت ربما كثيرا من 
املغاربة باش يتسجلو، منها 600 ألف تسجلت عن طريق االنترنيت، 
مائة  كنتظرو  كنا  احنا  ألن  فاجأنا،  احنا  العدد  حتى  احنا  وحقيقة 
...، ولكن 600 ألف مغربي ومغربية دازوا على االنترنيت باش 

ّ
ألف، وال

 ،le. réseau ديال saturation يتسجلوا، وفي األيام األخيرة كان تقرييا
 le اضطرينا باش نعاود نشوفو مع االتصاالت إلى آخره باش يوسعو
débit باش الناس يمكن لهم يتقيدو في هاذ، ألول مرة كذلك األحزاب 
السياسية كان عندها الحق في الطعن، واألحزاب كاين اللي استغلتها، 
لألحزاب  االنفتاح  هاذ  املجموع  في  ولكن  استغلتها�شي،  ما  اللي  كاين 

السياسية اللي يمكن لها كذلك تطعن في هذا باش ما نبقاوش.

في األخير، فقط أذكر على أن اللوائح االنتخابية الجديدة ما فيها من 
غير اللي عندو البطاقة الوطنية للتعريف، ما كاينش �شي حاجة أخرى 
مقيدة من غير اللي عندو البطاقة الوطنية، وراه الحكومة اآلن ستقدم 
قانون غادي يجي للبرملان باش حتى ذاك l’avis اللي كنصيفطوه للناس 

ما غاديش يبقى، تبقى ياله البطاقة الوطنية بوحدها، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرعم رةحجيرة:

غير السيد الوزير كيما تفضلتوا احنا راك عارف بأنه 2 مليون فقط، 
أنا كنهضر بغينا الرأي العام وحتى بغينا نعرفو شحال كان خاص من 
واحد يتقيد، تقيدو أقل من 2 ديال املليون معروفة، ولكن بغينا نعرفو 
شحال ديال املغاربة اللي وصلهم الوقت باش يتقيدو وما تقيدوش، 
والحاجة الثانية اللي بغينا نذكرو بها، وهو أنه في واحد الوقت كان 
الكثير من األحزاب تينادي باعتماد القاعدة ديال الناس اللي عندهم 
la.carte.nationale باش كل مغربي يتحمل مسؤوليتو يم�شي يصوت، 
ما�شي والبد نديرو حملة، نهار اللي يبغيى التقياد وحملة نهار التسجيالت، 
وحملة نهار اللي باش الناس تم�شي تشارك، وحملة نهار اللي الناس تم�شي 
تصوت، في واحد األجواء مشحونة بالناس عافو السياسة، في وسط 
هاذ ال�شي كله حنا غادي نقولو لهم نوضو تقيدو، نوضو تشاركو، نوضو 
تصوتو، وبالتالي لو كان درنا القاعدة ديال البطاقة الوطنية لو كان 
سهالت املأمورية على املغاربة، وهذا كان مطلب قديم ديال األحزاب 

السياسية مع األسف اللي راه تحكم وما دارتوش، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب أو تعقيبات إضافية؟ 
تعقيب الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل.

ةاب ئ9رةاعيدرنوررةادينرمضي نررئيسرةاف يقرةالستقاللير
الوحدةروةاتس دايل:

شكرا، غير السيدة الرئيسة، السيد الوزير، فعال أنه كانت الطعون 
مفتوحة في وجه األحزاب واألفراد، ولكن لألسف احنا وجهنا لكم السيد 
الوزير من خالل وزير العدل مجموعة من االختالالت اللي شابت هاذ 
اللوائح واإلنزاالت، مثال إقليم الحسيمة بني بوعياش، شقران، أربعاء 
تاوريرت، جماعة نكور كانت إنزاالت بالجملة، زعيمها هو أنه الباشا 
ديال املدينة هو والقائد هما اللي تيعطيو شواهد اإلقامة، هاذ الطعون 
ما نجحاتش ألن القضاء يعتمد على الوثائق، والوثيقة الرسمية هي 
شهادة اإلقامة املزورة اللي منحوها القياد والباشوات، إذن أي لوائح 
يعني انتخابية هذه يمكن أن نعمل بها؟ إذن فلألسف نتأسف على أن 
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حتى هاذ األساليب تحول دون تسجيل املغاربة في اللوائح االنتخابية، 
ألن هناك خروقات يعني لألسف يعني شابت هذه اللوائح، واللي كنطلبو 
اآلن جريو بالتحقيق، جريو التحقيق في هاذ املناطق اللي قلت، وغادي 
توقفو على هاذ الخروقات الخطيرة التي تنال من مصداقية هذه اللوائح.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

في  أخرى  تعقيبات  من  هناك  هل  الوقت،  انتهى  الرئيس  السيد 
املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرةملخت رررةشد8:

قلت السيدة الرئيسة، السيد الوزير، كذلك فيما يتعلق باللوائح 
االنتخابية السيد الوزير، احنا كنعرفو أن االنتخابات بدءا من التسجيل 
ومراجعة اللوائح االنتخابية من جميع الشوائب، إلى االنتخاب إلى إعالن 
حاليا  مفتوحة  هي  اللي  باللوائح  بعدا  نبداو  اإلطار  هاذ  وفي  النتائج، 
اللوائح املتعلقة بالغرف املهنية، هاذ اللوائح متاع الغرف املهنية أول 
مالحظة سجلناها احنا كنعرفو إيال كاين �شي مناصفة ديال النساء في 
املجال الفالحي راه ملي تيقومو باألشغال ديال الفالحة هما النساء ما 
كاينينش نهائيا في هاذ اللوائح وهذا سؤال كنوجهو لكم باش تجاوبنا 
عليه، حيث هما اللي كيعملو في الحقول، هما اللي كيعملو في الفالحة 
املعيشية، هما اللي كيمارسو املهنة ديال تربية املوا�شي وما كايننيش، 

هذا خاصنا إجابة عليه.

فيما يتعلق الطعون اللي تكلمتو عليها األحزاب السياسية ما كتديرش 
طعون، تبدي املالحظات ديالها وفقط، وفي إطار ذيك املالحظات اللي 
تعلق بالشوائب ما كاينش �شي حاجة اللي تفيد بأن هاذ الحزب غادي 
لسان  على  جاء  وكيفما  الشوائب،  من  ينقي  باش  يتحمل مسؤولية 
اإلخوان باش نمارسو التشطيبات، التشطيبات عندها عالقة باإلقامة 
الفعلية ملي كنمشيو للمحاكم اإلدارية كتطلب لنا شهادة اإلقامة، ملي 

كيعطيها القايد كيتحمل املسؤولية...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات أخرى؟ التعقيب السيد 
الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

هاذ  ديال  تضخيم  يكونش  ما  باش  غير  أن  على  نأكد  غير  بغيت 
املسائل، ما كاينش �شي واحد مقيد جوج مرات في 2 محالت مختلفة، 
هو املشكل فقط بالصة ما يتقيد هنا تقيد هنا، هذا هو اللي كيوقع فيه 
مشكل، هاذ ال�شي اللي كاين ما كاينش �شي حاجة أخرى، وهاذ الحاالت 
ديال الطعن ديال األحزاب السياسية نعطيكم رقم، في مجموع املغرب 
كلو األحزاب السياسية كلها تقدمت بالضبط ب 32.000 إسم اللي هو 
كيقول ما�شي مسجل من أصل 15 مليون د املسجلين، معناه أن غير 

باش ما نضخموش في املسائل، الواحد ربما يكون �شي واحد ما خاصوش 
يتسجل في هاذ الجماعة تسجل في جماعة أخرى، ولكن أؤكد أن ما كاين 
حتى �شي واحد مسجل جوج مرات، إيال مسجل هنا ما يمكنش تسجل في 
جهة أخرى، ويال كانت �شي حالة أنا مستعد كيفما كيقولو اإلخوان كلهم 

نتحاسب عليها، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، سؤال آني هو آخر سؤال في هذا القطاع يتعلق 
والسادة  للسيدات  الوطني  التراب  إلدارة  العامة  املفتشية  بقرارات 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد  النواب املحترمين من فريق 

واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرنوررةادينرةألزرق:

ةاعيدةرةا ئيعل،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

السيد الوزير، كتقوم املفتشية العامة إلدارة التراب الوطني ببعض 
التقارير، وبناء على هذه التقارير يتم توقيف أو عزل بعض الرؤساء 
وبعض املنتخبين، فحنا كمنتخبين مؤمنين بأنه اللي دار الذنب يستاهل 
العقوبة، لكن بعض القرارات تتخذ لخروقات بسيطة، بغينا نعرفو 

أشنو هي املعايير اللي كتم عليها اتخاذ هذه القرارات؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمحمدرحص دروزي رةادةخليل:

هو راكم كتعرفو هاذ ال�شي من بعد ما كتكون لجان التفتيش اللي 
كتم�شي أؤكدها ما�شي بصفة انتقائية راه ما كاينش ما عندناش غنقولو 
برنامج موضوع  كيكون  لهنا،  نمشيو  لهنا وخاصنا ال  نمشيو  خاصنا 
للسنة، وفي الغالب كيمشيو للجماعات اللي ما عمرهم ما مشاو لهم 

إلى آخره...

ث ني : ملا كيكون هاذ التقارير دائما كنصيفطوهم للمنتخبين هما 
األوائل وكيعطيو اإلجابات ديالهم، وال املالحظات ديالهم على ذاك ال�شي؛

ث اث : أنا شخصيا منذ ما جيت كونت لجنة من األطر العليا ديال 
الداخلية، فيها 5 ديال األطر عليا ديال الداخلية، هما اللي كنعطيوهم 
ما  باش   les. inspecteurs على  محايدين  يكونوا  باش  ال�شي  هذاك 
يقوليكش راه les.inspecteurs هما اللي باغيينها في �شي واحد وال..، هاذي 
ي كيشوفو على أن ذاك ال�شي كيستلزم باش يترفع 

ّ
محايدة تماما ومل

ذاك ال�شي على مستوى رئاسة الحكومة باش تاخذ القرار راه كنعملوها، 
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ألن ما يمكناش عاوتاني تكون التقارير ديال التفتيش وما نديرو حتى �شي 
حاجة ما يمكنش، وأؤكد لكم على أن اللي تقدم راه حيث دار مسائل ما 
خصهاش تدار، ما�شي دايما ما كيكونش فيها اختالس وال �شي حاجة، 
ولكن فيها عدم االنضباط للقوانين صافي، أما إيال كان �شي اختالس 
راه �شي مشكل آخر، راه كيم�شي للعدالة، هاذي فقط الضوابط ديال 
العمل اللي خاص كل واحد يطبقها وإيال ما طبقاتش عن علم فمعناه 
أن �شي واحد اللي كيعطيهوم une.autorisation.de.construire وعارف 
راسو ما عندوش الحق يعطيها c’est.un.problème واسمحوا لي، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرنوررةادينرةألزرق:

على أي السيد الوزير، هما قرارات اللي خاصنا بعدا نختارو الظرفية، 
ألن اآلن الظرفية غير مواتية، وحنا في جمعية رؤساء الجماعات نطالب 
أن هاذ القرار ديال العزل يولي من اختصاص القضاء، ولكن بغينا تبقى 
وزارة الداخلية بمفتشيها وبأطرها كاين تبارك هللا، يواكبوا املنتخبين 
 une.cartographie في التكوين، ويوضعوا واحد الخريطة ديال املخاطر
.des باش يكون تجنب هاذ املخاطر، ألن بغينا الوقاية خير  risques
من العالج، ما بغيناش بعض الرؤساء راه اللي كيخدم غيغلط، وكاين 
أغالط بسيطة اللي ما تداعيش هاذ العزل والتوقيف، وبالطبع كاين 
أخطاء جسيمة اللي بحال اللي قلتي اللي كتدعي هاذ التوقيف، وهذا ما 
فيهش نقاش، ولكن بغينا هاذ األطر ديال الوزارة تواكب املنتخبين قبل 
ال يديروا الخطأ وتقول لو هاذو خطوط حمراء وذيك الساعة اللي دارها 
يستحق، ولكن كاين اللي كيدير أخطاء بال ما يعرفها ثم يتم توقيفه أو 

عزله، هذا غير صالح للرؤساء، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب أو تعقيبات إضافية؟ 
إذن  الوزير هل هناك شكرا.  السيد  إضافي،  تعقيب  أي  ليس هناك 
نشكركم السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
التكافل  يتعلق بصندوق  األول  السؤال  والحريات،  العدل  إلى قطاع 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  االجتماعي 

واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئ9رةاعيدرةاش ق و8رةا ودةني:

يتعلق بصندوق  النقطة هذا سؤال  الرئيسة، غير واحد  السيدة 
السيد  نسائلكم  لذا  املحترم،  الوزير  للسيد  املوجه  العائلي  التكافل 
الوزير املحترم حول حصيلة صندوق التكافل العائلي في مجال صرفه 

لنفقاته في اتجاه األهداف املسطرة له؟ وشكرا السيد الوزير.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمصطفىرةا ميدروزي رةاسدلروةلح ي ت:

ةاعيدةرةا ئيعل،

ةاعيدرةاب ئ9،

نعمرهللاروةاصالةروةاعالمرعلىررسولرهللاروآاهروصحبه.

تتساءلون عن حصيلة صندوق التكافل العائلي، أفيدكم أنه قد 
بلغ عدد األمهات املعوزات املطلقات املستفيدات أصالة عن أنفسهن، 
ونيابة عن أبنائهن القاصرين إلى غاية 2015/03/01 ما مجموعه 5371 
مستفيدة، بلغ حجم املبالغ املسددة إلى حدود نفس التاريخ ما مجموعه 
47.562.262 درهما، وقد أنجزت الوزارة مشروع قانون جديد لتحسين 
أداء هذا الصندوق، اآلن يوجد لدى األمانة العامة للحكومة، أرجو أن 
يعرض عليكم إن شاء هللا تعالى عاجال لتقولوا رأيكم السديد بخصوص 

ما ينبغي ضمانه لكي تستفيد النساء من هذا الصندوق، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرةاش ق و8رةا ودةني:

شك ةرةاعيدرةاوزي ،

األرقام اللي عطيتينا السيد الوزير ديال 5370 هن يشكلن فقط 
هاذ  يشملهن  أن  يجب  يعني  اللواتي  النساء  من   % 8,9 ديال  نسبة 
في  الخصوصية  الصناديق  فائض  الوزير  السيد  للعلم  الصندوق، 
املغرب وصل لحدود اللحظة ل 82 مليار درهم أي حوالي 8200 مليار 
د السنتيم، هاذ الصندوق الخصو�شي ديال التكافل العائلي أو دعم 
على  جاء  سنتيم،  مليار   16 ديال  مبالغ  لو  ترصدت  يعني  املطلقات 
لسانكم أن ياهلل يعني تصرفات 4 مليار ديال السنتيم، وهذا يعني يدل 
على فشل ذريع للحكومة يعني في معالجة هذا امللف، وهاذ الفشل حنا 

نقول بأنه راجع إلى سبب التعقيدات.

السيد الوزير، بما أننا أحزاب مغربية ولنا مرجعية إسالمية جميعا 
أذكركم بحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم: ﴿اللهم إني أحرج حق 
الضعيفين اليتيم واملرأة﴾ وحرج ال�شيء هو منعه وحرمه، والتحذير هنا 
بليغ والزجر اإللهي عنه زجر أكيد، لهذا نعتبر بأن اإلسالم أعطى مكانة 
واضحة للمرأة، وهذا من مظاهر يعني حماية اإلسالم للمرأة حتى تعلم 
أن الظلم الذي يالمسها في حياتها اليومية وتحس به في حياتها اليومية، 
ليس يعني من الدين الذي تؤمن به، ولكن هي أسباب لألسف أخرى 
أوصلتها إلى هذا املنحدر الخطير ومنها الخطاب السيا�شي املبتذل الذي 
خارج عن سياق يعني التاريخ األصيل للسياسة املغربية، وهذا، لألسف، 
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نعتبره خطير جدا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

انتهى الوقت السيد النائب شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية 
في املوضوع؟ هل هناك من تعقيب أو تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير 

مازال بعض الثواني.

ةاعيدرمصطفىرةا ميدروزي رةاسدلروةلح ي ت:

..ألن املوضوع.. الخطير هو إصدار األحكام الجزافية غير املعقولة، ألن 
املوضوع يتعلق بقانون والقانون وضعته الحكومة السابقة، وصادق 
من  النساء  باستحقاق  يحكم  الذي  هو  القضاء  ثانيا  البرملان؛  عليه 
عدمهم، ما دخل الحكومة التي تحكم، أيها السيد النائب املحترم على أنها 
فاشلة في هذه السياسة، الحكومة هذه هي التي قالت لكم بأنها بصدد 
إنجاز مشروع قانون جديد لكي تسدد ما نقص في هذا الصندوق، لذلك 
أعتقد بأنه من املالئم أن نتخاطب بخطاب املوضوعية والتقييم يعني 
املعقول وليس إصدار األحكام الجزافية التي فقط تشوش الصورة، 

وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي يتعلق بالنجاعة واملردودية في 
معالجة قضايا وشكايات املغاربة القاطنين بالخارج، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة.

ةاب ئبلرةاعيدةرنزهلرةاوفي:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

تحسين  هو  العالم  ملغاربة  واألولوي  واملستعجل  امللح  املطلب 
الخدمات وتسريع البت في قضايا رائجة في املحاكم، نطرح هذا السؤال 
ونريد حظا  العدالة،  ملنظومة  عميق شامل  إصالح  تخوضون  وأنتم 
ملغاربة العالم خاصة وأنهم ملدة ثالثة عقود تتعمق محنتهم مع معالجة 
مبادرات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  لذلك  املحاكم،  في  قضاياهم 

وأجوبة مبدعة في هذا اإلطار؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

ةاعيدرمصطفىرةا ميدروزي رةاسدلروةلح ي ت:

على  تحرص  والحريات  العدل  وزارة  املحترمة،  النائبة  السيدة 
املالئمة  القضائية  الخدمات  بالخارج  القاطنين  للمواطنين  تقدم  أن 
بالطبع هناك خلية مركزية مكونة من قضاة  الظروف،  وفي أحسن 

وموظفين، هناك لجان استقبال في جميع املحاكم، النتائج تنطق بأنه 
تم استقبال 11.203 ديال األشخاص خالل الفترة من يونيو 2011 إلى 
شتنبر 2014، تم تصفية وإنهاء إجراءات القضايا وطلبات املهاجرين 
باملحاكم والتي تبلغ عددها 10.724 قضية، املشكل يكمن فيما يخص 
والتي  الغير،  حق  بها  يتعلق  والتي  النزاعية  الطبيعة  ذات  الخدمات 
تتطلب إعمال مبادئ املساواة والحضورية والتواجهية وغيرها مما ال 
يمكن معه تمييز املواطنين القاطنين بالخارج تمييزا يخل بهذه املبادئ، 
ومع ذلك سيدتي، فإن املحاكم تبذل الجهود املمكنة والالزمة لتكون 
عند حسن ظن املواطنين بكافة فئاتهم، ال أقول بأن الخدمات مثالية، 

ولكن أقول بأنها تتحسن سنة بعد سنة.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تعقيب السيد النائب، تفضل.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرخير8:

السيد الوزير، شكرا على التوضيحات التي قدمتموها بشأن هذا 
املعروضة  القضايا  جميع  في  مطلوبة  واملردودية  النجاعة  املوضوع، 
أمام املحاكم، فعال االستقبال وتتبع الشكايات عمل مشكور تقوم به 
وزارتكم، ولكن قضايا املغاربة املقيمين بالخارج لها خصوصيتها، وهي 
تصنف إلى صنفين: قضايا تتعلق بحقوقهم داخل الوطن، وهي متنوعة 
وهذه تخضع للقواعد العامة كما ورد في جوابكم، وهناك قضايا تتعلق 
بحقوقهم خارج الوطن خاصة في حالة الوفاة أو الطالق أو غير ذلك، 
وقد تم في األخير إحداث لجنة وزارية لشؤون املغاربة املقيمين في الخارج 
بهذه  تعتبر عضوا  والحريات  العدل  ووزارة   2015 فبراير   23 مرسوم 
اللجنة، نتمنى أن يتم تفعيل مقتضيات هذه اللجنة لتسوية املشاكل 

التي يعرفها العمال القاطنون بالخارج، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية في املوضوع؟ 
هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال يوجد أي تعقيب، السيد 
الوزير باقي ليك ثوان معدودة جدا، شكرا. ننتقل إلى السؤال املوالي 
بالتأخر الحاصل في تحرير األحكام وتوقيعها بعد صدورها في  يتعلق 
بعض املحاكم للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرخير8:

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

 يالحظ بعض املتقاضين التباطؤ والتأخر الحاصل في تسلم نسخ 
األحكام بعد النطق بها، بسبب عدم طبعها وتوقيعها، وأحيانا عدم 
تحريرها، وقد يصل ذلك إلى شهور، مما يلحق ضررا ببعض املتقاضين. 
لهذا نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها 
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لوضع حد لهذه الظاهرة؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمصطفىرةا ميدروزي رةاسدلروةلح ي ت:

السيد النائب املحترم، لقد عمدت وزارة العدل والحريات وفي سياق 
التحديث الذي تشتغل عليه منذ سنوات، إلى التشجيع على طبع األحكام 
القضائية من قبل السيدات والسادة القضاة بالحواسيب، ورصدت 
في ذلك إمكانات مهمة، وذلك حتى تكون نسخ األحكام جاهزة للتسليم 
بمجرد النطق باألحكام، وكان آخر ما قامت به هذه الوزارة هو إصدار 
منشور في 4 من مارس املنصرم أي منذ حوالي شهرين حول اعتماد 
معيار طبع األحكام بواسطة الحاسوب ضمن معايير تقييم أداء السادة 
املستشارين والسادة القضاة والسادة أعضاء النيابة العامة، وقد تبين 
بالفعل أن هناك حاالت عبر العديد من املحاكم ال ترقى إلى مستوى ما 
نطمح إليه جميعا، حيث إن بعض املصالح في املحاكم تتأخر في تسليم 
نسخ األحكام ملدة غير مقبولة، والحقيقة أنه في كل األحوال التي يتناهى 
إلى علمنا معطيات عن التأخر في تسليم نسخ األحكام إال ونبحث عن 
األسباب الكامنة وراء ذلك، ونعمل على تجاوزها بالدعم املباشر بكل 
الوسائل املمكنة حتى نكون عند حسن ظن املواطن واملواطنات في أداء 

الخدمة القضائية على الوجه املطلوب.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرةمك ةز:

ةاعيدةرةا ئيعل،

السيد الوزير، في الحقيقة السيد الوزير هاذ ال�شي اللي قلتو هو 
تشخيص دقيق ال يترك مجاال لكثير من الكالم، ولكن ورغم ذلك غنقول 
اليوم في تحقيق  تتبذلوه  اللي  الكبير  الوزير أن املجهود  ليكم السيد 
النجاعة من خالل تقصير اآلجال ديال البت، أنا تنقول أنه ما كيوصلش 
للمواطن مادام املواطن ما كيحصلش على هاذيك النسخة ديال الحكم 
التي من خاللها يحصل حقيقة وفعال على حقه من خالل اإلجراءات 
األخرى املوالية، السيد الوزير املحترم كتعرفو أن أحيانا امللف يحجز 
للمداولة ملدد طويلة من خالل تمديدات متوالية أحيانا أقول، تتعرفو 
أنه خالل الطبع تناخذو وقت إضافي، تنعرفو السيد الوزير أنه خالل 
التوقيع أحيانا تناخذو وقت إضافي، رغم هاذ املجهودات كلها أنا تنظن 
أن املسؤولين القضائيين خاصهم يتحملو مسؤوليتهم في هاذ ال�شي، هاذ 
النقطة اللي هضرتو عليها ديال تقييم األداء ديال القضاة واملستشارين 
من خالل أخذ هاذ النقطة بعين االعتبار أنا تنظن أن هاذي إيجابية جدا 
ممكن أنها تكون عندها نتائج إيجابية، ومن الالزم أيضا ناخذوها بعين 

االعتبار في القانون ديال النظام األسا�شي للقضاة املقبل السيد الرئيس.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت شكرا، هل هناك من تعقيب أو 
تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي والسيد 
الوزير استنفذ كل وقته. إذن السؤال املوالي يتعلق بإجراءات تمديد 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  االحتياطي  االعتقال 

العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة.

ةاب ئبلرةاعيدةرةاعسديلرزةكي:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

السيد الوزير املحترم، يعرف االعتقال االحتياطي وتمديده بعض 
عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم  لذلك  التدبير،  في  االختالالت 
االعتقال  وترشيد  عقلنة  أجل  من  اتخاذها  يمكن  التي  اإلجراءات 

االحتياطي؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمصطفىرةا ميدروزي رةاسدلروةلح ي ت:

اعتبر املشرع املغربي االعتقال االحتياطي تدبيرا استثنائيا، وحدده 
في مدة زمنية ال تتعدى شهرا بالنسبة لجنح قابلة للتمديد مرتين، بما 
يجعل املدة في هاذ الباب هي ثالث أشهر. وعلى صعيد القضايا الجنائية 
حدده في شهرين قابلة للتمديد خمس مرات، مما يجعل املدة كاملة 
ال تتعدى اثنى عشر شهرا. اشترط القانون في إجراء تمديد االعتقال 
االحتياطي أن يكون صادرا بمقت�شى أمر معلل تعليال خاصا بناء على 
طلبات النيابة العامة املدعمة بأسباب، أسند القانون لجهات قضائية 
متعددة مراقبة ظروف االعتقال ووضعية املعتقلين إضافة إلى مديري 
املؤسسات السجنية، وعلى مستوى املمارسة العملية تم توجيه عدة 
مدة  تمديد  املوضوع خاصة على مستوى  في  دورية  ورسائل  مناشير 
االعتقال االحتياطي، ومن ذلك املنشور الذي وجهناه في 4 دجنبر 2012 
تم التأكيد من خالله على مسك سجالت مؤرخة يومية من طرف النيابة 
العامة أي تتبع حالة االعتقال االحتياطي، والسهر على تبليغها للجهات 
نكتشف  قانونيا،  عليها  املنصوص  التمديد  ومراعاة ضوابط  املعنية 
بالفعل بعض الحاالت مما ورد في سؤالكم، نحاول أن نحاصر ذلك قدر 
اإلمكان، وبالطبع فإنه يتحمل املسؤولية عن ذلك كافة الجهات املعنية، 
املتعلقة  والضوابط  الشكليات  كافة  احترام  تراقب  أن  ينبغي  والتي 

باالعتقال االحتياطي.

 أخيرا أفيدكم بأن مشروع قانون املسطرة الجنائية سنعالج فيه 
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كافة االختالالت التي يمكن معالجتها...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، انتهى الوقت، تعقيب السيدة النائبة.

ةاب ئبلرةاعيدةرةاعسديلرزةكي:

ةاعيدةرةا ئيعل،

السيد الوزير، صحيح أن االعتقال االحتياطي هو تدبير استثنائي، 
إال أنه لألسف الشديد محاكمنا اليوم لم تنجح في أن تجعل من هذا 
االعتقال فعال تدبيرا استثنائيا، بحيث أضحى هو األصل وهو القاعدة 

لألسف الشديد السيد الوزير.

 على أي السيد الوزير، احنا كنوهو باملجهودات من طرفكم السيد 
الوزير وفي أولها املنشور الذي ذكرتم السيد الوزير، والذي فعال رصد 
مجموعة من االختالالت بهاته املحاكم، واللي فعال السيد الوزير من 
خالله اليوم يستوجب على مدراء السجون بأال يستلموا أي شخص إال 
بموجب سند قانوني مكتوب، وأيضا ال يمكنهم أن يرجعوا إلى املحاكم 
أن  السجون  مدراء  اليوم  أن  بحيث  املتخذة  القرارات  يخص  فيما 
يفرجوا على موضوع تحت االعتقال االحتياطي بمجرد ما يتم استنفاد 
مدة االعتقال االحتياطي وفترة التمديد ديالو، إال أنه السيد الوزير 
املحترم، أنا كنتساءل اليوم ملاذا ال تفعل املقتضيات القانونية املتعلقة 
باملعاقبة ومتابعة األشخاص الذين، السيد الوزير، الذين ال يحترمون 

هذه اإلجراءات...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

انتهى الوقت، شكرا، هل هناك من تعقيب أو تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ تفضلي السيدة النائبة من فريق االتحاد الدستوري، تفضلي.

ةاب ئبلرةاعيدةرفوزيلرةابيض:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

وألنه يؤرقنا الهاجس الحقوقي، ونشير إلى أن معضلة االكتظاظ 
في السجون سببها األسا�شي هو االعتقال االحتياطي، وال نريد أن يكون 
تمديد فترة االعتقال االحتياطي أن يتحول من إجراء مؤقت إلى قاعدة، 
االعتقال  تمديد  فترة  تنتهي  الوزير،  السيد  الحاالت  من  الكثير  وفي 
االحتياطي وال يتم التسريح املؤقت للمعتقل، لذلك نريد أن نعرف ما 
مدى سهركم على احترام تطبيق مسطرة تمديد االعتقال االحتياطي 
لكي ال تكون هناك اختالالت في مجال حقوق اإلنسان، ونحن نرى الكثير 

من امللفات التي ال نريد ذكر اسمها كثير من امللفات...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شك ةرةاعيدةرةاب ئبل،

أخرى  تعقيبات  أي  هناك  ليست  الوزير،  السيد  الوقت.  انتهى 
إضافية؟ تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرمصطفىرةا ميدروزي رةاسدلروةلح ي ت:

ةاعيدةرةاب ئبلرةملحترمل،

أفيدك بأن مشروع قانون املسطرة الجنائية سيقلص من آجال 
اإلعتقال اإلحتياطي خاصة بالنسبة للتحقيق في مادة الجنايات، أما 
بخصوص الحاالت التي يتم فيها تجاوز األمد املحددة قانونيا، أؤكد 
ذلك أنه بخالف ما تفضلتي به هناك حاالت محدودة وحتى نتواصل مع 
السيدة النائبة في الكالم األخير جميع الحاالت التي ثبت فيها مسؤولية 
يعني قضاة أو كتاب ضبط تمت متابعة األولين أمام املجلس األعلى 

للقضاء...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. السؤال املوالي يتعلق بصندوق 
التكافل العائلي وإيقاف استفادة األمهات املطلقات من املخصصات 
ألبنائهن، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة.

ةاب ئبلرةاعيدةرفتيحلرمقبع:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

يعرف  منه  اإلستفادة  العائلي  التكافل  صندوق  الوزير،  السيد 
إيقافا، فما هي التدابير املتخذة من طرفكم من أجل إيقاف هذه اآلفة؟ 

وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

ةاعيدرمصطفىرةا ميدروزي رةاسدلروةلح ي ت:

السيدة النائبة املحترمة، املادة 12 من القانون املنظم لصندوق 
من  املستفيدين  على  يجب  أنه  على  صراحة  تنص  العائلي  التكافل 
أجل  انصرام  بعد  املختصة  املحكمة  رئيس  موافاة  املالي  املخصص 
سنتين ابتداء من صدور مقرر اإلستفادة بالوثائق املحددة في املرسوم، 
إذن اإلستفادة ليست مطلقة من حيث الزمان، هي لسنتين، وحتى ال 
يتم التالعب بأموال هاذ الصندوق في القانون اللي صادق عليه مجلس 
النواب ومجلس املستشارين جاء بعد ذلك املرسوم، كاين هناك اآلجال، 
وهاذ األجل ديال سنتين خاص السيدة املعنية تعود إلى القا�شي الذي 
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أصدر يعني رئيس املحكمة الذي أصدر هذا القرار لتقدم له من جديد 
الوثائق وتستصدر قرارا جديدا، بالطبع هذا هو القانون اللي كاين، أنا 
قلت لكم بأنني بصدد إصدار قانون جديد سيعرض عليكم وستكون 
لكم الكلمة مع الحكومة ملالءمة املقاربة الجديدة لإلجراءات واملساطر 

املتبعة في هذا الشأن.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

ةاب ئبلرةاعيدةرفتيحلرمقبع:

بالنسبة  يعرف فشال  ملاذا ألنه  يحتضر  العائلي  التكافل  صندوق 
ثانيا  الحكومة؛  رئيس  السيد  بإقرار  وهذا  املساطر  بتعقد  لالنطالقة 
إقصاء األمهات املطلقات وإن كان التنصيص عليها قانونا؛ ثالثا بأنه بعد 
مرور سنتين يتوقف، واملادة 3 من املرسوم كتعطيكم الحق بقرار مشترك 
بينكم وبين الوزير املكلف بالشؤون املالية باش تعملوا على تغيير الئحة 
الوثائق الواردة وأن يتم تمديد هذه اإلستفادة مع إنذار أصحاب الشأن 
واملستفيدين باإلدالء ببعض الوثائق، ألن إيال جينا نعاودو هاذ ال�شي 
من جديد صحيح أن هاذ صندوق التكافل العائلي يحسب للحكومة 
السابقة ولكن يعرف فشال بالنسبة للتدبير. إذن السيد الوزير، أنا ال 
أريد بالنسبة لهذا أول صندوق بالنسبة لألمهات املطلقات ويعرف هذا 

الفشل، ال بد السيد الوزير من البحث عن الحلول وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد 
النائب من فريق األحرار تفضل.

ةاب ئ9رةاعيدرحم درآيترب ه :

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

السيد الوزير، في البداية ال بد أن ننهئ الحكومة على هذه اإلنجازات 
الكبرى التي تقوم بها خاصة في هاذ امليادين ديال الدعم اللي هو في 
الحقيقة إنجازات هي جد مهمة، إال أنه السيد الوزير، أنا غادي نتدخل 
اللي  التناقض  كاين واحد  راه  الوزير  السيد  األرامل،  في قضية دعم 
خص الحكومة تراعيه خاصة بالنسبة للنساء املستفيدات من برنامج 
»تيسير«، راه كاين تناقض، هاذ البرنامج كيشجع النساء حول تشجيع 
التمدرس إال أنه واحد العدد ديال األرامل اللي كنلقاو عندها 4 ديال 
األطفال وال 5 وكنلقاو واحد الدري كيقرا وكيستفد من 60 درهم وال 
80 درهم ديال الدعم ديال »تيسير«، ودوك األرامل كيتحرمو. إذن 
بغيناكم وبغينا من الحكومة تاخذ هاذ املوضوع بدقة وتشوف كيفاش 
املعالجة ديالو، ألنه ال يعقل أنه نتناقضو من واحد الجانب كنشجعو 
التمدرس ومن واحد الجانب آخر فيما يخص هاذ البرنامج ديال الدعم 
ديال األرامل كنقولو لهاذ العياالت ما يقراوش اوالدهم باش يستافدو...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب أو تعقيبات 
إضافية أخرى في املوضوع؟ تفضل السيد الوزير.

ةاعيدرمصطفىرةا ميدروزي رةاسدلروةلح ي ت:

طبعا السيد النائب في تعقيبه تطرق إلى موضوع آخر لسنا بصدد 
مناقشته، بالنسبة للحديث عن فشل هذا الصندوق هذا غير صحيح 
تماما، لكن الصندوق نظرا للصيغة التي أخرج بها في اليوم األول والتي 
شخصيا كنت أجلس في مقعد السيدات والسادة البرملانيين، حذرنا من 
ذلك السيدة النائبة وقلنا بأن الصيغة املقترحة غير مالئمة والحكومة في 
املرحلة السابقة هي التي أصرت على تلك الصيغة التي تنتقدون اليوم. 
اليوم نحن بصدد إنجاز صيغة جديدة مالئمة تستجيب لطموحات 
املغربيات، ولكن علينا أن نتكلم دائما بلغة ال يتم التنكر فيها لإلرث الذي 
يتركه األسالف، واألسالف جازاهم هللا خيرا من الحكومات السابقة 
أحسنوا وأساؤوا، لكن حينما يكون هناك سيئة لحكومة سابقة ال 

يمكن أبدا صبها على رأس الحكومة الحالية، هذا مجال للتعاون...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، السؤال املوالي يتعلق بمواصلة 
التضييق على هيأة كتابة الضبط للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

ةاب ئ9رةاعيدرسسيدرب عزيز:

شكرا، السيد الوزير مؤخرا نهار 22 أبريل وقفتوا الحوار مع النقابة 
الديمقراطية للعدل بدعوى أنها أصدرت بيان ال يروقكم، ثم يوم 22 
في  للعدل ألنها قاطعت املشاركة  الوطنية  النقابة  الحوار مع  وقفتوا 
الندوة املنظمة حول مسودة القانون الجنائي. واآلن وفهاذ اللحظات 
أنتما ارسلتو ملختلف محاكم اململكة مراسالت تهديدية لكتاب الضبط 
اللي غادي يشاركوا في الوقفات واللي هما مكلفين بالجلسات، هاته 
نسائلكم  لذا  النقابي،  العمل  على  تضييق  وفيها  تهديدية  املراسالت 

السيد الوزير حول هذا املوضوع.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمصطفىرةا ميدروزي رةاسدلروةلح ي ت:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

ةاعيدرةاب ئ9رةملحترم،

أوال ليس هناك تمة أي توجيه رسالة إلى أي طرف بشأن ما تم إعالنه 
من إضراب في املرحلة املقبلة، أؤكد لك ليس هناك أي �شيء في هذا 
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القبيل وما تفضلتم به أتعجب من أن يصدر عنكم. العمل النقابي هو 
حق دستوري محترم احتراما تاما بوزارة العدل والحريات وليس هناك 
ال مضايقات وال تغييب وال غيره، املشكل ليس في مدى احترام العمل 
النقابي وإنما في مدى أداء املوظف للواجب املتمثل في أداء الخدمة 
القضائية للمواطن بكل مسؤولية مقابل األجر الذي يتقاضاه، حيث أن 
هيأة كتابة الضبط حصلت على حقوق جد متميزة تتطلع لها كافة فئات 
املوظفين، وزارة العدل والحريات حريصة كل الحرص على أن تبقى في 
تواصل دائم مع جميع الهيئات التمثيلية النقابية لكنها ترفض املزايدة. 
ال يمكنني أن أجلس مع جهة تدعي أن جلو�شي معها إنما كان بسبب نتائج 
اإلضراب الذي اتخذ في يوم كذا وكذا، وكأننا كنا في حرب، كما قلت 

لهم، بين الحلفاء وبين النازيين وأن...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

السيد الوزير انتهى الوقت شكرا، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرسسيدرب عزيز:

ما  النقابة  صدراتو  اللي  البيان  أنكم  الوزير  السيد  واضح  إذن 
الحوار  بأنه  البشرية  باملوارد  مديركم  وبلغتوه عن طريق  عجبكمش 
تم الوقف ديالو، وهذا ي�شيء إلى العمل النقابي وأنتم السيد الوزير 
وباعتباركم محامي سابق اعطيونا شنو القيمة املضافة اللي اعطيتو 
لهاذ الهيأة؟ بالعكس كاين تراجع في مختلف املجاالت املتعلقة بالحقوق 
والحريات النقابية، اعفيتو رؤساء املصالح بدعوى عدم تأمين سير 
الجلسات، اآلن كاين الفساد في األعمال االجتماعية مراكز االصطياف 

كلها فو�شى، النقل ما كاينش خدمات مختلفة السيد الوزير...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك من 
تعقيبات إضافية في املوضوع؟ هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك 
أي تعقيب إضافي والسيد الوزير استنفذ كل وقته. السؤال املوالي هو 
سؤال آني يتعلق باالعتراضات الواسعة على مسودة مشروع القانون 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الجديد  الجنائي 

االشتراكي، فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة.

ةاب ئبلرةاعيدةرحعب ءرأبورزيد:

الجنائي  القانون  مسودة  وضعتم  ألنكم  نشكركم  الوزير  السيد 
للنقاش وهذه خطوة إيجابية، وإيجابية هذه الخطوة تتمثل أيضا في 
األخذ بعين االعتبار الجبهة الواسعة التي رفضت املقتضيات القمعية 
داخل هذه املسودة والتي مثلها سياسيون وهيئات مدنية وقانونيين 

إضافة وتعززت مؤخرا بمكونات داخل األغلبية، ماذا أنتم فاعلون؟

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرمصطفىرةا ميدروزي رةاسدل:

وبالطبع  قانون،  مشروع  بمسودة  يتعلق  األمر  النائبة،  السيدة 
فيه  نتمثل  أن  نحاول  أسلوب  املسودة وهو  فتحنا حوارا حول هذه 
الديمقراطية التشاركية بشكل غير مسبوق، قلنا ونقول بأننا مستعدين 
للتقبل والتعاطي اإليجابي مع كل االقتراحات البناءة، اليوم ليس هناك 
نقاش في القانون، وإنما هناك نقاش عندو بعد إيديولوجي، إذن احنا 
اجتهدنا كاين 5 ديال القضايا اللي حولها الخالف. املوضوع األول مثال 
هو السكر العلني البين دون عذر مشروع في مكان عمومي، احنا قلنا أنه 
ينبغي أن يكون مجرم هناك من يريد أال يكون مجرما؛ عندنا املشكل 
ديال اإلفطار، عفوا، عندنا السكر العلني هذا حاجة عندنا اإلفطار 
العلني ودون عذر شرعي في مكان عمومي، هناك من يريد أال يكون هناك 
عقوبة؛ عندنا جريمة الزنى بشقيها اللي هي الفساد والخيانة الزوجية، 

هناك من ال يريد أن تكون هذه جريمة، إذن السيدة النائبة .....

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

ةاب ئبلرةاعيدةرحعب ءرأبورزيد:

شكرا السيد الوزير، وهللا تصورناكم ستتحملون مسؤولية أخرى 
في عدم تعويم النقاش وأدلجته داخل البرملان، أنتم متيقنين أن النبرة 
القانون  القانون،  هذا  مسودة  داخل  توجد  القمعية  االستعمارية 
الجنائي هو وجه لإلصالح السيا�شي أتتحمل مسؤوليتك اتجاه مجموعة 
إلى  والحريات  والسيا�شي  النقابي  الفعل  التي سترمي  املقتضيات  من 
الجحيم، ال أعتقد أنه نقاشنا اليوم كي نقول للجمهور من يدافع عن 
اإلفطار ومن ال يدافع عنه، تجريم اإلفطار جابها ليوطي قبل أن نحضر 

جميعا نحن نناقشكم...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت السيدة النائبة، انتهى الوقت 
إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  يخليكم،  النائبة، صافي هللا  السيدة 

تعقيب من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب هللا يخليكم.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةاصمدرةالدري�سي:

ةاعيدةرةا ئيعل،

ةاعيدرةاوزي رةملحترم،

في الواقع ما كنا نتصور أن هاد النقاش حول مجرد مسودة مشروع 
قانون أن يطرح بهذه الطريقة، ونحن نعلم أنه ألول مرة في تاريخنا 
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غير  تشاركية  وبطريقة  تعديال جدريا  الجنائي  القانون  يعدل  املغربي 
مسبوقة ولقي تأييدا شعبيا غير مسبوق، الذين ال يدعون اليوم أن 
هناك معارضة، الناس يطرحون قضايا هامشية ضد ثوابت األمة، غير 
مستعدون أن نناقش ثوابت الشعب املغربي اللي جا هاد املشروع ونص 
عليها وأكد عليها، ولذلك نشجعكم السيد الوزير على ذلك وعلى هاد 

الخط اللي مشيتم فيه وهللا يوفقكم.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

هل هناك من تعقيب إضافي أخر؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي، 
السيد الوزير تفضلوا.

ةاعيدرمصطفىرةا ميدروزي رةاسدل:

السيدة النائبة سيالحظ من يتابع هذا النقاش من يقوم بتعويمه 
ومن يقوم بتهريبه عن املقتضيات واملعطيات الجنائية التي يحتويه هذا 
النص املعروض، أقول لك سيدتي بأن الذين يعارضون هم جملة من 
الجمعيات والهيئات محدودة العدد محدودة األشخاص، وال تمثل أبدا 

الرأي العام الغالب، هذا أوال؛

ث ني : القضايا التي نعارض فيها هي القضايا التي ذكرت وبعضها، هي 
خمسة ليس أكثر؛

فريقك سيأتي عندكم هذا  ومعك  البرملان  في  أنت  ث اث : سيدتي 
القانون...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت السيد الوزير، انتهى الوقت، 
السيد  الوقت. شكرا  انتهى  لو سمحتم.  الوزير  السيد  الوقت  انتهى 
الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل إلى القطاع املكلف 
باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. أول سؤال في هذا القطاع 
يتعلق بنقل جثث املغاربة املعوزين املقيمين بالخارج لدفنها في باملغرب 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
فليتفضل أحد لوضع السؤال، من فضلكم السيدات والسادة النواب، 

تفضلي السيدة النائبة.

ةاب ئبلرةاعيدةرسس درشيخي:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

السيد الوزير، عن إشكالية وصعوبة نقل جثث أقارب املواطنين 
املغاربة املقيمين بالخارج أسائلكم ما هي التدابير التي ستتخذها وزارتكم 

بهذا الخصوص، شكرا .

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

أشغال  متواصلة،  تزال  ما  الجلسة  النواب  والسادة  السيدات 

الجلسة ماتزال متواصلة، جواب السيد الوزير .

ةاعيدرأنيسربيرورةاوزي رةملكلفرب ملغ ربلرةملقيمينرب لخ رجر
وشؤونرةاهج ة:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

ةاعيدةرةاب ئبلرةملحترمل،

في الحقيقة التدابير لقد تم اتخاذها ما�شي فقط سيتم اتخاذها بل 
لقد تم اتخادها وهي سارية املفعول، وبالتالي نقل جثث املغاربة اللي 
توفوا في الخارج واللي يوجدون في حالة عوز تتكلف بهم الدولة املعربية، 
ونعطيكم بعض األرقام فقط واللي معندوش التأمين وفي حالة عوز 

الدولة املغربية هي اللي كتكلف بهم كاملين.

في 2012 )327( جثة اللي تم ترحيلها؛

في2013 ) 408(؛

في 2014 ) 385(؛

وفي هاد 2015 إلى غاية 30 أبريل هناك 151 جثة التي تم ترحيلها.

فقط أقول أن هناك حملة تواصلية عبر املجتمع املدني للمغاربة في 
الخارج ألن االكتتاب في التأمين تيتقام ب 210 دراهم في أوربا، االكتتاب 
هاد  وبالتالي  درهم،   420 تيتعداش  ما  وكندا  أمريكا  في  التأمين  في 
االكتتاب غادي يوفر علينا هاد الكلفة اللي غالية جدا، ترحيل جثة من 
كندا ومن أمريكا أكثر من 11 ألف دوالر، 12 ألف دوالر في الوقت اللي 
االكتتاب فقط 420–440 درهم، بالنسبة ألوربا 3500–3200 أورو في 
الوقت اللي االكتتاب ديال التأمين سنويا هو 210 ديال الدراهم وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل،

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرنوررةادينرةابرك ني:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

شك ةرةاعيدرةاوزي ،

املقيمين  املغاربة  مشاكل  لحل  جاهدة  تعمل  الحكومة  أن  أكيد 
بالخارج، صراحة هناك جهود ولكن أريد أن أؤكد لكم السيد الوزير على 
أنه هناك مشاكل فيما يخص نقل واستقبال جثامين املغاربة املقيمين 

بالخارج.

أوال مشكل النقل ديال la.RAM ياهلل طيارة ديال la.RAM كتهز غير 
 2 ديال الجثامين، بخالف أن هناك شركات أخرى كتهز حتى 

ّ
واحد وال

4، إذن هنا خاص تتدخلوا باش إن شاء هللا la.RAM تهز أكثر من 2 
ديال الجثامين، ثم في ما يخص املساطر اإلدارية باملطارات كاين مشكل، 
خاص تقام مكاتب باملطارات باش تدير داك اإلجراءات اإلدارية باش 
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يسرعوا من داك اإلجراءات، ثم بالنسبة للتكاليف راه مرتفعة جدا ما 
بين 3000 و 6000 أورو، ال بد خاص الدعم ألن ما زال هناك واحد 
وكذلك  ديالهم،  باملستحقات  توصولوش  ما  الشركات  ديال  العدد 

بالنسبة لواحد العدد دالناس اللي فاتوا 65 سنة...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب أو تعقيبات 
الوزير  السيد  إضافي،  تعقيب  أي  هناك  ليس  املوضوع؟  في  إضافية 
استنفذ كل وقته، نمر إلى السؤال املوالي حول موقع املهاجر املغربي 
في االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء للسيدات والسادة النواب 
واضعي  أحد  فليتفضل  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  من  املحترمين 

السؤال مشكورا، تفضلي السيدة النائبة.

ةاب ئبلرةاعيدةر ليللرم سلي:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

السيد الوزير املحترم، قمتم بتقديم االستراتيجية الوطنية للهجرة 
واللجوء ما هي املحاور األساسية لهذه االستراتيجية ؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

ةاعيدرأنيسربيرورةاوزي رةملكلفرب ملغ ربلرةملقيمينرب لخ رجر
وشؤونرةاهج ة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة على هاد السؤال، هاد االستراتيجية 
املصادقة  تمت  واللجوء  الهجرة  موضوع  بخصوص  املغربية  اململكة 
عليها يوم 18 دجنبر 2014 وجاءت تنفيذا للتعليمات امللكية السامية 
لبلورة استراتيجية وطنية بخصوص سياسة الهجرة، هاد االستراتيجية 

فيها 4 ديال الرهانات:

- هناك رهانان: رهان إنساني، رهان إدماجي- رهان ديال الحكامة 
ورهان اقتصادي وثقافي. املرجعيات دهاد االستراتيجية هي التوجيهات 
الوطني  املجلس  تقرير   ،2011 ل  اململكة  دستور  السامية،  امللكية 

لحقوق اإلنسان، والتزامات بالدنا بااللتزامات الدولية.

مقاربة  إنسانية،  مقاربة  اعتماد  املبادئ:  ديال   6 على  تأسست 
شمولية، مقاربة حقوقية، مقاربة املطابقة للقانون الدولي، والحكامة 
الدولية، واملسؤولية املشتركة هي اللي اعتمدناها في التأسيس وفي بناء 
هاد االستراتيجية، هاد االستراتيجية حددنا فيها 11 برنامج، 7 قطاعية 
و 4 أفقية واللي تبلورت إلى 81 مشروع بطريقة دقيقة، نعطي بسرعة 
هاد املشاريع القطاعية والبرامج القطاعية، هناك ما يتعلق بالتربية 
بالتشغيل  بالصحة،  املنهي،  بالتعليم  بالشباب،  بالسكن،  والثقافة، 
الترسانة  جانب  كذلك  هناك  واالجتماعية،  القضائية  وباملساعدة 

القانونية في هاذ املجال، ثالثة مشاريع قوانين تم إعدادها، األول ديال 
هاذ املشاريع القوانين تمت املصادقة عليه في مجلس الحكومة السابق 

ديال الخميس الذي م�شى، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

ةاب ئبلرةاعيدةر ليللرم سلي:

أهنئكم السيد الوزير على شمولية املنهجية التي اعتمدتموها في 
بلورة الرؤية امللكية، وال شك أن إدماج هؤالء املهاجرين داخل املجتمع 
املواجهة  سياسة  اختار  اليوم  فاملغرب  شجاعة،  خطوة  هو  املغربي 
والسياسة االستباقية عوض سياسة الهروب إلى األمام، املغرب اليوم 
يؤسس لبناء مجتمع متعدد، يجب أن نرى في هذه الهجرة أيضا فرصة 

إيجابية لتحقيق غنى ثقافي واجتماعي داخل املجتمع املغربي.

في هذا اإلطار، وكيف ما جاء في الرد ديالكم املغرب بطبيعة الحال 
التزم بواحد العدد ديال التدابير اللي كتهم الولوج لواحد العدد ديال 
الخدمات الخدمات العمومية، منها الصحة التعليم، التكوين، السكن 
إلى آخره، وهاذ ال�شي ما فيهش شك فهو كيتطلب واحد العدد ديال 
اإلمكانات املادية واللوجستيكية باش نضمنو النجاح ديال االستراتيجية 
ديالكم في هذا املجال، يعني إيال كان ربما يكون توضيح كيفاش نقدرو 
نوسعو من االمكانات املادية املرصودة في هذا املجال، و ما ننساوش 
كيما قلنا هناك فرصة إيجابية واحد العدد ديال اإليجابيات، ولكن 
هناك أيضا واحد ديال النواقص اللي كنالحظوها اليوم في املجتمع 
من خالل التعامل مع املهاجرين واللي بطبيعة الحال هو غادي يتم 
من خالل هاذ االستراتيجية التغلب على هاذ الصعوبات، واللي اليوم 
خاصنا بعض الحلول اآلنية اللي كتعلق ربما بالتسريع بالتسوية ديال 
الوضعية القانونية للمهاجرين، ما كاين شك أن يعني واحد العدد كبير 

تم التسوية ديال الوضعية ديالهم ولكن في انتظار أننا نسويو ...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، السيد الوزير ثواني معدودة 
جدا، شكرا للسيد الوزير، مع ثواني معدودة جدا، قليلة جدا، أقول 

بأن، عفوا، عفوا السيد الوزير هناك تعقيب إضافي تفضلي.

ةاب ئبلرةاعيدةررشيدةرةاط ه 8:

شك ةرةاعيدةرةا ئيعل،

ةاعيدرةاوزي ،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةب،

في  املغربي  املهاجر  موقع  تيتناول  اللي  السؤال  هاذ  إطار  في 
االستراتيجية، فقط بغينا نقول أننا تنحييو كل املجهوادت اللي تتقوموا 
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بها أكيد في إطار ال بالنسبة الهجرة استراتيجيا لإلجابة لقضايا الهجرة 
داخل املغرب، ولكن أيضا ملرافقة مغاربة العالم، وأنا يعني التدخل 
ديالي يهم مغاربة العالم في هاذ الرؤية الشمولية على أساس أن هناك 

مجهودات، ولكن...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

انتهى  الوقت،  انتهى  شكرا  الوقت،  انتهى  النائبة  السيدة  شكرا 
الوقت السيدة النائبة عفوا، السيد الوزير الرد على التعقيب.

ةاعيدرأنيسربيرورةاوزي رةملكلفرب ملغ ربلرةملقيمينرب لخ رجر
وشؤونرةاهج ة:

أنا فقط أقول بأن بفضل املبادرة امللكية السامية وبفضل هذه 
السياسة الجادة للهجرة، فإن اآلالف من األرواح تم إنقاذها وكانت 
التي أعطتهم فرصة  البحر لوال هذه السياسة  في قاع  ستجد نفسها 

للحلم واملكوث في املغرب، وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل 
إلى القطاع املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، السؤال األول 
يتعلق بتعدد وتباين األنظمة األساسية للموظفين للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

ةاعيدرةاب ئ9رأحمدرةاته مي:

الوظيفة  أن  الجميع  يعلم  كما  تعلمون  املحترم،  الوزير  السيد 
العمومية موطرة بواحد الظهير تيرجع من بداية االستقالل 58 أو كاين 
أكثر من 70 نظام أسا�شي كيتميز بواحد عدم االنسجام وبعض حاالت 
التناقض، فماذا أنجزت الحكومة للخروج من هذا التناقض، للتحيين، 

لضمان املالءمة مع الدستور الجديد؟ وشكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا، جواب السيد الوزير.

ةلحكوملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةاوزي ر ةاعيدرمحمدرمبديعر
ةملكلفرب اوظيفلرةاسموميلروتحديثرةإلدةرة:

شك ةرةاعيدرةاب ئ9رةملحترم،

أكيد أن تعدد األنظمة األساسية والتباين ديالها كيأثر بشكل سلبي 
على تدبير املوارد البشرية. قامت الوزارة في 2010 بواحد املبادرة، يعني 
قلصت العدد ديال األنظمة األساسية ب 69 ل 41، وهذا مكن من 
ضبط بعض املقتضيات وتسهيل عملية التدبير. ولكن اإلشكالية ما�شي 
هي في العدد، اإلشكالية في التباين بين األنظمة األساسية التي ليست 

مؤطرة بالنظام األسا�شي للوظيفة العمومية، خصوصا بعض املواضيع 
الفئات  بين  كبير  تباين  هناك  وبالتعويضات.  بالترقية  كيتعلقوا  اللي 
وبين الهيئات، ما هو الحل؟ اآلن نحن بصدد مراجعة النظام األسا�شي 
للوظيفة العمومية الذي سيأخذ بعين االعتبار هذا التباين وسيتضمن 

مقتضيات صارمة وواضحة لتوحيدها على مستوى جميع الهيئات.

بالطبع العدد ما�شي هو اإلشكال، قد ما كثرت املهن ديال الوظيفة 
العمومية كيكثروا األنظمة األساسية. حنا عندنا 61 تقلصت ل 41 
ولكن في دول أخرى كاينة 1300 نظام أسا�شي مثال في فرنسا. على أي، 
للوظيفة  األسا�شي  للنظام  األخيرة  اللمسات  وضع  بصدد  نحن  اآلن 
العمومية، تم العرض ديالو على املجلس األعلى للوظيفة العمومية، 
وسنعرضه على مجلس الحكومة ومجلس النواب في القريب العاجل إن 

شاء هللا، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا، التعقيب السيد النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرأحمدرةاته مي:

السيد الوزير، فعال املسألة ما�شي في عدد األنظمة الخاصة ولكن 
أنها مجال خصب للريع واالمتيازات التي لم تعد مقبولة في ظل الدستور 
األنظمة  هذه  تبادر إلصالح  الحكومة  هنا  أنه  املطلوب  كان  الجديد. 
وإرجاعها إلى املبادئ العامة، إلى املساواة، إلى تجويد املرفق العمومي. لكن 
مع األسف، ربما الخطاب يمكن طموح، ولكن على مستوى اإلنجازات 
لإلدارة  التنظيمي  القانون  عندنا  تأجلت؛  اإللكترونية  اإلدارة  عندنا 
تأجل؛ عندنا الحكومة اإللكترونية تأجلت؛ عندنا واحد املجموعة من 
املشاريع املعلن عنها كلها مؤجلة، مؤجلة إلى متى؟ الوالية قربت تنتهي 
والدستور الجديد كيفرض عالقة خاصة بين املواطن وبين اإلدارة، كنا 
كنتمناو أن هذاك النفس الدستوري يتجلى فسرعة اإلنجاز، فالتحيين، 
فاملالءمة باش فعال تكون اإلدارة رافعة قوية للتنمية، ولكن مع األسف 

هاد ال�شي ما كاينش.

البطاقة الوطنية قالوا أنها غيكون عندها عدة وظائف لم تؤد لحد 
الساعة إال وظيفة واحدة هي الوظيفة األصلية، أما الشواهد األخرى 
اللي غنستغناو عنها لم يستغن عنها، بل بالعكس أنه تتجيب البطاقة 

الوطنية والنسخ املطابق عليها لألصل مما يرهق املواطن.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب أو تعقيبات 
إضافية؟ السيد الوزير استنفذت كل الوقت.

من  للعديد  الواسعة  باالنتقادات  يتعلق  املوالي  للسؤال  بالنسبة 
التعيينات في املناصب العليا للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
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ةاب ئ9رةاعيدرةملهد8رمزوةر8:

ةاعيدةرةا ئيعلرةملحترمل،

السيد الوزير، طرحنا لهذا املوضوع ألنه الحظنا في الفريق أن تدبير 
الحكومة لهذا األمر فيه لغط كبير وأثار زوبعة داخل دواليب اإلدارة 
املغربية. ما رأي الحكومة في هذه االنتقادات حول مسلسل التعيينات 

في املناصب السامية؟ وشكرا.

ةلحكوملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةاوزي ر ةاعيدرمحمدرمبديعر
ةملكلفرب اوظيفلرةاسموميلروتحديثرةإلدةرة:

شك ةرةاعيدرةاب ئ9رةملحترم،

التعيين في املناصب العليا هذا مقت�شى جاء تنزيال ملضامين الدستور 
وجاء ليكرس مبدأ تكافؤ الفرص في مجال التعيين في املناصب العليا، 
واملالحظ أن تطبيق هذه املنظومة تم بشكل غير متجانس من إدارة إلى 
أخرى ومن منصب إلى آخر، املالحظات متعددة وقمنا بدراسة كذلك 
تقييمية لهذا املوضوع تبين أنها واجب تعديل املرسوم الخاص بالتعيين 

في املناصب العليا، وأهم التعديالت وأهم املالحظات تتمثل في:

مختلف  بين  العليا  املناصب  لشغل  الترشيح  شروط  -توحيد 
القطاعات الوزارية؛

دقيق  بشكل  الترشيحات  دراسة  لجنة  مكونات  تحديد  -ث ني : 
وواضح؛

- ث اث : تبسيط مسطرة التعيين...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

انتهى الوقت، شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد 
النائب.

ةاب ئ9رةاعيدرةملهد8رمزوةر8:

معالجة  مسطرية،  أمور  في  تنذاكروش  ما  احنا  الوزير  السيد 
االختالل يمكن اللي كاين في النص ال يعني أننا ما تنشوفوش اشنو واقع 
في هاذ املوضوع، يمكن لي نم�شي أنا وياك لبعض اإلدارات السيد الوزير 
اللي باقي ما تعلنوش فيها مباريات واملوظفين يقولوا ليك شكون اللي 
غادي يطلع لذاك املنصب العالي، اللي واقع اليوم في بعض التعيينات 
في الحكومة مع كامل األسف، تلغات مباريات ألنه ما طلعش ذاك السيد 
اللي كنا باغيين في جوج القطاعات، في العالقات مع البرملان، في الشبيبة 
والرياضة، وم�شى للمباراة وجبنا واحد من الحزب حطيناه، مؤخرا وزيرة 
معينة بغات تعين صديقتها كاتبة عامة، يعني اشنو هاذ ال�شي اللي واقع  
أ اإلخوان، جبتوا الناس عندهم dvd والتقاعد ورديتوهم كتاب عامين، 

جبتوا الناس من قبائل ومناطق...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

السيد  النائب، شكرا  السيد  الوقت  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
النائب، هل هناك من تعقيب أو تعقيبات إضافية؟ تفضل العدالة 

والتنمية.

ةاب ئ9رةاعيدرعبدرةاسزيزرأفت تي:

...ألنه بالطبع احنا ما يمكن لينا إال نشجعو الحكومة على االستمرار 
بالطبع  القانون،  وديال  الدستور  مقتضيات  ديال  التطبيق  في 
كنشجعوها باش ما تخضعش لالبتزاز والعودة لألساليب ديال املا�شي، 
دبا خاصنا  بالطبع  املئات،  الحاالت من  ديال  ثالثة  ألنه األخ كيذكر 
نتساءلوا كيفاش كانوا كيتفرقوا هاذ املئات في السابق، كانت فيها باك 
صاحبي، والعديد من هاذ باك صاحبي اليوم أصبحوا من كبار القوم، 
في بئر قاسم اليوم يسكنون القصور وفي سهب الذهب وفي سيدي عبد 
الرحمان وفي غيرها، إذن ما اكتفاوش بتوزيع الحصيص، ولكن أغنوا 

يعني األصدقاء ديالهم...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

انتهى  النائب  السيد  شكرا  الوقت،  انتهى  النائب  للسيد  شكرا 
الوقت، هل هناك من تعقيبات أخرى؟ ال مازال ما انتهيناش السيد 
الوزير، مازال هناك التحدث في إطار املادة 104، تفضل السيد الوزير، 

ليست هناك أي تعقيبات أخرى تفضل السيد الوزير.

ةلحكوملر رئيسر ادىر ةملبتدبر ةاوزي ر ةاعيدرمحمدرمبديعر
ةملكلفرب اوظيفلرةاسموميلروتحديثرةإلدةرة:

أقول السيدة الرئيسة املحترمة أن معالجة هذه اإلشكاليات يكمن 
في مراجعة املساطر ومراجعة املقاييس والشروط، وكما قلت يجب أن 
نحد من تحديد الشروط باملقياس لكل وزارة، وقلت يجب أن نوحد 
هذه املقاييس وهذه الشروط، ويجب أن نقر بأن اليوم من بين 400 

تعيين %10 فقط لهم ارتباطات...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

الوزير،  السيد  الوقت  انتهى  الوقت،  انتهى  الوزير  السيد  شكرا 
مازال، شكرا  الجلسة  مازال  ال  الوزير، شكرا،  السيد  الوقت  انتهى 
السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة السادة النواب 

السيدات مازال هناك تدخل في إطار املادة 104.

جدول  في  املدرجة  األسئلة  جميع  طرح  استوفينا  قد  نكون  بهذا 
أعمالنا، نمر لتناول الكالم وفق املادة 104 من النظام الداخلي، الكلمة 
للفريق االشتراكي، فليتفضل األخ السيد النائب عامر عوضا عن....، 
السيدات والسادة النواب هللا يخليكم، من فضلكم السيدات والسادة 

النواب، الجلسة ما تزال متواصلة، أشغال الجلسة مازالت متواصلة.
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ةاب ئ9رةاعيدرمحمدرع م :

ةاعيدرةا ئيس،

ةاعيدةرةا ئيعل،

السيد الوزير، هاذ اإلحاطة كتتعلق بواحد املوضوع ديال الساعة، 
الفدرالية  بأن  علم  على  أنتم  املكتوبة.  الصحف  ديال  الوضعية  هي 
الوطنية لناشري الصحف أقدمت مؤخرا بزيادة ثمن الجرائد وهذا 
بهدف التخفيف من األزمة الخانقة التي تعاني منها الصحافة املكتوبة، 
والتي أدت إلى إفالس عدد من املقاوالت الصحفية، وتهدد ما تبقى من 
الصحف بالنظر إلى كل املؤشرات. عدد املبيعات يتراجع سنويا ما بين 
15 و%20، كل املؤشرات تبين على أن هذه الصحافة مهددة، وبالتالي 
نسائل الحكومة ما هي اإلجراءات التي تنوي القيام بها إلنقاذ ما تبقى من 

هذه الصحافة املكتوبة ؟

السيد الوزير، تعلمون على أن الصحافة املكتوبة عندها وظيفة 
مجتمعية بامتياز، وأن كل الصحف في عدد من دول العالم، في أوروبا، 
تراث وطني  تعتبرها  ألنها  املكتوبة  الصحافة  بدعم  قامت  تونس،  في 
يجب املحافظة عليه. تعلمون أن آخر دعم الذي قدمته الحكومة هو 
في 2005. الوضعية املزرية اليوم للصحافة املكتوبة وما يهدد تواجدها 
داخل املغرب كيقت�شي ويفرض على الحكومة، في نظرنا، اتخاذ إجراءات 
بالنظر  الصحافة،  للدعم وإلنقاذ هذه  برنامج  في  تتمثل  مستعجلة، 
كما قلت ألدوارها املجتمعية وكذلك بالنظر للحفاظ على تعدد هذه 
الثقافية واملجتمعية،  أدوارها  تنوعها وعلى  الصحافة والحفاظ على 

فإننا ننتظر منكم السيد الوزير إجراءات مستعجلة وفي أقرب...

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا للسيد النائب، شكرا للسيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة 
للحكومة للسيد الوزير.

ةا سمير ةاب طقر ةالتص ل،ر وزي ر ةلخلفير مصطفىر ةاعيدر
ب سمرةلحكومل:

نعمرهللارةا حمنرةا حيم.

نشكر السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال، قرار الزيادة في 
الثمن هو قرار صادر عن الناشرين بشكل مستقل ألن نحن نشتغل في 
إطار حرية األسعار، لكن مسؤوليتنا نحن وهو دعم الصحافة الوطنية 

ألنها مكون أسا�شي في الحياة الديمقراطية، ال ديمقراطية بدون صحافة 

حرة وبدون حرية إعالمية.

ما هي اإلجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة:

- أوال: توقيع عقد برنامج جديد، كاين عقد برنامج ديال الدعم ديال 

2005 وقعنا عقد برنامج في 2013، اللي اآلن كاين لجنة ثنائية كتشتغل 

ويهم رفع الدعم املوجه للصحافة الوطنية حتى تضطلع بدورها، إذن 

هذا األمر األول؛

- ث ني : وقعنا اتفاقية من أجل دعم التكوين القيمة ديالها 3 مليون 

ديال الدرهم، تكوين املوارد البشرية؛

- ث اث : عبرنا على االستعداد ديالنا للدعم ديال أي اتفاق يوصل ما 

بين الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة لتحسين أجور الصحفيين 

على أساس يكون هذا أحد مكونات ديال الدعم؛

- رابعا: بدينا اإلجراءات ديال الرفع من قيمة الثمن ديال اإلعالنات 

اإلدارية، ألنها محددة تقريبا هاذي واحد 10 سنوات آن األوان باش 

نرفعو من القيمة ديال الدعم املخصص فيها.

هذه هي أهم اإلجراءات: عقد برنامج جديد؛ الدعم ديال التكوين؛ 

الدعم ديال األجور؛ والدعم عبر اإلعالنات اإلدارية؛ هذا ما كيعنيش أن 

، ما دامت كاينة القرصنة، كاين الكراء ديال 
ّ
الوضعية غادي تحل، ال

الجرائد، راه من أصل 10 قراء 9 كيكريو الجرائد أو كيقراوها بطرق 

أخرى، وهذا مشكل. املشكل ديال الصحافة اإللكترونية واحنا بالنسبة 

لنا راه إيجابي، ألن فاش جات الحكومة لقات صفر موقع إلكتروني 

مسجل، اآلن راه أزيد من 160 ونظمنا لقاء، وهذا مجال من مجاالت 

الحرية اللي في بالدنا كنفتاخرو به، شكرا.

ةاعيدةررئيعلرةلجلعلر:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا للسيدات والسادة النواب 

على حسن تعاونكم،ررفسترةلجلعل.
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محض رةلجلعلرةلح ديلروةألربسينرنسدرةمل ئتين

ةات ريخ: األربعاء 17 رجب 1436ه )06 ماي 2015م(.

ةا ئ سل: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

ةاتوقيت: ساعة وستة عشر دقيقة، ابتداء من الساعة العاشرة 
صباحا والدقيقة الرابعة عشر.

 دولرةألعم ل: جلسة عمومية مشتركة تخصص لالستماع لعرض 
السيد الرئيس األول للمجلس االعلى للحسابات حول أعمال املجلس 

برسم سنة 2013.

ةاعيدررةشيدرةاط ابيرةاسلميررئيسرمجلسرةابوةب،ررئيسر
ةلجلعل:

أش فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلين.

ةاعيدررئيسرمجلسرةملعتش رينرةملحترم،

ةاعيدةنرةاوزي ةن،

ةاعيدرةا ئيسرةألولرالمجلسرةألعلىرالحع ب ت،

ةاعيدةتروةاع دةرةابرمل نيونرةملحترمون،

طبقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور وخاصة الفقرة األخيرة منه، 
يقدم السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات خالل هذه الجلسة 
املشتركة ملجل�شي البرملان عرضا عن أعمال املجلس، مناسبة نجدد من 
خاللها تثميننا للتعاون املشترك بين املؤسسة التشريعية واملجلس األعلى 
للحسابات، هذا التعاون الذي شملته العديد من أنشطة البرملان، سواء 
بالجلسات العامة أو باللجن الدائمة أو من خالل الدراسات واآلراء التي 
يقدمها املجلس األعلى للمؤسسة البرملانية، نجدد الشكر باسمكم جميعا 
للسيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات وأعطيه الكلمة، فليتفضل.

ةاعيدرةدريسر طورةا ئيسرةألولرالمجلسرةألعلىرالحع ب ت:

أش فر علىر وةاعالمر وةاصالةر ةا حيمر ةا حمنر هللار نعمر
ةمل سلينروآاهروصحبه.

ةاعيدررئيسرمجلسرةابوةبرةملحترم،

ةاعيدررئيسرمجلسرةملعتش رينرةملحترم،

ةاعيدةنرةاوزي ةن،

ةاعيدةتروةاع دةرةابوةبروةملعتش رونرةملحترمون،

أود في البداية أن أعرب لكم عن سعادتي بحضوري أمام مجلسكم 
املوقر، ألعرض على أنظاركم خالصة أشغال املجلس األعلى واملجالس 

الجهوية للحسابات، طبقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور.

تعلمون، لقد قام املجلس األعلى للحسابات بإصدار تقريره  كما 
السنوي برسم سنة 2013 بعد أن تشرفت برفعه إلى صاحب الجاللة 
نصره هللا، وكذا بعد تقديمه إلى السادة رئيس الحكومة ورئي�شي غرفتي 
البرملان، وباعتبار املعطيات واملالحظات والتوصيات الدقيقة الواردة في 
التقرير السنوي، فلن أتطرق بالتفصيل ملختلف أشغال املحاكم املالية، 
بل سأحاول في هذا العرض التركيز على األنشطة الرئيسية والتوصيات 
وسنوزع  إشارتكم  رهن  وستجدون  الرقابة،  مهام  إليها  خلصت  التي 

ملخصا للتقرير السنوي األخير للمجلس األعلى للحسابات.

وةملعتش رونر ةابوةبر وةاع دةر ةاعيدةتر حض ةتر
ةملحترمون،

في إطار املساعدة املقدمة للبرملان من طرف املجلس األعلى للحسابات 
طبقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور، وعمال بمقتضيات املادة 47 
من القانون التنظيمي لقانون املالية، يعد املجلس تقريرا حول تنفيذ 
قانون املالية وتصريحا عاما بمطابقة حسابات املحاسبين العموميين 
الفردية للحساب العام للمملكة. ويتضمن هذا التقرير الواجب إرفاقه 
بمشروع قانون التصفية نتائج تنفيذ قانون املالية واملالحظات املنبثقة 

عن املقارنة بين التوقعات واإلنجازات.

ومن خالل املعطيات النهائية املتعلقة بتنفيذ قانون املالية برسم 
2012، فسيتضح لكم من خالل دراسة التقرير الذي أرسلناه إلى غرفتي 
البرملان أن هذه السنة سنة 2012 عرفت صعوبات توضحها بعض 

املؤشرات االستثنائية والتي لم تعرفها بالدنا من قبل:

فهي استثنائية من حيث ارتفاع كتلة األجور ما يفوق 96 مليار  .•
درهم بنسبة 11,7 % من الناتج الداخلي الخام وبزيادة فاقت 13 % 

مقارنة مع سنة 2011؛

وهي استثنائية كذلك فيما يخص حجم نفقات املقاصة التي  .•
بلغت 54.87 مليار درهم، أي ما يناهز 6.6 % من الناتج الداخلي الخام، 

مقابل معدل 2.7 % عن الفترة ما بين 2005 و2010؛

وهي استثنائية كذلك من حيث تفاقم عجز امليزانية الذي بلغ  .•
7,4 % من الناتج الداخلي الخام؛

كما عرفت تفاقما لدين الخزينة الذي ارتفع بحجم إضافي بلغ  .•
62.8 مليار درهم ليصل إلى مستوى 493.7 مليار بما يعادل %59.6 من 
الناتج الداخلي الخام، مسجال ارتفاعا بنسبة 14.6 %، مقارنة مع سنة 
2011 وتعتبر هذه النسبة قياسية، مقارنة مع الثماني سنوات السابقة؛

سنة  من  املرحلة  االعتمادات  بلغت  االستثمار  مجال  وفي  .•
2011 إلى 2012 أزيد من 18.5 مليار ديال الدراهم، وهو ما يمثل 32 
% من ميزانية االستثمار برسم قانون املالية لهذه السنة، األمر الذي 
يمكن اعتباره مؤشرا على التباطؤ الذي يعرفه إنجاز مشاريع االستثمار 

العمومية.
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وأمام هذه الوضعية، تم اتخاذ إجراءات استعجالية خالل سنة 
2013، استهدفت أساسا التحكم في حجم النفقات العمومية ومن بين 

هذه اإلجراءات نخص بالذكر:

أوال- الحد من ارتفاع وتيرة اإلنفاق العمومي، وذلك بوقف تنفيذ 
جزء من امليزانيات القطاعية لالستثمار بمبلغ إجمالي حدد في 15 مليار 

درهم ابتداء من شهر أبريل من سنة 2013؛

ث ني - تم إيقاف االلتزام بالنفقات العمومية خالل الشهرين األخيرين 
من السنة والتي تعرف عادة ارتفاع وتيرة اإلنفاق،

التدريجية ألسعار بعض  املقايسة  نظام  نهج  في  الشروع  تم  كما 
املواد النفطية ابتداء من الربع األخير من سنة 2013 لتقليص النفقات 
للمواد  العاملية  األسعار  تراجع  ذلك  في  ساعدها  للمقاصة،  املوجهة 
النفطية والغذائية األساسية، مما أدى إلى تراجع هذه النفقات بأكثر 

من 24 % لتستقر عند نهاية سنة 2013 في مبلغ 41.6 مليار درهم.

الدور  مع  تماشيا   2014 سنةسنة  وضعية  تحليل  خالل  ومن 
الدستوري للمجلس املتمثل في الرقابة العليا على تنفيذ قوانين املالية، 
االقتصاد  وزارة  عنها  أعلنت  التي  واألرقام  املعطيات  إلى  وبالرجوع 
واملالية، يالحظ أن نسبة عجز امليزانية تراجعت من 7.4 % سنة 2012 
إلى 5.5 % سنة 2013 ثم 4.9 % سنة 2014، ويرجع هذا التحسن إلى 
اإلجراءات املتخذة من طرف الحكومة والتي أدت إلى الزيادة في املوارد 
واالستقرار النسبي للنفقات، كما ساهمت فيه عدة عوامل ذات طبيعة 

ظرفية وغير بنيوية نذكر منها :

أوال : مداخيل غير اعتيادية من املؤسسات والشركات الكبرى، وكذا 
استخالص مبالغ ضريبية إثر بعض العمليات االستثنائية وذلك برسم 

الضريبة على الشركات وحقوق التسجيل؛

ث ني  : مداخيل غير ضريبية على شكل دعم من طرف بعض الدول 
الصديقة تضاف إليها مداخيل الخوصصة، البنك الشعبي،

واملوجودات  املمتلكات  برسم  اإلبرائية  املساهمة  عائدات   : ث اث  
رصده  تم  درهم،  مليار   2.3 ب  يقدر  إجمالي  بمبلغ  بالخارج  املنشأة 
املالية  قانون  ملقتضيات  طبقا  االجتماعي  التماسك  دعم  لصندوق 
لسنة 2014، علما أن لهذه العملية فوائد أخرى، كاملساهمة في الرفع 
من احتياط العملة الصعبة والتشجيع على شفافية املعامالت املالية 

واالقتصادية.

وقد ساهم العمل بنظام املقايسة الجزئية للمواد البترولية منذ 
أكتوبر 2013، وكذا رفع الدعم التدريجي عن املواد البترولية السائلة 
ابتداء من يناير 2014، في تراجع نفقات املقاصة لتصل إلى مستوى 32 
مليار درهم. كما نثمن املجهود الذي تبذله الحكومة تنفيذا للتوجيهات 
املتجددة،  الطاقات  مشاريع  مختلف  تفعيل  بهدف  السامية  امللكية 

سواء منها الشمسية، الريحية أو الكهرومائية.

ونسجل كذلك في إطار تتبع التوصيات توقيع العقد البرنامج مع 
من  تمكينه  قصد  للشرب،  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب 
الحاجيات  وتلبية  االستثماري،  مخططه  وإنجاز  توازناته  استعادة 

املتزايدة من الطاقة الكهربائية.

غير أن العديد من البرامج ذات الطابع االستراتيجي والتي تضمنتها 
توصيات املجلس األعلى للحسابات، لم يتم الشروع في تفعيلها رغم 
الظروف املواتية التي يوفرها تراجع األسعار العاملية للمواد الطاقية 

واملواد الغذائية األساسية، ومن بين هذه التوصيات:

أوال- إعادة تكوين احتياطي للمواد الطاقية وتطوير البنيات التحتية 
للتخزين قصد تأمين تموين عادي للسوق الوطنية؛

ث ني - تسريع املخطط الوطني للغاز الطبيعي املسال )GNL( بالشروع 
في أشغال امليناء الغازي وشبكة التوزيع املرتبطة به؛

ث اث - تنفيذ برامج النجاعة الطاقية التي لم تعرف لحد اآلن انطالقة 
مكثفة لتفعيلها، وإسناد تنفيذها إلى مؤسسة عمومية تتوفر على كل 
املؤهالت الالزمة لإلنجاز والتتبع والتقييم، واعتبار لكون النقل السككي 
يبقى الوسيلة األقل كلفة واألكثر أمانا لنقل البضائع واملسافرين، ينبغي 
إعطاء األهمية الالزمة للبرنامج االستثماري الطموح الذي يعده املكتب 
الوطني للسكك الحديدية، والسعي إلى إبرام عقد برنامج بين الدولة 
واملكتب املذكور، قصد إنجاز االستثمارات الواعدة وبوتيرة تكون في 

مستوى التحديات التي تواجهها بالدنا.

وعلى مستوى النفقات األخرى نسجل كذلك ارتفاع كتلة األجور، 
حيث بلغت ما يناهز 101,6 مليار درهم ممثلىة بذلك نسبة %11,2 من 
الناتج الداخلي الخام، بل قد تصل إلى ما يناهز %16 إذا أضيفت إليها 

التحمالت االجتماعية.

وتجدر اإلشارة إلى أن أهم االختالالت التي تطبع كتلة األجور تكمن في 
تزايدها بصفة تلقائية، وفي غياب آليات فعالة للضبط والتحكم مع ما 
ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التوازنات املالية واالقتصادية، 
مما دفع املجلس األعلى للحسابات إلى برمجة دراسة تقييمية لتشخيص 
منظومة الوظيفة العمومية وكتلة األجور، وكذا تحديد سبل اإلصالح 
املمكن اعتمادها في هذا املجال، ويتوقع أن تكون هذه الدراسة جاهزة 

قبل نهاية السنة الجارية.

أنظمة  توازن  على  وتأثيرها  األجور  سياسة  بين  للعالقة  واعتبارا 
ملحة  ضرورة  يعتبر  األنظمة  هذه  إصالح  فإن  وديمومتها،  التقاعد 
شمولية،  حلوال  يستلجم  الذي  املوضوع  ألهمية  ونظرا  ومستعجلة، 
نو�شي بأال يقتصر اإلصالح املقترح على نظام املعاشات املدنية للصندوق 
املغربي للتقاعد، بل ينبغي أن يشمل جميع األنظمة األخرى، وأن يهدف 
إلى رفع أفق ديمومتها وتخفيض ديونها الضمنية، مع تحقيق مستوى من 
االنسجام بين املقاييس الرئيسية ملختلف األنظمة للتمكن من تقارب 

قواعدها، وبالتالي توفير ظروف اندماجها مستقبال.
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معامله  تحدد  شمولي  إصالح  في  بالتفكير  املجلس  يو�شي  لذلك، 
والجدول الزمني لتحقيقه في إطار خارطة طريق يتم اعتمادها بواسطة 
قانون إطار بالتوافق مع مختلف الجهات املعنية، من حكومة، فاعلين 
للمنخرطين  الشرائية  القدرة  مراعاة  مع  واقتصاديين،  اجتماعيين 

واملتقاعدين، وظروف اشتغال العمال واملوظفين.

ومن جهة أخرى فقد عرفت نفقات الدين العمومي للخزينة زيادة 
ملحوظة خالل سنة 2014، إذ من أجل تمويل عجز امليزانية لجأت 
الخزينة إلى االقتراض على املستويين الداخلي والخارجي مما أدى إلى 
الرفع من حجم مديونية الخزينة إلى 586 مليار درهم عند نهاية سنة 
2014، يشكل منها الدين الداخلي نسبة 76 %، ويمثل حجم مديونية 

الخزينة نسبة 63.9 % من الناتج الداخلي الخام.

أما عن الدين العمومي في مجمله، فقد انتقل من 678 مليار درهم 
سنة 2013 إلى 743 مليار درهم سنة 2014 بما يعادل نسبة 81 % من 

الناتج الداخلي الخام.

وقد تم بذل مجهودات هامة لتحسين تدبير الدين وذلك على عدة 
مستويات تتمثل:

أوال: في توسيع املدى الزمني حيث ارتفع متوسط أمد الدين الداخلي 
من أربعة سنوات وخمسة أشهر سنة 2011 إلى خمس سنوات وتسعة 

أشهر عند نهاية سنة 2014؛

الفائدة  تراجع سعر  الخزينة حيث  تمويل  تحسين شروط  ث ني : 
املرجح عند اإلصدار من 4,54 % سنة 2013 إلى 4,27 % سنة 2014.

مجهود هام كذلك كان على مستوى التدبير الفعال للدين الداخلي 
والخارجي la.gestion.active.de.la.dette، مما أدى إلى انخفاض خدمة 

دين الخزينة بنسبة تقارب %12 مقارنة مع سنة 2013.

وإذ يسجل املجلس األعلى للحسابات هذا التحسن امللحوظ، فإنه 
يؤكد على التزام اليقظة والحذر إيزاء املنحى التصاعدي الذي يعرفه 
الدين العمومي، سواء بالنسبة للدين املباشر للخزينة أو ديون القطاع 

.dette.garantie.laالعام، وكذا الدين املضمون من طرف الخزينة

في  التحكم  يتعين  العمومية،  املالية  مؤشرات  تحسين  وقصد 
النفقات العادية والرفع من املداخيل ومتابعة اإلصالحات الضرورية 

ومن بينها إصالح جبائي يتوخى توسيع الوعاء الضريبي.

النفقات  لعنصر  األهمية  إيالء  يتعين  مع هذا اإلصالح،  وبعالقة 
الجبائية، والتي تعتبر في حد ذاتها موارد ضمنية ال تستفيد منها الخزينة. 
خاصا  تقريرا  للحسابات  األعلى  املجلس  أصدر  الصدد،  هذا  وفي 
بالنفقات الجبائية، يعالج فيه إشكالية اإلعفاءات والتحفيزات والتي، 

كما تعلمون، يتم تقييمها سنويا من طرف الحكومة.

األخير  السنوي  التقرير  ضمن  املهمة  لهذه  ملخصا  نشرنا  وقد 
للمجلس وسيتم نشر تفاصيلها خالل األسابيع القليلة القادمة.

وةملعتش رونر ةابوةبر وةاع دةر ةاعيدةتر حض ةتر
ةملحترمون،

تطوره  إلى  تطرقنا  أن  سبق  الذي  الخزينة،  عجز  بمؤشر  عالقة 
بتفصيل، فإن التوازنات املاكرو اقتصادية ترتبط بمؤشر ثان، ويتعلق 
األمر بالعجز الذي يسجله الحساب الجاري مليزان األداءات، الذي عرف 
بعض التحسن باملقارنة مع سنة 2013، حيث تراجع ليستقر في نسبة 
تناهز 5.8 % . ويرجع هذا التطور اإليجابي إلى تراجع العجز التجاري، 
بارتباط مع تراجع الفاتورة النفطية والتحسن الذي عرفته التحويالت 
الصافية واالستثمارات األجنبية، كما ساهم في هذه الوضعية األداء 
الجيد للصادرات، وفي مقدمتها تلك املتصلة بقطاعات املهن العاملية 
املعامالت  رقم  ارتفاع  إلى  باإلضافة  الغذائية،  والصناعات  للمغرب 

املوجه للتصدير للمكتب الشريف للفوسفاط.

الترويج  يلعبه  أصبح  الذي  الحيوي  بالدور  املجلس  من  ووعيا 
االقتصادي ببالدنا la.Promotion، فقد قام املجلس األعلى للحسابات 
بمراقبة تدبير عدة أجهزة منها املكتب الوطني املغربي للسياحة، الوكالة 
املغربية لتنمية االستثمار، الوكالة املغربية لدعم املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، دار الصانع، والتي تم نشر املالحظات املتعلقة بها بالتقرير 

السنوي األخير للمجلس.

كما راقب في مرحلة ثانية مكتب التسويق والتصدير، املركز املغربي 
لدعم الصادرات، مكتب معارض الدار البيضاء، هذا فضال عن املراكز 
الجهوية لالستثمار التي تمت مراقبتها في السنوات املاضية، والشركة 

املغربية لالستثمار السياحي la.SMIT التي توجد اآلن قيد املراقبة.

وبعد أن مكنت املهمات الرقابية املذكورة من الوقوف على مواطن 
القوة والضعف في كل مؤسسة على حدة، وتقديم توصيات من أجل 
تحسين تدبيرها، برمج املجلس دراسة موضوعاتية شاملة حول الترويج 
األسابيع  في  املفصلة  نتائجها  نشر  انتظار  وفي  للمغرب،  االقتصادي 

املقبلة، يمكن إجمال النتائج األولية في ما يلي :

_أوال : أهمية املوارد املالية والبشرية املرصودة من طرف الدولة 
تستأثر  حيث  االقتصادي،  بالترويج  مباشرة  املعنية  األجهزة  لفائدة 
العشرة األولى منها بموارد بشرية تقدر ب 1150 فردا أغلبهم من األطر 

العليا، وبميزانية إجمالية تفوق 3 ديال املليار درهم سنويا.

_ث ني  : نالحظ غياب االنشغاالت املرتبطة بالتقييم البعدي لنتائج 
عمليات الترويج املختلفة، علما أنها تستهلك مبالغ مالية مهمة، وذلك 
وفق  االقتضاء،  عند  املسار  وتصحيح  وفعاليتها  أثرها  قياس  بهدف 

مقاربة تسويقية علمية وحديثة وبإشراف موارد بشرية متخصصة.

االستثمار،  السياحة،  في  املؤسساتيين  املتدخلين  تعدد   : _ث اث  
التصدير، مع غياب مقاربة شاملة ومندمجة ومنسجمة لدعم الترويج 
االقتصادي للمغرب وللمنتوج املغربي، فهل نحتاج إلى عصر املؤسسات 
؟ فكل مؤسسة تشتغل بمعزل عن األخرى، بل وتصدر في بعض األحيان 
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معطيات ورسائل متضاربة، مما ال يساعد على إبراز صورة واضحة 
ومستقرة عن املجاالت املعنية.

_رةنس : استمرار بعض املؤسسات العمومية في مواصلة أنشطتها 
بالرغم من التغير الجذري للسياق االقتصادي الذي صاحب نشأتها، 
فعلى سبيل املثال يستمر مكتب التسويق والتصدير في ممارسة عملياته 

رغم أنه لم يعد فاعال في مجال التصدير.

وال يفوتني هنا أن أؤكد بأن املنافسة التي يواجهها االقتصاد الوطني 
في مجاالت التصدير أو السياحة أو استقطاب االستثمار قد صار أكثر 
احتداما، ولم تعد تقتصر على املنافسين التقليديين للمغرب، بل تشمل 
دوال من آسيا وإفريقيا وحتى من أوربا، مما يستدعي مجهودا مضاعفا 

من أجل تعزيز تنافسية املنتوج املغربي وجعله أكثر جاذبية.

وقد بينت الدراسات املقارنة التي قام بها املجلس حول مجموعة من 
الدول الرائدة كسنغافورة، إسبانيا، بريطانيا، فنلندا، تركيا، اإلمارات 
العربية املتحدة، أنها انخرطت منذ سنين في سياسة ما يصطلح عليه 
بـــــ: »الدولة كعالمة تجارية« )Nation.Branding(، أخذا بعين االعتبار 
الصادرات،  ودعم  والسياحة  واالستثمار  الخارجية  التجارة  مقومات 
واعتمادا على الدور الحيوي املنوط بشبكة التمثيليات الدبلوماسية في 

الخارج.

ذكية  هيكلة  يستلزم  للترويج  عمومية  سياسة  وضع  أن  ويتبين 
)االستثمار- كبرى  أقطاب  حسب  بتجميعها  الفاعلة،  للمؤسسات 
السياحة-التصدير(، مع إبراز أفضل املؤهالت األخرى لبالدنا كقيمه 
البيئية  مؤهالته  واملؤسساتي،  السيا�شي  استقراره  املجتمعية، 
والتاريخية، عالقاته الثقافية الغنية واملتنوعة مع باقي املعمور. ومن 
شأن تبني هذه املقاربة، أن يربحنا نقطا إضافية في جاذبيته وتنافسية 
اقتصادنا، وهو ما يتما�شى مع روح الخطاب امللكي السامي لعيد العرش 

سنة 2014 حول ضرورة تثمين الرأسمال الالمادي لبالدنا.

وةملعتش رونر ةابوةبر وةاع دةر ةاعيدةتر حض ةتر
ةملحترمون،

يولي املجلس األعلى للحسابات أهمية خاصة لتتبع أداء الوزارات 
واملؤسسات والبرامج العمومية ذات الطابع االجتماعي من صحة وسكن 
وتعليم، نظرا لحجم املوارد العمومية املخصصة لها، وكذا النعكاساتها 
املباشرة على املعيش اليومي ملختلف الشرائح االجتماعية. وأود في هذا 
السياق أن أعرض وباختصار ألهم تدخالت املجلس في مجاالت الصحة 

والسكن والتعليم.

في  للحسابات  األعلى  املجلس  قام  أن  وبعد  الصحي  املجال  ففي 
السنوات املاضية بمراقبة مجموعة من الوحدات واملؤسسات الصحية 
ومراقبة تدبير األدوية من طرف وزارة الصحة، فإنه اهتم خالل السنة 

املاضية بقطاعين حيويين وأساسيين ويتعلق األمر:

- أوال: بمراقبة مشاريع بناء وتوسعة وتهيئة املؤسسات الصحية؛

- ث ني : بمراقبة تدبير املعدات البيوطبية و صيانتها؛

كما يعتزم املجلس مستقبال استغالل هذه املراقبات في إعداد تقرير 
موضوعاتي حول املنظومة الصحية بكاملها.

ومن املعلوم أن وزارة الصحة انخرطت منذ سنة 2000 في سياسة 
استثمارية واسعة، تهدف إلى توسيع شبكة املؤسسات الصحية، من 
خالل إنشاء وحدات استشفائية جديدة وتحديث أخرى قديمة. وقد 
أسفرت نتائج مراقبة تدبير املشاريع املنجزة عن عدة اختالالت أذكر 

منها:

أوال : عدم توفر وزارة الصحة على خريطة صحية، وذلك خالفا 
وعرض  الصحية  باملنظومة  املتعلق  اإلطار  القانون  عليه  ينص  ملا 
العالجات. ومن أهم االنعكاسات السلبية لهذه الوضعية، تواجد ما 
يقارب 151 مؤسسة للعالجات الصحية جاهزة وغير مشغلة في املجالين 
الحضري والقروي، األمر الذي يعتبر وضعية شاذة وغير مقبولة بالنظر 

إلى الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة العمومية ببالدنا.

بغية  االستراتيجية، وذلك  الوزارة ملخططاتها  تقييم  : عدم  ث ني  
تحديد وتقيم النتائج التي تحققت باملقارنة مع األهداف املتوخاة.

تهيئة  لعمليات  ومندمجة  شمولية  نظرة  غياب  هناك   : ث اث  
معالجة  إلى  تهدف  ظرفية  بتدخالت  واالكتفاء  الصحية  املؤسسات 
مشاكل التدهور في البنايات، وكذا إعادة تأهيل بعض املستشفيات 
على الرغم من كلفتها املرتفعة، في حين كان من املفترض التخلي عنها 

وتعويضها بمشاريع استشفائية جديدة.

رةنس  : انعدام خطة ناجعة لصيانة البنية التحتية الصحية، بما في 
ذلك شبكات الربط بالسوائل الطبية، حيث وقف املجلس على العديد 
من االختالالت منها تهالك حالة البنايات للعديد من املؤسسات رغم 
إصالحات حديثة العهد. كما أن عدة مراكز صحية أنشئت منذ عدة 
عقود بواسطة مواد البناء الجاهزة )les.préfabriqués( دون أن تخضع 
ألية عملية إعادة بناء أو استصالح. وبناء على املالحظات املسجلة، قدم 

املجلس مجموعة من التوصيات لتحسين أوجه تدبير هذا املجال.

أما فيما يخص املهمة الرقابية الثانية والتي استهدفت تدبير املعدات 
البيوطبية، يسجل املجلس املجهودات الكبيرة لوزارة الصحية قصد 
توفير التجهيزات واملعدات الطبية للوحدات الصحية، خصوصا املراكز 

االستشفائية الجامعية الجديدة.

غير أن هاذ املجهود لم يواكبه تأهيل اإلطار القانوني قصد تحيين 
واعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العالقة بتدبير املعدات 
البيوطبية. كما الحظ املجلس عدم إحداث الهيئات املكلفة بالتنسيق 
والتقنين والتخطيط واملراقبة وسالمة املعدات البيوطبية، وذلك خالفا 

ملا ينص عليه التشريع الجاري به العمل.
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اتضح  واألجهزة،  املعدات  من  الوزارة  بمشتريات  يتعلق  وفيما 
سياسة  أن  ذلك  لالقتناءات،  عامة  بسياسة  تؤطر  ال  أنها  للمجلس 
البشرية  املوارد  تكوين وتوفير  تناسق واندماج مع  في  تتم  االقتناء ال 
املتخصصة. كما أن تحديد املعدات البيوطبية املقرر اقتناؤها ال يرتبط 
دائما باألهداف واألولويات املسطرة، إضافة إلى عدم التحم في كلفة 

التجهيزات.

وفضال عن ذلك، فإن تدبير املعدات الطبية يتأثر سلبا بالخصاص 
الحاد في أنظمة التسيير املعلوماتي على املستوى املركزي وعلى مستوى 

الوحدات االستشفائية.

زمنية  لجدولة  يخضع  ال  الطبية  املعدات  اقتناء  أن  لوحظ  كما 
مما  املحدثة،  ملستشفيات  أشغاال  تقدم  مستوى  توازي  مضبوطة، 
يتسبب غالبا في التأخر في شروع استغالل هذه املعدات واالضطرار إلى 

.)la.garantie( تخزينها، مع مخاطر ضياع الضمانات التعاقدية بشأنها

وفضال عن ذلك، اتضح للمجلس غياب سياسة ناجعة للصيانة، 
العمومية  الخدمات  توفير  الوقائية لضمان  أو  منها اإلصالحية  سواء 

العادية واملستعجلة بصفة دائمة وبالجودة املطلوبة.

لوزارة  اإليجابي  التفاعل  نذكره-  ما  البد  -هذا  املجلس  ويسجل 
الصحة مع املالحظات والتوصيات التي أصدرها املجلس في هذا الباب.

وةملعتش رونر ةابوةبر وةاع دةر ةاعيدةتر حض ةتر
ةملحترمون،

واصل املجلس األعلى للحسابات تتبعه إلنجازات قطاع السكنى، 
خاصة في ميدان السكن االجتماعي، حيث راقب خالل سنة 2013 كال 
من شركة »العمران الرباط«، وصندوق التضامن للسكنى واالندماج 

الحضري.

فبالنسبة لشركة »العمران الرباط«، سجل املجلس عدة مالحظات 
أهمها:

•. محدودية املساحة املخصصة للسكن االجتماعي، حيث ال 
تمثل إال أقل من 1 في املائة من مجموع الوعاء العقاري للشركة، رغم 

أن هاذ األخير يتكون ب نسبة 97 في املائة من العقار العمومي؛

خاصة  االجتماعي،  السكن  إنتاج  مؤشرات  تراجع  ثانيا:   .•
العمليات املدرجة ضمن البرنامج الوطني »مدن بدون صفيح«، والتي 
السكن  ظاهرة  تفاقم  في  زاد  مما  إنجازها،  في  ملحوظا  تأخرا  عرفت 
العشوائي، حيث فاق عدد األسر املعنية باالتفاقات املبرمة 68.000 
أسرة عند نهاية سنة 2013. أما بالنسبة للسكن ذي القيمة اإلجمالية 
املنخفضة 140.000 درهم، فلم ينجز منه إلى حدود نهاية نفس السنة 

سوى %28 من الوحدات املبرمجة.

شركة  عقدت  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  مجال  وفي  .•
»العمران الرباط« مجموعة من االتفاقيات من أجل تسريع وتيرة إنتاج 

من خالل  الشركة،  خزينة  على  العبء  وتخفيف  االجتماعي  السكن 
الشراكة.  موضوع  للعمليات  املخصصة  األرا�شي  أثمان  استخالص 
لكن اإلنجازات تبقى ضعيفة باملقارنة مع االلتزامات، إذ إلى حدود سنة 
2013، لم تتجاوز نسبة الوحدات املنجزة %32، بينما بلغت نسبة 
التسويق %34، إضافة إلى ما ترتب عن ذلك من منازعات ترجع إلى عدم 
وفاء بعض املستثمرين بالتزاماتهم، سواء تجاه شركة العمران أو اتجاه 

املستفيدين.

عملية  بشفافية  تتعلق  تجاوزات  على  املجلس  وقف  كما   .•
تفويت بعض البقع األرضية، واعتبر أن األفعال املرتبطة بها قد تشكل 
مخالفات تتعلق بالتأديب املتعلق بامليزانية وشؤون املالية، وأحالها بناء 
على ذلك إلى النيابة العامة لدى املجلس التخاذ اإلجراءات التي يفرضها 

القانون.

حض ةترةاعيدةتروةاع دة،

في إطار مراقبة الصندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري، 
الحظ املجلس، من خالل املعطيات املتوفرة منذ إحداثه سنة 2002، 
أن خطة تمويل املشاريع التي يساهم فيها تتسم بعدم التوازن، ذلك 
أن دعمه للمشاريع التي تعاقد معها يصل في املتوسط إلى %67 من 
كلفتها. واألكثر من ذلك، أن 320 مشروع قد استفاد من تمويل كامل 
درهم.  مليار   5.4 قدرها  إجمالية  بكلفة   100% الصندوق  لدن  من 
ويرجع ذلك إلى ضعف الدعم املالي للشركاء العموميين اآلخرين وعدم 
الوفاء بالتزاماتهم، إضافة إلى عدم التحكم في العناصر التقنية واملالية 

للعمليات.

وعلى صعيد آخر، أشار املجلس إلى أن الحصة التي رصدت لتغطية 
برامج السكن الغير الالئق وبرامج السكن االجتماعي والتي تعتبر املهمة 
األساسية للصندوق، ال تزيد عن %45 من مجموع املساهمات التي 
يقدمها. أما باقي الدعم، فقد استفادت منه أصناف أخرى من املشاريع، 
السيما عمليات إعادة تأهيل املدن، وذلك حتى قبل أن تنص القوانين 

املعمول بها على هذا الصنف من النفقات ابتداء من سنة 2012.

وضعية  بخصوص  املجلس،  رصدها  التي  املالحظات  أهم  ومن 
الصندوق، تفاقم االلتزامات، إذ بلغت رقما قياسيا يقدر ب 25 مليار 
درهم عند نهاية سنة 2013 )25 مليار درهم( دون توفر االعتمادات 
املوازية لتغطيتها. ويرشح هذا املبلغ لالرتفاع في السنوات القادمة نظرا 
قدرة  عدم  التفاقم  هذا  في  ويساهم  للصندوق.  املتزايدة  لاللتزامات 
تمويله  مصدر  اإلسمنت  على  الضريبة  تعد  التي  الصندوق  مداخيل 

الرئي�شي، عدم قدرتها على مسايرة التزامات.

وفيما يخص قطاع التعليم العالي والتربية الوطنية، فقد حرص 
املجلس على تخصيص حيز هام من برامجه السنوية ملراقبة مجموعة 
من املؤسسات الجامعية. وقد ركز املجلس بالخصوص على املنجزات 
وعلى تقييم البرامج واستعمال املوارد املرصودة لها. ويواصل أشغاله 
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األسا�شي  التكوين  يهمان  تقريرين  بإعداد  القطاع  هذا  بخصوص 
البرنامج  تقييم  أشغاله  املجلس ضمن  برمج  كما  املستمر.  والتكوين 
االستعجالي للتربية الوطنية والذي خصصت له كما تعلمون ميزانيات 

جد مهمة.

وةملعتش رونر ةابوةبر وةاع دةر ةاعيدةتر حض ةتر
ةملحترمون،

للحسابات  األعلى  املجلس  أنجز  الفالحي،  بالقطاع  يتعلق  فيما 
مهمة رقابية شملت صندوق التنمية الفالحية، باعتباره إحدى اآلليات 
بتمويل  يقوم  والذي  األخضر«،  »املغرب  مخطط  ملواكبة  األساسية 
املساعدات املباشرة للفالحين وتلك املمنوحة للهيئات املمثلة للسالسل 
يمولها  التي  املساعدات  حجم  تميز  وقد  تطويرها.  بهدف  الفالحية 
الصندوق بأهميتها، حيث وصل مبلغها اإلجمالي برسم الفترة ما بين 
2009 و2013 إلى 12,4 مليار درهم، تشكل املساعدات املباشرة نسبة 

%88 من الصندوق.

وقد رصدت هذه املهمة الرقابية املالحظات األساسية التالية:

تعقد مساطر منح املساعدات، مع ما ينتج عن ذلك من تأخر  .-
على مستوى معالجة امللفات، وبالتالي طول اآلجال لصرف املساعدات؛

عدم تأطير املساعدات املدرجة ضمن عمليات الشراكة بين  .-
القطاعين العام والخاص، مما يؤدي في بعض الحيان إلى االستفادة من 

املساعدات دون الوفاء بالتزامات املتعاقد بشأنها مع الدولة؛

ضعف التتبع والتقييم لالتفاقيات املبرمة على مستوى تأهيل  .-
السالسل الفالحية، حيث ال تتم املراقبة امليدانية للتحقق من املنجزات 

وخدمتها باألهداف املتفق عليها؛

املكلفة  التقنية  اللجنة  أشغال  انتظام  عدم  الحظنا  كما   .-
بإعداد البرنامج السنوي للصندوق وعدم تنفيذ بعض توصياتها.

وقد قدم املجلس مجموعة من التوصيات تهدف إلى الرفع من أداء 
هذا الصندوق وتعزيز نتائجه اإليجابية والتي تعد بإنجازات مهمة في 

قطاع استراتيجي بالنسبة لبالدنا.

وةملعتش رونر ةابوةبر وةاع دةر ةاعيدةتر حض ةتر
ةملحترمون،

في إطار تنويع تدخالته، قام املجلس بإنجاز مهمة رقابية حول تدبير 
املنازعات القضائية للدولة. وقد تم تحديد هدف هذه املهمة في تقييم 
تدبير املنازعات القضائية للدولة على املستويات القانونية والتنظيمية، 
الكفيلة  الوسائل  حول  باقتراحات  واإلدالء  املحققة  النتائج  وكذا 

بتحسين طرق هذا التدبير.

ومن خالل اإلطالع على اإلحصائيات املتعلقة باملنازعات القضائية 
للدولة، يتبين أن العدد اإلجمالي للقضايا املسجلة أمام املحاكم يناهز 

30 ألف قضية سنويا، وأن العديد من املنازعات القضائية تف�شي إلى 
إثقال كاهل الخزينة، جراء املبالغ املهمة التي يحكم بها ضد الدولة، 
حيث  العقارية،  امللكية  على  املادي  باالعتداء  املتعلقة  تلك  وخاصة 
أن املبالغ التي تم الحكم بها في إطار قضايا التعويض بين سنتي 2006 

و2013 تفوق 4 ديال املاليير ديال الدرهم.

وقد أسفرت املهمة على عدة توصيات من أهمها دراسة إعادة النظر 
في طبيعة ومكانة الوكالة القضائية للمملكة، من أجل أن تتبوأ املوقع 
الذي يؤهلها للقيام بوظائف اليقظة واإلشراف على عمليات الصلح 
وتوحيد استراتيجية الدفاع القضائي عن مصالح الدولة، وكذا منحها 
االستقالل اإلداري واملالي الكفيل بتمكينها من ممارسة اختصاصاتها 

وفق ما يقتضيه التخصص والطابع التقني واملنهي ملهامها.

وةملعتش رونر ةابوةبر وةاع دةر ةاعيدةتر حض ةتر
ةملحترمون،

تميزت أنشطة املجلس األعلى للحسابات لسنة 2013، على مستوى 
التصريح اإلجباري باملمتلكات، بالشروع في تطبيق اإلجراءات القانونية 
التصريح،  بواجب  أخلوا  الذين  للملزمين  بالنسبة  عليها  املنصوص 
وذلك عن طريق إحالة ملفاتهم على الجهات املختصة قد اتخاذ التدابير 
الالزمة. ويقوم املجلس حاليا بوضع اللمسات األخيرة على تقرير شامل 

حول تدقيق حسابات األحزاب السياسية برسم سنتي 2013 و2014.

وعلى صعيد آخر وكما تعلمون، فإن دستور 2011 قد بوأ جمعيات 
املجتمع املدني مكانة خاصة. ومع التطور الذي يعرفه هذا الحقل كما 
ونوعيا وخصوصا كمستفيد من الدعم املالي العمومي، ومن اإلعفاءات 
الضريبية التي تخولها صفة املنفعة العامة، ومن اللجوء إلى اإلحسان 
العمومي، فقد أصبح املجلس يولي أهمية خاصة ملراقبة أوجه صرف 

األموال التي تستفيد منها الجمعيات.

للحسابات،  األعلى  باملجلس  خلية  إحداث  تم  اإلطار،  هذا  وفي 
التي  العمومية  األموال  استخدام  ومراقبة  تتبع  مهمة  إليها  أسندت 

تتلقاها الجمعيات وتحديد برنامج سنوي ألشغالها.

والبيانات  املعلومات  تجميع  إلى  املجلس  يسعى  الغرض،  ولهذا 
املتوفرة حول الجمعيات املستفيدة من الدعم العمومي، حيث راسل 
الجهات املعنية قصد موافاته بقوائم الجمعيات املستفيدة من الدعم 
واملالية حسب  املحاسبية  الوثائق  تقديم  املذكور، وتذكيرها بوجوب 
الكيفيات والشروط املنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري بها 

العمل.

كما اتخذ املجلس نفس املبادرة إزاء الجمعيات املعترف لها بصفة 
املنفعة العامة، قصد موافاته باملعطيات والبيانات املتعلقة بمختلف 
أوجه تدبيرها، في أفق إرساء قاعدة معطيات حول الخاضعين ملراقبة 

املجلس في هذا املجال.
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ويقوم املجلس حاليا بإعداد تقرير، يرصد أوضاع التمويل املمنوح 
للجمعيات، قصد تقييم التوصيات هدفها الشفافية والحكامة املالية 

لهذه الجمعيات.

وةملعتش رونر ةابوةبر وةاع دةر ةاعيدةتر حض ةتر
ةملحترمون،

كما تعلمون، يمارس املجلس إلى جانب املهام الرقابية التي سبق 
الحديث عنها اختصاصات قضائية، وأود في هذا السياق أن أعرض 

ألهم مستجداتها.

سجلت   ،2013 سنة  خالل  القضائية  املجلس  أنشطة  أن  ذلك 
متابعة النيابة العامة لدى املحاكم املالية لــ 19 شخصا أمام املجلس 
األعلى للحسابات في مجال التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية، 
كما طبقت نفس املسطرة اتجاه 13 شخصا أمام املجالس الجهوية 
للحسابات. وقد أصدر املجلس في إطار هذا االختصاص 114 قرارا منذ 

سنة 2012 إلى يومنا هذا.

وتدعيما للدور البيداغوجي لهذا االختصاص، سيقوم املجلس في 
األيام القليلة القادمة بنشر مجموعة من القرارات التي أصدرها في هذا 

املجال.

وعلى غرار جميع محاكم اململكة، فإن مدونة املحاكم املالية نصت 
التقا�شي على درجتين. وهكذا، توصلت غرفة االستئناف  مبدأ  على 
باملجلس بعرائض استئنافية تخص 130 حكما صادرا عن املجالس 

الجهوية وبتت في 90 منها.

غرفة  مؤخرا  للحسابات  األعلى  املجلس  أحدث  آخر،  وفي سياق 
جديدة، تنفرد بالتدقيق والبت في الحسابات املدلى بها من طرف جميع 
املحاسبين العموميين. ويأتي إحداث هذه الغرفة ملواكبة اإلصالحات 
التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي لقوانين املالية، خاصة املهام 
حسابات  مطابقة  على  بالتصديق  املجلس  بقيام  املتعلقة  لجديدة 

.la.certification 2017 الدولة للقانون وصدقيتها، ابتداء من سنة

وةملعتش رونر ةابوةبر وةاع دةر ةاعيدةتر حض ةتر
ةملحترمون،

وفي مجال املالية املحلية التي تشكل إحدى املهام الرقابية األساسية 
للمجالس الجهوية للحسابات، فقد عرفت سنة 2013 تحسنا ملحوظا 
في العديد من مؤشرات املالية املحلية، يمكن أن نذكر منها على سبيل 
املثال تحقيق مبلغ قيا�شي من املداخيل بما يناهز 31,8 مليار درهم، 
مداخيل  حققت  وبالفعل،   .2012 سنة  درهم  مليار   28,7 مقابل 
الجبايات املحلية ارتفاعا ملحوظا باملقارنة مع سنة 2012، حيث سجل 
منتوج الرسم على السكن مثال زيادة تناهز 48 في املائة وعرف منتوج 

الرسم على الخدمات الجماعية نموا يزيد عن 25 في املائة.

ويعود هذا االرتفاع، في جزء منه، إلى التدابير االستثنائية املتعلقة 

بإلغاء الجزاءات والذعائر والغرامات، تطبيقا للقانون الصادر في هذا 
الشأن، وكذا إلى مجهودات املصالح املعنية بالتحصيل.

وعلى الرغم من التقدم امللموس الذي حققته املالية املحلية، فقد 
ظلت تعاني من التبعية لهيكلة التحويالت املالية للدولة، حيث تمثل 

هذه التحويالت 59 في املائة من مداخيل الجماعات الترابية.

وتبقى تعبئة اإلمكانات الجبائية ومواصة إصالح الجبايات املحلية 
من العوامل الحاسمة لالرتقاء باملالية املحلية، حتى يتسنى للجماعات 
املواطنين  حاجيات  وتنمية  املحلية  التنمية  أعباء  مواجهة  الترابية 

واملقاوالت، خاصة في سياق اإلصالح املرتقب املتعلق بالجهوية.

ولهذه االعتبارات، أنجز املجلس األعلى للحسابات مهمة موضوعاتية 
لتقييم الجبايات املحلية، حيث سينشر التقرير املتعلق بها في األيام 
القليلة القادمة )يوم األربعاء املقبل( ليرجع إليه بالتفصيل على مستوى 
اللجن املعنية بمجلس املستشارين، في موعد حدد في 25 من الشهر 

الجاري.

تعلمون، أصدر املجلس  املحلية كذلك، وكما  بالجماعات  عالقة 
للمرافق  املفوض  التدبير  حول  موضوعاتيا  تقريرا  للحسابات  األعلى 
التقرير  أكتوبر2014، وقد شمل هذا  في شهر  املحلية وذلك  العامة 
بخصوص تقييم مرافق توزيع املاء والكهرباء والتطهير السائل، وكذا 

النقل العمومي الحضري، والنظافة وجمع النفايات.

ولن أخوض في تفصيل مختلف املرافق العمومية املحلية التي وقف 
على تحليلها وتقييمها، علما أنه ستكون لنا فرصة للقيام بذلك من 
خالل العرض الذي سأتشرف بتقديمه أمام السادة النواب املحترمين 
على مستوى اللجان املعنية، حاملا يتم االتفاق على موعد مناسب مع 

السيد رئيس مجلس النواب لهذا الغرض.

وةملعتش رونر ةابوةبر وةاع دةر ةاعيدةتر حض ةتر
ةملحترمون،

قبل أن أختتم، واعتبارا لتعدد املهام املسندة للمحاكم املالية والتي 
تم التطرق لبعضها من خالل املواضيع السالفة الذكر، فإن املجلس 
األعلى للحسابات يعتبر أن توفير املوارد البشرية املؤهلة من بين أهدافه 
االستراتيجية. لذا، يسعى إلى توظيف الكفاءات الالزمة لتلبية مختلف 

حاجياته وكذا االرتقاء بها إلى املستوى املطلوب.

قا�شي   84 املالية مؤخرا ب  املحاكم  تعزيز  تم  الصدد،  وفي هذا 
حصلوا على موافقة سيدنا املنصور باهلل قصد تعيينهم ملزاولة مهامهم 

باملجلس األعلى وباملجالس الجهوية للحسابات.

كما يحرص املجلس على تمكين موارده البشرية من تكوين خاص 
ومتعدد التخصصات بهدف االنفتاح على التجارب العلمية والعملية 
الرائدة، وأخذا بعين االعتبار املمارسات واملعايير الدولية املستعملة في 

املجاالت الرقابية.
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بارتياح وتفاعل  إلى أن املجلس يسجل  في األخير،  والبد أن أشير 

أشكر  أن  املناسبة،  بهذه  وأود  تقاريره،.  مع  بغرفتيه  للبرملان  إيجابي 

السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين، على التعاون الجدي 

واملثمر القائم بين املجلس والسلطة التشريعية في كافة مجاالت املتعلقة 

بمراقبة املالية العامة، تحذونا في ذلك خدمة الصالح العام وطموحنا 

نكون عند  لبالدنا، حتى  واالقتصادية  االجتماعية  باألوضاع  لالرتقاء 

حسن ظن صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

وفقنا هللا ملا فيه الخير، والسالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

ةاعيدرةا ئيس:

شكرا لكم السيد الرئيس،ررفسترةلجلعل.
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