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محض5 علجليل عي5عبعل وعييتين

عيتيايخ: اإلثنين 20 ربيع الثاني 1439ه )8 يناير 2018م(.

عي5ئيسل: السيد محمد جودار النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.

عيتوقلت: ساعتان وأربعة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الرابعة والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  عألعميل:  جدول 
الحكومية التالية:

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛ .•

الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ .•

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

كتابة الدولة املكلفة باملاء؛ .•

الثقافة واالتصال؛ .•

األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ .•

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة  .•
وبالوظيفة العمومية؛

كتابة الدولة املكلفة بالنقل؛ .•

•. كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع  .•
البرملان واملجتمع املدني.

عييلد محمد جودعا، ائيس علجليل:

أش5ف  على  وعييالم  وعيصالة  عي5حلم  عي5حمن  هللا  بيم 
عمل5سلين.

افتتحت الجلسة،

عيييدة عيوزاعء عملحترمون،

عييلدعت وعيييدة عينوعب عملحترمون،

جدول  يتضمن  والتي  الشفهية  األسئلة  جلسة  في  مجددا  نلتقي 
أعمالها 28 سؤاال، تهم 12 قطاعا.

عييلدعت وعيييدة عينوعب،

عيييدة عيوزاعء،

أود في بداية هذه الجلسة األسبوعية املخصصة لألسئلة الشفهية، 
أن أستحضر، بل نستحضر جميعا حدثا تاريخيا سيحتفل به الشعب 
املغربي قاطبة في بحر األسبوع، أال وهو ذكرى 11 يناير 1944، ذلك 
اليوم التاريخي العظيم الذي التحمت فيه إرادة العرش وإرادة الحركة 
املغربية بجميع مكوناتها على تقديم وثيقة تطالب سلطات  الوطنية 

الحماية باإلستقالل.

املغربي،  الوطني  الكفاح  نوعيا عن طريق  الحدث  كان ذلك  لقد 
إذ عجل بمطلب اإلستقالل وجعله أولوية األولويات في تلك املواجهة 
الكبرى بين شعبنا والقوى االستعمارية، وإن أولئك األبطال املجاهدين 
األبرز  املثال  ألعطوا  عصيبة،  ظروف  في  الوثيقة  تلك  عوا 

ّ
وق الذين 

على معنى الشجاعة واإللتزام ومعنى التضحية من أجل الوطن، وكان 
معضهم في ريعان الشباب بين العشرينات والثالثينيات من أعمارهم 
وما يعطي اليوم كذلك املثال النموذجي الحي لألجيال املغربية الجديدة 
على معنى اإللتزام الوطني وأخالق املسؤولية، فمن أجيال اإلستقالل 
إلى أجيال الديمقراطية، ومن بطل التحرير املغفور له محمد الخامس 
وامللك الراحل الحسن الثاني رحمه هللا إلى صاحب الجاللة امللك محمد 
الوطنية،  الدولة  وتقوية  البناء  إرادة  تتواصل  السادس حفظه هللا، 

وتعزيز املوسسات في الصرح الوطني.

لذلك أدعوكم جميعا، حضرات السيدات والسادة، إلى أن نقف 
شهداء  كافة  وعلى  العظيمين  امللكين  على  ترحما  الفاتحة  لقراءة 

اإلستقالل والحرية والكرامة:

الرحمن  الحمد هلل رب العالمين،  بسم اهلل الرحمن الرحيم،   ﴿
الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال  المستقيم، 
الضالين، آمين. ﴾ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على 

المرسلين والحمد هلل رب العالمين.
نستمع اآلن إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة 

أمينة الجلسة لتالوتها مشكورة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عييلدة عزوهي عيع5عك عملنل علجليل:

شك5ع يكم عييلد عي5ئيس،

توصلت رئاسة املجلس من مجلس املستشارين، في إطار قراءة ثانية، 
بمشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسالمة 

الطرقية وذلك بعد تعديل املواد 1 و2 و4 و5 و8 منه.

بالنسبة لعدد األسئلة الشفوية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من تاريخ 18 دجنبر 2017 إلى 8 يناير 2018، توصلت 
 92 283 سؤاال كتابيا،  رئاسة مجلس النواب ب282 سؤاال شفويا، 

جوابا على أسئلة كتابية، وتم سحب سؤال شفوي واحد.
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بالنسبة لقائمة النواب املوجه إليهم التنبيه الثاني بإخبار بالجلسة 
العامة لليوم، القرار األول يتعلق بالغائبين للمرة الثانية، وذلك في إطار 
من  الخامسة  الفقرة  في  عليها  املنصوص  الدستور  ألحكام  التطبيق 
الفصل 69 وعمال بمقتضيات املادتين 146 و147 من النظام الداخلي 
ملجلس النواب، وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أسماؤهم 
تغيبوا عن الجلسة العامة للمرة الثانية خالل هذه الدورة، تقرر تطبيق 

مقتضيات النظام الداخلي املحددة في الفقرتين الثانية والرابعة من 

املادة 147 وذلك بتالوة أسمائهم في الجلسة العامة ونشرها في الجريدة 

الرسمية للبرملان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه اإللكتروني.

بالنسبة لقائمة النواب املوجه إليهم التنبيه الثاني يتعلق األمر بكل 

من:

السيد عبد الحق مهذب عن الفترة أو تاريخ 23 أكتوبر و11 دجنبر 

2017؛

السيد النائب املحترم ياسين الرا�ضي تاريخ الجلسة 16 أكتوبر و13 

دجنبر؛

السيد النائب املحترم حسن بن عمر تاريخ الجلسة 17 نونبر و11 

دجنبر؛

السيد النائب املحترم سمير عبد املولى تاريخ الجلسة 4 و13 دجنبر؛

السيد النائب املحترم صالح الدين أبو الغالي وعبد اللطيف الزعيم 

وفؤاد الدرقاوي بتاريخي 11 و13 دجنبر 2017؛

بالنسبة للقرار الثاني املتعلق بالغائبين للمرة الثالثة في جلسات أيام 

15 و27 نونبر وكذلك 11 دجنبر وطبقا لنفس املقتضيات السابقة يتعلق 

األمر بالسيد النائب املحترم مصطفى تضومانت، شكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة األمينة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد عبد هللا بووعنو )نقطل نظيم(:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

هاد السنة الحسنة اللي كتقراو فيها، يعني، بالغات حول أحداث 

تاريخية مهمة نسجلها بإيجابية وخا هي ماكايناش في النظام الداخلي، 

 11 بأنه احنا، نتكلمتو على  تنتبهوا  لكن بغيتكم السيد الرئيس، أن 

يناير، و11 يناير موقعين عليها رجاالت ونساء هاد الوطن، آخر واحد 

اللي توفى في 9 نونبر آخر موقع اللي هو العيساوي املسطا�ضي يجب أن 

يذكر في البالغ ديالكم على األقل تكريما لهذا الرجل ألنه آخر موقع اللي 

توفى، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

حض5عت عييلدعت وعيييدة عينوعب،

عيييدة عيوزاعء،

نشرع اآلن في اإلستماع األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا 
ونستهلها بقطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، فيما يلي7 أسئلة 
آنية لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر باألوضاع التي تعيشها ساكنة إقليم 
جرادة، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة 
لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

النواب مشكورا، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عييلدة ملمونل أفتيت6:

الوزير املحترم، إثر الوفاة املأساوية ألخوين بإحدى سندريات املوت، 
بشاعة  لتفضح  جرادة  بإقليم  وسلمية  عفوية  احتجاجات  تفجرت 
التجميع الرهيب للثروة والسلطة بين أيدي حفنة من النافذين ولفتح 
تحقيق في اإلثراء املفيوزي بجرادة وفي إستعمال جزء من املال املشبوه 
بلون  مقابل حياة  للبرملان  والتسلل  الترابية،  الجماعات  على  للسطو 
الفحم لعموم الساكنة، وكذا لوضع حد لإلستغالل البشع للكادحين 
وتنزيل بديل اقتصادي واجتماعي وتعاوني بهذا اإلقليم الجريح، نسائلكم 

السيد الوزير؟

عييلد ائيس علجليل:

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  شكرا، 
الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد شق5عن أميم ائيس عيف5يق عالشترعك6:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير اإلجتماعية 
من  بالعديد  للنهوض  الحكومة  قررتها  التي  املستعجلة  واالقتصادية 

القطاعات بعدد من األقاليم وخاصة إقليم جرادة؟

عييلد ائيس علجليل:

النواب  للسيدات والسادة  الثالث  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
النائبة  السيدة  تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين 

املحترمة.

عينيئبل عييلدة أميل ع5ثوش:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، بعدما أصبح تفاعل الحكومة مع مطالب الشارع 
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املغربي مقترنا بضرورة التضحية بأبناء الوطن إما طحنا أو رفسا أو 
اختناقا داخل آبار املوت، وبعد إخالل الحكومات السابقة بإلتزاماتها 
اتجاه إقليم جرادة منذ إغالق شركة مفاحم املغرب أي ما يفوق عشرين 
سنة من التجاهل لهاد اإلقليم. نسائلكم السيد الوزير حول حادث وفاة 

مواطنين بمفاحيم جرادة وتداعيات هذا الحادث؟

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السؤال الرابع للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

عينيئب عييلد عبد عي5حمين عيعم5ي:

عييلد عي5ئيس،

عيييدة عيوزاعء،

عييلدعت وعيييدة عينوعب عملحترمين،

تبعا لألحداث التي تعرفها من مدينة جرادة. نسائلكم السيد الوزير 
عن اإلجراءات والتدابير املتخذة في هذا الصدد؟

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السؤال الخامس للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

عينيئب عييلد اشلد حمو 6:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير املحترم، تعيش عدد من األقاليم تهميشا ملدة عقود 
من إقليم جرادة وإقليم بوعرفة وإقليم بوملان، ما هي اإلجراءات التي 
تنوي الحكومة القيام بها إلخراج هذه املناطق الفقيرة من التهميش؟ 

شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، دائما في وحدة املوضوع للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

عينيئب عييلد عبد هللا غيزي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم فريق التجمع الدستوري عن تقديريكم 
لألحداث األخيرة في إقليم جرادة ومستويات تعاطي الحكومة مع هذه 

األحداث؟

عييلد ائيس علجليل:

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  السابع  السؤال  شكرا، 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب املحترم 

مشكورا

عينيئب عييلد عيكبير قيدة:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

عييلد عيوزي5،

حض5عت عيييدة وعييلدعت،

في املوضوع ديال اليوم يتعلق واحد املجموعة ديال املناجم التي 
تم إغالقها ال سيما في املنطقة الشرقية خاصة بالنسبة للمنجم ديال 
جرادة واملنجم ديال بوعرفة وعدة مناجم أخرى في املنطقة، وهاد األمر 
سبب في واحد األزمة اقتصادية واجتماعية خانقة اللي بطبيعة الحال 
الشأن  هو  كما  واملوت  العمال  ديال  والتشرد  الهجرة  في  إما  سببات 
بالنسبة للمناجم ديال جرادة، لكن املؤسف هو أنه الحكومة لجأت 
فقط ملهدئات بدال من البحث عن البديل اإلقتصادي واإلجتماعي اللي 

وضع حد لهاد األزمة، وبالتالي يضمن لقمة العيش للمواطنين، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

عييلد عزيز اثيح، وزي5 عيطيقل وعملعيدن وعيتنملل عمليتدعمل:

بيم هللا عي5حمن عي5حلم، علحمد هلل وعيصالة وعييالم على 
موالني اسول هللا وعلى آيه وصحبه أجمعين.

نشكر السادة كل الفرق، السيدات والسادة النواب الذين طرحوا 
هذا السؤال، على إثر األحداث التي عرفها إقليم جرادة، واألسئلة تتراوح 
ما بين التركيز على اإلقليم في حد ذاته والحديث عن األقاليم املهمشة، 
بل هناك حديث عن البعض يتحدث عن الرفس، والبعض يتحدث 
عن املهدئات، على أية حال يجب أن نكون صرحاء، ملفات األقاليم 
الزمن، وعبر حكومات، وعبر  يمتد عبر  إقليم جرادة  املهمشة وملف 
ليست  املقاربة  اليوم  وبالتالي  وإقليميين وجهويين،  منتخبين محليين 
أعتقد  جماعية،  مقاربة  وهي  وماذا،  املسؤولية  يتحمل  من  مقاربة 
جماعية تنطلق من املنتخب املحلي، على مستوى الجماعة املحلية وما 
يقوم به من أجل املواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيه، واملنتخب الجهوي 
الذي من املفروض أن يكون له برنامج تنموي جهوي يشمل بالدرجة 
األولى األقاليم املهمشة، إلى الحكومة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها 
في معالجة اإلختالالت التي وجدتها واإلختالالت التي تخلق أثناء تواجدها 
بكامل املسؤولية وحتى بمنطق إيجابي، ألن املهم في نهاية املطاف ما�ضي 
شكون اللي غادي يغلب شكون في أثناء الحديث السؤال والجواب، 
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ولكن في نهاية املطاف أن املواطن اللي موجود في جرادة أن يجد له جوابا 
عندما نحملهم مسؤولية تدبير الشأن العام املحلي.

أبدأ بمقاربة الحكومة أو الحكومات ونحن منطقنا دائما يقول ليست 
كل أمة ملي كتجي تلعن سابقتها بالعكس، نحن منطقنا كان دائما إيجابيا، 
نحن نتحمل املسؤولية، نستمر في البرامج الجادة وفي األعمال واملشاريع 
املسؤولية  بكامل  اإلختالالت  نعالج  الوقت  نفس  في  ولكن  الجادة، 
نتحدث  لكي  املسؤولية، أعطيكم عناوين  بكامل  باإلصالحات  ونقوم 
عن جرادة طبعا ألنه هو املناسبة شرط، هناك برنامج طموح، عشرات 
ماليير ديال الدراهم فيما يتعلق بالفوارق املجالية واإلجتماعية، والذي 
يشمل األقاليم التي تمت اإلشارة إليها وهناك إنجازات متعددة في كافة 
املجاالت، الكمال هلل، أنجزت الحكومات السابقة، أنجزت الحكومة 
الحكومة  هذه  تنجز  ثم  بنكيران  اإلله  عبد  األخ  دراسة  التي سبقتنا 
وستأتي حكومات أخرى وستجد خصاص آخر، وستنجز ثم أيضا هناك 
برنامج املناطق الحدودية الذي يتعلق باملناطق الحدودية التي يجب أن 
يشملها، وهذا برنامج أيضا فيه السياحة، فيه الفالحة، الواحات، فيه 
املعادن، فيه البنية التحتية، فيه النقل فيه اللوجيستيك إلى غير ذلك، 
ثم أيضا بدأت الحكومة منطق جديد في التعاقد مع الجهات من أجل أن 
يكون هناك تقارب بين البرامج التي تضعها الدولة على املستوى املركزي 
ويهم كافة القطاعات ومع الجهات التي لها برامج للتنمية تشمل كافة 
األقاليم من أجل أن يستفيد املواطن في نهاية املطاف من هذه البرامج؛

أضف إلى ذلك هناك برامج قطاعية متعددة ما الوقت ال يسمح 
نتحدث عن التجهيز وكل ما يتعلق بالجانب الطرقي والنقل، نتحدث 
عن الطاقة فيما يتعلق بكهربة العالم القروي، نتحدث عن الفالحة كل 
ما يتعلق بالفالحة التضامنية واالستثمارات الفالحية الكبيرة، نتحدث 
عن السكن، نتحدث عن السياحة، بمعنى أن الدولة من خالل التنزيل 
الذي تقوم به الحكومة خاصة الحكومة الصابقة والحكومة الحالية، 
أولت لألقاليم كافة ولألقاليم املهمشة عناية خاصة بعشرات، ودعوني 
أقول إيال جمعناها بمئات املاليير ديال الدراهم يعني بطبيعة الحال هاد 
ال�ضيء ما غاديش يتدار في سنة، وغيتدارش أيضا في خمس سنوات، ألن 
الخصاص كبير والحاجيات كبيرة والحاجيات الجديدة أيضا كبيرة، ومع 
التغيرات املناخية اآلن، ومع اإلشكاالت ديال اإلقتصاد أيضا ستظهر 
حاجيات أخرى يعني دون أن أن�ضى الجانب ديال الصحة والتشغيل 
التعليم، والذي صادق مجلس النواب على قانون املالية وكان عنوانه 
األبرز أن نذهب يعني قاصدين إلى املجاالت اإلجتماعية خاصة مجال 
الصحة والتعليم وفي املجال ديال التشغيل باش يمكن له يشمل كافة 

املواطنين.

أنه  التفاصيل  في  إلى اإلقليم ديال جرادة ما غندخلوش  نرجعوا 
اإلخوة واألخوات يعلمون بأن املعادن ليست ثروة ال تنظم مثلها مثل 
جميع الثروات يعني حتى هذه املعادن هناك في العالم ما�ضي فقط غير 
في املغرب تنشأ مدن على أساس واحد اإلقتصاد معين له مدة زمنية 

معينة، بطبيعة الحال الذي حصل هو أنه لم نعد نستغل الفحم انتما 
كلكم عارفين ألن هاد ال�ضي راه في 98 يعني وكثير من اإلخوة واألخوات 
يعني كانوا هنا في البرملان واتخذ القرار لإلغالق ألنه توجهنا إلى اإلستيراد، 
واش كاين �ضي دولة غيمكن لها تم�ضي لإلستيراد وهي عندها الفحم، ألنه 
الفحم ما بقاش بقى البضع اللي خاصة نستعمله على مستوى الطاقة، 
املنجم مع  نغلق هاد  الفحم وأن  وبالتالي كنا مضطرين أن نستورد 
مناجم أخرى كما تمت اإلشارة إلى ذلك، طبعا هل تركت هذه األقاليم 
دون عناية؟ أنا يمكن ليا نقوليكم أنا غادي نجي، أول �ضيء قامت به 
ديالها  والهيئات  الالحقة  الحكومات  تنفذه  ثم  السابقة  الحكومات 
وهذه الحكومة وهو إتمام أوال امللف اإلجتماعي املتعلق بالذين كانوا 
يشتغلون والذين لهم يعني حقوق على الدولة من خالل املؤسسات التي 
كانت تشتغل في هذا املجال، ووصلت يعني التعويضات في هذا املجال 
إلى 250 مليار ديال السنتيم إلى اآلن 250 مليار ديال السنتيم الذي 
قدمت كتعويضات، واش كافي وال ما كافيش اللجنة تشتغل منذ مدة 
باش نشوفوا الحاالت اللي باقية ما تعالجاتش وباغي نقول للسيدات 
والسادة النواب املحترمون ما�ضي حتى وقعات هاد الوفاة، وباملناسبة 
أفتح هاد القوس في قطاع املعادن يقدر هللا أن الوفاة تقع حتى عند 
الشركات املنظمة، هذا املعادن هو قطاع صعب يعني تقع فيه وفيات 
وهاد اإلقليم بالضبط خاصة بالنسبة للفحم توفاوا 17 واحد في 14 
سنة تقريبا كل سنة كاين يعني شخص أنه كيتوفى، قطاع في املعادن 
قطاع صعب، ولذلك بغيت نقول بأنه ملي جا هاد الوفاة عطات وتيرة 
ولكن راه اإلشتغال كان قبل، اللجنة التي بدأت تعالج ما تبقى من امللف 
مطالب جديدة  جات  ما  بعد  فبراير  من  كتشتاغل  بدات  اإلجتماعي 
للنقابات وللجمعيات وللسكان و للسادة املسؤولين وملطالب السكان، 
فبراير 2017 بدات كتشتاغل، لكن قدر هللا أن جات هاد الوفاة عطات 
واحد الوتيرة أخرى، اللي باغي نقول أن هؤالء املواطنين الذين يحتجون 
أعطونا درس معناه كيف نستطيع أن نطالب بحقوقنا وأن نحتج في إطار 
الوطن، بمعنى أنهم يحتجون بطريقة منظمة، بطريقة قانونية، بطريقة 
بالنشيد  الوطنية،  األعالم  برفع  متميز،  حضاري  بأسلوب  واضحة، 
الوطني، بصور جاللة امللك، في نفس الوقت ماذا كان الجواب؟ لم يكن 
ال رفس وال هم يحزنون، الجواب كان أيضا يعني في إطار الوطن بطريقة 
حضارية أنه السلطة حاولت ما أمكن هناك والقطاعات الحكومية أن 
أنتم  إيجابية، خليوا استثناءات، اإلخوان واألخوات  تتعامل بطريقة 
أسياد العارفين االستثناء ال يحكم به على القاعدة، يمكن توقع بعض 
االستثناءات ولكن أنا كنتكلم على القاعدة العامة أنه ما جرى في جرادة 
اإلحتجاج أنه ينتهي أو يستمر لكن ويبقى في إطار القانون وفي إطار يعني 
املنطق الذي نريده جميعا، التجاوب من خالل ممثلي الدولة وممثلي 
خالل  من  التعاون  ثم  والحوار  لإلنصات  إيجابية  بطريقة  الحكومة 
الحكومة طبعا منتخبي األمة يتابعون وهذا واجبهم ويدافعون ويراقبون 
ويقترحون، ثم الحكومة تعاملت بطريقة إيجابية مع؛ يمكن ليا نقوليكم 
شنا هي أهم املطالب ديال السكان غنعطيكم العناوين ديالها بطبيعة 
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الحال التفاصيل جات تقريبا �ضي 100 مطلب 100 مطلب اللي عطاوا 
السكان من مطالب يعني آنية إلى مطالب مهيكلة إلقليم ديال جرادة 
والسادة  السيدات  يعلم  أن  يجب  القطاعات،  بكافة  تعلقت  يعني 
النواب املحترمين كل القطاعات تم طرح فيها مطالب، من الفالحة، 
من الطاقة، من املعادن، من السياحة، يعني السكن، التجهيز، البنية 
التحتية، النقل إلى غير ذلك طبعا األمر األول هو إنهاء تطبيق االتفاقية 
اإلجتماعية كاين حاالت، املطلب الثاني هو تسريع وتيرة املشاريع التي 
أعلنت وبعضها متعثر، أنا كنعطي العناوين ديال املطالب يعني املحاور 
ديالها تحسين الخدمات وتعميمها في واحد العدد داملجاالت خاصة 

املجاالت اإلجتماعية؛

إطالق برنامج تنموي جديد إلقليم جرادة؛

برنامج للترويج ملؤهالت اإلقليم والتنشيط الثقافي والريا�ضي؛

إشكالية العقار واألنظمة العقارية املوجودة في اإلقليم ما بين ديال 
الدولة وما بين الجماعات وما بين املياه والغابات وتفويتها لإلستثمار؛

مراجعة الخدمات املرتبطة بالكهرباء واملاء؛

مواكبة العاملة للقطاع الغير منظم للمعادن بالخصوص خاصة 
األبناء ديالنا والبنات ديالنا اللي كيشتغلوا في تلك اآلبار بالشروط التي 
تعلمونها 3500 بئر ستغلق حوالي 3200 ألن غير صالحة بالتوافق معهم 
وحوالي قل من 200 هي اللي باقي فيها شوية ديال اإلشتغال اآلن احنا 

الحلول يمكنا نذاكروا فيها في ما بعد؛

مراقبة املستغلين للمعادن يعني واملرخص لهم هل استثمروا هل 
يستغلونها في ظروف قانونية أو يحترمون العمال ويحترمون الشروط؛

املشاريع الصغرى واإلقتصاد اإلجتماعي ثم أيضا العالم القروي 
وإتمام تأهيل العالم الحضري؛

عناوين تتعلق يمكن لي نقولكم أنصتنا إليهم تفاعلنا معهم، اجتمعنا 
مع املجتمع املدني كافة املجتمع املدني وغير صحيح ما قاله البعض بأن 
البعض، بل فتح املجال أمام املجتمع املدني، استمعنا للنقابات مركزيا 
ومحليا، استمعنا بممثلي هؤالء الشباب يعني في لقاء دام ثالث ساعات 
أغلب اللقاءات كانت تدوم أكثر من ثالث ساعات ثم استمعنا أيضا 
لكافة املنتخبين يعني على املستوى املحلي واإلقليمي والجهوي كانت 
الخالصة أن هاد املحاور األساسية ديال املطالب يمكن لي نقول لكم 
التفاعل ال يمكن إال أن يكون إيجابيا، ال يمكن إال أن يكون من خالل 
االطالع على البرامج ديال الحكومة، من خالل االطالع على البرامج ديال 
القطاعات، من خالل أيضا قطاع الطاقة واملعادن والبيئة الذي هو 
الذي يعني بطبيعة الحال هذا القطاع األول ألنه ليس معنيا بمفرده 
وال في القطاع األول اللي مرتبطة به األحداث ولكن في نفس الوقت 
عنده عالقة بإقليم جرادة ألن جرادة كلها أسست على املعادن، هناك 

إستجابة، هناك إيجابيات، هناك نتائج إيجابية بالنسبة لهذا امللف.

يمكن نقول لك من النتائج اإليجابية العناوين ديالها ألن الوقت ال 
يسمح:

كاين اآلن  بالنسبة إلقليم جرادة،  الطاقي  في اإلستثمار  اإلستمرار 
املحطة الرابعة ستنتهي وستبدأ الدراسات إن شاء هللا نتمناوا األشغال 

تكون قريبة في املحطة الخامسة؛

محطة شمسية في بني مطهر حتى يستمر اإلقتصاد الطاقي يعني مع 
تطوير الشبكة ديال الكهرباء، بطبيعة الحال مع تحسين الخدمات ديال 

الكهرباء؛

بالنسبة للمعادن مراقبة التراخيص، أطلقنا برنامج ديال تعميم 
الخريطة الجيولوجية ألن هناك مؤهالت معدنية في هاديك املنطقة 
 la وانطالقا كما قالوا اإلخوان من فكيك إلى ورزازات ما يسمى بمنطقة
cadetta 60 ألف كيلومتر مربع أطلقت فيها خارطة جيولوجية، وأبشر 
في  الحمد هلل  الغيث  بداية  أنه  املحترمين  النواب  السيدات والسادة 
مجال داملعادن، مشاريع استثمارية ضخمة ستذهب لتلك املناطق يعني 
في وخاصة على مستوى جرادة، أضف إلى ذلك املجال ديال البيئة تم 
اإلتفاق على ما يقارب ما�ضي االتفاق هناك مشاريع هناك مطالب قد 
تتجاوز 100 مليون ديال الدرهم االستثمار في مجاالت البيئة مرتبطة 
بعضها باملعادن ومخلفتها 20 مليون طن وما جاورها ومرتبطة بتعميم 

التطهير السائل إلى غير ذلك.

يمكن أن أقول للسيدات والسادة النواب املحترمين ال يمكن إال أن 
تكون الحكومة تتفاعل إيجابيا مع املطالب ديال السكان، ال يمكن إال 
أن تنصت ملمثلي األمة من نواب برملانيين و من منتخبين، ال يمكن إال 
أن تتعامل بمسؤولية اللي غيدار اآلن راه حددنا فيها واحد العدد ديال 
النقط غتكون آنية وبدينا كنشتغلوامع السيد الوالي والسيد العامل 
ومع املنتخبين وال غيتبرمج على املدى املتوسط ألنه كيحتاج إلى دراسات 
وترتيب إمكانيات ومراجعة البرامج سنقوم به لكي نستجيب للمواطنين 
ولشعبنا في كافة األقاليم وقس على ذلك األقاليم التي اصطلح عليها 
باملهمشة والتي إذا كانت الحكومة السابقة يعني معنونة بأنها اهتمت 
الفئات  الحالية ستستمر على  الحكومة  اإلجتماعية،  الفئات  بمجال 

اإلجتماعية ولكن ستذهب إلى املناطق املهمشة، وشكرا لكم.

عييلد عي5ئيس:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب عن 
فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم .

عينيئب عييلد عبد هللا هيمل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

عيييدة عينوعب،

عييلد عيوزي5 عملحترم،
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أوال، الرحمة واملغفرة للشقيقين الحسين وجدوان الدعيوي وأسأل 
هللا عز وجل أن يتغمدهم برحمته، السيد الوزير ساكنة جرادة كما 
ذكرتم خرجت عن بكرة أبيها، وأبانت عن نضج سيا�ضي ووعي عاليين، 
برفعها األعالم الوطنية والنسيج الوطني وصور جاللة امللك حفظه هللا، 
إذن صدحت حناجر املحتجين ورفعت شعارات تنادي بحقها في التنمية 
اإلقتصادية واإلجتماعية، وطبعا كذلك مددت في دولة الحق والقانون 
بإنصافها ومحاسبة من يتاجر بآالمهم تحت مع األسف الشديد أعين 
السلطة املحلية، وطالبت كذلك برحيل عامل اإلقليم الذي لم يكن في 
مستوى اللحظة، ولم يدبر الفاجعة، نعم منذ قرار إغراق املنجم عاشت 
ساكنة جرادة على الوعود واألماني، ظانة بأن املسؤولين سيحققون 
لهم آمالهم بإيجاد بدائل اقتصادية تعوضهم، لكن مع مرور الزمن خاب 
أملهم، وطالت انتظاراتهم واستسلموا إلى القدر املحتوم ليبحتو عن 
املوت تحت األرض لتوفير الخبز ألهاليهم و أبنائهم فوق األرض فوجدوا 
أنفسهم مرة أخرى تحت هيمنة املتحكمين في السلطة السياسية عن 
الثورة، وتحت ضحية اللوبيات التي تستغل بؤسهم بدون أدنى شروط 
قوانين الشغل من تأمين وتغطية صحية هذا هو املعقول، هذا هو 
املشكل وأبسط شروط السالمة الذين ال يتوفرون عليها، وكل هذا تحت 
مباركة وأعين السلطة املحلية، من يحمي هؤالء في دولة الحق والقانون؟ 
والتسويق؟  واإلستغالل  والتنقيب  التراخيص  بيع  آليات  يراقب  من 
أين هي مسؤولية املنتخبين املحليين؟ جاللة امللك حفظه هللا قال في 
إحدى خطبه: »املنتخب مسؤول على مصالح الناس وال يعمل لحسابه 
الخاص«، أين نحن من جرادة؟ أين هي مسؤولية مجلس جهة الشرق 
الذي الدولة عطاتوا ميزانية استثنائية لتنمية املناطق الحدودية ولم 
تصرف إلى حد الساعة؟ إذن حتى الجهوية املتقدمة جاءت لتعطي بدائل 
تنموية واقتصادية عوض أن تستغلها بأمور أخرى، صحيح هناك إقليم 
جرادة ولكن هنالك صحيح الجهة الشرقية فيها أقاليم أخرى متضررة 
كإقليم بركان ووجدة وبوعرفة وفكيك، من السعيدية مرورا عبر احفير، 
بني خالد، بني درار، بوعرفة ، فكيك..، كل هذه األقاليم في الحقيقة 
تحتاج إلى تنمية اقتصاد وإجتماعية، السيد الوزير طبعا كنهنؤوك أنت 
والسلطة املحلية للحوار مع ممثلي املحتجين، ولكن اإلنصات مهم ولكن 

اإلستجابة لهم أهم، وأخيرا..

عييلد ائيس علجليل :

شكرا، الكلمة تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب عن الفريق 
اإلشتراكي، تفضلوا السيد الرئيس.

عينيئب عييلد شق5عن أميم ائيس عيف5يق عالشترعك6:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، ونحن نستمع إلى جوابكم البد ما نذكروا أن الكثير 
إليه  2013 أن نبه  إليه كان سبق للفريق اإلشتراكي في  مما تطرقتم 
وطالب بمهمة استطالعية من أجل الوقوف عند واحد املجموعة ديال 

مكامن الخلل في مدينة جرادة، ألنه منين تم اإلغالق ديال هاد املناجم 
الحاجيات  كبير  كانت تالمس بشكل  اللي  البدائل  واحد  ما طرحتش 
اإلقتصادية واإلجتماعية، من جهة أخرى هناك من استفاد من هاد 
الوضع وشاء لهذا الوضع أن يستمر ألنه يستفيد منه، ألن هناك من 
ال تخدمه بالفعل، ألن هاد املناطق طور اقتصاديا واجتماعيا، وهنا 
في هاد الباب يعني واجب على أن هاد املهمة اإلستطالعية احنا غادي 
نعاودو نوضعوها، وعلى أنها تفعل من أجل الوقوف عند الحقائق اللي 
كتعيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ال بجرادة وال بواحد املجموعة 
ديال املناطق والحكومة شارت على أنها غتوضع املناطق املهمشة، يعني 
الذكرى  اليوم كنخلدوا  احنا  الحال  األولويات، بطبيعة  كأولوية من 

ديال ال�ضي عبد الرحيم بوعبيد

السياسة أخالق، ومثل هاد اإلشكاالت ما يمكن لناش أنكم، يعني، 
نتعاملو معها باملزايدات السياسية ألن املصلحة ديال الوطن...

عييلد ائيس علجليل:

النواب  والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب  الوقت،  انتهى  شكرا، 
املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا.

عينيئب عييلد عدي بوع5فل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

عييلد عيوزي5 عملحترم،

االحتجاجية  الحركة  ديال  االنطالقة  ديال  الشرارة  ديال  البداية 
في جرادة هي غالء فواتير ديال املاء والكهرباء، وهادي أسئلة معروفة 
وطرحناه منذ البداية، كما أن هناك القرار الخاطىء والظالم إلغالق 
املعمل في 98، ايال اليوم املواطنين مجموع عندهم رخص وكاين اللي 
كيشتغلو بدون رخص الستغالل الفحم، عالش ما غاديش نفتحو هاد 

املعمل من جديد؛

أنها تدير منطقة  آنذاك  الدولة  التزام ديال  الثانية، كان  النقطة 
صناعية، وغادي دير واحد املعمل ديال الحلفة، وكانت من املمكن 
ما  األسف،  مع  ديال جرادة،  الدعم  ديال  الصندوق  هناك  كان  أنه 
املجالس  هي  املشاكل  باللي  كنسمعو  ولينا  الناس،  لهاد  استمعتوش 
املنتخبة، املجالس اإلقليمية واملجالس الجهوية، يا خويا هاد الحكومة 
هي  كتشّرع،  اللي  هي  التنفيذي،  الجهاز  هي  ديالها،  االستقالة  تقدم 
اللي غادي تصاوب، النقطة الثانية، هو أنا كننهي األخ بيوي اللي عندو 
الجرأة ملواجهة الجماهير واللي نزال وجلس مع الناس وتفاهم مع الناس 
وناقش مع الناس، كما أنه ال بد من التذكير باللي أنه رئيس الجهة راسل 
الحكومة باش غادي دير واحد املسح جيولوجي لهاديك املنطقة، هناك 
مجموعة ديال املناطق اللي ربما عندها هاذ اإلمكانيات، والسيد الوزير 
كاين واحد القنبلة اخرى جاية عندك وقريبة أال وهو سيدي بوبكر، ألن 
حنا عندما نتحدث بأن هاد األخوين اللي ماتو في ظروف نعرفها جميعا، 
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الناس كيستغلو  الرخص، وهناك  هناك اإلخوان كيشتغلوا عندهم 
يتحمل  واحد  وكل  الرخص؟  هاد  اعطى  اللي  وشكون  بدون رخص، 
املسؤولية ديالو، النقطة الثانية ملهاجري النائب البرملاني ديال شيشاوة 
سبق ليه فهاد البرملان تحدث على 4 ديال الناس ماتوا في مناجم ديال 
النواحي  في  ايميضر  ديال  الناس  نأكد كذلك على  وبغيت  سكساوة، 
ديال تنغير، والناس ديال تيويد، راه مجموعة ديال املناطق ونهضر على 
تفراوت وال املعادن ديال الذهب ديال تافراوت، وفين كيم�ضي هاد ال�ضي؟ 
وشكون كتيستغل هاد ال�ضيء؟ واش كتستافد الساكنة ديال املنطقة؟ 
هناك مشكل كبير وكبير جدا، ولكن مع األسف، الحكومة الحالية وانا 
غنستحضر واحد املقولة ديال الحسن الثاني هللا يرحمو، حينما هدد 
فريق باالنسحاب من البرملان، قال لهم الشيفور ديالي غادي نعينو 
وزير، نقدر نعينو وزير، بمعنى آخر خصنا نعرفو، ال يهمنا، أنا متافق 
مع السيد الوزير، ما�ضي مسؤولة املعارضة ومسؤولة األغلبية، يهمنا 
املغرب ككيان كوطن كثوابت، يهمنا استقرار املغرب ومستقبل املغرب، 
نعم هناك األغلبية في البرملان وهناك املعارضة، ولكن هناك األغلبية 
الصامتة، الناس كتعاني ال�ضيء الكثير في ظروف نعرفها جميعا، هناك 
التهميش املمنهج، مدينة جرادة كانت مدينة عمالية و98 وكنعرفوا 98 
وفي التسعينات الحركة النقابية املغربية لعب دور أسا�ضي املسلسل 
الديمقراطي، تم االغتيال ديال ديك املدينة، تم إعدام ديك املدينة، 
نحن نطالب من الحكومة أنها تحّمل املسؤولية ديالها، ولكن بغيت 
نقول لك السيد الوزير أنه الحكومة خاصها تفتح الحوار مع الحركة 
النقابية املغربية، ألن الحركة النقابية املغربية لعبت دور أسا�ضي في 
االستقالل ديال البالد، ولعبت دور أسا�ضي في السنوات ديال الرصاص 
واليوم هناك تهميش ديال الحركة النقابية، وهاد الخطورة في تهميش 
الحركة النقابية املغربية سيؤثر سلبا ألنها هي وسيط من الوسائط اللي 

كتلعب دور دائما في إخماد الحرائق...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب ألحد النواب أو نائبات الفريق الحركي، 
تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

عينيئب عييلد عبد عي5حمين عيعم5ي:

أقول  البداية  في  القيم،  جوابكم  على  شكرا  الوزير،  السيد 
تستدعي من جديد  مدينة جرادة  تعرف  التي  السلمية  اإلحتجاجات 
التفكير اإلستراتيجي الذي يسائل نموذجنا التنموي في كل تفاصيليه 
وإختالالته، ملف جرادة يطرح كذلك وعود التنمية السابقة التي لن 
تجد طريقها إلى اإلنجاز منذ إغالق مفاحم جرادة، ملف جرادة كذلك 
معادلة التوازن الجهوي واإلنصاف املجالي والعدالة اإلجتماعية األمر 
مطروح في جرادة وفي غيرها من مناطق اململكة، هناك مناطق في املغرب 
العميق تعاني من التهميش والحكرة في إطار طرح إستعماري الزال قائما 

يصنف املغرب إلى صنفين: هناك مغرب نافع وآخر غير نافع.

بالنسبة  لقد آن األوان لصياغة مقاربة احترازية  الوزير،  السيد 
ملختلف مناطق اململكة، الذي تعاني أعطابا هيكلية، قوامها التهميش 
والفقر، إننا في الحركة الشعبية التي تأسست في مبادئ التوازن املجالي 
املناطق  من  وغيرها  جرادة  بإنصاف  نطالب  اإلجتماعية،  والعدالة 
املهمشة، نطالب بزيارة وفد حكومي برئاسة السيد رئيس الحكومة لهذه 
املنطقة، نطالب بوضع مخطط تنموي للمنطقة من خالل استقطاب 
وأبناء  بأرامل  اإلهتمام  نطالب  الشغل،  فرص  وتقوية  استثمارات 
نطالب  باملتقاعدين،  باإلهتمام  نطالب  جرادة،  مناجم  في  العاملين 
التي  الشرقية  الجهة  بإنصاف  نطالب  السندريات،  بتعويض ضحايا 
%9 كمعدل وطني، باإلضافة  %18 مقابل  البطالة  تصل فيها نسبة 
املجلس  دراسة  حسب  العمومية  االستثمارات  مردودية  ضعف  إلى 

االقتصادي واالجتماعي، وشكرا، والسالم عليكم.

عييلد ائيس علجليل:

للتقدم  النيابية  املجموعة  عن  املوالي  التعقيب  لكم،  شكرا 
واإلشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

عينيئب عييلد اشلد حمو 6:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، باش نكونو صرحاء، املشكل ديال جرادة راه ما�ضي 
هو الفحم فقط، باش نكونو واقعيين. هاد االحتجاجات اللي كانت في 
جرادة وفي الحسيمة وفي أقاليم أخرى، هو احتجاج وتعبير عن البؤس 

والتهميش اللي كتعيشو هاد األقاليم.

السيد الوزير، املطلوب إجراءات حكومية صادقة وبرامج استباقية 
لهاد املناطق.

هاد  ديال  اإلمكانيات  تحولو  باش  كنطالبوكم  الوزير،  السيد 
األقاليم، إلى ثروات عبر اإلستثمار. هل تعلم السيد الوزير فهاد األقاليم 

البطالة واليأس كيحطم األرقام القياسية؟

أخرى  أقاليم  من  احتجاجات  تنتظرون غدا  الوزير، هل  السيد 
باش تحرك الحكومة؟ هل أصبح اإلحتجاج شرط أسا�ضي باش تتحرك 

الحكومة؟

السيد الوزير، خاص الحكومة تحرك جميع هاد األقاليم وتشوف 
�ضي مطالب  ما كتطلبش  الوزير،  السيد  الناس  فين عايشة.  الناس 
اللي هي كبيرة، بغات الصحة، بغات البنيات األساسية فقط، بغات 

التشغيل، تلقى ما تاكل.

الفردي  الوزير، هاد املناطق راه خص إعادة جبر الضرر  السيد 
ما  أنا  الوزير،  السيد  يكفي  ما  عانت  املناطق  هاد  ألن  والجماعي، 
كبرملان،  جميعا  لينا  املسؤولية  كنحمل  املسؤولية،  كنحملكومش 
كمنتخبون، كهاد الحكومة، كالحكومات السابقة، آن اآلوان اليوم باش 

تدخلو السيد الوزير، ألن ما يمكنش.... تيجي جاللة امللك...
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عييلد ائيس علجليل:

التجمع  لفريق  موالي  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

عينيئب عييلد عبد هللا غيزي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

عييلد عيوزي5،

عييلد عي5ئيس،

املغربي  الشعب  يحتفل   12 نهار  الغد  يناير،   11 بذكرى  ذكرتونا 
أسوكاس  للجميع  نتمنى  باش  مناسبة  هي  األمازيغية،  السنة  بذكرى 

إغودن لكل مغربي.

السيد الوزير، أحداث جرادة، في الفريق كنشوفو بعض املسببات 
األساسية ليها منها الغياب ديال التصدي االستباقي واإلعداد ديال بديل 
تنموي حقيقي، كذلك الحاجة إلى املواكبة ديال املبادرة املحلية فهاد 
البديل التنموي، ثم واحد القصور، خصنا نقولوها بصراحة، ديال 
نجاعة املنظومة ديال املراقبة في النشاط املعدني املنجمي، لتجاوز هاد 

املمارسات الريعية.

السيد الوزير، مدخال ملقاربة هذه البؤر، سواء اللي تم التعبير فيهم 
وال اللي باقة كامنة وصامتة، منها هاد الحتمية ديال البدائل التنموية 
بهاد املقاربة االستباقية، واإلطار ديالها األنسب، هو النموذج التنموي 
اللي حنا بصدد النقاش والتداول بشأنه، كذلك واحد املدخل آخر اللي 
هو أسا�ضي هو الجهوية املتقدمة كنشوفوا فيها حاضنة الحاضنة املثلى 

لضبط املعادلة ديال العدالة املجالية.

السيد الوزير، بعض الدروس والعبر جيوب، في املغرب العميق، 
املغرب العميق يستنجد ويستوجب اإللتفات واإلعتبار الخاص.

عييلد ائيس علجليل:

للفريق اإلستقاللي  املوالي  التعقيب  النائب املحترم،  السيد  شكرا 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

عينيئب عييلد عم5 عحجيرة:

بيم هللا عي5حلم عي5حلم.

الحكومة  لك  عطاتها  صعبة  مهمة  الحقيقة  في  الوزير،  السيد 
ألن نتا كوزير الطاقة واملعادن وكتجاوب على واحد السؤال ال عالقة 
له بالطاقة واملعادن ألن املنجم سد منذ سنوات، هذا مشكل متعلق 
بقطاعات مختلفة في الحكومة. جرادة تعاني من الصحة، مشاكل ديال 
الصحة، ديال التعليم، ديال اإلستثمار، ديال البطالة، هو الشعار اللي 
السابقة  الحكومة  البديل اإلقتصادي،  والكبار،  رفعوه دراري صغار 

وهاد الحكومة كنطلبوا حاجة بسيطة من هاد املكان اللي احنا واقفين 
فيه، كنتوا كتحتجوا كتقولوا بأنه الحكومة ما كتعطيكمش وقت وما 
عليها،  اللي كنتو كتحتجو  املعاملة  بنفس  كتستقبلكمش، كتعاملونا 
رئيس الحكومة السابق وال رئيس الحكومة الحالي طلبنا موعد ما�ضي 
باش نشوفوه، باش نالذاكروا معاه ونعطيوه امللف اللي حنا موجدينوا 

كبدائل اقتصادية لهاد املناطق التي تعاني، جرادة مثال.

جرادة اليوم كتقوم كيما قلتوا بواحد اإلحتجاج مثالي على املستوى 
الوطني، ألنها بالد ديال النقابة، بالد ديال الرواد، ديال العمل النقابي 
على املستوى الوطني، وبالتالي شفتو واحد اإلحتجاجات سلمية وفي 
واحد الحلة جد متطورة ألنه والد الحرفة ووالد اإلحتجاج، وبالتالي 
هاد اإلحتجاج هو عنوان ديال منطقة حدودية كلها تعاني تعاني من 
البطالة من التهميش، من الحكرة، غياب هاد ال�ضي ما كنحملوش، بال 
ما نعاودو نفس التكرار، نفس الجمل ما�ضي حنا الحكومات املتعاقبة، 
دابا أنتوما اللي مسؤولين، بغيناكم نتوما اللي تعطونا البدائل، أنتوما 
تعطيونا البدائل، أنتوما تعطيونا الحلول، انتوما تعطيو لهاد الناس 
اآلمال ألنه جيتوا فعال ومشكورين أنكم جلستوا مع الناس ولكن منين 
خرجتو الناس ما حسوش باللي كاين حلواللناس باغية الحلول منين 
تنعس وتفيق تلقى كاينة �ضي حاجة جديدة، �ضي حل، راحنا كنقولو لكم 
هاد ال�ضي ما�ضي في إطار املزايدات، في إطار أنها بالدنا وبغينا اإلستقرار 
وبغينا اإلحتجاج ما يعمش في البالد، ما نبقوش بمنطق أن منين يحتج 
�ضي واحد عاد نهزو الطيارة ونجيو نجريو السالم عليكم نتالقاو مع 
املجتمع، ها فين وصلتوا بالدنا، وصلتوا بالدنا أنه األحزاب ما بقاتش 
كتبغي، الناس ما بقاتش كتبغي األحزاب تهضر في بالصتها، والو كيقولك 
حنا نهضروا في بالصتنا، ما بقات عندنا الثقة حتى في �ضي حزب، ال 
األحزاب اللي في الحكومة وال اللي في املعارضة، ما بقات عندنا الثقة حتى 
في نقابة، حاورتي أ السيد الوزير املجتمع املدني ما حاورتيش األحزاب، 
ها فين وصلتوا البالد، بغينا بالدنا باش تعاود ترجع الثقة في األحزاب، 
وباش ترجع الثقة خاص تعطيوه عناية للمطالب ديالنا واألسئلة ديالنا 

واالحتجاجات ديالنا اللي كنقولوها داخل البرملان.

عييلد ائيس علجليل:

السيد  إضافية،  تعقيبات  آه  الوزير  السيد  لكم  الكلمة  شكرا، 
الرئيس فريق العدالة والتنمية.

عينيئب عييلد عدايس عألزم6 عإلداي�سي ائيس ف5يق عيعدعيل 
وعيتنملل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، احنا منين توجهنا للحكومة بهاد السؤال ألنه تنعرفوا 
بأن املؤسسات ديال البالد هي الضامن والساهر على اإلستقرار والتنمية 
ديال البالد، لذلك تنتصرفوا التصرف ديال املؤسسات وديال الدولة 
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وعينينا  راسنا  على  اإلجتماعية  اإلحتجاجات  والقانون،  الحق  ديال 
واملواطنين يعبروا على اآلراء ديالهم يعبرو على اإلنتظارات ديالهم وحنا 
هنا باش لكي ننصت لهذه اإلنتظارات، ولكن مرة أخرى باش ما نبقاوش 
نتعاملوا مع املغرب فقط وقت االحتجاج، ينبغي علينا جميعا أن نقوم 
كمؤسسات كل واحد بدوره، الحكومة تنزل البرامج ديال التقليص ديال 
الفوارق اإلجتماعية واملجالية، املجالس املنتخبة والجماعات الترابية 
تقوم بالدور ديالها ديال القرب وديال اإلنصات ديال املواطنين، وديال 
اإلستباقية، البرملان كذلك والنواب والنائبات البرملانيين يقومو بالدور 
التبليغ على اإلنتظارات ديال املواطنين ويبقاو لصيقين  ديالهم ديال 
باإلنتظارات ديال املواطنين، هاد ال�ضي اللي بغينا لبالدنا، بغينا نتصرفوا 
كرجاالت وكنساء ديال الدولة كبار اللي هم الهم ديالهم هو اإلستقرار 
ديال بالدهم، الهم ديالهم هو اإلستجابة للمواطنين واملواطنات دياله، 
ولكن كذلك الهم ديالهم هو التقوية ديال املؤسسات، التقوية ديال 

األحزاب، ديال النقابات، ديال الدولة كاملة.

عييلد ائيس علجليل:

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

عييلد عزيز اثيح، وزي5 عيطيقل وعملعيدن وعيتنملل عمليتدعمل:

كل  أنني حرصت  تعقيباتهم، الحظتم  على  النواب  السادة  أشكر 
الحرص أننا نكونوا كبار في الجواب ديالنا، وأننا نقولوا بأن إقليم جرادة 
كغيره من األقاليم هي مسؤولية جماعية بدأت منذ تاريخ طويل، ولذلك 
االتفاقية  على  إشرافه  تحت  وقع  ملا  املسؤولية  يتحمل  اللي  خاص 
وشارك في 3 دالحكومات يقول لنا هللا يعاون، هللا يوفقكم، ويعاونا 
ويعطينا مقترحات أما أن تكون في ثالث حكومات ل 18 سنة في جرادة 
ولم تقم بأي �ضيء، وتجي تقول الحكومة اآلن كتهرسوا األحزاب وما درتو 
والو، حرام، ولذلك احنا بغينا نكبرو، نتعاملو مع قضايا األمة بطريقة 
يعني راشدة، كناس مسؤولين كنآمنوا بالتراكم، هذه هي الحكومة بأنه 
اللي سبقنا هللا يجازيه بخير دار �ضي حاجة جميلة كنحاولوا نعالجوها، 
ودار أخطاء كنحاولوا نتعاملوا بطريقة إيجابية، ما جيتش نقوليكم أنا 
ما كنت �ضي في القطاع وال هاد الحكومة ياهلل جات وال الحكومة السابقة 
كنتعاملوا  جينا  باش..،  املعادن  ديال  قطاع  في  اإلصالحات  عدالت 
كرجاالت ديال الدولة ونساء ديال الدولة رجاالت بمفهوم نساء ورجال، 
أما تيري فيا نتيري فيك ما غيحلش املشكل دجرادة، وإال شكون اللي قال 
سبق تما منتخب يشرف عليهم، أنا جاوا عندي املنتخبين وبداوا يتشكاو 

بحال املجتمع املدني.

قوية،  كلمة  له  كانت  وممثلكم  األحزاب  جميع  حضر  باملناسبة 
خصكم تسولو جاو كاملين بداو يتشكاو، قلت لهم إيال بديتو تشكاو بحال 
تكونو منتخبين ورؤساء جماعات،  املدني اش غنديروا بكم  املجتمع 
رئيس الجماعة كيتشكى وكيم�ضي يدق األبواب ويم�ضي يجيب مشاريع، 

يم�ضي يقلب على مقاربات، إيال كان الدور ديال واحد رئيس ديال واحد 
أنا معكم عالش  الجماعة منتخبة ويوقف أمام الجماهير يقول لهم 
أخويا انت درتي PDR وانسيتي جرادة وما درتيش لها مشروع؟ ولذلك 
هللا يجازيكم بخير اإلخوان واألخوات احنا بغينا نمشيو بطريقة إيجابية، 
عندنا جرادة، من قبل جات قضية زاكورة، من بعد جات قضية ديال 
واحد العدد ديال األقاليم، تعاملنا معها، قلنا اليكم برامج ديال الدولة 
اشنو فيها قلنا ليكم احنا بغينا نتفاعلوا إيجابيا مع PDR باش نعدلوا 
البرامج املركزية ونردوها قريبة من البرامج ديال الجهات وديال األقاليم، 
قلنا ليكم بأن السيد رئيس الحكومة بدأ الزيارات ومبرمجة ديال الشرق 
باش يجي يشوفكم بعد الجهة ديال فاس ومبرمج باش يجي، اتفقنا على 
هاد ال�ضي، هاد ال�ضي كامل تكلمنا عليه، ولذلك أنا كنشكر األخوات 
واإلخوان رغم بعض الق�ضى في بعض املداخالت كانت مقترحات حول 
املراقبة، حول املعادن، حول الطاقة، حول النموذج التنموي. باغي 
نقول لكم على املعادن هذه الحكومة هي استمرار اإلصالح الذي سبق، 
الحكومة السابقة جاءت بقانون جديد للمعادن باش يولي استثماري، 
جابت فيه البيئة باش ما يضرش بالبيئة، جابت باش يكون استثماري، 
 ،LE GUICHET UNIQUE جابت دفاتر التحمالت، درنا ما يسمى ب
حيدنا اآلن في الحكومة 1400 رخصة ديال L’exploitation ديال اللي 
ماليها ما دايرين والو وما زال غنحيدوا اللي ما قام بحتى �ضي حاجة، 
انتهى عهد الريع الذي ساهم فيه البعض وألن كبار ما كنبغيوش نذكروا 
هاد ال�ضي كنبغيوا نتعاملوا بطريقة صامتة باش يمكن لينا أننا نعالجوا 
األوضاع ديال األمة، ولذلك عاونونا احنا بغينا نتعاونوا معكم ونتعاونوا 
مع املعارضة واألغلبية باش نلقاوا هذه املقاربة، أما النقابات أول لقاء 
دار في الرباط مع املركزيات النقابية وجاوا وعطاونا املقترحات، تالقينا 
معهم ألنه ال يمكن لهذه البالدنا أنها ما يكونش فيها نقابات قوية، ولكن 
النقابات نقابات، ألن التخوف ديالي اشنو هو، وهو أنك تكون كتفرس 
مع الديب كيما قال ال�ضي عبد اإلله سابقا، وكتبكي مع مسكين الراعي 
اللي كيسرح، هذا هو التخوف، ولذلك أنا كنتمنى ما يبقى فينا حتى 
مفترس مع الديب، وال �ضي واحد تخلق باش يكون مفترس في الحياة 
السياسية، وبعد ذلك يبكي على الديمقراطية وعلى اللجان ديال التأهيل 
ديال الجماعات املحلية واألقاليم، مرة أخرى نحن مستعدون، قطاع 
الطاقة واملعادن 17 املبادرة علنا عليها هناك والقطاعات األخرى السيد 
بغيناش  ما  للوزراء،  زيارات  الوزراء وغتكون  السادة  مع  أعلن  الوالي 
نمشيو واحد الكتلة تالوزراء نتلقاوا في نهار ونجيو، قلنا غيم�ضي قطاع 
بقطاع، اللي غيم�ضي سواء ومازال غيمشيوا األطر ديالنا باش ندخلوا في 
التفاصيل ديال املبادرات إقليم جرادة يستاهل، وغنكونو كبار إن شاء 

هللا في معالجة كل هذه اإلختالالت، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير على حسن املساهمة في هذه الجلسة. نمر إلى 
واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  قطاع  وهو  املوالي  القطاع 
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للسيدات  للسقوط  اآليلة  الدور  مآل  املدينة، سؤال حول  وسياسة 
والسادة النواب املحترمين عن فريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين عن الفريق اإلستقاللي.

عينيئب عييلد هشيم سعنين:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

كيعتابر موضوع املنازل املهددة باإلنهيار من املشاكل الكبيرة اللي 
كتعرفها عدة مدن باملغرب، بغينا نعرفوا مدى تدخل الوزارة للحد من 

هاد املخاطر؟ شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم، السيدة الوزيرة تفضلوا.

عييلدة فيطنل يكحلل، كيتبل عيدويل يدى وزي5 إعدعد عيترعب 
عيوطني وعيتعمير وعإلسكين وسليسل عملد نل عملكلفل بيإلسكين:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

املهم،  السؤال  لهذا  طرحكم  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
كيفما كنعرفوا جميع بأن هاد املباني والدور اآليلة للسقوط كتشكل 
واحد الخطر كبير على األرواح واملمتلكات ديال الناس اللي ساكنين بها، 
ووعيا منها الوزارة بهاد الخطورة، أوال درنا قانون، 94.12 اللي كيحدد 

املسؤوليات وكيوضح األدوار ديال كل املتدخلين.

ثانيا خرج املرسوم ديالو، اليوم خاصنا نعينوا املدير ديال هاد الوكالة 
اللي الزم يخضع للمسطرة ديال التعيين في املناصب العليا، وقبل ذلك 
تم اإلحصاء ديال هاد املباني اآليلة للسقوط اللي العدد ديالها واحد 
43697 وتصنفات من طرف واحد املجموعة تاملكاتب الدراسات اللي 
هي خاصها ضروري الهدم ديالها كليا وكاينة اللي كتحتاج للترميم وتقوية 

الهياكل.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، تفضلوا السيد النائب املحترم 
للتعقيب.

عينيئب عييلد هشيم سعنين:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيدة كاتبة الدولة، حاليا كاين مواسم األمطار اللي كتزاد خطورة 
اإلنهيار لعدد من املنازل باملغرب، وكمثال مدينة آسفي اللي كتزاد على 
120 منزل مهدد باإلنهيار وخاصة بحي تراب الصيني واملدينة القديمة 
كيرفضوا  الخطورة  رغم  الناس  أن  وكنعرفوا  وجرفات،  بياضة  وحي 
فأنتم  وبالتالي  كاينش ضمانات،  ما  ديالهم  املنازل  من  يخرجوا  باش 
مطالبون السيدة الوزيرة بإيجاد حلول بديلة للوضع الحالي الخطير، ما 

نتسناوش حتى توقع ال قدر هللا �ضي كارثة بحال الدار البيضاء اللي نحملو 
املسؤولية للحكومات السابقة، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم، نمر للتعقيب، تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق 
العدالة والتنمية، تعقيب إضافي.

عينيئب عييلد عبد علحق عينيجحي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيدة الوزيرة، إلى متى ستبقى ساكنة مدينة الدار البيضاء سيدي 
مومن القديم والفداء واملدينة القديمة تيعيش في هلع وخوف كلما 
نزلت أمطار الخير، واألسباب واضحة السيدة الوزيرة، املحج امللكي 
اللي باقي ما عرفش الطريق والنور ديالو، طبعا الساكنة في هذا املحج 
امللكي كتعاني يوميا من سوء املعيشة بسبب تساقط هذه الدور، ولعل 
السبب الواضح فيها هو ارتفاع التكلفة اللي وصالت 200 ألف درهم، في 

حين أن الشقة ال تساوي ذلك، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة 
الوزيرة.

عييلدة فيطنل يكحلل، كيتبل عيدويل يدى وزي5 إعدعد عيترعب 
عيوطني وعيتعمير وعإلسكين وسليسل عملد نل عملكلفل بيإلسكين:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

اللي نبغي نطمن السيد النائب املحترم على مدينة آسفي ومدينة 
الدار البيضاء بالخصوص، اللي كان واحد اإلجتماع مؤخرا في وزارة 
الداخلية مع جميع الفاعلين اللي كيدخلوا في املباني اآليلة للسقوط 
اللي خصنا نتعاونو عليه هو أن  البيضاء وفي آسفي، ولكن  الدار  في 
هاد الوكالة التي ستكلف بالصيانة ديال هاد املباني اآليلة للسقوط، 
ستعمل الوزارة على تسريع الوتيرة ديال التعيين ديال املدير ديالها، اللي 

هو مكلف بتكوين املجلس اإلداري، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

دفاتر  احترام  عدم  عن  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النواب  والسادة  للسيدات  اإلجتماعي  بالسكن  الخاصة  التحمالت 

املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد مصطفى علحلي:

تعرف مشاريع السكن اإلجتماعي تجاوزات وإختالالت كبيرة، بسبب 
مع  وقعوها  التي  التحمالت  بدفاتر  العقاريين  املنعشين  التزام  عدم 
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الحكومة. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة عن إجراءات وتدابير وزارتكم 
لتصحيح هذه التجاوزات واإلختالالت؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا 
مشكورين.

عييلدة فيطنل يكحلل، كيتبل عيدويل يدى وزي5 إعدعد عيترعب 
عيوطني وعيتعمير وعإلسكين وسليسل عملد نل عملكلفل بيإلسكين:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

شك5ع عييلد عينيئب عملحترم،

اللي يمكن لي نأكد ليكم عليه بأن الهاجس ديال الجودة والسالمة 
اإلسكان  وزارة  ديال  الرئي�ضي  الهاجس  هو  البنيات،  في  واإلستدامة 
وسياسة املدينة. ثانيا املنعشين العقاريين اللي دارو اتفاقيات مع الوزارة 
إلنجاز مشاريع ديال السكن اإلجتماعي، كاين بند خاص بالتزام دفتر 
التحمالت، واإللتزام بمقتضياته. ثانيا كاين مراقبة عبر 4 مراحل، قبل 
اإلنجاز وخالل اإلنجاز بتقارير دورية، وكذلك تسليم شهادة يعني سالمة 
الجودة ديال البنيات هي ضرورية، قبل أن تسلم هذه البنايات بموثق 
الذي يضمن الشفافية، وإيال عندكم ملفات فيها إختالالت، أو يعني 
أمور اللي الحظتوها فأبواب الوزارة مفتوحة لتلقي شكايات املواطنين، 

وخاصة نواب األمة، شكرا .

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

عينيئب عييلد محمد عيع5ب6 بلقيئد:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

هاد  على  الوزيرة  السيدة  الجواب  هو  املنتدبة،  الوزيرة  السيدة 
في  التحمالت  املوضوع، هو جواب يمكن أن نجيب عنه طبقا لدفتر 
كل وقت وحين، ولكن الواقع يختلف تماما، كثير من البنايات ومن 
املجمعات السكنية التي بناها املنعشون العقاريون فيها إخالالت، فيها 
ضعف، الجودة غير سليمة يعني الشقق غير سليمة، التسليم ديال 
السكن ال يسلم في الوقت املناسب، عند كثير من املنعشين العقاريين، 
والكبار منهم كثر، la densité ما�ضي هي هاديك، 230 اللي دايرين في 
دفتر التحمالت، ل 230 شقة في الهكتار، كاين أكثر من ذلك، ما كاينش 
االحترام ديال داك الشين أنتم السيدة الوزيرة، هاد ال�ضي الى بغينا 
ندوزو دفتر التحمالت بندا بندا، خاصة فيما يتعلق باملوضوع ديال 
البيئة، كذلك اللي دخل في هاد دفتر التحمالت الجديد، املتعلق يعني 
ب le branchement ديال املاء الساخن وبغرس األشجار لكل شقة، 
خاص يغرس واحد الشجرة تكون على األقل 3 متر، هاد ال�ضي راه ما 

كاين والو منو السيدة الوزيرة.

ولذلك أوال هاد املوضوع كيخصكم متابعة ومراقبة يعني شديدين 
على هذا املوضوع يعني عن طريق لجان متخصصة تتابع هاد املوضوع، 
وأنا متأكد بأنه ستقوم عليها اختالالت ولكن إذا وقعت هذه االختالالت 
أشنو كدير واش كاين �ضي زجر واش كاين �ضي إجراءات زجرية حقيقية 
على هاد ال�ضي؟ وال ما كاين، راه الناس ما بقاوش حملوا يمشيوا لهاد 
بقاوش  ما  الناس   2017 الجديدة ديال  التقارير  يعني  السكن، وهذا 
لألسف الشديد أنه ملاذا؟ ألنه املقاربة نفسها كيخصكم تعاودوا فيها 
النظر من جديد يعني من أولها إلى نهايتها، هذه عبارة عن مقابر يعني 

كندفنوا بها املغاربة أحياء..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السيدة الوزيرة ما كاينش تعقيب إضافي؟ تفضلوا.

عييلدة فيطنل يكحلل، كيتبل عيدويل يدى وزي5 إعدعد عيترعب 
عيوطني وعيتعمير وعإلسكين وسليسل عملد نل عملكلفل بيإلسكين:

شكرا السيد النائب املحترم، نبغي نقترح عليكم لجنة استطالعية 
حتى نقف على هاد اإلختالالت اللي كتذكروا أو توافيونا بامللفات اللي 
كتكلم في هاد املوضوع، ألن إيال كان �ضي سكن اللي هو كتراقبه الوزارة 
هو السكن االجتماعي ألن دفتر التحمالت واضح واملنعش العقاري ال 
يمكن له الحصول على رخصة شهادة املطابقة إال إذا استوفت فيه 
املنتخبة  الجماعات  فيها  تشارك  محلية  لجنة  عليها  تقف  الشروط 
وكذلك التقنيين واملهندسين املعماريين بشكل صارم ومرة أخرى أؤكد 
لكم إال عندكم �ضي حاالت أبواب الوزارة مفتوحة لتدارسها ومعالجتها، 

شكرا لكم.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السؤال املوالي عن البناء بالعالم القروي للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

السيد النائب املحترم مشكورين.

عينيئب عييلد أحمد عيتوم6:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، تساؤلي عنده عالقة بدخول حيز التنفيذ 
البناء  ميدان  في  املخالفات  وزجر  بمراقبة  املتعلق   66.12 لقانون 
والتعمير، هاد القانون السيدة الوزيرة اللي صار عبء ثقيل على سكان 
العالم القروي بحيث أصبحوا يتعرضون لذعائر وغرامات ال قبل لهم 
بها، زيادة على قرارات الهدم. ما هي السيدة الوزيرة يعني التدابير املتخذة 

لرفع معاناة السكان القرويين بخصوص هاد القانون؟ شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين.
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عييلدة فيطنل يكحلل، كيتبل عيدويل يدى وزي5 إعدعد عيترعب 
عيوطني وعيتعمير وعإلسكين وسليسل عملد نل عملكلفل بيإلسكين:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

أوال السؤال كان بطريقة مفتوحة على البناء بالعالم القروي بصفة 
عامة، ولكن رغم أنها العالم القروي جاء في املخططات وفي البرامج 
ديال الحكومات املتتالية، اليوم الزم باش نقرروا بأن العالم القروي 
لم يستوفي حقه بعد، وهاد الواقع كنتقاسموه جميع، سلطة تشريعية 
من  املبذولة  املجهودات  ورغم  محليين،  ومنتخبين  تنفيذية  وسلطة 
العالم  إلنصاف  ملحة  الحاجة  زالت  فال  املتعاقبة  الحكومات  طرف 
القروي واملناطق الجبلية على مستويات عدة ومنها مجال البناء، فيما 
يتعلق بوثائق التعمير اليوم عندنا النسبة ديال تغطية العالم القروي 
70 % ديال املناطق القروية كلها مغطاة بوثائق التعمير، لكن رخصة 

دالبناء تقت�ضي هكتار وال تتعدى املساحة املبنية 200 متر مربع، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

السيد  تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النائب املحترم تفضلوا، تعقيب ياهلل تفضل السيد النائب.

عينيئب عييلد أحمد عيتوم6:

شكرا السيدة الوزيرة، غير هاد القانون 66.12 في الحقيقة راه هو 
متعلق بالعالم الحضري، راه املشكل ما�ضي بالعالم القروي، إيال بغينا 
نوحدوا الحضري والقروي خصنا نفس اإلمتيازات ديال سكان العالم 
لضمان  مثال  بالنسبة  الحضري،  بها  كيستافدوا  اللي  القروي خاص 
القروض، بالنسبة للسكن اإلجتماعي، بالنسبة للدور اآليلة للسقوط، 
فالسكان القرويين ما كيستافدوش من هاد البرامج ولكن كيتعرضوا 

لنفس املخالفات والعقوبات هذا هو اإلشكال السيد الوزير، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم تعقيب إضافي، تفضلوا السيدة النائبة عن فريق العدالة 
والتنمية.

عينيئبل عييلدة سعيد بويعيش علحج5عي:

في  البناء  الحضرية وتعقيد مساطر ترخيص  الوكالة  إلزامية رأي 
قرى نائية تقل فيها كل شروط التنمية من ماء كهرباء وطرق كيخلي 
هاد الساكنة تستنكر هاد الال منطق اللي فتى عليها باب اإلبتزاز والرشوة 
على شكل إتاوات تفرض عليها اليوم محتاجين للتعجيل بتنزيل مبسط 
النموذجية  التصاميم  العتماد  أيضا  وكنحتاجوا  الترخيص،  ملساطر 
مع  بالتنسيق  الجماعية  املجالس  تسلمها   les plans types املوحدة 
الجبل  ساكنة  تحتاج  عندما  الوزيرة  السيدة  الحضارية،  الوكاالت 
وتقطع مسافات على األقدام ألبواب العماالت والباشاوات فألنها بكت 

طويال في صمت دون أن يحس أحد بأملها ومعاناتها، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

التجمع  فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  لكم،  شكرا 
الدستوري.

عينيئب عييلد خييد عيشنيق:

ملول  آيت  إنزكان  إقليم  يعرف  لعلمكم  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
إشكالية وخطر حقيقي يهدد أحياء سكنية بأكملها خصوصا في كل فصل 
السيدة  فالواقع  بكميات كبيرة،  الخير  أمطار  شتاء، وكلما تساقطت 
الوزيرة أن هناك أحياء وجدت بشكل عشوائي بجانب واد سوس، وكلما 
ارتفع منسوب هذا الواد يضع السكان أيديهم على قلوبهم ويتضرعون 
للخالق لتجنيبهم كارثة حقيقية، فصراحة نحن أمام أزمة صارت تهدد 
البناء واألرواح، كذلك هذه األحياء املجانبة لواد سوس تعرف تزايد 
مضطرب في البناء، وارتفعت كثافتها السكانية بشكل كبير في غياب 
تام ألي إستراتيجية ولتهيئة هذه األحياء، لذا نطالبكم السيدة الوزيرة 
بوضع خطة استعجالية وواقعية لتهيئة جنبات واد سوس خاصة تلك 
الضفاف التي تتواجد بها أحياء سكنية كحي أزرو وحي األمل وطبرسيت 

بأيت ملول، وحي الجرف بإنزكان وأحياء أخرى باإلقليم، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا التعقيب اإلضافي املوالي، تفضلوا السيد النائب عن الفريق 
اإلشتراكي.

عينيئب عييلد محمد مالل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

بدورنا السيدة كاتبة الدولة نطالبكم في الفريق اإلشتراكي بإعادة 
النظر في طريقة يعني تنزيل هاد القانون ديال التعمير وكذلك في مساعدة 
وتبسيط مساطر ساكنة العالم القروي، ثم السيدة كاتبة الدولة رئيسة 
جماعة وتتعرفي يعني املعاناة اللي تيعيشها العالم القروي في هاد الباب 
هذا، فنطالبكم باعتماد مقاربة تشاركية ومقاربة إجتماعية في تنزيل 
هاد القانون، وكذلك مساعدة السيدات والسادة رؤساء الجماعات 
في التنزيل الصحيح وفي املعالجة السريعة لهاد امللفات ديال تراخيص 

البناء، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

األصالة  فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  لكم  شكرا 
واملعاصرة، تفضلوا السيد الرئيس.

عينيئب عييلد محمد عش5واو ائيس ف5يق عألصييل وعملعيص5ة:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيدة الوزيرة في مجال التعمير والسكنى ضرورة احترام الخاصيات 
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ديال كل جهة جهة، وبالتالي تنطالبوا بقانون خاص بالعالم القروي 
واملناطق الجبلية في املجال ديال البناء، وتنعرفوا بأن عدد كبير من 
املشاكل اللي كيعيشها املغرب وخاصة الهجرة القروية السبب ديالوا هو 

عدم الترخيص بالسكن في العالم القروي، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم، �ضي تعقيب آخر، تفضلوا السيدة الوزيرة.

عييلدة فيطنل يكحلل، كيتبل عيدويل يدى وزي5 إعدعد عيترعب 
عيوطني وعيتعمير وعإلسكين وسليسل عملد نل عملكلفل بيإلسكين:

شكرا السادة النواب املحترمون على هذه املالحظات واإلقتراحات، 
وغنبدا من اآلخر ديالنا هو كيفاش يمكنا نجتاهدوا باش نلقاو قانون 
العالم  على  غيرة خاصة  وعندي  معاكم  وأنا  القروي  بالعالم  خاص 
القروي، نحن في انتظاركم السيدات والسادة النواب بتقديم مقترح 
أمور ال  يعني  فيه   66.12 القانون  أن  املجال. صحيح  في هاد  قانون 
تليق بالعالم القروي وال يمكن تطبيقها في العالم القروي وأنا معاكم، 
ولكن اليوم اللي يمكن لي نقولكم أن هناك لجان استثناء اللي في بعض 
املناطق ما كتفعلش وما كتقومش بالدور ديالها، واللي يمكن لي نأكد 
ليكم عليه ونطمؤنكم هو أن الوزارة اليوم منكبة وغير بعيد في األسبوع 
في  للبناء  إستراتيجية جديدة  كانت عندنا ورشة عمل حول  الفارط 
العالم القروي، وخاصة بجانب الوديان، واليوم كيفاش يمكنا نعجلوا 
بهاد الوتيرة باش البناء في العالم القروي واملواطنين في العالم القروي 
مع  كيتالءم  اللي  القانون  واحد  عندهم  يكون  الجبلية  املناطق  وفي 
الخصوصية الجهوية ديالهم واللي يمكن يم�ضي حتى في مواد البناء اللي 
تكون هي مواد البناء محلية واللي يمكن لها توفر مناصب شغل باليد 
العاملة املحلية للحفاظ على هاد الخصوصية املحلية وهاد القضية 
ديال البناء في العالم القروي ال يمكن معالجتها في دقيقتين أو في 15.10 
دقيقة، أنا أدعوكم لعقد لجنة والتفكير في إلى أي حد يمكن لنا أن ننظم 
مناظرة وطنية للتفكير جماعة، تفكير جماعي ومقاربة تشاركية للحلول 
التطبيق  املجدية واللي غينخارط فيها الجميع في اإلعداد ديالها وفي 
ديالها وخاصا السيدات والسادة النواب املحترمون ورؤساء ورئيسات 
الجماعات املحلية، أبواب الوزارة مفتوحة ونحن رهن اإلشارة ومرة 
مشروع  ألن  املجال  هاد  في  قانون  مقترح  لتقديم  عليكم  ألح  أخرى 
القانون صحيح غير مالئم، نحن بصدد التحضير املراسيم التطبيقية 
ولكن مقترح قانون سوف يعني يضاعف الجهود التشريعية وسخرج إن 
شاء هللا بالقانون الذي سيالئم الجميع والذي سيحل معضلة العالم 
القروي اللي مرة أخرى الزال ينتظر إنصافه في مادين شتة، واليوم إن 
شاء هللا من هنا ل2021 الحكومات ستجتهد في يعني تحسين ظروف 
تحسين  يعني  القروي وكذلك  العالم  في  واملواطنات  املواطنين  عيش 
التشريعات وتالئمها مع يعني الواقع املعاش في العالم القروي واملناطق 
الجبلية، ونحن نشاهد يوميا في وسائل اإلعالم العالم القروي واملناطق 

الجبلية.

عييلد ائيس علجليل:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  ونشكرك  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الجلسة. نمر إلى القطاع املوالي قطاع الشغل واإلدماج املنهي، السؤال 
النواب  والسادة  للسيدات  العليا  الشواهد  حاملي  بتشغيل  متعلق 
املحترمين عن فريق التجمع الدستوري تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

عينيئب عييلد  يسين عي5ع�سي:

شك5ع عييلد عي5ئيس عملحترم،

السيد الوزير، حسب البرنامج الحكومي ديال الحكومة السابقة 
التزمتم بتخفيض البطالة إلى 8 %، البرنامج ديال الحكومة الحالية اللي 
نتوما فيها السيد الوزير التزم ب8.5 %، ها بدا يبان الفرق، اإلحصائيات 
الرسمية ديالكم املتعلقة بارتفاع البطالة طلعات من 9.1 إلى 9.3 %، 
نهاية 2017 السيد الوزير املحترم، واش ما كنظنش بأن هذا مؤشر كافي 

باش تعتارفوا بأنكم فشلتوا بتدبير ملف البطالة، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

عييلد محمد  تلم، وزي5 عيشغل وعإلدميج عملنهي:

السيد النائب املحترم راه باقي ما كملناش السنة في الحكومة لكي 

نعترف بالفشل، حنا يا هللا قلنا بسم هللا وحنا إن شاء هللا ما غنفشلوش 

حنا غنجحوا، ألنه حنا أوال كنطرحوا يعني أهداف، كنرفعوا السقف 

لوحدنا،  ليس  اإلشتغال  على  عازمون  نحن  نشتاغلوا،  باش  شوية 

ألن معضلة البطالة كما تعلم هي أوال معضلة كما تعلمون هي نتيجة 

تراكمات لسياسات حكومية متعاقبة، القضية الثانية هي ليست شأنا 
حكوميا، هو الشأن ديال الجهات، اليوم الجهات كما تعلم القانون 

التنظيمي جعل من التشغيل اختصاص ذاتي ديال الجهات، إذن فهي 

خاصها تحمل معانا كنقول املسؤولية ديالها، ثالثا حنا شغالين اليوم 

مقاربة جديدة، املقاربة الجديدة التي نشتغل بها هو أن التشغيل قضية 

القطاعات  كافة  تسائل  قضية  واحد،  قطاع  قضية  وليس  حكومية 

واإلستراتيجية الحكومية، قضية تسائل كذلك البرامج النشيطة اللي 

مسؤولة عليها الوزارة ديال التشغيل والحمد هلل هاد البرامج خداما 

وغادي نقيموها، وغادي نطوروها واليوم وردت في القانون املالية واحد 

املجموعة ديال اإلجراءات.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا.
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عينيئب عييلد  يسين عي5ع�سي:

كنتبع  وأنا  للجلسة  دخلت  منين  بصراحة  الوزير،  السيد  شكرا 
الحكومة كتكلم، املشكل اللي عندنا اليوم هو دابا اللي كيجي تيجلس 
في الكر�ضي تالوزارة يا تينكر تيقولك هاد ال�ضي ما كاينش، يا تيقول 
لك هاد ال�ضي دارو اللي قبل مني، باش يجي �ضي مسؤول ويقولك كاينة 
مشاكل ويلقى لها الحلول هللا يجيب، السيد الوزير املحترم، واش نسيتي 
بأنك البارح كنتي زعيم ديال النقابات، واش نسيتي بأنك كنتي كتقول 
التشغيل حق دستوري، وال دابا صافي منين وليتي وزير انسيتي داك 

الهضرة مشا النضال.

عييلد ائيس علجليل :

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

عينيئب عييلد حملد عب5عهلم6:

السيد الوزير املحترم أ السيد الرئيس التوقيت هللا يجازيك بخير، 
الجواب أ السيد الوزير في الشغل ديما اللي كنسمعو ديما كنسمعوه، 
وحنا في طنطان عندنا موارد بشرية في واحد املستشفى إقليمي ديال 
الحسن الثاني في طانطان كارثي، مندوب ديال الصحة ما كاينش، مكاين 
اللي يصيفطو لنا، الدكتور ديال الجراحة العامة ما كاينش هاد�ضي درناه 
أ الوزير كتضحك والناس عندنا كتغلي طانطان طالبا الحق الدستوري 
ديالها، ما طلباش �ضي حاجة، املواطنين جرادة كيموتوا فيهم على العرض 
ديالهم هللا يرحمهم، تما كيما كيموتوا فابور كيجي اإلنسان باش ما 
كيلقى والوا، الجناحات تبناو ومكاينش األسرة، لتتمكن ماكاين سكانير، 
ما كاينش موطور، وهاد ال�ضي كلو درناه في دو�ضي في األول ديال 2017 
ال�ضي الوردي مشيت لعندو واستقبلني وقلتلوا هاد ال�ضيء الخصاص 
وا ديت ليه دو�ضي وسلمتو لوا قبل، دابا هللا يجازيكم بخير حنا طانطان 
اللي عتقنا لقاو القوافل الطبية، وهنا باملناسبة كنشكروا األطباء واألطر 
ديال مؤسسة محمد الخامس اللي دارولنا 55 عملية، ولقاو املندوب 
عندو l’agenda فيها 8 أشهر، وخوات l’agenda ديالوا ملي تدارت هاد 
القوافل الطبية ودرنا الجراحات، دابا اليوم بغينا غير اإلنسان يستقبل 
يجي  املسائل  غير  ويكون  النظافة،  غير  يكون  التجهيزات،  غير  يكون 

الطبيب أقل حاجة وتستقبلوه والداويوه هذا حق مطلوب، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

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

عينيئب عييلد عب5عهلم بوغضن:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، أود أن أثير انتباهكم وعبركم نثير انتباه الحكومة إلى 
استفحال ظاهرة البطالة في صفوف املمرضين خريجي املعاهد العليا 
إلى  حاليا  املعطلين  الخريجين  عدد  بحيث وصل  التمريضية،  للمهن 
أزيد من 7000 ممرض معطل في حين أن السيد الوزير أن الخصاص 
على الصعيد الوطني يصل إلى 9000 ممرض، إلى وظفنا هاد 7000 
غيبقى لينا الخصاص ديال 2000 ممرض، ولهذا السيد الوزير أنبهكم 

وأدعوكم وأدعو عبركم الحكومة إلى أمرين:

أوال-األمر األول ضرورة التعجيل بإصدار املقرر املنظم من مباريات 
التوظيف في صفوف املمرضين في مختلف التخصصات،

التي  الزمنية  للجدولة  بالخصوص  الصحة  وزارة  -احترام  ثانيا 
سبقت أن أعلنتها منذ شهر نونبر حيث أن املمرضين تفاجأوا بجدولة 

زمنية جديدة ولهذا ندعوكم إلى احترامها، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

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

عييلد محمد  تلم، وزي5 عيشغل وعإلدميج عملنهي:

ديال  القضية  ألنه  جاد  هو  اللي  اآلخر  التعقيب  بهاد  نبدا  غادي 
التشغيل املمرضين فعال هذا األطر الطبية هذا فعال موضوع يستحق 
أن تتم التعقيب فيه، ولذلك الحكومة في إطار التوجهات اإلجتماعية 
غادي تم�ضي في إطار التشغيل اللي كيرتبط بالقطاعات اإلجتماعية كما 

فعلت في قانون املالية األخير.

فيما يتعلق بوزارة التشغيل هي ما عندهاش األطبة ديال الصحة 
عالقة  عندهمش  ما  الشغل،  ديال  األطباء  فقط  عندها  العمومية 
سيوجه  الحال  بطبيعة  السؤال  هذا  ولهذا  العمومية  باملستشفيات 
اللي طرح  لألخ  بالنسبة  أما  الصحة،  وزارة  في  زميلي  عنه  وسيجيب 
القضية ديال الصفة كنقابي، أنا فعال كنت نقابيا وأعرف اإلستغالليات 
الفالحية التي كانت تضيع فيها حقوق العمال وبالتالي فال حق ألحد أن 

يزايد علينا في هذا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي، سؤال حول وضع آليات 
كفيلة بإنعاش التشغيل ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن الفريق الحركي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عييلدة غلبل حيتم6:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير املحترم، نتساءل عن وضع اآلليات الكفيلة إلنعاش 
التشغيل؟ وشكرا.



عدد.47–26.ربيع الثاني.1439  )15.يناير.2018( الجريدة الرسمية للبرملان5 5   

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

عييلد محمد  تلم، وزي5 عيشغل وعإلدميج عملنهي:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، بطبيعة الحال أهم آلية وضعات 
السيد  يرأسها  للتشغيل  وزارية  لجنة  أنها وضعت  هي  الحكومة  هاد 
هي  الي  املوضوعاتية  اللجان  من  عدد  عنها  انبثقت  الحكومة،  رئيس 
أربع  خالل  يمتد  غادي  للتشغيل  وطني  برنامج  وضعنا  اآلن  خدامة 
سنوات، هذه اللجان اآلن تشتغل إلخراج برنامج تنفيذي للمخطط 
الوطني الذي ستتم املصادقة عليه إن شاء هللا بعد أسابيع هو اللي 
غادي يوضع خارطة الطريق، لكن الحكومة لم تنتظر هذا البرنامج ألنه 
عندنا ما يسمى بالبرامج النشيطة للتشغيل وهي كتحقق مجموعة ديال 
النتائج يعني برنامج إدماج برنامج التشغيل الذاتي، برنامج تحفيز إلى 
غير ذلك من البرامج اللي نقوليكم على حساب األهداف التي وضعناها 
كلها الحمد هلل تحقق نسب، ولكنها غير كافية غير كافية، ولهذا املقاربة 
ديال الحكومة غتقوم على أساس مساءلة كل اإلستراتيجيات القطاعية 
ذلك  في  بما  التشغيل،  من  مضمونها  حيث  من  القطاعية  والبرامج 
يكون  غادي  التشغيل  ديال  املعطى  واألجنبية  الوطنية  اإلستثمارات 
حاضر وكاين البعد الجهوي اللي هو أسا�ضي ألنه اليوم الجهات مطالبة 
وحنا كنشتاغلوا مع الجهات باش نوضوعو برامج جهوية وآلية ديال 
التشغيل ولهذا كاين واحد العمل كبير وواعد إن شاء هللا، ونتمنى أن 
نصل إلى الهدف الذي حققناه وهو تقليص البطالة إلى 8.5، لن يكون 
كذلك  ويتطلب  القطاعات  كافة  تضافر  سيتطلب  ولكنه  سهال  هذا 

تضافر الجهات وكافة الفاعلين بما في ذلك املجتمع املدني.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عييلدة غلبل حيتم6:

شكرا على جوابكم، عرفت بالدنا عدة مخططات ولكنها أبانت عن 
املحدودية ديالها ، ألن مستوى البطالة يرتفع حتى أصحاب الشواهد 
العليا وصلهم البطالة في الوقت ألن املغرب في حاجة لهاد الكفاءات، 
تنعرفوا بأن إنعاش التشغيل هو مشكل مركب ومعقد و يعتمد على 
عدة أشياء من أهمها مناخ جيد لألعمال والذي يعتمد بدوره على أسس 
الفساد واملحسوبية والزبونية، تخفيض الضغط  كثيرة، هي محاربة 
الضريبي إلى أقل املستويات، اإلبقاء على األسعار الضريبية ملدة معينة 
حتى تعطي الثقة للمستثمر، كذلك إعادة النظر في تدبير مراكز اإلستثمار 
التي أصبحت عرقلة للتشغيل في الوقت اللي كانت هي تفيذ التشغيل، 
إحداث عدالة إجتماعية ومجالية، عدالة مجالية إعطاء اإلستثمار 
والتحفيز لإلستثمار في جميع جهات املغرب، وليست في الجهات التي على 

واجهت البحر فقط عدالة إجتماعية، إعطاء الفرصة ألبناء الجهة ألن 
مثال املعادن ال تستفيد من، ال يستفيد منها أبناء الجهة التي توجد فيها 
املعادن وال الساكنة، خلق إطار قانوني وذلك مثال إقامة أسواق قريبة 
من السكان بالنسبة للفراشة بعد دراسة تشاركية مع املمثلين و مع 

الفراشة كذلك، التأهيل الجيد....

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد النائب املحترم 
فريق التجمع الدستوري.

عينيئب عييلد عبد عيودود خ5ثوش:

السيد الوزير، تكلمتوا على الجهات والدور ديال الجهات فعملية 
ديال التشغيل، أنا عندي واحد املقترح لكم، على اعتبار أن الدور ديال 
الجهات ما�ضي فقط في املناصب املحلي ولكن حتى في املناصب املالية 
الوطنية، وأتحدث عن توزيع املباريات، يعني ما تبقاش املركزية ديال 
مباريات الولوج للوظيفة العمومية ويتم توزيعها على الجهات، لتحقيق 

نوع من العدالة املجالية في توزيع التشغيل.

أنا نعطيك مثال جهة كلميم وادنون، فيها أعلى معدل على املستوى 
الوطني %16 من البطالة بشكل عام، و%41 من بطالة حملة الشواهد 
العليا، كيفاش أنتما أنكم تنزلوا هاد املسألة ديال املباريات يكونو على 
الصعيد الجهوي، هذا دعم لسياسة بالدنا في الجهوية املتقدمة وأيضا 
العدالة يعني املجالية في توزيع املناصب املالية، باش يوصلو للجهات 
النائية وال سيما الجهة التي تحدتث عنها وهي جهة كلميم وادنون، شكرا 

السيد الوزير.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة 
النائبة املحترمة.

عينيئبل عييلدة غلبل علحيتم6:

سوق  حاجيات  حسب  الجهات  للشباب  الجيد  التأهيل  فذلك 
الشغل وخصوصيات كل جهة، وتسهيل الوصول إلى العقار في الجهات 
لخلق مناطق صناعية وتجارية، باإلضافة إلى أن يكون التعليم يواكب 

سوق الشغل، مما يعطي فرص أخرى إلى تشغيل الشباب، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد الوزير مشكورين.

عييلد محمد  تلم، وزي5 عيشغل وعإلدميج عملنهي:

أنا أدعو السادة النواب باش نديرو واحد الجلسة في لجنة القطاعات 
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الوطني  املخطط  ديال  املضامين  عليكم  نعرضو  باش  اإلجتماعية 
للتشغيل، واإلجراءات التي سنعتمدها ألنها تتضمن كل ما تمت اإلشارة 
إليه، ولهذا أنا أحيي املداخلة ديال السيدة النائبة واإلقتراح ديال السيد 
النائب. بغيت نقول ليه بأننا اليوم حنا قريبون باش..، في إطار التطوير 
ديال الجهوية املوسعة راه شفتو املراسيم اللي خرجات اليوم، قريبا إن 
شاء هللا ستعتمد الحكومة امليثاق الوطني لالتركيز، ودون شك أنه هاد 
الفكرة ديال التوطين، ما يسمى بتوطين املناصب املالية في الجهات، 
هذا كان مقترح تطرح في إطار اللجنة ديال الجهوية من النهار األول. 
فهادي فكرة أيضا تستحق كل عناية، وكيظهر لي حتى هاد التوجه ديال 
إمكانيات، وخاصها  تولي عندها  الجهات  بالتعاقد كيمكن  التوظيف 
تفتح هاد املجال باش يمكن يعني تغطي الحاجيات ديالها من خالل هاد 
التعاقد، إذن الجهات عندها ما يدار بينها وبين الحكومة، ما بين البرامج 
املركزية والبرامج الجهوية والتكامل بينهما، ألنه الجهات غيخص شوية 
الوقت باش تبني البرامج الجهوية، احنا مستعدين باش نشتغلو مع كل 
جهةعلى حساب الحاجيات ديالها والخصوصيات ديالها، وحنا خدامين 

ألن انطلقت ست برامج جهوية اليوم...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم، السؤال املوالي متعلق بمحدودية السياسات الحكومية 
إلى سوق الشغل للسيدات والسادة  للولوج  الشباب  الخاصة بدعم 
النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة. تفضلوا أحد النواب 

مشكورين، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد مير بلقيسم:

بيم هللا عي5حمن عي5حلم.

عييلد عي5ئيس عملحترم،

عييلدعت وعيييدة عيوزاعء عملحترمون،

عييلدعت وعيييدة عينوعب عملحترمون،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لولوج 
الشباب إلى سوق الشغل؟ شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

عييلد محمد  تلم، وزي5 عيشغل وعإلدميج عملنهي:

أوال شكرا السيد النائب املحترم، بغيت نشير إلى أن تشخيص ديالنا 
وديالكم بطبيعة الحال، ظاهرة البطالة هي ظاهرة شبابية باألساس، 
إذن كل البرامج التي لم وضعت والبرامج التي يتم تطبيقها واملخطط 
الوطني الذي نتحدث عنه، كله يستهدف الشباب في نهاية املطاف، ألن 
الظاهرة الشبابية أوال ظاهرة كتمس الخريجين اللي هما كلهم شباب، 

وكتمس النساء، وبالتالي فالعمل ديالنا غادي يم�ضي فهاد اإلتجاه.

القطاع  كافة  أفقية،  مقاربة  لكم  قلت  كما  ديالنا  املقاربة  إذن 
املقاربة  أيضا  كاين  الوطني  املخطط  على  ليكم  تكلمت  كتشتغل، 
الجهوية، وبالتالي فنقول ليكم بأن كل لجنة من اللجان املوضوعاتية 
اللي تكلمت لكم عليها اآلن كل وحدة نظمت 4 ديال اللقاءات، غادي 
قريبا كما قلت غنخرجوا بهاد املخطط التنفيذي اللي هو باملوازاة كما 
قلت مع املواصلة ديال البرامج النشيطة اللي هي قائمة واللي كنقيموها 
وغادي نعاود نقيموا نوسعوها، وفي هاد القانون املالي ورد واحد التدبير 
واحد التعديل جديد في القانون املالي باش يوسع اآلفاق ديال البرنامج 
ديال التحفيز، ودون أن نن�ضى أن هذه الحكومة والحكومة التي سبقت 
هاد  في  ألنه  التشغيل  مستوى  على  مسبوقة  غير  إجراءات  اتخذت 
السنتين، في هاد السنتين في هاد امليزانيتين غادي نوصلوا إلى ما يصل 
حوالي يعني 98 ألف منصب خلق ما بين املناصب وما بين التعاقد وهو 
�ضيء غير مسبوق، هذا رقم غير مسبوق في إنجازات الحكومة في قوانين 

املالية فيما يتعلق بالتشغيل وتشغيل الشباب باألساس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

عينيئب عييلد مير بلقيسم:

الكالم ديما كنسمعوه، وسمعناه  الحقيقة هاد  في  الوزير  السيد 
احنا بغينا إجراءات ونتائج ملموسة، نشوفوها على أرض الواقع، اليوم 
البطالة كتزداد وكتفاقم، ما كنهضرش على 100 و 200، كنهضر على 
اآلالف األرقام مهولة خصوصا في جهة الشرق التي أنتمي لها، كتعرف 
أعلى معدل في البطالة على الصعيد الوطني، راه األرقام اليوم والت 
خطيرة وكارثية مع إغالق الحدود ووقف التهريب املعي�ضي، راه الشباب 
ديال بني درار وأنكاد وبني خالد، وجدة، أحفير، وإقليم بوعرفة وفكيك، 
كلو واقف ما خدامش، وراكم شفتو جرادة آش واقع فيها، اليوم اللي 
الشباب ديالها في الحقيقة كيطالب بالشغل، وهاد ال�ضي نبهناكم ليه 
اللسيد الوزير، هللا يخليك السيد الوزير واش كاين �ضي أرقام وإجراءات 
نبشرو بها الشباب باش يكون عندهم آمال، وال ما كاين والو، واش كاين 
سياسة واضحة نقدروا نخدموا بها الشباب ديال العالم القروي اللي 
فقدوا الشغل ديالهم واللي كيهاجرو للمدن، حتى الشباب اللي عندهم 
شهادات والدبلومات ما لقاوا ما يديروا بها، وغاديا كتكاتر، ما يمكنش 
واضحة  �ضي حاجة  بغينا  نتكلمو سوف وسوف  نبقاو  الوزير  السيد 
وبغينا أرقام، قلينا هاد العام بغينا نخدموا قدا و نقدروا ندمجو قدا، 
بغينا أفعال ما�ضي غير أقوال، بغينا نشوفوا هاد ال�ضي قدام عينينا، 
بغينا نشوفوا شبابنا اللي ضايع بدا كيخدم، بغينا نشوفوا الحكومة 
دارت استثمارات كبرى وبدائل حقيقية باش هاد املنطقة الحدودية 
كتعايش بحالها بحال جميع املناطق الحدودية اللي في العالم، وشكرا 

السيد الوزير.
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عييلد ائيس علجليل:

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

عينيئب عييلد كميل ك5يم6 بنشق5ون:

السيد الوزير، كنتاظروا أيضا أن تكون إجراءات أخرى تحفيزية 
تقدمنا  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  واحنا  مصاحبة، 
بمقترح قانون يرمي إلى خلق منحة تعويض للخريجين في بحثهم عن 
الشغل، على غرار القانون الذي يعتبر رائدا وهو القانون ديال التعويض 
أنها  الحكومة  ومن  منكم  الوزير  السيد  نتمناوا  الشغل،  فقدان  عن 
تجاوب معنا إيجابا في هذا املقترح الذي سيحفز كثيرا الشباب املغربي 

اليوم ويدفع كثيرا إلى حب هذا الوطن الغالي والكبير.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم عن فريق التقدم واإلشتراكية، هل من 
تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضلوا.

عييلد محمد  تلم، وزي5 عيشغل وعإلدميج عملنهي:

مستعدون  اإلشتراكي  التقدم  فريق  ديال  للمقترح  بالنسبة  أما 

للتعاطي معه والتفاعل معه ومدارسته في اللجنة ونشوفو ديك الساعة 

آش غادي يخرج حنا معندنا حتى �ضي مشكل، أي حاجة غنخرجوها 

للشباب وتكون في صالح الشباب حنا ما عندنا حتى �ضي مشكل، بال ما 
ندخلوا في مزايدات السيد املستشار، أنا قلت ليكم داك النهار وتيكون 

داك النهار أنتم في الجهة يعني مستعدين باش نجيو نشتغلو مع الجهة 

البرنامج  نديرو  باش  املبادرة  تدير  كتنتظرو  مازال  اللي  الشرق  ديال 

الجهوي ديال التشغيل.

عييلد ائيس علجليل:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  ونشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 

الجلسة. ننتقل إلى القطاع املوالي قطاع املاء، سؤال حول تأثير مطارح 

النفايات على املياه الجوفية للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق 

التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

عينيئب عييلد هيشم أمين عيشفلق:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

وجود  بسبب  مهوال  ارتفاعا  الجوفية  املياه  تلوث  مستوى  عرف 

مطارح عشوائية للنفايات. لذا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة هل من 

إجراءات فعلية واستعجالية لحماية املواطنين من استهالك مياه اآلبار 

الجوفية امللوثة واملجاورة لهذه املطارح؟

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا.

وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عفلالل،  عيلداي  ش5فيت  عييلدة 
عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك وعمليء عملكلفل بيمليء:

السيد النائب، شكرا على هذا السؤال، إذ كانت هناك �ضي إشكالية 
هي  املائية،  للموارد  واملرشد  واملعقلن  املستدام  التدبير  اللي ستعوق 
إشكالية تلوث، هاد املياه واللي محاربة التلوث تعتبر إحدى الدعامات 
على  النائب  السيد  أشرتوا  املائية،  الوطنية  السياسة  ديال  الثالث 
إشكالية التلوث بالنفايات، أقول بأن أول ما قامت بها الحكومة الحالية 
والحكومات املتعاقبة، هو تأهيل املنظومة التشريعية، بحيث أن جل 
النصوص التطبيقية املؤطرة إلشكالية التلوث، تم الصدور ديالها، اللي 
كتحدد الحدود القصوى ديال كل ملوث، وثانيا هناك أيضا مشاريع 
اللي انخرط فيها املغرب منذ منذ عقود. املشروع األول هو املخطط 
الوطني للتطهير السائل، ثم كاين أيضا املخطط الوطني لتدبير النفايات 
املنزلية، اللي من شأنه أنه يعمل على تأهيل املطارح، جل مطارح اململكة 
في أفق 2030 من مطارح عشوائية، إلى مطارح معقلنة. ثم بعد ذلك 
تأتي املراقبة، بحيث تقوم وكالة األحواض املائية بدوريات املراقبة من 
أجل التأكد من جودة املياه املجاورة باألساس لهاد املطارح، شكرا لكم 

السيد النائب.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السيد النائب تفضلوا للتعقيب.

عينيئب عييلد هيشم أمين عيشفلق:

شكرا السيدة كاتبة الدولة على املعلومات واملجهودات التي تقومون 
بها، واحنا كنعرفو بأن القطاع ديالكم ضابطينو مزيان، ولكن كتبقى 
نسبة تلوث املياه السيدة كاتبة الدولة، املياه الجوفية وخاصة فمحيط 
نفايات مدينة  إيال خدينا مطرح  املثال  النفايات، على سبيل  مطارح 
الدار البيضاء مطرح مديونة، كنتسائلوا السيدة كتابة الدولة دائما 
فين هي الحكامة اللي كينادي بها العديد من األشخاص؟ الدور ديال 
املنتخبين ولى محدود وما بقاش باين نهائيا السيدة كاتبة الدولة، وهذا 
سبب من األسباب الكثيرة اللي كيلقاواها املنتخبين ورؤساء الجماعات 
في التعاطي مع هذا امللف، غنرجعو ملطرح ديال مديونة، خصنا السيدة 
كاتبة الدولة، كنطالبو بزيارة تفقدية مثال لهاد املنطقة، للوقوف على 

حجم الكارثة البيئية.

عييلد ائيس علجليل:

السيدة  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزيرة في ثوان، ال انتهى الوقت ديالكم، باقي 3 د الثواني.
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السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة باملاء:

السيد النائب، بالفعل، مطرح مديونة يعتبر من النقط السوداء 
ديال ...

عييلد ائيس علجليل:

سؤال عن تسوية وضعية املستخدمين العرضيين بوكالة األحواض 
املائية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، 

تفضلوا السيد النائب.

عينيئب عييلد عيك5دي مصطفى:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد السيدة كاتبة الدولة، نسائلكم عن التدابير التي ستقومون 
للمستخدمين  اإلدارية  الوضعية  تسوية  أجل  من  بها  ستقومون  بها 

العرضيين باألحواض املائية شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا.

وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عفلالل،  عيلداي  ش5فيت  عييلدة 
عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك وعمليء عملكلفل بيمليء:

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، نبغي فقط نوضح أنه ما 
بقاوش عندنا مستخدمين عرضيين املفهوم ديال املستخدم عر�ضي 
تمت تسويته في 2002 هاد املستخدمين اللي كاينين اآلن على مستوى 
وكالة األحواض وعلى مستوى كتابة الدولة هم مستخدمين موسميين 
وليس  واملؤقتة  املوسمية  املهام  ببعض  للقيام  تشغيلهم  تم  يعني 
اللي تم  بين ما هو عر�ضي  بمستخدمين عرضيين غير خصنا نفرقوا 
تسويته في 2002 يعني تم التسوية اإلجمالية للمستخدمين العرضيين 
وبين املستخدمين املوسميين وإذا كان �ضي واحد غير را�ضي على وضعية 
هاد املستخدمين هما احنا، أنا استقبلت وفود عدة وفود وممثلين منهم 
في إطار الحوار اإلجتماعي مع الفرقاء اإلجتماعيين أو في إطار البرملانيين 
العدد ديالهم يفوق 500 فيهم ما هو يشتغل تحت السلطة ديال كتابة 

الدولة املكلفة باملاء وفيهم من يشتغل داخل وكالة األحواض املائية.

اآلن القانون واضح نحن نتعامل بكل ليونة مع هاد املستخدمين 
نحاول ما أمكن أن نفتح باب الحوار معهم من أجل إيجاد حل ير�ضي 
قانون  العمومية  الوظيفة  في  اإلدماج  ديال  القانون  ولكن  الطرفين 
صوت عليه داخل هذه املؤسسة وواضح اللي كيقول بأن اإلدماج يتم 
عن طريق املباراة جزء كبير من هاد املستخدمين اللي كيتوفروا على 
شهادات تؤهلهم لإلدماج في الوظيفة العمومية اجتازوا مباراة التوظيف 
وتم اإلدماج ديالهم وفق املسطرة املعمولة بها والجزء اآلخر يبقى نحن 

منفتحين من أجل الحوار، من أجل إيجاد حل ير�ضي الطرفين، شكرا 
لكم السيد النائب.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

عينيئب عييلد محمد م5زوق:

شكرا السيدة الوزيرة، في البداية تحية تقدير وإكبار لهاد األعوان 
اللي كيقوموا بتتبع السدود وتتبع األنهار باش يقيسوا األمطار ويعطيونا 
الحالة ديال املوارد املائية، هادوا هما عالش كنذاكروا اليوم وكيخدموا 
في ظروف يعني جغرافية ومناخية صعبة جدا، هاد الناس لجآت لهم 
واملغادرة  للتقاعد  الرسميين  املوظفين  ديال  املغادرة  بسبب  اإلدارة 
الطوعية اللي خالت واحد النزيف في اإلدارة بالتالي هادوا راه قدموا 
خدمات جليلة لإلدارة واستعنات بهم في واحد الوقت اللي كان عندها 
خصاص وهادوا اكتسبوا واحد التجربة وواحد الخبرة وواحد املهارات 
في واحد امليدان حساس واليوم اإلدارة بغينا باش تفكر واحد التفكير 
 externalisation جدي عوض ما تدير هداك اللي كيسميوا الخورجة وال
بغينا باش يديروا �ضي حلول اللي كتراعي املصلحة ديال هاد املوظفين في 
نفس الوقت كتراعي اإلستمرارية ديال املرفق العمومي، سيما وأن احنا 
في واحد املجال حساس اللي مرتبط بالسالمة ديال السدود والتتبع ديال 
املوارد املائية يعني تابعة الدراسات وما كاينش دراسات بال معطيات وما 
كاينش تخطيط بال دراسات، وبالتالي هاد الناس السيدة الوزيرة بغينا 
بالتعاقد ألن هاد  باش نشوفوا معاهم �ضي حل على غرار التوظيف 
الناس راه فيهم اللي خدم 10 سنين اللي خدم 15 عام خاص الطابع 
ديال املوسمية اللي ذكرتوا راه يعني ال يستقيم، ألن اإلنسان اللي خدم 
15 عام ما بقاش موسمي ولذا كنقترحوا باش دار واحد يعني الصيغة 

اللي تر�ضي الجميع.

مهام  هي  بصددها  احنا  اللي  املهام  هاد  بأن  نأكد  بغيت  أخيرا، 
إستراتيجية ومن أجلها تخلقات وكالة األخبار بالتالي ما يمكنش نعتبروها 
بحالها بحال النظافة وال بحال البستنة وال بحالها بحال التنظيف، 

وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

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

وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عفلالل،  عيلداي  ش5فيت  عييلدة 
عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك وعمليء عملكلفل بيمليء:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

مفتوحا  مازال  الحوار  باب  املحترم  النائب  السيد  الحال  بطبيعة 
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من أجل إيجاد كل الحلول اللي ممكنة قانونيا ألن القانون نحن يعني 
مؤطرين بالقانون، وبطبيعة الحال هاد القضية ديال التعاقد يمكن 
دراستها ولكن وفق أيضا موافقة الوزارة الوصية هي وزارة املالية من 
اللي   les postes d›emploi الشغل، ألن هادوك  أجل خلق مناصب 
خصهم يتخلقوا وتوافق عليهم وزارة املالية، تبقى أيضا حل آخر اللي هو 
بالفعل هاد القضية ديال l’externalisation ولكن ما يمكنا نقوموا بها 

إال باتفاق وترا�ضي ما بين الطرفين، شكرا لكم السيد النائب.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السؤال املوالي حول خريطة السدود الكبرى ببالدنا للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق التجمع الدستوري تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورين.

عينيئب عييلد محمد عيوالف:

السيدة الوزيرة، ما هي خريطة السدود التي تنوي الحكومة تشييدها 
في األربع السنوات القادمة؟ شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة

وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عفلالل،  عيلداي  ش5فيت  عييلدة 
عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك وعمليء عملكلفل بيمليء:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السدود الكبرى يعني برمجة السدود الكبرى سنويا يخضع ملنطق 
التخطيط القبلي يعني املخطط الوطني للماء اللي كيحدد كل سنة ما هي 
املشاريع أو لى في واحد الظرف ديال 3 إلى 4 سنوات ما هي املشاريع اللي 
خاص اإلنجاز ديالها ألنها كتشكل إإجابة ملنطقة معينة وهاد التخطيط 
بطبيعة الحال ما تيتمش فقط على مستوى كتابة الدولة املكلفة باملاء 
ولكن بتنسيق وباستشارة وبتوافق تام مع الفرقاء األساسيين اللي هو 
اللي  هما  يعني  الفالحي،  والقطاع  للشرب  الصالح  واملاء  املاء  قطاع 
أجل  من  والترا�ضي  اإلتفاق  ويتم  سنويا  ديالهم  األولويات  كيحددوا 
 de إنشاء منشأة معينة اللي وصالت لواحد املنطقة فيها واحد النوع
la saturation وال نوع التشبع، احنايا في إطار التفعيل ديال املخطط 
االستعجالي اللي آمر به صاحب الجاللة نصره هللا في السنين املقبلة 
حددنا كل سنة سنة ما هي املشاريع االستعجالية اللي خصنا نخرجوها، 
وبطبيعة الحال إذا كان عندكم الوقت في إطار اللجنة يمكن ندرسوا 
ونعرضوا عليكم هاد املخطط بعد بطبيعة الحال عرضه على السيد 

رئيس الحكومة، شكرا لكم السيد النائب املحترم.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضلوا

عينيئب عييلد عبد عي5حمين عبللال:

السيدة الوزيرة، أنا كنالحظ بأن كاين واحد االختالف في توزيع 
هاد السدود باملغرب إيال بغيت ناخذ نموذج ديال جهة سوس ماسة 
هاد جهة سوس ماسة فيها ياهلل واحد 5 دالسدود كبرى بين عريضتين 
الحقينة اإلجمالية ديالها كلها هي 700 مليون متر مكعب وهاد الحقينة 
هذه ياهلل كاينة عند واحد السد في منطقة أخرى وكتعرفوا بأن هاد 
الجهة ديال سوس ماسة فيها واحد املجموعة ديال الفوارق من بينها 
أنها األولى في اإلنتاج الفالحي سواء املواجه للسوق الداخلي أو للتصدير 
بواحد الطاقة ديال 2 مليون ونصف ديال املنتوجات الفالحية، ولكن 
كتعانيوا مشكل حاد في املاء سواء املوجه للفالحة وال املوجه للصالح 
للشرب، واحنا حصينا في تارودانت فقط تارودانت بوحدها فيها واحد 
2000 دوار ما عندوش املاء الصالح للشرب، ولهذا احنا غنبقاوا نلحوا 
على هذا املطلب ديال ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية واستثنائية حتى 

يفرج هللا في هاد املوضوع هذا، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

األصالة  فريق  عن  املحترم  النائب  السيد  إضافي  تعقيب  شكرا، 
واملعاصرة.

عينيئب عييلد عدي بوع5فل:

السيدة الوزيرة املحترمة، حولوا واد غريس من أهم األودية في درعة 
تافياللت واللي كان التزام فيما م�ضى بالسبعينات من بعد بناء سد على 
واد زيز سد الحسن الداخل سيتم بناء على سد واد غريس. اليوم ديال 
2 دالجماعات تديغوست وكلميمة، أوال بغينا نحافظوا على املاء اللي 
كيم�ضي للرمال وما تتستافدش منه الساكنة، والحمولة ديال غريس 
أكبر حمولة على مستوى إقليم الراشيدية، أكثر من ديال زيز وأكثر من 
ديال الكير وأكثر من ديال فركلة، كما أنه يعني املساحة املسقية وخاصة 
الواحات ديال تاديغوست وديال كلميمة في انقراض تام ملا دارتش سد، 
املتمنيات ديال الناس وراه نوع من جبر الضرر الجماعي إنسجاما مع 
تقوية ديال هيئة اإلنصاف واملصالحة أنه يتدار سد على واد غريس، 

وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة 
تفضلوا مشكورين.

وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عفلالل،  عيلداي  ش5فيت  عييلدة 
عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك وعمليء عملكلفل بيمليء:

شكرا السيد النائب، جهة سوس ماسة السيد النائب املحترم من 
أهم الجهات اللي كتوفر على بنية تحتية مائية جد مهمة وجد متطورة 
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وجل الروافد املائية اللي كيتوفر عليها جل األودية فيها السدود وإيال 
ما غنكونوش التجأنا باألساس للمحطة ديال تحلية مياه البحر لتأمين 
التزويد ولتأمين تزويد املاء الصالح للشرب وبطبيعة الحال ملياه الري، في 
إطار هاد املخطط اإلستعجالي من املنتظر أنه يتم دراسة إمكانية تعلية 
سد أولوز وسد املختار السو�ضي مع إضافة سد في العالية ديال سد 
أولوز اللي هو مبرمج على مستوى هاد املخطط اإلستعجالي، سد غريس 
السيد النائب املحترم وهي منطقة اللي إستثمرنا فيها أكثر من 80 % من 
ميزانية اإلستثمار في الثالث سنوات األخيرة هي منطقة الجنوب الشرقي 
 la والكل يشهد على ذلك نحن اآلن بصدد تحيين الدراسة التفصيلية
pd ديال مواقع سد غريس من أجل إيجاد سد موقع يمكن أن يحتضن 
في إطار املخطط  منشأة مائية من حجم سد غريس وأيضا مبرمجة 

االستعجالي..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، وشكرا على حسن املساهمة في هذه الجلسة، 
نمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع الثقافة واإلتصال سؤال عن املجلس 
فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  للصحافة  الوطني 

العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد محين موفلدي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، عن أسباب تأخر إخراج املجلس الوطني للصحافة 
واإلجراءات اللي غتباشروها من أجل إسراع إخراجه نسائلكم؟ شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير املحترم.

عييلد محمد عألع5ج، وزي5 عيبقيفل وعالتصيل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، ليس هناك تأخر في إخراج 
املجلس الوطني طبعا الوزارة تتعتبر بأن إخراج املجلس الوطني للصحافة 
من األولويات ديال وزارة اإلتصال وتنزيل مقتضيات مدونة الصحافة 
والشركاء  الفاعلين  مع  تشاركية  املقاربة  واحد  إطار  في  دائما  والنشر 
األساسيين في هذا القطاع اللي كنعتبروه جميعا هو قطاع إستراتيجي، 
ولكن هناك العديد من الخطوات التي تمت في إطار اإلسراع في إخراج 
مجلس وطني الذي يرتقب يعني في األسابيع املقبلة إن شاء هللا يخرج 
للوجود نحن عملنا بالدرجة األولى على أن هاد املجلس الوطني له مهام 
أساسية ويعني يشتغل وفق واحد ستكون له مهام أساسية خصوصا في 
تنظيم مهنة القطاع ديال الصحافة وكذلك تنظيم هاذ املجال املتعلق 
بأخالقيات املهنة اللي كنعتبروه من النقط األساسية ومن الصالحيات 

املهمة لهذه املؤسسة.

طبعا هناك مشروع نص تنظيمي املتعلق بتحديد كيفيات وآجاالت 
املتعلقة باإلنتخاب وكما تعلمون على أننا حاليا توصلنا باألسماء ديال 
لجنة اإلشراف اللي هي اللجنة التي ستتولى عملية اإلنتخاب إلى غير 
ذلك، حاليا لجنة اإلشراف متكونة من املعنيين باألمر بحكم القانون 
سؤاء السيد القا�ضي على رأس هاذ اللجنة كذلك املمثلين ديال الهيئات 
املعنية، وكتعرفو بأن كاين هناك املهنيين الصحفيين وكذلك الناشرين 
يخضعون إلى اإلنتخابات ونحن في املراحل األخيرة ونتمنى في األسابيع 
املقبلة تكون هاذ العملية ديال إخراج املجلس الوطني اللي كنعتبروه 

من املكتسبات األساسية في قطاع الصحافة، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب فريق 
العدالة.

عينيئب عييلد عدايس ميكين:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، نعم إن هاذ املجلس الوطني للصحافة يعتبر من أحد 
املكونات ديال مدونة الصحافة باملغرب وانتظر الجسم الصحافي اآلن 
حوالي سنتين من صدور القانون 90.13 الذي صدر في 7 أبريل2016، 
ولكن هذا التأخر السيد الوزير يثير كثيرا منها اإلشكاالت وعالمة استفهام 
ويفتح بابا للتأويالت التي عبرت عنها بعض الهيئات الصحفية خاصة إذا 
علمنا أن هذه الهيئة ستقنن الولوج إلى مهنة الصحافة وستؤطر املهنة 

الصحفية وستعمل على أخالقيات املهنة.

السيد الوزير، هناك اآلن من يربط بين التأخر بين تنصيب هاذ 
املجلس وبين تفعيل املادة 54 من القانون 90.13 وخاصة ما يتعلق 
بنمط االنتخاب لعضوية املجلس الوطني للصحافة، حيث يرى البعض 
أن التقيد بشرط 15 سنة كأقدمية هوشرط تعجيزي خاصة بالنسبة 
يجمع  رسمي  خطاب  اآلن  وهناك  الصحفيين،  الشباب  للممارسين 
حوله في كون أن الشباب ينبغي أن يمكنوا من جميع حقوقهم وتعطى 
لهم الفرصة التمثيلية في جميع املجاالت، كما أن التناوب على رئاسة 
املجلس بين الصحفيين والناشرين واستحضار مقاربة النوع واإلقتصار 
على النقابات الصحفية األكثر تمثيلية في عضوية هذا املجلس هي أيضا 

من اإلشكاليات التي ال زالت لحد الساعة تثار.

السيد الوزير، هل سيتم إجراء االنتخابات على الصعيد الجهوي 
كما نقلت بعض املصادر داخل مقرات محايدة وتحت إشراف القضاء 
وهذا أكدتم عليه اآلن عوض املؤسسات العمومية، باختصار السيد 
الوزير انطالقا من كل ما تقدم نطالب باإلسراع بإخراج املجلس الوطني 
للصحافة ونتمنى أن يتم في األسابيع املقبلة كما ذكرتم، ولكن على 
أساس ضمان تمثيلية حقيقية للجسم الصحافي داخل هاذ املجلس 
من  أسس  على  املجلس  تشكيل  على  الحرص  كذلك  أساس  وعلى 

اإلستقاللية والديمقراطية والشفافية، وشكرا.



عدد.47–26.ربيع الثاني.1439  )15.يناير.2018( الجريدة الرسمية للبرملان6 5   

عييلد ائيس علجليل:

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

عييلد محمد عألع5ج، وزي5 عيبقيفل وعالتصيل:

شكرا السيد النائب على التعقيب، طبعا نحن نسعى إلى ضمان 
نزاهة اإلنتخابات طبعا وكاين اإلشراف القضائي على هاذ اإلنتخابات 
وفق ما هو منصوص عليه في القانون، بالنسبة للشرط ديال 15 سنة 
ش انبدلو إال إيال كان هناك مقترح إلى غير 

ّ
هذا مقت�ضى قانوني ما يمكنا

ذلك واحنا مع تشجيع الشباب يعني في جميع املجاالت خصوصا في 
املؤسسات التمثيلية ولكن 15 سنة هو منصوص عليها في القانون.

عييلد ائيس علجليل:

التوزيع  غياب  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
العادل للبرامج الثقافية املخصصة لألقاليم للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد مصطفى بي تيس:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، عن املعايير ديال التدخل العمومي في املجال الثقافي 

في األقاليم ديال اململكة نسائلكم؟ شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير.

عييلد محمد عألع5ج، وزي5 عيبقيفل وعالتصيل:

معايير التدخل العمومي في مجال الثقافة هو وفق مجموعة من 

على  للتحمالت سواء  دفتر  وهناك  وهناك مرسوم  الوزارية  القرارات 

مستوى إعداد مجموعة من املشاريع سواء املتعلقة بالدعم الثقافي 

أوعلى مستوى البنية التحتية املتعلقة بالثقافة، طبعا احنا شكلنا لجنة 

حاليا ديال التقييم والتتبع وبالتالي تقييم هاذ املنظومة املتعلقة بالدعم 

العمومي خصوصا على إشكالية التوزيع العادل لهذا الدعم العمومي 

وسنقوم بناء على التقرير الذي ستوليه لنا هاذ اللجنة ديال التقييم 

والتتبع إلعطاء دفعة نوعية لكن الهدف ديالنا هو إعطاء دفعة نوعية 

للمجال ديال الدعم العمومي في مجال الثقافة، وكذلك التوزيع العادل 

على مستوى البنية الثقافية واملراكز الثقافية على مستوى العماالت 

املقاربة جديدة  وبالتالي عندنا واحد  الجهات  األقاليم وعلى مستوى 

إلحداث مجموعة من البنايات واملراكز الثقافية خصوصا في الوسط 

القروي، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

عينيئب عييلد مصطفى بي تيس:

األسئلة السيد الوزير إيال اسمحتو لي نعطي مثال ديال إقليم سيدي 
إيفني هاذ األيام هاذي واحد املجموعة ديال الشباب في إقليم سيدي 
دارو مسرح  ما�ضي  الشارع  املبادرة سماوها مسرح  واحد  دارو  إيفني 
و من القاعات اللي راه متوفروة عندهم وال دورالثقافة، 

ّ
الشارع ألنهم مل

ولكن عملو هاذ املبادرة ألنه ما عندهومش مجال أو ال دار ثقافة أو ال 
فضاء واحد ديال وزارة الثقافة يقدرو يجتمعو فيه ويشتغلوفيه ويعبرو 
فيه على يعني املستويات التعبيرية والفنية اللي عندهم، واقع اسمح 
لي السيد الوزير نقول ليك بأنه ميئوس منو، وال تدخل واحد في إقليم 
 
ّ
يعني نقدروملسوه وال إيفني وال مندوبية وال يعني حتى وجود  سيدي 

نحسو به وخاصة كنعرفو بأن املنطقة هاذ األيام تعيش واحد الحزن 
حزن مرتبط بالوفيات اآلن التي تسجل باملستشفيات العمومية واسمح 
لي أنني نخوضفهاذ املوضوع وخا بعيد على اإلختصاصات ديالكم السيد 
الوزير، نقولكم بأنه اليوم ما يمكنش نبددو هاذ الحزن هذا إال باألنشطة 
الثقافية اليوم الشباب عندهم مهارات وعندهم واحد املجموعة ديال 

املستويات الكبيرة جدا خذاو مجموعة من يعني من..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير.

عييلد محمد عألع5ج، وزي5 عيبقيفل وعالتصيل:

شكرا السيد النائب على التعقيب ديالكم، غير اللي بغيت نقول 
بأن حاليا عندنا واحد املقاربة جديدة فيما يتعلق بالدعم العمومي 
لألنشطة الثقافية اللي غادي تكون على مستوى املديريات الجهوية 
وبالتالي كاين عندنا واحد الشعار ديال ثقافة القرب وغادي نمشيو في 
إستراتيجية ديال بناء مجموعة من املراكز الثقافية على مجموعة من 

العماالت واألقاليم، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزيرشكرا لكم، السؤال املوالي وهو سؤال آني عن 
قطاع الصحافة اإللكترونية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

عينيئبل عييلدة  علمل زيدعن:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

من املعلوم أن الصحافة اإللكترونية باتت تتتحظى بمكانة متميزة 
ضمن املشهد اإلعالمي املغربي بل يمكن القول أن هذا النوع من اإلعالم 
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قد كسر جدارالصمت وساهم بكيفية ملموسة في توسيع هامش حرية 
قطاع  لتطوير  خطتكم  عن  الوزير  السيد  نسائلكم  ببالدنا،  التعبير 

الصحافة اإللكترونية؟

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

عييلد محمد عألع5ج، وزي5 عيبقيفل وعالتصيل:

شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال، طبعا الصحافة اإللكترونية 
وأن  اإلتصال خصوصا  وزارة  ديال  املقاربة  متميزة ضمن  مكانة  لها 
قانون الصحافة والنشر خصص لها العديد من املقتضيات القانونية 
وخصوصا في املجال املتعلق بالتنظيم وإعطاء املكانة املتميزة بالنظر 
للدور الذي أصبحت تلعبه خصوصا في سرعة الخبر إلى غير ذلك، حاليا 
اإللكترونية  الصحافة  بدعم  متعلق  برنامج  عقد  واحد  طبعا  كانت 
حاليا نشتغل على إخراج مشروع مرسوم يتعلق بدعم هاد الصحافة 
فيما  اآلن  لحد  اإلحصائيات  بعض  نعطيكم  لي  يمكن  و  اإللكترونية 
يتعلق بتنظيم هاد القطاع هذا توصلنا إلى حدود نهاية أكتوبر 2017 
بأزيد من 536 تصريح موزعة بين تصريح اإلصدار وفق مفهوم قانون 

ديال الصحافة والنشر السابق وشهادة إيداع الصحف اإللكترونية 

من النيابات العامة للمملكة وفق القانون الحالي بالتالي نتمنى حاليا 

هو القطاع شوية غير منظم ولكن نسعى من خالل هاد القانون إلى 

إعطاء واحد دفعة نوعية لهاد الصحافة اإللكترونية خصوصا فيما 
يتعلق بإيداع التصاريح وكذلك فيما يتعلق باملالءمة ديالها مع القانون 

الجديد.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عييلدة  علمل زيدعن:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، البد أن نؤكد هنا على تنويهنا 

واملهنيين  الشرفاء  وخاصة  املغربي  الصحافي  بالجسم  واعتزازنا 

الحقيقيين الذين يساهمون في تنوير الرأي العام باألخبار ودعما منا 

لهذه الفئة املناضلة البد في املقابل من تطهير هذا القطاع من بعض 

والزائفة  املغلوطة  في نشر األخبار  الذين أصبحوا مختصين  الدخالء 

واملنافية ألخالقيات مهنة الصحافة وألخالق املجتمع املغربي وليتأتى 

ذلك إال بتطبيق القانون 88.13 كما نؤكد كما نؤكد على ضرورة حل 

اإلشكال املتعلق باملالءمة مع مدونة الصحافة والنشر وكذا البطائق 

الخاصة بالصحفيين حتى يمكن لهؤالء الصحفيين أن يؤدوا مهامهم 

بجو قانوني ومريح.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي ؟ تفضلوا السيدة النائبة املحترمة 
مشكورين.

عينيئبل عييلدة آمنل ميء عيعلنين:

بخصوص واقع الصحافة غير مقبول اليوم أن يكون صحافيون 
لتق�ضي  النيابية  اللجنة  على  تسريبات  بنشر  يسمى  فيما  متابعون 
الدولة  املستشارين،  مجلس  في  املدنية  املعاشات  حول  الحقائق 
إلى  الوصول  الصحافة هي  وبالتعريف هي حرية  بالتبع  الديمقراطية 
السر  السر،  يحافظ على  أن  ما مسؤولش على  الصحافي  املعلومة، 
مسؤول عليه من يلزمه به القانون ال يشرف املؤسسة التشريعية باش 
تكون فضاء لتصريف حسابات سياسية خص الناس اللي كيديروا هاد 

اللعب يحبسوا على هاد اللعب

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي 
آخر ؟ تفضلوا السيد الوزير.

عييلد محمد عألع5ج، وزي5 عيبقيفل وعالتصيل:

احنا طبعا الشعار ديالنا ديال البرنامج الحكومي هو حرية التعبير 
في  وكذلك  الدستور  في  واردة  مكتسبات  وعندنا  الصحافة  وحرية 
مدونة الصحافة والنشر، ولكن البد كذلك أن نقول بأن هناك بعض 
املقتضيات البد أن تنظم في مجاالت أخرى من غير مدونة الصحافة 
والنشر، فيما يتعلق بالصحافة اإللكترونية نحن نعمل على أن واحد 
املقاربة إلعطائها دفعة نوعية في هاد املجال، ولكن مع األسف يالحظ 
أننا تقريبا عندنا 5 آالف موقع إلكتروني هو ربما التخمينات اللي كتقول 
بأنه غير منظم لحد اآلن العدد اللي قدموا والتصاريح هو ضئيل جدا 

ولكن نتمنى..

عييلد ائيس علجليل:

هذه  في  املساهمة  حسن  على  ونشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 
املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  قطاع  هو  املوالي  القطاع  الجلسة، 
والتعليم العالي والبحث العلمي سؤال عن تقييم الوزارة برنامج مليون 
والسادة  النواب  للسيدات   2018-2017 الدرا�ضي  للموسم  محفظة 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب املحترم 

مشكورين.

عينيئب عييلد محمد عيعبمي 6:

بيم هللا عي5حمن عي5حلم.

السيد الوزير، برنامج مليون محفظة توجهت له عدة انتقادات 
أشنو هو التقييم متاعكم لهاد البرنامج؟
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عييلد محمد عألع5ج، وزي5 عيبقيفل وعالتصيل عملكلف بييقليم 
عيعيلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطنلل  عيتربلل  وزي5  مقيم 

وعيبحث عيعلم6:

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، البد نعطيكم بعض النقط 
اللي أساسية باش نشوفوا عدد املستفيدين واملستفيدات هو ما يفوق 
4 داملليون و262 ألف تلميذ وتلميذة، كذلك هناك اتفاقيات شراكة 
به سواء على  املنوط  الدور  واحد متدخل  لكل  اللي كتعطي  موقعة 
مستوى املتدخلين، كذلك خصوصا فيما يتعلق بوزارة التربية الوطنية 
تقوم اإللتزامات ديالها بتحديد عدد لوائح املستفيدين والئحة الكتب 
وتحديد محتوى كل طاقم حسب املستوى الدرا�ضي، ولكن حاليا هناك 
وزارة التربية الوطنية بشراكة مع املرصد الوطني للتنمية البشرية تعمل 
الدعم اإلجتماعي، وبناءا على  تدابير  تقييمية ألثار  إنجاز دراسة  على 
هذه الدراسة سنعطيكم الجواب املتعلقة بتقييم هذه التجربة اللي 

كتستافد منها لحد اآلن 4 مليون و262 ألف تلميذ وتلميذة.

عييلد ائيس علجليل:

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

عينيئب عييلد عبد عيلطلف بن يعقوب:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

صراحة البد من أن نسجل بداية بإيجابية كبيرة البعد اإلجتماعي 
اإلجتماعي  البعد  هذا  ونسجل  لسابقتها،  استتباعا  الحكومة  لهذه 
بالخصوص في مثل هذه البرامج، برنامج مليون محفظة الذي وصل 
إلى 4 ديال املاليين مستفيد ثالث أرباع منهم بالبادية املغربية، وفريق 
العدالة والتنمية يطرح هذا السؤال إنما برغبة أكيدة في تجويد أداء 
مستوى  على  وبالخصوص  منها  املنتظر  لألثر  ووصولها  البرامج  هذه 
الفئات الهشة وبالخصوص بالتحديد الحد من الهدر املدر�ضي، ولذا 
السيد الوزير يؤسفنا بداية أن نقول أنه بعد 8 سنوات أو أكثر تقريبا 
10 سنوات ليس بين أيدينا دراسة عن آثارهذا البرنامج، وهذا من األمور 
إلى  البرنامج  هذا  وصول  مدى  بالتحديد  نعرف  ال  وبالتالي  املؤسفة، 

مبتغاه.

فيما يتعلق بالنقط التي يمكن أن نثيرها فيما يتعلق بتقييم هاد 
الهشة  الترابية  للجماعات  البرنامج هو غير شامل  أوال على  البرنامج، 
وهذا قصدي هنا ينصرف بالخصوص الجماعات الحضرية بهوامش 
املدن التي كان ينبغي أن يعمم عليها بمطلق هذا البرنامج إسوة بالعالم 
القروي، هذا البرنامج أيضا من األشياء التي توثر به هو أنه غير معمم 
بالقدر الكافي بحيث أنه حتى في البادية اللي معمم 100 %إال أن العدد 
ديال الناس الذين يستفيدون مباشرة بالخصوص في املستوى الثالث 
ونفسية  إجتماعية  إشكاالت  يخلق  وهذا   %  30 يتعدى  ال  والرابع 

لألطفال، األمر اآلخر هو الذي لم تحرص عليه الحكومة هو ضعف 
مساهمات املشاركين أواملساهمين في هذا البرنامج ألنه هذا البرنامج هو 
مؤلف من عدة شركاء، لذا وكذلك املشكل ديال الخلط ما بين ما هو 
إداري و بين ما هو جمعوي في تدبير هذا البرنامج، إذن اختصارا أنفذ إلى 
بعض اإلقتراحات املتعلقة بإدراج هذا البرملان في إطار منظومة شاملة 

للدعم وتحقيق االلتقاء..

عييلد ائيس علجليل:

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

عييلد محمد عألع5ج، وزي5 عيبقيفل وعالتصيل عملكلف بييقليم 
عيعيلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطنلل  عيتربلل  وزي5  مقيم 

وعيبحث عيعلم6:

إذن أنا السيد الرئيس اللي باغي نقول بأن عدد املستفيدين هو 4 
مليون و262 ألف هذا عدد مهم وله يعني أهميته، كذلك كاين هناك 
دابا وزارة التربية الوطنية تشتغل على يعني كلفت مكتب الدراسات 
إلنجاز تقييم شامل لهذا الدعم اللي عنده طبعا إيجابيات خصوصا 
في الدعم اإلجتماعي لألسر املعوزة خصوصا في العالم القروي، وننتظر 
هاد الدراسة وهاد الخالصات إلعطاء دفعة نوعية لهاد املبادرة اللي 
كنعتبروها مبادرة لها أهميتها خصوصا فيما يتعلق بإعطاء دفعة نوعية 

للتمدرس خصوصا في العالم القروي، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

التعليم  رجال  عن  اإلعتداء  ظاهرة  عن  املوالي  السؤال  شكرا، 
تفضلوا  اإلشتراكي  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

عينيئبل عييلدة حنين احيب:

نسائل الحكومة ونسائل القطاع الو�ضي عن اإلجراءات والتدابير 
اللي ممكن إتخذتها الحكومة واتخذها القطاع الو�ضي من أجل الحد 
من تكرار حاالت العنف املمارس على األطر التربوية داخل املؤسسات 

التعليمية وحاالت العنف بشكل عام داخل املؤسسات التعليمية؟

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

عييلد محمد عألع5ج، وزي5 عيبقيفل وعالتصيل عملكلف بييقليم 
عيعيلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطنلل  عيتربلل  وزي5  مقيم 

وعيبحث عيعلم6:

شكرا للسيدة النائبة، على هاد السؤال طبعا وزارة التربية الوطنية 
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لها مقاربة أساسية، وإن كان حنا تنقولو بأن هاد الحاالت ديال العنف 
املدر�ضي هي حاالت معزولة، 86 حالة في السنة املاضية فعدد ديال 
اإلشكالية،  هاد  اإلعتبار  بعين  واخدة  الوزارة  ولكن  تلميذ،  مليون   7
وكاين هناك مجموعة من التدابير، هناك تدابير إدارية، هناك تدابير 
تحسيسية وكذلك قانونية وأمنية إن اقت�ضى األمر باالتصال باملصالح 
األمنية، ولكن نشتغل حاليا وفق واحد املقاربة إلعطاء مكانة متميزة 
للدور ديال التنشيط الثقافي املسرحي إلى غير ذلك داخل املؤسسات 
ديال  املسألة  هاد  باش حتى  املقاربة هي شمولية  التعليمية، وواحد 
العمومية،  املدرسة  النقاش حول  إطار  في  تبقاش طاغية  ما  العنف 

وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا.

عينيئبل عييلدة حنين احيب:

في رصد عدد الحاالت اللي ذكرتوها، نحن أيضا نتفق على أنها حاالت 
معزولة، وال نريد أن تصبح املدرسة العمومية عنوانا للعنف، وال نريدها 
أن تصبح املدرسة العمومية معركة بين التالميذ األطر التربوية، كل 
األسر املغربية وكل أسرة التعليم هي ترفض هذه الحاالت وكتعتبرها أنها 

حاالت شاذة.

املجتمع  تعبئة  تنقترحو  إستراتيجية،  رؤية  تفعيل  تنقترحو  اليوم 
من أجل فهم وإدراك الرؤية اإلستراتيجية، وتنقترحو أكثر من هذا على 
أن نجعل من التربية على القيم، وخلق فرص لإلبداع داخل املدرسة 
العمومية جزء من مسارنا في بالدنا وجزء من مستقبل بالدنا، معولين 
على الحكومة الحالية ومعولين علينا كاملين، كأسر وكأسرة التعليم 
على أننا نجعلو من املدرسة، مدرسة تبني املستقبل ديال بالدنا، التربية 
على القيم والتربية على التسامح والتربية على حماية التنوع والتربية على 
السالم والتربية على نبذ الكراهية ونبذ الحقد وتربية على نبذ العنف 

تتبدى من املدرسة. ...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب 
املحترم عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

عينيئب عييلد عبد عيعزيز يشهب:

بيم هللا عي5حمن عي5حلم.

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، تكلمتو على املقاربة اإلصالحية واملقاربة اإلستراتيجية 
إلصالح منظومة التعليم، حنا ال يكفي الوقت باش نتكلموعلى املشاكل، 
الوضع الكارثي ديال التعليم في بالدنا، ولكن كنقول بكل صدق، هاد 

املقاربة اللي اعتمدتو السيد الوزير وإيال ما تمش التركيز باألساس ال 
رجال ونساء التعليم، ما عمرها تنجح هاد املقاربة ديال اإلصالح ديال 
املنظومة ديال التعليم. اليوم الوضع ديال رجال التعليم، في الحقيقة 
التعليم  رجال  كنشوفو  ملي  حقيقية  مأساة  يعني  وضع  له،  يؤسف 
كيتعرضو لهذا العنف وما شابه ذلك، وبالتالي حان الوقت لحماية 

الحقوق ديال رجال ونساء التعليم، حان الوقت لحماية الكرامة..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ مازال؟ يا 
هللا تفضلوا، ال عطاني هنا انتهى الوقت...

عينيئب عييلد عبد عيعزيز يشهب:

قلت السيد السيد الوزير، ال يعقل أن..، خصكم تحميو الحقوق 
ديال رجال ونساء التعليم. كذلك أن ما يمكنش أن الكرامة ديال رجل 
التعليم خصها ترجع في املجتمع، وترجع ديك القيمة الرمزية لرجال 
في  التعليم خصهم يحسو  وبالتالي هاد رجال  تعلمنا،  التعليم كيفما 
الجميع.  اإلدارة، من  األسر، من  الكل كيحترموهم، من  أن  املجتمع 
وبالتالي وال بغينا نجحو هاد اإلستراتيجية ديال التعليم، مزيد من الدعم 
واإلنصات للمشاكل الحقيقية اللي كيعني منها رجال التعليم في جميع 

مناطق املغرب، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

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

عييلد محمد عألع5ج، وزي5 عيبقيفل وعالتصيل عملكلف بييقليم 
عيعيلي  وعيتعللم  عملنهي  وعيتكوين  عيوطنلل  عيتربلل  وزي5  مقيم 

وعيبحث عيعلم6:

أنا متفق مع السيدة والسيد النائب على.، طبعا هذه مسؤولية 
مشتركة ديال الجميع ومسؤولية مجتمعية وليست فقط وزارة التربية 
الوطنية، ولكن وزارة التربية الوطنية حريصة كل الحرص على كرامة 
يلعبه،  الذي  للدور  بالنظر  األستاذ،  بهاد  الالئقة  واملكانة  األستاذ 
خصوصا في تربية األجيال، وهنا كنتافقوا جميعا على أن هاد املسؤولية 
هي مسؤولية مشتركة ومسؤولية مجتمعية، ووزارة التربية الوطنية لن 
تدخر أي جهد، خصوصا في إعطاء دفعة نوعية للمدرسة العمومية 
وعلى رأسها األستاذ، ألن األستاذ هو أساس املدرسة العمومية، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم، وشكرا على حسن املساهمة. مرة أخرى في القطاع الثاني 
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  قطاع  إلى  ننتقل  الجلسة،  هذه  داخل 
سؤال حول تشجيع إحداث مدارس في التعليم العتيق العمومي للبنات 
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والتنمية،  العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
تفضلوا السيدة النائبة املحترمة مشكورين.

عينيئبل عييلدة منينل مودن:

بناء شخصية  في  يلعب دور كبير  العتيق  التعليم  الوزير،  السيد 
الشرعية  والعلوم  العصري  التعليم  بين  ما  املزاوجة  بالفعل  املتعلم 
وحفظ القرآن الكريم وغيرها، إال أن عدد املدارس ديال التعليم العتيق 
املخصصة للبنات قليل جدا ببالدنا. لذا نسائلكم عن اإلجراءات التي 
خاصة  العتيق،  التعليم  مدارس  وبناء  إحداث  لتشجيع  ستتخذونها 

بالبنات بكل جهات اململكة؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين.

عييلد أحمد عيتوفلق، وزي5 عألوقيف وعيشؤون عإلسالملل:

بيم هللا عي5حمن عي5حلم.

عييلد عي5ئيس،

عييلدعت عينيئبيت عملحترميت،

عيييدة عينوعب عملحترمون،

شكرا السيدة النائبة املحترمة على سؤالك وشكرا لفريقك، من 
ناحية مبدئية كما تعلمون، ليس هناك أي تمييز بين اإلناث والذكور 
الناحية  من  لكن  العتيق،  والتعليم  الديني  بالتعليم  يتعلق  فيما 
اإلحصائية، مسألة عرض وطلب، إذا كان هنالك طلب فإنه يلبى، ال 
تأتي فتاة إلى مدرسة للتعليم العتيق، ويقال لها إن مكانك..، هي مسألة 
عرض وطلب، وأنتم تعرفون عالقة هذا بالعقلية وبكون هذا التعليم 
في شكله الجديد هو حديث، فينبغي أن يبرهن على أنه تعليم يمكن أن 

يقبل عليه الفتيات.

من الناحية اإلحصائية، نسبة املدارس التي تدرس بها اإلناث تقدر 
%44.63 من مجموع املدارس، علما بأن %5 فقط هي الخاصة باإلناث، 
وال نرى ضرورة لتخصيص مدارس لإلناث، الفتيات يمثلن في مجموع 
بذلت  الوزارة  فإن  النسبة  هذه  ضآلة  رغم   ،18.73% املتمدرسين 
مجهودات كبيرة، إذ نقلت النسب املذكورة من حوالي 0 فيما م�ضى، 
بالبوادي  تعليم اإلناث خصوصا  التي تعيق  وغيرت كثيرا من األفكار 
الفتاة  تمدرس  وتشجيع  دعم  الوزارة  وستواصل  النائية،  واملناطق 
بالتعليم العتيق، ويكفي أن نرى بأن أسالك التعليم العالي في هاد..، 

تتساوى فيه الفتيات واألوالد الذكور، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب فريق العدالة والتنمية.

عينيئب عييلد محمد توفلل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

العتيق  بالتعليم  االهتمام  الحقيقة  في  املحترم،  الوزير  السيد 
والدينامية التي يعرفها خصوصا في السنوات األخيرة، ال يمكن أن ينكرها 
إال جاحد، وأنتم مشكورون على كل ما تبذلونه من جهود في هذا الباب. 
عدد املتمدرسين كما أشرتم إلى ذلك في جلسة سابقة، فيما يخص 
التعليم العتيق، يناهز 28.000 وهذا أمر جيد، وكم كما ذكرتم، هو 
في تزايد ونمو وهذا أمر جيد، لكن نسبة التمدرس عموما، فيما يخص 
الفتاة ال تتجاوز كما ذكرتم 18، 18.5 %. وهذا أمر في تقديرينا، يعد 
الحلقة األضعف في هذه املنظومة، ونعتقد أنه ينبغي أن نتجاوزوه إلى ما 
هو أفضل وأن نحسن من األداء. األمر بطبيعة الحال، نجاحات الفتيات 
دياولنا كبيرة جدا في تخصصات أخرى، بمراكز تحفيظ القرآن الكريم، 
في محاربة األمية يعني وصلت ل %90 من مجموع 250.000، بمعنى 
حينما تتوفر الشروط والظروف فإن اإلقبال يكون كبيرا، ولذلك فإننا 
ندعوكم إلحداث مدارس خاصة بالنساء، نظرا للعقلية التي يعيشها 
املغاربة، عقلية التمييز هو تمييز إيجابي، ندفع كتمييز استثنائي، مرحلي، 
لندفع شريحة عريضة لدفع بناتها لهذا التعليم، وبكل جهات اململكة، 
وأقول بكل جهات اململكة، ألنه كما تعلمون السيد الوزير، نصف عدد 

املدارس العتيقة هو متمركزا بجتهي سوس ماسة درعة وطنجة.

عييلد ائيس علجليل :

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

عييلد أحمد عيتوفلق، وزي5 عألوقيف وعيشؤون عإلسالملل:

إنما  الفتاة،  تمدرس  ما ذكرتموه من ضرورة  متفقون على  نحن 
املسألة ال تتطلب تخصيص مدارس للفتيات ألن األمر سيؤول على أن 
الدين يفضل أن تكون الفتيات بمعزل عن الفتيان فيما يتعلق داخل 
املدارس، واملسألة كما قلت مسألة عرض وطلب، ثم إن هاد التعليم 
العتيق يعني لو أردنا أن نتكلم عن املراحل التي قطعها في اإلدماج حسب 

...

عييلد ائيس علجليل :

الحقل  إصالح  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلستقاللي  الفريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الديني 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب الفريق اإلستقاللي، تفضلوا 

مشكرورين.

عينيئب عييلد علحيين عزوكيغ:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

نسائلكم السيد الوزير حول إستراتيجيتكم إلصالح الحقل الديني 
وهيكلته خصوصا الشق املتعلق بالتعليم العتيق ومدارسه؟ شكرا.
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عييلد ائيس علجليل :

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

عييلد أحمد عيتوفلق، وزي5 عألوقيف وعيشؤون عإلسالملل:

السؤال  علي  طرح  لم  أنا  والفريق،  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
حسبت أن املسألة تتعلق بالحقل الديني بصفة عامة وهو يعني بحر ال 
ساحل له كما تعلمون، وإذا كنتم تريدون أن يقع هاذ التركيز في الجواب 
على سؤال للتعليم العتيق فإن هاذ التعليم العتيق كما قلت وهذا 
سيكون تكملة للجواب يمر بمراحل اإلدماج التي نص عليها القانون 
أنه كان مسألة أهلية كما نقول، املسألة القبائل تقوم بها القبائل كما 
قال األخ أنه يعني السيد النائب أنه في سوس وفي ناحية طنجة وتطوان 
وكذلك. اآلن الدولة تدخلت في هذا الشأن كما تدخلت في الشأن الديني 
كله، أوال لدعمه وثانيا حتى يكون مطابقا للثوابت، وهو سائر في مسيرة 
مدعوما بل له خصوصيات خاصة مثال املنح كل طلبة التعليم العتيق 

يتلقون منحا ولو في اإلبتدائي.

عييلد ائيس علجليل :

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

عينيئب عييلد علحيين عزوكيغ:

السيد الوزير، طبعا ملي تنتحدثو على التعليم العتيق واملدارس 
ديالو ما يمكن إال أن نستحضرو سوس العاملة ونستحضرو كذلك أن 
أول مدرسة تدارت في القرن الخامس الهجري في ماسة ديال في تزنيت 
ديال أكلو، إال أنه هاذ األمجاد كلها ديال الخريجين ديالها تراجعت 
هاذ  في  املتمدرسين  الطلبة  ديال  اليوم  الوضعية  أن  بحكم  القهقرة 
املدارس يعيشون في كهوف وفي بيوت أشبه بزنازين، باعتبار أن ال احنا 
خلينا القبائل باش أنها تقوم بهاذ الدور وال كذلك أنه الوزارة تدخلت 
باش تسوي الوضعية املادية ديال هاذ الطلبة اللي تيحافظوعلى يعني 

العلوم الشرعية والدينية واألدب باللغتين العربية واألمازيغية.

عييلد ائيس علجليل :

السيد النائب املحترم شكرا لكم، السيد الوزير كنشكروكم على 
حسن املساهمة في هذه الجلسة، نمر إلى القطاع املوالي وهو القطاع 
حول  وحيد  سؤال  في  العمومية  والوظيفة  اإلدارة  بإصالح  املكلف 
تعدد وتباين األنظمة األساسية للموظفين للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد محمد علحجيرة:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، واقع اإلدارة املغربية نعم فيه بعض نقط الضوء 

لكن إختالالت بالجملة، املدخل األسا�ضي لإلصالح هو املوارد البشرية، 
تضارب وتباين األنظمة األساسية الخاصة. نسائلكم في هذا املوضوع 

عن ماذا ستفعلون من أجل القضاء على هذه اإلختالالت؟

عييلد ائيس علجليل :

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

عملنتدب يدى ائيس  عيوزي5  عيقيدا،  عييلد محمد بن عبد 
علحكومل عملكلفل بإصالح عإلدعاة وثييوظلفل عيعموملل:

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال، فعال تثمين املوارد 
البشرية هو املدخل األسا�ضي إلصالح منظومة الوظيفة العمومية وتعدد 
األنظمة األساسية هو وجه من أوجه اإلختالالت الكبرى. لهذه املنظومة 
يمكنا نتكلموا على ثالثة ديال األنواع ديال األنظمة األساسية ال من 
حيث إرتباطها بالنظام األسا�ضي العام أو استقالليتها عنه، كاين النظام 
أو األنظمة األساسية العادية واللي هي كتخضع كلية ألحكام النظام 
األسا�ضي تالوظيفة العمومية وفيها نوعين، فيها األنظمة املشتركة بين 
الوزارات كالتقنيين واملتصرفين، وفيها أنظمة خاصة لبعض القطاعات 
املخالفة وهي كتخضع  األنظمة األساسية  الثاني هو  النوع  الوزارية، 
لها  يمكن  ولكن  العمومية  للوظيفة  العام  األسا�ضي  للنظام  مبدئيا 
تضمن بعض املقتضيات املخالفة للنظام األسا�ضي العام بحال رجال 
األمن ورجال التعليم ونساء التعليم أيضا، ثم الفئة الثالثة وهي األنظمة 
األساسية الخصوصية التي ال تخضع النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية مثل قضاة املحاكم املالية والعسكريين.

العمومية  تالوظيفة  النظامي  املشهد  كان   2010 إلى حدود سنة 
وتبدلت  أسا�ضي  نظام   58 كيضم  كان  أنه  بحيث  ومعقد،  متشعب 
مجهودات في الحكومات السابقة اللي قلصاتوا ل 39 نظام أسا�ضي، 
والجهود متواصلة في الحكومة الحالية، ليس لإلستمرار في التقليص 
بالعد التنازلي ولكن في املراجعة الشاملة لهاد التنوع في اتجاه نوع من 
تحقيق نوع من اإلنسجام في الوظيفة العمومية وتقليص الفئوية ألنها 
العمومية،  الوظيفة  ديال  املنظومة  في  األجرية  بالعدالة  كتخل حتى 

وشكرا السيد النائب.

عييلد ائيس علجليل :

شكرا، الكلمة لكم السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد محمد علحجيرة:

في  النظر  إعادة  ديال  املدخل  هاد  أنه  كنتمنى  كنت  الحقيقة  في 
هاد األنظمة األساسية بشكل عام اللي كيخلق واحد املجموعة من 
التشنجات ما بين األطر واملوظفين تاع الحكومة، تاع الدولة، تاع اإلدارة 
املغربية، اللي هو املدخل باش يمكن نديروا األوراش اإلصالح الكبيرة، 
لكن لألسف لحد اآلن كيبان بأنه مازال ما كايناش ديك الذهاب رأسا 
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إلى هاد اإلصالح وتنزيله على أرض الواقع لجعل اإلدارة في خدمة املواطن 
وخدمة ما الحاجيات ديالوا. كنالحظوا أنه هناك هيمنة ديال نظام 
التعويضات في منظومة األجور، اللي ما يمكنش تكون �ضي حاجة بال ما 
تكون عندنا عدالة أجرية بين املوظفين، كنالحظوا أنه استمرار التعامل 
بسياسة فئوية مازال مستمر في مجال األجور، مما يترتب عليه بروز 
تفاوتات وتزايدات غير مبررة، األشغال وأقريتم بذلك السيد الوزير حتى 
في جلسة سابقة هو أنه بعض األعمال كيقوم بها املتصرف أو التقني 
أواملهندس أو املحرر، ولكن كيتقا�ضى عليها كاين فرق شاسع ما بين 
األجر اللي كيتقا�ضى عليها، أيضا خضعت اإلدارة في فترة من الفترات إلى 
لوبيات معينة أو ضغط معين واستجابت لفئة على حساب فئة، وهاد 
ال�ضي ما يمكنش نهائيا أبدا يخدم هاد املنظور ديال اإلصالح اإلداري 
في  وحنا  واملواطن،  تالوطن  الكبرى  القضايا  لخدمة  اإلدارة  ونحولوا 
داخل اإلدارة عندها بؤر توتر فيها تضارب ما بين املوظفين أنفسهم في 

نفس اإلدارة.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ السيد 
الوزير خمسة ثواني غير كافية تنظن كنشكروكم على حسن املساهمة 
في هذه الجلسة. ونمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع النقل في سؤال عن 
والسادة  للسيدات  الطرقية  السالمة  مجال  في  الحكومية  السياسة 
النائب  السيد  تفضلوا  واملعاصرة  األصالة  فريق  املحترمين  النواب 

املحترم مشكورين.

عينيئب عييلد موالي هشيم عملهيج5ي:

من  للرفع  الحكومية  التدابير  نسائلكم عن  الدولة،  كاتب  السيد 
مستوى السالمة الطرقية وخصوصا عن اإلجراءات الجديدة املتعلقة 

برخصة السياقة واملؤسسات التعليمية؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل :

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

عييلد محمد نجلب بويلف، كيتب عيدويل يدى وزي5 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيتلك وعمليء عملكلف بيينقل:

عييلد عي5ئيس،

عييلد عينيئب عملحترم،

السؤال اللي توجه لي مرتبط بالسالمة الطرقية انت دابا دخلتي 
فيه هاد ال�ضي ديال تعليم السياقة. اليوم إستراتيجية وطنية عشرية، 
املرتكزات،  ديال   5 املحاور،  ديال   5 لإلشتغال،  مخططات خماسية 
عمل أفقي وعمل عمودي، انتشار مع املجتمع املدني، الذهاب في إطار 
التشارك مع الجماعات على الصعيد اإلقليمي، هاد ال�ضي عطانا نتائج 

اللي هي إيجابية. لكن صمام األمان في العملية ديال السالمة الطرقية هو 
السلوك اللي كينبني على ديك الرخصة اللي تنشدوها النهار األول، اللي 
هي رخصة السياقة، فإذن هاد رخصة السياقة، كان عندنا مع املهنيين 
عقد برنامج في 2014، واللي فيه واحد املجموعة د اإلجراءات كنحاولو 
نزلوها واحدة واحدة، اليوم اإلجراءات الجديدة مرتبطة أساسا بإعادة 
اإلعتبار لرخصة السياقة املغربية، ألنه كان واقع فيها تسيب حقيقي 
على صعيد املمارسة اإلدارية، أقول املمارسة اإلدارية ديال الحصول 
تيستغل  كان  اللي  البعض  طرف  من  املهنية  املمارسة  وأيضا  عليها، 
ضرورة الحصول على هاد الوثيقة باش يقوم بإجراءات غير معقولة وغير 
شفافة، اليوم مع املهنيين النزهاء ومع اإلداريين النزهاء نحاولو نرجعوا 
لهاد الرخصة ديال السياقة وضعية االعتبار ديالها ألن هي الرئيس في 

املسألة ديال السالمة الطرقية، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

عينيئب عييلد موالي هشيم عملهيج5ي:

شكرا السيد كاتب الدولة على التوضيحات اللي عطيتينا، وحنا 
وخا فريق في املعارضة، ملي كنشوفو إجراءات وتدابير اللي غتكون في 
صالح املغاربة وصالح الوطن وغتحسن من املؤشرات ديالنا، ما يمكن 
إال نشجعو هاد التدبير، ولكن عندنا منكم رجاء السيد الوزير وأنتما 
وزير سيا�ضي ومنتدب يعني درتو شحال من والية، بغينا منكم شوية 
ديال الليونة وشوية ديال املرونة في الفترة االنتقالية، هي كيفما كانت 
فترة انتقالية محدودة في الزمان، يعني زدتيو لنا واحد 6 أيام، بغيناكم 
املرجعي  السعر  ثانية هو  امللف، هذا من جهة. من جهة  هاد  تدبرو 
حددتوه السيد كاتب الدولة في 3550 درهم وحنا كلنا كنقررو ألن مازال 
ما عندناش عدالة مجالية، هانتما كتشوفوl’HCP عطاتنا الفقر فين 
يعني هادو عاملين مهمين، وكيجيو  كاينة،  األمية فين  كاين، عطاتنا 
3550 درهم، نعطيك مثال ، هنا في الرباط أو في الدار البيضاء هي كراء 
شقة متوسطة، ولكن مثال في شيشاوة أو في اليوسفية راه 6 شهور ديال 
الكراء السيد كاتب الدولة. يعني خصنا نراعيو.، ما غاديش نطلبو منكم 
تراجعو على هاد املعايير اللي خديتو السيد الوزير، ولكن هناك حلول، 
مادام كاينة األمية وكاين الفقر، إيال عطينا األقاليم اللي فيها املستوى 
عالي، 2 ديال اإلمتحانات نقدرو هاد الناس نعطيوهم 3 ديال الفرص، 
مثال. الناحية األخرى هي عدد املمتحنين في سيارة التعليم، يعني 10 
ديال املمتحينن، يعني سيارة التعليم غادي دير واحد رقم املعامالت 
ديال 45.000 درهم ف 3 شهور، فهاد الحالة كنحكمو على هاد املقاوالت 
الصغرى باإلفالس السيد كاتب الدولة. يعني 15.000 درهم في الشهر 
كرقم معامالت، واش غادي يخلص منها الكراء، غيخلص منها اإليجار، 
غادي يخلص منها املوظفين ديالو، يعني نراعيو للناحية االقتصادية 
للمقاوالت الصغرى. مجموعة ديال النقط اللي يعني متفقين عليها، 
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الدولة،  كاتب  السيد  بقات نقطة خالفية أخرى وحدة، فتحو حوار 
كنظن بالحكمة ديالكم غادي تلقاو حل مع املهنيين..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السيد الوزير ف 25 ثانية.

عييلد محمد نجلب بويلف، كيتب عيدويل يدى وزي5 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيتلك وعمليء عملكلف بيينقل:

السيد النائب دار لي داك ال�ضي ديال جاب لي املوضوع وطرح كل �ضي 
ولكن ما�ضي هو هداك املوضوع. ال، باش نكونو واضحين، كاين معطيات 
اللي خاصها تصحح هي ديال 15.000، إليالقلنا 10 و ضربتيها ف 3550 
ما غاديش تعطي 15.000 في الشهر. اليوم اإلخوان املهنيين هاد العشرة 
تيدوز  مغربي   500.000 الوطني  الصعيد  على  هو  ما  قسمة  هي  راه 
البيرمي، عندنا أكثر من 3500 مؤسسة وعندنا 4700 ديال السيارات، 

إيال قسمتي العملية..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املساهمة في هذه الجلسة. 
ننتقل للقطاع املوالي وهو قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 
للسيدات  والطالبة  الطالب  دور  وضعية  عن  سؤال  في  اإلجتماعية 
والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة. تفضلوا السيد 

النائب املحترم مشكورين.

عينيئب عييلد عبد عيطلف عيزعلم:

تساهم دور الطالب والطالبة في محاربة الهدر املدر�ضي وفي رفع من 
مجهودات التعليم خصوصا بالعالم القروي، الجمعيات اللي كتسير 
هاد الدور الطالب والطالبة كتعاني من قلة الدعم ديال التعاون الوطني 
وغياب شامل للدعم ديال وزارة التعليم، لوال املجهودات اللي كتقوم بها 
الجماعات الترابية واملجهودات اللي كيقوم بها بعض املحسنين كان هاد 
الجمعيات كان غادي يمكنلها ما تبقاش تؤدي هذا الدور الكبير، لهذا 
نسائلكم السيدة الوزيرة على التدابير واإلجراءات اللي يمكنكم تاخذوها 
باش هاد الدور ديال هاد الجمعيات يبقى خدام ألن مهم وكيساند واحد 

العدد كبير ديال العائالت اللي محتاجة لهاد الدعم؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل :

شكرا، السيدة الوزيرة تفضلوا للجواب مشكورين.

عييلدة بيلمل علحقيوي، وزي5ة عألس5ة وعيتضيمن وعملييوعة 
وعيتنملل عالجتميعلل:

أش5ف  على  عييالم  وعيصالة  عي5حلم،  عي5حمن  هللا  بيم 
عمل5سلين.

أوال أشكر السيد النائب املحترم على هذا السؤال املهم، وأؤكد معه 
على أهمية دور الطالب والطالبة التي لعبت دور مهم لتمدرس األطفال 
القروي  العالم  في  املتواجدين  خاص  بشكل  والفتيات  عام  بشكل 
وفي أحزمة املدن الكبيرة، لكن طبعا هاته الدور لم تكن لتلعب هاته 
املهمة وتحصل ما حصلت من تحسين وضعية التمدرس والحد من 
الهدر، لو لم تكن هناك مواكبة ولم يكن هناك دعم، نحن ندعم هاته 
%75 من الدعم املخصص للجمعيات  الدور ونقول ليكم بما يمثل 
الرعاية  مؤسسات  أن  يعني  اإلجتماعية،  الرعاية  ملؤسسة  املسيرة 
كلهم ديال األطفال، ديال النساء، ديال األشخاص في وضعية إعاقة، 
كلهم مرصودة لهم 132 مليون ديال درهم، 106 داملليون ديال درهم 

مرصودة لدور الطالب والطالبة.

أنا  يدعمو،  يعني خاصهم  هما  الجماعات  لي  كتقول  منين  طبعا 
بغيت نقول لك بأن اليوم في إطار تنزيل الجهوية املتقدمة، في إطار 
املهام املنقولة للمجالس الترابية خاصها تلعب هاد الدور، وخاصها تزيد 
دعم هاد املؤسسات وطبعا في أفق مزيد من التنسيق بيننا وبين وزارة 
التربية الوطنية اللي خاصها تلعب كذلك واحد الدور مهم لدعم هاته 
املؤسسات من أجل الحد من الهدر املدر�ضي ولكن كذلك الدفع بهذه 
املهمة كبيرة اللي هي منح فرص أكبر للفتيات والفتيان اللي في العالم 

القروي باش يدرسو.

عييلد ائيس علجليل :

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب املحترم للتعقيب.

عينيئب عييلد عبد عيلطلف عيزعلم:

السيدة الوزيرة ما يمكنا إال نشكرو من خاللكم إدارة ديال التعاون 
الوطني على املجهودات اللي كتقوم بها واللي قلنا كتبقى غير كافية، واللي 
خاصها الدعم أكثر ألن منين كنجيو نشوفو القانون 14.05 كنلقاوا 
بأنه هاد الرخصة اللي كتعطى لدور الطالب فيها العدد محدد بواحد 
الشروط ديال شروط الخوزيرات، ألن كنلقاو اآلن عمليا في دور الطالب 
كتلقاها عندها الضعف إيال ما قلنا 3 مرات من داك ال�ضي اللي عندها 

في الرخصة، ألن هاد الجمعيات جات تتحارب الهدر املدر�ضي.

عييلد ائيس علجليل :

السيدة  إضافي؟  تعقيب  من  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوزيرة في 24 ثانية.

عييلدة بيلمل علحقيوي، وزي5ة عألس5ة وعيتضيمن وعملييوعة 
وعيتنملل عالجتميعلل:

أقول للسيد النائب بأن الوزارة كتعطي ترخيص لتنزيل القانون 
الرعاية  مؤسسات  ديال  منظومة  ينظم  باش  تدار  والقانون   14.05
اإلجتماعية، اليوم بين أيديكم القانون 65.15 اللي غادي يزيد ينظم، 
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ولكن كذلك سيفتح آفاق أمام هذه املنظومة اللي حنا خايضين في 
اإلصالح ديالها.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم السيدة الوزيرة على حسن املساهمة في هذه الجلسة. 
عن  سؤال  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  املوالي  القطاع 
اإلجراءات املتخذة إلصالح نظام السكن الجامعي للسيدات والسادة 
النواب  أحد  تفضلوا  والتنمية،  العدالة  املحترمين عن فريق  النواب 

تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

عينيئب عييلد  وسف آ ت علحيج لحين:

بيم هللا عي5حمن عي5حلم.

عييلد عي5ئيس،

أمام الحاجة امللحة إلصالح نظام السكن الجامعي. نسائلكم اليوم 
السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة إلصالح هذا املرفق الذي يعتبر 
مدخال أساسيا من املداخل لتحسين الولوج إلى الدراسة الجامعية؟ 

وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

عيتربلل  وزي5  يدى  عيدويل  كيتب  عيصمدي،  خييد  عييلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي وعيتعللم عيعيلي وعيبحث عيعلم6 عملكلف 

بييتعللم عيعيلي وعيبحث عيعلم6:

ألنه  جدا  مهم  السؤال  هاد  املحترم،  النائب  السيد  جزيال  شكرا 
بالنسبة للوزارة كيدخل في إطار مقاربتين اثنتين، املقاربة األولى تتعلق 
بالطاقة اإلستيعابية وتوسيع العرض ديال السكن الجامعي، املقاربة 
فيما  والخدمات،  الجودة  لتحسين  التدبير  بإجراءات  تتعلق  الثانية 
أنها  الوزارة  تحاول  سنويا  أنه  أذكر  أن  يكفي  األولى  باملقاربة  يتعلق 
تضيف حوالي 5000 سرير جديد سنويا باش نوصلوا إن شاء هللا في 
2020 إلى حوالي 80 ألف سرير، وباملناسبة راه ما كاينش فرق كبيرا جدا 
بين العرض والطلب فيما يتعلق بالسكن الجامعي اللي هو في حدود 
حوالي 15 ألف. املسألة الثانية فيما يتعلق بالتدبير تتعرفوا على أنه 
املنظومة ديال السكن في الحي الجامعي مرتبطة بمجموعة من املعايير 
الواضحة اللي هي مستوى الدخل، عدد اإلخوة واألخوات تحت الكفالة، 
املستوى الدرا�ضي، البعد الزمني واملكاني من الجامعة، ثم التدبير يقع 
عبر برنامج معلوماتي، ويتم بعد ذلك نشر اللوائح ديال القاطنين في 

األحياء الجامعية ملزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل :

شكرا، تعقيب أحد النواب عن فريق العدالة والتنمية تفضلوا.

عينيئب عييلد عسميعلل شوك5ي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، هادي مناسبة للتنويه بالجهود التي تبذلونها في الرفع 
من هذا القطاع ونعلم أن لكم دراية كبيرة به وبإشكاالته، لكن البأس 
من اثارة بعض األمور أوال يتعلق بشروط الولوج، هذه الشروط تحتاج 
أن نضيف لها بعض الشروط األخرى منها شرط اليتم، شرط اإلهمال 
األسري، ألن هناك بعض األسر عندها الوالد يكون غنيا ولكن أهمل 
األسرة وبالتالي هذا يؤثر على تمدرس الطلبة، هناك بعض اإلشكال 
يتعلق بطلبة جهة سوس ماسة تابع لجماعات لبني زهر، أعتقد أن 
حظهم من اإلستفادة من السكن الجامعي حظ ضئيل جدا باملوازاة مع 
طلبة املدن األخرى، الطالب في فاس إذا كان بعيد عن الجامة ب10 
كيلومترات يعتبر بعيدا، ولكن الطالب في أكادير أو في جهة سوس ماسة 
إذا كان بعيد عن الجماعات ب 100 كلم ال يعتبر بعيدا، ملاذا لوجود 
طالب آخر أبعد منو ألن طلبة جهة سوس جامعة ابن زهر تستقطب 
طلبة من أسا، من العيون، وغيرها من املدن األخرى، وبالتالي طلبة 
تارودانت وإمسوان وتزنيت وغيرها كلهم محرومون من السكن، يعني في 
الغالب، األمر الثاني الذي أحب أن أثيره وهو اللي لست أدري ملاذا تأخيرا 
فتح مراكز اإليواء إلى شهر أكتوبر، أنتم تعلمون أن اإليواء هو شرط 
أسا�ضي النطالق موسم جامعي في وقت محدد، وبالتالي ينبغي أن يكون 
فتح هذه املراكز في بداية شهر شتنبر كما هو معلوم، البأس من اإلشارة 
إلى بعض املدن عندها خصاص في املطاعم في األحياء الجامعية ولكنها 

بدون مطاعم، وهذا ما خلق..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب 
إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة.

عينيئب عييلد محمد علحجيرة:

السيد الوزير، بالنسبة لطلبة جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 
خصوصا كلية ظهر املهراز وكلية سايس، مجموعة من الطلبة وخصوصا 
اللي قادمين من إقليم تاونات، كاين أحياء جامعية ولكن بدون مطاعم، 
كاين صعوبة التنقل ليال، أيضا كاين صعوبة التنقل من املساكن يعني 

السكن الجامعي إلى قاعة الدرس، هاد ال�ضي خاصو يتعالج..

عييلد ائيس علجليل :

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

عيتربلل  وزي5  يدى  عيدويل  كيتب  عيصمدي،  خييد  عييلد 
عيوطنلل وعيتكوين عملنهي وعيتعللم عيعيلي وعيبحث عيعلم6 عملكلف 

بييتعللم عيعيلي وعيبحث عيعلم6:
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شكرا جزيال، فيما يتعلق باليتم واإلعاقة على وجه التحديد فيما 
يتعلق بمعايير الولوج عندهم أولوية ومنصوص عليها في النظام الداخلي 
للمؤسسات الجامعية، فيما يتعلق بأكادير على وجه التحديد غنخبر 
السادة النواب إلى أنه تم تأخير فتح الحي الجامعي ألكادير ألن درت لو 
الضرورية  الشروط  تتوفرش فيه  ما  أنه مازال  ويتبين  زيارة ميدانية 
واألساسية إلسكان عادي وطبيعي، ونحن نعمل على معالجتها إن شاء 
هللا في بداية السنة سيكون جاهزا لذلك، فيما يتعلق بمدينة فاس 
مدينة فاس عندنا 2 ديال املطاعم الجامعية، مطعم جامعي في سايس 
ومطعم جامعي في ظهر املهراز، املطعم الجامعي ديال سايس يشتغل، 
املطعم الجامعي ديال ظهر املهراز هناك صعوبات في عمليات فتح هاد 
املطعم نحن بصدد معالجتها مع السلطات املختصة وكذا مع رئاسة 

الجامعة، والحي الجامعي جاهز وقابل لإلشتغال، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

إلى  ونمر  املساهمة.  حسن  على  نشكركم  الوزير،  السيد  شكرا 
القطاع املوالي املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني في سؤال 
عن البطء في أجوبة الحكومة على األسئلة الكتابية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة السيد النائب املحترم 

تفضلوا مشكورين.

عينيئب عييلد محمد أبوداعا:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير عالش تتعطلوا علينا األجوبة على األسئلة الكتابية؟ 
عالش؟ شكرا.

عييلد ائيس علجليل :

شكرا السيد الوزير تفضلوا.

عييلد مصطفى علخلف6، عيوزي5 عملنتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلف بييعالقيت ما عيبرملين وعملجتما عملد 6:

في الدورة األولى ديال أبريل كان شوية ديال التأخر ألن الحكومة عاد 
تشكلت، ولكن ما كاينش تأخرفي الشكل اللي تتحدث عليه، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل :

شكرا السيد النائب املحترم تفضلوا.

عينيئب عييلد محمد أبوداعا:

الوزير نجاوب بالصتك،  السيد  أ  بغيتيني نجوابك  على كل حال 
املستشارين  مجلس  في  ديالك  الجواب  سمعت  أنا  الوزير  السيد 
كل  على  األرقام،  نفس  تعطي  أنك  تننتاظر  وكنت  باألرقام  وتفاجئت 
حال جميع النواب املحترمين النائبات املحترمات اللي في املجلس هنا 

كيتشكاو، من التعطل ديال الحكومة في مختلف القطاعات الوزارية، 
النسبة ديال اإلحترام اآلجال القانوني اللي منصوص عليه في الفصل 
100 من الدستور، النسبة اإلحترام هو 0 %، هذا رقم تيخلع، السيد 
الوزير خاصك تعرف بأنه السيدات السادة النواب منين تيراسلوكم 
رسائل كتابية راه ما�ضي باش يديروا التسويق اإلعالمي، راه تينقلوا ليكم 
املعاناة ديال املواطنين واإلكراهات ديالهم وداك ال�ضي اللي كيتشكاو منو 
في الشارع، اليوم املواطنين فقد الثقة في البرملان، تيقول أ سيدي نتوما 
تديروا تمة غير املسرح، ألن سيادتكم ما تتجاوبوش في الوقت املناسب، 
تيدير، تيخرج للشارع،  دابا املواطن باش يسمع الصوت ديالو شنو 
تيحتج كما هو حاصل قبل في الحسيمة واليوم في جرادة، اليوم دابا فين 
تنهضر معاك، الناس خارجة في سيدي إيفني وتحتج عالش، على تردي 
األوضاع ديال القطاع الصحي، السيد الوزير خبر الحكومة بأن فريق 
األصالة املعاصرة لن يم�ضي معاكم في هاد املهزلة، إما تحتارمو املواعيد 

القانونية، أوال سنقاطع هاد الجلسات، شكرا.

عييلد ائيس علجليل :

شكرا، تفضلوا السيد الوزير، ال�ضي عبد هللا. تفضلوا السيد الوزير 
مشكورين.

عييلد مصطفى علخلف6، عيوزي5 عملنتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلف بييعالقيت ما عيبرملين وعملجتما عملد 6:

أوال مجلس املستشارين املستشارين سولو على مقترحات القوانين ما 
سولوش على األسئلة الكتابية، وبالتالي وعلى قدر السؤال كان الجواب.

ثانيا هاد الدورة مع الدورة السابقة 3724 سؤال، تم الجواب على 
1652 سؤال، وهذا إنجاز كبير، راه %44 رغم أن الحكومة يا هللا عندها 
8 شهور، راه غير في أبريل ولكن التنصيب البرملاني، كان في نهاية أبريل ما 
كمالتش 8 شهور، نجي لفريق األصالة واملعاصرة 388 سؤال كتابي اللي 
توضع، 173 سؤال كتابي تجاوب عليه، بمعنى اإلرادة ديال اإلجابة على 
األسئلة كاينة وموجودة، اآلجال ديال األسئلة األسئلة الكتابية راه ما�ضي 
هي األسئلة الشفوية وما�ضي هي األسئلة اآلنية وما�ضي هي اإلحاطات، 
ونعطيك واحد املثال عملي، في الدورة السابقة جبتو طرحتو أسئلة اللي 
كانت مرتبطة بقضايا شائكة في ظرفية حرجة، وقررنا نجاوبو عليها، 
وفي ذلك يوم قررتو تسحبو األسئلة وتسحبو اإلحاطات، شكون اللي 
كيبخس ديك الساعة دور البرملان؟ ياك البرملان كيفما قلتي هو املجال 
ديال طرح األسئلة؟ اليوم الفريق ديالكم مع فرق كثيرة طرحو السؤال 
ديال جرادة، وتوجهنا بجواب كيقول لك قطاع الطاقة واملعادن ما�ضي 
هادي هي الحصة ديالوا اآلن، وتدخلت أنا نهار الجمعة، قلت لهم ال، 
كاينة واحد املادة في النظام الداخلي كتيح نا ندوزو داك ال�ضي عبر 
األسئلة اآلنية، ومادرناش التمييز، عالش؟ ألن القضية ديال جرادة، 

هنا خصها تتناقش.
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عييلد ائيس علجليل:

هذه  في  املساهمة  على حسن  وكنشكروك  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة. بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول 
أعمالنا. نمر اآلن لتناول الكلمة وفق املادة 152 من النظام الداخلي، 

الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، نعم.

عينيئب عييلد عبد هللا بووعنو )نقطل نظيم(:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

عالقة بالنظام الداخلي بجدول األعمال، النظام الداخلي كيحدد 
لنا كيعطينا آجاالت، احنا ما درناش االثنين الجلسة ولينا كنديروها 
الثالثاء باش يكون عندنا الوقت، ويوم الجمعة كنرسلو األسئلة، السيد 
وزير العدل جانا في الجدول غائب يوم الجمعة، اليوم خارج في الجدول 
حاضر، حنا طرحنا 3 د األسئلة، كاين مشكل، يا إما عند السيد الوزير، 
ما كنظنش كان غايب، راه حاضر معنا ما�ضي في السفر، وال كان مشكل 
عند املجلس، كما هو في نازلة أخرى بأنه إحدى املصالح هنا في وسط 
هاد  فكيخص  غايبينش،  ما  وهما  لوزراء  غايب  لنا  كتقول  املجلس 
املشكل يتحل، ألن احنا تحرمنا من 2 األسئلة كانت غتقدم للسيد وزير 

العدل، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

اإلستقاللي  الفريق  ديالكم.  التدخل  على  الرئيس  السيد  شكرا 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم طبقا للمادة 152 

من النظام الداخلي.

عينيئب عييلد عبد عيعزيز يشهب:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

أحيط  الداخلي،  النظام  من   250 للمادة  طبقا  ذكرتو  كيفما 
السيد وزير العدل املحترم علما أن وربما في العلم ديالو أكيد، نؤكد 
كحكومة ستكتب واحد املرسوم، مشروع الخاص بمراجعة التنظيم 
القضائي لألمالك. احنا السيد الوزير املحترم من خالل هاد املرسوم، 
مشروع مرسوم املحكمة االبتدائية ديال وزان اللي كانت تابعة ملحكمة 
االستئناف القنيطرة، تم اإللحاق ديالها بمحكمة اإلستئناف بتطوان. 
والسيد الوزير نحيطكم علما أن الساكنة تتأسف لهاد الوضع، ألنه 
بدل من تقريب اإلدارة من املواطن، اليوم كنبعدو اإلدارة من املواطن، 
وبالتالي ال يعقل أن الساكنة يعني جميع املصالح اإلدارية، كلها خصها 
الجهوية،  إما لطنجة، صحيح ربما كاين موضوع  إما لتطوان  تتنقل 
ولكن فين هي تقريب اإلدارة من املواطنين؟ هاد ال�ضي كذلك انعكس 
كما قلت سلبا على الساكنة اللي توصلت بهاد الخبر بنوع من االستياء. 

كذلك خصنا السيد الوزير، نشوفو املسافة اللي كيقطعها املواطن من 
وزان إلى تطوان، ما تشوفوش غير العدد ديال الكيلومترات، شوفو املدة 
الزمنية، أكثر من 3 ديال الساعات باش يمكن يوصلو الناس لتطوان، 
كذلك حتى هيئة املحامون، السيد الوزير، ربما هاد املوضوع ما كانش 
نوع من الحوار والنقاش ألن املحامون كهيأة عندهم واحد املجموعة د 
املصالح ديالهم على املستوى ديال الهيئة ديال القنيطرة، اليوم جيتو 
فجأة قدمتوا هاد املشروع ديال املرسوم، نتمنى أنه يتفتح حوار، يتفتح 
نقاش مع هيأة املحامون، وكذلك البحث على أحسن وسيلة لتقريب 
الخدمات للمواطنين، بما في ذلك يعني إحداث ملا ال، إحداث محكمة 

اإلستئناف داخل إقليم وزان، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا لكم الكلمة .

عييلد محمد أوجيا، وزي5 عيعدل وعلح5ييت:

بطبيعة  السؤال،  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  جزيال  شكرا 
الحال أقاسمكم هاد اإلنشغال، يعني اإلعداد ديال املرسوم تم وفق 
واحد املقاربة تشاركية مع املسؤولين القضائيين ومع املهن القضائية 
واستغرقت املقاربة التشاركية أزيد من 3 سنوات، تم التوافق على واحد 
العدد ديال األهداف وعدد ديال املعايير، من أهمها مالءمة التقطيع 

القضائي مع التقطيع الجهوي للمملكة.

ووزان التي تفضلتم باإلشارة إليها تتبع جهويا ملنطقة أخرى، فكانت 
املبادئ اللي كتحكم؟ أوال البد من وجود محكمة استئناف في كل جهة، 
ولقينا أن مثال جهة كلميم، ما فيهاش محكمة استئناف، ستن�ضئ بها 
محكمة. املبدأ الثاني هو محكمة ابتدائية على األقل في كل عمالة أو 
إقليم، وعدد ديال العماالت الجديدة ستنشأ بها املحاكم، ثانيا النشاط 
القضائي، فلمرافقة هاد املرسوم، تمت عدد ديال الجلسات ووجهت 
منشور للسادة املسؤولين القضائيين ملرافقة هذا التحول، أيضا كان 
موضوع لقاء مع النقباء ويوم السبت املقبل غادي نستقبلو النقباء 
في  اإلشكاالت  بعض  املرسوم  هذا  يطرح  فإذن  واملوثقين،  والعدول 
التدابير للتخفيف من  جرسيف ووزان وبعض النقط، وسنتخذ كل 
املشروع هو  لهاد  األسا�ضي  الهدف  أن  التأكيد  مع  الساكنة،  معاناة 
في  اإلداري  وللتقسيم  الجهوي  للتقسيم  القضائية  الخريطة  مالئمة 
اململكة، وبطبيعة الحال من خالله تقريب القضاء من املواطنين، شكرا 

السيد النائب املحترم.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا للسيد الوزير، شكرا لجميع الفرق، افعت علجليل.
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محض5 علجليل علخيميل وعييتين

عيتيايخ: اإلثنين 28 ربيع الثاني 1439ه )15 يناير 2018م(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  أوزين،  محمد  السيد  عي5ئيسل: 
النواب.

الثالثة  الساعة  ابتداء من  عيتوقلت: ثالث ساعات وسبع دقائق 
زواال والدقيقة السادسة والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  عألعميل:  جدول 
الحكومية التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية؛ .•

كتابة الدولة املكلف بالنقل؛ .•

واالقتصاد  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الدولة  كتابة  .•
االجتماعي؛

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .•
االجتماعي؛

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالتجارة الخارجية؛ .•

الصحة؛ .•

وشؤون  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  الوزارة  .•
الهجرة.

عييلد محمد أوزين، ائيس علجليل:

أش5ف  على  وعييالم  وعيصالة  عي5حلم،  عي5حمن  هللا  بيم 
عمل5سلين.

افتتحت الجلسة،

عييلد عيوزي5 عملحترم،

عييلدعت وعيييدة عينوعب عملحترمون،

بداية ونحن في مستهل السنة األمازيغية الجديدة، اسمحوا لي أن 
أغتنمها فرصة ألتقدم لكم ومن خاللكم لكافة الشعب املغربي، وعلى 
التهاني  بأحر  نصره هللا،  الجاللة  باهلل صاحب  املنصور  موالنا  رأسه 

وأصدق األماني مع املزيد من الحضور والعطاء والتميز إن شاء هللا.

اسكاس أماينو، اسكاس امباركي.

والتي  الشفهية  لألسئلة  اليوم  هذا  جلسة  في  مجددا  نلتقي  إذن 
والنقل  التجهيز  بقطاعات  ترتبط  سؤاال   31 أعمالها  جدول  يتضمن 
واللوجيستيك واملاء، وكذا القطاع املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة 
حول  املوضوع،  وحدة  لها  له  موجهة  أسئلة  ثالث  ومنه  العمومية، 
التعامل مع شكايات املواطنين، والقطاع املكلف بالنقل، ومنه سؤاالن 
لهما وحدة املوضوع، فيما يخص النقل املزدوج السياحة والنقل الجوي 
والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، القطاع املكلف بالشؤون 
والقطاع  املستدامة،  بالتنمية  املكلف  والقطاع  والحكامة،  العامة 
لهما  وضمنه سؤاالن  الصحة  قطاع  ثم  الخارجية،  بالتجارة  املكلف 
وحدة املوضوع، عن داء الليشمانيا، وأخيرا القطاع املكلف باملاء وليس 

أخيرا، باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

واآلن إذا سمحتم أطلب من السيدة أمينة الجلسة تالوة املراسالت 
الواردة على الرئاسة، فلتتفضل مشكورة.

عييلدة أسميء عغاليو أملنل عملجلس:

بيم هللا عي5حمن عي5حلم.

شك5ع عييلد عي5ئيس،

توصلت رئاسة املجلس من مجلس املستشارين في إطار قراءة ثانية 
ملشروع قانون رقم 13.31 يتعلق بالحق في الحصول على املعلومات، 

وذلك بعد تعديل املواد 7 و10 و14 و15 و21 و22 و23 و29 منه.

اإلنتخابات  بنتائج  املجلس  توصل  الحكومة  رئيس  السيد  ومن 
التشريعية الجزئية ليوم 4 يناير 2018 والتي أسفرت عن إعالن إنتخاب 

املترشحين اآلتية أسماءهم:

عن دائرة الخنيفرة: السيد لحسن آيت ايشو من حزب الحركة  .•
الشعبية.

عن دائرة الناضور: السيد محمد أبركان من حزب اإلتحاد  .•
اإلشتراكي للقوات الشعبية.

عن دائرة جرسيف: السيد سعيد باعزيز من حزب اإلتحاد  .•
اإلشتراكي، أيضا للقوات الشعبية.

والسيد محمد البرني�ضي من حزب األصالة واملعاصرة. .•

عدد األسئلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب، هي 111 سؤاال شفويا و23 سؤاال كتابيا، شكرا السيد 

الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، لإلخبار فقط، توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير 
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني، يخبر فيها طلب السيد 
الشفهية  األسئلة  تقديم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير 
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املوجهة إلى قطاع الصحة قصد اإلجابة على األسئلة املوجهة للقطاعين 
معا.

واآلن حضرات السيدات والسادة نشرع في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء، نقطة نظام تفضل.

عينيئب عييلد عم5 بالف5يج )نقطل نظيم(:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

هاذي أكثر من 6 أشهر وأنا والرفيق الشناوي كنطلبوا لقاء كتابيا 
للرئاسة باش ناقشوا هاد 5 ثانية اللي عندنا في األسبوع باش نطلبوا من 
الرئاسة تجمعنا، كتبناه كتابيا ومازال إلى اليوم مازال كننتظروا جواب 
للقاء مع الرئاسة، هادي من جهة من جهة ثانية كنتفاجأ اليوم بأن 
كاين قطاعات اللي طرحنا فيها سؤال بسيط جدا هو قطاع النقل هادي 
أكثر تقريبا من عام وأنا طارحوا وما كيداولش، سؤال بسيط موجه 
للسيد الوزير فوقاش غيوصل تران للرشيدية، لزاكورة، لتارودانت، 

للحسيمة؟ شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، كنظن بالنسبة للسؤال ديال اللقاء هو علم وغيتم اإلخبار، 
وبالنسبة لألسئلة راكم كتعرفوها، راه هناك نظام داخلي واضح وأعتقد 
أنه ال غبار عليه، وال يقبل الجدل والنقطة واضحة حتى في األسئلة اللي 
كتطرح راك عرفتي فاش كيكون تجاوب ديال الحكومة كتقبل جواب 
راه كيتم يعني التعامل معه، وفاش كيتعذر راه كيكون تعذر وهذا يسري 
على الجميع، إذن قلت سنمر إلى قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 
واملاء عدد األسئلة 8 والسؤال األول هو حول جرف الرمال باملوانئ 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية فليتفضل أحد واضعي السؤال، مشكورا.

عينيئب عييلد عييييك بويون:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

من  كبير  زحف  الجنوبية  املنطقة  موانئ  تعرف  الوزير،  السيد 
للحد من هذه  الوزير عن اإلجراءات املتخذة  السيد  الرمال، نسائل 

الرمال الزاحفة، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السيد الوزير لكم الجواب.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

شك5ع عيييدة عينوعب،

بطبيعة الحال ال تخفى أهمية محاربة ظاهرة الترمل لتأمين سالمة 
البواخر التجارية ملراكب الصيد البحري، عندنا سنويا تقريبا ما يفوق 
املوانئ،  مختلف  من  تستخرج  الرمال  من  املكعبة  داألمتار  مليون   2
باإلضافة لواحد 400 ألف متر مكعب من األوحال، فيما يخص سنة 
2017 تم إطالق كافة عملية جرف الرمال املبرمجة، وذلك طبق البرنامج 
السنوي املعتمد، اللي كانت فيه 22 عملية جرف الرمال في 16 امليناء، 

وبلغت التكلفة ديالوا حوالي 145 مليون..

عييلد ائيس علجليل:

إيال اسمحتي السيد الوزير تقربوا شوية امليكرو، شكرا.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

بلغت تكلفته حوالي 145 مليون ديال الدرهم، شكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب.

عينيئب عييلد عييييك بويون:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

فعال هاد األرقام 14 مليار و500 تخسر في الجرف ديال الرمال، ولكن 
بعض املوانيء السيد الوزير كتعرفها بأنها صبحت كتهجم عليها الرمال 
بواحد الشكل كبير بحال ميناء طانطان اللي كانت فيه واحد السنوات 
الفايتة، كان واحد الكارثة ديال سيلفر، وهو امليناء اللي تخسر عليه �ضي 
12 مليار ديال السنتيم، الساكنة كيطالبوا بالتوسيع ديال هاد امليناء 
ملدة سنوات من 96، وحتى هاد الحوض ديال هاد امليناء غارقين فيه 
واحد 3 تالباطوات، واحد في 2013 وواحد في 2015 وواحد في 2017، 
بأنها  راسيين، كنطالبوا  باقي  الحوض  في  الوزارة مخلياهم  كانوا  اللي 
تدخل لدى القطاع املعني باش يحيدو هادوك الباطوات اللي غارقين، 
وسط  غارقين  الباطوات  حتى  الرمال،  غير  ما�ضي  امليناء  دابا  أصبح 

الحوض ديالو، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد الوزير.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

ال هو في الحقيقة هاد املوانئ جنوب اململكة بشكل عام تتعرف 
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بالضبط نتدخل فيه  الترمل، هذا ديال طانطان  الظاهرة ديال  هاد 
سنويا، إيال جينا نشوفوا تقريبا املعدل تقريبا 462 ألف متر مكعب 
اللي تنستخرجو فيه، فاحنا واعيين باألهمية ديال هاد امليناء والظاهرة 
ديال الترمل ديالو، ونحن نشتغل على قدم وساق باش ما يوقعش فيه 
مشكل، بطبيعة الحال تتوقع بعض اإلستثناءات اللي شار ليها السيد 
النائب، ولكن هذه بطبيعة الحال تبقى مقبولة بالنسبة لهاد امليناء 

هذا، شكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، قلت هل هناك من..، دابا تدخل السيد الوزير 
أنا قلت هل  أعتذر  اللور، غادي نمشيو..،  ما يمكنش غادي نرجعو 
هناك من أسئلة إضافية، إيال مانتبهتش غادي تنبنهي، غنمرو للسؤال 
الثاني، سؤال عن وضعية الشبكة الطرقية الوطنية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال، مشكورا.

عينيئب عييلد محمد كيايم:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

عيييدة عيوزاعء،

عييلدعت عيييدة عينوعب عملحترمين،

باملغرب  للطرق  املزرية  الوضعية  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 

وإستراتيجية الوزارة في هذا املجال؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الجواب في الوزير.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

بداية السيد النائب، هي ليست وضعية مزرية، أكيد أنتما كتعرفو 

منها  الطرق  ديال  كلم   57.000 نذكركم  باش  غير  تقريبا  عندنا  بأن 

و1800  السريعة  الطرق  من  كلم  و100  ألف  فيها  معبدة،   43.000

كيلومتر من الطرق السيارة. وهذه الشبكة بطبيعة الحال تؤمن حوالي 

%90 من نقل املسافرين و %70 من نقل البضائع. ناهيك على أنه سنويا 

تيتزاد املستوى ديال الرواج الطرقي بحوالي %6 ونخصص حوالي تقريبا 
مليار و600 مليون ديال الدرهم سنويا، لعملية تقوية وتكسية الطرق 

والتوسيع ديالها، تقريبا 2000 كيلومتر سنويا ديال التقوية والتكسية، 

وحوالي 600 كيلومتر ديال الترميم واإلعادة وإعادة البناء، وكذلك بناء 

حوالي 60 منشأة فنية سنويا، شكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، لكم التعقيب السيد النائب.

عينيئب عييلد محمد كيايم:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، هضرنا على الوضعية املزرية ولو 
كانت ما�ضي مزرية فعدد كبير تاع املناطق ولكن كاين واحد املناطق 
اللي تعتبر مزرية، نظرا لإلحصائيات اللي عطيتي كنظن 2000 كيلومتر 
كتم�ضي لبعض املناطق، ألن هنا كنبينو بأن الوزارة ما عندهاش واحد 
إقليم  كل  أن  هو  قبل،  كنعرفو  كنا  اللي  واضحة، ألن  اإلستراتيجية 
عندو مشروع تنموي ديال الوزارة واللي كتحاول تعرضو على السادة 
املنتخبين، باش كنعرفوا الوضعية ديال كل إقليم، احنا نعطيك مثال 
ديال إقليم مدينة سفي، إقليم مدينة آسفي تقريبا هادي 10 سنوات ما 
استافدتش من حتى �ضي حاجة من هاد 2000 كلم، هضرنا على 2000 
كيلومتر سنويا راه 10.000 كيلومتر في 5 سنين، يعني إيال جينا نقسموها 
على األقاليم خصها تجينا على األقل واحد 500 وال 400 كيلومتر في هاد 
5 سنين. هادي 10 سنين ما عمر �ضي استفادة وال الوزارة تعتبر غائبة 
في اإلقليم، عالش؟ ألن نعطيك مثال بسيط، تقريبا يعني التثنية ديال 
الطريق ما بين l›autoroute ومدينة آسفي اللي هضرنا عليها هادي 5 

سنين، باقية اآلن ما فيها والو، فين ما نهضرو راها مبرمجة مبرمجة.

نهضرو على واحد الطريق ديال سبت كزولة- مدينة آسفي، اللي 
50 عام الناس كيتسناو باش  50 عام والناس كيتسناو فيها،  تقريبا 
تصلح ويتحيدو منها واحد النقط قاتلة مميتة، تنتسناو اليوم دابا كيجيو 
كيعطيونا 4 كلم ديال اإلصالح ديالها وخالو النقط السوداء، يعني هاد 
االستراتيجية تقدر تكون في بعض املناطق، أيه، ولكن في مناطق أخرى 
يعني راه غائبة الوزارة تماما، لهذا كنطلبو منكم السيد الوزير أن تحاولو 
كل إقليم تعطيونا أشنو البرامج املبرمجة على حساب هاد املدة ديال 5 
سنوات باش نعرفو أشنو كيتدار، ما يمكنش اللي كيغوث كيستافد، 

واللي ما كيغوتش راه كتخليوه فحال هكذا، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ال يبدو، 
هناك  إيال  وقعت،  اللي  الحالة  نكررو  مانعاودوش  باش  يخليكم  هللا 
تعقيب إضافي وما انتبهتش هللا يخليكم نبهوني إما رفعو الصوت هاد 

ال�ضي باش ما نتجاوزوش على..، تفضل السيد الوزير.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

طيب السؤال، انت طرحتي سؤال وطني، عقبتي على القضية ديال 
آسفي، ولكن غير باش نرجعو للمستوى الوطني، وزارة التجهيز والنقل 
أغلب  مع  اتفاقيات  وعندها  الجهات،  جميع  مع  اتفاقيات  عندها 
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املجالس اإلقليمية وعندها اتفاقية مع مجموعة من الجماعات.

العدالة  تكون  أن  إال  يمكن  املجالية مطروحة وال  فالعدالة  إذن 
الجهات  أن هناك بعض  قلتي  اللي  القضية  هاد  املجالية مطروحة، 
كتغوت وكتاخد حقها، هذا غير صحيح، حنا عندنا واحد اإللتزام مع 
الجهات ومجموعة ديال األقاليم ونستجيب بطبيعة  مجموعة ديال 
العدد داملعايير، لكن جميع مناطق املغرب وزارة  الحال كاين واحد 
التجهيز والنقل تتدخل فيها خاصة في الشق اللي تكلمتي ديال الصيانة، 
ألن احنا عندنا تقريبا اآلن 250 مليار ديال الدرهم ديال الطرق الشبكة 
الطرقية يعني من البداهة أن وزارة التجهيز والنقل تتدخل فيها حفظا 
لها، هل عندنا بعض النواقص؟ أكيد، لكن في عموم املناطق داملغرب 
نتدخل، لو كان سولتيني على آسفي وقلتي لي سؤال على آسفي نجاوبك 

على آسفي بالتدقيق، شكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، ونمر مباشرة إلى السؤال الثالث حول استفادة 
النواب  والسادة  للسيدات  السيار  الطريق  من  درعة-تافياللت  جهة 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب املحترم 

مشكورا.

عينيئب عييلد أحمد صدقي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

تماشيا مع األدوار الجديدة املناطة بالجهات وإقرارا للعدالة املجالية 
في توزيع وإرساء البنية التحتية بين مختلف الجهات، ولكون جهة درعة-

تافياللت ال تستفيد من شبكة الطريق السيار. نسائلكم السيد الوزير 
املحترم عن اإلجراءات التي ستتخذونها لتدارك هذا الخصاص؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم جواب السيد الوزير،

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

بطبيعة  تافياللت  ديال درعة-  الجهة  اللي طرحاته  املوضوع  هاد 
الحال التركيز في السؤال كان على الطريق السيار، احنا كانت عندنا 
مناسبة فاش كنا في الزيارة اللي ترأسها السيد رئيس الحكومة، وتكلمنا 
في هاد املوضوع وإيال كنا تنتكلموا على الطريق السيار ما بين مكناس 
للراشيدية اللي هو في طور الدراسة، ألن احنا عندنا واحد البنك ديال 
الدراسة تنديروها على املستوى الوطني، نحن نتكلم على واحد الكلفة 
تقديرية أولية ديال 15 مليار ديال الدرهم، والحال أن هذا الطريق هذه 
اللي هي الطريق الوطني رقم 16 في املعدل ديالها ما تتجاوزش 2900 

عربة في اليوم، أنا الرأي ديالي كنت قلته في ديك الوقت في الجهة قلت 
إلى دراسة وشراكة ما بين  التركيز عليه ربما ويحتاج منا  الذي يجب 
الوزارة والجهات املعنية ووزارة الداخلية وبعض الشركاء اآلخرين هو 
الطريق السريع، الطريق السريع الكلفة دياله غتكون بين 3.5 داملليار 
ديال الدرهم و4 داملليار ديال الدرهم هذا قابل ألن ندرسه وأن نناقشه 
وأنا أشعر بطبيعة الحال باألهمية دياله بالنسبة لهاد الجهة هذه، فإذن 
إيال هذا واحد اإلتجاه اللي يمكن نمشيوا فيه ولكن الطريق السيار 
حسب املعطيات املتوفرة اآلن يصعب برمجته في الوقت الحالي، شكرا 

السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب.

عينيئب عييلد عبد هللا هنيوي:

شكرا السيد الوزير املحترم، نشكر الحكومة على املجهودات املبذولة 
في تقوية شبكة الطرق السيارة وأيضا في فك العزلة في عدد من املناطق 
ولكن فهاد املسألة ديال الطريق السيار السيد الوزير بالنسبة لجهة 
درعة تافياللت اسمح لي نقول ليكم بأنه يعني مطلب مشروع يجب 
مراعاة الجانب الحقوقي فيه، الجانب ديال اإلنصاف، الجانب ديال 
يعني رفع الغبن إلستمرار تهميش الجهة فيما يخص يعني هاد البنيات 
واإلحساس  بالغبن  اإلحساس  صار  حيث  وعقود،  لعقود  التحتية 
بالتهميش يعني يزيد تعمقا في النفوس، فنطالب بواحد الجدولة الزمنية 
الطريق  ديال  املقترح  هاد  على  الوزير  السيد  كنحييو  احنا  واضحة، 
السريع، ولكن نطالبوا بجدولة زمنية تكون واضحة، نعرفوا كنواب 
نعرفوا كمواطنين ديال الساكنة ديال الجهة يعني األفق ديال تحقيق 
هاد املشروع الواعد وديال يعني فك العزلة، تعرفون، ال تخفى عليكم، 
السيد الوزير، األهمية ديال املشروع بطبيعة الحال أنتم أهل الخبرة 
في املجال يعني عدد من األمور اللي يمكن جلب استثمارات، جلب يعني 
مشاريع ذات نفع اقتصادي، مشاريع تخلق الثروة، تخلق فرص العمل 
اللي هي املعضلة األساسية في جهة درعة تافياللت وفي الجهات الجنوبية 
التي أيضا تعاني، فنلح، السيد الوزير، على هاد املسألة ويعني عندما 
نتحدث على فك العزلة على الطريق السيار ال نن�ضى العزلة أيضا ملا ال 
حتى العزلة على شبكة السكك الحديدية هذا مطلب، وتم ال�ضي، يعني 
العزلة الجوية. وفهاد اإلطار نحيي مبادرة املجلس الجهوي الذي صوت 
مؤخرا باإلجماع على اتفاقية تكثيف خطوط الجوية والرحالت ونطلب 

من الحكومة...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من 
تعقيب إضافي؟ ال يبدو، السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.
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عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

غير من باب الذكرى في الحقيقة، باش نذكر أن راه عندنا، راه أنا 
كنت قلتها فربما في مجلس النواب ومجلس املستشارين راه غي الطريق 
الوطنية رقم 9 اللي غادية من مراكش لورزازات راه 1.8 مليار ديال 
الدرهم، وعندنا مشاريع مبرمجة في -2018 2019 تقريبا 1.4 داملليار 
تقليص  ديال  البرنامج  فهداك  عندنا  أن  على  ناهيك  الدرهم،  ديال 
الفوارق املجالية فيه تقريبا واحد 3.5 داملليار ديال الدرهم اللي غتكون 
للجهة، فيما يتعلق بالطرق، هادي كلها بطبيعة الحال تتبين أنه الجهة، 
الجهة تحظى باالهتمام في هاد املجال ديال الطرق، ولكن بغيت غير 
عود على بدء نعاود فيما يتعلق بالطريق السيار غير باش ينتابهو السادة 
النواب، راه اإلقتراح ديال الطريق السريع سيكون دو مردودية أحسن، 
العدد  بمعنى واحد   SITE PROPRE يكون  السيار غادي  الطريق  ألن 

املناطق ما يدوزش منها...

عييلد ائيس علجليل:

بالعدالة  املتعلق  الرابع  السؤال  إلى  ونمر  الوزير،  السيد  شكرا 
املجالية بين الجهات في توزيع املشاريع الكبرى بشكل عادل للسيدات 
السيدة  فلتتفضل  الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

النائبة املحترمة.

عينيئبل عييلدة يللى أحكلم:

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة من طرف وزارتكم 
لتحقيق العدالة املجالية بين الجهات في توزيع املشاريع على مستوى 

الطرق، الطرق السيارة والسكك الحديدية واملوانئ واملطارات؟

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السيد وزير.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

هذا السؤال بطبيعة الحال، سؤال طويل عريض، يعني، بعجالة 
فيما يتعلق بقطاع الطرق وراه تكلمتش تقريبا في واحد الجواب فاش 
جاوبت على السادة النواب البرملانيين قبل قليل، غير اللي خاصنا نعرفو 
 9 تقريبا  تتربط  السيارة  الطرق  ديال  باألساس  الوطنية  الشبكة  أن 
الجهات من أكبر الجهات في املغرب وتتشمل واحد %93 من الساكنة 
الوطنية، بطبيعة الحال، اآلن عندنا مشروع ديال إنجاز الطريق السريع 
اللي غيربط ما بين تزنيت والعيون وتوسيع الطريق اللي غيم�ضي من 
العيون للداخلة، وهذه كلها برامج، بطبيعة الحال خصصت لها أغلفة 
مالية كبيرة جدا. على مستوى السكك الحديدية التوجه اللي كاين اآلن، 

بطبيعة الحال، هو إتمام القطار الفائق السرعة لكن توسيع شبكة 
السكك الحديدية في اتجاه بني مالل وتطوان، ولكن كذلك عصرنة 
البيضاء  الدار  بين  ما  التثنية  مستوى  على  خاصة  الحالية  الشبكة 
ومراكش، لكن كذلك التثليت ما بين القنيطرة والدار البيضاء. على 
مستوى املوانئ، أنتم تعلمون أن نشتغل بالفكرة ديال 6 أقطاب مينائية 
وهذا نسير فيه، هناك، بطبيعة الحال، استثمارات ضخمة مبرمجة في 
هاد اإلتجاه، وعلى مستوى التنافسية اللوجيستيكية أساسا بنيناها 

على قضية املخططات الجهوية اللوجيستيكية، شكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، لكم التعقيب السيدة النائبة.

عينيئبل عييلدة يللى أحكلم:

شكرا السيد الوزير على التوضيحات ديالكم، أكيد أن الحكومة 

بذلت مجهودات كبيرة في تقوية وتطوير البنيات التحتية، إال أننا نالحظ 

أن املعايير املعتمدة في توزيع املشاريع غير موضوعية، السيد الوزير، 
قوي  بجهاته،  قوي  قوي،  مغرب  ديمقراطي،  مغرب  بناء  إلى  نتطلع 

بأقاليمه وجماعاته، وهذا ال يمكنه أن يتحقق السيد الوزير إال بتكريس 

مبدأ العدالة املجالية، السيد الوزير، ال نريد أن نجعل من مبدأ العدالة 

اإلجتماعية مجرد شعار نرفعه، ولكن نطالب بأن يطبق ويكرس على 

أرض الواقع باعتبار العدالة املجالية حق دستوري طبيعي ومشروع 

لجميع املواطنين على حد سواء. السيد الوزير، نريد عدالة مجالية 

تتحقق بالتوزيع العادل على جميع املستويات عدالة جماعية تتحقق 

باإلنفتاح على األقطاب اإلقتصادية الكبرى ونذكر على سبيل املثال 

وليس الحصر القطب اإلقتصادي الضخم الذي دشنه صاحب الجاللة 

الناظور، هذا اإلقليم  بإقليم  املتوسط  نصره هللا وأيده ميناء غرب 

إنجاز طريق سيار  اإلنتظار.  الذي هرمت ساكنته من  الوزير  السيد 

على مسافة 88 كيلومتر متبقية والتي ستربط هذا امليناء بباقي األقاليم 

األخرى، هذا املشروع أ السيد الوزير، املشروع امللكي الذي سيجعل من 

اإلقليم والجهة ككل قاطرة اقتصادية للتنمية على املستوى الوطني، 

السيد الوزير ما مآل الطريق السيار الذي سيربط إقليم الناظور بباقي 

األقاليم واململكة، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

تفضل.

عينيئب عييلد عم5 بالف5يج:

السيد الوزير فوقاش غيوصل تران للراشيدية عفاك.
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عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب.

عينيئب عييلد كميل يعفو:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير أنا ما عنديش سؤال عندي ملتمس لسيادتكم كنتمنى 

أنكم تتجاوبوا معنا فيه، السيد الرئيس كاين واحد اإلشكالية في العمر 

ديالها 11 سنة، 11 سنة ديال نزع امللكية ديال واحد األرا�ضي الساللية 

اللي الوزارة ديالكم ما قبلتش الثمن اللي دارتو اللجنة النيابية، ودخلوا 

في املحكمة هادي 11 سنة، دابا كاين حكم نهائي قضائي تنتمنى من هللا 

أنكم تنفذوه ألن هاد الناس، 11 السنة وهما تيساينوا هاد الحكم و 

تيعانيو، تبدلوا ثالثة تالحكومات، تبدل الدستور وهاد الناس مازال ما 

توصلوا بالتعويضات ديالهم، إقليم موالي يعقوب جماعة عين الشقف، 

هللا يجازيك بخير السيد الوزير، ال، خذ بعين اإلعتبار الفقر والهشاشة 

اللي تيعيشوها هاد الناس، راه من بعد الناس ما كانوا تيعيشو واحد 

العيشة البأس بها وأنهم تيستغلوا األرا�ضي ديالهم منين جات الطريق 

ودازت في األرض ديالهم قالوا غنستافدوا وغنعوضو األراض ديالنا، 

دابا تيعيشو الفقر، الراجل كان كيخدم في األرض ديالوا هو ولوليدات 

ديالوا، دابا ما بقى عندوا ال ما يؤخر وال ما يقدم، نلتمس منكم ونطلب 

ونجدد طلبنا بتسريع بتنفيذ هاد الحكم القضائي، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب دائما تعقيب 

إضافي.

عينيئب عييلد صيلح عمللوك6:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير نشكركم ونشكر من خاللكم الحكومة على الجهود 

املبذولة، في إطار العدالة املجالية أذكر هاد الكالم قلنه سابقا ونقوله 

اليوم أن جهة سوس ماسة تنتظر حظها من هذه العدالة املجالية، 

أقاليم جهة سوس ماسة، إقليم أكادير إداوتنان، أكادير املدينة املعروفة 

بتاريخها، بوضعها كذلك كعاصمة ديال الجهة، إذن ننتظر جهودكم في 

هذا املجال، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

تعقيبات  من  هناك  ليس  أعتقد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

إضافية أخرى، السيد الوزير.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

في  كنت  فاش  أنا  املحترم  النائب  السيد  يعقوب،  بموالي  نبدى 

النوع من  واحد  في  السؤال  هاد  السؤال ألن  هاد  فاس جاوبت على 

األولى  الدرهم  ديال  مليون   30 والنقل  التجهيز  وزارة  التدقيق،  عدم 
اللي حدداتها اللجنة موجودة، مشاو الناس للقضاء حكم ب25 مليون 
وزارة  عند  كاينش  ما  اإلشكال  عندها،  والنقل  التجهيز  ووزارة  زايدة 

التجهيز والنقل، ألن ما عندهاش الوصاية ديال السالليات، ملا غادي 

امللفات تتقاعد وتوضح حنا مستاعدين، اللي علينا حنا هو أن الفلوس 

موجودين، فإذن السؤال مطروح في العنوان الخطأ السيد النائب، وأنا 

هاد ال�ضي قلتوا في فاس.

املسألة الثانية ال�ضي بالفريج التران غيوصل للراشيدية وغيوصل 

لكويرة إن شاء هللا في الوقت ديالو، أنت رجل تعرف أنه في هاد املجال 

هادا، هاد املجال ما تيحتملش السيد النائب أننا نقولوا كالم ما قابطش 

في جميع دول العالم املردودية اإلقتصادية مطروحة، ملا تتكون عندك 

طريق تدير 1500 عربة في اليوم، إيال جينا وقلنا للسادة للرأي العام، 

ألن خاصنا نديروا فيها طريق سيار، تنكونوا هادوك الناس تنبيعوا ليهم 

األوهام، هناك مجموعة من املعطيات اإلقتصادية حاضرة.

السيدة النائبة اختصرت العدالة املجالية فقط في الطريق السيار 

اللي غادي من الناظور ملّسون، خصنا نقولو بعدا أوال بأننا احنا راه 

احنا تنهيو الطريق السريع اللي هاذي سنوات الطريق السريع فيه 150 

كلم تقريبا واللي غادي ينتهي إن شاء هللا أنا التزمت باش ينتهي في بداية 

السنة املقبلة بإذن هللا، وهاذ الطريق هذا السريع هو يدرس ضمن 

الطرق السريعة معذرة ضمن الطرق السيارة اللي مطروحة، ما كاينش 

غير هذا كاين هذا الناس ديال فاس طارحين الطريق السيار ديالهم، 

ديال  الناس  ديالهم،  السيار  الطريق  الرشيدية طارحين  ديال  الناس 

سوس-ماسة طارحين الطريق اللي غيكون طريق سيار دائري، هناك 
مجموعة من الطرق السيارة شنا هو الخيط الناظم ديالها؟ أنها ستكون 

طرق مهمة لكن املردودية اآلن ديالها على مستوى الجوالن ضعيفة جدا 

وهذا بطبيعة الحال تيحتاج واحد شوية ديال الوقت..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال الخامس املتعلق بالتعاطي 

الشرقية  والهضاب  والريف  األطلس  لسكان  القاسية  الظروف  مع 

والجنوبية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن املجموعة النيابية 

للتقدم واإلشتراكية، فليتفضل السيد النائب املحترم يطرح سؤالو.
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عينيئب عييلد سعلد عنمللي:

السيد الوزير، تعيش ساكنة الريف واألطلس واألطلس والهضاب 
الشرقية والجنوبية ظروف مناخية قاسية جدا بغيناكم أنتما كحكومة 
توريونا أشنا هي االحتياطات واإلجراءات املتخذة من طرفكم من أجل 

التخفيف من هذه الظروف القاسية؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير لكم الجواب.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

طيب التدخل ديال الحكومة تيكون في مستويات، كاين املستوى 
اللي هو بنيوي ويمكن نرجعو لو بالتفصيل تيعلق بهاذ املشروع الكبير 
ديال تقليص الفوارق املجالية والفوارق اإلجتماعية PRTDS اللي كان 
أعلن عليه جاللة امللك فيه بسرعة 22 ألف كلم من الطرق القروية 
260 منشأة فنية التكلفة ديال 28 مليار ديال الدرهم غيستافد منو 3.5 
مليون نسمة الساكنة القروية موزعة على 73 إقليم تهم 859 جماعة 
7761 دوار،هذه كلها مناطق باألساس مناطق اللي هي بعيدة، احنا 
التزمنا في وزارة التجهيز والنقل أننا نربطو هاذ الشبكة هاذي نربطوها 
الدرهم،  ديال  املليار  ديال   8 حوالي  يكلفنا  وغادي  املصنفة  بالطرق 
وغتكون فيها 180 منشأة، لكن سنويا بطبيعة الحال ألننا درت زيارة 
تفقدية لهاذ املجال سنويا عندنا واحد املجموعة ديال األمور نتخذها 

لفك العزلة عن املناطق املحاصرة بالثلوج، شكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب فلتتفضلوا.

عينيئب عييلد كميل بنشق5وق ك5يم6:

السيد الوزير املحترم نشكركم على املجهودات، لكن اليوم املناطق 
الجبلية راها منكوبة واملناطق النائية راها تعاني، في وقت الثلوج شنو 
تديرو فهاد الوقت هذا، أشنا هي املجهودات اللي كتقومو بها استثنائيا 
لفك العزلة كنعرفو بأن الطرق املقطوعة يعني ضيعت الكثير من مصالح 
نمشيوش  باغيين  كانو  اللي  الشباب  الساكنة ومن مصالح عدد من 
يجتازو مباريات ديال التوظيف ولقاوراسهم محاصرين بالثلوج وضاعت 
ليهم فرص ديال الحصول على فرصة شغل، قس على ذلك بأننا اليوم 
البد السيد الوزير من خالل الحكومة نعطيو برامج قوية وفاعلة لهاذ 
املناطق ونخصصو لها إمكانيات استثنائية للتأهيل ديالها باش تولي 
بحالها بحال املناطق األخرى، العدالة اإلجتماعية راه هي هاذي ألننا 
خصنا نسعاو جاهدين أن هاذ املناطق نقّربوها على األقل �ضي شوية 
للمناطق اللي قريبة ليها باش ما نبقاوش كل مرة كنديرو حلول اللي هي 

استثنائية وما�ضي حلول اللي هي كافية وكتبقى دائما دون املستوى الذي 
النائية  الجبلية واملناطق  املناطق  اليوم راه  السكان، وبالتالي  ينشده 
واملناطق البعيدة تعيش التهميش وتعيش املعاناة والحرمان قس على 
ذلك املعاناة من البرد القارس وغياب وسائل التدفئة، املدارس أغلقت، 
يعني أوالد الشعب اآلن ما كيقراوش بهذه الظروف، قس على ذلك أيضا 
الطرقات السيد الوزير اللي خصها تتعزز واملسالك الطرقية اللي خصها 
تتعزز في الفضاء القروي والجبلي بشكل مكثف وتعطى الفرصة أن 
الساكنة تعيش في كرامة وعدالة إجتماعية في املستوى الذي يليق، 

شكرا لكم.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ال يبدو. 
إذن السيد الوزير.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

أوال ال�ضي بنشقرون جاوبتك على املستوى الهيكلي، راه 22.000 
كيلومتر هذه طرق قروية، وكلها غتم�ضي لهاذ األقاليم هذه، وغتكلف 
تقريبا يعني حوالي 28 مليار ديال الدرهم، املسائل األخرى ال أنا بغيت 
نقول واحد القضية كاين جهد كبير تبذلها وزارة التجهيز والنقل أو احنا 
حرصنا على أننا نفكو هاذيك الطرق، وعلى كل حال أنا ما بغيتش ندير 
مقارنات بما يجري في دول العالم، لكن جميع الدول اللي فيها الثلوج 
كاين فيها هاذ اإلشكال هذا، وأنا كانوا املوظفين ديالي تيبقاو كاين الليل 
كاين اللي كينعس ساعتين، تينعس ثالثة السوايع في الليل باش يفكو 
هاذ الطرق، وأنا هاذ ال�ضي شفتو بعيني، فبالتالي كاين واحد الجهد وراه 
احنا درنا يعني عبأنا واحد العدد داآلليات، عبأنا واحد العدد ديال 
السائقين، ودرنا تعاقد مع سائقين وحرصنا على أن هاذ ال�ضي يكون، 
وهاذ ال�ضي كاين على مستوى التجهيز، وكاين كذلك على مستوى قطاع 

الصحة.

عييلد ائيس علجليل:

املتعلق بصيانة  السادس  السؤال  إلى  الوزير، ونمر  السيد  شكرا 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الطرقية  الشبكة 
لبسط  النائب  السيد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي 

السؤال.

عينيئب عييلد هشيم سعنين:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

ما يخص صيانة  في  وزارتكم  برنامج  نسائلكم عن  الوزير  السيد 
الطرق الجهوية واإلقليمية ببالدنا؟ شكرا.
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عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم، جواب السيد الوزير.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

السيد الرئيس، غنم�ضي مباشرة لنص السؤال ديال السيد النائب 
ألن هذا فعال طرح السؤال على آسفي. آسفي فيها برمجة إنجاز أشغال 
وتوسيع وتقوية مجموعة من املحاور الطرقية على طول 418 كيلومتر 
بتكلفة تقدر ب 254 مليون درهم في إطار برنامج حول الفوارق املجالية 
واإلجتماعية PRTDS ما بين 2017-2020، كاين البرامج االعتيادية ديال 
وزارة التجهيز والنقل فيها 25 كيلومتر من الطرق و3 املنشآت فنية 66 
مليون ديال الدرهم، عندنا اتفاقية شراكة صحيح أعترف بذلك تناهز 
620 مليون ديال الدرهم، مازال تنذكرو فيها ألن الغالف املالي نسبيا 
غالف مرتفع بالنسبة لسميتو، لكن أنا أعتقد أنه يمكن نوصلو فيها 

لواحد التوافق إذا كان هناك شركاء آخرين، شكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل.

عينيئب عييلد هشيم سعنين:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، احنا متفقين معاكم في الكالم ولكن التفعيل راه 

في  واإلقليمية  الجهوية  الطرق  من  مجموعة  غير  والو،  فيه  كاين  ما 

املغرب اللي كتعيش وضعية كارثية، ونعطيك جبدتو كمدينة آسفي، ما 

استفذاتش من البرنامج ديال وزارتكم كيما سبق للسيد النائب وقال 

10 سنين، 10 سنوات، في البرنامج فاش في الوالية السابقة 2011-

2016 ما استفذش من الوزارة وحتى مترو ما جاش ملدينة آسفي أو 

كمثال الطريق الجهوية 202 اللي كتربط ما بين الطريق السيار وآسفي 

للمصادقة  ومشات   ،2016 أبريل  شهر  ديالها  الصفقة  تعطات  اللي 

لحد اآلن ما كاين والو، بغينا نسولوكم السيد الوزير هاذ الصفقة فين 

مشات عاوتني، وهناك كيما جبد األخ السيد النائب قبل مني الطريق 

23.07 اللي كتربط ما بين آسفي وسبت كزولة، واملنفذ الرئي�ضي لجنوب 

املغرب، واللي عدة مراسالت راسلناكم ولو جواب، وبالتالي درتو ليها حل 

ترقيعي، كنتمناو السيد الوزير تعطو االعتبار ملدينة آسفي راه بحال إيال 

ما عندكومش كاع في الخريطة املغربية، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

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

تفضل.

عينيئب عييلد عدايس أوقمني:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، هاذ النداء أن موجهو للحكومة كاملة، ألن ربما في 
الجواب ديالكم ملي غنوضع السؤال غتقول لي بأن الطرق الغير املصنفة 
ما كتكلفش بها وزارة التجهيز، ولكن اآلن النداء ديالي موجه لجميع 
املتدخلين حول الطرق الغير املعبدة والغير مصنفة، عدد ديال الطرق 
من هاذ الطرق هاذو يتواجد بالجبال، ونعطيكم على سبيل املثال واحد 
الطريق اللي تكلفت بها وزارة التجهيز هي اللي كانت صوبتها عبدتها ولكن 
مع األسف اآلن راه في تآكل نهار على نهار، والجماعات املحلية جماعة 
تانسيت وجماعة بومريم جماعات فقيرة ما يمكن ليهاش ما كتديرش 
فائض ديال باش يمكن ليها باش ترمم هاديك الطريق، لهذا السيد 
الوزير كنطلب من السيد السيد الوزير من الحكومة كلها أنها تشوف 
�ضي طريقة باش غادي ترمم هاد النوع ديال الطرق الغير املصنفة واللي 
هي ضاعت فيها الفلوس، وما غنخليوهاش كتضيع نهار بعد نهار، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، يبدوا أن تفضل السيد النائب.

عينيئب عييلد نوفل شبيط:

السيد الوزير، جميع الطرق باملغرب راه تعاني من صيانة الشبكة، 
على سبيل املثال إقليم تازة، السكان راهما السيد الوزير في عزلة تامة، 
نعطيك غير ما بين جماعة برارحة، مسيلة وكاف الغار وتازة، راسلناكم 
السيد الوزير وكتقولنا راه الدراسة في طور اإلنجاز، واش هاد الدراسة 

غتبقى ناعسة وال ما فهمناش شنو هو املشكل السيد الوزير.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، إذن لكم الكلمة السيد الوزير.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

السيد النائب ديال آسفي أنا بمقدار ما تنحيي أنه السؤال ديالوا 
على كل حال اللي جاني كان كيتكلم على آسفي، وأنا قلت داك ال�ضي 
ديال آسفي وقلت كاينة اتفاقية، وحنا تناقشوها، أنا ما بغيتش ندخل 
اإلتفاقية  جميع  تالشركاء،  إشكال  عندنا  كان  ديالها،  التفاصيل  في 
اللي تنديروا تيكونو عندنا شركاء، تناخدوا حنا وزارة التجهيز 50 %، 
النائب  السيد  قالها  الثانية قضية  املسألة  55 على حساب سميتو. 
غير صحيحة، تيقول راسلناكم وما جاوبتش، أنا بغيتك تعطيني هذا 
السادة  نستقبل  تنقيل  أنا  جاوبتكش،  وما  راسلتينا  اللي  املراسالت 
النواب والسادة املنتخبين تالناقش معاهم وتنكون صريح، اللي قادر 
عليه تنقول غنديروا، نتا قلتي كالم ما�ضي واضح، تتقول راسلناكم 
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وما جوبتيناش، وهذا غير صحيح، القضية ديال تازة، هادي ثاني مرة 
تطرح لي هاد السؤال وتنقولك تازة، كاين اتفاقية 580 مليون، التزمت 
بها الوزارة باش تدير فيها تقريبا أكثر من 70 % وأنا أمضيتها رغم أنها 
في الحقيقة على مستوى الشركاء كانت غير عادلة، باش تبقى اإلدارة 
منضبطة، كل مرة تتقولي هاد سميتو، راه كاين واحد الجزء كبير اللي 
غيدار في الفوارق املجالية، وكاين جزء كبير اللي غيدار في هاد اإلتفاقية.

فيما يتعلق بالتعليق ديال السيد النائب أنا متافق معاه، ولكن 
لألسف الشديد أن وزارة التجهيز والنقل ال يمكن أن تتدخل إال في املجال 
ديال الطرق املصنفة، وحتى هاداك PRTDS حنا حرصنا أننا ندخلوا 
الطرق املصنفة عالش؟ ألن واخا نديروا الطرق القروية اللي غتكلف 
تقريبا واحد 28 مليار ديال الدرهم، ربطها بالشبكة إيال هاديك الطرق 
املصنفة ما صلحناهاش، ما غيكون عندها حتى �ضي معنى، فبالتالي 
احنا حرصنا أن هاديك 8 داملليار اللي غتلتزم بها وزارة التجهيز والنقل 
تدخل في هاد املجال، لكن أنا متافق مع السيد النائب خاص اآلن واحد 
التفكير حقيقة أننا منين تنبنيوا هاد الطرق ونصلحوها من سيتكلف 
بها؟ ألن كاين واحد العدد ديال الطرق اآلن بدون عناوين تبنى، ولكن 

ال يتكلف بها..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال قبل األخير وهو سؤال متعلق 
والسادة  للسيدات  وورزازات  الحوز  إقليمي  بين  الرابط  النفق  بمآل 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد محمد أدمو�سى:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، بإسم فريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية أسائلكم 
أية  وورزازات  الحوز  إقليم  بين  ما  الرابط  النفق  عن  الوزير  السيد 

إستراتيجية، أية تدابير، أية مقاربات؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم، الكلمة السيد الوزير.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

املدخالن  أن  قدرها  تافياللت  درعة  الرئيس  السيد  الحقيقة  في 
ديالها، املدخل ديال الطريق السيار من الراشيدية ملكناس 15 مليار 
ديال الدرهم، والنفق إيال كنا غنديروه راحنا كنتكلموا 10-12 يمكن 
توصل حتى ل 15 مليار ديال الدرهم، طيب أنا غير باش نعاود ندقق 
شنو قلت، ألن هاد السؤال جاوبت عليه، دراسة النفق موجودة، يعني 

الدراسة األولية، اآلن حنا سنعلن عن الدراسات التفصيلية ديال هاد 
النفق، وأنا مؤخرا استقبلت أحد الوزراء اليابانيين وعاود تكلمنا على 
هاد النفق هذا، لكن شنو اللي كاين دابا شنو اللي كاين، في انتظار ألن 
النفق مشروع يمكن ياخذ على 10 سنوات، ما بين الدراسة ديالوا والبناء 
ديالوا والتعبئة املالية، احنا هاديك الطريق رقم 9، راه تتكلفنا 1.8 ديال 
املليار ديال الدرهم باش نصلحوها وما يمكنش ما نصلحوهاش خصنا 
نصلحوها ألن أي مشروع مشروع بحال النفق غياخذ وقت وباملناسبة 
أنا ما بغيتش عاود ثاني ندير املقارنات لكن في واحد العدد ديال الدول 
عموما مشروع األنفاق تياخذ الوقت، احنا عندنا فيه الشق اللي هوشق 
تقني بطبيعة الحال احنا يمكنا نتكلفوا به، لكن التعبئة ديال األموال 
دياله خصها بطبيعة الحال تفكير وأنا ما بغيتش ندير نقول نعطي وعود 
ما كايناش نقول بأنه هاد القضية راه غادي يديرها أو كذا، ال، اللي كاين 

هو الدراسات والتعبئة ديال...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، لكم تعقيب السيد النائب املحترم تفضلوا.

عينيئب عييلد محمد عدمو�سى:

التوضيحات فليكن في علمكم، السيد الوزير، بأن هاد املشروع 
هذا راه مشروع إيجابي وذو مردودية ألن أوال البواابة ديال جهة درعة- 
تافياللت وكذلك جهة سوس- ماسة وكذلك جميع األقاليم الجنوبية 
فدوره دور إيجابي وذو مردودية، وبالتالي غاديين مسافة فيها مشكل 
ديال املسافة مسافة أقل تقريبا 100 كيلومتر على الطريق الوطنية 
رقم 9 وباملناسبة تنشكر الحكومة على املجهودات املبذولة فهاد الطريق 
هذه، ولكن السيد الوزير كان جاوبنا على إثر الحادثة اللي كانت تتعرف 
تشكا، بأنه هناك دراسة وبالتالي هذا مشروع إيجابي وغادي تكون عنده 
مردودية وبالتالي سيكون عنده ومؤدى، ففي إطار يعني على املستوى 
اإلقتصادي وعلى اإلستثمار وكذا على مستوى مشروع ديال الجهات 
لهاد املعطيات و  هذا مشروع جد فعال وإيجابي فكنلتامسوا طبعا 
لهاد االعتبارات باش الحكومة يعني توضعوا في عين اإلعتبار، وبالتالي 
فالتعجيل به إيجابي جدا على مستوى على الناحية االقتصادية وكذلك 

على الناحية االستثمارية. وشكرا السيد الوزير.

عييلد ائيس علجليل:

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

عينيئب عييلد عييلعد عيصيدق:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، باملناسبة تنحييكم في هاد الحكومة وال الحكومة 
السابقة عن املجهودات الجبارة اللي عرفتها الطريق الوطنية رقم 9 اللي 
ما زالت فيها األوراش مفتوحة، وتنتساءلوكم على املصير ديال مقطع 



عدد.47–26.ربيع الثاني.1439  )15.يناير.2018( الجريدة الرسمية للبرملان6 5   

مرتفع تيشكا التال مزكان وأيضا املصير ديال مقطع تفلحت حتى آليت 
ورير، وأؤكد أن مطلب النفق ديال تيشكا ما يسمى بنفق تيشكا وهو ما 
بين الحوز وورزازات مطلب حيوي وإستراتيجي بالنسبة لساكنة املنطقة 

برمتها نتمنى تضاعف فيه الجهود وما نتوقفوش عليه، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، دائما في إطار التعقيب اإلضافي، تفضل 
السيد النائب.

عينيئب عييلد عسميعلل مليوي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، بالنسبة للتكلفة املالية اللي جات في املداخلة ديالكم 
املجانبة للصواب واملبالغ فيها فاش تنتحدثوا على نفق تيشكا تنتحدثوا 
على تكلفة مالية تقارب 3د املليار دالدرهم أي ال عالقة ب 10 حتى 12 
درهم في القارات الخمس نفس النفق، نفس الحجم بنفس التقنية 
التقنية تتكلف على العموم 3 ماليير دالدرهم، يعني ال عالقة ب 12 مليار 
درهم هذا من جهة هذا بدون األخذ بعين اإلعتبار تكلفة املواد األولية 
املوجودة واليد العاملة املتوفرة، الحاجة األساسية لي خصنا نشيروا 
ليها، السيد الوزير، أن هاد األوان أوان الصدق أن ساكنة سئموا من 
املناشدة واملناداة بإنجاز النفق، سئموا من العزلة، العزلة اللي تتعيشها 
الساكنة سئموا من الشعارات الرنانة بحال العدالة والعدالة املجالية 
التي تتغنون بها والتي ال يتجاوز صداها هاد الصالونات وال يصل منها 
تلك املناطق سوى الفتات، لذلك حتى 10 وال 12 مليار ديال الدرهم ال 
تساوي �ضيء مقابل معاناة ومقابل هاد الناس اللي أعطوا الكثير لهاد 

الوطن ولم يحصلوا بمباركة حكومية سوى على القليل.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ال 
يبدوا لكم الجواب السيد الوزير.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

تنآمنوا  بالعلم  تنآمنوا  احنا  لك  غنقول  آش  النائب  السيد 
باملهندسين ديالنا، املهندسين هم اللي داروا التقدير، إيال أنت عندك 
�ضي علم آخر ديال 3 د املليار أنا مستعدمن غّدا نفتح لك الوزارة، نفتح 
لك غّدا الوزارة ونديروه بثالثة د املليار ديال الدرهم، السيد النائب 
شوية ديال راه الرأي العام تيتبع، واش كون كان ثالثة د املليار ديال 
اللي تيديروهاد  الدولة درتاها شحال هاذي، وهاذو  الدرهم كون راه 
ال�ضي راه ما�ضي عبد القادر اعمارة هاذو راهم املهندسين ديال البالد، 
وباملناسبة خليك من املهندسين ديال بالدنا راه كاين اليابانيين اللي دارو 
هاذ الدراسة، املسألة الثانية هاذ القضية ديال الطريق الوطنية رقم 9 

هذاك الشطر ديال إمرزكان-تيشكا وقع فيه مشكل، وأنا كنت قلتو نحن 
اضطررنا اضطرارا أننا نفسخو العقدة مع ذيك الشركة، وأنا آملني ذلك 
ألن هاذيك شركة وطنية وفسخنا العقدة ألن ما التزماتش وضّيعات لينا 
الوقت وباقا تتضيع لينا الوقت ألن كاين آليات ديالها ونحن في دولة 
الحق والقانون ما تيمكنش وزارة التجهيز وال هذا اللي غادي نعطيوه 
الصفقة يمس اآلليات إيال ما هزاتهومش، ولكن نحن نحاول أن نحل 
هذا اإلشكال وأنا قلت آخر الدواء كان في الحقيقة الكي فاش اضطرينا 
نفسخو، بالنسبة للمقطع ديال تيشكا- توفليت ما طارحش إشكال، 
فيه عندنا بعض اإلشكاالت التقنية مرتبطة باإلنجرافات ديال التربة، 
مرة أخرى املهندسين ديالنا وهم في مستوى جيد يدرسون هاذ التوازن 
ما بين اإلنجرافات والحلول ديالها وما بين التكلفة ألن هاذ القضية ديال 
التكلفة دائما مطروحة، عود على بدء أنا تنقول القضية ديال النفق 
ال أحد ال أحد ال من الحكومة السابقة وال الحالية دارها في يعني جانبا، 
بأنه سنعلن على  فيها دراسات تفصيلية وأنا قلت  نحن ندرسها ألن 

الدراسات التفصيلية وملا يتم تعبئة..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، ونمر إلى السؤال األخير وهو سؤال 
بالثلوج  املناطق املحاصرة  العزلة عن  املتخذة لفك  التدابير  آني عن 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة، شكرا.

عينيئبل عييلدة م5يم وحيية:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

لفك  املتخذة  التدابير  الحكومة  وعبركم  نسائلكم  الوزير،  السيد 
العزلة عن املناطق املحاصرة بالثلوج؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السيد الوزير لكم الجواب.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

هذا تقريبا نفس السؤال اللي كان تطرح هذا يعطيني فرصة غيرباش 
نعطي شوية ديال التوضيحات على هاذ املرحلة اللي كانت هي مرحلة 
الحمد  واللي  تساقطت  اللي  الثلوج  بحجم  استثنائية  الحقيقة  في 
هلل مبشرات الخير بالنسبة لبالدنا بطبيعة الحال، تقريبا تسدو لينا 
حوالي 5000 كلم من الطرق الوطنية والجهوية اإلقليمية عندنا جميع 
بطبيعة  اللي   un Pc املركز  واحد  واحد  كان عندنا  ديالها  التفاصيل 
الحال تيخلينا نتابعو هاذ ال�ضي وتحركت الفرق من طبيعة الحال من 
وزارة التجهيز والنقل، كذلك مستوى وزارة الداخلية السلطات املحلية 
ويجب أن نقول أن الحمد هلل حتى املنتخبين ساعدو بطبيعة الحال 
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بالعالقات ديالهم مع املواطنين، كان عندنا شوية ديال اإلشكاالت ألن 
املواطن ما تيفهمش �ضي مرة عالش تنديرو الحاجز، وكاين �ضي وحدين 
تيبغيو يتجاوزوه، ولكن في العموم كان واحد التفّهم، ودرنا بالغات قبل 
تنحثو املواطنين باش يديرو واحد العدد ديال االلتزامات، ودرنا كذلك 
واحد املجموعة ديال التطبيقات خاصة التطبيق ديال ماغوت إلى غير 
ذلك، لكن عموما كانت عندنا 956 آلية، منها 117 آلية خاصة بإزاحة 
الثلوج املوزعة على جميع املصالح الخارجية، وكانت عندنا تقريبا واحد 
23 وحدة وخصصنا واحد العدد ديال املبالغ املالية وكنا صارمين في 
هذا السيد الرئيس، أنا كانو كيتصلو بيا واحد العدد ديال األقاليم 
 راه احنا عندنا إشكال زيدونا، ذاك ال�ضي اللي التزمنا به 

ّ
باش يقولك ال

حددناه بدون محاباة إقليم دون إقليم، شكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، لكم التعقيب السيدة النائبة.

عينيئبل عييلدة م5يم وحيية:

املغاربة  املواطنين  جميع  شأن  شأنا  تابعنا  احنا  الوزير،  السيد 

التعليمات السامية لصاحب الجاللة نصره هللا بهاذ الخصوص، السيد 

وزير الداخلية عقد اجتماع استدعى له جميع املصالح املعنية واللي بثته 

وسائل اإلعالم عبر التلفزيون الرسمي فعال جميع لجن اليقظة كانوا في 

حالة تأهب، وهنا السيد الوزير إيال اسمحتي ليا غنعطيك املثال بإقليم 

شيشاوة وال إقليم بني مالل بالخصوص، فعال السيد الوالي ورجال 

ما عاونتوهمش،  التجهيز  أنتم كوزارة  بمجهود جبار، ولكن  السلطة 

لم توفروا اآلليات الالزمة لفك العزلة عن املناطق املحاصرة بالثلوج، 

السيد الوزير وأنتم اآلن كتبتاسموا لنا غنقوليكم بأن الطريق الجهوية 
رقم 317 الرابطة بين القصيبة وإملشيل كانت مسدودة 3 أيام حتى 

اليوم الرابع عاد تفتحات، وملي فتحتوا فتحتوا مسلك يعني مسلك 

صغير حتى إمكانية أن سياراتان يتالقاوا أصبح مهمة مستحيلة، السيد 

chasses neige خصهم  من  النوع  الثلوج  كاسحات  هادوك  الوزير، 

يم�ضي يفتحوا حتى دوك الطرق الغير املصنفة مادمتم أنكم تكلمتوا 

بأنها تساقطات استثنائية على مستوى مجموعة من الدواوير، ونذكر 

على سبيل املثال أتروزو، أغبالو، كركور، تنيار واللي عرفات احتجاجات 

نتاع الساكنة ألنهم بقاوا محاصرين بالثلوج لحد البارحة، السيد الوزير 

قطاعكم يفتقر لرؤية استباقية قطاعكم يدبر أزمة في ظل غياب تنمية 

مندمجة وشاملة باملناطق الجبلية، السيد الوزير، دائما ترفعون شعار 

ضمان حقوق اإلنسان، فين حق هاد الناس من هاد كاسحات الثلوج 

اللي تتقولوا، فين حق هاد الناس من الطريق خصهم توفر لهم الطريق 

حيث إيال مرض لهم �ضي واحد يلقاوا من يدوزوه، الثلج ضرب في ساعة، 

الناس اللي مرضات ما لقاتش ملي تدوز، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

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

عينيئب عييلد مصطفى عيك5دي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

شكرا السيد الوزير، أوال السيد الوزير، نشكر املصالح اإلقليمية 
التابعة لكم ونشكر كذلك السلطات التي تقوم بمجهودات جبارة لفك 
العزلة على مجموعة من الجماعات، لكن هناك مجموعة من الدواوير، 
السيد الوزير بمجموعة من الجماعات بإقليم تارودانت كأكادير ملول، 
أسكاون، تاويالت، أسايس، زكموزن، أزرار، سيدي عبد هللا أوسعيد، 
إلى  تيزي نتاست، املواطنون يعانون األمرين في هذه الدواوير للولوج 
الخدمات اإلجتماعية خاصة إلى التعليم وكذا إلى جلب التغذية وإلى 
التطبيب كذلك، لذا نناشد الحكومة ونطالب الحكومة من خاللكم 

التدخل في هذه املناطق، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ال يبدو، السيد الوزير.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيدة النائبة، أوال القطاع ما�ضي قطاع ديالي، هذه وزارة التجهيز 
باملناسبة  لك  ونقول  البالد،  ديال  قطاع  هذا  واللوجيستيك  والنقل 
واعطيتيني فرصة باش نحيي األطر واملستخدمين والشيافر وكاع اللي 
خدام في وزارة التجهيز والنقل، بينما كان البعض ينام ملء جفونه 
الليل، وكانوا  للنصاصة من  كانوا كيشتاغلوا حتى  بيوتهم، هادوا  في 
القطاعات  باملناسبة جميع  القضية هذه  بإمكانيات، وهاد  تيخدموا 
الوزارية بما فيها وزارة الداخلية ورؤساء الجهات كانوا تينوهوا بالعمل 
اللي قامت به وزارة التجهيز والنقل، وباملناسبة ما�ضي هاد الوزارة قامت 
به حتى جى عبد القادر عمارة، الوزارة كانت تقوم به وال زالت تقوم به 
والعدد داآلليات اللي سخرنا حوالي 957 آلية فيها واحد العدد ديال 
كاسحات الثلوج، وإن شاء هللا في السنوات املقبلة غايرتافع هاد العدد، 
هاد السنة كانت استثنائية وكان فيها تظافر الجهود، ومن حقنا أن 
نتساءل اآلن شكون اللي كان كمتدخل وأشنوا داروا، ألن كاينين جهات 
وكاين أقاليم وكل واحد وأنا ما تنبغيش ندخل في هاد املزايدات لكن أنا 
تنقول املحصلة ماذا؟ هو أن الناس اشتغلوا بتظافر الجهود، بنكران 
الذات، وعارفين بأن هاديك الثلوج كانت قياسة وكانت استثنائية وكل 

�ضي اشتغل فيها.
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عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم السيد الوزير، ونشكركم على حسن مساهمتكم في هذا 
القطاع. لنمر إلى قطاع آخر قطاع الصحة والتي ستتولون اإلجابة عنه 
أيضا وفيما يلي سؤاالن آنيان لهما وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بانتشار 
داء اللشيمانيا في بعض املناطق، وعليه سيتم طرحهما دفعة واحدة 
لينال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، إذن السؤال األول للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عييلدة فيتحل عيشوثي 6:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

إقليم  بقوة  ليضرب  اللشمانيا  داء  عاد  املحترم،  الوزير  السيد 
زاكورة وخصوصا جماعة تنزولين، وطبعا هذا الداء هو كذلك يتواجد 
في مناطق أخرى بإقليم تنغير جماعات النيف وليضيف أعباء جديدة 
مستوى  على  كبير  مجهود  كيبدل  باملناسبة  هو  اللي  الصحة  لقطاع 
جهة درعة تافياللت، ولكنه يواجه صعوبات كبيرة على مستوى املوارد 
نسائلكم  املوضوع  هذا  حول  الصحية،  الخدمات  ونجاعة  البشرية 

السيد الوزير؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل السيد النائب.

عينيئب عييلد عم5و ودي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

في البداية أزول فالون أسكاس أماينو إمغرابين كلو إمازيغن، السؤال 
الوزارة  إتخذتها  التي  الوزير، عن ما هي اإلجراءات اآلنية هي  السيد 
تافياللت  درعة  جهة  من  مختلفة  بمناطق  الليشمانيا،  داء  ملحاربة 

وإقليم الراشيدية بالخصوص؟

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير، الجواب عن السؤالين.

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء، عملكلف بييقليم مقيم وزي5 عيصحل:

شكرا للفريقين املحترمين اللي طرحوا، بطبيعة الحال، هاد السؤاالن 
حول داء الليشمانيا، أنا بغيت نقول في البداية أنه عكس ربما ما يقال 
هو هاد داء الليشمانيا هو داء ال زال داء مستوطنا في بالدنا، هو تيعرف، 
يعني، بسميتو يعني ب CYCLICITé ديالو، كاين بعض السنوات تيكون 
تيكون قوي، بعض السنوات تيكون أقل، فالبتالي هو سنويا تتكون 

عندنا حاالت..، طيب هو معروف، بطبيعة الحال، على مستوى األمور 
العلمية ديالو، بغيت غي نقول اشنو دارت، اشنو دارت وزارة الصحة 

اللي تدخالت عبر، تقريبا، 4 داملحاور:

املحور األول هو الكشف الشامل والتكفل بالحاالت املرضية على 
مستوى كل املناطق املوبوءة، خاصة في الوسط املدر�ضي فواحد العدد 
هناك،  وكانت  تلميذ،   128730 واحد  فحصنا  تقريبا  الدواوير  ديال 
بطبيعة الحال مجموعة دالحاالت اآلن منين تنقول الحاالت، يعني، 
التي ثبتت وبائيا أنها ديال الليشمانيا 3548 حالة والعالج اللي تنستعملو 
أساسا  تيتبنى  اللي  للصحة  العاملية  املنظمة  تتقررو  اللي  العالج  هو 

L’AGLICANTINE؛

هو  تيتعتبر  اللي  األصغر  الفأر  ومحاربة  مراقبة  هو  الثاني  املحور 
الخزان داملرض، ب420 زيارة لحوالي 55 محطة ملراقبة هاد الفأر هذا؛

ثم كاين املحور الثالث هو محاربة ناقل العدوى أو ذبابة الرمل، 
القيام ب72 زيارة ل 30 محطة ملراقبة ناقل العدوى، والقيام ب 645 
حملة نظافة بالنقط السوداء والتخلص من النفايات إلى غير ذلك، 
علما بغيت غير نقول واحد القضية بالدنا عندها واحد البرنامج اللي 

تيتسمى برنامج محاربة األمراض التي تسبب فيها نواقل العدوى؛

واملحور الرابع هو التوعية الصحية والتواصل وهاد ال�ضي قامت 
به األطر الصحية وبمعية جمعيات من املجتمع املدني اللي مشكورة 

انخرطت معنا فهاد العملية، شكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، إذن تعقيب ألحد السيدات والسادة 
من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عييلدة نزهل عييز دي:

السيد الوزير، رغم املجهودات التي تبذلها وزارة الصحة إال أن تراكم 
العجز لعقود طوال على مستوى الخدمات الصحية املقدمة بجهة درعة 
تافياللت، عموما وإقليم زاكورة على وجه الخصوص خلف بنية صحية 
متخلفة وبئيسة السيد الوزير، سواء تعلق بالخدمات الصحية املقدمة 
باملستشفى الذي يسمى تجنيا إقليمي، سواء تعلق األمر باملستوصفات، 
وكذلك  والتمريضية  الطبية  األطر  في  الحاد  الخصاص  إليه  مضاف 
املعدات والتجهيزات، ومع عودة الليشمانيا السيد الوزير لإلنتشار في 
مجموعة من الدواوير والجماعات كجماعة تينزولين وبوزروال إال وجه 
من وجوه هاد البؤس الصحي الذي يعيشه اإلقليم، في غياب مياه كافية 
اللوجيستيكية، مما يحتم معه  وانعدام الصرف الصحي والهشاشة 
السيد الوزير تكاثف مجهودات مجموعة من القطاعات لتطويق هذه 
والكافية  الالزمة  واللوجيستيكية  البشرية  اإلمكانات  وتوفير  الظاهرة 
باإلقليم، وباملناسبة السيد الوزير، نسائلكم عن اتفاقية الشراكة بين 
جهة درعة تافياللت والوزارة؟ التي نعتبرها مدخال من مداخيل جبر 
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الضرر الصحي في هاد املنطقة ومدخال لحلحلة الوضع الصحي بالجهة، 
وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب ألحد النواب، تفضل السيد النائب 
من فريق األصالة واملعاصرة.

عينيئب عييلد عم5و ودي:

تبقى محدودة وفي  الوزير، نعم تقومون بمجهودات لكن  السيد 
مناطق معينة، ومرض الليشمانيا لم يعد وإنما مستمر طوال السنة 
حسب اإلحصائيات ديال الوزارة ديالكم، بأن األرقام ديال الليشمانيا 
بإقليم الراشيدية وزاكورة وورزازات وتنغير، يعني موجودة طيلة يعني 
طيلة أيام السنة، ولألسف يعني هاد اإلحصائيات فهي إحصائيات فقط 
للحاالت التي تم الوقوف عليها في املراكز القريبة من املستوصفات، 
أما املناطق األكثر يعني التي تعرف انتشار أكثر للمرض يعني كاينة في 
مناطق بعيدة يعني وما وصلهاش اإلحصاء، وغير مواكبة من طرف وزارة 
الصحة. لذا كنطالبكم أن يعني تنسقوا مع مختلف القطاعات األخرى 
ألن وزارة الصحة حقيقة لوحدها غير كافية على التصدي النتشار داء 
الليشمانيا، إذن نطلب من وزارتكم التنسيق مع السلطات املحلية مع 
املجالس املنتخبة، ودعم املجتمع املدني من أجل التصدي لهذا املرض، 
يعني عن طريق تقديم حلول واقعية في امليدان يعني محاربة الفئات 
التي تعتبر الكائن العائل لهذا املرض، فمثال جماعة ملعب مركز تولوك 
مركز يعني كبير جدا، فيه أكثر من 12 ألف نسمة وال يتوفر على طبيب 
للوقوف على الحاالت املرضية، إذن كنطالبوا بتعيين يعني األطر الطبية 
الكافية في هاد الجماعات هادي، نفس ال�ضيء بالنسبة لجماعة سيدي 
علي، نفس ال�ضيء بالنسبة لجماعة الريصاني، إذن هادي كلها جماعات 
قروية بإقليم الراشيدية كتعرف االنتشار ديال هاد املرض هذا، وحنا 
كنعرفوا بأن العالج ديالوا كيتطلب واحد املدة ديال 3 حتى ل4 ديال 
األسابيع، أما هاد العالجات اللي كتقدم تبقى عالجات موقتة يعني وال 

تشفي يعني الساكنة في محاربة داء الليشمانيا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عينيئبل عييلدة سملل وعالل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، فاش يا هللا رجع داء الليشمانيا وكان عدد الحاالت 
ال يفوق 320 حالة تقدمنا بملتمس لرئيس الحكومة وتقدمنا بسؤال 
الداء،  هاد  انتشار  للحد من  املتخذة  التدابير  لوزاراتكم حول  كتابي 
ولألسف لم نتلقى أي رد إلى حد اآلن، السيد الوزير باإلضافة للوضع 

املحزن اللي كيعرفو قطاع الصحة بإقليم زاكورة حيث انعدام املوارد 
األقاليم،  جماعات  مستوصفات  أغلب  في  املادية  واملوارد  البشرية 
والنقص الحاد في األدوية، كاين هناك تلوث السيد الوزير اللي كتعرفو 
أنه من أهم أسباب تف�ضي هذا املرض، السيد الوزير نتحدث عن إقليم 
الصعبة،  أوضاعه  من  الوباء  هذا  زاد  واآلن  ومهمش،  فقير  حدودي 
لذا السيد الوزير نطالب من خاللكم جميع األطراف املعنية التدخل 
العاجل للقضاء على هذا املرض ومسبباته، السيد الوزير األوضاع يعني 
صعب مما كتصوروا، حيث ارتفع عدد الحاالت من 320 إلى 1420 
في  بزاكورة،  لوزارة الصحة  املندوب اإلقليمي  حالة حسب معطيات 

ظرف وجيز، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير، هل هناك من رد؟

عييلد عبد عيقيدا ععمياة، وزي5 عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك 
وعمليء، عملكلف بييقليم مقيم وزي5 عيصحل:

أوال السادة النواب أنا كنعترف بواحد القضية، حقيقة ملا كتقولوها 
بكل صدق ماعنديش جواب اللي يمكن يكون جواب قاطع، حنا عندنا 
هذه  لكن  باملناسبة،  الوطني  املستوى  على  الطبية  األطر  في  مشكل 
املنطقة وبعض املناطق عندنا فيهم اإلشكاالت، هاد ال�ضي عالش ف 
غير  نقول  بغيت  وأنا  مالي،  منصب   4000 عطاتنا  الحكومة   ،2018
بالنسبة لدرعة-تافياللت تنقولها للسادة النواب باش من بعد يراقبو 
معانا معنا هاد املسألة، في 2017 يفترض أننا 219 إطار طبي ما بين 
طبيب عام، طبيب اختصا�ضي وممرض، أنا كنواعدكم في 2018 إن 

شاء هللا غتكون 42 طبيب و40 طبيب مختص و235 ممرض.

اإلشكال اللي كيوقع لنا وأنا أقولها بصراحة، راه املشكل �ضي مرة 
ما�ضي في املوارد املالية، راه مصاب نلقاو شكون غيم�ضي لينا لبعض 
املناطق، داك ال�ضي عالش أنا كنقول مزيان مع املجتمع املدني تكون 
هناك واحد التعاون وثيق ألنه فعال قد تكون بعض املناطق، ألن حنا 
األرقام اللي عندنا هي أرقام على مستوى الجهة، أنا رسلت املدير ديال 
األوبئة وديال محاربة األمراض، وغنعاود نصيفطو في األسبوع املقبل 
باش عاود يجلس مع جمعيات املجتمع املدني، لكن اإلشكال اللي عندنا 
ما�ضي إشكال ديال traitement، ألن هداك العالج هو منصوص عليه، 
هو تياخذ شوية الوقت ما�ضي 3، 4 األسابيع، يمكن ياخد حتى 6، 7 
 c›est. une. glécantine ،c›est. un. traitement. local , األسابيع، وهو

اللي خصها تدار فسميتو.

ونحن نحرص على ذلك والدواء باملناسبة هو مجاني، لكن حقيقة 
عندناش  ما  الشديد،  لألسف  ألنه  لينا  تهرب  الجيوب  بعض  يمكن 
دائما األطر الطبية، فاحنا هاد املسألة غادي نتابعوها وأنا كيفما قلت 
غيم�ضي املدير، والراجح الراجح في األيام املقبلة نقدر نقوم أنا بزيارة 
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لهاد املناطق، لكن غير بغيت نرجع لواحد املسألة، راه هاد الحدة ديال 
هاد الليشمانيا ديال هاد السنة راه عرفناها في سنوات أخرى حيت 
أنا هاد ال�ضي عالش تكلمت على cyclicité ديالها. ولكن عموما حسب 
املعطيات الوبائية اللي عندنا واملعطيات العلمية، يعني ما كاينش �ضي 
حاجة يخ�ضى منها، أدناها يمكن لها تتسع أو تم�ضي ملناطق أخرى، ألن 

األسباب ديالها معروفة.

األخرى  القطاعات  مع  نشتغلوا  أننا  ديال  طرحتو  اللي  القضية 
املعنية، وأساسا وزارة الداخلية وزارة الفالحة، حنا طالبنا بأن اللجان 
املعنية، اللجان اإلقليمية والجهوية حول هذا املوضوع، أنه تشتغل 
بواحد الوتيرة أكبر، باش هاد األمور إن شاء هللا، ما تزعجش بطبيعة 
السيد  شكرا  املسألة،  هاد  من  مخلوعين  وتخليهم  املواطنين  الحال 

الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، وشكرا لكم مرة أخرى على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة. وننتقل إلى القطاع املوالي هو القطاع املكلف بإصالح 
اإلدارة والوظيفة العمومية. عدد األسئلة 5، نرحب بالسيد الوزير، 
السؤال األول، سؤال عن عدم إدراج شهادة اإلجازة املهنية في بعض 
النواب  والسادة  للسيدات  العمومية،  الوظيفة  لولوج  املباريات 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

عينيئب عييلد عيفيطم6 املد:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، فئة عريضة من حاملي شهادة اإلجازة املهنية يعانون 
الحرمان واإلقصاء من اجتياز املباريات املعلنة من طرف القطاعات 
الحكومية، وكذا املؤسسات واإلدارات العمومية. لذلك نسائلكم اليوم 
السيد الوزير، ما هي األسباب الحقيقية املبررة لهذا الحرمان؟ وما هي 
اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها إلنصاف هؤالء املجازين وتمكينهم 

من حقهم القانوني والدستوري؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الجواب السيد الوزير.

عملنتدب يدى ائيس  عيوزي5  عيقيدا،  عييلد محمد بن عبد 
علحكومل عملكلف بإصالح عإلدعاة وثييوظلفل عيعموملل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هاد السؤال اللي كيتعلق 
بتدبير املوارد البشرية في إطار الوظيفة العمومية، والعناية بالرأسمال 
البشري تندرج ضمن األولويات ديال الحكومة بطبيعة الحال كاين هناك 

واحد اآللية معروفة ديال استقطاب الكفاءات لإلدارة العمومية وهي 
اآللية ديال املباريات ديال التوظيف، ويعلم السيد النائب أن الفصل 
31 من الدستور ضمن الحق داملواطنات واملواطنين للولوج للوظيفة 
العمومية وفق مبدأ ديال املساواة وديال اإلستحقاق، وكاين املرسوم 
املتعلق بتنظيم املباريات ديال التوظيف اللي فيها العديد من اإلجراءات 
ديال تنظيم هاد العملية من حيث تكافؤ الفرص، ولكن كذلك من 
الناحية ديال املالءمة ما بين الحاجيات الفعلية وما بين النوعية ديال 

املترشحين.

ويمكن لي نأكد للسيد النائب املحترم بأن شهادة اإلجازة هي تعد 
من  عليها  املنصوص  الوطنية  الشهادات  ضمن  من  وعمليا  مبدئيا 
أجل التوظيف في العديد من األنظمة األساسية ديال بعض الهيئات 
بحال املتصرفين املشتركين بين الوزارات وهيئات موظفي وزارة التربية 
الوطنية إذن ال في املرجعية القانونية وال في املمارسة ما يمكنش نتكلموا 
السيد  وشكرا  املهنية،  اإلجازة  ديال  الشهادات  ديال  اإلقصاء  على 

النائب.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، لكم تعقيب السيد النائب املحترم، هل هناك 

من تعقيب؟ تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عييلدة فيطمل عهل تك5وا:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، نحن نثمن ونشيد باملجهودات الكبيرة التي تبذلها 

الحكومة في محاربة البطالة وإدماج حملة الشواهد في سوق العمل وذلك 

من خالل العدد املهم للمناصب املالية التي تم إدراجها في قانون املالية 

الحالي السيد الوزير، من املعلوم أن اإلجازة املهنية هي شهادة تمكن 

الشباب من اكتساب خبرات تقنية لولوج سوق الشغل إال أن الواقع 

غير ذلك، حيث أننا نجد أن املباريات املنظمة من طرف القطاعات 

الحكومية واملؤسسات واملقاوالت العمومية يستثنى منها الحاصلين على 

اإلجازة املهنية، مع العلم أن هذه الفئة من حملة الشواهد هم طلبة 

كغيرهم من الطلبة اآلخرين تخرجوا من نفس الجامعات التي تخرج 

منها الطلبة اآلخرون بل أن ولوجهم للجامعة تطلب عدد من الشروط 

واجتياز املباراة إضافة إلى العدد املحدود للطلبة املستفيدين من اإلجازة 

املهنية إضافة إلى التكوين الصارم الذي يستفيد منه هؤالء الطلبة. فال 

يعقل، السيد الوزير، فتح عدد من اإلجازات املهنية وحرمان أصحابها 

من آفاق التوظيف علما السيد الوزير أننا نطالب بفتح املجال أمامهم 

وإعطائهم فرصة اجتياز اإلدارات وهذا في نفس الوقت يتناقض مع 

إستراتيجيات الدولة املتجهة نحو املهننة عبر اإلختيارات الجديدة على 

مستوى التعليم، الباكلوريا املهنية..
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عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي؟ السيد الوزير في ما تبقى من الوقت.

عملنتدب يدى ائيس  عيوزي5  عيقيدا،  عييلد محمد بن عبد 
علحكومل عملكلف بإصالح عإلدعاة وثييوظلفل عيعموملل:

من  كغيرها  املهنية  اإلجازة  أن  املحترمة  النائبة  للسيدة  أؤكد 
الشهادات الوطنية تمنح لحاملها ألصحابها حق التقدم للمباريات وفق 
الشروط املعلنة في قرارات فتح املناصب، ألن على حسب كل قطاع 
كيكون واحد القرار ديال فتح املنصب وكيطلب نوع الشهادات لكن 
بدون إقصاء أو تمييز والحكومة غتكون حريصة على احترام املعايير 

القانونية والتنظيمية في هذا الشأن، وشكرا السيدة النائبة.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم، السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال متعلق 
بالتدابير املتخذة لتحسين بنيات اإلستقبال للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الدستوري تفضل السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد عبد عي5حمين ح5في:

عييلد عي5ئيس،

عييلد عيوزي5 عملحترم،

عييلدعت وعيييدة عينوعب عملحترمون،

في إطار إصالح اإلدارة العمومية وتحسين عالقة املرتفقين باملرفق 
العام وتسهيل الولوج إلى مختلف املصالح. ما هي التدابير الجديدة التي 

تعتزم الحكومة اعتمادها في هذا املجال؟

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السيد وزير لكم الكلمة.

عملنتدب يدى ائيس  عيوزي5  عيقيدا،  عييلد محمد بن عبد 
علحكومل عملكلف بإصالح عإلدعاة وثييوظلفل عيعموملل:

شكرا السيد النائب على سؤالكم، تتعرفوا السيد النائب املحترم 
املعاينة اللي عند الوزارة هو أنه في املغرب ما كنتوفروش على واحد 
النموذج مرجعي ديال فضاءات اإلستقبال ديال املواطنين، متنعرفوش 
واش الوحدات ديال اإلستقبال هي عبارة عن شقق سكنية في الطوابق 
العليا، وال في الطوابق األرضية، وال هي مكاتب خاصة باإلدارة أو منازل 
ديالها،  التقنية  واملعدات  والتجهيزات  املواصفات  هي  وشنو  محولة، 
مختلف  مع  بشراكة  مندمجة  رؤية  عندها  اآلن  فالحكومة  لذلك 
القطاعات ومع البرنامج اإلنمائي ديال األمم املتحدة، وعندها برنامج 

لتحسين شروط استقبال املرتفقين اللي كيتضمن واحد العدد ديال 
العمليات ديال التدبير فيها ميثاق حسن اإلستقبال، فيها اإلطار املرجعي، 
في  اإلستقبال  يكون  لكي  الالزمة  التدابير  التخاذ  املنهجي  الدليل  فيها 
شروط الئقة، أوال تحفظ كرامة املواطنين، وثانيا تمكنهم من الولوج إلى 
الخدمات اإلدارية بأحسن الطرق وفي أسرع وقت ممكن، وشكرا السيد 

النائب.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب.

عينيئب عييلد عبد عي5حمين ح5في:

السيد الوزير، نسجل بكل ارتياح ما جاء في جوابكم، طبعا أي 
إصالح لإلدارة العمومية، ينبغي أن تجد ترجمته في كيفية اإلستقبال، 

في حسن اإلستقبال..

عييلد ائيس علجليل:

السيد النائب إيال اسمحتي قرب اك امليكرو عافك.

عينيئب عييلد عبد عي5حمين ح5في:

اإلدارة  دخولهم  بمجرد  املرتفقين  ترشد  أن  أوال  اإلدارة  على 
العمومية، وأن يكون مكتب اإلرشادات في املستوى املطلوب، من حيث 
التعامل اإليجابي مع املواطنين، مع احترام الخصوصية اللغوية من 
أمازيغية وعربية ولغات أجنبية،على اإلدارة أن تقليص من الحيز الزمني 
النتظار املرتفقين، أي البد من إعطاء اإلعتبار لعامل الوقت، على اإلدارة 
أن تستجيب لحاجيات املرتفقين في ما يسمح به القانون وأن يكون 
الترخيص األصل واملنع هو اإلستثناء، وأن يكون أي رفض معلال، على 
اإلدارة أن تتحمل كامل مسؤولياتها من كتابة الضبط إلى أن يتسلم 
املواطن حاجياته اإلدارية، إذن البد من الحد لتشتيت املسؤوليات، 

وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

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

عملنتدب يدى ائيس  عيوزي5  عيقيدا،  عييلد محمد بن عبد 
علحكومل عملكلف بإصالح عإلدعاة وثييوظلفل عيعموملل:

ما تفظلتم به السيد النائب املحترم هو بالضبط ما تسهر عليه هذه 
الوزارة، ولكن وفق واحد املقاربة تدرجية، بحيث اآلن حنا كنشتاغلوا 
استقبال  لتحسين  نموذجية  تجريبية  الوحدات  ديال  ربعة  على 
املرتفقين، بتنسيق مع وزارة الداخلية قمنا بتجهيز وتكوين األطر ديال 

واحد املقاطعة بالرباط..
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عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، فيما يلي ثالثة أسئلة آنية لها 
وحدة املوضوع ويتعلق األمر بالتعامل مع شكايات املواطنين، وعليه 
سيتم طرحهما دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، 
والسؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي 
فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضل السيد النائب املحترم، تفضلوا.

عينيئب عييلد محمد عحويط:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير املحترم، ما هي اإلستراتيجية اإلعالمية ملواكبة تعريف 

املواطنين بهذه البوابة واملسطرة الواجب اتباعها؟ شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

النواب املحترمين عن الفريق الحركي، فليتفضل السيد النائب.

عينيئب عييلد كميل يعفو:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير املحترم، أطلقت الحكومة كما هو معلوم بوابة وطنية 

للشكايات، ونظرا ملا يكتسيه هذا اإلجراء من أهمية. فإننا نود منكم 

إطالع الرأي العام عن كيفية إستعمال هذه اآللية من طرف املواطنين 

من أجل إيصال شكاياتهم إلى مختلف اإلدارات واملرافق واملؤسسات؟ 

وكيف سيتم التعامل مع هذه الشكايات من قبل املؤسسات املستقلة 

املستقبلة لها؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

للسيدات والسادة  الثالث  السؤال  النائب املحترم،  السيد  شكرا 

النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري تفضلوا السيدة النائبة.

عينيئبل عييلدة سملل وعالل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

مستوى  على  الحكومة  إستراتيجية  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 

اإلعالم العمومي والخاص من أجل التعريف بالبوابة اإللكترونية لتلقي 

الشكايات؟ شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، جواب السيد الوزير على كل األسئلة تفضلوا.

عملنتدب يدى ائيس  عيوزي5  عيقيدا،  عييلد محمد بن عبد 
علحكومل عملكلف بإصالح عإلدعاة وثييوظلفل عيعموملل:

شك5ع عييلد عي5ئيس عملحترم،

على  بالشكر  نتوجه  البداية  في  نبغي  النواب  والسادة  السيدات 
التفضل بطرح هاد السؤال املهم جدا خصوصا أسبوع بعد إعطاء 
االنطالق الرسمية من طرف السيد رئيس الحكومة لهاد البوابة الوطنية 
اإللكترونية لتلقي ومعالجة وتدبير الشكايات واملالحظات واالقتراحات 

ديال املواطنين واملرتفقين.

هاد اإلجراء أو هاد العملية هذه تندرج ضمن محور أسا�ضي لبرنامج 
مع  تجاوبا  باملواطنين  اإلدارة  عالقة  بتحسين  ويتعلق  اإلدارة  إصالح 
مضامين الخطاب امللكي السامي ديال 14 أكتوبر 2016 الذي يحث فيه 
على اإلرتقاء بالعالقة التي تجمع اإلدارة باملواطن من خالل اإلهتمام 

بشكاياتهم واإلجابة عنها.

وبطبيعة الحال هو تفعيل أيضا الفصل 156 من دستور اململكة اللي 
كينص على أن تتلقى املرافق العمومية مالحظات مرتفقيها واقتراحاتهم 
ومن  الدستور  روح  من  انطالقا  لذلك  تتبعها،  وتؤمن  وتظلماتهم 
الخطابات امللكية، املرسوم اللي صادقت عليه الحكومة فيما يتعلق 
بالشكايات هو مرسوم لم يختزل التواصل مع املواطنين في الشكايات، 
بل وسع املجال ديال التواصل العمومي مع املواطنين إلى الشكايات 

واملالحظات واملرتفقين.

وألول مرة ستكون لدينا منظومة متكاملة موحدة بمرجعية تنظيمية 
لتلقي ومعالجة الشكايات، وبطبيعة الحال فاملرتفقين في إمكانهم أن 
يقدموا هذه الشكايات، ولكن دون أن يحول ذلك إمكانية لجوئهم إلى 
إداري داخلي  تدبير  إذن هذا  الوسيط،  إلى مؤسسة  تقديم شكايتهم 
شخص  وكل  العمومية  واملؤسسات  الدولة  إدارات  مختلف  يشمل 
تتيح  يعني  البوابة  العام،  املرافق  ديال  الصالحية  كيمارس  اعتباري 
اإلمكانية ديال طرح املالحظة والشكاية أو اقتراح بكيفية مباشرة، ألن 
املرسوم يوجب املعالجة اإللكترونية، إذن هاد البوابة كيتم اللجوء لها 
من طرف املواطنين ويذهبون مباشرة إلى القطاع املستهدف أو املعني 
بهذه الشكاية لطرح الشكاية ديالهم ويتوصلون مباشرة بإيداع وبرقم 

رمزي لتتبع معالجة هذه الشكاية.

إذن باختصار يمكن اعتبار هاد البوابة هي تحول نوعي في عالقة 
اإلدارة املغربية باملواطنين، وهاد البوابة تتيح واحد القناة مهمة جدا 
للتواصل مع املواطنين وتدبير معالجتهم وتعزيز قيم املواطنة، لكنها أيضا 
ستتيح لإلدارة يعني مراجعة نفسها، والوقوف من خالل تركز الشكايات 
الخلل  مكامن  كتعرف  اإلدارة  غتولي  القطاع  واحد  على  واملالحظات 
وغتستمر أو غتمكن من مساءلة ومراجعة نفسها باستمرار، وبطبيعة 
الحال فالوزارة املعنية وزارة إصالح اإلدارة ستسهر على تتبع سير هاد 
البوابة، وستهيأ للسيد رئيس الحكومة تقريرا سنويا في هذا املوضوع 
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وكاينة إستراتيجية إعالمية ملواكبة تعاطي املواطنين مع هذه البوابة، 
وشكرا السيدات والسادة النواب على طرح هاد السؤال.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، إذن التعقيبات اتباعا مع الفريق اإلشتراكي، 
تفضلوا السيد النائب املحترم..

عينيئب عييلد محمد عحويط:

السيد الوزير، احنا كنثمنوا هاد املجهودات اللي كتقوم بها على رأس 
هاد الوزارة، وهاد اإلستراتيجية اللي قمتوا بها خاصة هاد اإلستراتيجية 
ديال البوابة اإللكترونية لتلقي الشكايات، حنا كنحبذوا باش ندفعوا 
ألن  اإلستراتيجية،  هاد  في  تنخرط  هي  حتى  الترابية  الجماعات  باش 
التعاطي  وبحكم  للمواطنين  ديالها  القرب  بحكم  الترابية  الجماعات 
ديالها مع املواطنين في قضاء املآرب اليومية ديال الساكنة، هادي من 
جهة، ومن جهة أخرى السيد الوزير احنا كنحبدوا باش يكون واحد 
من  العمومية  الخدمة  على جودة  اإلستراتيجية  هاد  للواقع  التقييم 
القروي  العالم  في  وخاصة  الساكنة  ديال  املآرب  قضاء  وعلى  جهة، 
بالنسبة للقطاعات الحساسة، كالتعليم والصحة إلى آخره احنا السيد 
الوزير كنبغيوا املواطن يلمس هاد التغيير وهاد اإلصالح في أرض الواقع، 
باحتكاكه مع اإلدارة العمومية ومع املوظفين خالل قضاء مآربه وخالل 
وخالل قضاء حوائجه اليومية في مختلف القطاعات العمومية، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن التعقيب املوالي للفريق الحركي، 
تفضل السيد النائب.

عينيئب عييلد كميل يعفو:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

ملزمة  العمومية  واملؤسسات  اإلدارات  أن  يتبين  لجوابكم  وتبعا 
بمعالجة الشكايات الواردة عليها من طرف املواطنات واملواطنين، لكن 
يولي  ال  التي  العمومية  واملؤسسات  لإلدارات  بالنسبة  يطرح  السؤال 
اهتماما واعتبارا لهذه الشكايات، هل هناك السيد الوزير وسائل للزجر 
أو اللجوء إلى مؤسسات أخرى؟ كالوسيط أو اللجوء مباشرة إلى القضاء 
من جعل حمل مؤسسات على احترام إلتزاماتها املفروضة بمقت�ضى 
هذا املرسوم، ثانيا إن تطوير منظوم موحد ومتكاملة لتدبير الشكايات 
تعلمون  وأنتم  إلكترونية،  بطريقة  توجيهها  على  يقتصر  أن  يجب  ال 
وطنيا  مستوى  يحقق  ال  واإللكتروني،  املعلوماتي  الجانب  تملك  بأن 
جيدا، وبالتالي نقترح التعامل بنفس املستوى مع الشكايات الورقية 
العادية، ثالثا السيد الوزير يتعين في منظورنا تحديد نوعية الشكايات 
والتظلمات املسموحة بتوجيهها حتى ال تصبح البوابة فضاء لتوجيه 
الشكايات الكيدية، كما أن أجوبة اإلدارة واملؤسسات املعنية يجب 

أن تكون معللة على غرار القرارات اإلدارية، رابعا السيد الوزير وأخيرا 
إن فتح باب الشكايات أمام املواطنين أمر مهم ولكن العناية بتظلمات 
وشكايات السيدات والسادة النواب عن طريق األسئلة وامللتمسات أمر 

مهم كذلك يجب أن تتفاعل معه الحكومة وفق الدستور والقانون.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، والتعقيب املوالي للفريق 
عن التجمع الدستوري، تفضل السيدة النائبة.

عينيئبل عييلدة سملل وعالل:

الحكومة  ننهئ  أن  البد  أوال  جوابكم،  على  الوزير  السيد  شكرا 
وتتبع شكايات  لتلقي  الوطنية  البوابة  انطالق  على  املغربي  والشعب 

املواطنين، كما نثمن املخطط الذي وضعتموه من أجل إصالح منظومة 

اإلدارة املغربية تماشيا مع توجيهات جاللة امللك محمد السادس نصره 

هللا ألنها الحكومة وفق الدستور والقانون...

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت والتعقيب املوالي للفريق 

عن التجمع الدستوري، تفضل السيدة النائبة.

عينيئبل عييلدة  علمل زيدعن:

الحكومة  ننهئ  أن  البد  أوال  جوابكم،  على  الوزير  السيد  شكرا 

وتتبع شكايات  لتلقي  الوطنية  البوابة  انطالق  على  املغربي  والشعب 

املواطنين، كما نثمن املخطط الذي وضعتموه من أجل إصالح منظومة 

اإلدارة املغربية تماشيا مع توجيهات جاللة امللك محمد السادس نصره 

هللا، بشأن إلزامية معالجة شكايات املواطنين وتدبيرها الستعادة ثقة 

املواطن باإلدارة، لهذا البد السيد الوزير من توعية وتحسيس جميع 

شرائح املجتمع املغربي عبر وسائل اإلعالم الخاصة والعمومية السمعية 

اللغات  اإلعتبار  بعين  األخذ  مع  واإللكترونية،  الورقية  والبصرية 

واللهجات املغربية وخاصة األمازيغية، كما ندعوكم لتوسيع صالحيات 

مركز اإلتصال والتوجيه اإلداري وتعزيزه باملوارد البشرية الالزمة إلرشاد 

املواطنين ومساعدتهم على تقديم شكايتهم وتتبعها والتفاعل معها في 

أقرب اآلجال وبشكل مشخصن، وحتى نعطي املصداقية لهذه البوابة 

على وزارتكم ترتيب الجزاءات لكل املخالفات واإلختالالت التي تأتي في 

مالحظة وشكايات...

عييلد ائيس علجليل:

هللا يخليكم اعطيوا فرصة للسيدة النائبة تبسط السؤال ديالها، 

هللا يخليكم.
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عينيئبل عييلدة  علمل زيدعن:

السيد الوزير، كنتمناو هاد البوابة تحل جميع مشاكل املواطنين 
وما تكونش كباقي البوابات التي لم تعط النتيجة التي ترجى منها إلى اآلن 

وشكرا السيد الوزير.

عييلد ائيس علجليل:

شكراالسيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ال يبدو، السيد 
الوزير هل هناك من رد؟

عملنتدب يدى ائيس  عيوزي5  عيقيدا،  عييلد محمد بن عبد 
علحكومل عملكلف بإصالح عإلدعاة وثييوظلفل عيعموملل:

شكرا السيدة السادة النواب على هاد التعقيب وهاد اإلضافات، أوال 
فيما يتعلق بالجماعات املحلية، فعال الجماعات الترابية كتقوم بأدوار 
مهمة في التنمية املحلية وعندها خدمات عندها واحد الخصوصية 
خدمات أساسية بالنسبة للمواطنين، بطبيعة الحال، فتدبير ومعالجة 
شكايات املرتفقين ديال الجماعات هو تدبير أسا�ضي، وفهاد الشأن راه 
كاين الوزارة الوصية كتقوم بجهود في هاد اإلتجاه وكاين هناك تعاون 
مثمر بين وزارة إصالح اإلدارة ووزارة الداخلية، بالنسبة ملسألة الطعن 
أو غير ذلك، أنا أوضحت قبل قليل بأن هذا هو جزء من العمل اليومي 
لإلدارة، لكن إذا تبين للمرتفق بأن الجواب الذي توصلت به من طرف 

اإلدارة املعنية ال يكفي، فهو إما يمكن أن يرجع إلى مسؤول....

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت ونشكركم على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة، لننتقل إلى قطاع آخر وهو القطاع املكلف بالنقل على 
األسئلة الثالثة وفيما يلي، أيضا مرة أخرى، سؤاالن لهما وحدة املوضوع 
ويتعلق األمر بالنقل املزدوج وعليه سيتم طرحهما دفعة واحدة، دائما 
ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، إذن السؤال األول للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب 

املحترم لكم الكلمة.

عينيئب عييلد عبد عي5زعق عيوازعزي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن رؤيتكم لتنظيم ما يسمى بالنقل 
املزدوج؟ شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضل.

عينيئب عييلد جوعد غ5يب:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

عييلد عيوزي5،

عييلد ائيس علجليل:

تفضل، تفضل.

عينيئب عييلد عبد عيلطلف وهبي )نقطل نظيم(:

وانتما  الثانية  املرة  هادي  شفتكم  الفرق،  ورؤساء  الرئاسة  بين 
كتديروا هاد القرار بدون ما اتفقوا مع رؤساء الفرق، راه ما�ضي من 
حقكم السيد الرئيس، ال يدخل في مجال اختصاصكم هذا املوضوع، 
يتطرح السؤال ويجاوب عليه ويعاود يتطرح السؤال، إيال بغيتو نديرو 
موضوع موحد هذا خصو يكون اتفاق فيه، ايال وليتو غتقرروا في مكان 

رؤساء الفرق اسمح لي، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، أحيانا اعتقد أن الوحدة كيفرضها املوضوع، 
ما�ضي دائما اتفاق، ايال كانت موضوع اتفاق، كتكون كتكون..، ايوا على 
كل، هاد ال�ضي راه حنا اعلناه في البداية وطبعا، فاش، كتكون موضوع 
إتفاق في الوحدة ما�ضي كتكون في وحدة املوضوع أيضا كنظن حتى 

النجاعة كتكون أسرع وأفيد، إذن تفضل السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد جوعد غ5يب:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

املتخذة  الحكومية  الوزير نسائل نسائلكم عن اإلجراءات  السيد 
لتأهيل قطاع النقل املزدوج؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السيد الوزير.

وزي5  يدى  عملنتدب  عيوزي5  بويلف،  نجلب  محمد  عييلد 
عيتجهيز وعينقل وعيلوجيتلك عملكلف بيينقل وعيلوجيتلك:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيدة النائبة املحترمة، بالفعل النقل املزدوج في إطار السياسة 
النقلية للحكومة تم إعداد رؤية وتصور شامل للمستقبل من خالل؛ 
أوال إعداد إصالح يرتبط بدفاتر للتحمالت، وهاد دفاتر التحمالت كانت 
فيهم نسخة أولى في 2013 ثم بناء على عديد من املقترحات ديال املهنيين 
تم التعديل ديالهم على أساس أنه نوضعوهم في اإلطار الذي يفيد في 

املجال القروي باألساس.
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اليوم هناك دراسة ميدانية تنسميوها دراسة ديال القرب، 57 إقليم 
واللي تقريبا حوالي%90 اليوم منها وصلت املرحلة ديالها األخيرة، على 
أساس أنها تعطينا املعطيات املجالية والعلمية املرتبطة باالنتشار اللي 
غادي يكون على صعيد األقاليم وليس على صعيد الجهات أو الصعيد 
وأساسا  املجالية  القطاعات  مع  نفعلوها  أنه  أساس  على  الوطني، 

الجماعات وأيضا األجهزة اإلدارية والترابية اللي تّتابع هذا امللف.

اليوم ما عندناش إشكال أساسا مرتبط بتغطية ديال املجال بقدر 
ما عندنا اإلشكال مرتبط بعدم اشتغال العديد من هاد الرخص، اليوم 
حوالي %40 فقط من الرخص اللي هي مسلمة على الصعيد اإلقليمي 
هي التي تتستغل، بمعنى أننا عندنا تقريبا %60 غير مستغلة، وهذا هو 
اللي تيطرح اإلشكال اليوم املرتبط بأن هناك قطاع آخر غير مهيكل 
تيدخل على الخط وتيحاول أنه هو يقوم بهاد التغطية النقلية على 

صعيد األقاليم خاصة املجال القروي، وشكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، إذن تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب 
عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد عبد عي5زعق عيوازعزي:

شكرا السيد الوزير املحترم، بال مزايدات كنهنيوك على املجهودات 
الجبارة اللي درتي في القطاع، هذا واقع هذا يحسب لك، بالنسبة للنقل 

املزدوج...

عييلد ائيس علجليل:

السيد النائب ايال قدرت قّرب امليكرو عافاك.

عينيئب عييلد عبد عي5زعق عيوازعزي:

النقل املزدوج في حكومة التناوب ال�ضي أمسكان السيد أمسكان 
الوزير السابق، هللا يجازيه بخير، ولد منطقة نائية وكيعيش في العالم 
القروي عرف آش املساكين أش خاصهم، دار النقل املزدوج والنقل 
املزدوج باملواصفات ديالو، النص فيه الركاب والنص ديال سميتو فيه 
املاعز،  الصغار مع  الحيوانات  الحال دوك  اقت�ضى  BAGAGES وإيال 
الغنم إلى آخره، اليوم السيد الوزير املحترم، النقل املزدوج طورتوه 
انتما بالطريقة ديالكم اللي بغيتو بحالو بحال الطاك�ضي، وداك النقل 
املزدوج اللي جاي للمدينة خصو يبقى خصو يوقف على 7 كلم والركاب 
هازين الصيكان بحال اسميتو جايين، عليك باهلل السيد الوزير هادوك 
كلم   7 كيجريو  جايين  الصيكان  هاّزين  اللي   14  

ّ
وال واحد   13 هادو 

في  ليه  PREMIERE CLASSE ملقيين  في  الطيارة راكب  وواحد منزاله 
املطار، هاد املقارنة ديروها في سميتو، خاص التحيين ديال هاد دفتر 
اإلقليمية  اللجان  اإلقليمية،  اللجان  تحّينوا  غادي  قلتو  التحمالت، 
امللفات مسيسين  ملفات، ولكن دوك  ملفات، فعال، كتاخد  كتاخد 

فيهم السياسة،DONC كاين خاص واحد الحل ألن كل، راه املغرب كلو 
كيخبط فهاد املشاكل ديال النقل املزدوج، هللا يجازيك بخير، في األول 
قلت لكم هاد ال�ضي محسوب لكم وراه في لجنة املالية، أشنو قلت؟ قلت 
بأن النقل واللوجيستيك الحكومة كانت تديروا وزارة بوحدها خارجة 

عليه ألن قطاع مهم، قطاع مهم ومهم بزاف.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن التعقيب الثاني لفريق التجمع 
الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد جوعد غ5يب:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، باملقابل نسجل ما يلي:

أوال-السيد الوزير إعدام واحد اللجنة إقليمية ديك اللجنة إقليمية 
السيد الوزير كان كيترأسها السيد العامل، وكان الدور ديالها هي اللي 
تتعرف الخطوط وتعرف الدواوير، وتعرف املداشر، وتعرف الخصاص 
فين كاينة، اليوم هاديك اللجنة اإلقليمية ما بقاتش تتخدم هادي مدة 
سنين ما يفوت 10 سنوات ما بقاتش تخدم، وبالتالي والو واحد الرخص 
تيتعطاو مؤقتة، هادوك الرخص مؤقتة ما فيهم ال  اللي هما مؤقتة 
ذهاب، ال الوصول، ال تاريخ انتهاء من فوق 8 سنين وهما باقيين مؤقتة 

إلى يومنا هذا، راه باقيين تيديروا رخص مؤقتة.

النقطة الثانية السيد الوزير، هاد النقل املزدوج اللي هو ما تيديرش 
فك العزلة للعالم القروي ما تيمشيش، تيرجع الطرق املصنفة كل �ضي 
تيدار في هاديك الطرقان اللي فيهم الطاكسيات، فيهم الكيران، فيهم 
هذا، إذن ما تيديرش املفعول ديالو لفك العزلة عن العالم القروي، 
لذا نطالبكم بإعادة وإرجاع دور اللجنة اإلقليمية فيما يخص تحديد 
الخطوط في إطار استراتيجية الحكومة لتأهيل النقل املزدوج، عدد كبير 

من الدواوير ال يصلها النقل املزدوج نلتمس من كتابة الدولة..

عييلد ائيس علجليل:

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

عينيئب عييلد سعلد بيعزيز:

طويلة  مازالة  اإلجراءات  املزدوج  النقل  اليوم  الوزير،  السيد 
ومعقدة وبتكاليف إضافية باملقارنة مع الوسط املعي�ضي اللي كيعيشوه 
السكان دالقرية، فهاد املساطر ما زال طويلة، والنقل الغير املرخص 
نقل  هو  املرخص  الغير  النقل  بأن  تنعرفوا  وحنا  ديالو،  اإليقاف  تم 
هو  اإلسعاف،  املدر�ضي، هو سيارات  النقل  هو  املسافرين،  البضائع 
الحياة في الوسط القروي، فالسيد الوزير اليوم الوسط القروي في 
إقليم جرسيف يعاني األمرين ال إجراءات تنفدوا من أجل الحصول 
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على رخص النقل املزدوج وال النقل الغير املرخص تم السماح به، وهذا 
إشكال خصكم تلقاو فيه حلول آنية في الوقيتة اللي كنلقاوا اإلشكال 
أن الوزارة ديالكم مرخصة ما بين األقاليم، اليوم كاين النقل املزدوج 
ما بين ميسور وكرسيف، وحنا تنتحددوا غير داخل اإلقليم، فالسيد 

الوزير خاص رخص استثنائية ومستعجلة لحل اإلشكال، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا.

عينيئب عييلد عيكبير قيدة:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، اللي بغيتكم تعرفوا السيد الوزير هو أنه كاين بعض 
الجماعات اللي فيها تقريبا 25 ألف ديال الساكنة وما فيهاش وال انطالقة 
واحدة ديال النقل ال مزدوج وال غير مزدوج، أعطي مثال هنا بالحالة 
ديال تندرارة اللي وقعات فيها مأساة في األسبوع املا�ضي، واللي على إثرها 
توفى واحد الطفل في 10 ديال السنوات، واللي قاموا الناس باحتجاجات 
على أساس أنهم مهمشين، ألنه ملا كيتهمش في النقل، يعني كيثير مشاكل 
أخرى اللي كيعيشها فمثال واحد مريض كيبغي يسافر من املدينة ديال 
تندرارة راه خاصو ينتظر حتى تجي �ضي ناقلة من وجدة وهللا من فكيك، 
وال من بوعرفة، وبالتالي هاد النوع ديال االحتجاجات هو ما�ضي غير على 
النقل على جميع املشاكل اللي كتعيشها الساكنة ديال املنطقة وبالتالي 

يجب إيجاد حل لهاد املشاكل واللي من ضمنها النقل، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد املحترم، دائما في إطار التعقيبات اإلضافية، تفضل 
السيد النائب.

عينيئب عييلد محمد عيبرني�سي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير حقيقة جاوبتي ما فيه الكفاية 
على هذا القطاع، قلتي عدم تشغيل هاد الرخص اللي كانو كيشتغلو، 
هاد العدم منين جا السيد الوزير؟، السيد الوزير انتما جيتوا حينتو 
يتم�ضي  باش  هادوك  منعتو  التحمالت  دفتر  التحمالت،  دفتر  هداك 
في الطرق الرئيسية على سبيل املثال إقليم جرسيف كتمرو 2 ديال 
الطرق الرئيسية الطريق رقم 15 وال الطريق رقم 1 إذن بقات عندنا 
واحد النقل املزدوج اللي كيتم�ضى منعتوه أنتما في 2013، حّينتو دفتر 
التحمالت ومنعتو خليتو جرسيف اللي هو يعني عندو واحد %90 سكن 
يتوها بال نقل مزدوج، لهذا القطاع اللي ذكرتوه 

ّ
قروي وأماكن نائية خل

غير مهيكل راه هو اللي نافع البالد من 2013 حتى لدابا هو اللي يهزنا 
الركاب دبا من الغابة يجيبهم لنا يقضيو املآرب ديالهم، لهذا السيد 

الوزير أنه اإلسراع اإلسراع بدفتر التحمالت باش تشمل جميع املناطق 
النائية هاذوك الناس اللي في الجبل ما يهزهوم غير النقل املزدوج املنظم 

وماذا بيك إيال كان ممكن على أساس يكون نقل يهّز البضائع.

عييلد ائيس علجليل:

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

عييلد محمد نجلب بويلف عيوزي5 عملنتدب يدى وزي5 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيتلك عملكلف بيينقل وعيلوجيتلك:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

كاين �ضي أمور اللي خصنا نتواضحو فيها نكونو واضحين، أن نقول 
بأن الوزارة تمنع هذا كالم زعما ما�ضي في املحل ديالو، اليوم النقل 
املزدوج راه بيد الجماعات واألقاليم باعتبار أن اللجنة اإلقليمية السيد 
النائب أنا تنتمناك تقول لي آش من أقاليم اللي ما خدماش فيها اللجنة، 
اللجنة تشتغل هاذ األسبوع راه 3 ديال اللجان اللي اشتغلت وتيصيفطونا 
امللفات وعلى الصعيد الوطني احنا تنديرو في كل شهر اللجنة ديال النقل 
الوطنية للبت في مثل هذه امللفات، وامللفات تأتينا اتباعا من األقاليم 
التي تجتمع فيها اللجان اإلقليمية، اليوم دفتر التحمالت املعدل ديال 
2013 مفروض أنه خصص لجميع األقاليم دون استثناء رخص ديال 
النقل املزدوج، اليوم اللي من خاللكم نبغيو نوصلوه للمستثمرين اللي 
بغاو يشتغلو في هاذ القطاع، قطاع النقل املزدوج قطاع مفتوح على 
اإلستثمار فيه، تجينا الطلبات عبر اللجان اإلقليمية، اللجنة الوطنية 
تكاد ال ترفض إال ما هو مرتبط بال قانونية بعض املسارات، ما درناش 
احنا النقل املزدوج باش ندخلو نديو الكليان لواحد في الطريق الوطنية، 
الطريق الوطنية عندها الحافالت ديالها وعندها الطاكسيات ديالها 
اللي تيخرج أكثر خمسين، ولكن درناه باش نحيدو بالفعل نديرو النقل في 
املجال القروي، إذن املسارات اللي ما فيهاش املجال القروي اللي تم�ضي 
للطرق الوطنية هاذي اللي تيكون فيه بعض اإلشكال، الحديث عن 
التسييس وهذا أنا ما عرفتش أشنو بغيتو تقصد منو السيد النائب، 
ألنه أنتما عارفين شكون اللي كيترأس اللجنة اإلقليمية؟ ما�ضي األحزاب 
ديالي  الفهم  وعلى حسب  العامل  السيد  املفروض  من  حساب  على 
املتواضع السادة العمال ما محزبينش وما سيسينش، إذن إيال كاين �ضي 
عندك �ضي مالحظات احنا يهمنا ألن هذا عمل اللي فيه التدبير املجالي 
والعدالة اإلجتماعية اللي تطالبو بها واملجالية إذا الحظتوا أن هناك من 

يسّيس العملية مدى بكم توصلونا مثل هذه امللفات.

اليوم بالفعل كاين إشكال و بهاذ الصدد نهنيو السيد النائب على 
عندنا  وكان  جرسيف  ديال  املنطقة  وفي  البرملان  على  ديالو  الرجوع 
حوارات سابقا في هاذ املجال ومنها تندرارة أيضا السيد النائب تندرارة 
راه ذكرنا عليها ملي جينا عندكم وقلنا لكم إيال عندكم مستثمرين أنا 
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اللي  املستثمرين هذه خطوط  نستقبلهم، وجيبونا  شخصيا مستعد 
ما تيبغيوش الناس يجيو شنو تطلبو منا أكثر؟ جيبونا املستثمرين أنا 
مستعد شخصيا نستقبلهم ونعطيهم الخطوط اللي متوفرين عليهم ما 
عندي حتى �ضي إشكال، اليوم ما يمكن حتى ل�ضي واحد يقول أن النقل 
املزدوج فيه وصاية اللي هي سلبية على القطاع، اليوم النقل املزدوج 
اللي بغا يستثمر فيه على الراس والعين كاين دفتر التحمالت يطلب منا 
في بعض األحيان أن نترك وهاذ �ضي قالو السيد النائب وعندو الحق 
أنه النقل املزدوج مادام هو نقل قروي ما خصوش يدخل في املجال 

الحضري.

احنا اليوم راسلنا الرؤساء ديال الجماعات، قلنا لهم عطيونا املكان 
اللي خاصكم يوصل فيه النقل املزدوج عندك مدخل شمالي غربي شرقي 
جنوبي قولوا لنا بين بغيتوا، على أساس أن تراعوا بأنه داك النقل املزدوج 
ما خاصوش يبقى يدخل في املجال الحضري ألنه تينوضوا الطوبيسات 
من بعد وتينوضوا لنا الطاكسيات وأنتما عارفين هاد ال�ضي، عطيونا 
املجال اآلمن اللي ممكن النقل املزدوج يجيب الناس من البادية يحطهم 
بين قوسين على الهامش ديال املدينة باش عاود ياخذهم واحد آخر 
بالنقل اآلخر اللي هو من حقه وقانوني أنه يقوم به، وبالتالي اليوم رؤساء 
املجالس من خالل املراسلة اللي مشات لهم مطلوب منهم أنهم يحددوا 
لنا األماكن احنا ما عندنا أي اعتراض على أننا نسمحوا للنقل املزدوج 

يم�ضي فهاد اإلتجاه.

آخر نقطة، نظرا اآلن للصالحيات اللي تعطات في املقررات التنظيمية 

ديال املجالس الجهوية، اليوم والت من الصالحيات ديالها أنها تنظم 

النقل املزدوج، اليوم احنا مستعدين كوزارة نتنازلوا على النقل املزدوج 

على أساس أنه يم�ضي للصالحيات عند الجهات وداملجالس اإلقليمية 

وهللا يعاون كل واحد ألنهم أدرى بحالهم، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال آني متعلق 

بمشروع القطار فائق السرعة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري السيد النائب املحترم لكم الكلمة.

عينيئب عييلد بوسلهيم عيديش:

نسائلكم السيد الوزير عن التدابير واإلجراءات املتخذة إلصالح عدد 

من الطرق القروية واإلقليمية بنواحي القنيطرة التي تدهورت حالتها 

الفائق  للقطار  نتيجة إستعمالها بكثافة ضمن مشروع خط السكة 

السرعة؟

عييلد ائيس علجليل:

شكرا ، السيد الوزير.

عييلد محمد نجلب بويلف عيوزي5 عملنتدب يدى وزي5 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيتلك عملكلف بيينقل وعيلوجيتلك:

نعم من النقل املزدوج للقطار الفائق السرعة، غير باش نكون معاك 
غنشوفوا معاك مباشر، هاد ال�ضي اللي تتكلم عليه اليوم دار لقاء باش 
نجيك DIRECTE يوم 12 نهار الجمعة وغتخرج لجنة إقليمية اللي فيها 
املكتب الوطني للسكك الحديدية مع السلطات املحلية واإلقليمية ديال 
القنيطرة باش تعاين مع الشركات العاملة كلها في داك les transon اللي 
تماك تعايين فين كاين األضرار وفين كاين الخسائر على أساس أنها تبدا 
في املعالجة ديالها، فإذن إيال كان عندك �ضي مقترحات واضحة ديال 
14/42 الطريق الوطنية وال غيرها هاد اللجنة غادي تخرج يوم 17 من 
بعد يومين عطينا داك ال�ضي كله واملكتب حريص على أنه الشركات ما 

تم�ضي حتى تدير اإلصالحات ديال الطرق باش ما نزيدش نطول عليك.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد بوسلهيم عيديش:

شكرا السيد الوزير على الجواب الواضح، ويبدوا أن السيد الوزير 

على إملام باملوضوع وعارف التذمر ديال الساكنة وديال املنتخبين في 

املنطقة ألنهم عانوا لسنين عديدة من تدهور هذه الطرق وكانت عدة 

إلتزامات من خالل اجتماعات، مراسالت، محاضر ولكن الشركات ما 

التزموش باإلصالح ديال هاد الطرق بجماعة املناصرة، جماعة سيدي 

بوسلهام،  موالي  عياد،  والد  بحال  منصور،  بن  منصور،  بن  محمد 

إلى كون كذلك عدد من  انتباهكم  أثير  أن  أود  الوزير  السيد  كذلك 

املنشآت الفنية وشبكة صرف مياه األمطار ما زالت ما انتهاتش األشغال 

ديالها وهذه تتسبب واحد املعانات للساكنة في فصل الشتاء كذلك 

مازال الساكنة في جماعة املناصرة على الخصوص كتنتظر إنجاز 2 ديال 

املعابر فوق خط السكة بدوار العفايفة وبدوار الخوادرة، وشكرا السيد 

الوزير.

عييلد ائيس علجليل:

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

عينيئب عييلد عم5 بالف5يج:

م�ضى السيد الوزير عمارة ولكن في هاد املشروع ديال TGV هو اللي 

خصنا نتكلموا فيه على املردودية، فبالتالي أكرر سؤالي بوضوح فوقاش 

غيوصل TRAIN للراشيدية، ورزازات، تارودانت، الحسيمة، زاكورة، 

أكادير، أزرو، ميدلت، خنيفرة، شفشاون ونزيد نزيد السيد الوزير، 

وشكرا.
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عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ 
ليس هناك من تعقيب، إذن السيد الوزير عندكم �ضي رد في ما تبقى 

من الوقت.

عييلد محمد نجلب بويلف عيوزي5 عملنتدب يدى وزي5 عيتجهيز 
وعينقل وعيلوجيتلك عملكلف بيينقل وعيلوجيتلك:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

في ما هو مرتبط باألماكن اللي تفضل عليها السيد النائب املحترم 
ومتبعين  واحدة  واحدة  ناخذوها  مستعدين  احنا  القنيطرة  بإقليم 
امللفات سواء ديال القنطرتين اللي تكلمتي عليهم وال ديال اإلشكاالت 
اللي هي مرتبطة ببعض املقاطع، اليوم هاذ الزيارة امليدانية اللي غادي 
تم يوم 17 غادي تمكنا من املعاينة ومن املتابعة الضرورية ملا يجب أن 
يتفق معه ومع هاذ الشركات باش تقوم بالالزم في هاذ املجال، املردودية 
هي ليست مقطعية وما مرتبطاش بنوع خاص من النقل، الدراسات 
اللي هي متوفرة ممكن تكون محط نقاش داخل اللجنة على أساس أنه 
نعطيوكم اإلجابات املوضوعية والعلمية على اإليجابيات الكثيرة ديال 
TGV، ولكن أيضا على بعض السلبيات اللي يمكن تكون تراكم اإلنجاز 
والسلبيات  اإليجابيات  تغلب  عندما  لكن  كان،  كيفما  مشروع  بأي 

يصبح املشروع ذا مردودية، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم السيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه 
بالصناعة  املكلف  القطاع  هو  املوالي  القطاع  إلى  لننتقل  الجلسة، 
التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، نرحب بالسيدة الوزيرة، ونمر مباشرة 
املعارض  تقييم  حول  سؤال  هو  بالقطاع  املتعلق  األول  السؤال  إلى 
الجهوية وأثرها على تطوير وضعية الصانع التقليدي للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

عينيئب عييلد محمد عيصد ق:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

سمزوارو أسكاس أماينو إغودان،

للصناعة  الجهوية  املعارض  تعترض  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
التقليدية مشاكل عدة تحول دون بلوغ طموحات الصانع التقليدي، 
لذا نسائلكم عن تقييمكم لهاته املعارض وآثارها على تطوير وضعية 

الصانع التقليدي؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الكلمة السيدة الوزيرة.

عييليحل  وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عملصلي،  جمللل  عييلدة 
عالجتميعي  وعالقتصيد  عيتقللد ل  وعيصنيعل  علجوي  وعينقل 

عملكلفل بييصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد عالجتميعي:

شكرا السيد النائب، أوال هاذ املعارض الجهوية التي تنظم في قطاع 
الصناعة التقليدية وخاصة الجهوية منها تنظم مع الغرف بمقت�ضى 
اتفاقية تربط الوزارة مع هذه الغرف، وكتنظم تقريبا منذ سنة 2007، 
وفيها مجموعة ديال االشتراطات من بينها يعني إلزامية حضور %20 من 
الصناعية اللي في القرى املجاورة، وكذلك %30 ديال النساء، و20% 
ديال التعاونيات. طبعا هذه املعارض هي الهدف من تنظيمها هو بالدرجة 
التقليدي ألننا  للمنتوج  الترويج  الخبرات،  لتبادل  توفير فضاء  األولى 
كنعرفو بأن املنتوج التقليدي املغربي كيحتاج ملثل هذه الفضاءات من 
أجل الترويج، وهناك يعني إقبال على املشاركة في هاذ املعارض الدليل 
هو أنه في 2016 تقريبا 1300 مشارك، عارض وهناك يعني طلبات كثيرة 

من أجل املشاركة.

عييلد ائيس علجليل:

السيدة  أو  النائب  السيد  لكم  التعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النائبة تفضلي.

عينيئبل عييلدة عيئشل ع دبوش:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، نحن نثمن املجهودات التي تبذلونها في 
بعض  نسجل  التقليدية،  الصناعة  قطاع  تطوير  أجل  من  وزارتكم 
املطالب للنهوض أكثر بهذا القطاع املشغل لفئة عريضة من املجتمع 

وهي كالتالي:

-ضرورة التنسيق فيما يخص املعارض الجهوية بين الوزارة والغرف 
وتوحيد الجهود من أجل مردودية أفضل؛

-ضرورة توسيع قاعدة الدعم ليشمل كذلك املعارض اإلقليمية؛

-ضرورة التفكير في صيغ التمويل املالئمة إلحداث شركات صغرى 
وتعاونيات لحرفيي الصناعة التقليدية كإحداث صندوق دعم خاص 
الشريحة،  لتحفيز هذه  فائدة تفضيلية  بنسب  أو تخصيص قروض 

وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس 
هناك من تعقيب السيدة الوزيرة في ما تبقى من الوقت تفضلي.

عييليحل  وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عملصلي،  جمللل  عييلدة 
عالجتميعي  وعالقتصيد  عيتقللد ل  وعيصنيعل  علجوي  وعينقل 

عملكلفل بييصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد عالجتميعي:
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جهوي  املعرض   12 خاصة  الغرف  مع  بإتفاق  كتنظم  املعارض 
كتنضم كنعاود كنأكد بإتفاق وتنسيق تام مع الغرف، ما أشارت إليه 
السيدة النائبة مشكورة املوضوع ديال التمويل فعال نحتاج إلى تطوير 
منظومة التمويل ألنه لحد الساعة املقاربات املعتمدة هي مقاربات البد 
أن اللي تعتمدات، وما خداتش بعين اإلعتبار إلى حد بعيد الخصوصية 
ديال الصانع ألن الصانع بالنسبة للضمانة كتكون عنده فيها صعوبة 
بالنسبة للفوائد املرتفعة عنده فيها صعوبة، فاليوم كاين تفكير جدي 
هناك تفكير جدي بل أطلقناه من أجل الوصول إلى تمويالت جديدة 
مبادرات  وهناك  القطاع.  هاد  ديال  الخصوصيات  كتناسب  اللي 
باملناسبة اللي هي مبادرة مطلوقة في بعض الجهات، وهاد املبادرة هي 
مبادرة معمول بها في مجموعة ديال الدول يعني في تجارب دولية ناجحة 
واللي عطات أنه على شكل صناديق، هاد الصناديق كتكون تضامنية 
فرصة  كتعطي  ولكن  للضمانة  بالنسبة  الشروط  فيها  كتكونش  ما 
للصانع ألنها كتكون قروض ولكن كتراعي إلى حد بعيد الظروف ديال 
هاد الصناع، فاحنا كنشتغلوا عليها من أجل التفعيل ديالها. املوضوع 
ديال التسويق كذلك اليوم املعارض هي ما�ضي فقط لوحدها اللي غتدير 
لينا التسويق املعارض هي فرصة للترويج للمنتوج على املستوى الوطني 
والدولي وإال فإن هناك كذلك إجراءات اللي كنعملوا عليها من أجل مزيد 

من تسويق املنتوج وترويجه، شكرا السيد الرئيس.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، نمر مباشرة إلى السؤال قبل 
األخير وهو سؤال متعلق بوضعية الصناع التقليديين ببعض األقاليم 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية السيد النائب املحترم لكم الكلمة.

عينيئب عييلد عبد عيغي 6 جنيح:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

حول وضعية الصناع التقليديين باملغرب عامة وبشيشاوة إقليم 
شيشاوة خاصة نسائلكم السيدة الوزيرة ؟

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السيدة الوزيرة الجواب.

عييليحل  وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عملصلي،  جمللل  عييلدة 
عالجتميعي  وعالقتصيد  عيتقللد ل  وعيصنيعل  علجوي  وعينقل 

عملكلفل بييصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد عالجتميعي:

شكرا السيد النائب املحترم أوال هو السؤال كاين فيه الشق العام 
لإلقليم  معاك  نم�ضي  وغادي  شيشاوة  بإقليم  الخاص  الشق  وكاين 
تحديدا. بالنسبة لهاد اإلقليم كتعرفوا أنه كاين اليوم كاين إتفاق على 
إنجاز محطة ملعالجة الطين وكنعتبر بأن هاد اإلنجاز ديال املحطة ديال 

معالجة الطين غتكون عنده فوائد مهمة جدا، بحيث ألن هاد املعالجة 
ستؤدي إلى جودة املنتوج وبالتالي إتاحة فرص أكبر ملزيد من التسويق 
يحظى  األقاليم  اإلقليم كغيره من  هاد  املنتوج، طبعا  لهاد  والترويج 
بإهتمام كبير من طرف السياسة ومن طرف البرامج ديالنا املعتمدة في 
الوزارة ألن كل البرامج اللي كنشتغلوا عليها برامج ديال التأهيل والتكوين، 
برامج الجودة، برامج ديال الترويج كلها تهم الصانع التقليدي في جميع 
مدن اململكة، يعني ما كاينش هناك إستثناءات وحتى بالنسبة يعني 
اإلستثمار املوجود اليوم في البنى التحتية هناك استثمار اللي كيستهدف 
عدالة مجالية فيعني البنى التحتية للصناعة التقليدية اليوم تصل إلى 
مختلف األقاليم ومختلف املناطق والتغطية تغطية مهمة جدا وهاد 
اإلقليم اللي تحدثوا عليه السيد النائب يحظى كذلك بهذه يعني بهاد 
املحطة، وباملناسبة اليوم هناك اجتماع تقني يعني ما�ضي املحطة مجرد 
وعود ولكن الدراسة أنجزت، وهاد الدراسة اللي فيها الجدوى والتركيبة 

ديال املشروع، واليوم هناك اجتماع تقني ما بين الفريق املعني من 

الوزارة وما بين الجامعة اللي غادي تقوم بضمان اللي غتبع العملية..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، السيد النائب املحترم لكم 

تعقيب.

عينيئب عييلد عبد عيغي 6 جنيح:

أن صناعة  التوضيحات، الشك  هاد  الوزيرة على  السيدة  شكرا 

الفخار بمزوضة بإقليم شيشاوة تشغل فئة مهمة من شباب املنطقة 

مما حد من الهجرة الداخلية، لكنهم السيدة الوزيرة أخيرا تعرضوا 

مؤخرا للتضليل من خالل إقناعهم من طرف مصالح مندوبية الوزارة 

بالجهة بضرورة العمل بأفران عصرية عالية الجودة مستوردة من دولة 

معينة، وخضعوا للتكوين في ذلك ليتفاجؤوا أثناء تسليمهم واستخدام 

لتلك األفران بنوعية رديئة عكس املتفق عليها في الصفقة، والتي تم 

إلى  تصل  بتكلفة  أوروبية  أخرى  بدولة  من طرف شركات  استيرادها 

51 مليون سنتيم للفرن الواحد، وأمام عدم فعالية تلك األفران التي 

ال تستجيب ملعايير دفتر التحمالت وغياب اإلنتاج وبداية اإلقتطاعات 

البنكية لهؤالء الشباب وضعية ساهمت في تأزيم أحوالهم املالية وبداية 

فإنه  الوضع  هذا  وأمام  العمال،  وعائالت  عائالتهم  وتشرد  إفالسهم 

يطالبون بفتح تحقيق في املوضوع صفقة األفران وتعويضهم للخسارة 

التي تعرضوا..

عييلد ائيس علجليل:

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

السيد النائب.
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عينيئب عييلد فياوق عيطيه5ي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيدة كاتبة الدولة، نثمن مجهوداتكم في هذا القطاع الحيوي وهي 
مناسبة للفت اإلنتباه لوضعية قطاع الصناعة التقليدية على مستوى 
كل من إقليمي الناظور والدريوش، أزيد من 24 ألف صانع، 83 تعاونية، 
43 مرخص لها، 40 في طور التأسيس، في حين أننا نجد مركب واحد 
مندمج للصناعة التقليدية، قلة املوارد البشرية على مستوى املديرية 
التقليدية،  الصناعة  لقرى  تام  غياب  الروافد،  انعدام  اإلقليمية، 
ضرورة  إلى  وندعوكم  الحرفية،  واألحياء  البيع  فضاء  دارالصانع، 
للتعاونيات،  والتقني  املنهي  التكوين  مستوى  على  الجهود  مضاعفة 

وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا للسيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ 
السيدة الوزيرة.

عييليحل  وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عملصلي،  جمللل  عييلدة 
عالجتميعي  وعالقتصيد  عيتقللد ل  وعيصنيعل  علجوي  وعينقل 

عملكلفل بييصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد عالجتميعي:

يمكن  ال  طبعا  النائب،  السيد  طرحتوه  اللي  للموضوع  بالنسبة 
للوزارة أن تقبل أنه تكون أي عملية ديال عدم تحقيق األهداف املرجوة 
من أي مشروع، وحنا كيفما طلبتو غادي نقوموا بتحقيق في هاد املسألة 
وغادي نتأكدوا، ألنه ال يمكن أن الصناع والصانعات الوزارة دائما 
مواكبة ألعمالهم ومواكبة لألنشطة ديالهم، وما يمكن لهاش تقبل أنهم 
يوقعو في أي مغالطة، ولكن كنأكد بأنه بالعكس هاد املنطقة حظيت 
بأنه اليوم كاين إتفاق ما بين مختلف الشركاء أنها تكون فيها معالجة 
ديال الطين، وغتكون عندها آثار مهمة جدا ألن عندنا على األقل تما 

1300 صانع وصانعة، هذا من جهة.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال األخير في هاد القطاع وهو 
النواب  والسادة  للسيدات  التقليديين  الصناع  تعاونية  عن  سؤال 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عييلدة مبياكل صفي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

نسائل السيدة كاتبة الدولة املحترمة عن التدابير واإلجراءات التي 
تقوم بها الحكومة من أجل دعم تعاونيات الصناع التقليديين لتمكينها 

من مواجهة الصعوبات التي تواجهها؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة.

عييليحل  وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عملصلي،  جمللل  عييلدة 
عالجتميعي  وعالقتصيد  عيتقللد ل  وعيصنيعل  علجوي  وعينقل 

عملكلفل بييصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد عالجتميعي:

موضوع التعاونيات موضوع مهم بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية 
ألن كتعلموا أنه النهوض بهاد القطاع وتطوير هذا القطاع رهين إلى حد 

بعيد بتقوية التعاونيات املوجودة فيه.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا.

عينيئبل عييلدة مبياكل صفي:

اللي كتعرفها  املعاناة  أن  طبعا كما هو معروف، كنعرفوا جميع 
التعاونيات ال تعد وال تح�ضى، فأول �ضي هنا في غالء املواد األولية، 
عليها  وزيد  غتربح؟  آش  بالرخص،  وتبيع  بالغالء  كتبيع  التعاونيات 
والزبائن،  السياح  على  فقط  كتعتامد  اللي  الشرائية  القدرة  ضعف 
ضعف التسويق، كيعتمد فقط على السائح أو الزبون أو املعارض، 
واملعارض طبعا كما تعرفي هي موسمية ال غير، هنا فاش خاص يكون 
التدخل ديالكم بتوجيه ديال التعاونيات وتشجيع التجارة الوطنية، 
لو كنا نستعملو مثال املنتوجات الطبيعية ديالنا مثال كالصبار والعسل 
والكسكس الخما�ضي وصناعة اإلكسسوارات إلى غير ذلك، لو أننا لكان 

أحسن فينا يعني على األقل نعطيو قيمة للموروث الثقافي..

عييلد ائيس علجليل:

هللا يخليكم أكرمو السيدة النائبة املحترمة باإلنصات، ال�ضي وهبي.

عينيئبل عييلدة مبياكل صفي:

املشكل القرصنة اللي كتعاني منو التعاونيات كتخدم 30 سنة أو 20 
سنة وما كتستافدش من حق ملكية املنتوج.

عييلد ائيس علجليل:

تفضل تفضل ما كاينش اللي يحبسها تفضلي، شوف امليكرو اللي 
حداه، راه التوقيت قدامي.

عينيئبل عييلدة مبياكل صفي:

نعاود..، كاين مشكل ديال القرصنة اللي قلت أن التعاونيات تتخدم 
20 عام 10 سنين 15 عام وما كتستافدش من حق ملكية املنتوج في 
حين آخر كتجي تعاونية خدامة غير 3 سنين وال 4 سنين و كتستافد 
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من العالمة التجاريتة ديالها، النقطة األخرى اللي خصكم تعرفوا ما 
تتنساوش الفضيحة ديال برنامج األمم املتحدة اإلنمائي اللي هو جا 
ح�ضى  الحال  بطبيعة  املغرب  الذاتي  والتشغيل  التعاونيات  يدعم 
بالصف األخير ما قبل األخير يعني ما نبغيوش هاد األخطاء تكرر من 

طرف الحكومة املوقرة.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ال 
اتخاذ التوقيت وانتبهوا ردوا البال راه 20 ثانية اللي تزادت أو أكثر هللا 

يخليكم وكونوا، تفضلي السيدة الوزيرة.

عييليحل  وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عملصلي،  جمللل  عييلدة 
عالجتميعي  وعالقتصيد  عيتقللد ل  وعيصنيعل  علجوي  وعينقل 

عملكلفل بييصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد عالجتميعي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

هو فعال الحركة التعاونية اليوم في املغرب هناك برامج من أجل 
الدعم ومن أجل املواكبة، وطبعا هاد البرامج تحتاج إلى تأهيل مستمر 
وتكوين مستمر، ألننا هنا بصدد تأهيل املوارد البشرية وكنعرفوا أن 
أصعب �ضيء هو املوارد البشرية يمكن لينا البنيات التحتية نوفروها 
ولكن تأهيل وتكوين املوارد البشرية يحتاج إلى عمل مستمر، لهذا اليوم 
كاينة برامج ديال مرافقة، برامج تأهيل التكوين خاصة بالتعاونيات، 
بل أكثر من ذلك اليوم كاينة حملة من أجل التعريف بالعمل التعاوني 
واألهمية دياله. السيدة النائبة ما يمكناش نقولوا التعاونيات كلهم في 
وضعية واحدة من باب اإلنصاف، عندنا تعاونيات على املستوى الوطني 
اللي خداوا شارات الجودة اللي كيصدروا املنتوجات ديالهم على املستوى 
الدولي واللي معروفين وعندنا تعاونيات أخرى اللي عندها صعوبات، 
فالدور ديالنا اليوم هو محاولة مواكبة هاد التعاونيات واملساعدة ديالها 
من أجل أنها تأدي الدور املنوط بهذا وتساهم وتحول إلى مقاوالت في 
اإلنتاج باش تكون يعني مقاوالت قادرة على املنافسة، مقاوالت فارضة 
نفسها في النسيج اإلقتصادي الوطني، واليوم القانون الجديد 112.12 
كيعطي هاد الفرصة ألن فيه إجراءات مرتبطة بالحكامة، فيه تيسير 
التأسيس التعاونيات وهذا اللي بين العدد اللي انتقلنا من 15 ألف اليوم 
إلى 20 ألف تعاونية، بمجرد اليوم هاد التمديد اللي وقع في القانون 
112.12 اللي عطينا حتى ل 2019 اليوم وصلنا ل 20 ألف تعاونية 
وطبعا كتعرفوا تقريبا 500 ألف متعاون وهناك مجهودات كبيرة تحتاج 

إلى تثمين، تحتاج إلى تشجيع من أجل أنها تطور أكثر..

عييلد ائيس علجليل:

أنك  يعني  حبستي  إيال  حبستي  شتك  أنا  الوزيرة  السيدة  شكرا 
اكتفيتي بالرد، شكرا السيدة الوزيرة وشكرا لكم على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة. ونمر إلى قطاع آخر وهو قطاع السياحة والنقل الجوي 

والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي وعدد األسئلة ثالثة نرحب 
بالسيد الوزير ونمر مباشرة إلى السؤال األول هو سؤال عن السياحة 
اإلستقاللي  الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الجبلية 

للوحدة والتعادلية السيد النائب املحترم لكم الكلمة.

عينيئب عييلد محمد عيبكيوي:

لتنمية  أساسية  دعامة  الجبلية  السياحة  تعتبر  الوزير،  السيد 
السياحة الوطنية، فهل لدى الحكومة برنامج محدد لتنمية السياحة 
الجبلية واستغالل مؤهالتها الطبيعية؟ وما هي التدابير املتخذة لتثمين 
دخل  وتحسين  املحلية  التنمية  وتحقيق  الجبلي  السياحي  املنتوج 

الساكنة؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

علجوي  وعينقل  عييليحل  وزي5  سيجد،  محمد  عييلد 
وعيصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد عالجتميعي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

عييلدعت وعيييدة عينوعب عملحترمين،

كتلعب  األساسية،  اإلقتصادية  القطاعات  من  السياحة  فعال 
دور أسا�ضي في التنمية اإلقتصادية ولكن كتلعب كذلك دور أسا�ضي 
في التنمية املجالية، حيث أن السياحة اإلستراتيجيات األخيرة ديالها 
الطبيعية  السياحة  منها  أنواعها  بجميع  شمولية  سياحة  اعتمدت 
إال على  ما كتعتمد  املناطق  بالخصوص، وبعض  الجبلية  والسياحة 
التنمية  ديال  السياسة  فهاذ  ديالها،  اإلقتصادي  للنشاط  السياحة 
ديال السياحة الجبلية ارتكزت على برامج متعددة اللي دارت مع عدة 
التشاركية  املنهجية  تشاركية، وهاذ  املنهجية  بواحد  مشاركين وعدة 
كتطلب من القطاعات الوزارية باش تساهم في هاذ البرامج، وكتطلب 
كذلك التدخل ديال الجماعات املحلية والجماعات الجهوية للتدخل في 

إنتاج هاذ املشاريع املبرمجة في السياحة الطبيعية والسياحة الجبلية.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم، 
تفضل.

عينيئب عييلد محمد بودس:

السيد الوزير، علينا أن نعترف بأن املؤهالت السياحية التي تتوفر 
عليها املناطق الجبلية غير مستغلة ومستثمرة لتثمين املنتوج السياحي 
لخدمة التنمية املحلية وتحسين عيش ساكنة هذه املناطق، كما هو 
الشأن بالنسبة للمغارات والجبال والوديان والسدود والغابات والعيون 



عدد.47–26.ربيع الثاني.1439  )15.يناير.2018( الجريدة الرسمية للبرملان551   

واملآثر التاريخية، وعلى سبيل املثال هناك سد الوحدة بإقليم تاونات، 
منتزهات تفوغالت بإقليم بركان، غابات ومنتجعات سياحية بأقاليم 
خنيفرة وشفشاون، مغارة فريواطو وكفوغار إقليم تازة، نحتاج السيد 
وارتباطا  الجبلية،  باملناطق  خاص  سياحي  وطني  مخطط  إلى  الوزير 
الوطني  البعد  ذات  سياحي  بمشروع  الوزير  السيد  أذكر  باملوضوع 
والدولي وهو محطة التزلج على الجليد بجبل بويدالن، هاذ املشروع اللي 

بدا في الثمانينات.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، ومعذرة السيد النائب 
انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ال يبدو، إذن سنمر إلى 
السؤال املوالي وهو سؤال متعلق بالخدمات املقدمة ببعض املطارات 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الوطنية 

الدستوري، السيد النائب املحترم تفضل.

عينيئب عييلد مصطفى مشياك:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

واإلرتقاء  للنهوض  املتخذة  التدابير  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 
بنوعية وجودة الخدمات التي توفرها مختلف مطارات اململكة؟

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، السيد الوزير.

علجوي  وعينقل  عييليحل  وزي5  سيجد،  محمد  عييلد 
وعيصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد عالجتميعي:

شك5ع عييلد عينيئب عملحترم،

عيييدة عينوعب، عييلدعت عينيئبيت،

فعال منظومة املطارات في املغرب كتعرف واحد التطور في السنوات 
مناطق،  عدة  في  دارت  اللي  واستثمارات  مجهودات  بفضل  األخيرة 
طبعا كتبقى اإلشكالية األساسية هي جودة الخدمات املقدمة في هاذ 
املطارات، وهنا كاين تدابير اللي اتخاذت بعدا، وكاين تدابير اللي هي في 

طور اإلنجاز من حيث من أجل تحسين الخدمات في املطارات املغربية.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب تفضلوا.

عينيئب عييلد مصطفى مشياك:

واللي  الوزير،  السيد  ديالكم  الجواب  على  كنشكركم  شكرا، 
كيتضمن واحد املجموعة من املعطيات واملؤشرات اللي كتعكس واحد 
اإلستراتيجية واضحة، واللي كتعزز واحد املنظومة ديال النقل الجوي 

الداخلي، نحن باسم فريق التجمع الدستوري نثمن عاليا اإلتفاقيات 
املبرمة ما بين وزارتكم والخطوط امللكية واملكتب الوطني للمطارات 
والجهات لتأمين رحالت جوية منتظمة وبأثمان تفضيلية، وكنلتمسو 
منكم السيد الوزير إضافة واحد وال برمجة رحالت جوية للخط الرابط 
ما بين كلميم والدار البيضاء أليام نهاية األسبوع وخاصة يوم األحد، 
التدابير ملعالجة  املزيد من  إلى ضرورة  الوزير  السيد  نطالبكم  ختاما 
الطائرات،  إقالع  احترام مواعيد  الجوية وكذا  الرحالت  تأخر  مشكل 

وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟

عينيئب عييلد موالي مصطفى عيعم5ي:

عييلد عي5ئيس،

عييلد عيوزي5 عملحترم،

في الحقيقة السيد الوزير باسم جهة درعة تافياللت البد من تجديد 
الشكر السيد الوزير على اإلتفاقيات التي في الحقيقة تسجل في تاريخ 
مسؤوليتكم على رأس هذه الوزارة، والرحاالت اإلضافية التي تمت بين 
األقاليم الثالث محطات ورزازات وزاكورة والراشيدية، السيد الوزير في 
الحقيقة هاد ال�ضي يسجل في تاريخ مسؤولياتكم على رأس هذه الوزارة، 
ونطالب تكميل املسيرة التنموية لفك العزلة، وبالتركيز على رحالت من 
مونبليي إلى الراشيدية ومن برشلونة إلى الراشيدية، نظرا لساكنة الجهة 
التي في الحقيقة تتواجد في هاته املدن بكثافة، وهناك البد من التركيز 
على الدعم والتجاوب مع الجهة، فنحن معكم في اتفاقيات وفي التصور 

املستقبلي إلنجاح هذه اإلتفاقيات، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

علجوي  وعينقل  عييليحل  وزي5  سيجد،  محمد  عييلد 
وعيصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد عالجتميعي:

النائب، فعال كاين مجهود اللي كيدار على مستوى  شكرا السيد 
الربط الداخلي بالنسبة للمناطق ديال اململكة بكاملها، وبالخصوص 
درعة  ديال  املنطق  بحال  املعزولة  واملناطق  البعيدة  املناطق  هاد 
تافياللت ورزازات اللي تم أخيرا التوقيع على اتفاقية مع جميع الشركاء 
لتسهيل الولوج لهاد املناطق و إلعداد واحد العدد ديال الرحالت وكذلك 
املناطق،  في هاد  املوجودة  الشرائية  للقدرة  بالنسبة  بأسعار مناسبة 
الداخلية،  الخطوط  هاد  من  للتكثيف  متواصلة  مجهودات  وهاذي 
ووضع شبكة ديال النقل الداخلي اللي تكون في املستوى ديال املتطلبات 

وديال اإلنتظارات ديال الساكنة، وشكرا.
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عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، إذن نمر إلى السؤال األخير في القطاع هو سؤال 
عن مرتكزات السياحة املسؤولة واملستدامة للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الدستوري السيد النائب تفضل.

عينيئب عييلد ك5يم عيشيوي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

كانت وال زالت السيد الوزير السياحة تحتل مكانة مهمة في اإلقتصاد 
املغربي. ورغبة منا في تأمين تطويرها نسائلكم، ما هي مرتكزات السياحة 

املستدامة واملسؤولة؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلو السيد الوزير.

علجوي  وعينقل  عييليحل  وزي5  سيجد،  محمد  عييلد 
وعيصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد عالجتميعي:

شكرا السيد النائب املحترم، فعال كما ذكرت قبايلة قطاع السياحة 
قطاع أسا�ضي وحيوي وكيلعب دور كبير في التنمية اإلقتصادية وفي 
القطاع،  في هاد  نقويو اإلستثمارات  املجالية، إذن كيخصنا  التنمية 
املؤهالت  وعلى  الطبيعة  على  للمحافظة  ننتابهو  كذلك  وكيخصنا 
الطبيعية اللي كاينة في بعض املناطق، وعندنا بعض املناطق اللي هي 
البيئية  التدابير  جميع  ناخذوا  خاصنا  وهشة،  حساسة  مواقع  فيها 

للمحافظة على هاد املكونات وهاد املؤهالت السياحية.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب املحترم.

عينيئب عييلد ك5يم عيشيوي:

بالفعل السيد الوزير كما أشرتم وأنا كنتافق معاكم في هاد املجال 
ألن املغرب اليوم هو أصبح في حاجة إلى نوع آخر من السياحة وهي 
قادرين  أنكم  اليقين على  لنا  ونحن  واملسؤولة،  املستدامة  السياحة 
بواسطتها على جعل املغرب نموذج ومرجع لهذا النوع من هذه السياحة 
لكي تصبح بالدنا من بين الوجهات العشرين األولى األفضل في العالم، ملا 
تتميز به بالدنا من تنوع جغرافي وبيئي واجتماعي كمثال على ذلك السيد 
الوزير كما ذكرتم جماعة موالي بوسلهام التي تنطبق عليها هاد املبادئ 
اللي ذكرتوا جماعة كتعرف نمو اقتصادي وديموغرافي متزايد طبيعة 
خالبة تلتقي فيها الغابات مع البحر ومع املرجة الزرقاء التي توفر مناخ 
بيولوجي متنوع، هذه كلها عوامل كتجعل من مصطاف موالي بوسلهام 
كتجعل منه واحد املكان متميز عن ما هو يختلف تماما عن ما هو موجود 
في باقي أنحاء املغرب إال أن قطاع السياحة املستدامة في جماعة موالي 

بوسلهام رغم الجهود املبذولة وامللموسة ال يرقى إلى املستوى املطلوب 
لذلك نلتمس منكم السيد الوزير املحترم املزيد من اإلهتمام في هذا 

املجال، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ ال يبدوا لكم الكلمة السيد الوزير.

علجوي  وعينقل  عييليحل  وزي5  سيجد،  محمد  عييلد 
وعيصنيعل عيتقللد ل وعالقتصيد عالجتميعي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

عييلد عينيئب عملحترم،

عييلدة عيوزي5ة عملحترمل عملكلفل بييبيئل،

هذا كنظن سؤال مشترك كيهم القطاعات كلها وبالخصوص القطاع 

ديال البيئة وكما كتعرفوا أن بالدنا انخرطت في هاد البرنامج الدلي ديال 

املحافظة على على البيئة وأحسن دليل على هاد اإلرادة القوية اللي 

كاينة عند بالدنا هو تنظيم هاديك la.COP 22 في املغرب واإلشعاع اللي 

عطى لبالدنا فهاد املجال ديال املحافظة على البيئة، فعال كاين محالت 

و مناطق هشة بحال املنطقة ديال سيدي بوسلهام اللي فيها مؤهالت 

طبيعية كبيرة والواجب الحفاظ عليه، كاين كذلك مناطق أخرى اللي 

كتعرف واحد االزدياد في الولوج ديال السواح لهاد املناطق وال بد ما 

نديروا التنظيمات األساسية لتنمية السياحة.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت ونشكركم على حسن مساهمتكم 

في هذه الجلسة. لننتقل إلى القطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة 

عدد األسئلة اثنين ونرحب بالسيد الوزير والسؤال األول حول مراجعة 

بنية أسعار غاز البوطان للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

لطرح  مشكورا  املحترم  النائب  السيد  فليتفضل  والتنمية،  العدالة 

السؤال.

عينيئب عييلد عبد عي5حلم يق5عع:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، حول التدابير املتخذة ملراجعة اإلختالالت التي تعرفها 

بنية أثمنة غاز البوطان نسائلكم؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الجواب السيد الوزير.
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عييلد لحين عيدعودي، عيوزي5 عملنتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلف بييشؤون عيعيمل وعلحكيمل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

الغاز محرر،  ديال  االستيراد  اآلن  إختالالت ألن  بقاتش  ما  وربما 
فاملشكل هو التكلفة والثمن البيع والنقل هادوا هما املشاكل اللي باقيين 
اآلن في البنية ديال ومازال ما باناش �ضي اختالل، خاصنا نقضيوا كاع 
على هاد امللف باش ما تبقاوش تقولوا لنا اختالالت وال ما اختالالت هاد 
ال�ضي دالبوطة خصنا نساليوا معه، ولكن مع األسف ما يمكن يكون إال 

تقريبا ما بعد 2020 إن شاء هللا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، لكم التعقيب السيد الرئيس، تفضل.

عينيئب عييلد عبد هللا بووعنو:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

أوال كنشكروا السيد الوزير على التفاعل دياله ال غي خصه يكون 
عندنا منطق دابا هاد ال�ضي درتوا في املحروقات مهم جدا للبالد طبعا 
كاينة مهمة استطالعية غتوقف على ما بعد التحرير، فيما يتعلق بغاز 
البوطان كاين منكر كبير 1995 كاينة بنية األسعار هاد بنية األسعار 
عالش كانت مبنية؟ مبنية على أن الدولة هي اللي كتشري على برا وواحد 
الشركة كتدير االستيراد وشركة كتدير النقل وشركات كتدير التخزين 
وهادو كلهم كتوزع بيناتهم الدعم ديال الدولة، في حين شنو وقع؟ نفس 
الشركة اللي كتدير االستيراد هي اللي كتنقل هي اللي كتخزن وهي اللي 
كتبيع فكتدي أرباع 3 ديال املراحل ديال األرباح وأكثر من ذلك اليوم ما 
بقاش شركة اللي كتستورد، نفس الشركة هي اللي كتستورد، هي اللي 
كتنقل، هي اللي كتخزن، هي اللي كتبيع، بمعنى كدير la facture اللي 
كتعطي لصندوق املقاصة، كتعطي لها هي نفس الشركة اللي كتعطي 
لراسها على االستيراد، كتعطي لراسها على البيع، كتعطي لراسها على 
لليوم،   1995 التخزين، هذا منكر، من  لراسها على  النقل، كتعطي 
22 سنة، خاصها على األقل إيال كنتو انتوما ستتأخرون في التحرير، 
اآلن،  تتحرر  خصها  األسعار  ديال  البنية  هاد  تحرير  اليوم  كيخص 
وخصها تتوقف، ألنه اليوم صندوق املقاصة فيه 13 مليار، 12 مليار 
ديال درهم كتاخذها غاز البوطان، هذا حرام. اليوم كيخصكم تاخذو 
إجراءات السيد الوزير، احنا متأكدين بأنكم عندكم اإلرادة، يجب أن 
تؤخذ في بنية األسعار في القريب العاجل وما نتسناوش نهائيا أننا حتى 
2021 عاد البنية ديال األسعار نغيروها، خصنا نغيروها اليوم في انتظار 

التحرير التام إن شاء هللا اللي خصو يكون في القريب العاجل، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ تفضل السيد الوزير.

عييلد لحين عيدعودي، عيوزي5 عملنتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلف بييشؤون عيعيمل وعلحكيمل:

ال احنا ما كرهناش السيد النائب، أنا نحررها اليوم، ولكن بقات 
فينا ديك املرا اللي كتطيب في الزنقة عندها غير البوطة هي راسمالها، 
وأما هادوك اللي كيجبدو املا، 100 بوطة في النهار و80 بوطة في النهار، 
راه هما اللي واكلين البالد، راه ما�ضي الفقراء، الفقراء كيستعملو بوطة 
الطاقة  نحافظو على  باش  البوطة  نقيصو  ما قديناش  ولكن   ،2 وال 
الشرائية للفقراء والشريحة املتوسطة، إيال كاين �ضي قرار د املغاربة 
نحيدوها من غدا، هاد 13 مليار، أما نوزعها على هاد الناس، ولكن 
مازال ما عارفش ملن نعطي وملن ما نعطي. أنا معاك ولكن ما واجدينش 
على أساس يكون واحد اإلحصاء اللي ما يتضررش الفقراء، املشكل 
ديال الفقراء والشريحة املتوسطة، هي املشكل ديالنا، ومن غدا نسدو 

الروبيني ما عندنا مشكل.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى السؤال األخير في القطاع وهو سؤال 
عن رفع الدعم عن مادة السكر للسيدات والسادة النواب املحترمين، 

دائما من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عييلدة إ مين عيلعقوب6:

السيد الوزير املحترم، تعتبر مادة السكر من املواد املشمولة بنظام 
املقاصة، وتتحدث تقارير إعالمية عن رفع الدعم عن هذه املادة. ونظرا 
ألهميتها وما يمكن أن يرافق هذا الرفع من ترويج للعديد من املغالطات، 
نسائلكم عن تصور الحكومة واملنهجية التي ستعتمدها في هذا األمر؟ 

وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائبة، السيد الوزير لكم الرد.

عييلد لحين عيدعودي، عيوزي5 عملنتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلف بييشؤون عيعيمل وعلحكيمل:

شكرا، املنكر اللي كاين في السكر، ما كاين فحتى �ضي بالصة، وشوفو 
معايا اسكسوات اسكسوات أ ميدن، وأتسنم ما تاودغ، عارفين شنو 
هاد ال�ضي، هانتما هذا سكر، هاد ال�ضي راه مدعم، هاد السكر واش طلعو 
للجبل واش غتلقاوه، سيرو للقرى فين غتلقاو هاد السكر هذا، مدعم، 
راه الدعم ما كيستفدوش منو الفقراء، هذا تلقاه غير 5 نجوم. حنا اآلن 
املشكل الشعب كيستهلك القالب د السكر وكيستهلك املورسو الكبير، 
هادوك ما خصهومش يتقاصو ولكن حرام هاد ال�ضي يتدعم، املعامل 
اللي كيستافدو، املخابز اللي كيستافدو ما�ضي الفقراء اللي كيستافدو 
منو، حنا معاكم قلتو %70 ديال الدعم ما كيمشيش للفقراء، إذن 
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خصكم تشجعونا نمشيو بعيد في هاد ال�ضي، ما�ضي غدا ملي نزيد في 
السنيدة وال �ضي حاجة تغوتوا، ما تغوتوش خصكم تصفقوا علينا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب املحترم، تفضل السيد 
النائب.

عينيئب عييلد عبد عيلطلف ب5وحو:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيد الوزير، هو بالفعل هو نفس اإلشكال اللي وقع في البوطان راه 
كاين في السكر وكاينة في الدقيق، الدولة كتخسر 13 مليار درهم على3 
ديال املواد اللي كتدعم ولكن بالفعل كيبقى التساؤل واش كتم�ضي 
العائق  الكبير، وهذا هو  للفئات املستفيدة حقا، وهذا هو اإلشكال 
الكبير دابا اللي خاصنا تشتغل عليه الحكومة دابا اآلن، وحنا معاها، 
إيال كان بالفعل السكر 30 % أو 40 % كتم�ضي للشركات واألغنياء ما 
ديال  الشركات  ولكن   domestique ديال  املستهلكين  على  نهضروش 
التغذية، الشركات الصناعات الغذائية اللي كالدي 30.40 % بمعنى 
هاد  تسترجع  أوال  قادرة  بالفعل  الحكومة  واش  كتم�ضي  درهم  مليار 
الدعم هذا قبل منفكرو نمشيو نسحبو الدعم، واش قادرة الحكومة 
تسترجع هاد الدعم هذا احنا معاكم، هذا اإلجراء األول، ثم اإلجراء 
الثاني تحدثت عليه الحكومة السابقة سنة 2015 ولكن هناك واحد 
التردد بغينا نعرفوا شنو هو هاد البرنامج ديال الحكومة إيال كان بالفعل 
غنوقفوا اإلستفادة ديال األغنياء واإلستفادة ديال الشركات من الدعم 
ديال السكر مزيان، مزيان توكل على هللا الحكومة احنا معاها وإن شاء 
هللا تكون إجراءات قوية في هاد املجال هذا ولكن ما تبقاش تردد، ألن من 
2015 لهنا راه 3 سنوات، لو كانت هاد املليار درهم كنت خدات 3 داملليار 
ديال درهم ممكن تم�ضي بإجراءات أخرى، فبالتالي ما نبقاوش نترددوا 
الحكومة توكل على هللا ولكن تكون عندها صورة واضحة وتواصل مع 
املواطنين، ألن أيضا هناك أكاديب وهناك ترويج ملغالطات من طرف 
عدد من األطراف ألن الحكومة غتزيد عليكم، الحكومة غتقطع الدعم 
على املواطن الفقير فالتالي مزيان يكون واحد املجهود تواصلي ديال 
الحكومة باش تشرح للمواطنين ها شنو كاين، كيف ما وقع بعد تحرير 
املحروقات اللي هي كانت إجراء مهم جدا وكان فيه يعني نتائج كبرى على 
امليزانية وعلى اإلقتصاد الوطني دابا اآلن خاصها تكون أيضا الصورة 

واضحة، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة.

عينيئبل عييلدة افلعل عملنصواي:

الدعم  رفع  ديال  املوضوع  هذا  مع  تفاعال  الوزير  السيد  غير 

للسكر، غير بغينا نعرفوا إستراتيجية حقيقية ما جيناش هنا للبرملان 
باش الديرو لنا هاد السينما تقطرو علينا سانيدا، اليوم املواطن بغا 
يعرف إستراتيجية حقيقية واشنو غنديروا مع هاد الناس، النهار اللي 
كنا كناقش قانون املالية ناشدنا الحكومة أنها تزيد في الضريبة على 

الشركات اللي كتنسج املشروبات اللي كتستعمل فيها السكر.

عييلد ائيس علجليل:

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

عينيئب عييلد محمد علحجيرة:

السيد الوزير خودوا القرار وحنا غنصفقوا عليه، خودوا القرار ديال 
التحرير وحنا غنصفقوا عليه.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ال يبدو، السيد الوزير 
لكم الكلمة، عفوا عفوا السيد الوزير إيال اسمحتي السيد الوزير إيال 

اسمحتي هناك واحد التعقيب آخر إيال تفضلتي واسمحتي.

عينيئب عييلد سعلد عيتدالوي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

....

عييلد ائيس علجليل:

انتهى الوقت، مابقاش لكم الوقت، السيد الوزير لكم الكلمة.

عييلد لحين عيدعودي، عيوزي5 عملنتدب يدى ائيس علحكومل 
عملكلف بييشؤون عيعيمل وعلحكيمل:

أنا كنشكر الناس اللي كيشجعنا على هاد ال�ضي، أما املواطن وا 
الصوت  عطا  ملن  وعرف  راه صوت  راه صوت  ديالنا  الرأي  عطيناه 
ديالوا، إذن ما�ضي بنادم تيطلب اإلستراتيجية، احنا غنعطيو الحساب 
الشريحة  على  ندافع  خاصني  فعال  أن  تنقول  جيت  وإيال  للمواطن، 
الفقيرة، خاصني ندافع على الشريحة املتوسطة، ألن هادوك الناس 

عطاونا األصوات ديالهم وما غاديش نخيبهم إن شاء هللا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم السيد الوزير، وشكرا ملساهمتكم في الجلسة. وننتقل إلى 
القطاع املوالي وهو القطاع املكلف بالتنمية املستدامة وعدد األسئلة 
البرنامج الوطني  سؤالين نرحب بالسيدة الوزيرة السؤال األول، عن 
للنفايات املنزلية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 
السيدة  تفضلي  مشكورا  السؤال  باسطي  أحد  فليتفضل  والتنمية 

النائبة.
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عينيئبل عييلدة أسميء عينيصف6:

عييلد عي5ئيس،

السيدة كاتبة الدولة املحترمة، في إطار تنفيذ السياسات العمومية 
في مجال البيئة وضعت الحكومة برنامج وطني للنفايات املنزلية ملساعدة 
النفايات  املنزلي وجمع  التطهير  في مجال خدمات  الترابية  الجماعات 
كاتبة  السيدة  نسائلكم  لذا  املنزلية.  للنفايات  مراقبة  مطارح  وإنجاز 
الدولة املحترمة عن نتائج وحصيلة تنفيذ هذا البرنامج؟ وعن التقييم 

املالي الذي يتطلبه إنجاز هذا البرنامج؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، لكم الكلمة السيدة الوزيرة.

عييلدة نزهل عيوعفي، كيتبل عيدويل يدى وزي5 عيطيقل وعملعيدن 
وعيتنملل عمليتدعمل عملكلفل بييتنملل عمليتدعمل:

هذا  طرحك  على  شكرا  وكذلك  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السؤال اللي هو حقيقة أوال يأتي عند إتمام العشرية األولى من هاد 
البرنامج اللي املفترض اليوم أن فعال أننا نقوم بتقييم منهجي في الحكامة 
وكذلك تقييم في ما نصل، القراءة في هاد البرنامج اليوم كتقول لينا 
أننا عندنا 72 % في الجمع والتنظيم وهذا مكسب لبالدنا، عندنا نظام 
حكاماتي ألن هو بين وزاري هذا مكسب لبالدنا، ولكن عندنا 10 فقط في 
الفرز والتثمين وهذا هو التحدي اللي درنا فيه البرمجة والتخطيط اللي 

إن شاء هللا غنوصلوا إلى 50 مركز لتدوير وتثمين النفايات.

عييلد ائيس علجليل:

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

عينيئب عييلد عيش5قي عيغلم6:

شكرا، إذن رغم املجهودات أو املبذولة في املجال البيئي والسعي 
الحثيث نحو عدالة مناخية وبيئة سليمة، إال أن هناك تحدي خطير 
النفايات التي تنفث سمومها وباءها في الهواء  متمثل في جل مطارح 
موائد  علم،  على  نار  من  أشهر  املطارح  هذه  أصبحت  والتربة  واملاء 
جاهزة لفئة من املجتمع مع ماشيتها، أصبحت هذه املطارح تثير قلقا 
متزايدا وأسئلة خارقة ال جواب عليها إال أن ترفعوا هذا التحدي وأنتم 
في مستواه، وتحولوا هذه املطارح من عبء بيئي ثقيل وقاتل إلى معين 
اقتصادي منعش ال ينضفي، وذلك بتقوية الحكامة في هذا القطاع 
وتحسين استدامة خدماته ومهنيته وتعزيز جاذبيته، وذلك بالتقليص 
أؤكد بالتقليص من مستوى الطمر في مقابل الرفع من مستوى تثمين 
النفايات وتدويرها في قطاع مهيكل، وأتساءل السيدة كاتبة الدولة، ملاذا 
ال يتم تفعيل القانون للنفايات؟ ملاذا ال يتم اإلسراع بسن قانون يضع 
حدا ملشاكل كل مطارح النفايات في عدد من املدن؟ ملاذا ال يتم تفعيل 

مفتشيات الشرطة البيئية؟ ثم يجب مصاحبة الجماعات الترابية على 
تنزيل هذا البرنامج الطموح وإقليم خريبكة ال زال ينتظر زيارتكم..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي؟ 
السيدة الوزيرة تفضلي.

عييلدة نزهل عيوعفي، كيتبل عيدويل يدى وزي5 عيطيقل وعملعيدن 
وعيتنملل عمليتدعمل عملكلفل بييتنملل عمليتدعمل:

بالدنا كيفما أنها تميزت يكون عندها برنامج وطني لتدبير النفايات 
املنزلية واملماثلة، كيفما فعال عندنا الجرأة أننا نقولوا أن اليوم القراءة 
التقييمية تتقول أن بالدنا ال يناسبها بالنظر للتحدي املناخي، بالنظر إلى 
ندرة املياه أننا نبقاوا في 10 % من الفرز والتدوير، وبالتالي درنا مخطط، 
اليوم عندنا مخطط أننا غنمشيوا أفق يكون عندنا 50 مركز للطمر 
والتثمين، أشنا هي هاد املراكز ؟ هو أننا اليوم عندنا 21 مركز غنحيدوه 
من غير مراقب إلى مراقب، باإلضافة إلى تحويله مراقب غنديرو فيه مراكز 
للطمر والتثمين ديال الكارطون، ديال البالستيك، ديال كذلك إمكانيات 
ديال البيوغاز، كنقول اإلمكانيات البيوغاز ألن فعال تكون اليوم عندنا 
جرأة نقولو أن بالدنا كان عندنا شحال هذا ما يكون عندناش غير فاس 
بوحدها اللي كتدير البيوغاز كان ممكن نمشيو أكثر، بالتالي اليوم غادي 
باإلضافة لهاذ 21 سنزيدو عليها 26 من FNE من الصندوق املخصص 
للنفايات نوصلو ل26، إيال زدنا 21 على 26 على 3 اللي كاينين إن شاء هللا 
من هنا ل2021 نكونو في 50 مركز هذا تحدي، وإن شاء هللا باش نجحو..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا انتهى الوقت، السؤال املوالي هو سؤال 
حول تعميم أنظمة الصرف الصحي ومعالجة املياه العادمة بالجماعات 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القروية 
واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال أو تتفضل السيدة النائبة 

مشكورة.

عينيئبل عييلدة جمللل عفلف:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات املتخذة لتعميم الصرف 
الصحي بالعالم القروي؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم السيدة النائبة، تفضلو.

عييلدة نزهل عيوعفي، كيتبل عيدويل يدى وزي5 عيطيقل وعملعيدن 
وعيتنملل عمليتدعمل عملكلفل بييتنملل عمليتدعمل:
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..أن بالدنا الحمد هلل نجحت في أن يكون لها برنامج وطني لتطهير 
السائل، في العالم الحضري الحمد هلل وصلنا إلى مستوى 75 من الربط 
بشبكات مياه الصرف الصحي، اليوم التحدي فعال هو أن نشمل العالم 
القروي وبالتالي كان التفكير قبل ذلك، باش نمشيو في مشاريع نموذجية 
ألننا ما نقدروش نوصلو إلى الغالف املالي اللي كيستلزمو باش نمشيو 
للعالم القروي واللي هو 43 مليار، بالتالي فاش جات هاذ الحكومة درنا 
التفكير بين مع الزمالء ديالنا في الوزارات: وزارة الداخلية ووزارة املاء، 
ودمجنا البرامج الثالث، البرنامج الوطني لتطهير السائل، البرنامج كذلك 
ديال املياه العادمة، وهاذ البرامج الثالث اللي دمجناهم عطاونا واحد 

1200 مركز قروي اللي إن شاء هللا تتبرمج ابتداء من 2018.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب السيدة النائبة؟ تفضلو.

عينيئبل عييلدة جمللل عفلف:

هاذ  من  كنقللوش  ما  الحال  بطبيعة  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
املجهودات اللي كتبذلو، إال أن الوضع البيئي املتدهور بجل الجماعات 
القروية جراء غياب الصرف الصحي، وارتفاع النمو الديموغرافي، وما 
واكب ذلك من ازدهار عمراني وتجاري وصناعي باإلضافة للتلويث املباشر 
اإلسراع  كمنتخبين  كحكومة،  كبرملان،  علينا  يحتم  املائية  للفرشات 
بتعميم الصرف الصحي بالعالم القروي ومعالجة املياه العادمة وإعادة 
استعمالها خصوصا في القطاع الفالحي كإحدى املصادر الجديدة ملياه 
التي  السقي، خصوصا أن بالدنا كيفما قال السيد الوزير السياحة 
بتنفيد  والتزمت  للمناخ،  الدولي  املؤتمر  أو  الدولي  املنتدى  احتضنت 

املقرارات املنبثقة عن هاذ املؤتمر، واملحافظة على البيئة.

السيدة الوزيرة %97 من الساكنة في العالم القروي ما عندهومش 
الصرف الصحي واش باقي ما حانش الوقت أنكم تجعلوا الصرف الصحي 
ومعالجة املياه العادمة وإعادة إستعمالها من بين األولويات في الحكومة 

ديالكم؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

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

عينيئب عييلد محمد عيزويتن:

تفاعال مع هذا السؤال السيدة الوزيرة، يشغل بال الساكنة اللي 
كتستعمل املياه الصالحة للشرب املستقاة من سيدي محمد بن عبد 
هللا اللي واقع على نهر أبي رقراق، جهة الرباط سال القنيطرة، وكاين حتى 
املحمدية وكذلك الدار البيضاء، هاد األيام تنتقل وسائل اإلعالم أن 
سجن العرجات 1 وسجن العرجات2 وسيدي عالل البحراوي، هادو 
املياه العادمة ديالهم كتصب وال كتاخذ الطريق ديالها للبحيرة اللي منها 

كياخد السد املاء اللي كيستعملوه، L’ONE كيستعملها املكتب الوطني 
للماء الصالح للشرب باش يزود الساكنة، وبالتالي فبغينا هاد التشويش 
اآلن، وهاد القلق واحد القارة اللي كيشغل الساكنة، بغينا الحكومة 
تعجل بنقطتين: أوال، تبدل مجهود كبير في هاد العملية ديال التواصل، 
باش تشوف الجهود، ثم املسألة الثانية أنها تعجل بمحطات معالجة 

املياه من أجل محاربة هذا التلوث، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ال 
يبدو، تفضلي السيدة الوزيرة.

عييلدة نزهل عيوعفي، كيتبل عيدويل يدى وزي5 عيطيقل وعملعيدن 
وعيتنملل عمليتدعمل عملكلفل بييتنملل عمليتدعمل:

النائب املحترم، هو كيما  النائبة املحترمة والسيد  السيدة  شكرا 
قلت أن كان التوجه أنه نمشيو للبرنامج ككل، اللي هو الغالف ديالو 43 
مليار ديال الدرهم، فتم كذلك اتخاذ قرار آخر، هو أننا نمشيو لبرامج 
نموذجية، توقفات في 2015-2016، اليوم حنا ما درناش غير البرامج 
النموذجية، قلنا برمجنا، درنا واحد العمل ديال la mutualisation بينا 
حنا واملاء والداخلية، ودرنا برمجنا 1200 إن شاء هللا بما فيهم إدماج 

ديال هاد املراكز اللي كانت مبرمجة في 2015-2016 ولم ترى النور.

الحمد  لبالدنا  الجديد،  املولود  املكتسبات،  لهاد  باإلضافة  اليوم 
هلل، هاد ال�ضي راه بالدنا في إطار املسايرة، وما كانش يمكن يكون إال ألن 
كانت الجهود السابقة، غادي تكون عندنا رفع من مستوى محطة املياه 
املعالجة من 118 إلى 200 محطة معالجة، وغنتقلو كذلك اليوم عندنا 
غير %21 كنتقلو إلى %60 إن شاء هللا ألن حنا كنعتمدو باملناسبة تقييم 
 la mise شهري داخل الوزارة مع الشركاء ديالنا وداخليا باش كنديرو
au point وباش كنتقدمو بما في ذلك كنمشيو في عين املكان مع السادة 

الشركاء ديالنا، خاصة العمال واإلخوان واألخوات والرؤساء.

ما يتعلق بالسؤال فيما يتعلق باإلشكال اليوم اللي مطروح في جماعة 
السهول، أوال املستويين وإن شاء هللا نذاكرو بعد ذلك في مناسبة أخرى 
وخاصة في اللجنة، للرأي العام، هذه دولة ما يمكنش نبداو نهضرو 
أن املياه اللي كيشربوها الناس هي ملوثة باملياه العادمة. اليوم مشات 
الشرطة البيئية، سيفطتها في الصباح ومشات كذلك للمختبر اللي هو 
رصد جودة مكافحة التلوث، م�ضى في عين املكان وغيخرج لنا التقرر 
باش نكلمو الناس بمعطيات عندها مصداقية، هادي املسألة االولى. 
اللي  هو  ديال سبو  املائي  الحوض  أن  األصل  أن  هو  الثانية  املسألة 

املفترض عندو محطة معالجة املياه اللي..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا لكم السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. 
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وننتقل إلى القطاع املكلف بالتجارة الخارجية عدد األسئلة 2. نرحب 
الصناعات  حماية  عن  سؤال  هو  األول  والسؤال  الوزيرة.  بالسيدة 
الفريق اإلشتراكي،  النواب املحترمين من  الوطنية للسيدات والسادة 

فليتفضل السيد النائب املحترم مشكورا.

عينيئب عييلد محمد أب5كين:

بيم هللا عي5حمن عي5حلم.

عييلد عي5ئيس،

السيدة الوزيرة، إغراق األسواق الوطنية باملنتوجات املستوردة من 
بعض الدول كآسيا وتركيا وأوروبا، والقرار األخير اللي خذيتو باش تحميو 

الشركات الوطنية فاين وصلتو؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيدة الوزيرة، واحد اللحظة 
السيدة الوزيرة نعطيو نقطة نظام. تفضل.

عينيئب عييلد عبد هللا بووعنو )نقطل نظيم(:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

أوال اإلخوان اللي نجحو في اإلنتخابات الجزئية مرحبا بهم، كاين 
نظام داخلي، هاد النظام الداخلي هومنبثق الفصل 100 من الدستور 
كيتكلم على السؤال والجواب ديالو، حنا درنا واحد العرف ألن واخا 
السيد ما يكونش طارح السؤال، كيكون الفريق ديالو كيتوجه بإسم 
رئيس الفريق، ولكن ما يمكنش واحد تعلن اآلن في هاد الجلسة ويطرح 
السؤال، احنا قبيلة مع ال�ضي باعزيز كنا غنطرحو هاد اإلشكال، لكن 
كان جا في إطار تعقيب إضافي، كاين الحق، أما أن يطرح السؤال وهو 
ليس بواضعه فهنا كاين إشكال ديال النظام الداخلي، أرجو أن تنتبهو 

لكي نحترم جميعا، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا، تفضل السيد الرئيس.

عينيئب عييلد شق5عن أميم ائيس عيف5يق عالشترعك6 )نقطل 
نظيم(:

نحن في الفريق اإلشتراكي، حين يتقدم أحد النواب أو إحدى النائبات 
بطرح السؤال فهو يتحدث بإسم الفريق اإلشتراكي، وليس هناك في 
النظام الداخلي ما يفيد ما صرح به النائب املحترم، وبالتالي من حق 

النائب أن يطرح السؤال الذي هو سؤال للفريق اإلشتراكي، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

تفضل السيد الرئيس.

عينيئب عييلد نوا عيد ن مضلين ائيس عيف5يق عالستقاللي 
)نقطل نظيم(:

حنا بدورنا ننهئ وهنأنا اإلخوة العائدين إلى القبة، ولكن القانون 
فوق الجميع، املحكمة الدستورية اعتبرت بأن السؤال سؤال نائب 

ما�ضي سؤال الفريق، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الرئيس، تفضلي السيدة الوزيرة.

عيصنيعل  وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عيداهم،  عاقلل  عييلدة 
بييتجياة  عملكلفل  عي5قم6  وعالقتصيد  وعيتجياة  وعالستبميا 

علخياجلل:

شكرا السيد النائب املحترم، وهنيئا لك بالرجوع إلى قبة البرملان، 
إذا املجهودات اللي كتقوم بها كتابة الدولة من أجل حماية املنتوجات 
املغربية من املمارسات التجارية غير املشروعة هي مهمة جدا، هناك 
إجراءات قامت بها وتدابير مرتبطة بحماية الجالية قامت بها الوزارة 
محليا،  واملصنعة  املستوردة  املواد  بين  املنافسة  آثار  حدة  ملواجهة 
فعال ذكرتم بأن هناك بعض اإلجراءات اللي قامت بها الحكومة يعني 
قريبا وهو إجراء تدبيري اللي بالنسبة للمواد املستوردة من تركيا، هذا 
كان إجراء تدبيري، الهدف منو هو حماية املنتوج املغربي وحمايته من 
التنافسية الشرسة لهاد املنتوجات األلبسة واألقمشة التركية، هذا 
تدبير وقائي ملدة مؤقتة اللي كيهم باألساس املواد املستوردة من تركيا 
ولكن فقط في قطاع األنسجة، هو إجراء صراحة كنظن بأنه غادي يقدر 
يأهل هذه املنتوجات الوطنية أنها يكون عندها تنافسية بالنسبة للمواد 

األخرى وأيضا يحمي املنتوج الوطني، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب محترم.

عينيئب عييلد محمد أب5كين:

هاد ال�ضي اللي كيتصدر من الصين وتركيا، بزاف كيدوز على مليلية 
املحتلة وسبتة املحتلة، ولكن خاص واحد املراقبة تكون من الدولة 
ديالنا، مليلية الدرك ديالهم كيشدو الطونات ديال السلعة غير صالحة 
وهما ما عندهومش الغرض حتى على الشعب ديال املغرب، كيشدو 
هاديك السلعة وكيحجزوها وما كيخليوهاش تدوز عندنا، ولكن بغينا 
السلعة اللي كتجي للموانئ ديال املغرب خاص املراقبة تكون مشددة 
ألن هاديك السلعة كانت سلعة فاسدة ما صلحاش لينا ال للشعب، ال 

للماكلة، ال للباس، ال والو.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد املحترم، هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضل.
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عينيئب عييلد عدايس عألزم6 عإلداي�سي ائيس ف5يق عيعدعيل 
وعيتنملل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

غير هاد الحماية ديال املنتوجات الوطنية بطبيعة الحال نحن معها، 
املغرب من الدول اللي معروفة باحترام اإللتزامات ديالو في إطار القانون 
الدولي. لذلك فحنا نلح على هاد األمر، ثانيا تنقولو ما خاصش تكون 
انتقائية في التطبيق ديال القانون، وفي التطبيق ديال اإلتفاقيات، ألنه 
هناك شركاء مستهدفين،  كاين  بأنه  اإلشارة  واحد  تتعطي  اإلنتقائية 
لذلك كاين منتوجات أخرى التي تنافس حقيقة املنتوج الوطني، واللي 
يمكن نديروا فيها املسطرة ديال اإلغراق، واللي هي مسطرة معترف بها 
في املنظمة التجارة العاملية، لذلك ينبغي اإلهتمام بمثل هذه املنتوجات 
واللي هي منافسة حقيقية للمنتوج الوطني وليس املنتوجات املستهدفة.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الرئيس، تفضلي السيدة الوزيرة.

عيصنيعل  وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عيداهم،  عاقلل  عييلدة 
بييتجياة  عملكلفل  عي5قم6  وعالقتصيد  وعيتجياة  وعالستبميا 

علخياجلل:

أنا غير بغيت نقول بأن هاد القضية ديال اإلنتقائية ما كيناش ألن 
هذا قانون داخل في إطار املواثيق الدولية بين املغرب والدول اللي عندها 
معاها اتفاقية التبادل الحر، وهاد اتفاقية التبادل الحر اللي كانت مع 
تركيا كاينة هناك مادة اللي كتخول املغرب أنه ما كنقولوش بأنه كيراجع 
ال  أو  بعض  مراجعة  يعني  إلى  الحاجة  يكون  عندما  كيشوف،  ولكن 
حماية املنتوج الوطني فهذا مؤهل لو حسب القوانين الدولية، وحسب 
اتفاقيات التبادل الحر اللي درناها مع تركيا، بالنسبة لإلنتقائية كتجي، 
الطلب كيجي من القطاعات، وهذا القطاع ديال األنسجة هم الذين 
طالبوا بأن هناك يعني تنافسية شرسة بالنسبة للمنتجات ديالهم هو 
اللي خول لينا، هو اللي خالنا أننا ناخذوا هذا التدبير وهذا التدبير ربما 

يكون غدا أو بعد غد مع قطاعات أخرى ما�ضي غير األنسجة، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال األخير في القطاع هو سؤال 
النواب  الحر للسيدات والسادة  التبادل  اتفاقية  تقييم حصيلة  عن 
لكم  املحترم  النائب  السيد  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين 

الكلمة.

عينيئب عييلد محمد عبداعا:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

الحكومة  ديال  والتقييم  ديالكم  التقييم  بغينا  الوزيرة،  السيدة 

ككل، حول العديد من اتفاقية التبادل الحر اللي برمها املغرب منذ 
سنوات مع العديد من الدول؟ وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة.

عيصنيعل  وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عيداهم،  عاقلل  عييلدة 
بييتجياة  عملكلفل  عي5قم6  وعالقتصيد  وعيتجياة  وعالستبميا 

علخياجلل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

هاد الحصيلة ديال اتفاقية التبادل الحر احنا كنعرفوا بأن املغرب 
اختار أنه يكون إنفتاح اإلقتصاد ديالوا على شركاء تجاريين أجانب أو 
شركاء آخرين، فكانت هذه الحصيلة كنظن جيدة جدا بخصوص أنها 
كانت لها مردودية على يعني النمو ديال الصادرات بالنسبة للمغرب، 
نعطيك على سبيل املثال الرفع من وتيرة الصادرات اللي بلغات معدل 
ما يناهز 16.4 مع الواليات املتحدة األمريكية، 13 % في إطار اتفاقية 
التبادل الحر مع جامعة الدول العربية، 16 % في إطار تطبيقية أكادير، 
11.3 مع  30 % مع تركا،  العربية املتحدة،  12 % مع دول اإلمارات 

املجموعة األوربية للتبادل الحر، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا تعقيب السيد النائب.

عينيئب عييلد محمد عبداعا:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيدة الوزيرة، وصفتو هاد التقييم هذا بأنه تقييم جد إيجابي 
صراحة وأنا تنقول منين جا املشكل، فاملشكل األسا�ضي ألن التقييم 
ديال الحكومة غالط، أنا تنستغرب كيفاش تتعطيوا اإليجابية لهذا 
هو  فيها  الخاسر  الطرف  اإلتفاقيات  هاد  ديال   % 95 وحنا  التقييم 
التبادل  التقييم إلتفاقيات  تديرو  كيفاش  ما عرفتوش  إيال  املغرب، 
الحر، استعنوا بخبراء اللي غادي يوريوكم، فأنا كنستغرب السيدة 
الوزيرة، احنا حاليا وصلنا ل200 مليار ديال العجز، هاد العجز منين 
غادي  هنا  واإلستيراد،  التصدير  بين  التوازن  كاينش  ما  تيجي  تيجي، 
نرجعوا للمشكل األسا�ضي، املشكل األسا�ضي هو املنظومة اإلقتصادية 
في املغرب خاصها إعادة النظر، واحد الهيكلة كاملة خاصها تدار، وهنا 
غادي نتاجهوا لهاد ال�ضيء دابا اللي راه اململكة غاديا فيه ديال تعويم 
الدرهم، كيفاش غادي نجحوا هاد الورش الكبير واللي هو ما خصوش 
يكون يعني املزايدات، كيفاش غادي نجحوه واحنا أساسا تنفاقموا 
تعويم  ديال  املشروع  هاد  نفشلو  أنه  الفرص  من  وتنزيدوا  العجز، 
الدرهم، السيدة الوزيرة التقييم ديالكم ما�ضي في محله، خاص إعادة 

النظر في املنظومة اإلقتصادية للمغرب ككل، وشكر.
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عييلد ائيس علجليل:

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

عينيئبل عييلدة سعيد عيزع دي:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

السيدة الوزيرة، اليوم كنالحظوا أن املستفيد األسا�ضي من اتفاقية 
التبادل الحر اللي وقعتها بالدنا كلها كيستافد منها يعني الطرف اآلخر، 
كنالحظوا كيفما كيالحظو املغاربة كاملين أن املنتجات مثال على سبيل 
املثال التركية والصينية اكتاسحات األسواق املغربية، بواحد الطريقة 
يعني رهيبة جدا وبواحد الطريق خطيرة وسريعة، والت كتشكل خطر 

كبير على الصانع املغربي البسيط.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائبة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي 
آخر؟ تفضل السيد النائب املحترم، يمكن ليك تغيير ذاك امليكرو إيال 

كان ما خدامش.

عينيئب عييلد حين عكيشي:

..

عييلد ائيس علجليل:

إذن انتهى الوقت، شكرا، إذن ندوزوا للرد السيدة الوزيرة تفضلي 
السيدة الوزيرة مشكورة.

عيصنيعل  وزي5  يدى  عيدويل  كيتبل  عيداهم،  عاقلل  عييلدة 
بييتجياة  عملكلفل  عي5قم6  وعالقتصيد  وعيتجياة  وعالستبميا 

علخياجلل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

إذن أنا بالنسبة لي اإليجابية هي في تنويع في الشركاء بالنسبة للمغرب 
وفي اقتصاد يعني تأثيرو على اإلقتصاد املغربي، بالنسبة لي أيضا باش 
كنتكلموا على العجز في امليزان التجارية، أنا فعال كنقول بأنه هناك 
إيجابية في التنويع وإيجابية في الرفع من يعني نمو الصادرات، ولكن 
أيضا هناك عجز، هناك بعض اتفاقية التبادل الحر اللي كنقولوا بأنهم 
فيهم عجز، لكن ما�ضي تيمنع بأنه هذا كيأثر سلبا على اإلقتصاد الوطني، 
هناك عوامل أخرى اللي كتؤثر في عجز امليزان التجاري، على سبيل املثال 
ال الحصر، هناك أيضا املغرب الحمد هلل اآلن داخل في يعني في ورش من 
اإلصالحات ومن البناء، هناك بعض املواد التي يعني كنستعملوها في 
مواد البناء أو بعض املداخالت اللي كتستعمل مثال في السيارات وفي كذا، 
يعني كنضطروا يعني نستوردها بمواد مخفضة ولكن أيضا كتساهم 

في بناء يعني أوراش كبرى. هناك أيضا مواد الطاقة ومواد القمح اللي 
كتساهم أيضا في عجز امليزان التجاري، نقدر نقولك على سبيل املثال ال 
الحصر، أن كاينين هناك تبادل تجاري مع بعض الدول اللي ما عندناش 
معاهم اتفاقيات التبادل الحر ومع ذلك كاين هناك عجز، على سبيل 
املثال الصين 17 % من العجز في امليزان التجاري اللي معاهم، مع ذلك 
ما عندناش معاهم اتفاقيات التبادل الحر، إذن اإليجابية كاينة ولكن 
هاد اإليجابية كتمثل في الرفع من مستوى الصادرات وكينعاكس إيجابا 

على اإلقتصاد الوطني، وشكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيدة الوزيرة ونشكركم على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، لنمر إلى القطاع إلى آخر قطاع وهو القطاع املكلف باملغاربة 
واملقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نرحب بالسيد الوزير عدد األسئلة هو 
سؤال واحد عن إدماج أبناء الجالية في املدارس املغربية وعدم إدراج 
العمومية  الوظيفة  لولوج  املباريات  بعض  في  املهنية  اإلجازة  شهادة 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل السيد النائب املحترم لبسط السؤال.

عينيئب عييلد عبد عيعزيز عيعمياي:

بيم هللا عي5حمن عي5حلم.

السيد الوزير، مغاربة العالم كيعتزوا باإلنتماء ديالهم لبالدهم، 
كيقوموا بالواجبات ديالهم في الدفاع عن القضايا الوطنية، الدستور 
يتطلعون  الكاملة،  املواطنة  بحقوق  يتمتعوا  باش  الحقوق  عطاهم 
للمساهمة في هاد الحقوق على املستوى السيا�ضي واملؤسساتي، كاين 
واحد الشق منهم كيبغي يرجع للبالد السيد الوزير، ملا كيرجع للبالد 
ديالوا كيتطرح ليه التحدي ديال التمدرس ديال األبناء ديالوا، السؤال 
ديالنا أشنو هي العمل اللي كتقوموا به من أجل تيسير العمل إدماج 

أبناء ديال املغاربة العالم؟ وشكرا لكم.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، لكم الكلمة السيد الوزير للرد.

وزي5  يدى  عملنتدب  عيوزي5  بنعتلق،  عيك5يم  عبد  عييلد 
علخياجلل عملكلف بيملغياثل عملقلمين بيلخياج وشؤون عيهج5ة:

بالفعل  السؤال،  هاد  طرح  على  والتنمية  العدالة  فريق  تنشكر 
كيطرح إشكال كبير ال سيما في العودة اإلضطرارية إلدماج أبناء الجالية 
ديالنا في النظام التعليمي املغربي، من 2013 تبدل واحد املجهود كبير، 

كاين:

أوال-تسهيل الحصول على كل الوثائق اللي كتخلي هاد األبناء أنهم 
يلتحقوا بكل املدارس املغربية التابعة لكل األكاديميات؛



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.47–26.ربيع الثاني.1439  )15.يناير.2018(  56 

في  الدرا�ضي،  املستوى  تحديد  هو  مهمة  أخرى  عملية  ثانيا-كاينة 
حالة ما كان غايبة وثائق تؤكد هداك املستوى الدرا�ضي وهذا مجهود 

بيداغوجي كيقوموا باألكاديميات رجال ونساء التعليم؛

ثالثا-أن لهم اختيار يتسجلوا في كل مؤسسة األقرب ليهم؛

رابعا-في حالة ما أنهم بغاوا يدخلوا للتكوين املنهي عندهم حق الولوج 
إلى مراكز التكوين املنهي.

فيما يخص التعليم العالي مباشرة ملا كيكون الرجوع اضطراري، 
ويتبث ما يثبت ذلك كيدخل للجامعة املغربية، وكذلك عندو الحق 
األحياء  كذلك  ولوج  في  الحق  وعندو  الدراسية  املنحة  في  واألسبقية 
فيها، اآلن احنا هيئنا واحد املشروع ديال  الجامعية، عندو أسبقية 
املرسوم اللي اآلن كاين في القطاعات املعنية قيد الدراسة اللي غيؤطر 

هاد العملية هادي، شكرا.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب لكم الكلمة للتعقيب.

عينيئب عييلد مو�سى عبد هللا:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

شكرا السيد الوزير على جوابكم، غادي نم�ضي مباشرة للجملة ديال 
الصعوبات اللي سجلناها بالنسبة لهاد الفئة ديال أبناء الجالية ديالنا 
اللي كترجع ألرض الوطن، على رأس هاد الصعوبات السيد الوزير كاين 
مشكل ديال اللغة، أغلب هؤالء التالميذ مغلوقين كيما تنقولوا إما 
اللغة اإليطالية، إما اإلسبانية، إما الفرنسية، فكيف لهم أن يتابعوا 
تعليمهم في أقسام عادية وباللغة العربية، خذينا كذلك من مصدر 
مشينا عند مدراء ديال مؤسسات عطوانا من الصعوبات أن اإلدارة 
ديال املؤسسات املستقبلة ال تتوصل بامللفات املدرسية، مما يصعب 
معه تحديد املستوى الدرا�ضي ديال كل واحد من هاد التالميذ، بعض 
السنة  وسط  في  كيجيوا  التالميذ  هؤالء  بعض  الوزير  السيد  هؤالء 
الدراسية، ويصعب كذلك معهم يعني التعبئة ديال نظام مسار املعتمد 
في املنظومة، لذلك السيد الوزير احنا كنقترحوا أنه تكون واحد الشراكة 
ما بين دار الهجرة أو دار املهاجر مع األكاديمية ثم املجلس الجهوي يديرو 
واحد واحد الشراكة بيناتهم يكون الغاية منها هو اإلنكباب على حل مثل 

هاد املشاكل، عالقة مع هاد املشكل..

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ما 
كاينش السيد الوزير تفضل.

وزي5  يدى  عملنتدب  عيوزي5  بنعتلق،  عيك5يم  عبد  عييلد 
علخياجلل عملكلف بيملغياثل عملقلمين بيلخياج وشؤون عيهج5ة:

هادي من بين املواضيع املهمة، غير بغيت نخبر السيد النائب أنه 
ما�ضي بالضرورة اإلختبارات كتم بالعربية والفرنسية، راه كاين واحد 
بلدان  لغة  ديال  كاينة،  اللي  باللغة  األقل  على  تيدار  باش  املجهود 

اإلستقبال؛

احنا  اإلضطرارية،  العودة  حالة  في  كلو  العالم  في  مطروحة   3-
مطالبين باش نبذلوا واحد املجهود بيداغوجي كبير كاين اآلن، لكن راه 
باقي فيه صعوبات، باقي فيه صعوبات كثيرة، احنا منفاتحين على كل 
ولكن  املدر�ضي،  النظام  داخل  اإلندماج  هاد  اللي غتسهل  الشراكات 
2013-2014-2015 نظرا للتصدعات اللي كانت مجموعة من الدول 
نجحنا في هاد املرحلة اإلنتقالية، اآلن خاصنا نطوروها باش تم�ضي أكثر 

نجاعة، شكرا السيد النائب.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير املحترم، وشكرا لكم على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة. وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة 
بجدول أعمالنا. لنمر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 152 من النظام 
الداخلي، والكلمة للمتحدث السيد النائب عبد اللطيف بن يعقوب 
واإلستيالء  الترامي  عمليات  توالي  حول  والتنمية  العدالة  فريق  عن 
على عقارات الغير بعدد من املدن للمملكة. فليتفضل السيد النائب 

مشكورا..، بالتي السيد النائب واحد الثانية، تفضل.

عينيئب عييلد شق5عن أميم ائيس عيف5يق عالشترعك6 )نقطل 
نظيم(:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

غير بعجالة، وهذا تنبيه ملكتب ديال املجلس، حنا تقدمنا بواحد 
يعني  أنه  واللي كنالحظوهو  اإلطار  في هذا  اإلحاطات  ديال  املجموعة 
الحكومة كل ما احترمنا النظام الداخلي، كلما ال تتعاطى مع طبيعة 
اللي كتكون عندها أهميتها ومنها ما يتعلق  اللي كنعطيو،  اإلحاطات 
بالداء ديال ليشمانيا اللي أشرنا له في وقته، درنا إحاطة علما وبالتالي 
ما كانش معاها واحد تجاوب، حنا كنشوفو على أن خص يكون واحد 

التجاوب من الحكومة في هاد الجانب.

 la نقطة ثانية حتى ال تمر األمور ألنه ما بغيناش ندخلو في واحد
polémique ولكن للتوضيح، يعني السؤال حين يطرح من قبل الفريق 

أي نعم، يمكن للنائب أن يطرح سؤاله..

عييلد ائيس علجليل:

حنا تجاوزناه دابا..

عينيئب عييلد شق5عن أميم ائيس عيف5يق عالشترعك6 )نقطل 
نظيم( :

ال ال سمح لي السيد الرئيس، توضح.
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عييلد ائيس علجليل:

ال تجاوزناها السيد الرئيس، هدي نقطة تجاوزات ما غناخدوش 

نقطة نظام باش نرجعو ليها، تفضل السيد النائب املحترم، ال ما غاديش 

هللا  النائب  السيد  وقتهم،  للناس  ونضيعو  ناقشناها  لنقطة  نرجعو 

يخليكم أكرموا النائب باإلنصات.

عينيئب عييلد عبد عيلطلف عبن يعقوب:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

بعد الرسالة امللكية املنصفة لضحايا السطو على العقار، وبعد 

إطار  في  العدل مع الضحايا وهيكلة عملها  لوزارة  التفاعل اإليجابي 

لجنة، ووفق مجموعة من اإلجراءات التي همت العديد من القطاعات 

الحكومية ملحاصرة الظاهرة ديال السطو على العقارات، املؤسف أن 

نرى أن الظاهرة ال زالت مستمرة وبأشكال ال أقول كبيرة، ولكن بأشكال 

تثير مخاوف املواطنين.

وفي هذا السياق ونحن نتكلم اليوم، شهدت مدينة الدار البيضاء 
عمليتي تنفيذ اليوم، األولى بشارع بوردو، واألخرى كانت على مستوى حي 

بوركون ملجموعة من الفيالت التي أصبح أهاليها الذين يسكنونها ألكثر 

من 5 عقود مهددون باإلفراغ، وتنقل الصحافة الوطنية بشكل مستمر 

عمليات أخرى في مختلف املناطق، نحن ال نريد أن نسود الصورة وال 

نريد أن نثير مسألة األمن العقاري ببالدنا املستقر وهلل الحمد، ولكن 

نريد أن تقف لجنة املتابعة، والسيد الوزير يعمل بشكل كبير داخل 

هذه اللجنة، والوقوف على الحيثيات التي تمكن هذه العصابات من 

اإلستمرار في عمليتها.

وأشير هنا ل3 أمور أساسية أقترحها على السيد الوزير، أولها هو 

التنبيه إلى ضرورة احترام القانون، وبالخصوص فيما يتعلق باملتابعات 

املدنية التي يجب أن تقف على هذا املستوى، إذا أثيرت قضايا الزور علما 

أن الزور هو األساس في السطو على هذه العقارات. املسألة الثانية نتمنى 

أن تضع الدولة يدها احتياطيا على العقارات املهجورة أو العقارات ديال 
األجانب التي ال يحضر مالكها، بشكل احتياطي. املسألة الثالثة واألخيرة 

اذا سمحتم السيد الرئيس....

عييلد ائيس علجليل:

فليتفضل  معنا،  به  نرحب  الوزير  للسيد  الكلمة  الوقت،  انتهى 
مشكورا.

عييلد محمد أوجيا، وزي5 عيعدل:

شك5ع عييلد عي5ئيس،

أود أن أتقدم بالشكر للسيد النائب املحترم على طرح هاد املشكل، 
األمن العقاري قضية إستراتيجية، جاللة امللك تفضل ونبه الحكومة 

إلى خطورة..

عييلد ائيس علجليل:

السيد الوزير إيال تكرمتي ورفعتي شوية الصوت هللا يخليك.

عييلد محمد أوجيا، وزي5 عيعدل:

إلى ظاهرة اإلستالء على الغير، ومنذ سلف األستاذ الرميد تكونت 
لجنة تتابع بعناية هاد املوضوع واتخذت تدابير تشريعية وتدابير تنظيمية 
وتدابير بإالتفاق مع الهيئة الوطنية للموثقين وجمعيات هيئة املحامين، 
املساطر القضائية جارية، أريد أن أطمئنكم أننا أنجزنا حصيلة هذه 
اللجنة وهي إيجابية، واللجنة ستنعقد في األيام املقبلة إلطالع الرأي 
العام على مختلف التدابير التي تم اتخاذها، السيد النائب ال�ضي ابن 
بعقوب نقول نحن رهن إشارتك للتواصل املباشر لتلقي أي شكايات في 

املوضوع، وشكرا جزيال.

عييلد ائيس علجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا للجميع، وافعت علجليل.
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