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محضرا لجلولا ووابعلان وعشرين

 وتاريخ: الثالثاء 09 شوال 1438ه )4 يوليوز 2017 م(.

 ورئاسل: السيدة ءامنة ماء العينين، النائبة السابعة لرئيس مجلس 
النواب.

 وت قيت: ساعة وستة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة التانية 
زواال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدن0ا ةعما0: 
الحكومية التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء.

كتابة الدولة املكلفة باملاء.

الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

األوقاف والشؤون اإلسالمية.

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان.

كتابة الدولة املكلف بالنقل.

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

 وويدةاء مألاماءا وعيأين،ارئيولا لجلول:

أورفا عللا ن ووالما ن وصالةا هللاا ورحمنا ورحيما بوما
 ملرسلين،

افتتحت الجلسة،

 ووادةا و 5ر ءا ملحترم ن،

 وويد تان ووادةا وأ  با ملحترم ن،

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

قطاعات مختلفة.

في البداية، إن سمحتم، نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، 
فلتتفضل السيدة أمينة املجلس بتالوتها، تفضلي السيدة األمينة.

 وويدةاعزنهاا وعر كاأميألا ملجلس:

وكر اوكما وويدا ورئيول،

توصلت رئاسة املجلس من املحكمة الدستورية ب:

الطلب  بمقتضاه برفض  الذي صرحت   17/12 القرار رقم  -أوال: 
الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة سيدي حسن البحراوي، جواد غريب، 

وبلعسال الشاوي، أعضاء بمجلس النواب بالدائرة االنتخابية املحلية 
الغرب؛

-ثانيا: القرار رقم 17/13 الذي صرحت بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين صالح الدين أبو الغالي وهاشم أمين 

الشفيق عضوين بمجلس النواب بالدائرة االنتخابية املحلية مديونة؛

-ثالثا: القرار رقم 17/15 الذي صرح بمقتضاه برفض الطلب الرامي 
إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الفتاح العوني عضوا بمجلس النواب 

بالدائرة اإلنتخابية املحلية الرباط املحيط، عمالة الرباط؛

-رابعا: القرار رقم 17/16 الذي صرح بمقتضاه برفض الطلب الرامي 
إلى إلغاء انتخاب السيد ياسين دغو عضوا بمجلس النواب بالدائرة 

اإلنتخابية املحلية جرادة إقليم جرادة؛

-خامسا: القرار رقم 17/17 الذي صرحت بمقتضاه برفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين مصطفى زيني وإدريس أوقمني عضوين 

بمجلس النواب بالدائرة اإلنتخابية املحلية فكيك إقليم فكيك؛

-سادسا: القرار رقم 17/18 الذي صرح بمقتضاه برفض الطلب 
وإبراهيم  إدبو  نايت  الرزاق  عبد  السيدين  انتخاب  إلغاء  إلى  الرامي 
أزيالل  املحلية  اإلنتخابية  بالدائرة  النواب  بمجلس  عضوين  املوحي 

دمنات إقليم أزيالل؛

الطلب  برفض  بمقتضاه  الذي صرح   17/19 القرار رقم  -سابعا: 
الرامي إلى إلغاء انتخاب يوسف حدهم عضوا بمجلس النواب بالدائرة 

اإلنتخابية الحاجب إقليم الحاجب.

ومن رئاسة الحكومة توصلت رئاسة املجلس بمشروع قانون رقم 
33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى 
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة 

وبسن قواعد في تنظيم رئاسة النيابة العامة.

فيما يتعلق بعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب من 13 يونيو إلى غاية 4 يوليوز 2017 توصلت 
رئاسة مجلس النواب ب 312 سؤاال شفويا، 269 سؤاال كتابيا، 144 
جوابا على أسئلة كتابية وتم سحب 3 أسئلة شفوية. شكرا لكم السيدة 

الرئيسة.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة األمينة، قبل اإلنطالق في أشغال هاذ الجلسة، أخبر 
اختتام  بعد  مباشرة  أنه  على  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات 
أشغال جلسة األسئلة الشفهية سوف تعقد جلسة عمومية للدراسة 
ستعقد  مباشرة  بعدها  الجاهزة،  القوانين  مشاريع  على  والتصويت 
جلسة عمومية مشتركة تخصص لإلستماع لعرض السيد الرئيس األول 
 ،2015 للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املجلس برسم سنة 

وابتداء من السادسة والنصف.
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إذن اآلن نشرع السيدات والسادة النواب املحترمين في بسط األسئلة 
والنقل  التجهيز  بقطاع  ونستهلها  أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية 
واللوجيستيك واملاء الذي سيتكفل السيد كاتب الدولة املكلف بالنقل 
باإلجابة عنها مشكورا، نبدأ بالسؤال األول عن تأهيل املوانئ للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية. 
دبا هاذي أول جلسة كيكون فيها اختالف شوية ديال، تفضل السيد 

النائب.

 وأائبا وويدا وواوكاب و ن:

وكر ا وويدةا ورئيول،

بتأهيل  الكفيلة  اليوم، عن اإلستراتيجية  الوزير  نسائلكم السيد 
املوانئ لألقاليم الجنوبية، وهل لديكم غالف مالي مرصود لتنفيذ هذه 

اإلستراتيجية؟ وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

الجواب السيد الوزير.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

باإلستراتيجية  يتعلق  عندي  اللي  املحترم  النائب  السيد  السؤال 
الوطنية ما�شي ديال األقاليم الجنوبية، لكن تعلم على أنه اإلستراتيجية 
منذ 2012 وضعنا إستراتيجية ديال املوانئ األفق ديالها 2030، فيها بناء 
موانئ جديدة على غرار ما يقع اآلن في الجرف األصفر، امليناء اآلخر، 
الداخلة في الشق الثاني، الناظور والقنيطرة، وفيه اآلن ما هو إعادة 
الهيكلة ديال البناء كما يجري في مجموعة من املوانئ ومنها آسفي األول 
إلى آخره وفيها الشق الثالث اللي هو مرتبط باملوانئ اللي تنحاولوا أننا 
نخرجوها وال نجعلوها في فضاءات داخل املدن أساسا بحال طنجة 

الجديد وأيضا امليناء ديال الدار البيضاء اللي تنحاولوا نشتغلوا عيله.

فإذن الجنوب كاين باألساس امليناء ديال الداخلة اللي عندنا في 
بالفعل  يكون  أنه  على  مقبلين  اآلن  حنا  واللي  اإلستراتيجي  املخطط 
املغرب  بين  مد  يكون  أننا  أساس  على  الحقيقية  األطلسية  الواجهة 
يتعلق  فيما  السامية  امللكية  التوجيهات  إطار  في  وخاصة  وافريقيا 

بالتنمية في املجال األفريقي، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب، تفضل.

 وأائبا وويدا وواوكاب و ن:

شكرا السيد الوزير على اإليضاحات، لكن كيفما تتعرف السيد 

الوزير هو أنه بالنسبة لألقاليم الجنوبية من أكادير حتى الداخلة هاد 
املوانئ كتعرف واحد الزحف في الرمال على طول السنة اللي كطلب من 
الوزارة أنها تدخل في جميع هاد املوانئ، الدراكاج اللي كيخص اسميتوا، 
امليناء ديال طانطان اللي كان واحد من هاذ املوانئ اللي متواجدة في 
األقاليم الجنوبية اللي كتعرف هاذ النوع من الرمال بكثرة اللي كانت 
واحد الكارثة ديال سلفر وهاد امليناء من 1998 ما عرفش أي تأهيل وال 
توسعة، مع الرغم أن الوزارة في واحد العدد ديال السنين وهي تتقول 
على أساس انه كاينة دراسة معمقة بالنسبة للميناء، واتضح في االخير 
أنه ما كاين والو، كاين غير الدراكاج حتى اليوم من سلفر حتى اليوم 
11 مليار سنتيم غير للدراكاج، غير واش الوزارة كتفكرش  تخسرات 

السيد الوزير على أساس أنه تدير توسعة حقيقية لهاذ امليناء، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

أعطى  إضافية  تعقيبات  كاينش  ما  إيال  النائب،  السيد  شكرا 
التعقيب السيد الوزير تفضل السيد الوزير.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

األكيد هو أنه في الجنوب اشتغلنا على امليناء ديال طرفايه كما 
تعلمون في إعادة التأهيل واليوم عندنا البرنامج ديال الداخلة مشروع 
مستقبلي، ونشتغل في إطار بالفعل اليوم الدراسات على أساس أنه 
ميناء ديال طانطان عاود نعيدوا النظر في التأهيل ديالو إن شاء هللا رب 
العاملين، ب2 من داك ال�شي اللي تفضلت به السيد النائب هو صحيح 

في إطار التكلفة وهذا حنا تنراعيوه، لكن ما كانش مبرمج..،

 وويدةارئيولا لجلول:

عن  العزلة  فك  عن  الثاني  للسؤال  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
والسادة  السيدات  الراشيدية  بإقليم  الحدودية  الترابية  الجماعات 

النواب املحترمين من فريق األصالة املعاصرة، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداعمرناندي:

تحتاج الجماعات الحدودية للشريط الحدودي بإقليم الراشيدية 
التي تعاني التهميش والعزلة ملقاربة تنموية حقيقية من أجل النهوض 
بهذه  املعبدة  الطرق  غياب  ويشكل  املستويات،  كافة  على  بأوضاعها 
الجماعات إحدى أهم املعيقات أمام تطلع ساكنتها لتحقيق التنمية 
املأمولة، ومن بين املشاريع ذات األولوية التي تطالب بها ساكنة املنطقة 

نذكر ما يلي:

وجماعة  مصي�شي  جماعة  بين  تربط  جهوية  طريق  إنجاز  .-
سيدي علي....
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إنجاز طريق إقليمية بين تنغراس والقايد الرامي اللي باملناسبة  .-
يعني معتصمين أكثر من أسبوع يطالبون بحل مشاكلهم العالقة من 

أجل فك العزلة عن سكان جماعة الريصاني.

-. إنجاز طريق إقليمية بين جماعة امللعب والقصور املجاورة لها 
عبر جماعة الريصاني أيضا.

-. استكمال إنجاز الطريق الوطنية رقم 13 من مركز الطاوس 
إلى منطقة الرملية ومنه إلى جماعة سيدي علي.

-. بناء قنطرة على واد النعام بجماعة واد النعام لفك العزلة 
املفروضة على مجموعة من القصور والدواوير التابعة لهذه الجماعة 

الحدودية كالطاوس ووالد علي ومجموعة من القصور أيضا.

تشييد قنطرة على واد غريس بجماعة السيفا، لذا نسائلكم  .-
السيد الوزير عن اإلجراءات اآلنية التي ستتخذونها ألجل تحقيق املشاريع 
الراشيدية،  إقليم  جماعة  عن  العزلة  لفك  أعاله  املبينة  األساسية 

وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

شكرا السيد النائب، غير أكون معك مباشرا في الجواب ديال 2 ديال 
املنشآت اللي تكلمت عليهم، وأيضا 4 ديال اإلشكاالت اللي هي مرتبطة 
ليك  نسلمها  يمكن  كلها  عندي  اإلنجاز  وطريقة  لإلنجاز  هما  بالطرق 
مكتوبة، لكن اختصارا أقول لك أن جل املقاطع الواردة في السؤال 4 
زائد منشأتين قد تم اقتراحها راه مقترحة في إطار برنامج تقليص الفوارق 
اإلجتماعية والترابية بالعالم القروي، راها في البرمجة على أساس أن 
تعتمد أما املنشأتين فسيتم إنجازهما في إطار البرنامج ديال التأهيل 
والصفقتين  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  تتمولوا  اللي  الترابي 
في طور املصادقة، بمعنى املشاريع ب 6 منشأتين زائد 4 ديال الطرق 
كلهم يا إما داخلين في البرنامج ديال تقليص الفوارق اإلجتماعية، وال في 

INDH شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، التعقيب السيد النائب.

 وأائبا وويداعمرناندي:

السيد الوزير املحترم واش خصصتو واحد يعني الفترة زمنية محددة 
من أجل استكمال هاذ املشاريع، ألنه في إقليم الراشيدية وجهة درعة 

تافياللت بصفة عامة، يعني كاين هاذ املشكل، ألن حنا بدينا كنهضروا 
على فك العزلة، ما زال ما كنهضروش على مشاريع تنموية خاصنا أصال 
نوصولو لهاذ الناس هاذوا، لذا السيد كاتب الدولة املحترم كنطلبوكم 
ألنه  بالطرقات  العزلة  املتعلقةبفك  املشاريع  هاذ  إنجاز  في  تسرعوا 

مازالين مشاريع مهمة كينتاظروهم هاذ الساكنة، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، إيال ما كانش تعقيب إضافي أعطي التعقيب للسيد الوزير، 
تفضل السيد الوزير.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

..اآلن عندما أقول أن الصفقات ... أنه خاصنا نلتزمة بالصفقات في 
إطار املدد ديالها، حنا عندنا البرنامج ديال التأهيل اللي هو 2020/2016 
غادي نحاولوا نشتغلوا خالل السنتين املقبلتين في هاذ اإلقليم اللي 
تكلمتو عليه، أما املنشأتين ما دام الصفقات راه خدامة راه على حساب 

الوتيرة ديال اإلنجاز القريب إن شاء هللا، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، ننتقل اآلن إلى السؤال الثالث في نفس القطاع 
للسيدات  لصيانتها  الحكومة  وإستراتيجية  الطرق  بوضعية  متعلق 
الديمقراطي،  التقدم  نيابية  مجموعة  املحترمين  النواب  والسادة 

يتفضل أحد النواب والنائبات، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداسعيداأنميلي:

السيد الوزير، نسائلكم عن إستراتيجية اللي كتنوي الوزارة ديالكم 
اللي دوي الوزارة من أجل تنفيذها من أجل صيان الطرق التي تم بناؤها 

في إطار البرنامج الوطني األول والثاني.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

شكرا السيد النائب، تعلم على أنه ما يمكنش نتكلموا على البرنامج 
ديال الوزارة واإلستراتيجية خالل دقيقة، ولكن ما يمكن أن يقال هو 
أنه نشتغل في إطار الشبكة املصنفة وأيضا في إطار البرنامج ديال البناء 
أوال ثم ديال الصيانة، عدنا لهاد اإلستراتيجية اللي فيها التحديث، واللي 
فيها تحسين مستوى الخدمة، واللي فيها صيانة النشآت الفنية، اليوم 
في إطار الصيانة اإلعتيادية عندنا 250 مليون درهم سنويا في الشبكة 



1509 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.36–20.شوال.1438  )15.يوليوز.2017( 

الطرقية اللي تدهورت وتالشت وعندنا برنامج إعادة التأهيل الطرق 
ديال القرب املصنفة واللي جزء منها ورد في السؤال ديالكم اللي فيها 8 
آالف كيلومتر من القرب املصنفة اللي هي في وضعية املتردية وفيها 180 

منشأة فنية بكلفة إجمالية اللي فيها 8 ديال املليار، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

 وأائبا وويداسعيداأنميلي:

اللي كنالحظوه الدراسات بالنسبة للطرق خاصة اإلقليمية كتديرو 
4 مترو وما كتدومش االستمرارية، ألن دوك الجنبات ديالها بسرعة 
كيموتوا يعني بحال لي كنهدرو املال العام، كتدير الطريق عامين وال 3 

سنين، كتمشيي، ما عرفتش هادي 4 مترو ماخداماش، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

تعقيب السيد الوزير، تفضل.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وتقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

 طرق 
ّ
شكرا، ما�شي دايما 4 داملترو، كاين الطرق الوطنية اليوم وال

ي فيها اإلشكاالت املرتبطة بالتضاريس وأيضا 
ّ
 طرق إقليمية الل

ّ
جهوية وال

بالبنية ديال املناخ وأيضا البيئة اللي مدورة بالطريق، فعندما نتحدث 
ي كتكون عموما goudronné راه تيكونوا األكداد وتيكون 

ّ
على 4 متر الل

واحد ونصف من هاد الجهة وواحد ونصف من هاد الجهة، عندما 
نتحدث على أنه كاين صيانة بمعنى أن هناك متابعة اللي هي رسمية 
والتصنيف هذا التصنيف اللي خداتو الدولة منذ البداية، ايال بغيتو 
 
ّ
ي 5 وال

ّ
عاود نعاودو النظر في التصنيف بمعنى أنه ما تكونش 4 وتول

...6 
ّ
خمسة ونصف وال

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، شكرا، السؤال الرابع متعلق بالطرق بالعالم 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  النواب  السادة  السيدات  القروي 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويدان فلاوباط:

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اإلستعجالية املتخذة لفك العزلة 
عن ساكنة العالم القروي وتمكينها من الطرق الالزمة للمساهمة في 

التنمية االقتصادية واالجتماعية؟

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تفضل السيد الوزير، الجواب.

 وويدامحمدانجيباب ويفاكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وأقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

 وويدا وأائبا ملحترم،

تعلمون  فيه كما  اللي  املجال  فهاذ  الحكومة  ديال  برنامج طموح 
فهاذ املرحلة حوالي 15.500 كيلومتر التكلفة ديال 15 مليار ونص ديال 
الدراهم، واللي من املفروض على أننا نوصلو فيه ل %79 من الولوج 
للشبكة الطرقية في العالم القروي، انطلق اإلنجاز ديال الصفقات في 
%97 منو وفتح للسير حوالي %86 وهنا محطة باش نقول على أنه ديك 
%14 اللي بقات فألن الشركاء ديال الوزارة ولألسف كانت عندهم معنا 
اتفاقيات ما كاينش التزام عندما يلتزمون حنا مستعدين باش نكملوا 

كل ما سطرنا من هاذ 15500 كيلومتر في العالم القروي، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

 وأائبا وويدان فلاوباط:

...في العالم القروي هو غياب املسالك وتدني الشبكة الطرقية، األمر 
ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين ومتطلبات التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية، هذا ما يؤكد لنا أن ساكنة العالم القروي ال تستفيد من 
التوزيع العادل للثروة وحقهم الدستوري في اإلستفادة من الخدمات 
الضرورية، كما هو الشأن بالنسبة لساكنة إقليم تازة في الطريق السريع 
بين تازة وما يعرف من تعثرات بمركز جماعة مكناسة الشرقية، وفي بناء 
قنطرتين على واد األربعاء والطريق الجهوية رقم507 الرابطة بين تازة 
بين  الرابطة   5400 اإلقليمية رقم  والطريق  تزرين وبويبالن،  مغراوة 
جوزات كاف الغار برارحة والتي ال توجد عليها قنطرة منذ ما يزيد عن 
9 سنوات، والطريق اإلقليمية رقم 5320 الرابطة بين عين معطوف 

تاونات وبني فراسن والتي ال توجد بها قنطرة منذ إنشائها، والسالم.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تعقيب السيد الوزير، تفضل.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وأقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

هو أن نقول أنه ما كاينش هاد األرقام اليوم الواقع يقول بأن نسبة 
الولوج قلت هي %79 بمعنى نشتغل على %21 املتبقية، اليوم الحكومة 
عندها برنامج ديال بين قوسين املساواة العادلة واإلجتماعية ملا هو طرق 
قروية، واللي تتم من خالل اإلنجاز ديالها التشاور مع املجالس املحلية 
اللي تتكون حوارات ونقاشات قبلية اللي من خاللها تتم املصادقة على 
املشاريع اللي تتدار في هاذ املجال، اليوم نؤكد لك على أنه البرنامج 

ديال...
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 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، شكرا السؤال الخامس يتعلق بمراقبة إنجاز 
فريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  الطرق  بناء  أشغال  صفقات 

األصالة املعاصرة، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداعبدا وغنيامخد د:

السيدة الرئيسة، نسائلكم السيد الوزير عن املنهجية التي تعتمدها 
الوزارة في مراقبة إنجاز صفقات أشغال بناء الطرق؟

 وويدةارئيولا لجلول:

تفضل السيد الوزير.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وأقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

السيد النائب املحترم،تعلمون على أنه الوزارة ما هياش استثناء 
فهاذ املجال ديال املراقبة ديال الصفقات، كاين اليوم مدونة اللي هي 
ملزمة ديال الصفقات العمومية اللي تتلتازم بها الوزارة، لكن باإلضافة 
إلى ذلك الوزارة عندها مراقبين اللي هما داخليين، وأيضا يمكن تقوم 
الدرسات  املكاتب  ديال  املجموعة  بواحد  مرتابطة  هي  اللي  باملراقبة 
إذا كان املشروع من املشاريع الكبيرة، ثم أيضا هناك مجموعة من 
املستويات ديال املراقبة وديال املتابعة باإلضافة إلى أنه النظام الجديد 
وتصنيف  ترتيب  بنظام  يعرف  ما  وهو  الوزارة  دخالتوا  اللي  اليوم 
ديال  املجال  هذا  في  تتشتاغل  اللي  املقاوالت  تيعطي  اللي  املقاوالت 
األشغال العمومية والطرقات تتعطيهم واحد التوصيف، وأيضا واحد 
النسبة اللي من خاللها يمكن أن تعتمد في إطار الصفقات اللي تتجي من 

بعد، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداعبدا وغنيامخد د:

حول  كبيرة  التعثرات  واحد  كيعرف  اللي  تالصفقات  املوضوع 
مستوى  على  مدراء  كتعينوا  الوزير  السيد  كنعرفو  حنا  املصادقة، 
بالنسبة  أكفاء  ما�شي  املدراء  هاذ  واش  نتسائلوا  وبغينا  األقاليم، 
الصفقة عام حتى  الصفقات؟ واش كتبقى تسغرق  للمصادقة على 
لعام ونصف، وكمثال الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين ازمامرة 
وسيدي إسماعيل واحد املقطع اللي تم اإلعالن على الصفقة وبقات 
املصادقة عليها ملدة سنة حتى حصدت واحد العدد ديال األرواح، واآلن 
راه كننتاظرو كذلك الطريق الرابطة بين الغربية وجماعة الواليدية 
اللي الصفقة اآلن مرت عليها سنتين وبقات حتى هي كنتاظرو باش يتم 

املصادقة عليها واش محانش الوقت باش يترفع اليد على املصادقة 

وتخول للمدراء، هاذ املدراء راه كاين املسؤولية مربوطة باملحاسبة، 

خاصنا نعطيوهم الصالحية وهاذ ال�شي غادي يسهال في التسريع ديال 

إنجاز الصفقات و كنعرفو التأخر آشنو هي النتائج اللي وصلنا ليها اآلن 

حول التأخر ديال تنفيذ األشغال، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا تعقيب للسيد الوزير.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وتقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

 ال هو امللف، هي سيرورة أي صفقة تتبدا من الدراسات إلى اإلنجاز، 

واملصادقة هو جزء من العملية واللي من خاللها على حساب امللفات، 

للمصالح  تيرجع  ديالها  اإلختصاص  بالفعل  هي  اللي  امللفات  كاين 

اإلقليمية والجهوية، وكاين ملفات اللي هي مشاريع إستراتيجية هيكلية 

على صعيد، وخا تكون هي في إقليم ولكنها على صعيد البالد كلها، هادي 

فيها إجراءات اللي مفروض أنها كاينة مدونة الصفقات في إطار املصادقة، 

حنا تناخذوا بعين اإلعتبار، الوزارات تعمل على الالمركزة القرارات، 

ديال  املسألة  وأيضا  الدراسات  ديال  باملسألة  يتعلق  فيما  وخاصة 
املصادقة وأيضا التتبع واإلنجاز، ونحن نعمل على الرفع من مستوى 

للجهات،  وتنعطيوها  لألقاليم  تنعطيوها  اللي  املشاريع  ديال  القيمة 

مؤخرا هاذي سنتين كانت واحد املجموعة ديال املشاريع بالقيمة ديال 

200 مليون درهم اللي تعطات على صعيد الجهات واألقاليم على أساس 

أنهم يقوموا باملتابعة ديالها وباإلنجاز ديالها.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، ننتقل اآلن للسؤال السادس، اإلشراف على 

تنفيذ مشاريع التجهيزات العمومية للسيدات والسادة النواب من فريق 

العدالة التنمية، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويدا وشرقيا وغلمي:

السيد الوزير راكمت وزارتكم تجربة معتبرة في اإلشراف على مشاريع 

التجهيزات العمومية، غير أن هذه التجربة لم يتم تتحيينها بشكل أمثل، 

لذا نسائلكم السيد الوزير ما هي اإلجراءات املتخذة إلجراء أو إلخراج 

عفوا الوكالة املتخصصة في هذا املجال لحيز الوجود؟ وشكرا.

 ويودةارئيسا لجلول:

تفضل السيد الوزير بالجواب.
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 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وتقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

شكرا السيد النائب تعلم بالفعل أنه ملا تم عرض املشروع ديال 
املؤسسات  ديال  املديرية  هاذ  على  تحدثنا  الوزارة  ديال  امليزانية 
العمومية، واللي بالفعل تتقوم بواحد الدور كبير وكبير جدا في إطار 
املتابعة واإلنجاز ديال الصفقات، وخاصة التجهيزات ليس فقط على 
التي بدأت  صعيد الوزارة، ولكن أيضا على صعيد الوزارات األخرى 
تنظر على أن هاذ املؤسسة بالفعل هي مؤسسة مرجعية بالكفاءة ديالها 
أننا  بالفعل  اللي مطروح  اليوم  اإلشكال  لكن  عندها،  اللي  وبالخبرة 
والينا تنلقاوا واحد املجموعة ديال املعيقات اللي مرتبطة بدرجة تيسير 
عمل املشاريع، وأيضا هاذ ال�شي اللي تكلم عليه السيد النائب من قبل 
التقدير ديال املتابعة والتنفيذ ديال الصفقات، وبالتالي اليوم املشروع 
ديال إخراج هاذ املديرية للمؤسسات العمومية نخرجوها على أساس 
أنها تولي وكالة، اليوم املشروع، مشروع القانون هوجاهز على أساس 
أننا نعرضوه في الهياكل.في املساطر القانونية على أساس أنه يتعرض 

الحقا على البرملان للمصادقة عليه، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب تفضل.

 وأائبا وويدامحمداوشكر:

 وويدةا ورئيول،

السيد الوزير، ضرورة تطوير هذا اإلطار املنتظر يعني تفرضه عدة 
لديها  ليست  مشاريع  بإنجاز  وزارات  لالنشغال  معنى  فال  موجبات، 
الوجود،  إلى حيز  املشاريع  بإخراج هاذ  الكفيلة  الوسائل وال األطر  ال 
عندما نتحدث السيد الوزير عن اإلشراف فنعني به املتابعة تحضيرا، 
تخطيطا، إنجازا، ولكن كذلك بعد التنفيذ، حتى يؤدي املشروع أهدافه 
كاملة، وألجله السيد الوزير، هناك عدة مشاريع، نعم الصفة العامة 
هي أن املشاريع تتم بشكل ميسر طبيعي، لكن هناك مشاريع متعثرة 
بسبب غياب هاذ املؤسسة، لذا نطالب بأن تخرج إلى الوجود في أقرب 

اآلجال، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تعقيب للسيد الوزير، تفضل.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وتقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

نعم سنحرص السيد النائب املحترم كما قلت على أننا واعيين بأنه 
بالفعل هاذ املؤسسة خاصها تتطور في األداء ديالها وتطور أيضا في 
امليكانيزمات ديال االشتغال، احنا واعيين على أنه هاذ املديرية خاصها 

على  سنعمل  شاء هللا  إن  املقترح  فالنص  وكالة،  إلطار  تم�شي  اليوم 
تسريعه بحوله، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، السؤال السابع في نفس القطاع يتعلق بتوسيع شبكة الطرق 
السيارة ألحد السيدات النواب والنائبات من فريق العدالة التنمية، 

تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداأحمداصدقي:

شكرا السيد الرئيسة، نسائلكم السيد الوزير املحترم عن مآل فكرة 
توسيع الطريق السيار سواء على مستوى املحور الداخلي أو في اتجاه 

املناطق التي لم تستفد بعد، خصوصا جهة درعة تافياللت، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

جواد السيد الوزير.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وتقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

بعقد  السيارة  الطرق  مع  تشتغل  الوزارة  املحترم  النائب  السيد 
برنامج واللي كان فيه مخطط اللي تم إنجازه الحمد هلل بنسبة تكاد تكون 
%100 حوالي %5 سنويا ديال النمو ديال الطرق السيارة املفتوحة خالل 
الخمس سنوات األخيرة، اليوم نحن نشتغل مع املؤسسة ديال الطرق 
السيار على عقد برنامج جديد 2017-2021 على أساس أننا نبرمجو 
فيه واحد املجموعة ديال الطرق الجديدة، اليوم في السؤال ديالكم 
فيه مراكش بني مالل راه في الدراسة التقنية على أساس أنه يتبرمج في 
2017-2021، لكن ما طرحتموه فيما يتعلق بطنجة فاس في السؤال 
ديالكم، هذاك ربما غناخذو مزيد من الوقت ألنه الصعوبة ديال املجال 
تطلب منا أننا نزيدو ناخذو فيه الوقت الكافي في الدراسة التقنية لكي 

يتم إنجازه الحقا ربما ما بعد 2021، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 وأائبا وويدا دريسا وثمري:

وكر ا وويدا و 5ير،

الطرق  إلنجاز  املديري  املخطط  ديال  باإلنهاء  كنوهو  احنا  أوال، 
السيارة اللي انتهى في سنة 2012، واللي كان آخرها املقطع ديال املداري 
الرباط، وأسفي الجديدة، ولكن كنسجلو كذلك في هاذ اإلطار السيد 
الوزير، أن كل املداخل اللي كتهم هاذ املقطع ديال الجديدة آسفي لم 
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يتم إلى حد اآلن إصالح هذه املداخل مما يفقد هاذ الطريق السيار 
الفوائد واملنافع ديالو للمستعملين،

ثانيا، يالحظ السيد الوزير أن أغلب اإلستثمارات اللي تدارت في 
الطرق السيارة كلها متمحورة في الدار البيضاء الرباط، بحيث أنه في 
سنة 2015: %81، سنة 2016: %76 ، مما كيخلينا نسجلو مالحظة 
البعيدة مثل درعة  الجهات  لعدد من  أو حرمان  إقصاء  نقولو  ديال 
تافياللت واملناطق الجنوبية واللي كنطالبو في املخطط املقبل اللي أنتما 
كتهيئوا ليه السيد الوزير أنه يتخاذ بعين اإلعتبار هذه الجهات، وألن هذا 
كيدخل في إطار التوازن املجالي والعدالة املجالية، و كنبغيو في نفس 

اإلطار كذلك أنه يتخاذ بعين اإلعتبار كذلك دعم...

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، شكرا، إيال ما كانتش تعقيب إضافي، كاين 
اإلستقاللي  الفريق  من  النائب  السيد  تفضل  واحد  إضافي  تعقيب 
النيابية، تعقيب إضافي، بعده املجموعة  تم بعده الفريق املجموعة 

النيابية. التعقيب اإلضافي عند الفريق اإلستقاللي، تفضل.

 وأائبا وويدان را ودينارفيق:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيد الوزير، سبق للوزارة ديالكم أن أعلنت عن تتلية املقطع 
املمتد من الدار البيضاء إلى النوصر وبرشيد والذي يعرف حركة نقل 
مهمة، خاصة أنه يؤدي إلى املطار الدولي وإلى املدن السياحية بجنوب 
التنقل  حركة  يعيق  أصبح  املزدحم  املروري  الضغط  هاذ  اململكة. 
باملقطع املذكور، خاصة أيام العطل املدرسية وعطل نهاية األسبوع، 
بحيث أن أبسط حادثة سيرال قدرهللا تشل حركة السير ملدة طويلة، 
وتضيع معه مصالح بعض املواطنين وعلى رأسهم املسافرين عبر مطار 

محمد الخامس من خالل تأخرهم عن مواعد رحلتهم وكذلك العاملين 

من  سيشكله  مما  التتلية  إنجاز  في  اإلسراع  يتطلب  ما  وهو  باملطار. 

انسيابية مرورية وتفادي التأخير للمسافرين عبر مطار محمد الخامس. 

كما نسائلكم السيد الوزير عن مآل هذا البرنامج وعن موعد اإلنطالقة 

ديالو ومدة اإلنجاز ديالو؟ وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تعقيب إضافي عند املجموعة النيابية، التقدم الديمقراطي.

 وأائبلا وويدةافاطملا وزهر ءابرصات:

عن  نسائلكم  كما  السيارة  الطرق   ... مسألة  نثير  الوزير،  السيد 

جودتها. وفي نفس اإلطار نطلب توضيحات عن احتمال تفويت تدبير 

نقط األداء وآثار ذلك عن الوضعية اإلجتماعية للمستخدمين؟ وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا. تفضل السيد الوزير.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وتقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

شكرا، هو أكيد أن اليوم الطرق السيارة قامت بإنجازات حقيقية 
على صعيد الفترة السابقة فإطار البرامج التعاقدي اللي كانت عندها 
مع الحكومة، وأكيد أيضا أنه اليوم يمكن نقولو على أنه 1747 كيلومتر 
ديال الطرق السيارة مكنت من أننا نحاولو نوصلو الطريق السيارة ل 
8 ديال املراكز الجهوية من أصل 12 إلى شفنا األقاليم الصحراوية.... 
بمعنى هي غادي تكون إضافة نوعية اليوم في إطارهاذ الطرق السيارة 
الجهوية، بمعنى أنه 8 من أصل 12، اليوم نشتغل على برنامج ألنه ما 
تطلبوش من الطرق السيارة بالفعل ألنها تقوم بإجراءات عملية ف�شي 

حاجة اللي ما عندهاش فعقد البرنامج اللي دايرة مع الحكومة.

اليوم مطروح سؤال، كما تفضل السيد النائب، هاذ ال�شي اللي 
متعلق بالتثليث، ولكن أيضا باألمر ديال الدار البيضاء-النواصر، ولكن 
أيضا اإلضافات اللي جات فبعض املناطق األخرى اللي أتبث الواقع 
والحركة الطرقية على أنها خصها تدار، ملي ما كتكونش في البرنامج 
يجب أنها يعاد فيها النظر وأن تطرح في البرنامج املستقبلي. وهذا اللي 
قلنا اليوم، على أنه في إطار النقاش اللي عندنا مع ADM غادي نحاولو 
نخرجو به في 2017 و2020 على أننا ندمجو هاد املوقع. بالفعل مسألة 
ديال األمن كتطرح نفسها بإلحاح، خاصة في كنف ما يقع حاليا في 
بعض املقاطع وأقول بعض املقاطع، وADM واعية بضرورة أنها ترفع 
من املستوى ديال اليقظة على صعيد املواقع الرئيسية التي أصبحت 
اليوم نقط سوداء. نشتغل معها على إطار برنامج مستقبلي اللي غادي 
يكون فيه النقطة ديال األمن ديال الطريق السيار من األولويات ديال 
االشتغال وليس فقط البنيات التحتية. أما فيما يتعلق باملحطات ديال 

األداء ما غاديش يكون إشكال...

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير. انتهى الوقت، شكرا. نمر مباشرة إلى السؤال 
الثامن حول تأهيل الشبكة الطرقية الوطنية للسيدات والسادة النواب 

من الفريق الحركي. تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداعاد0ا ووباعي:

وكر ا وويدا ورئيس،

 وويدا و 5يرا ملحترم،

في  تعهدتم  الوزير  السيد  السياق،  فنفس  السؤال  نفس  تقريبا 
البرنامج الحكومي ديالكم باش غتأهلو الشبكة الطرقية الوطنية من 
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السيد  ديالكم  اإلستراتيجية  نعرفو  بغينا  قروية.  وطرق  سيارة  طرق 
الوزير، علما أن تقريبا جل أو جزء كبير من الطرق في حالة رديئة حسب 

التصنيف ديالكم السيد الوزير. شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا. تفضل السيد الوزير.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وتقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

وكر ا وويدا وأائبا ملحترم،

بالفعل حاولت نعطي إجابات فاألسئلة السابقة، لكن ما يمكن أن 
يقال هو أنه البرنامج اليوم ديال التجهيز ديال الطرقات القروية، ولكن 
أيضا ديال الصيانة ديالهم من بين األولويات ديال الحكومة الحالية، 

والوزارة تشتغل ببرنامج سنوي اللي فيه حوالي

2000 كيلومتر سنويا ديال الصيانة، فيه برنامج اللي هوتقريبا 3 
داملليار ديال الدرهم، فيه 1.3 مليار من جهة و 1.7 مليار آخر، سواء كان 
ديال النقط السوداء أو النقط األخرى املرتبطة بالصيانة، اللي نبغي 
نقول لك هوأنه البرنامج املستقبلي اللي املفروض بدا في 2035-2015 
عندنا فيه العصرنة ديال 15 ألف كيلومتر من الطرق املهيكلة وبناء 
حوالي 300 قنطرة كبرى ومنشأة فنية بميزانية اللي هي 45 مليار درهم 
على 20 سنة، بمعنى تقريبا واحد 2 ديال املليار و200، 2 مليار و300 
سنويا وهذا تيجعل على أنه املستوى بالفعل ترفع اليوم، يمكن نقول 
لك على أنه رفعنا املستوى ديال الطرق ديالنا اللي كانت أقل من 53% 
اللي هي classé A B إلى حوالي -59 %60 في 2015 من حيث الجودة، 

شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 وأائبا وويداعاد0ا ووباعي:

في  يعني  يشك  أحد  ال  التوضيحات،  على  الوزير  السيد  شكرا 
املجهودات اللي قام بها الوزير السابق ال�شي عزيزرباح، أملنا كبير فهاذ 
الحكومة باش يعني تفك العزلة على بزاف د املناطق، السيد الوزير أنا 
بغيت نتساءل على واش كاينة �شي أولويات عند الوزارة، عندنا واحد 
الطريق في إقليم أسفي تقريبا 18 كيلومتر تربط خميس أوالد الحاج 
واالثنين لغيات على الطريق الوطنية رقم 1 من 2012 وهي كتصاوب 
بغينا نعرفوا عالش؟ هذا هو السبب ديال االحتجاجات السيد الوزير، 
من 2012 ما زال كتصايب ما عرفناش شنوالسبب عالش معطلة؟عندنا 
واحد الطريق 301 جهوية ساحلية تتربط ما بين آسفي والصويرة، كاين 
أوراش كبرى تمة املحطة الحرارية وامليناء املعدني، الطريق أصبحنا 

كاين  الوزير،  السيد  العربات  د   2 كدوزش  ما  املوت  طريق  نسميها 
طريق 23-18 نفس املشكل السيد الوزير، ما بغيتش ندخل معاك في 
التفاصيل ألن هذا سؤال عمومي، ولكن حال اإلقليم كيحتم علينا 
نهضروا بحال هكا السيد الوزير، حان الوقت السيد الوزير لتقييم 

ديال البرنامج الوطني الثاني للطرق، الشطر األول ساال الشطر....

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، ما كاينش تعقيب إضافي، تفضل 
السيد النائب تعقيب إضافي عند فريق العدالة والتنمية.

 وأائبا وويداعبدا لخاويدا وبصري:

شكرا السيد الوزير املحترم، في الرحامنة تنعيشوا هاذ املشكل ديال 
الطرق اللي هي صعبة جدا وتيخصنا فك العزلة على الفالح، ألن هاذ 
الطرق اللي صعبة تعيق النقل املدر�شي، تعيق النقل الصحي وتعيق 
كذلك االستثمار، فدائرة سدي بوعثمان، دائرة بني كرير، دائرة الصخور 
واحد املجموعة ديال الجماعات تتشكى من الصعوبة ديال الطرق، وثم 
أضيف بأن بنكرير اصبح مدينة كبيرة فيها املدينة الخضراء، فيها جامعة 
ديال بوليتيكنيك تيخصنا واحد يعني واحد املدخل ثاني ملدينة بنكرير 

وحتى أنه سوف يساهم في التوازن االقتصادي ديال املدينة، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، إيال ما كانش تعقيب إضافي آخر أمر للتعقيب اإلضافي عند 
صاحب السؤال تفضل.

 وأائبا وويداعاد0ا ووباعي:

شكرا السيدة الرئيسة، الوقت ديال السؤال ما كيسعفش باش 
نقول بزاف ديال املعلومات، السيد الوزير عندنا واحد االتفاقية درناها 
في املجلس اإلقليمي د آسفي مع الجهة والوزارة ديالكم كتهم 518 كلم، 
ماشفناش  زال  ما  االتفاقية  هاد  تعقدات  باش  ونصف  تقريبا سنة 
يعني...، كنتمناوا منكم تسرعوا باش تخرج هاد االتفاقية لحيز الوجود، 
وكذلك بغينا نسولو اشنو الدور ديال صندوق التنمية القروية في تأهيل 

الشبكة ديال الطرق في اململكة، وشكرا السيد الوزير.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وتقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

شكرا السيدة الرئيسة، فيما يتعلق ببعض الحاالت اللي هي أشارت 
إلى مقاطع طرقية مادام ما كانتش عندي في السؤال يصعب جدا على 
أنني نعطيكم الجواب اآلن، لكن كاين أمور اللي هي واضحة بحال الطريق 
الساحلية اللي تفضل بها األخ النائب املحترم ديال الصويرة، هوتيعرف 
على أن هناك اشتغال اللي هو دائم واللي تيكون بمقاطع معينة خالل 
السنة، لكن بالفعل هذه من الطرق الرئيسية وهي اللي عندنا فيها من 
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الحوادث اآلن  فيها وأيضا  اللي  الكثافة  اليوم  بالفعل  األولويات ألنه 
اللي تقع في هاد الطريق تتجعلنا على أننا نعطيوها األولوية، اليوم أحد 
السادة النواب املحترمين تفضل وقال التقييم نحن في إطار التقييم 
للبرنامج الثاني ديال الطرق القروية وعندنا اليوم تقريبا واحد 80 % 
ديال التقييم هو جاهز، على أساس أنه من خالل التقييم ومن خالل 
هاذ النسبة اللي تكلمت عليه ديال 87 % ديال اإلنجاز ديال هاذ البرنامج 
غادي نحاولو نعطيو تصور جديد للمرحلة املقبلة اللي بدينا كنشتاغلوا 
عليها ديال PNR 3 اللي من خاللوا غادي نحاولوا نتداركوا النقائص 
وال شك أنها موجودة في عديد من األقاليم باش نوصلوا تلك العدالة 
بن جرير وال بعض  كان  عليها اإلخوان، سواء  تيتكلموا  اللي  املجالية 

املجموعة ديال املواقع اللي تفضلتوا بها شكرا.

 وويدةارئيولا لجلولا:

شكرا السيد الوزير، السؤال التاسع في نفس القطاع وهو سؤال آني 
يهم إنجاز امليناء الطاقي بالجرف األصفر للسيدات والسادة النواب من 

فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداعبدا وعزيزاوعايض:

السيد  نسائلكم  األصفر  بالجرف  الطاقي  امليناء  إنجاز  مآل  عن 
الوزير؟ وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلولا:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وتقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

شكرا السيدة الرئيسة، بالفعل هاذ املشروع هو من املشاريع الكبرى 

املهيكلة كما تعلمون بأن املغرب باعتبار اإلستراتيجية الطاقية ديالو، 

وأيضا باإلعتبار اإلنفتاح على الواجهات البحرية سواء ديال املتوسط 

وال ديال األطل�شي، اليوم هاذ امليناء من املفروض على أنه تكون فيه 

مرحلتين ؛ املرحلة األولى اللي غيكون فيها واحد البناء الحاجز الرئي�شي 

ديال جوج كلم ونصف 2200 متر اللي فيه واحد العمق ديال 21 متر، 

وأيضا املرحلة الثانية اللي غتكون فيها بناء ربعة ديال األرصفة ديال 

املحروقات اللي غتكون محادية للحاجز الرئي�شي، الوزارة اآلن تعمل على 

تسريع الوتيرة ديال اإلنجاز ديال الدراسة التقنية واالقتصادية واملالية، 

على أساس أنه من هنا آلخرالسنة نحاولو نكونو كملنا جميع الدراسات 

املشروع  هاذ  ديال  بالتمويل  املرتبطة  السيناريوهات  بإعداد  وأيضا 

األول، واللي ممكن يم�شي إلى تأسيس مؤسسة على غرار ما وقع في ميناء 

الناظور غرب املتوسط، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلولا:

شكرا السيد الوزير، تعقيب، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويدان را وديناقشيبل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيد الوزير نحن نثمن كل املجهودات املبذولة من طرف وزارتكم، 
خصوصا ما يندرج في اإلستراتيجية املينائية املرتكزة على توسيع املوانئ 
والرفع من طاقتها اإلستيعابية وتطوير أنشطتها واملعبر عنها في البرنامج 
بتسريع هذا  أنكم مطالبون  الوزير  السيد  لكم  أؤكد  الحكومي، كما 
املشروع الهام واإلستراتيجي ألن الوقت ال يرحم وأنتم تعلمون التحديات 
التي تواجهنا، خصوصا ما يتعلق بالنقص الحاصل في مجاالت الطاقة 
واإلندماج اإلقتصادي وتشغيل املنطقة، كما أشير أن التحدي الطاقي 
ما زال تحديا حقيقيا، حيث أننا نستورد أكثر من 96 % من حاجياتنا 
الطاقية من الخارج، صحيح أننا نتجه اليوم في إتجاه الطاقة الشمسية 
والريحية، لكن الغاز الطبيعي يبقى حاضرا بقوة في الباقة الطاقية يجب 

أن نعطيه الطاقة الكافية.

السيد الوزير نحن واعون كما هو الحال بالنسبة لك ولكل الغيورين 
في هذا الوطن أن أي تأخير يهم املشاريع املبرمجة، وخصوصا إذا كانت 
مشاريع كبرى مهيكلة وداعمة للتشغيل سيؤجج اإلحتقان اإلجتماعي 
ويزيد من مشاكلنا جميعا، كما نثير انتباهكم السيد الوزير إلى ضرورة 
أخذ البعد البيئي بعين اإلعتبار ملا تعانيه املنطقة في هذا اإلطار، وشكرا 

السيد الوزير.

 وويدةارئيولا لجلولا:

شكرا، إيال مكانش تعقيب إضافي تفضل السيد الوزير، كاين عندنا 
نيت، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداأب ا5يدا ملقرئا إلدري�سي:

شكرا السيد الوزير، مشكل مشاريع الجرف األصفر أنها على أهميتها 
التنمية  ال  التنمية  فقد  تستهدف  قرن  نصف  قرابة  وبعد  اليوم  إلى 
البشرية، اإلنسان من دواوير وقبائل محيطة بالجرف األصفر ومتضررة 
تعاني،  بيئيا واجتماعيا من هذه املشاريع على أهميتها ما زالت  جدا 
دوار اوالد عبد القادر بعد 30 سنة من النزاع على خلفية التسوية غير 
منصفة مهددون بالترحيل وبالتشريد هذه األيام، نطالب بتدخل سريع 
وعاجل ألن الجهات الفاعلة اقتصاديا هناك تفكر بمنطق حسابي وليس 

بمنطق التنمية البشرية، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلولا:

شكرا، تفضل السيد الوزير.
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 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وتقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

شكرا السيدة الرئيسة، هو األكيد أن اليوم هاذ املشروع هو من 
املشاريع املهيكلة ديال البالد ديالنا كما قلت وأنه من املفروض على أنه 
في املرحلة املقبلة ديال الغاز، وأساسا الغاز الطبيعي املسال GPL غادي 
يكون فيه واحد الطفرة نوعية والحكومة حريصة على أن هاذ املشروع 
يتنجز في الوقت ديالو، ولكن أيضا بقدر حرصها على اإلنجاز التنموي 
الحكومة تحرص كما في بعض املشاريع السيد النائب املحترم املهيكلة 
السابقة طنجة املتوسط، ولكن أيضا اليوم الناظور غرب املتوسط اللي 
بالفعل محاولة إدماج املحيط، سواء كان املحيط البشري ولكن أيضا 
البيئي في املشروع، اليوم كاين تحاور، كاين تفاوض كما هو الشأن اليوم 
في التجربة ديال الناظور املتوسط اللي بالفعل التفاوض مع الجماعات، 
والتحاور أيضا مع الساكنة على أساس واحد النسبة ديال الساكنة اللي 
هي في الجهة واللي في اإلقليم وفي املحيط أن يتم تشغيلهم، وهذه الحمد 
هلل اليوم املشروع كما هو ديال الناظور وإن كان املشروع ديال طنجة 
األول كانت فيه بعض املشاكل ألن املغرب كان عاد غيدخل هاذ التجربة 

النوعية في املوانئ اإلستراتيجية واملشاريع اإلستراتيجية.

أتمنى على أنه بالفعل نستفادو من التجربة ديال طنجة املتوسط 
في  تتكرر  ال  أن  سلبيتها  في  أنها  أساس  على  املتوسط  والناظورغرب 
الجوانب ديال التنمية البشرية واستفادة الساكنة، وأيضا البيئة من 
املشروع اإلقتصادي اإلستراتيجي الهام اللي هو ديال الجرف األصفر، 

شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

آني عن  القطاع وهو سؤال  في  آخر سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الفريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  واإلقليمية  الجهوية  الطرق 

الحركي، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداعبدا لحكيما ةحمدي:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيد الوزير في ظل الوضعية املتدهورة للعديد من الطرق الجهوية 
واإلقليمية باململكة، وخاصة الطريق الجهوية املبنية رقم 410 الرابطة 
القلة  عبر جماعة سوق  ومدينة شفشاون  الكبير  القصر  مدينة  بين 
والطريق اإلقليمية 4405 الرابطة بين جماعة سوق القلة وجماعة بني 
العروس في إقليم العرائش، نسائلكم عن عن اإلجراءات املقترحة لعالج 

هذه الوضعية؟ شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، السيد الوزير تفضل.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وتقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

 وويدا وأائبا ملحترم،

مادام هاذ امللفين أنا الجواب غادي نقراه عليك ألنه ماعنديش 
تفاصيل، الوزارة برمجت األشغال ديال املعالجة ديال البيئة ونقط 
واللي  عليه،  تكلمتوا  اللي  األول  ديالكم  بامللف  متعلقة  اللي  اإلنزالق 
التكلفة ديالو تناهز 20 مليون على طريق مستوى الطريق الجهوية 411، 
410 الرابطة بين شفشاون والقصر الكبير واللي فيها 95 كيلومتر، تم 
إبرام الصفقة املتعلقة باملشروع في انتظار تفويض اإلعتمادات، كما أن 
أشغال تقوية الطريق الجهوية اللي فيها 58 كيلومتر هي مبرمجة برسم 
سنة 2017 والصفقة في طور اإلعالن، تقوية ديال الطريق اإلقليمية 
4405 بين القلة جماعة القلة وبني عروس اللي فيها تقريبا 30 كيلومتر 
هي مبرمجة فهاذ السنة 2017، ويتم حاليا إعداد بطاقة تقنية للتقوية 

على طول 30 كيلومتر، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداعبدا لحكيما ةحمدي:

شكرا السيد الوزير، كنسجلو بارتياح هذه املعلومات، وكتسجلها 

من خاللكم من خاللنا الساكنة ديال اإلقليم العرايش، بغيت نأكد 
يكون  باش  السابقة  الطريق  هاذ  ديال  الوضعية  أن  الوزير  السيد 

التدخل ديالنا وقائي واستباقي، هو أنها هي نفس الطريق اللي كتجمع 
ما بين الشاون والعرايش، كنلقاو الجودة في اإلقليم ديال شفشاون 

واملقطع الطرقي بقي مزيان، في حين أنه في اإلقليم ديال العرايش كنلقاو 

املقطع كله محفر وكأننا ننتمي لوزارة مختلفة، هاذ املسألة هاذي بغينا 

نأكدو على املعايير ديال الجودة عالش؟ خصوصا هاذ الطرق اللي فيها 

مقالع اللي كيتم اإلستغالل ديالها بشاحنات من الحجم الكبير واللي 

مباشرة كتأدي للتدهور ديال هاذ الطريق والتفعيل ديال الرسم على 

إتالف الطرق، وباإلضافة إلى إلزام الشركات ديال املقالع باش تدير 

في دفتر التحمالت ديالها البند ديال الحفاظ على الطرق، ما يمكناش 

نربحو من املداخيل ديال املقالع باش نخسرو البنية التحتية مهمة، هاذ 

املسألة هاذي مهمة، باإلضافة إلى التعجيل بهاذ الصفقة ألننا في واحد 

الفصل اللي ممكن يكون فيه األشغال ناجحة أو تكون...

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي، تفضل السيد الوزير.
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 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وتقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

شكرا، ال نسجلو بأنكم بالفعل قلتو بأن املقطع اآلخر في الطريق حتى 
هو مزيان وهذا �شيء إيجابي، احنا الشركات غنتابعو معهم على أساس 
أنه الجودة بالفعل ال يمكن أن تكون في املنطقة اللي تكلمت عليها أقل 
من الجودة اللي هي في الطرق ديالنا األخرى واليوم من2017 سأحرص 
من هاذ املوقع على أننا بالفعل نجددو العمل بهاد األمر اللي قلت في 
2017 على أساس أنه نعملوا باش نفدو في اآلجال اللي اعلنت عليها اآلن، 

شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

، تعقيب اضافي، كان عليك تطلبو السيد الوزير قبل أن، 
ّ
شكرا، ال

السيد النائب، يعقب السيد الوزير، اه دابا نصيفطو الوقت ديالكم 
تحتفظو به ان شاء هللا. شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في 

هذه الجلسة.

السيدات والسادة النواب، كما هو وارد في جدول األعمال الذي 
وزع عليكم، كان املفترض اآلن أن نمر إلى األسئلة الواردة في القطاع 
الوزاري املكلف باملاء، وردت على الرئاسة رسالة حاليا من السيد الوزير 
املكلف بالعالقة مع البرملان يقول فيها بأنه يشرفني أن أحيطكم علما أني 
توصلت برسالتين، األولى من السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
غنوصلو لو ولكن اآلن السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل 
جلسة  بتعدر حضور  فيها  يخبران  باملاء  املكلفة  واملاء  واللوجيستيك 
األسئلة الشفهية لليوم، يوم الثالثاء وذلك نظرا الرتباطهما باإلجتماع 
الذي سيترأسه صاحب الجاللة بالقصر امللكي بتطوان، اآلن الحكومة 
لم تنب على هذا الوزيرين من يجيب، أنا عند ي هنا املادة 192 من 
النظام الداخلي ديال مجلس النواب تقول:« بأنه ال يجيب عن األسئلة 
إال رئيس الحكومة أو الوزراء املعنيون باألمر، وفي حالة تغيب الوزير الذي 
يهمه السؤال مباشرة يمكن أن ينب عنه أحد زمالئه من الوزراء« وهو 
األمر اللي تم مع السيد وزير التجهيز والنقل حيث أناب عنه السيد كاتب 
الدولة، اآلن إذا لم ينب عنه أحدا من زمالئه، خيرت النائبة أو النائب 
املعني بجواب الوزير بين تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله الى 
الجلسة املوالية، عندنا اليوم في جدول األعمال سبع أسئلة موجهة إلى 
قطاع املاء مختلف الفرق وانا طبقا ملقتضيات النظام الداخلي أعرض 
السبعة  باألسئلة  املعنيين  النواب  والسيدات  للسادة  األمر،  عليكم 
من مختلف الفرق النيابية، يؤجل، ال، بالالتي أذن بالالتي سمحوا لي 
السادة النواب، عندي السؤال األول حول توفير املاء الصالح للشرب 
لساكنه املناطق القروية للسيدات والسادة النواب املحترمين الفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد النائب والسيدة النائبة النائبة 
املعني بهذا السؤال، هل يرتئي طرحه أو تأجيله إلى جلسة الحقة؟ يؤجل، 

السؤال الثاني، نكمل هاذ العملية، نقطة نظام، تفضل.

 وأائبا وويداعبدا ولطيفانهبي)انقطلانظام(:

ايال سمحتي، ألنه من الناحية املبدئية نحن نسائل الحكومة، ال 
الوزير يجي  ايال ماقدرش  الوزراء، نسائل الحكومة، الحكومة  نسائل 
ينوب عنه وزير آخر، يمكن ينوب عليه حتى رئيس الحكومة ايال بغى 

يجي ينوب عليه ما عندنا مشكل من الناحية القانونية.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا.

 وأائبا وويداعبدا ولطيفانهبيا)نقطلانظام(:

غير خليونا نكملو الجملة املفيدة ديالنا وديرو انتما...

 وويدةارئيولا لجلول:

الكلمة عند السيد النائب تفضل، السيد النائب تفضل، تفضل.

 وأائبا وويداعبدا ولطيفانهبي)انقطلانظام(:

وبناء عليه نحن كفريق نتمسك بأسئلتنا..

 وويدةارئيولا لجلول:

من حقك، هو هذا للي جاية لو..

 وأائبا وويداعبدا ولطيفانهبي)انقطلانظام(:

اّيه غير بغيت نقول لك..

 وويدةارئيولا لجلول:

تفضل.

 وأائبا وويداعبدا ولطيفانهبي)انقطلانظام(:

..وعلى الحكومة أن تجيب ألنها هي ملزمة أنه في جلسة دستورية، 
السؤال للي كيطرح نفسو، راه عندنا الوزراء ما عندناش كتاب الدولة 

في القانون.

 وويدةارئيولا لجلول:

اآلن بخصوص هاذ النقطة، راه النظام الداخلي واضح فيها لم يترك 
فيها مجاال للنقاش، ألن هاد ال�شي اللي قال السيد النائب هو اللي كاين، 
املادة 192 التي نحتكم إليها تقول أنه في حالة تغيب الوزير وهي الحالة 
اآلن:« يمكن أن ينيب عنه أحد زمالئه من الوزراء« وهذا كيتم دائما في 
إطار التضامن الحكومي »وإذا لم ينب عنه وهي الحالة الحاصلة اآلن، 
أنا ما عنديش أنا رسالة كتقول باإلنابة، يخير السادة النواب والنائبات، 
السيد النائب الفريق اإلستقاللي كيقول يؤجل، السؤال الثاني حول 
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أهمية السدود التلية والصغرى للسيدات والسادة النواب املحترمين 
النائبة،  السيدة  النائبة  أو  النائب  السيد  واملعاصرة،  األصالة  فريق 

اطرح السؤال، تفضلي

 وأائبا وويداعبدا ولطيفانهبي)انقطلانظام(:

 ما غاتجاوبناش؟
ّ
غتجاوبنا الحكومة وال

 وويدةارئيولا لجلول:

ما كاينش، ال ما يمكنش ... الحكومة ألنه لم ينب الوزير املعني من 
يجيب، تفضل

 وأائبلا وويدةاغيثىا يتابنا ملدني:

وكر ا وويدةا ورئيول،

أنا كنتأسف اليوم ألن ما يناهز 40 وزير وكنتواجدو أننا في جلسة 
دستورية وما كنلقاوش اللي يجاوبنا على أسئلتنا، هاذي األولى، كان 
السدود  حول  الوزارة  ديرها  غادي  اللي  اإلستراتيجية  حول  سؤالي 
الصغرى والتلية، هاذ السدود اللي عرفنا فيها واحد النوع ديال العبث، 
خاصة أن لكثرة املتدخلين، أوال فيها كثرة املتدخلين في الفالحة كتبني، 
مهيكل  الغير  القطاع  كيبني،  للشرب  الصالح  ااملاء  كيبني،  التجهيز 
املنظمات كل واحد اللي جا تبني هاذ السدود التلية، إذن تيوقع ال 
اختيار األماكن ما كيكون هو هذاك صحيح وال الجدوى ديالو، ثانيا أننا 
ملي كنبنيو هاذ السدود ما عمرنا ما كنفكرو أننا كنوضعو لهم ميزانية 
ديال الصيانة ما تتكونش كذلك تبعاهم مراقبة، ال املراقبة وال صيانة، 
اللي تنجزات مؤخرا كنلقاو  تلية  اللي الحظنا أن عدة سدود  ال�شيء 
فيها تصدعات وكنلقاو فيها شقوق كثيرة، وهاذ السدود اللي كنعرفو 
الفلسفة ديالها شكون هي، الفلسفة ديال هاذ السدود هي أنها كتحمي 
السكان من الفيضانات، كتحمينا األغلبية ديال هاذ السدود كتكون في 
مناطق جبلية، مناطق اللي األغلبية فيها وقع فيها تعرية، تعرية الغطاء 

النباتي، وقع فيها انجراف كبير...

 وويداةارئيولا لجلولا:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، السؤال املوالي في نفس القطاع 
حول إشكال املاء الشروب بإقليم زاكورة للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويدالحونان عري:

السيدة الوزيرة مرتبطة بنشاط ملكي احنا كنطالبو باش يتأجل 
السؤال ولكن يكون في األسبوع املقبل ألن هذا ال يحتمل اإلرجاء، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

إذن يؤجل السؤال، السؤال املوالي سؤال عن مجهودات الوزارة من 

أجل تثمين املياه املستعملة واملحافظة عليها للسيدات السادة النواب 
من فريق العدالة التنمية، نفس املالحظة، يؤجل، السيد الرئيس يؤجل، 
ال هذا السؤال الثاني هذا سؤال آخر، السيد النائب، السيد النائب ما 
عندكش الكلمة السيد النائب، السؤال املوالي سؤال عن سياسة إنجاز 
السدود الصغرى واملتوسطة ببعض أقاليم وجهات اململكة للسيدات 

والسادة النواب من فريق التجمع الدستوري، السيد النائب رجاءا.

 وأائبا وويداحماداآيتاباها:

يؤجل السيدة الرئيسة مع اإللحاح األسبوع املقبل.

 وويدةارئيولا لجلول:

يؤجل، السؤال، املوالي سؤال حول مراقبة جودة املياه املستعملة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق التجمع الدستوري، نفس 

املالحظة يؤجل، سؤال آني حول، تفضل، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداياسينا ور �سي:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السؤال  لي هاذ  بأنه سبق  الرئيسة  السيدة  نقولو  بغينا  اللي  غير 
طرحتو آني وجات السيدة الوزيرة وماجوباتش، واآلن عاود الثاني أشنو 
قلتونا بأنه كاين، لحقاش احنا راه سبق لجميع النواب كنظن في هاذ 
القاعة تيكونوا زيارات ملكية، ولكن كنتعلمو قبل بيومين أو ثالثة أيام، 

إذن كان عند الوزيرة....

 وويدةارئيولا لجلول:

إيال اسمحتو السيد النائب، اآلن يا يطرح السؤال يا يؤجل في إطار 
لي يؤجل شكرا،  الرئيس كيقول  الداخلي، السيد  النظام  مقتضيات 
السؤال املوالي، سؤال آني حول رفع معدل الربط بشبكات املاء للسادة 
السيد  تفضل  اإلشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسيدات 

الرئيس، تفضل.

 وأائبا وويداوقر ناأمامارئيسا وفريقا الوتر كي:

الجواب على السؤال ديالنا هو مرتبط بجوانب تقنية يعني كنلتامسو 
الـتأجيل ديال السؤال باش يجاوب عليه الوزير املسؤول عن القطاع، 

شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

املكلف  القطاع  إلى  اآلن  نمر  إذن  يؤجل،  الرئيس  السيد  شكرا 
باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أرحب بالسيد كاتب الدولة.

بعملية  األمر  ويتعلق  املوضوع  وحدة  لها  أسئلة  ثالثة  يلي  وفيما 
العبور لسنة 2017 سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من 
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طرف السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب من فريق 
العدالة التنمية فليتفضل أحد واضعي السؤال، أحد واضعي السؤال 
إذن  العبور،  بعملية  املتعلق  السؤال  في  والتنمية  العدالة  عن فريق 

تفضل السيد النائب، تفضل.

 وأائبا وويداعبداهللااب ن ن :

السيدة الرئيسة، أوال فيما يتعلق بأنه يكون سؤال يجاوب عليه 
دفعة واحدة خاصك تشاوري معنا واخا هو نفس املوضوع، ألنه احنا 
نفس  من  تعالجوا  أخرى  وفرق  الجوانب  بعض  من  نعالجوه  يمكن 
الجوانب، نحن ال نرى مانعا طبعا املغاربة املقيمين بالخارج كل سنة، 
وطبعا في 5 يونيو كيكون موسم بالنسبة إلينا ديال العبور كل سنة 
كنشاهدوا عدد من اإلختالالت في هاذ العبور، واللي بعض منها كيمس 
حتى بالكرامة ديال الجالية ديالنا، بغينا نشوفوا الحكومة آش دارت 

هاذ السنة من أجل أنها تنجح عملية العبور، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

النواب،  والسادة  السيدات  املحوري  للسؤال  بالنسبة  شكرا، 

برمجة الجلسة يتكفل بها مكتب املجلس ويفترض أن هاذ العملية وقع 

حولها توافق ولذلك فالرئاسة تسلمت جدولة أعمال هاذ الجلسة بهذه 

الطريقة، اآلن السؤال الثاني الفريق اإلشتراكي حول نفس املوضوع، 

تفضلي السيدة النائبة.

 وأائبلا وويدةا بتوامامر س:

املكانة  املنتدب، تعرفون جيدا  الوزير  السيد  إلى  املوجه  السؤال 

املتميزة للجالية املغربية املقيمة بالخارج وملساهمتها الفعالة والكبيرة 

الوزير  السيد  نسائلكم  للبالد،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  في 
عن اإلجراءات التي اتخذتمونها من أجل تحسين ظروف عملية عبور 

2017؟ وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، السؤال الثالث وهو آني للسادة والسيدات النواب والنائبات 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

 وأائبلا وويدةا بتواماعز ني:

الستقبال  الجارية  واإلجراءات  االستعدادات  عن  الوزير  السيد 

مغاربة العالم برسم عملية عبور 2017؟

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

ن5يرا ودىا بأعتيق،ا و 5يرا ملأتدبا عبدا وكريما  وويدا
 لخارجيلا ملكلفلاباملغاربلا ملقيمينابالخارجانوؤننا وهجرة:

وكر ا وويدةا ورئيول،

اإلشتراكي  والفريق  واملعاصرة  األصالة  لفريق  بالنسبة  شكرا، 
والعدالة والتنمية على هاذ السؤال، أوال قبل ما نذاكروا على عبور 
هناك مجموعة من املرتكزات اللي كتأطر عملية عبور، هناك التوجيهات 
امللكية اللي كيطلب من القطاع الو�شي أنه يكون عمل ويكون اهتمام 
استثنائي في هاذ لحظة عبور، هناك كذلك اجتماع رئيس الحكومة 
واللي جمع مؤخرا اللجنة الحكومية باش يكون التنسيق ما بين كافة 

القطاعات اللي كاين إهتمام..

 وويدةارئيولا لجلول:

إيال اسمحتوا بعض الهدوء، لنستمع إلى السيد الوزير إيال اسمحتي 
السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ن5يرا ودىا بأعتيق،ا و 5يرا ملأتدبا عبدا وكريما  وويدا
 لخارجيلا ملكلفلاباملغاربلا ملقيمينابالخارجانوؤننا وهجرة:

كما ذكرت سابقا اجتمعت مؤخرا اللجنة الحكومية برئاسة السيد 
عبور  بعملية  املعنية  القطاعات  كل  جمعات  واللي  الحكومة  رئيس 
وكذلك املجهودات اللي كتبذلها االستثنائية مؤسسة محمد الخامس، 
بالنسبة لعملية عبور أوال بعض األرقام لإلستئناس في السنة املاضية، 
املغاربة اللي دخلوا في مرحلة عبور، السنة املاضية هم 2 مليون و634 
في  عبرات  اللي  العربات  للسيارات،  بالنسبة  ومغربية،  مغربي  ألف 
املرحلة كاين 384 ألف عربة، بالنسبة لهاد السنة أول ما تم هو أنه 
كل القطاعات املعنية تعبئات، وزارة الداخلية باعتبارها أنها منسقة 
اجتمعات  كذلك  ماي،   4 يوم  وكان  اجتمعات  عبور  عملية  قطاع 
اللجنة املكلفة بالتنسيق مع الجانب اإلسباني، وللتذكير أنه كاين هناك 
تنسيق جيد ومهم مع الجانب اإلسباني فيما يخص عملية عبور، هاذ 
السنة إلى حدود اليوم واللي انطلقت العملية في 5 يونيو حاليا وصلوا 
ل 424 ألف و966 مغربي ومغربية دخلوا و40 ألف سيارة، بالنسبة 
للبواخر تم تعبئة 27 باخرة، الطاقة االستيعابية ديالها هي تقريبا 40 
ألف، 37500 كتوصل حتى ل 40 ألف، كذلك تم تعبئة هاذ البواخر 
اللي يمكن الطاقة االستيعابية ديال نقل السيارات كتوصل ل14700 
سيارة، باإلضافة أن القطاعات الحكومية وضعت رهن إشارة مغاربة 
حالت  احتياطية  كعملية  استثناء  غتبقى  اللي  الباخرة  واحد  العالم 
الحاجة إليها، واللي كتطلب سنويا وهاذ العملية بدات السنة املاضية 
كتطلب 30 مليون درهم، هاذ الباخرة كتبقى فقط عملية احتياطية 
حالت الحاجة إليها، كذلك مؤسسة محمد الخامس عبأت122 طبيب، 
140 ممرضة و47 بالنسبة لسيارات اإلسعاف، شكرا السيدة الرئيسة، 

أنا رهن اإلشارة للتعقيب.
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 وويدةارئيولا لجلول:

التنمية، تفضلي السيدة  العدالة  التعقيب لفريق  شكرا، نعطيو 
النائبة.

 وأائبلا وويدةانجيلاوطفي:

 ووالماعليكم،

 وويدةا ورئيول،

السيد الوزير نشكركم على هذه اإلجابة، لكن لن نتوانى بطبيعة 
الحال وأنتم تعلمون في التذكير بأن هاته الفئة من مغاربة العالم الزالت 
تفتقر إلى من يمثلها تحت قبة هاته املؤسسة، ولن نتوانى في التذكير به 
ونتمنى أن يؤخذ بعين اإلعتبار، لكن بقاء في سياق السؤال وهي عملية 
العبور نتمنى منكم السيد الوزير أن تتفاعلو مع عدة مشاكل، مازلنا 
نعاني منها، مازالت هاته الفئة تعاني منها وهي السيد الوزير على سبيل 
املثال ال الحصر، هي تأخيرات في مواعيد الباخرات، البواخر والطائرات 
وهذا في حد ذاته هو يعني حقيقة ما تعاني منه هاته الفئة وهو نقص من 

كرامتها في حقيقة األمر، كذلك هناك الطوابير.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة النائبة إلى تعقيب الفريق اإلشتراكي، تفضلي السيدة 
النائبة.

 وأائبلا وويدةا بتوامامر س:

السيد الوزير، منذ تعيينكم على رأس هذا القطاع الحيوي الهام، 
عملية  بخصوص  انشغاالتنا  بعض  أشاطركم  أنا  لي  اسمحوا  ولكن 
العبور، أوال غالء التذاكر، غالء أسعار التذاكر مطروح بشدة ويتكرر 
باستمرار، أما فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة بالطائرات، فلألسف لم 
تستطع الخطوط امللكية املغربية من رسم ووضع إستراتيجية واضحة 
تمكنها من البقاء على أزيد من 4 املليون زبون، ولم تستطع وضع سياسة 
بالنسبة للخط  أما  العالم،  أثمنة تراعي وتتما�شى مع ظروف مغاربة 
البحري فالترخيصات التي تعطى لبعض الشركات األجنبية تبقى حلوال 
استثنائية وظرفية وترقيعية ال جوهرية، ويبقى ملف األسطول البحري 
ملف إستعجالي وله راهنيته، غالء التذاكر جوا وبحرا السيد الوزير 
كيدفع الكثير من املواطنين السفر عبر معابر سبتة ومليلية واللي تتعرف 

واحد النوع من االزدحام الحاد.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، فريق األصالة املعاصرة تعقيب.

 وأائبلا وويدةا بتواماعز ني:

نشكر السيد الوزير على اإلجابة ديالكم، لألسف الزلنا نرصد أن 

يتعلق  فيما  إختالالت،  عدة  تتعرف  العالم  مغاربة  استقبال  عملية 
بطول إنجاز املعامالت اإلدارية نالحظ أن هنالك يعني كيكونو أطفال، 
كيكونو رجال ونساء مسنين اللي كيضطرو ينتظرو ساعات طوال في 
انتظار انتهاء املعامالت، الزال هنالك انعدام جودة في بعض الخدمات، 
مغاربة  استقبال  عملية  كذلك  البحري،  بالنقل  خاصة  يتعلق  فيما 
العالم ما كتعلقش فقط بنقاط العبور في مرحلتي الذهاب واإلياب، 
العالم  الوزارة من أجل مواكبة مغاربة  برنامج  وإنما أيضا ماذا عن 
وشباب مغاربة العالم خالل العطلة الصيفية ديالهم عبر برامج ذات 
ابعاد ثقافية تواصل وإدارية، ال يعقل أن مغاربة العالم تيقومو بقطع 
آالف الكيلومترات للعودة إلى البلد فيقضونها بين التنقل بين املصالح 
أجل  من  الجهود  ملضاعفة  الوزير  السيد  نناشدكم  لذلك  اإلدارية، 

تحسين عملية العبور.

 وويدةارئيولا لجلول:

تعقيبات إضافية، نعطيو  إيال ما كانوش  النائبة،  السيدة  شكرا 
للسيد الوزير، تفضل.

ن5يرا ودىا بأعتيق،ا و 5يرا ملأتدبا عبدا وكريما  وويدا
 لخارجيلا ملكلفلاباملغاربلا ملقيمينابالخارجانوؤننا وهجرة:

بالنسبة للتأخيرات، كانت شركة وحدة ديال املالحة اللي الحكومة 
والقطاع املعني بتنسيق مع قطاعات أخرى قدم ليها تنبيه، وواعدو هاذ 
السنة أنه ما يكونش تأخير، التأخير االستثنائي الوحيد اللي كان بشركة 
ما بغيتش نذكر االسم ديالها، 2 يمكن نقول بأنه من بين عمليات العبور 
اللي قارنا مع مجموعة من الدول اللي ناجحة هي التجربة املغربية، وبال 
ما نذاكروا على جيرانا وغير جيرانا اللي معاناتهم كثيرة، يمكن من بين 
الدول الوحيدة الناس كيطبعوا في الباخرة هوالتجربة املغربية وأعطات 
نتائج قوية وبالتالي كتسمح أنه تربح بزاف ديال الوقت بالنسبة للنقل 
الجوي قبل من النقل الجوي، يمكن نقول من بعد 15 سنة السنة 
املاضية كانت أرخص تذاكر ديال السنة املاضية فيما يخص البواخر، 
هذا قارناه مع مجموعة من الدول ومجموعة من الخطوط البحرية في 
مجموعة من املناطق، بالنسبة للنقل الجوي املغرب عندو 56 طائرة، 
كان كيدير في 2003 503 ديال الرحالت أسبوعية اآلن كدير املغرب 
1024 رحلة أسبوعية، والتالي كتضطر الخطوط امللكية أنها في هاذ 

اللحظة وفي هاذ الصيف أنها تقتني وتسلف مجموعة من الطائرات.

ثانيا، وهاذي أساسية مجموعة من الخطوط كتم حلها جهويا مع 
مجموعة من الدول اللي فيها مغاربة العالم واللي كتربط مجموعة من 
املطارات بحال الناظور بحال أكادير، بحال الحسيمة، بحال فاس، 
باإلضافة إلى أنه مجموعة من املرافق مجموعة من املوانئ تسعات هاد 
السنة بواحد الغالف مالي ديال 105 مليون ديال الدرهم اللي شمالت 

األطلس املتوسط وشمالت طنجة املتوسط وطنجة املدينة.



عدد.36–20.شوال.1438  )15.يوليوز.2017( الجريدة الرسمية للبرملان1565  

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا انتهى الوقت، شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم 
والسادة  السيدات  املوالي  القطاع  إلى  نمر  أن  الجلسة، قبل  في هذه 
النواب والنائبات نرحب جميعا بالسيد رئيس رابطة برملانيون من أجل 
القدس وأعضاء الوفد املرافق له الذين يحضرون هذه الجلسة، مرحبا 
بكم، شكرا القطاع املبرمج حاليا هو قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وفق نفس املراسلة التي تليت وطبقا ملقتضيات املادة 192 من النظام 
والسيدات  السادة  على  األمر  نفس  أعرض  النواب  ملجلس  الداخلي 
أسئلة  ثالث  اليوم  عندها  اللي  الثالثة  الفرق  من  والنواب  النائبات 
موجهة لهذا القطاع، السؤال األول حول التأطير والتحضير ملوسم الحج 

للسيدات والسادة النواب والنائبات فريق األصالة املعاصرة.

 وأائبا وويدان را ودينا وهرن�سي:

الجيد  التحضير  بغاية  املتخذة  واإلجراءات  التدابير  نسائلكم عن 
أوال  واالختالالت،  نسجلوها  اللي  التوضيحات  بعض  الحج،  ملوسم 
السماح ألحد أفراد العائلة بالدخول معهم إلى بهو املطار، ثانيا عدم 
تسليم أرقام أماكن الجلوس للحجاج بالطائرة مما تكون لهم أثار سلبية 
على الحجاج، منح السكن باين عن الحرم خاصة وأن أغلب الحجاج 
من كبار السن، ونقترحو لكم السكن قريب الحرام أو توفير النقل، وضع 
مراكز استشفائية بعيدة عن تجمعات الحجاج املغاربة، ونقترح توزيع 
الطاقم الطبي على الفنادق التي تأوي بها الحجاج، النقل من مكة إلى منى 
أغلب الحجاج يستغرقون أوقات طويلة لعدم توفير الحافالت الكافية، 
توفير أماكن كافية في منى مثال الطاقة االستيعابية للخيام تكون بها 4 
آالف، مما يقومون بتسكين 7 آالف حاج وحاجة، الحافالت التي تنقل 
الحجيج هي جد مزرية وسيئة، عدم إعطاء الحجاج التوقيت، العودة 
يكون غير متؤكدا منه ألن هذا يحدث اضطرابا لدى الحجاج وتأثير سلبا 
على نفسيتهم ويجعلهم ينتظرون ساعة طويلة داخل املطار، املؤطرون 

واملرشدون أغلبيتهم ليس لهم خبرة وال دراية.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت أذكر السيد النائب أنه تشبث 
بحقه بطرح السؤال في ظل غياب الوزير املعني، شكرا، السؤال املوالي في 
نفس القطاع سؤال عن التأخر في التوصل باملنح والتعويضات الخاصة 
باألئمة للسيدات النواب من الفريق العدالة التنمية، السيد الرئيس 

يشير إلى أنه يؤجل.

السؤال املوالي في نفس القطاع سؤال عن وضعية األئمة والقيمين 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  الدينيين 
عندكم  الرئيس  السيد  اإلستقاللي  الفريق  رئيس  السيد  والتعادلية، 
سؤال طرحوه وال تأجلوه ؟ يؤجل شكرا، إذن نمر إلى القطاع املوالي وهو 
القطاع املكلف باإلسكان عندنا فيه 2 أسئلة، السؤال رقم 24 في هذه 

الجلسة سؤال عن الدور السكنية األيلة للسقوط للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة املعاصرة، أحد السيدات أو السادة 
النواب يتفضل بطرح السؤال، قطاع اإلسكان، فريق األصالة واملعاصرة 

ها هي السيدة كاتبة الدولة حاضرة غير تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداأحمدابريجل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

 ووادةا و 5ر ء،

 وويد تان ووادةا وأ  با ملحترمين،

نسائلكم السيد الوزير عن ظاهرة املنازل اآليلة للسقوط، مؤخرا 
تم إحداث املشرع أحدث وكالة وطنية للتجديد الحضري صدرت في 
الجريدة الرسمية، ولكن ال زالت األمور على حالها هناك انهيارات كثيرة 
جدا في عدد من املدن املغربية، هناك كذلك عدم تفعيل هاذ املؤسسة 
هاذي والشركاء واملؤسسون والجماعات الترابية ومن قطاعات حكومية 
هناك  أن  العلم  ومع  الوطنية،  الوكالة  هذه  دور  ينتظر  الكل  زال  ال 
انهيارات  احتماالت كثيرة ومتعددة ألسباب كثيرة بأن هناك ستكون 
وانهيارات وانهيارات، ماذا أنتم فاعلون بالنسبة لهذه الوكالة، وبالنسبة 

لهاذ املوضوع ديال املنازل اآليلة للسقوط؟ شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

 وويدةافاطألاوكحيل،اكاتبلا ودنولاودىان5يراإعد دا وتر با
 و طنيان وتعميران إلسكانانسياسلا ملديألا ملكلفلاباإلسكان:

وكر ا وويدةا ورئيول،

تشكل  للسقوط  اآليلة  والدور  املباني  هاذ  بأن  تيعرف  الجميع 
واحد املخاطر كبيرة على األرواح واملمتلكات ديال األسر اللي ساكنة 
فيها وكذلك على املباني املجاورة وعلى املارة في الشارع، للحد من هاذ 
املخاطر جاء القانون كيفما ذكرتو السيد النائب املحترم 94.12 اللي 
كيحدد املسؤوليات واللي كينظم األدوار ديال املتدخلين عمليا، باش 
وزارة  حصاتها  ديالها،  اإلحصاء  من  البد  كان  املباني  هاذ  في  ندخلو 
الداخلية في 2012 واتضح بأن عندنا واحد 43596 بناية آيلة للسقوط، 
من بعد اإلحصاء ديالها صنفناهم كاينة بعض البنايات اللي هي محكوم 
عليها بالهدم وكاينة بعض البنايات اللي هي في حاجة للترميم وتقوية في 
الهياكل، فيما يخص األسر كنرحلوهم حسب معايير إما في إعادة عملية 
 إعادة اإلسكان في وحدات اإلسكان املنخفضة التكلفة 

ّ
إعادة اإليواء وال

 كنعطيوهم دعم مباشر، فيما يخص الوكالة اللي هي منتظرة باش 
ّ
وال

تلعب هاذ الدور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل املباني اآليلة 
القانون صحيح خرج في الجريدة الرسمية، ولكن كتعرفو  للسقوط 
املساطر ديال التعيين في املناصب العليا، البد ما اإلحترام ديالو وهو 
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موضوع فوق الطاولة بتنسيق مع األمانة للحكومة و سيرى النور في 
القريب العاجل إن شاء هللا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب في بضع ثوان تفضل 
السيد النائب. ما كاينش تعقيب؟

 وأائبا وويداعزيزا ولبار:

على كل احنا تنعرفو بأن أنت وزيرة وبرملانية ورئيسة جماعة يعني 
أنت أدرى كيما تنقول دائما الوزير خصو يكون برملاني أو يكون عندو 
خبرة يعني سياسية، كيما قلتي لينا سابقا في اللجنة أي واحد عندو 
مشكل في نطاق ال العقار وال خاصة الدور اآليلة للسقوط يعني غادي 

تستقبلوهم يعني بمهنية..

 وويدةارئيولا لجلول:

انتهى الوقت، تعقيب إضافي؟ السيد الرئيس تفضل، واخا غنجي 
لك تفضل السيد الرئيس، تعقيب إضافي فريق العدالة والتنمية.

 وأائبا وويداإدريسا ة5ميا إلدري�سي،ارئيسافريقا وعد ولا
ن وتأميل:

هاذ امللف ملف شائك وملف مهم، لذلك اليوم تنتوفروا على واحد 
اإلطار مؤسساتي هو الوكالة، هاذ الوكالة خاصها تخرج في أقرب وقت، 

هذه األولى؛

ثانيا خاصنا برنامج عملي حقيقي على مستوى بعض املدن اللي 
تتعاني من هاذ اإلشكالية الكبيرة، واللي يدنا على قلبنا فيها، كندعيوا 
هللا سبحانه وتعالى باش يحفظ هاذ املدن هذه، لذلك فبغينا إجراءات 
املحلية  السلطات  املحلي  املستوى  على  تساعدوا  خصكم  عملية، 
والسلطات املنتخبة تشتغل يوميا خاصة على املستوى ديال الحكومة، 
تساعدونا ماديا وتساعدونا إستراتيجيا باش نمحيوا هاذ الظاهرة، ألنها 
ظاهرة خطيرة وخطيرة جدا وتنطلبوا هللا سبحانه وتعالى اللطف بهذه 

البالد.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تعقيب إضافي عند فريق التجمع الدستوري.

 وأائبا وويداحماداآيتاباها:

وكر ا وويدا ورئيول،

السيدة الوزيرة، غير فيما يخص هاذ السؤال ديال دور السكن 
اآليلة للسقوط بغينا نذركوك السيدة الوزيرة بالعالم القروي اللي كل 
هو مبني باملواد املحلية، وبغيناك أنت عارفة العالم القروي تتهضري 

عليه بغيناك باش نلقاوا الحلول لهاذ الناس اللي هي فئة هشة لساكنة 
العالم القروي املبنية باملواد املحلية، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

لنا  اسمح  إضافي؟  تعقيب  كاين  الوزيرة،  السيدة  تفضلي  شكرا، 
السيدة الوزيرة، تفضل فريق األصالة واملعاصرة.

 وأائبا وويداعزيزا ولبار:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيدة الوزيرة، على مثال مشكل اآليلة للسقوط هي معضلة قائمة 
واألحياء  إشكالية مطروحة  وهي  عامة  العتيقة  املدن  في جل  الذات 
الهامشية عموما التي بنيت بطرق عشوائية في السبعينات والثمانينات 
وحتى في التسعينات على سبيل املثال كمثال حافة بنسليمان بفاس، 
حافة العزبة 45، بن دباب، حافة موالي إدريس، املدينة القديمة، فاس 
الجديد واملالح ومراكش والدار البيضاء وجل املدن العتيقة واملدن اللي 
دايرة بالسكن الهش، إذن عندنا السيدة الوزيرة باش ما نكونوش في 
نطاق املعارضة احنا ما�شي في نطاق املعارضة ألجل املعارضة، احنا 
كنطبقوا املعارضة البناءة وهنا عندنا جينا ببعض اإلقتراحات طبقا 
للكفاءة ديالكم واملعرفة ديالكم السابقة ال سياسيا وال، إذن االقتراح 

األول:

- توظيف صندوق محاربة السكن الغير الالئق.

- تعبئة جميع السلطات املحلية واملنتخبة وخاصة الوزارة املعنية 
اللي انتما اليوم مسؤولين بها.

- تشخيص الوضعية وتسريع الحلول املالئمة طبقا للقانون.

النسيج  الصويرة،  كمثال  الحضرية  الوكاالت  في  النظر  إعادة   -
العتيق للمدينة القديمة فاس، الجديدة على سبيل املثال املالح، فالبد 
من اإلشارة للمبادرة امللكية من أجل دفع السلط املحلية واملنتخبة 
لتفعيل املشاريع خاصة آخر تسجيالت املدينة العتيقة. شكرا إذن في 
نطاق، أستسمح، تشجيع االستثمارات ال بد من توسيع املدار الحضري 
وخاصة عدم وجود وكالة حضرية في املستوى املطلوب ألن دورها ليس 
هو التدبير الحضري فقد أي دراسة ملفات البناء بل هو وضع سياسة 
للتنمية الحضرية وتفتيح املدار الحضاري الذي من شأنه أن يحارب 

منذ البناء العشوائي.

في  النظر  إعادة  من  البد  الوزيرة،  السيدة  النطاق  هاذ  في  وهنا 
الصويرة ألن املدير ديال الوكالة كان تبدل وبقى وما قبلش املدير السابق 
واليوم واش احنا عايشين في، يعني وقف اإلقتصاد ديال الصويرة وديال 
املغرب، وبالتالي ما يمكنش هاذ األمور ما خالش حتى املدير الجديد 
يسكن ال في الدار وال يدخل لإلدارة إذن احنا عندنا الثقة فيكم السيدة 

الوزيرة الزم ما اتخذوا إجراءات في هاد الشأن، وشكرا.
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 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

 وويدةافاطألاوكحيل،اكاتبلا ودنولاودىان5يراإعد دا وتر با
 و طنيان وتعميران إلسكانانسياسلا ملديألا ملكلفلاباإلسكان:

هاد  مع  ديالهم  التفاعل  على  النواب  والسادة  السيدات  شكرا 
املوضوع املهم، ولكن كيف ما جا في التدخالت ديالكم نحن مجمعون 

على الخصوصية املحلية والخصوصية الجهوية، ألن كنعرفوا النسيج 
القصور  وعندنا  القصبات  عندنا  القروي  العالم  في  خاصة  العتيق 

وعندنا مقاربة خاصة للعالم القروي وكونوا على يقين بأننا سنستغل 

جميعا وأقترح عليكم تحديد موعد في اللجنة ونجيوا ناخذوا الوقت 
الكافي لتدارس جهة بجهة وخصوصية بخصوصية في العالم الحضري 

وفي العالم القروي، صحيح أن مدينة فاس عندها واحد القيمة على 

صعيد التراث العالمي فهي مصنفة من اليونسكو وعندها مقاربة خاصة 

مع الوكالة، فيما يخص التكلفة ديال املساهمة ديال الوزارة، التكلفة 

اإلجمالية ديال هاذ الدور واملباني األيلة للسقوط فهي كتفوق 3 داملليار 

ديال الدرهم والوزارة بوحدها ساهمت ب 865 مليون الدرهم، إذن هاذ 

القضية ديال املباني اآليلة للسقوط ونظرا لإلشكالية ديال املخاطر اللي 

كتشكل على الجميع، وال بد ما نحافظو على التراث ديالنا ألن املعمار 

هو ضمير الحضارات والبد ما نحافظوا عليه، إذن هذا واحد األوراش 

اللي كنوعد كم أنا في الوزارة بأن معتكفين على هذا املوضوع، والبرنامج 

قلت  وكيفما  املجال  هذا  ملعالجة  قوية  اإلشارة  واحد  فيه  الحكومي 

سنشتغل جميعا لحل هذه املعضلة التي ال نرضاها لوطننا وال نرضاها 

لألسر الساكنة في هذه الظروف، شكرا لكم.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة الوزيرة، قبل أن ننتقل إلى السؤال املوالي في نفس 

القطاع يتواجد معنا وفد برملاني من جمهورية جيبوتي الشقيقة برئاسة 

السيد محمد بركات عبد هللا نائب رئيس الجمعية الوطنية بجيبوتي 

والذي يقوم بزيارة عمل للمملكة نرحب به جميعا والوفد املرافق له، 

نتمنى ألشقائنا مقام طيب في املغرب، السؤال املوالي في نفس القطاع 

سؤال متعلق بهيكلة األحياء الهامشية للمدن للسيدات والسادة النواب 

والنائبات الفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويدافؤ دا وعماري:

بوماهللاا ورحمنا ورحيم.

إعادة هيكلة  في  الحكومة  برنامج  الوزيرة نسائلكم حول  السيدة 

األحياء الهامشية للمدن، شنو دار وأشنو غديرو؟

 وويدةارئيولا لجلول:

تفضلي السيدة الوزيرة.

 وويدةافاطألاوكحيل،اكاتبلا ودنولاودىان5يراإعد دا وتر با
 و طنيان وتعميران إلسكانانسياسلا ملديألا ملكلفلاباإلسكان:

واعية  الوزارة  بأن  يقين  كونو على  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
بهاذ اإلشكالية هادي فلتقليص من مظاهر العجز والهشاشة ومعالجة 
واملرافق  العمومية  الخدمات  إلى  الولوج  ونقص  التجهيزات  ضعف 
االجتماعية والثقافية والرياضية، اعتمدت الوزارة واحد االستراتيجية 
وطنية ترتكز على التنمية املستدامة والتنمية املندمجة وباش نفعلوا 
الوزارة  املركزي عبأت  الصعيد  اللي تسطرت على  االستراتيجية  هاذ 
جميع املصالح ديالها املركزية والخارجية وأنجزوا واحد املجموعة من 
املشاريع في حلة جيل جديد اللي هي كترتكز كيف قلنا على التنمية، 
الساكنة،  لحاجيات  االستجابة  يعني  وتهم  األحياء  لتأهيل  تستجيب 
النائب املحترم  2012 سولتوا السيد  حيث تم في الفترة املمتدة بين 
شنو دار قبل بين الفترة 2012 حتى 2017 تم التوقيع على 182 اتفاقية 
لتحسين ظروف العيش ديال ما يزيد على 581 ألف و642 أسرة بكلفة 
إجمالية ديال 10 داملليار ساهمت فيها الوزارة ب 7 داملليار يعني تقريبا 
%70 والبرنامج الحكومي الحالي اللي كيمتد من 2017 ل 2021 سيعمل 
على تحسين ظروف عيش واحد 200 ألف أسرة قاطنة في األحياء غير 

القانونية، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب تعقيب تفضل.

 وأائبا وويدافؤ دا وعماري:

شكرا السيدة الوزيرة، الوعي باإلشكالية غير كافي، كاملين املغاربة 
كيعرفوا بأنه كاين العديد من الناس كيعيشوا في ظروف صعبة قاسية 
في أحياء هامشية والظروف جابتهوم تما، ما عندهومش الواد الحار ما 
عندهومش املاء وكاين كاع اللي ما عندوش الضو انتي رئيس جماعة ما 
بغيتش نهضر على العالم القروي، والدواور شنو كيعيشوا ولكن على 
األقل في األحياء الهامشية والفرق الشاسع اللي كاين في بعض املدن 
كنلقاو أحياء راقية وأحياء هامشية، خاصنا برامج عملية واقعية مع 
الوزارة ومع مؤسسة العمران باش على األقل املواطنين يحسو باألمان 
بأنه ممكن التغيير جاي في الطريق وممكن كاين إمكانية أنهم غدا يعيشو 
في ظروف حسنة، ما يمكنش نستمعو لخطابات عامة بدون معطيات 
دقيقة واملدن راه واضحة وباينة واملغاربة كيعرفوهم كاملين، خاص 
الوزارة تقوم بالدور ديالها وما�شي فقط الوزارة هاذي حكومة كاملة 
بأغلبيتها خاص تكون عندها رؤية ويكون عندها تصور شنو غيدار من 
هذا عام وشنو غيدار من هنا 5 سنين، شنو هما األحياء اللي ممكن 
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نصلحوها في هاذ العام هاذي وشنو هما األحياء اللي خاص تتسنا عامين 
وال 6 سنين وال 4 سنين املغاربة مولفين كيصبرو ولكن ما غاديش يصبرو 
للحاجيات  اللي كتستاجب  برامج واقعية حقيقية  بال حدود، خاص 
والطموحات ديال املواطنين وخاصكم في هاذ اإلطار تقلبو على شراكات 
مع الجماعات، ما يمكنش كذلك البرامج تنزل من الرباط ومن الوزارة 

مع العديد من املدن اللي خاص تنسيق، شكرا السيدة الرئيسة.

 وويدةارئيولا لجلولا:

شكرا السيد النائب، إيال ما كانش تعقيب إضافي إيه كاين تعقيب 
إضافي وخا من بعد، بحال بحال بعد فريق العدالة التنمية.

 وأائبا وويداعبدا ولطيفارويد:

موضوع  في  النائية  األقاليم  معاناة  عن  ألتكلم  بعيدا  أذهب  لن 
إعادة هيكلة األحياء الهامشية، لن أذهب بعيدا سوف أتكلم عن إقليم 
النواصر الذي يعتبر بوابة املغرب على الخارج، حيث الساكنة متدمرة 
من بسبب عدم إعادة هيكلة مجموعة من األحياء التي تم التوقيع على 
هذه اإلتفاقيات بين يدي صاحب الجاللة منذ سنة 2014، في مواضيع 
تزويد هذه األحياء باملاء الشروب، بالتطهير وبالطرقات، لألسف الشديد 

أن الساكنة ومنذ سنة 2014 وهي تنتظره حال لهذه املعضالت، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلولا:

شكرا، فالتعقيب اإلضافي لفريق التجمع الدستوري.

 وأائبا وويدامصطفىابايتاس:

شكرا السيدة الوزيرة، فقط تيبقى لينا أنني نذكر على بأن هاذ 
املشكل هذا تيثير مسألة العدالة بين األحياء داخل نفس املدن، واحنا 
كنعرفو اليوم بأنه كاين 2 ديال الوتيرات، كاينة األحياء اللي استافدت 
من واحد التهيئة وهناك أحياء هامشية اللي ما استفداتش وكتعيش 
واحد الوضع يعني متردي، نبغي نحيل فقط السيدة الوزيرة املحترمة 
على مدينة سيدي إيفني هناك يعني أحياء اللي نسبيا نقدرو نعتبرو 
بأنها أحياء اللي عندها واحد الحد أدنى من التجهيزات ولكن صدقيني 
السيدة الوزيرة هناك أحياء منعدمة، و بهاذ املناسبة نيغي نثير امللف 
اللي سبق لنا راسلناكم فيه بخصوص حي امزدوغ اللي حي اللي استافد 
من إعادة ساكني ديال دور الصفيح ولحد اآلن الوضعية لم تتم تصفيتها 
تنتظرو الجواب ديالكم السيدة الوزيرة، تنتظروا لقاء عاجل في هاذ 
املوضوع ألنه ما يمكنش أنه تكون عملية تمت هاذي أزيد من 8 ديال 
السنوات التجهيزات منعدمة والحي الناس ما بقاوش عندهم امللكيات 
وماعندهم حتى �شي حاجة اللي كتثبت عالقتهم بالدور اللي كيسكنوها، 
فبالتالي رجاء السيدة الوزيرة هذا ملف مستعجل ال بد نعطيوه الوقت 

ديالو من أجل إيجاد حل نهائي، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلولا:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة في تعقيب.

 وويدةافاطألاوكحيل،اكاتبلا ودنولاودىان5يراإعد دا وتر با
 و طنيان وتعميران إلسكانانسياسلا ملديألا ملكلفلاباإلسكان:

شكرا السيدات والسادة النواب املحترمون على هاذ التفاعل اللي 
كيحمل واحد املجموعة من اإلقتراحات اللي في الحقيقة هي العمق اللي 
كتشتغل به الوزارة إيال كانت �شي شعار تحملو الوزارة في هاذ الوالية 
ديال هاذ الحكومة هاذي هو العدالة املجالية، والعدالة املجالية كطّبق 

على املجاالت الكبرى وعلى املجاالت الصغرى ومن ضمنهم األحياء.

فيما يخص السيد النائب املحترم اللي اقترح بأن خاصنا نشتغلو 
مع الجماعات املحلية احنا ال يمكن لنا إال أن نشتغل مع الجماعات 
املحلية، وعندنا هنا واحد املجموعة ديال اإلتفاقيات اللي موزعة على 
الجهات ديال املغرب كلهم ما عدا األقاليم الصحراوية اللي كيف ما 
تتعرفو جميع هي كتخضع لذاك النموذج التنموي الجديد لألقاليم 

الصحراوية.

كون كان الوقت كيسمح غادي نعطيكم جهة بجهة على سبيل املثال 
الدار البيضاء اللي كتحمل واحد الحمولة كبيرة في هاذ القضية ديال 
تأهيل األحياء، جهة الدار البيضاء لوحدها عندنا 9 ديال االتفاقيات 
مع املقاطعات والجماعات اللي الكلفة ديالها كتوصل واحد 2 مليون 
ديال الدرهم، واملساهمة دالوزارة مليون و 214 ملعالجة واحد 82 ألف 
أسرة، فيما يخص جهة مراكش- آسفي عندنا 21 اتفاقية بالتمويل 
ديال مليون و852 مليون ديال الدرهم واملساهمة دالوزارة مليون 180 
ديال الدرهم ملعالجة واحد تقريبا واحد 70 ألف ديال األسر، جهة فاس 
-مكناس 44 اتفاقية ديال التمويل مليون و301 مليون ديال الدرهم، 
 690 الوزارة  مساهمة  الدرهم  ديال  مليون  و301  مليار  عفوا  مليار 
مليون ديال الدرهم ملعالجة 110 آالف ديال األسر، هاد التحسين ديال 
الظروف ديال العيش كيهم بصفة إجمالية واحد 581 ألف أسرة بكلفة 
إجمالية ديال 10 داملليار ديال الدرهم ومساهمة دالوزارة بوحدها 7 
مليار ديال الدرهم، إذن كونوا مطمئنين بأن في الوزارة عندنا واحد 
املقاربة مجالية كتهم الجهات كلهم ومرة أخرى الوزارة رهن اإلشارة ديال 
اللجنة املختصة، نجيوا نذاكروا جهة بجهة وداخل الجهة غادي نلقاو 
شنو هما الجماعات وشنو هما األحياء املعنية وشنو هما األحياء اللي 

يمكن نستدركوهم..

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة الوزيرة نشكرك على حسن مساهمتكم معنا في هاذ 
الجلسة، نمر مباشرة إلى قطاع النقل، سؤال عن مجهودات الوزارة من 
أجل العمل على امتالك أسطول بحري وطني للسيدات والسادة النواب 

من فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائب.
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 وأائبا وويداعمرا حمين:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيد الوزير، تتمتع بالدنا بسواحل بحرية تمتد على طول 3500 
تتميز  الذي  والهام  املتنوع  امليداني  الرصيد  إلى  باإلضافة  كيلومتر، 
مقومات  أهم  أحد  باعتبارها  البحرية  األساطيل  ألهمية  ونظرا  به، 
وركائز التنمية اإلقتصادية ملختلف البلدان بفضل إسهامها في تلبية 
احتياجات الدول من الصادرات والواردات وتأمين عدة أنشطة أخرى، 
فإننا نسائلكم السيد الوزير املحترم عن مجهودات وزارتكم من أجل 

العمل على امتالك أسطول بحري وطني؟ وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تفضل السيد الوزير الجواب.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

اليوم  أنه  أكيد  السؤال،  على طرح  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
اإلشتغال على أسطول بحري اللي من املفروض على أنه يكون عنده 
إطار وطني حقيقي هو داخل في اإلستراتيجية واألولويات ديال الحكومة 
باعتبار اإلستراتيجية واملينائية ديال 2030 ولكن أيضا اإلستراتيجية 
البحرية، تعلمون أيضا على أنه الحكومات السابقة عمدت إلى التحرير 
التدريجي للقطاع، مما جعل القطاع سواء نقل البضائع وال حتى اليوم 
لكن  املستثمرين،  اللي مفتوح على  املسافرين هو قطاع  ديال  النقل 
ولألسف الشديد التجربة أبانت على أنه ال زال املستثمر املغربي لم 
يقتحم هاذ املجال لكثرة املنافسة على الصعيد العالمي، اليوم حوالي 
3 % من البضائع املغربية هي التي تحمل في البواخر املغربية، واليوم 
فيما يتعلق بنقل املسافرين تنشتاغلوا على أساس أنه جميع البواخر 
إن شاء هللا رب العاملين اللي عند بدينا في عهد آخر الحكومة السابقة 
وغادي نكملوا هاذ السنة على أساس أنه على األقل البواخر املغربية 
التي تشتغل في الخط ديال الجزيرة الخضراء- طنجة املتوسط تكون 

كلها بالعالم املغربي، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداحونا لحارس:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيد الوزير، نثمن املجهودات التي قامت به حكومة األستاذ عبد 
اإلله بن كيران في إحياء األسطول البحري الوطني، لكن هاذ املجهودات 
تبقى غير كافية باملقارنة مع املؤهالت التي تتوفر عليها بالدنا في املجال 
البحري خاصة الحاجة امللحة لألسطول الوطني وال سيما لتوفير النقل 

املريح واملناسب إلخواننا بالخارج، لهذا نطالبكم السيد الوزير بمواصلة 
وتقوية  للمغرب  البحرية  املكانة  دعم  أجل  من  السابقة  املجهودات 
رئي�شي  فاعل  ليصبح  املغرب  دور  تقوية  الوطني،  البحري  األسطول 
في النقل البحري واملبادالت التجارية، تفعيل اإلتفاقيات والشراكات 
الدولية ذات الصلة، تحسين ترتيب املغرب في التصنيف الدولي للربط 
البحري، وأخيرا توفير نقل بحري مريح ومناسب إلخواننا بالخارج عبر 

أسطول بحري وطني، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب السؤال املوالي وهو سؤال آني حول أداء املكتب 
الوطني للسكك الحديدية للسيدات والسادة، آه معذرة تفضل السيد 

الوزير تعقيب نعم، تفضل.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

أكيد أن الحكومة ديال األستاد عبد اإلله بن كيران قامت بمجهود 
الدكتور سعد  الحكومة ديال  أيضا  املجال، لكن  في هاذ  كبير وجبار 
الدين العثماني تقوم بعمل أيضا مكمل للعمل ديال الحكومة السابقة، 
اللي راهم  الناس  نتكلم كاين  اليوم  اللي  في هاذ األسبوع  وأنا نقولك 
قايمين بإجراءات باش يشريو باخرة باش يدخلوها خالل هذا األسبوع 
باش حتى هي نضيفوها لألسطول اللي غادي يحمل العلم للمغرب، إذن 
هي استمرارية لألوراش املفتوحة في املجال ديال العلم املغربي في النقل 

البحري وغادي تحرس هاد الحكومة على أن...

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، سؤال آني حول أداء املكتب الوطني للسكك 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  الحديدية 

تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويدامحمداأمغار:

السيدة الرئيسة، السيد الوزير،

نسائلكم حول أداء املكتب الوطني للسكك الحديدية.

 وويدةارئيولا لجلول:

جواب السيد الوزير.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

شكرا السيد الرئيسة، بقدر ما السؤال مختصر بقدر ما املفروض 
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أنه املكتب لكي نساءل ونجيب خاصنا لقاء ديال اللجنة باش نداكرو 
الذي  برنامج  بعقد  الحكومة  مع  ملتزم  املكتب  تعلمون  فكما  عليه، 
ديال األهداف، وأيضا مجموعة  املجموعة  يشتغل عليه وفق واحد 
من األمور اللي هي مرتابطة بالتمويل وأيضا مرتابطة باإلنجاز، اليوم 
كما ترون جميعا املكتب يقوم بمجهودات معتبرة جدا في املجال ديال 
البنيات التحتية، حتى أنه نصنف املغرب على الصعيد األفريقي كأول 
بلد من حيث البنيات التحتية السككية، لكن أقولها وأعيد قولها ما 
في مجال ديال  بها املكتب  زالت هناك أمور حقيقية يجب أن يقوم 
برنامج  هناك  اليوم  للمسافرين،  املقدمة  الخدمة  وتجويد  التحسين 
ديال التثليث ديال التثنية، هناك برنامج ديال TGV اللي غادي يكمل 
إن شاء هللا عن قريب، وهناك برنامج ديال أشغال هيكلية إستراتيجية 
ديال املكتب، عندما تنتهي في القريب العاجل، املكتب غادي يكون عندو 
الصالحية باش يم�شي لألوراش األخرى اللي بداها، ولكن لم ترق بعد إلى 
ما هو طموح املغاربة اللي هي الخدمة والسالمة واألمن، وأيضا التجويد 

والحفاظ على التوقيت إلى آخره، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلولا:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 وأائبا وويدامحمداأمغار:

بدورنا تنشكروا املكتب الوطني للسكك الحديدية على الدور اللي 
كيقوم به، واملجهودات اللي كيقوم بها، وكنطالبو منوا باش يزيد يحسن 
األداء ديالو في هاذ املجال هذا، وبالنسبة باش يزيد يوسع بالخصوص 
توسيع الشبكة ديال السكك الحديدية باش توصل ملناطق اللي هي على 
األقل جميع الجهات، بخصوص املنطقة الجنوبية ألكادير، وكنأكدو 
بأنه بالنسبة هناك مناطق مكتستافدش من هاد السكك الحديدية 
بالرغم أن القطار كيمر بها وكيتفرجوا في القطار دايز، غنعطيك مثال 
وهو مدينة ديال تاهلة اللي محتاجة حاليا باش ييتحدث فيها محطة 
ديال القطارما بين التقاطع ديال الطريق اللي هي الطريق الوطنية رقم، 
الطريق اإلقليمية اللي كتربط ما بين الطريق الوطنية رقم 6 واملدينة ديال 
تاهلة، واإلحداث ديال هاذ القطار هذا غترجعوا الحق ملاليه أ السيد 
الوزير، وهو أنه اإلرجاع ديال هاذ الحق هذا غيستافدوا منوا، ألن كان 
عندها من قبل محطة القطار كانت في تاهلة، ألنه إحداث سد إدريس 
األول يعني تم التحويل ديال واحد املنطقة بعيدة خالية متيخدوهاش 
السكان وكنقتارحوا باش الدار هاد املحطة باش يستافدوا منها ثالثة 
ديال األقاليم، إقليم ديال تاونات واإلقليم ديال تازة ممتل في املدينة 
ديال تاهلة اللي كتجاوز العدد ديال الساكنة ديالها 100 ألف نسمة، 
واإلقليم ديال صفرو بالنسبة للسكان ديال رباط الخير، ألن اإلحداث 
ديال هذا غادي يرجعوا لهم الحق ديالهم كيف ما قلت لك، و كنقترحوا 
وحاليا مؤقتا تفتحتوا لنا هاد املحطة باملفكك، في انتظار أنه تحدثوا 
لنا محطة تكون في املستوى املطلوب، كاين هناك أمور أخرى السيد 

الوزير باش نتالفاوا باش ما نعاودش نكرر داك ال�شي اللي قلتي، يعني 
باش نتلفاوا الحوادث وداك ال�شي اللي كيتعلق بما يتعلق...

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، تعقيب إضافي فريق العدالة 
بعض  كان  يفترض  الوقت،  انتهى  النائب  السيد  لألسف  والتنمية. 
السيدة  آخر  إضافي  تعقيب  كاينش  ما  الوقت،  انتهى  ولكن  الثواني، 

النائبة من الفريق اإلشتراكي.

 وأائبلا وويدةا ووعديلابنوهلي:

جميل جدا أن نسمع أن هناك برنامج وإستراتيجية وإهتمام ببنيات 
تحتية، ولكن في قلب هاذ اإلهتمام خاص يكون اإلنسان واملواطن، 
تأخر  في  ال  شديدة  معاناة  يعاني  املغربي  واملسافر  املغربي  املواطن 
القطارات، ال في املستلزمات وشروط السفر املريح، يعني واحد اآلفة اللي 
كاينة كترافق هاذ السكك الحديدية والقطارات، املطلوب أن املواطنين 
واملسافرين كيأديوا من جيوبهم، كاينة مداخيل، هذا مرفق عمومي 

خاص تتحسن الجودة ديال اإلركاب، جودة اإلستقبال ألننا ننتظر....

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة النائبة ، شكرا انتهى الوقت، تفضل السيد الوزير في 
تعقيب، تفضل.

 وويدامحمدانجيباب ويف،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وتجهيزا
ن وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفاباوأقل:

شكرا السيدة الرئيسة، هو اليوم مطلوب كما قلت على أنه بالفعل 
نرقاوا إلى مستوى ثاني من الآلداء ديال الخدمة، أتصور على أنه البرنامج 
ديال السكك الحديدية الحمد هو اليوم يسير في هذا الطموح، اليوم ... 
البرنامج املقبل غادي ينصب على تجويد الخدمة ،وكما تعلمون عندما 
تكون هناك طلبات وهاذ ال�شي تيجي من خالل التعامل والتعاطي، سواء 
مع املجالس املنتخبة وال مع املسؤولين الترابيين، النموذج ديال الشرق 
اللي أعلن املكتب خالل هاذ األسبوع أنه طوراآلداء ديالو فهاذ املنطقة 
للجهة الشرقية ب 22 رحلة على أساس أنه بالفعل كاين في هاد الصيف 
أمور اللي هي جديدة ، السكك الحديدية اليوم تعاني في ليس في كل 
األوقات، تعاني في مجال الخدمة والتوقيت في مجاالت بين األوقات ديال 
الذروة، وباألساس هو اللي تتكون عندنا فيها إشكاالت ونعترف بها ألنه 
عوض ما نقلوا 100 ألف متوسط اللي هو la capacité تنقلوا أكثر من 
140 ألف، فإذن كاين هاذ األشكال مطروح في أوقات الذروة األعياد 
واملناسبات إلى آخره، لكن البرنامج إن شاء هللا رب العاملين ديال املكتب 
سيساير كما قلت عندما نكملوا هاد األوراش اللي هي مهيكلة، واحد 
الجزء كبير غادي يم�شي ل TGV وغادي يخفف على القطار الكالسيكي، 
الخدمات  ديال  املستوى  في  إن شاء هللا  الجودة  عندنا  يولي  وغادي 
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بها  أننا نفتحو  اللي عندها طلبات  تاهلة  اللي عندها بحال  واملناطق 
محطات وال نجودو املحطات القائمة ما يمكن إال أننا ناقشوا املوضوع 

مع اإلخوان...

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، إن شاء هللا، شكرا السيد الوزير على حسن 
مساهمتكم معنا في هذه الجلسة، ننتقل مباشرة إلى قطاع الشؤون 
الخارجية والتعاون الدولي ستتولى اإلجابة عنه السيدة كاتبة الدولة، 
سؤال عن إشراك املجتمع املدني في الدبلوماسية لصالح وحدتنا الترابية 
للسادة والسيدات النواب والنائبات من فريق العدالة التنمية، تفضل 

السيد النائب.

 وأائبا وويدامحمدات فلل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم ما هي التدابير التي ستقومون 
الترابية  وحدتنا  لصالح  الدبلوماسية  في  املدني  املجتمع  إلشراك  بها 
ومواجهة التظليل املمنهج الذي تقوم به حكومة دولة مجاورة والحركة 

اإلنفصالية املعلومة خدمة ألجندتها في كل بالد العالم؟ شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

ن5يرا وشؤننا ودىا كاتبلا ودنولا ب ستل،ا م نيلا  وويدةا
 لخارجيلان وتعاننا ودنسي:

ديال  املهمة  القضايا  أن  فيه  ال شك  مما  النائب،  السيد  شكرا 
بالدنا كتستدعي تكتيف جهود مختلف املتدخلين، بخصوص قضيتنا 
الوطنية وكيما تم التأكيد عليها صاحب الجاللة، فمما ال شك، كيما 
قلت فيما يخص قضيتنا الوطنية، فمن الضروري أنه يتم إشراك جميع 
املتدخلين كانوا فردا أو مؤسسات، فلهذه الغاية قامت الوزارة بوضع 
خطة عمل، هاد خطة العمل اسندت التنفيذ ديالها لواحد القسم اللي 
كيسهر على هاذ الخطة، فمن بين املسائل اللي نقدر نشير لها فيما يخص 

املجتمع املدني، ثالث نقط أساسية:

األولى كتهم اإلخبار والتواصل مع توفير جميع املعطيات املحينة اللي 
كتساعد ممثلي املجتمع املدني باش يخلقوا شراكات مع ممثلين عبر 
العالم وهاذي كاملة كتساعدنا باش نوسعو الشراكات ومجاالت التأثير؛

النقطة الثانية- وهي املشاركة في املحافل الدولية، بالطبع كنستهدفو 
املحافل املهمة، كاملنتدى االجتماعي العالمي، دورات حقوق اإلنسان 

بجنيف والهيئات اإلفريقية .

العضوية  على  للحصول  الترشيحات  دعم  وهي  الثالثة-  النقطة 
داخل الهيئات الدولية؛

بالنسبة للدبلوماسية البرملانية باإلضافة لهاذ النقط لي شرت لها، 

هناك كذلك االشتغال مع الغرفتين قصد تعزيزكل ما يهم التتبع، وكذلك 

تكثيف تبادل الزيارات من طرف الوفود البرملانية. أضف إلى ذلك دعم 

حضور األحزاب املغربية في الهيئات الحزبية الدولية التي تتقاسم نفس 

التوجهات السياسية، مما يساعد على فتح قنوات للحوار والتواصل 

للتعريف بقضيتنا الوطنية.

 وويدةارئيولا لجلول:

النائبة،  السيدة  تعقيب  الوقت،  انتهى  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

تفضلي.

 وأائبلا وويدةاحياةاسكيحل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

املدني دور  للمجتمع  الوزيرة على جوابكم، أصبح  شكرا السيدة 
ريادي وشريك حقيقي في صناعة القرار، لذا يجب تفعيل التعاون معه 

في كل املجاالت، ال سيما قضية الصحراء وهذا يقت�شي منا تأطير الفاعل 

املدني املهتم بهذا املجال وتمكينه من آليات اإلشتغال وتنظيم دورات 

تكوينية للترافع عن القضية باحترافية حسب مع تقتضيه الحاجة، 

النسيج الجمعوي باألقاليم الصحراوية في غالبيته غير مهيكل، لذلك 

نطالب بنشر الئحة الجمعيات املشتغلة مع الوزارة في إطار الدبلوماسية 

املوازية وإصدار تقرير سنوي حول أنشطتها واملشاريع التي قامت بها ويبين 

كذلك أسماء رؤسائها وأعضاء مكاتبها ووتيرة تجديد هذه الجمعيات 

لهياكلها، حيث أن بعض الجمعيات ال توجد إال في محفظة رئيسها، ولم 

تعقد جمعها العام إطالقا، وبالتالي السيدة الوزيرة ال بد من إشراك 

الجمعيات الجادة املشهود لها بالكفاءة والنزاهة والقدرة على الترافع، 

ولضمان ذلك ال بد من التأطير....

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، ماكينش تعقيب إضافي؟ 

ما كاينش السيدة الوزيرة لم يتبق هناك وقت، استوفيتي الوقت ديالك 

في التعقيب األول، نشكرك، شكرا جزيال على حسن مساهمتك في هاذ 

الرئاسة  أنه وردت على  أعلمكم  الجلسة،  الجلسة، وقبل ختم هاذ 

مراسلة من الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقة مع البرملان املجتمع املدني 

الداخلي  النظام  املادة104 من  إطار  في  الكلمة  تناول  بطلبات  تتعلق 

للتحدث في موضوع طاريء، كانت 6 ديال طلبات الكلمة وردت على 

الحكومة يوم أمس، والسيد الوزير يجيب بأن الوزراء املعنيين ال يمكنهم 

اإلدالء باملعطيات والبيانات والتوضيحات في القضايا املثارة في الوقت 

الجلسة،  هذه  في  جميعا  مساهمتكم  حسن  على  أشكركم  الراهن، 

وأعلمكم بأنه ستنطلق مباشرة الجلسة التشريعية املخصصة للدراسة 

والتصويت على النصوص الجاهزة. شكرا لكم.
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محضرا لجلولا وثامألان وعشرين

 وتاريخ: الثالثاء 09 شوال 1438 ه )4 يوليوز 2017م(.

 ورئاسل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

 وت قيت: ساعة وأربعة عشر دقيقة ابتداء من الساعة الخامسة 
عصرا والدقيقة الثانية.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  جدن0ا ةعما0: 
التالية:

مشروع قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة املغربية  .•
لتنمية اإلستثمارات والصادرات؛

السنة  ميزانية  بتصفية  يتعلق  رقم82.16  قانون  مشروع  .•
املالية 2014.

 وويدا لحبيبا ملاوكي،ارئيسامجلسا وأ  بارئيسا لجلول:

أورفا عللا ن ووالما ن وصالةا هللاا ورحمنا ورحيما بوما
 ملرسلينانعللاآوهانصحبه،

 وويدةا و 5يرةان وويدا و 5ير،

 وويد تان ووادةا وأ  ب،

والتصويت  للدراسة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
على مشروع قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية 
يتعلق  رقم82.16  قانون  مشروع  وكذلك  والصادرات،  اإلستثمارات 
بتصفية ميزانية السنة املالية 2014. فننطلق بارتباط مع حضور السيد 
الوزير بالتصويت بعد التقديم واملناقشة بطبيعة الحال على مشروع 
قانون رقم 60.16 املتعلق بإحداث الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات 

والصادرات، الكلمة للسيد الوزير.

 وويداعثمانا وفردنس،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وصأاعلا
ن الستثماران وتجارةان القتصادا ورقميا ملكلفاباالستثمار:

وكر ا وويدا ورئيس،

بوماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وويدا ورئيسا ملحترم،

 وويد تان ووادةا وأ  با ملحترم ن،

يشرفني أن أعرض على مجلسكم املوقر مشروع القانون رقم 60.16 
بإحداث الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات والصادرات، أعلن إحداث 
هذه الوكالة أمام صاحب الجاللة امللك محمد السادس -نصره هللا- 

خالل شهر يوليوز 2016.

وفي هذا اإلطار، عملت هذه الوزارة..

 وويدا ورئيس:

السيد النائب املحترم، شوية من احترام الجلسة واملتكلم، شكرا.

 وويداعثمانا وفردنس،اكاتبا ودنولاودىان5يرا وصأاعلا
ن الستثماران وتجارةان القتصادا ورقميا ملكلفاباالستثمار:

املغربية  الوكالة  دمج  على  الوزارة  هذه  عملت  اإلطار،  هذا  وفي 
لتنمية اإلستثمارات واملركز املغربي إلنعاش الصادرات ومكتب األسواق 
واملعارض بالدار البيضاء في وكالة واحدة تحمل إسم »الوكالة املغربية 
لتنمية اإلستثمارات والصادرات«، ويبرر هذا الدمج املنصوص عليه 
الفاعلين والهيئات  إلى تعدد  بالنظر  القانون،  بمقت�شى مشروع هذا 
املتدخلة في مجال تنمية اإلستثمارات وإنعاش الصادرات. ثانيا، غياب 
اإلنسجام والتنسيق بين املتدخلين من أجل الترويج املوحد للعرض 
املغربي، هاد ال�شي راه كيكون عنده واحد اآلثار سلبي على الصورة ديال 

املغرب، والزم أننا نحافظوا على هاذ العالمة التجارية ديال املغرب.

يهدف مشروع هذا القانون باألساس:

- أوال، إلى وضع تصور عام حول إستراتيجية للتواصل والتأثير، 
تعكس صورة حقيقية عن فرص اإلستثمار في املغرب؛

- ثانيا، تطوير العرض التصديري املغربي وتنمية الصادرات؛

- ثالثا وأخيرا، تعزيز جاذبية املغرب لجلب املستثمرين؛

أجنبي،  أو  مغربي  كان  مهما  اإلقتصادي،  الفاعل  بأن  كتعرفوا 
كيشوف 2 دالحوايج: كيشوف من جهة الجودة دالعالقة ما بين القطاع 
الخاص والقطاع العام، وكيشوف أيضا الجودة ديال العالقات داخل 
لواحد  كيتوصلوا  واش  العمومية،  املؤسسات  بين  ما  العام  القطاع 

اإللتقائية والتآزر والتنسيق، هذا مهم جدا.

 وويدا ورئيسا ملحترم،

 وويد تا ووادةا وأ  با ملحترم ن،

تنمية  مجال  في  الدولة  إستراتيجية  تنفيذ  الوكالة  هذه  ستتولى 
تنمية  وكذا  وإنعاشها،  وتشجيعها  واألجنبية  الوطنية  اإلستثمارات 
منها -حسب  املتعلقة  تلك  باستثناء  والخدمات،  املنتوجات  صادرات 
التقليدية  والصناعة  البحري  والصيد  الفالحة  الحالة-بقطاعات: 
والهيئات  للقطاعات  املخولة  اإلختصاصات  مراعاة  مع  والسياحة، 

األخرى في مجال إنعاش اإلستثمارات والصادرات.

كما نص عليه مشروع هذا القانون، ستسير الوكالة من طرف مجلس 
الذي يضم  اإلداري  ويتكون مجلسها  اإلدارة وعلى رأسها مدير عام، 
باإلضافة إلى ممثلي القطاع العام والقطاع الخاص، أربع شخصيات 
يعينون بموجب مرسوم، بالنظر إلى كفاءاتهم في مجال اإلستثمارات 
كقوة  والتتبع  للتوجيه  هيئة  الوكالة  لدى  ستحدث  كما  والتصدير. 

اقتراحية واستشارية للوكالة.
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 وويدا ورئيسا ملحترم،

 وويد تان ووادةا وأ  با ملحترم ن،

 60.16 رقم  القانون  ملشروع  العريضة  الخطوط  باختصار  تلكم 
تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات والصادرات. كما 
أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر ألعضاء لجنة املالية والتنمية 
اإلقتصادية بمجلسكم املوقر على تجاوبهم اإليجابي ومساهمتهم البناءة 
في إغناء هذا املشروع القانون، راجيا أن ينال رضاكم كما كان عليه 
األمر داخل هذه اللجنة. وكتعرفوا بأن في هاذ املجال ديال املستقبل 
اإلقتصادي ديال الشباب املغربي وفرص الشغل كلنا نقف في صف 

واحد، وشكرا.

 وويدا ورئيس:

والتنمية  املالية  لجنة  ملقررة  اآلن  الكلمة  الوزير،  للسيد  شكرا 
اإلقتصادية السيدة مجيدة بنعربية، تفضلي السيدة النائبة.

 وأائبلا وويدةامريمانحواةا)نقطلانظام(:

وكر ا وويدا ورئيس،

نقطة نظام،

السيد الرئيس، في بداية مناقشة مشروع قانون إحداث الوكالة 
اللجنة  رئيس  السيد  جا  والصادرات،  اإلستثمارات  لتنمية  املغربية 
بالنسبة  مقررة  أو  مقرر  بتعيين  اللجنة  أعضاء  أمام  بمقترح  وتقدم 
لهذا املشروع، إال أننا عارضنا، وفي األخير تم اإلتفاق على إبقاء املقررة 
الدائمة للجنة هي مقررة على هذا املشروع، ونفاجأ اليوم بأن التقرير 

يحمل توقيع نائبة أخرى ونريد استفسارا على ذلك وشكرا.

 وويدا ورئيس:

سندبر ذلك مع السيد رئيس اللجنة إن شاء هللا، شكرا. السيدة 
مجدة بنعربية.

 وأائبلا وويدةامجدةابأعربيل،امقررةا ولجأل:

بوماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وويدا ورئيس،

 وويد تان ووادةا و 5ر ء،

 وويد تان ووادةا وأ  ب،

يشرفني أن أقدم أمام مجلسنا املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة 
املالية والتنمية اإلقتصادية بمجلس النواب، بمناسبة دراسة مشروع 
اإلستثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  بموجبه  تحدث   60.16 قانون 

والصادرات.

لقد عقدت اللجنة ثالث اجتماعات: األول بتاريخ 31 ماي 2017 
ترأسه السيد رئيس اللجنة وحضره السيد وزير الصناعة واالستثمار 
والتجارة واإلقتصاد الرقمي والسيدة كاتبة الدولة لدى السيد الوزير 
وزير  السيد  لدى  الدولة  كاتب  والسيد  الخارجية  بالتجارة  املكلفة 

الصناعة والتجارة واإلستثمار واإلقتصاد الرقمي املكلف باإلستثمار.

وأود بداية، أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير وللطاقم املرافق 
له على العرض القيم الذي تم تقديمه أمام اللجنة، وعلى التوضيحات 
وقد  النواب. هذا  والسادة  للسيدات  التي قدمت  الهامة  واملعلومات 
تطرق السيد الوزير في عرضه إلى السياق العام إلعداد مشروع القانون 
اإلستثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  بموجبه  تحدث   60.16 رقم 
والصادرات، حيث يندرج إحداث هذه الوكالة ضمن األوراش املعلن 
السادس -نصره هللا- خالل  امللك محمد  الجاللة  أمام صاحب  عنها 
الترويج  على  تعمل  مؤسسات   3 إدماج  ويهدف   ،2016 يوليوز  شهر 
املغربية  الوكالة  هي:  املؤسسات  وهذه  واحدة  وكالة  في  االقتصادي 
لتنمية االستثمارات، املركز املغربي إلنعاش الصادرات، مكتب األسواق 
واملعارض بالدار البيضاء. ويأتي مشروع إدماج هذه املؤسسات الثالث 
ضمن وكالة واحدة بناء على توصيات التقارير الصادرة عن املجلس 
إلى  خلصت  والتي  واملالية،  االقتصاد  وزارة  وعن  للحسابات  األعلى 
وجود كثرة املتدخلين وتشتث الجهود الناتجة عن وجود 3 مؤسسات 
تحت وصاية وزارة الصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، تعمل على 
الترويج لالقتصاد املغربي. كما أن االستراتيجيات والوسائل ال تتما�شى 
مع أولويات املغرب وفاعليه االقتصاديين، نظرا لغياب التنسيق بين 

املؤسسات الثالث فيما يخص عروض الترويج.

الدولة  استراتيجية  تنفيذ  في  للوكالة،  الرئيسية  املهمة  وتتلخص 
في مجال تنمية االستثمارات الوطنية واألجنبية وتشجيعها وإنعاشها، 
ميثاق  وتفعيل  االستثمارات،  لجنة  كتابة  بأعمال  القيام  خالل  من 
إشارة  رهن  املوضوعة  للمشاريع  للمعطيات  بنك  ووضع  االستثمار، 
املنتوجات  صادرات  تنمية  على  الوكالة  ستعمل  كما  املستثمرين. 
بقطاعات  الحالة-  -حسب  منها  املتعلقة  تلك  باستثناء  والخدمات، 
الفالحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة، مع مراعاة 
إنعاش  في مجال  للقطاعات والهيئات األخرى  االختصاصات املخولة 
األنشطة  مناطق  تطوير  أيضا  وستتولى  والصادرات.  االستثمارات 
الصناعية والتجارية والتكنولوجية، وفقا لالستراتيجية الوطنية ملناطق 

األنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية.

وأشار العرض التقديمي إلى أن مشروع القانون هذا حدد كيفيات 
يغفل  ولم  والصادرات،  االستثمارات  لتنمية  الوطنية  الوكالة  تسيير 
العرض التقديمي التطرق لعنصر املوارد البشرية، إذ سيتم ابتداء من 
دخول مشروع القانون الذي بين أيدينا حيز التنفيذ، نقل املستخدمين 
العاملين بالوكالة املغربية لتنمية االستثمارات وباملركز املغربي إلنعاش 
الصادرات ومكتب األسواق واملعارض الدار البيضاء للعمل بالوكالة، 
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الحقوق  بكافة  سيحتفظون  املدمجين  املستخدمين  أن  مؤكدا 
واالمتيازات التي كانوا يستفيدون منها ضمن إطارهم األصلي، وذلك في 

انتظار املصادقة على النظام األسا�شي الخاص بمستخدمي الوكالة.

وفي نفس السياق، ستنقل إلى الوكالة املنقوالت والعقارات التي توجد 
في ملكية الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات واملركز املغربي إلنعاش 
الصادرات ومكتب األسواق واملعارض الدار البيضاء، كما سينقل إلى 
الوكالة امللفات واألرشيف املمسوك من لدن هذه املؤسسات العمومية 

الثالث.

بعد االستماع للعرض التقديمي، تناول الكلمة السيدات والسادة 
النواب، في إطار مناقشة الخطوط العريضة لنص مشروع القانون الذي 
بين أيدينا، والذي يسير في سياق جديد متمثل في دمج ثالث مؤسسات 
بوكالة واحدة، عكس توجهات سابقة أدت إلى إحداث وكاالت أصبحت 

اآلن دون مردودية وتشكل عبئا على ميزانية الدولة.

ففي حين تم التنويه بهذا التجميع، أكد بعض السيدات والسادة 
النواب، على ضرورة وجود عدم تضارب اختصاصات كل من الوكالة 
االختصاصات  هذه  توازن  على  حفاظا  الو�شي،  الحكومي  والقطاع 
االقتراحات  النواب، عددا من  والسادة  السيدات  بينها. وقدم  ما  في 
رؤساء  إضافة  منها  القانون،  مشروع  إغناء  شأنها  من  واملالحظات، 
ملبدأ  تطبيقا  وذلك  اإلدارة،  مجلس  لتركيبة  يمثلهم  من  أو  الجهات 
العدالة املجالية بخصوص تنمية االستثمارات. كما وقف املتدخلون 
عند عالقة الوكالة باملراكز الجهوية لالستثمار وكيفية التنسيق بينها، 
وكذا عند املعيقات التي تعرقل جلب املستثمرين وعلى رأسها تعقيد 
املساطر اإلدارية وكثرة املتدخلين، إضافة إلى مشكل العقار وضعف 
البنيات التحتية لبعض الجهات، مؤكدين على ضرورة تكريس مبدأ 
الثقة بين اإلدارة واملستثمرين، ألنها ركيزة أساسية لنجاح أي مشروع 
الفساد  محاربة  عبر  األعمال  مناخ  تحسين  على  والعمل  استثماري، 

والرشوة وتحسين ظروف استقبال املستثمرين.

ولربط االستثمار بالتصدير، تم التأكيد على ضرورة تقديم الدعم 
املعارض  في  مشاركتهم  أثناء  الوطنية  املهنية  وللجمعيات  للمصدرين 
طالب  كما  الشأن.  هذا  في  الالزمة  الخبرة  وتوفير  بالخارج،  املنظمة 
السيدات والسادة النواب، بمراجعة شاملة التفاقيات التبادل الحر 
وحماية االقتصاد الوطني، في إطار اتفاقيات الشراكة التي يتم إبرامها 

مع باقي الدول.

ولتحقيق العدالة املجالية، طالب السادة النواب، بإقامة مناطق 
أنشطة صناعية وتجارية وتكنولوجية في مختلف جهات اململكة وعدم 

االقتصار على املناطق الصناعية الحالية.

وفي نفس اإلطار، تم التساؤل عن البرنامج الذي تم تسطيره لجعل 
التنمية  مخطط  لتسريع  املبذولة  واملجهودات  صناعيا  بلدا  املغرب 

الصناعية.

واغتنم السيدات والسادة النواب، فرصة مناقشة هذا املشروع، 
التي  الثاللث  باملؤسسات  العاملين حاليا  املوظفين  لوضعية  للتطرق 
سيتم دمجها في في الوكالة، مؤكدين على ضرورة إدماجهم دون املس 

بمبدأ الحق املكتسب.

وإثر ذلك، تقدم السيد الوزير، بعد االستماع لتدخالت السيدات 
والسادة النواب، في إطار املناقشة العامة، بتوضيحات وأجوبة على 

التساؤالت املطروحة.

وبداية، أكد على أن الهدف من مشروع القانون الذي بين أيدينا 
هو تحقيق املصلحة العليا للبالد، بعيدا عن أي صراع سيا�شي وحزبي 
أو تهافت حول الصالحيات واملسؤوليات، وأنه جاء بعد دراسة عميقة 
والسادة  السيدات  مالحظات  على  بناء  البرملان،  من  انطالقتها  كانت 
النواب، حول عمل املركز املغربي إلنعاش الصادرات. كما اعتمد إعداد 
مشروع القانون على تجارب عدد من الدول كأملانيا، سويسرا، السويد، 
فرنسا، اململكة املتحدة، املكسيك، كوريا الجنوبية، اليابان والبرازيل، 
إضافة إلى تقرير املجلس األعلى للحسابات حول تقييم عمل املؤسسات 
كان واضحا بخصوص  والذي  الوكالة،  في  دمجها  التي سيتم  الثالث 
االختالالت في التدبير اإلداري واملالي، مما تطلب تكثيف الجهود والعمل 

على إحداث وكالة واحدة تهتم بتنمية االستثمارات والصادرات.

وقدم السيد الوزير معطيات هامة عن تطور قطاع صناعة السيارات 
والطائرات ببالدنا، تجدونها مفصلة في الجواب املرفق بالتقرير، مؤكدا 
في نفس السياق، على أن تشجيع التصنيع ال يقتصر فقط على هذين 
القطاعين، بل هناك مجهودات كبيرة للنهوض بقطاعات أخرى كالنسيج 
املقاوالت  تشجيع  هو  املتوخى  الهدف  وأن  الغذائية،  والصناعات 
املصدرة وخلق املزيد من مناصب الشغل، بتشجيع املستثمر املغربي 
وجلب املستثمرين األجانب، وتوفير كل الظروف املالئمة لالشتغال وفق 

استراتيجية واضحة تؤسس ملبدأ الثقة بين اإلدارة واملستثمر.

اتفاقيات  حول  املقدمة  للمالحظات  الوزير،  السيد  وتطرق 
التبادل الحر، ووقف عند أهمية هذه االتفاقيات وضرورتها لتسويق 
املنتوج املغربي، مؤكدا على أنه وإن كان البعض يرى على أنها أضرت 
باالقتصاد املغربي إال أنها تشكل فرصة للمستثمرين املغاربة للترويج 
ملنتوجاتهم بالخارج، مضيفا أن العمل انصب في السنوات األخيرة على 
تدارك هذا الوضع لحماية املنتوج املغربي، وأن هذه اإلتفاقيات تدخل 
في اختصاص وزارة الخارجية والوكالة ستعمل على جلب املستثمرين 

وتشجيع املصدرين.

وخالل املناقشة التفصيلية ملواد مشروع القانون والتي عقد بشأنها 
اجتماع ثاني للجنة بتاريخ 14 يونيو 2017 تقدم السيدات والسادة 
النواب بمالحظات هامة، سواء على مستوى مضمون النص أو على 
مستوى الشكل تجدونها مفصلة ضمن طيات هذا التقرير، وأسفرت 
هذه النقاشات على تقديم تعديالت هامة من طرف فرق ومجموعة 



عدد.36–20.شوال.1438  )15.يوليوز.2017( الجريدة الرسمية للبرملان5ي15  

للوحدة  اإلستقاللي  والفريق  واملعاصرة  األصالة  فريق  األغلبية، 
والتعادلية بلغت في مجموعها 78 تعديال.

وخصصت اللجنة اجتماعا ثالثا انعقد يوم 21 يونيو 2017 خصص 
للتصويت على التعديالت وعلى مواد مشروع قانون رقم 60.16 تحدث 
حيث  والصادرات،  اإلستثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  بموجبه 
صادقت اللجنة على عدد من التعديالت أدرجت نتائجها في جداويل 

مفصلة ضمن فقرات هذا التقرير.

ونشير في األخير إلى أن اللجنة صادقت على مشروع قانون رقم 60.16 
تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات والصادرات كما تم 

تعديله باإلجماع، السالم عليكم.

 وويدا ورئيسا:

شكرا للسيدة النائبة، افتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة باسم فرق 
ومجموعة األغلبية للسيدة النائبة أسماء اغاللو.

 وأائبلا وويدةاأسماءاغالو ا:

 وويدا ورئيس،

 وويد تان ووادةا و 5ر ء،

حضر تا وويد تان ووادةا وأ  ب،

يشرفني أن أتدخل اليوم بإسم زميالتي وزمالئي عن فرق األغلبية 
البرملانية ملناقشة مشروع القانون رقم 16.60 تحدث بموجبه الوكالة 
لتنمية اإلستثمارات والصادرات، والذي شهد خالل عرضه  املغربية 
حقيقيا  وحوارا  فعاال  نقاشا  اإلقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  على 
وتعاونا بناء بين الحكومة والبرملان في تجسيد حقيقيي لتكامل األدوار 

بين املؤسستين التشريعية والتنفيذية.

 وويدا ورئيس،

حضر تا وويد تان ووادة،

إن تقوية اإلستثمار وإنعاش الصادرات هي من السبل األساسية 
اإلقالع  أوجه  مختلف  خاللها  ومن  اإلقتصادية  التنمية  لتعزيز 
على  الوطني  اإلقتصاد  تنافسية  تقوية  شأنها  من  كما  اإلقتصادي، 
الصعيد الدولي، وكذا الرفع من قدرات البالد إلنتاج الثروة وخلق فرص 
الشغل، باعتبارها أهم التحديات التي تواجه املغرب في الظرفية الراهنة. 
وفي خضم الدينامية التي تشهدها العديد من القطاعات املنتجة، يظل 
اإلستثمار الخاص هو املحرك األسا�شي والفعلي لسلسلة اإلنتاج وحجر 

الزاوية في تعزيز القيمة املضافة للناتج الداخلي الوطني.

اإلستثمارية  املجهودات  أن  اثنان  يختلف  ال  الصدد،  هذا  وفي 
املبذولة من طرف الدولة في إطار اإلستثمار العمومي عبر تقوية البنيات 
التحتية وتعزيز مؤهالت النتيج اإلقتصادي تبقى وتظل املحرك األسا�شي 

لإلقتصاد الوطني، باعتبارها أنها تشكل أزيد من 60 % من مجموع 
اإلستثمارات، فيما ال يشكل اإلستثمار الخاص سوى 34 % من الحجم 
اإلجمالي لإلستثمارK أي حوالي %10 من الناتج الداخلي الخام، وعلى 
سبيل املقارنة مع أول شركائنا أي اإلتحاد األوروبي، نجد أن اإلستثمار 
الخاص داخل منطقة األوروعلى الرغم من انخفاضه منذ سنة 2007 

ب15 نقطة ال يزال يشكل 19 % من الناتج الداخلي الخام.

حضر تا وويد تان ووادة،

بين  الهام  الهيكلي  اإلختالف  رغم  املقارنة  من  النوع  هذا  إن 
اإلقتصاديات الكبرى واألخرى السائرة في طريق النمو، إال أنني أسوقه 
هنا لتسليط الضوء على أن دور اإلستثمار العمومي هو تهيئة املجال 
والواقع أمام اإلستثمار الخاص واستجداد الرساميل سواء الداخلية 

أو الخارجية.

ومن هذا املنطلق، لم يكن يسعنا نحن في فرق األغلبية إال التعاطي 
إيجابيا مع تنزيل مقتضيات املشروع الذي نحن بصدده اليوم، بحكم 
أنه سيجعل من الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمار والصادرات شريكا 
مختلف  في  والفعال  الفاعل  التدخل  عبر  وذلك  للمستثمر،  حقيقيا 
مراحل سلسلة قيمية لإلستثمار منذ بداية اإلنتاج وحتى تثمين املنتوج 
الجهود  توحيد  في  الحكومة  إيجابيا مع رغبة  تفاعلنا  وإنعاشه، وقد 
واحدة،  مؤسسة  داخل  عمومية  مؤسسات   3 تجميع  عبر  وتالقحها 
الهدف منها هو رفع املردودية وتحقيقا للنجاعة املطلوبة في التعاطي مع 
ملفات اإلستثمار كإحدى أهم روافع التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.

إن إحداث هذه الوكالة بصيغتها هاته يعتبر تكريسا للحكامة وتفعيال 

ملبدأ تقوية التدخالت الحكومية، عبر توحيد املسؤولية وتسهيل التتبع 

واملحاسبة، وهنا ال بد من شكر الحكومة في شخص السيد وزير التجارة 

والصناعة وفريق عمله على الشجاعة والجرأة في تقديم هذا املشروع 

و لتعاطيه اإليجابي مع تعديالت الفرق، سواء األغلبية أو املعارضة، 

وأخص بالذكر املقتضيات املتعلقة بتوسيع املشاركة داخل املجلس 

قطاع  مهن  وعن  الجهات  عن  ممثلين  ليشمل  للمؤسسة  اإلداري 
الحضور  هذا  يكتسبه  أن  يمكن  الذي  الهام  للدور  نظرا  التصدير، 

مردودية  وتحسين  الوكالة  إستراتيجية  تسطير  في  التشاركية  لتفعيل 

تدخالتها.

الجهوي  التنزيل  الحكومة ضرورة  على  نؤكد  إذ  اإلطار،  هذا  وفي 

لتدخالت هذه الوكالة تكريسا ملبادئ العدالة اإلجتماعية واملجالية، 

وبين  املؤسسة  هذه  تدخالت  بين  وحقيقي  فعلي  تنسيق  إلى  لندعو 

املراكز الجهوية لإلستثمار في أفق إيجاد صيغة لتجميعها، توخيا ملزيد 

من الفاعلية وتأهيال لظروف توطيد اإلستثمار بصفة عادلة ومنصفة 

بين مختلف الجهات، أي مواكبة التوجه اإلستراتيجي للدولة للمقاربة 

الجهوية للتنمية اإلقتصادية، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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 وويدا ورئيسا:

شكرا السيدة النائبة، بإسم فريق األصالة واملعاصرة السيد النائب 
عزيزاللبار، قبل إعطاء الكلمة لزميلنا ال�شي عزيز اللبار توجد بالقاعة 
تلميذة غير عادية، حيث حصلت على أعلى معدل بالباكالوريا، فتحية 

لها باسمكم جميعا، شكرا، الكلمة لل�شي اللبار.

 وأائبا وويداعزيزا ولبار:

بوماهللاا ورحمانا ورحيم،

 وويدا ورئيس،

 ووادةا و 5ر ء،

نعم أسيدي متفقين شكرا، شكرا، حنا غادي نصوتو النيت على 
هذا ما�شي مشكل.

يتوخى  الذي  القانون  لهاذ مشروع  العامة  املناقشة  إطار  في  إذن 
من  البد  والصادرات،  اإلستثمار  لتنمية  املغربية  الوكالة  إحداث 
املبادرة  هذه  في  التفكير  دواعي  وعن  العام  السياق  على  نتوقف  أن 

التشريعية..

 وويدا ورئيس:

شوية اإلنصات، شوية اإلنصات، السيد النائب، السيد النائب.

 وأائبا وويداعزيزا ولبار:

التي نعتبرها أساسية ومهمة وإن جاءت املتأخرة، ترمي هذه املداخلة 
إلى إثارة اإلنتباه إلى بعض االشكاليات األساسية املرتبطة باإلستثمار 
لبعض  مباشرة  غنم�شي  الوقت،  لضيق  ونظرا  والصادرات،  الوطني 

النقط.

إن صياغة وزارة الصناعة والتجارة واإلستثمار واإلقتصاد الرقمي 
في  للدولة  تابعة  مؤسسات  ثالت  دمج  يهدف  هذا  القانون  مشروع 
مؤسسة واحدة، غايتها تجميع الجهود وتكريس قواعد الحكامة، وهذه 
الوكالة   ،MAROC EXPORE التصدير  مغرب  هي  الثالث  املؤسسات 
املغربية لتنمية االستثمارات ومكتب أسواق معارض الدار البيضاء، 
لتنمية  الوطنية  الوكالة  اسم  تحمل  واحدة  مؤسسة  في  وستدمج 
على  بناء  نظرنا  في  اتخاذه  تم  القرار  وهاذ  والصادرات،  اإلستثمارات 
مالحظات أكثر من مؤسسة في هذا الشأن، كاملجلس األعلى للحسابات 
ومديرية املنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة اإلقتصاد واملالية 
واملجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي، حيث أوصت هذه املؤسسات 
الترويجية للعرض املغربي،  في السياسات  بضرورة تحقيق اإللتاقية 
وكانت هذه املؤسسة قد انتقدت أداء مؤسسة الترويج، وحالة التشتث 
التي تعرفها وخاصيتها بما يفوت على املغرب العديد من الفرص على 
مستوى جلب اإلستثمارات األجنبية ورفع القدرة التصديرية للمنتوج 

املغربي، ومع تبني قواعد الحكامة في التدبير فإن هذه اآللية أي هي 
املؤسسة العمومية ستصبح مؤسسة قوية سترتقي إلى مستوى تطلعات 
املستثمرين واملصدرين، وتصبح مخاطبا وحيدا لهم مع تجميع وتوحيد 
املتعلقة  الجهود  وتنسيق  املغربي  للعرض  الترويج  اإلمكانيات وموارد 
بالتسويق واإلنعاش ... التجاري. كما أن هذه الوكالة في نظرنا سوف لن 
يتأتى لها النجاح إال إذا عملت وفق إستراتيجية هادفة للتواصل حول 
الفرص التي يتيحها اإلقتصاد املغربي، وذلك بتنسيق تام مع البعثات 
الدبلوماسية املغربية، كما أن هذه الوكالة يجب أن تصبح قوة اقتراحية 
للتبوء في مراكز  باملغرب، وذلك  فيما يتعلق بتحسين مناخ األعمال 
متقدمة في سوق عالمي تطغى عليه املنافسة الشرسة، والكل يعرف 
كما قال السيد الوزير، يعني اليوم املنافسة عندنا من طرف الدول 
األوروبية الشرقية، اللي اليوم تتقا�شى ما بين 500 حتى ل700 أورو، 
واملنافسة ما بين الصين اللي كانت 100 أورو دبا طلعات ل 500 حتى 
ل700 أورو، وبالتالي حتى املنافسة مع الدول فحال تركيا. إذن املوقع 
الجغرافي ديال املغرب اإلقتصادي كبوابة إفريقية و بوابة أوروبية زائد 
اليد العاملة هي األساس أو سر نجاح إقتصاد البالد، إذن فهاذ النطاق 
هذا إن شاء هللا، غادي نساعدو وخا احنا في املعارضة ما�شي املعارضة 
من أجل املعارضة، ولكن املعارضة البناءة ألجل الصالح العام، لذا 

يجب أن يرتكز نشاط هذه الوكالة على أربعة محاور ذات أولوية:

يعني  والتنافسية،  اليقظة  يعني  والتنافسية،  اليقظة  أوال-  .•
 ،la concuranceاحترام طبقا للقانون اللي صوتنا عليه ديال التنافسية و
إذن التنافسية خصها تكون طبقا إلحترام حتى االستهالك، يعني حتى 

املستهلك منضروهش؛

الترويج التجاري مع إلزامية فتح مكاتب تمثيلية لها بالخارج  .•
ومراقبتها وإعادة النظر في املندوبيات في الخارج، وحنا سمعنا للسيد 

الوزير كالمكم كان جد مهم فهاذ النطاق؛

التعاقد مع وكالء تجاريين دوليين وتنظيم تظاهرات ومعارض  .•
ذات طبيعة ترويجية وتسويقية، والكل السيد الوزير يعلم طريقة، يعني 
التنظيم من طرف اللوبيات في الخارج في نطاق تسويق املنتوج، يعني 

هذا مشكل جد عويص في الخارج؛

وكذا  الخارجية،  األسواق  على  التجارية  املعلومات  نشر  .•
معطيات العرض املغربي القابل للتصدير؛

وفي هذا الشأن، ال بد من تشجيع التصدير ألن هو الشغل الشاغل 
لجلب العملة الصعبة، عوض صرفها عن طريق اإلستيراد، وخاصة 
الكل يعلم بأن املغرب يستهلك أكثر من اإلنتاج، وهذه نقطة من النقط 
يعني  اإلعفاءات،  بعض  عندو  اللي  والتصدير  اإلنتاج  ألن  السوداء، 
العاملة، فال بد السيد  اليد  إعفاءات حيث تيصّدر وتينتج وتيشغل 
الوزير من إعادة النظر في بعض األغالط اللي تّدوز وخا تتكون بعض 
اإلعفاءات تتعطى في واحد الوقت ولكن تتحيد بطرق خاصة ملي تتكون 

عندهم الغرض ببعض املداخيل.
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 وويدا ورئيس:

شكرا، شكرا للسيد النائب، شكرا.

 وأائبا وويداعزيزا ولبار:

نصف دقيقة، السيد الرئيس ايال جا على خاطركم أنا مزاوك فيكم، 
إذن لهذا يعني سنصوت إن شاء هللا ألن األهم اللي تيهمنا في األصالة 
واملعاصرة ما�شي هي الحزب ديالنا فحسب،ولكن ألجل الوطن واملصلحة 
العامة سنصوت...ألن اإلستثمار، اإلستثمار، اإلستثمار هو سر النجاح 
العملة  وجلب  العاملة  واليد  التشغيل  لتشجيع  الوحيدة  اآللة  هو 

الصعبة، وشكرا وأستسمح إن أطلت.

 وويدا ورئيس:

شكرا، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد النائب 
أحمد التومي.

 وأائبا وويداأحمدا وت مي:

بوماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وويدا ورئيس،

 ووادةا و 5ر ء،

 وويد تان ووادةا وأ  ب،

يشرفني، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، أن أتدخل 
حول مشروع قانون رقم 60.16 الذي يؤسس إلحداث الوكالة املغربية 
لتنمية اإلستثمارات والصادرات، هاته املؤسسة التي حسب تحليلنا 
هي في الشكل انذماج لثالث مؤسسات، كما تم ذكرها وفي املضمون هي 
الربط الوثيق بين اإلستثمار والتصدير، أما في الجوهر وهذا مهم فهي 
الحصول على تمويل إضافي لإلقتصاد الوطني لتسريع انضمام بالدنا 

لنادي الدول الصاعدة.

الذي  املديونية  مؤشر مستوى  على  الرئيس،  السيد  وقفناه،  إذا 
الصادرات  تغطية  ومستوى  الخام  الداخلي  الناتج  من   65% يقارب 
للواردات والذي ال يتعدى%60، وإذا أخذنا بعين اإلعتبار معدل النمو 
اإلقتصادي في الثالثين السنة املاضية والذي لم يتعد %2.5 نستنتج 
أن بالدنا في حاجة ماسة إلى املزيد املزيد من الجهد لجلب اإلستثمارات 
وخاصة األجنبية منها، وضرورة تحويل هذه اإلستثمارات إلى منتوجات 
التاريخ اإلقتصادي،  للتصدير. ألن  ذات قيمة مضافة عالية وقابلة 
اإلقتصادات  ضمن  اآلن  هي  التي  الدول  أن  يبين  الرئيس،  السيد 
الصاعدة لم تكن تتعدى مديونيتها 30 إلى %40 من الناتج الداخلي 
الخام، ألن حاجز %65 يستحيل كسره دون طاقة هائلة لجلب املزيد 
من اإلستثمارات األجنبية وخاصة ذات الحمولة التكنولوجية العالية 

التي تمكننا من ضمان مستوى نمو يفوق 6 % على األقل لجيل كامل.

تبقى الصادرات السيد الرئيس كذلك حيوية لخفض عجز ميزاننا 
التجاري، ومن هنا يتجلى أهمية الرفع من قيمة املنتوج املغربي عبر 
توطين الصناعة ونقل التكنولوجية، كما بدأنا نجني ثماره في صناعة 

السيارات والطائرات.

لقد انخرط الفريق اإلستقاللي في مناقشة مشروع هذا القانون من 
قناعة راسخة، أن العالم يعرف سباقا محموما بين جميع دوله لجلب 
اإلستثمارات والبحث عن أسواق جديدة، إذ أربع دول مصنعة فقط 
تستحوذ على ما يزيد من 50 % من اإلستثمارات األجنبية، لذا كان 
الحرص على أن تكون مهام تدخل هذه الوكالة وهيكلتها ووسائل عملها 
في مستوى تحديات هذا السباق املحمود الدولي، وعليه فقد ساهم 
الفريق اإلستقاللي إلى جانب الفرق األخرى بتقديم مقترحات همت هاته 
املناقشات،  أثناء  التي سادت  التعاون  الجوانب وأستحضر هنا روح 
وبأجوبة السيد وزير الصناعة والتجارة واإلستثمار واإلقتصاد الرقمي 
ميدانية  خبرة  عن  وتنم  واملصداقية  الصراحة  تطبعها  كانت  التي 
عميقة، جعلتنا نشعر كأننا فريق عمل واحد، وهكذا تم إغناء دور 
الوكالة في معالجة جوانب أساسية متعلقة بجلب اإلستثمارات وإنعاش 
الصادرات والتكوين ونقل التكنولوجية وتوطين الصناعات عبر إشراك 
املقاوالت املغربية وحماية اإلستثمارات وتيهيء املناطق املعدة الستقبال 
املستثمرين إلى ضمان dans la mesure du possible أق�شى ما يمكن 
الحكامة  مؤسسات  تقوية  كذلك  وتمت  لإلستثمارات،  عادل  توزيع 
بمعية  تقوم  والتتبع  التوجيه  هيئة  الجهوي وجعل  الفاعل  كإضافة 

املدير العام بدور مجلس مديري حقيقي.

وهنا السيد الرئيس، ال بد من اإلشارة إلى ضرورة تسريع الحكومة 
لوضع القانون التنظيمي املتعلق بمدونة الحكامة الجيدة للمؤسسات 
النقاش  le pack de bonne gouvernance حتى ال يفتح  العمومية 
كل مرة عندما يتعلق األمر بدور مجالس اإلدارة وتكوينها ومسؤولية 
أعضائها ورئاستها وتحديد دور القطاع الحكومي الو�شي فيها، وتحديد 

سقف زمني لوجودها وإعادة النظر فيها إن هي لم تنجح في أهدافها.

البد كذلك في مثل هذا الصنف من املؤسسات اإلستراتيجية أن 
يتضمن قانون إحداثها موارد مالية قادرة تجعلها في منأى عن تقلبات 
امليزانيات السنوية للدولة وكافية لتحقيق أهدافها، تبقى كذلك شمولية 
تدخل الوكالة في مختلف مجاالت اإلستثمار والتصدير موضوعا جديرا 
باملتابعة، إذا كان بود فريقنا أن يشمل تدخل الوكالة جميع القطاعات 

بدون استثناءات؛

 وويدا ورئيس،

 ووادةا و 5ر ء،

 وويد تان ووادةا وأ  ب،

ارتياحه  التعبير عن  اإلستقاللي  الفريق  يود  املالحظات  رغم هذه 
لجودة املنتوج التشريعي الذي توصلنا إليه لهذا صوتنا عليه باإليجاب، 

شكرا.
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 وويدا ورئيس:

شكرا، السيدات والسادة النواب، نمر اآلن إلى عملية التصويت 
انطالقا من تقديم املادة 1 املتعلقة بالباب األول والخاص بأحكام عامة؛

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

ليس هناك من يعارض ومن يمتنع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الباب الثاني املتعلق باملهام:

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 6 من الباب الثالث واملتعلق بأجهزة اإلدارة والتسيير.

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الباب 4 الخاص بهيئة التوجيه والتتبع.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الباب الخامس الخاص بالتنظيم املالي.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الباب السادس املتعلق باملستخدمون.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

الباب السابع أحكام ختامية وانتقالية.

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 

اإلجماع.

شكرا للسيد الوزير، وشكرا للسيدات والسادة النواب.

يتعلق بتصفية   82.16 إلى مناقشة مشروع قانون رقم  نمر اآلن 

ميزانية السنة املالية 2014، الكلمة للسيد الوزير.

 وويدامصطفىا لخلفي،ا و 5يرا ملأتدباودىارئيسا لحك ملا
 ملكلفلاباوعالقاتامعا وبرملانان ملجتمعا ملدنيانيابلاعنا وويدا

محمداب سعيد،ان5يرا القتصادان ملاويل:

بوماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وويدا ورئيس،

 وويد تان ووادةا وأ  با ملحترمين،

لم  الذي  واملالية،  اإلقتصاد  وزير  السيد  عن  بالنيابة  يسعدني 

يتمكن من الحضور بسبب حضور نشاط ملكي بتطوان، أن أقدم أمام 

مجلسكم املوقر مشروع قانون التصفية للسنة املالية 2014، والذي 

يأتي في إطار مجهود الحكومة إلعداد مشاريع قوانين تصفية امليزانية في 

آجالها الدستورية، وتقديمها إلى البرملان من أجل املناقشة واملدارسة 

باعتبارها وسيلة أساسية في الرقابة البعدية لقوانين املالية، باش كيجي 

قانون التصفية كيتيح للبرملان يدير رقابة بعدية، واآلن..

 وويدا ورئيس:

شوية اإلنصات تكريما لتدخل السيد الوزيرمن فضلكم.



عدد.36–20.شوال.1438  )15.يوليوز.2017( الجريدة الرسمية للبرملان0ي15  

 وويدامصطفىا لخلفي،ا و 5يرا ملأتدباودىارئيسا لحك ملا
 ملكلفلاباوعالقاتامعا وبرملانان ملجتمعا ملدنيانيابلاعنا وويدا

محمداب سعيد،ان5يرا القتصادان ملاويل:

واليوم عندنا قانون املالية ديال 2014 تم تقديم وفق أجله في 2016 
وسيناقش اآلن حتى يعتبر مرجع في مناقشة قوانين املالية، واسمحوا لي 
في البداية أن أشكر السيدات نيابة عن السيد وزير اإلقتصاد واملالية 
السيدات والسادة النواب على العناية التي تم إيالئها لهذا املشروع 
والتنويه بالجدية التي طبعت مناقشته من طرف لجنة مراقبة املالية 
العامة باملجلس املوقر، خاصا وهو يؤسس ملزيد من الشفافية وربط 
للمالية  العمومي  التدبير  نجاعة  ترسيخ  وكذا  باملحاسبة  املسؤولية 

العامة.

في هذا اإلطار يقدم هذا املشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية 
الخصوصية  والحسابات  العامة  امليزانية  مستوى  على   2014 لسنة 
للخزينة، مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة ويتضمن عشر مواد 

وهذه املواد تشمل ما يلي:

األمر  تعلق  والنفقات، سواء  للموارد  النهائية  النتائج  إثبات  أوال: 
املسيرة  الدولة  أومرافق  الخصوصية  بالحسابات  أو  العامة  بامليزانية 

بصورة مستقلة.

ثانيا: ما يتعلق بفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات املسجلة 
اعتمادات  إلغاء  أيضا  العمومي،  الدين  ونفقات  التسيير  نفقات  في 
إلغاء  أيضا   ،2014 املالية  السنة  انتهاء  الغير املستهلكة عند  التسيير 
التزام  2013 محل  نهاية سنة  إلى  تكن  لم  التي  اإلستثمار  اعتمادات 
بالنفقات املؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة؛ بيان 
اعتمادات اإلستثمار املتوفرة في نهاية سنة 2014؛ نقل زيادات النفقات 
على املوارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى املكشوف في حساب 
من  لكل صنف  املديل  أو  الدائن  الرصيد  أخيرا ضبط  ثم  الخزينة؛ 
أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة املالية 2014.

 وويدا ورئيس،

 وويد تان ووادةا وأ  با ملحترم ن،

ما هي النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية؟ على مستوى امليزانية 
املالية  النهاية للسنة  القانون مبلغ اإلعتمادات  العامة حدد مشروع 

2014 برسم نفقات التسيير في 199 مليار درهم و400 مليون درهم.

مليار   194.77 السنة  نهاية  املنجزة عند  النفقات  بلغت  في حين 
درهم، 194 منها 102.16 مليار درهم نفقات موظفين، نفقات معدات 
ونفقات مختلفة 31.72 مليار درهم ثم تحمالت مشتركة 60.88 مليار 

درهم.

درهم،  مليار   69.91 اإلستثمار  نفقات  برسم  النهائية  اإلعتمادات 
استعمل مبلغ 48 على مستوى القطاعات الوزارية، استعمل منها 48 

مليار درهم يتوزع منها على مستوى القطاعات الوزارية 31.37 مليار 
درهم والتحمالت املشتركة 16.63 مليار درهم.

وبخصوص النفقات املتعلقة بالدين العمومي فقد تم إنفاق مبلغ 
64.87 مليار درهم الذي يتوزع ما بين اإلستهالكات 40.59 مليار درهم 

والفوائد والعموالت 24.28 مليار درهم.

 262.33 أما على مستوى املوارد، فقد بلغت التقديرات امليزانية 
مليار درهم هاذي التقديرات تامليزانية، لكن ما تم تحصيله بلغ 302.67 
مليار درهم، واحد الزيادة ديال حوالي 40 مليار درهم، وشكلت املوارد 
العادية 67.42 % من مجموع املوارد املحصل على مستوى الحسابات 
الخصوصية بلغت النفقات املنجزة 67,01 مليار درهم، وتم تحصيل 
81,29 مليار درهم، بمعنى كاين واحد الرصيد تبقى في حدود 14 مليار 

درهم.

أما بخصوص مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت 
اإلعتمادات النهائية برسم السنة املالية 2014 ما مجموعه 4,10 مليار 
درهم برسم نفقات اإلستغالل، وقد تم إستعمال 1,94 مليار درهم أي 

حوالي 2 مليار درهم.

وبلغت التقديرات النهائية ملوارد االستغالل ملرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة، بلغت التقديرات 4,36 مليار درهم، لكن تم تحصيل 
4,62 مليار درهم أي في هذا اإلطار سجلت زيادة بحوالي 300 مليون 

درهم.

املرتبطة  اإلستثمار  لنفقات  النهائية  اإلعتمادات  مجموع  بلغ  كما 
بمرافق الدولة املسيرة لهاذ املرافق 2,70 مليار درهم أنجز منها 941,51 

مليون درهم.

وباملقابل بلغت التقديرات النهائية للموارد املرتبطة باستثمار لهذه 
املرافق 3,18 مليار درهم، وتم تحصيل ما مجموعه 2,29.

على مستوى اإلنجاز، إذن عطينا التقديرات وعطينا ما تم تحصيله 
فعليا، تقديرات مرتبطة باملوارد، تقديرات مرتبطة بالنفقات، عملية 
التحصيل املرتبطة باملوارد والنتائج النهائية املرتبطة بالنفقات، على 
مستوى نسب اإلنجاز يمكن بحسب النتائج النهائية، فقد تم تحقيق 

النسب التالية:

على مستوى املوارد نسبة اإلنجاز %94؛

على مستوى التكاليف %81؛

املوارد ديال امليزانية العامة كانت نسبة إنجاز ديال %115 زيادة على 
املوارد اللي كان متوقع التحصيل ديالها؛

بالنسبة للموارد العادية 103 وموارد اإلقتراض %154؛

موارد الحسابات الخصوصية للخزينة هنا فين كانت النسبة أقل 
%56؛
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وموارد مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة %92؛

أما على مستوى النفقات:

نفقات امليزانية العامة التسيير واالستثمار ب2، %94؛

نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة %50؛

نفقات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة %42؛

وإجماال تكون امليزانية العامة سجلت زيادة للنفقات قدرها 4,96 
مليار درهم، وعرفت الحسابات الخصوصية زيادة للموارد على النفقات 
حددت في 14,28 مليار درهم، وسجلت مرافق الدولة املسيرة بصورة 

مستقلة زيادة للموارد على النفقات قدرها 4,03 مليار درهم.

وهكذا فإن تنفيذ قانون املالية لسنة 2014 املحصلة نتجت عنه 
زيادة للموارد على النفقات حددها مشروع القانون في 13,35 مليار 
درهم، تلكم السيدات والسادة النواب املحترمين النتائج النهائية لتنفيذ 
واملالية  اإلقتصاد  وزارة  مصالح  وحاليا   ،2014 لسنة  املالية  قانون 
تعمل على إعداد مشروع قانون التصفية لسنة 2015 ليتم عرضه 
على أنظاركم قبل نهاية هذه السنة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

 وويدا ورئيس:

شكرا للسيد الوزير، أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة بإسم فريق 
األصالة واملعاصرة السيد النائب رشيد العبدي.

 وأائبا وويدارويدا وعبدي:

اوكر ا وويدا ورئيس،

 وويدينا و 5يرين،

 وويد تان ووادةا وأ  با ملحترم ن،

كان بودنا أن نناقش قانون التصفية بحضور السيد الوزير املالية 
املالية  قانون  مشروع  يقدم  أن  يستحال  أظن  أنه،  على  واإلقتصاد 
من طرف وزير آخر، ولكن قانون التصفية لم يطلب تأجيل مناقشته 
والتصويت عليه، وبذلك يمكن أن تساءل اليوم، هل نحن نكرس مبدأ 
اللي بمثابة  املسؤولية واملحاسبة؟ ألن هاد قانون التصفية هذا هو 
ورقة يمكن محاسبة الحكومة على مجموعة من األفكار والبرنامج التي 
جاءت به، وبذلك غنقولو نفس املالحظات اللي فريق األصالة واملعاصرة 
قالها في السنوات السابقة وهي تأكد سنة بعد سنة، الفرضيات تؤخذ 
باستخفاف، ال يمكن 2014 أن نتوقع نسبة النمو ديال 4.2 ومسألة 
طبيعية وعادية ألن اإلقتصاد الوطني فهو مبني، جزء كبير منو مبني على 
الفالحة، وفي 2013 كانت عندنا سنة فالحية جد مهمة، وما يمكنش 
يجيو عندنا سنتين فالحيتين مهمتين 2013 و2014، ولو أننا نحصلو 
على نفس املنتوج الفالحي نسبة النمو غتكون stable ماغاديش تزيد، 

وكذلك اإلقتصاد الوطني ما حصلناش �شي طارىء جديد على أننا ولينا 
اإلنتاج  كنتجو  ينا 

ّ
ول في ظرف سنة  بالصناعة  اهتّمينا  اكثر،  كنتجو 

املجاالت غير  في  اإلنتاج  العكس  بل  أكثر،  أو خدماتي  أكثر  الصناعي 
الفالحية فهو نقص ذاك النمو ديالو غادي وهو كيهبط.

إذن التوقع ديال النسبة ديال النمو ديال 4.2 كان شبه مستحيل، 
وقلناها، وكذلك التوقعات ديال بنك املغرب آنذاك قالت أنه ما يمكنش 
نحصلو على هذاك نسبة النمو، شأن الحكومة هو شأن املؤسسات 
الدولية بحال la BAD اللي كتعامل مع املغرب وما عندهاش دراية قوية 
باإلقتصاد املغربي إعطاء، la BAD قالت نسبة ديال %4 الحكومة 4.2 
ولكن اللي وقع هو العكس 2.4 يمكن غير غلطو في الترتيب ديال األرقام، 
وبذلك الوضع في 2014 هو الوضع اآلن في 2013 كتجي الحكومة بمشروع 
قانون املالية متفائل جدا، وفي الحقيقة كنلقاو بأنه متواضع وبئيس، 
إضافة إلى ذلك كتجيبو لنا مجموعة من املؤشرات منها التضخم، هذاك 
العام ما جبتولناش التضخم، l›inflation ما تكلمتوش عليها، عالش؟ 
مع العلم أن سنة من بعد سنة كيكون حاضر هذاك املؤشر، واكتشفنا 
من بعد أنهم جايبين اإلصالح ديال نظام املقاصة، ألن نظام املقاصة إيال 
رفعتو الحماية على املواطنين في مجموعة من واملواد هاذ ال�شي غادي 
يأدي الش؟ الرتفاع األثمان، مع العلم أنكم قلتو مثال البترول يكون 
ب104 أو 105 ديال الدوالر للبرميل وانخفض، وانخفض السعر ديال 
الدرهم مقابل الدوالر، ولكن في األخير كنلقاو بأنه النسبة ديال األسعار، 
كلها ارتفعت وهاد ال�شي هذا خصو شوية ديال الوضوح، ألنكم كتجيو 
كتعرضو مشروع قانون أمام البرملانيين وكيسمعو الشعب، والنسيج 

اإلقتصادي اللي هو خاص اللي حتى هو كيبني التوقعات ديالو بناء على 

التوقعات ديالكم انتم وبذلك كتغلطو كل �شي، هاد ال�شي عالش اليوم 

عندنا اقتصاد وطني اللي هو ليس بمفّرح وما عرف �شي �شي تطور مهم.

الدرهم  ديال  التعويم  ديال  مسألة  واش  كنتسائلو:  اليوم  حنا 

أنها ما تناقشاتش داخل  اللي تكلمتو عليها، خرجتوها ولكن املشكل 

التواصل  ديال  في وسائل  البرملان،  قبة  كتناقش خارج  البرملان،  قبة 

اإلجتماعي، وكاين التصريح ديال الوزير مع وسائل اإلعالم ورد ديال 
الخبراء على وسائل اإلعالم، ودرتو السحب ديالو، حتى هو كان غيكون 

عندو نفس اآلثار ديال نظام املقاصة، كون خرجتوه في هاذ الوضع اللي 

احنا كنعيشوه في املغرب، فيه نوع من اإلحتقان، كنتو غادي تأزمو 

الوضع، هاذ قبة البرملان ما بقاتش هي املكان أو الفضاء اللي خاص 

يتفتح فيه النقاش، وال كيتفتح خارج القبة، وهاذ ال�شي ولينا كنالحظوه 

في مجموعة من املحطات، كاين عندنا بنك املغرب وعندنا الخزينة 

العامة، وعاد كيجي القانون ديال التصفية، بنك املغرب اللي تيقدم 

الوالي ديال بنك املغرب تيقدم تقرير أمام صاحب الجاللة سنة من بعد 

ما كتسالي السنة املالية، من بعد منو بناء على املعطيات اللي كياخذها 

من..
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 وويدا ورئيس:

السيد النائب الختم

 وأائبا وويدارويدا وعبدي:

وبذلك سوف أصوت ضد هاذ القانون ديال التصفية، شكرا.

 وويدا ورئيس:

شكرا، باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية السيد النائب 
محمد بودس.

 وأائبا وويدامحمداب دس:

بوماهللاا ورحمنا ورحيم،ان وصالةان ووالماعللا ةمين،

 وويدا ورئيس،

 وويد نا و 5ير ن،

 وويد تان ووادةا وأ  با ملحترمين،

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
في مناقشة مشروع قانون 82.16 يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 
وانعدام رؤية  بالضبابية،  في ظل وضعية سياسية مطبوعة   ،2014
اإلجتماعي،  باإلحتقان  مطبوعة  اجتماعية  وضعية  املعالم،  واضحة 
وضعية اقتصادية مطبوعة بأزمات خانقة، وضعية مالية مقلقة بعد 
اإلرتباك الحكومي بخصوص تحرير صرف الدرهم، وضعية حقوقية 

مطبوعة بالتوتر.

 وويدا ورئيس،

نناقش مشروع قانون يبقى بعيدا عن التفعيل السليم للدستور، 
وترجمة أحكام الفصل 76 منه، والتي بمقتضاها يجب على الحكومة أن 
تعرض سنويا على البرملان قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية، 
والذي ينبغي أن يتضمن حصيلة ميزانية التجهيز بالخصوص التي انتهت 
مدة نفاذها وذلك خالل السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هاذ القانون، 
فلماذا إذن هذا التأخير في عرض مشاريع قوانين التصفية على السلطة 
التشريعية حتى يتمكن أعضاء البرملان من ممارسة حقهم الدستوري في 
مراقبة مدى تنفيذ قوانين املالية حتى تشكل هذه املشاريع آلية حقيقية 

ملراقبة العمل الحكومي.

نناقش مشروع قانون التصفية لقانون املالية 2014، عرفت خالله 
القطاعات الحكومية في مجملها نسبة اإلنجاز ال تتعدى %51، األمر 
الذي يطرح أكثر من تساؤل عن األسباب الحقيقية لهذه املفارقة التي 
تنعكس سلبا على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدنا؟ وبالتالي 
املبنية  والتوقعات  الفرضيات  عليها  تستند  التي  األسس  مدى صحة 
عليها امليزانيات السنوية، ومدى احترامها ملبادئ الحكامة الجيدة وربط 

املسؤولية باملحاسبة.

في هذا السياق نستحضر نموذجا حيا للمشاريع املبرمجة التي ال زالت 
تعرف تأخرا في التنفيذ وما لهذا التأخير من انعكاسات على الوضعية 
االقتصادية واإلجتماعية للساكنة إقليم الحسيمة نموذجا، هذا يعني 
أيضا أن البرملان ال يمارس مهامه الدستورية في الوقت املحدد، فيما 
يخص تقييم السياسات العمومية كما ينص على ذلك الفصل 70 من 

الدستور، بما يضمن التدبير

الجيد للشأن العام، مادامت امليزانيات السنوية ذات بعد قطاعي، 
في انتظار الشروع في اعتماد ميزانية البرامج ابتداء من مشروع قانون 
وال  الجديد،  للمالية  التنظيمي  القانون  مع  انسجام   2018 املالية 
أثرناها،  التي  املالحظات  ببعض  التذكير  دون  املناسبة  هذه  تفوتني 
أثارها تقرير املجلس األعلى للحسابات سواء فيما يتعلق بكون جزء من 
نفقات التسيير تم صرفه في شكل إعانات وإمدادات مليزانية موازية، 
حسابات خصوصية للخزينة، ومرافق الدولة النص املسيرة بصورة 
مستقلة، ومؤسسات عمومية على أساس احتسابها كنفقات منجزة 
بنسبة %100، أو من حيث كون بعض النفقات غير املبررة من حيث 
طبيعتها وأجور صرفها أو من حيث غياب الطابع اإلستعجالي لبعض 
التحويالت بالنسبة للنفقات الطارئة واملخصصات اإلحتياطية أو من 
حيث غياب الجدوى من التحويالت املالية لفائدة املؤسسات واملقاوالت 
العمومية والقطاعات اإلجتماعية التي الزالت تعرف تدهور وتدنيا في 
مستوى الخدمات املقدمة، أو من حيث عدم جدوى بعض الحسابات 
والنتائج  األهداف  حيث  من  ضعيفا  دورها  يبقى  التي  الخصوصية 
اإلدارية  املحاسبة  امليزان،  تحيين  أو من حيث عدم  عليها،  املحصلة 
ومحاسبة مرافق الدولة خاصة فيما يتعلق بمسطرة التحصيل أو من 
حيث غياب أي دراسة لجدوى بالنسبة لإلعتمادات املرحلة من سنة 
2014 إلى 2015 وغيرها من املالحظات الهامة، نتمنى أن يتم تجاوزها 

من خالل قانون التصفية للسنة املالية 2015، السالم عليكم.

 وويدا ورئيس:

األغلبية  مجموعة  فرق  باسم  اآلن  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
للسيد النائب محمد لحموش.

 وأائبا وويدمحمدالحم ش:

بوماهللاا ورحمانا ورحيم.

 وويدا ورئيسا ملحترم،

 وويد تان ووادةا و 5ر ء،

 وويد تان ووادةا وأ  با ملحترم ن،

لإلدالء  األغلبية  مجموعة  فرق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
بوجهة نظرنا بخصوص مشروع قانون رقم 82.16 املتعلق بتصفية 
باعتبار  بامتياز  للمحاسبة  لحظة  وهي   ،2014 املالية  السنة  ميزانية 



يي15 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.36–20.شوال.1438  )15.يوليوز.2017( 

العمومية من  للمالية  البعدية  للرقابة  يعتبر وسيلة  التصفية  قانون 
طرف البرملان.

وإذا كنا نسجل باعتزاز الجهود الحكومية الهادفة إلى تقديم قوانين 
التصفية إلى املؤسسة التشريعية داخل اآلجال الدستورية والقانونية، 
فإننا نشير بأن حجم املواكبة والدراسات لهذه املشاريع ال تعكس األهمية 
التي تكتسيها كوسيلة ناجعة للمراقبة البعدية التي يضطلع بها البرملان، 
مساءلة على مستوى الحكامة املالية ومنسوب املطابقة بين اإللتزام 
والتنفيذ، يقدم كل األرقام والبيانات التي تمكن فعال من الوقوف عن 
ما تم اتفاقه وإنجازه من الناحية املحاسباتية لكنه ينطوي كذلك على 
نفس سيا�شي يجعل السياسات العامة للحكومة تحت مجهر التقييم 
والتصويت، واقتراح مسلك الحكامات املال األفضل الذي يجتهد في 
جلب املوارد وعقلنة النفقات وحسن توزيعها، انطالقا من الحاجيات 
امللحة لبعض القطاعات وخاصة منها اإلجتماعية، كما أن العبرة من كل 
هذا النقاش تكمن في مدى تحقيق النتائج انطالقا من األهداف املحددة 
التي على أساسها تم فتح اعتمادات وصرف النفقات، وال شك السيد 
الجهود  وتؤكد حجم  تبين  املشروع  لهذا  املتأنية  القراءة  أن  الرئيس 
التي بذلتها الحكومة خالل السنة التي يشملها هذا املشروع واملتمثل في 

تحصين املالية العمومية والحفاظ على الطابع السيادي املالي.

على الرغم من اإلكراهات والسياقات الدولية واإلقليمية املؤثرة، 
نريده  الذي  التنموي  نموذجها  على  التوقيع  نحو  ماضية  بالدنا  لكن 
متفردا ومقدارا وطموحا، البد من التأكيد على ضرورة اإلجتهاد أكثر في 
تحويل اإلكراهات إلى إنجازات بتحديد األولويات ودعم القطاعات من 
الناحية التدبيرية وتقوية الحكامة وفق مقاربة مندمجة تجعل املواطنين 
هدف كل السياسات العمومية، وكل اإلصالحات، فبالدنا السيد الرئيس 
انخرطت في مسلسل متدرج إلصالح على مختلف املستويات ضمنها 
يتعين  الكبرى واملشاريع اإلنمائية، وهي مشاريع  العديد من األوراش 
أن تحدث تغييرا جذريا يؤسس ملصلحة املواطنين مع الدولة، ويزرع 
الثقة من جديد في مؤسساتها، فالبد من تقديرنا من الثقة من جديد 
في مؤسساتها، فالبد من فتح حوار جاد ومسؤول ومنفتح وشامل من 
أجل تأمين استمرارية املشاريع املبرمجة واحترامها آلجال التنفيذ وتوزيع 
ثمارها بشكل عادل ومتوازن على اإلنسان واملجال، لقد عرفت السنة 
التي شملها هذا املشروع منحى إيجابيا ملؤشرات املالية العمومية، وذلك 
التوازنات املاكرواقتصادية لبالدنا، ويتجلى ذلك  باملوازاة مع تحسن 
باألساس في تقليص عجز امليزانية واستقرار املداخيل العادية، غير أن 
التطور اإليجابي لهذه املؤشرات ال ينفي مجموعة من الصعوبات أبرزها 

املستوى املرتقب لديون الخزينة كما أن مجهود االستثمار.

 وويدا ورئيس:

شكرا للسيد النائب، السيدات والسادة النواب نمر اآلن إلى عملية 
التصويت:

أعرض املادة رقم 1 املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 157

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

املادة 2 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 157

املعارضون: 52

املمتنعون: 30

املادة 3 كما، غادي نضيفوه في التصويت املوالي إن شاء هللا، أعرض 
املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 157

املعارضون: 53

املمتنعون: 30

املادة 4 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 157

املعارضون: 53

املمتنعون: 30

املادة 5 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 157

املعارضون: 53

املمتنعون: 30

املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 157

املعارضون: 53

املمتنعون: 30

املادة 7 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 157

املعارضون: 53

املمتنعون: 30

املادة 8 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 157
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املعارضون: 53

املمتنعون: 30

املادة 9 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 157

املعارضون: 53

املمتنعون: 30

وأخيرا املادة 10 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 157

املعارضون: 53

املمتنعون: 30

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 159

املعارضون: 53

املمتنعون: 30

يتعلق   82.16 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

بتصفية ميزانية السنة املالية 2014، لنا جلسة أخيرة على الساعة 

السادسة والنصف لالستماع لعرض السيد الرئيس األول للمجلس 

األعلى للحسابات، شكرا لكم.
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محضرا لجلولا وتاسعلان وعشرين

 وتاريخ: الثالثاء 09 شوال 1438 ه )4 يوليوز 2017م(.

 ورئاسل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

 وت قيت: ساعة وأربعة عشر دقيقة ابتداء من الساعة السادسة 
مساء والدقيقة السادسة والخمسين.

لالستماع  تخصص  مشتركة،  عمومية  جلسة  جدن0ا ةعما0: 
لعرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال 

املجلس برسم سنة 2015.

 وويدا لحبيبا ملاوكيارئيسا لجلول:

أورفا عللا ن ووالما ن وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بوما
 ملرسلين.

افتتحت الجلسة،

 وويدارئيسامجلسا ملوتشارين،

 وويدا ورئيسا ةن0اولمجلسا ةعللاولحوابات،

 ووادةاأعضاءا لحك مل،

 وويد تان ووادةا وبرملاني ن،

طبقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور وخاصة الفقرة األخيرة 
منه، يقدم الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات خالل هذه الجلسة 
للسيد  الكلمة  املجلس.  أعمال  عن  عرضا  البرملان  ملجل�شي  املشتركة 

الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، فليتفضل مشكورا.

 وويداإدريساجط ا ورئيسا ةن0اولمجلسا ةعللاولحوابات:

أورفا عللا ن ووالما ن وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بوما
 ملرسلينانعللاآوهانصحبه.

 وويدارئيسامجلسا وأ  با ملحترم،

 وويدارئيسامجلسا ملوتشارينا ملحترم،

 ووادةا و 5ر ء،

 وويد تان ووادةا وأ  بان ملوتشارننا ملحترم ن،

عن  عرض  لتقديم  املوقر  مجلسكم  أمام  بالحضور  أتشرف 
أعمال املجلس األعلى للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات عمال 
محطة  اللحظة  هذه  وتعتبر  الدستور.  من   148 الفصل  بمقتضيات 
للمؤسسة  تتيح  بحيث  الدستورية  املؤسسات  بين  للتعاون  أساسية 
التشريعية أخذ فكرة وافية عن عمل الجهاز األعلى للرقابة على املالية 
العامة بما يساعد مؤسستكم املوقرة على القيام بدورها الدستوري 

املتمثل في املساءلة والتقييم وممارسة الرقابة إزاء العمل الحكومي، 
األمر الذي من شأنه أن يسهم في إغناء مسار الديمقراطية في بالدنا من 
وتقييمها  العمومية  السياسات  تنزيل  واملناقشة حول  التحري  خالل 
التي قد تشوبها. ومن جهة يحاول املجلس األعلى  ورصد اإلختالالت 
للحسابات جاهدا املساهمة في تحسين وترشيد التدبير العمومي وفي 
إشاعة ثقافة اإلدالء بالحساب من خالل ممارسة كافة اإلختصاصات 

التي أوكلها له الدستور والقانون.

ن ملوتشارننا ن ووادةا وأ  با حضر تا وويد تا
 ملحترم ن،

أصدر املجلس األعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي عن سنة 
قمت  كما  هللا،  نصره  امللك  جاللة  إلى  برفعه  تشرفت  وقد   ،2015

بتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئي�شي غرفتي البرملان.

قام  الذي  السنوي  التقرير  فإن  األنشطة،  مختلف  سرد  ودون 
املجلس بنشره قد تم وضعه على موقعه اإللكتروني، كما يوجد رهن 
وضع  كما  تفصيل.  بكل  األنشطة  هذه  يقدم  له  ملخصا  إشارتكم 
املجلس األعلى للحسابات بين أيديكم بتاريخ 22 ماي تقريرا حول تنفيذ 
قانون املالية لسنة 2014 وتصريحا عاما بمطابقة حسابات املحاسبين 
العموميين الفردية للحساب العام للمملكة. ونأمل أن يسهم التقرير 
في إغناء مناقشاتكم وأن تولوا دراسة مشروع قانون التصفية العناية 
واألهمية الالزمتين، أعلم أنكم وافقتم عليه اليوم في مجلس النواب 

أتكلم على مجلس املستشارين.

ن ملوتشارننا ن ووادةا وأ  با حضر تا وويد تا
 ملحترم ن،

املجلس  أن  على  ينص  الذي  الدستور  من   147 للفصل  إعماال 
قوانين  تنفيذ  على  العليا  املراقبة  ممارسة  يتولى  للحسابات  األعلى 
املالية، إسمحوا لي أن أتوقف عند بعض الجوانب األساسية لتطور 
املالية العمومية لسنة 2016 بناء على املعطيات الحسابية املتوفرة 
لتلك السنة. وكما تعلمون يعد قانون املالية لسنة 2016 األول الذي 
تم اعتماده في ظل القانون التنظيمي للمالية الجديد واألخير في الوالية 
الحكومية 2012-2016. وحسب املعطيات الصادرة عن وزارة اإلقتصاد 
واملالية تتجلى أهم إنجازات املالية العمومية لتلك السنة في العناصر 

التالية:

- أوال: تحسن املداخيل العادية بما يناهز 7,8 مليار درهم، إثر ارتفاع 
الدخل،  على  للضريبة  بالنسبة  وخاصة  أساسا  الجبائية  املداخيل 
والضريبة  املضافة،  القيمة  على  الضريبة  الشركات،  على  الضريبة 
بتقريبا  الجمركية  الحقوق  موارد  ارتفعت  كما  لالستهالك.  الداخلية 
1,3 مليار عالقة بتزايد الواردات الخاضعة للضريبة وبتكثيف عمليات 
املراقبة. أما موارد املساعدة الخارجية، فقد تزايدت بما يناهز 4 مليار 
موارد  تراجعت  حين  في  درهم،  مليار   7,2 بلغت  حيث  الدرهم  ديال 



عدد.36–20.شوال.1438  )15.يوليوز.2017( الجريدة الرسمية للبرملان5ش15  

االحتكار املتأتية من املؤسسات العمومية ومساهمات الدولة بما يناهز 
770 مليون درهم؛

- وفيما يتعلق بالنفقات العادية والتي بلغت 201 مليار درهم، فقد 
أن كتلة األجور  سجلت شبه استقرار لحجمها اإلجمالي على أساس 
مليون  و400  مليار  قدرها  بزيادة  درهم  مليار   104,3 يناهز  ما  بلغت 
درهم، وبقيت في حدود %11 من الناتج الداخلي الخام. أما إذا أخذنا 
بعين االعتبار مساهمات الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد والتغطية 
لفائدة  العامة  امليزانية  إمدادات  في  األجور  حصة  وكذا  الصحية 
املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية واالجتماعية، فإن إجمالي 
النفقات الفعلية للموظفين يرتفع إلى 130,8 مليار درهم بزيادة قدرها 6 

ماليير درهم ويصل إلى 13 % من الناتج الداخلي الخام؛

وكذا  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  لفائدة  التحويالت  أما   -
الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغت 22,5 مليار درهم عوض 
18,8، وفي املقابل تراجعت نفقات املعدات والخدمات وفوائد الدين 
بمستويات ضعيفة. ومن جانب آخر بلغت تكاليف املقاصة ما يناهز 
14,1 مليار درهم، أي تقريبا نفس مستوى األداءات لسنة 2015. كما 
نسجل تزايد نفقات االستثمار والتي بلغت 63,2 مليار درهم بارتفاع 

يناهز 4,5 مليار درهم.

عجزا   2016 ميزانية  تنفيذ  سجل  فقد  املعطيات  لهذه  واعتبارا 
للخزينة قدره 40,56 مليار درهم أي ما يعادل 4,1 % من الناتج الداخلي 
الخام، مقابل 3,5 % الذي كان متوقعا في قانون املالية و4,2 املسجل 

في سنة 2015.

وفي تقييمه لوضعية عجز امليزانية، يرى املجلس األعلى للحسابات 
نسبة  احتساب  في  الحكومة  تعتمدها  التي  املنهجية  ضرورة مراجعة 
بها  أتى  التي  املستجدات  كأحد  الصدقية  مبدأ  مع  انسجاما  العجز 
املالية. وفي هذا الصدد،  املتعلق بقوانين  التنظيمي الجديد  القانون 
نالحظ أن حجم العجز حسب املنهجية املعتمدة ال يأخذ بعين االعتبار 
املقاوالت  لفائدة  الدولة  على  املستحقة  كالديون  املعطيات  بعض 
برسم دين الضريبة على القيمة املضافة والديون املترتبة عن فائض 
األداءات برسم الضريبة على الشركات، وكذا تلك املتعلقة بالخدمات 
فعلى  بسدادها.  القيام  للدولة  يتسن  لم  والتي  التجارية  الطبيعية 
سبيل اإلشارة يتبين من خالل املعطيات املتوفرة لدى اإلدارة العامة 
للضرائب أن إجمالي الديون املستحقة لفائدة املؤسسات واملقاوالت 
العمومية وصل في نهاية سنة 2016 إلى 24,5 مليار درهم برسم الضريبة 
على القيمة املضافة وحدها، و7 مليار درهم في شكل متأخرات لألداء 
وتهم هذه الديون على وجه الخصوص 6 مقاوالت عمومية هي: املجمع 
الشريف للفوسفاط، شركة الطرق السيارة باملغرب، املكتب الوطني 
الوطني  املكتب  الحديدية،  للسكك  الوطني  املكتب  والكهرباء،  للماء 
للمطارات، شركة الخطوط امللكية املغربية. وعلى الرغم من مجهود 
اإلدارة العامة للضرائب لتصفية جزء من هذه املتأخرات يقدر تقريبا 

5 ديال املليار 4,9، فإن الحجم اإلجمالي لهذه الديون ال يزال مرتفعا 
مما يزيد من التحمالت املالية للمؤسسات واملقاوالت العمومية املعنية، 

ويضع املقاوالت املتعاملة معها في وضعية صعبة.

تفاقم  نسجل   ،2016 لسنة  الخارجية  الحسابات  مستوى  وعلى 
عجز الحساب الجاري مليزان األداءات، الذي انتقل من 21,1 مليار درهم 
و%2,2 من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 إلى %44,5 و%4,4 من 
الناتج الداخلي الخام ما يعني أنه تضاعف خالل السنة الواحدة متأثرا 

بعوامل أذكر البعض منها أو أهمها:

- أوال: ارتفاع عجز امليزان التجاري ألول مرة منذ ثالث سنوات بنسبة 
عالية بلغت %19,3 نظرا لتزايد وتيرة الواردات بنسبة %9,5، في حين 
انحصر نمو الصادرات في %2,5 على الرغم من األداء الجيد للصادرات 

املرتبطة باملهن العاملية للمغرب؛

تقريبا  إلى  املباشرة  األجنبية  تراجع مداخيل اإلستثمارات  ثانيا:   -
33 مليار درهم سنة 2016 مقابل تقريبا 40 مليار 39,92 في السنة التي 

سبقتها أي بانخفاض وصل تقريبا 7 ديال املليار أو %17؛

- ثالثا: هناك تحسن نسبي ملداخيل األسفار وكذا بالنسبة لتحويالت 
املغاربة املقيمين بالخارج التي تزايدت نقولو ارتفعت ب4 ديال املليار 

ديال الدرهم.

وقصد الحد من إختالالت الحسابات الخارجية، ونظرا للميزانيات 
الهامة التي ترصد سنويا لإلستثمار، خصوصا لتمويل اإلستراتيجيات 
القطاعية، يو�شي املجلس بتعبئة كل الطاقات قصد استفادة بلدنا 
من الفرص التي يتيحها تطور التجارة العاملية عبر تنمية وتنويع العرض 
التصديري والسياحي، وكذا الرفع من نسب اإلندماج الصناعي والزيادة 
في القيمة املضافة املحلية والتحكم في الواردات عبر اإلعتناء بالسوق 
يعرفه  الذي  املتفاقم  العجز  تقليص  في  املساهمة  وبالتالي  الداخلية 
امليزان التجاري والحساب الجاري مليزان األداءات وتحصين احتياطاتنا 
من العملة الصعبة. كما يجب إعادة النظر في التدابير التحفيزية املوجهة 
األول  املصدر  باعتبارها  منها  واملتوسطة  الصغرى  خاصة  للمقاوالت 
وفاعال هاما في املبادالت الخارجية للمملكة وفي إحداث وخلق فرص 

الشغل.

ن ملوتشارننا ن ووادةا وأ  با حضر تا وويد تا
 ملحترم ن،

في إطار مهامه املتعلقة بتقديم املساعدة للبرملان طبقا للفصل 148 
من الدستور، وبطلب من السيد رئيس مجلس النواب، سبق للمجلس 
الخصوصية  الحسابات  بعض  بمراقبة  قام  أن  للحسابات  األعلى 
للخزينة، وقد أبرزت هذه املهمة العديد من اإلختالالت، حيث كانت 
املالية  النواب أعضاء لجنة مراقبة  السادة  موضوع نقاش مثمر مع 
العمومية، لجنة نشيد بتعاملها اإليجابي مع تقارير وتوصيات املجلس 

األعلى للحسابات.
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املالية  لبنية قانون  بنفس املوضوع، ومن خالل دراسته  وعالقة 
تشوبه  الخصوصية  الحسابات  تدبير  أن  املجلس  يالحظ  السنوي، 

العديد من اإلختالالت ومن أهمها:

- أوال: تنامي هذه الحسابات التي يبلغ اليوم عددها 74 حساب، 
وذلك على الرغم من تقليص فئاتها بمقت�شى القانون التنظيمي للمالية 

وترشيد بعضها من خالل مقتضيات قوانين املالية للسنوات األخيرة؛

- ثانيا: تشمل بعض حسابات الخزينة جزء من نفقات اإلستثمار 
والتسيير املتعلقة باختصاصات الوزارات املعنية وهي تمثل في الواقع 
وسائل ميزانياتية إضافية تتوخى اإلدارات املعنية من خاللها اإلستفادة 
التي تتيحها مساطر الحسابات الخصوصية، ال سيما في  من املرونة 

مجال ترحيل االعتمادات إلى السنة املوالية؛

- ثالثا: يتوفر جزء من هذه الحسابات على أرصدة مرتفعة بصفة 
بنيوية، متأتية أساسا من األرصدة املرحلة من سنة ألخرى، حيث بلغت 
أرصدتها عند نهاية سنة 2016 ما يزيد عن 122,7 مليار ديال الدراهم، 
ويؤشر حجم األرصدة على ضعف البرمجة وعدم تتبع العمليات املتعلقة 
بها ويطرح تساؤالت حول الداللة امليزانياتية واملحاسباتية لهذا الصنف 

من اإلعتمادات.

ومن املفارقات التي نسجلها بهذا الخصوص، أن هناك حسابات 
ذات طابع اجتماعي تتوفر على أرصدة مهمة لكنها غير مستعملة، وفي 
املقابل هناك حاجيات ملحة ومستعجلة في املجاالت االجتماعية تواجه 
إكراهات في التمويل، ونذكر من ضمن هذه الحسابات على سبيل املثال 
ال الحصر األرصدة املتوفرة في صندوق التماسك االجتماعي: 8,9 مليار 
درهم، وصندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية: 1,8 مليار، الحساب 
الخدمة األساسية  مليار، صندوق   1,9 املركزية:  بالصيدلية  الخاص 
للمواصالت: 2,9 مليار، صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات: 3,5 
القيمة  الضريبة على  الترابية من حصيلة  الجماعات  مليار، وحصة 

املضافة: 4,4 مليار درهم.

وباإلضافة إلى النقص املسجل على مستوى البرمجة وضعف وتيرة 
في  الحسابات الخصوصية تستلزم  صرف االعتمادات، فإن وضعية 
نظر املجلس معالجة إشكالية تزايد أعدادها وترشيد حكامتها والتقيد 
بخصوص  للمالية  التنظيمي  القانون  عليها  ينص  التي  بالضوابط 
إحداثها وقواعد تدبيرها، ووضع معايير صارمة تحد من اللجوء إلى هذه 

الحسابات وتمكن من االحتفاظ على وظائفها االستثنائية.

حضر تا وويد تا ووادةا وأ  بان ملوتشارننا ملحترم ن،

وتيرته  الخزينة  دين  واصل  فقد  الدين،  وضعية  بخصوص 
التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم عند نهاية 2015 إلى 657 
مليار درهم سنة 2016. مسجال مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار 
درهم، وقد تم اكتتاب هذا املبلغ أساسا على مستوى السوق الداخلية 

في حدود 26 مليار درهم.

وفيما يخص الدين العمومي بما في ذلك الدين الذي يستفيد من 
من  انتقل  ملحوظا حيث  ارتفاعا  فإن حجمه عرف  الدولة،  ضمان 
810,9 مليار درهم إلى 850,5 مليار درهم أي بارتفاع قيمته 39,6 مليار 
درهم. ويسجل املجلس املنحى التصاعدي للمديونية خالل السنوات 
األخيرة، فعلى سبيل اإلشارة تزايد حجم الدين الخارجي للخزينة في ما 
بين 2010 و2016 بما يناهز 272,4 مليار حيث انتقلت نسبته في الناتج 

الداخلي الخام من %49 سنة 2010 إلى 64,8.

نفس  في  تفاقما  العمومي  الدين  االتجاه، عرف حجم  نفس  وفي 
إلى38,9. وتجدر   % 59,4 384,6 مليار حيث ارتفع من  الفترة بقيمة 
اإلشارة في هذا الصدد أن املديونية واصلت وتيرتها املتسارعة على الرغم 
من الظرفية املواتية خالل األربع سنوات األخيرة والتي تميزت بتنامي 
موارد املنح الخارجية و بتراجع األسعار العاملية للطاقة واملواد األساسية 
وانعكاساتها اإليجابية على نفقات املقاصة التي انخفضت نسبتها في 
الناتج الداخلي الخام من %6,5 سنة 2012 إلى %1,4 في السنة املاضية. 
واعتبارا لذلك، فإن املجلس األعلى للحسابات يو�شي بضرورة مضاعفة 
النفقات  في  الجهود قصد الحد من حجم الدين العمومي والتحكم 
ونسبة عجز الخزينة، وكذا السعي نحو الرفع من املوارد خاصة الجبائية 
منها عبر إصالح ضريبي شامل ومتوازن يتوخى العدالة الجبائية وتوسيع 

الوعاء الضريبي.

 وويدارئيسامجلسا وأ  ب،

 وويدارئيسامجلسا ملوتشارين،

 وويد تا وأائباتا ووادةا وأ  بان ملوتشارننا ملحترم ن،

يحظى موضوع ديمومة أنظمة التقاعد منذ عدة سنوات بإهتمام 
بارز لدى السلطات العمومية، ونظرا لحجم املخاطر التي تمثلها هذه 
األنظمة بالنسبة للمالية العمومية، اسمحوا لي أن أعود مجددا إلى هذا 

املوضوع.

وأود أوال التأكيد على أهمية اإلصالح األخير الذي دخل حيز التنفيذ 
ابتداء من شهر أكتوبر 2016، وفي نفس السياق يسجل املجلس أهمية 
إحداث نظام التغطية الصحية والذي يشمل األشخاص غير املأجورين 
اعتبارا للمزايا التي سيقدمها هذا اإلصالح لفائدة شرائح واسعة من 
املواطنين. لكن من خالل دراسة مضامين اإلصالح الذي اقتصر على 
نظام املعاشات املدنية، يتضح أنه لم يأت بحلول جذرية لإلختالالت 
ونظام  عام  بشكل  املغرب  في  التقاعد  أنظمة  تعرفها  التي  الهيكلية 

املعاشات املدنية بشكل خاص.

أهم عوامل اختالل  تتلخص  للحسابات  األعلى  املجلس  وفي نظر 
نظام املعاشات املدنية فيما يلي:–تدهور املؤشر الديموغرافي حيث بلغ 
عدد النشيطين 2,24 بالنسبة لكل متقاعد واحد خالل سنة 2016، في 
حين كان هذا املؤشر 6 مقابل متقاعد واحد سنة 2000، كما لم يتم 
التوجه إلى توحيد سن التقاعد في القطاع العام، حيث أصبح السن 
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اإلصالح  بموجب  63 سنة  في  التقاعد محددا  على  لإلحالة  القانوني 
بالنسبة ملوظفي الدولة، في حين سيظل مستخدمو املؤسسات العمومية 
يحالون على التقاعد في 60 سنة وهو ما سيشكل أمرا غير طبيعي داخل 
إمكانية منح  العام، كما لم يتضمن اإلصالح  القطاع  مكونات نفس 
األشخاص الذين يلتحقون بأسالك الوظيفة العمومية في سن متأخر 
نسبيا ويرغبون في تمديد حياتهم املهنية، وبالتالي الزيادة في عدد سنوات 
مساهماتهم في النظام قصد اإلستفادة من معاش كامل مما يستوجب 
40 سنة من املساهمة، وهذا اإلجراء الذي يندرج في إطار تكافؤ الفرص، 
قد يهم خاصة األشخاص الذين يزاولون اختصاصات تتطلب مسارا 
جامعيا أطول كاألساتذة الجامعيين، األطباء، خريجي املعاهد العليا، 

الدكاترة إلى آخره.

املساهمات واملعاشات، ستبقى موارد  بين  التناسب  لعدم  ونظرا 
النظام غير كافية لتمويل أداء املعاشات، فعلى سبيل املثال تدل النتائج 
 les.préstations, les النهائية لسنة 2016 على أن حجم املعاشات املؤداة
retraites وصل إلى 21,27 مليار درهم، في حين بلغ مجموع االشتراكات 
املستوفات )les cotisations(:ر16,51 مليار درهم مما يترتب عنه عجز 
تقني بلغ 4,76 مليار درهم برسم هذه السنة. وخالل الفترة ما بين 2017 
و2020، سيظل العجز التقني يتراوح ما بين 4 و5 مليار درهم سنويا، 

وسيكون مستوى مردودية االحتياطات غير كافي لسد هذا العجز.

وتخلص كل التوقعات االكتوارية على أن ارتفاع التزامات النظام 
اتجاه املتقاعدين الحاليين وفي املستقبل ستبقى أكبر من ارتفاع املوارد، 

وذلك راجع إلى عدة أسباب أذكر منها:

- نسبة التعويض التي ستظل غير متناسبة مع نسبة املساهمات؛

- نسبة اإلعفاء الضريبي املرتفعة املطبقة على معاشات التقاعد 
والتي ما فتئت ترتفع منذ سنوات حيث وصلت إلى 40 و%55؛

ارتفاع  عنها من  يترتب  وما  العمومية  الوظيفة  في  الترقية  وتيرة   -
لفئة املوظفين الذين يرتبون كأطر حيث انتقلت حصة األطر في فئة 
املتقاعدين من %12 سنة 2009 إلى %38 سنة 2005 وأزيد من 50% 

سنة 2015؛

- هناك كذلك التزايد املضطرد على طلب التقاعد النسبي، حيث 
تم االحتفاظ بنفس املقتضيات بالنسبة للموظفين الذين راكموا 30 
سنة من العمل أو أكثر، حيث يمكنهم االستفادة من التقاعد النسبي 
إذا رغبوا في ذلك دون املوافقة املسبقة لإلدارة وتصرف املعاشات فور 
إحالتهم على التقاعد، وليس عند بلوغ السن القانوني عكس ما هو 

معمول به في أنظمة أخرى سواء داخل أو خارج اململكة؛

- كما لم يحدد اإلصالح سقفا للنظام بالرغم من أن هذا اإلجراء 
يمكن أن يساهم في تقريب نظام املعاشات املدنية من نظام جماعي 
ملنح رواتب التقاعد ويشكل خطوة هامة في أفق إحداث قطب عمومي 

للتقاعد ويخفف من التزامات وديون النظام على املدى الطويل.

املغربي  للصندوق  املدنية  املعاشات  لنظام  املعتمد  اإلصالح  إن 
للتقاعد، وإن كان ملحا ومستعجال، إال أنه يظل غير كاف، وال يمكن أن 
يشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصالح شمولي. ولهذا، فإن املجلس 
يؤكد على أهمية توسيع مجال اإلصالحات لكي تشمل مجموع أنظمة 
التقاعد، وذلك ألجل تحسين توازنها والرفع من أفق ديمومتها، وكذا 
تحقيق تقارب تدريجي بين أنظمة التقاعد يسهل من إدماجها على املدى 

املتوسط والبعيد.

اعتماد  خالل  من  شمولية  مقاربة  تبني  على  املجلس  يؤكد  كما 
قانون إطار بالتوافق مع مختلف الجهات املعنية من حكومة، فاعلين 
اقتصاديين واجتماعيين، يمكن من تحديد توجهات ومرتكزات اإلصالح 

ملجموع أنظمة التقاعد ويضع الجدول الزمني لتفعيله.

حضر تا وويد تا ووادةا وأ  بان ملوتشارننا ملحترم ن،

بخصوص املهام الرقابية التي أشرف املجلس على اإلنتهاء منها، أود 
أن أشير إلى مهمة مراقبة صندوق اإليداع والتدبير. وكما تعلمون، فإن 
هذه املؤسسة تنشط في ثالث مجاالت حيوية بالنسبة لإلقتصاد الوطني 
وهي اإلدخار واإلحتياط، البنك، املالية والتأمين، التنمية الترابية. وقد 
قام املجلس بافتحاص عدة جوانب في تسيير املؤسسة العمومية ووقف 
اإلستراتيجي  والتدبير  الحكامة  تخص  املالحظات  من  مجموعة  على 
واستثمار  وتعبئة  املؤسسة  لهذه  التابعة  الشركات  وقيادة  وإحداث 

املوارد.

وعلى صعيد آخر، قام املجلس ببرمجة مهمات رقابية تخص شركات 
تابعة لصندوق اإليداع والتدبير ومن بينها مراقبة الشركة اإلستثمارية 
FIPAR Holding التي تقوم بتدبير املحفظة املالية للصندوق وكذا شركة 
MEDZ التي تنشط في مجال تهيئة وتوفير املناطق الصناعية، ويعتزم 

املجلس نشر التقارير املتعلقة بهذه الهيئات قبل نهاية السنة الجارية.

ومن بين املهمات الجاري تنفيذها حاليا، أشير إلى املهمة الرقابية 
التي يقوم بها املجلس لدى مقاولة عمومية ذات البعد الوطني والدولي 
ويتعلق األمر باملجمع الشريف للفوسفاط. وتنكب هذه املهمة أساسا 
على النشاط املعدني للمكتب، بما في ذلك مراحل استخراج الفوسفاط، 
معالجته عن طريق الغسل والتعويم، وكذا نقله عبر القطار أو عبر 
األنبوب من أماكن اإلستخراج إلى الوحدات الكيماوية أو نحو املوانئ 

للتصدير.

ويتم التركيز في هذه املهمة على تقييم مدى نجاعة الطرق والوسائل 
توصيات  اقتراح  أفق  في  للبيئة  احترامها  ومدى  املستعملة  واملعدات 
لتحسينها، وتوجد هذه املهمة في مراحلها األخيرة وستليها مهمات أخرى 
ستنكب على الشق الصناعي وكذا مجاالت التوزيع والتصدير والنقل 
الشريف  للمكتب  تجارية  طبيعة  ذات  والشراكات  واللوجيستيك 

للفوسفاط.

كما يقوم املجلس حاليا بمهمة رقابية لدى املكتب الوطني للكهرباء 
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واملاء الصالح للشرب، تتناول أساسا موضوع إنتاج الطاقة الكهربائية 
وبصفة خاصة اإلنتاج عن طريق العقود االمتيازية واستثمارات املكتب 
في مجال إنجاز املحطات الكهربائية باإلضافة إلى تشخيص وتقييم عام 
ملالية املؤسسة. وتأتي هذه املهمة الرقابية في سياق التحوالت الكبرى 
الصعيد  على  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  مجال  يعرفها  التي  واملهيكلة 
الوطني، من بينها تنفيذ عقد البرنامج بين الدولة واملكتب وما واكبه 
إطالق  وكذا  الدولة،  طرف  من  تمويله  مستوى  على  صعوبات  من 
عملية اإلنتقال الطاقي من خالل إعطاء األولوية لبرامج إنتاج الكهرباء 
عن طريق الطاقات املتجددة وتحويل هذا اإلنتاج إلى الوكالة املغربية 
للطاقات املتجددة »MASEN« وما سيترتب عن ذلك من انعكاسات 
على مستوى املهام الجديدة للمكتب في مجال اإلنتاج. وقد بلغت هذه 
املهمة مراحلها النهائية حيث سينشر التقرير املتعلق بها حاملا يتم إنجاز 

املسطرة التواجهية مع املكتب املذكور.

نشر  العمومية،  واملقاوالت  للمؤسسات  الرقابية  مهامه  وضمن 
بمراقبة  املتعلقة  الخالصات  أهم  األخير  السنوي  تقريره  في  املجلس 
املكتب الوطني للسكك الحديدية، وتتجلى أهم اإلختالالت التي تعرفها 
هذه املؤسسة في حجم مديونيتها وعالقتها التعاقدية مع الدولة، فخالل 
الفترة ما بين 2009-2016 راكم املكتب حجما مرتفعا من الديون، حيث 
بلغت مع نهاية السنة ما يناهز 32 مليار درهم، بمعدل نمو متوسط 
يفوق %10 سنويا. وفي املقابل، تسجل الحصيلة الحسابية للمكتب 
عند نهاية السنة ديونا لفائدة املكتب إزاء الدولة تصل في مجملها إلى 

7,13 مليار درهم ويتعلق األمر بالديون التالية:

- الضريبة على القيمة املضافة، حيث بلغت قيمة هذه الضريبة 
القابلة للخصم 3,4 مليار درهم؛

654 مليون  التقاعد بلغت  - مستحقات اجتماعية تهم صندوق 
درهم؛

- نفقات تتعلق بمشروع طنجة املتوسط والقطار الفائق السرعة 
بمبلغ يصل إلى 3,08 مليار درهم.

ومن النتائج السلبية املترتب عن هذا الوضع؛ تفاقم عجز السيولة 
التي يعاني منها املكتب والذي بلغ 5,2 مليار درهم عند نهاية شهر فبراير، 
حيث يضطر املكتب لتمويله اللجوء إلى االقتراض مع ما ينجم عن ذلك 
من تكاليف تؤثر سلبا على مستوى أمواله الذاتية ناهيك عن التأخر 
الحاصل في تسديد ما بذمته اتجاه املقاوالت الصغرى واملتوسطة، والتي 

يوجد العديد منها في وضعية أقل ما يمكن أن أقول وضعية صعبة.

حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون املحترمون،

الصبغة  ذات  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  جانب  إلى 
اإلستراتيجية، قام املجلس بعدة مهام رقابية في القطاع السياحي شملت 
املكتب الوطني املغربي للسياحة سنة 2013، الشركة املغربية للهندسة 
السياحية سنة 2015، وزارة السياحة سنة 2016، وبالنسبة للشركة 

مهمة  ركزت   .2007 سنة  أنشئت  التي  السياحية  للهندسة  املغربية 
املراقبة بشكل خاص على املهن الرئيسية للشركة والتي تتعلق إجماال 
بدراسات الهندسة السياحية وتشجيع اإلستثمار، كما تم كذلك تقييم 
تهيئة خليجي  املوروثة عن شركتي  األنشطة  بخصوص  الشركة  أداء 
أكادير وطنجة، وكذا فحص الجوانب الرئيسية للتدبير املالي واإلداري 
للشركة. ومن خالل تحليل مؤشراتها املالية، يتضح أن الشركة ال تتوفر 
على مستوى قار من عائدات اإلستغالل الذاتية املتأتية من الخدمات 
واإلستشارات في مجال الهندسة، وتظل مرتبطة بمستويات مبيعات 
جانب  إلى  ملواردها،  الرئي�شي  املصدر  تعد  والتي  تملكها  التي  األرا�شي 
الدعم املالي السنوي الذي تحصل عليه من وزارة السياحة وهو 19,7 
مليون درهم. وبعد مرور 8 سنوات على إنشائها، يتبين أن هذه الشركة 
بالنظر إلى النتائج التي أنجزتها في مجال تشجيع اإلستثمار لم تتمكن من 
تطوير نشاط ترويجي حقيقي يمكنها من املساهمة الفعالة في األنشطة 

الترويجية لإلستثمار في القطاع السياحي.

كما قام املجلس بمراقبة تسيير وزارة السياحة والتي همت طرق 
على  التركيز  تم  حيث  السياحة  إستراتيجية  وتنزيل  املخططات  وضع 
رؤية 2010-2020، وتقييم آليات حكامة وقيادة إستراتيجية سياحية 
على الصعيدين الوطني واملحلي، وقياس مستوى إنجاز عقود البرامج 
الجهوية. وبعد استنفاذ املرحلة التواجهية مؤخرا، فإن التقرير النهائي 

املتعلق بهذه املهمة يوجد حاليا في مرحلة اإلعداد من أجل النشر.

ن ملوتشارننا ن ووادةا وأ  با حضر تا وويد تا
 ملحترم ن،

قد ال يتسع املقام لعرض جميع املهام واألشغال التي قام بها املجلس 
األعلى واملجالس الجهوية للحسابات خالل السنة املنصرمة بما في ذلك 
األنشطة القضائية وغير القضائية، لذلك فإن الوثيقة التي ستوزع 
تناول  على  وسأقتصر  األشغال،  هذه  أهم  بالتفصيل  تتناول  عليكم 
املهام املرتبطة بالسياسات العمومية في بعض القطاعات ذات الصبغة 

اإلجتماعية.

فعلى غرار السنوات السابقة أولى املجلس أهمية بالغة للقطاعات 
اإلجتماعية اعتبارا لدورها في تحسين ظروف عيش الساكنة وذلك بغية 
الوقوف على الوضعية الحقيقية للخدمات العمومية ورصد مكامن 
اإلختالالت التي قد تشوبها، وهكذا ركز املجلس بتعاون مع املجالس 

الجهوية للحسابات أشغاله على قطاعات الصحة والتربية والتكوين.

فيما يخص قطاع الصحة، أولى املجلس اهتماما خاصا للجانب 
عدة  بمراقبة  قام  حيث  العمومية،  الخدمة  هذه  توفير  في  امليداني 
على  ووقف  الوطني،  التراب  ربوع  عبر  وإقليمية  جهوية  مستشفيات 
والبرمجة،  االستراتيجي  بالتخطيط  تتعلق  النقائص  من  مجموعة 
وعملية تدبير املواعيد، والبنايات والتجهيزات، وتشكل هذه النقائص 

عائقا حقيقيا أمام تقديم خدمة صحية عمومية بالجودة املطلوبة.
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فعلى مستوى التخصصات الطبية املفروض توفرها في املؤسسات 
االستشفائية حسب املقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، الحظ 
املجلس أن املراكز الصحية ال توفر جميع الخدمات التي يمكن اعتبارها 
ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات واملواطنين، فعلى سبيل املثال 
اإلقليمية  االستشفائية  املراكز  بعض  مستوى  على  املجلس  سجل 
بمدن كبرى غياب تخصصات عديدة من قبيل أمراض األذن، الحلق، 
غياب  وكذا  العقلية،  األمراض  الوجه،  الفك،  جراحة  الحنجرة، 
الخدمات العالجية في مجال اإلنعاش، كما لوحظ على مستوى بعض 
املستشفيات املحلية عدم اشتغال مصالح الجراحة أو تلك املختصة 
بطب األطفال. وينتج عن هذه الوضعية في جميع الحاالت ضرورة تنقيل 

املر�شى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العالجات.

وعلى مستوى املوارد البشرية، تم تسجيل نقص في املوارد البشرية 
الشبه طبية، وينظر هرم أعمار هذه الفئة بتفاقم الوضع القائم والذي 
يصل اآلن ببعض املصالح إلى ممرض واحد لكل 60 سرير، وينتج عن هذا 
الخصاص تأثير سلبي على استغالل بعض التجهيزات على الوجه األمثل 
وضعف في إنتاجية بعض املصالح الطبية كالوحدات الجراحية. ويعزى 
هذا النقص إلى بلوغ عدد من املمرضين سن التقاعد أو استفادتهم من 
التقاعد النسبي، وكذا تغيير عدد من املمرضين إطارهم اإلداري األصلي 

باإلطار اإلداري املتعلق باملتصرفين.

وفيما يتعلق بتدبير املواعيد، فقد تم من خالل فحص سير عمل 
التطبيق املعلوماتي املسمى »موعدي« املعتمد تدبير مواعيد املر�شى 
تسجيل آجال طويلة في بعض التخصصات كالجراحة العامة، أمراض 
الغدد، السكري، أمراض الجلد حيث وصلت في املعدل ما بين 4 أشهر 
الخاصة  املواعيد  طول  سجل  كما  املستشفيات،  ببعض  أشهر  و7 
بفحوصات الكشف بالصدى التي وصلت في بعض الحاالت إلى 5 أشهر 
العادي  الطبي  الكشف  مواعيد  فإن  التخصصات  لبعض  وبالنسبة 
simple consultation قد تستلزم آجال طويلة حيث تصل في بعض 
األحيان إلى 10 أشهر بالنسبة مثال لتخصص طب العيون، وتعود هذه 
الحالة باألساس إلى املنهجية املتبعة في برمجة الكشوفات التي تقتصر 
غالبا على فترة زمنية واحدة خالل األسبوع بالنسبة لكل أخصائي كما 
الجلديه، أمراض  التالية: األمراض  بالنسبة للتخصصات  هو الشأن 
أمراض  النساء،  أمراض  الهضمي،  الجهاز  أمراض  الصماء،  الغدد، 

الدم، أمراض القلب، وطب العيون.

أما بالنسبة للتجهيزات، فقد سجل عدم تشغيل العديد من األجهزة 
البيوطبية املقتناة وضعف أو غياب أعمال الصيانة، ال�شئ الذي يؤثر 
سلبا على سير املصالح اإلستشفائية وعلى جودة الخدمات الصحية 

املقدمة.

وفيما يتعلق باملوارد املالية، فإن املراكزاإلستشفائية تعاني من عدة 
مشاكل تحول دون تحقيق مداخيل ذاتية تمكنها من تغطية نفقات 
تسييرها، وبالتالي فهي تعتمد بشكل كبير على مالية الدولة، وتعزى هذه 

الوضعية إلى اإلختالالت املرتبطة بتدبير الفوترة وتحصيل املداخيل، 
إذ لوحظ في عدة حاالت عدم فوترة الخدمات املقدمة وعدم استيفاء 
املداخيل، سواء من الهيئات املكلفة بنظام التغطية الصحية اإلجبارية 
أو شركات التأمين. حيث مثال ال تتعدى حصة املستشفيات العمومية، 
بما فيها املراكز اإلستشفائية الجامعية، 5 إلى %6 من مصاريف نظام 
التغطية الصحية. في حين يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 90%.

ن ملوتشارننا ن ووادةا وأ  با حضر تا وويد تا
 ملحترم ن،

التربية  لقطاع  أشغاله  من  مهمة  مجموعة  املجلس  خصص 
والتكوين املنهي والتعليم العالي، سواء على مستوى الوزارات أو على 
املتعددة  الكليات  أو  للتربية والتكوين،  الجهوية  مستوى األكاديميات 
التخصصات. وإضافة إلى قيام املجلس بنشر خالصات املهمات التي 
أنجزها في هذا اإلطار، فإني أود التركيز على موضوع أسا�شي أثاره املجلس 
املدر�شي  الدخول  تتناول ظروف  استعجالية  بواسطة مذكرة  مؤخرا 

ملوسم 2017-2016.

وكما ال يخفى عليكم، حظي الدخول املدر�شي لهذه السنة بإهتمام 
أو  العام  الرأي  طرف  من  سواء  انتقادات،  عدة  أثار  حيث  خاص، 
املجتمع املدني ومختلف وسائل اإلعالم. وتتناول املذكرة اإلستعجالية 
التي كانت مصدرهذه  والتي نشرها املجلس قبل أسبوعين، العوامل 
اإلختالالت كما تورد العديد من التوصيات في هذا الشأن. ومن أهم ما 
الحظه املجلس في هذا الصدد، أن الوزارة الوصية لم تتمكن من توفير 
املوارد البشرية الالزمة لتغطية حاجيات املنظومة التربوية، مما حذا 
بها، بضعة أسابيع بعد انطالق املوسم الدرا�شي إلى اللجوء إلى التوظيف 
بالتعاقد مع عدد من كبير من األطر أسندت إليهم مهام التدريس، مما أثر 
سلبا على ظروف تمدرس التالميذ خالل هذه السنة. وقد سجل املجلس 
خصاص  هناك  جهة  فمن  طبيعية.  غير  مفارقات  الخصوص،  بهذا 
في هيئة التدريس، وفي نفس الوقت هناك فائض بمختلف األسالك 
التعليمية. ويعتبر تواجد الفائض والخصاص في هيئة التدريس إشكالية 
بنيوية ومألوفة تتميز بها املنظومة التربوية ببالدنا. فحسب معطيات 
 2017-2016 الدرا�شي  باملوسم  املتعلقة  املعدلة  املدرسية  الخريطة 
والتي تم إعدادها في شهر يوليوز 2016، بلغ الخصاص على املستوى 
الوطني وبمختلف األسالك التعليمية ما مجموعه 16.700 مدرس. وفي 
املقابل تشير نفس الخريطة املدرسية املعدلة إلى وجود فائض في هيئة 
التدريس، يصل إلى أكثر من 14.000 مدرس على املستوى الوطني 47% 

منهم يتواجدون بالسلك التأهيلي.

ومن خالل الزيارات امليدانية تم الوقوف على اإلنعكاسات السلبية 
لهذا الخصاص، حيث نتج عنه اتساع ظاهرة اإلكتظاظ، إذ بلغ عدد 
من  يقرب  ما  مكتظة،  أقسام  في  دراستهم  يتابعون  الذين  التالميذ 
2.240.000 تلميذ من أصل تقريبا 5.940.000 تلميذ. وهاذ التالميذ 
يتكدسون فيما يقرب من 50.000 قسم، وذلك على اعتبار أن الوزارة 
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تعتمد كمؤشر لإلكتظاظ معدل 40 تلميذ في القسم الواحد.

وموازاة مع األقسام املكتظة، هناك مجموعة من األقسام املخففة 
التي ال يتجاوز عدد التالميذ بها 24 تلميذ في القسم، وقد بلغ عددها 
ما يقارب 81.000 قسم، يتمركز جلها في الوسط القروي وأساسا على 

مستوى السلك اإلبتدائي.

وباإلضافة إلى ذلك، يتميز السلك االبتدائي بالوسط القروي بظاهرة 
األقسام املتعددة املستويات، وقد بلغ عددها أزيد من 27.000 قسم، 
منها %24 قد يصل عدد املستويات املدرسة بها ما بين 3 و 6 مستويات.

كما أسفر فحص وضعية املؤسسات التعليمية حسب املعطيات 
16.000 حجرة في وضعية  اإلحصائية، على عدم استغالل أزيد من 
الطاقة  مجموع  من   10% يناهز  ما  أي  التدريس،  ألغراض  جيدة 
اإلستيعابية من الحجرات الدراسية على املستوى الوطني. وفي املقابل 
يتم استغالل أكثر من 9000 قاعة للتدريس رغم حالتها املتردية. ويترتب 
للتمدرس  العادي  السير  انعكاسات سلبية على  اإلختالالت  عن هذه 

نذكر منها أساسا:

- حذف نظام األفواج بالنسبة لألعمال التطبيقية في املواد العلمية؛

تخفيض عدد الساعات النظامية املخصصة لتدريس بعض املواد، 
والذي وصل في بعض الحاالت إلى النصف أو في أقصاها إلى تعليق 

تدريس بعض املواد؛

هناك كذلك تدريس بعض املواد من طرف مدرسين متعاقدين أو 
غير متخصصين، أو مدرسين متدربين بدون تكوين مسبق.

وبناء على نتائج البحث الذي قام به املجلس األعلى للحسابات، 
يتضح أن األسباب الرئيسية لهذه االختالالت تعزى باألساس إلى ضعف 
التخطيط املدر�شي وغياب نظام معلوماتي مندمج وفعال وعدم ضبط 
الحاجيات من املؤسسات التعليمية من قبيل: التأخر في إنجاز أشغال 
رغم  تعليمية  وفتح مؤسسات  التعليمية،  املؤسسات  وتوسيع  البناء 
تعليمية  مؤسسات  إغالق  وكذا  بها،  البناء  أشغال  استكمال  عدم 
تعزى  كما  بها،  املسجلين  التالميذ  عدد  نقص  بسبب  البناء  حديثة 
فقد  النظامية،  التدريس  ساعات  عدد  احترام  عدم  إلى  االختالالت 
بينت مراجعة جداول الحصص لعينة من 65 ألف مدرس بالسلك 
التأهيلي واإلعدادي، أن أغلبية هؤالء املدرسين ال يقومون بتدريس 
عدد الساعات األسبوعية الواجبة، حيث أن %40 من عينات مدر�شي 
السلك التأهيلي يدرسون أقل من 14 ساعة أسبوعيا بدل 21 ساعة 
نظاميا، و42 من عينة املدرسين بالسلك اإلعدادي يدرسون 18 ساعة 
في  التدبير  نظاميا، كما يالحظ ضعف  24 ساعة  األسبوع عوض  في 
املوارد البشرية، حيث يفتقد نظام تحديد الحاجيات للدقة والشمولية 
الالزمتين، كما أن الحركات االنتقالية للمدرسين تعالج أساسا بناء على 
معايير اجتماعية وعائلية أكثر منها لتلبية حاجيات املنظومة التربوية. وفي 
نفس السياق، يتم الترخيص بالتقاعد النسبي دون مراعاة الحاجيات، 

إذ على سبيل بلغ عدد املستفيدين من التقاعد النسبي 6614 مدرسا 
خالل السنة املاضية.

ن ملوتشارننا ن ووادةا وأ  با حضر تا وويد تا
 ملحترم ن،

إلى  تهدف  االجتماعي  للدعم  برامج  الدولة  تعلمون، وضعت  كما 
تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر املدر�شي، خصوصا بالنسبة للتالميذ 
املنحدرين من أسر معوزة، وقد تبين أن التدابير املتخذة في هذا اإلطار 
برسم السنة الدراسية الحالية، تعاني من عدة اختالالت في جل أشكال 

الدعم االجتماعي.

إعدادية   566 أن  على  املعطيات  تدل  بالداخليات،  يتعلق  فيما 
بالوسط القروي ال تتوفر على داخليات خالفا لتوصيات ميثاق التربية 
والتكوين، وحين تتواجد الداخليات فإننا نسجل، إما تجاوز الطاقة 
اإليوائية كما هو الشأن بالنسبة ألكثر من200 داخلية، قد يبلغ هذا 
التجاوز في البعض منها إلى الضعف، مما يؤدي إلى إيواء التالميذ في 
أماكن غير الئقة، أو بالعكس نسجل ضعف استغالل الطاقة اإليوائية 
املتوفرة كما هو الشأن بالنسبة لتقريبا 240 داخلية، منها وحدات ال 
تستغل إال بنسب ضئيلة من طاقتها االستيعابية، كاين اللي غير 4%، 
الداخليات صعوبة كبيرة إليواء وإطعام  يواجه املسؤولون على  كما 
تالميذ في ظروف مقبولة بدعم مالي ضئيل في حدود 14 درهم لكل تلميذ 
في اليوم، كما نالحظ نفس الصعوبات بالنسبة للمطاعم املدرسية، 
حيث زيادة على هزالة مستوى الدعم الذي ال يتعدى 1.40 درهم لكل 
تلميذ في اليوم، ال توجد أماكن مخصصة للمطاعم املدرسية بأكثر من 

7000 مؤسسة تعليمية.

ومن بين اإلختالالت التي تسجل أيضا، التأخر الحاصل في توزيع 
األدوات واللوازم املدرسية على املستفيدين من املبادرة امللكية مليون 
محفظة، حيث يمكن أن تفوق مدة التأخير في بعض املؤسسات شهرين 

على انطالق املوسم الدرا�شي.

حضر تا وويد تان ووادةا وأ  با ملوتشارننا ملحترم ن،

يعتبر برنامج تيسير من أهم برامج الدعم املدر�شي، فهو يهدف إلى 
تحفيز األسرة الفقيرة واملعوزة على تمدرس أطفالها عن طريق مدهم 
بمنح تتراوح مستوياتها من 60 إلى 100 درهم عن كل طفل بالسلك 
كل شهرين  تصرف  اإلعدادي، حيث  بالسلك  درهم   140 اإلبتدائي، 
على مدى عشرة أشهر في السنة، ورغم أن البرنامج ال يغطي سوى فئة 
محدودة من املستحقين، إضافة إلى مستويات الدعم الغير املحفزة، 
فقد اضطرت الوزارة إلى وقف املنح املستحقة ملا يزيد عن 860 ألف 
تلميذ منذ سنتين، وذلك نظرا لتراكم متأخرات األداء ولضعف امليزانية 
املخصصة التي بقيت في حدود 500 مليون درهم سنويا منذ سنة 2014.

وعلى الرغم من املجهودات املبذولة في مجال الدعم اإلجتماعي، 
فإن نسب الهدر املدر�شي واإلنقطاع عن الدراسة ال تزال مرتفعة، حيث 
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يفوق معدل املنقطعين عن الدراسة خالل السنوات الدراسية الخمس 
األخيرة ما يفوق300 ألف تلميذ سنويا، أغلبهم في الوسط القروي، ومن 
املسجلين بالسلك اإلعدادي على وجه الخصوص، مما يدل على أن 
هذه اإلشكالية تالزم منظومتنا التربوية بصفة بنيوية، إن ظاهرة الهدر 
املدر�شي تطرح تحديات متعددة األبعاد، ليس فقط بالنسبة ملردودية 

السياسات التعليمية، بل كإحدى اآلفات التي يعاني منها مجتمعنا.

لها  التصدي  فإن  واجتماعيا،  اقتصاديا  الباهظة  لكلفتها  ونظرا 
أن  للحكومة  نهيب  فإننا  ولذلك،  لهذا  اإلستعجال،  صبغة  يكت�شي 
تولي عناية خاصة لهذا املوضوع، بأن تدرس إمكانية الرفع من املوارد 
املرصودة ضمن امليزانية لفائدة برامج الدعم املدر�شي واتخاذ التدابير 
الالزمة، قصد تحسين املستويات املرجعية للدعم الجاري بها العمل 
حاليا، وكذا العمل على توسيع أعداد املستفيدين من هذا البرنامج، 
حيث أبانت التجربة عن فعاليتها في تشجيع األسر املعوزة على تمدرس 
أطفالها، ومن شأن دعم هذه املبادرة أن يمكن من تحمل نفقات أكبر في 

مواجهة اإلنعكاسات السلبية والخطيرة لهذه الظاهرة.

ن ملوتشارننا ن ووادةا وأ  با حضر تا وويد تا
 ملحترم ن،

كرس دستور اململكة مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة 
العامة، والشفافية، وربط املسؤولية باملحاسبة باعتبارها قيما سامية 

تهدف خدمة املصلحة العامة وحماية املال العام، كما تعتبرالنهج األمثل 

لتعميق مسار التجربة الديمقراطية ببالدنا، وتحصين جبهتها الداخلية. 

لذا فإننا مدعوون إلى تعبئة شاملة من أجل التنزيل اإليجابي والفعال 

لهذه املبادئ على كافة املستويات، وبالخصوص على مستوى أجهزة 

النتظارات  اإلستجابة  من  نتمكن  حتى  العمومية  ومصالحها  الدولة 

املواطنين.

وقبل أن أختتم هذا العرض، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد 

جميع  على  التشريعية  املؤسسة  مع  القائم  والبناء  الجاد  بالتعاون 

األصعدة وخاصة في مجال املساعدة التي يقدمها املجلس للبرملان طبقا 

ألحكام الدستور. كما أود أن أنوه بالدعم املتواصل للحكومة قصد 

تعزيز املحاكم املالية بالوسائل البشرية واملادية من أجل أداء املهام 

املنوطة بها في أحسن الظروف. وفقنا هللا جميعا ملا فيه الخير تحت 

القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا وأيده، 

والسالم عليكم.

 وويدا ورئيس:

شكرا، بإسمكم جميعا شكرا للسيد الرئيس األول للمجلس األعلى 

للحسابات، شكرا للسادة أعضاء الحكومة، شكرا للسيدات والسادة 
البرملانيين، رفعتا لجلول.
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محضرا لجلولا وثالثين

 وتاريخ: الثالثاء 16 شوال 1438 ه )11 يوليوز 2017م(.

 ورئاسل: السيدة حياة بوفراشن، النائبة الثامنة لرئيس مجلس 
النواب.

 وت قيت:ساعة واحدة وثالثة وخمسون دقيقة ابتداء من الساعة 
الثانية زواال والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدن0ا ةعما0: 
الحكومية التالية:

االقتصاد واملالية. .•

كتابة الدولة املكلفة باملاء. .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة. .•

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .•
االجتماعي.

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة. .•

كتابة الدولة املكلفة بالصيد البحري. .•

كتابة الدولة املكلفة بالتجارة الخارجية. .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  .•
الناطق الرسمي باسم الحكومة.

واالقتصاد  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الدولة  كتابة  .•
االجتماعي.

 وويدةاحياةاب فر ون،ارئيولا لجلول:

أورفا عللا ن ووالما ن وصالةا هللاا ورحمنا ورحيم،ا بوما
 ملرسلين.

افتتحت الجلسة،

 وويدا و 5يرا ملحترم،

 وويدةاكاتبلا ودنولا ملحترمل،

 وويد تان ووادةا وأ  با ملحترم ن،

طبقا للفصل 100 من دستور اململكة، وإعماال بمقتضيات مواد 
النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، نلتقي اليوم في جلسة جديدة لألسئلة 
الشفهية في إطار مراقبة الحكومة. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة 

املباركة 28 سؤاال موزعة على تسع قطاعات وزارية.

النظام  من   101 املادة  ووفق  األسئلة،  بسط  في  نشرع  أن  قبل 

الداخلي دائما، سأفسح املجال للسيدة أمينة املجلس لتالوة ما ورد على 
الرئاسة من مراسالت، تفضلي السيدة األمينة.

 وويدةاأسماءا غالو اأميألا ملجلس:

وكر ا وويدا ورئيول،

توصلت رئاسة املجلس من املحكمة الدستورية ب:

- قرار رقم 17/20 الذي صرحت املحكمة بموجبه برفض الطلب 
إقليم  املحلية  اإلنتخابية  بالدائرة  اإلقتراع  انتخاب  إلغاء  إلى  الرامي 

كلميم؛

- قرار رقم 17/21 الذي قضت املحكمة بموجبه بإلغاء انتخاب 
السيد حميد وهبي عضو بمجلس النواب بالدائرة اإلنتخابية املحلية 
عمالة  الدائرة،  بهذه  جزئية  انتخابات  بإجراء  وتأمر  أكادير-اداوتنان 

أكادير-اداوتنان؛

17/22 الذي صرحت املحكمة بموجبه برفض طلب  - قرار رقم 
الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية املنارة، عمالة مراكش؛

- قرار رقم 17/23 الذي تق�شي املحكمة بموجبه بإلغاء انتخاب 
السيد حميد البهجة عضو بمجلس النواب بالدائرة اإلنتخابية املحلية 
تارودانت الشمالية-إقليم تارودانت، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في 

هذه الدائرة؛

- قرار رقم 17/24 الذي صرحت املحكمة بموجبه برفض الطلب 
الدار  املحلية  اإلنتخابية  بالدائرة  اإلقتراع  نتيجة  إلغاء  إلى  الرامي 

البيضاء-أنفا، عمالة مقاطعة الدار البيضاء-أنفا.

بمشاريع  املجلس  مكتب  توصل  الحكومة،  رئيس  السيد  ومن 
القوانين التالية:

- مشروع قانون رقم 20.17 يق�شي باملصادقة على املرسوم بقانون 
رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 )30 سبتمر 2016(، 
لقواعد  املدنية  للوقاية  العامة  باملديرية  العاملين  بإخضاع  املتعلق 

اإلنضباط العسكري؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 
49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 

بتاريخ 27 من شعبان 1433 )17 يوليو 2012(؛

- مشروع قانون رقم 03.17 يوافق بموجبه على اإلتفاقية املوقعة 
بأديس أبابا في 19 نونبر 2016 بين اململكة املغربية وجمهورية إثيوبيا 
الفدرالية الديمقراطية لتجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي 

في ميدان الضرائب على الدخل؛

- مشروع قانون رقم 44.16 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم 
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املجرمين املوقعة ببكين في 11 ماي 2016 بين اململكة املغربية وجمهورية 
الصين الشعبية؛

تفاهم  مذكرة  على  بموجبه  يوافق   14.17 رقم  قانون  مشروع   -
بشأن تعزيز التجارة املوقعة بأديس أبابا في 19 نونبر 2016 بين الحكومة 

املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية؛

إنشاء  إتفاق  على  بموجبه  يوافق   02.17 رقم  قانون  مشروع   -
املركز االستشاري حول قوانين منظمة التجارة العاملية املوقع بسياتل 

بالواليات املتحدة األمريكية في 30 نونبر 1999؛

04.17 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع  - مشروع قانون رقم 
بأديس أبابا في 19 نونبر 2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
والحماية  التشجيع  بشأن  الديمقراطية  الفدرالية  إثيوبيا  جمهورية 

املتبادلة لالستثمارات؛

اإلتفاق بشأن  بموجبه على  يوافق   05.17 قانون رقم  - مشروع 
خدمات النقل الجوي املوقع بأديس أبابا في 19 نونبر 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛

- مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البرتوكول حول 
إنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي املعتمد بدوربان 

)جنوب إفريقيا( في 9 يوليو 2002؛

 112.12 القانون رقم  74.16 يتعلق بتغيير  - مشروع قانون رقم 
املتعلق بالتعاونيات كما وافق عليه مجلس املستشارين في 10 شوال 

1438 )05 يوليو 2017(.

وتوصلت رئاسة مجلس النواب من 4 إلى 11 يوليوز 2017 ب474 
سؤاال شفويا و97 سؤاال كتابيا وتم سحب خمس أسئلة شفوية، كما تم 
تحويل خمسة أسئلة شفوية إلى أسئلة كتابية. شكرا السيدة الرئيسة.

 وويدةارئيولا لجلول:

وكر ا وويدةاأميألا ملجلس،

حضر تا وويد تان ووادة،

على بركة هللا نشرع في مباشرة األسئلة الشفهية املدرجة في جدول 
الوزير.  السيد  مرحبا  واملالية  اإلقتصاد  بقطاع  ونستهلها  األعمال، 

عندكم 7 أسئلة السيد الوزير، تفضل دقيقة تفضل السيد الرئيس.

 وأائبا وويدامحمدا ورنرنارئيسافريقا ةصاولان ملعاصرة:

وكر ا وويدةا ورئيول،

 وويد تان ووادةا وأ  با ملحترم ن،

 وويدا و 5ير،

 وويدةا و 5يرة،

السيدة الرئيسة، فريق األصالة واملعاصرة قرر عدم طرح األسئلة 
نطرحوش  ما  باش  أيضا  وقرر  الدستورية،  الجلسة  لهذه  املبرمجة 

النقط في إطار املادة 104 ملجموعة من األسباب:

- السبب األول: شبه غياب الحكومة وفشلها في معالجة القضايا 
اإلقتصادية واإلجتماعية للوطن والتي أدت إلى ارتفاع درجة اإلحتقان 

اإلجتماعي في عدة مناطق من اململكة؛

- ثانيا: عدم التوازن بين املقاربات بين ما هو أمني وما هو اقتصادي 
واجتماعي وحقوقي مما يوفر ذرائع كثيرة لخصوم اإلستقرار والتنمية 
ببالدنا، وهذه املبادرة السيدة الرئيسة هي مجرد إنذار أولي للحكومة، 

شكرا السيدة الرئيسة.

 وويدةارئيولا لجلول:

إذن نمر إلى السؤال األول في قطاع، نقطة نظام؟ تفضل السيد 
الرئيس.. إيال اسمحتوا نتصنتو للسيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس.

 وأائبا وويداإدريسا ة5ميا إلدري�سيارئيسافريقا وعادولا
ن وتأميلا)نقطلانظام(:

وكر ا وويدةا ورئيول،

أوال احنا مؤسسة دستورية، تنقومو بالدور ديالنا الرقابي وال يمكن 
أن نمتنع عن هذا الدور الرقابي. ولكن في نفس الوقت، كذلك احنا 
كنوهو باملجهودات اللي تتقوم بها الحكومة من أجل معالجة مختلف 
القضايا اإلجتماعية واإلقتصادية املطروحة. وتنعبرو كذلك احنا على 
استغرابنا، تنقولو ملصلحة من هاذ اإلرادات اللي تنشوفوها متعاكسة؟ 
كاين إرادة على أعلى مستوى في البالد باش هاذ امللف ديال االحتجاجات 
ينتهي، وكانت إجراءات اللي هي مكنت من أن األمر أصبح على مستوى 

مجموعة من املناطق...

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، إيال اسمحتو، تفضل السيد الرئيس.

 وأائبا وويداإدريسا ة5ميا إلدري�سيارئيسافريقا وعد ولا
ن وتأميل:

من حقنا أن نقول ملصلحة من نريد تعطيل املؤسسة البرملانية؟ 
وملصلحة من أن نرى هذه اإلرادات املتعاكسة...

 وويدةارئيولا لجلول:

انتهى السيد الرئيس.. شكرا سنمر إلى السؤال.. شكرا.. كاين نقطة 
نظام لكل فريق، درنا نقطة نظام لكل فريق، نقطة نظام دازت غادي 
السيد  تفضل  الوزير،  السيد  تفضل  اسمحتو.  إيال  لألسئلة  ندوزو 

الوزير.. إيال اسمحتو.. إيال سمحتو شكرا شكرا.
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األبناك  اعتماد  في  بالشروع  ويتعلق  األول  السؤال  إلى  نمر  إذن 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التشاركية 

الدستوري، تفضلوا السيدة النائبة.

 وأائبلا وويدةاسميلانعال0:

وكر ا وويدةا ورئيول،

املنظومة  وما تشهده  باملغرب  التشاركية  األبناك  اعتماد  إطار  في 
البنكية من تطورات لها ارتباط بإقبال املواطنين على الخدمات البنكية 
الحكومة  مقاربة  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم  واملصرفية، 

العتماد هذه األبناك وأثرها على املواطنين وشكرا؟

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير تفضلوا للجواب.

 وويدامحمداب سعيد،ان5يرا القتصادان ملاويل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

شكرا لفريق التجمع الدستوري على طرحه هذا السؤال املهم حول 
األبناك التشاركية. طبعا الكل يعلم أن لهذه األبناك دور كبير في تنمية..

 وويدةارئيولا لجلول:

إيال اسمحتو الصوت السيد الوزير.. هللا يخليكم عطيو الصوت 
للسيد الوزير، تفضل.

 وويدامحمداب سعيد،ان5يرا القتصادان ملاويل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

شكرا السيدة النائبة املحترمة على طرح هذا السؤال، طبعا الكل 
يعلم أن لهذه األبناك دور كبير في مجال تنويع أدوات التمويل وفي مجال 
دعم االدخار وفي مجال أيضا الفرص الواعدة لإلستثمار. فيما يخص 
هاذ القطاع هناك عمل تشريعي ابتدأ منذ سنوات، توج بالتصويت على 
القانون املتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها، بما 

فيها األبناك التشاركية في 2014.

أيضا تمت املصادقة في 2015 من طرف لجنة مؤسسة اإلئتمان 
على املنشور املتعلق بالوثائق واملعلومات الالزمة لتقديم طلب اإلعتماد. 
في 29 نوفمبر ديال 2016 أصدرت لجنة املؤسسات اإلئتمان املكونة 
ديال  خمسة  بقبول  رأيها  واملالية،  اإلقتصاد  وزارة  املغرب  بنك  من 
الطلبات ديال خمسة األبناك مغاربة بشراكة مع أبناك من دول الخليج 
منها بنك قطر اإلسالمي واملجموعة السعودية البحرينية درنا البركة، 
وأيضا املجموعة السعودية »غايدنس« واملجموعة اإلسالمية لتنمية 
القطاع الخاص التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية، وهي اآلن مشرفة على 
بداية اإلستغالل وبداية العمل بهذه املنتوجات وتم في 18 ماي األخير 

صدور مقررات لوالي بنك املغرب باعتماد كل من أمنية بنك والصفا 
إلى جانب اعتماد البنك املغربي للتجارة  بنك بصفتها بنوكا تشاركية 

والصناعة والشركة العامة لتقديم املنتوجات في هذا املجال.

إذن اآلن يعني املخطط كلوا انتهى بداية العمل بهذه األبناك في 
للسكوك  سندات  إصدار  عبر  نواكب  سوف  وطبعا  املقبلة  األسابيع 
في القريب العاجل من أجل أن تكون لهذه األبناك وسيلة إلستعمال 

سيولتها وفي الخزينة، شكرا السيدة الرئيسة.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة تعقيب.

 وأائبلا وويدةاسميلانعال0:

وكر ا وويدةا ورئيول،

نشكركم السيد الوزير املحترم على اإلهتمام البالغ الذي تولونه 
التشاركية، ومما ال شك فيه فهذه األبناك تساهم في  مللف األبناك 

اهتمام  نبلغكم  الوزير نحن  السيد  الوطني، ولكن  اإلقتصاد  تدعيم 

املواطنين بهذه األبناك التشاركية واملنتوج الذي سيعرضونه على كل 
شرائح املجتمع، وال سيما في ميدان السكن وإحداث املقاوالت الصغرى 

واملتوسطة، فهذا املنتوج يالئم القدرة الشرائية لهذه الفئات عامة؟ 

شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، هل من تعقيب إضافي حول املوضوع؟ تفضل السيد النائب 

عن فريق العدالة والتنمية.

 وأائبا وويداعبداهللااهامل:

شكرا السيد الوزير،

 املغاربة تفائلوا خير بهاد األبناك التشاركية، وليني كيفما ذكر السيد 

الرئيس كاين إرادات، الرأي العام كيشعر بأن هناك إرادات في عملية 

التجرجير لإلنطالقة الفعلية لهاذ األبناك التشاركية، داك ال�شي عالش 

األبناك انخارطت في تيهيء الوكاالت في التسويق، ولكن هناك شروط 

متتالية في إصدار هاد العقود النموذجية، وفي هذا املنتوجات املالية 

30 % ديال املغاربة السيد الوزير كينتاظروا فعال بحرارة باش تفعل 

عمليا هاد األبناك، داك ال�شيء عالش هاذ العرقلة وهاد التجرجير وهاد 

التباطئ راه ما�شي مفهوم، ونتمناو أنه في القريب العاجل األمور تطبق، 

وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، السيد الوزير.



عدد.36–20.شوال.1438  )15.يوليوز.2017( الجريدة الرسمية للبرملان1595  

 وويدامحمداب سعيد،ان5يرا القتصادان ملاويل:

هاد املوضوع السيد النائب املحترم ليس هناك ال عالقة وال جرجرة، 
موضوع مهم كيخصوا ياخذ شوية ديال الوقت باش نعرفوا فين نحطوا 
رجلينا، باش منين تكون اإلنطالقة تكون انطالقة ناجحة، ما�شي غير 
نكوروا ونعطيو للعور، خاصنا يكون داك ال�شيء مبني على أساس، وهذا 
اللي ياخذ شوية ديال الوقت، ودابا كنقولك نحن على أبواب بضعة 
ديالها بضعة أمتار من بداية الشروع بالعمل بهذه األبناك التشاركية، 

وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، إذن نمر إلى السؤال الثاني، طبعا السؤال الثاني لن يطرح 
نزوال عند رغبة فريق األصالة واملعاصرة في عدم مساءلة الحكومة، ونمر 
إلى السؤال الثالث السؤال الثالث ويخص عن اإلجراءات املتخذة من 
أجل احترام القانون اإلجتماعي عند إسناد صفقات الحراسة والنظافة 
والتنمية،  العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل أ السيدة النائبة.

 وأائبلا وويدةاميم نلاأفتاتي:

وكر ا وويدةا ورئيول،

تلجأ العديد من اإلدارات واملؤسسات العمومية إلى عقد صفقات 
بالحراسة  املتعلقة  تلك  خصوصا  الخاص،  القطاع  في  عمومية 
والنظافة، وهو ما يساهم كثيرا في إنعاش سوق الشغل، إال أن الشركات 
املتعاقدة تواجه مشاكل مع أجراءها لعدم استحضارها قوانين ذات 
الطابع اإلجتماعي، لذا نسائلكم السيد الوزير، عن حول اإلجراءات 

املتخذة من طرف الحكومة لحماية حقوق هؤالء األجراء؟

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، الرد السيد الوزير.

 وويدامحمداب سعيد،ان5يرا القتصادان ملاويل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

شكرا السيد النائب املحترمة على هذا السؤال، طبعا كما يعلم 
الصفقات  من  كغيرها  تخضع  والنظافة  الحراسة  صفقات  الجميع 
دفاتر  في  شروط  تضمين  مع  مفتوح  العروض  لطلبات  العمومية 
اللي  القانونية والتنظيمية  املقتضيات  بينها احترامات  التحمالت من 
طبعا التي تسير على جميع املقاوالت املغربية وفي هاذ اإلطار املادة 28 
ديال مدونة الشغل تحث املشغل على احترام جميع التدابير الالزمة 
لحماية سالمة أجرائه وصحتهم، ومن بين أيضا هاذ الواجبات يجب 
املتعلقة  املقتضيات  على  تشغيلهم  لدى  كتابة  األجراء  على  االطالع 
باتفاقية الشغل الجماعي إيال كانت، رقم التسجيل بالصندوق الوطني 

للضمان اإلجتماعي، الهيئة املؤّمنة إلى آخره من الواجبات. طبعا إيال 
كانوا بعض، طبعا في إطار الصفقات تقوم املديريات املكلفة باملراقبة 
اللي منها مديرية املؤسسات العمومية والخوصصة على الخصوص من 
طرف مراقبو الدولة والخزنة املكلفون باألداء املعنيون بمراقبة املراقبة 
القبلية لكل الصفقات ومدى احترامها طبعا للمسطرة وأيضا احترام 

املؤسسات واملقاوالت اللتزاماتها اإلجتماعية.

بالنسبة للمقاوالت األخرى التي ال تخضع للمراقبة فاآلمر بالصرف 
هو املسؤول على أن املؤسسات أو املقاوالت التي تعمل معه أن تحترم 

القوانين الجاري بها العمل، باإلضافة إلى هيئات...

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

 وأائبلا وويدةامأيألام دن:

السيد الوزير، واقع الحال ينافي هذه الشروط التي أشرتم إليها، 
إذ في وضع منتهك للدستور، ملدونة الشغل ثم لدفاتر تحمالت املناولة 
تدبر شركات املناولة في مجال انسحبت منها الدولة، وفي ظروف مهينة 
الكادحين والكادحات، وكنعرفوا أن  للمستخدمين املستخدمات من 
النساء هما اللي كيشكلو الشريحة الكبيرة في هاذ املجال، لذلك املطلوب 
إنصاف وتمتيع هذه الفئات بالحقوق كشرط ال بد منه إلى حين مراجعة 

هذا النمط من التدبير أو على األصح هذه اإلستقالة، واألولى اعتماد 

املناولة في تدبير الصفقات بواسطة وكاالت متخصصة، إذن هذا هو 

املجال اللي املفروض نديرو فيه املناولة، تدبير مواقع فيها امتيازات 

وأجور عليا، ثم باألحرى تدبير التعامل مع الوقفات حرصا على السالمة.

 وويدارئيولا لجلول:

شكرا السيدة النائبة،

 إذن لتفعيل املادة 193 من النظام الداخلي، هل من تعقيبات 

إضافية حول هذا السؤال؟ ال تعقيب إضافي، نمر إلى السؤال املوالي 

دائما مع نفس الفريق السؤال عن التعاقد مع لتنفيذ املشاريع التنموية 

للسيدات والسادة عن فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

 وويدةا وأائبلاإيمانا ويعق بي:

السيد الوزير، نسائلكم بخصوص اإلجراءات القانونية والتنظيمية 
التي تعتزمون اتخادها بغرض تفعيل مبدأ التعاقد مع الجهات وصندوق 

التأهيل اإلجتماعي في الجهات؟ وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير.
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 وويدامحمداب سعيد،ان5يرا القتصادان ملاويل:

كما يعلم الجميع، القانون التنظيمي رقم 11.14 املتعلق بالجهات 
ذاتية،  اختصاصات  كاين  الجهات،  ديال  اإلختصاصات  حدد 
اختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة، كما نص هذا 
القانون التنظيمي على أن الجهة التي تمارس االختصاصات املشتركة 
مع الدولة عن طريق التعاقد يمكن أن تمارس هذه االختصاصات عن 
طريق التعاقد أو بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة، كما يمكنها 
بمبادرة منها وبتمويل ذاتي أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز 

مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية.

باختصار هاذ التعاقد مع الجهات كيكون في إطار إما اإلختصاصات 
متعددة  بمجاالت  تتعلق  والتي  املشتركة  االختصاصات  أو  املنقولة 
كالتنمية االقتصادية والتنمية القروية اإلجتماعية والثقافية إلى آخره، 
واآلن نحن منكبون لوضع اإلطار املحدد ألشكال هاد التعاقد بين الدولة 
والجهات وكذلك فيما بينها وباقي الجماعات الترابية، مع العلم أن هاذ 
القضية ديال التعاقد راه بدينا فيها، يمكن لي نقول لك اآلن، كاين اكثر 
من 150 مليار درهم ديال اتفاقيات بين طبعا الدولة في جميع أجهزتها 
اعطينا  إيال  املناطق،  بعض  في  يعني  في  أو  بعض  أو  الجهات  وبعض 
النموذج التنموي ديال األقاليم الجنوبية اللي موقعين فيه الجهات راه 
77 مليار درهم، منارة املتوسط 6.5 مليار درهم، الرباط مدينة األنوار6 

مليار درهم، الدار البيضاء الكبرى 36 مليار درهم، طنجة الكبرى ...

 وويدةارئيولا لجلول:

وشكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة،

 وأائبلا وويدةامجدةابأعربيل:

شكرا السيد الوزير على اإليضاحات اللي تقدمتوا بها إال أنه ينبغي 
اإلشارة إلى ما يلي:

أوال- التعاقد بينها الدولة والجهات هو اليوم مطلب ملّح على اعتبار 
أن الدولة باش تنّزل سياساتها القطاعيةى ضروري ما تدوز عبر الجهات، 
ثانيا ألن الجهات اليوم وخا الجهد املبذول في تطوير امليزانية ديالها إال أنه 
كيبقى الخصاص دائما وال أدل على ذلك، اليوم مجموعة ديال الجهات 
حققت عجز في امليزانية برسم سنة 2016، كذلك عدم التوفر على إطار 
ينظم العالقة اليوم بين الدولة وهاذ الجهات، كيخلي التعاقد مازال ما 

شدش طريقو؛

ثانيا: السيد الوزير صندوق التأهيل اإلجتماعي اللي كنتكلمو عليه 
التحتية من طرق  البنيات  في  اليوم  الحاصل  الخصاص  كآلية لسد 
أو ماء وكهرباء وصحة وتربية، اليوم كنراهنو على هاذ الصندوق باش 
اإلجتماعي،  التضامن  عبر صندوق  كذلك  التفاوتات  هاذ  من  يحدنا 
نسائلكم السيد الوزير عن تعبئة املوارد؟ كذلك نطالبكم بالرجوع إلى 

تقرير اللجنة االستشارية الوزارية، ألنها جات باقتراحات مالية مهمة في 
هذا الباب، وأخيرا نسائلكم السيد الرئيس عن تفعيل املادة 250 من 

القانون التنظيمي للجهات؟ والتي تنص على ضرورة..

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، إذن هل من تعقيب إضافي، ال تعقيب إضافي حول املوضوع، 
إذن نمر إلى السؤال املوالي عن حصيلة تدبير صندوق حصة الجماعات 
املحلية من الضريبة على القيمة املضافة للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداعبداهللااهامل:

السيد الوزير املحترم، حدث حساب خصو�شي منذ 1986 حول 
حصة الجماعات املحلية من الضريبة على القيمة املضافة في غياب 
نص تنظيمي حول معايير توزيع مداخيل هذا الحساب، نسائلكم السيد 
الوزير، الحصيلة التفصيلية الرقمية حول تدبير هذا الصندوق؟ وعلى 
أي أساس استفادت الجماعات الترابية من هذا الصندوق بعيدا عن 

كل استغالل سيا�شي وانتخابي؟ ثم نوعية املشاريع التنموية؟ وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، رد السيد الوزير.

 وويدامحمداب سعيد،ان5يرا القتصادان ملاويل:

..في اللجنة، ولكن نعطي بعض األرقام، هاذ الصندوق اللي كتجي 
فيه %30 ديال TVA حقق مداخيل في 2013 تفوق 22,5 مليار درهم، 
وفي 2016: 25,5 مليار درهم، إذن واحد التطوراللي راجع لإلصالحات 
الضريبية، وراجع ملجهودات وزارة اإلقتصاد املالية في مجال التحصيل.

السقف  %52 من  في  النفقات؟ كيمشيو  هاذ  هاذ  فين كيمشيو 
العماالت  بين  توزع  التي  التسيير  نفقات  لتغطية  كيم�شي  التقديري 
واألقاليم %11، والجماعات %41، طبقا ملعايير مرتبطة باملساحة، عدد 
السكان بالنسبة للعماالت واألقاليم بالقدرة الجبائية ومستوى املوارد 
هذه  كل  بإبالغ  الداخلية  وزارة  وتقوم  للجماعات،  بالنسبة  الذاتية 
الجماعات طبعا في بداية السنة باإلعتمادات املخصصة لها، حصة 
التجهيز %17 وتهم تغطية التحمالت الخاصة ذات الطابع األولوي أو 
الظرفي املرتبطة باملجهودات التي تبذلها الجماعات الترابية في مجال 
تجهيز البنيات التحتية وتأهيل املجال إلى آخره. و%31 توجه لتغطية 
تحمالت غير مجزأة ومشتركة بين الجماعات أو جل الجماعات واملتمثلة 
في املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إنعاش التشغيل، محاربة البطالة 
إلى آخره، وعلى كل حال هاذ الصندوق راه كيجي مع كل مشروع قانون 
املالية اللي فيه التحمالت وفيه النفقات وفيه كل التفاصيل، شكرا 

السيدة الرئيسة.
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 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة تفضلي.

 وأائبلا وويدةاوبنىا وكحلي:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السؤال  جوهر  اليوم  لكن  الوزير،  السيد  شكرا  الوزير،  السيد 
ما�شي هو شحال كانت في هاذ الصندوق، شحال تصرف منو! ولكن 
الترابية  الجماعات  أصناف  معرفة  هو  الوزير  السيد  السؤال  جوهر 
اللي كتستفد من هاذ الحصة، وملاذا كل هذا التأخير في اإلصدار ديال 
الترابية،  الجماعات  الحصة  ديال  التوزيع  بمعايير  املتعلق  املرسوم 
الحصة ديال la TVA للجماعات الترابية، صحيح أنكم صدرتم واحد 
املجموعة املراسيم، لكن عالش سبقتو �شي وخليتو �شي. األمر الثاني 
السيد الوزير، هو أن هاذ الحصة ديال التجهيز هي حصة استثنائية، 
كاين جماعات ترابية فعال استفاذت منها، لكن كاينة جماعات ترابية 
كثيرة ملتستفذ من هذه الحصة، وخاصة هي جماعات القروية محتاجة 

لهاذ املشاريع املرتبطة بالتجهيز،

األمر الثالث السيد الوزير، هو أن اليوم كاينة أحكام قضائية صادرة 
ضد هاذ الجماعات الترابية لم تنفذ ملدة سنوات، اليوم يعني مطالب أن 

هاذ الجماعة أنها تنفذها وتنفذها باستعجالية.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، هل من تعقيب إضافي حول املوضوع؟ تعقيب إضافي؟ ال 
تعقيب، السؤال األخير لدى السيد وزير اإلقتصاد واملالية حول ارتفاع 
ديون املغرب للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي، 

تفضلوا السيد الرئيس، تفضلي السيدة النائبة.

 وأائبلا وويدةا ووعديلابنوهلي:

نسبة  ارتفاع  على  أكدت  والتقارير  الدراسات  من  العديد  شكرا، 
املديونية في املغرب بتزايد وتيرتها ملا لذلك من انعكاس على األوضاع 
اتخاذها  تنوون  التي  اإلجراءات  هي  شنا  واإلجتماعية،  اإلقتصادية 
نسبتها  من  التقليص  أو  املديونية  هذه  إليقاف  استعجالية  وتدابير 

وآثارها؟ شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

تفضلوا السيد الوزير.

 وويدامحمداب سعيد،ان5يرا القتصادان ملاويل:

املديونية  كاين  دالخزينة،  املديونية  كاينة  طبعا  أنواع،  املديونية 
 l’autoroute العمومية، لكن بعدها بغيت نأكد ليكم إيال كنت كتجي في
ياك واش ما عمرك تساءلتي هديك l’autoroute كيف بنيناها ؟ راه 

بنيناها ألن خدينا كريدي، واش عمرنا ملي كنشوفوا املطارات والتجهيزات 
هاذ ال�شي كله إيال كانت املديونية تتم�شي لإلستثمار هذاك راه مفيد 
ألنه كيخلق ثروة وكتجهز بالدنا باش يجيبوا استثمارات طبعا خاصة 
والتنافسية ديال بالدنا إلى آخره، ولكن خصها تم�شي غير لإلستثمار ألن 
بمواردنا الذاتية ما يمكناش يكون عندنا ألن هاد االستثمار كيف ما قلتي 
خلق فرص الشغل وكيخلص الثروة، ثانيا بالنسبة للمديونية كتسولني 
أنا على املديونية أنا كل سنة هاد املديونية البرملان هو الذي يرخصها، كل 
سنة كنجيوا كاين واحد الصف داملديونية أنتما اللي رخصتم املديونية 
في شقها املتعلق باملديونية الخارجية وباملديونية املتعددة السنوات، 
يعني وباش كتجي هاد املديونية مناش كتجي؟ كتجي أوال وهذا اللي مهم 

جدا أن القانون التنظيمي لقوانين املالية، ال حدد هذه مزيان

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيبات السيدة النائبة

 وأائبلا وويدةا ووعديلابنوهلي:

السيد الوزير مع احتراماتنا، هاذ املديونية في حكومة التناوب منين 
دراتها منين حاوالت أنها تقلصها وكان قرار شجاع أنها تقلص من املديونية 
قلصات منها ماعطاتش تبريرات، ألن املديونية كيأديها املواطن من جيبه 
إيال كانت �شي استثمارات فمن حق املواطن، أنه تكون استثمارات ألن 
اللي كيعيش فيه، وفتح  البيئة  هاذ حق لتحسين أوضاعه وتحسين 
مجال ديال التشغيل دياله، أربع سنوات كانت ظروف مواتية، كان 
انخفاض ديال سعر الطاقة، وكانت موارد خارجية ومع ذلك ضل املنحى 

التصاعدي؛

 وويدةارئيولا لجلول:

انتهى  الوقت  انتهى  تفضلوا،  تبقى من،  ما  الوزير  السيد  شكرا، 
الوقت ما عندكومش الوقت انتهى الوقت، شكرا السيد الوزير على 
املساهمة الطيبة في هذه الجلسة، ونمر للقطاع املوالي مرحبا بالسيدة 
كاتبة الدولة ، فقط أريد أن أذكر للسيدات والسادة النواب بخصوص 
إستعمال البطاقة ألن بعض األسماء كتبان هنا عندنا وكتسجل عند 
règie وكاين بعض األسماء ال تسجل ال كانت عندكم حاضرة من األحسن 
تستعمل، شكرا جزيال. إذن السيدة كاتبة الدولة عندكم 6 داألسئلة، 
السؤال األول حول توفير املاء الصالح للشرب لساكنة املناطق القروية 
للوحدة  اإلستقاللي  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضلوا اإلخوان في الفريق.

 وأائبا وويداصالحاأنغبا0:

بوماهللاا ورحمنا ورحيم.

ما هي اإلجراءات املتخذة من طرف من حكومتكم..
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 وويدةارئيولا لجلول:

إيال اسمحتوا هللا يخليكم نساعدوا السيد النائب بطرح السؤال، 
تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداصالحاأنغبا0:

نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات املتخذة ملعالجة النقص 
الحاد في قطاع املاء الصالح للشرب بالعالم القروي؟ شكرا السيدة 

الوزيرة.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا ورفاتا ويدريا فيال0،ا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفلاباملاء:

وكر ا وويدا ورئيول،

بداية أود أن أتقدم للسيدات والسادة النواب باعتذار على الغياب 
االضطراري في األسبوع الفارط وذلك نتيجة الجتماع رسمي كان بودي 
أنني نعطي ل�شي سيد وزير آخر أنه يجيب، ولكن األمور تتطلب يعني 
تقديم بعض التدقيقات التقنية، لذلك ألححت أن أكون شخصيا في 
إطار هاذ الجلسة، السيد النائب املحترم ال بد من اإلعتراف بأن بالدنا 
الصالح  باملاء  التزويد  التعميم  املجهود جد جبار على  واحد  حققت 
للشرب بالعالم القروي بوجه الخصوص، انطبقنا من 200 مليون في 
بداية التسعينات اآلن نستثمر أكثر من مليار درهم سنويا، وهذا كان 
عندو وقع جد مهم على مستوى ظروف عيش الساكنة بالعالم القروي 
وعلى مستوى أيضا التنمية البشرية وعلى مستوى التمدرس باألساس 
الفتاة القروية، اآلن نسبة التزويد %96.5 مع بعض التفاوتات ما بين 
الجهات، اآلن هناك مشروع من أجل معالجة اإلختالالت على مستوى 
املناطق فيما يعرف بمجال التأهيل الترابي لجميع املناطق الجبلية، 
هناك استثمارات مرصودة لهاذ املجال في حدود 700 مليون درهم توجه 
باألساس للمناطق القروية التي الزال فيها معدل التزويد أقل من املعدل 
الوطني، بشراكة مباشرة ما بين املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للشرب والجماعات الترابية واملديرية العامة للجماعات املحلية، شكرا 

لكم السيد النائب.

 وويدارئيولا لجلول:

شكرا، التعقيب؟ السيد النائب.

 وأائبا وويداصالحاأنغبا0:

السيدة الوزيرة، النسبة املئوية اللي عطيتي ديال كذا 96 % من 
التغطية ديال املاء الصالح للشرب بالعالم القروي وال %96 يمكن بقات 

خنيفرة بوحدها اللي مازال ما عطيتوهاش صفر، ما زال ما عندنا حتى 
حاجة في قطاع املاء الصالح للشرب، السيدة الوزيرة بأن منطقة ديال 
مريرت والنواحي ديالها باللي كتعيش على واحد املعاناة كبيرة وكبيرة 
بزاف في القطاع ديال املاء الصالح للشربـ، ونقولك السيدة الوزيرة بأن 
السكان ديال مريرت منذ 30 سنة أكثر من 30 سنة منطقة خنيفرة 
عمالة خنيفرة، منطقة مريرت والنواحي كيعيشومنذ 30 سنة بواحد 
املاء في البيوت ديالهم اللي هو فيه واحد النسبة ديال امللوحة كبيرة 
بزاف أكبر من املعتاد صحيا، وعدتونا السيدة الوزيرة هاذي في الوالية 
املصلحة  طرف  من  بها  توصلت  الدراسة  واحد  كاين  باللي  السابقة 
اإلقليمية ديال املاء الصالح للشرب كتقول بأن كاينة واحد الدراسة 
ديال 90 مليون ديال الدرهم اللي غادي تزود املنطقة باملاء الصالح 

للشرب من أزرو من مدينة أزرو مرورا من حد واد إيفران.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، انتهى الوقت تعقيب إضافي في السؤال؟ تفضلوا السيد، 
تعقيب إضافي عند العدالة والتنمية.

 وأائبا وويدامحمدا لحمد ني:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيدة كاتبة الدولة عانت مجموعة من الدواوير في إقليم العرائش 
من انقطاع املاء الصالح للشرب في مجموعة من الدوائر وعلى رأسهم 
جماعة الزوادة اللي كتوجد فوق الفرشة املائية، يعني املشكل ديالهم 
ما�شي ندرة املياه ولكن املشكل ديالهم هو التجهيزات والتدبير ديال املاء 
من طرف املصالح املختصة، إلى حد وصلو الناس ديال الدواور كيمشيو 
يسقيو املاء على 4 حتى 5 ديال كلم وهما كيدخلو في ديك %96 ديال 
السيدة  نتمنى  كيوصلهم،  أنهم  محسوبين  أي  القروي  العالم  تزويد 
الوزيرة تدخل معايير جديدة وهو االستمرارية في التزويد وصلح األعطاب 

واش ساعة أو ساعتين يوم أو يومين وال شهر أو شهرين، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

 ،la régie شكرا السيد النائب، ما عرفتش كاين �شي وقت مازال؟
السيد  تفضل  سمحتي  إيال  لي،  أسمح  تفضلوا،  آخر  إضافي  تعقيب 

النائب، الفريق االستقاللي.

 وأائبا وويدا ملفضلا وطاهري:

نتساءل السيد الوزير مع ساكنة غفساي على مآل مشروع تزويد 
دائرة غفساي باملاء الشروب وإقليم شفشاون الذي تم تدشينه من 
طرف جاللة امللك في 2010، بعدما بما قدره 40 مليار، بعدما وصلت 
أزمة املاء الشروب بهاد املنطقة إلى األوج أصبح معها السكان يعانون من 
العطش خاصة في فصل الصيف، بما فيها جماعة تافرانت بغيرها من 
جماعات أخرى، يتعلق آمال كبيرة عن إنجاز هذا املشروع حتى تستفيد 
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من حقها الدستوري من املاء الشروب وصل السكان 120 ألف نسمة 
واملاء موجود في سد الوحدة وما أدراك ما سد الوحدة، أما القضية اللي 
قلتها ديال 90 % ديال هاديك ديال الفيالجات ديال املراكز ما�شي ديال 

الدواوير، والسالم.

 وويدةارئيولا لجلولا:

شكرا تعقيب إضافي، إذن تنازلتي مرة أخرى تعقيب إضافي آخر، ال 
تعقيب، السيدة الوزيرة تفضلوا.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا ورفاتا ويدريا فيال0،ا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفلاباملاء:

وكر ا وويدةا ورئيول،

ديال  باملشكل  يتعلق  فيما  النواب  السادة  تدخالت  مع  تفاعال 
خنيفرة، املشكل املشروع هو كاين اإلعتمادات مرصودة املشروع في قيد 
اإلنجاز وصلت نسبة التقدم ديال األشغال 85 % ولكن املشكل األسا�شي 
هو مشكل تعرض الساكنة السيد النائب املحترم، املشاكل اللي كنلقاها 
في هاذ املجال تعرض الساكنة تعرقل وتحول دون وصول وخروج هاد 
املشاريع قيد اإلنجاز، املشكل ديال غفساي، غفساي بالفعل كان فيه 
تأخر جد مهم ألن ال يعقل أن الجماعات واألقاليم املجاورة ألكبر معلمة 
مائية على الصعيد الوطني، ال زالت تعاني من نقص في التزويد باملاء 
الصالح للشرب وما كتستفدش من حقها في الوصول إلى هاد املعلمة، 
املشكل ديال سد الوحدة كان فيه مشكل طويل، اللي يعني كان فيه عدة 
عراقيل تعرض الساكنة وفسخت الصفقة عدة مرات ولكن املنطقة 
ديال غفساي يعني تم الشروع فيها في 17 يونيو، يعني تم الشروع في 
الجزء األول الشطر األول للتزويد سد الوحدة 17 يونيو اللي غيجود 
مدينة غفساي وباقي املناطق األخرى، بقى تأخر في إقليم وزان وإقليم 
شفشاون اللي نسبة تقدم األشغال 80 % ولكن فيها مشكل تعرض 
الساكنة، وأنا أتقاسم معكم هذا الغبن، األقاليم املجاورة سد الوحدة 
أتقاسم معكم هاد الغبن، وهاذ اإلحساس بأنه كنشوفوا معلمة قدامنا 
وما كنستافدوش باملاء الصالح للشرب، املشكل تالعرائش غادي نبحث 
السادة  لكم  الدقيقة، شكرا  املعلومة  على  كنتوفروش  ما  ألني  فيه 

النواب.

 وويدةارئيولا لجلولا:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، نمر إلى السؤال املوالي ويتعلق بإشكال 
املاء الشروب بإقليم زاكورة للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة.

 وأائبلا وويدةانزهلا ويزيدي:

عطش صيفي قائظ ألكثر من 300 ألف من ساكنة إقليم زاكورة 
وعودا  ويسائل  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة  املواطنة  عليه  محسوبة 

ووعيد مؤجلة ويسائل عدالة مجالية ال يصل منها إال الصدى، يحلم 
من خاللها بعض املغاربة بقطار TGV ونحن نحلم في املغرب اآلخر بغرفة 
ماء، نسائلكم عن التدابير اإلستعجالية التي تنوون اتخاذها من أجل 
حل أزمة مالية إقليمية طال أمدها عار على كل الفاعلين السياسيين في 

البالد، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، السيدة كاتبة الدولة تفضلوا.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا ورفاتا ويدريا فيال0،ا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفلاباملاء:

شكرا السيدة النائبة املحترمة.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا على التشجيع تفضل، إيال اسمحتوا شكرا تفضلي.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا ورفاتا ويدريا فيال0،ا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفلاباملاء:

شكرا السيدة النائبة، أحييك على هاد النبرة اللي تكلمتي بها وعلى 
هاد الحرقة اللي تكلمتي على واحد املنطقة املنطقة اللي..

 وويدةارئيولا لجلول:

ضبط الصوت للسيدة كاتبة الدولة.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا ورفاتا ويدريا فيال0،ا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جوتيكان ملاءا ملكلفلاباملاء:

أحييك على هاد النبرة والحرقة اللي تكلمتي بها على واحد املنطقة 
اللي أنا وقفت شخصيا على املعاناة اليومية للمواطن بإقليم زاكورة، 
ويمكن نقول املنطقة اللي زرتها أكثر من ثالث سنوات األخيرة هي منطقة 
زاكورة، تنقلت أكثر من 5 مرات لهاد املنطقة ورصدنا إعتمادات جد 
الثالث  في  5 توجهت  تالسدود على   3 مهمة ملنطقة الجنوب الشرقي 
سنوات األخيرة توجهوا ملنطقة الجنوب الشرقي، وسد أكدس شرفت 
عليه شخصيا وخرجناه قبل الوقت اللي قد يشكل اإلجابة الشاملة 
املاء الصالح للشرب بمنطقة زاكورة، ولكن ريتما توجد هاد  ملشكل 
املشاريع كلها، خصنا حلول اللي يمكن لنا نقومو بها مؤقتا. الحل بيدكم 
السيدة النائبة املحترمة، وبيد الساكنة وبيد املنتخبون، منطقة زاكورة 
تتميز بجفاف هيكلي الفرشاة املائية الوحيدة اللي متواجدة فيها كاين 
فرشاة »الفايجة« وعارف االستغالل املفرط ل5 د املليون متر مكعب 
سنويا، وكاين فرشاة »النفش« اللي كتزود أو كتغدى عن طريق طلقات 
من سد املنصور الذهبي. لألسف كنا خرجنا برنامج تخلف الجميع عن 
إخراج هذا البرنامج، واآلن ننتظر أنه تخرج على األقل، هناك محاولة 
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غير باش نحفرو 2 د البيار تعرضو لنا، املكتب الوطني مل

يحفر 2 د البيار وباش يعطي للناش يشربو الفالحين ناضو كيتعرضو. 
اآلن كاين محطة ديال إزالة امللوحة اللي كيشرف عليها املكتب، كاين 
السد، اآلن خصنا حلول على األقل اللي تنخارط فيها الساكنة وتنخارط 

فيها السلطات لحل املشكل ديال املاء الصالح للشرب ملنطقة زاكورة.

 وويدةارئيولا لجلول:

إيال  اسمحتو،  إيال  تعقيب  شكرا.  الدولة  كاتبة  السيدة  شكرا 
اسمحتو التعقيب، تفضلوا السيد النائب.

 وأائبا وويدالحونان عري:

وكر ا وويدةا و 5يرة،

في الحقيقة هناك مجهودات تبذل، ولكن العبرة بالنتائج، 13 دوار 
السيدة الوزيرة في »تاكونيت« كتوصل بسيتيرنا وحدة في األسبوع، املركز 
ديال »تاكونيت« ساعة في يومين السيدة الوزيرة، مناطق أخرى كيتقطع 
فيها املاء باستمرار، في رمضان تقطع املاء 4 د السوايع على »النقوب« في 
الحرارة د 45 درجة. السيدة الوزيرة، املركز في زاكورة، الناس كيخلصو 
2 ديال الفاتورات، الفاتورة ديال املاء غير صالح للشرب اللي تتزود به 
زاكورة واملاء اللي كيتباع في الزناقي عبر صهاريج. السيدة الوزيرة، كاين 
ثقب درتوه في »الفايجة« قلتو لنا بأن كيريب خاص تجي واحد اآللة ديال 
البو من أكادير من شهر 12 السيدة الوزيرة، ونحن ننتظر باقي ما جات 

هاد اآللة من أكادير، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب شكرا. تعقيب إضافي حول املوضوع تفضل 

السيد النائب.

 وأائبا وويداأحمداأدر ق:

وكر ا وويدةا و 5يرة،

أكيد كما أشار السيد النائب هناك مجهودات كبيرة تبذل وبذلت 

خالل الحكومة السابقة، ولكن هناك املزيد في العالم القروي لو أتيحت 

الفرصة للسادة النواب جميعا نتكلم عن املعاناة ديال العالم القروي 

ولكن خص ثالث نقط: النقطة األولى كاين هناك إشكال في ما يتعلق 

باآلبار، اآلن املياه في اآلبار هناك نضوب املياه في اآلبار في مجموعة من 

إقليم سيدي  املناطق؛ توقف عدد من املشاريع نعطي نموذج ديال 

إفني، جماعة »تغيرت« والجماعات املجاورة لها هناك توقف للعديد 

من املشاريع نطالب التحقيق فيها؛ أيضا هناك ضرورة إصالح مختلف 

الشبكات والصهاريج املستعملة من طرف املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، إذن نمر إلى السؤال املوالي عن املجهودات في 
الوزارة..

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا أفيال0ا ورفاتا ويدريا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جوتيكان ملاءا مللكفلاباملاء:

السيدة الرئيسة عندي حق في التعقيب.

 وويدةارئيولا لجلول:

تفضلي السيدة الوزيرة تفضلوا.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا أفيال0ا ورفاتا ويدريا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جوتيكان ملاءا مللكفلاباملاء:

وكر ا وويدةا ورئيول،

 ووادةا وأ  با ملحترم ن،

ي كتم�شي تحفر وما 
ّ
ما كاينش اآللة مشات ألكادير، طبعا اآللة مل

كيخليوهاش الناس تحفر تيتعضرو لها خاصها ترجع تحفر في بالصة 
أخرى. ضمنو لنا بأن اآللة غادي تم�شي تحفر بير في زاكورة وغانجيبها 
لكم، ما�شي غادي نجيب أنا الشركة ونقلها حتى لزاكورة وفي األخير 

يتعرضو لها الساكنة ما يخليوهاش تحفر، شكرا لكم.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، شكرا. إذن نمر إلى السؤال املوالي إيال 
املستعملة  املياه  تثمين  أجل  من  الوزارة  مجهودات  عن  اسمحتوا، 
واملحافظة عليها للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداحونا لحارس:

وكر ا وويدةا ورئيول،

املياه  تثمين  أجل  من  مجهوداتكم  عن  الدولة،  كاتبة  السيدة 
املستعملة واملحافظة عليها نسائلكم؟

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا أفيال0ا ورفاتا ويدريا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جوتيكان ملاءا مللكفلاباملاء:

 وويدةا ورئيول،

 ووادةا وأ  با ملحترم ن،
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هو مشروع ضخم نستشغل عليه، املغرب اآلن لديه رصيد جد مهم 
يمكن تثمينه ويمكن أن يكون بديل في بعض املناطق تقريبا 550 مليون 

متر مكعب اآلن تهدر...

 وويدةارئيولا لجلول:

إيال اسمحتو ساعدوا السيدة كاتبة الدولة تمرر رسالتها.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا أفيال0ا ورفاتا ويدريا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جوتيكان ملاءا مللكفلاباملاء:

..550 مليون متر مكعب لألسف تهذر، املغرب استثمر الكثير في مجال 
بنية تطهير السائل ولكن لألسف املقاربة اللي انطلقنا منها هي املعالجة 
والقدف في الوسط الطبيعي، آن الوقت أن ننتقل من هذه املقاربة إلى 
مقاربة معالجة وإعادة اإلستعمال. هاد املشروع كنشتغلو عليه مباشرة 
من أجل دمج املخطط الوطني إلعادة اإلستعمال مباشرة في املخطط 
الوطني للتطهير السائل حتى نخصص واحد الحجم ديال 325 مليون 
واستعماالت  فالحية  استعماالت  في  نستعملها  أن  ممكن  مكعب  متر 
سقي املساحات الخضراء حتى نستطيع أن نخفف العبء والضغط 

على املياه االعتيادية، شكرا لكم السيد النائب.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، التعقيب عند السيد النائب.

 وأائبا وويدامحمدامر5نق:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيدة الوزيرة، ال يختلف اثنان على األهمية البالغة التي توليها 

وخصوصا  ببالدنا  السائل  التطهير  مجال  في  الحكومية  السلطات 

الوزيرة،  السيدة  اإلشكالية  هذه  معالجة  أن  إال   ،2002 سنة  منذ 

ما  إلى  تتعداها  بل  البحثة،  والتقنية  البيئية  الجوانب  تقتصرعلى  ال 

املالي واإلستثماري.  الجانب  إغفال  وثقافي وقانوني دون  اجتماعي  هو 

فالكميات املهمة، وقد أشرتم إلى أن أزيد من 500 مليون تهدر، التي 

تهدر في الطبيعة بدون معالجة كافية وتثمين مر�شي، تشكل خطرا على 

البيئة من جهة، وتفوت علينا فرصا مهمة إلعادة استغاللها ألغراض 

فالحية أو صناعية أو أغراض أخرى. فهذا النوع من املياه يشكل مخزون 

احتياطي بل إستراتيجي، والتوقعات تقول بأن سنة 2025 سيصل هذا 

الحجم إلى 900 مليون متر مكعب. فهاد النوع من املياه فيها ماء وفيها 

سمك وفيها طاقة، فالتحدي الحقيقي يكمن في تدويرها وإرجاعها إلى 

دورة املياه بجودة عالية لإلستفادة منها. نود أن نشير للفوارق الكبيرة 

بين الوسط الحضري والوسط القروي في املجال، على العموم أود أن 

أشير إلى أهمية وضرورة االستثمار في املجال. شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تعقيب إضافي حول املوضوع؟ ال تعقيب إضافي، السيدة 
كاتبة الدولة.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا أفيال0ا ورفاتا ويدريا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جوتيكان ملاءا مللكفلاباملاء:

منكم  كنطلبو  احنا  مبادرون  نحن  املحترم،  النائب  السيد  إذن 
إيال عندكم مشاريع إلعادة إستعمال املياه املعالجة في املراكز ديالكم 
التكميلي.  التمويل  في   60% أكثر من  نساهم  أن  لنا وممكن  جيبوها 
اللي عندو �شي مشروع  النواب املحترمون،  احنا كنطلبوكم، السادة 
ف�شي منطقة اللي كيهدف إلى إعادة تثمين هذه املياه وإعادة إستعمالها 
جيبوها أنه ممكن أن ندخل في شراكة من أجل إخراجها للوجود. شكرا 

لكم السادة النواب.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة كاتبة الدولة. نمر إلى السؤال املوالي عن سياسة إنجاز 
السدود الصغرى واملتوسطة ببعض أقاليم وجهات اململكة، للسيدات 

والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الدستوري.

 وأائبا وويداعدياخزن:

بوماهللاا ورحمنا ورحيم.

 وويدةارئيولامجلسا وأ  با ملحترمل،

 وويدةان ووادةا و 5ر ء،

 ووادةان وويد تا وأ  با ملحترم ن،

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة عن التدابير واإلجراءات الحكومية 
املتخذة فيما يخص إنجاز مجموعة من السدود الصغرى واملتوسطة 
الفيضان  إطار  في  الحد  أجل  ومن  اململكة،  وجهات  األقاليم  لبعض 
وتخزين املاء وإغناء فرشاة املياه لهذا اإلستغالل إنتاج املاء الصالح 

للشرب وتزويد األرا�شي الفالحية بمياه السقي وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا أفيال0ا ورفاتا ويدريا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جوتيكان ملاءا مللكفلاباملاء:

وكر ا وويدا وأائبا ملحترم،

سياسة  فهاد  الثمانينات  في  باألساس  انخرطت  بالدنا  بالفعل 
السدود الصغرى واملتوسطة اللي كانت كإجابة للجفاف اللي عرفاتو 
هاد املنطقة. كنتوفرو على أكثر من 250 سد تلي ما بين سد متوسط، 
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صغير وبحيرة تلية. اآلن نشتغل بوتيرة أخرى أو بمقاربة أخرى، ألن هاد 
سياسة بناء السدود شابتها واحد اإلختالالت وواحد النقائص. ألن كنا 
كنبنيو سد تلي أو سد صغير وعاد كنفتشو أشنو غنعملو به. اآلن انتقلنا 
بمنطق آخر هو منطق التعاقد، يعني منين نجي نبني �شي سد تلي يكون 
عندو هدف أو مشكل يمكن أن يجيب عنه. أستثني من ذلك مشاريع 
دخلنا  ولكن  شرط،  بدون  كنبنيوها  اللي  الفيضانات  من  الحماية 
فواحد املقاربة تعاقدية مع الفاعلين املحليين حتى نضمن استدامة 
هذه املنشآت ما بغيناش نبنيو سدود تلية ونخليوها مرمية في الطبيعة 
كما حدث في السابق، بغينا يكون عندنا طرف نتعاقد معه أو مخاطب 
باش نضمنو لهاد السدود على األقل وقعها في التنمية املحلية، وتقريبا 
كنخرجو واحد 10 إلى 12 سد تلي وفق اإلعتمادات املرصودة لكتابة 
الدولة تعطى فيها األولوية للمنشآت اللي عندها دور في الحماية من 

الفيضانات، شكرا السيد النائب.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، التعقيب تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداعبدا ور5 قانايتاإدب :

وكر ا وويدةا ورئيول،

وكر ا وويدةاكاتبلا ودنول،

هناك مناطق في املغرب بحكم جغرافيتها تعتبر مناطق مائية تتوفر 

على مصادر غنية من منشآت وسدود مائية وأحواض ومنابع وشالالت 

مثل »أوزود« و«امنيفيري« وكلها في أزيالل دمنات. السيدة كاتبة الدولة، 

هذه املنطقة لديها أربع سدود، ولكن مع األسف الساكنة ال تستفيد من 

هذه الثروة الوطنية املائية، ال مناطق سقوية مهمة وال فرص شغل، 

بل هناك مناطق تعاني من نقص ونذرة املاء الصالح للشرب مع انعدام 

املسالك الطرقية للوصول إلى املاء، حتى الطاقة الكهربائية املولدة من 

هذه السدود موجودة في هذه املناطق، مثل سد »بين الويدان«، »موالي 

يوسف«، »الحسن األول«، سد سيدي ادريس ال تستفيد منها الساكنة 

والجماعات املتواجدة على ضفافها.

الفيضانات  هذه  من  تستفيد  الساكنة  أن  على  لكم  نؤكد  نعم 

والترسبات وانجراف التربة وانقطاع املسالك الطرقية وهي على قلتها، 

ومنها مثال خير مثال ما وقع في جماعة »تباروشت« من فيضانات وقطيع 

املوا�شي إلى غير ذلك... و«آيت أومديس« و«أملسا« .

التلي وبهذه  وباملناسبة السيدة كاتبة الدولة، نسألكم عن السد 

الدقيقة فهناك مسيرة في »تدلي فطواكة« في اتجاه قلعة السراغنة، 

مطالبتهم بهذه الساكنة التي تحيط بها أربع سدود فقط لسد تلي، فهذا 

مطلوب مشروع ونشكركم السيدة كاتبة الدولة.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، شكرا السيد النائب. تعقيبات إضافية تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداحمزةا وص في:

وكر ا وويدةا و 5يرة،

نثمن سياسة السدود وما جاء في البرنامج الحكومي، ولكن نطالب 
بالتعجيل بإخراج سد »بولعوان« بمنطقة »سكساوة« بإقليم شيشاوة 
للطابع  نظرا  ببني مالل،  »تكزيرت«  بورزازات، وسد  »أسمغو«  وسد 
اإلستعجالي وامللح لهذه املشاريع. فمثال سد »بولعوان« بإقليم شيشاوة 
منذ 1976 حتى أن الشباب أصبح يسمي هذا املشروع بمشروع 1976، 
تنتظره الساكنة نظرا للوقع اإليجابي الذي سيكون في إحياء األرا�شي 
بشيشاوة  للشرب  الصالح  املاء  مشكل  على  والتغلب  املناطق  بهاد 

وإمنتانوت ومتوكة وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة. تعقيب إضافي؟ 
معذرة السيدة كاتبة الدولة، تفضل.

 وأائبا وويداعبدا وعزيزاك سك س:

في نفس اإلطار السيدة كاتبة الدولة، كاين هناك واحد املجموعة 
ديال الجماعات اللي هاد السدود جات في التراب ديالها، وهاد الجماعات 
بالنسبة  قبيال  وقع  اللي  بحال  هاد..  من  كيستافدو  اللي  هما  ما�شي 
ديال  سد  تازة،  إقليم  ديال  مثال  أعطي  »الوحدة«.  وسد  لغفساي 
»باب لوطا« نقدر نقول ليك بأن جميع الجماعات ديال هاد اإلقليم 
كيستافدو من هاد السد غير الجماعة ديال »الصميعة« اللي جا فوق 
التراب ديالها هاد السد هذا كتعاني واحد األزمة كبيرة من املاء الصالح 

للشرب، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، إيال ما بقاش �شي تعقيب إضافي تفضلوا.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا أفيال0ا ورفاتا ويدريا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جوتيكان ملاءا مللكفلاباملاء:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيد النائب املحترم ماعرفتكش آش من منطقة، راه قلتي قلعة 
السراغنة، مرة قلتي بني مالل، تلفتيني شوية.. أزيالل املشكل الرئي�شي 
في منطقة أزيالل السيد الرئيس، السيد النائب املحترم، مشينا باش 
نبنيو سد تلي، ثالثة املواقع اللي مؤهلة أنها تحتضن سدود ما قبلوهاش 
الساكنة واقترحو علينا سد آخر غير صالح، أو كيقولو لي بنيوه هنايا 
والطبيعة الجيولوجية ديالو غير صالحة نبني سد، أو يتهدم من بعد؟ إيوا 
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خاصنا نكونو جميع متافقين على واحد املسألة، أعطيناكم ثالثة ديال 
 un اإلقتراحات حتى �شي وحدة ما عجباتكم في إقليم أزيالل، عجبكم
seul axe واحد املوقع وحيد اللي هو غير صالح، الطبيعة الجيولوجية 

ديالو ال تستحمل أن يشيد فوقها سد تلي.

املشكل ديال سد »بولعوان« بولعوان بالفعل هو مبرمج في السنة 
املالية إن شاء هللا 2018، نتمنى أننا نتوفرو على االعتمادات املالية باش 
نخرجوه ألن غادي يعطي واحد الدفعة قوية ملنطقة شيشاوة ومنطقة 
ايمنتانوت، باب لوطا جميع الجماعات الترابية اللي داخلة ذات الطابع 
القروي اللي داخلة في إقليم تازة غتعرف التزويد باملاء الصالح للشرب 
هي املشاريع اللي يشرف عليها املكتب، يعني قيد األطوار األخيرة ديالها، 

وغتخرج إن شاء هللا في القريب العاجل، شكرا لكم.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، إذن إيال عندك ما زال الوقت ماعرفتش، 
نمر إلى السؤال املوالي حول مراقبة جودة املياه املستعملة للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، شكرا تفضل 
السيد النائب. شكرا، الكلمة عند األخ في إطار، زدنا للسؤال اآلخر، 

تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداياسينا ور �سي:

وكر ا وويدةا ورئيولا ملحترمل،

السيدة كاتبة الدولة، وجهنا لك سؤاال بصيغة آنية يتعلق باملاء 
الصالح للشرب اللي كيشربوه مواطنون مغاربة بإقليم سيدي سليمان، 
ما قبلتيش تجاوبي السيدة الوزيرة على هاذ السؤال بصيغة آنية، علما 

أنك حضرت للبرملان، وبالتالي اليوم اصبحوا عندنا اليوم 2 داألسئلة:

السؤال األول، واش هذا استخفاف بساكنة إقليم سيدي سليمان، 
وعاد السؤال الثاني كيف تراقبون جودة املياه املعدة لشرب املواطنين؟ 

شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا أفيال0ا ورفاتا ويدريا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفلاباملاء:

النائب املحترم أنك تكون قبلتي االعتذار ديالي على  أتمنى السيد 
الغياب االضطراري في الجلسة السابقة، فيما يتعلق بمراقبة جودة 
املياه أقول وأكرر هاذ املسألة هي مسألة اللي ما فيهاش تساهل، ما فيهاش 
يعني إخالل بأي مسؤولية، املصادر ديال املياه اللي كتوزع عبر شبكات 
العمومية تخضع ملراقبة صارمة منذ املصدر حتى عند املستهلك، أقول 
الشبكات العمومية املراقبة، ما كنقولش اآلبار أو نقط املياه اللي كتكون 

خاصة، وهذا كيخضع يعني ملواصفات الجودة اللي منصوص عليها 
ومعترف بها عامليا وكتخضع لواحد املراقبة ديال أكثر من 72 شبكة ديال 
املختبرات اللي كيشرف عليها املكتب الوطني للكهرباء وأن املياه اللي 
كتوزع في الصنابير يعني اإلستهالك البشري هي مياه تطابق ملواصفات 
الجودة كما املعمول بها على الصعيد الوطني، شكرا لكم السيد النائب.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تفضل السيد النائب، تعقيب.

 وأائبا وويداياسينا ور �سي:

وكر ا وويدا ورئيول،

السيدة الوزيرة املحترمة واش عندك علم بأنه وسط املدينة ديال 
الكاميونات  البوادي،  تنتكلموش على  ال�شي ما  سيدي سليمان، هاذ 
يهمك  كان  وإذا  للبيع،  لحلو  املا  وا  تيقولو  والبكوّبات غادين جايين، 
األمر درهم ونصف لليترو السيدة الوزيرة، آ اللي كتكلموا على جودة 
املياه، هذا املا اللي كيتعطى في le branchement املاء مر، قمت السيدة 
الوزيرة بدوري كرئيس مجلس إقليمي استدعيت املسؤولين ديالكم 
ت 

ّ
وكان الجواب كما العادة كالسيكي سوف نعمل على إيجاد حلول، وال

سبحان هللا سوف نعمل مسلكة جميع املسؤولين، السيدة الوزيرة 
املحترمة كتكلمي على املعايير وزدتي كبرتي املشكل، الحمد هلل اللي ما 
 راكم اعطيتونا �شي هواء عاوتاني حالتو بثمن 

ّ
شادينش معايير دالهواء وال

مهزوز، أ السيدة الوزية هللا يخليك ما ندفعوش الناس يحتجوا ونقولو 
الوطني  األمن  غدا  نخليوش  ما  نصيحة  االحتجاجات،  كاين  عالش 
ديال البالد يتواجه مع مواطنين خارجين تيحتجوا لطلب املاء الصالح 
غت، شكرا السيد 

ّ
للشرب، راه خايبة تسمع علينا برا. اللهم إني قد بل

الرئيسة.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

ن5يرا ودىا كاتبدا ودنولا أفيال0ا ورفاتا ويدريا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفلاباملاء:

السيد النائب املحترم أقول وأكرر أن املياه املوزعة في الشبكات 
العمومية والتي تخضع ملراقبة صارمة هي مياه صالحة للشرب، صالحة 

للشرب، شكرا لكم.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، إذن نمر إلى السؤال املوالي، سؤال حول رفع معدل الربط 
بشبكة املياه للسيدات والسادة النواب عن الفريق اإلشتراكي، تفضل 

السيد الرئيس.
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 وأائبا وويدامحمدامال0:

وكر ا وويدةا ورئيول،

الربط  معدل  من  الرفع  حول  نسائلكم  الدولة،  كاتبة  السيدة 
بشبكة املاء الصالح للشرب؟ وعن مآل اإلتفاقيات التي وقعت أمام 
أنظار صاحب الجاللة في مختلف جهات اململكة والتي تهم ربط املناطق 

القروية باملاء الصالح للشرب؟

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، ما سمعتوش هللا يجازيكم بخير إيال ما نساعدو عندو بعضيتنا 
على اإلستماع إيال كان ماعرفتش واش la régie تتسمح وال؟ ما سمعت 

للسيدة النائبة، تفضل.

 وأائبا وويدامحمدامال0:

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة حول الرفع من معدل الربط بشبكات 
أنظار  أمام  التي وقعت  اإلتفاقيات  مآل  للشرب؟ وعن  الصالح  املاء 
صاحب الجاللة في مختلف جهات اململكة والتي تهم الرفع ربط املناطق 

القروية باملاء الصالح للشرب؟ شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا أفيال0ا ورفاتا ويدريا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفلاباملاء:

في  املواطن  اآلن  بالفعل  السؤال،  هذا  على  النائب  السيد  شكرا 

الوسط القروي لم يعد يكتفي فقط باإليصاالت الجماعية أو النافورات 

ربط  إلى  الوصول  في  الدستوري  بحقه  يطالب  بل أصبح  العمومية، 

فردي داخل بمسكنه، واحنا واعيين بهاذ املسألة هاذي اللي كيشرف 

لذلك  للشرب،  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  مباشرة  عليها 

إلى  للوصول  التشجيع  تستدعي  جديدة  املنظومة  واحد  بلوراملكتب 

االشتراك الفردي لكل مواطن عبر انخراط باألساس الجماعة الترابية في 

هاذ املنظومة اللي كتساهم تقريبا بواحد %50في كلفة الشبكة، واحد 

%15 تقريبا من الرفع من القدرة اإلنتاجية ديال املنظومة، مع املشاركة 

أيضا للمواطن بحيث أنه كان ذاك les branchements sociaux الربط 

االجتماعي 3500 درهم اللي كانت كتقسم إلى حدود 7 سنوات، واحنا 

لهاذ الساكنة هو دخل بسيط جدا وما  الفردي  واعيين بأن الدخل 

تيمكنلهاش تعطي ذاك النصيب الشهري، لذلك قام املكتب بتعاقد 

مع البنك الدولي باش تعطي واحد la ligne ديال financements باش 

يخلص من عند الساكنة يخلصها هو ريثما تتوفر االعتمادات، وكنحيي 

أيضا انخراط املجالس الجهوية في هاذ ال�شي، شكرا لك.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة أننا كاتبة الدولة، تفضل السيد الرئيس.

 وأائبا وويدامحمدامال0:

ما  فعال  اللي  ديالكم،  الجواب  على  الدولة  كاتبة  السيدة  شكرا 
الدولة، ولكن  بها  وتتقوم  املكتب  به  تيقوم  اللي  املجهودات  نكروش 
من  مجموعة  هناك  أنه  اإلشكال  واحد  هناك  الدولة  كاتبة  السيدة 
االتفاقيات اللي توقعت أمام أنظار صاحب الجاللة وأعطيكم نموذجا 
من جهة مراكش أسفي اللي فيه اتفاقيات كتهم األقاليم ديال الصويرة، 
شيشاوة، الرحمانة وكذلك الحوز وإلى غاية اليوم وهي توقعت في 2009 
وإلى اليوم يعني هاذ اإلتفاقيات كلها كانت بقات حبر على ورق، وما تمش 
اتنفيذ ديالها وهاذ الساكنة تتعيش واحد الظروف اللي هي ظروف يعني 

صعبة، وتتطالب يعني بتفعيل هاذ اإلتفاقيات وإعطاء..

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، إذن تعقيبات إضافية حول املوضوع، نشوفو بالتي نشوفو 
ياك ما كاينة في املعارضة �شي، ما كاينش تعقيب؟ تفضلوا.

 وأائبا وويداعبدا لحكيما ةحمدي:

وكر ا وويدةا ورئيول،

ديال  مهمة  املسألة  لواحد  ننبهكم  بغيت  الدولة  كاتبة  السيدة 
العملية ديال التدبير ديال املاء الصالح للشرب في الجماعات القروية، 
اليوم املكتب الوطني كيحتج من غياب املوارد البشرية والضعف ديالها 
في تدبير هاذ العملية وكيطلب من جمعيات املجتمع املدني باش يقومو 
بالقانون  مقيدة  الجماعات  اليوم  الجماعات،  مع  بشراكة  بالتدبير 

التنظيمي 113.14.

 وويدةارئيولا لجلول:

 ،...  غادي تجاوبو 
ّ
شكرا السيدة كاتبة الدولة على املساهمة، وال

تعقيب لواضع السؤال تفضل.

 وأائبا وويدامحمدامال0:

وكر ا وويدةا ورئيول،

أنا اللي بغيت نشير ليه السيدة كاتبة الدولة هو أن هاذ املسألة 
نطالب بفتح تحقيق في هاذ القضية، حقيقة ألن عندنا واحد اإلشكال 
ديال يعني األشغال اللي تيقوم بها املكتب في الجهة، فكاين فيه مجموعة 
من اإلختالالت وكاين تعثر في تنفيذ مجموعة من املشاريع، فكنطالبو 
الحكومة أنها يعني تقوم بالدور ديالها يعني الرقابي وكذلك أنها تّدخل 

من أجل تسريع هاذ املشاريع.
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ومن أجل فك العزلة على هاذ الساكنة اللي تتعيش واحد الضرر 
اللي هو دائم، واحنا مقبلين على فصل الصيف، فأنتما تتعرفوا أن يعني 

مجموعة من هاذ األقاليم فيها الفرشة املائية ضعيفة..

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة تفضلوا.

ن5يرا ودىا كاتبلا ودنولا أفيال0ا ورفاتا ويدريا  وويدةا
 وتجهيزان وأقلان ول جيوتيكان ملاءا ملكلفلاباملاء:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيد النائب املحترم من حيث التحقيق راه من حقكم والدستور 
يخول لكم أن تقوموا بمراقبة أشغال الحكومة، ولكن اللي نبغي نشير 
عليه بأن املكتب اآلن كيشتغل على 100 مشروع، املناطق اللي تحدثي 
عليها اآلن كتدخل ضمن هاذ املشاريع اآلن من أجل يعني تسريع وتيرة 
الربط الفردي لجميع هاذ الجماعات الترابية اللي من حقها أنها تتوفر 

على ربط قار باملاء الصالح للشرب، شكرا لكم.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، إذن كان هذا آخر سؤال موجة للسيدة 
يتعلق  املوالي  والقطاع  الدولة، شكرا على حسن مساهمتكم،  كاتبة 
الوزير،  السيد  مرحبا  والحكامة،  العامة  بالشؤون  املكلفة  بالوزارة 
السيد الوزير ما كاينش، كان هنا وخرج، إذن نمر في انتظار، دخل السيد 
الوزير وخرج، إذن ندوزو للقطاع املوالي في انتظار يجي السيد الوزير، إذن 
القطاع املوالي مرحبا بالسيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة 
التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، عندكم السيد الوزير أربعة أسئلة، 
والسيدات  للسادة  الوطنية  السياحة  وضعية  حول  األول  السؤال 
النواب املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضل 

السيدة النائبة واضعة السؤال.

 وأائبلا وويدةاثرياا وصقلي:

وكر ا وويدةا ورئيول،

الوطنية  السياحية  سياستكم  يهم  إليكم  سؤالنا  الوزير  السيد 
في مجالين، املجال ديال السياح األجانب واستقطابه واملجال الثاني 
العرض املوفر لألسر املغربية. في النقطة األولى، ما هما التدابير املتخذة 
لتوسيع الشراكات مع الفاعلين الدوليين من أجل إستقطاب سياح 
جدد من بلدان صديقة ذات مؤهالت كبيرة كالصين وروسيا والبلدان 
اإلفريقية؟ وفي هذا املجال ما هما اإلجراءات املتخذة من أجل استقبال 
السياح بشكل يليق بهم بالخطوط امللكية الجوية، وتسهيل إجراءات 
السياحة  تهم  الثانية  النقطة  يخص  وفيما  املطارات؟  في  الدخول 
فيها مغاربة  بما  املغربية،  املقدمة لألسر  العروض  الداخلية وأساسا 

العالم الذين يتمنون أن يجدون في بلدهم أنشطة في مستوى انتظاراتهم 
بكل محطات..

 وويدةارئيولا لجلول:

أعطيو  الجواب،  الوزير  السيد  تفضلوا  النائبة،  السيدة  شكرا 
الصوت للسيد الوزير، شكرا.

ن وأقلا لج يا ن5يرا ووياحلا ساجد،ا محمدا  وويدا
ن وصأاعلا وتقليديلان القتصادا الجتماعي:

وكر ا وويدةا ورئيول،

وكر اولويد تان ووادةا وأ  ب،

عامة،  بصفة  بالسياحة  املتعلق  السؤال  عن  النائبة  السيدة 
والسياحة الداخلية بصفة خاصة. السياحة الداخلية مادة أساسية 
تمثل  أنها  هناك حتى  بالدنا، حيث  ديال  السياحية  اإلستراتيجية  في 
تقريبا 40 ل %45 من رقم املعامالت اللي كتشمل هاذ القطاع ديال 
السياحة بكامله، اللي تدار بالنسبة لإلستراتيجية اللي كانت ترسمت 
سنة 2011، ضمن اإلستراتيجية ديال 2020 هي التركيز على السياحة 
الداخلية بعدة إجراءات، وذكرتي بعض املحطات السياحية املخصصة 
للسياح الداخليين اللي تنجز منها واحد ثالثة ديال املحطات، في أكادير 
وفي مهيدية وفي إفران وكاين عدة محطات اللي هي مبرمجة واللي احنا 
غادي نجتهدو باش نديرو التنفيذ ديالها في أقرب اآلجال، هاذ السياحة 
كتساعد  تكون  اللي  بإجراءات  نواكبوها  كذلك  كيخصها  الداخلية 
السواح املغاربة ألخذ العطل ديالهم، من بين اإلجراءات اللي كاينة، 

كاين اإلجراء ديال الشيك ديال العطلة..

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة؟ انتهى الوقت، إذن هل من تعقيب 
إضافي حول املوضوع؟ ال تعقيب إضافي، إذن نمر إلى السؤال املوالي 
عن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ االستراتيجية السياحية لرؤية 2020 ؟ 

للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق الحركي.

 وأائبا وويداعبدا ورحمانا وعمري:

 وويدةا ورئيولا ملحترمل،

معاسيا و 5يرا ملحترم،

 ووادةا وأائباتان وأ  با ملحترمين،

من أجل إعطاء انطالقة جديدة وجيدة لقطاع السياحة، نتساءل 
عن اإلجراءات املتخذة من أجل التسريع والتنفيذ استراتيجية السياحة 
بالتنمية  السياحية  التنمية  بربط  يتعلق  ما  2020؟ وال سيما  لرؤية 
املستدامة والشاملة ملصلحة الساكنة وتثمين التراث الثقافي بالنسبة 

ملختلف املناطق املغربية التي تعتبر جالبة للسياحة؟
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 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ن وأقلا لج يا ن5يرا ووياحلا ساجد،ا محمدا  وويدا
ن وصأاعلا وتقليديلان القتصادا الجتماعي:

السيد النائب، هو هاذ اإلشكالية ديال املكانة ديال السياحة في 

اإلقتصاد ديالنا ال بد ما نجتهدو جميعا حكومة وبرملان إلرجاع املكانة 

واحد  كتمثل  السياحة  ألن  كتستحقو  اللي  املقام  في  السياحة  ديال 

النسبة كبيرة بالنسبة للنمو اإلقتصادي ديالنا، كتمثل كذلك نسبة 

قوية بالنسبة مليزان االداءات ديالنا وكيخصنا نحاولو أننا نستغرقو 

ديال  املكانة  غفلنا  ألن  األخيرة  السنوات  هاذ  في  ضاع  اللي  الوقت 

السياحة في هاذ املنظومة اإلقتصادية ديالنا، بغيت كذلك نقول أن 
املجهودات كتدار اليوم استثمارات جديدة أوال بزرع الثقة من جديد 
القطاعات  ديال  املشاركات  بجمع  القطاع،  هذا  في  املستثمرين  عند 
ألن  السياحية،  التنمية  ديال  اإلستراتيجية  لهاذ  واملواكبة  املوالية 

كاين قطاعات أخرى اللي تيهمها كذلك هاذ القضية ديال السياحة، 

بغيت نقول كذلك أن تنفيذ املخطط األول األزرق راه في طور اإلنجاز، 

وكاين محطات اليوم تقريبا جاهزة بفضل املجهودات اللي تدارت، ال 

املنطقة ديال تغازوت وال املنطقة ديال السعيدية واحنا كنجتهدو كذلك 

لتنشيط بعض الوجهات..

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب تعقيب.

 وأائبا وويداعبدا ورحمانا وعمري:

شكرا السيد الوزير على جوابكم القيم، إال أنه أحيطكم السيد 

طبيعية  مقومات  على  تتوفر  ببالدنا  املناطق  من  العديد  بأن  الوزير 

متنوعة كفيلة بأن تجعل منها قطبا سياحيا داخليا هاما، ومن ضمنها 

إقليم شفشاون الذي يجمع املجال الغابوي والجبلي والشاطئي، إال أن 

هاذ اإلقليم يحتاج إلى تأهيل يساعده على خط حاجز املوسمية، وتعزيز 

السياحة به، وكذا إعداد بناية استقبال سياحية، مع توفير كفاءات 

سياحية  مشاريع  وإقامة  والثقافي،  السياحي  التنشيط  في  مختصة 

سياحيين  مستثمرين  باستقطاب  الكفيلة  التجهيزات  توفير  وخاصة 

والقروية  الجبلية  باملناطق  اإلهتمام  بأن  أؤكد  ودوليين،  وطنيين 

والشاطئية وتقوية بنياتها التحتية وإقامة منشآت سياحية سيساهم 

في تحقيق رؤية 2020، واستقطاب سواح جدد، كما يتعين االنخراط 

في حملة ترويجية وإعالمية للتعريف باملؤهالت السياحية التي تزخر بها 

بالدنا.

 وويدةارئيولا لجلول:

إذن  تعقيب،  هناك  ليس  املوضوع؟  إضافي حول  تعقيب  شكرا، 
نمر إلى السؤال املوالي حول تأهيل املرشدين السياحيين الغير رسميين 
للسادة والسيدات السادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، 

تفضل السيدة النائبة.

 وأائبلا وويدةاناعملابهيش:

وكر ا وويدةا ورئيول،

كما هو معلوم أن عددا كبيرا ممن يشتغلون باإلرشاد السياحي ال 
يتوفرون ال على بطائق وال يتوفرون على الصفة الرسمية، يعني عمل 
التي  اإلجراءات  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم  فلذا  عشوائي، 
تتخذونها من أجل تأهيل هؤالء قصد اعتمادهم بشكل رسمي وقانوني؟

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير للرد.

ن وأقلا لج يا ن5يرا ووياحلا ساجد،ا محمدا  وويدا
ن وصأاعلا وتقليديلان القتصادا الجتماعي:

شكرا السيدة النائبة، فعال هاذ املهنة ديال املرشدين السياحيين 
مهنة أساسية في هاذ القطاع ديال السياحة، وفي الحقيقة هما السفراء 
يكون  لبالدنا وكيخصهم  اللي كيجيوا  للسواح  بالنسبة  املغرب  ديال 
عندهم املؤهالت والتكوين الضروري باش يمكن لهم يقوموا بالواجب 
ديالهم، هذا املهنة ديال املرشدين السياحيين هي طبعا مقننة في هاذ 
القانون اللي تصادق عليه في 2012، وإجراءات تطبيقية اللي تصادق 
عليها مؤخرا في 2015. وحنا في إطار التيهيء ملباراة لتمكين هاذ الناس اللي 
كيشتغلوا اليوم بطريقة غير رسمية باش يدخلو لهذا النظام الرسمي 
ويكون عندهم الوثائق ديالهم ويكون عندهم كذلك التكوين ديالهم، 

واملؤسسات التكوينية ديال وزارة السياحة كتشتغل على هاذ املشكل.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة النائبة.

 وأائبا وويدامحمداأنريش:

شكرا السيد الوزير، بالفعل حنا السيد الوزير، طرحنا هاذ السؤال 
إلثارة اإلنتباه ديالكم وديال الحكومة للمعاناة اللي كتعيشها هاد الفئة 
وهاد العدد الكبير من املرشدين السياحيين الغير الرسميين، واللي أنتما 
عبرتو مشكورين على األهمية ديالهم، اليوم في هذا القطاع اإلستراتيجي، 
بتفعيل  التسريع  املرجو  لذا  لالبتزاز،  للتضييق، كيتعرضو  كيتعرضو 
مقتضيات ديال القانون 12.05 السيد الوزير، وإخراج هاد النصوص 
التطبيقية والتفعيل ديالها حتى ال تضيع حقوق هؤالء اللي عندهم خبرة 
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ميدانية كبيرة، وفي نفس الوقت ال يتم فتح الباب للمتطفلين على هذه 
املهنة.

أسباب  على  معاكم  كنتسائلو  الوزير،  السيد  الوقت  نفس  وفي 
ديال اإلغالق ديال املركز ديال تكوين املرشدين السياحيين الوحيد في 
املغرب اللي كان مفتوح منذ الثمانينات وخرج عدد كبير من املرشدين 
السياحيين، اليوم راه مغلق منذ أزيد من 4 السنوات وهو كيتواجد 
بإقليم أزيالل. كنتسائلوا عالش ما يعاود يتفتح في إطار هاذ القوانين 
الجديدة وفي هاذ النصوص التنظيمية الجديدة باش يواكب هاذ املهنة 

وهذا املرشدين.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تعقيبات إضافية بخصوص السؤال؟ تفضلوا السيد النائب 
عن حزب االستقالل.

 وأائبا وويداعال0ا وعمرني:

السيد الوزير، غيرمعقول أنه يزيد يتأخر هاذ املباراة، خاصة وأنه 
القوانين صدرت واملراسيم أيضا صدرت، والقطاع الحمد هلل هاذ ديال 
السوق ديال السياحة اتسع ألقطار أخرى، كالصين وكوريا الجنوبية 
واليابان وروسيا، وكاين هناك مرشدين اآلن اللي كيشتغلو ومطلوبين 
كيتقنو هاذ اللغات وكيتسناوا الترخيص حتى ما يبقاوش عرضة لواحد 

التهديد..

 وويدةارئيولا لجلول:

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

ن وأقلا لج يا ن5يرا ووياحلا ساجد،ا محمدا  وويدا
ن وصأاعلا وتقليديلان القتصادا الجتماعي:

وكر ا وويد تان ووادةا وأ  ب،

أننا  هو  بها  كنواعد  اللي  مطروحة  هي  اللي  اإلشكالية  هاذ  فعال 
نسرعوا العملية ديال ترسيم هاد املرشدين السياحيين اللي كيلعبو دور 
أسا�شي، وبغيت نرجع لواحد املركز ديال التكوين اللي عندنا في منطقة 
أزيالل واللي كان كيلعب واحد الدور كبير في تنمية السياحة بهديك 
املنطقة ديال بني مالل وتاغبالت. فهذا حتى هو كنشتغلو عليه من أجل 
افتتاحو من جديد، باش يمكن لو يلعب الدور ديالو في هاذ السياحة، 

بالخصوص في هاد املناطق الجبلية اللي عندها املدخول ديالها.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، إذن انتهى امللف الخاص بالسياحة والنقل 
القطاع  إلى  ونمر  اإلجتماعي  واإلقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي 

بنا،  التحق  راه  الوزير  السيد  والحكامة،  العامة  بالشؤون  املكلف 
اخرجتي أ السيد الوزير، تفضلوا، إذن كاين سنباشر األسئلة، شكرا 
املتخذة  الحكومية  التدابير  حول  األول  السؤال  إذن  الوزير،  السيد 
لجعل مستوى األسعار مواكبا للقدرة الشرائية للمواطنين للسيدات 

والسادة النواب املحترمين عن الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويدامحمدا ةميناديدي:

 وويدةا ورئيول،

 وويدا و 5يرا ملحترم،

القدرة  الحكومي حماية  البرنامج  بها  التزم  التي  األهداف  بين  من 
في  األسعار  لجعل  املعتمدة  اآلليات  أهم  ولعل  للمواطنين،  الشرائية 
مستوى هذه القدرة الشرائية ففي الوقت الذي تعرف فيه األسواق 
الدولية انخفاضات متتالية في سعر النفط، نجد بأن أسعار املحروقات 
ببالدنا ال زالت مرتفعة، األمر الذي يؤثر على قطاعات أخرى كالنقل 

مثال، لذا نطرح عليكم التساؤالت التالية:

ما هي اإلجراءات املتخذة لجعل األسعار عموما وأسعار املحروقات 
خصوصا في مستوى القدرة الشرائية للمواطنين؟ وما هو التأثير املحتمل 
لتعويم الدرهم الذي تعتزم الحكومة اتخاذه على األسعار وعلى القدرة 

الشرائية للمواطنين؟ شكرا.

 وويدةارئيولا لجلولا:

شكرا اتفضلوا السيد الوزير.

 وويدالحونا ود ندي،ا و 5يرا ملأتدباودىارئيسا لحك ملا
 ملكلفلاباوشؤننا وعاملان لحكامل:

 وويدةا ورئيول،

 وويدا وأائبا ملحترم،

ربما هاد األسئلة فيها مستجدات بالنسبة لداك ال�شيء اللي كتبت 
ياك، الوزير كيجي موجد على داك ال�شيء اللي كتبتوا، فإذا به تنجيو 
هنا تلقاو أسئلة أخرى، تنقول أوال الحكومة ملتزمة ما�شي غير الحماية 
الناس  وخاص  الشرائية،  تالطاقة  بالزيادة  الشرائية،  الطاقة  ديال 
يشتاغلوا ألن إلى كان واحد عاطل معندوا كاع الطاقة الشرائية، خاص 
يوميا،  ديالنا  الشاغل  الشغل  هو  هذا  اإلقتصادي  النسيج  الدمجو 
ولكن ما تنتظروش أن الحكومة غتحد ثمن ماطيشة، ثمن البصلة، 
ثمن العدس، هاد ال�شيء م�شى مع زمان، اآلن كاين آليات شغل خاصنا 
نسهروا على آليات السوق وآليات املنافسة حنا خالدامين في هاد ال�شي.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب عندنا في الفريق.
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 وأائبا وويدامحمدا ةميناديدي:

نعتقد بأن مشكل غالء األسعار وحماية القدرة الشرائية مطروحة 
بحدة لكن يجب على الحكومة أن تعالج األمور وفق مقاربة شمولية، 
وفق خريطة الفقر بحيث أن عددا من املناطق تعاني من الفقر وال 
تتوفر على أدنى مقومات العيش، فما بالك بالقدرة الشرائية التي تعتبر 

ضعيفة جدا، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، كاين �شي تعقيب إضافي إيال اسمحتوا حول 
هذا املوضوع، قبل ما يجاوب السيد الوزير، ال تعقيب إضافي، تفضلوا 

السيد الوزير.

 وويدالحونا ود ندي،ا و 5يرا ملأتدباودىارئيسا لحك ملا
 ملكلفلاباوشؤننا وعاملان لحكامل:

وعطيناكم  رمضان،  هاد  في  كثيرة  أسئلة  على  جاوبت  أنا  ربما 
اإلحصائيات ديال املراقبة، سواء على مستوى الغش، على مستوى 
اإلحتكارأوعلى الزيادة املفرطة في هاذ األسعار، أسباب هاد اإلحتكار، 
إذن اآللية تالسوق خاصنا نضبطوها، باقي ما�شي غدا وال بعد غدا، 
هذا عمل يومي وحنا خدامين في هاد ال�شيء، ألن إيال ما حفظناش 
على الطاقة الشرائية عالش جايين كاع حنا، هذا الهم ديالنا والبرنامج 

الحكومي فيه هاد ال�شيء إذن إن شاء هللا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير إن شاء هللا، إذن سؤال آخر للسيد الوزيرحول 

توسيع قاعدة اإلستفادة من الدعم املخصص للفئة الهشة واملحتاجة 

والتنمية،  العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد واضع السؤال.

 وأائبا وويداعبدا ورحيماوقر ع:

لبرنامجها أمام مجل�شي  الوزير، بمناسبة عرض الحكومة  السيد 

البرملان تعهدت بمواصلة إصالح صندوق املقاصة وذلك من خالل الرفع 

التدريجي للدعم على بعض املواد اإلستهالكية من أجل تحقيق غايتين 

أساسيتين؛ األولى الزيادة في اإلعتمادات املوجهة إلى تمويل السياسات 

للفئات  والناجع  الفعال  الدعم  والثانية  إجتماعية،  تنموية  وبرامج 

الهشة املحتاجة من فقراء ومعوزين وحيث أن هذه البرامج قد حققت 

الحكومة  عهد  على  أجلها  من  أحدثت  التي  الغايات  مقدرة  وبنسب 

السابقة، نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن املجهودات املبذولة من 

طرف الحكومة بغية توسيع قاعدة اإلستفادة من هذا الدعم ليشمل 

فئات إجتماعية جديدة تنتظر اإللتفات إليها والعناية بها؟ وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير عندكم رد؟

 وويدالحونا ود ندي،ا و 5يرا ملأتدباودىارئيسا لحك ملا
 ملكلفلاباوشؤننا وعاملان لحكامل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

وكر ا وويدا وأائبا ملحترم،

للحكومة  يقولوا  الدنيا  املتوسطة  والشريحة  الفقراء  بغا  اللي 
حيدي صندوق املقاصة راه ما�شي الفقراء والشريحة املتوسطة الدنيا 
النهار،  في  كاميو  اللي كيستهلك  كاين  البوطا  اللي كتستافد،  اللي  هي 
مول الفيال كاين اللي عندو ستة سبعة ديال البوطات كيستهلكهم في 
سيمانا، وتيجيو تتخزمو لهاذيك البوطا وال 2 اللي كيستهلك الفقير في 
الشهر، احنا نعطيوها لهم مجانا، حنا خدامين اآلن باش تكون بطاقة 
اإلستهداف، باش تعرفو كل واحد آشنو عندو، باش فعال ندعم الفقراء، 
هاذوك الفقراء هما اللي غادي يستافدو، اآلن ما�شي هو اللي كيستافد 
من صندوق املقاصة، إذن احنا خدامين في هاذ امللف وإن شاء هللا باش 
نقولو البوطا ما تسناش نقيسوها قبل 2019، ألن هاذ الدراسة اللي 
كنديرو ما يمكنش توجد في عام، احنا خدامين في الدراسة اليوم باقي 

خاص الوقت خاص الوقت فيها بزاف، شكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب تفضلوا السيد النائب.

 وأائبا وويدارمضاناب عشرة:

السيد الوزير، السؤال ديالنا هو يتعلق بتوسيع قاعدة اإلستفادة 
ديال الفئات اإلجتماعية التي تعاني من الفقر والهشاشة، وبالتالي ال 
يعقل حسب التصريح اللي دار رئيس املجلس األعلى للحسابات تكون 
هناك صندوق التماسك اإلجتماعي فيه أرصدة مهمة، وهناك فئات 
إجتماعية مهمة ما زالت لم تحظى بنصيبها من هاذ الدعم، وأعني هنا 
اآلرامل الحاضنات، وبالنسبة للطالبات والطلبة اليتامى اللي عندهم 

أكثر من 18 سنة، فبالتالي هاذ النظام ديال الحماية االجتماعية.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي حول املوضوع؟ تفضلي السيدة 
النائبة.

 وأائبلا وويدةافاطملا وزهر ءابرصات:

السيد الوزير املحترم، الفقراء واملساكين واحد الفئة عريضة في 
املجتمع املغربي، إصالح صندوق املقاصة أمر مهم أقدمت عليه بالدنا، 
ولكن باملقابل يجب اتخاذ كل التدابير الالزمة للوصول لكل الفئات 
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الهشة واملحرومة التي تحتاج ألبسط شروط العيش الكريم وتمكينها 
من حقوقها التي يكفلها لها الدستور، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضافي آخر؟ ال تعقيب إضافي، إذن 
نمر للسؤال املوالي املتعلق السيد الوزير ما عندكمش، بغيتي تعّقب 

تفضل أسيدي.

 وويدالحونا ود ندي،ا و 5يرا ملأتدباودىارئيسا لحك ملا
 ملكلفلاباوشؤننا وعاملان لحكامل:

أوال هاذ الفئة راه هاذ الحكومة اللي فاتت هي اللي بدات هاذ ال�شي، 
واحنا مستمرين كاين استمرارية في البرنامج الحكومي ديال مضاعفة 
لكم  تنقول  ولكن  سهل،  الخطاب  راه  الهشة،  الفئات  لهاته  الدعم 

عطيوني شكون الفقير شكون ما فقيرش.

 وويدةارئيولا لجلول:

اإلستهالكية  املواد  أسعار  بمراقبة  متعلق  املوالي  السؤال  شكرا، 
وجودتها، إيال سمحتو نسمعو للسؤال املوالي، السيد الوزير، سؤال 
متعلق بمراقبة أسعار املواد اإلستهالكية وجودتها للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 

السيد النائب.

 وأائبا وويدامحمدابلحوان:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيد الوزير، تعتبر مراقبة املواد اإلستهالكية من حيث أسعارها 
وجودتها دعامة أساسية لحماية املستهلك من تدني قدرته الشرائية 
بسبب التالعب باألسعار والجودة، فلماذا تعطيل آليات هذه املراقبة 
إال في مناسبات قليلة وهي مناسبة رمضان؟ وملاذا لم يتم لحد اآلن 
مأسسة هذه املراقبة حتى تاخذ طابعا إستمراريا في إطار ربط املسؤولية 
باملحاسبة؟ وما هي التدابير املتخذة لتطوير آليات هذه املراقبة حتى 

تكون في مستوى متطلبات حماية املستهلك، وشكرا؟

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، الرد السيد الوزير.

 وويدالحونا ود ندي،ا و 5يرا ملأتدباودىارئيسا لحك ملا
 ملكلفلاباوشؤننا وعاملان لحكامل:

السيد النائب، أوال املراقبة مستمرة ألن كاين موظفين، ما�شي غير 
موسمية، ما�شي غير في رمضان، غير في رمضان كتحطوا األسئلة كثيرة 
إذن كنجاوبو أكثر، أما هاذ ال�شي دائما مستمر، املؤسسات كثيرة ديال 
املراقبة تنقول املشكل هو قلنا آليات السوق ما مضبوطاش، وباش 

تضبط آليات السوق املنافسة هذا مسلسل طويل باش ما نقولوش هاد 
 العام اللي فات، راه هاد ال�شي من 56 وغادي 

ّ
ال�شي طرا هاد العام والال

تيتعالج بشوية بشوية، باش ما عاوتاني كاين اإلسقاطات بحال إيال هاذ 
ال�شي هاذ اإلشكاليات باالحرى تطرحات، راه التحرير، تحرير املواد راه 
كانت اكثر من 10 سنوات هذه تحرير داملواد، إذن حنا كنحرصو على 

آليات السوق واملنافسة وإيال كان �شي اقتراح جيبوه، مرحبا بكم.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب عند الفريق.

 وأائبا وويدامحمدابلحوان:

السيد الوزير، ملي كتبدا تقولوا خاصنا نجيبوا حنا أنتما راكم 
الحكومة، انتما اللي مسؤولين على هاذ ال�شي، أنتما مسؤولين باش 
غادي هذاك السوق والتحرير وهاذ املسائل كلها الحكومة هي املسؤولة، 
ماغادي �شي فين ّما قلنا �شي حاجة غتبداوا تقولو جيبوا لنا ديروا فعلوا، 
الحكومة مسؤولة هي املسؤولة على املراقبة، وهاذ املراقبة ما كتكون 

أّما  في رمضان،   dosage ديال  لها شوية  كيزيد  وأغلبها  غير موسمية 

الحكومة مسؤولة على املراقبة طول السنة، واملسؤولية نتاع الحكومة 

ما�شي نتاعت جيبوا نجيبوا آش غادي يجيب املواطن؟ حنا ما عندنا ما 

نجيبو، انتما اللي خصكم تديرو، وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تعقيبات إضافية حول املوضوع؟ ال تعقيب إضافي، تفضلوا 

السيد الوزير.

 وويدالحونا ود ندي،ا و 5يرا ملأتدباودىارئيسا لحك ملا
 ملكلفلاباوشؤننا وعاملان لحكامل:

مشكلة هادي ايال كان برملاني وما عندو حتى فكرة، كيفاش؟ البرملاني 
 يم�شي فحاالتو، احنا 

ّ
راه تيقترح، البرملاني كيقترح، البرملاني كيقترح وال

خدامين كيفاش برملاني ....

 وويدةارئيولا لجلول:

 deux السيد الوزير، إيال سمحتو، إيال سمحتوا، شكرا. باقي لك

يك، باقي لو deux secondes غادي 
ّ
secondes، إيال سمحتي هللا يخل

يسحب، غادي يسحب واخا، تفضل.

 وويدالحونا ود ندي،ا و 5يرا ملأتدباودىارئيسا لحك ملا
 ملكلفلاباوشؤننا وعاملان لحكامل:

أنا جاوبت على اللي حّمل املسؤولية للحكومة بوحديتها...
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 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا، وبهذا السؤال نكون قد 
أتينا على نهاية هذا امللف وسنمر إلى قطاع آخر، شكرا السيد الوزير 
على مساهمتكم القّيمة. ننتقل اآلن إلى قطاع الطاقة واملعادن والتنمية 
املستدامة والسؤال األول، مرحبا بالسيد الوزير، السؤال األول حول 
حرمان منازل العديد من املواطنين من الربط بشبكة الكهرباء للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

النائب واضع السؤال.

 وأائبا وويدامل دامهريل:

 وويدا و 5يرا ملحترم،

يحرم مجموعة من املواطنين من ربط منازلهم بالشبكة الكهربائيةن 
بدعوى البناء العشوائي، لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن حرمان 

هؤالء املواطنين من الكهرباء؟ والسالم عليكم.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تفضل السيد الوزير للرد.

 وويداعزيزارباح،ان5يرا وطاقلان ملعادنان وتأميلا ملوتد مل:

بوماهللاا ورحمنا ورحيم.

على أية حال هو السياسة ديال البالد ديالنا هو تعميم الكهرباء في 
كافة التراب الوطني، هذا هو اللي مهم، جميع املواطنين يكون عندهم 
الخدمات األساسية و لذلك ال أعتقد أن هناك حرمان بقدر ما هناك 
واحد املسطرة يجب أن تتبع، الناس اللي عندهم الرخص وساكنين وفق 
القانون راه كايخذوها مباشرة واللي هو ساكن عشوائي كاينة لجنة واللي 
مسؤول عليها هو رئيس الجماعة مع املتدخلين ملي تتعطى املوافقة 
املكتب ما كيقول إال آمين، ولكن هاذ القضية يمكن تعالج مستقبال 
على أنه أي مواطن عندو البطاقة الوطنية، عندو شهادة السكنى، عندو 
شهادة إدارية يمكنا نتجاوزوهاذ الحاالت باش يحصل على الخدمات 

األساسية.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب.

 وأائبا وويدامحمدابلعربيابلقائد:

شكرا السيد الوزير على إجابتكم، صحيح ال يمكن أن ننكر أن بلدنا 
تقدمت في هاذ املجال، وأننا وصلنا إلى نسبة مهمة جدا في االستفادة من 
هاذ املادة الحيوية في العالم القروي ما ندويش على العالم الحضري، 
غير العالم القروي، ولكنها ما تبقى العالم القروي أو ما جاء في السؤال 
املتعلق بداخل املجال الحضري نفسو بعض األسر لم تستفد من هذه 

املادة الحيوية بسبب العراقيل التي تقع داخل املنظومة ككل، يعني حتى 
املسؤولية هنايا راه هي مشتركة والجماعات لم تعد قادرة على مباشرة 
هذه القضية، ألنه كاين اللي اآلن باش كنعطيو شهادة الربط كاين بزاف 
ديال العراقيل في هذا املوضوع، راه اإلنسان اللي ساكن وخا ما يكونش 
البناء غير قانوني وخا يكون البناء قانوني وال غير قانوني هذا حقو وحق 
األبناء ديالو، هاذوك األطفال ديالو وذاك ال�شي حقهم يقراو بحالهم 
بحال اآلخرين اللي حداهم، وخاصة في الهوامش ديال املجال الحضري 
اللي هما كيعيشو في نفس املدن، فإذن املطلوب السيد الوزير يعني 
تناسقا مع ما قلتو هو أن تكون لكم أيضا يعني واحد دفعة قوية في هذا 
املجال حتى يتمكن جميع األسر من هذه املادة الحيوية واملسائل األخرى 

تسوى بعد ذلك، ولكن املادة والحق ديال..

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية حول هذا السؤال؟ بغيت 
نشوف واش كاين �شي تعقيب إضافي، تفضلوا.

 وأائبا وويداب عبيداوبيدة:

السيد الوزير آالف املنازل أقول آالف املنازل فقط في إقليم الفقيه 
بن صالح محرومة من الربط الفردي بالكهرباء، رغم أنهم يتواجدون 
التوازن في املجال الحضري، وشبكة الكهرباء فوق رؤوسهم، ال لسبب 
فقط ألنهم فقراء ومعوزين وليست لهم من اإلمكانيات ما يبنون بطرق 
غير قانونية، حقيقة هاذ الناس هاذو بناو بطريقة يعني بدون رخصة، 
ولكن خاصك تصيب لهم الحل، راه أوالدهم هذا جيل، أوالدهم ساير 

تكبرو بال ثالجة بال ضوء بال ماء بال كهرباء، وتيقراو في الظلمة..

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، عندكم تعقيب السيد الوزير.

 وويداعزيزارباح،ان5يرا وطاقلان ملعادنان وتأميلا ملوتد مل:

ال، طيب أنا غنجاوبكم شنو درت أنا وأعتذر للسادة النواب كرئيس 
جماعة، كايجيب لي شهادة إدارية ديال القايد أنه ساكن وأنه كيصوت 
في االنتخابات كنعطيه املوافقة وكيم�شي عند la régie وكياخذ الضوء 
واملاء، ولذلك فالقضية واضحة، هذا مواطن اسمحولي هللا يجازيكم 
بالخير، هذا مواطن معترف به عندو بطاقة وطنية عندو شهادة السكنى، 
عندو شهادة إدارية، عندو شهادة ديال املشاركة في اإلنتخابات، هللا 
يجازيكم بالخير، خذينا القرار ومشينا في هاذ اإلتجاه وحلينا هاذ املشكل 
هذا، هاذي بعض املرات ملا تكون املسطرة بعض املرات معكسة تيخص 
أيضا املنتخب رئيس الجماعة يتشجع يتوكل على هللا ويدير واحد اللجنة 
مشتركة ويتوكل على هللا واحنا نعطيوه أسيدي الضوء ما عندنا حتى 
�شي مشكل، راه القضية واضحة ألن املكتب الوطني كيعطي الضوء 

وتيعطي املاء ومستعد اللي بغا يطلبها كيعطيها،
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 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير، إذن شكرا السيد الوزير، انتهت األسئلة حول 
بالصيد  املكلفة  بالوزارة  املوالي والخاص  القطاع  إلى  قطاعكم، ونمر 

البحري أو بكتابة الدولة املكلفة بالصيد البحري.

مرحبا بالسيدة كاتبة الدولة، إذن السؤال إيال اسمحتوا السؤال 
املوجه إلى السيدة كاتبة الدولة املكلفة بالصيد البحري عن اإلختالالت 
التي يعرفها الصيد البحري للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيدة النائبة.

 وأائبلا وويدةارفيعلا ملأص ري:

الصيد  قطاع  واقع  عن  الدولة  كاتبة  السيدة  السيدة  نسائلكم 
البحري باملغرب؟

 وويدةارئيولا لجلول:

قطاع الصيد البحري، تفضل السيدة كاتبة الدولة.

ن5يرا وفالحلا ودىا كاتبلا ودنولا ب عيدة،ا  وويدةا مباركلا
ن وغاباتا ملكلفلا ن ملياها ن وتأميلا وقرنيلا ن وصيدا وبحريا

باوصيدا وبحري:

يعني  هو  لنا  وجه  كما  السؤال  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تتحدثون عن إختالالت الصيد البحري، أوال نقولكم أنه الصيد البحري 
قطاع هام وحيوي في اإلقتصاد املغربي وخير دليل على ذلك األهمية اللي 
اعطاتوا الهيكلة الحكومية الحالية، بتوليه اختصاصات يعني خولت 
له إختصاصات أكبر، وأيضا اعطاتوا كتابة الدولة، ثانيا أيضا بإعداد 
وطرح على أرض الواقع مخطط إستراتيجي ألول مرة منذ سنة 2009 
وهو مخطط أليوتيس، وكما تعلمون هذا املخطط اللي كيجي كيعطي 
واحد اإلطار عملي وأيضا قانوني للصيد البحري، أولويته هو حماية 
علمية وفعلية للثروة السمكية وأيضا تقنين الصيد البحري من األول 
حتى األخير ديال la chaine de valeure، هذا إضافة كاين أيضا مخطط 
وطني للمراقبة مدموج في إطار مخطط أليوتيس وأيضا حتى هو جا من 

األول حتى اآلخر، تتعرفوا أيضا أنه بداية أليوتيس بدينا..

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب عند السيدة النائبة.

 وأائبلا وويدةارفيعلا ملأص ري:

الدولة املحترمة، كالمكم جميل عن مخطط  كاتبة  السيدة  نعم 
أليوتيس، لكن سيدتي عندما أعكس كالمكم في الواقع يقول عكس 
ذلك، والدليل على ذلك وهو الثمن ديال األسماك في السوق اللي كيهم 
الطبقة املتوسطة والفقيرة، سيدتي املحترمة هاذ الغالء في األسعار ال 

يتعلق بظروف طبيعية أو قوة قاهرة ال يمكننا أن نتحكم فيها، بل يتعلق 
بسياسة فاشلة في تدبير هذا القطاع، وهاذ السياسة الفاشلة تتجلى 
في أنكم ما كتراقبوش الصيد، أو ما عندكمش واحد املراقبة اللي هي 
فعلية حول طريقة الصيد، بحيث أننا كنوجدوا بأن هناك الصيد في 
الراحة البيولوجية، إستعمال بعض أدوات الصيد من بينها املتفجرات 
اللي كتهدم البيئة وتهدد السالمة ديال ذاك املنتوج السمكي، بل أكثر 
من هذا سيدتي املحترمة هناك دعم وتشجيع لرؤوس الفساد وملافيا 
ديال  اللوائح  عن  تعلنون  ال  وأنكم  عليهم،  والتستر  البحري،  الصيد 
الناس املستفيدين من الرخص ديال الصيد البحري، يكفيني سيدتي 

املحترمة أن أقول لك..

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائبة، السيدة كاتبة الدولة إذا كان �شي تعقيب إضافي 
حول املوضوع، إذن نعطيو تعقيب إضافي، تفضلي، واضعة السؤال 
وتعقيب آخر، شنو هو اللي ما يمكنش، إيال اسمحتي دقيقة، 2 ديال 
التعقيبات اإلضافية إيال اسمحتي واضعة السؤال نعم، عندك تعقيب 
التجمع  الفريق،  نفس  ما�شي  واش  آخر  إضافي  تعقيب  وكاين  إضافي 
الدستوري تفضل، ولكن إيال اسمحتي هللا يخليك غير باش نمتاثلوا 
للنظام الداخلي منين كيكون السؤال واضعاه املعارضة، األغلبية هي 
اللي كتوضع التعقيب اإلضافي، إذن غادي نعطيوا التجمع الدستوري 

اسمح لي، واغير قبلو عليا...

 وأائبا وويدامصطفىابايتاس:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيدة كاتبة الدولة كنشكروك على املعطيات اللي قدمت على هذا 
القطاع اإلستراتيجي والهام، أنا ما كنظنش اليوم بأنه كاين �شي إشكال 
حول الحكامة ديال أليوتيس، وما كنظنش بأنه كاين نقاش حول النتائج 
املهمة اللي حققها هاذ القطاع هذا واللي الحمد للله اليوم هي معروفة 
وموجودة، أنا كنظن هذا موضوع فوق املزايدات، ما حققه القطاع 
 le مهم جدا وأول مرة في املغرب، اليوم يمكن نقولو بأن املغاربة كيعرفو
milieu marin ديالهم أشنو فيه، ألنه تعملت دراسات، تم التقدير ديال 
الثروة ديال املغاربة. األمور اللي كتعلق اللي كتتربط بموضوع الحسيمة، 
أنا شخصيا تابعت في الصحف الوطنية اإلستبشار ديال املهنيين ديال 
منطقة الحسيمة خاصة بعد الزيارة اللي عملها السيد الوزير واللي 

كانت النتائج ديالها جد إيجابية.

إستراتيجية ديال أليوتيس هي إستراتيجية اليوم اللي مطلوبة ما�شي 
إفريقيا ولكن عامليا، وهذا فيه نجاح لبالدنا ما�شي لفئة سياسية معينة 
أو ال لهذه الحكومة. فالسيدة الوزيرة إمضوا في اإلستراتيجية ديالكم، 
الحكامة  يعني  وكتعكس  اآلن،  لحد  تحققت  اللي  مهمة  جد  النتائج 
وكتعكس بأنه املغاربة يقدرو يدبرو القطاع ديالهم والثروة ديالهم في 
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إطار من الحكامة الجيدة، وباش أن هاذ القطاع هذا يستافدو منو 
في األقاليم  بين الرخص  األبناء ديالوا، كنحييو عاليا كيفاش ربطتو 
أعلنتو على  أنه  la création de l›emploi، وكيفاش  وبين  الجنوبية 

طلبات العروض اللي تمت إطار من الشفافية التامة...

 وويدةارئيولا لجلول:

التعقيب  سحبو  الدولة،  كاتبة  السيدة  عند  التعقيب  شكرا، 
اإلضافي. السيد رئيس الفريق سحب.

ن5يرا وفالحلا ودىا كاتبلا ودنولا ب عيدة،ا  وويدةا مباركلا
ن وغاباتا ملكلفلا ن ملياها ن وتأميلا وقرنيلا ن وصيدا وبحريا

باوصيدا وبحري:

وكر ا وويدةا ورئيول،

أوال: األخت النائبة املحترمة، أنا كيظهر لي يعني هذا شوية تبخيس 
لي خصكم  البحري، كيظهر  للصيد  ملي كتكلمو على سياسة فاشلة 

شوية تدخلو ف les détails؛

ثانيا: مشكل د الحسيمة فعال كاين مشكل سيا�شي، ولكن شفتو 
أيضا الحلول اللي قامت بها وزارة الصيد البحري في شخص السيد 

الوزير؛

ثالثا: ملي كتكلمو على مراقبة الصيد غير القانوني، راه في هاد الغرفة 
املوقرة وفي هاد املجلس املوقر، تم التصويت على قانون 15.12 من 
أجل محاربة الصيد غير القانوني، راه تبعتو أيضا تدابير عملية في هذا 
امليدان، اليوم راه عندنا مراقبة عبر الساتيليت، اليوم ونطلبكم تجيو 
تشوفو كاين واحد املركز وطني للمراقبة داخل وزارة الصيد البحري، 
اليوم أيضا كاين غرامات للمخالفات، كاين لجان جهوية فيها ممثل 
فيها املندوبين ديال القطاع وأيضا اإلدارة واملهنيين ديال القطاع، هاذ 
اللجن حنا كنطلبو منهم وكنطلبوا منكم، اإلخوة، اإلخوان، اللي عندو 
املخالفات  اليوم غرامات  يعطيها،  �شي مخالفة وعندو ملف مخالفة 

كتيخلصوا في إطار الصيد البحري أستاذة.

ملي كنتكلمو على ثمن الصيد البحري، انتما كتعرفوا بأن الدولة ال 
تتدخل في الثمن األخير للصيد البحري، الدولة تتدخل في سلسلة العمل 
 des marchés الصيد البحري من، ما يسمى، بالتفريغ إلى التصدير. درنا
de Gros، درنا des Halles de poisson، نشتغل أيضا مع املهنيين اليوم 
من أجل التأطير، نشتغل من أجل تحسين ظروف عيش البحارة كلهم، 
يعني هاذ ال�شي كله كيظهر لي ما يمكنش لينا نبخسوه هذا التدابير كلها 

وهاذ املجهودات كلها...

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، كان عندكم سؤال وحيد وأوحد. ونمر 
إلى القطاع املكلف بالتجارة الخارجية، مرحبا بالسيدة كاتبة الدولة، 

عندكم كذلك سؤال وحيد وهو حول اتفاقيات التبادل الحر، السيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب واضع السؤال.

 وأائبا وويداعليا لجغاني:

وكر ا وويدةا ورئيول،

اتفاقية  الصديقة  الدول  مع بعض  املغرب  أبرم  الوزيرة،  السيد 
التبادل الحر من أجل توسيع قاعدة التصدير، األمر التي الذي يتطلب 
هذه  حصيلة  بخصوص  الالزمة  التوضيحات  تقديم  الحكومة  من 
املبادالت، وماذا استفادت املقاوالت املغربية واإلقتصاد الوطني منها 
وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دخول هذه االتفاقيات لحيز 

التنفيذ؟ وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب؟ تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

ن5يرا وصأاعلا ودىا كاتبلا ودنولا  وويدةا رقيلا ودرهم،ا
باوتجارةا ن القتصادا ورقميا ملكلفلا ن وتجارةا ن الستثمارا

 لخارجيل:

املغرب،  بها  قام  اللي  الحر  التبادل  اتفاقيات  إلبرام  بالنسبة 
االستراتيجية اللي قام بها املغرب مع أكثر من خمسة وخمسين بلد، 

الحمد هلل نقدرو نقولو على أن النتائج إيجابية.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، إذن التعقيب عند الفريق.

 وأائبا وويدامحمدا لحافظ:

الدولة  تكلف  الحر  التبادل  اتفاقية  أن  نعلم  الوزيرة،  السيدة 
مصاريف كبيرة من بينها اإلعفاءات الضريبية، ال�شيء اللي ينعكس على 
ميزانية الدولة علما بأن الهدف من إنشاءها هو دعم اإلقتصاد الوطني. 
لكن السيدة الوزيرة، في بعض االتفاقيات نالحظ العكس، مثال تركيا 
فهي التي غزت اإلقتصاد الوطني وأعدمت قطاع النسيج والتجهيزات 
ما  إذن  اإلغراق.  إلى مرحلة  وغيرها، وصلت  الغذائية  واملواد  املنزلية 
من  دائما  تتهربون  بالعكس  الوزيرة؟  السيدة  االتفاقية  هذه  جدوى 

إعطاء نتيجة تقييميه لهذه اإلتفاقيات، هناك قوانين انحنائية...

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية؟ إيال سمحتي السيدة كاتبة 
الدولة إيال كانت �شي تعقيبات إضافية حول هذا املوضوع؟ تفضلوا 

السيدة كاتبة الدولة.
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ن5يرا وصأاعلا ودىا كاتبلا ودنولا  وويدةا رقيلا ودرهم،ا
باوتجارةا ن القتصادا ورقميا ملكلفلا ن وتجارةا ن الستثمارا

 لخارجيل:

وكر ا وويدةا ورئيول،

إذن أوال هاذ اإلتفاقيات ما�شي باش تكون هناك عوائق بل بالعكس، 
هذا االتفاقيات ساهمت مع الفاعلين اإلقتصاديين املغاربة أنهم يولجوا 
أوال لألسواق الخارجية وساهمت أنه يكون يحيد لينا العوائق الجمركية 
والغير الجمركية. هذا بالنسبة..، أما بالنسبة لإلتفاقيات اللي كتكلمو 
عليها بالنسبة لبعض الدول، فأيضا هناك بعض االتفاقيات استفاد 
منها املغرب، ودائما غادي نمشيو في هاذ اإلتفاقيات ألنها كتسهل على 
ابرمها  في الخارج، هذه سياسة  املقاوالت املغربية بأن تكون حاضرة 
املغرب منذ تقريبا عقد من الزمن، وبالنسبة لالتفاقيات اللي تدارت 
ومع  الهند  مع  تدارت  اللي  االتفاقيات  بأن  نقولو  لينا  ويمكن  اليوم 
دول أخرى، استفاد منها بشكل كبير وكان هناك أن امليزانية ديال أو 
la balance comerciale امليزان التجاري في بعض الدول هو مرتفع 
بالنسبة لدول أخرى، فعال هناك عجز ولكن من هاذ العقد ديال 10 
سنوات، كنقولو بأن في بعض الدول ، بعض االتفاقيات اللي تبرمات 

معاها....

 وويدةارئيولا لجلول:

في هذه  املساهمة  الدولة، شكرا جزيال على  كاتبة  السيدة  شكرا 
الجلسة. ونمرإلى القطاع األخير املبرمج في هذه الجلسة في حصة األسئلة 
الشفهية العادية، قبل أن نمر بطبيعة الحال إلى األسئلة في إطار املادة 
104. إذن القطاع املكلف بالصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي 
مرحبا بالسيدة كاتبة الدولة. إذن السؤال حول دعم املقاوالت الصغرى 
النواب  والسادة  للسيدات  التقليدية  الصناعة  في مجال  واملتوسطة 

املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 وأائبا وويداخاوداتك كين:

وكر ا وويدةا ورئيول،

ستتخذها  التي  التدابير  هي  ما  نسائلكم  الدولة،  كاتبة  السيدة 
الحكومة لتكييف يعني برامج دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة التي 
تتتالئم مع خصوصيات املقاولة العاملة داخل القطاع يعني الصناعة 
التقليدية، مع العلم أن حجم االستفادة ديال هاذ املقاوالت ديال هاذ 
القطاع يظل ضئيال لعدم تكييف هذه البرامج مع الخصوصيات ديال 

القطاع.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

ن5يرا ووياحلا ودىا كاتبلا ودنولا جميللا ملصلي،ا  وويدةا
ن القتصادا الجتماعيا ن وصأاعلا وتقليديلا ن وأقلا لج يا

 ملكلفلاباوصأاعلا وتقليديلان القتصادا الجتماعي:

شكرا السيد النائب، شكرا للفريق املحترم على هذا السؤال، هو 
أوال البد من التأكيد أن موضوع دعم املقاوالت سواء منها الصغرى أو 
املتوسطة يكت�شي أهمية داخل البرنامج الحكومي، وكل ما له عالقة 
بدعم الفضاء ومناخ األعمال، وبالتالي فاليوم ال يمكن إال أن نؤكد أن 
وزارة الصناعة التقليدية، ومن خالل البرنامج الحكومي والحيز الذي 

أعطي لدعم املقاوالت، تبذل العديد من املساعي في هاذ اإلتجاه.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، التعقيب.

 وأائبا وويداي نسابنوليمان:

وكر ا وويدةا ورئيول،

السيدة كاتبة الدولة، األمر يتعلق بقطاع حيوي بالنسبة للمغاربة، 
نسبة األشخاص والعائالت اللي كتستفد من هاذ القطاع على الصعيد 
الوطني نسبة كبيرة وبالتالي أنه الدعم خاصو يكون في املستوى ديال 
حجم املستفيدين من القطاع. احنا ما تنقولوش أنه يكون دعم مادي 
بالعكس احنا بغينا دعم من خالل التكوين والتأهيل ألنه اإلشكال دابا 
د الصناعة التقليدية في املغرب هو مشكلين أساسيين: األول يتعلق 
باإلنتاج بمعنى مصادر التمويل اللي خاصو يوجد ليها الصانع التقليدي 
وتكون بسيطة على مستوى التكوين ديالو، كذلك التسويق وبالتالي 
اليوم أنتم مطالبون بناء على الهيكلة الجديدة للحكومة اللي تيترأسها 
الدكتور سعد الدين العثماني، واللي استبشر مجموعة من املواطنين 
اإلقتصاد  أو  التقليدية  والصناعة  السياحة  جمعت  ألنه  فيها،  خيرا 
اإلجتماعي مطالبون بسياسة اللي تكون اكتمالية بمعنى مكملة بعضها 
التقليدية  والصناعة  حاضرة،  السياحة  فيها  تكون  اللي  البعض، 
حاضرة، واالقتصاد االجتماعي حاضر ونطالبكم فتح باب ديال تنفيذ 
الدراسات اللي تدارت للوزارة ألنه تنظن أنه اليوم الدراسات راه تدارت 

وشكرا.

 وويدةارئيولا لجلول:

ال  السؤال؟  هذا  في  إضافي  تعقيب  النائب، شكرا.  السيد  شكرا 
تعقيب، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

ن5يرا ووياحلا ودىا كاتبلا ودنولا جميللا ملصلي،ا  وويدةا
ن القتصادا الجتماعيا ن وصأاعلا وتقليديلا ن وأقلا لج يا

 ملكلفلاباوصأاعلا وتقليديلان القتصادا الجتماعي:

قلت أوال كنشكركم السيد النائب على هذا التعقيب، أو كنبغي نأكد 
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أنه من خالل اإلستراتيجية اللي كانت اعتمدت في القطاع 2015-2007، 
 850 إلى  300 مقاولة تم الوصول  اليوم كان مبرمج أن تكون هناك 
مقاولة. بالنسبة للمقاوالت املرجعية وما يسمى بالفاعل املرجعي عندنا 
15 فاعل مرجعي وهاد الفاعلين املرجعيين الوزارة تكلفت بيعني املواكبة 
ديالهم واملصاحبة ديالهم التقنية، طبعا منين كنتكلمو على الدعم ديال 
املقاوالت، كاين الدعم فيه مجموعة من األنواع ولكن أهمه هو الدعم 
في مجال ديال الخبرة، واحنا كنعرفو بأن اليوم الصناعة التقليدية فعال 
كيما أكدتو السيد النائب، هي قطاع عندو رهانات كبيرة في هذا الوطن 
العزيز، رهانات عندها أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، واليوم 
اإلهتمام بهاد الشريحة واحنا عندنا يعني كاين الوحدات، كاين اللي 
كيشتغلو فرادى ولكن كذلك اشتغال اللي يعني في إطار التجمعات إما 
مقاوالت صغيرة أو متوسطة، فاليوم كاين إهتمام كبير وكاين دراسات 
أنجزت ونحن نعمل على تجميع كل هذه الدراسات واستخراج الخبرة 

منها لتنزيلها على أرض الواقع مع املقاوالت.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، شكرا. بهذا نكون قد استوفينا طرح 
جميع األسئلة الواردة في جدول األعمال للجلسة الشفهية.

بطبيعة  الحكومة   ،104 للمادة  بالنسبة  لسؤال وحيد  اآلن  ونمر 
الحال قبالت 3 ديال األسئلة، يعني سؤالين لحزب األصالة واملعاصرة 
وسؤال لحزب العدالة والتنمية، إذن بقي سؤال وحيد بعد بطبيعة 
الحال.. إذن غادي نمرو للسؤال ديال العدالة والتنمية. السؤال للسيد 
حول  والتنمية  العدالة  فريق  عن  الكردي  مصطفى  املحترم  النائب 

االنقطاعات املتكررة للكهرباء بإقليم تارودانت.

 وأائبا وويدامصطفىا وكردي:

وكر اولويدةا ورئيول،

وكر ا وويدا و 5ير،

السيد الوزير، االنقطاعات بسبب ارتفاع موجة الحرارة نتفهمها، 
تارودانت  بإقليم  الجماعات  ببعض  وقعت  التي  االنقطاعات  لكن 
خصوصا »أولوز« و«الفيض« »إدا وكماض«، »تيسراس«، »إكيدي« 
»اوزيوة« هاذ الجماعات عاشت خالل شهر رمضان واألسبوع األول من 
شوال يعني أيام العيد انقطاعات متكررة تصل من 2 إلى 3 مرات في في 
اليوم لخالل ساعتين أو ثالث، مما تسبب في إحراق أو إتالف مجموعة 
من التجهيزات املنزلية والتجهيزات ديال بعض األطباء، وكذلك إتالف 
أو البداية في إتالف املحاصيل الزراعية لبعض الفالحين الذين هددوا 
باإلنتحار ألن القروض تراكمت عليهم. وهاد اإلنقطاعات كذلك تسببت 
في احتقان في الشارع، وقفات احتجاجية خالل طيلة شهر رمضان، وهذا 
كله جاء بسبب الضغط بطبيعة الحال باإلضافة للحرارة والضغط 
على املحولين االثنين اللي كاينين واحد في »إكلي« واآلخر ب«تالوين« 

اللي كيتغداو بخط واحد من محول ديال »لكاللشة« وبطبيعة الحال 
في األسبوع األخير، كنشكرو جميع املوظفين التقنيين التابعين لقطاع 
الكهرباء على املجهودات التي قاموا بها حتى قاموا بحل آني لهاذ املعضلة. 
ولكن هاد املشكل ال زال يمكن أن يتكرر في الشهر املقبل عند ارتفاع 

الحرارة...

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

 وويداعزيزارباحان5يرا وطاقلان ملعادنان وتأميلا ملوتد مل:

شكرا السيد النائب املحترم على هاد اإلحاطة، لكن نبغى نوضح 
أنه والحمد هلل كاين تطور مؤسساتي في بالدنا، كاين تفاعل. الحكومة 
السابقة والحكومة الحالية مشات فواحد االتجاه أنه يكون تفاعل مع 
املواطنين واملجتمع املدني وطلبت من جميع القطاعات واملؤسسات 
باش يكون هناك لجنة، هيئة، مؤسسة، مصلحة، قسم، الستقبال 
شكايات والتفاعل مع املواطنين. هذا واحد النجاح كبير جدا في السياق 
اللي كتعرفو بالدنا في العالقة بين املؤسسات، ونحيدو ديك القطيعة 

اللي كانت سابقا.

النائب املحترم على اتصال مع املكتب الوطني  يبدو أنكم السيد 
اتصال، وكان تدخل ولكن كما  تارودانت، وكان  الفرع على مستوى 
آني وترجع االنقطاعات. خلينا نقولو  قلتم ما بغيتوش يكون تدخل 
كاين أسباب عادية وطبيعية، وكاين أسباب غير قانونية. تعلمون أنه 
كاين واحد العدد د الناس اللي والو كيستعملوها بطريقة غير قانونية، 
فما بقاتش الشبكة قادة أنها تستجب، ولذلك راه كنعالجوها وكنتكلم 
على عشرات اآلالف اللي كتوقع يعني مثل هاد.. على الصعيد الوطني، 
وكنحاولو نعالجوها. وكاين أسباب وجيهة، وهي أن العالم القروي كان 
طلب الحد األدنى من الخدمة في مجال الكهرباء، ما كيشعلوش الضوء.

ي دخلت هذه الخدمة تطورت فيه واحد 
ّ
اليوم العالم القروي مل

تجارية،  فالحية،  األنشطة:  ديال  العدد  واحد  املناشر،  ديال  العدد 
أحيانا صناعية، فأصبح الطلب أكثر من القدرة ديال الشبكة، وهاد 
ال�شي عالش كاين استثمارات ضخمة للمكتب الوطني باش يمكن لنا إن 
شاء هللا نستجبو لهاد الطلب املتزايد، ال على مستوى اإلقتصاد الوطني 
والصناعة وغيرها... اللي هي تقريبا 4 حتى ل %6 سنويا، وال على مستوى 
العالم القروي اللي تحولت األنشطة ديالو من أنشطة عادية إلى أنشطة 
متقدمة. وإن شاء هللا مع األقاليم أثناء الزيارات اللي قررنا نقومو بها 
وبدينا بالحسيمة نظرا للخصوصية أننا غنشوفو أشنو هي الحاجيات 
وتكون شراكات إن شاء هللا باش نطورو جميع التجهيزات فهاد اإلتجاه.

 وويدةارئيولا لجلول:

شكرا السيد الوزير. شكرا لكم جميعا على تعاونكم في هذه الجلسة،ا
رفعتا لجلول.


	محضر الجلسة السابعة والعشرين
	الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
	كتابة الدولة المكلف بالنقل.
	كتابة الدولة المكلفة بالإسكان.
	الأوقاف والشؤون الإسلامية.
	الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
	كتابة الدولة المكلفة بالماء.
	التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية:

	محضر الجلسة الثامنة والعشرين
	•	مشروع قانون رقم82.16 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014.
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
	•	مشروع قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات؛

	محضر الجلسة التاسعة والعشرين
	جدول الأعمال: جلسة عمومية مشتركة، تخصص للاستماع لعرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنة 2015.

	محضر الجلسة الثلاثين
	•	كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
	•	الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.
	•	كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية.
	•	كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
	•	الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
	•	السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
	•	الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
	•	كتابة الدولة المكلفة بالماء.
	•	الاقتصاد والمالية.
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية:


