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محضأثللجليلثلا ةمنلثولايبعين

لاتةر خ: الجمعة 26 رجب 1439ه )13 أبريل 2018(.

لاأئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

لاتوقست: خمسة وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة زواال 
والدقيقة الخامسة.

 دولثلألعمةل: افتتاح أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة 
التشريعية 2018-2017.

لايسدثللحبي7ثلملةاكيثرئيسثمجلسثلانولبثرئيسثللجليل:

لايسدلتثولايةدةثمنثفضلكمثللجلوس.

لايسدثلملقأئ:

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم،

بسم هللا الرحمن الرحيم.

 )إِنَـّا فََتْحنـَا َلَك فَْتًحا مُّبِينـًا، لَِيْغِفَر َلَك اللَُّه َما َتقَدََّم ِمن ذَنِبَك 
َوَما تـَأَخََّر َوُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَْيَك َوَيْهِدَيَك ِصرَاطًا مُّْسَتِقيًما، َويَنُصَرَك اللَُّه 
َنْصرًا َعزِيزًا، ُهَو الَِّذي أَنَزلَ السَِّكيَنَة ِفي قـُُلوِب اْلُمْؤِمنِيَن لَِيْزَداُدوا 
إِيَمانـًا مََّع إِيَماِنِهْم َولِلَِّه ُجُنوُد السََّماوَاِت وَاألَْرِض َوَكاَن اللَُّه َعلِيًما 
َحِكيًما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها األنهار 
فوزا  عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند اهلل  فيها ويكفر  خالدين 

عظيما(.
 آمنت باهلل صدق هللا العظيم.

لايسدثللحبي7ثلملةاكيثرئيسثمجلسثلانولب،ثرئيسثللجليل:

صدق هللا العظيم، النشيد الوطني.

لانشسدثلاوطنيثلملغأبي

منبت األحرار مشرق األنوار

منتدى السؤدد وحماه،

دمت منتداه وحماه

عشت في األوطان للعلى عنوان

ملء كل جنان ذكرى كل لسان

بالروح بالجسد

هـــــب فتاك

لبـــــى نداك

في فمي وفي دمي

هواك ثار نور ونار

إخوتي هيا للعلى سعيا

نشهد الدنيا أن هنا نحيا

بشعـــــــــــــار

هللا

الوطن امللك

لايسدثلاأئيس:

رشأفث علىث ولايالمث لاصالةث لاأحسم،ث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين،

لايسدةثولايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

التشريعية  السنة  من  الثانية  التشريعية  الدورة  أشغال  نفتتح 
الداخلي  النظام  ومقتضيات  الدستور  ألحكام  طبقا   2018-2017
ملجلس النواب، ولئن كان من باب التقليد أن نستعرض معا في الجلسة 
االفتتاحية للدورة حصيلة أعمال مجلسنا بين الدورتين، فإن افتتاح 
هذه الدورة يتم في سياق وطني تميزه التعبئة الوطنية حول قضية 
الوحدة الترابية للمملكة املغربية، ما يجعل هذا املوضوع يتصدر األجندة 
الوطنية ومنها بالطبع برنامج عمل مجلس النواب، فكما نتابع ونعيش 
جميعنا كمغاربة، وكذلك كمكونات سياسية وممثلين للمواطنين تعرف 
قضيتنا الوطنية تطورات خاصة تتمثل في االستفزازات التي يمارسها 
خصوم وحدتنا الترابية الذين يحاولون وضع بالدنا أمام األمر الواقع، 
وخلط األوراق وخلق حالة جيوسياسية جديدة بالتموقع في املنطقة 

املسماة وفق األمم املتحدة منطقة عازلة.

وقد كان رد املغرب حاسما وقويا إزاء هذه االستفزازات واملناورات، 
وعبر الشعب املغربي بقيادة صاحب الجاللة محمد السادس حفظه هللا 
عن موقف موحد وصارم رافض لهذه االستفزازات وألي تغيير في الوضع 
القائم في األقاليم الجنوبية املغربية. وقد كثفت الرسالة التي بعث بها 
صاحب الجاللة محمد السادس إلى األمين العام لألمم املتحدة يوم 4 
أبريل 2018، هذا املوقف الوطني الصارم والحاسم، إذ أكد جاللته أن 
األعمال التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة املغربية تشكل 
 ،1991 6 شتنبر  منذ  الصحراء  في  املعلن  النار  إطالق  لوقف  تهديدا 
وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن واألمم املتحدة، انتهى 
كالم جاللة امللك، كما تقوض بشكل جدي املسلسل السيا�سي الجاري 

تحت الرعاية الحصرية لألمم املتحدة.
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مع  التعاطي  في  واالستباقية  املتبصرة  امللكية  الرؤية  أطرت  لقد 
واالتصاالت  السياسية  املبادرات  الخصوم  واستفزازات  تجاوزات 
الدبلوماسية التي قام بها املغرب في اتجاه مجلس األمن واملينورسو من 
أجل وضع الجميع في صورة هذه التجاوزات والتحذير من مخاطرها 
ومن  املنطقة.  في  واالستقرار  لألمن  تهديد  من  تشكله  وما  وأهدافها 
البديهي أن يكون مجلس النواب في قلب هذه التعبئة الوطنية املتجددة، 
إذ ترأسنا اجتماعا مشتركا طارئا للجنة الخارجية والدفاع الوطني في 
ووزراء  املستشارين  مجلس  رئيس  السيد  بحضور  البرملان  مجل�سي 
الداخلية والخارجية والتعاون الدولي والعالقات مع البرملان واملجتمع 
املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة بمشاركة أعضاء املكتب مجلس 
النواب ومجلس املستشارين ورؤساء الفرق واملجموعة البرملانية وعدد 

كبير من أعضاء مجل�سي البرملان.

الداخلية والخارجية  وكان هذا االجتماع مناسبة وضع فيها وزير 
الوحدة  قضية  تطورات  صورة  في  البرملان  أعضاء  الدولي  والتعاون 
الترابية وخلفية االستفزازات والخروقات التي يقوم بها خصوم الوحدة 
الترابية والخطوات املزمع اتخاذها لوقف هذه التجاوزات، ومن جهتهم 
عبر رؤساء وممثلو الفرق واملجموعات البرملانية عن تنديدهم القوي 
على  األكيد  الوطني  التصميم  عن  التعبير  وجددوا  املمارسات  بهذه 

التصدي ألي استفزاز أو تجاوز يحاول خلق وقائع جديدة على األرض.

واستمرارا لتلك التعبئة الشعبية انعقد يوم 9 أبريل 2018 بمدينة 
وقادة  الحكومة  رئيس  السيد  فيه  شارك  تعبوي  وطني  لقاء  العيون 
األحزاب السياسية الوطنية ومنتخبو جهة العيون الساقية الحمراء، 
وجهة الداخلة واد الذهب ومكونات املجتمع املدني املحلي وتوج بإعالن 
العيون الذي يكثف املوقف الوطني من آخر تطورات القضية الوطنية.

لايسدةثولايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

إذا كان تمت من عبر يمكن أخذها ومن دروس ينبغي استخالصها 
ومن رسائل ينبغي للخصوم استيعابها وتعلمها فإنها تتمثل في، أوال أنه 
عندما يتعلق األمر بمسألة السيادة على األرض فإن اإلجماع الوطني 
ثابت والجبهة الداخلية أقوى إذ مهما تكن اختالفاتنا وأحيانا تناقضاتنا 
فإنها تذوب وتختفي من أجل مصلحة الوطن، وتلكم روح 11 يناير 
1944 وروح ثورة امللك والشعب، وروح املسيرة الخضراء، وروح التوافق 
حول دستور1996 و2011، وأن االلتفاف، وأن االلتفاف الوطني خلف 
جاللة امللك لن تزيده مناورات الخصوم إال رسوخا وقوة. الدرس الثاني 
يتعلق باملجموعة الدولية عليها وعلى األمم املتحدة بالتحديد أن تتحمل 
مسؤولياتها كاملة وإجبار خصومنا على احترام بنود وقف إطالق النار، 
كما أعلن في شتنبر 1991، وأن تدرك أن تجاوزاتهم كما قال جاللة امللك 
تقود بشكل جدي املسلسل السيا�سي الجاري تحت الرعاية الحصرية 

لألمم املتحدة.

بطبيعة الحال سيواصل مجلس النواب تعبئته من أجل القضية 
الوطنية، وتعرية خلفيات انتهاكات الخصوم للقانون الدولي، والتعريف 
وبخطاب  أقوى،  وبنفس  التصميم  بنفس  الوطني  املوقف  بشرعية 
مسؤول يستجيب لتحديات املرحلة، وما تتطلبه تجاوزات الخصوم من 
حزم وصرامة، علما بأن قضية وحدتنا الترابية كانت حاضرة بقوة في 
مجمل املهام، وفي مجمل اإلتصاالت التي قمنا بها في إطار الدبلوماسية 
البرملانية على املستويات الثنائية واملتعددة األطراف، فقد كانت في صلب 
املباحثات التي أجريناها بمناسبة الزيارات التي قمنا بها بالخصوص إلى 
كل من تونس وجمهورية مصر العربية، وخالل استقبالنا ومباحثاتنا 
مع عدد من رؤساء املجالس البرملانية والوفود البرملانية وكذلك الوفود 

الحكومية.

الوطنية  حقوقنا  مشروعية  تثبيت  رهان  ربح  أن  في  نختلف  وال 
ما  بقدر  الداخلية،  الجبهة  وتقوية  الوطنية  التعبئة  يتطلب  ما  بقدر 
يتطلب كذلك مواصلة البناء املؤسساتي وترسيخ الديمقراطية وتعزيز 
تحقيق  ومواصلة  الحقوق  وصيانة  املؤسسات  وتقوية  اإلصالحات 
النسيج  مناعة  وتقوية  والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية 
الشغل  ملناصب  وإنتاجا  تنافسية  أكثر  ليكون  الوطني  اإلقتصادي 

وكذلك أكثر إنتاجا للقيم املضافة.

وفي هذا السياق يمكن وضع الدينامية التشريعية التي عرفها مجلس 
النواب خالل الفترة ما بين الدورتين، والتي تميزت بعقد دورة استثنائية 
بطلب من الحكومة صادقنا خاللها على مجموعة من مشاريع قوانين، 
ويتعلق األمر بقوانين ذات أهمية كبرى بالنسبة للنسيج اإلقتصادي 
الوطني، وتقوية املقاولة الوطنية ومساعدتها من جهة، وكذلك تكريس 
التكافل األسري واالجتماعي من جهة أخرى، وكما تالحظون فإن مشاريع 
النصوص التي عرضت للمناقشة والتصويت خالل الدورة االستثنائية 
تعكس الدينامية التشريعية الوطنية وضرورة إيجاد األجوبة التشريعية 
الضرورية لإلشكاالت واملعضالت والقضايا اإلقتصادية واإلجتماعية 

والثقافية املطروحة.

وهنا تكمن أهمية التشريع وقيمته الذي ينبغي أن تكتمل بالتنفيذ 
وإصدار ما يلزم من نصوص تطبيقية، حتى يلمس املجتمع أثر التشريع 
على الحياة العامة وعلى العالقات اإلجتماعية وعلى اإلنتاج وعلى صيانة 
للقانون  واملتمم  املغير  القانون  بمشروع  األمر  تعلق  وسواء  الحقوق 
املتعلق بمدونة التجارة أو مشروع قانون بشأن تنظيم التكوين املستمر 
لفائدة أجراء القطاع الخاص والذي يتم إنضاج التوافق حوله فإن 
األمر يتعلق بالحرص على الحفاظ على الدينامية االقتصادية الوطنية 
للتشغيل  أساسية  ركيزة  باعتبارها  الوطنية  املقاولة  على  والحفاظ 
وتعزيز تنافسيتها والوقوف إلى جانبها ومواكبتها في سياق دولي تحتدم 
بشأنها  قانون  على مشروع  أخرى صادقنا  ومن جهة  املنافسة،  فيه 
مؤسسات الرعاية االجتماعية وهو نص يدخل في صميم تكريس قيم 
املجتمع املغربي املتضامن للحفاظ على اإليجابي واملتنور من تقاليده 
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والذي يعتني بشرائحه الهشة بل وينبغي عليه تكريمها وإحاطتها بما يلزم 
من عناية ورعاية وتميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين أيضا بمواصلة 
اللجان النيابية الدائمة أشغالها إذ صادقت على 11 مشروع قانون 
ومشروع مرسوم واحد، وقد عقدت اللجن النيابية لهذا الغرض 15 

اجتماعا باإلضافة إلى اجتماع واحد في إطار مهامها الرقابية.

لايسدةثولايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

سيكون على مجلسنا تسريع أشغاله والحرص على دراسة مشاريع 
النصوص املعروضة عليه واملصادقة عليها والبالغ عددها 19 مشروعا 
نص قيد الدرس باللجان النيابية، علما بأننا نتطلع إلى تجاوب الحكومة 
مع مقترحات القوانين املعروضة على املجلس ونأمل كمجلس النواب 
بجميع مكوناته أن نجعل من هذه الدورة من الدورة الحالية دورة 
مقترحات القوانين وفي جدول أعمال هذه الدورة أيضا مناقشة تقرير 
والذي  العمومية  السياسات  بتقييم  املكلفة  املوضوعاتية  املجموعة 

تمحور هذه السنة حول البرنامج الطرقي باملناطق الجبلية.

وال تخفى عليكم أهمية هذا االختصاص املكفول دستوريا للبرملان في 
إعمال مبادئ ربط املسؤولية باملحاسبة والشفافية وتجويد الخدمات 
وسنواصل  املجتمع،  على  العمومية  السياسات  أثر  وتبين  العمومية 
بالطبع أداء مهامنا الرقابية على مستوى الجلسات العامة وفي إطار 
اللجن النيابية الدائمة وسيكون عليها في هذا اإلطار مناقشة تقارير 
املهام االستطالعية الجاهزة واستكمال أعمال املهام االستطالعية التي 

شرع فيها وإنجاز مهام جديدة.

وفي مجال الدبلوماسية البرملانية سنكون على موعد مع عدد من 
البرملان  الثنائية واملتعددة األطراف وهكذا سيحتضن  االستحقاقات 
 2018 يونيو  الفرن�سي خالل  املغربي  البرملاني  املنتدى  أشغال  املغربي 
ونشارك بعد أيام قليلة في أشغال املنتدى البرملاني املغربي االسباني 
غاية  في  قضايا  تدارس  خاللهما  يتم  برملانيتين  بقمتين  األمر  ويتعلق 
األهمية بالنسبة لبالدنا وشركائنا، وسيحتضن مجلس النواب خالل 
الخريف القادم ندوة دولية حول الهجرة بشراكة مع االتحاد البرملاني 
الدولي الذي أعطى موافقته على احتضان بالدنا لهذه التظاهرة الدولية 
التي ستنعقد بموازاة مع املؤتمر الدولي حول الهجرة الذي سينعقد في 

دجنبر باملغرب.

استكمال  في  يتمثل  هام  باستحقاق  أيضا  الدورة  هذه  وستتميز 
عضويتنا في برملان عموم افريقيا خالل الدورة القادمة لهذا البرملان 
التي ستنعقد من 9 إلى 22 مايو بجنوب افريقيا، ويعتبر هذا االنضمام 

حاسما بالنسبة لبالدنا بعد أن استعادة اململكة املغربية مقعدها في 
االتحاد االفريقي، وبالنظر إلى املكاسب الحاسمة التي تحققها بالدنا 
في افريقيا بفضل سياسة جاللة امللك محمد السادس واستراتيجية 

جاللته املفضلة للتعاون جنوب جنوب واملتوجهة إلى املستقبل.

وما من شك في أن عضويتنا في هذا البرملان ستعزز مكانة مجلسنا 
في القارة االفريقية التي نجحنا في أن نوطد عالقات راسخة ومؤسساتية 
مع عدد من البرملانات الوطنية بها، وكذا مع البرملانات الجهوية من قبيل 
برملان املجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا الذي أرسينا معه حوارا 

مؤسساتيا ونظمنا معه أنشطة تهم حاضر ومستقبل القارة.

اهتمامنا  عن  بإفريقيا  االهتمام  هاد  يثنينا  ال  أن  الطبيعي  ومن 
بمجاالت جغرافية أخرى إذ رسخنا حضورنا من خالل شعب مجلس 
النواب في إطارات برملانية متعددة األطراف اإلقليمية والدولية من قبيل 
االتحاد البرملاني الدولي الذي عملنا في إطاره كرئاسة لالتحاد البرملاني 
العربي وكشعبة وطنية مع شعب برملانية شقيقة على تحقيق مكسب 
هام يتعلق بوضع القدس الشريف إذ صادقت الدورة 138 لالتحاد 
مؤخرا بجنيف على توصية في هذا الصدد ترفض قرار الرئيس األمريكي 
بشأن اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ويدخل هذا الجهد في إطار التزام 
بالدنا إزاء قضية الشعب الفلسطيني وقضايا العدل والسلم الدوليين.

هذه بعض عناصر حصيلة املجلس خالل الفترة ما بين الدورتين 
وبعض املهام املطروحة علينا علما بأن قضية وحدتنا الترابية ستظل 
التسلح  باملعلومات،  التسلح  فعلينا  واتصاالتنا  اهتماماتنا  تتصدر 
باملعطيات الضرورية وندرك أننا أصحاب حق وأصحاب األرض ودعاة 

سلم، ولكن دون التفريط في حقوقنا الثابتة.

إن األمر يتعلق برهانات ينبغي أن نتعبأ جميعا لربحها ألن فيها ربحا 
للوطن ومستقبله.

وأود في الختام أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجان النيابية رؤساء 
ومكاتب وأعضاء والتي اشتغلت على مشاريع النصوص التي صادقنا 
عليها وكذلك النصوص املعروضة علينا وبذلت مجهودات استثنائية 
لتكون في املوعد والتوقيت املطلوب، كما أشكر رؤساء الفرق وأعضاء 
مكتب املجلس وأعضاء الحكومة الذي نتعبأ من أجل دراسة مشاريع 
وموظفاته  النواب  مجلس  أطر  كافة  إلى  موصول  والشكر  النصوص 
وموظفيه على ما بذلوه جميعا في تسهيل مهام السيدات والسادة النواب 
على مستوى الفرق واللجان ومختلف واجهات العمل البرملاني داخل 
املغرب وخارجه، كما أشكر أيضا أفراد أسرة األمن الوطني والوقاية 
املدنية والقوات املسلحة امللكية داخل فضاء املجلس على جهودهم 

الخيرة املحمودة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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محضأثللجليلثلاتةسعلثولايبعين

لاتةر خ: الجمعة 26 رجب 1439ه )13 أبريل 2018م(.

لاأئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

لاتوقست: ساعة وثالثة وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة 
زواال والدقيقة الحادية والثالثين.

 دولثلألعمةل: الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة:

الشريف  الظهير  أحكام  بنسخ   67.17 رقم  قانون  •. مشروع 
بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 من ربيع اآلخر 1396 )12 
أبريل 1976( املتعلق بالتنظيم العام للقوات املساعدة والظهير الشريف 
بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 من صفر 1393 )4 أبريل 

1973( املتعلق بالنظام األسا�سي الخاص برجال القوات املساعدة.

مشروع قانون رقم 40.16 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .•
النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع، املوقع بالرباط في 5 أبريل 

2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا.

•. مشروع قانون رقم 59.17 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن 
الخدمات الجوية، املوقع بالرباط في فاتح أغسطس 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية الجيبوتي.

•. مشروع قانون رقم 74.17 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن 
حكومة  بين   2017 سبتمبر   15 في  ببلغراد  املوقع  الجوية،  الخدمات 

اململكة املغربية وحكومة الجمهورية الصربية

االتفاق  على  بموجبه  يوافق   75.17 رقم  قانون  مشروع   .•
حول التعاون واملساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي، املوقع 
بالرباط في 11 أكتوبر2017 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا 

االتحادية

االتفاقية  بموجبه على  يوافق   80.17 رقم  قانون  •. مشروع 
املوقعة بلوساكا في 11 أكتوبر 2017 بين اململكة املغربية وجمهورية 
ميدان  في  الضريبي  التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  زامبيا 

الضرائب على الدخل

•. مشروع قانون رقم 34.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون 
التجاري واالقتصادي، املوقع بالرباط في 24 مارس 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.

لايسدثللحبي7ثلملةاكيثرئيسثمجلسثلانولب،ثرئيسثللجليل:

لايسدةثولايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

ننتقل إلى الجلسة الثانية وأبدأ بتقديم مشروع قانون رقم 67.17 
الكلمة  املساعدة،  القوات  برجال  الخاص  األسا�سي  بالنظام  املتعلق 

للسيد الوزير.

لايسدثعبدثلاولفيثافتيت،ثوز أثلادلخلسل:

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

يشرفني أن أتواجد بمجلسكم املوقر اليوم لتقديم مشروع قانون 
رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر 
في 12 أبريل 1976 املتعلق بالتنظيم العام للقوات املساعدة والظهير 
الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 4 أبريل 1973 املتعلق 

بالنظام األسا�سي الخاص بالقوات.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى نسخ الظهيرين الشريفين بمثابة 
قانون مشار إليهما أعاله املتعلقين بالتنظيم العام للقوات املساعدة 
وبالنظام السا�سي الخاص بهذه القوات، وذلك طبقا للمادة 83 من 
الظهير الشريف رقم 1.17.71 الذي تمت املصادقة عليه وعلى نصوصه 

التطبيقية باملجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 22 يناير 2018.

بمقتضاه  تتم  إطارا تشريعيا جديدا  الشريف  الظهير  ويعتبر هذا 
ألفرادها  األسا�سي  النظام  ومراجعة  املساعدة  القوات  تنظيم  إعادة 
محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  السامية  امللكية  للتعليمات  تنفيذا 

السادس نصره هللا وأيده.

كما يرمي إلى تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم املهنية، في ما 
يخص اإلطار التشريعي فكما تمت اإلشارة إلى ذلك فإن الظهير الجديد 
أتى لتعزيز هذا اإلطار لتمكين القوات املساعدة من أداء املهام املوكولة 

إليها، وتتلخص أهم املستجدات التنظيمية في النقط التالية:

على  الحفاظ  مع  املساعدة  للقوات  العسكرية  الصبغة  تكريس 
مهامها األصلية وشروط تسخيرها وتعزيز قواعد االنضباط العام داخل 

صفوفها للحفاظ على جاهزية وحداتها؛

إعادة تنظيم مصالح القوات املساعدة بشكل يضمن تمثيلها على 
املستوى املركزي وكذا غير املمركز؛

إعادة تنظيم التشكيالت الترابية ودعمها لتمكين السلطات اإلدارية 
املحلية من القيام بمهامها في مجال الوقاية والحماية والتدخل بشكل 

أكثر مالءمة مع متطلبات أمن القرب.

أما على مستوى النظام الخاص فيمكن إبراز النقاط اآلتية:

مالءمة األرقام االستداللية ألفراد القوات املساعدة مع التدابير 
الحكومية املعمول بها؛

الرفع من مستوى تأهيل أفراد القوات املساعدة سواء من الناحية 
املهنية أو العسكرية؛
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تمتيع أفراد القوات املساعدة على غرار نظرائهم بالقوات العمومية 
مرتبطة  وأخطار  تهديدات  من  له  يتعرضون  قد  مما  الدولة  بحماية 

بمهامهم؛

الرقي بالحماية اإلجتماعية ألفراد القوات املساعدة العاملين منهم 
واملتقاعدون وذوو حقوقهم.

وفي ما يخص مستجدات املراسيم التطبيقية فجدير بالذكر أنه 
1.17.71 توجد 3 مراسيم تطبيقية  إضافة إلى الظهير الشريف رقم 
الخاص  األسا�سي  وبالقانون  املساعدة  القوات  تنظيم  بإعادة  تتعلق 

بأفرادها وكذا إعادة تنظيم مدرسة تكوين أطرها وتهم هذه النصوص:

إعادة هيكلة أقسام ومصالح ومكاتب اإلدارة املركزية والقيادات 
الجهوية واإلقليمية واملحلية وذلك في إطار إعادة تنظيمها بشكل يضمن 

تمثيلها على كل املستويات؛

بالقوات  للقانون األسا�سي الخاص  التكميلية  تطبيق املقتضيات 
املساعدة السيما الشروط الواجب توفرها في الترشيح لولوج أسالك 
الحالة  وكذا  الدرا�سي  واملستوى  السن  كشروط  املساعدة  القوات 

الصحية والقدرات البدنية؛

مهام  وإبراز  املساعدة  القوات  أطر  تكوين  مدرسة  تنظيم  إعادة 
التكوين والتأهيل املنوطة بها وكذا مسالك التكوين والتكوين املستمر 
لكافة أطر القوات املساعدة، ختاما أتشرف بأن أعرض على السيدات 
الظهيرين  الذي سينسخ  القانون  املحترمين مشروع  النواب  والسادة 

املنظمين للقوات املساعدة.

وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير بالدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

الداخلية  لجنة  مقرر  للسيد  كذلك  الوزير، شكرا  للسيد  شكرا 
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة، بدون شك أن التقرير 
قد تم توزيعه أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة إلى السيد النائب موح 

الرجدالي بإسم األغلبية.

لانةئ7ثلايسدثموحثلاأ دللي:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسمث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلينثوعلىثآاهثوصحبه،

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايسدةثولايةدةثلاوزرلءثلملحترمون،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

مشروع  ملناقشة  األغلبية  فرق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 

القانون رقم 67.17 الذي يهم تحديث وتأهيل هذه القوات والنهوض 
بأوضاعها من خالل وضع هيكلة جديدة لها وتعزيز املصالح املركزية 
على مستوى املفتشيتين العامتين، ووضع آلية للتنسيق واملتابعة بينهما 

وكذا تمكين أفرادها من الحماية اإلجتماعية الالزمة.

لايسدثلاأئيس،

لايسدةثولايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

الشك أن القوات املساعدة بما تعمله من أعمال جليلة تستحق منا 
كل التنويه واإلجالل، تعمل لصالح الدولة، تعمل لصالح الجماعات، 
تعمل لصالح األفراد في كل وقت وحين بالليل والنهار في جميع تخوم 
املغرب وفي كل األوضاع الصعبة منها واليسيرة في أوقات األفراح كما في 
أوقات األقراح، في أوقات األعياد كما في أوقات العطل، كل هذه األمور 
تستحق منا التنويه واإلجالل واالحترام لهذه الفئة وملثيالتها من القوة 

العمومية األخرى.

لذلك فهم يساهمون من خالل العديد من األدوار التي يقومون بها 
في جهود اإلغاثة في وقت الكوارث ومع وقت العزلة التي عرفتها العديد 
من األماكن ديالنا والجبال ديالنا منا ببعيد والتي لعبت فيها هذه القوة، 
من ساكنة  العديد  الثلوج  عندما حاصرت  جليلة  أدوارا  الفئة  هذه 
نثمن  في هذا األساس  التي لذلك  الكبيرة  الجبال وكذلك املجهودات 
وننوه باملجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة السابقة من أجل تحسين 
وضعية عناصر هذه الفئة سواء اإلدارية أو املهنية أو اإلجتماعية منها 
وتحفيزها  املادية  الوضعية  وتحسين  التعويضات  بعض  يمنحها  مما 

للقيام بمهامها على الوجه األكمل.

إننا في فرق األغلبية ننوه بهذا اإلطار التشريعي الجديد الذي يتعلق 
الخاص  األسا�سي  النظام  وتحديد  املساعدة  القوات  تنظيم  بإعادة 
األسا�سي  النظام  ومراجعة  املساعدة  القوات  عمل  لتنظيم  بأفرادها 
ألفرادها الذي يهدف إلى تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم املهنية 
عن طريق تكريس الصبغة العسكرية للقوات املساعدة مع الحفاظ 
على مهامها األصلية وشروط تسخيرها وتعزيز قواعد االنضباط العام 
تنظيم  إعادة  إلى  وباإلضافة  على جاهزيتها،  للحفاظ  داخل صفوفها 
مصالح القوات املساعدة بشكل يضمن تمثيلها على املستوى املركزي 
وكذا غير املمركز، ثم إعادة تنظيم التشكيالت الترابية ودعمها لتمكين 
السلطات اإلدارية املحلية من القيام بمهامها في مجال الوقاية والحماية 
والتدخل بشكل أكثر مالءمة مع متطلبات عمل القرب وأمن القرب، 
أما على مستوى النظام الخاص فإننا ننوه كفرق األغلبية باإلجراءات 

الجديدة التالية:

أوال- تحسين الوضعية اإلدارية واملالية ألعضاء القوات املساعدة 
من خالل مالءمة األرقام االستداللية مع التدابير املعمول بها.



عدد.59–27.رجب.1439  )28.أبريل.2018( الجريدة الرسمية للبرملان2     

ثانيا- الرفع من مستوى تأهيل أفراد القوات املساعدة سواء من 
الناحية املهنية أو العسكرية.

بحماية  نظرائهم  غرار  على  املساعدة  القوات  أفراد  تمتيع  ثالثا- 
الدولة.

رابعا- الرقي بالحماية اإلجتماعية ألفراد القوات املساعدة خاصة 
املتقاعدون وذوي الحقوق ديالهم.

واستحضارا للدور األمثل الذي تقوم به هذه القوات فإننا كفرق 
بالقوات  العناية واالهتمام  إلى  تهدف  التي  املجهودات  نثمن  األغلبية 
املساعدة إلى جانب القوات األخرى ونطلب التفاتة خاصة السيد الوزير 
وعناية خاصة بعناصر الوقاية املدنية نظرا ألدوارهم املهمة للحفاظ 
على أمن الوطن واملواطنين، وعلى هذا األساس فإننا سنصوت باإليجاب 

على هذا القانون، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

بإسم  النائب محمد حجيرة  للسيد  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
فريق األصالة املعاصرة.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثللحجيرة:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم.

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدثلاوز أ،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

لايسدةثلاوز أة،

بخصوص  أتدخل  أن  واملعاصرة  األصالة  فريق  بإسم  يشرفني 
مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 
1.75.73 الصادر في 12 أبريل 1976 املتعلق بالتنظيم العام للقوات 
في  الصادر   1.72.533 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  والظهير  املساعدة 
والذي  املساعدة،  القوات  لرجال  األسا�سي  بالنظام  املتعلق  أبريل   4
يهدف إلى نسخ الظهيرين الشريفين املتعلقين بالتنظيم العام للقوات 
املساعدة وبالنظام األسا�سي الخاص بهذه القوات وذلك طبقا للمادة 
83 من الظهير الشريف رقم 1.17.71 الذي تمت املصادقة عليه وعلى 

نصوصه التطبيقية باملجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 22 يناير 2018.

السيد الرئيس، نحن في الفريق نثمن هاته االلتفاتة امللكية اتجاه 
أيضا  إطار عملها وتتوخى  تتوخى تحديث  التي  القوات املساعدة  فئة 
الزمن  من  سنين  طوال  ضحت  التي  الفئة  هاته  قدرات  من  الرفع 
بالغالي والنفيس من أجل خدمة قضايا الوطن واملواطن، كما نثمن 
املستجدات التنظيمية التي جاء بها هذا املشروع وخاصة ما يتعلق 
بإضفاء الصبغة العسكرية للقوات املساعدة مع األخذ بعين اإلعتبار 

مهامها األصلية وشروط تسخيرها وتعزيز قواعد االنضباط العام داخل 
صفوفها للحفاظ على جاهزيتها ومهنيتها في كل املحطات التي تشتغل 
بها كما نؤكد أن إعادة تنظيم مصالح القوات املساعدة بشكل يضمن 
تمثيلها على املستوى املركزي، وكذا على املستوى الغير ممركز، يعزز 
مكانة هذه الفئة ويحسن من وضعيتها في إطار خدمة الصالح العام، 
هذا باإلضافة إلى تثمين إعادة تنظيم التشكيالت الترابية ودعمها من 
أجل تمكين السلطات اإلدارية على املستوى املحلي من القيام باملهام 
املوكولة إليها في مجال الوقاية والحماية والتدخل بشكل أكثر مالءمة مع 

متطلبات أمن القرب.

إن نسخ الظهير املتعلق بالتنظيم العام للقوات املساعدة والظهير 
املتعلق بالنظام األسا�سي الخاص بهاته الفئات يمثل في اعتقادنا نقلة 
مراكز  إلى  الولوج  منذ  القوات  لهاته  املهنية  للحياة  بالنسبة  نوعية 
التكوين حتى تخرجها، ألن في املا�سي لم تكن العمليات أو عمليات ال 
الترشح وال مسار التكوين وال التخرج كانت هناك بعض األمور التي ال 
يمكن أن تستمر، لذلك نعتبر بأنه عدد هاد املشروع قانون يتجاوب مع 
املهنية العالية التي تتطلبها مهنة أمن القرب، ألننا نعتبر أن اإلشكاليات 
املطروحة اليوم ليست هي تلك اإلشكاليات التي كانت في السابق والتي 
يجب  لذلك  املساعدة  القوات  وأدوار  مهام  تحديد  تم  أساسها  على 
الحرص في ظل التحوالت العميقة التي عرفتها بالدنا وباقي دول العالم 
من حولنا على تكريس مهنية القوات املساعدة والتي ننوه عاليا بما 
قامت به وتقوم به لفائدة الوطن واملواطن، خصوصا الجانب املتعلق 

بحماية الدولة لهذه الفئات وأيضا الحماية اإلجتماعية لذويهم.

وهي مناسبة نغتنمها في فريق األصالة واملعاصرة لندعو من خاللها 
الحكومة إلى العمل على تصحيح أوضاع هاته الفئة مع املستوى املادي 
واملعي�سي وكذلك لفائدة ذويهم وذوي حقوقهم، كما ندعو إلى توفير كل 
اإلمكانيات الضرورية للقيام بواجبها على الشكل األمثل خاصة في ظل 
تطور وتعدد وتنوع أشكال بعض الجريمة التي تقع هنا، وهناك أيضا 
باالعتبار دور أمن القرب الذي تقوم به هذه الفئة في كل املناطق التي 
يكون فيها احتكاك بقدر ما نثمن التدابير الجديدة الخاصة بالنظام 
اإلجتماعية  بالحماية  الرقي  في  واملتمثلة  الفئة  لهذه  املعتمد  الخاص 
واملتقاعدون وذوي حقوقهم  منهم  العاملين  املساعدة  القوات  ألفراد 
ومالءمة األرقام االستداللية مع التدابير الحكومية املعمول بها وكذا 
هذا  مواكبة  إلى  ندعو  ما  بقدر  التنظيمي  املجال  في  املتخذة  التدابير 
اإلصالح الجديد وأجرأته طبقا لروح التشريع املعتمد وطبقا لفلسفة 
توسيع سلة  والعمل على  املساعدة  القوات  بها  تقوم  التي  الخدمات 

الخدمات التي بما يتناسب واألدوار التي تقوم بها.

وهي مناسبة واملناسبة شرط لكي نوجه التحية لكل، شكرا السيد 
التحية من  ونوجه  دالوقت،  بزاف  تاخذش  ما  تحية  الرئيس، فقط 
خاللها إلى رجال القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي واألمن الوطني 
والقوات املساعدة وكل األجهزة التي تخدم وتسهر ليل نهار على صالح 

وأمن الوطن واملواطن.
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لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب الحسين أزوكاغ 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

لانةئ7ثلايسدثللحيينثرزوكةغ:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايسدثلاوز أثلملحترم،

لايسدةثلاوز أةثلملحترمل،

لايسدلتثولايةدةثنولب،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

يطيب لي أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة 
القانون املتعلق بالتنظيم العام للقوات املساعدة، والظهير الشريف 
القوات  برجال  الخاص  األسا�سي  بالنظام  املتعلق  القانون  بمثابة 
املساعدة. هذا املشروع الذي جاء من أجل وضع إطار تشريعي جديد 
يهدف إلى إعادة تنظيم القوات املساعدة ومراجعة النظام األسا�سي 
قدراتهم  والرفع من  إطار عملهم  تحديث  أجل  بأفرادها من  الخاص 

املهنية طبقا لتوجيهات جاللة امللك.

لايسدثلاأئيس،

إن هذه املبادرة امللكية تعتبر لبنة أساسية لتمكين رجال القوات 
املساعدة من القيام باملهام الجسيمة املنوطة بهم على الوجه املطلوب، 
بالنظر للمسؤولية امللقاة على عاتقهم سواء فيما يخص حفظ األمن 
وسالمة املواطنين وطمأنينتهم، أو من حيث ما يقدمونه من مساعدة 
إنسانية خاصة عند حدوث الكوارث الطبيعية. غير أن إعادة النظر في 
أحكام القانون السالف الذكر يقت�سي أن تواكبه إجراءات ملموسة 
تستهدف تحسين األوضاع املادية لرجال القوات املساعدة، وتمكينهم 
ملا  عاتقهم  على  امللقاة  باملسؤولية  لإلضطالع  الالزمة  الوسائل  من 

يتميزون به من حضور دائم يغطي كافة التراب الوطني بمدنه وقراه.

إننا في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، نعتبر الظهير الجديد 
إنصافا لتلك الفئة التي احتك بها املغاربة منذ اإلستقالل، وهي فئة كانت 
تعاني في صمت بسبب تدني أجورها وبالتالي القدرة الشرائية مقابل 
ارتفاع املستوى املعي�سي والصعوبات املادية واملعنوية التي ستواجهها 
أثناء تنفيذ قرارات السلطة املحلية وكذلك الشرطة اإلدارية املرتبطة في 
بعض األحيان بهدم البناء الغير املرخص أو فض األنشطة اإلقتصادية 
وفي  املهرجانات  وتنظيم  األسواق  تنظيم  أثناء  وكذلك  املهيكلة  الغير 
بعض األحيان استتباب األمن بالقرى والسير والجوالن في بعض املناطق 

النائية.

لايسدثلاأئيس،

إيجابي  بشكل  انخرط  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  إن 
في تناول هذا املشروع إيمانا منه بأهمية هذا اإلطار القانوني الجديد 
الذي يندرج في إطار نظرة جديدة لهيكلة هذا الجهاز تعتمد على ثنائية 
اإلنصاف واالنضباط، وتعزيز روح املسؤولية. فعلى مستوى االنضباط، 
سيتم إضفاء الصبغة الشبه العسكرية بما يتطلبه ذلك من انضباط 
للقواعد املعمول بها في هذا املجال، مع الحفاظ على مهامها األصلية 
التي نص عليها ظهير سنة 1996، حيث سيتم إعادة تنظيم مصالحها 
على املستوى املركزي وغير املمركز، فضال عن إعادة تنظيم التشكيالت 
الترابية ودعمها لتساهم بشكل فعال في مقاربة أمن القرب وفي مجال 
الوقاية والحماية. كما نعتبر في الفريق اإلستقاللي أن هذا اإلطار القانوني 
الجديد أداة إلنصاف رجال القوات املساعدة والرفع من مستواهم 
املتقاعدين  أو  للعاملين  بالنسبة  سواء  اإلجتماعية  بحمايتهم  والرقي 
وذوي حقوقهم، مع تمتيعهم بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من 
تهديدات وأخطار مرتبطة بمهامهم، والجميع يعرف األخطار التي قد 
إلى  األحيان  بعض  في  تصل  قد  املساعدة  القوات  رجال  لها  يتعرض 

االعتداء الجسدي عليهم.

أو  املهنية  الناحية  من  سواء  املساعدة  القوات  أفراد  تأهيل  إن 
العسكرية، يقت�سي تفعيل مبدأ املناصفة من خالل تمكين العنصر 
النسوي كذلك من تحمل مسؤوليات أساسية بالجهاز على املستوى 
املركزي وعلى املستوى كذلك الالممركز، مع الحرص على ضرورة تسريع 
وتيرة تنزيل مقتضيات الظهير الشريف وكذا املراسيم التسبيقية الثالثة 
املرتبطة به ومنها القانون الخاص بإعادة تنظيم مدرسة تكوين األصول.

طبعا  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  فإن  الختام،  وفي 
استشرافية  نظرة  إطار  في  املشروع،  هذا  على  باإليجاب  سيصوت 
للمستقبل يصبح معها أفراد القوات املساعدة قادرين على مواجهة 
متطلبات الحياة اليومية واملسؤوليات املنوطة بهم في بلد جعل من دولة 
الحق والقانون أساس نظامه السيا�سي وشكرا، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب،

نمر اآلن إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
القانون: اإلجماع.

املتعلق  رقم67.17  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بالنظام األسا�سي الخاص برجال القوات املساعدة. شكرا للسيد الوزير.

املتعلقة  القوانين  مشاريع  من  مجموعة  مناقشة  إلى  اآلن  نمر 
باالتفاقيات الدولية:

األولى تتعلق بمشروع قانون رقم 34.16 الخاصة باتفاق التعاون 
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البوسنة  وزراء  ومجلس  املغربية  اململكة  بين  واالقتصادي  التجاري 
والهرسك؛

وكذلك مشروع قانون رقم 40.16 املتعلق بالنقل الدولي عبر الطرق 
جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  والبضائع  للركاب 

سلوفينيا؛

مشروع قانون 59.17 يتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة اململكة 
املغربية وحكومة جمهورية دجيبوتي؛

بالخدمات  املتعلق  باالتفاق  خاص   74.17 رقم  قانون  مشروع 
الجوية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية الصربية؛

اإلدارية  واملساعدة  بالتعاون  يتعلق   75.17 رقم  قانون  مشروع 
املتبادلة في املجال الجمركي بين حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا 

االتحادية؛

وأخيرا مشروع قانون 80.17 يتعلق بتجنب االزدواج الضريبي ومنع 
التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين اململكة املغربية 

وجمهورية زامبيا. الكلمة للسيدة الوزيرة.

لاشؤونث وز أث ادىث لادوالث كةتبلث بوستل،ث مونسلث لايسدةث
للخةر سلثولاتعةونثلادولي:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

أتشرف بأن أعرض أمامكم اليوم عدد من مشاريع قوانين يوافق 
التي وقعتها الحكومة  الثنائية  بموجبها على مجموعة من االتفاقيات 
املغربية مع عدة دول شقيقة وصديقة، وقد جاءت هذه االتفاقيات 
في إطار تقوية إشعاع اململكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف 
األصعدة، وفقا للتوجهات امللكية السامية، وتمتين عالقاتها الثنائية مع 
مختلف الدول عبر العالم حيث تندرج هذه االتفاقيات في إطار العالقات 
االستراتيجية مع روسيا، هذا إلى جانب إلى نسج عالقات متميزة مع دول 
البلقان وأوروبا الشرقية، إضافة إلى تعزيز العمق اإلفريقي للمملكة 
االتفاقيات  هذه  وتشمل  القارة.  وشرق  جنوب  دول  نحو  وانفتاحها 
عدة مجاالت تهم املجال الضريبي والجمركي، مجال التعاون التجاري 

واالقتصادي ومجال الخدمات الجوية والنقل الدولي عبر الطرق.

ففي املجال الضريبي والجمركي، لدينا اتفاقيتين: اإلتفاقية األولى 
جمهورية  مع  الضريبي  التهرب  ومنع  واالزدواج  االزدواج  لتجنب  وهي 
زامبيا، وتأتي هذه اإلتفاقية في إطار تطوير العالقات اإلقتصادية بين 
الجانبين، وتهدف إلى تبادل املعطيات الضريبية بين البلدين لألشخاص 
الذاتيين أو املعنويين، وتشغل الضريبة على الدخل وعلى الشركات في 
الجانب املغربي والضريبة على الدخل والربح وكذا الدخل الناتج عن 

األنشطة التعدينية والبترولية والفالحية في الجانب الزامبي؛

أما اإلتفاقية الثانية، فهي تهم التعاون واملساعدة اإلدارية املتبادلة 
 11 في  واملوقعة  االتحادية  روسيا  جمهورية  مع  الجمركي  املجال  في 
أكتوبر2017، وتهدف هذه اإلتفاقية إلى تسهيل وتسريع تداول السلع 
تبادل  على  اإلتفاقية  تنص  البلدين، حيث  بين  التجارية  واملعامالت 
وذلك قصد  املختصة  اإلدارات  بين  الجمركية  واملعلومات  املساعدة 
التطبيق املالئم لتشريعات البلدين والوقاية من املخالفات الجمركية 
ورصدها، كما يهدف االتفاق إلى خلق ممر أخضر من خالل التبادل 
اإللكتروني للمعلومات من أجل تسهيل مرور السلع وتخفيض التكلفة.

أما في مجال التعاون التجاري واالقتصادي، فقد تم عقد اتفاق 
بهذا الخصوص مع البوسنة والهرسك بالرباط في 24 مارس 2016، 
ويهدف هذا االتفاق إلى إنعاش وتقوية املبادالت التجارية واالقتصادية 
حيث  البلقان،  كدول  جديدة  فضاءات  على  واالنفتاح  البلدين  بين 
يعتبر املغرب من بين الدول األولى التي ربطت العالقات الدبلوماسية 
فرص  استكشاف  جانب  إلى  هذا  البلد،  هذا  مع   1992 سنة  منذ 
استثمارية واقتصادية في مجاالت متعددة، نذكر منها على الخصوص 
الفالحة، والصناعة الغذائية، والطاقة واملعادن، والهندسة الصناعية 
جانب  إلى  الطيران  وصناعة  والكهربائية،  اإللكترونية  والصناعات 
التعاون البنكي واملالي. ولتحقيق تلك الغايات، يعمل الطرفان في ضوء 
هذا االتفاق على تقوية التعاون بين املؤسسات الحكومية واملنظمات 
والغرف املهنية وتبادل املعلومات اإلقتصادية في املجاالت ذات اإلهتمام 
املشترك وتبادل الزيارات وذلك عبر لجنة مشتركة بين البلدين تنعقد 

بالتناوب لدى أحدهما.

تم  والبضائع،  الركاب  لنقل  الطرق  عبر  الدولي  النقل  مجال  في 
التوقيع على اتفاق في هذا الشأن مع جمهورية سلوفينيا، وذلك في 
الرباط 5 أبريل 2016، ويأتي هذا االتفاق في نفس السياق االنفتاح 
شريكا  سلوفينيا  تعتبر  حيث  للمملكة،  التجاريين  الشركاء  وتنويع 
مهما داخل اإلتحاد األوروبي. ويهدف هذا االتفاق إلى تنمية العالقات 
التجارية واالقتصادية والسياحية بين البلدين والتوجه نحو زبناء جدد، 
كما يعتبر إطارا منظما لعمليات نقل وعبور األشخاص والبضائع بين 
أرا�سي الطرفين وذلك وفق تشريعات كل طرف بما يكفل احترام قواعد 

السالمة الطرقية والنجاعة الطاقية والحفاظ على البيئة.

املوقعة  األولى  اتفاقيتين:  إبرام  تم  الجوية  الخدمات  مجال  في 
بالرباط في فاتح غشت 2016 مع جمهورية دجيبوتي التي تعتبر مدخال 
مهما لتعزيز املكانة التجارية للمملكة لدى دول شرق إفريقيا، وأخرى 
مع جمهورية صربيا املوقعة ببلغراد في 15 شتنبر 2017 وذلك لتوسيع 
شبكة النقل الجوي على املستوى األوروبي. وتهدف االتفاقيتين إلى تعزيز 
التبادل التجاري والسياحي مع هذين البلدين، وتندرجان في إطار دعم 
النقل الجوي الدولي املبني على املنافسة بين مؤسسات النقل الجوي 
بما يتيح خدمات متنوعة للمسافرين والشاحنين والبريد وفق أسعار 
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في أسواق مفتوحة. كما تنص هاتين االتفاقيتين على حق  تنافسية 
عبور األجواء والهبوط في أرا�سي إقليم الطرفين املتعاقدين ألغراض 
تجارية وغير تجارية، وفق القوانين واألنظمة التي تحكم دخول ومغادرة 

كل إقليم وااللتزام بسالمة وأمن الطيران فيه.

ومن  اللجنة،  أعضاء  لكافة  الشكر  أجدد  أن  أود  الختام،  وفي 
خاللهم إلى السيدات والسادة البرملانيين على تفاعلهم اإليجابي والبناء 
ومساهمتهم الفعالة في إشعاع اململكة وتعزيز عالقاتها الدولية والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيدة الوزيرة، شكرا كذلك للسيد مقرر لجنة الخارجية 
والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين في الخارج. أفتح 
الرحمان حرفي  النائب عبد  إلى السيد  الكلمة  املناقشة بإعطاء  باب 

باسم األغلبية.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاأحمةنثحأفي:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسمث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايسدةثلاوز أةثولايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلايةدةثلانولبثلملحترمين،

األغلبية،  ومجموعة  فرق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  عاليا  يشرفني 
وذلك في إطار مناقشة 6 مشاريع قوانين بمثابة اتفاقيات ثنائية تجمع 

اململكة املغربية ومجموعة من الدول الصديقة ويتعلق األمر ب:

مشروع قانون رقم 30.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون  ..1
وزراء  ومجلس  املغربية  اململكة  حكومة  بين  واالقتصادي  التجاري 

البوسنة والهرسك؛

مشروع قانون رقم 40.16 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  ..2
النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية سلوفينيا؛

بشأن  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   59.17 قانون  مشروع  ..3
جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  الجوية  الخدمات 

دجيبوتي؛

مشروع قانون رقم 74.17 يوافق بموجبه على اتفاق حول  ..4
التعاون واملساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا؛

حول  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   75.17 قانون  مشروع  ..5
التعاون واملساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة روسيا االتحادية؛

على  بموجبه  يوافق   80.17 رقم  قانون  مشروع  سادسا  ..6
االزدواج  لتجنب  زامبيا  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  االتفاقية 

الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

وحقيقة األمر أن جل هذه االتفاقيات الثنائية تشكل لبنة أساسية 
لتعزيز سبل التعاون اإلقتصادي والتجاري تنفيذا للتوجيهات امللكية 
استراتيجي،  كخيار  الشركاء  وتعدد  اإلنفتاح  على  الحريصة  السامية 
جهويا  بها  املعمول  والقوانين  والتشريعات  لألنظمة  تام  احترام  في 
تحققه  الذي  الناجح  للمسار  وتتويجا  اإلطار،  هذا  وفي  ودوليا.  قاريا 
الدبلوماسية املغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا وأيده، ونظرا لطبيعة العالقات واألنشطة 

التي اختار املغرب اإلستمرار في تحسينها وتقويتها.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

اململكة  حكومة  بين  واالقتصادي  التجاري  التعاون  اتفاق  شكل 
لتحسين  أساسية  ركيزة  والهرسك  البوسنة  وزراء  ومجلس  املغربية 
والطاقة  الغذائية،  والصناعة  الفالحة،  في مجاالت:  التعاون  وتطوير 
والكهربائية  اإللكترونية  والصناعة  الصناعية،  والهندسة  واملعادن، 
وصناعة الطيران فضال عن تعزيز وتشجيع تبادل املعلومات اإلقتصادية 
في املجاالت ذات اإلهتمام املشترك. وبهذه املناسبة، فإننا باسم فرق 
ومجموعة األغلبية نثمن وننوه بإنشاء اللجنة املشتركة بين سلطات 

البلدين للم�سي قدما نحو بلوغ أهداف وتطلعات كال البلدين.

وارتباطا كذلك بمجال تنمية املبادالت التجارية واالقتصادية بين 
االتفاق  بهذا  اإلشادة  سوى  يسعنا  ال  سلوفينيا،  وجمهورية  املغرب 
الرامي إلى تسهيل عملية النقل الدولي للركاب والبضائع عبر الطرق في 
احترام ملقتضيات وبنود القوانين واألنظمة والسيما اإلتفاقية األوروبية 
على  الحرص  مع  للتلف  القابلة  أو  الخطيرة  البضائع  بنقل  املتعلقة 
واالنبعاثات  السالمة  ملعايير  الخاضعة  املركبات  استعمال  تشجيع 

الغازية مع تخصيص معامالت تفضيلية لهذه الفئة من املركبات.

وفي إطار تعزيز خدمات النقل الجوي وتقوية تنافسيته، واستحضارا 
بشأن  التعاون  اتفاق  شكل  املنظومة،  هذه  ضمن  اإلفريقي  للبعد 
الخدمات الجوية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة دجيبوتي فرصة 
لتأهيل وتوسيع شبكة الخدمات الجهوية املقدمة للمسافرين ومنحهم 
امتيازات ومكاسب تفضيلية وفق خدمات تنافسية قوامها اإلنفتاح 
البلدين  لكال  التجاري  والرواج  الحركية  وإضفاء طابع  األسواق  على 

الشقيقين املغرب وجمهورية دجيبوتي.

واعتبارا للمكانة املتميزة التي أضحى املغرب يتبوؤها بشأن الخدمات 
الجوية والنقل الدولي، فإن األمر لم يعد مقتصرا على القارة اإلفريقية 
فحسب بل تجاوزها ليشمل كذلك اإلنفتاح على دول أوروبا الشرقية، 
وكذا شكل اتفاق التعاون بشأن الخدمات الجوية بين حكومة اململكة 
ومنح  التعاون  ثمرات  من  ثمرة  صربيا  جمهورية  وحكومة  املغربية 
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جمهور املسافرين والشاحنين من كال البلدين امتيازات وخدمات جوية 
تنافسية وبأسواق مفتوحة مع الحرص على أمن وسالمة الطائرات.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

إن مكانة املغرب داخل املنتظم الدولي تفرض عليه أن يعزز عالقاته 
االستراتيجية مع الدول العظمى، ومن تم فإننا باسم فرق ومجموعة 
التي تجمع  املتميزة والرفيعة املستوى  بالعالقات  ننوه عاليا  األغلبية 

املغرب وحكومة روسيا االتحادية في العديد من املجاالت...

لايسدثلاأئيس:

شكرا، دقيقة السيد النائب إذا سمحت.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاأحمةنثحأفي:

املجاالت ومن ضمنهما  من  العديد  في  االتحادية  روسيا  وحكومة 
بطبيعة الحال مشروع قانون رقم 75.17 يوافق بموجبه على االتفاق 
حول التعاون واملساعدات اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي والتطبيق 
املخالفات والبحث  تجاوز  الجمركية وبحث سبل  للتشريعات  املالئم 
عنها وزجرها عبر ضمان أمن وسالمة التعاون التجاري واالقتصادي بين 
البلدين، وتسريع تداول السلع بين ترابي البلدين مع اتخاذ كل التدابير 
بتمويل  املتعلقة  تلك  أو  األموال  تبييض  جرائم  ملكافحة  االستباقية 
اإلرهاب. وكعادته أيضا، وفي إطار تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهريب 
الضريبي الذي تجمع اململكة املغربية مع مجموعة من الدول اإلفريقية 
ال يسعنا سوى االنخراط واإلشادة بمدى التعاون البناء وتعزيز جسور 

وأواصر التعاون.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن باسم فريق األصالة واملعاصرة 
السيدة النائبة ابتسام العزاوي.

لانةئبلثلايسدةثلبتيةمثلاعزلوي:

لايسدثلاأئيس،

لايسدةثلاوز أة،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق حزب األصالة واملعاصرة في 
إطار مناقشة مجموعة من االتفاقيات التي تجمع املغرب بكل من حكومة 
جمهورية سلوفينيا ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، وجمهورية زامبيا 
وحكومة  االتحادية،  روسيا  وحكومة  الصربية  الجمهورية  وحكومة 

جمهورية دجيبوتي في مجاالت متعددة.

قبل كل �سيء، نود أن نشكركم السيدة الوزيرة على العرض القيم 
الذي تقدمتم به، ونحن في فريق األصالة واملعاصرة، ومن منطلق كوننا 

معارضة مسؤولة وبناءة، معارضة روحها خدمة الوطن واملواطن، ال 
يمكننا أن نفوت الفرصة دون أن نجدد دعمنا لهذه االتفاقيات، وهو 
والدعم الذي ما فتئنا نقدمه لكل املبادرات ولكل االتفاقيات التي تدخل 
وتنويع  العالمي  الصعيد  مكانته على  وتعزيز  الوطن  إطار مصلحة  في 
شراكاته وتقوية مجال التعاون الثنائي أو املتعدد األطراف مع الدول 

التي تجمعنا معها عالقات اقتصادية أو تجارية وغيرها.

أنظار مجلسنا  إيجابا مع االتفاقيات املعروضة على  نتفاعل  إننا 
الوطنية  واألطر  املختصون  يبذلها  التي  الجهود  عاليا  ونثمن  املوقر، 
العاملة داخل مختلف القطاعات الوزارية والذين يسهرون على إخراج 
للمصلحة  الوجود على أحسن وجه خدمة  إلى حيز  االتفاقيات  هذه 
العليا للوطن، فإننا نجدد مطلبنا الرامي إلى ضرورة إشراك نواب األمة 
في جميع مراحل إعداد االتفاقيات الدولية التي تروم مصادقة البرملان 
االقتراحات  كل  واستثمار  النظر  وجهات  توحيد  بغاية  وذلك  عليها، 
املعروضة من طرف األطراف املعنية، ونشدد كذلك على أهمية تتبع 

تنفيذ االتفاقيات وعلى أهمية تقييمها املستمر هذا من جهة.

من جهة أخرى، نريد أن نستغل فرصة تواجدكم معنا السيدة 
الوزيرة كي نثير انتباهكم إلى بعض األمور التي نرى في فريق األصالة 
واملعاصرة أنه من الواجب مراعاتها وأخدها بعين اإلعتبار، نحن نعيش 
أوضاعا خاصة حكومة وبرملانا وشعبا، وذلك على إثر املستجدات التي 
الترابية  وحدتنا  ألعداء  البئيسة  واملحاوالت  الوطنية  قضيتنا  عرفتها 

لزعزعة أمن واستقرار بالدنا. ونحن من هذا املنطلق ننتظر من وزارة 

الخارجية أن تلعب إلى جانب باقي الفاعلين دورا رياديا في تعبئة كل 

بالشكل  والوطنية  الترابية  قضيتنا  لخدمة  املغربي  املجتمع  أطياف 

األنجع، وذلك بتعبئة واستثمار كل أشكال الدبلوماسية املوازية وتسخير 

الطاقات الوطنية للدفاع عن حقوقنا الثابتة والعادلة أمام املنتظم 

الدولي من أجل كسب رهان قضيتنا.

إننا في فريق األصالة واملعاصرة، نجدد مطالبتنا للسلك الدبلوما�سي 

باعتماد سياسة استباقية أساسها الفعل وليس رد الفعل، نريد دينامية 

دبلوماسية قوية مبادرة، نحن ملتفون حول صاحب الجاللة، خدمة 

لقضيتنا األولى ونجدد من هذا املنبر دعمنا إلعالن العيون الذي وقعه 
زعماء األحزاب السياسية املغربية، والبرملانيون، واملنتخبون، والشيوخ، 

املدني،  املجتمع  وفعاليات  الصحراوية  األطر  من  والعديد  واألعيان 

حيث اجتمع الجميع وأجمعوا عن موقف ثابت، صارم، موحد ردا على 

استفزازات جبهة البوليساريو في املنطقة العازلة. ومن جهتنا كبرملان، 

سنعمل على أجرأة مضامين هذا اإلعالن في إطار دبلوماسية موازية 

نشطة مبادرة، ونريد في هذا اإلطار بكل مكونات املجلس أن تعمل على 

التفعيل األمثل لدور الشعب الوطنية ومجموعات الصداقة البرملانية 

والحضور القوي والوازن والواعي في املحافل الدولية شكرا.
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لايسدثلاأئيس:

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  باسم  النائبة  للسيدة  شكرا  شكرا، 

والتعادلية، الكلمة للسيد النائب عالل العمراوي.

لانةئ7ثلايسدثعاللثلاعمألوي:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسمث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين.

لايسدثلاأئيس،

لايسدةثلاوز أة،

لألخولتثولإلخوةثلابرملةنسونثلملحترمون،

في البداية وباسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، اسمحوا 

لي أن أؤكد على أهمية وراهنية وكذلك التشجيع والعمل على تنويع 
التعاون  عالقات  أن  كما  جدد.  شركاء  مع  االستراتيجية  االتفاقيات 

لبالدنا مع شركاء جدد كروسيا وزامبيا ودجيبوتي وصربيا  الجديدة 

العالقات  هاذ  في  املغرب  وانخراط  والهرسك،  والبوسنة  وسلوفينيا 

الثنائية، والعمل على الرقي بهاذ الشراكات في مجال النقل والجمرك 

ال يمكنها إال أن ترسخ أواصر الصداقة والتعاون والتكامل اإلقتصادي 
والتنموي  واملالي  اإلقتصادي  للبعد  نظرا  الدول،  هذه  مع  لبالدنا 

واالستراتيجي لهذه االتفاقيات، خصوصا أن العالقات بين املغرب وهاذ 

الدول وعلى رأسها روسيا عرفت مؤخرا تطورا ملحوظا في عدد من 

املجاالت. ونؤكد من جانبنا على الحرص كل الحرص والتتبع املتواصل 

وتقوية  تحصين  أجل  من  االتفاقيات  هاذ  مضامين  تنفيذ  أجل  من 

صورة وسمعة اململكة املغربية مادام األمر يتعلق باتفاقيات ثنائية لها 

خصوصياتها بما تقتضيه من إستراتيجية والسرعة في التنفيذ، حتى 

تكون لها مدلولها الحقيقي في تقوية الحضور املغربي في املنتظم الدولي. 

كما أن هاد االتفاقيات من شأنها إلى أن تجد اهتماما كبيرا من قبلنا 

كبرملانيين، وأن نعمل على تعزيزها من خالل التمثيليات الدبلوماسية 

للشعب البرملانية الوطنية التي نشارك فيها، في إطار العالقات املتعددة 

األطراف للمؤسسة التشريعية.

نصادق اليوم على مجموعة من االتفاقيات في الوقت الذي أخذت 

الجزائر  لصنيعة  بتحركات  يتسم  جديدا  منعطفا  الوطنية  قضيتنا 

وبدعم منها، البوليساريو، وذلك من خالل نقل مراكز عسكرية وبنيات 

إدارية ومدنية من مخيمات تندوف إلى االستقرار في املنطقة العازلة 

من التراب املغربي، بشرق الجدار األمني الدفاعي للصحراء املغربية، 

والكركارات، ومحاولة فرض  واملحبس  الحلو  وبير  بتيفاريتي  خصوصا 

واقع جديد على بالدنا. واعتبرنا في حينه أن هذه التحركات تعد عمال 

في  واألمن  وللسلم  الترابية  لوحدتنا  حقيقيا  وتهديدا  لبالدنا  معاديا 

النار  العسكرية ولوقف إطالق  لالتفاقيات  وانتهاكا صارخا  املنطقة، 

وتحديا للمنتظم الدولي الراعي هذه االتفاقيات.

كل هذا يجعلنا أكثر اقتناعا أن مسألة االنفصال تعد بمثابة أحد 

املنتظم  الدوليين، وعلى  الخطيرة على األمن والسلم  التهديدات  أبرز 

إلى  بالنظر  مسؤولياتها  تتحمل  أن  املتحدة  األمم  وباألساس  الدولي، 

التحركات الخطيرة التي يقوم بها البوليساريو في املنطقة، وأننا كمغاربة 

لن نبقى مكتوفي األيدي أمام استفزازات أعداء وحدتنا الترابية. كما 

نطالب بإعطاء الصدارة لألقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية املتقدمة، 

والتسريع بذلك في أفق منح الحكم الذاتي لهذه األقاليم، كحل أق�سى 

ونهائي.

لايسدثلاأئيس،

لايسدةثلاوز أة،

لايسدلتثولايةدة،

تعبئتنا  والتعادلية عن  للوحدة  استقاللي  كفريق  نعبر  األخير،  في 

الشاملة وراء جاللة امللك، من أجل التعاطي الحازم مع هذه األزمة 

واتخاذ كافة الخطوات واإلجراءات الكفيلة بضمان سيادة بالدنا على 

كافة هذه األرا�سي. كما ندعو إلى تعبئة دبلوماسية وقانونية وسياسية 

واقتصادية شاملة للدفاع عن وحدتنا عن وحدة أراضينا وشكرا.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب،

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
رقم 34.16 املتعلق باتفاق التعاون التجاري واالقتصادي بين حكومة 

اململكة املغربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 34.16 .

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
بالنقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين  40.16 الخاص  رقم 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 40.16 .

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
املغربية  اململكة  حكومة  بين  الجوية  بالخدمات  املتعلق   59.17 رقم 

وحكومة جمهورية دجيبوتي: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 59.17 .

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
رقم 74.17 املتعلق باالتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة اململكة 
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املغربية وحكومة الجمهورية الصربية: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 74.17 .

عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 

75.17 املتعلق باالتفاق حول التعاون واملساعدة اإلدارية املتبادلة في 

املغربية وحكومة روسيا  اململكة  بين حكومة  املوقع  الجمركي  املجال 

االتحادية: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 75.17 .

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 

رقم 80.17 الخاص بتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهريب الضريبي 

في ميدان الضرائب على الدخل املوقع بين اململكة املغربية وجمهورية 

زامبيا: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 80.17 .

رفعتث النواب،  شكرا للسيدة الوزيرة، شكرا للسيدات والسادة 

للجليل.
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محضأثللجليلثلا مةنين

لاتةر خ: االثنين 29 رجب 1439ه )16 أبريل 2018م(.

مجلس  لرئيس  الثامنة  النائبة  بوفراشن  حياة  السيدة  لاأئةسل: 
النواب.

الساعة  ابتداء من  وثمانية وخمسون دقيقة  لاتوقست: ساعتان 
الثالثة زواال والدقيقة األربعين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:   دولث
الحكومية التالية:

الصحة؛ .•

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

العدل؛ .•

الشباب والرياضة؛ .•

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .•
االجتماعي؛

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ .•

واالقتصاد  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الدولة  كتابة  .•
االجتماعي؛

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة. .•

لايسدةثحسةةثبوفألشنثرئييلثللجليل:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسمث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين.

على بركة هللا نفتتح الجلسة.

لايسدلتثولايةدةثلاوزرلءثلملحترمون،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

بمقتضيات مواد  اململكة، وعمال  100 من دستور  للفصل  طبقا 
األسئلة  جلسات  أولى  في  نلتقي  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي  النظام 
الشفهية برسم الدورة الربيعية من السنة التشريعية الثانية. ويتضمن 
الصحة،  القطاعات:  من  كل  تهم  30 سؤاال شفهيا،  أعمالها  جدول 
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، العدل، 
السياحة  املستدامة،  والتنمية  واملعادن  الطاقة  والرياضة،  الشباب 

األسرة  اإلجتماعي،  واإلقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي،  والنقل 
والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ثم القطاع املكلف بالشؤون 

العامة والحكامة.

في مستهل هذه الجلسة وقبل الشروع في األسئلة، أستأذنكم في 
لتتلو على حضراتكم املراسالت  إلى السيدة أمينة املجلس  اإلستماع 

الواردة على الرئاسة، تفضلي السيدة النائبة.

لايسدةثرسمةءثلغالاوثرمسنلثلملجلس:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
التصفية رقم 26.18 املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2016. 
ومن فريق العدالة والتنمية، توصلت الرئاسة بمقترح قانون يق�سي 
بنسخ املادة 27 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام األسا�سي للغرف 
الفالحية. كما توصلت الرئاسة من السيد علي قيوح، النائب البرملاني 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  عضو  الجنوبية،  تارودانت  دائرة  عن 

والتعادلية بطلب استقالة من مجلس النواب.

توصل  التي  الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  عدد 
بها املجلس من 12 فبراير إلى 16 أبريل 2018 هي 612 سؤاال شفويا، 
972 سؤاال كتابيا، 789 جوابا على أسئلة كتابية وتم سحب 4 أسئلة 

شفوية، كما تم سحب 5 أسئلة شفوية، شكرا للسيدة الرئيسة.

لايسدةثرئييلثللجليل:

لي  والسادة، إسمحوا  السيدات  األمينة، حضرات  السيدة  شكرا 
أن  الشفهية،  املخصصة لألسئلة  األسبوعية  الجلسة  بداية هذه  في 
أستحضر معكم ومعكن اليوم العالمي للرياضة الذي يخلده العالم 
هذه األيام منذ 6 من أبريل، ولعلمكم الكريم فإن املنتظم الدولي أقر 
يوم 6 أبريل يوما عامليا للرياضة من أجل التنمية والسالم باقتراح من 
املجتمع الريا�سي املغربي وقبل هذا املقترح وتم اإلعالن الرسمي عنه 
في 23 غشت 2013 وذلك سيرا على عادة مغربية مؤكدة باقتراح أيام 
عاملية أخرى، جرى قبولها من منظمة األمم املتحدة ومنظماتها املوازية، 
كما أكد ذلك السيد رئيس مجلس النواب في كلمته له هذا الصباح 
خالل احتفالية نظمها املجلس لتخليد هذا اليوم العالمي، وإنها ملناسبة 
وفي عجالة لنتوجه في مجلس النواب بالتحية والتهنئة واإلكبار إلى كافة 
بطالتنا وأبطالنا الرياضيين الذين يتواجدون معنا اآلن والذين، نطلب 
منكم أن ترحبوا بهم، إذن بالتحية، قلت بالتحية والتهنئة واإلكبار إلى 
كافة بطالتنا وأبطالنا الرياضيين الذين صنعوا مجد املمارسة الرياضية 
املغربية عبر امتداد زمني أصبح له تاريخ والذين واللواتي ستحفظ لهم 
ولهن ذاكرة املغاربة جماعية بصورة مضيئة ألنهم أعطوا املثال لألجيال 
الجديدة بأن االنتصارات ممكنة وتحقيق األلقاب العاملية ممكنة ورفع 
الراية املغربية خفاقة في امللتقيات الدولية ممكن أيضا، وأن طموح 
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املغربي ال يحده واقع مفروض والنبوغ املغربي أفق مفتوح على العالم 
وجهاته األربع، وأن الوثب املغربي ال يعترف بالحواجز، مناسبة كذلك 
لكي نجدد للفريق الوطني املغربي لكرة القدم أصدق التهاني على تأهله 
ملسابقة كأس العالم في روسيا 2018، وأجمل املتمنيات لكي يحقق 

انتصارات أخرى ويصنع فرحا شعبيا جديدا، شكرا لكم جميعا.

حضألتثلايسدلتثولايةدة،

على بركة هللا، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول 
أول  أظنها  الوزير  بالسيد  مرحبا  الصحة،  بقطاع  ونستهلها  أعمالنا 
جلسة لكم داخل قبة البرملان، إذن السؤال األول بطبيعة الحال قطاع 
الصحة يشمل تسع أسئلة نبدأها بسؤال عن تراجع الخدمات الصحية 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثرفسعلثلملنصوري:

نعم في الحقيقة السيد الوزير تعبنا وسئمنا من تكرار طرح نفس 
السؤال حول تردي وتراجع الخدمات الصحية ببالدنا؟

لايسدةثرئييلثللجليل:

السيد الوزير تفضلوا بالجواب.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

السيدة النائبة املحترمة شكرا على السؤال، أوال أريد أن أؤكد أنه 

ليس هناك تراجع، بل هناك تطور وتوسيع للمنظومة الصحية وللتغطية 

على  اختالالت  على  نوقفوا  يمكن  الصحية،  واملستشفيات  باملرافق 

إكراهات على واحد املجموعة ديال املشاكل اللي يمكن يعرفها التسيير، 

ولكن ال يمكن أن نتكلم عن التراجع، اليوم هناك يعني توفير األجهزة 

واملعدات الطبية في مختلف األقاليم ديال اململكة كنعتبروا أنه هادي 

لهاد املؤسسات الصحية  أمثل  القطاع لتشغيل  من األولويات ديال 

كنوفروا ما يلزم لضمان سيرها العادي عبر تخصيص اعتمادات لكل 

بهاد  مؤسسة من أجل يعني الصيانة، وكذلك هناك ميزانية خاصة 

الصيانة قلتها وطبقا ملقتضيات القانون األسا�سي للمستشفيات هناك 

تدبير املخاطر في جميع املؤسسات كتوفر على مداومة تقنية لضمان 

اشتغال جميع املنشآت واألجهزة خاصنا نأكدوا أنه املنظومة كتعرف 

واحد الضغط من حيث العدد املرتفقين إيال خذينا مثال االرتفاع ديال 

نسبة االرتفاق باملستشفيات فما بين 2008 و2016 ارتفعت ب 80% 

كيمروا من 6 داملليون ديال املرتفقين إلى 11 مليون وبالتالي..

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثرفسعلثلملنصوري:

السيد  أكثر  بوضوح  نهضروا  باش  غير  الوزير  السيد  نعم، شكرا 
الوزير، كما قلت السيد الوزير غير باش نهضروا بوضوح أكثر، الكالم 
ديالكم راه ال يعكس الواقع اللي كيعترفوا به جميع املغاربة وحتى األطر 
اللي كتشتغل داخل املؤسسات، السيد الوزير سبيطارات راه ما فيهمش 
كاع األدوية علما بأن الحكومة كتقول بأنها كتخص ماليير الدراهم لشراء 
هاد األدوية، املواطن املغربي اآلن إيال ما شراش الخيط واإلبرة بيدو راه 
ما كيلقاهاش في سبيطار من جهة، من جهة ثانية بالنسبة للتجهيزات 
واملعدات الطبية إن وجدت في املستشفى فهي يا إما متآكلة أو مهترئة 
في غياب تام للصيانة، ناهيك عن هذا غياب تام لألطر الطبية والشبه 
طبية خاصة بالعالم القروي، بل أكثر من هذا السيد الوزير أحيطكم 
علما بأن هناك مستوصف في إنساكن تحول إلى بناية لرمي النفايات 
ويمكنكم تأكدوا منها هذا من جهة، من جهة ثانية بالنسبة املواعيد 

ولينا محط للسخرية.

لايسدةثرئييلثللجليل:

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

لانةئ7ثلايسدثعمأثلحمين:

الخدمات الصحية بإقليم ميدلت السيد الوزير غير مرضية، إقليم 
ميدلت املستشفى ميدلت ومستشفى القرب بالريش والو محطة عبور 
للراشيدية ولفاس، كرامة رخصة ديال الطبيب الرخصة ديالوا يعني لم 
يتم تعويضه، انتقال األطباء ال يتم تعويضهم، التجهيزات اللي كاينة في 
املستشفيات التجهيزات ها هي ولكن اللي يخدمها واللي يقراها فين هو 

إلى غير ذلك من املسائل، شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب آخر؟، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلابرني�شي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

البرامج كاين تراجع السيد  في  إذا قيل أن تراجع  الوزير،  السيد 
الوزير والدليل إقليم جرسيف دابا عندو مركز ديال التصفية ديال 
الدم بدون طبيب وال طبيبة مدة شهرين، السيد الوزير وحدة مشات 
ماتيرنيتي وحدة دارت شهادة طبية وكاين 120 مريض بدون طبيب وال 

طبيبة في هاد الساعة، وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

إيال  يخليكم  اسمحتو هللا  إيال  إيال  آخر؟،  إضافي  تعقيب  شكرا، 
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السيدة  تفضل  مهمة جدا،  اإلضافية  التعقيبات  نسمعوا  اسمحتوا 
النائبة.

لانةئبلثلايسدةثثأ ةثلاصقلي:

ال بد من اإلقرار السيد الوزير بأهمية الجهود املبذولة في هاد القطاع 
خالل السنوات األخيرة، ال سيما أمام الخصاص الكبير واملتراكم لعدة 
قرون، عقود، ونسجل تحسن بالنسبة للولوج إلى الخدمات الصحية 

الخاصة، خاصة في املناطق النائية..

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب إضافي آخر، الجواب السيد الوزير على التعقيبات.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكرا، فعال هناك خصاص، وفعال هناك مجهودات مهمة اللي كتقوم 
بها الدولة وخصها تستمر وهاد ال�سي غيمر عبر حل املشكل ديال تمويل 
أسا�سي  الشاملة  الصحية  التغطية  إلى  الذهاب  الصحية،  املنظومة 
لتمويل هاد املنظومة، 2017 كان عندنا 739 مليون ديال الدرهم اللي 
مشات للمعدات وتأهيل املستشفيات، 2108 732 مليون ديال الدرهم 
هادي أرقام ما كانتش في قبل، مجموعة ديال األقاليم، مجموعة ديال 
الجماعات اللي أصبحت اليوم فيها يعني مراكز صحية هاد ال�سي ما 
كانش، اليوم اللي خصنا ننتبهوا ليه هو كيفية ديال القدرة على تدبير تلك 
املوارد، تنرفعوا من امليزانيات وتيكون عندنا إذا لم نحسن التدبير ديالها 
الهدر، تتكلموا على الدواء كاين الدواء في املستشفيات، ولكن يمكن 
يكون انقطاع في بعض األحيان، يمكن يكون، يعني la péremption يعني 
الدوا يفوت عليه املدة ديالو، نظرا ألنه ما تنقوموش، ربما بتحسين من 
املنظومة ديال الحكامة على مستوى املستشفيات، خاصنا نمشيو إلى 
استقاللية املستشفيات ديالنا، خصنا نمشيو إلى املراقبة والتتبع أكثر 
للتسيير، خصنا نمشيو إلى حكامة أحسن للقطاع، أما املوارد فكاين 

مجهود واملجهود كذلك خصو يستمر في امليزانيات املقبلة، وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن السياسة الدوائية 
والتنمية،  العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثإشألقثلاسوسفي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

السيد الوزير، بعد الهزات واألزمات التي يعرفها قطاع الصيدلة 
نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابير العملية إلنقاد املنظومة 

الدوائية؟ وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

السيد الوزير، تفضلوا الجواب.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكرا السيدة النائبة، أعتقد فهاد املجال ديال السياسة الدوائية 
كانت هناك تقارير عدة، كان تقرير مهم ديال املجلس األعلى للحسابات 
النائبات والنواب فهاد املجلس  2014، وكان عمل مشكور، ديال  في 
املوقر في هاد املجال، وأكيد أنه هاد العمل ساعد الوزارة على أنها تلتفت 
بشكل قوي لهاد املسألة، ولذلك منذ دجنبر 2015 تم وضع سياسة 
دوائية وطنية خالل املناظرة ديال الصخيرات اللي فيها اإلقتناء والجودة 
األثمنة، سياسة  األثمنة، سياسة  الدواء،  ديال  والفعالية  والسالمة 
ديال الدواء الجنيس، التمويل، الشراء العمومي، التوزيع، اإلستعمال 
املعقلن، الشفافية والحكامة الرشيدة وكذلك تتبع والتنفيذ عبر وضع 
آلية مستقلة متمثلة في لجنة خاصة، 3 ديال األمور أساسية قامت بها 
الوزارة، تحسين مسار التسجيل مع خلق وحدة لالستقبال التسجيل، 
un guichet unique، تعزيز إجراءات تسجيل األدوية واملواد الصحية 
كاملستلزمات الطبية ووضع كذلك نظام تدبير معلوماتي شفاف وهاد 
في  الدواء  لوضع  الترخيص  يعني،  وضع،  ديال  املسطرة  سّهل  ال�سي 

السوق، شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب عند نفس الفريق.

لانةئ7ثلايسدثمصطفىثلالبألهسمي:

شكرا السيد الوزير، ونهنئكم على الثقة التي حظيتم بها لتدبير هاد 
القطاع اللي عندو واحد الحيوية قصوى وكاين واحد الرهان عليكم كبير 
السيد السيد الوزير ال من طرف الساكنة وال من طرف املهنيين بالقطاع 
العام والخاص، وهاد السؤال في الحقيقة جا أوال من ناحية املؤسساتية 
اللي يمكن يدبر هاد األمر هذا إيال كان في أقرب وقت خاص يخرج هاديك 
الوكالة للوطنية لتدبير األدوية بدل ما تبقى مديرية، نظرا ألن الحكامة 
في هاد املديرية هادي كتعرف واحد العديد من االختالالت والسؤال 
املناسبة ديالوا هو أن الرأي العام اهتز لواحد 2 ديال األمور مؤخرا وهما 
املناظرة الوطنية اللي تمت مطالبة املديرية للمختبرات بأداء واحد املبلغ 
مالي مهم وهذا خارج إطار القانون، واملسألة الثانية واحد املجموعة 
من األدوية اللي كانت فيها إنذارات في الدول الخارجية منها السعودية 
وفرنسا سواء تعلق األمر بالحليب ديال األطفال أو بالدواء ديال القلب 
واللي كان فيه واحد التأخير باش يتسحب من السوق املغربية هذا هو 
املناسبة وهذا باش يجرني الحديث حول املشكل متاع اإلذن بالوضع في 
السوق فكيعرف واحد املجموعة حقيقة هاد القضية ديال الشفافية 
فيها نظر ألن إيال ولينا غير لهداك le site اللي كاين تاع ديال املديرية 
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ما عدا القوانين واملسائل التنظيمية راه ما كاين حتى �سي حاجة منين 
كنقارنوه مع les sites نتاع مديريات األخرى كدول أخرى، وبالتالي اآلن 
اللي كيتعطى هما هادوك les arrées même األدوية املستوردة واللي 
ولينا نستوردوا من 2.5 مليار ديال الدرهم ارتفع إلى 5 داملليار وهذا 
ارتهان  في  التجاري، وكذلك  امليزان  التجاري ديال  العجز  في  كيساهم 
املغرب في السيادة ديالوا وفي االستقالل ديالوا فهاد املادة متاع األدوية، 
 les arrées même ثم هناك تعطيل ميزاجي إلعطاء ديال هاد األذن

بحيث ما كاينش معايير..

لايسدةثرئييلثللجليل:

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

لانةئبلثلايسدةثلبتيةمثمألس:

بإحداث  االشتراكي  الفريق  في  املطالبة  كنجددوا  الرئيس  السيد 
املجلس األعلى للصحة لتحسين الولوج الخدمات الصحية خصوصا ما 
يتعلق بالدواء، كما نطالب بالتفكير الجدي واإلسراع في إخراج الوكالة 
الوطنية للدواء من أجل تدارك التراجع اللي عرفته بالدنا على مستوى 
االختالالت  كل  تجاوز  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  االفريقية  السوق 
واملشاكل والصعوبات اللي تتعرفها املديرية نتاع األدوية اللي انعكس 
ثم  املصنعين  ثم  األولى  بالدرجة  جهة  من  املواطن  على صحة  سلبا 
العاملين بهذا القطاع الحيوي، وتنستغلوا هاد املناسبة كذلك السيد 
الوزير للمطالبة بإيالء هذا املوضوع األهمية القصوى باعتباره ركيزة 

مهمة.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، نعم السيد تفضل.

لانةئ7ثلايسدثعبدثهللاثبوولنو:

في  واللي  مرسوم  خرج  املرسوم  واحد  يعاون،  هللا  الوزير  السيد 
الوزارة السابقة تغيير املرسوم بمالحظة على مذكرة، هاد األمر كيتعلق 
يتوقف  خاصوا  جدا  كبير  منكر  هذا  وكتعرفها   la bioéquivalence

حاال، شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكرا السيدة والسادة النواب بالنسبة لهاد املذكرة اللي كتوقف 
.la لغيناها واآلن العمل  bio- équivalence العمل بتكافؤ البيولوجي
بمرسوم جاري في انتظار ظهور مرسوم جديد، فيما يخص يعني هاد 

املزاجية اللي تكلمتي عليها السيد النائب في التعامل مع يعني الرخص 
ديال عرض الدواء هنا كذلك يمكن نخبركم بأن هناك مهمات تفتيشية 
داخل الوزارة على مستوى املديرية ديال األدوية اللي كتهم افتحاص 
كل املراحل ديال املسلسل إذن العرض في السوق ومدى املطابقة ديال 
هاد العمل مع املقتضيات ديال املرسوم وملا يكون النتائج راه غنقوموا 
بالتدابير الالزمة، الوكالة الوطنية لألدوية و املواد الصحية ستكون في 
البرنامج على املدى املتوسط ديال الوزارة هادي أولوية وكاينة في البرنامج 

الحكومي كذلك أذكر بذلك تكلمتم كذلك عن مسألة سحب الدواء

البرنامج على املدى املتوسط ديال الوزارة هاذي أولوية وكاينة في 
البرنامج الحكومي كذلك، أذكر بذلك، تكلمتم كذلك على مسألة سحب 
الدواء هنا كذلك خصنا يقظة أكبر من املؤكد باش يمكن يعني نفرضو 
على كل واحد كيصنع أو كيستورد ملا يتسلم بالخبر ديال منع الدواء أو 

سحبه في بلد آخر يعني يقوم بإخبار الوزارة.

في ما يخص العجز ديال امليزان، احنا واعيين بهاد املسألة، البالد 
ديالنا مستمرة في التصدير ديال األدوية في الصناعة أو التصدير، فعال 
في ما يخص اإلكتفاء الذاتي نحن في %60 في الوقت اللي كنا في 80%، 
احنا عندنا سياسة اليوم باش يمكن نشجعو يعني التصنيع أو حتى ديال 
اللقاحات، كاين هناك اآلن عمل باش يمكن نعملو حتى التصنيع ديال 

اللقاحات، أو نحافظو على يعني السيادة الدوائية ديال بالدنا.

في ما يخص املجلس األعلى للصحة، هذا كاين في القانون املنظم 
39.04 وبطبيعة الحال يمكن نفعلوه.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا على الجواب، نمر إلى السؤال املوالي عن 
النقص الحاد في األطر الطبية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

فريق التجمع الدستوري، شكرا.

لانةئ7ثلايسدثعبدثللحقثلملهدب:

شكألثلايسدةثلاأئييلثلملحترمل،

السيد الوزير، هل من إجراءات جديدة للحد من النقص الحاصل 
في األطر الطبية والشبه الطبية؟ شكرا السيد الوزير.

لايسدةثرئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير، تفضلوا الجواب.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكرا السيد النائب، هذا صراحة موضوع مؤرق، صعب ما نعيشه 
اليوم في ما يخص يعني الندرة ديال املوارد البشرية، أمام أوال وهذا كاين 
واحد التعاون اليوم مع قطاع ديال التعليم العالي باش يمكن نوفرو 
يعني مقاعد بيداغوجية أكثر، ونستمرو في اإلصالح ديال التكوين في 
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الطب، ولكن كذلك كاين واحد املجهود اللي قامت به الدولة 2018 
املناصب املالية املخصصة هي: 4000 فيها 500 طبيب عام، 500 طبيب 
متخصص، و2700 ممرض. واحنا بصدد يعني اليوم إدماج أكثر من 
117 طبيب برسم 2017 طبيب عام، وكذلك 1500 ممرضة وممرض 
في 2017 اللي غيلتحقو، أعتقد هاذ املجهود في اآلونة األخيرة غيمكن من 
النقص من هاذ يعني الندرة والتوزيع كذلك الغير املتكافئ اللي كاين ديال 

املوارد البشرية، شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثللحقثلملهدب:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، لكن مع األسف السيد الوزير 
طرحنا لهذا السؤال جاء إلثارة انتباه الحكومة إلى حجم املعاناة التي 
تخلفها قلة األطر الطبية في عدد كبير من املناطق، وأذكر منها على سبيل 
املثال إقليمي الجديدة وسيدي بنور، ال يعقل السيد الوزير، أن نجد 
مستشفى محمد الخامس الذي كلف خزينة الدولة 40 مليون سنتيم 
به جناح طاقته اإلستيعابية 140 سرير، لكنه مغلق منذ سنة 2013 

بسبب قلة املمرضين واألطر الطبية.

السيد الوزير، إذا كان املعدل الوطني هو 1,5 طبيب لكل 1000 
داملليون نسمة من ساكنة  واحدة ل2  الجديدة طبيبة  نسمة، ففي 
الجديدة وسيدي بنور، وهذا ينطبق على العديد من التخصصات: طب 
الحديث عن  النفسية والجراحة دون  والعيون، واألمراض  األطفال، 
املستوصفات الصحية القروية التي تعاني بدورها شح في األطر الطبية 
واملواعيد قد تصل إلى سنة، مما يحرم عدد كثير من الساكنة في حقهم 

في العالج والتطبيب.

السيد الوزير املحترم، أمام هذا الوضع املرشح إلى التفاقم خالل 
السنوات القادمة خاصة عندما يتقاعد %40 من األطباء واملمرضين، 
نلتمس منكم التعامل بشكل جدي ومستعجل مع املشاكل التي تعاني 
هذه الساكنة، كما ندعوكم إلى زيارة ميدانية من أجل الوقوف عن 

كثب على هذه األوضاع واملرجو منكم السيد الوزير...

لايسدةثرئييلثللجليل:

تفضل  املوضوع؟  حول  إضافية  تعقيبات  النائب،  السيد  شكرا 
السيد النائب

لانةئ7ثلايسدثرحمدثلاهسقي:

كباقي األقاليم يعاني إقليم سيدي قاسم من نقص حاد في األطر 
الطبية باإلضافة إلى هذا املشكل التي تعاني منه املدينة سيدي قاسم 
والجماعة القروية، هناك مشكل آخر مع قلة هذه األطر هنالك مراكز 

صحية األطباء ال يشتغلون إال يوم أو يومين في األسبوع، نموذج املركز 
الصحي بلقصيري جماعة »زكوطة« وجماعة »رميلة« و«سيدي الكامل« 

وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

هل من تعقيب إضافي؟، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثثور لثفألج:

السيدة الرئيسة، كيف يعقل السيد الوزير على مستشفى إقليمي 
ملدينة فاس ما فيهش طبيب ديال الوالدة، وكيف يعقل أن مستشفى 
جهوي في مدينة فاس كيخدم بجوج ديال القابالت ألكثر من 40 والدة في 
اليوم، وكيف يعقل أن 17 جماعة قروية في إقليم تاونات ما عندهاش 
إدراج  عدم  أمام  الوزير،  السيد  ديالكم  التفسير  هو  وشنو  طبيب، 
 concours de فهاد ال les médecins gynécologues التخصص ديال

résidanat، وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثنوف8ثشبةط:

العالم  في  في األطباء خاصة  الوزير، هناك خصاص كبير  السيد 
القروي كما هو الشأن بالنسبة إلقليم تازة وعلى سبيل املثال جماعة 
»ابرارحة«، جماعة »كهف الغار«، جماعة »بني افتح«، ويفتقد اإلقليم 
إلى العديد من التخصصات األمر الذي يجعل الساكنة تتنقل إلى مدينة 
فاس من أجل العالج، والتطبيب إذا وجدت مكانا لها في املستشفى 

الجامعي.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، إذن إيال ما كاينش �سي تعقيب آخر تفضلوا 
السيد ناخذوا الجواب ديال السيد الوزير.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكألثلايسدلتثولايةدةثلانولب،

فيما يخص إقليمي الجديدة وسيدي بنور، لو كان معايا املعطيات 
غنقول لك بأنه ما كاينش طبيبة واحدة أوطبيب واحد هناك أكثر، في 
مستشفى محمد الخامس فعال هاد املسألة ديال املستشفيات الجديدة 
اللي غيتم فتحها مسألة املوارد البشرية مطروحة باش يمكن نخدموها 
بشكل كامل كل املصالح ديالها تكون مفتوحة بشكل كامل، كذلك كاين 
اللي كيتكلم على التخصصات ما�سي كل املستشفيات كاين فرق ما بين 
املستشفى ديال القرب، ومستشفى إقليمي، ومستشفى جهوي الخريطة 
الصحية هي اللي كتحدد التخصصات في كل مستشفى، فما يمكنش 

نعملو جميع التخصصات في كل املستشفيات.
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ذلك صحيح  كان  إذا  يعقل  ال  القروية،  الجماعات  يخص  فيما 
غير  هذا  يومين،  أو  يوم  قروي  صحي  مركز  في  يشتغل  الطبيب  أنه 
مقبول واحنا ما يمكن إال نتصداو ليه، ولكن بغيت نقولكم السيدات 
النائبات والسادة النواب، كاين هنا اللي مشرفين على رئاسة مجموعة 
ديال الجماعات املحلية كاين أفكار وكاين برامج وكاين اتفاقيات اللي 
كنعملوها مع جماعات محلية لسد الخصاص في مجموعة من األقاليم. 
إقليم تازة تكلمتيو عليه املصلحة د املستعجالت ديال املستشفى بتازة 

كتشتغل اليوم...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، وشكرا عالش ما زال تفضل.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

... مع املجلس بأطر متعاقد معها بشراكة مع املجلس، بزاف ديال 
التجارب فهاد املجال غنستمرو فهاد املسألة هادي، الشراكة ما بين 
القطاع العام والخاص كاين مجموعة ديال األقاليم اللي فيها أطباء 
ديال الخواص، هناك يعني مجهود كيدار باش يمكن يشتغلو إلى جانب 

القطاع العمومي...

لايسدةثرئيلثللجليل:

الخدمات  تحسين  حول  الحصة  هاد  في  الرابع  سؤالكم  شكرا، 

الصحية على مستوى جهة الداخلة-وادي الذهب للسيدات والسادة 

النواب املحترمين عن الفريق الحركي.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلألمينثديدى:

السيد الوزير، الشك أن قضايا الصحة كانت وال تزال وستظل 

موضوعا يشغل بال املواطنين املسؤولين على حد سواء، الرتباط هذه 

القضايا بصحة املواطن وحقه في العالج. من هذا املنطلق، نسائلكم 

السيد الوزير، عن اإلجراءات التي ستتخذونها لتجويد الخدمات الصحية 

بجهة الداخلة-وادي الذهب مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات هذه 

عن  فضال  لساكنتها،  الديمقراطي  والتوزيع  الجغرافي  وبعدها  الجهة 

تواجد آالف البحارة موزعين على عدة قرى صيادين علما أن املستشفى 

الوحيد املتواجد بالجهة الزال في مستوى مستشفى إقليمي رغم ما يروج 

حول تحويله إلى مستشفى جهوي مما يجعل من مطلب بناء مستشفى 

للتخصصات لتخفيف الضغط على املستشفى الحالي وتجويد خدماته 

يعد مطلبا مشروعا له ما يبرره، شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكرا السيد النائب، جهة الداخلة-وادي الذهب تحظى باهتمام 
قطاع الصحة بطبيعة الحال، وتحويل املستشفى إلى مستشفى جهوي 
 80 إلى  53 سرير  من  كنمرو  اليوم  بدأ حيث  يعني  مؤخرا  زرته  وأنا 
سرير عبر التهيئة ديال البنى التحتية والتجهيز باألجهزة الطبية، كذلك 
اقتناء  ما قبل اإلستشفاء،  الطبية اإلستعجالية  الخدمات  تعزيز  تم 
وحدتين إلنعاش SMUR، وتحديث الحظيرة ديال النقل تنمرو من ثالثة 

إلى عشرة ديال الوحدات، ثم كذلك تعيين 7 مسعفين تقنيين.

إحداث  املتخصصة،  الطبية  املستعجالت  تطوير  يخص  فيما 
قسم للعناية الطبية املركزة مع تعيين 3 أطباء مختصين، خلق وحدة 
الطبية  املعدات  إقتناء  .un، كذلك  scanner 16 barettes للفحص 
الالزمة بالنسبة للمركز الجهوي لتحاقن الدم. وأنا يمكن لي نقول لكم 

بأنه فهاد اإلقليم وفهاد الجهة ملا كنشوفو البعد على املراكز األخرى، ما 

يمكن إال نمشيو إلى مستشفى ديال الخدمات من املستوى الثالث بيعني 

وضع جميع التخصصات على عكس ما يمكن أن يقال بالنسبة بأقاليم 

أخرى اللي كيكون عند إمكانية ديال النقل هنا ما يمكن يكون إال النقل 

عبر الجو، وبالتالي غنمشيو في اتجاه يعني تعزيزه بمصالح مختصة أكثر، 

هناك بالنسبة للمستقبل بناء كذلك مقر قار ديال املعهد العالي ملهن 

التمريض وتقنيات الصحة، بدا كيشتغل مؤقتا وخّرج 3 ديال الدفعات، 

املسألة ديال التكوين أساسية، تجهيز املركز املرجعي للصحة اإلنجابية 

والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، بدينا في قيد الدراسة ديال 

مشروع ديال تهيئة قسم املستعجالت بمستشفى الحسن الثاني، كذلك 

فيما يخص برنامج ديال تعزيز صحة األم والطفل، اآلن هناك تأهيل 

قسم ديال الوالدة وإحداث جناح خاص بطب األطفال ووحدة خاصة 

بحديثي الوالدة شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلألمينثديدى:

السيد الوزير، نشكركم السيد الوزير على جوابكم، فعلى الرغم 

القطاع،  يعرفها  التي  اإليجابية  والتطورات  املبذولة  املجهودات  من 

فاملنظومة الصحية تعرف إكراهات ونواقص، حيث ما زالت تشكو من 

عدة مشاكل ومن العجز الذي يطبع فعالية أدائها ومردوديتها. لذا نطالب 

باتخاذ مجموعة من التدابير كتعزيز املنظومة الصحية بجهة الداخلة-

البنيات  مستوى  وعلى  البشرية  املوارد  مستوى  على  الذهب،  وادي 

التحتية والتجهيزات وتحسين الخدمات الصحية بالجهة وتقريب هذه 

الخدمات من املواطن، شكرا.
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لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية حول هذا السؤال؟ 
األطباء  احتياجات  حول  يدور  املوالي،  للسؤال  نمر  إذن  تعقيب.  ال 

للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق االشتراكي.

لانةئبلثلايسدةثحنةنثرحةب:

وحول  األطباء،  ديال  الهيئة  أيام  قبل  استقبلتم  الوزير،  السيد 
االحتجاجات اللي تيعرفها هاد القطاع واللي تتنظمها كل الفئات ديال 
األطباء. نسائلكم السيد الوزير، اشناهي اإلجراءات اللي غتقومو بها 

لإلستجابة ملطالب األطباء؟.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكألثلايسدةثلانةئبل،

فعال التحسين ديال الوضع املادي واملعنوي ديال األطباء يعني تيهمنا 
اليوم بزاف، وتنعرفو بأنه بعد ما تمكنا من تحسين الوضع بالنسبة 
اليوم  أنه جاء  أعتقد  يعني  للممرضات واملمرضين،  والعلمي  اإلداري 
الوقت باش نعملوا �سي حاجة بالنسبة لألطباء، هناك حوار بدا مع 
املركزيات النقابية اللي ممثلة في القطاع وكذلك مع النقابة املستقلة 
غيكون عندنا اقتراحات، إن شاء هللا، في القريب باش يمكن نمشيو 
إلى مراجعة سلم األجور، مع العلم أنه إتفاق أبريل 2011 كانت فيه 
واحد مجموعة ديال اإلجراءات اللي ّدارت، فيها الرفع من التعويض 
عن الحراسة واإللزامية، التعويض عن األخطار املهنية عن التخصص، 
الوحدات  الرئيس،  املمرض  الرئيس،  الطبيب  املسؤولين،  تحفيزات 
يمكنش  ما  اللي  األمور  ديال  مجموعة  فيها،  كيشتغلو  اللي  املتنقلة 
يتم  في إطار الحوار  أنه  اليوم، واحنا، إن شاء هللا، عازمين  نسردها 

تحسين الوضع ديالهم شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثحنةنثرحةب:

بداية الحوار داخل القطاع، وفتح املجال للمركزيات النقابية من 
أجل أنها تعبر على املواقف ديالها وتعبر عن امللف املطلبي ديالها في قطاع 
مهم وحيوي جدا. اليوم السيد الوزير، تنعرفو كاملين على أن الشجعان 
هما اللي تيشتغلو وما زال كيشتغلو في املؤسسات العمومية منها املراكز 
هاد  اإلقليمية،  املستشفيات  في  أو  الصحية،  املراكز  اإلستشفائية، 
اإلستجابة  تيحتاجو  الحوار،  لنية  فقط  تيحتاجوش  ما  الشجعان 

ملطالبهم. اإلستجابة ملطالبهم ما فيهاش فقط الرفع بدرجتين حسب 
املطالب ديالهم، فيها أيضا تحسين جودة العمل داخل املستشفيات، 
فيها أيضا توفير التجهيزات، أو فيها أيضا توفير الحماية ليهم كأطباء 
وكمهنيين بشكل عام، هاد الشجعان تيخدمو في املستشفيات العمومية 
واللي تيستقبلو يوميا آالف املواطنين واملواطنات، اللي ما عندهوش 
الولوج للقطاع الخاص محتاجين لعناية خاصة أو محتاجين لتحفيز 

خاص جدا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ عفوا، امليكرو...

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

الوضعية  تحسين  إلى  كنطمحو  كذلك  بأنه  ليك  نقول  لي  يمكن 
املؤسسة  استقاللية  إلى  الذهاب  بأنه  أو كنظن  باملردودية،  املرتبطة 
االستشفائية أو إعطاء اإلمكانيات ديال تحفيز املوارد ديالها هو خير 
يعني سبيل لكي نصل إلى ذلك، الربط باملردودية، الربط باألداء والربط 

بالنجاعة شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، سؤال آخر عن وضعية أقسام املستعجالت 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العمومية  باملستشفيات 

الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعاللثلاعمألوي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

نسائلكم السيد الوزير املحترم على إشكالية اإلستعجال باملغرب 
وخاصة أقسام املستعجالت اللي اليوم أصبحت واحد النقطة سوداء 
بالنسبة  الرؤية  االستشفائية ككل وشاهدة على شرود  املنظومة  في 

لسياسة صحية متكاملة.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير الجواب.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكألثلايسدثلانةئ7،

املستعجالت  عبر  اإلستشفاء  ديال  النسبة  بأنه  نقول  لي  يمكن 
كتوصل ل21 %، مرينا من 2008 إلى 2016 من 4 املليون إلى 6 املليون 
ديال املر�سى اللي كيدوزو عبر املستعجالت، كان هناك مخطط وطني 
للمستعجالت أو كان فيه إنجازات منها إعادة تأهيل حوالي 25 مصلحة 
ملستعجالت  وحدة   88 فتح  باملستشفيات،  املستعجالت  الستقبال 
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 le لإلسعاف  جهوية  مصلحة   11 إحداث   ،80 كان  الهدف  القرب، 
SAMU، تعزيز حظيرة سيارات اإلسعاف باقتناء 390 سيارة مجهزة، 16 
 ،le SMURمصلحة تم إحداثها مصلحة متنقلة للمستعجالت واإلنعاش
شراء خدمات النقل الصحي 4 املروحيات، هناك كذلك االنفتاح على 
استقبال  مصالح  بتأهيل  بذلك. سنواصل  طلبت  اللي  أخرى  جهات 
املستعجالت في املستشفيات العمومية بوتيرة 12 مصلحة في السنة، 
توزيع  إعادة  ثم  سنويا   10 القرب،  ملستعجالت  وحدات   10 برمجة 
الجديد،  الجهوي  التقطيع  مع  واملالءمة  لإلسعاف  الجهوية  املصالح 
إحداث مصالح متنقلة للمستعجالت واإلنعاش الطبي بالنسبة لبعض 
املستشفيات التي تم تصنيفها بحكم التقسيم الجهوي الجديد، ثم 
ديال  تجربة  عندنا  أو  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين  الشراكة 

SAMU ديال الجديدة...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا. تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعاللثلاعمألوي:

من الجواب ديالكم السيد الوزير، أن هناك استمرارية في رؤية في 
عهد الحكومة السابقة، وأن الزلزال لم يخلف أي ارتداد في وزارتكم 
على األقل بالنسبة للمقاربة. فبالرغم من مرور 5 سنوات على املخطط 
والعكس  عليه،  كان  كما  الزال  الوضع  فهناك  عليه،  تكلمتيو  اللي 
زادت تفاقمت األوضاع ال بالنسبة للمواطن ال بالنسبة للمؤسسات 
االستشفائية الكبرى، وال بالنسبة للعاملين فيها، املخطط اللي تكلمتيو 
عليه كيحتاج اليوم واحد التقييم حقيقي واقعي ملعرفة مدى النجاعة 
ديالو، باملقارنة مع امليزانيات الهائلة التي ضخت وال زالت تضخ فهاد 
اإلستراتيجية، وأنا أتكلم هنا عن اإلسعاف املروحي وعن مئات سيارات 
اإلسعاف اللي تكلمتيو عليها واللي هي ما زالت مركنة منذ 4 سنوات 
في املستشفيات في غياب أطقم مختصة، وأتكلم عن تقنية اإلسعاف 
وأتكلم عن أطباء مختصين وممرضين مختصين اللي مكاينينش. ويبقى 
عدم ر�سى املواطنين على هاد اإلستعجال والسخط ديالهم في بعض 
النظر فهاد  كافي إلعادة  التقييم  األحيان على هاد املصالح هو واحد 

املخطط هذا، شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي حول املوضوع؟ تفضل السيد 
النائب.

لانةئ7ثلايسدثمصطفىثلاشنةوي:

مع األسف الساكنة تعاني والشغيلة تعاني، ليس هناك إرادة أو 
حوار لهذا ستضرب الشغيلة يوم الخميس املقبل.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، شكرا. تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثلبألهسمثلاشو خ:

السيد الوزير، الحديث عن املستعجالت كيجرنا باش نهضرو على 
مستعجالت القرب اللي كاين باملركز الصحي بجماعة »لال ميمونة« إقليم 
القنيطرة واللي ّدارت باش يستافدو منها املواطنين في أزيد من خمس 
بوسلهام«،  و«موالي  الحاج«  بوبكر  و«سيدي  كـ«الشوافع«  جماعات 
ولكن لألسف منذ اإلحداث ديالها في سنة 2015 ومستوى الخدمات 
فيها ضعيف جدا، وهذا راجع باألساس لغياب األطر الصحية ما�سي 
النقص -الغياب التام- وغياب كذلك أدنى املستلزمات العالجية لذلك 
الوضع  هذا  ملعالجة  العاجل  التدخل  الوزير،  السيد  منكم  كنطلبو 

تحقيقا للعدالة املجالية ومحاربة الفوارق املجالية.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، ايال مكاينش �سي تعقيب آخر تفضلوا.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

بطبيعة الحال غنقومو بالتقييم، وبطبيعة الحال غنواصلو العمل 
في تعميم املستعجالت بكل أشكالها. اللي تيبان وهو أنه هناك إشكال 
في تشغيل هاد املوارد، في يعني توجيهها إلى خدمة صحية فيها املستوى، 
هناك كذلك املسار العالجي اللي كيطرح مشكل، كل�سي واخا كنعملو 
تجهيزات ديال القرب باملستعجالت كيبقى دائما يعني بعث املر�سى إلى 
املستشفيات الكبرى أو إلى املستشفيات الجامعية، هذا غنشتغلوا عليه 
في إطار الخريطة الصحية واملخططات الجهوية للعرض العالجي اللي 

اآلن بدات كيتم املصادقة عليها.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا شكرا. السؤال السابع عن اإلختالالت 
التي تعرفها املستشفيات على مستوى تدبير النفايات للسيدات والسادة 

النواب املحترمين عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمصطفىثتضومةنت:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

الطبية  النفايات  لتدبير  خطتكم  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
البعيدة  األقاليم  جل  في  البشرية  املوارد  في  الحاصل  والخصاص 

والحدودية مثل إقليم طاطا. وشكرا السيد الوزير.

لايسدةثرئييلثللجليل:

السيد الوزير تفضلوا.
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لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكألثلايسدثلانةئ7،

املسألة ديال النفايات كتطور، واالرتفاع الكمي والنوعي للنفايات 
الطبية ناتج بطبيعة الحال على توسيع التغطية الصحية والتحسن 
العمومية  باملستشفيات  طن   3500 عندنا  اليوم  املنظومة،  ديال 
و800 طن بالنسبة ملؤسسات العالجات األولية و2000 طن بالنسبة 
 %  87 اليوم  هناك  كاين  الخاص.  للقطاع  الصحية  للمؤسسات 
املشترك مع  للقرار  ديالها طبقا  النفايات  اللي كتعالج  داملستشفيات 
قطاع البيئة، غنستمرو في استكمال اآلليات التقنية والتنظيمية مع 
نفس القطاع بالنسبة للتدبير اإليكولوجي لهاد النفايات، هناك اليوم 
كذلك إصدار دوريات وزارية ودليلين علميين لتدبير النفايات الطبية، 
اعتماد التدبير املفوض للنفايات الطبية، 44 مليون ديال الدرهم اللي 
رصدناها للنفايات مقابل 10 مليون في 2011 في يعني 2015، 44 مليون 
ديال الدرهم، هناك كذلك يعني ابتداء من السنة الحالية هناك سطر 
مالي خاص بميزانية الجهات ومندوبيات الصحة كيسمح بتفويض هاد 
الخدمة ديال تدبير النفايات الطبية وباقي املؤسسات العمومية املعنية 

باألمر شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمصطفىثتضومةنت:

فعال، صحيح ما ذكرتم السيد الوزير املحترم، ولكن عن أي منظومة 
لتدبير النفايات تتحدثون؟ ونحن ال زلنا نعاني من النقص الحاصل في 
األطباء واملمرضين والتجهيزات الطبية، فما بالك باألطر املتخصصة في 
تدبير النفايات الطبية والتي أصبحت تطرح إشكاال كبيرا في جل األقاليم 
باململكة. لهذا نلتمس منكم السيد الوزير، في فريقنا للتعجيل بوضع 
مسار جديد لتدبير النفايات الطبية عبر العمل على سد الخصاص في 
املوارد البشرية والتجهيزات الطبية كما هو الحال بإقليم طاطا، نعاني 
الويالت في كل مستويات التطبيب بحيث أصبح اإلقليم مصدر للمر�سى، 
أو السيد الوزير، في ما يخص النفايات أن كاينين بعض الشركات اللي 
هما كيطلبو البقع األرضية لتدبير هاذ النفايات هذا وإال كنلقاو بعض 
هما  اللي  املطارح  في  كيلوحوها  مازال  ديالهم  النفايات  املستشفيات 
عشوائية، ولذا نلتمس منكم تلقاو حل عاجل ألن هاذ النفايات هاذو 

راهم خطر، كيشكلو خطر على الساكنة وشكرا السيد الوزير.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي حول املوضوع؟ إذن 
ال جواب. نمر إلى السؤال األخير في هذه الحصة حول قطاع الصحة، 
ويتعلق األمر بسؤال آني حول تفعيل تعميم التغطية الصحية للسيدات 

والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 
النائب.. الصوت إيال اسمحتي.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلاتو ميثبنجلون:

تسعى  الوزارة  أن  الفارط  اإلثنين  يوم  الوزير،  السيد  صرحتم 
املواطنين  فئات  لكل  الشاملة  الصحية  التغطية  توسيع  تعميم  إلى 
2021. أال ترون السيد الوزير، أن هذا  واملواطنات ب%90 في أفق 

الرهان صعب املنال وهو �سيء فيه مغامرة �سيء من املغامرة؟

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكألثلايسدثلانةئ7،

فعال اليوم العالمي للصحة هاذ السنة كان املوضوع ديالو األسا�سي 
التغطية الصحية الشاملة، ووقفنا عند تقدم التجربة ديال بالدنا فهاذ 
املجال، حاليا احنا فعال ذاهبين في مسار ديال الوصول إلى %90 أو ما 
عندناش �سي حل آخر إيال بغينا نأهلو املنظومة الصحية أو نوصلو إلى 
تعميم يعني التغطية الصحية الشاملة اللي ما فيهاش التغطية املالية 
ولكن فيها كذلك اإلستجابة عبر الخدمات الصحية ليعني املتطلبات 
ديال املواطنين، اآلن عندنا نظام ديال التأمين الصحي اإلجباري اللي 
كيحقق تقدم ملموس كيغطي تقريبا %35، حنا نظام »الراميد« اللي تم 
تعميمه منذ 2012 من طرف جاللة امللك نصره هللا، حيث ارتفعت نسبة 
املستفيدين اليوم إلى %63، أو عندنا هاد القانون حقيقة ديال التغطية 
الصحية للعمال الغير األجراء واملستقلين، اآلن غيشمل بطبيعة الحال 
فئة ديال املهن الحرة، العمال املستقلين أو األشخاص الذين يزاولون 
نشاطا غير مأجور واملسيرين، علما بأن هاد الشريحة راه فيها 11 مليون. 
وكاين  اليوم،  عمل  هناك  كاين  ولكن  غتكون صعيبة،  املسألة  فعال 
دراسة فئوية ألصناف العمال الغير األجراء واملستقلين باش يستافدو 
أو كتشرف عليها وزارة الشغل واإلدماج املنهي بتشاور مع ممثلي الفئات 
املهنية والصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، فهاد اللقاء اللي تكلمتي 
عليه السيد النائب، تكلم بأن الفئات األولى ستستفيذ يعني قبل نهاية 

السنة شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلاتو ميثبنجلون:

التشخيص  واحد  كنديرو  ملا  صراحة  هو  التوضيحات  هاذ  أنا 
لقطاع الصحة في البالد كاين هناك نواقص كثيرة جدا، حتى فهادوك 
اللي كيستافذو من la CNOPS أو la CNSS أو »الراميد« كاين مشاكل 
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عويصة جدا. أو راه اإلخوان حطو أسئلة أو كانت في الصميم، ألن من 
غير هاذ املشاكل اللي هي في التوزيع الترابي ديال املستشفيات أو البنية 
التحتية أو الخصاص اللي كاين في املوارد البشرية وإلى آخره.. كاين هناك 
تراجع في هذا القطاع، تراجع أنا متفق مع اإلخوان اللي قالوا تراجع ،ألن 
منين كنشوفو leishmaniose et la tuberculose مازال كتزاد تفاقم في 
ي 

ّ
املغرب، راه ما كاينش الجودة ديال الصحة مازال ما كايناش. واحنا مل

صوتنا أو باإلجماع على القانون 98.15 ديال هاد املستقلين واألجراء كان 
عندنا هاد الطموح هذا باش نساعدو هاد الحكومة باش تزيد لقدام، 
ي كنشوفو من بعد سنة على التصويت كنلقاو بأن11 نص 

ّ
ولكن مل

تنظيمي ما زال ما خرجاتش 3 ديال املراسيم حتى هي ما زال ما خرجات، 
مازال واحد التعطال فهاد التطبيق ديالو، خصنا نديرو واحد الحذر 
ملي نكونو نصرحو للمواطنين بواحد األشياء اللي هي احنا في الواقع كاين 
العكس ديالها، هذا هو األسا�سي وخصنا إيال كنا غادي نديرو �سي حاجة 
خاصها تبان للمواطن، تبان لو في الولوج إلى العالج واألدوية اللي غتكون 
موجودة ما تكونش كتقطع، وتبان لو في التجهيزات الطبية وكذلك في 
املوارد البشرية وهاذ اإلضرابات كذلك راه كل �سي هاد ال�سي كيم�سي 
على أساس بأن القطاع ديال الصحة ما زال ما عندوش األهمية الكافية 

بالنسبة لهاد...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية حول املوضوع؟ ال تعقيب 
إضافي، السيد الوزير إيال كان عندكم مازال �سي وقت، تفضلوا كاين 

الوقت.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

ديال  النجاعة  ومدى  التعميم  بين  نفرقو  خصنا  أوال-   ، زال  ما 
املنظومة، التعميم ديال التغطية الصحية هذا أسا�سي وشرط باش 
يمكن نحسنو الخدمات، هذه مسألة أساسية، بطبيعة الحال خصنا 
من بعد نشوفو كيفية تدبير هذه الصناديق أو املؤسسات اللي كتدبر 
 CNOPS بشكل مستقل، كاين واحد املجهود كبير اللي تدار على مستوى
CNSS خصنا، بطبيعة الحال، نحافظو على التوازن املالي ديالهم هادي 
مسألة أساسية، ولكن املجهود خاصو يم�سي للنظام ديال املساعدة 

الطبية الرميد...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير على مساهمتكم في هاد الحصة، وبهذا نكون 
قد أتممنا املواضيع حول الصحة وننتقل إلى قطاع التربية الوطنية 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، مرحبا بالسيد بالسيد 
الوزير والسيد كاتب الدولة، إذن السؤال عندكم 7 أسئلة، السؤال 
الجامعي  للسكن  والولوج  الدراسية  املنح  نظام  إصالح  عن  األول 
للوحدة  الفريق اإلستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية. تفضل السيد النائب، نعم تفضل السيد الرئيس، عفوا، 
تفضلوا السيد الرئيس، عطيوه الصوت السيد الرئيس.

لألصةالث فأ قث رئيسث لشأوروث محمدث لايسدث لانةئ7ث
ولملعةصأة)نقطلثنظةم(:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

لايسدةثولايةدةثلاوزرلء،

واحد املالحظة بسيطة بغينا، شفنا السادة الوزراء والسيدة الوزيرة 
كلهم مشاو مع األغلبية، ما جا حتى �سي واحد فهاد الجهة داملعارضة 
واش  عرفت  ما  كيديروا،  اللي  ال�سي  هاد  دائما  عرفناش عالش،  ما 

بغيتوناش نبانو في التليفزيون وال شنو؟ شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

إذن، تفضل، السيد النائب بوضع السؤال.

لانةئ7ثلايسدثرحمدثلاتو ميثبنجلون:

شكرا، نسائلكم السيد...

لايسدةثرئييلثللجليل:

كنسمعوك،  تفضل،  وضع،  النائب  السيد  ديالك  السؤال  وضع 
تفضل.

لانةئ7ثلايسدثرحمدثلاتو مي:

التزام  لتنزيل  التدابير املتخذة  الوزير عن  شكرا، نسائلكم السيد 
الحكومة بتمكين الطلبة املعوزين من املنح الجامعية والرفع من الطاقة 

االستيعابية لألحياء واملطاعم الجامعية؟ وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب تفضلوا السيد الوزير، السيد كاتب الدولة.

الوطنية  التربية  وزير  لدى  الدولة  كاتب  الصمدي،  خالد  السيد 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي 

والبحث العلمي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

لايةدةثلانولبثلملحترمين،

طبعا هذا السؤال غادي يبقى مستمر ومتجدد ألن هناك حاجة فعال 
ماسة ألبنائنا وبناتنا للحصول على املنحة الجامعية وكذلك على السكن 
الجامعي تساءلتم عن املجهودات املبذولة على مستوى املنح الجامعية، 
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أذكر فقط إلى أنه املنح الجامعية بقيت مجمدة منذ مدة طويلة جدا، 
وتم الرفع منها كذلك تم الرفع من عدد املستفيدين وصل الغالف املالي 
للمنح الجامعية املخصصة حوالي مليار و800 مليون درهم، األسا�سي 
هو الترشيد األسا�سي هو تدقيق املعايير اإلستهداف وهذا الذي نعمل به 
بتعاون مع اللجن اإلقليمية املخول لها منح صفة املمنوح للمستفيدين 
والوزارة تعمل على تسريع وتيرة صرف هذه املنح في اآلجال املحددة، 

وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد كاتب الدولة، تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثرحمدثلاتوميثبنجلون:

به  تتقوم  اللي  املجهود  نثمن حقيقة  نحن  الوزير،  السيد  شكرا 
دستوري  حق  هو  راه  التعليم  أن  نستحضروا  الزم  ولكن  الحكومة 
للمواطنين وأن الدولة يجب أن تضطلع بواجباتها كاملة غير منقوصة، 
هاد الشريحة السيد الوزير راه كتبقى قليلة نسبيا ألنه من كل 100 
طفل اللي كتسجل في االبتدائي ياهللا أقل من 6 اللي كيوصلوا اللي 
كياخدوا الباكلوريا، أقل كذلك من 2 اللي تياخذوا شهادة جامعية، 
إذن السيد الوزير أقل ما يمكن أن نوفر لهذه الشريحة هي مطاعم في 
املستوى وسكن جامعي وكذلك منح، تكلمتوا السيد الوزير على اللجن 
اإلقليمية، هاد اللجن اإلقليمية تحت الضغط ديال عدد الطلبات يعني 

كتقسيوا واحد العدد ديال الطلبة من املنح بحيث أنه ياهلل وحدة على 3 

اللي تتقبل، الخالصة السيد الوزير أننا نطالب تعميم املنح ألنه التعميم 
خصه يكون والتعميم كذلك يعني املساكن ديال الجامعية ألنه بدون 

هذا ما يمكنش نهضروا..

لايسدةثرئييلثللجليل:

تعقيب إضافي حول هذا السؤال، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثللحجيرة:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

السيد الوزير، تعميم املنح وتوفير السكن الجامعي والنقل الجامعي 

واإلطعام الجامعي ضرورة، مستقبل املغرب هم طلبة هم شباب ولكن 

لألسف بغينا نعرفوا شحال النسبة ديال الطلبة اللي ما مستافدينش 

من املنحة ما عندهم سكن جامعي واشنو اللي خص يدار باش يمكنا 
انداركوا ألنه إقليم تاونات على سبيل املثال أكثر من ألف طالب بدون 

منحة وهو في الخريطة دالفقر الثالث على املستوى الوطني إذن شنا 

هي املعايير باش يمكن نجودوا الخدمة خاص منظور شمولي اإلصالح 

عندكم كيفاش تدخلوا ديروا اإلصالح بالعدالة املجالية.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب آخر، ال، السيد كاتب الدولة إيال كان 
�سي.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شكرا السادة النواب املحترمين، الشق الثاني من التعقيب غادي 
يتعلق باألحياء الجامعية طبعا هناك معايير دقيقة جدا لإلستفادة من 
األحياء الجامعية، من املؤكد وهذا هو الرقم اللي غادي نعطيه أنه ليس 
هناك خصاص كبير جدا في تلبية الطلبات املتعلقة باألحياء الجامعية 
عندنا حوالي 12 ألف طلب اللي هو غير ملبى 12 ألف وما خصصناه من 
أسرة في األحياء الجامعية يصل إلى حوالي 69 ألف سرير بنسبة ارتفاع 
ديال 16 % غير هاد السنة هادي، معنى أن هناك مجهود كبير جدا يبذل 
على مستوى األحياء الجامعية، كنبدلوا أيضا مجهودات على مستوى 

تجويد.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد كاتب الدولة، سؤال آخر في نفس القطاع يتعلق بالتأخر 
في إصدار الجامعات املغربية شواهد اإلجازة واملاستر للسيدات والسادة 

النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية.

لانةئ7ثلايسدثلدريسثميكين:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

من  مجموعة  في  الحاصل  التأخر  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
الجامعات في إصدار شهادات اإلجازة واملاستر، مما يؤثر سلبا على ولوج 
تنوون  التي  املباراة، ما هي اإلجراءات  الطلبة لسوق الشغل واجتياز 

القيام بها من أجل تفادي هذا املشكل؟ وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد كاتب الدولة.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شكرا السيد النائب املحترم، أوال غير بالنسبة للرأي العام انفصلوا 
ما بين الحصول على الدبلوم وبين الحصول على شهادة النجاح ما 
نتوقعوش على أنه الجامعات كيتأخروا في تسليم شهادة النجاح مما 
يؤثر على الحق ديال الطلبة في الولوج للمباريات أو غيرهم، الشواهد 
ديال النجاح تسلم في وقتها، الدبلومات اللي كتسلم منها نسخة واحدة 



عدد.59–27.رجب.1439  )28.أبريل.2018( الجريدة الرسمية للبرملان58    

راه معروف أنه دوليا كيكون واحد النوع من التريث في الحصول على 
معطيات قد يصل إلى سنة من أجل منح هاد الشهادة ولكن بالنسبة 
لنا في املغرب نبذل مجهودا كبيرا جدا من أجل تسليم الدبلومات في 
وقتها ونتفاعل مع الحاالت التي تصلنا في الوزارة نعطيكم غير مثال ديال 
آسفي على سبيل املثال تواصل معايا نائب برملاني وتواصلنا مع السيد 
عميد الكلية وتمكنا باش نسرعو الوتيرة، كذلك بالنسبة للطلبة اللي 
كيجتازو املباراة ديال التعاقد في القطاع ديال التربية الوطنية، نفس 
ال�سي، تمكنا باش نسقو وياخذوا الطلبة الشهادات ديال النجاح ديالهم 
بين  التعاقد، وهكذا خصنا نزاوجو ما  ويتمكنوا من اجتياز مباريات 
العملية ديال تدقيق املعطيات والعملية ديال تمكين الطلبة من حقهم 

في الولوج إلى املباريات، أو في الولوج إلى سوق الشغل، وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد كاتب الدولة، التعقيب للسيد النائب، تفضلي السيدة 
النائبة.

لانةئبلثلايسدةثرمسنلثفوزيثز زي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

صراحة السيد كاتب كاتب الدولة لألسف الشديد، يعتبر الطالب 
هو الحلقة األضعف فالجامعة املغربية، ألنه في غالب األحيان يتحمل 
مسؤولية استهتار وأخطاء بعض الجهات املعنية، خاصة في هاد امللف 
هذا. إيال خدينا غير مثال ديال الطلبة، مؤخرا السيد الوزير، السيد 
كاتب الدولة، أنتما على علم بأنه الطلبة ديال كلية اآلداب والعلوم 
القا�سي  لجامعة  التابعة  يعني  اإلحتجاج  بواحد  قامت  اإلنسانية، 
عياض بمراكش نظرا للتأخر الشديد في إصدار شهادات اإلجازة، مما أثر 
على اجتياز املبارايات وعلى االنضمام للقطاع الخاص والقطاع العام 

بصفة عامة.

هاد  كتحصل  مرة  أول  ما�سي  هادي  الوزير،  السيد  الصراحة 
السنة  في  ال�سيء  نفس  وقع  عياض،  القا�سي  جامعة  في  القضية 
الجامعية 2015-2016، وفي الكواليس علمنا بأنه السبب الرئيس وراء 
ذلك هو التأخر في توقيع هاد الشهادات، رغم أنها كانت جاهزة وفوت 
هذا األمر الفرصة على الطلبة في اجتياز بعض املباريات املهمة، خاصة 
في القطاع الخاص ألنهم كيطالبو بشهادات موقعة من طرف رئيس 
الجامعة، هذا من جهة، من جهة ثانية السيد الوزير، جامعة القا�سي 
عياض ما�سي هي بوحدها اللي كتعاني من هذا املشكل، كاينة جامعات 
في أكادير مثال جامعة ابن زهر وجامعة في بني مالل جامعة السلطان بن 
سليمان وبالتالي السيد الوزير، يجب التعامل بحزم شديد جدا مع هذا 
املوضوع ألنه حنا تنعرفو بأن الجامعة املغربية كتعاني من عدة إعاقات 
ما يمكنش لنا نزيدو حتى املشكل ديال التوقيع على الشهادة اللي كياخد 
وقت طويل جدا وعلى األقل نعطيوهم الحق في اجتياز املباريات، وفي 

العمل في القطاع الخاص والقطاع العام، وكذلك في مواصلة الدراسة 
بالخارج، وشكرا السيدة الرئيسة.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضافي حول املوضوع؟ ليس هناك 
تعقيب؟ تفضلوا السيد كاتب الدولة.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شكرا جزيال السيدة النائبة املحترمة.....

لايسدةثرئييلثللجليل:

كاين تعقيب؟ عفوا اسمح لي، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلحموش:

اللي  الطلبة  بهاد  غرض  يعني  عندها  الدولة  واش  يخليك  هللا 
كيحصلو على البكالوريا باش ياخذو يمشيو للجامعة ويمشيو يديرو 
الدراسات العليا؟ أو أننا كنساهمو باش يخرجو؟ ألن مجموعة ديال 
األقاليم النائية واملناطق النائية ما عندهومش فاش يقراو، وعندهم 
إملام بالدراسة، باش يكملو الدراسة ديالهم. ولكن لألسف الشديد هو 
أن الدولة هاديك املنحة إيال جا للرباط راه ما تكفاه حتى في الطاك�سي. 
إذن كاين إشكالية، البد السيد الوزير أنكم تفكرو باش هاد الطلبة 
الشباب والشابات اللي كيحصلو على البكالوريا وكيجيو من هاد املناطق 
هادو اللي قلنا نائية، أننا نوجدو لهم حل وهما رجاالت الغد، هما الناس 

اللي خصنا نشوفوهم ألن هادو هما الشباب اللي ....

لايسدةثرئييلثللجليل:

إيال ما كاينش �سي تعقيب إضافي آخر، تفضل السيد كاتب الدولة.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شكرا جزيال السيدة النائبة املحترمة، السيد النائب املحترم، أوال 
فيما يتعلق باملناطق النائية، وتعقيبا على التعقيب ديال السيد النائب 
منحة  عندها  مناطق  هناك  النائية،  املناطق  أنه  على  نأكد  املحترم، 
األخرى  النائية  املناطق  وبعض  الصحراوية  املناطق  خاصة   ،100%
املصنفة واملحددة طبعا في املرسوم. املسألة الثانية تتعلق بأولويات هاد 

الفئة أيضا في األحياء الجامعية والولوج إلى املطاعم

الجامعية، هناك مجهود يبذل ما يمكنش نقولو على أنه ما كيتدار 
حتى مجهود ولكن البد وأن نعزز هاذ املجهود املبذل أيضا بشراكات مع 

القطاع الخاص وبشراكات أيضا مع الجماعات الترابية.
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في ما يتعلق بتعقيب السيدة النائبة املحترمة، سيدتي أنا أكدت على 
أنه املباريات وكذلك الولوج إلى سوق الشغل ليس مرتبطا بالديبلوم 
النهائي، ولكنه مرتبط بشواهد النجاح التي لها نفس القيمة اإلعتبارية 
للدبلومات، وبالتالي ال يوجد وطبعا سواء في إطار الوظيفة العمومية أو 
في إطار القطاع الخاص، وإذا كان هناك أي تضرر ألي شخص فالباب 
مفتوح أنا أعطيت أمثلة للتدخل مباشرة لدى السادة رؤساء الجامعات، 
علما بأننا نعمل على رقمنة هاذ املوضوع على صعيد كل جامعة جامعة 

باش يمكن لينا نسرعو الوتيرة أكثر، وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد كاتب الدولة، تفضل السيد الرئيس.

لانةئ7ثلايسدثلدريسثلألزميثلإلدري�شيثرئيسثفأ قثلاعدلالث
ولاتنمسلث)نقطلثنظةم(:

شكألثلايسدةثلاأئييلثلملحترمل،

الجلسة،  ديال  الوقائع  ديال  اإلخراج  على  النظام  النقطة  واحد 
ترددنا عدة مرات باش نتكلمو فهاذ املوضوع ولكن هاذ املوضوع غير 
من  إخراج  هو  ديالها  اإلخراج  الجلسة  ديال  الوقائع  نوضحو،  باش 
طرف طاقم داخلي ديال مجلس النواب، هو إخراج مؤسساتي، الهدف 
منه وهو تبليغ الرأي العام بوقائع الجلسة، ولكن الحفاظ على الهيبة 
ديال املؤسسة، احنا ما تنديروش الباز هناي، املخرج توجهنا ليه عدة 
مرات تنقولو ليه بأن اإلخراج معناه التركيز على واضع السؤال، التركيز 
على الفرق املعنية بالسؤال، ولكن ما�سي فيه البحث على اللقطات، 
ما احناش هنا في اللقطات، احنا في إطار إخراج مؤسساتي مرة أخرى 

تيوصل للمواطن بالوقائع ديال الجلسة كما هي ويحافظ على هيبتها.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، إذن نمر إلى السؤال املوالي في نفس القطاع حول األساتذة 
ضحايا النظامين األساسيين 1985 و2003 للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن فريق التجمع الدستوري، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثخديجلثلاز ةني:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

السيد الوزير، إن األساتذة ضحايا النظامين األساسيين 1985، 
2003 الزال لحد اآلن لألسف الشديد لم يوضع حد ملعاناتهم بشكل 
نهائي، وطي صفحة أزمتهم طال انتظاره كثيرا، ونشير أن درجة االحتقان 
في صفوف هؤالء األساتذة واألستاذات وصلت أق�سى مستوياتها، علما 
التقاعد دون أن يتمكن من تحقيق  أن العديد منهم قد أحيل على 
مطلب الترقية، لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي تنوون 

القيام بها من أجل حل هاذ املشكل الذي عمر طويال؟ وشكر.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

لايسدثسعسدثرمزلزي،ثوز أثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكو نثلملنهيث
ولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

لايسدةثلاأئييلثلملحترمل،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

بغيت غير نذكر بأن هاذ الفئات تشمل أساتذة التعليم االبتدائي 
وملحقي  التربويين  وامللحقين  اإلعدادي  الثانوي  التعليم  وأساتذة 
اإلقتصاد واإلدارة الذين تم توظيفهم في السلمين 7 و8، بعد دراسة 
هذا امللف تبين أن عدد املوظفين في هاذ الفئة هم مرتبين حاليا في 
الدرجة الثانية في السلم 10، ويتراوح عددهم 20.215 ومن بينهم 4265 
املطلوبة  سنوات  عشر  استيفاء شرط  دون  التقاعد  على  سيحالون 
للترشيح إلى الدرجة األولى أي السلم 11، وتجدر اإلشارة أن اللقاء مع 
في  بإصدار بالغ مشترك  توج  الشركاء اإلجتماعيين  للتذكير،  الشركاء 

املوضوع يوم 25 أكتوبر 2016، والذي يروم إلى التوصل لحل منصف 

لهاد امللف وذلك بالسماح لهؤالء األساتذة بالترشح للترقي إلى السلم 11 

قبل تقاعدهم من خالل منحهم 6 سنوات اعتبارية تحتسب للترقي في 

الدرجة، غير أنه على إثر اللقاء األخير الذي جمعنا مع شركائنا النقابيين 

خالل شهر مارس قررنا مواصلة العمل في إطار اللجان املوضوعاتية 

التقنية، واإلجتماع املقبل إن شاء هللا سيتم يوم 23 أبريل وسيتولى 

دراسة وتدقيق مجموعة..

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا التعقيب السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثخديجلثلاز ةني:

السيد الوزير، هذا املشكل عمر طويال، إذا علمنا أن كل الحكومات 

السابقة والنقابات والوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التربية الوطنية 

السيدات والسادة األساتذة،  الضحايا من  اعترفوا بمظلومية هؤالء 

اآلن حتى سمو بشيوخ التربية، أنا من هاد املنبر أطلق عليهم إسم أبطال 

التربية، ألنهم جابوا أعالي الجبال وأق�سى الصحاري أثنو زهرة شبابهم 
خدمة لهذا الوطن، ولكنهم لألسف الشديد في آخر املطاف يصابون 

بخيبة أمل تم إيهامهم بأنهم سيتحقق مطلبهم ولكن في كل مرة كما 

أسمع من جوابكم السيد الوزير املحترم أن األمل جد مفقود ومفقود 

جدا، كان لكم اجتماع مؤخرا مع الجمعية املغربية لضحايا األساتذة 

ضحايا النظامين، لم نعرف مخرجات هذا اللقاء، نريد حال صريحا من 

أجل إنصاف هذه الفئة التي عانت كثيرا.
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لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضافي حول املوضوع، تفضل السيدة 
النائبة.

لانةئبلثلايسدةثزهورثوهةبي:

السيد الوزير، كنتمنى كيؤسفني نبلغكم اإلستياء الكبير ديال نساء 
ورجال التعليم ضحايا النظامين، خصوصا اللي غيخرجوا تقاعد هاد 
السنة واللي ما غيقدروش يستفادوا من الترقية في سلم 11، كنتمنى 
هاد اللجنة املوضوعاتية تسرع اإلشتغال ديالها على األقل نجازيو هاد 
رجال ونساء التعليم ويستفادوا من الترقية ديالهم في سلم 11، وشكرا.

لايسدةثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، تعقيب إضافي آخر، ال تعقيب تفضلوا السيد 
الوزير.

لايسدثسعسدثرمزلزي،ثوز أثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكو نثلملنهيث
ولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

بحال اللي شرت لوا في البداية هذا ملف جد مهم وتم التطرق إليه 
مع الشركاء النقابيين واللي اليوم أيضا هاد امللف كنوجدوه في الحوار 
اإلجتماعي اللي عند الشركاء النقابيين مع الحكومة، وأيضا غيكون في 
الحوار القطاعي، غيكون هو له أثر كبير على املالية خاص املوافقة ديال 

الحكومة باش يمكنا نتجاوزوا..

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي حول تجربة املدارس الجمعاتية 
الدستوري،  التجمع  فريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثربلسالثعبدثلاأحمةن:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

املدارس  تجربة  وآفاق  واقع  عن  الوزير  السيد  نسول  بغيت  أنا 
الجمعاتية ضمن إستراتيجية الوزارة؟ شكرا.

لايسدةثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثسعسدثرمزلزي،ثوز أثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكو نثلملنهيث
ولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شكرا السيد النائب املحترم، أريد في البداية غير نعطي بعض األرقام 
 10911 تيناهز  اليوم  الوطني،  الصعيد  على  املؤسسات  عدد  ديال 

مؤسسة حوالي 6000 منها في الوسط القروي، يبلغ مجموع الفرعيات 
13084، 98 % في الوسط القروي أيضا، وتفتقر هذه الفرعيات إلى البنية 
التحتية األساسية من ماء وكهرباء ومرافق صحية وسكن للمدرسين، 
وتم اعتماد هاد األقسام الفرعية في التجربة السابقة، واللي كانت في 
التمدرس،  تطرح عدة صعوبات على مستوى  كانت  تجربة  الحقيقة 
ولذلك تم اللجوء إلى نموذج جديد أال وهو هاد النموذج ديال املدارس 
الجماعاتية منذ سنة 2009، حيث تم بناء 124 وحدة إلى حدود املوسم 
الدرا�سي الحالي. وفي إطار تفعيل إجراءات املخطط التنفيذي للبرنامج 
الحكومي 2017-2021 سيتم توسيع العرض املدر�سي بالوسط القروي 
ومالءمته مع الخصوصيات الجهوية من خالل الزيادة في عدد املدارس 
االبتدائية الجماعاتية وتوفير بنيات اإلستقبال وتأهيلها. ومن املتوقع 
أن يعرف، إن شاء هللا، الدخول املدر�سي املقبل إحداث 10 مدارس 
ابتدائية جماعاتية جديدة على املستوى القروي، يرتكز نموذج املدرسة 
االبتدائية الجماعاتية في مرحلته األولى على توفير خدمة النقل املدر�سي 

مقرونا بتوفير املطاعم املدرسية، دون االعتماد...

لايسدةثرئييلثللجليل:

السيد الوزير شكرا، تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثربلسالثعبدثلاأحمةن:

مزيانة، تيظهر لي احنا متافقين على.. السيد الوزير خرج.. تيظهر، 
pardon، اسمح لي.. تيظهر لي احنا متافقين على األهمية ديال هاد املدارس 
الجماعاتية، ولكن الوتيرة واألرقام اللي اعطيتونا السيد الوزير، هي 
أرقام شوية ضعيفة قياسا مع هاد األهمية. وايال نبغي نعطي النموذج 
ديال ديال إقليم تارودانت اللي أنا كنتمي ليه، اللي فيه 89 جماعة فيه 
واحد 8 ديال الجماعات حضرية والباقي يعني 80 أو 81 جماعة قروية 
اللي محتاجة لهاد املدارس، هاد النموذج ديال املدارس الجماعاتية يا 
هللا في 3 ديال املدارس جماعاتية. اللي مهم، اللي مهم كنتمنى أنه هاد 
الوتيرة تتسارع، ألن الجميع بحال اللي قلت متفق، وناخذو بعين اإلعتبار 
اإليجابيات والسلبيات ديال املدارس اللي موجودة اآلن ديال العدد اللي 
موجود اآلن، وطبعا هذا املشروع احنا راه مقتنعين بأنه مشروع ما�سي 
ديال وزارة التربية الوطنية بوحديتها، ولكن ديال الجماعات الترابية، 

ديال املجتمع املدني، ديال القطاع الخاص أيضا وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي حول املدارس الجماعاتية؟ ال 
تعقيب، تفضلوا ايال كان عندكم الوقت.. انتهى الوقت، انتهى الوقت 
مع األسف. إذن نمر إلى السؤال املوالي حول تنزيل الرؤية اإلستراتيجية 
للتربية والتكوين للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب.
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لانةئ7ثلايسدثفؤلدثلاعمةري:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

الرؤية  تنزيل  مراحل  اليوم حول  نسولوكم  بغينا  الوزير،  السيد 
االستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين، اشنو كيفاش غتحاولو 
قطاعية  إستراتيجية  خطط  إلى  الرؤية  هذه  رافعات  الوزارة  داخل 

واضحة املعالم بالنسبة للمهنيين وبالنسبة للمغاربة كاملين؟ شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثسعسدثرمزلزي،ثوز أثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكو نثلملنهيث
ولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شكألثلايسدثلانةئ7ثلملحترم،

ال بد من اإلشارة في البداية أن الحيز الزمني املخصص للجواب على 
هذا السؤال الهام غير كافي الستعراض الجهود املبذولة لتنزيل هذه الرؤية 
اإلستراتيجية، ونحن مستعدون لتعميق النقاش حول هذا املوضوع، إن 
شاء هللا، داخل لجنة التعليم بمجلسكم املوقر. أود التأكيد أن الحكومة 
جعلت التنزيل الفعلي واملتجانس للرؤية اإلستراتيجية إلصالح منظومة 
التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 في صميم أولوياتها، حيث 
تمت ترجمة مضامين هذه الرؤية اإلستراتيجية في مشروع القانون إطار 
الذي تمت صياغته تنفيذا للتعليمات امللكية السامية لجاللة امللك 
نصره هللا، الذي دعا الحكومة إلى صياغة هاد اإلصالح في إطار تعاقدي 
املدى  على  الرؤية  يحدد  إطار  قانون  اعتماد  من خالل  ملزم،  وطني 
البعيد. كما تعلمون أنه بعد استكماله ملسطرة املصادقة، ستشكل 
إحالته على برملان بغرفتين فرصة سانحة لتعميق هاد النقاش من أجل 

تجويده وتطلعات على مضامينه، شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثفؤلدثلاعمةري:

شكألثلايسدثلاوز أ،

كنعرفو بأنه النقاش حول هاد اإلستراتيجية هو نقاش طويل، ولكن 
ممكن على األقل تعطي للرأي العام املالمح الكبرى لهاد التنزيل ولهذا 
التفعيل ديال هاد اإلستراتيجية، إستراتيجية من 2015 حتى 2030، 
على األقل في بداية العمل الحكومي نالحظو ونتبعو املالمح ديالها الكبرى، 
على األقل كنا خصنا نتبعو فتح نقاش عمومي مع سائر الفاعلين على 
املستوى العمودي، على املستوى األفقي مع املؤسسات ديال الدولة 
ومع القطاع الخاص، وعلى املستوى العمودي مع الجماعات الترابية 

سواء الجهات وال مجالس العماالت واألقاليم وال الجماعات. لألسف 
الشديد هاد النقاش باقي ما انطلق، وكنهضرو بأنه بأنه هاد الرؤية باقي 
غتجي للبرملان وباقي غنتناقشو فيها، على كل حال، إيال ما كاينش إشراك 
مختلف الفاعلين واملهنيين واملعنيين باألمر فهاد النقاش، وكنعرفو بأنه 
جودة ديال التعليم والنقاش املطروح في بالدنا على مستوى التعليم 
كياخذ واحد الوقت كبير، ولكن إلى حدود الساعة الحكومات املتعاقبة 
باقي ما حسيناش بأنه هناك تقدم على مستوى جميع القطاعات. فين 
الدور ديال الجهات اللي اعطى لها الدستور في تفعيل وتحسين جودة 
ديال التعليم في عالقاتها مع القطاع املعني؟ فاين الدور ديال الجماعات 
نسائلكم  بغينا  كذلك  واألقاليم؟  العماالت  مجالس  وديال  الترابية 
السيد الوزير، إيال كانت هاد الرؤى اإلستراتيجية اللي كتهضرو عليها 
وعارف  الدار  ابن  وانت  الحكومية  القطاعات  مستوى  على  مرة  كل 
اشنو كاين في القطاع، وطبعا أنا متأكد بأنك عانيت وانت رئيس ديال 
مؤسسة عمومية تعليمية من البيروقراطية اللي كاينة في اإلدارة، اشنو 

هي وعانيتي كذلك ... شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، شكرا السيد النائب. تعقيب إضافي حول املوضوع، تفضل 
السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثرحمدثبأ جل:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

غير في إطار هاد الرؤية اإلستراتيجية، ما مصير املؤسسات التعليمية 
الخاصة التي أغلقت بقرار حكومي مسؤول السنة املاضية وتم توزيع 
الدار  بمدن:  خاصة  املؤسسات  مختلف  على  والتالميذ  التلميذات 
عليها  تصرفت  املؤسسات  هاد  والجديدة.  وطنجة  وسال،  البيضاء، 
أموال باهظة، اآلن هي عبارة عن أطالل، إن من شأن إعادة فتح هذه 
اإلستراتيجية  والرؤية  تنطبق  محددة  أهداف  على  بناء  املؤسسات 
للتربية والتكوين، وكذلك ستساهم ال شك في خلق فرص للشغل وفي 

تجويد وتطوير املنظومة ديال التعليم، وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب آخر تفضل.

لانةئ7ثلايسدثعبدثهللاثبوولنو:

السيد الوزير، بغينا نسولوك في إطار هاد اإلستراتيجية، أين وصل 
مشروع قانون ديال التكوين املستمر، خاصة أن سمعنا أنه والت جهات 

أخرى تتحكم فهاد املؤسسة شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، ايال ما كاينش تعقيب آخر، نعطيو الكلمة 
للسيد الوزير.
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لايسدثسعسدثرمزلزي،ثوز أثلاتربسلثلاوطنسلثولاتكو نثلملنهيث
ولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

لايسدثلانةئ7ثلملحترم،

أنا قلت بأن النقاش ديال هاد النقطة باقي ما تعطاتنا الفرصة باش 
ناقشوها، اليوم القانون هو مشروع أمام أنظار املجلس الوزاري إن شاء 
هللا، اللي غادي ينعقد، من بعد فاش يتصادق عليه في املجلس الوزاري، 
يمكن  باش  الفرصة  لنا  تتاح  غادي  وتما  البرملان  على  يتحال  غادي 
اقشوه. هاد الرؤية اإلستراتيجية تم صياغتها من طرف املجلس األعلى، 

ّ
ن

للبرملان،  واليوم تم ترجمتها لقانون إطار، إذن فاش غادي نهبطوها 
غناقشو هاد القانون اإلطار باملضامين ديالو الكاملة والشاسعة، إن 

شاء هللا، وغّتاح لنا الفرصة باش نرجعو لكل نقطة بنقطة.

غرفة  على  ديالو  اإلحالة  تم  املستمر،  التكوين  لقانون  بالنسبة 
املستشارين، تم النقاش ديالو املناقشة ديالو في اللجنة واليوم عاود 
رجع للجنة، سنستمر في مناقشته، إن شاء هللا، ومن بعد غادي فاش 
ندوزوه للجلسة العامة ديال مجلس املستشارين غنحيلوه على الغرفة 

اقشوه شكرا.
ّ
األولى وغادي تعطى الفرصة للنواب املحترمين باش ن

لايسدةثرئييلثللجليل:

القطاع حول  نفس  في  آخر  إلى سؤال  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
حصيلة التغطية الصحية للطلبة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثحينثعديلي:

الدعم  برامج  أهم  من  للطلبة  الصحية  التغطية  الوزير،  السيد 
اإلجتماعي املوجهة لهذه الفئة، لكن لألسف الزال املستفيدون العدد 
ديالهم قليل جدا ال يتجاوز %13 لحد اآلن، بل هناك مواقع جامعية 
ال يستفيد فيها أي طالب نموذج الكلية املتعددة التخصصات بأسفي، 
ملاذا هذه الوضعية السيد الوزير علما أنكم سبق أن قررتم البحث في 
هذا املوضوع من خالل لجنة للبحث عن مالبسات هذا اإلشكال شكرا 

السيد الوزير.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير، السيد كاتب الدولة.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شكرا جزيال السيد النائب املحترم، في الواقع نظام التغطية الصحية 
بالنسبة للطلبة شكل واحد اإلنجاز مهم جدا بالنسبة لحياة الطالب 
باإلضافة طبعا إلى الخدمات األخرى املتعلقة باإلطعام وبالسكن واملنحة 

الجامعية، رصدت له الحكومة حوالي 110 املليون الدرهم، هذا غالف 
ما�سي ساهل ولكن مع كامل األسف، كيما تفضلتو وجدنا أنه االنخراط 
ديال الطلبة واإلستفادة ديالو من هاذ النظام ديال التغطية الصحية 
الزال دون املستوى املأمول، طبعا شكلنا لجنة على مستوى الوزارة 
للبحث في األسباب، الحكومة قامت بمجهود على املستوى املالي، على 
مستوى التدبير، لكن السؤال هو واليوم نوعيو الطلبة ديالنا ونوجهو 
ليهم النداء باش يمكن ينخرطو في هاذ البرنامج في أقرب وقت ممكن 
وبمختلف الجامعات ألنه متاح للجميع، لكن اإلشكال اللي لقيناه السيد 
النائب املحترم يتعلق بإجراءات تدبير هاذ امللف على مستوى الجامعات 
املالية،  ديال  القطاع  مستوى  على  وكذلك   CNOPS مستوى  على 
األسا�سي أننا شكلنا لجنة على مستوى رئاسة الحكومة ضمت مختلف 
القطاعات املعنية واشتغلت على إدخال التعديالت الالزمة على مستوى 
املرسوم، وعلى مستوى اإلجراءات التدبيرية سواء بالجامعات أو بغيرها، 
اللجنة أنهت أشغالها واملفروض ندخلو اليوم التعديالت الالزمة على 
املساطر التدبيرية ديال هاذ امللف ونتمناو إن شاء هللا أنه تكون عندنا 
واحد الحملة توعوية في الدخول الجامعي املقبل لتوسيع الوعاء ديال 
االنخراط في هاذ البرنامج املهم جدا بالنسبة لسائر الطلبة، وهذا نداء 
أوجهه إلى جميع الطلبة والطالبات لضرورة التوجه لإلستفادة من هاذ 
املشروع املهم جدا وخاصة مع تبسيط املساطر اللي غتكون عندنا خالل 

بداية السنة القادمة إن شاء هللا، وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

السيد  تفضل  السؤال  هاذ  على  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
النائب.

لانةئ7ثلايسدثلسمةعس8ثشوكأي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

تبذلها  التي  الجهود  من  بالرغم  أنه  ذكرت  الوزير،  السيد  شكرا 
أنت  أعتقد  التسجيل،  في هاذ  ينخرطو  لم  الطلبة  الوزارة، مع ذلك 
ذكرت بأن كاين هناك مرسوم جديد، أو كان تعديل مازال ما عرفناش 
أشنو مضمون هاذ التعديل هذا وال هاذ اإلجراءات الجديدة، ولكن 
أعتقد بأن املسطرة املوضوعة حاليا هي السبب في ما أعتقد يعني حاليا، 
الطالب عندما يسجل املرة األولى، يطلب منه مرة أخرى التسجيل في 
موقع التغطية الصحية ثم يعاد سحب هذه ورقة التسجيل ويأخذها 
الكلية مرة  إلى  إرجاعها  ثم  وتوقيعها  إمضائها  أجل  املقاطعة من  إلى 
أخرى، ثم إرسالها إلى الجامعة هذه عملية معقدة جدا وطويلة جدا، 
أرجو سحب هاذ العملية بالكامل، يكون عندنا تسجيل واحد للطالب 
في التسجيل القبلي ومعه التسجيل في التغطية الصحية والباقي اآلخر 
كله تقوم به الجامعة، وهاذ األمور هاذي باإلمكان، أحسن تحسيس 
السيد الوزير للطالب هو الطالب نفسه، مجموعة من الطلبة الذين 
قبلت ملفاتهم لم يتم الجواب عنها إال بعد 4 أشهر أو 5 أشهر، فكيفاش 
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يمكن للطالب أنه يساهم في هاذ التحسيس هذا وهو لم يتم معالجة 
األمر ديالو، جامعة ابن زهر فيها 113.000 طالب اللي هي معنية بهاذ 
 LA  2800 هما  فقط  مشاركتهم  أكدو  الذين  الطلبة  هذا  املوضوع 
CNOPS لم تقبل منهم إال 500 طالب، وهذا رقم هزيل يعني هزيل جدا، 
املراكز الجامعية أن لم تستقبل الطلبة الطلبة الزالوا يبعثون بملفاتهم 

عن طريق البريد، والطالب ال يعلم هل امللف مقبول أو غير مقبول.

لايسدةثرئييلثللجليل:

النائب، تعقيب إضافي حول املوضوع، ليس هناك  شكرا السيد 
تعقيب، تفضلوا السيد كاتب الدولة.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شكرا السيد النائب املحترم، مادام تكلمتي على الحالة ديال أكادير، 
كونها  هي  جدا،  مهمة  املبادرة  بواحد  قامت  بأكادير  زهر  ابن  جامعة 
تواصلت مع املصالح املعنية باملصادقة على اإلمضاء، واستاطعو أنهم 
أنا  للطلبة،  املأمورية  هاذ  ويسهلو  الجامعة،  قلب  في  مكاتب  يفتحو 
كنتمنى أنه نفس املبادرة تكون عند باقي الجامعات األخرى، فيمكن 
ليكم تساعدونا فهاذ اإلتجاه هذا، املسألة الثانية السيد النائب املحترم 

راه..

لايسدةثرئييلثللجليل:

الوقت ال  للطلبة ولكن  بالنسبة  شكرا مع األسف املوضوع مهم 
يسمح، نمر إلى سؤال آخر كذلك له أهميته حول تعميم اإلستفادة من 
املنح الجامعية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، 

أعطيو الصوت للسيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثحكسملثب8ثقيةوي:

املتخذة  التدابير  عن  الوزير  السيد  نسائلكم  الرئيسة،  السيدة 
لتعميم املنح الجامعية بالنسبة للفئات الفقيرة واملتوسطة؟

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد كاتب الدولة وال السيد الوزير 
شكون اللي غادي يجاوب، حول تعميم اإلستفادة من املنح الجامعية.

الوطنية  التربية  وزير  لدى  الدولة  كاتب  الصمدي،  خالد  السيد 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي 

والبحث العلمي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

لايةدةثلانولبثلملحترمين،

غير باش ما ندقو األمور أكثر تيظهر لي األمر ال يتعلق بتعميم املنح، 
تعميم املنح على الفئات املستحقة واملعوزة واللي كتوفر فيها الشروط 
ديال الحصول على منحة دراسية، وطبعا أنا ذكرت في سؤال سابق على 
أنه األمر ديال تخويل املنح أمر موكول إلى اللجان اإلقليمي، ولكن نبغي 
نقدم بعض اإلجراءات اللي قمنا بها على مستوى تحسين االستهداف: 
أوال احنا متأكدين أنه العملية ديال رصد املداخيل ديال العائالت وديال 
األسر فيه واحد �سي شوية ديال الحيف بالنسبة للموظفين واملوظفات 
ألنه هاذو ساهل نحددو املداخيل ديالهم، في حين نحتاج إلى تدقيقات 
املوظفين  غير  لألسر  بالنسبة  املداخيل  وضبط  أدق  آليات  وإلى  أكثر 
هذا واعيين به، فلذلك احنا مشينا في اتجاه تعديل املرسوم واللي إن 
شاء هللا غادي نقدموه في أقرب جلسة ملجلس الحكومة، يتعلق األمر 
أوال بتدقيق املعايير وإدخال معايير أخرى ومنها املعيار ديال اإلعاقة، 
ثم تسهيل وتسريع نظام صرف املنح بتقديم أماد التسجيل ليوليوز 
وصرف املنح عند نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر، تشجيع أيضا 
التميز والتفوق العلمي وخاصة بالنسبة ألبناء األسر املعوزة على مستوى 
املاستر وعلى مستوى الدكتوراه، الفصل بين املسارين بين املسار ديال 
اإلجازة واملسار ديال املاستر ألن هذا خالق لينا إشكال كبير جدا، كذلك 
أنها  واللي قلت  الجامعية  للمنح  املخصصة  املوارد  ترشيد استخدام 
تصل إلى مليار و800 مليون من أجل تحسين االستهداف وتوسيع فرص 

اإلستفادة بين املنح واألحياء الجامعية واملطاعم الجامعية، وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب، السيدة النائبة تفضلي.

لانةئبلثلايسدةثحكسملثب8ثقيةوي:

شكرا السيد الوزير على التوضيح فسؤالي كان يخص فعال الفئة 
االجتماعي  االستحقاق  معيار  الوزير  السيد  فعال  والفقيرة  املتوسطة 
منصوص عليه، لكن مبدأ الكوطة كيق�سي العديد من الطلبة من هاد 
االستحقاق، فاملنحة فهي محفز وفي بعض األحيان شوية ديال الهدوء 
لذا وجب  للعيش  تكون مصدر  وفي بعض األحيان فهي  يخليكم  هللا 
الفقيرة واملتوسطة أيضا يجب أن يؤخذ بعين  الفئات  تعميمها على 
االعتبار قيمة املنحة على حسب البعد الجغرافي ومعيار التفوق الدرا�سي 
والحاجة للمنحة تكون جد ملحة كلما كانت الجامعة بعيدة جغرافيا، 
أيضا كلما كانت البنية الطرقية هشة بحيث ال تشجع مستثمر النقل 
العمومي، وأيضا في الغياب الكافي للسكن الجامعي، وهذه األسباب كلها 
دفعت العديد من الطلبة إلى عدم االلتحاق بالجامعة أو مغادرتها في 
أقرب فرصة، وبالتالي هذا يشكل خسارة بالنسبة للدولة ملا تصريفه 
إلى حدود الباكالوريا وفي ضياع شبابنا، لهذا نعول على انخراطكم في 
أكبر مشروع استثمارين في البالد أال وهو مشروع التربية والتعليم وراء 

صاحب الجاللة حفظه هللا.
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لايسدةثرئييلثللجليل:

املنح  حول  إضافي  تعقيب  من  هل  إذن  النائبة،  السيدة  شكرا 
الجامعية؟ تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثبلعسدثلعلوالل:

يوجد بإقليم قلعة السراغنة حوالي 750 طالب بدون منحة والسبب 
هو أن توقفوا في حدود اللي اآلباء ديالهم كيشدوا 1000 درهم اهنا كاين 
جوج حوايج يا إما أن اللجنة اإلقليمية كاين هناك خلل وبالتالي كيتعطل 
الطلبة اآلباء ديالهم ميسورين وبالتالي معالجة هاد املشكل وإما العمل 
على تعميم املنحة بالنسبة للفقراء، ولهذا كنقولوا بأنه من الظلم ومن 
غير املعقول ومن العار الوقوف ضد بعض الجهات التي أرادت تعميم 

املنحة، وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب إضافي آخر؟ ال، تفضلوا السيد كاتب الدولة.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

من هاد املنبر السيد النائب املحترم ذكرت على أنه هاد املوضوع 
اللجن  ديال  القطاع  كيعني  الحكومية  القطاعات  ديال   3 كيعني 
اللي كيقوموا  العالي  التعليم  املالية وكيعني قطاع  اإلقليمية وكيعني 
بصرف املنح، للتذكير فقط على أنه حوالي %75 من الطلبات يتم تلبيتها 
بالغالف املالي الذي ذكرت، لكن تدقيق املعطيات املتعلقة بمداخيل 
األسر كنأكد مرة أخرى أنه يتم داخل اللجن اإلقليمية وبإمكان السادة 
النواب املحترمين أنهم يتواصلوا مع اللجن اإلقليمية ويعرفوا بالضبط 
اشنو هي املعايير التي تعتمد في توزيع هاد املنح في عين املكان، وإذا كانت 
هناك أي اختالالت على مستوى معايير االستهداف املوجودة في املرسوم 

نحن بصدد مراجعته، وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا بهذا نكون قد أتينا على آخر سؤال في قطاع التربية الوطنية 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، شكرا لكما جزيال على 
مساهمتكم في هذه الجلسة، ونمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع العدل 
مرحبا السيد الوزير، إذن السؤال األول يبدو أن السؤالين األول رقم 
16 و18 املدرجين في جدول أعمالنا لهما وحدة املوضوع، ويتعلق األمر 
بالسياسة الجنائية لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحهما 
دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول 
للتقدم  النيابية  املجموعة  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

واالشتراكية، تفضل السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثسعةدثلازليدي:

شكرا السيدة الرئيسة، سؤالنا اليوم السيد الوزير حول السياسة 
الجنائية ومن خاللو بغينا نعرفوا التوجهات ديالكم فهاد املوضوع؟ 

شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

للسيدات  الثاني  السؤال  النائب،  السيد  تفضل  اسمحتوا  إيال 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية إذن يتفضل أحد 

النواب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلاصديق:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

السيد وزير العدل املحترم، نسائلكم السيد الوزير عن إجراءاتكم 
موضوع  للقوانين  طبقا  ستكون  والتي  الجنائية  السياسة  إلعداد 

املصادقة من طرف البرملان؟ وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثمحمدثرو ةر،ثوز أثلاعدل:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

واملجموعة  املحترم  والتنمية  العدالة  لفريق  بالشكر  أتقدم  أوال 
يتطرق  والذي  الهام  السؤال  هذا  على  واالشتراكية  للتقدم  النيابية 
يمكن  الجنائية  السياسة  تعلمون  بعناية كبيرة، كما  ملوضوع يحظى 
تعريفها بأنها مجموع الوسائل والتدابير واالستراتيجيات التي تتخذها 
الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها يمكن أن نقسمها إلى 
ثالثة أقسام: السياسة التجريمية، السياسة العقابية وسياسة الوقاية 
من الجريمة والوقاية، كما تمر بثالثة مراحل: وضع السياسة الجنائية، 

تنفيذ السياسة الجنائية ثم تقييم السياسة الجنائية.

ومما الشك فيه أن السياسة العقابية اليوم تعيش أزمة في العقوبة 
الكالسيكية  العقابية  السياسة  أن هاد  أكلها كما  تؤتي  تعد  لم  التي 
اليوم أصبحت انعكاساتها سلبية على املجتمع، وكما تفضلتم ظهرت 
مفاهيم جديدة أهمها العدالة التصالحية التي تعتبر نمطا حديثا لفض 
اإلجرام  لظاهرة  التصدي  بهدف  الجنائي  الطابع  ذات  الخصومات 

بآليات بديلة وبعد ازدواجي إنساني وتصالحي.

انطالقا من كل هذه املعطيات تمت مراجعة املنظومة العقابية في 
القانون الجنائي املغربي بإدخال العقوبات البديلة في إصالح السياسة 
العقابية ببالدنا، من أهم املستجدات فيها: العمل من أجل املنفعة 
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بما  وخاصة  الجنائية  للسياسة  الناظمة  الضوابط  مستوى  على 
بالدنا  في  العدالة  منظومة  عرفتها  التي  التحوالت  ملختلف  يستجيب 
خاصة بعد استقالل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية فإننا في 
الوزارة وإيمانا منا بأن السياسة الجنائية ليست دائرة مغلقة، ولكن 
باعتبارها سياسة عمومية فهي مجال مفتوح تتفاعل فيه مع محيطها 

العام.

وقد حرصنا على وضع ضوابط ناظمة واضحة للسياسة الجنائية 
داخل مشروع قانون املسطرة الجنائية سواء فيما يخص وضع هذه 
السياسة أو تنفيذها أو تقييمها، كذلك تحديد عالقة التعاون بين كافة 
املتدخلين بما ال يمس باستقالل مؤسسة رئاسة النيابة العامة ويضمن 
التنفيذية  السلطتين  بين  وخاصة  السلط  كافة  بين  األمثل  التعاون 
والتشريعية وهو ما سيكون محل نقاش أمام مجلسكم املوقر في القريب 
العاجل إن شاء هللا، حيث تم تفصيل هذه الضوابط ضمن مقتضيات 
مشروع القانون املذكور وفق ما كرسه الدستور والقانونين التنظيميين 
للمجلس األعلى للسلطة القضائية والنظام األسا�سي للقضاة وتوصيات 

الحوار الوطني الشامل إلصالح العدالة.

في مشروع قانون املسطرة الجنائية الذي سنحيله قريبا على املجلس 
خالل  ومن  اإلصالح  ضرورة  تراعي  جديدة  جنائية  سياسة  إقرار  تم 
العديد من املستجدات همت أساسا وضع ضوابط وشروط محددة، 
الوضع تحت الحراسة النظرية، ترشيد االعتقال االحتياطي من خالل 
سن العديد من التدابير كتحديد الحاالت املوجبة لالعتقال االحتياطي، 
توسيع دائرة الصلح الجنائي ليشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر 
تبسيطا، وضع العديد من املساطر املبسطة، تم وضع ضوابط وآليات 

تحفيزية للسجناء كآلية للتخفيض التلقائي للعقوبة، وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

للتقدم  النيابية  املجموعة  للتعقيبات  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
واالشتراكية.

لانةئبلثلايسدةثسعةدثلازليدي:

كتبذلها  اللي  املجهودات  على  الوزير، شكرا وكنشكروكم  السيد 
الوزارة ديالكم في املساهمة في تعزيز األمن في بالدنا ولكن املالحظ مع 
النظام الزجري ديال بالدنا فقد  اليوم هو أن  الوزير  األسف السيد 
الصرامة ديالوا لدرجة أن اليوم يعني السجن ما بقاش كيخلع والدليل 
على ذلك السيد الوزير هو الطبيعة ديال الجرائم اللي ولينا كنشوفوا 
وفي  السيارة  الطرق  في  االعتداءات  العامة،  األماكن  في  االغتصاب 
األماكن العامة، يعني بالعربية السيد الوزير الناس اليوم ما بقاتش 
الحبس وهاد ال�سي يعني كيحتم عليكم السيد الوزير أنكم تشددوا 
العقوبات بالنسبة الجرائم اللي كتشكل واللي كتمس يعني بالسالمة 

الجسدية والنفسية ديال املواطنين، وفي املقابل السيد الوزير هناك 
بعض الجرائم اللي يمكن لينا نعتمدوا فيها العقوبات البديلة يعني اللي 
هي كيمكن لها كتقدم خدمات ذات طابع ذات منفعة عامة يمكن لها 
في نفس الوقت تقوم السلوك ديال املجرمين، واألهم من هاد ال�سي كل 

يمكن لها تساهم في التخفيف من االكتظاظ ديال السجون.

غير  باللي  كتقول  واألرقام  اإلحصائيات  الوزير،  السيد  اليوم 
املعتقلين االحتياطيين كيشكلوا %42 من عدد السجناء العام، في حين 
أننا يمكن لنا نخضعوهم املراقبة القضائية يمكن لنا نتبعوهم في حالة 
سراح وهاد ال�سي كيحتم علينا اليوم السيد الوزير أننا نطرحوا واحد 
التساؤل معكم: واش ما كنظنوش باللي آن األوان اليوم أننا نعاودوا 
النظر فهاد املسألة ديال االعتقال االحتياطي؟ في نفس الوقت التعجيل 

بهاد العقوبات..

لايسدةثرئييلثللجليل:

السيدة  تفضلي  والتنمية  العدالة  لفريق  املوالي  التعقيب  شكرا، 
النائبة.

لانةئبلثلايسدةثب ينلثقأوري:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

السيد الوزير، فعال السياسة الجنائية هي ليست دائرة مغلقة هي 
دائرة منفتحة وفي هاد اإلطار هذا جا التساؤل ديالنا حول موضوع 
السياسة الجنائية في إطار التفاعل مع ما يقع، وكذلك من منطلق أن 
الدستور حينما تحدث عن الفصل بين السلط فهو تحدث كذلك على 
التعاون والتوازن ديالها والتعاون طبعا يتطلب دائما نقاش مفتوح بين 

هذه السلط في هذا املوضوع.

اآلن من الناحية القانونية السياسة الجنائية هي البرملان هو املسؤول 
عن وضع هذه السياسة الجنائية، لكن في املقابل هو ليس مسؤوال عن 
تنفيذها هو مسؤول عن الوضع والتقييم، وهنا كتطرح مجموعة من 
اإلشكاالت ومجموعة من التساؤالت املقلقة فعال حول طريقة التنزيل 
ديال السياسة الجنائية؟ وهل فعال تعبر عن اإلرادة التي عبر عنها املشرع 
في القوانين؟ ومن هنا عندنا مجموعة من التساؤالت السيد الوزير، واش 
من السياسة الجنائية أن االعتقال االحتياطي يوصل للمعدالت تتجاوز 
املعادالت التي تعرفها الدول املشهورة بالجريمة؟ واش من السياسة 
محكومة  ملفات  في  القضاء  إقحام  يتم  أنه  الوزير  السيد  الجنائية 
باعتبارات سياسية واضحة؟ واش من السياسة الجنائية التلكؤ في فتح 
تحقيقات الالزمة حول إدعاءات بالتعذيب؟ بل أكثر من ذلك أن هناك 
بالغات قالت أن ستفتح تحقيقات لشهور متعددة ولم يتم اإلعالن عن 
النتائج؟ واش من السياسة الجنائية اقتحام مقرات ديال الصحف بأكثر 
من 40 رجل أمن وإعطاءات التعليمات بذلك من أجل فقط التفتيش 
والحجز؟ واش من الطبيعي السيد الوزير كتشوفوا احنا كنهضروا على 
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االنفتاح وعلى النقاش أنه يتم إرهاب األصوات السياسية اللي كتصدى 
النقاش ديال استقاللية السلطة القضائية وهذا أمر طبيعي ببالغات 

فيها التهديد التهديد والوعيد من طرف القضاة؟

وفي األخير السيد الوزير، كان النقاش عندنا أثناء النقاش ديال 
النقل ديال قانون النيابة العامة وقانون تبعية النيابة العامة لوكيل 

العام للملك وكانت مجموعة مؤسسات..

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، إذن نفتحوا مجال للتعقيبات اإلضافية، هل 
من تعقيب إضافي حاول املوضوع؟ ال تعقيب، شكرا، نمر إلى السؤال 
املوالي املتعلق بالشكايات الكيدية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثلسمةعس8ثلابقةلي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

السيد الوزير، إن ظاهرة الشكايات الكيدية والوشايات املجهولة 
وزان  إقليم  مثل  الشمالية  األقاليم  ساكنة  خاصة  املغاربة  تؤرق 
وشفشاون تاونات الحسيمة وغيرها، مما يترتب عليها من ضرر خطير 
بعض  طرف  من  املواطنين  من  العديد  وترهيب  اإلنسان  بحقوق 
األشخاص الذين يصطادون في املاء العكر فيذهب ضحيتها أبرياء في 
غياب بحث دقيق لهذه الشكايات من طرف الجهات املعنية، مع الفراغ 
املوجود في قانون املسطرة الجنائية الحالية، فما هي التدابير املتخذة 

لحماية الساكنة من مخلفات هذه الشكايات الكيدية؟

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثمحمدثرو ةر،ثوز أثلاعدل:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

شكرا السيد النائب املحترم من الفريق اإلستقاللي، بطبيعة الحال 
هاذ املوضوع ديال الشكايات الكيدية والوشايات املجهولة هو إشكال 
كبير، وهو من املوضوعات التي ما فتئ فريقكم يثيرها بإلحاح وكذا بعض 
الفرق النيابية األخرى، ونحن منفتحون إليجاد كل اإلجابات املمكنة 
على هاذ اإلشكال، في إطار مشروع مراجعة قانون املسطرة الجنائية تم 
تقييد إمكانيات فتح األبحاث الجنائية بشأن الوشايات بضرورة التأكد 
من جديتها من طرف النيابة العامة املختصة، إذن البد من التأكد من 
جديتها، ولكن البد أيضا من اإلشارة إلى أن الوشايات تعتبر من بين 
املداخل األساسية للبحث الجنائي وفق ما تنص عليه املادتين 40 أو 
49 من قانون املسطرة الجنائية ألن بقدر ما تلعبه هذه الوشايات في 
بعض القضايا من دور كبير في اكتشاف بعض الجرائم وضبط مخالفيها 

بقدر ما يترتب عنها من آثار سلبية إذا تعلق األمر بوشاية كيدية يرغب 
أصحابها فقط في تضليل سير األبحاث الجنائية.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب التعقيب.

لانةئ7ثلايسدثلسمةعس8ثلابقةلي:

شكرا السيد الوزير على تفهمكم وتجاوبكم مع هاذ املوضوع، ولكن 
بحال ما جا في الجواب ديالكم هناك مواطنين يعانون من هاذ املوضوع 
وتعطيل  واالبتزاز  التعسف  من  ويعانون  الكيدية،  الشكايات  ديال 
مصالحهم عندما يكونون ضحية لهاذ الشكايات الكيدية، خصوصا 
الجهات  أن  باألخص  األحيان  بعض  وفي  األحيان،  بعض  في  نجد  أن 
املختصة تتعامل مع هذه الشكايات الكيدية بجدية أكثر وبحماس أكثر 

من الشكايات العادية، والعديد الكبير ممن يقدمن..

لايسدةثرئييلثللجليل:

الكيدية،  الشكايات  حول  إضافي  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
تفضلوا السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاولحدثلألنصةري:

أو  الكاذبة  الوشايات  ديال  املوضوع  هاذ  املحترم،  الوزير  السيد 
الوشايات بصفة عامة املجهولة هي بالفعل تؤرق عدد من املواطنين 
وتتسبب في مساس بحريتهم وبتنقالتهم على وجه الخصوص عندما 
تصدر في حقهم مذكرات بحث وأنتم تعلمون األرقام بآالف املواطنين في 
جهات معينة من البالد، أيضا هاذ املوضوع سبق تناوله في هاته القبة 
أكثر من مرة، وفي انتظار إصدار قانون أو قانون املسطرة الجنائية البد 
من معالجة هاذ املوضوع بصيغة نعتقد السيد الوزير اليوم بأن لكم 
القيام به وهو خاصة بعد نقل االختصاصات،  إيجابي مطلوب  دور 
العامة  النيابة  العدل بشأن اإلشراف على  اختصاصات السيد وزير 
للسيد الوكيل العام لدى محكمة النقض، سبق لسلفكم أن أصدر 
مذكرة في هذا املوضوع، الغاية من هذا السؤال هو تفعيل هاته املذكرة 
النيابة  على  املشرف  العام  الوكيل  السيد  مع  تنسيقكم  خالل  من 
العامة املشرف على هاذ املجال، وأنا أتحدث بهاذ املوضوع أريد أن أشير 
السيد الرئيس باملناسبة إلى السيد الوزير بمناسبة إلى موضوع ال يقل 
أهمية وهو ما يصدر في بعض لدى الصحافة اإللكترونية خاصة اليوم 
عندما طلعتنا عبر الواتساب تهديد بالقتل واإلهانة الكبيرة في حق نائب 
برملاني جالس إلينا اليوم، وهو األستاذ وهو البرملاني عمر احجيرة السيد 

الرئيس، ونحن السيد الوزير ونحن من هاذ املنبر ندعو إلى بحث..

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب آخر؟ تعقيب إضافي آخر، ال تعقيب، السيد 
الوزير.
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لايسدثمحمدثرو ةر،ثوز أثلاعدل:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

األنصاري  الواحد  عبد  النقيب  السيد  ومقترح  إلتماس  أتبنى  أنا 
جملة وتفصيال وسنفعله، شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا إذن نمر إلى آخر سؤال بالنسبة لقطاع العدل، ويتعلق األمر 
بتقييم حصيلة الحملة الوطنية لتصفية ملفات التنفيذ وتسريع وتيرتها 
الدستوري،  التجمع  فريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاودودثخأبوش:

السيد الوزير، أعلنتم عن الحملة الوطنية لتصفية ملفات التنفيذ، 
نسائلكم السيد الوزير عن نتائج وحصيلة وخالصات هذه الحمل؟

لايسدةثرئييلثللجليل:

السيد الوزير تفضلوا.

لايسدثمحمدثرو ةرثوز أثلاعدل:

الهام،  املوضوع  هاد  طرح  على  الدستوري  التجمع  لفريق  شكرا 
بسرعة املؤشرات الرقمية املسجلة خالل سنة 2017 أحيط املجلس 
املوقر أن نسبة عدد امللفات املنفذة مقارنة مع امللفات املسجلة بلغت 
ما يلي: املحاكم االبتدائية %106.03 بمجموع 235 ألف و182 ملف 
 111.04% 2016، املحاكم اإلدارية  13 ألف و365 عن سنة  بزيادة 
نسبة مهمة جدا. املبالغ املالية املنفذة باملحاكم اإلدارية هاد السنة 
سنة 2017، 3 داملاليير و72 مليون و845 ألف و449 درهم، املحاكم 
التجارية %105.18 بمجموع 46 ألف و762 ملف، التنفيذ في مواجهة 
الشركات التأمين بلغت نسبته 113.13 بتنفيذ 78 ألف و702 ملفات، 
مجموع املبالغ املالية املنفذة من طرف شركة التأمين أزيد من 3 ماليير 
و200 مليون درهم. إذن في األسبوع املا�سي عقدنا اجتماعا مع هاد 
الشركات لبحث وضعية تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة 
القطاعات  مع  منتظمة  اجتماعات  هناك  أن  كما  التأمين،  شركات 

الحكومية لإلسراع بمختلف عملية التنفيذ، شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاودودثخأبوش:

شكرا للسيد الوزير على هذه األرقام واملعطيات التي تبرز املجهودات 
التي تبذلونها وتبذلها الحكومة وإن كنا ندعوكم إلى يعني تنظيم لقاء 

األحكام  باملقابل  الوزير  السيد  الحصيلة،  هاد  الستعراض  تواصلي 
أو تنفيذ األحكام أعتقد أنه بين األشخاص وضد األشخاص ال يطرح 
إشكاال، بقدر ما يطرح اإلشكال في األحكام الصادرة ضد إدارات الدولة 
وضد الجماعات الترابية، هناك تهرب مفضوح من تنفيذ األحكام، ال 
أتحدث جزافا، ولكن أتحدث عن مدينة كلميم التي أمثلها تحت هذه 
القضائية  األحكام  تنفيذ  ويرفض  يتهرب  بلدي  هناك مجلس  القبة، 
ولفائدة  األعمال  رجال  لفائدة  أو  املقاولين  لفائدة  سواء  الصادرة 
املوظفين أيضا، تصور السيد الوزير 9 د املوظفين من 2011 حكم 
يعني وهنا مكمن  ينفذ  لم  اليوم  إلى  ديالهم  الرواتب  يتخلصوا  باش 
الخطورة، هناك زبونية ومحسوبية واسمح لي السيد الوزير في تنفيذ 
األحكام القضائية ضد بلدية كلميم تنفذ األحكام ديال 2016 و2017 
ويرفض تنفيذ أحكام 2013/2012 ال ل�سيء إال للزبونية واملحسوبية 
ديال املسؤول واملدير الفعلي لهذا املجلس، يعني املسير الفعلي لهذا 
املجلس هو الذي يعرقل التنمية في بالدنا ويعرقل التنمية في جهة كلميم 

واد نون.

لايسدةثرئييلثللجليل:

ال  إضافي،  تعقيب  املوضوع؟  حول  آخر  تعقيب  من  هل  شكرا، 
تعقيب، السيد الوزير هل تودون؟

لايسدثمحمدثرو ةرثوز أثلاعدل:

ملفات  لتدارس  منتظمة  اجتماعات  تنعملو  أننا  أشير  لكي  فقط 
تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، 
آخر اجتماع تم في شهر يوليوز املا�سي وأدعو السيدات والسادة النواب 

اللي عندو ملفات خاصة لتسليمها للوزارة للتعاطي معها شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا لكم على مساهمتكم في هذه الجلسة. ونمر إلى القطاع املوالي 
ويتعلق األمر بقطاع الشباب والرياضة مرحبا بالسيد الوزير، عندكم 
األساسية  الخدمات  عن  األول  السؤال  الوزير.  السيد  أسئلة  ثالثة 
املقدمة للشباب في العالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثعةئشلثآيتثحدو:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابير املتخذة لضمان تكافؤ فرص 
الحضري،  املجال  في  الشباب  بين  األساسية  الخدمات  إلى  الولوج 

ونظائرهم في املجال القروي؟ شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير.
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لايسدثرلشسدثلاطةابيثلاعلمي،ثوز أثلاشبةبثولاأ ةضل:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

من  بمجموعة  يتعلق  املحترمة،  النائبة  السيدة  لسؤال  بالنسبة 
الخدمات التي وردت في سؤالكم واملرتبطة بالصحة، السكن األنشطة 
السوسيو-ثقافية. فيما يتعلق -هذا هو السؤال اللي توصلنا به- فيما 
يتعلق بكافة الخدمات املقدمة للشباب على املستوى الوطني، الوزارة 
بصدد التنسيق مع باقي القطاعات باش يمكن لنا نوفرو هاد الخدمات 
في أحسن الظروف. فيما يتعلق باألنشطة السوسيو-ثقافية والرياضية 
اللي هي من اختصاص وزارة الشباب والرياضة، فهناك برامج التي تم 
إطالقها تهم بالخصوص العالم القروي واملدار الشبه الحضري، ألن هاد 
العالم القروي لم يستفد بنفس القدر الذي استفادت منه الحواضر 
من منشآت سوسيو-ثقافية ورياضية. االنطالقة األولى هي ديال مالعب 
القرب اللي كانت خرجات دابا راه هي في طور اإلنجاز كنتاظرو مجموعة 
ديال املجالس اإلقليمية تعقد الدورات ديالها باش يمكن نبداو نفذوه، 
اإلنطالقة ديال دور الشباب واحد املجموعة ديال البنايات املرتبطة 
باملخيمات، مراكز اإلستقبال فهذه كلها واحد املجموعة ديال البنيات 
التحتية اللي خرجات اللي غادي تنفذ خالل سنة 2018-2019 واللي 

غادي نوفرو فيها الخدمات املطلوبة، شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلي السيدة النائبة للتعقيب.

لانةئبلثلايسدةثعةئشلثآيتثحدو:

شكألثلايسدثلاوز أ،

نساء  عن  الحديث  الوزير،  السيد  يعني  الشباب  عن  فالحديث 
ورجال الغد، يعني الحديث عن مغرب الغد، يعني الحديث أيضا عن 
6 مليون نسمة من الشباب وبالتالي نتحدث عن التنشئة اإلجتماعية، 
ونتحدث عن الولوج إلى الشغل، نتحدث على الولوج إلى الخدمات وفي 
جميع القطاعات. وعندما نستحضر املجال القروي، فهنا نستحضر 
اعتمادا  وذلك  املجالية،  العدالة  عن  مباشرة  نتحدث  أو  مباشرة 
في مسار إعمال  التام  بانخراط املغرب  الخاصة  الدستور  ملقتضيات 

واحترام حقوق اإلنسان.

كنت غانتحدث عن البنيات األساسية عامة، وبحضوركم السيد 
الوزير، سأكتفي فقط باملجال ديال الشباب وتأطير الشباب في املجال 
القروي. فبداية يجب بناء وتجهيز مجموعة من دور الشباب وإعادة 
تأهيل الدور املتواجدة في بعض الجماعات والتي تم ولم تعد تستجب 
للمتطلبات الحديثة للشباب، فمثال في الثمانينات والسبعينات كانت 
دور الشباب تستجيب ملتطلبات الشباب، حاليا التجهيزات املتواجدة 
لدينا في دور الشباب لم تعد تتجاوب أو تتجاوز بكثير متطلبات الشباب.

بالنسبة للدور الهام الذي تلعبه الرياضة في تأطير الشباب، ففي 
دائما  والفراغ  الفراغ  أمام  مفتوح  فالباب  التأطير  هاد  غياب  إطار 
يولد دائما البحث عن البديل، والبديل يكون هو اإلنحراف والتعاطي 
للمخدرات، مع العلم أن املناطق الجبلية ال تعرف هذه املشاكل بحدة. 
وبالتالي نطالبكم السيد الوزير، بتأطير هؤالء الشباب في إطار مهيكل 

إطار قانوني يمنع هؤالء الشباب من التعاطي للمخدرات.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة شكرا، تعقيب إضافي حول هاد املوضوع؟ ال 
تعقيب إضافي. تضيفو �سي حاجة السيد الوزير؟ تفضلوا ايال كان �سي 

وقت تفضلوا.

لايسدثرلشسدثلاطةابيثلاعلمي،ثوز أثلاشبةبثولاأ ةضل:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

السيدة النائبة ما مختلفينش، اللي كاين اآلن هو أنه البد ليس فقط 
عدم توفر البنية التحتية، فدور الشباب على املستوى الوطني يااله 611 
دار شباب ل62 % من ساكنة املغرب، كنتكلمو على 22 مليون شاب إلى 
حدود سن 15 سنة، فالعدد قليل جدا؛ ثانيا الخدمات املقدمة داخل 
دور الشباب، أنا ما نتكلمش على التجهيزات ألن التجهيزات البد أنه 
تكون متالئمة مع نوعية الخدمات التي ستقدم للشباب واللي داخلة 
في التربية والتنشئة اإلجتماعية، فهاد�سي كنراجعوه بكامله؛ ثالثا أو 
العنصر الثالث األخير هو من يقوم بتقديم هذه الخدمات؟ لحد الساعة 

الوزارة...

لايسدةثرئييلثللجليل:

 2018 ملوسم  التخييم  برنامج  حول  آخر  سؤال  إلى  نمر  شكرا، 
والتنمية،  العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السؤال حول التخييم تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثللخةاسدثلابصأي:

لايالمثعلسكمثورحملثهللاثتعةلىثوبأكةته.

في  للتخييم  والفعال  الهام  للدور  نظرا  املحترم،  الوزير  السيد 
وتربية  وتكوين  تواصل  من  يحققه  بما  وذلك  اإلجتماعية،  التنشئة 
برنامج  إطار  وفي  والشباب.  الطفولة  لفائدة  اإلجتماعي  واإلدماج 
وزارتكم وما تقتضيه األهمية املذكورة، فإننا نسائلكم السيد الوزير، 
ما هي إجراءاتكم اإلعدادية املتخذة إلنجاح تخييم هاد املوسم؟ وما 
هي التدابير املتخذة من أجل تعميم اإلستفادة بالنسبة ألبناء العالم 

القروي وخاصة أبناء املناطق الجبلية؟ وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.
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لايسدثرلشسدثلاطةابيثلاعلمي،ثوز أثلاشبةبثولاأ ةضل:

شكألثلايسدثلانةئ7ثلملحترم،

طريقة  في  دخلنا  جديدة،  مرحلة  في  فدخلنا   2018 ل  بالنسبة 
على  وكنسطر  املسؤولة،  الجمعيات  مع  بإتفاق  التدبير  ديال  جديدة 
الجمعيات املسؤولة ألن هي اللي غادي نشتغلو معاها اللي ما كانوش 
عندنا معاها مشاكل في املا�سي. تم توزيع حصص لكل إقليم حسب 
من  اململكة  أقاليم  تستفيد جميع  الجميع،  ليستفيد  الساكنة  عدد 
عملية التخييم؛ ثانيا اإلطعام، تخلينا على الطرق التقليدية القديمة 
وتم إطالق الصفقات للإلطعام على املستوى الوطني؛ ثالثا الرفع من 
بنيات اإلستقبال ديال املخيمات اللي دازت من 80 ألف إلى 150 ألف 
دون إستعمال الحجرات الدراسية، منعنا الحجرات الدراسية دخلنا 
في مراجعة البرنامج البيداغوجي للتربية والتكوين مع الجمعيات واللي 
املخيمات،  ديال  البناء  السنة،  هاد  ديالو خالل  التنفيذ  يبدا  غادي 
طلقنا مشروع ديال بناء املخيمات ما توفقناش فيه لحد الساعة نظرا 
البناء فغادي نوقفوهم حتى  اللي جات توقفات عملية  الخير  ألمطار 
يدوزو مخيمات هاد السنة وغادي نكملو، ولكن درنا جميع وفرنا جميع 
التوزيع  البيداغوجي،  البرنامج  اإلطعام،  التأمين،  النقل،  الوسائل: 

العادل على املستوى الوطني شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثللجلس8ثميكين:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

بمستقبل  بناشئتنا  اإلعتناء  في  جهودكم  املحترم،  الوزير  السيد 
املغرب الباسم إن شاء هللا مقدر ومعتبرة ونثمنها، لكن السيد الوزير 
املحترم البد أن نثير معكم مجموعة من األمور حتى ال يشوش على هاد 

املحطة التي نروم جميعا أنها تكون ناجحة.

أوال الطلب كبير والعرض قليل بسبب ضعف امليزانية والفضاءات، 
أغلبها اآلن في مرحلة اإلصالح والتأهيل، فبالتالي السيد الوزير، ال مناص 
من اللجوء للفضاءات الخاصة واملؤسسات التعليمية كمرحلة ضرورة، 

ضرورة اآلن؛

املسألة الثانية السيد الوزير، املخيمات الحضرية حققت نجاحا 
كبيرا، ملاذا التخلي عنها؟ خصوصا أنها تستفيد منها الفئات الهشة، 
أطفال الفئات الهشة والفقيرة، إيال كانت تعثرات في بعض املناطق يعني 

تقدم لها يد املساعدة من أجل االستدراك.

السيد الوزير، مسألة التغذية ما بغيناهاش تكون، أو اإلطعام اللي 
سميتوه اإلطعام، ما بغيناهاش تكون صفقات مركزية البد من من 
الالتمركز فهاد املسألة تحقيقا لدينامية اقتصادية في جميع األقاليم 

والجهات. السيد الوزير، آن لنا األوان أن نيمم وجوهنا تجاه العالم 
القروي، هاد املناطق تئن أطفالها تعيش املعاناة من الوالدة إلى املمات، 

السيد الوزير، البد من تمييز إيجابي ألطفال هاد العالم القروي...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا تعقيبات إضافية حول املوضوع، التعقيبات اإلضافية حول 
املخيمات ال تعقيب تفضلوا.

لايسدثرلشسدثلاطةابيثلاعلمي،ثوز أثلاشبةبثولاأ ةضل:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

فيما يتعلق باملخيمات الحضرية، تم توقيف املخيمات الحضرية 
ولن أسمح بإقامة املخيمات الحضرية ألن كانت منبع استرزاق، كانوا 
كيعطيونا األعداد واألعداد غير موجودة، ممكن أنه فعال كاين حاالت 
متفق معاك لكن عموما وهادي كانت محطة مساءلة املجلس األعلى 
للحسابات وقرر املجلس يعني طالب الوزارة، أو�سى الوزارة بإيقاف هاد 
النوع، ووفرنا الفضاءات، ثانيا وفرنا جميع الفضاءات الحتضان بنية 

اإلستقبال 150 ألف...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، السؤال الثالث واألخير السيد الوزير، إيال اسمحتوا، ال إيال 
بغيتو استفسارات أخرى من السيد الوزير نعطيوه الوقت يشرح لكم، 
إيوا اللي بغيتو. السؤال الثالث واألخير، السؤال عن أسباب ومبررات 
عدم تسوية الوضعية اإلدارية للقائمين بمهمة إطار مساعد للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن الفريق اإلشتراكي، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثسعسدثبةعز ز:

شكألثلايسدثلاوز أ،

نسائلكم على أسباب عدم تسوية الوضعية اإلدارية لألطر املساعدة 
واللي تتواجد في املراكز التابعة لوزارتكم؟

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثرلشسدثلاطةابيثلاعلمي،ثوز أثلاشبةبثولاأ ةضل:

األسباب لعدم تسوية الوضعية، ما كرهناش نسويو لهم الوضعية 
السيد النائب، املشكلة أنهم هاد األطر املساعدة تواجدوا منذ سنين 
وكانوا نفس العملية كانت في التعاون الوطني، جا واحد الوقت تحل 
أنا  اآلن  ديالهم.  اإلغفال  تم  وهادو  الوطني  التعاون  ديال  اإلشكال 
كنشتغل مع مجموعة ديال هذا باش نلقاو �سي حل على غرار ما وقع 
في التعاون الوطني، غير أنه الوقيتة اللي تحل اإلشكال ديال التعاون 
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الوطني ما كانش داك الساعة املباراة اآلن أصبحت املباراة، واش غادي 
نديرو �سي تمييز؟ هذا خيارات ما�سي سهلة كبيرة، لكن احنا كنشوفو 

كيفاش نصلحو لهم الوضعية ديالهم، شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثسعسدثبةعز ز:

شكألثلايسدثلاوز أ،

احنا كنعرفوا بأن هذا ملف موروث، وألن فيه ناس من 1977 وهما 
اليوم وصالت ل500  درهم  بداو ب100  وبأجرة  املراكز  في  كيشتغلو 
وباقي  التقاعد  لسن  وصلو  اللي  ناس  فيهم  أن  تنعرفو  واحنا  درهم، 
كيشتاغلو. وبالتالي فأملنا فيكم السيد الوزير، وأمل هاد التنسيقية 
الوطنية لألطر املساعدة فيكم أيضا أنكم انتما اللي غتاخذو املبادرة 
وتحلو هاد املشكل السيد الوزير. فاحنا تنشوفو على مستوى فقط مثال 
إقليم جرسيف هو إقليم بسيط فيه 18 حالة، األسر ديالها تعاني من 
حيث ما هما موظفين نظاميين، ما هما عندهم تغطية صحية، ما هما 

عندهم أبسط الحقوق.

وبالتالي، فالسيد الوزير، أظن أنه آن األوان، آن األوان أن هاد الفئة 
تحظى بحقها، منهم حاملي الشهادات، هاد حاملي الشهادات ممكن 
يكون عندهم الحق أنهم يولجو للوظيفة العمومية قبل ما نعلنو على 
مباراة في وجه اآلخرين، وبالتالي غاتكون تسوية الوضعية ديالهم بواحد 
اعتامدو  وأيضا  وقانونية،  وسلسة  سليمة  غتكون  هي  اللي  الطريقة 
املقاربة التشاركية ألن التنسيقية الوطنية لألطر املساعدة طلبات باش 
تشوفكم السيد الوزير، وتجلس معاكم على هاد امللف واللي هما تيأكدو 

أنه في إطار املقاربة التشاركية البد أنه غتلقاو حل أنتم وإياهم وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي حول األطر املساعدة؟ 
ال تعقيب إضافي، السيد الوزير عندكم ما تضيفو حول هذا املوضوع.

لايسدثرلشسدثلاطةابيثلاعلمي،ثوز أثلاشبةبثولاأ ةضل:

شكرا، فعال اللي قلتوه السيد النائب غير اللي كاين أنه الوقت اللي 
دخلو في النهار األول كان عندهم واحد العقدة مع جمعيات املجتمع 
املدني، ومن بعد تحولو ووالو خاصهم يكونوا في الوزارة، هاد ال�سي اللي 
 ،

ً
وقع راه هاد التحول ألنه نهار األول مكانش يعني القرار تخ�سى خطأ

القرار كان صائب، ولكن في غياب واحد اإلطار ديال مساعد اجتماعي 
للضياع،  الدول، اصبحوا عرضة  ديال  في مجموعة  كما هو موجود 
ما طلبوش يشوفوني جاو دارو إضراب أمام الوزارة، لو كانوا طلبوا 
يشوفوني الباب ديالي مفتوحة، دارو اإلضراب حنا احترمنا ما عندنا ما 

نديرو، حق اإلضراب مضمون، نهار يبغيو يشوفوني ونجلسو في الطبلة 
أنا موجود، شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، إذن بهذا نكون قد أتينا على جميع األسئلة 
حول  املوالية  األسئلة  إلى  ونمر  والرياضة.  الشباب  بقطاع  الخاصة 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، جوج ديال األسئلة، السؤال األول 
عن التحديات النجاعة الطاقية على املستوى الترابي للسيدات والسادة 

النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثاشكأ:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

الطاقات  تطوير  في  القطاعية  اإلستراتيجيات  أهداف  تحقيق 
والنجاعة الطاقية يرتبط بالنهوض بمؤهالت املغرب في هذا املجال، 

فماذا أنتم متخذون من إجراءات في هذا اإلتجاه؟ وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، مرحبا السيد الوزير تفضلوا الجواب.

لايسدثعز زثربةح،ثوز أثلاطةقلثولملعةدنثولاتنمسلثلمليتدلمل:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم.

لايسدةثلاأئييل،

أشكر السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال، وإن كان يصعب 
في دقيقتين أن نتحدث على إستراتيجية اللي كتكلم على حوالي 40 مليار 
ديال الدوالر من اآلن إلى 2030 ديال اإلستثمارات في املجال ديال الطاقة، 
75 % في الطاقات املتجددة، بشقيها اإلنتاج يعني من خالل املوارد 
اللي عطانا هللا سبحانه وتعالى، وثم بالشق الثاني ما يسمى بالنجاعة 
الطاقية بمعنى يعني ترشيد اإلستهالك، فإذن يصعب. ولكن اللي يمكن 
لي نقولكم الحمد هلل، استطعنا أنه نحققو واحد النتائج مهمة إلى حدود 
اآلن، النتائج ديال 2020 غادي نفوتوها األهداف، كنا كنقولو 42 % 
يعني غادة تكون جاية من الشم�سي والريحي واملاءي إن شاء هللا غالبا 
ما غنفوتها، 2030 غالبا ما غنفوتها ألن هناك استثمارات كبيرة، الحمد 
هلل ناجحة، وهناك ثقة في البالد ديالنا. أكثر من ذلك مشينا أبعد من 
ذلك، كيفاش هاد القدر املالي اللي غيستثمر في البالد ديالنا، يعني ننجح 
في أن يكون عندنا صناعة طاقية ليس فقط إنتاج الكهرباء أو ترشيد 
اإلستهالك بل أكثر من ذلك، أن يتطور اقتصاد الطاقة بشكل جيد في 
بالدنا، وهذا هو التوجه اللي ماشية فيه البالد ديالنا إن شاء هللا، وراه 
بدأت عملية التنزيل في كافة القطاعات، فقط يعني كنحتاجو إلى تعبئة 
شاملة بما فيها الشركاء واملنتخبين وخاصة املنتخبين املحليين اللي هما 
معنيين بهذا املوضوع من حيث إيجاد العقار أو أيضا من حيث إستعمال 
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الجماعات  ديال  اإلستعماالت  في  يعني  الطاقة  ديال  الترشيد  وسائل 
املحلية.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاعز زثلاعةيض:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

املجهودات  على  أيضا  على جوابكم، وشكرا  الوزير  السيد  شكرا 
التي تقومون بها رفقة طاقمكم اإلداري والتقني، ليتصدر املغرب مكانة 
مرموقة في مجال تطوير الطاقة املتجددة وترسيخ النجاعة الطاقية. إال 
أنه السيد الوزير، وباحتكاكنا املباشر مع املواطن، نريد منكم كما يريد 
املواطن البسيط اإلسراع في إخراج النتائج بحيث يكون لها األثر املباشر 
على جيبه، وما دمتم قلتو بأن بالفعل يعني هناك إجراءات كثيرة غادي 
نوقفو على جوج ديال اإلجراءات فقط: األولى اللي تتهم دعم الجماعات 
لتخفيض  الطاقية  النجاعة  إطار  في  الترابية  الجماعات  أو  املحلية، 
فاتورة اإلنارة العمومية، ومنه األثر اإليجابي على ميزانية الجماعات 
الترابية وعلى التنمية املحلية فأين وصلت أجرأة تفعيل الشطر األول 
من إستراتيجية النجاعة الطاقية، بحيث جئتم بعقد برنامج بين الوكالة 
املغربية للنجاعة الطاقية والقطاعات الوزارية والجماعات الترابية؟، 
ونريد أيضا إجراءات عملية القتناء املعدات الخاصة بالطاقة الشمسية 
والطاقة الريحية وغيرها ليتمكن املواطن البسيط خاصة القروي من 
سد حاجياته من الطاقة بثمن أقل. وفي األخير، أسائلكم السيد الوزير، 
املغربية  بالجامعات  الجامعيين  واألساتذة  للمهندسين  دور  من  هل 
واملؤسسات العليا الغير التابعة للجامعة في مجال الطاقات املتجددة؟ 

وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

السيد  املوضوع؟  حول  إضافية  تعقيبات  النائب،  السيد  شكرا 
الوزير تفضلوا.

لايسدثعز زثربةح،ثوز أثلاطةقلثولملعةدنثولاتنمسلثلمليتدلمل:

بالنسبة للنقطة األخيرة يمكن لي نطمأنكم بأن بالدنا الحمد هلل كانت 
سباقة باش يكون عندها واحد املركب ديال البحث العلمي اللي موجود 
في بنجرير، يعني في إطار املعهد، وهو مؤسسة إستراتيجية املعهد الوطني 
للبحث العلمي في مجال الطاقات املتجددة ويشتغل مع كافة الجامعات 
بل يشتغل مع جامعات دولية، وبدأنا نعطي نتائج، بل هناك كثير من 
املنتوجات العاملية تأتي إلى بالدنا من أجل تقييم يعني هذا املنتوج، 
الحمد هلل هذا واحد العمل جبار. فيما يتعلق بالجماعات املحلية، حتى 
ولو لم نقم بأي �سيء، مع وزارة الداخلية نشتغل على هاد املوضوع، 
فالجماعات املحلية هي مضطرة أن تقوم بعملية الترشيد، في ما يتعلق 

بالكهرباء وفي ما يتعلق باملاء...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، إذن نمر إلى السؤال الثاني في هذا القطاع 
القروي  بالعالم  والكهرباء  املاء  فواتير  تحصيل  واألخير حول صعوبة 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثإسمةعس8ثملةوي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

لايسدثلاوز أثلملحترم،

دخلت قبة البرملان ألنقل لكم أمل وألم ساكنة العالم القروي بصفة 
عامة، وساكنة الجنوب الشرقي بصفة خاصة، هاد الساكنة تعاني في 
صمت من بطء عجلة التنمية وانعدام أبسط مقومات العيش الكريم، 
وعلى رأسها صعوبة استخالص فواتير املاء والكهرباء في العالم القروي. 
مدخرات  تستنزف  القروي  العالم  ساكنة  املحترم،  الوزير  فالسيد 
قوت يومها من أجل التزود باملاء والكهرباء، فما بالك التنقل ملسافات 
الفواتير،  هذه  استخالص  أجل  من  األحيان  بعض  السفر  أو  طوال 
فعلى سبيل املثال ال الحصر، إقليم ورزازات جميع الجماعات القروية 
من »وسلسات« إلى »امي نوالون« يستنزف املواطن البسيط من ماله 
الخاص ما يعادل أزيد من الفاتورة الطاقية أو فاتورة الكهرباء واملاء، 

فماذا أنتم فاعلون؟ وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

لايسدثعز زثربةح،ثوز أثلاطةقلثولملعةدنثولاتنمسلثلمليتدلمل:

تحال موضوع الفاتورة ديال الكهرباء غنرجع ليها، ربطوها بالعيش 
الكريم والحكاية أعتقد أن هناك تطور كبير جدا، يمكن من بعد نذاكرو 
على األرقام. على مستوى الجهات، صحيح هناك خصاص على مستوى 
بالدنا بصفة عامة ولكن غير ناخذو 10 سنوات، ناخدو 15 سنة فين 
كنا وفين رجعنا باش الواحد حتى يكون حكمه عادال، والحال أيضا 
أن عندكم مجلس جهوي اآلن عنده برنامج طموح بشراكة مع كثير 
من القطاعات آخرها تم التوقيع على ما يتعلق ب«راميد« وإستعمال 
الوسائل ديال النقل باش املواطن يكون في الخدمات الطبية تحسن، 

باش نجاوب على النقطة األولى ألن درتيها كمدخل؛

النقطة الثانية، أهم تحدي اآلن بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء، 
بطبيعة الحال التحديات كثيرة فيما يتعلق بتأهيل اإلنتاج املحطات، 
تأهيل شبكة ديال النقل، تأهيل يعني ما يسمى بترشيد التدبير، هناك 
اآلن اشتغال بطريقة دقيقة على مستوى أن نكون قريبين من املواطنين، 
ما غنتكلمش على الوسائل التكنلوجية التي بدأت تستعمل على بطاقة 
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األداء املسبق، ولكن مشينا أبعد من ذلك اآلن كنعاودو النظام ديال 
على  ينوبو  هما  لهم  غيمكن  اللي  املواطنين  نختارو  باش  اإلستشارة 
املكتب الوطني للكهرباء باش يكونوا قراب من جميع املواطنين في األداء 

ديال الفاتورة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثإسمةعس8ثملةوي:

شكألثلايسدثلاوز أ،

احنا ما جيناش هنا باش نحكيو حكاية، هادي معاناة ديال مواطنين، 
ديال مواطنين تيعانيو في الجبال وفي القرى، لذلك ما�سي املكان املناسب 
باش نضحكو على املعاناة ديال املواطن. بالنسبة لينا احنا كموقعنا في 
املعارضة تنقتارحو عليكم حلول كمثال تعميم العدادات ذات الدفع 
املسبق اللي ما عرفناش عالش ما بقاش جاري بها العمل، كمثال فتح 
األخذ  كمثال  والكهرباء،  املاء  فواتير  الستخالص  البريد  ديال  أبواب 

بعين اإلعتبار جمعيات املجتمع املدني من أجل استخالص عفوا أو 

قراءة العدادات في العالم القروي، على املستوى املتوسط والبعيد ملا 
ال تكونون أكثر طموحا ونستعملو داك العدادات الذكية إسوة بدول 

كفلسطين اللي 10 سنين هادي وهي مستخدما هاد العدادات، ملا ال 

تشجعون الطاقات املتجددة لإلستعماالت الذاتية في العالم القروي 

ونحن ننخرط في هاد السياق وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية حول هاد املوضوع؟ تفضل 

السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثبنعطسل:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

السيد الوزير، عمالة سال قريبة غير حدا الرباط، جماعات قروية 

للصخيرات-تمارة،  كتم�سي  وال  تخلص  الخميسات  إلقليم  كتم�سي 

الدائرة  هادي  ديالي،  الكالم  في  الوزير  السيد  مسؤوليتي  وكتحمل 

التشريعية ديالي وأنا عارف أشنو كاين، ومن 2005 توقفت هاد العملية، 

وكنت رئيس مجلس وكانوا كيجيوعندنا للمكتب وكيخلصو الناس، دابا 

ما كيجيوش من 2005، وطرحت السؤال في 2007 على الوزيرة السابقة 

بنخضرة وما ّدار والو السيد الوزير، راه ما يمكنش يتحول واحد باش 

يخلص واحد الفاتورة ديال 100 درهم، يخسر 50 درهم يم�سي حتى 

لعمالة الخميسات، يم�سي لسيدي عالل البحراوي، السيد الوزير، هاد 

ال�سيء راه كاين، كنقولك أنا كنتحمل مسؤولتي وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير هل تودون الجواب.

لايسدثعز زثربةح،ثوز أثلاطةقلثولملعةدنثولاتنمسلثلمليتدلمل:

على أية حال غادي نرجع للنقطة ما جايينش هنا فهاد القبة، فهاد 
املؤسسة الدستورية باش نضحكو على الناس، بطبيعة الحال جاي هنا 
باش كنتكلمو بهذه الصراحة، انتا قلتي كالمك وأنا قلت كالمي ومن بعد 
ذلك املواطن غادي يعرف شكون اللي كيضحك عليه، ما�سي انت أستاذ 
كنتكلم على السيد النائب األول اللي قال. احنا هنا جايين كنتحملو 
املسؤولية ديالنا، بطبيعة الحال باش فعال نحيدو اللي كيضحكوعلى 
املغاربة، باش فعال ما نخليوهمش ينجحو في املهمة ديالهم، باش فعال 
نحسنو الخدمات للمغاربة، باش فعال نكونوا قراب منهم، باش فعال 
نديرو العملية ديال اإلصالحات النوعية مرة اللي ما قدرش يتحملها 
واحد العدد ديال مع األسف الشديد اللي عندهم façade دفاع املواطن 
وفي الخفاء عكس ذلك. ولذلك حنا اشتغلنا ومن بينها عملية تأهيل 
املكتب الوطني للكهرباء، واللي قمنا بقرارات في الحكومة ديال ال�سي عبد 
اإلله بنكيران واستمرينا فيها اآلن باش يمكن لنا نطورو الخدمات، وأنا 
كنقول لكم وكنتحملو واحنا اآلن كنشتغلو اآلن أكثر من ذلك، اقترحنا 
أننا نديرو شراكات مع الجماعات املحلية باش نطورو هاد الخدمات 
ديال األداء، دفتر التحمالت غيم�سي في إتجاه نعطيو للناس اللي هما 
باش  بدينا كنديرو شروط  املنطقة  في واحد  كان  آخر دفتر تحمالت 
يكون نعطيو األولوية للمعطلين اللي عندهم الحد األدنى من اإلمكانيات 
التقنية باش يكونو قراب من املواطنين، باإلضافة أنا كنستغرب قريبة 

من سال مع العلم أن الوسائل التكنولوجية املتاحة...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير على مساهمتكم في هذه الجلسة. ونمر إلى قطاع 
السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، 
إذن السؤال إيال اسمحتوا.. السؤال القطاع الحالي انتهينا مع القطاع 
القطاع الحالي هو السياحة والنقل الجوي والصناعة  السابق، اآلن 
التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي. السؤال عن وضعية املطارات املغربية 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعز زثلالبةر:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم.

السيد الوزير، السؤال ما هي اإلجراءات التي تنوي الوزارة لتحسين 
الخدمات في املطارات عامة، وتوسيع املطار محمد الخامس خاصة، 
والكل يعلم بالتكلفة الهائلة التي صرفت في هاد املجال، وبالتالي التماطل 
ألكثر من 5 سنوات من جهة أخرى. فماذا أعددتم لإلسراع لتوسيع مطار 

محمد الخامس؟ وشكرا.
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لايسدةثرئييلثللجليل:

تفضلوا السيد الوزير مرحبا بكم.

للجويث ولانق8ث لايسةحلث وز أث سة د،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولالقتصةدثلال تمةعي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

شكألثلايسدثلانةئ7ثلملحترم،

شكرا على هاد السؤال املتعلق بوضعية املطارات بصفة عامة في 
اململكة، البد ما نعترفو أن املكتب الوطني للمطارات عمل مجهودات 
كبيرة فهاد السنوات األخيرة، وإنجازات كبيرة على مستوى املدن والجهات 
السياحية ديال اململكة، وايال بغيتي نذكر على سبيل املثال اإلنجاز ديال 
مطار مراكش، مطار فاس، مطاركلميم، مطارات أخرى وإنجازات كبرى. 
وكتبقى طبعا اإلشكالية ديال إتمام إنجاز املحطة األولى ديال املطار 
الدولي ديال محمد الخامس اللي عرف واحد التماطل وواحد التعطيل 
منذ سنوات وراجعة ألسباب اللي كلنا كنعرفوها. اللي هو مهم اليوم هو 
أننا كنشتغلو على تتميم أشغال هاد املنشأة املهمة ديال مطار محمد 
بالتجهيزات  األولى  املحطة  تكون هاد  باش  متفائلين  الخامس، واحنا 
ديالها موجودة قبل الصيف املقبل، واحنا في تتبع مستمر الستكمال 
األشغال في هاد املنطقة. إضافة إلى املنشآت وإلى اإلستثمارات في البنيات 
التحتية، كاين إشكالية كذلك ديال الخدمات املقدمة داخل املطارات 
واملدة الزمنية اللي كيقضيوها املسافرين في املطارات، واحنا كنشتاغلو 
على تقليصهاد املدة بشراكة مع الشركاء ديالنا مع املصالح األمنية، 
كنوفرو اليوم التجهيزات واملعدات اللي غادي تمكن بقراءة إلكترونية 
لجوازات السفر، اللي غادي تقلص بدون شك من هاد املدة الزمنية 

اللي كيقضيوها املسافرين في املطارات الكبيرة ديال املنبع.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب للتعقيب.

لانةئ7ثلايسدثعز زثلالبةر:

السيد الوزير، حقيقة حاليا ما نحملوكمش املسؤولية ألن مازال 
من  سبقوكم  اللي  حتى  املسؤولية  نحملوش  ما  ولكن  بديتو،  عاد 
قبل. ولكن اليوم كوزير السياحة، وزير النقل الجوي، وزير الصناعة 
التقليدية، تنعرفو جميعا بأن بدون نقل جوي حتى �سي حاجة مغادي 
تكون، وخاصة اليوم الكل كيهضر على املشكل ديال املطار ديال الدار 
البيضاء ولألسف، في جميع الوسائل ديالو: أوال في اإلنتظارات، بعض 
الرحالت الدولية فداك القاعة اللي تتبدى من 6 ديال العشية حتى ل9 
حتى ل10، يعني الرحالت تيمشيو للدار البيضاء وطنجة وكذا مشاكل 
جد عويصة البد من إعادة النظر؛ املشكل الثاني، وهو عدم دخول 
الزوار مع العائالت ديالهم؛ املشكل الثالث السيد الوزير، هذا مشكل 

ربما غتقول بأنه مشكل أمني، احنا مع األموراألمنية، ولكن ما�سي مع 
األمور ديال سوء التدبير خاصة في الخدمات وحتى في العفش.

أما من ناحية عدم التنسيق بين اإلدارات، الوزارة ما بين الوزارة 
 »ONDA« واملكتب، احنا تنعرفو بأن الوزير مع الرئيس أو املدير ديال
ومع الرئيس ديال الخطوط امللكية املغربية، احنا تنعرفو كيفاش تتم�سي 
األمور. حقيقة انتوما هما املسؤول األول، أي رئيس املجلس اإلداري، 
ولكن تنعرفو بأن الضغوطات واألمور اللي هي كاينة واملسؤوليات ربما 
حدود املسؤولية ديالكم. ولكن اليوم كنطلبو من هللا ومنكم ألن ربما 
غادي تحاولو تجتاهدو باش ربما توصلو لبعض األمور، بعض األسئلة، 

ما هي اإلجراءات التي تنوي الوزارة لتحسين الخدمات...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، إذن تعقيبات إضافية حول هاد املوضوع؟ تفضل.

لانةئ7ثلايسدثصةلحثلمللوكي:

السيد الوزير، نشكركم ومن خاللكم والحكومة على املجهودات 
السيد  تعلمون  كما  عموما.  املغرب  ديال  املطارات  لتأهيل  املبذولة 
الوزير، أهمية املطار ديال أكادير املسيرة بالنسبة ملدينة أكادير منطقة 
ديال  التنقالت  مستوى  وعلى  السياحة  مستوى  على  عموما  سوس 
املواطنين. الشكر كذلك على الجهود يعني املبذولة لتأهيل هاد املطار، 
ولكن نطلب املزيد من الجهد وكذلك العطاءات لهاد املطار. كذلك أنتم 
قمتم بجهد فيما يخص الدعم ديال املطار من خالل الطيران اللي عندو 
الكلفة الرخيصة بالتعاون مع جهة سوس، وبالتعاون كذلك مع جماعة 
أكادير، نريد كذلك مزيد من املجهود فهاد الجانب. كتبقى النقطة ديال 
استقبال املواطنين، راه اشار ليها املواطنين اللي كيجيو، يعني، يستقبلو 
الناس ديالهم وال كيصيفطوهم كيلقاو صعوبات ال بد من حل هذا 

املشكل، وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب آخر؟ ال تعقيب. تفضلوا ايال كان �سي، 
ال ليس هناك تعقيب السيد الوزير، تفضلوا.

للجويث ولانق8ث لايسةحلث وز أث سة د،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولالقتصةدثلال تمةعي:

بالنسبة لإلشكاليات اللي طرح السيد النائب املحترم ال�سي اللبار 
احنا كنعرفوها، اللي هو أسا�سي هو أن املجهودات كلها كتم�سي اليوم في 
اتجاه واحد لتحسين نوعية الخدمات داخل املطارات املغربية، املطارات 
هي أول بوابة لهاد السواح، واملجهودات اللي كنديرو في ترويج السياحة 
والوجهات السياحية إيال ما وفرناش واحد الظرفية ديال اإلستقبال 
اللي تكون مالئمة وتكون سريعة، األخذ باإلعتبار طبعا املسائل األمنية 
اللي هي أساسية، واللي هي كذلك رمز من الرموز ديال بالدنا، ألن خصنا 
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ال بد ما نحافظو على اإلستقرار وعلى السالمة داخل بالدنا. وال بد بهاد 
املناسبة باش نشكرو املجهودات اللي كتقوم بها املصالح األمنية لتوفير 
هاد السالمة وتوفير هاد اإلستقرار اللي هو من الرأسمال األسا�سي ديال 
بالدنا، وخصنا ال بد ما نحافظو عليه، طبعا كاين إشكاليات بعض 
اللي خصنا  األوقات، بعض األوقات ديال الضغط وديال االزدحام، 

نعالجوها بطريقة...

لايسدةثرئييلثللجليل:

السياحي  املنتوج  تثمين  حول  واألخير  الثاني  السؤال  إذن  شكرا، 
للوحدة  اإلستقاللي  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلابكةوي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

املعالم  واضحة  إستراتيجية  الحكومة  لدى  هل  الوزير،  السيد 
لتثمين املنتوج السياحي املغربي حتى يصبح قادرا على التنافس وتجاوز 

التحديات املطروحة؟، وما هي التدابير املتخذة لجعل املنتوج السياحي 

املغربي حاضرا بقوة في األسواق العاملية؟ شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير للجواب.

للجويث ولانق8ث لايسةحلث وز أث سة د،ث محمدث لايسدث
ولاصنةعلثلاتقلسديلثولالقتصةدثلال تمةعي:

السؤال، كما كتعرفو  هاد  املحترم كنشكرك على  النائب  السيد 

السياحة من القطاعات األولى اللي استافدت من خطة إستراتيجية 

لتنمية هذا القطاع ديال السياحة، يمكن في بداية 2000، بداية 2000 

تقريبا توضع املخطط األول ديال التنمية السياحية، واللي هو معروف 

باملخطط األزرق. طبعا واكبو من بعد مخطط آخر اللي هو مخطط 

2020 واللي هو شمولي أكثر من »املخطط األزرق«، هاد املخططات 

اليوم عرفت واحد النوع ديال ديال التنزيل اللي هي يمكن غير كافية، 

واحنا كنشتغلو اآلن على وضع واحد الخطة إستراتيجية لتنزيل ولتفعيل 

ولتسريع اإلنجازات اللي هي كاينة فهاد املخططات اإلستراتيجية ديال 

التنمية السياحية. كنشتغلو كذلك من خالل االتفاقيات اللي توقعت 

مع عدة شركاء، توقعت مع وزارات وقطاعات وزارية، توقعت كذلك مع 

جماعات محلية، مع الجهات...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب تفضل.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلابكةوي:

شكألثلايسدثلاوز أ،

إذا كانت بالدنا تزخر بمنتوج سياحي يتميز بخصوصيته وتنويعه، 
فإن استغالله بشكل أفضل الزال بعيد املنال كما هو الشأن بالنسبة 
للمنطقة الشرقية خاصة فيما يتعلق بمحطة السعيدية التي تحتاج إلى 
تسويق عالمي حتى ال يظل استغاللها موسميا في غياب أنشطة سياحية 
بديلة على غرار مدينة أكادير، باإلضافة إلى شاطئ »رأس املاء« الذي 
يفتقد إلى البنيات التحتية السياحية وكذا املرافق العمومية الكفيلة 

باستغالل هذا املنتوج السياحي الشاطئي، وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

ليست  املوضوع؟  حول  إضافية  تعقيبات  النائب،  السيد  شكرا 
في  مساهمتكم  على  الوزير  السيد  شكرا  إضافية.  تعقيبات  هناك 
إلى القطاع املوالي. القطاع املوالي، األسرة والتضامن  املوضوع، ونمر 
واملساواة والتنمية االجتماعية، أهال السيدة الوزيرة، تفضلوا السؤال 
حول النهوض بأوضاع الطفولة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثزكسلثلملأ ني:

السيدة الوزيرة، النهوض بأوضاع الطفولة يعني التنزيل الصحيح 
بحقوق  املتعلقة  الدولية  للمواثيق  وأيضا  املغربي  الدستور  ملضامين 

الطفل اللي موقع عليها املغرب، معناها الحق في التعليم، في الصحة، 

الحق أيضا في الحماية، حماية من االستغالل من العنف، من اإلهمال، 

البرنامج  تفعيل  أو  تنزيل  عن  ماذا  الوزيرة،  السيدة  ذلك...  غير  إلى 

التنفيذي للسياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة؟.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيدة الوزيرة.

لايسدةثبيسملثللحقةوي،ثوز أةثلألسأةثولاتضةمنثولمليةولةث
ولاتنمسلثلال تمةعسل:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسمثلاصالةثولايالمثعلىثسسدثلملأسلين.

أشكر السيدة النائبة املحترمة على هذا السؤال، وأؤكد أن السياسة 

الخطة  تقييم  إثر  على  جاءت  الطفولة  لحماية  املندمجة  العمومية 

الوطنية للطفولة والتي جاءت تحت شعار »عالم جدير بأطفاله« والتي 

وقفنا على الخصاص املتعلق بحماية األطفال. هذه السياسة العمومية 

انطالقا من املناظرة الوطنية في 2014، جعلت كل قطاع من القطاعات 

تتحمل مسؤوليتها في تحقيق هذه الحماية لألطفال املغاربة.
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لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، تفضلي السيدة النائبة تعقيب.

لانةئبلثلايسدةثزكسلثلملأ ني:

هاد  وعلى  التقييم  هذا  على  مشكورين  انتما  الوزيرة،  السيدة 
املشروع ديال السياسة العمومية املندمجة من أجل الطفولة، واآلن 
مرت واحد 3 سنين وال 4 سنين على هذا يعني صدور هاد السياسة 
العمومية، من حقنا اآلن نديرو واحد التقييم حول اآلثار أو األثر حول 
الطفولة ديالنا، كنالحظو بأن عدد ديال األطفال املهملين واملعنفين اللي 
تيعرفو االعتداءات إلى غير ذلك يرتفع. طبعا هاد املسألة يمكن نقول 
بأنه إيال شفنا املداخل األساسية ديال السياسة العمومية فيما يخص 
الترسانة القانونية، باقي محتاجة لواحد العمل يعني جبار باش يمكن 

يكون عندنا واحد الترسانة قانونية حمائية لألطفال ديالنا.

إدماج  كنلمسوش  ما  العمومية،  السياسات  أيضا  يخص  فيما 
فعلي لحماية الطفولة في خطط العمل ديال القطاعات الوزارية، وما 
كنلمسوش نفس ال�سي ما كنلمسوش في برامج العمل في برامج التنمية 
ال ديال الجماعات املحلية، وال ديال العماالت، وال ديال الجهات، ما 
السيدة  وأيضا  العمومية.  السياسة  هاد  ديال  اإلدماج  كنلمسوش 
الوزيرة، بغيتك تشرحي لي واش استطاعتو أنكم تأسسوا العمل ديال 
التنسيقي على املستوى الترابي ألن هذا هو اللي مهم واللي قريب األطفال 

ديالنا اللي كيعانيوا، ما بين مختلف املتدخلين....

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، إذن تعقيبات إضافية حول املوضوع؟ ال تعقيب. السيدة 
الوزيرة كاين هناك، ما زال باقي شوية الوقت.. نعم، تفضلوا

لايسدةثبيسملثللحقةوي،ثوز أةثلألسأةثولاتضةمنثولمليةولةث
ولاتنمسلثلال تمةعسل:

لايسدةثلاأئييل،

السيدة النائبة املحترمة، تكلمتي على قطاعين مهمين؛ قطاع ديال 
الصحة والقطاع ديال التعليم، بغيت نقول لك بأنه قطاع التعليم عرف 
واحد التطور مهم جدا، وهنا عندي األرقام بحيث أنه تطورنا ب 60,2% 
من أجل تعميم التعليم على كل األطفال وهذا بفضل البرامج اللي دارتها 
الدولة، طبعا »تيسير« كانت قبل من السياسة العمومية ولكن فك 
العزلة عن األطفال في العالم القروي في الواقع فيها واحد العمل اللي 
جا مستمر عبر التدخالت ديال الدولة، وأيضا إحداث مجموعة من 
دور الطالب والطالبة اللي وضعت حد للهدر املدر�سي، وبغيت نقول لك 
بأن %76 من مجموع مؤسسات الرعاية اإلجتماعية هي دور الطالب 
والطالبة اللي كتآوي واحد العدد ديال الفتيات واألطفال اللي كانوا 
غادي يكونوا عرضة للشارع، ما غاديش يمشيو للمدرسة، ما غاديش 

يكملو التعليم ديالهم، وبفضل هاد العمل هذا، الحمد هلل، اآلن راه 
متمدرسين. بغيت نقول كذلك أن صندوق التماسك اإلجتماعي اللي جا 
وضمن لنا تمدرس األطفال املعاقين واللي رصد فقط.. قلتي لي عندي 

الوقت...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، إذن ننتقل إلى القطاع املوالي ويتعلق األمر بالقطاع املكلف 
بالشؤون العامة والحكامة، سؤال واحد كذلك يتعلق بضبط ومراقبة 
املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات  باملغرب  املحروقات  أسعار 

فريق العدالة والتنمية.

لانةئ7ثلايسدثإبألهسمثلاشو خ:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

اللي  اإلرتفاع  جهة  من  اإلعتبار  بعين  اخذينا  إيال  الوزير،  السيد 
الوضعية  أخرى  جهة  ومن  األخيرة،  الفترة  في  النفط  أسعار  كتعرفو 
الشرق األوسط وفي  في  كاين خاصة  اللي  والنزاعات  الراهنة  الدولية 
الخليج، فبالتالي هاد ال�سي أكيد غادي يكون عندو تأثير سلبي وغيأدي 
السيد  لذلك  بالدنا.  في  وليصانص  املازوط  د  الثمن  ديال  لالرتفاع 
حماية  أجل  من  غاتخذوها  التي  اإلجراءات  عن  كنساءلكم  الوزير، 

املواطنين فهاد املوضوع.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا.

لايسدثلحينثلادلودي،ثلاوز أثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثبةاشؤونثلاعةملثوللحكةمل:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

شكألثلايسدثلانةئ7،

هذا  عليه،  وجاوبتي  السؤال  راه حطيتي  انتايا،  راك جاوبتي  ايوا 
العرض  مشكل  ما�سي  البترول  سعر  كتعرفوها،  استثنائية  ظروف 
والطلب، مشكل الظروف ديال الصراعات والحمد هلل اللي ما زادتش 
 راه ما تلقاش، حتى ما تلقاه كاع، حتى 200 دوالر 

ّ
هاد الصراعات، وال

ما تلقاهاش، ألن اإلشكالية هو إيال كانت �سي صراعات كبيرة فديك 
باش   l’assurance لتمايا  تيبغيوش يمشيو  ما  البواخر  املنطقة، حتى 
تاخد l’assurance ديال »Lloyd« حتى وحدة ما تم�سي. إذن من املفروض 
إيال األمور رجعت األمور العادية راه حتى سعر البترول غادي يتراجع، إن 
شاء هللا. أما واش كاين �سي اقتراح آخر، آش نديرو؟ كاين �سي اقتراح؟ 
درنا لكم »محطتي« غاتلقاو دروك اآلن شوفوا في 20 كيلومتر غتلقاو 
حوالي درهم دالفرق من محطة ملحطة، درهم بين محطة ومحطة. إذن 
اعطينا الوسائل باش املواطن حتى هو يعاونا ما يمشيش لديك املحطة 
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اللي غالية، كاين اللي زايدة درهم على وحدة اخرى، يقلب على الرخيصة 
واالخرين بالسيف عليهم يهبطو الثمن، راه بالضبط ايال الناس غادي 
يستغلو الغفلة راه غادي يستغلو الغفلة إذن خاص الشعب يكون فايق.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلالطسفثبأحو:

شكألثلايسدثلاوز أ،

الجيو- الظروف  فهاد  ما�سي  األسا�سي  اإلشكال  الحقيقة  في  هو 

إستراتيجية وإن كانت هي كانت ال قدر هللا غادي تسبب إشكال كبير 

في أسعار النفط، ولكن اإلشكال اللي عندنا في املغرب هو في الضبط 

واملراقبة والتتبع ديال هاد األسعار داملحروقات على مستوى البيع د 

الحكومة  نحيي   2015-2014 ديال  للتجربة  مشينا  إليا  ألن  العموم، 

السابقة على اإلصالح ديال هاد صندوق املقاصة، ألن بالفعل جنبت 

املالية العمومية واحد الكارثة، ولكن من بعد اشنو وقع؟ أثناء التحرير 

الكامل بقى املواطن مباشرة في مواجهة مع شركات املحروقات واحنا 

جميع  أن  الصحافة  عند  متداول  معلومات  هذه  كنعرفو  كاملين 

ثالث  ديالها  األرباح  ارتفعت  املحروقات  شركات  جميع  الشركات، 

أضعاف إلى خمسة أضعاف سنة 2016 بمعنى مباشرة بعد التحرير، 

طبعا هنا مجلس املنافسة ما عندناش وهذا إشكال كبير يعني مجلس 

الحكومة  األقل  على  ولكن  األسا�سي،  ديالو  الدور  هو  هذا  املنافسة 

مدعوة ونحن معها أنها تحاول تضبط امليكانيزمات املتحكمة في أسعار 

املحروقات اللي كتباع للعموم، ألن بالفعل راه كاين إشكال حقيقي. قبل 

ي كانت الحكومة كتصدر داك البيان النصف شهري في 01 في الشهر 
ّ
مل

16 في الشهر املواطن كيتيق بالحكومة ال الحكومة السابقة وال  وفي 

الحكومة الحالية كيتيق بها وكيم�سي معها فهاد املسائل ديالها وكيتسنى 

داك 01 في الشهر و16 في الشهر. ولكن عند التحرير الكامل، وما بقاش 
داك املواكبة دالحكومة وقع عندنا إشكال ألن حتى املواطن واخا يكون 

السعر حقيقي غادي يشك غادي يقول لك ما يمكن�سي هاد الشركة ما 

غاتستغلني�سي، ما يمكن�سي الشركة ما غتستغل�سي داك الهامش دالربح 

تعاود توسعوا من 7 إلى 14 أو 20 % وبين قوسين هذا النقاش كان حتى 

في فرنسا، ما يمكنشاي هاد الشركات ما غاتوسعش الهامش دالربح 

ديالها. بالتالي الحكومة هي مطالبة ونحن معها نحييها على البرامج وعلى 

األوراش اللي عمالتها ولكن...

لايسدةثرئييلثللجليل:

تفضل  املوضوع،  حول  إضافية  تعقيبات  النائب،  السيد  شكرا 
السيد النائب. بالتي نجمعوا التعقيبات السيد الوزير، تفضل.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلبدرلر:

التوقيت السيدة الرئيسة، آش غانقول لك السيد الوزير، ال حول 
وال قوة إال باهلل، إيال كاين �سي حاجة �سي مثال ديال الضحك على املغاربة 
والتفلية عليهم هو هاد املوضوع ديال املحروقات وال هاد املوضوع اللي 
قلتي دابا واقف وتتسحابو أنه إنجاز مهم هو ديال programme ديال 
»محطتي«، هاد programme هذا انتما تديروا اإلشهار للشركات ما�سي 
تتقولو للمغاربة ها فين كاين الرخى، باهلل عليك واش على قبل 10 وال 
20 سنتيم وال 30 سنتيم على أكثر أكثر حد وأتحداك أنت اللي قلتي ليا 

درهم...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا شكرا، انتهى..

لايسدثلحينثلادلودي،ثلاوز أثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثبةاشؤونثلاعةملثوللحكةمل:

إيوا انت عندك الفلوس بزاف ما تتحسبش ب20 سنتيم و30، مول 
الطاك�سي راه تيحسب 2 سنتيم و3، إيال انت ما كتديهاش فهاد ال�سي 
احنا كنتعاملو مع ديك الفئة اللي ضعيفة اللي كتقلب على 50 سنتيم 
و60 سنتيم، انت إيال غناك هللا، هللا يعاونك ما تنتكلمش معاك ما 

دايرش لك »محطتي« دايرها لالخرين...

لايسدةثرئييلثللجليل:

الوزير  للسيد  فرصة  خلي  اسمحتوا..  ايال  النائب،  السيد  ال  ال 
يجاوبك، ال ال اسمح لي ايال اسمحتوا واخا نسمعو للسيد الوزير بعدا 
شنو كيقول، ال ال السيدة النائبة ايال اسمحتي ايال اسمحتوا هللا يخليكم 
نسمعو للسيد الوزير، راه مسؤول على كالمه خليه يتكلم خليوه نشوفو 

شنو غادي يبلغ...

لايسدثلحينثلادلودي،ثلاوز أثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثبةاشؤونثلاعةملثوللحكةمل:

على  كنضحكو  تقولوا  يمكنش  ما  الناس،  على  كنضحكوش  ما 
الناس، كنضحكو على الناس، الناس صوتوا علينا ما صوتوش عليك 
انت، ما تقوليش راه صوتوا عليك انت. إذن تنضحك على الناس جايين 

نضحكو على الناس، واش جايين نضحكوا على الناس؟...

لايسدةثرئييلثللجليل:

إيال  الصوت  عطيني  الكلمة  عطيني  اسمحتوا،  إيال  ال  ال  بالتي 
اسمحتوا.. ال ال ما نسمحش ال ها انتما شفتو كيف كنكون عادلة، راني 
وجهت الكالم هو األول، ال ال ما نسمحش بهذا..ال ال غير مقبول بتاتا 
انتما كتشوفوني كيفاش تنكون عادلة وصارمة مع الجميع، غير مقبول، 
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وخليوني نسير أو ال ال، واخا إيال اسمحتوا شوية ديال االحترام ال ما �سي 
هاكا التهجم كلو هاكا.. ال غير مقبول بتاتا بهاذ الطريقة.. إيال اسمحتي 
عفاك شوية ديال االحترام كيفما احترمتكم احتارموني.. عفاك هللا 
يخليك راه قلتها لهم ووجهت لهم الكلمة، راني وجهتها للجميع بدون 
استثناء، منين تيوقف وزير يتكلم عطيوه الفرصة يتكلم.. إيال اسمحتي 
السيد الرئيس، رؤساء الفرق هللا يخليك ساعدونا هللا يخليكم نكملو 
تفضل  يخليكم،  ممتازة هللا  كانت  اللي  وعلى خير  بخير  الجلسة  هاد 

السيد الوزير.

لايسدثلحينثلادلودي،ثلاوز أثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثبةاشؤونثلاعةملثوللحكةمل:

الناس  عرفونا  كون  ألن  الناس،  على  كنضحكوش  ما  احنا  غير 
كنضحكو عليهم ما يديروش فينا الثقة، إذن إيال كان �سي واحد آخر 
تيضحك عليهم يدبر الراسو. تنقولو للناس أن التحرير ديال البترول 
هو محرر، حر، عندنا املراقبة كنقومو باملراقبة كاملراقبة ديال الجودة، 
وكنتحدى �سي واحد يقول ما كاينش مراقبة الجودة، أما األسعار فهي 
 72 تقريبا  وصل  البترول  اآلن  ولكن  إلى شركة،  من شركة  مختلفة 

دوالر دوليا، إذن كتزيدو األسعار والشركات مختالفين، راه ما�سي كلهم 

الشركات كيف كيف، إذن خاص املواطن...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير شكرا، إذن شكرا لكم على املساهمة وننتقل إلى 

القطاع املكلف بالصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي أهال وسهال 

السيدة كاتبة الدولة. السؤال هو حول اإلجراءات.. إيال اسمحتوا بقاو 

جوج داألسئلة هللا يخليكم عاونونا نكملوهم، سؤال عن اإلجراءات 

للسيدات  وتأهيلهم  التقليديين  الصناع  لتكوين  املتخذة  والتدابير 

والسادة النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب.

لانةئ7ثلايسدثسسديثحينثلابحألوي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

لايسدةثكةتبلثلادوالثلملحترمل،

التقليدية  بالصناعة  للنهوض  الرافعات  أهم  من  التكوين  يعتبر 

وتحسينها وتطويرها، لذا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة املحترمة، عن 

اإلجراءات والتدابير التي تتخذونها لتكوين الصناع التقليديين، وتأهيلهم 

وتعزيز قدراتهم املهنية وشكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة كاتبة الدولة.

لايسةحلث وز أث ادىث لادوالث كةتبلث لملصلي،ث لايسدةث مسللث
لال تمةعيث ولالقتصةدث لاتقلسديلث ولاصنةعلث للجويث ولانق8ث

لملكلفلثبةاصنةعلثلاتقلسديلثولالقتصةدثلال تمةعي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

السؤال،  هاد  على  املحترم  والفريق  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
بالنسبة ملوضوع التكوين هو فعال هو اليوم رافعة أساسية في منظومة 
يعني  وهاد  البشري  الرأسمال  هاد  ألن  التقليدية،  الصناعة  تكوين 
الرأسمال البشري الذي يشتغل في القطاع بدون دعامة التكوين ال 
يمكن أن يحقق النتائج املرجوة. اليوم هاد التكوين فيه أنواع: هناك 
التكوين النظامي، تكوين بالتدرج، والتكوين اللي هو تكوين مستمر، 
وفيه تكوين مرتبط بوحدات متنقلة في العالم القروي. طبعا منظومة 
 60 عندنا  اليوم  ألن  الوزارة،  داخل  بإهتمام خاص  تحظى  التكوين 
حرف يتم التكوين فيها، وعندنا تقريبا 60 مركز للتكوين، يعني هاد 
شبكة املراكز بالنسبة لنا هي شبكة مهمة جدا، وتقوم بوظيفة مهمة 
في تأهيل العنصر البشري لكي أوال يعطينا إستمرارية الحرف في املغرب 

واستمرارية املنتوجات بالشكل املطلوب.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثسعةدثبواعيشثللحجألوي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

السيدة الوزيرة، ننوه باإلستراتيجية الوطنية الهادفة لتنمية هذا 
الوزيرة،  السيدة  مؤخرا.  يعرفها  التي  بالديناميكية  ونفتخر  القطاع، 
كنسجلو ضعف كبير في تنزيل هذه البرامج في املناطق الجبلية النائية، 
فوارق سوسيو- وكتعرف  هشاشة  كتعرف  اللي  دليل،  خير  واألرقام 
اقتصادية كبيرة. السيدة الوزيرة، إشكالية التكوين خاصو يكون موازي 
لإلشكاالت املطروحة عند هؤالء، عند هذه الفئة اللي كتلخص أساسا 
في اإلمكانات املادية، وكتلخص أيضا في التسويق، واحنا كنعرفو أن 
إمكانات التسويق يحتاج للقراءة والكتابة يحتاج ملهارات معلوماتية، 
وبالتالي محو األمية والتكوين في املعلوميات يبقى أسا�سي مع تعميم 
صبيب األنترنيت، فمن غير املنطق ومن غير املعقول أن نعلموهم دون 
أن يكون هناك صبيب لإلستعمال على مستوى هذه املناطق الهشة مع 
تقديم دعم عيني خصوصا للصانعات اللي كتعتبر هاد الحرف مصدر 
رزق لها ولعائالتنا فهاد املناطق. كمثال على ذلك من إقليم الفحص 
أنجرة حيث تعتمد مجموعة من األسر على صناعة املنديل الشمالي اللي 
أصبح يمثل عالمة للجودة تميز املناطق الشمالية الجبلية، والتي أصبح 
لها صيت عالي كبير مع الجودة وجود إبداعات متميزة وراقية، كيعدلو 

به الجاللب واألحذية والحقائب...
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لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، تفضلي السيدة كاتبة الدولة. هل من تعقيب إضافي؟ اسمحي 
لي عفوا، تفضل تعقيب إضافي تفضل.

لانةئ7ثلايسدثمصطفىثبةيتةس:

لايسدةثلاأئييل،

في صلب  كان  التكوين  ديال  هذا  املوضوع  هاد  الوزيرة،  السيدة 
بأنه  وقلنا  آنذاك  نبهنا  وكنا  امليزانية،  تقديم  في  كان  اللي  النقاش 
اإلمكانيات اللي وفرتيوها في املشروع ديال امليزانية ديالكم لن تكفي 
يعني بحجم بالنظر لحجم ديال العاملين واملهنيين فهاد القطاع هذا. 
السيدة الوزيرة، إيال كان �سي تحدي اليوم عند الوزارة ديالكم خصو 
يكون ديال التطوير، ديال العمل وديال األداء ديال الصناع التقليديين، 
ألن هاد الفئة هادي دائما كنحسو بأنها يعني ما خداتش حقها كاملة 
يعني على غرار واحد املجموعة ديال املهن األخرى. أيضا ربما تنتساءلو 
على التوزيع العادل ديال التدخل العمومي فهاد املجال هذا، مناطق 
واحد  ديال  كبير  اإلنتاج  بواحد  سنوات  هادي  معروفة  كانت  كثيرة 
املجموعة ديال الصناعة التقليدية بحال اإلقليم ديال سيدي إفني، 
أنا كنطرح السؤال عالش كاين واحد التراجع كبير؟ عالش ما بقاتش 
هاد املهن هادي كتحظى بالتدخل العمومي وكتلقى على األقل واحد 
املجال ديال الدعم وديال املواكبة من أجل الحفاظ على هاد املوروث 
ألنه في الحقيقة املسؤولية مضاعفة، أوال هناك مسؤولية تاريخية اللي 
كتلقي بالثقل ديالها ومجتمعية، وأيضا املسؤولية ديال أنه نسبة كبيرة 
من املواطنين املغاربة اللي خصهم يلقاو ظروف ديال التكوين من أجل 

النجاح في األعمال ديالهم، شكرا السيدة الوزيرة.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر، تفضلي السيدة كاتبة الدولة.

لايسةحلث وز أث ادىث لادوالث كةتبلث لملصلي،ث لايسدةث مسللث
لال تمةعيث ولالقتصةدث لاتقلسديلث ولاصنةعلث للجويث ولانق8ث

لملكلفلثبةاصنةعلثلاتقلسديلثولالقتصةدثلال تمةعي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

شكألثلايةدةثلانولب،

أوال بالنسبة للتكوين، امليزانية املخصصة للتكوين في كتابة الدولة 
احنا ما�سي كنديرو التكوين بميزانيتنا الخاصة فقط، ولكن التكوين 
عندنا في إطار اإلستراتيجية في أفق 2021 للتكوين املنهي، قطاع الصناعة 
ديال  مليون   341 هي  املخصصة  وامليزانية  أسا�سي  قطاع  التقليدية 
الدرهم السيد النائب، وهاد امليزانية اليوم تستشرف تكوين أكثر من 75 
ألف متدرب خاصة في تكوين بنمط التدريجي -التدرج املنهي- وكتعرفو أن 

هاد الشكل من أشكال التكوين هو اللي كيستاجب أكثر للعالم القروي 
إنسجاما مع ما طرحته السيدة النائبة املحترمة، وهو اليوم اللي كيعرف 
إقبال بحيث أن نسبة اإلقبال ما بين 2008 إلى اليوم تضاعفت بأكثر من 
90 % على هاد النمط من أنماط التكوين. طبعا كاينة مالحظات خصنا 
نزيدو نطورو هاد املنظومة، وهنا باملناسبة موضوع التكوين والتأهيل 
اليوم في القطاع كيحظى بإهتمام خاص، ملاذا؟ إليماننا العميق بأن 
بفضل التكوين غادي تحمى الحرف باملغرب، تكوين أجيال جديدة من 
الشباب والشابات بفضلها سيتم حماية الحرف ألن أفضل طريقة هي 
التلقين وبالتلقين غانحميو الحرف ديالنا، ولكن عندنا اليوم اشتغال 

على أمرين أساسين أو عنصرين أساسيين:

العنصر األول هو هندسة التكوين، البد من إعادة النظر في املنظومة 
ككل في هندسة التكوين ليستجيب التحديات اللي كيعرفوها الشباب 

واللي كتعرفها بالدنا؛

املسألة الثانية، حكامة منظومة التكوين في القطاع، وبهاد املناسبة 
كاين اليوم يعني اشتغال مكثف من أجل تطوير هاد املنظومة ألنه قطاع 
الصناعة التقليدية تكوين وتأهيل املوارد البشرية فيه عنصر أسا�سي 
وأسا�سي جدا، طبعا كاين هاد 60 مركز على املستوى الوطني وهناك 
تفاوت، واليوم كنشتغلو على التقني املتخصص، يعني ما يبقاش فقط 
غير التقني أو أنه الشباب اللي كيكونوا املستوى التعليمي محدود، اليوم 
كنشتغلو على تقني متخصص اللي غادي يعطي فرصة لهاد الشباب 
واللي  التقليدية  الصناعة  فنون  أكاديمية  باألكاديمية،  يلتحقوا  أنهم 
باملناسبة هاد النمط من التكوين املعتمد سواء التكوين النظامي أو 
بالتدرج املنهي أو التكوين املستمر اعطى فعال واستطع أنه يساهم في 
تطوير املنظومة والتأهيل ديالها، طبعا، طموحاتنا اليوم هي أكبر من 
النتائج املحققة على األرض، ولكن بفضل اإلشتغال مع الشركاء ألن هاد 
القطاع ما كيتدبرش، مثال على مستوى التدرج املنهي ومتابعة البرامج 
ومتابعة اإلتفاقية املوقعة، االتفاقية اللي توقعت ما بين الوزارة وما بين 
قطاع التكوين املنهي وما بين 12 غرفة على املستوى الوطني، هناك لجان 
لتتبع تنفيذ هذه البرامج ولكي تكون اإلستفادة من هاد البرامج تكون، 

يعني، استفادة مهمة.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، آخر سؤال في هذه الجلسة العمومية 
يوجه للسيدة كاتبة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة، سؤال حول 
النواب  والسادة  للسيدات  الترابية  بالجماعات  النفايات  معالجة 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاهةديثلاشأ كل:

لايسدةثلاأئييل،

لايسدةثكةتبلثلادوال،
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لايةدةثلايسدلتثولايةدةثلانولب،

السيدة كاتبة الدولة، ما هي سياسة الحكومة املرتبطة بمعالجة 
النفايات بالجماعات الترابية؟ شكرا.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة كاتبة الدولة.

لايسدةثنزهلثلاولفي،ثكةتبلثلادوالثادىثوز أثلاطةقلثولملعةدنث
ولاتنمسلثلمليتدلملثلملكلفلثبةاتنمسلثلمليتدلمل:

شكرا السيد النائب املحترم، وشكرا على طرحك هذا السؤال في 
هذا امللف املحوري التنموي املستدام، اليوم الحكومة إيال كان عندها 
�سي إصالح حقيقي هو في إصالح ملف تدبير النفايات في الجماعات 
الترابية وكذلك النفايات الصناعية، اليوم الحكومة تتوفر على مخطط 
مركز   50 عند  يولي  املغرب  باش  كنشتغلو   ،2021 هنا  من  خما�سي 
في   % 30 إلى   10 التثمين من  بغينا نرفعو مستوى  للطمر والتثمين، 
أفق 2022، وبغينا كذلك احنا كنشتغلو على منظومات للتثمين ديال 
البالستيك ديال املواد اإللكترونية، ديال البطاريات املستعملة، واليوم 
في 2018 عندنا حصيلة، حصيلة دابا في املالية كيتوقعو 18 اتفاقية مع 
الجماعات الترابية من أجل اللي خلق هاد 50، ان شاء هللا، اللي غتكون 

عندنا في 2022.

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، إذن تعقيب، السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاهةديثلاشأ كل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة على الجواب ديالكم، غير احنا السيدة 
كاتبة الدولة كاين هناك مشاكل كثيرة على هاد املطارح العشوائية اللي 
كاينة في جل املدن ديال املغرب، كاين مشكل ديال التلوث ديال هاد 
املطارح اللي باألخص املطارح اللي تتكون مجاورة لهاد األنهار وباألخص 
نهر أم الربيع بإقليم الفقيه بن صالح، وكذلك الناس اللي كيسرحوا هاد 
األغنام ديالهم واألبقار والدليل هو السنة املاضية راه كتعرفوا بمناسبة 
العيد األضحى، واحد العدد كثير ديال اللحوم اللي كانت فاسدة فهاد 
اللي كتسرح في هاد املطارح،  الظرف هذا، والسبب هو هذا األغنام 
بالجماعات  الصحية  املراكز  في  الطبية  النفايات  هو  الثاني  املشكل 
الترابية، يعني كاين واحد الشاحنة اللي كتدوز على بعض الجماعات 
وكتم�سي للمستشفيات الكبار وهاد املراكز هادو ما كتدوزش تجمع هاد 
النفايات هادي املشكل الرابع هو األكياس البالستيكية ديال املبيدات 
ديال الفالحة، يعني هذا مشكل حتى هو مطروح اللي كيأثر تا على التلوث 
ديال الفرشة املائية في املناطق الفالحية وكاين مشكل التلوث األخير هو 
عدم التوازن ما بين حتى الجماعات في التدبير املفوض ما بين الشركات 
اللي هما كيقومو بهاد الجمع ديال هاد النفايات، يعني كاين مشكل هنا 

مطروح هو هاد الدفتر تحمالت ما كيلتزموش به هاد الشركات هادو، 
يعني كنطالبوا السيدة كاتبة الدولة، ال بد ما تشوفو واحد املشروع 
اللي هو راه قامو به الجماعات ديال الفقيه بن صالح، يعني مع املكتب 

الشريف للفوسفاط على هذا املشروع هذا...

لايسدةثرئييلثللجليل:

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

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلاصديقي:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

السيدة كاتبة الدولة، 4 ديال نقيطات:

أوال: تشجيع الجماعات على اإلنتظام في مجموعة التجمعات ربحا 
للجهد وتوفيرا للمكان، ورصدا لإلمكانات اللوجيستيكية الالزمة،

ثانيا: تعزيز آليات الرقابة لدى الجماعات بدعمها باألطر والخبرة 
الالزمة.

ثالثا: ضبط اإلتفاقيات قبل إبرامها واملتابعة الدقيقة ملقتضياتها 
أثناء تنزيلها، وبالخصوص مدة التعاقد حيث التكنولوجية تتجدد كل 

سنة وحنا مازالين يعني في اتفاقيات قديمة طويلة األمد.

رابعا: إشراك جامعاتنا في حلول تالئمنا..

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب إضافي آخر، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثخديجلثلاز ةني:

شكألثلايسدةثلاأئييل،

تدبير النفايات اللي إن شاء هللا كما تفضلت السيدة الوزيرة بإعطاء 
إتفاقيات  مع  مستقبال  هللا  شاء  إن  ديالوا  اإلنطالقة  ستكون  يعني 
الجماعة الترابية هذا �سيء جيد وجميل جدا، ولكن أنا بغيت نتكلم 
السيدة الوزيرة على كيف سيتم تدبيرالروائح الكريهة التي تنبعث من 
هذه املطارح، أتحدث تحديدا مع عمالة املضيق الفنيدق إذا علمنا 
األخرى  املطارح  ثالثة  كيدوم  اللي  الفنيدق  مدينة  ديال  املطرح  أن 
ديال مرتيل واملضيق اللي كتصب كلها في الفنيدق وفي واحد الجو اللي 
كنقولوا احنايا الغربي، كتنباعت واحد الرائحة كريهة على جميع املدينة 
ديال الفنيدق وخاصة أن املدينة جات مدينة حدودية وفي البوابة ديال 

أوروبا وغير ذلك، إذن كيف سيتم تدبير الرائحة.

لايسدةثرئييلثللجليلث:

كاتبة  السيدة  تفضلي  ال،  آخر،  تعقيب  النائبة،  السيدة  شكرا 
الدولة.
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لايسدةثنزهلثلاولفي،ثكةتبلثلادوالثادىثوز أثلاطةقلثولملعةدنث
ولاتنمسلثلمليتدلملثلملكلفلثبةاتنمسلثلمليتدلمل:

امللف  هاد  على  فعال  نذاكروا  باش  للجنة  نجيو  خاصنا  حنا 

واملنتجين  املغاربة  كينتج  املغرب  اليوم  للبالد،  بالنسبة  اإلستراتيجي 

الكبار كينتجوا 8 مليون طن ديال النفايات املنزلية، 1.5 ديال النفايات 

الصناعية منها 300 ألف ديال النفايات الخطيرة، بالتالي لهذا حنا بغينا 

نمشيو باش ما نبقاوش ندفنو الذهب، اليوم النفايات في العالم ذهب 

 lixiviat جديد، إذن غنديروا 50 مركز ديال..، ومنها غنحلوا اإلشكالية

اللي كان طرحها عليا األستاذة اللي اليوم عندنا في كل مطرح مطرح، ما 

 lixiviat غنبقاوش نتكلموا على املطرح، غادي نحلوا هاد املشكل ديال

ألن lixiviat هو الطمر ومن بعد العصارة كتخرج، هذا املستوى األول.

في  كاين  املشتركة، فعال جزء كبير  املسؤولية  الثاني هو  املستوى 

الجماعات الترابية لهذا ألول مرة كذلك درنا املخطط الخما�سي يعني كل 

عام عندنا فيه برمجة من هنا ل 2022 وعندنا الدعم التقني للجماعات، 

كيواكبوا  اللي  ودولية،  الدراسات عندهم خبرة وطنية  مكتبي  عندنا 

التحمالت  دفتر  يكون  باش  ديال  منظومة  كل  في  الترابية  الجماعات 

باش، غادي نجيوا للجنة وناقشوها، باإلضافة إلى ذلك حنا فاتحين 

 8 الصناعية،  للنفايات  الصناعية  الجمعية  مع  نوقعو  غادي  نقاش 

ديال املنظومات هما في الطور األخير batterie usager ديال النفايات 

البطاريات املستعملة هي دابا في طور اإلنهاء املراسيم ديالها كمالت، بل 
أن gie.. اللي بغيت نوصل هو أننا اليوم لن يسمح ولن يسمح للمغرب 
ما�سي فقط أو ال البعد اإلجتماعي أننا نمشيو في الطمر، خاصنا نمشيو 
ال�سيء، وإن شاء هللا غنجحوا وعندنا  في هاد  للتتمير وحنا خدامين 
حصيلة اليوم هي 18 في إطار اتفاق بعد شهر غادي نمشيوا إلى طلب 

العروض وغنواكبوا الجماعات الترابية.

املسألة الثانية حنا كنزلو محليا وكنشوفوا خير مثال لذاك ال�سيء، 
أن راه املركز ديال آسفي راه انطلق، ديال سطات انطلق، وباإلضافة إلى 
ذلك حنا draconien فيما يتعلق باملخططات املديرية، اليوم نجزنا 33 
في طور اإلنجاز 30، املخططات املديرية أو مجموعة ديال الشروط اللي 
فيها كتحدد اإلشكاالت اللي مطروحة لألسف عمليا على خاصة فيما 
يتعلق بالجماعات اللي فيها املطارح، أما الجماعات 25 جماعة ترابية 
اللي إما عماالتية أو جهوية اللي غيكونو فيها مراكز طمر النفايات غيكون 
طلب العروض مباشرة نحو مركز طمر وتثمين باش نمشيو على األقل 30 

% وفي املراكز الجديدة 25 %...

لايسدةثرئييلثللجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة شكرا. وبهذا السؤال نكون قد أتينا إلى 
نهاية هذه الجلسة العمومية شكرا لكم جميعا على تعاونكم،ثرفعتث

للجليل.
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محضأثللجليلثللحةديلثولا مةنين

لاتةر خ: االثنين 06 شعبان 1439ه )23 أبريل 2018م(.

لاأئةسل: السيد عبد العزيز عماري، النائب األول لرئيس مجلس 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعين  وخمسة  ساعتان  لاتوقست: 
الثالثة زواال والدقيقة الثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  لألعمةل:   دولث
الحكومية التالية:

التجهيز والنقل واللوجستيك .•

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة .•

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي .•

الصحة .•

وشؤون  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  الوزارة  .•
الهجرة

كتابة الدولة املكلفة بالنقل .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية .•

االقتصاد واملالية .•

األوقاف والشؤون اإلسالمية .•

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان .•

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاعز زثلاعمةريثرئيسثللجليل:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسمث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

افتتحت الجلسة،

نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل الحكومي 

التجهيز  التالية؛  القطاعات  تهم  30 سؤال  ويتضمن جدول األعمال 

والنقل واللوجيستيك املاء، وإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  املدينة،  وسياسة 

والبحث العلمي، الصحة، القطاع املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج 

اإلجتماعية،  والتنمية  واملساواة  والتضامن  األسرة  الهجرة،  وشؤون 

األوقاف  ثم  واملالية  اإلقتصاد  العمومية،  والوظيفة  اإلدارة  إصالح 

على  الواردة  املراسالت  إلى  نستمع  البداية  في  اإلسالمية،  والشؤون 
الرئاسة، فليتفضل السيد األمين لتالوتها مشكورا.

لانةئ7ثلايسدثلايةاكثبواونثرمينثلملجلس:

شكألثلايسدثلاأئيس،

توصلت رئاسة املجلس من املحكمة الدستورية ب:

-القرار رقم 72/18 الذي صرحت املحكمة بموجبه رفض الطلب 
الرامي إلى إلغاء نتيجة اإلقتراع الجزئي الذي أجري في 7 سبتمبر 2017، 

بالدائرة اإلنتخابية برشيد؛

-القرار رقم 73/18 الذي صرحت املحكمة بموجبه بشغور املقعد 
الذي كان يشغله السيد علي قيوح املنتخب بعضوية الدائرة اإلنتخابية 
املحلية تارودانت الجنوبية، وبدعوة املرشح الذي يرد إسمه مباشرة في 
الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب في نفس الالئحة لشغر املقعد 

الشاغر ملا تبقى من الفترة النيابية الحالية؛

توصلت رئاسة مجلس النواب ب 122 سؤاال شفويا، 222 سؤاال 
كتابيا، 240 جوابا عن أسئلة كتابية، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليلث:

شكألثلايسدثلألمين،

أود أن أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين بأنه سنعقد جلسة 
الحادية عشرة صباحا،  الساعة  على  إن شاء هللا  غد  يوم  عمومية 
وأخرى على الساعة الثالثة مساء، بعد الظهر أي الجلسة ديال الصباح 
غتكون مخصصة للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة غدا 
مع 11، والجلسة الثانية اللي غتكون يوم غد إن شاء هللا على الساعة 
املتعلقة  املوضوعاتية  العمل  مجموعة  تقرير  ملناقشة  3 ستخصص 
الثاني في فك العزلة على  بمساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية 

املجال القروي والجبلي باملغرب.

كما أخبركم بأن الرئاسة توصلت برسالة من السيد الوزير املكلف 
كاتبة  السيدة  بأن  فيها  يخبر  املدني،  واملجتمع  البرملان  مع  بالعالقات 
وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزير  لدى  الدولة 
املدينة املكلفة باإلسكان بأنها ستنوب على السيد الوزير ألنه موجود في 
مهمة بالخارج. وعليه، فالسؤال املدرج في جدول األعمال في آخر الجلسة 
سيرتب مباشرة بعد اإلنتهاء من أسئلة السيد الوزير، إذن على بركة هللا 
نشرع في مدارسة جدول األعمال وهناك نقطة نظام، تفضل السيد 

الرئيس.

لايسدثنورثلادينثمضسةنثرئيسثلافأ قثلالستقالليثالوحدةث
ولاتعةداسلث)نقطلثنظةم(:

شكألثلايسدثلاأئيس،
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النواب  إخباركم والسيدات والسادة  نريد  الرئيس،  السيد  فقط 
ومن خاللهم الرأي العام الوطني، بأن الفريق اإلستقاللي قد اتخذ قرار 
اإلنتماء إلى املعارضة ابتداء من اليوم، ابتداء من يوم 23 أبريل بناء على 
القرار الذي اتخذه املجلس الوطني املنعقد في يوم 21 من هذا الشهر 
2018، وذلك بتغيير موقفه من املساندة النقدية للحكومة إلى املعارضة 
على حسب األسباب التي وردت في البيان، وعليه السيد الرئيس أرجو 
األولى  في فقرتها  الداخلي،  النظام  66 من  املادة  يعني، حسب  منكم 
لكم  وشكرا  القرار،  هذا  لتفعيل  الالزمة  الترتيبات  اتخاذ  والثانية، 

السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكألثلايسدثلاأئيس،

بهذا  الكتابي  التصريح  الداخلي بعد  النظام  وستطبق مقتضيات 
األمر، نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس.

لانةئ7ثلايسدثلدريسثلألزميثلإلدري�شيثرئيسثفأ قثلاعدلالث
ولاتنمسلث)نقطلثنظةم(:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

األسئلة  ديال  األسبوعية  بالجلسة  عالقة  عندها  النظام  نقطة 
الشفوية، وانطالقا من الحرص ديالنا على أن هاذ الجلسة تؤدي الدور 
ديالها الرقابي ديال املؤسسة التشريعية على السلطة التنفيذية، كنت 
الكيفية  ناقشت  الرئيس،  السيد  املكتب ديال املجلس  على مستوى 
ديال املعالجة ديال التغيبات ديال الوزراء، وكيف يمكن حث الوزراء 
على الحضور لهذه الجلسة، ألن هناك من تغيب ألكثر من سنة، وهذا 
غير معقول، تنقولها من موقعنا في األغلبية، هذا غير معقول باش تكون 
تغيبات ألكثر من سنة لقطاعات وازنة، فلذلك احنا تنقولو تذاكرتيو 
على مستوى املكتب في كيفية تفعيل هذا األمر ينبغي تفعيل ما اتفقتم 

عليه على مستوى املكتب، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكألثلايسدثلاأئيس،

وسنتابع هذا األمر على مستوى املكتب، إذن بالقطاع األول األسئلة 
موجهة لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، نبدأ بالسؤال األول 
واالشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثهللاثلابوز ديثلإلدري�شي:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدةثلاوز أة،

لايةدةثلانولب،ثلايسدلتثلانةئبةتثلملحترمةت،

الحكومة  ستتخذها  التي  املبادرات  عن  الوزير  السيد  سؤالنا 
لتأهيل الطرق الوطنية والجهوية ببالدنا، وإصالحها في أفق اإلستجابة 

ملستعمليها؟ شكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

شكألثلايسدثلاأئيس،

شكرا املجموعة النيابية على هذا السؤال، إيوا في الحقيقة السؤال 
أكثر من هام ألنه تيتعلق بالرصيد الطرقي ديالنا وأنا سبق لي قلت في 
هاذ املجلس املوقر أن طول الشبكة الطرقية املصنفة حوالي 58 ألف 
كيلومتر، والقيمة ديالها يعني في الحد األدنى تتجاوز 250 مليار ديال 
درهم، وبطبيعة الحال تتطرح علينا واحد العدد ديال التحديات فيما 

يتعلق بالصيانة ديالها والعصرنة ديالها.

أنا بغيت غير نخبر السيدات والسادة النواب أننا نخصص تقريبا 
نصف امليزانية املخصصة ملديرية الطرق للحفاظ على املستوى الحالي 
للشبكة من خالل إنجاز حوالي 2000 كيلومتر سنويا من عملية التقوية 
والتكسية وتوسيع حوالي 600 كيلومتر، وترميم وإعادة بناء حوالي 60 
منشأة فنية واحد الغالف مالي سنويا تيناهز 1,65 مليار ديال درهم، 
االرتفاع  كاين  الضغوطات،  ديال  العدد  واحد  كاين  الحال  بطبيعة 
حتى  الحال  طبيعة  كاين   ،6% بمعدل  السير  حركة  ديال  السنوي 
اإلشكاالت ديال التغيرات املناخي، وهذا بطبيعة الحال تيستلزم أنه 
في أفق اآلفاق املقبلة خاصة في ما يتعلق باملخطط املديري للبنيات 
التحتية الطرقية التي نشتغل عليه أن نرفع من هذه امليزانية إلى حوالي 
3.5 داملليار ديال الدرهم إذا أردنا فعال أن نحافظ على مستوى معين 

كما هو منصوص عليه على املستوى الدولي، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل.

لانةئ7ثلايسدثعبدثهللاثلابوز ديثلإلدري�شي:

شكرا السيد الوزير على هاد املجهودات اللي كتقوم بها وزارتكم 
اليوم  الوزير  السيد  التحتية،  والبنية  األساسية  التجهيزات  شق  في 
حنا كنهضرو معاك حنا ما كنعرفوا احنا ما تقنيين ما مولوا في هاد 
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امليدان، الوزارة تدير مجهود ولكن كدير مجهود كتستثمر أموال كثيرة 
في الطرق، املثال في إقليم تاونات كاين أشغال كاينة في إقليم تاونات 
ولكن السيد الوزير راه ما كاينش املراقبة، أنا كان نم�سي مثال الطريق 
رقم 510 الرابطة بين بني وليد مرورا بطاهر السوق لكنون، كنشوفوا 
األشغال قائمة دابا في عين املكان، في التدشينات املنعرجات ما غاديش 
يبقاوا هاد املنعرجات ما يبقاوش باش تسهل املأمورية ديال الحركة 
ديال السير، دابا كنشوفوا األشغال كاينة، البطء ديال األشغال كاينة، 

األشغال ب les normes ما كايناش، وشكر السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا هل هناك من تعقيب إضافي تفضل السيد الوزير ثواني إذن 
نمر إلى السؤال املوالي، بعض الثواني تفضل السيد الوزير.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

السيد النائب راه ما كاينش �سي حاجة ما كتخضعش ملعايير، ألن 
كاينة دراسة أولية، كاين دفتر التحمالت وكاين مراقبة..

لايسدثرئيسثللجليلث:

القطاع  نفس  في  الثاني  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
للسيدات والسادة النواب من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثإدثمو�شى:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد الوزير، بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية نسائلكم 
عن الشبكة الطرقية في املناطق النائية أي تصور؟ أية استراتيجية؟ ما 

هي التدابير املتخذة ملعالجة املشاكل املطروحة في هذا اإلطار؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليلث:

السيد الوزير الجواب.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

التصور اللي كاين هو اللي تكلمت عليه اآلن، عندنا مخطط وطني 
للبنيات الطرقية نشتغل عليه في األفق ديال 2035، ما نسمي بالفرنسية 
CNIR غيخلينا بطبيعة الحال نستحضرو جميعا اإلكراهات بما فيها 
اإلكراهات املادية، وكذلك الطلبات على الطرق، وكذلك هاد القضية 
 les modes de ديال التكامل ما بين مجموعة ديال اإلمكانيات ديال
transports بطبيعة الحال كاين واحد العدد ديال األمور تدارت، راك 
سولتوا حتى على القضية دالحوز، كاين واحد العدد ديال األمور اللي 

تدارت في الحوز خاصة ما بين 2015-2017 تقريبا واحد 761 مليون 
554 مليون ديال درهم،  ديال درهم، وكاين اآلن واحد اإلنجاز ديال 
وهناك عدد من املحاور الطرقية مبرمجة ل2018 حتى ل 2022، شكرا 

السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب للسيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثإدثمو�شى:

شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات، كما يعلم الجميع، بأن 
الطرق هي دعامة أساسية للتنمية، ومن خالل هاد الرد ديال السيد 
الوزير، هناك محاور متعددة فيما يتعلق..، وهناك طرق وطنية جهوية 
وإقليمية فيما يتعلق بالطرق الوطنية، هناك فعال مجهود دارتوا الوزارة 
فيما يتعلق بالطريق الوطنية 9 ولكن فيما يتعلق بالطريق الوطنية 
7 هناك مجهود ولكن غير مكتمل ألن له عالقة بمراكش لتارودانت، 
وهناك طرق أخرى يعني إقليمية ينقصها يعني الصيانة، وبالتالي يعني 

مراكش  من  اللي   ،2017 هي  الطرق  هاد  ديالها،  والتقوية  التوسعة 

لسيتي فاطمة، و2030 ديال أوكيمدن وهاد الطريق هي سياحية دولية، 

كذلك هناك الطريق 2012 من مراكش لسيدي عبد هللا غياث، هناك 

مجموعة ديال الطرق على صعيد إقليم الحوز، السيد الوزير، يعني 

محتاجة إلى عناية.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب إضافي فريق األصالة املعاصرة، تفضل.

لانةئ7ثلايسدثفؤلدثلاعمةري:

شكرا السيد الوزير، في نفس السياق ديال املسالك الطرقية بالعالم 

باقي  الترابية  والجماعات  املناطق  من  العديد  بأنه  كنعرفوا  القروي 

كتعيش عزلة، وبعد األمطار ديال الخير عاشت عزلة مضاعفة، بغينا 

نعرفو اإلستراتيجية ديال الوزارة ولكن أكثر من هاد ال�سي كاين مجموعة 

من الجماعات القروية، السيد الوزير، دارت بإتفاق مع املدراء الجهويين 

ديال الوزارة خذات مشاريع اتفاقيات ودوزتها في الدورات وخصصت 

اعتمادات مالية باش تفك بتنسيق مع الوزارة باش تفك وال تسلك 

بعض الطرق، ولكن إلى حدود الساعة الوزارة ماجاوباتش واملواطنين 

كيقولوا شنوا  واملواطنين  الدورات صادقت  أنه  كيستناوا خصوصا 

كيستناوا؟ عالش الرئيس وعالش الجماعة ما دارتش الشغل ديالها، 

ولكن حيث الوزارة باقي كيستناوها ما استاجباتش لهاد اتفاقية ديال 

الشراكة بعد الوعود اللي تعطات في العديد من الجماعات وخصوصا 

في منطقة الشمال، شكرا السيد الوزير.
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لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

غير فيما يتعلق بالسؤال اللي طرحتيه على الحوز أنا طلبت منهم 
كلها  اإلقليمية  الطرق  ديال  العدد  واحد  كاين  التفاصيل،  يعطيوني 
 2016-  2021-–2028 اإلقليمية  الطريق   2022-2018 في  مبرمجة 
-2012 -2022 -2019 -2017 2024 كلها تقريبا بواحد الغالف مالي 
ديال 266 مليون ديال الدرهم وأغلبها تتعلق بالتوسيع والتقوية، بال 
هداك ال�سي اللي تكلمت عليه ما تم إنجازه، داخلة هنا واحد العدد 

داملحاور اللي تكلمتي عليها بحال املحور ديال اوريكة وسيتي فاظمة.

فيما يتعلق بالتعقيب الثاني ديال السيد النائب، ما عرفتش أنا 
هاد اإلتفاقيات واش انتم دوزتو اتفاقيات في الجماعات اللي تتكلم 
عليها ألنه أنا اللي عارف في الشمال كاين واحد العدد ديال الطلبات 
حتى على مستوى الجهة استجبنا لها، لكن بطبيعة الحال، اإلتفاقية 
ما تتولي نافذة حتى يتم اإلتفاق عليها بين مختلف الشركاء، وعادة عادة 
ما تتكونش وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بوحدها، ألن تتكون 
املديرية العامة للجماعات املحلية وتتكون كذلك الجهة، فإذا كان هاد 

اإلتفاق مع الشركاء عموما، عموما هاد ال�سي...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، نمر إلى السؤال الثالث، السيدات السادة النواب من فريق 
العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثلدريسثلا مأي:

السيد الوزير، إقليم آسفي كينتظر من امليناء املعدني الجديد أن 
يحرك عجلة التنمية اإلقتصادية باإلقليم ويساهم كذلك في تطوير 

اإلقتصاد الوطني، أين وصل هذا املشروع السيد الوزير؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

شكرا السيد النائب، فعال هذا املشروع ديال ميناء آسفي كما جاء 
في سؤالكم مشروع مهم جدا، سيكلف حوالي 4.1 مليار ديال الدرهم 
وأعتقد أن السيد النائب ومجموعة النواب قاموا بالزيارة ديال هاد 
امليناء، وامليناء، إن شاء هللا، في املرحلة ديالو األولى اللي تتعلق بإنجاز 
املرصف أو الرصيف الخاص بالفحم الحجري ستنتهي بها األشغال إن 

شاء هللا قبل متم السنة ديال 2018 بإذن هللا، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثرضةثبوكمةزي:

شكرا السيد الوزير، فعال قمنا بزيارة ديال هاد امليناء باعتبارو ورش 
مهم وهادي مناسبة، أوال كنشكروك على املتابعة ديالك لهاد املوضوع، 
وفي نفس الوقت كنجددو الترحم على مجموعة من الشباب اللي وافتهم 
املنية خالل حادث مأساوي عرفو هاد امليناء، كنتمناو السيد الوزير أنك 
توقف على املالبسات ديال هاد الحادث من أجل ترتيب املسؤوليات، 

وإنصاف ذوي الحقوق.

السيد الوزير، هاد امليناء هو ورش مهم، ولكن هاد التأخر اللي عرفو 
امليناء خاصة على مستوى الرصيف املتعلق بالفحم الحجري لألسف 
والت عندو كلفة على مستوى املدينة وال الشاحنات ديال الفحم الحجري 
املتفق  املسار  الناقلة  الشركة  احترام  دون  املدينة  كيمرو من وسط 
حوله، ثانيا السيد الوزير اليوم هاد امليناء عليه رهان كبير في ثالثة ديال 
املستويات، املستوى األول مرتبط بالرصيد التجاري واللي ممكن يكون 
واحد النقطة ديال االنطالق على مستوى الدينامية االقتصادية ديال 
جهة مراكش آسفي بشكل عام وعلى مستوى اإلقليم بشكل خاص ثم 
يعني الدور اللي ممكن يلعبو فيما يتعلق باألنشطة الفوسفاطية، اليوم 
مازال املدينة تعاني مع هاد األنشطة خاصة من خالل استخدام امليناء 
القديم واملرور ديال مجموعة من املواد الفوسفاطية والكبريتية بالنسبة 
ملدينة ديال آسفي، أيضا السيد الوزير الشركة اللي هي معنية باألشغال 
ديال امليناء التزمت بإصالح مجموعة من الطرق، ولكن لألسف على 
مستوى العملي لم تقم بهذا األمر خاصة الطريق الرابطة بجماعة خط 
أزكان الغيات وأنكا، لهذا السيد الوزير كنتمناو أنكم تشرفوا على هاد 
العملية وتسرعوا باإلجراءات الالزمة الستفادة أبناء آسفي من فرص 
الشغل بعد انطالق امليناء والقيام ديالو باألشغال ديالو الالزمة في هذا 

الدور، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة من األصالة 
واملعاصرة.

لانةئبلثلايسدةثغس لثبدرون:

السيد الوزير منين بدا هاد املشروع ميناء آسفي استبشرت الساكنة 
تجاوزات  أمام  راسنا  لقينا  اليوم  ولكن  الشباب،  وخصوصا  خيرا 
وخروقات ومشاكل خطيرة، اليوم أصبحنا أمام فضيحة ما كتهمش 
فقط ساكنة آسفي بل تهم املغاربة جميعا، واملشكل ما�سي غير مشكل 
ديال املشروع، ولكن األشخاص مهددون، األشخاص في خطر، السفن 
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تحقيق  تفتحوا  باش  مطالبون  أنتم  آسفي  مشروع  اليوم  في خطر، 
وساكنة آسفي لن تقبل أقل من ذلك.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب آخر إضافي؟ تفضل السيد الوزير.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

السيدة النائبة ما اعرفتش عن أي فضيحة تتحدثين وعن أي..، 
امليناء ديال آسفي باملناسبة ميناء د آسفي غير باش نذكرك السيدة 
النائبة تصحيح بعض املعطيات 4.1 مليار ديال الدرهم، مشروع غالي 
وقعت فيه إشكاالت كما تقع في جميع املشاريع في العالم، فهي ليست 
ال  فيه  ما  املشروع  وهاد  هذا،  املشروع  هاد  في  بدعا  وليست  حكرا 
فضيحة ال والو، هادي كانت شقوق في واحد امليناء في الرصيف ديال 
الفحم وهاد الرصيف أعيد بنائه كامال ألنه كان مازال ما ساالش، وهاد 
الحادثة اللي وقعات احنا تنترحموا فيها على هادوك اللي توفاهم هللا عز 
وجل، هذا من الحوادث التي تقع، ومع ذلك نحن فتحنا فيها تحقيقا في 
هذا املوضوع، وأنا شخصيا أتابع هاد امليناء عن كثب وزرته 3 مرات 

وغيكون عندو إن شاء هللا ما�سي أثر فقط على الجهة وعلى املنطقة د 

آسفي، لكن عندو أثر كذلك على املستوى الوطني ألن هاد الفحم عندو 

2 ديال األمور أساسية هو الفحم الحجري ألنه مرتبط باملحطة الحرارية 

ديال آسفي التي ستنتج حوالي %25 من احتياجات الكهرباء د اململكة، 

الشريف  واملكتب  للفوسفاط،  الشريف  باملكتب  مرتبط  أمر  وفيه 

للفوسفاط اآلن يطور إنتاجه ويطور مشاريعه وعند واحد التكامل مع 

مختلف املناطق ما بين آسفي وما بين اليوسفية وما بين الجرف األصفر 

وهذا يأتي في هذا اإلطار، بالطبع عندنا سيكون عندو أكثر إن شاء هللا 

أكيد ستستفيد  لكن  الوطني،  املستوى  على  أثر  أكيد سيكون عندو 

الشغيلة ديال املنطقة وديال الجهة من هاد املشروع اللي هو مشروع 

مهيكل ومشروع ضخم، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، نمر إلى السؤال الرابع للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثبودس:

شكرا، السيد الوزير يراهن البرنامج الوطني الجديد للطرق القروي 

املناطق  عن  العزلة  لفك  جديدة  ومسالك  الطرق  وتهييئ  بناء  على 

القروية، فإلى أي مدى تم تنفيذ هاذ البرنامج؟ وما هي املعايير املعتمدة 

لتحقيق العدالة املجالية في اإلنجاز؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

كما تفضلتم السيد النائب، إذن هذا مشروع بطبيعة الحال مهم 
جدا فيه 2 ديال املحاور، في ما يتعلق بالطرق، نتحدث اآلن عن الطرق، 
كاين 22 ألف كيلومتر و250 منشأة فنية بتكلفة تقدر ب 28 مليار ديال 
الدرهم، وكاين ما يتعلق بالطرق املصنفة 8000 كيلومتر 180 منشأة 
بتكلفة ديال 8 املليار ديال الدرهم إذن 36 مليار ديال الدرهم، هذا 
تم  املجالية ألن  العدالة  بمراعاة  بني أساسا  الحال  بطبيعة  مشروع 
االشتغال فيه مع الجهات، اشتغال مع القطاعات الوزارية وشرع فيه 
فعليا في 2017، ونحن اآلن في 2018 هناك واحد العدد ديال املشاريع 
مبرمجة على طول التراب الوطني في ما يتعلق بهاذ املشروع ديال تقليص 

الفوارق الترابية واإلجتماعية في العالم القروي واملناطق الجبلية.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثبودس:

السيد الوزير، حقيقة كما ذكرتم هاذ البرنامج مهم وطموح بدليل 
أنه كيغطي 73 إقليم، 859 جماعة قروية، 7761 دوار بمبلغ إجمالي 
استثماري ديال 36 مليار، ولكن احنا اللي كنالحظو بصفة عامة في 
امليدان ديال تنفيذ الطرق في العالم القروي بالخصوص كتعرف واحد 
البطء كبير، بحيث الوتيرة ديال التنفيذ كتم�سي ببطء شديد، لذلك 
املديريات  ديال  املستوى  التعليمات على  الوزارة  تعطي  باش  نلتمس 
الجهوية باش تسرع في التنفيذ ديال البرنامج، وباملناسبة بال ما ذكرتم 
السيد الوزير على القضية ديال الشراكة مع الجماعات الترابية أذكر 
القيمة  واللي  تازة  ديال  اإلقليم  مع  اللي عندكم  التعاقدي  بالبرنامج 
ديالو االستثمارية 55 مليار سنتيم، فمن جملة 10 ديال املشاريع اللي 

مبرمجة..

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلحموش:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد الوزير، البرنامج الوطني للطرق هناك مجموعة من األقاليم 
هذه  في  املطروحة  اإلتفاقيات  تستوفيو  لم  يعني  عندكم  مازال  اللي 
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األقاليم يعني كنتكلمو هنا على الجماعات، واحنا عارفين السيد الوزير 
بأن كاين عندكم إشكالية بالنسبة للدفوعات ديال الجماعات يعني 
اللي هي معنية بهاذ البرنامج، فاليوم السيد الوزير احنايا كنتكلمو على 
القسط  نأديو  أننا  إقليمي  اللي احنا مستعدين كمجلس  الخميسات 
ديال الجماعة الترابية باش تنفذو يعني هاذ املشروع هذا وتكملو يعني 

االتفاقيات اللي عندكم معانا في الخميسات، وشكر.

لايسدثرئيسثللجليل:

الوزير، هناك تعقيب إضافي آخر عفوا، تفضل فريق  رد السيد 
اإلتحاد اإلشتراكي.

لانةئ7ثلايسدثسعسدثبةعز ز:

السيد الوزير، احنا كنتحدثو على البرنامج املقبل، واحنا في إقليم 
لسيدي  الطريق  عمليات،   2 عندنا  باقي  السابق  البرنامج  جرسيف 
أداو  اإلقليمي  الجهة واملجلس  للصباب،  والطريق  في صاكا  الفضيل 
الحصة ديالهم وأنتما ما يزيد على 8 أشهر واحنا كنتظرو تعلنو على 

الصفقة ومازالين، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

رد السيد الوزير تفضل.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

في ما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية غير باش 
نشير راه كاين فيه مجموعة ديال املتدخلين، كاين الشق اللي مرتبط 
بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، وكاين الشق اللي مرتبط 
بوزارة الفالحة، وكاين الشق اللي مرتبط بالجهات. أنا قلت بأنه الحكامة 
ديال هاذ املشروع انتهينا منها، بدأنا فعليا في 2017. في 2018، و2019، 
 la vitesse de croisière ،2020، 2021 غادي نوصلو للسرعة القصوى
ديالو، أنا قلت هاذ املشروع خاصنا ننتابهو لو 36 مليار ديال الدرهم، 
خاصنا نحاولو كاملين أنها تتم بالجودة املطلوبة، ألنه راه احنا سالينا 
PNRR2 وهذا غادي يكلفنا تقريبا في هاد السنوات كلها  PNRR1 و 

تقريبا 71 مليار ديال الدرهم.

ما يتعلق بالتعقيب ديال السيد البرملاني من الخميسات إذا دارت 
الدفعات حسب ما يقول السيد النائب وزارة التجهيز والنقل جاهزة 

باش هاد العملية تقوم بها.

فيما يتعلق بالسؤال اللي طرحو السيد النائب في اعتقادي كنت 
طلبتي اجتماع ودرتيه مع املستشار ديالي في الديوان، أقول للمرة املائة، 
فيما يتعلق بالبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية اللي غناقشوه غدا 
في مجلس النواب، جميع أقول جميع من التزم بالدفعات ديالو وزارة 

التجهيز والنقل غادي تعطيه األولوية فلست متأكدا من هاد األمر..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال الخامس من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب بطرح السؤال.

لانةئ7ثلايسدثنوف8ثشبةط:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد الوزير، العديد من الطرق والقناطر توجد في وضعية متردية 
وغير صالحة لالستعمال خاصة بعد التساقطات املطرية األخيرة، فهل 
هي  وما  الطرق  هذه  ملعالجة وضعية  استعجالي  برنامج  الوزارة  لدى 

التدابير املتخذة إلصالحها؟

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

شكرا السيد النائب، يبدو أنكم تتحدثون على ما نسميه في وزارة 

في بالدنا ألن  املغمورة وهي موجودة وكثيرة  بالقناطر  والنقل  التجهيز 

هاد املنشآت الفنية تتجاوز 9600 منشأة فنية وفيها واحد الجزء كبير 

املناخية،  التغيرات  هاد  وقعات  ملي  إشكاالت  تيدير  وأصبح  مغمور، 

البرنامج ككل تيكلف حوالي 5 د املليار ديال الدرهم، سنقوم به على 

الخصوص  وجه  على  تازة  ديال  باإلقليم  يتعلق  فيما  لكن  سنوات، 

ألن جا في السؤال ديالكم، هناك مجموعة من األمور تدار اآلن، خلي 

االتفاقيات اللي تكلمنا عليها اللي سول عليها السيد النائب، لكن فيما 

بعد  من  أطلقناها،  الدراسات  أغلب  هناك  الفنية  باملنشآت  يتعلق 

غنشوفوا التمويل ديالها إن شاء هللا، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثنوف8ثشبةط:

إن الطريقة الي تتم بها عملية اإلصالح بطيئة جدا ومتعثرة األمر 

الذي ينعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطنين في تنقالتهم ويؤثر 

على حياتهم االقتصادية واالجتماعية، مما يتطلب من الوزارة تكثيف 

الجهود وتسريع وتيرة إنجاز وإصالح العديد من الطرق والقناطر بهدف 

تحسين وضعيتها، كما هو الشأن بالنسبة إلقليم تازة املعروف ببناء 

طرق بدون قناطر لتصبح الساكنة في عزلة تامة أحيانا مما يؤدي إلى 

ارتفاع أسعار املواد االستهالكية وعزلهم عن قضاء مآربهم اليومية.
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لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاغنيث نةح:

شكألثلايسدثلاأئيس،

إمنتانوت  بين  الرابطة   2012 اإلقليمي  الطريق  إن  الوزير  السيد 
في  وتسببت  السير  عملية  تعيق  حفر  عن  عبارة  أصبحت  ومراكش 
حوادث سير مميتة، إذ نطلب من السيد الوزير العناية بها وإصالحها 
والتعجيل بترميمها، كما أن الطريق رقم 2022 الرابطة بين الطريق 
السيار شيشاوة والطريق اإلقليمية 2012 وبالرغم من حداثة إصالحها 
السيد  من  نطلب  خروقات  وعدة  اختالالت  عدة  عرفت  وتعبيدها، 

الوزير إيفاد بعثة للوقوف على مجمل الخروقات، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

رد السيد الوزير، هناك تعقيب آخر تفضل األصالة واملعاصرة.

لانةئ7ثلايسدثعمأثخفسف:

شكألثلايسدثلاأئيس،

اللي   2007 الطريق  مباشرة  نقوليك  غادي  أنا  الوزير،  السيد 
انطلقات من الطريق الوطنية رقم 8 ما بقاش تقدر حتى واحد يدوز منها 
هي تصالحات فعال وساعت مشات إلمي نتانوت تتم�سي من الوداية، أيت 
إيمور، مجاط، تتم�سي لسبت ديال املزوطة، كيم�سي إلمنتانوت، هاد 
الطريق اليوم فيها واحد العدد ديال األموات، بغينا السيد الوزير تقولوا 
لنا شحال مات غير ف 2018 وهاد السنة أنا وهللا ما باقي اقدرت أنا 
تنسكن تما ما تنقدرش باقي نم�سي إلمينتانوت والناس كل �سي تيتخوف 
اليوم بغينا السيد الوزير تشوف أشنو وقع راه الطريقة راه مزيانة، ولكن 
تحف ميترو من هنا وميترو من الجهة األخرى والو الناس تيصاطحوا 
بيناتهم ما كاين ال والتيساع موجود وصاوبوتوا الطريق، ولكن غيخص 

هاذوك اللي تما يمشيو يشوفو هاذيك الطريق، شكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

رد السيد الوزير، تعقيب إضافي آخر تفضل.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلالطسفثوهبي:

حيث دخلنا في املحلي حدا الدار عندي محروقة واحد البولة عفاك 
صايبها حتى هي..

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل السيد الوزير، رد السيد الوزير.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

شكألثلايسدثلاأئيس،

ما قامت به الدولة املغربية، وأقول الدولة املغربية ما بين برنامج 
الطرق القروية األول، وبرنامج الطرق القروية الثاني..

لايسدثرئيسثللجليل:

اإلنصات للسيد الوزير.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

وما بين برنامج التأهيل الترابي، وهذا اللي أعلن عليه جاللة امللك 
ديال تقليص الفوارق املجالية والترابية حوالي 70 مليار ديال الدرهم، 
علما السيد الرئيس أن هاذ الطرق هذه لحد اآلن بنيت وأنجزت ولم 
نحسم بعد في من سيتكفل بصيانتها، ألن خارج الطرق املصنفة التي 
غير  األخرى  الطرق  واللوجيستيك،  والنقل  التجهيز  وزارة  بها  تتكفل 
معروف اآلن مع األسف الشديد من سيقوم بذلك؟ فهو جهد كبير 

بطبيعة الحال يخص..

لايسدثرئيسثللجليل:

والسادة  السيدات  الوزير،  السيد  اسمحت،  إيال  الوزير  السيد 
النواب اإلنصات هللا يجازيكم بخير.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

اللي خص السيدات والسادة النواب ياخذوه بعين اإلعتبار، اآلن 
بطبيعة الحال إذا كانت هناك بعض التعقيبات ما عرفتش واش يمكن 
لينا غيكون  الجاية قولو  املرة  القضية،  بهاذ  الداخلي يسمح  النظام 
السادة  نجاوب  لي  يمكن  باش   2204 اإلقليمية  الطريق  تعقيب على 
النواب وإيال غيولي يعني تعقيب ولكن ما كينش الجواب ألنه الطريق 
اإلقليمية في بلدنا أكثر من أن تعد وتح�سى، على كل حال هاذ ال�سي 
مسجل سننظر فيه إذا كان فعال فيه بعض اإلشكاالت، شكرا السيد 

الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

نمر إلى السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب من فريق التجمع 
الدستوري، السؤال رقم 6 تفضل السيد النائب بطرح السؤال.

لانةئ7ثلايسدثبوسلهةمثلاديش:

شكألثاليسدثلاأئيس،
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املناطق  ببعض  الرمال  جرف  عملية  تثير  املحترم،  الوزير  السيد 
امتعاض عدد من الهيئات املدنية وغيرها كما هو الشأن بالنسبة ملهدية 
إقليم القنيطرة والعرائش والجديدة، وذلك نتيجة الخوف من التأثير 
توالد  مجاالت  تدمير  بعد  الصيد  نشاط  وتراجع  البيئة  على  السلبي 
عدد من األسماك واألحياء البحرية، كما يعمد بعض املستغلين إلى 
عدم احترام مناطق االستغالل املرخص بها بالجرف، علما أن الرمال 
املستخرجة ال ترقى جودتها للمستوى املطلوب للبناء، السؤال السيد 
التي تنوون اتخاذها لوقف أو ضبط  التدابير واإلجراءات  الوزير عن 
عملية جرف الرمال بمصب نهر سبو وغيرها من املناطق الحيوية في 

احترام تام للقوانين والنصوص التعاقدية بدفاتر التحمالت.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

جواب السيد النائب غيكون مباشر، الحل اللي كاين اإلجراءات 
اللي طلبتي هي احترام القانون، اآلن عندنا ترسانة قانونية هي هاذي 
فيها املشروع القانون، فيها القانون اللي صدر في الجريدة الرسمية ديال 
27.13 اللي تيتعلق باملقالع بشكل عام، فيها املرسوم التطبيقي اللي 
صدر في الجريدة الرسمية بتطبيق هاذ القانون، وفيها واحد مجموعة 
القرارات ديال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وقرار مشترك 
ديال وزير التجهيز والنقل اللوجيستيك ووزير الداخلية، نقول ليك بكل 
وضوح اللي غادي يتجاوز مقتضيات القانون ستعمل في حقه املسطرة 
اللي تيمكن تم�سي إلى سحب الرخصة وهاذ ال�سي الحمد هلل بدا ونحن 

كما يقال األمر ما سترون ال ما تسمعون، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثبوسلهةمثلاديش:

الوزير على الجواب الواضح، احنا بدورنا في فريق  شكرا السيد 
التجمع الدستوري نطالب بتفعيل آليات الحكامة والرفع من مستويات 
علمية  ومناهج  قواعد  باعتماد  الجرف،  عملية  لكل  والتتبع  املراقبة 
تستحضر الحفاظ على البيئة واملوروث اإليكولوجي مرتبط بالشريط 
الساحلي وعلى الخصوص باألنهار، نهر سبو بمدينة القنيطرة والشريط 

الساحلي ملدينة القنيطرة مثال صارخ وحي السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

غير اطمئن أنا قلت لك السيد النائب، هاد املقتضيات كلها إيال 
رجعتي للقانون غتلقى، غادي تكون هاد املقالع كلها بما فيها هاد املقالع 
خاضعة لدراسة التأثير على البيئة، اآلن نصينا في املرسوم التطبيقي 
 la منها  بالتتبع،  لنا  تتسمح  اللي  التقنية  املقتضيات  مجموعة  على 
géolocalisation وبطبيعة الحال بغيت غير نصحح واحد القضية، 
راه هاديك الرمال ما كيمكن ليها تم�سي للسوق حتى كتخضع لواحد 
مجموعة التحليالت. ونقول واحد القضية املغرب على كل حال، ليس 
بدعا ما بين الدول، راه مجموعة ديال الدول تتستعمل الرمال البحرية. 
حنا اللي كيهمنا أشنو هو؟ هو الناس، هاد املستثمرين اللي حنا ما�سي 
ضدهم وحتى �سي واحد ما�سي ضدهم، أنهم يطبقو القانون ويتلتزمو 
بالقانون. وأنا قلت اللي ما التزمش بالقانون تيمكن نمشيو، ما�سي غير 

لسحب الرخصة، بل هناك..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال األخير في هذا القطاع للسيدات 
لطرح  النائب  السيد  تفضل  الحركي،  الفريق  من  النواب  والسادة 

السؤال.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاعز زثكوسكوس:

شكألثلايسدثلاأئيس،

أصبحت الطرق السيارة تشكل رعبا حقيقيا للمواطنين مع تزايد 
اإلعتداءات املتكررة على مستعمليها، وآخرها هذه اعتداءات أدى إلى 
وفاة سيدة على املقطع الرابط بين سيدي عالل البحراوي والخميسات. 
السؤال ديالنا السيد الوزير هو، هل الطرق السيارة ببالدنا آمنة؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

الطرق السيارة في بالدنا آمنة، لألسف الشديد، يؤسفنا أننا وصلنا 
لهاد املستوى لألسف أن هناك بعض الذين..، في الحقيقة ما بقاش 
عندهم روح وطنية اللي كيتسببو في هذه اإلشكاالت، حنا عندنا لجنة 
ودارت  املعنية،  القطاعات  فيها جميع  تحضر  وطنية،  لجنة  خاصة، 
اجتماع ديالها وشركة الطرق السيارة تصلح باستمرار السياجات، ومع 
ذلك تيوقع اإلتالف ديالها. واحنا اآلن ماشين في اتجاه أننا نديروها 
بالخراسنة املسلحة، وعندنا واحد املشروع ديال أن جميع القناطر 
اللي كتطل على الطرق السيارة أننا نسيجوها، واخا هداك ال�سي ما 
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غيكونش املنظر ديالو جميل، ولكن لألسف الشديد نحن مضطرون إلى 
ذلك اضطرارا، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاعز زثكوسكوس:

شكرا السيد الوزير، حتى املغاربة هاد ال�سي اللي بغاو يسمعو بأنه 
الطرق ديالنا آمنة، ورغم هاد اإلستثناءات اللي يمكن نتكلمو عليها. 
ورغم ذلك السيد الوزير مازال كيخص تدار واحد مجموعة املجهودات، 
عاألقل هاد النقط اللي تكلمتي عليهم واللي كنعتبروهم نقط سوداء، 
الطرق  فوق  كتمر  اللي  واملعابر  الفنية  املنشآت  ديال  القضية  هاد 
السيار، يجب تسيجها وتشبيكها، وما نتكلموش على الجمالية ديالها، 
وهنا الشركة الوطنية للطرق السيارة كتحمل السيد الوزير املسؤولية 
الزبناء ديالها وكيخصها تخصص  ديالها، فيما يخص السالمة ديال 

واحد الجزء مهم من االرباح ديالها لحماية املواطنين.

من جهة أخرى، ما نساوش باش نذكرو كذلك باملجهودات اللي 
كيقومو بها العناصر األمنية ديالنا، خصوصا الدرك امللكي حيث جميع، 
نقدرو نقولو بأنه معظم هاد اإلعتداءات كيتم التعرف على املرتكبي 
ديالها، وكيتقدمو للعدالة، وكاين من املجرمين من صدرت في حقهم 
أق�سى العقوبات اللي يمكن تصدر املحاكم املغربية. إذن البد ما نوهو 
بهاد العناصر هادو، وكنطلبوا باش الحكومة باش تعزز هاد العناصر 

األمنية بجميع الوسائل باش يقومو بالدور ديالهم، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الوزير، هل هناك من رد؟  السيد  هل هناك تعقيب إضافي؟ رد 
تفضل.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

غير هو هاد ال�سي في نفس اإلطار اللي قلتي، حنا عندنا واحد املجموعة 
ديال املناطق اللي كنسميوها »à haut risque« هادي غادي نبداو بها. أنا 
بغيت غير نشير بأن القناطر اللي فوق الطرق السيارة، ما�سي مسؤولية 
ما  تكون األمور واضحة ولكن  باش  الحقيقة غير  في  السيارة  الطرق 
يهمش حنا عندنا لجنة وطنية تشتغل على هذا، أنا قلت ليك واخا 
هداك ال�سي من الناحية الجمالية ما غيكونش، ولكن هاد القناطر كلها 
إن شاء هللا غنسيجوها وغادي نبداو بهاديك اللي فيها الخطورة أكبر، 
وهي دعوة كذلك ألنه يكون واحد التعاون ألن الحمد هلل أجهزة األمن 
تتقوم باملهمة ديالها، احنا ما غاديش ندير غير التسييج غنديروا حتى 
les cameras بمعنى أنه دابا اللي تحرك تما غيكون fiché كيما تيقولوا 
وستتم متابعته، وغالبا ما يقع هذا لألسف من طرف �سي وحدين إما 

تيكونو مخمورين وال تحت تأثير ديال املخدرات، وهذا من طبيعة الحال 
هذا تيستلزم واحد الجهد جماعي على مستوى الدولة، ولكن كذلك على 
مستوى جمعيات املجتمع املدني وعلى مستوى الساكنة ككل، شكرا 

السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتك  على  ونشكرك  الوزير  السيد  شكرا 
ونمر إلى القطاع املوالي قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 
للسيدات  السؤال األول  الوزيرة مع  السيدة  املدينة مرحبا  وسياسة 

والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية.

لانةئبلثلايسدثمحمدثلدعمةر:

ما هي اإلجراءات العملية التي ستتخذونها لتجاوز الجمود والبطء 
الشديد التي تعرفها عملية إنجاز وثائق التعمير؟ علما أن هناك مشاريع 
مفتوحة منذ أزيد من 30 سنة وعلى سبيل املثال ال الحصر تصميم 

التهيئة تطوان سيدي املنظري، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلي السيدة الوزيرة.

لايسدةثفةطنلثاكحس8،ثكةتبلثلادوالثادىثوز أثإعدلدثلاترلبث
بةإلسكةنث لملكلفلث لملدينلث ولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلث لاوطنيث
نسةبلثعنثلايسدثعبدثلألحدثلافة�شيثلافهأي،ثوز أثإعدلدثلاترلبث

لاوطنيثولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينل:

شكألثلايسدثلاأئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، كما تعلمون السيدات والسادة النواب 

املحترمون بأن وثائق التعمير لها واحد األهمية بالغة في تنظيم وتأطير 

نمو التجمعات العمرانية، واليوم تمكنا من تغطية املجاالت الحضرية 

بواحد املعدل ديال %98 واملجاالت القروية باملعدل ديال %75 والتزمنا 

كذلك في البرنامج الحكومي 2017-2021 باش تصدر 600 وثيقة تعمير 

بمعدل 120 وثيقة سنوية بدل 40 وثيقة فقط في الفترة ما بين 2005-

املراحل  لتقليص  تدابير جديدة  على  كتشتغل  اليوم  والوزارة   2008

واملدة اإلنجاز اللي تكلمتي عليها السيد النائب املحترم، ووضعنا كذلك 

عقود برامج جهوية وآليات فعلية للتتبع والتنفيذ ورفعنا يعني امليزانية 

ديال إعداد وثائق التعمير بحيث تم صرف 150 مليون درهم سنويا 

للوكاالت الحضرية، وكذلك هناك استصدار مرجعيات متجددة من 

شأنها تحسين مناهج من شأنها تحسين مناهج إعداد وثائق التعمير 

وتجويد مضامينها، وأخص بالذكر دليل حول التعمير املستدام وهناك 

كذلك دراسة متعلقة بتفعيل فتح املناطق الجديدة للتعمير، وشكرا.
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل.

لانةئ7ثلايسدثصةلحثلمللوكي:

شكألثلايسدةثلاوز أة،

والشك أن هناك إرادة من الحكومة ومنكم للسير يعني في بناء وثائق 
التعمير بديمقراطية تشاركية مع جميع املعنيين، نحن أمام أمرين أمام 
مسألة التعميم ومسألة التحيين، الواقع السيدة الوزيرة أن ليس كل 
الجماعات وخصوصا الحضرية مغطاة بهاد البطائق من ما ينتج عنه 
اختالالت عمرانية، النزوع إلى االستثناء وإلى املناسباتية ثم صعوبات 
ذلك  إلى  تؤدي  التي  األسباب  من  واالستثمار.  الترخيص  تنال  كذلك 
الحضرية،  الوكاالت  عليها  تعمل  التي  الشساعة  هو  الحال  بطبيعة 
الضعف ديال اإلمكانيات وفي بعض األحيان الثقل ديال املساطر ال عند 
اإلعداد وال عند املصادقة، وأقول واحد النموذج اللي ما�سي هو محلي، 
السيد  كان  اللي  أكادير،  في   agadir-landديال النموذج  وطني  ولكنه 
تعطات له يعني االستثناء la dérogation وبعد ذلك تقال ليه بأن هاد 
املنطقة راه غير خاضعة للتعمير إلى غير ذلك، مما نتج عنه من مشاكل 
مختلفة. بطبيعة حل هاد املشاكل ال يكون إال بإحداث وكاالت حضرية 
ومزيد من اإلمكانيات. بطبيعة الحال كاين القضية ديال التحيين هناك 
وثائق كتبقى لنا يعني تنتهي الصالحية ديالها وكتباقى يعني حاجزة لواحد 
العدد ديال العقارات ديال الخواص، وديال العوام يعني بإيجاز أقول 
أن البناء ديال الوثائق ديال التعمير البد أن يذهب إلى الشروط بحال 
القطاعات أخرى، القضية ديال الالتمركز، القضية ديال الديمقراطية 

التشاركية والقضية ديال الوضوح والحسم في املخططات الوطنية.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيدة الوزيرة، تفضلي.

لايسدةثفةطنلثاكحس8،ثكةتبلثلادوالثادىثوز أثإعدلدثلاترلبث
بةإلسكةنث لملكلفلث لملدينلث ولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلث لاوطنيث
نسةبلثعنثلايسدثعبدثلألحدثلافة�شيثلافهأي،ثوز أثإعدلدثلاترلبث

لاوطنيثولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينل:

اللي نبغي نأكد عليه، السيدات والسادة النواب املحترمون هو أنه 
تتم بمساطر، طبعا، معقدة وطويلة  كلها  التعمير  الوثائق ديال  هاد 
اللي معانا هنا  الرؤساء  الرئيس،  وتقت�سي مقاربة تشاركية، والسيد 
في املجلس كلهم كيعرفوا املدة اللي كيدوز تصميم التهيئة في الجماعة 
حتى تتم دراسة، يعني، جميع التعرضات وجميع، يعني، القضايا اللي 
كيطرحوها املواطنين، ولكن ال بد من اإلشارة إلى أنه مهما كانت معدالت 
التغطية واخا تكون %100 بوثائق التعمير والجودة ديالها تكون جيدة 

وتستجيب ملتطلبات تراب نفوذ..، كتبقى رهينة بمستوى...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر للسؤال املوالي للسيدات والسادة النواب 
من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثنورثلادينثرفسق:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن أسباب التأخير في إصدار املراسيم 
البناء  مجال  مخالفات  بزجر  املتعلق   66.12 قانون  بتنفيذ  املتعلقة 
النصوص  تلك  نشرة  فيها  تتم  التي  املحددة  املدة  وعن  والتعمير؟ 

التنظيمية بالجريدة الرسمية؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيدة الوزير..

لايسدةثفةطنلثاكحس8،ثكةتبلثلادوالثادىثوز أثإعدلدثلاترلبث
بةإلسكةنث لملكلفلث لملدينلث ولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلث لاوطنيث
نسةبلثعنثلايسدثعبدثلألحدثلافة�شيثلافهأي،ثوز أثإعدلدثلاترلبث

لاوطنيثولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينل:

شكرا السيد النائب املحترم على طرحكم هذا السؤال املهم، ألن 
وبالخصوص  املحلية  املنظومة  يؤرق  حقيقة   66.12 القانون  هاد 
املتعلقة  التنظيمية  النصوص  الجماعات املحلية، ولكن هاد  رؤساء 
املراقبة وزجر  بشأن   66.12 القانون  ديال  املقتضيات  بتنزيل بعض 
املخالفات في ميدان التعمير والبناء الذي صدر هادي تقريبا واحد العام 
ونصف، ولكن املرحلة اإلنتقالية تدبرات بديك الدورية املشتركة بين 
وزارة الداخلية والوزارة ديالنا وهاد الدورية اللي هي رقم 17-07 بتاريخ 
فاتح غشت 2017 تم التعميم ديالها على املصالح الخارجية دالوزارة 
لكن  املقتضيات،  بعض  ملعالجة  للمحاولة  الداخلية  وزارة  ومصالح 
اليوم احنا منكبين إن شاء هللا، على إصدار هادوك املراسيم والعدد 
ديالهم 3 وبالتحديد غدا إن شاء هللا، عندنا اجتماع مع األمانة العامة 

الحكومة للبت فيهم نهائيا، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثنورثلادينثرفسق:

شكألثلايسدةثلاوز أة،

بالجريدة  صدر  والقانون  ونصف  سنة  من  أكثر  لكم  سبق  كما 
الرسمية رغم العراقيل اللي عرفها باش صدور القانون مشاكل اللي 
تخبط فيها باش صدر، غير اإلشكالية السيدة الوزيرة ألن كاينين �سي 
ورخص  اإلصالح  رخص  خاصها  تنظيمية  قوانين  مراسيم،  قوانين، 
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و �سي حوايج اللي خصهم يخرجوا في أقرب 
ّ
التسوية ورخص الهدم، وال

اآلجال، ألن هاد التأخير ساهم في تعطيل مصالح املواطنين، خلق واحد 
التشنج بين اإلدارة واملواطن من أجل تلبية طلبات الساكنة وخاصة هاد 
الرخص اللي تكلمتي عليهم خاصة رخص اإلصالح ورخص التسوية اللي 
الناس كيبغيوا يستافدوا من هاد الرخص وتسوية الوضعية ديالهم، 
وفتح فرص الشغل ألن بعض املباني ما حاصلينش على رخص السكن 

ألن هاد القوانين كنطلبوا باش اإلسراع باإلخراج ديالهم، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ العدالة والتنمية.

لانةئ7ثلايسدثعبدثهللاثبوولنو:

السيدة الوزيرة، هاد املراسيم مهمة، أوال كيخص فيهم التشاور 
مع املعنيين، واحد؛ ثانيا، كيخص يخرجو في أقرب اآلجال مزيان ايال 

اعطيتونا واحد التاريخ فوقاش غيخرجوا، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلي السيدة الوزيرة.

لايسدةثفةطنلثاكحس8،ثكةتبلثلادوالثادىثوز أثإعدلدثلاترلبث
بةإلسكةنث لملكلفلث لملدينلث ولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلث لاوطنيث
نسةبلثعنثلايسدثعبدثلألحدثلافة�شيثلافهأي،ثوز أثإعدلدثلاترلبث

لاوطنيثولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينل:

شكألثلايةدةثلانولبثلملحترمين،

كر على هاد العدد ديال املشاريع مراسيم اللي تهم جميع 
ّ
غي باش نذ

إحاالت القانون وعددها 9 على النصوص التنظيمية وهي كالتالي :

أوال مشروع مرسوم يتعلق بتجديد إجراءات وكيفيات منح رخص 
كيتعلق  ديالوا  املشروع  الثاني  املرسوم  والتسوية،  والهدم  اإلصالح 
والبناء،  التعمير  مجال  في  املخالفات  وزجر  مراقبة  كيفية  بتحديد 

واملشروع الثالث كيتعلق بتحديد املقصود باإلدارة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال املوالي السيدات والسادة 
النواب فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب بطرح السؤال.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلاهاللي:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدةثلاوز أة،

لايةدةثلاوزرلءثلملحترمين،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

التي  العملية  اإلجراءات  عن  نسائلكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
تعتمدها وزارتكم ملحاربة السكن غير الالئق؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضلي السيدة الوزيرة.

لايسدةثفةطنلثاكحس8،ثكةتبلثلادوالثادىثوز أثإعدلدثلاترلبث
بةإلسكةنث لملكلفلث لملدينلث ولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلث لاوطنيث
نسةبلثعنثلايسدثعبدثلألحدثلافة�شيثلافهأي،ثوز أثإعدلدثلاترلبث

لاوطنيثولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينل:

شكألثلايسدثلاأئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على طرح هاد السؤال، غير اللي نبغي 
نذكر السيدات والسادة النواب املحترمين بأن السكن غير الالئق فيه 3 
ديال األنواع، كاينة مدن الصفيح، وكاين املباني اآليلة للسقوط، وكاين 
األحياء العشوائية الناقصة التجهيز، فيما يخص مدن الصفيح كلكم 
كتعرفوا بأن البرنامج ديال مدن بدون صفيح انطلق منذ 2004 واليوم 
تمكنها باش نعلنوا على 58 مدينة من أصل 85، فيما يخص املباني 
اآليلة للسقوط عندنا املعالجة ديال واحد املجموعة كبيرة من ديك 
43 ألف اللي حصات وزارة الداخلية في 2012، وكذلك عدد كبير ديال 

اإلتفاقيات للنهوض باألحياء الناقصة التجهيز، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلاهاللي:

التي  املجهودات  ونثمن  جوابكم  على  الوزيرة  السيدة  نشكركم 
تبذلونها للحد من ظاهرة السكن غير الالئق، لكن اسمحوا لي السيدة 
الوزيرة أن أقف معكم عند منطقة جغرافية مهمة من هذا الوطن وهي 
ال تبعد عن العاصمة اإلدارية الرباط إال ب20 كيلومتر وعن العاصمة 
اإلقتصادية ب 60 كلم، كيف يعقل أن نجد إقليم كإقليم الصخيرات 
القصديرية،  األكواخ  تلك  في  الويالت  يعيشون  سكانه  زال  ال  تمارة 
في  تنتشر  براكة   4000 عن  يزيد  ما  فيها  مثال  الصخيرات  فجماعة 
 1 ولحجر  وعويطة  والدايمة  شياحنة  كدوار  الدواوير  من  مجموعة 
ولحجر 2 التابعة لجماعة الصباح وغيرها من الدواوير التابعة لعمالة 
الصخيرات تمارة، يعني أننا نتحدث اليوم عن 4000 أسرة وكل أسرة 
تتكون من 5 أفراد على األقل أي ما يناهز 20 ألف مواطن بهذه الجماعة 
ال يتوفرون على حقهم في السكن الالئق، وهذا الرقم بطبيعة الحال 
يدفع السيدة الوزيرة إلى إعطاء األولوية لهذه الجماعة ولإلقليم ككل. 
ولهذا السيدة الوزيرة فإننا ندعوكم إلى التسريع بإيجاد حل جدري 
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ونهائي لهذه املعضلة ونحن مستعدون من موقعنا كمسؤولين محليين 
للتعاون معكم حتى نرى هذه العمالة بدون صفيح ونرى املواطن يتمتع 
بالسكن الالئق في أقرب وقت ممكن إن شاء هللا وشكرا السيدة الوزيرة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا تعقيب إضافي العدالة والتنمية غير واحد.

لانةئ7ثلايسدثرحمدثلاهسقي:

السيدة الوزيرة، الرقم األكبر من الدور اآليلة للسقوط بمدينة الدار 
البيضاء بالخصوص املدينة القديمة وأمام املعلمة الحضارية مسجد 
الحسن الثاني، هاد البنايات اللي صبحات كتشكل تشوهات عمرانية 
سببها التهاون في إخراج املحج امللكي بسبب الحالة املزرية للساكنة، البد 

من التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل حل هاد املشكل.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضلي السيدة الوزيرة.

لايسدةثفةطنلثاكحس8،ثكةتبلثلادوالثادىثوز أثإعدلدثلاترلبث
بةإلسكةنث لملكلفلث لملدينلث ولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلث لاوطنيث
نسةبلثعنثلايسدثعبدثلألحدثلافة�شيثلافهأي،ثوز أثإعدلدثلاترلبث

لاوطنيثولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينل:

شكألثلايةدةثلانولبثلملحترمون،

غير اللي نبغي نذكر السيدات والسادة النواب املحترمون بأن هذا 
األولويات  ضمن  من  هو  الالئق  الغير  السكن  محاربة  ديال  البرنامج 
ديال الحكومة حاليا وتدار واحد املجهود كبير لكنه غير كافي ملاذا، أوال 
الدور  هو  وهذا  صاروخي،  الشكل  بواحد  ارتفع  األسرة  ديال  العدد 
اللي يمكن نشكر السيد النائب على استعداده ملواكبة هذا البرنامج، 
وحنا واعيين في الوزارة بأن املحور اللي باقي فيه مشكل كبير هو املحور 
الدار البيضاء العرائش، أوال كاينة عدم ضعف انخراط الساكنة فهاذ 
البرنامج ما كيبغيوش يتحولو؛ ثانيا العقار والتكلفة ديال عالية بزاف، 
وكذلك اإلحصاء صعيب علينا يتحين مشينا من 270.000 أسرة منين 
وبالتالي  ألف أسرة،   400.000 كاينة  اليوم   ،2004 في  البرنامج  بدينا 
هاذ الصعوبات هذه طبعا تتعيق دون الوصول إلى األهداف املسطرة 
في اآلجال اللي كنا اتفقنا عليها، ولكن هذا برنامج ما يمكنش نحملو 
الوزر ديالو وزارة اإلسكان بوحدها وإنما هذا واحد البرنامج اللي خاصنا 
نواب  عقاريين،  منعشين  الجماعات،  رؤساء  كاملين،  فيه  ننخرطو 
ومنتخبين محليين وسلطة محلية طبعا ألن هي املكلفة باإلحصاء، ولكن 
التحدي الكبير هو في هذاك املدن 58 يعني اللي عملنا عليهم كيف يمكن 
عدم عاوتني إعادة بناء مدن صفيحية من جديد، هذا هو التحدي 
الكبير اللي خاصنا نرفعوه جميع، شكرا لكم السيدات والسادة النواب 

املحترمين.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة 
والتنمية، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثموحثلاأ دللي:

بدون  مدن  برنامج  على  تنساءلوكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
صفيح، إعادة إسكان دور الصفيح اليوم والتأخر ديالو تيخلق معاناة 
كبيرة بالنسبة للساكنة، هاذ الساكنة اليوم تيعانيو من حر الصيف 
ومن قر الشتاء، هاذ الناس في الصيف تيتحرقو وفي الشتاء تيغرقو، 

متى ستسرعون بهذا البرنامج؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيدة الوزيرة.

لايسدةثفةطنلثاكحس8،ثكةتبلثلادوالثادىثوز أثإعدلدثلاترلبث
بةإلسكةنث لملكلفلث لملدينلث ولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلث لاوطنيث
نسةبلثعنثلايسدثعبدثلألحدثلافة�شيثلافهأي،ثوز أثإعدلدثلاترلبث

لاوطنيثولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينل:

الحقيقة  في  هي  السؤال،  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
الالئق ومدن الصفيح  الرئيس هاذ األسئلة ديال السكن غير  السيد 
كان خاصهم يحظاو بوحدة املوضوع، ولكن اإلشكال ديال املدن بدون 
الدار  املحور  في  كاينة  اإلشكالية  بأن  نأكد  نعاود  أخرى  مرة  صفيح 
البيضاء-العرائش اللي تعذر علينا تعبئة العقار العمومي باش يكون 
ذاك السكن ديال 140.000 درهم وبالتالي احنا مطالبين باش نديرو 
مجهود مشترك والسيد النائب اللي طرح السؤال هو رئيس البلدية ديال 
تمارة، وكنظن كاينة اجتماعات متكررة على الصعيد املحلي، األسبوع 
اللي فات كان املجلس اإلداري ديال الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة 
وطرقنا لهاذ املشكل وخاصنا كيفاش نظافرو جميع الجهود باش نحلو 
هاذ املشكل هذا، مع العلم أن بعض األسر وخا كيبغيو يمشيو كيصعب 
عليهم التمويل ألن ضروري املساهمة داألسر، وبالتالي درنا واحد النظام 
ديال التمويل اللي هو فوكاريم باش كيسهل لهم الولوج إلى القروض، 

شكرا لكم.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة تفضلي.

لانةئبلثلايسدةثنةعملثبهيش:

شكألثلايسدثلاأئيس،

نثمن عاليا املجهودات املبذولة من طرف الحكومة مع جميع الشركاء 
للحد من ظاهرة مدن بدون صفيح، ألن الحديث عن مدن بدون صفيح 
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يعني الحديث عن أمن مجتمعي، السيدة الوزيرة، املجهودات مشهودة 
واإلرادة متوفرة، لكن اليقظة والتتبع هو الحلقة التي تأتى منها مشاريع 
الدولة خاصة ذات البعد اإلجتماعي، هذه اإلستراتيجية الطموحة لم 
تأتي أكلها ألنها اصطدمت بعدة عراقيل نذكر منها عدم بلوغ الهدف 
املنشود، في 2012 مرت ست سنوات على البرنامج وكانت النتائج جد 
إيجابية، املغرب احتل الرتبة الثانية عامليا، تقريبا استفادت 240.000 
أسرة من أصل 260.000 أسرة، عدم احترام وقت اإلنجاز في 2015: 56 
مدينة بدون صفيح تم اإلعالن عنها، تم اإلعالن عن باقي بعض املدن 
في 2016 بحال سيدي سليمان، موالي يعقوب، طنجة تطوان، لكن ال 
زالت األمور على حالها، االزدياد الغير املتحكم فيه في عدد املستفيدين 
أضيفت 100.000 أسرة في 2016 يعلم هللا في 2021 شحال؟ دائما 
املسؤول الدولة السلطات املحلية الجماعات ولعل املتضرر األول ومع 
يعني املرأة ومع ذلك فتمكينها ال يزال بعيدا عن املناصفة، ندعوكم 
السيدة الوزيرة إلى اإلسراع في اإلنجاز مع تحيين اإلحصاءات ونبذ امليز 
فالبداية مشرقة، ولكن يجب أن ال تكون النهاية محرقة، وشكرا السيدة 

الوزيرة.

لايسدثرئيسثللجليل:

النائب،  السيد  تفضل  آخر؟  إضافي  تعقيب  هناك  هل  شكرا، 
السيدة النائبة بعد منك، تفضلوا السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثلايعديلثبنيهلي:

رؤية  غياب  كاين  بمسمياتها،  األسماء  نسميو  الوزيرة  السيدة 
استراتيجية للقضاء على الواقع الصفيحي ببالدنا، احنا أجيال كنحملوا 
وصمة عار في جبينا، واألجيال اللي جاية من بعد منا، ديال هاد مدن 
كاينة متاجرة غير مشروعة، وكتعرفوها  الحقيقة واضحة  الصفيح، 

كتعرفوا، كاين إغتناء غير مشروع وكاين استغالل..

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل السيد النائب األصالة واملعاصرة.

لانةئ7ثلايسدثرحمدثبأ جل:

شكألثلايسدثلاأئيس،

نسجل بامتعاض شديد عدم التزام الحكومات السابقة وال الحكومة 
الحالية بتنفيذ برنامج مدن بدون صفيح، أعطي مثال الدار البيضاء 
توقعات فيها 3 ديال اإلتفاقيات، اتفاقيتين أمام صاحب الجاللة نصره 
هللا، اتفاقية ديال 2006 واإلتفاقية ديال 2010 والبرنامج الجهوي ديال 
الدار البيضاء سطات في أبريل 2014، مع كامل األسف ال زالت بؤر خطيرة 
جدا وأذكر على الخصوص عمالة مقاطعة سيدي البرنو�سي وباألخص 
سيدي مومن اللي فيه واحد الكاريان تيتسمى بكاريان الرحامنة اللي فيه 
50 ألف ديال السكان وتقريبا فيه واحد 6000 براكة، إذن عدم التزام 

هللا يجازيك بخير إيال ما حاولوا تخرج هاد امللف هذا ديال السكن غير 
الالئق وخاصة باملناطق الهامشية ديال الدار البيضاء، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيدة الوزيرة.

لايسدةثفةطنلثاكحس8،ثكةتبلثلادوالثادىثوز أثإعدلدثلاترلبث
بةإلسكةنث لملكلفلث لملدينلث ولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلث لاوطنيث
نسةبلثعنثلايسدثعبدثلألحدثلافة�شيثلافهأي،ثوز أثإعدلدثلاترلبث

لاوطنيثولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينل:

شكرا السيدات والسادة النواب املحترمون على التعقيب، ولكن مرة 
أخرى بغيت نقول ال تحملو وزر هذا البرنامج لوزارة اإلسكان لوحدها، 
ألن املتدخلين كثار والعنصر األساس هو تعبئة العقار العمومي باش 
كيكون الثمن ديال هاد يعني الوحدات السكنية في متناول ساكني مدن 
الصفيح، لحد اليوم املستثمر العمومي الوحيد اللي كيدخل في توفير إما 
البقع وال الوحدات السكنية هو العمران، وبالتالي عندنا هاد املحدودية 
ديال كيفاش يمكنا نزيدوا نحفزوا القطاع الخاص باش يواكب ويوفر 
هاد القضية هادي، الدار البيضاء وتمارة والعرائش، أقر لكم بتعقد 
الوضعية، كاينة الظاهرة ديال تقسيم البراريك، في اإلحصاء ديال 2004 
كانت أسرة واحدة، اليوم كنصيبو البراكة مقسومة على 4 فيها 4 وال 5 
تاألسر، وهذا كيصعب علينا كيفاش توفير العدد الكافي إما من البقع وال 
من الوحدات السكنية، كذلك العقار في الدار البيضاء غالي بزاف ومنين 
لقيناه خارج الدار البيضاء كاين اإلشكال ديال التدخل ديال القطاعات 
األخرى، خاص توفير النقل، توفير املستوصف، توفير املدرسة، وبالتالي 
صحيح اليوم وقفنا على مقاربة تشاركية اللي خاص جميع القطاعات 
تدخل كل واحد في اإلختصاص ديالها، وهاد التفكير نحن بصدد إعداد 
أيام دراسية باش نخرجوا بواحد الحلول جديدة حتى نتغلبوا على هاد 
املنظر اللي ربما ما هواش وصمة عار في جبين املغرب صحيح هو مشكل 
ولكن كتعيشوا بلدان كثيرة في العالم اللي هي متقدمة علينا وكنحاولوا 
كيفاش نعالجوا هاد النمط دالعيش اللي واحد الفئة من املواطنين 
ختارو ولجأوا باش يعيشو يعني فيه ولكن كيفما قلتوا تحول ألمور أخرى 
اللي ما يمكناش نتغلبوا عليها دفعة واحدة، وبالتالي بالتدريج إن شاء هللا 
سننتصر على هاد املعضلة وسيرقى املغرب إلى رتبة متقدمة في العالم 
والدليل على ذلك راه حصلنا على جائزة أممية في 2010 في هاد البرنامج 

»مدن بدون صفيح« ومؤخرا مدينة العرائش في جائزة دبي.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، ونمر إلى آخر سؤال فريق األصالة واملعاصرة، 
قطاع اإلسكان، السيد الرئيس هذا السؤال كان مبرمج في آخر الجلسة 

وكما أخبرتكم تفضلي السيدة النائبة.
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لانةئبلثلايسدةثحسةةثلملشفوع:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدةثكةتبلثلادوال،

لايةدةثلانولبثولانةئبةتثلملحترمين،

أجل  من  استراتيجيتكم  حول  الدولة،  كاتبة  السيدة  نسائلكم 
هي  وما  املعوزة،  الفئات  لفائدة  االجتماعي  السكن  بقطاع  النهوض 

حصيلتكم في هذا القطاع إلى غاية يومه؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيدة الوزيرة.

لايسدةثفةطنلثاكحس8،ثكةتبلثلادوالثادىثوز أثإعدلدثلاترلبث
لاوطنيثولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينلثلملكلفلثبةإلسكةن:

شكألثلايسدثلاأئيس،

البرامج  اليوم  السؤال،  هذا  على  املحترمة  النائبة  السيدة  شكرا 
السكنية اللي كاينة على صعيد الوزارة، كاينة السكن اإلجتماعي ديال 
كيف  درهم،   140.000 ديال  اإلجتماعي  والسكن  درهم   250.000
كنوصلو لهاد املنتوج بهاد الثمن هذا؟ كيتحضر في إطار اتفاقية مع 
بصفة  العمومي  العقار  تعبئة  كتعتمد  والدولة  العقاريين،  املنعشين 
عامة، وبعض املرات تقتني العقار ديال الخواص، باش كنتغلبوا على 
هاد التكلفة وتكون هابطة. لحدود دجنبر 2017، تمت استفادة ديال..، 
تم إنجاز عفوا 38.980 وحدة سكنية ديال 140.000 درهم، استفادت 
منه 18.213 أسرة، يعني تسلمت ليها املفاتيح وساكنة، كاينة 2461 في 
طور التسليم ألن خصهم املسطرة ديال الولوج إلى القرض، وكيف قلنا 

الدولة دارت تسهيالت ديال القروض عبر FOGARIM، شكرا:

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيدة النائبة، تفضلي.

لانةئبلثلايسدةثحسةةثلملشفوع:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيدة كاتبة الدولة، الواقع املر ديال السكن اإلجتماعي واللي عانو 
منوا بعض املستفيدين، ما�سي بعض، ولكن جل ديال املستفيدين، 
وصلت املشاكل ديالهم حتى املحاكم املغربية، بحكم أنه في إطار التعاقد 
مع الشركات الخاصة من أجل إنجاز هاد املشروع ديال السكن اإلجتماعي 
ب 250.000 درهم كنوجدوا بأن ما كاينش مراقبة على الجودة، بحيث 
أن كنلقاو واحد الشخص اللي تكبد واحد القرض ديال 250.000 درهم 

اللي غادي يخلصو في حياتو كلها عبر أقساط، كيدخل للدار ياهلل خرج 
منها املقاول، كيلقاها كتقطر، وكيلقى الشبكة ديال املياه العادمة كلها 
مهترئة، كيضطر يعاودها وهو أصال كيعاني من غالء املعيشة واملصاريف 
ومن الوليدات واملصاريف ديالهم، وكيجي خصو مبالغ وأخرى باإلضافة 
للقرض اللي غادي يخلصو حياتو كلها كيفما قلنا، يعني هاد املشاكل 
كلها دخالت بزاف د املواطنين للمحاكم، صدق غادي يزيد مصاريف 
ديال القضاء وأتعاب ديال املحامين، وهاد ال�سي ما�سي عدالة، إيال كان 
سكن اجتماعي، خص الحكومة تسهر أثناء التسليم على الجودة ديال 
املنتوج، ما�سي هاد الناس حيث معوزين غادي يسكنو في دار ما هياش. 
ثانيا فيما يخص املرافق اإلجتماعية، كيتبنى مركب ديال مجموعة من 
الشقق 3000 وال 4000 شقة اللي غيسكنو فيه أسر مغربية، ولكن 
كنلقاو بأن املرافق ضئيلة وضئيلة جدا فحال إيال هاد اإلنسان غيبقى 

محبوس ف 60 متر..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لك، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضل التجمع الدستوري.

لانةئ7ثلايسدثتوفسقثكمس8ثرئيسثفأ قثلاتجمعثلادستوري:

شكألثلايسدثلاأئيس،

تفاعال مع ما جاء على لسان السيدة النائبة، هو صحيح أن اليوم 
ف   les appartements ديال   le métrage تحديد  ديال  اإلشكالية 
logement social ، ف 60 متر. اليوم حان الوقت أننا نعيدو النظر في 
هاد املسألة، عالش؟ ألن هاديك الفئة اللي كانت مستهدفة في 1999 
ملي وقع هاد البرنامج ديال السكن اإلقتصادي كانت مكونة من أسرة 
صغيرة تتكون من واحد الزوج وزوجة وابن، اليوم أصبحنا كنلقاو هاد 
األسر اليوم كيتكونو من عائلة اصبحت فيها خمسة ستة د األفراد، في 
حين أن هاد السكن ديال 60 متر ماصبحش كافي. إذا كتسولو السيدة 
كاتبة الدولة اليوم، هل هناك �سي رؤية للوزارة في تحسين هاد الشروط 
ديال السكن اإلقتصادي؟ وكذلك بما جا على لسانكم السيدة الوزيرة 
le Fogarim، واش كتعرفوا آش كيوقع في السوق في le Fogarim، اليوم 
األبناك كلها ما بقاتش كتعطي fogarim، األبناك كاين 2 دالبنكات اللي 
CIH وكاين البنك الشعبي وكتربطها بواحد  Fogarim، كاينة  كتعطي 
الشرط أسا�سي هو بأن الشركة اللي كتبيع لك أنها تكون واخدة الكريدي 
من عندها وإيال ما كانش واخداه ما كتعطيش Fogarim في حين كايبقى 
اليوم املواطن املغربي اللي في حاجة لهاد السكن كيبقى عرضة للضياع 
 ،l’appartement يشري  كيبقاش  وما  ديالو  ليكريدي  كياخدش  وما 

وشكرا السيدة الوزيرة.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد السيدة الوزيرة.
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لايسدةثفةطنلثاكحس8،ثكةتبلثلادوالثادىثوز أثإعدلدثلاترلبث
لاوطنيثولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينلثلملكلفلثبةإلسكةن:

شكرا السيدة النائبة والسيد النائب املحترم، أن أشاطركم الرأي 
الجودة خصها مجهود إضافي، وهاد ضعف الجودة في بعض الحاالت، 

منين جاي؟

دفتر  كيحكمها  إال  مسطرية  هياش  ما  املراقبة  املراقبة،  أوال- 
احترام  مدى  التحمالت  دفتر  على  نسهرو  وبالتالي خصنا  التحمالت، 
الخارجية  املصالح  كيعطيوها  املطابقة  ديال  الشهادة  ديالو،  البنود 
ديال الوزارة، فيما رخصة السكن permis d’habiter كتعطيه واحد 
اللي  العيوب  على  توقف  املفروض خصها  من  اللي  مشتركة  اللجنة 
رئيس  السيد  لسان  على  جا  كيما  اليوم  ولكن  منها،  البعض  ذكرتي 
الفريق نحن نشتغل بمقاربة تشاركية للخروج من هذا الوضع هذا، 
وهاد املقاربة التشاركية باش نحاولوا نستاجبو لجميع الحاجيات اللي 
ب التكتالت السكنية الجديدة اللي كتجي في غالب األحيان في املدار 

ّ
كتطل

الحضري وال بعيدة على املدار الحضري لكل ما تحتاجه من خدمات 
ويعني مصالح أساسية.

إذن هاد القضية ديال الجودة نحن واعون بها ويمكن لي نقول لك 
السيدة النائبة املحترمة غدا عندنا تقديم النتائج ديال واحد الدراسة 
خاصة بالسكن االجتماعي بصنفيه 250 ألف درهم و140 ألف درهم 
على ضوءها ان شاء هللا، سنشتغلو في ورشات، والسيد النائب بصفتو 
رئيس الفدرالية الوطنية للمنعيشين العقاريين متبعين هاد املسار ديال 
لنجتهد جميعا لتحسين الوضعية، وهاد املوضوع مهم جدا أنا كنتمنى 
باش نديرو عليه جلسة في اللجنة ونستفادو من اإلقتراحات ديالكم 
ومن األفكار ديالكم واملساهمة ديالكم إن شاء هللا، والحمد هلل املغرب 
كيتقدم. صحيح خصنا بعض املجهودات نديروها، ولكن بصفة عامة 
الناس حسنوا ظروف العيش ديالهم في مناطق متعددة من املغرب، 
خصنا نديرو شوية دالحزم باش تكون الجودة املالئمة والكافية اللي 

كتحترم شروط السالمة واإلستدامة، إن شاء هللا شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضل السيد الرئيس.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلالطسفثوهبيث)نقطلثنظةم(:

رئيس  ما�سي  األمة،  ممثلي  هنا  راه  الوزراء  السادة  يعرفوا  خاص 
فدرالية، ورئيس جماعة، syndicat ورئيس الشركة ورئيس، بل هنا 
ممثلي األمة ونائب محترم، ما نبقاوش نوزعو املواقع هنا، الحكومة 
كتخاطب البرملان، ممثلي األمة أما هذا رئيس الفيدرالية وهذا رئيس 
الشركة حتى رئيس syndicat ديال العمارة ديال ّبا، ما عنديش واخا 

غنديرها..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، علم، عفوا السيدة الوزيرة، تفضل السيدة الوزيرة.

لايسدةثفةطنلثاكحس8،ثكةتبلثلادوالثادىثوز أثإعدلدثلاترلبث
لاوطنيثولاتعميرثولإلسكةنثوسسةسلثلملدينلثلملكلفلثبةإلسكةن:

حنا في إطار املقاربة التشاركية، ال..

لايسدثرئيسثللجليل:

النائب  السيد  ديال  املالحظة  هو  سمحت،  ايال  الوزيرة  السيدة 

فعال السيدات والسادة النواب يقومون بصفتهم النيابية، السيدات 

مرد  في  تحدثت  الوزيرة  السيدة  النيابية،  بصفتهم  النواب  والسادة 

نظام نشكرك  نقط  إطار  في  النائب سجلت  السيد  جوابها، مالحظة 

على املساهمة ديالك في هذه الجلسة وفي اإلجوبة على األسئلة، ونمر 

إلى السؤال املوالي، تفضل السيد الوزير، السيد الوزير تفضل، تفضل 

السيد الرئيس، عفوا السيدة السيدة الوزيرة اسمحي، السيد الرئيس 

تفضل...

لايسدثمحمدثمبديعثرئيسثفأ قثللحأكيث)نقطلثنظةم(:

شكألثلايسدةثلاوز أة،

لايسدثلاأئيس،

احنا هنا خاصنا نقدروا بعضيتنا، السيدة الوزيرة املحترمة قالت 

تلقات شكايات وتلقات طلبات من هاد مختلف املؤسسات اللي كتشتغل 

في القطاع ديال السكن اإلجتماعي، راه ما قالت �سي السيد جاوبات 

السيد النائب املحترم أنت السيد رئيس الفيدراليات ديال املنعشين 

العقاريين كنتوجه ليك بهاد القضية هادي، ما نبقاوش نختارعوا �سي 

حوايج اللي احنا في غنى عنها.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لكم، شكرا السيدة الوزيرة على املساهمة ديالك، نمر إلى 

قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 
األول  السؤال  إلى  نمر  األول  السؤال  النواب،  والسادة  السيدات 

للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة املعاصرة تفضل السيدة 

النائبة بطرح السؤال.

لانةئبلثلايسدةثرمةلثعأبوش:

شكألثلايسدثلاأئيس،

عن الخصاص في األطر التربوية..
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لايسدثرئيسثللجليل:

الهدوء هللا يخليكم تفضلوا السيدة النائبة تفضلوا السيدة النائبة 
تفضلوا.

لانةئبلثلايسدةثرمةلثعأبوش:

شكألثلايسدثلاأئيس،

عن الخصاص في األطر التربوية، خاصة هيئة التدريس، نسائلكم 
السيد الوزير؟

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، جواب السيد الوزير مرحبا.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاغألس،ث محمدث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتكو نثلملنهي:

لايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

لايسدتينثلاوز أتين،

لايةدةثلاوزرلء،

لايالمثعلسكم،

تنشكر السيدة النائبة املحترمة على طرح أول سؤال لي في قبة مجلس 

النواب املحترم، أود التأكيد في البداية أن موضوع الخصاص ما بقاش 

مطروح بقطاع التربية الوطنية وذلك بفضل املجهودات اللي بدالتها 

الوزارة في السنوات األخيرة مركزيا جهويا وإقليميا، وهنا كنشير إلى أنه 

فيما يخص هيئة أطر التدريس تكفي اإلشارة لعملية التوظيف بعقود 

التي تبنتها الوزارة خالل موسمين متتاليين والتي بلغ مجموعها 35 ألف 

منصب جديد تم إلحاقه بالقطاع منها 11 ألف برسم 2016-2015، 

و24 ألف برسم 2016-2017، مما سمح بتقليص اإلكتظاظ وتعدد 

املستويات التعليمية داخل القسم الواحد خاصة في العالم القروي، 

كما تم توظيف 20 ألف متعاقد جديد برسم 2018-2019 هما اآلن 

كيتلقاو التكوين ديالهم باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين، أما فيما 

يخص هيئة اإلدارة التربوية فقد أحدثت الوزارة مسلكا لتكوين األطر 

اإلدارية برسم 2014-2015 حيث تم تكوين الفوج األول، كان فيه 109 

والفوج الثاني ديال 2016..

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاغألس،ث محمدث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتكو نثلملنهي:

الفوج الثاني 415 إطار في املوسم الدرا�سي 2015-2016، والفوج 
الثالث فيه ألف إطار خالل املوسم الدرا�سي 2017-2016 أما بالنسبة 
2018 فيتم حاليا تكوين 1646 من هاته األطر باملراكز التربوية، أما فيما 
يخص هيأة التأطير واملراقبة التربوية، فقد بلغ العدد اإلجمالي لهيئة 
املراقبة التربوية املمارسة برسم السنة الدراسية الحالية ما يناهز 1800 

إطار موزعين حسب األسالك التعليمية..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثرمةلثعأبوش:

شكألثلايسدثلاوز أ،

في الوقت اللي كانت فيه املندوبية السامية للتخطيط على أن العدد 
ديال املناصب أو الخصاص اللي كان في هيئة التدريس بلغ 31 ألف 
منصب، كان السيد رئيس الحكومة السابق في الوالية املاضية كان 
كيشير أنه في تصريحات متوالية أن ما كاينش عندنا خصاص حتى بلغنا 
لواحد العدد ديال 70 تلميذ في القسم، كنتفاجئو من بعدها مباشرة 
ما بين 2016 و2018 العدد اللي ذكرتو السيد الوزير أن توفير املناصب 
ديال 55 ألف منصب شغل في إطار التعاقد في الهيئة متاع التدريس، 
سد الخصاص عن طريق التعاقد وال اإلجراء اللي تدار قبل عن طريق 
التوظيف املباشر، هاذ اإلجراء كان الهدف منو سد الخصاص، ولكن 
كنتسائلو فينا هي الجودة وفينا هي املردودية من هاذ ال�سي، نحيلكم 
السيد الوزير لواحد التقرير اللي صدرو املجلس األعلى للتربية والتكوين 
غير الثالثاء املا�سي اللي كيشير بشكل واضح كيعتبر أن التوظيف ديال 
األساتذة بشكل مباشر دون تكوين أو بالتكوين الحالي والتأطير الحالي 
اللي فيه مصاحبة ميدانية التي ال ترقى ملستوى التأهيل وألداء املهام 
بالشكل املطلوب، بل األدهى من ذلك أن هاذ التقرير كيأكد أن كاين 
واحد الخصاص كبير في هاذ األطر اللي غتكون هاذ األساتذة وبل على 
األكثر من ذلك أن هاذ األطر في حد ذاتها ما مكوناش واحد التكوين 
اللي كيأهلها باش تعطينا واحد املنتوج اللي كنطمحو ليه جميعا، هاذ 
التقرير كيشير كذلك أنه املجلس األعلى للتربية والتكوين ما راضيش أو 
غير مقتنع بالقدرات ديال األساتذة ديال التعليم العالي كذلك، السيد 
والتكوين  بوحدو  والديداكتيكي  بوحدو  البيداغوجي  التكوين  الوزير 
األكاديمي حاجة أخرى، ما كاينش واحد الوزارة أو الحكومة عموما ما 
كتمشيش في التوجه ديال اإلصالح ديال التعليم من هاذ املنظور هذا، 
ولكن كتعتمدو دائما في الجانب ديال املقاربة التقنية فقط، السيد 
الوزير التعاقد، النقطة ديال التعاقد بالخصوص هاذ املتعاقدين ما 
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تعاقدوش بشكل رضائي وال شكل اختياري وإنما فرض عليهم ألن ما 
كانش..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب إضافي، نمر إلى 
السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، 

تفضل السيد النائب بطرح السؤال.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلالطسفثرشسد:

يتعلق  السؤال  الوزير،  السيد  الرئيس،  السيد  املعادالت، شكرا 
بتأخر اللجان املكلفة بوضع املعادالت للشواهد املسلمة من الجامعات 
األجنبية بالشواهد الوطنية، ما هو سر هذا التأخر؟ وما هي اإلجراءات 

من أجل معالجة هذا املشكل؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل السيد الوزير الجواب، السيد الوزير.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال املهم جدا، واللي غادي 

يتيح للحكومة فرصة لتوضيح إشكالية معادلة الشهادات والتي بالفعل 

تعرف إشكاالت حقيقية على مستوى التدبير مما يؤثر سلبا على مصالح 

ملمارسة  الشهادات  على  الحصول  ينتظرون  الذين  املواطنين  بعض 

املهنة، هاذ ال�سي متفقين عليه، ولكن هذه فرصة باش نوضح على أنه 

قطاع التعليم العالي واش عالقتو باملعادالت، أوال قطاع التعليم العالي 

يتلقى امللفات ثم ثانيا يحيلها إلى الخبرة املختصة في مؤسسات أحيانا 

غير تابعة لقطاع التعليم العالي، نتكلم على التعمير، نتكلم على الصحة، 

نتكلم على غيرها من القطاعات، وكينتظر الرأي ديال الخبراء وكذلك 

الرأي ديال املهنيين قبل البت في املعادلة، من بعد كيرجع امللف لقطاع 

التعليم العالي تعقد لجان من أجل هذا الغرض ولكن ما يمكن ليهاش في 

أي حال من األحوال تعطي املعادلة قبل ما توصل بالتقارير ديال الجهات 

املختصة، فلذلك بحكم أن التدخل في امللف هو تدخل متعدد وبحكم 

الحرص على قيمة الشهادة وعلى إعطاء واحد األهمية كبيرة ملمارسة 

املهنة ألن خاصنا نحميو بالدنا حقيقة، فهناك على كل حال واحد النوع 

من التأخر في املساطر، ونملك تصورا كامال من أجل معالجته، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثفةروقثلاطةهأي:

شكألثلايسدثكةت7ثلادوال،

الطلبة املغاربة يعانون معاناة حقيقية مع التأخر في تسليم شواهد 

املعادالت لعدة أسباب:

أوال-الخصاص في املوارد البشرية على مستوى املديرية التي تتكلف 

بتدبير هذا امللف؛

ثانيا-التأخر في انعقاد اللجن العلمية للنظر في مطابقة الشواهد 

املحصل عليها للمعايير الوطنية؛

ثالثا- وجود عدة متدخلين وعدم وجود الشباك الواحد؛

رابعا-ربط معادلة الشواهد املحصل عليها بسوق الشغل، في حين 

يجب معادلة الشواهد املحصل عليها علميا وأكاديميا.

لذلك السيد الوزير، نقترح عليكم تفعيل اإلتفاقية التي تم إبرامها 

املتعلقة  اإلدارة  وتحديث  العمومية  الوظيفة  ووزارة  وزارتكم  بين 
بمشروع املعادلة الرقمية. كما نقترح عليكم تغييرا على مستوى القانون 

ألنها  العالي  التعليم  جودة  وضمان  لتقييم  الوطنية  للوكالة  املحدث 

الذي يمكن من معالجة طلبات معادلة  الفعال والدقيق  الجهاز  هي 

الشواهد األجنبية والدبلومات وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هناك تعقيب إضافي، رد السيد الوزير تفضل.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

اللي  بالضبط  هذا  هو  التشخيص  املحترم،  النائب  السيد  طيب 

ذكرتي، وكأنك تتحدث بالفعل عن اإلجراءات العملية اللي بديناها، 

بدينا كنباشروها مباشرة كنشتغلو على une équivalence اللي هو 

املوظفين  قسم  تعزيز  على  أيضا  نشتغل  الرقمية،  باملعادلة  متعلق 

عندنا املكلف باملعادالت باألطر اإلدارية وبظروف اإلستقبال، نشتغل 
أيضا على مراجعة النصوص القانونية باش نبسطو املساطر لكن دون 

التأثير على قيمة الشهادة وممارسة املهنة، نشتغل أيضا على إجراءات 

لتحسين..

لايسدثرئيسثللجليل:

والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال  إلى  ونمر  الوزير.  السيد  شكرا 

النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.
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لانةئ7ثلايسدثرشسدثلاقبس8:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد الوزير، عن تناسب الكم والكيف في التكوين املنهي نسائلكم.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير، تفضل.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاغألس،ث محمدث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتكو نثلملنهي:

لايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

كنشكركم على طرح هاد السؤال املهم، وفي البداية أريد أن أشير إلى 
أن جهاز التكوين املنهي ببالدنا أصبح يتوفر على 671 مؤسسة تكوينية 
بالقطاع العمومي، و1220 مؤسسة تابعة لقطاع التكوين املنهي الخاص 
كتوفر عرض فيه 310 ديال الشعب اللي كتغطي مختلف القطاعات، 
وهاد�سي اللي يمكنا باش نوصلو لواحد العدد ديال املتدربين واملتدربات 

اللي كيوصل ل422 ألف شاب وشابة في املوسم الدرا�سي الحالي.

الدولة  كتابة  تبنت  مردوديته،  ونجاعة  التكوين  جودة  ولضمان 
املكلفة بالتكوين املنهي إرساء نظام قائم على تحسين الجودة وذلك من 
خالل إعادة هندسة التكوين املنهي وفق مقاربة تركز على الكفاءات والتي 

تمكن من ضمان أفضل إستجابة لحاجيات املقاوالت من املعيقات.

ولقياس جودة التكوين، تعتمد كتابة الدولة على منظومة متكاملة 
أهمها  آليات  عبر  التكوين،  لنظام  الخارجية  املردودية  وتتبع  للتقييم 
دراسات التتبع إدماج خريجي التكوين املنهي في الحياة العملية 9 أشهر 
هو  السنة  هاد  درناها  عاد  اللي  الدراسات  وكذلك  تخرجهم،  بعد 
املستجد اللي غتبعهم ملدة 3 سنوات من بعد التخرج ديالهم. وترتكز 
املنهجية املتبعة في إنجاز هذه الدراسات على أبحاث ميدانية تتم وفق 
مقابلة مباشرة مع عينة من الخريجين التي تتوفر فيها املعايير التمثيلية 

بالنسبة ملجموع خريجي هداك التخصص املعني، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا تعقيب السيد النائب، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثمنينلثمودن:

شكألثلايسدثلاأئيس،

نثمن املجهودات التي تقوم بها الدولة في هذا القطاع الحيوي، غير 
أنه البد اإلشارة إلى أن اعتماد منظومة ترشيد تسيير غير سليمة بحيث 

أن هدفها األسا�سي اإلشتغال بأقل عدد من األساتذة لتلقين أكبر عدد 
من املتدربين بأدنى الوسائل. هذا األمر هذا ال نقوله عبثا ولكن األدلة 
التقنية على نهج سياسة التقشف وتغليب سياسة الكم على سياسة 
الكيف مستقاة من مؤشرات تدبيرية، ومن اإلحصاءات املؤسساتية 
للحسابات،  األعلى  املجلس  تقارير  من  وكذا  املنهي  التكوين  ملكتب 
بحيث أنه في خالل 15 سنة تم يعني مضاعفة عدد املؤسسات مرتين، 
ومضاعفة عدد املتدربين 9 مرات، ومضاعفة عدد الشعب 5 مرات. 
بينما في املقابل ميزانية التسيير ظلت قارة و لم تتطور إال بنسبة ضئيلة، 
نفقات  تخفيض  أن  كما  الثلث،  بنسبة  إال  يرتفع  لم  األساتذة  عدد 
التكوين تم تخفيضها إلى النصف، هذه املفارقات متضاربة ومستحيلة، 
إذ ال يمكن أن يكون ذلك صحيحا إال إذا تم تغييب املعدات والوسائل 
واملواد األولية والجودة وإرهاق األساتذة وترسيخ االكتظاظ. واقع كهذا 
بعيد كل البعد عن ما يصطلح عليه باسم هندسة التكوين، وأرقام 
املندوبية السامية للتخطيط شاهدة على ذلك، بحيث أنها أكدت أن 
وأيضا مستوى  كبيرة جدا  هي  املراكز  في خريجي هذه  البطالة  نسبة 

الكفاءة نفس ال�سيء.

القيام بدراسة قبلية الحتياجات السوق  نقترح، ضمانا للجودة، 
الوطنية من اليد العاملة لتكون املخرجات املكتبية نفسها مدخالت هذه 
السوق، ثم تحسين الوضعية االجتماعية واملادية ملوظفي هذا القطاع، 
وتمكينهم والترخيص لهم بإكمال دراستهم لكي يستفيد منها القطاع 
نفسه، إشراك كل األطراف املعنية بالتكوين املنهي في صياغة الخريطة 
التكوينية ثم توفير البنية التحتية الالزمة لإلقبال املتزايد للمتدربين، 
ثم تجويد املناهج املعتمدة سيرا مع التطور التكنولوجي وتوفير املواد 

الالزمة لألشغال التطبيقية، وأخيرا تمكين...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لك، هل هناك تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير فيما تبقى من 
الوقت.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاغألس،ث محمدث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتكو نثلملنهي:

خريجي  ديال  اإلدماج  فنسبة  املحترمة،  النائبة  السيدة  لإلشارة 
التكوين املنهي في سوق الشغل كتوصل 62,9 % في 9 أشهر األولى من بعد 
التخرج ديالهم، وكتوصل ل83,7 % في إطار 3 السنوات اللي كتبع. كما 
أود اإلشارة إلى أنه النسبة ديال التأطير انخفضت من 55 إلى 35 متدرب 

لكل مكون ومؤطر وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لك السيد الوزير. ونمر للسؤال املوالي السيدات والسادة 
النواب الفريق الدستوري، تفضل السيد النائب التجمع الدستوري 

تفضل.
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لانةئ7ثلايسدثمواليثعبةسثلاومغةري:

السيد الوزير املحترم، ما هي استراتيجية الوزارة لزيادة عدد املقاعد 
تعرفه  الذي  املهول  االكتظاظ  حجم  من  التقليص  بغية  الدراسية 

الجامعات املغربية؟

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

شكألثلايسدثلانةئ7ثلملحترم،

أوال هناك مجهودات كبيرة جدا لرفع الطاقة االستيعابية للجامعات 
ألف   444 من  انتقلنا  سنوات   10 خالل  أنه  رقم  ونعطي  املغربية، 
طالب إلى ما يقرب من 915 ألف طالب اليوم، أي واحد النسبة ديال 
والبنايات  بالتجهيزات  اهتمام  من  ذلك  واكب  ما  مع   70% من  أكثر 
الطاقة  مفهوم  في  النظر  نعيد  لكي  األوان  آن  لكن  بالتأطير.  وكذلك 
االستيعابية وفي تطوير العرض للجميع في الجامعة املغربية، كيفاش 
كنحسبو االكتظاظ؟، االكتظاظ مع كامل األسف كنحسبوه بالعدد 
ديال املسجلين، في الوقت اللي كنمشيو لكلية اآلداب أو كلية الحقوق 
وكنشوفو عدد الحاضرين، كنشوفو بالفعل أن هناك تالؤم كبير جدا ما 
بين البنية وما بين عدد الطلبة. كيظهر لنا األمر أكثر في فترة االمتحانات، 
أما ما بينهما فال أعتقد أن هناك اكتظاظ مهول ولكن هناك بؤر نحتاج 
إلى أن نعالجها على املستوى املطلوب بمجموعة من اإلجراءات العملية 

التي سأذكرها، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب املحترم.

لانةئ7ثلايسدثمواليثعبةسثلاومغةري:

اللي  التقارير  على  اعتمدت  أنت  أظن  أنا  املحترم،  الوزير  السيد 
كتوصلو بها من طرف املسؤولين املحليين، ولكن السيد الوزير بالنظر 
إلى تطور الطاقة االستيعابية خالل الثماني سنوات األخيرة، بالفعل 
انتقالت من 359 ألف سنة 2010 إلى 486 ألف سنة 2018 وتطور 
أعداد الطلبة، جميع األسالك انتقل من 360 ألف طالب إلى تقريبا ما 
يفوق 915 ألف طالب، املسجلون الجدد سنويا خالل 2018 كانت 209 
ألف، حاملي الشهادات 98 ألف يعني عندنا خصاص اآلن ما يقرب من 
350 ألف مقعد درا�سي. اآلن 2018 وتستقبل سنويا الجامعات أكثر 
من 100 ألف طالب بدون مقعد درا�سي، إيال ضفنا عليها تطور مجمل 
الثماني سنوات  العدد خالل  انتقل  املداومة،  التدريس  أعداد هيئة 

من 11.786 إلى ما يقرب تقريبا 14.000، لدينا خصاص كبير في أطر 
التدريس. كيف يمكننا السيد الوزير، نتحدثو اليوم على جودة التعليم 
العالي؟، ومناهجنا، زيادة على هاد�سي كلو، ال تستجيب ملتطلبات سوق 

الشغل، بسبب هاد العوامل مجتمعة أصبحت...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك على تعقيب إضافي؟ السيدة النائبة تفضل.

لانةئبلثلايسدةثفةطملثلازهألءثبأصةت:

السيد الوزير، خص الطاقة استيعابية ديال الجامعات تشمل كل 
الحاصلين على شهادة البكالوريا، بدون تمييز، وضرورة القطع مع كلمة 
بكالوريا قديمة، وكل مواطن مغربي عندو الباك خصو يلقى بالصتو 
داخل الجامعة املغربية. ال لتقادم شهادة الباكالوريا، ال لحرمان وقتل 
الدراسة الجامعية بدعوى الطاقة  في متابعة  طموح وأحالم املغاربة 

االستيعابية، ألن التعليم حق وما�سي امتياز السيد الوزير، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، رد السيد الوزير.

لاتربسلث وز أث ادىث لادوالث كةت7ث لاصمدي،ث خةادث لايسدث
لاوطنسلثولاتكو نثلملنهيثولاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

بةاتعلسمثلاعةليثولابحثثلاعلمي:

لايسدةثلانةئبلثلملحترمل،

لايسدثلانةئ7ثلملحترم،

خصنا نقطعو مع املنطق التقليدي ديال البنية الجامعية، ينبغي أن 
ننتقل إلى التعليم الرقمي وأن ننتقل إلى الجامعات االفتراضية، هذا هو 
الحل اللي مشات فيه الدول املختلفة. األمر الثاني هناك مجموعة من 
املؤسسات مبرمجة عمليا في بني مالل، في فاس، في القصر الكبير، في 
طنجة، في تطوان، في العيون، أكثر من عشر مؤسسات جامعية، وأكثر 
من 25 مدرج جديد مبرمج، تسلمنا منها حوالي 18 مدرج والباقي نتابعه، 
ولكن ال أعتقد أن هذه هي املقاربة الصحيحة لتوسيع العرض الجامعي، 
الجامعات  وهو  دوليا،  به  معمول  هو  ما  فاتجاه  يم�سي  خصو  اللي 
ال  نستاجبو  باش  غيمكنا  اللي  ال�سي  بعد.  عن  والتعليم  االفتراضية 
للبكالوريا القديمة وال الجديدة وال لتنويع العرض التربوي في الجامعة 

املغربية، هذا هو الحل الحقيقي وحنا كنشتغلو عليه.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا. وأشكر السيد كاتب الدولة ديال التكوين املنهي اللي أول مرة 
كان معانا، والسيد الوزير شكرا لكم. ونمر إلى القطاع املوالي، قطاع 

الصحة بسؤال أول للفريق اإلشتراكي، السيدة النائبة تفضلي.
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لانةئبلثلايسدةثمسنلثلاطةابي:

شكألثلايسدثلاأئيس،

في  املستعجالت  أقسام  على  فعال  نتوفر  هل  الوزير،  السيد 
التدخل  مجرد  يتطلب  األمر  وهل  باملغرب؟،  العمومية  املستشفيات 
ملعالجة اإلختالالت أم ضرورة اإلنقاذ من االندحار ومن إعالن الوفاة؟، 

شكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

السيدة النائبة املحترمة، أعتقد أننا علينا أن ال نهول من األمر، 
باملستعجالت  للتكفل  وطني  مخطط  هناك  كاين  املستعجالت  في 

امللك،  بين يدي جاللة  انطلق  االستشفائية، وما قبل االستشفائية. 

تقدم املشروع في مارس 2013، وحقق مجموعة من اإلنجازات، ال فيما 

يخص وحدات مستعجالت القرب وال مصلحة املستعجالت املتنقلة 

واإلنعاش، وال فيما يخص اقتناء السيارات ديال اإلسعاف والوحدات 

املتنقلة، واحد املجموعة ديال األمور ما يمكنشاي نجيو ونضربو عليها 

بسطر، واحد شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثمسنلثلاطةابي:

يوميا من خالل مجموعة من  ما نشاهده  واقع املستعجالت هو 

األفالم التي اآلن تروج عبر املوقع اإلجتماعية، واقع املستعجالت اآلن 

أصبح يفرض ذاته أن املواطن بدل أن يلجأ إلنقاذ حياته، يجد نفسه 

 l’ambulance، أمام موت محقق. املستعجالت في املغرب تبتدئ من

بأدوات  ال  بطبيب  ال  مجهزة،  غير  كيلقاها  املواطن   l’ambulance

ديال اإلنقاذ للتدخل السريع. حتى أن أحيانا يطلب منه أداء واجب 

البنزين لينقل إلى املستعجالت. واقع املستعجالت اآلن، ال وجود لبنية 

مغاربة،  مواطنون  ونحن  نعاينه  وهذا  ألطباء،  وجود  ال  االستقبال، 

ما�سي أجانب على هذا البلد. املعايير الدولية التي أننا نجاب بها أحيانا في 

بعض األشياء، ال نجاب بها فيما يتعلق بصحة املواطن. صحة املواطن 

حق دستوري اآلن بعد دستور 2011، ولكن لألسف نجد أن الحكومة 
رفعت يدها...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيدة النائبة من األصالة 
املعاصرة مرحبا تفضلي السيدة النائبة تعقيب إضافي.

لانةئبلثلايسدةثمأ مثوحيةة:

هو السيد النائب كان في إطار نقطة نظام وليس تغقيب إضافي.

لايسدثرئيسثللجليلث:

ال تعقيب إضافي تفضلوا.

لانةئبلثلايسدةثمأ مثوحيةة:

ال غير التوقيت.

لايسدثرئيسثللجليل:

ها هو التوقيت عندك.

لانةئبلثلايسدةثمأ مثوحيةة:

نعم السيد الوزير ما يمكن ليناش نتكلموا على املستعجالت بال ما 
نتكلموا على وضعية أجهزة سكانيراملثال بالنسبة للمستشفى الجهوي 
لبني مالل اللي كيتوفر على 2 أجهزة سكانير، واللي في حالة عطالة منذ 
أزيد من 3 أشهر، هذا يدعونا للتساؤل، هل هي أعطاب تقنية أم أن 
هناك أيادي خفية وراء هاد األعطاب املتتالية، ال سيما أن القطاع 
الخاص كيخدم مزيان، السيد الوزير واش الجهة ديالنا ما دخالش في 

األولوية ديالكم، واش كتعتابرونا مواطنين من درجة ثانية..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ شكرا التجمع الدستوري 
تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثخديجلثلاز ةني:

نتمنى صادقين السيد الوزير أن يتم تطبيق هاد املخطط الوطني 
املغربية بصفة عامة،  املستعجالت  ماء وجه  الذي ذكرتموه، إلنقاذ 
تحديدا عمالة املضيق الفنيدق مستشفى الحسن الثاني املستعجالت 
كارثية، كتحدث لنا يوميا شجارات بين املواطنين وبين األطر العاملة، 
تف�سي دائما باإلنتهاء بمركز الشرطة، فيجد املريض نفسه في السجن 
عوض العالج، هذا راجع لألنسنة، راجع كذلك لضعف املهول في األطر 
الصحية، كذلك املركز الصحي السيد الوزير بالفنيدق، املركز الصحي 
الخاص  الدم  تصفية  أوال  الكلي  بتصفية  خاص  القسم  واحد  فيه 
بمر�سى الكلي كيفتاقد ألبسط التجهيزات، كيفتقد لطبيب مختص، 

كيفتاقد لسيارة اإلسعاف، املر�سى الطاقة اإلستيعابية 40 فقط.
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب إضافي آخر، العدالة والتنمية.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثخيي:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد الوزير، بطبيعة الحال الغرض ديالي ما�سي التهويل، ولكن 
إثارة اإلنتباه لوضعية املستعجالت باملستشفى الجهوي محمد الخامس 
بمدينة طنجة، نتا زرتيه السيد الوزير غتكون طالعتي على الوضعية 
ولكن العرض الصحي للقطاع العمومي عموما في طنجة ليس بخير، 
ولكن وضعية مستشفى محمد الخامس مستشفى جهوي كيجيولوا 
الناس من طنجة ومن املدن دالجهة كلها يمكن نقول بأن يعني إيال 
دخلتي كتخرج مألم، أقل وصف يمكن نقولوا ألنه كاين خصاص كبير في 
الخدمات في األطباء في الوضعية ديال التجهيزات، كاين مشكل السيد 
الوزير حقيقي، ثار اإلنتباه هنا عدة مرات نتمنى أن الزيارة ديالك يتبعها 
تدخل حقيقي إلنقاذ مستشفى محمد الخامس من الوضعية اللي هو 

فيها.

لايسدثرئيسثللجليل:

رد السيد الوزير تفضل.

لايسدثرنسثلادكةليثوز أثلاصحل:

كاين  ديالكم  والسؤال  املستعجالت  على  تكلمتو  النائبة  السيدة 
بالضبط في املستعجالت ديال املستشفى الجامعي ابن سينا، اللي على 
غرار مجموعة ديال املستعجالت تم التوسيع ديالوا والترميم ديالوا، فيه 
يعني قاعات اإلستقبال اللي توزعات، فيه كذلك صيدلية كتعمل 24 
ساعة على 24 ساعة، فيه وحدة للتحاليل البيولوجية، قاعة للعالجات 
الخطيرة مجهزة بمعدات طبية، أنا زرت مجموعة تاملستعجالت وزرت 
بالليل، كندعيوكم الديروا اللجان برملانية توقفوا على املستعجالت، في 
املراكز اإلستشفائية أوال ألنه كاين واحد اإلكتظاظ كاين واحد التوجه 
لألسف مباشر ولكن كذلك في املستشفيات الجهوية واإلقليمية، قوموا 
بهاد العمل وعملوا التقاريرديالكم، انا اليوم تنقول بأن هناك مخطط 
سيتم التقييم ديالوا وسيتم التحسين يعني ولوج هاد املستعجالت، 
قلت األسبوع املا�سي أنه في ظرف8 سنوات كنمروا من 4 داملليون إلى 6 
داملليون ديال املرتفقين عبر املستعجالت، 21 في املائة ديال اإلستشفاء 
كيدوز عبر املستعجالت، وهاد الضغط من املؤكد أنه خاصوا تجاوب 
سريع وخاصو كذلك موارد بشرية اللي كتاخذ وقت ما�سي ساهل باش 
يمكن توجد7 حتى ل8 سنوات طبيب مختص عام ثم حتى ل12 أو 13 

سنة أطباء ديال املستعجالت أو ديال يعني اإلنعاش.

وحدة   80 كانت  املخطط  هاد  في  أنه  أؤكد،  أن  كذلك  أريد 
ديال   11 كان  كذلك  املخطط  فهاذ   88 تدارت  القرب،  ملستعجالت 

املخطط،  بها  التزم  اللي   11 لإلنعاش  املتنقلة  املستعجالت  مصلحة 
فين  هاذي؟  فين  اإلسعاف،  سيارة   467 الوزارة،  عمالت   15 عملنا 
كاينة؟ كاينة في أرض الواقع، فيها )92 + 30( من صنف »أ« 1 كتعمل 
بين 3 لحتى 4 املليون ديال الدرهم، كأنه مستشفى، كأنه قسم ديال 
املستعجالت متنقل، يعني حنا بعاد على املستوى اللي كنا فيه، يعني 
ربما في التسعينات أو في الثمانينات من قبل، بعاد في املستوى ديال 
اإلمكانيات أو ديال املعدات اللي عندنا. فعال خاصنا عمل على مستوى 
املوارد البشرية الشبه الطبية خاصة في املجال ديال املستعجالت اللي 
كتم�سي مع هاد الوحدات املتنقلة أسا�سي، ولكن ما خصنشاي نقولو 
بأنه مدارتش واحد العدد األمور. نجي دابا لبني مالل »سكانير« أنا ما 
يمكن ليش نتكلم هناي على واحد التجهيز بيوطبي خاسر، غنشوفو 
هاذ  ديال  املداخيل  على  تنسول  املستشفيات  كنزور  ملا  مثال  عالش، 
املستشفى في إطار يعني النظام ديال املصلحة ديال الدولة املستقلة 
املسيرة بشكل مستقل، ملا تنسول تنقول لهم عالش ما كتعملوشاي 

يعني العقود ديال الصيانة، عندكم هاذ اإلمكانيات.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، نمر للسؤال املوالي لفريق التجمع الدستوري 
تفضل السيد النائب بطرح السؤال.

لانةئ7ثلايسدثهةشمثرمينثشفسق:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد الوزير، هل من تدابير فعلية للنهوض بقطاع الصحة بالعالم 
القروي؟

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكرا السيد النائب، العالم القروي حظي بأولوية وأهمية في قطاع 
كتم�سي  راه  البشرية  داملوارد   60% بأن  ليك  نقول  ويمكن  الصحة، 
للعالم القروي، كنقول ليك كذلك بأنه %80 ديال املؤسسات ديال 
الرعاية الصحية األولية في العالم القروي، يمكن لي نقول ليك بأنه في 
ظرف وجيز 4 سنوات من 1938 يعني املؤسسة ديال الصحة األولية إلى 

2011 شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثهةشمثرمينثشفسق:

شكرا السيد الوزير على تعقيبكم، ولكن يبقى قطاع الصحة بالعالم 
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القروي يعاني الكثير، ال على مستوى البنيات التحتية وال على مستوى 
املوارد البشرية. فإذا أخذنا بعين اإلعتبار كنموذج إقليم »مديونة« في 
ظل تواجد أكبر مطرح للنفايات غير مراقب مما يؤدي إلى تف�سي العديد 
من األمراض الخطيرة واملزمنة فضال عن بعض األمراض التي لم نعد 
نعرف عنها أي �سيء بسبب انتشار الدخان ليال ونهارا، وكذلك املياه 
يعرف  إقليم »مديونة«  الوزير،  السيد  املطرح.  املتسربة من جنبات 
ترحيل الساكنة من مدينة الدار البيضاء في ظل البرنامج مدن بدون 
صفيح، وكما تعلمون فهذه الفئة هي هشة وفقيرة ناهيك عن سكان 
جماعات: »الهراويين«، »سيدي حجاج«، »املجاطية«، »أوالد طالب«، 
القروية  الصحية  املراكز  الوزير، هذه  السيد  لها.  املجاورة  واملناطق 
أجل  من  توقفها  بسبب  املر�سى  أعداد  تستوعب  تعد  لم  املتواجدة 
اإلصالحات أو بسبب الخصاص املهول في األطر، وبالتالي يتم اللجوء إلى 
املستشفى اإلقليمي املحسوب على إقليم مديونة والذي ال يتواجد به 
إال طبيب واحد للوالدة، طبيب واحد لألطفال، طبيب جراح وخمسة 
للمستعجالت. جهاز »السكانير« والراديو ما خدامينش السبب كيقول 
ليك دائما بسبب عدم وجود ميزانية للتسيير واقتناء املعدات التقنية 

حتى الرجال ديال sécurité ما...

لايسدثرئيسثللجليل:

الفريق  إذن  إضافي؟  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
اإلستقاللي تفضل.

لانةئ7ثلايسدثلاكبيرثقةدة:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدثلاوز أ،

صراحة السيد الوزير، املشاكل ديال الصحة في العالم القروي هي 

مشاكل عويصة جدا، والدليل على ذلك هو أنه ما سلماتش من هاد 

اإلشكالية حتى املستشفيات اإلقليمية. أعطي مثال باملستشفى اإلقليمي 

ديال »بوعرفة«، اللي صراحة معينة فيه تقريبا 30 اختصا�سي، ولكن 

اآلن لو كان نمشيو نشوفو اللي هما علنيين، نلقاو واحد 3 وال 4 على 

أكبر تقدير. كان القسم ديال الوالدة فيه ثالثة ديال الطبيبات، هادي 

3 شهور اآلن، بدون طبيبة. هل يعقل أنهم 3 ديال الطبيبات ما تبقى 

حتى �سي وحدة، حنا الحكومة كتقول بأنه خصنا نخفضو من عدد 

الوفيات ديال األمهات الحامالت، ولكن اآلن كلهم خصهم يمشيو واحد 

300 كيلومتر باش يمشيو حتى لوجدة. ما هو دوراملديرية اإلقليمية 

يمشيو  كلهم  الطبيبات  ديال  ثالثة  أن  يعقل  الوزير؟ ألنه ال  السيد 

وما يتعوضوشاي. اإلشكال مطروح كذلك على مستوى القسم ديال 

الجراحة، كاين طبيب واحد، يعمل بجد ولكن هاد الطبيب واش ما 

يم�سي congé؟ ما يوقع لو حتى �سي مشكل؟

لايسدثرئيسثللجليل:

اللي  فيكم  واحد  والتنمية.  للعدالة  آخر  إضافي  تعقيب  شكرا، 
غيعقب، تفضلوا السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثعزوهةثلاعألك:

السيد الوزير، إقليم أوسرد، التابع لجهة الداخلة-وادي الذهب، 
ليس من املعقول اليوم أال يوجد به وال طبيب واحد. السيد الوزير، 
نطالبها  ال  نحن  األحالم.  أضغاث  بتحقيق  الحكومة  نطالب  ال  نحن 
بطبيب ألسرة أو لحي سكني، ولكن نطالبها بتأمين خريطة صحية تضمن 
تكافؤ الفرص في الولوج للخدمات الصحية لجميع املغاربة؛ ثانيا نطالب 
السيد الوزير وزارتكم بالحرص على التوزيع العادل للموارد البشرية، 

وعلى أساسها وفي أولها املناطق القروية والنائية والجبلية وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

رد السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

»مديونة«  إقليم  يخص  فيما  النائبين،  والسيدين  السيدة  شكرا 
املستشفى هو مستشفى حديث اإلفتتاح، وفعال مازال ما ترصدات لو 
امليزانية الخاصة به باش يمكن ينطلق، سوف يستفيد من موارد بشرية 
سنة 2018. فيما يخص يعني التغطية الصحية للساكنة، راه %98 من 
هاد الساكنة ما كتبعدش على املراكز الصحية بأكثر من 10 كيلومتر. 
وهناك اليوم جدول زمني لتقديم العالجات والبرامج الصحية بواسطة 
الوحدات الصحية املتنقلة هادي مسألة أساسية بجماعة »املجاطية« 
وكذلك بدوار »الحارث« بجماعة »سيدي حجاج«. وهاد املراكز الصحية 
كاين 7 باإلقليم، 3 منها قروية، 2 فيهم األطر الطبية وغيعرف افتتاح 
مركز يعني الثالث القروي »الحمد« بجماعة »املجاطية« وغنقلو ليه 2 

ديال األطر الطبية، و2 ديال األطر التمريضية.

فيما يخص كذلك املراكز الصحية، يمكن نتكلم لكم على العدد 
أربع سنوات  في  41.840 فحص طبي  فيها  تم  اللي  الفحوصات  ديال 
األخيرة، وكاين نسبة ديال التمنيع، يعني التلقيح 97 % ديال التغطية 
ديال  برنامج  إطار  في  الزيارات  ديال  والنسبة  اإلقليم،  املستوى  على 
الصحة املدرسية اللي كتوصل كذلك ل%96، هذا فيما يخص إقليم 

مديونة.

في  نحن  املحترم  النائب  السيد  »بوعرفة«،  إقليم  يخص  فيما 
مؤسسة محترمة، وكالمكم يؤخذ بمحمل الجد، وسنتأكد إذا كان هاد 
30 طبيب وطبيبة من املختصين اللي كاينين فهاد املستشفى متواجدين 
وال ما متواجدينش، ألن هذا كالم إيال كان صحيح فهو خطير، خاصنا 
نقومو بالالزم فهاد اإلتجاه هذا، وأنا ألتزم معكم بذلك. فيما يخص 
التعويض، بطبيعة الحال حنا كل سنة كاين مناصب وكنعطيو األولوية 
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لهاد األقاليم اللي هي بعيدة، وكيفما كتعرفو هاد املسألة هادي، فيما 
يخص الطب العام ما زال ما عندناش اإلمكانية أننا نفرضو على األطباء 
أنهم يمشيو، يعني اللي ما تيبغيش يلتاحق راه تيتم يعني التحويل ديال 

املنصب ديالو أو اإللغاء ديالو.

فيما يخص إقليم »اوسرد«، اليوم كيحظى بأهمية في واحد الوقت 
كان عندنا مركز صحي كان مغلق أو تحول إلى مرفق عمومي يعني ذات 
عندو صفة أخرى، اليوم مع عدد السكان اللي ارتفع، ومع كذلك في 
منطقة ديال »الكركارات« هناك اآلن افتتاح ديال هاد املركز ودعمه 

باملوارد البشرية.

لايسدثرئيسثللجليل:

في  واملعاصرة  األصالة  لفريق  سؤال  آخر  الوزير.  السيد  شكرا 
القطاع، تفضلوا السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثسسديثلبألهسمثللجمةني:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم.

أوال أهنئ السيد الوزير، على املهمة اللي إن شاء هللا غادي يقوم بها. 
سؤال حول تحسين ولوج الخدمات الصحية بالعالم القروي، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكألثلايسدثلانةئ7،

أعتقد أن السؤال الذي سبق يذهب في نفس اإلتجاه ويوضح كذلك 
من خالل جوابنا األهمية اللي كنوليوها للعالم القروي، اللي بغيت 
نقول هو أنه اليوم اإلستثمار في املجال الصحي في العالم القروي يخضع 
إلى خريطة صحية، ونحن نطالب املديريات الجهوية بأن تسرع بإخراج 
-ملن لم يقم بذلك أو في طور اإلنجاز- أن تسرع بإخراج تلك املخططات 
الجهوية لتكون ورقة توجه العمل ديالنا، ولكن العمل ديال الشركاء 
كذلك. يعني أعلم بأن العالم القروي وهناك متدخلين اللي كيقومو 
بإنجاز مجموعة ديال املشاريع، ولكن تيبقى دائما التأخر في الفتح ديالها 
نظرا ألنه ما توقعناش وما رصدناش ليها املوارد ال من ناحية املعدات أو 

املوارد البشرية الضرورية، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثسسديثلبألهسمثللجمةني:

السيد الوزير، يظهر أن هذه الحكومة والحكومة السابقة يعني تقوم 

بتمييز بين العالم القروي والعالم الحضري، املالحظ هناك خصاص 
مهول، هناك احتياجات كبيرة، ولكن هناك تفسير ربما تفسير منطقي 
لقلة اإلهتمام وهو انه ساكنة العالم القروي ما كيصوتوش ألحزاب 
معينة، إذن هاد الحيف، هذا الحيف يجب أن يراعى بعين اإلعتبار. أكبر 
دليل على الخصاص اللي كاين في العالم القروي، هو التدخل املباشر 
امللكية  املسلحة  القوات  خالل  ينصرو،  هللا  الجاللة  صاحب  ديال 
اللي كل عام كنشهدوها تدخالتها املحمودة واملشرفة في الجبال، وفي 
القرى، وفي العالم القروي وكذلك في املناطق النائية. هذا التدخل يعني 
محمود، ولكن هناك تدخالت أخرى ديال.. هو يعني الحمالت الطبية 
املتنقلة هذا كذلك دليل على أنه الحكومة ما عاطياش اإلهتمام، ألنه 
هذه املبادرات مبادرات يعني خارج إطار الحكومة. لذلك رجاء سياسة 
الحكومة والبرنامج الحكومي خاصو يهتم بهاد العالم القروي، العالم 
القروي راه يحتاج اإلهتمام ألنه ما موفرين لوش مسائل أخرى، ما 
كاينش مدارس، ما كاينش طرق، ما كاينش يعني وسائل ديال الراحة. 
لذلك صحة املواطن، وصحة اإلنسان اللي كيعيش في العالم القروي 
إيال ما اهتميناش بها راه غادي يكون عبء إضافي للمناطق الحضرية 
اللي كذلك حتى هي عندها مشاكل، وأكبر دليل هو ما قاله الزمالء اآلن 

فهاد الجلسة...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي العدالة والتنمية.

لانةئ7ثلايسدثرحمدثصدقي:

تنشكروكم السيد الوزير، على الدفعة األخيرمن األطبة املخصصة 
لإلقليم ديال »تنغير«، ولكن تيبقى اإلشكال الكبير واملزمن وأقول املزمن 
هو التأخر في األشغال ديال هاد املستشفى اإلقليمي، رغم أنه تعطات 
الصفقة ديال الشطر الثاني، ورغم التطمينات العديدة واملتكررة اللي 
تلقيناها، األمر ال يزال على ما هو عليه. أرجو منكم السيد الوزير، تدخال 

حاسما في هذا املوضوع، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

رد السيد الوزير.

لايسدثرنةسثلادكةليثوز أثلاصحل:

شكألثلايسدثلاأئيس،

أوال يعني، ال يمكن أن نقبل أن نقول بأنه الساكنة في العالم القروي 
أو فين ما كانت أنها غتكون مهمشة أو مقصاة بسبب أصوات، يعني هذا 
�سيء غير مقبول ونرفضه، وأعتقد كل هنا األحزاب املتواجدة عندها 
منتخبين بالعالم القروي وما عندناش بتاتا أنه يتم هذا اإلقصاء وهذا 

�سيء خطير.
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فيما يخص العالم القروي، أنا تكلمت وقلت اشنو هي اإلمكانيات 
اللي كيعطيها قطاع الصحة، ايال خذينا قطاع التربية الوطنية غادي 
نلقاو نفس ال�سيء، إيال خدينا قطاعات أخرى غنلقاو نفس ال�سيء، 
غنلقاو بأنه إمكانيات كبيرة كترصد. اخذينا مثال اإلنارة والربط باملاء إلى 
آخره... األطر الطبية تكلمت عليها قلت بأنه أغلبية تنوجهوها، األدوية 
القروي، وسنة من  بالعالم  الى املستوصفات  أغلبية األدوية كتوجه 
بعد سنة كنزيدو من امليزانية املخصصة إلى ذلك، 51 موقع بالعالم 
القروي ديال نظام املساعدة الطبية املستعجلة اللي تم اإلحداث ديالو، 
وخاصة الوحدات اللي فيها، يعني، وحدات ديال الوالدة، بالتالي اليوم 
راه حنا وصلنا ل%75 ديال املراقبة ديال الوالدة بالعالم القروي وما 
زال بغينا نمشيو نستمرو فهاد املسألة هادي، وكذلك الوحدات ديال 
مستعجالت القرب يعني %80 كاينة بالعالم القروي، 88 وحدة اللي 
تم اإلنجاز ديالها، أسطول النقل واإلخالء الطبي تكلمتيو عليه كاين 4 

ديال...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، وشكرا لكم على مساهمتكم. ونمر إلى القطاع 
مرحبا  والهجرة،  بالخارج  املقيمين  باملغاربة  املكلف  القطاع  املوالي، 
السيد الوزير بسؤال أول لفريق العدالة والتنمية، تفضل طارح السؤال 

فريق العدالة والتنمية.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثيوسف:

األجانب  وضعية  تسوية  قرار  عن  إرادية،  بطريقة  املغرب  أعلن 
عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  باملغرب.  قانونية  غير  بصفة  املقيمين 

التدابير التي ستتخذونها لضمان التنزيل الجيد لهذه اإلستراتيجية؟

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل السيد الوزير، الجواب.

وز أث ادىث لملنتدبث لاوز أث بنعتسق،ث لاكأ مث عبدث لايسدث
للخةر سلثلملكلفثبةملغةربلثلملقسمينثبةلخةرجثوشؤونثلاهجأة:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

جديدة  سياسة   2013 منذ  تبنى  إرادي  بشكل  املغرب  بالفعل 
للهجرة، يمكن نقولو بأنه الوحيد في الضفة الجنوبية اللي وعى بأن كاينة 
تحوالت كبيرة فيما يخص تدبير الهجرة. وبالفعل هاد السياسة انطلقت 
العتبارات متعددة: االعتبار الوطني أن املغرب ما بقاش فقط بلد عبور، 
أصبح بلد إقامة وبالتالي تطلب أنه تكون هاد السياسة باش تعطي 
إمكانيات للناس اللي قررو أنهم يعيشو داخل املغرب، توفر لهم الشروط 
القانونية والشروط ديال اندماج جيد، والشروط القانونية تحققت 

االولى  العملية  في  الوضعية  تسوية  وتم  النائب،  السيد  ذكرتي  كما 
كانت 23.096، العملية الثانية 28.000 ملف اللي تحطات، تم تغيير 
املنظومة القانونية اللي سمحت ألطفالهم باش يدخلو للمدارس، اآلن 
عندنا 7600 طفل داخلين النظام التعليمي املغربي في القطاع العام، 
وعدنا كذلك عندهم الحق على مستوى التطبيب، وعندهم الحق على 
مستوى السكن االجتماعي، وعندهم الحق على مستوى التكوين املنهي. 
املغرب نظرا لهاد السياسة واللي هي إرادة ملكية قوية أصبح يحظى 
بهذا االستثناء، لذلك في دجنبر 2018، املغرب غادي يعرف تنظيم أول 
ميثاق عالمي من أجل هجرة منظمة ومنتظمة وقارة، نظرا لوعي األمم 
املتحدة بأن التدبير يجب أن يكون تدبير جماعي وبشكل متكامل. كذلك 
املغرب غيحتضن في دجنبر 2018 املنتدى العالمي للهجرة والتنمية في 
النسخة ديالو 11، هو فضاء اللي كيكون فيه املجتمع املدني كيكون فيه 
القطاع الخاص، كيكون فيه القطاعات الحكومية من أجل التفكير في 
تدبير جماعي متكامل إليجاد حل لهاد املشاكل اللي هي ما بقاتش لألسف 

عندها شأن وطني أو خاص بكل دولة أصبح شأنا دوليا وكونيا، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثنورثلادينثقأبةل:

شكألثلايسدثلاأئيس،

شكرا السيد الوزير، تتقومو بواحد املجهودات كبيرة على مستوى 

اليوم االتحاد االفريقي حمل املغرب مسؤولية،  الهجرة تنشكروكم. 

واعطانا الريادة في مجال الهجرة في شخص جاللة امللك نصره هللا. 

القرار األممي كذلك بتنظيم منتدى دولي في دجنبر 2012 كذلك هذا 

اعطانا مسؤولية أكبر دولية وألول مرة في التاريخ االفريقي وال في التاريخ 

العربي إلى غير ذلك، إذن املسؤولية مشتركة يبدو لي السيد الوزير، 

خصنا نخدمو على واحد القضية أساسية اللي أشار لها جاللة امللك، 

شنو هي؟، هو الناس يعتبرون بأن الهجرة عندها بعد سلبي، الهجرة لها 

بعد إيجابي إذا وظفت في االتجاهات اإليجابية. بالتالي يجب أن نصحح 

هذا املفهوم، املفهوم الفكري، مفهوم خطأ معرفي، بعد ذلك يمكن أن 

نوضح أمور كثيرة، وبالتالي نحن نحتاج إلى مقاربة تشاركية يكون فيها 

البعد اإلنساني، والبعد االجتماعي، والبعد الثقافي والبعد القانوني حتى 

نعيش عيشا مشتركا في هذا العالم، ونحول الهجرة من مسار يعني مسار 

سلبي إلى مسار إيجابي معطاء ومفيد إلى غير ذلك وباني للتنمية، شكرا 

السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير هل من رد؟.
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وز أث ادىث لملنتدبث لاوز أث بنعتسق،ث لاكأ مث عبدث لايسدث
للخةر سلثلملكلفثبةملغةربلثلملقسمينثبةلخةرجثوشؤونثلاهجأة:

بالفعل  اللي هي مقاربة  املقاربة الجديدة  بالفعل أشاطركم فهاد 
املغرب رائد فيها، واللي صاحب الجاللة، منين قدم l’agenda في القمة 
االفريقية األخيرة كانت مقاربة استثنائية اللي كتعطي البعد االفريقي-
االفريقي، واللي ركزات على 3 النقط: الهجرة وفعل التنمية، الهجرة اللي 
غدعم التعاون جنوب-جنوب، والهجرة اللي غتعطي البعد التضامني. 

وغنعطي رقم فقد لالستئناس كاين 32 مهاجر افريقي في العالم...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا. نمر إلى السؤال املوالي للسيدات السادة 
النواب من الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثغس لثللحةتمي:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات الحكومية املتخذة لتشجيع 
مغاربة العالم على االستثمار في املغرب، وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، جواب السيد الوزير.

وز أث ادىث لملنتدبث لاوز أث بنعتسق،ث لاكأ مث عبدث لايسدث
للخةر سلثلملكلفثبةملغةربلثلملقسمينثبةلخةرجثوشؤونثلاهجأة:

بالفعل املغرب في حاجة ألبنائه باش يساهمو في التنمية عن طريق 
االستثمار، غنعطي بعض األرقام لالستئناس تحويالت مغاربة العالم 
 70% فيها  االقتصاد،  تنشيط  في  كتساهم  اللي  درهم  مليار   62 هل 
املعي�سي  وضع  تحسين  ملجال  كتم�سي   23% العقار؛  ملجال  كتم�سي 
%7 كتم�سي لالستثمار. لذلك هناك  العالم؛ وفقط  لعائالت مغاربة 
الدولة  االستثمار  لدعم  صندوق  كاين  أوال  موجود،  والتفكير  تفكير 
كتساهم به في %10 إلى حدود 5 د املليون ديال الدرهم واللي كتشتارط 
على أن أي مستثمر مغاربة العالم خاصو يساهم ب%25 من قيمة هذا 
املشروع بواسطة العملة الصعبة، كاين كذلك الجهة 13 باإلضافة إلى 
واحد الخلية ديال املتابعة. حنا خصنا انتقلو من ثقافة اعتبار العقار 
هو املجال الوحيد إلى ثقافة أخرى أشمل ما دام أنه املهاجرين في العالم 
كيساهمو ب%9,4 في الناتج الخام العالمي، وبالتالي %32 من مداخيلهم 
تبقى في بلدان االستقبال. نتمنى أن هاد الرقم يتغير وجزء منهم يساهم 
تنشيط  في  فقط  وما�سي  االستثمار  طريق  عن  االقتصاد  إنعاش  في 

االقتصاد، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا تعقيب السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثغس لثللحةتمي:

االستثمار هو دعامة حقيقية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في 
املغرب، إذن من الضرورة تعزيز وتشجيع مجهودات الحكومة، وكذلك 
تفعيل اإلجراءات واآلليات املتخذة من طرف الحكومة باإلضافة إلى 
املغاربة  املستثمرين  لتحسيس  األجنبية  الدول  في  اجتماعات  تنظيم 
باملؤهالت املتواجدة في املغرب، وكذا اإلصالحات وخصوصا القانونية 
التي تسير في هذا اإلتجاه، ربما كذلك إحداث خلية داخل السفارات 
الستقطاب املستثمرين ومواكبة إحداث املشاريع في املغرب، اإلقدام 
على دراسة إمكانيات اإلستثمار في العالم القروي واملؤهالت التي يقدمها 
هذا املجال، باإلضافة إلى ربما نسمع منذ سنين عن تبسيط املساطر 
اإلدارية، عن تقليص اآلجال، عن الشباك الوحيد، عن املراكز الجهوية 
لإلستثمار، إال أن هذه اآلليات كلها غير مفعلة بالشكل الصحيح، لذلك 
ربما يجب تأهيل مراكز اإلستثمار ودعم صندوق دعم إستثمار املغاربة 
في الخارج، وكذلك تفعيل الجهة 13 للمغاربة املقاولين، باإلضافة إلى 
عدة إجراءات التي يمكنها أن تساهم في الزيادة في اإلستثمار باملغرب، 

وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير تفضل.

وز أث ادىث لملنتدبث لاوز أث بنعتسق،ث لاكأ مث عبدث لايسدث
للخةر سلثلملكلفلثبةملغةربلثلملقسمينثبةلخةرجثوشؤونثلاهجأة:

كما أشارت السيدة النائبة بأنه يجب أن يتغير إدراك مغاربة العالم 
للتفاعل مع االستثمار، وأن ينتقل إلى اإلستثمار في قطاعات واعدة، 
صندوق  عند  كاين  الصندوق  هاذ  الصندوق،  هناك  كاين  بالفعل 
الضمان لكن ال يستعمل تقريبا، في حين أن الدولة كتوصل فيه إلى 
5 داملليون درهم بدون مقابل، ما ترجعهاش غذا، لذلك احنا كنقومو 
بلقاءات، قمنا بلقاءات مع كفاءتنا في أملانيا، قمنا بلقاءات مع الكفاءة 
ديالنا في اإلمارات، قمنا بلقاء مع كفاءتنا في أمريكا، وغادي نستمرو 
تندخلو في عملية التحسيس لتغيير هاذ اإلدارك الثقافي، أنا قلت بأنه 
الهجرة في العالم هي 258 مليون مهاجر في العالم، كيساهمو بنسبة 

كبيرة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لك السيد الوزير، وشكرا على مساهمتكم في هذه الجلسة. 
الفريق  من  أول  بسؤال  الوزير  بالسيد  مرحبا  النقل  قطاع  إلى  ونمر 

اإلشتراكي، تفضل السيد النائب، بطرح السؤال، قطاع النقل.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثربأكةن:

لايسدثلاأئيس،
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لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

بالعطلة  يجيو  باش  املغربية  الجالية  البوابات  في  الوزير  السيد 
ديالهم، واش الحكومة وجدت �سي أسطول البحرية، في املوانئ املغربية 

وخاصة طنجة الحسيمة الناظور؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

السيد الوزير.

لايسدثمحمدثنجس7ثبواسف،ثكةت7ثلادوالثادىثوز أثلاتجهيزث
ولانق8ثولالو يتسكثولملةءثلملكلفثبةانق8:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدثلانةئ7ثلملحترم،

من  هي  املغربية  بالجالية  الحكومة  هاذ  ديال  اإلهتمام  أنه  أكيد 
العام  العطلة، وهاذ  ديال  املرحلة  هاذ  في  ديالها، وخاصة  األولويات 
تتعرفو بأنه عندنا واحد الفترة اللي هي ممتدة، إذن من 5 يونيو حتى 
للبداية ديال شتنبر 15، عندنا عيد الفطر حوالي 14 يونيو، عندنا عيد 
األضحى حوالي 22 غشت، وعندنا الدخول املدر�سي 3 لحتى ل10 شتنبر 
في الخارج، بالتالي الوزارة اشتغلت مع الفرقاء اآلخرين، ألن احنا جزء 
اللي مرتبط بالنقل وإال اللجنة الوطنية اللي مشتغلة على هاذ امللف 
قد جهزت كل ما هو متاح في الوسائل ديال النقل وباألساس البواخر، 
مادام تكلمتي على املوانئ سواء كان امليناء ديال طنجة املدينة أو طنجة 
املتوسط الجزيرة الخضراء أو ال حتى الناظور أمليريا وأيضا الخطوط 
الطويلة اللي كتم�سي لبرشلونة واللي تتم�سي حتى لفرنسا سيط وال اللي 

تتم�سي حتى لجنوا بإيطاليا، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثربأكةن:

الجالية راهم فواحد املشكل كبيرة كيوصلو للموانئ ديال إسبانيا، 
كاين كاع البواخر مليلية عندها 4 ديال البواخر trasmediterranea ما 
كاين حتى �سي واحد ديال COMANAV، عالش الدولة ديالهم عندها 
البواخر؟ احنايا COMANAV ما عندهاش الدولة ديالنا؟ احنايا عندنا 
املشاكل كبيرة ألن على الثمن، البواخر اللي كيجيو للموانئ ديال املغرب 
غالية على الجالية كيمشيو على مليلية املحتلة وال سبتة املحتلة ومنين 
كيخرجو كيلقاو األوالد القاصرين وكيلقاو الناس ديال الهجرة وكيهجمو 
عليهم على أوالدهم ألن خاص املوانئ ديالنا اللي فيهم األمان يكونوا 
البواخر ديال الشركات ديالنا كوماناف COMANAV وال ديال الخواص 
دايما  ولكن  كانش  ما  املساعدة  ولكن  يكريو  بغاوا  اللي  الناس  كاين 
كتجوبني إيال كاين �سي حاجة أنا نجيب لك املستثمرين اللي غادي يكريو 

وما تعطينيش هاديك اللي كتكون كيم�سي cete وال كيجيبوا التهريب 
املعيشية..

لايسدثرئيسثللجليل:

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

لايسدثمحمدثنجس7ثبواسف،ثكةت7ثلادوالثادىثوز أثلاتجهيزث
ولانق8ثولالو يتسكثولملةءثلملكلفثبةانق8:

شكألثلايسدثلاأئيس،

COMANAV شحال  كومانف  بأنه  تيعرف  النائب  السيد  غير  ال 
السيد  القطاع هو قطاع محرر،  وأن  بقاتش  ما  فاييت  دارت  هادي 
ليا املستثمرين، الرخص  أنا من غدا نستقبلك جيب  النائب مرحبا 
متاحة لجميع املستثمرين املغاربة في إطار داك التعادل اللي عندنا مع 
الطرف اآلخر إيال كانت هما عندهم 10 إيال عندهم 4 حنا 4 إيال عندك 

�سي واحد مرحبا ما كاين حتى �سي مشكل.

لايسدثرئيسثللجليل:

نمر إلى السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة 
واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثسعسدثلاضور:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد الوزير، شهدت الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش 

في اآلونة األخيرة وبالضبط بالجماعة الترابية أمسكرود وقوع حوادث 

مميتة كان آخرها الحادثة املروعة التي وقعت يوم السبت 17 مارس 

2018 تسببت فيها شاحنة من الحجم الكبير بسبب خلل في الفرامل 

مخلفة مصرع عدد كبير من الضحايا وتطرح هذه الفاجعة أسئلة عن 

األسباب الكامنة وراء هذه الحوادث املهولة وخاصة ظروف ومالبسات 

تكرار وقوعها على مستوى هذه النقطة بالذات ومدى نجاعة أساليب 

املراقبة الطرقية للحد من التجاوزات املرتبطة بالحمولة غير القانونية 

ألجله  السياقة.  في  والتهور  امليكانيكية  والحالة  املفرطة  والسرعة 

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي يمكن أن تقوم بها وزارتكم 

من أجل تقوية املراقبة الطرقية الكفيلة بالحد من وقوع مثل هذه 

بناء  في  ملعالجة االختالالت  التدخل  إمكانية  املميتة؟ وعن  الحوادث 

املنحدر الخطير بأمسكرود املمتد على أزيد من 20 كيلومتر؟

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، جواب السيد الوزير.
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لايسدثمحمدثنجس7ثبواسف،ثكةت7ثلادوالثادىثوز أثلاتجهيزث
ولانق8ثولالو يتسكثولملةءثلملكلفثبةانق8:

شكألثلايسدثلاأئيس،

شكرا السيد النائب، بالفعل الحادثة األخيرة والحوادث التي سبقتها 
فهاد املقطع ديال أمسكرود اللي تكلمتوا عليه ال يمكن إال أن نترحم 
على الشهداء ديال الطريق، ولكن من الناحية التقنية هاد املنحدر هو 
متعارف عليه دوليا من حيث املعايير، لكن هناك إشكاالت اللي مرتبطة 
أساسا بالطريقة ديال التعاطي ديال الشاحنات وديال النقل الثقيل 
مع هاد املنحدر اللي من خاللو اللجنة الوطنية ثم اللجن اإلقليمية 
من  التقنية حددت مجموعة  الناحية  من  امللف  على  اشتغلت  اللي 
اإلشكاالت، أوال مرتبطة بالسالمة ديال هاد الطريق بمعنى الجانب اللي 

مرتبط اليوم بالباحة اللي غادي تكون قبل ما نوصلوا لداك املنحدر 
واللي غنفرضوا على poids lourd باش يدوز ويستاراحوا فيها وتكون 
فيهم املراقبة. املسألة الثانية مرتبطة بالكاميرات اللي غدار على طول 

املنحدر زائد املراقبة ديال الوزارة اللي غادي يكون في الكيلومتر 897 

والكيلومتر 410 باش يكونوا على حساب داك 20 كيلومتر املراقبة اللي 

هي إجبارية، تنشتغلوا على une 3ème.voie في اإلمكانية أننا نديروها 

باش  املنحدر  داك  في  عليها  تنشتغلوا  حنا  راه  التقنية  الناحية  من 

نوسعوا زائد مجموعة من املخارج اللي اآلن متاحة أيضا من الناحية 

التقنية واللي نحن بصدد دراستها باش نقللوا من الحجم ديال الخسائر 

املادية والبشرية ديال الحوادث في هاد املنحدر اللي تيبقى بالفعل من 

املنحدرات الخطيرة على الصعيد الوطني. شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثسعسدثلاضور:

أنه ملي تنشوفوا  التوضيحات، إال  الوزير على هاد  شكرا السيد 

اإلحصائيات وهاد ال�سي عندكم غادي نشوفوا بأنه كاين يعني واحد 

الترابط ما بين األسباب ديال هاد الحوادث، خصوصا هاد الحادثة 

الضحايا  تحرقوا  وقع  أنه  بحيث  يعني  الحادثة  ونفس  مارس  ديال 

وهداك املنحدر وال نقطة سوداء، حتى أنه ربما كاين اللي تيقول لك 

عالش مانديرولهاش pont de la mort للتذكير أظن بأنه زيادة على 

هاد اإلجراءات فشركة طرق السيار عندها مسؤولية، مسؤولية واحنا 

تنالحظوا بأنه الصيانة..

لايسدثرئيسثللجليل:

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

السيد الوزير تفضل.

لايسدثمحمدثنجس7ثبواسف،ثكةت7ثلادوالثادىثوز أثلاتجهيزث
ولانق8ثولالو يتسكثولملةءثلملكلفثبةانق8:

هو السيد الرئيس، الشركة ديال الطرق السيارة باإلضافة إلى وزارة 
التجهيز والنقل هم واعيين بالخطورة ديال هاد املقطع، والشركاء ديالنا 
كلهم اليوم على الصعيد اإلقليمي واملركزي يشتغلون على بلورة بديل 
اللي غيكون بديل حقيقي من السالمة الطرقية في هاد املسار أنا مشيت 
 une troisième معك وقلت لك اليوم بدينا تنشوفوا واش ما نديروش
واحد الخط الثالث فداك املنحدر كله اللي غادي يكون مكلف ولكن 
من حيث السالمة الطرقية غيكونوا، زائد إجبارية أنه كل الوزن الثقيل 
سواء كانوا شاحنات محملة غايكون ينزلوا لواحد الباحة قبل ما يوصلوا 
له ويتم املراقبة ديالهم اللي غتكون مراقبة جد دقيقة على أساس أنه 
كل واحد اللي بغى يكمل يم�سي وفق هاد املراقبة فإذن اإلجراءات نحن 
واعيين بالخطورة ديال هاد املسلك واإلجراءات اآلن كانت بدات ولكن 

فهاد الحادثة األخيرة..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، ونشكركم على مساهمتكم معنا وننتقل إلى قطاع األسرة 
والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية مرحبا السيدة الوزيرة بسؤال 

أول لفريق التجمع الدستوري تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمصطفىثبةيتةس:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن ارتفاع حاالت العنف املوجه ضد 
النساء؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيدة الوزيرة.

لايسدةثبيسملثللحقةوي،ثوز أةثلألسأةثولاتضةمنثولمليةولةث
ولاتنمسلثلال تمةعسل:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد النائب املحترم، أوال ما عندناش األرقام اآلن باش نقولوا 
قد ارتفع العنف في املغرب، عندنا األرقام ديال 2009 ووزارة التضامن 
طلقات الدراسة الثانية البحث الوطني الثاني النتشار العنف باملغرب 
اللي إن شاء هللا تخرج النتائج دياله األخير 2018 داك الساعات نقدروا 
نعرفوا مقارنة األرقام ديال اآلن مع ديال 2009 ونقولوا واش ارتفع 
وال انخفض، ولكن اللي بغيت نقول أنه اليوم بين أيدينا قانون اللي 
هو غادي يساعدنا للحد من العنف املنتشر في املغرب اللي صادقتوا 
عليه واللي اليوم كيتأجر الحمد هلل، ثالثا عندنا مراكز اإلستماع اللي 
كنمولوها ب 35 مليون ديال الدرهم باش تستقبل النساء املعنفات 
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نساوش  وما  يطالهم،  الذي  العنف  يحاربوا  باش  كترشدهم  وكذلك 
كذلك أن هناك حمالت تحسيسية اللي هي تبغي نشر الوعي في املجتمع 
من أجل إرساء ثقافة احترام اآلخر وكذلك ثقافة التعايش املشترك على 

هاته البسيطة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمصطفىثبةيتةس:

شكرا السيدة الوزيرة، وزارة العدل كلها كتأكد بأن هناك ارتفاع 
ديال الحاالت ديال العنف املوجه ضد النساء، كاين إهمال األسرة كاين 
4346 االغتصاب، القتل العمد، اإلجهاض بين سنتي  ارتفاع بحوالي 
2015-2016، السيدة الوزيرة املحترمة آخر الوصايا ديال الرسول عليه 
الصالة والسالم قبل أن ينتقل إلى الرفيق األعلى وهي استوصوا بالنساء 
خيرا، اليوم اللي كنشوفوا في املجتمع هو أنه قربنا نديروا واحد التطبيع 
مع الحاالت ديال العنف املوجه ضد النساء وهذا هو الخطير في األمر، 
صحيح أن هناك مجموعة من اإلجراءات كتقوموا بها وهذا ما نكروهش 
ولكن واش يمكن نلخص إستراتيجية ديال الحد من العنف في املجتمع 
في مجرد إجراء اللي مرتبط بالدعم ديال الجمعيات أوال إجراء معين 
مرتبط بدعم الجمعية ديال اإلستماع، ال أعتقد أنا كنظن بأن العمل 
كل عمل خاصه يتعمل على مستوى التوعية، العمل كل عمل خص 
األخرى،  القطاعات  جميع  فيها  وينخرطوا  وطنية  إستراتيجية  تكون 
ثم السيدة الوزيرة باهلل عليك اليوم كنعرفوا بأن باإلضافة لألزمات 
أنها  باش  مضطرة  اليوم  املغربية  املرأة  كتعيشها  اللي  االقتصادية 
تشري سيارة باش تخرج من واحد املضايقات عديدة اللي كتعرفها في 
املجتمع، الكلفة أيضا الكلفة اإلقتصادية ديال العنف اليوم مخجلة، 
األرقام اليوم صادمة، ملي كنشوفوا ما يقع اآلن على مستوى ديال 
األنترنيت وعلى املواقع اإلجتماعية اسمحي لي نقول لك السيدة الوزيرة 
بأنه ال يشرف املغاربة اليوم أننا اليوم نكونوا نعامل املرأة املغربية بهاد 
الدناءة، كنظن بأن اإلستراتيجية بعيدا عن اإلجراءات والتدابير الفردية 
املنعزلة واللي كتنزل بشكل يعني عمودي لن تفيد املوضوع، رجاء خاص 
الفرقاء، خاص التعليم، يكون عندنا تعليم اللي كيكرس ثم اإلنهيار 
ديال منظومة القيم، احنا في التجمع الدستوري كنقولوا بأن األسرة 

هي النواة الحقيقية ديال املجتمع..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا لك، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل السيدة الوزيرة 
تفضلي.

لايسدةثبيسملثللحقةوي،ثوز أةثلألسأةثولاتضةمنثولمليةولةث
ولاتنمسلثلال تمةعسل:

طبعا احنا متافقين على هاد ال�سي اللي قلتوا كامل والرسول صلى هللا 
عليه وسلم توجه إلى الرجال وقال لهم« استوصوا بالنساء خيرا« بغينا 

نشوفوا هاد ال�سي في السلوك وبغينا نشوفوه كذلك في طريقة التعامل، 
وبغيت نقول بأن املرصد الوطني الذي أحدثته الوزارة في 2014 خرج 
2 ديال التقارير واحد فيهم كيقول أن العنف األكثر ممارسة يكون في 
الرجال والنساء، وبالتالي خصنا  العمومية حيث تتواجد  الفضاءات 
اليومه كلنا كيفما قلتي السيد النائب أننا انفعلوا القانون ونشتاركوا في 

محاربة هاد العنف حماية..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيدة الوزيرة، ونمر للسؤال املوالي فريق العدالة والتنمية 
تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثرحمدثلاهسقي:

إعاقة  في وضعية  األشخاص  استبشر  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
للمشروع الحكومي الهادف إلى منح الدعم املادي لهذه الفئة الحاملة 
للمشاريع وذلك في إطار تشجيع اإلندماج املنهي واألنشطة املدرة للدخل 
لهذه الفئة، تنفيذا ملشروع إنشاء صندوق دعم التماسك اإلجتماعي، 
إال أن هذه العملية إال أن هذه عملية التنزيل تعرف صعوبات وتعقد 
في مساطر اإلستفادة، مما يحول دون تحقيق األهداف املرجوة من 
عن  املحترمة  الوزير  السيدة  نسائلكم  وعليه  الصندوق.  هذا  إخراج 
إجراءات وزارتكم لتجويد عمل هذا الصندوق ضمانا لتيسير استفادة 

املستحقين؟ وشكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيدة الوزيرة.

لايسدةثبيسملثللحقةوي،ثوز أةثلألسأةثولاتضةمنثولمليةولةث
ولاتنمسلثلال تمةعسل:

أوال أشكر السيد النائب على هذا السؤال، ولكن بغيت نقول بأنه 
املعطيات  املعطيات،  بدون  الصندوق  على  نحكموا  لنا  يمكنش  ما 
أننا  للدخل  املدرة  باألنشطة  املتعلق  الرابع  املحور  في  اآلن  كتقول 
وصلنا إلى تقريبا ما يصل إلى900 مشروع ممولة من هذا الصندوق 
بما يقارب االعتمادات التي سخرت لها هذه املشاريع ديال 40 مليون 
ديال الدرهم، هذا كنتكلموا غير األنشطة املدرة للدخل ما كنتكلموش 
على الصندوق بجميع الخدمات التي يقدم األشخاص في وضعية إعاقة 
وعندي هنا التفاصيل ديال حاملي هاته املشاريع باإلعاقات املتنوعة 
وكذلك بالنسب املختلفة. بغيت نقول أنه كانت بالفعل هناك مشاكل 
بحال مثال شرط السن اللي دخالت الوزارة حذفات شرط السن، هناك 
تدخل ديال الوزارة كذلك فيما يتعلق باملشاريع املتعلقة بالعمليات 
الفالحية رخصت أن تقبل كذلك هاته املشاريع وكاين كذلك الشرط 
ديال الوصل ديال محل بالنسبة اللي كيقدموا مشاريع تجارية هذه 
حتى هو دخالت الوزارة وحذفتها، وهذه من التيسيرات التي قدمناها 
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تشجيعا لألشخاص في وضعية إعاقة حاملي املشاريع املتنوعة في جميع 
املجاالت..

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب تفضل.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلملجسدثآيتثلاعديللث:

شكألثلايسدثلاأئيس،

شكرا السيدة الوزيرة، بداية نثمن كل هاد اإلجراءات اللي قمتوا 
بها من أجل تسريع إنزال الدعم للفئات ديال األشخاص ذات إعاقة، 
ألنه البرملان بعدما صادق على القانون اإلطار اللي كاين من هاد الفئة 
هاد  في  التنزيل  بدى  اليوم  ولكن  تأخر،  ووقع  كنتاظروا  بقينا  هذه 
اإلجراءات، اللي كنطلبوا منكم السيدة الوزيرة هو أنه طبقا للفصل 
34 من الدستور اللي تحدث على تمتيع هاد الفئة بالحقوق ديالها كاملة 
سواء اإلجتماعية واملدنية. وبغيناكم باإلضافة لهاد اإلجراء اللي قمتوا 
باش تديروا إعادة تأهيل األشخاص واإلدماج في الحياة اإلجتماعية 
وتيسير التمتع بالحقوق والحريات، املسألة األخرى هو إحداث فضاءات 
ترفيهية ورياضية وثقافية لهاد الفئة هذه خاصة بها وهذا كاين غياب 
لهاد النوع ديال الفضاءات، املسألة األخرى هو أنه األسر اللي عندهم 
هاد األبناء ديالهم األطفال في حالة إعاقة راهم كيعانيو واحد املعاناة 
شديدة جدا، بغيناكم خالل التنزيل ديال هاد اإلجراءات باش نحسسوا 
باملعاناة ديالهم ألنه إيال كانت واحد األم كترافق واحد اإلبن ديالها كاين 
اللي أنا عندي حاالت اللي عندهم 2 ديال املعاقين في البيت يعني كيعانيو 
واحد املعاناة شديدة خاص الدعم وخاص هاد املحاور ب 4 اللي ذكرتوا 
ليا في القانون اإلطار باش يكون واحد التنزيل في أقرب وقت اللي يخفف 
املعاناة ديال هاد الناس، وأهم �سيء هوالحرص على تقليص الهشاشة.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ رد السيدة الوزيرة.

لايسدةثبيسملثللحقةوي،ثوز أةثلألسأةثولاتضةمنثولمليةولةث
ولاتنمسلثلال تمةعسل:

شكألثلايسدثلاأئيس،

يبقاو  بغيت نعطي مؤشر واحد على نجاعة هاد الصندوق باش 
الصندوق إيال مشينا القانون اإلطار يمكن غادي نتيهوا وإال الجواب 
هو  اللي  اآلن  التنفيذي  واملخطط  املندمجة  العمومية  السياسة  هو 
كيأجرأ هذه السياسة املندمجة، صندوق التماسك االجتماعي كيقدم 
واحد املؤشر مهم خدمة لألطفال في وضعية إعاقة في مجال التمدرس، 
اليوم نقدروا نتكلموا على 10 آالف تلميذ في وضعية إعاقة يستفيد 
من خدمات صندوق التماسك االجتماعي وهاد ال�سي ما كانش قبل 

كان عندنا مشكلة كنا كنقدرو نسخرو تقريبا واحد 17 مليون ديال 
الدرهم لدعم املراكز التي تقدم هذه الخدمات. اليوم كنقدروا نغطيوا 
مهم  اإلنجاز  واحد  إعاقة وهذا  في وضعية  لألطفال  الكاملة  الحاجة 
بفضل صندوق التماسك االجتماعي وكنقولوا بأن اليوم كاين كذلك 
مراكز خاصة الستقبال األشخاص في وضعية إعاقة بفضل صندوق 

التماسك االجتماعي.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا ونشكرك على مساهمتك في هذه الجلسة. ونمر إلى القطاع 
املوالي املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، مرحبا السيد الوزير 

والسؤال األول لفريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثمأ ملثبو معل:

60 دقيقة  5 سنوات إضافة  املغرب منذ  اعتمد  الوزير،  السيد 
لتوقيته وذلك بداية من فاتح أبريل إلى متم شهر أكتوبر من كل سنة هاد 
املقت�سى التدبير الجديد خلف ردود فعل متباينة وسط فئات عريضة 
من املواطنين واملواطنات. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن اآلثار املترتبة 

عن هذا اإلجراء وكذا عن وقعه على اإلدارة املغربية؟

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب للسيد الوزير.

لملنتدبثادىثرئيسث لاوز أث لاقةدر،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكلفلثبإصالحثلإلدلرةثوبةاوظسفلثلاعمومسل:

القلق  كاين واحد  تفضلتي هاد  النائبة، فعال كما  السيدة  شكرا 
واحد انشغال من طرف الرأي العام الوطني باإلضافة ديال ساعة إلى 
التوقيت الرسمي للمملكة والحكومة متفاعلة مع هاد االنشغال، لكن 
نبغي نذكر في البداية بأنه هاد اإلجراء تم اتخاذه بناء على النتائج ديال 
واحد الدراسة اللي كانت تمت في 2011 وهاد الدراسة اللي بينت على 
أن إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة فهاد الفترة ابتداء من 
بداية شهر أبريل غادي يمكنا من االستفادة من ضوء الشمس ملدة 
أطول كذلك سيمكننا من تأخير هاديك الساعة ديال الذروة اللي كتميز 
باالرتفاع املتزامن للطلب الكهربائي املنزلي واإلداري والصناعي، ومن بعد 
كان هناك إصدار املرسوم ديال 2012 اللي تم التعديل ديالوا في 2013 
ألن بعض املواطنين تيعتقدوا أنه في يوم األحد األخير من كل شهر مارس 
العمومية وكتعلن على إضافة  والوظيفة  اإلدارة  وزارة إصالح  كتجي 
ساعة هداك البيان غير كيذكر املواطنين باش يضيفوها ألن كاين هناك 
واحد اإلطار تنظيمي مرجعي اللي هو املرسوم، لكن خالل هاد املدة 
كلها الوزارة كتوصل بنشرات إخبارية من طرف وزارة الطاقة واملعادن 
والتنمية املستدامة اللي كتبين الفوائد ديال إضافة هاد الساعة فيما 
يتعلق باإلقتصاد في املحروقات وأيضا فيما يتعلق بالحد من انبعاث 
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الغاز ديال ثاني أوكسيد الكربون يمكن نعطيك فقط الرقم ديال 2017 
الطاقة  في االستهالك ديال  اقتصاد كنربحو  في  يعني،  أننا كنستافدو 
بما يقارب 69 ميغاواط، وفيما يتعلق بالحد من انبعاث الغاز ديال 
ثاني أوكسيد الكاربون حوالي 64 ألف طن، وما نساوش أيضا تقليص 
الفارق الزمني بيننا وبين الشركاء ديالنا فيما يتعلق باإلضافة ديال هاد 

الساعة، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثحينثعديلي:

شكألثلايسدثلاأئيس،

الفاتورة  بأنه  فعال  كتقولوا  ديالكم  الجواب  في  الوزير،  السيد 
الطاقية املغرب كيستافد من هاد اإلجراء، أيضا الحفاظ على العالقة 
مع، الشراكة مع الشريك األوروبي تحديدا، لكن اللي هو مؤكد السيد 
الوزير أننا اليوم املواطن املغربي كاين جدل حقيقي في املجتمع حول 
اآلثر ديال هاد التوقيت على املعيش اليومي ديالو، ولذلك اليوم إيال 
كان �سي مطلب معقول هو أنه خص يكون واحد التقييم شامل لألثر 
ديال هاد اإلضافة ديال 60 دقيقة على التوقيت الرسمي، ملي كنقولوا 
تقييم شامل، يعني، ما كيمشيش فقط للجوانب املرتبطة بالفاتورة 
الطاقية، ولكن كيمس أيضا اآلثار اإلجتماعية اآلثار الصحية، اآلثار 
النفسية إلى آخره، وهنا نسوق الدعوات التي إرتفعت مؤخرا املتعلقة 
بتكييف التوقيت املدر�سي، على األقل املفروض أنه تكون واحد املرونة 
الجهوية  األكاديميات  أن  املعطى هذا، كنتأسفو  التعامل مع هاد  في 
للتربية والتكوين واحنا في نموذج ديال جهوية متقدمة هي، يعني، مكبلة 
وغير قادرة على تكييف التوقيت واإليقاعات الزمنية مع الخصوصيات 
تكييف  من  بد  ال  األقل  على  وذلك  تغطيها،  التي  للمناطق  املجالية 

التوقيت املدر�سي؛

ثانيا- ال بد من اإلسراع بتقييم شامل لهاد اإلختيار خاصة أنه الجدل 
اآلن كاين حتى في األوساط األماكن األوروبية، في البرملان األوروبي، هناك 

نقاش حقيقي إلعادة النظر في هذا اإلختيار، شكرا السيد الوزير.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير.

لملنتدبثادىثرئيسث لاوز أث لاقةدر،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكلفلثبإصالحثلإلدلرةثوبةاوظسفلثلاعمومسل:

فيما يتعلق بمالءمة التوقيت املدر�سي، هذا حق مكفول بطبيعة 
الحال داخل في إختصاصات واملرجعيات القانونية تتخول للسلطات 

الجهوية تاخد مثل هاد اإلجراء، لكن..، كاينة إشارة إلى أن..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، ونمر للسؤال املوالي للسيدات السادة النواب 
من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعمأثعبة�شي:

السيد الوزير، بعد سنتين من اعتماد بالدنا اإلستراتيجية الوطنية 
ملكافحة الفساد، نسائلكم اليوم عن مآالتها؟

لايسدثرئيسثللجليل:

جواب السيد الوزير.

لملنتدبثادىثرئيسث لاوز أث لاقةدر،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكلفلثبإصالحثلإلدلرةثوبةاوظسفلثلاعمومسل:

ومكافحة  الوقاية  ديال  املسار  هاد  في  انخرطت  املغربية  اململكة 
الفساد منذ عدة سنوات، لكن مع دستور 2011 كانت هناك واحد، 
كان هناك واحد التحول نوعي بحيث أن الدستور 2011 جاب واحد 
العدد ديال الفصول اللي كترسخ القواعد ديال الحكامة الجيدة وربط 
مسؤولية باملحاسبة وكذلك تعزيز قيم النزاهة في املرفق العام، هو ما 
التزمت به الحكومة الحالية في إطار محورها الثاني في البرنامج ديالها، 
اإلستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد هي مكسب، مكسب مهم جدا 
ألنه جاب واحد املقاربة أفقية وعبأ فيها واحد العدد ديال الفاعلين، 
وهناك  الخاص  القطاع  هناك  الحكومي  للفاعل  باإلضافة  وخاصة 
أيضا املجتمع املدني، الحكومة الحالية أول من النصوص األولى اللي 
اللجنة  بإحداث  املتعلق  املرسوم  هو  كان  وصدارتها،  عليها  اشتغلت 
الوطنية ملحاربة الفساد اللي كيترأسها السيد رئيس الحكومة، وهاد 
اللجنة الوطنية ملحاربة الفساد عقدت قبل بضعة أسابيع اإلجتماع 
األول ديالها اللي تدرس فيه التقرير ديال الحصيلة داملنجزات القطاعية 
واألفقية في مجال الوقاية، وفي مجال محاربة الفساد في املرفق العام 

وفي القطاع الخاص، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعمأثعبة�شي:

تبين  والدولية  الوطنية  التقارير  كامل األسف  الوزير، مع  السيد 
هشاشة الجواب وهشاشة ما تم القيام به في هذا املجال، يجب أن 
بإسقاط  2011 مطالبا  املغربي خرج سنة  الشباب  أنه  نتذكر طويال 
الفساد، وقدمت وعود ورفعت شعارات، وبإقرار السيد رئيس الحكومة 
السنوات  املجال كان ضعيفا، وبعد كل هذه  في هذا  املنجز  السابق 
وبعد كل هذا الطموح ما زالت الحصيلة تراوح مكانها، هناك تضارب 
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للمصالح هناك الفساد الكبير، هناك قطاعات ذات أولوية هناك عدم 
اإلعمال ملضامين اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، هناك بطء 
حكومي كبير ومهول، كل هذه األمور الفساد في بالدنا اليوم عائق أمام 
الديمقراطية، عائق كبير، عائق أمام التنمية والحكومة التي تبدو أنها 
عاجزة في العديد من املجاالت يبقى الفساد من بين املجاالت الكبرى التي 
يتعين عليها أن تتجاوز الشعارات وأن تتجاوز الكالم وأن تتجاوز الكثير 

من الوعود لتتصدى عمليا لهذا الوباء..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ العدالة والتنمية.

لانةئ7ثلايسدثعبدثهللاثبوولنو:

السيد الوزير، أوال البد أن نهنئكم على هاد اإلستراتيجية، طبعا 
إلى جانب الدستور كاين االتفاقية الدولية اللي صادق عليها املغرب 
وكتلزموا بأنه خاص يدير هاد االتفاقية، أنا غنثير معكم 2 دالقضايا 
أوال املجتمع املدني غير ممثل إال ب transparence، في حين أن داك 
السيد الرئيس را هو هو رئيس جمعية برملاني ضد الفساد وهاد املتكلم 
اللي تكلم عضو هاد الجمعية ديال برملانيين ضد الفساد واللي كانت 
ساهرة مع السيد الوزير السابق وخدمات مع هاد اإلستراتيجية غيبتوها 
اليوم، اليوم درتوا املرسوم درتوا اللجنة الوطنية اللجنة الوزارية إلى غير 
ذلك ما كاينش املجتمع املدني بما فيه الجمعية البرملانية ضد الفساد 
هذه األولى، الثانية هو هاد ال�سي إذا كان غادي من حيث املالية ديالها 
مليار ونص ديال الدرهم 150 مليار دالسنتيم راه بزاف خصه يتوضح 
للمغاربة كيفاش احنا غنحاربوا الفساد بواحد التمويل اللي هو كبير من 

هاد الحجم ديال مليار ونص، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

رد السيد الوزير.

لملنتدبثادىثرئيسث لاوز أث لاقةدر،ث لايسدثمحمدثبنثعبدث
للحكوملثلملكلفلثبإصالحثلإلدلرةثوبةاوظسفلثلاعمومسل:

مع األسف لست متفقا مع السيد النائب اللي كيقول بأنه ما كاينش 
إرادة وما كاينش عمل، التجارب الدولية في محاربة الفساد بينات بأن 
أسوء طريقة ملحاربة الفساد هو التهويل وتبخيس عمل املؤسسات، 
ما يكفانيش الوقت باش نوضح لك تكلمتي على اتفاقية األمم املتحدة 
ملحاربة الفساد اللي اجتمعت مؤخرا في فيينا وترأست فيها الوفد املغربي 
وكان فيها تنويه كبير الجهود اللي كيبذلها املغرب، مجتمع مدني وقطاع 
خاص وحكومة، واإلجراءات معروفة خرجنا البوابة ديال الشكايات 
بمعالجة الشكايات وتدبيرها وصادقنا فهاد املؤسسة على القانون اللي 
كيضمن حق الوصول إلى املعلومة التي هي في حوزة اإلدارة، بالنسبة 
للمجتمع املدني السيد رئيس الحكومة بمقت�سى املرسوم عين ممثلين 

على املجتمع املدني ما�سي ممثل واحد اللي هو ترانسبارن�سي املغرب وهو 
الشبكة الوطنية لحماية املال العام..

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، وشكرا لكم على مساهمتكم السيد الوزيرفي 
هذه الجلسة، ونمر إلى القطاع املوالي قطاع اإلقتصاد واملالية مرحبا 
أحد  تفضل  املعاصرة  األصالة  لفريق  اآلني  بسؤال  الوزير  السيد 

السيدات والسادة نواب من فريق األصالة واملعاصرة.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلشأورو:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد الوزير، عن شفافية نظام األفضلية الوطنية في الصفقات 
العمومية نسائلكم؟

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لايسدثمحمدثبوسعسد،ثوز أثلالقتصةدثولملةاسل:

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، وكما تعلمون تعتمد منظومة 
الطلبات  إلى  الولوج  حرية  مبدأ  على  ببالدنا  العمومية  الصفقات 
العمومية واملساواة بين املتعاملين وتركز وتعطي أهمية خاصة لتسهيل 
هذا  وفي  منها،  والصغرى  املتوسطة  خاصة  املغربية  املقاوالت  ولوج 
الصدد املرسوم ديال الصفقات ديال 20 مارس 2013 اللي تتعتمده 
اإلدارات العمومية وبعض املؤسسات العمومية والجماعات املحلية 

كيكرس هاد اإلهتمام ب:

منح  على  بالتنصيص  املشروع  لصاحب  اإلمكانية  إتاحة  أوال- 
األفضلية للمقاولة الوطنية في حدود 15 % كتزاد على املقاولة األجنبية؛

ثانيا- إلزام صاحب املشروع بتخصيص 20 % من املبلغ املتوقع 
الصغيرة  الوطنية  للمقاولة  مالية موجهة  برسم كل سنة  للصفقات 

واملتوسط؛

داك  كيقسموا  يعني  الصفقة  تحصيص  على  التنصيص  ثالثا- 
الصفقة من خالل طبعا أجزاء باش نشجعوا املقاولة الوطنية؛

رابعا- التنصيص في دفتر الشروط الخاصة على التعاقد من الباطن، 
أيضا من أجل تشجيع املقاولة الوطنية؛

وأخيرا، تبسيط مسطرة إبرام الصفقات العمومية من خالل إعفاء 
تجربتهم  تتبث  التي  التقنية  واملراجع  الشهادات  تقديم  املقاوالت من 
وإنجازهم لألعمال املشابهة إال بالنسبة للصفقات الكبرى، شكرا السيد 

الرئيس.
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لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل السيد الرئيس.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلشأوروثرئيسثفأ قثلألصةالثولملعةصأة:

شكألثلايسدثلاأئيس،

بطبيعة الحال السيد الوزير الهدف من طرح هاد السؤال هو أوال 
تشجيع ودعم املقاوالت والشركات املتوسطة والصغيرة كنالحظوا حاليا 
السيد الوزير بأنه ما درتوش واحد تقييم لهاد املقت�سى هذا ديال مرسوم 
املقاوالت  ألن  الوطنية،  األفضلية  يخص  فيما  العمومية  الصفقات 
املتوسطة والصغيرة إيال شجعناها غادي نشجعوا امتصاص جزء كبير 
من البطالة، أيضا السيد الوزير تنطلبوا إضافة تحفيزات إضافية لهاد 
املقاوالت هذه، وثانيا ضروري األخذ بعين اإلعتبار البعد الجهوي إلعطاء 
الصفقات، اليوم تنشوفوا كاين األفضلية الوطنية ولكن حتى األفضلية 
الجهوية حتى هي خصنا ندخلوها بعين اإلعتبار ناخذوها بعين اإلعتبار 
عالش؟ ألن اليوم تنلقاوا بأنه مجموعة من املقاوالت املحلية و الجهوية 
ما كتستافدش من الصفقات اللي كتكون في هاديك الجهة ال�سي اللي 
تيخليها عرضة ملجموعة من الخسائر ملجموعة من املشاكل الهيكلية 
مشاكل ديال التسيير ال�سيء اللي تيخليها أنها كتسرح واحد العدد كبير 
من املستخدمين، إذن الزم السيد الوزير أوال مراعاة هاد املشكل هذا 
وثانيا بغينا أيضا ربما هذا مرسوم الصفقات العمومية خصه مراجعة 
ويكون واحد تكون واحد املالءمة مع القانون التنظيمي للجهات، وشكرا 

السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ رد السيد الوزير تفضل.

لايسدثمحمدثبوسعسد،ثوز أثلالقتصةدثولملةاسل:

شكرا السيد النائب املحترم، أنا متافق معاك إيال كانت �سي مراجعة 
يمكن تكون مراجعة معكم بتشارك، ولكن أيضا كاين واحد الجانب 
آخر، خص املقاولة بعد أوال تشجيع داملقاوالت الصغرى واملتوسطة 
تشجيع  أيضا  ولكن  عليه  متافق  الكل  كل  مع  متفق  يعني  ال  هذا 
التنافسية ديال املقاولة تشجيع حل املشاكل املتعلقة بالخزينة ديالها، 
حل املشاكل املتعلقة باملسألة ديال سوق الشغل يعني املقاولة خاصها 
توضع خاصة املقاوالت الصغرى املتوسطة في صلب هاد االهتمامات، 
الجانب ديال الصفقات ما هو إلى جزء وجزء مهم من التشجيعات 

املقاولة الوطنية، وشكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

فليتفضل  الدستوري  التجمع  لفريق  آني  إلى سؤال  ونمر  شكرا، 
أحد، تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلاوالف:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد الوزير، عن التهرب الضريبي أسائلكم؟ شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تفضل السيد الوزير الجواب.

لايسدثمحمدثبوسعسد،ثوز أثلالقتصةدثولملةاسل:

سؤال قصير والجواب غيكون شوية الطويل، أوال محاربة الغش، 
وافقتيوا  وراه  الحكومات  من  العديد  أولويات  من  الضريبي  التهريب 
على واحد القانون اللي كان مشروع بقانون بالنسبة للواليات املتحدة 
األمريكية اللي كتحاصر كل املواطنين ديالها عبر العالم في محاولة ملحاربة 
الغش والتهرب الضريبي، في بالدنا الحكومة كتعطي لهاد الورش أولوية 
كبرى والظواهر ديال الغش والتهرب الضريبي عندها أسباب ومسببات 
الرافعات  ديال   4 لكم غير  نذكر  بغيت  إلى آخره  وأنواع  وهي أشكال 
املساطر  وتبسيط  الضريبي  العبء  بتخفيف  تتعلق  األولى  الرافعة 
عبر تشجيع املقاوالت على أداء واجباتهم في إطار تكريس املساواة بين 
الفاعلين اإلقتصاديين ونشر ثقافة املقاولة املواطنة، وكمثال على ذلك 
كل اإلجراءات اللي اخذيناها في قانون املالية خاصة القانون املالية 
للمقاول  منها تحفيز  الشركات،  التصاعدية على  منها الضريبة   2018

الذاتي، منها مراجعة املدونة العامة للضرائب باش نبسطو األمور؛

ثانيا- تشجيع امللزمين على آداء ما بذمتهم عبر التسهيالت اللي تتقوم 
بها مديرية الضرائب واملبادرة األخيرة اللي إن شاء هللا هاد العام تنتاظرو 
منها النجاح، اللي هي مبادرة مرة أخرى من أجل اإلعفاء من الغرامات 

والفوائد إلى آخره من أجل آداء ما بذمة هاد امللزمين؛

بها  قامت  التي  الرقمية  الثورة  عبر  اآلداء  مساطر  ثالثا–تبسيط 
مديرية الضرائب، دابا يمكن لي نقول لكم أن تقريبا تقريبا %100 ديال 
التعامل مع مديرية الضرائب تتم بطريقة إلكترونية، %100 بما فيها 
لنا  إلى آخره... هادي وفرات  الشكايات واألجوبة والتبليغ والتحصيل 
حوالي ألف موظف اللي كانوا كيشتغلو في مهام ال تليق بهم اللي غادي 
يتوجهو كلهم للرافعة الرابعة اللي هي تشديد املراقبة وسد الثغرات 
القانونية، ومن بينها اإلجراءات كما قلت اللي جات في قانون املالية عبر 
تثبيت رقم التعريف املوحد للمقاولة على جميع الوثائق، عبر تحديد 
داك مبلغ التكاليف القابلة لرسم 10 آالف درهم يوميا عن كل مقاولة 
السنوي  البيان  تقديم  إلزامية  على  التنصيص  عبر  مورد،  كل  وعن 
للمبيعات املفصلة حسب الزبناء، بغيت نقول لكم أن مديرية الضرائب 

تحاصر وتحارب كل املتملصين، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.
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لانةئ7ثلايسدثمحمدثلاوالف:

شكألثلايسدثلاوز أ،

أنا اليوم ال أريد أن أناقش معكم املقاومة الضريبية التي هي عادية 
بالنسبة لكل منظومة اقتصادية، كما أنني ال أريد أن أتطرق إلى امليادين 
الغير مهيكلة ألنها تستلزم دراسة إجتماعية واقتصادية قبل أن نتحدث 
عن الضريبة. ولكنني أريد فقط أن ألفت نظركم إلى موضوع امليدان 
املهيكل أو الشركات املهيكلة، حيث أن املراقبة الضريبية تحدث ضغط 
كبير على شركات معينة وعلى قطاعات معينة، بينما هناك قطاعات 
أخرى ال تقوم فيها الدولة باملراقبة التي تستلزم عليها وهي مثال املصحات 
املختصة ومؤسسات التعليم الخاص التي ما زالت فيها معامالت تجارية 
تشوبها بعض الغموض يعني فيها noire وإني أطلب منكم السيد الوزير، 
أن تعملوا على عدالة ضريبية أنجع، كما يجب تلميع صورة مصلحة 
الضرائب لكي تتغير العقليات ويصبح املواطن فخور بأداء ضريبته، 

شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب إضافي، إذن أشكر السيد 
الوزير على مساهمته معنا. ونمر إلى قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
ونرحب بالسيد الوزير بسؤال لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلابرني�شي:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدثلاوز أ،

بغاية  املتخذة  واإلجراءات  التدابير  عن  الوزير  السيد  نسائلكم 
الحجاج  ومواكبة  وللتأطير  املقبل،  الحج  ملوسم  الجديد  التحضير 

املغاربة لهذه السنة.

لايسدثرئيسثللجليل:

الجواب السيد الوزير.

لايسدثرحمدثلاتوفسقثوز أثلألوقةفثولاشؤونثلإلسالمسل:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم.

لايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

السيد النائب املحترم أشكرك على سؤالك، كما تعلمون قضية 
الحج فيها التوعية واإلرشاد، فيها التأطير اإلداري والطبي والعلمي، فيها 
باملشاعر.  واإلقامة  التنقل  وفيها  السكن  فيها  واملحلي،  الدولي  النقل 
مع  ترتيبات  وهناك  الوطني،  املستوى  على  ترتيبات  هنالك  بمعنى 

السلطات السعودية.

بالنسبة للمستوى الوطني، هنالك دورات تدريبية للحجاج وهناك 
وزارة  مع  باإلشتراك  الصحية  والتوعية  الوزارة  ألطر  إدارية  توعية 
بالخصوص،  الحج  ملراحل  إعالمية  وصالت  إنتاج  وبرامج  الصحة، 
الشركتين  مع  والتحضير  الباب  هاد  في  الصحة  وزارة  مع  والتنسيق 
املرافقين  املؤطرين  وانتقاء  الصحة  وزارة  مع  والتنسيق  الناقلتين، 

بمعدل مؤطر لكل 70 حاجا.

بالنسبة للتنسيق مع السلطات السعودية، وقع اإلجتماع السنوي 
مع السيد وزير الحج، وتحددات املسؤوليات مع الجهات السعودية 
للسكن  العام  اإلطار  وتوضع  والنقل،  القدوم  بترتيبات  يتعلق  فيما 
والتغذية، وتوضعات الترتيبات لسالمة الحجاج أثناء التفويج في جسر 
الجمرات، والترتيبات الضرورية لإلقامة بمكة، والترتيبات لتوفير ناقالت 
بالنسبة  بمطار جدة  السريع  املسار  ترتيبات  وكذلك  األمتعة،  شحن 
لتنظيم الحجاج ديال التنظيم الرسمي. كل هذه الترتيبات وقعت طبعا 

باإلستفادة من جميع التجارب ديال السنوات املاضية شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

تعقيب السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلابرني�شي:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد الوزير، كيما كتعرفو أن الحاج العادي تيخلص 50 ألف 
درهم ألجل واحد الخدمات تقدم لهم، ولكن هاديك الخدمات اللي 
تتقدم له في إطار يعني املرافقة الخدمة في الترتيبات للنوم وللسكن 
السيد  لك  نقول  الدينية. كيما  للمواكبة  التأطير  في  ولألكل وال حتى 
الوزير، أن العام اللي داز في مخيمات »ِمَنى« كانت في املخيم رقم 110 
يضم 14 خيمة، وكان العدد كثير جدا وزد ناهيك عن محتلين آخرين 

من أجانب أخرى...

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا للسيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ إيال كان من رد السيد 
الوزير عندكم �سي رد.

لايسدثرحمدثلاتوفسقثوز أثلألوقةفثولاشؤونثلإلسالمسل:

اللي  باملساحة  كتعلق  مسألة  أوال  »ِمَنى«  ديال  للقضية  بالنسبة 
كتعطيها السلطات السعودية، يعني بالنسبة لهادوك اللي كيتزادو راك 

عرفتيهم منين كيجيو هذا هو شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا تقبل هللا مناسك الحجاج، شكرا للجميع ورفعتثللجليل.
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محضأثللجليلثلا ةنسلثولا مةنين

لاتةر خ: الثالثاء 7 شعبان 1439ه )24 أبريل 2018م(.

لاأئةسل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

لاتوقست: ساعتان وإحدى عشر دقيقة ابتداء من الساعة الحادية 
عشر صباحا والدقيقة الرابعة عشر.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  لألعمةل:   دولث
التالية:

- مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط.

- مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم املركز السينماتوغرافي 
الصناعة  بتنظيم  املتعلق   20.99 رقم  القانون  وبتغيير  املغربي 

السينماتوغرافية.

لايسدثللحبي7ثلملةاكي،ثرئيسثمجلسثلانولب،ثرئيسثللجليل:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسم،ث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين.

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 
على مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط، وبعد ذلك 
مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم املركز السينماتوغرافي املغربي 
وبتغيير القانون رقم 20.99 املتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. 
املتعلق  املشروع  لتقديم  الوزير  السيد  طرف  من  بتقديم  ننطلق 

بالوسيط، لكم الكلمة السيد الوزير.

لايسدثمصطفىثللخلفي،ثلاوز أثلملنتدبثادىثرئيسثللحكوملث
لملكلفثبةاعالقةتثمعثلابرملةنثولملجتمعثلملدنيثنسةبلثعنثلايسدث

مصطفىثلاأمسدثوز أثلادوالثلملكلفثبحقوقثلإلنيةن:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم،ثللحمدثهللثربثلاعةملين.

لايسدثرئيسثمجلسثلانولبثلملحترم،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

نيابة عن السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان الذي يبلغكم 
االعتذار عن عدم حضور هذه الجلسة الهامة، أتقدم بعرض مشروع 
التي  املؤسسة  وهي  الوسيط.  بمؤسسة  املتعلق   14.16 رقم  القانون 
1999 الذي أعلن فيه  جاءت في إطار التوجه امللكي السامي، لسنة 
جاللته عن املفهوم الجديد للسلطة في لقاء معروف ومشهود، حيث 
أحدث بعد ذلك مؤسسة ديوان املظالم في سنة 2001 بموجب ظهير 

شريف، ثم بعد ذلك تم إحداث مؤسسة الوسيط في 17 مارس 2011 
لتصبح مؤسسة وطنية مستقلة متخصصة في تدبير الشكايات املرتبطة 
بالعالقة بين اإلدارة واملرتفقين والدفاع عن الحقوق واإلسهام في ترسيخ 
سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل واإلنصاف والعمل على نشر 
قيم التخليق والشفافية في تدبير املرافق العمومية والسهر على تنمية 
والجماعات  العمومية  اإلدارات  وبين  األشخاص  بين  فعال  تواصل 
املحلية واملؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صالحيات السلطة 
املالية  للمراقبة  الخاضعة  املنشآت والهيئات األخرى  العمومية وباقي 

للدولة.

وقد استطاعت هذه املؤسسة، خاصة في األربع سنوات التي تلت 
إرساءها كمؤسسة وطنية مستقلة تحمل إسم »الوسيط«، أي من 
47 ألف شكاية  أزيد من  التمكن من معالجة  إلى   ،2015 إلى   2011
ضمنها %20 كانت من اختصاص املؤسسة، وقد كان لها أثرها على 
الذين تقدموا بشكاياتهم. بموجب الفصل  للمرتفقين  العامة  الحياة 
162 من الدستور تمت دسترة مؤسسة الوسيط، من خالل النص 
على أن الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة مهمتها الدفاع 
في  واإلسهام  واملرتفقين  اإلدارة  بين  العالقات  نطاق  في  الحقوق  عن 
ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل واإلنصاف وقيم التخليق 
والشفافية في تدبير اإلدارات واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية 

والهيئات التي تمارس صالحية السلطة العمومية.

على ضوء هذا الفصل 162، تقررت إعادة تنظيم املؤسسة وذلك 
وفقا ألحكام الفصل 171 الذي نص على أن هذه املؤسسة وما يمثلها 
في الدستور من أحكام الفصل 162 وما تاله، أن القانون يحدد تأليف 

وصالحيات وتنظيم وقواعد سير هذه املؤسسات.

فطبقا لهذه املادة لهذا الفصل 162.. الفصل 171 تقرر صياغة 
مشروع كان من أهدافه تمكين اململكة من مؤسسة للوساطة اإلدارية 
عن  الدفاع  مهام  بها  يناط  وفعالة،  وناجعة  حديثة  املؤسساتية 
 
ً
املشروعية القانونية واإلنصاف والعدل، أن تشكل هذه املؤسسة ملجأ

ومالذا للمواطنين من التجاوزات اإلدارية واالنحرافات والتعسفات في 
استعمال السلطة العمومية، ثم أن تصبح هذه املؤسسة آلية مرجعية 

على مستوى تقديم مقترحات لإلصالح والتأهيل اإلداري.

ولهذا ارتكز هذا املشروع أوال على التراكمات اإليجابية الحاصلة في 
مجال الوساطة اإلدارية والتي لها جذور في التاريخ الوطني، فضال عن 
املمارسات الدولية الفضلى الحديثة، وأيضا رصيد املؤسسة اإليجابي 
منذ إحداثها في 2001 والدفعة التي تعززت بها مع 2011، أيضا تنزيل 
املقتضيات الدستورية الرامية إلى صيانة حريات األفراد والجماعات 
والهيئات، وإحقاق الحقوق ورفع املظالم وتكريس سيادة القانون؛ ثم 
أيضا إيجاد انسجام وتجانس بين املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز 
حقوق اإلنسان مع االستفادة من التجارب الفضلى؛ ترسيخ عمل هيئة 
مؤسسة الوسيط باعتبارها هيئة دستورية لحماية حقوق اإلنسان 
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بعض  لتسوية  خاص  بإطار  العدالة  منظومة  تدعيم  بها؛  والنهوض 
النزاعات في التزام تام بما يقتضيه مبدأ فصل السلط؛ أيضا تفعيل 
أجل  من  مندوبين جهويين  بإحداث  وذلك  لالتمركز  الوجيه  االختيار 
ترسيخ الحكامة الترابية الجديدة وتقريب اإلدارة من املواطنين في نطاق 
جهوية متقدمة حقوقيا وإداريا؛ ثم أخيرا كفالة استقاللية املؤسسة 
لتأمين  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  عن  الوطنية 

تجردها التام عند النظر في التظلمات املحالة عليها.

لايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

تلكم هي أهم مرتكزات وأهداف هذا املشروع، والذي تمت إحالته 
على لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النواب، وشهد 
والسيدات  اللجنة  أعضاء  السادة  أبدى  حيث  مستفيضة  مناقشة 
العضوات باللجنة اهتمام كبير وتفاعل إيجابي تم فيه تقديم العديد 
من املقترحات، سواء من فرق ومجموعة األغلبية أو من جانب فرق 
 42 127 مقترح تعديل،  التعديالت املقدمة  بلغ عدد  املعارضة. وقد 
صادر عن فرق ومجموعة األغلبية 24 صادرة عن الفريق االستقاللي، 
61 صادر عن فريق األصالة واملعاصرة. وقد تفاعلت الحكومة إيجابا، 
إما كليا أو جزئيا مع ما مجموعه 72 مقترح تعديل، أي بنسبة %49. وقد 
كان هذا التفاعل من أحد األسباب األساسية التي أدت يعني بالنقاش إلى 
أن يخلص إلى التعاطي باإلجماع مع هذا املشروع، ولهذا تعبر الحكومة 
املقترحات،  أهمية  النقاش،  ديال  أوال  باملستوى  الر�سى  مدى  عن 
والتقدير والشكر لكافة السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة على 
ذلك، وشكر املجلس املوقر مسبقا على تفاعله اإليجابي البناء مع هذا 

املشروع، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد الوزير، بدون شك تقرير اللجنة تم توزيعه، واسمحوا 
لي أن أتقدم بالشكر كذلك للسيد املقرر النائب محمد الطويل. فأفتح 
باب املناقشة بإعطاء الكلمة إلى السيد النائب لحسن السكوري باسم 

فرق ومجموعة األغلبية.

لانةئ7ثلايسدثلحينثلايكوري:

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة األغلبية، للمساهمة 
في دراسة ومناقشة مشروع قانون 14.16 املتعلق بمؤسسة الوسيط 

تفعيال ألحكام الفصلين 162 و171 من الدستور.

بداية، ال بد من التأكيد على أهمية هذا املشروع، الذي سيشكل 

ركيزة أساسية لدعم ورش اإلصالح اإلداري في ظل توجيهات صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، والتي جاءت في العديد من 
خطبه السامية، وال سيما تلك الواردة في الخطاب التاريخي بمناسبة 
نعتبره  والذي  العاشرة،  التشريعية  الوالية  من  األولى  الدورة  افتتاح 

مرجعا أساسيا وخارطة طريق إلصالح اإلدارة وضمان نجاعتها.

كما أن أهمية هذا املشروع تكمن في أهدافه وال سيما ما يتعلق 
واإلنصاف  القانونية  املشروعية  عن  والدفاع  والفعالية  بالتحديث 
راقيا  تأكيد، شكال  بكل  تعتبر،  التي  املؤسسة  لهذه  بالنسبة  والعدل 
في  بها  املنوط  الدور  سيعزز  والتي  اإلدارية  الوساطة  مؤسسات  من 
والتجاوزات  والتعسفات  االنحرافات  املواطنين وحمايتهم من  خدمة 
اإلدارية في استعمال السلطة العمومية. كما ستصبح آلية مرجعية على 
مستوى تقديم مقترحات للمساهمة في إصالح وتأهيل اإلدارة املغربية. 
اإلدارة  إصالح  حلقات  من  مهمة  حلقة  املشروع  هذا  اعتبار  ويمكن 
وإضافة نوعية في مجال الوساطة وفي مسلسل اإلصالحات التشريعية 
واملؤسساتية التي انخرطت فيها بالدنا في مجال حقوق اإلنسان، حيث 
جاء هذا املشروع بمقتضيات مهمة تعزز اختصاصات املؤسسة تماشيا 
مع أحكام الدستور، ومع التوجيهات امللكية ذات الصلة بإصالح اإلدارة 

وتطوير قدراتها في حماية حقوق املرتفقين.

منذ  الذي شكل  اإلدارة  إصالح  أن ورش  الرئيس،  السيد  أكيد، 
سنوات هدفا ومطمحا لكل الفاعلين الحقوقيين والسياسيين ورجال 
األعمال ورجال اإلقتصاد واملستثمرين واملواطنين، يعد مرتكزا أساسيا 
لهذا املشروع، الذي سيعمل على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والرفع 
من مستوى الشفافية والنزاهة في املرافق العمومية وذلك انطالقا من 
اإلشكاليات الكبرى التي يطرحها التدبير اإلداري حاليا وتعقيد املساطر 
استحضار  من  بد  ال  وهنا  العمومية.  الخدمات  إلى  الولوج  وصعوبة 
الجهود الكبيرة واملنجزات املهمة التي تم تحقيقها في هاد املجال، كما نود 
بهذه املناسبة أن نذكر بالدور الطالئعي الذي لعبه ديوان املظالم الذي 
تم إحداثه سنة 2001، تنزيال للمفهوم الجديد للسلطة قبل أن تحل 
مقامه مؤسسة الوسيط سنة 2011. وقد تم إحداث هذه املؤسسة 
بمرجعية الرصيد التاريخي والحضاري للمملكة، وبأفق اإلنفتاح على 
املمارسات الدولية املرجعية، وتمكنت من تأكيد وجودها، ولفت اإلنتباه 
إليها من قبل املواطنين املتضررين من ظلم اإلدارة واملفتقدين ألي آلية 
للتواصل مع اإلدارة. كما مكنت إلى حد ما من تحقيق بعض املصالحة 
مع املواطن، بين املواطن واإلدارة وتعزيز التواصل بينهما ومعالجة ثقل 

البيروقراطية ودعم سيادة الحق والقانون.

لايسدثلاأئيس،

من املؤكد أن املغرب طور بشكل متدرج مؤسسات الوساطة اإلدارية 
بفضل اإلرادة امللكية السامية، إلى أن تمت دسترتها بموجب الفصل 
162 من دستور 2011. وبالرغم من ذلك، فإن هذا التميز املغربي على 
مستوى املؤسساتي، ال يمنع من القيام بتقييم أداء هذه املؤسسة، إذ 
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يمكن التساؤل مثال عن مدى قيام هذه املؤسسة بالدور املنوط بها 
بمقت�سى الدستور والظهير املؤسس لها، أو بعبارة أخرى هل اكتست 
تدخالت هذه املؤسسة الفعالية والنجاعة املطلوبتين؟، وما هو مستوى 
تفاعل مختلف اإلدارات والهيئات التي تمارس السلطة العمومية مع ما 

يحال عليها من قبل املؤسسة؟

نعتقد بأن املقاربة التراكمية ملشروع القانون الذي نناقشه اليوم، 
قد أخذت بعين اإلعتبار العديد من مواطن النقص والخلل في التنزيل 
الفعلي ملرتكزات وأهداف واختصاصات املؤسسة، ولكن فلسفة هذا 
اإلصالح ال يمكن أن تصل إلى املبتغى املأمول واملطلوب إذا استمرت 
من  إليها  تحال  التي  التوصيات  تنزيل  في  التلكؤ  في  القطاعات  بعض 
قبل هذه املؤسسة، معتبرين بأن املفروض في اإلدارة هو الحرص على 
األمن اإلداري وضمان جودة الخدمات وترسيخ الحق في هذه الخدمات 
فاملرتفق  طلبات.  من  به  يتقدم  فيما  محق  مرتفق  لكل  واإلستجابة 
هو متعامل مع اإلدارة مؤتمنة على خدمته وصيانة حقوقه، وبالتالي 
فهي ملزمة بتمكينه من هذه الحقوق التي تقرها القوانين واملراسيم 
والقرارات املستمدة من املبادئ الدستورية. كما يتعين على اإلدارة أن 
تتعامل مع توصيات املؤسسة كقواعد لتعميمها في شكل مقترحات 

لتعديل قوانين أو مراسيم أو اتخاذ مقررات تنظيمية.

لايسدثلاأئيس،

إننا في فرق ومجموعة األغلبية، نأمل أن تدعم مؤسسة الوسيط 
التخليق  قيم  تعميم  على  وتعمل  املؤسساتية  الوساطة  أسس 
والشفافية في تدبير املرافق العمومية، وتحسين أداء اإلدارة من خالل 
رصد اإلختالالت التي تشوب بعض املساطر اإلدارية، والنظر والتحري 
بها من قبل املواطنين  التي تتوصل  بخصوص الشكايات والتظلمات 
واملواطنات املغاربة أو األجانب املقيمين باملغرب، وإصدار تقارير سنوية 
أو موضوعاتية تتضمن توصيات ومقترحات لإلصالح والتأهيل اإلداري، 
األمر الذي يجعلها قوة اقتراحية في مجال الوساطة بين املرتفق واإلدارة 
من أجل الوصول إلى حل إيجابي يمكن األشخاص سواء الذاتيين أو 
ومخالف  اإلدارة  عن  صادر  تصرف  أي  جراء  حقهم  من  اإلعتباريين 

للقانون أو متسم بالتجاوز في إستعمال السلطة.

لايسدثلاأئيس:

شوية اإلنصات من فضلكم، من فضلكم نستمعو لبعضنا البعض، 
شكرا.

لانةئ7ثلايسدثلحينثلايكوري:

لايسدثلاأئيس،

باعتماد  مقتضياته  حظيت  الذي  املشروع  هذا  مكانة  تعزيز  إن 
وجيه لالتمركز اإلداري، عبر إحداث مندوبين جهويين مرتبط بإخراج 
ميثاق للمرافق العمومية الذي يحدد قواعد الحكامة الجيدة املتعلقة 

األخرى  الترابية  والجماعات  والجهات  العمومية  اإلدارات  بتسيير 
إلى جانب ميثاق الالتمركز املرتقب بغية تقريب  واألجهزة العمومية، 
الترابية  الحكامة  منظومة  لتعزيز  عام  كإطار  مستعمليه  من  القرار 
جهويا ومحليا. وتجدر اإلشارة إلى أن إقرار الالتركيز اإلداري يعد املدخل 
األسا�سي لتحقيق تقريب اإلدارة من املواطنين ويتطلب بذل املزيد من 
الجهود ويستدعي حوارا فعليا ومتواصال بإشراك جميع الفعاليات من 
أجل تحقيق الجهوية، جهوية متقدمة فاعلة وعملية ومواكبتها على 

مستويات اتخاذ القرارات اإلدارية واإلختصاص واملهام.

املشروع  هذا  مناقشة  بمناسبة  نثير  القضاء،  بموضوع  وعالقة 
استمرار إشكالية عدم تنفيذ العديد من األحكام القضائية الصادرة 
في حق اإلدارة، األمر الذي يدفع بعض املواطنين إلى التساؤل حول دور 
القوانين،  واحترام  والجماعات  األفراد  حقوق  ضمان  في  املؤسسات 
واملؤسسات  اإلدارات  مختلف  طرف  من  فعلي  التزام  الى  متطلعين 
بالتوصيات واإلقتراحات الصادرة عن مؤسسة الوسيط والعمل على 

تفعيلها.

وتأسيسا على ما سبق ذكره، نؤكد بإسم فرق ومجموعات األغلبية 
لقاءات  تنظيم  املؤسسة على  تعمل  أن  آملين  املشروع،  لهذا  دعمنا 
تواصلية وتحسيسية منتظمة على الصعيد الوطني والجهوي للتعريف 
بنجاعة  الدفع  في  ومساهمتها  تلعبه  الذي  الهام  والدور  بصالحيتها 
اإلدارة املغربية وتطوير أدائها ودعم مصداقية تدخالتها في إطار تنزيل 
وانتظارات  تخدم مصالح  التي  املشاريع  وإنجاز  العمومية  السياسات 
واملؤسسات  اإلدارة  في  ثقته  تنمية  في  حتما  مما سيساهم  املواطن، 
والوساطة املؤسساتية والعمومية وشكرا على التتبع، والسالم عليكم 

ورحمة.

لايسدثلاأئيس:

األصالة  فريق  بإسم  اآلن  الكلمة  النائب.  للسيد  شكرا  شكرا، 
واملعاصرة، السيد النائب توفيق امليموني.

لانةئ7ثلايسدثتوفسقثلملسموني:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسم،ث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايسدينثلاوز أ نثلملحترمةن،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

أعتذر في البداية عن هذه البحة في الصوت ألني تعرضت لنزلة برد 
مؤخرا الزمتني في األيام األخيرة. إذن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة 
واملعاصرة ملناقشة مشروع القانون رقم 16.14 الذي يتعلق بمؤسسة 
الوسيط، في هذه الجلسة التشريعية الهامة التي تعد لحظة جد دقيقة 
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في تاريخ مؤسستنا املوقرة، حيث ألول مرة يناقش والسيدات والسادة 
القانون املنظم لهذه املؤسسة التي أحدثت  أعضاء مجلس النواب، 

وظلت تدبر ملدة طويلة بمقت�سى ظهير شريف.

تفعيال ملقتضيات دستور  القانون  اليوم على هذا  إن مصادقتنا 
2011، لتعد تكريسا تشريعيا لإلرادة امللكية السامية في تحقيق العدل 
واإلنصاف، وجبر الضرر ورفع املظالم التي يعانيها املواطنون سواء من 
جراء االختالالت في سير بعض اإلدارات أو سوء تطبيقها للقانون، وبما 
قد يصدر عن بعض مسؤوليها من تعسف وشطط أو تجاوز في استعمال 
السلطة. لذلك تشكل هذه اللحظة محط اعتزاز وافتخار ونحن نشرع 
ملؤسسة حقوقية ستعد ال محالة لبنة أخرى من لبنات إرساء دولة 
املؤسسات الحقوقية، والتي ندعو باملناسبة إلى تعزيز أدوارها لتكون 
مؤسسة فاعلة وحقيقية، ينعكس أثرها اإليجابي على املواطن املغربي 
أوال، قبل أن تكون موضوع تنويه وتنويه من التقارير الدولية واملؤسسات 

األممية وباقي الدول.

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

إن مصادقتنا اليوم على قانون مؤسسة الوسيط، شهورا قليلة بعد 
مصادقتنا على القانون الجديد في مؤسسة مجلس االستشاري لحقوق 
مستوى  على  بالدنا  ريادة  ترسيخ  ملسار  عمليا  تعزيزا  تعد  اإلنسان، 

وذات  وجدية  وناجعة  فاعلة  حقوقية  مؤسسات  بناء  املؤسسات، 

مصداقية، بفضل حكمة وتبصر جاللة امللك محمد السادس أعز هللا 

أمره، الذي ما فتئ يؤسس للمبادرات الحقوقية الراقية واملتميزة ومنها 

املفهوم الجديد للسلطة وإحداث هيئة اإلنصاف واملصالحة واملجلس 

اإلستشاري لحقوق اإلنسان في صيغته الجديدة، وغيرها من املؤسسات 

والخطوات الحقوقية املؤسساتية املتميزة.

وفي هذا السياق، جاء إحداث هذه املؤسسة تحت اسم »ديوان 

امللك  الجاللة  صاحب  تولي  على  سنتين  أي   ،2001 سنة  املظالم« 

امليامين. وقد كان اختيار هذا اإلسم  السادس عرش أسالفه  محمد 

دقيقا وأصيال نابعا من رصيدنا التاريخي والحضاري في تحقيق نوع من 

اإلنصاف للمواطن في عالقته مع اإلدارة. واستمر العمل بهذه التجربة 

سنة 2011، حيث اإلنتقال إلى تجربة أوسع وأرحب فتم خلق مؤسسة 

الوسيط محل مؤسسة ديوان املظالم والتي ستتعزز دستوريا حين 

املؤسسة  لهذه  جديدة  ومكانة  وضعية  على   2011 دستور  سينص 

املحدثة بظهير، إذ ستصبح مؤسسة دستورية منصوص على إحداثها 

بمقت�سى الفصول 162 إلى 172.

الدولية،  املغربية  اللتزامات  وفاء  املصادقة  هذه  كذلك  وتشكل 

خاصة تبنيه للقرار األممي بالجمعية العامة لألمم املتحدة يوم 21 دجنبر 

2010، والذي دعا فيه املجتمع الدولي إلى تعزيز دور مؤسسة الوسيط 

والعمل على إحداث مؤسسات مماثلة في البلدان التي ال تتوفر عليها.

حضألتثلايسدلتثولايةدة،

إنه بقدر ما نسجل ترحيبنا بمجيء الحكومة بهذا املشروع الهام، 
التأخر غير املبرر للحكومة سواء  وبالقدر نفسه نتساءل عن أسباب 
منذ  نفسه  فرض  الذي  القانون  هذا  تقديم  في  الحالية  أو  السابقة 
لحظة التصويت على دستور 2011، حيث ضيعنا على املواطنين والية 
للمجيء  الحالية  الوالية  2011-2016، وقرابة نصف  تشريعية كاملة 
بهذا املشروع الهام داخل أسس دولة الحق والقانون، ملا يمنحه من 
اإلدارة.  وشطط  تعسفات  من  املواطنين  لحماية  أساسية  ضمانات 
لذلك نجدد التساؤل عن الخلفيات التي جعلت الحكومة ترتب هذا 
املشروع الحقوقي الهام في ذيل أولويات مخططها التشريعي، ونؤكد أننا 
غير مقتنعين بمبرر الوجود الواقعي لهذه املؤسسة منذ إحداثها بظهير 
شريف، ألنه لو لم تكن املصادقة على هذ القانون أهمية الرفع من شأن 

هذه املؤسسة لظل العمل ساريا بمقت�سى الظهير املحدث لها.

حضألتثلايسدلتثولايةدة،

يلزم اإلشارة بأننا طيلة مناقشة هذا القانون داخل لجنة العدل 
التقييم  ضرورة  على  حريصين  كنا  اإلنسان،  وحقوق  والتشريع 
واإلستفادة من التجربة العملية التي قطعتها هذه املؤسسة على أرض 
ومن  السلبيات،  على  ونقف  اإليجابيات  لنعزز  إحداثها،  منذ  الواقع 
هذه السلبيات نسجل بأن %80 من الشكايات التي يوجهها املواطن 
لهذه املؤسسة تعتبر خارج نطاق اختصاصها، مما يفرض على الحكومة 
بذل جهود كبيرة في مجال التواصل مع املواطنين بغاية شرح وتوضيح 
حدود اختصاصاتها مع باقي املؤسسات الحقوقية والدستورية املماثلة، 
ألن أغلبية املواطنين ال زالوا لحد الساعة ال يفهمون املعنى الحقيقي أو 

االختصاصات الحقيقية ملؤسسة الوسيط.

ومن بين السلبيات التي سجلناها كذلك هي استمرار عدم تجاوب 
قبل  من  عليها  املحالة  الشكايات  مع  العمومية  اإلدارات  من  الكثير 
مؤسسة الوسيط، بحيث الشكايات التي تحال على اإلدارات العمومية 
غالبا ال تولى ما ال يتم إيالءها األهمية التي لهذه املؤسسة، وفي غالبها 
هي قضايا إدارية وعقارية ومالية، وهي قضايا طبعا تهم الشغل اليومي 

للمواطن املغربي.

لذا فباإلضافة إلى قضايا عدم تنفيذ األحكام لألحكام القضائية 
ينبغي  والتي  الوسيط  منها مؤسسة  تشتكي  التي  العوائق  من  وغيرها 
الحد منها عموما: كالبطء في تنفيذ األحكام القضائية، عدم تسوية 
املستحقات في اإليبان، وإرجاع مصاريف العالج في أوقات غير معقولة 
من  وغيرها  الهوية  وثائق  على  الحصول  في  الحق  معيقات  واستمرار 

الصعوبات واملشاكل التي تعترض املواطن في تعامله اليومي مع اإلدارة.

حضألتثلايسدلتثولايةدة،

من منطق الشعور باملسؤولية داخل فريق حزب األصالة واملعاصرة، 
أولينا مشروع هذا القانون عناية خاصة فاجتهدنا وعمدنا إلى وضع أزيد 
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من 60 تعديال على املشروع، مستهدفين بذلك املساهمة في تنقيح هذا 
النص وتجويده، حيث طالبنا بتوسيع صالحيات تدخل الوسيط بالنظر 
في شكايات املواطنين ليس ضد اإلدارة، إدارة الدولة والجماعات الترابية 
واملؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صالحيات السلطة العامة 
فقط، بل بباقي املنشآت والهيئات األخرى الخاضعة للمراقبة املالية 

للدولة.

طالبنا  الوسيط،  لشخص  املادي  الوضع  دعم  على  منا  وحرصا 
العينية  املزايا  مختلف  ومن  تعويض  من  استفادته  بضرورة  كذلك 
املستحقة لوزير، ومن تعويض خاص عند انتهاء مهامه التي تحدد كلها 
بالدستور. فال يعقل أن يمارس الوسيط مهامه في غياب أي امتيازات 
تخوله القيام بما أنيط به من مسؤوليات. ولتقوية ودعم استقاللية 
شخص الوسيط على باقي املؤسسات، طالبنا كذلك بتوسيع حاالت 
التنافي بالنسبة لشخص الوسيط لتنتقل من حدود العضوية داخل 
الحكومة أو البرملان أو في املحكمة الدستورية أو مع ممارسة أي وظيفة 
عامة أو مهمة انتخابية إلى التنافي مع أي مسؤولية سياسية أو نقابية، 
مقاولة  أو  أو شركة  إدارة مؤسسة  في مجلس  العضوية  مع  بل حتى 

عمومية أو خاصة.

ومن منظور تعزيز الخيار الجهوي الذي اختارته بالدنا وهذا هو 
األهم، دعونا الحكومة إذن إلى وضع كل اإلمكانيات الالزمة رهن إشارة 
املندوبيات  خيار  ممكن  وقت  أقرب  في  فيها  لتنزل  الوسيط  مؤسسة 
الجهوية ملؤسسة الوسيط على أرض الواقع، على األقل مندوبية جهوية 
في  أكثر  أو  إدماج جهتين  في  املتمثلة  الحكومة  في كل جهة بدل رؤية 

مندوبية واحدة، وذلك تقريبا إلدارة الوسيط من املواطنين.

حضألتثلايسدلتثولايةدة،

في الختام إذ نجدد التأكيد على ضرورة تقديم أو تدقيق بعض أوجه 
تقاطع مجال اشتغال هذه املؤسسة مع باقي املؤسسات الوطنية األخرى 
لحقوق  الوطني  الجهوي  املجلس  خاصة  اإلنسان،  بحقوق  املعنية 
واملؤسسات  الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  والهيئة  اإلنسان 
القضائية. نعلن أنه بالرغم من كل املالحظات واملواقف التي أثرناها 
سابقا سواء على مستوى لجنة العدل والتشريع أو في جلستنا العامة 
هذه، أننا سنصوت على هذا القانون باإليجاب ملا فيه مصلحة املواطنين 

والوطن، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب، باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
الكلمة للسيدة النائبة عبلة بوزكري.

لانةئبلثلايسدةثعبللثبوزكأي:

بيمثلاأحمنثلاأحسم.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايةدةثلاوزرلءثلملحترمون،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، يسعدني أن أتدخل 
في مناقشة مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة 
الوسيط الذي يأتي تفعيال ألحكام الفصل 162 من الدستور، الذي 
جعل من الوسيط مؤسسة دستورية وطنية مستقلة ومتخصصة من 
أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، وإقرار مبادئ العدل واإلنصاف، 
وذلك من حيث كونه يرنو إلى تقوية دعائم الوساطة املؤسساتية وتوثيق 

الصلة بين اإلدارة واملرتفقين، وإشاعة قيم التخليق والشفافية.

جديدة  لبنة  االستقاللي  الفريق  في  نعتبره  الذي  املشروع  هذا 
كفيلة بتمكين املواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الدفاع عن 
حقوقهم املشروعة إزاء اإلدارات واملؤسسات واملرافق العمومية، التي 
يجب االستفادة من خدماتها على أساس املساواة بين املواطنين وتفعيل 
مبادئ الديمقراطية والشفافية والنزاهة واملسؤولية واحترام القانون 
والزبونية،  واملحسوبية  البيروقراطية  املمارسات  عن  بعيدا  والحياد 
بعيدا عن أساليب الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، بما يضمن 
التفعيل السليم للمفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به جاللة امللك 

محمد السادس نصره هللا.

لايسدثلاأئيس،

حيث أن املناسبة شرط، فإننا نؤكد من خالل هذا املنبر، على الدور 
الهام الذي لعبته مؤسسة الوسيط في مواكبة مجموعة من اإلصالحات 
التشريعية واملؤسساتية التي انخرطت فيها بالدنا، سيما في ظل الوثيقة 
الدستورية وما حملته من مقتضيات مهمة وإيجابية تسهم ال محالة في 
تعزيز وإغناء مجاالت الحقوق والحريات، بدءا بخطة العمل الوطنية 
ورصد معاملها في مجال الديمقراطية، وحقوق اإلنسان، ومرورا باملجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان وصوال إلى مؤسسة الوسيط التي أضحت اليوم 

في ظل الدستور الجديد من بين أهم املؤسسات الحقوقية الوطنية.

الوسيط  ومؤسسة  سابقا  املظالم  ديوان  مؤسسة  لقد ساهمت 
حاليا في الكشف عن تجاوزات بعض اإلدارات واملؤسسات العمومية، 
كما تمكنت من جعل تلك اإلدارات تقف عند بعض جوانب الخلل في 
عالقة اإلدارة مع املرتفقين، مما حذا بهذه األخيرة إلى العمل على إصالح 
طريقة عملها إزاء املرتفقين من خالل االقتراحات املقدمة إليها من طرف 
مؤسسة الوسيط، وهو ما جعل بعض املواطنين يستشعرون أهمية 
وساطة ودور مؤسسة الوسيط لحل مشاكلهم تجاه اإلدارة العمومية. 
إن عمل مؤسسة الوسيط، بعد إعادة النظر في تنظيمها واختصاصات 
اللجان  خالل  من  خاصة  ومردودية  إيجابية  أكثر  محالة  ال  سيكون 
الدائمة للتنسيق والتتبع التي تختص بالسهر على تتبع مآل الشكايات 
والتظلمات التي تعثرت تسويتها، وبحث سبل إيجاد الحلول الكفيلة 
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بتدليل الصعوبات التي تعيق تسوية امللفات العالقة والتسريع بإيجاد 
الحلول الالزمة أو ذلك املبنية على أسس قانونية سليمة أو املنسجمة 

مع مبادئ العدل واإلنصاف للقضايا املستعصية.

لايسدثلاأئيس،

القانون  في إطار سيادة  الوسيط  ضمانا ملمارسة فعلية ملؤسسة 
تفاعل الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية مع هذا املشروع بشكل 
إيجابي سواء أثناء مرحلة املناقشة العامة والتفصيلية أو أثناء مرحلة 
تقديم التعديالت والتصويت عليها، بحيث تقدمنا في الفريق اإلستقاللي 
بما مجموعه 24 تعديل من شأنها إغناء مضامين هذا املشروع وتجويده 

هدفت أساسا إلى:

أوال- إبراز املكانة القانونية للوسيط في بنية الجهاز اإلداري؛

عن  باإليجاب  املعنية  لإلدارة  املحددة  الزمنية  املدة  تقنين  ثانيا- 
توصيات ومقترحات الوسيط؛

ثالثا- توسيع قاعدة التبليغ؛

بمختلف  توصله  وضمان  املتظلم  حقوق  على  الحفاظ  رابعا- 
اإلجراءات املتخذة داخل آجال معقولة، تحسين مسؤولية واختصاص 
الوسيط إلى غير ذلك من التعديالت التي تروم تقوية عمل مؤسسة 

الوسيط بما يضمن حكامته ونجاعة دورها.

لايسدثلاأئيس،

نظرا ألهمية هذا املشروع واعتبارا للدور الذي تضطلع به مؤسسة 
الوسيط خاصة ما حمله هذا املشروع من مقتضيات جديدة تروم إبراز 
مكانة هذه املؤسسة وتحديد عالقتها بباقي املؤسسات األخرى في الدفاع 
عن املشروعية القانونية ومبادئ اإلنصاف والعدل، فإننا في الفريق 
اإلستقاللي سنصوت باإليجاب لفائدة هذا املشروع، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

لايسدثلاأئيس:

شكرا السيدة النائبة، نمر اآلن إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املوافقون:

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

املادة 2 كما... العنوان بالنسبة ملشروع القانون الثاني ال، لها ليس 
هناك أي اقتراح ال من طرف أعضاء اللجنة وال من طرف الحكومة 
بالنسبة للعنوان، اإلشكال اللي ذكرتيه السيد النائب يتعلق بمشروع 
السيد  فأنا ذكرت من فضلكم  النائب  السيد  فأنا،  الثاني،  القانون 

النائب قانوني فهو تأكيدي ملا نعلمه جميعا، ملا نعلمه جميعا.

أعرض املادة 2 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 3 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 4 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 5 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 6 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 7 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 8 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 9 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 10 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 11 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 12 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 13 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 14 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 15 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 16 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 17 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 18 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 19 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 20 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 21 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 22 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 23 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 24 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 25 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 26 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 27 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 28 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 29 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 30 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 31 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 32 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع
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أعرض املادة 33 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 34 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 35 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 36 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 37 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 38 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 39 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 40 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 41 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 42 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 43 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 44 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 45 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 46 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 47 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 48 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 49 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 50 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 51 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 52 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 53 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 54 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 55 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 56 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 57 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 58 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 59 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 60 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 61 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 62 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 63 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 64 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

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

صادق مجلس النواب على مشروع قانون 14.16 يتعلق بمؤسسة 
الوسيط.

شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيدات والسادة النواب.

املركز  تنظيم  بإعادة   70.17 رقم  قانون  مشروع  إلى  ننتقل 
بتنظيم  املتعلق   20.99 رقم  القانون  وبتغيير  املغربي  السينماتوغرافي 

الصناعة السينماتوغرافية، الكلمة للسيد الوزير.

لايسدثمحمدثلألعأج،ثوز أثلا قةفلثولالتصةل:

للحمدثهللثوحدهثولاصالةثولايالمثعلىثرشأفثلملأسلين،

لايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

املتعلق  املشروع  وأهداف  مضامين  أمامكم  أعرض  أن  يشرفني 
لجنة  استكملت  أن  بعد  املغربي  السينمائي  املركز  تنظيم  بإعادة 
من  سواء  واإلغناء  والتعديل  الدراسة  واالتصال  والثقافة  التعليم 
حيث التعديالت املقدمة في شأنه أو من حيث النقاش الهادف واملفيد 
الذي واكب كافة مراحل الدراسات، وبالنسبة للمشروع املعروض على 
أنظاركم فإن سياقه العام يندرج في إطار تنزيل مقتضيات الدستور 
كما يندرج في إطار الحرص األكيد على إيالء املركز السينمائي إطارا 
قانونيا متقدما يستجيب للحاجيات امللحة التي أضحت تطلع بها هذه 
املؤسسات املعنية بالشأن السينمائي بوجه عام والقائمة على الحكامة 

الجيدة والفعالية وثقافة النتائج.

إن هذا املشروع يستند على مجموعة من املرجعيات األساسية تأتي 
في مقدمتها الوثيقة الدستورية التي تنص في فصليها 25 و26 على تأهيل 
دعم اإلبداع والعرض في مجاالت األدب والفن واإلبداع الثقافي، فيما 
دعا الفصل 33 السلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير مالئمة لتحقيق 

وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا واألنشطة.

كما يرتكز مشروع القانون على التوجيهات امللكية السامية املتضمنة 
في الخطب والرسائل امللكية وال سيما الرسالة امللكية السامية املوجهة 
للصناعة  أفقا جديدا  أعطت  التي  السينما  الوطنية حول  للمناظرة 

السينمائية وأكدت على ضرورة التجديد.

كما استند املشروع املعروض أمامكم اليوم على التوجهات العامة 
الواردة في البرنامج الحكومي القائمة على مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ 
ليساهم  السينمائي  القطاع  وتأهيل  والتعددية  والتنافسية  الفرص 

كرافعة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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لايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

من ضمن أهداف املشروع ومستجداته األساسية نذكر:

- إعادة تنظيم املركز السينمائي إداريا وتدبيريا؛

- تقوية دور املركز بإضافة اختصاصات واسعة له تتمثل في تخويله 
آليات قادرة على إعطاء السينما املغربية نفسا جديدا؛

إنتاج  إلى تمكين شركات  تهدف  التنصيص على أحكام جديدة   -
األعمال السمعية البصرية من نيل رخص للتصوير لكل شريط املنهي.

كما عزز هذا املشروع دور املركز السينمائي في تبني كل املبادرات 
السينمائية  الصناعة  قطاع  وتطوير  تمويل  في  املساهمة  إلى  الرامية 

باملغرب.

لايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدة،

يسعدني أن أعرض أهداف هذا املشروع ومراميه أمام أنظاركم 
أن أستحضر بكل اعتزاز وتقدير األجواء اإليجابية والغنية التي طبعت 
وأغنتها  واالتصال  والثقافة  التعليم  بلجنة  النقاش  مراحل  مختلف 
ولعضوات  اللجنة  لرئيس  الشكر  اعتبارات  خالص  لتقديم  مناسبة 
وأعضائها الذين أغنوا النقاش وساهموا في تجويد هذا النص بفضل 
تعديالتهم ونقاشاتهم املفيدة والهادفة، وللتذكير فقد عرف هذا املشروع 
49 تعديال تقدمت به فرق ومجموعات األغلبية وفرق املعارضة، وافقت 
الحكومة على معظمها وبذلك ساهمت في تجويد النص سواء من ناحية 
االصالحية واللغوية أو من خالل إدراج مقتضيات تعزز من دور حكامة 
املركز في اتخاذ القرارات املعللة طبقا للقانون وإضفاء دور الوساطة في 
فض النزاعات وتكريس البعد املحلي من خالل إحداث فروع للمركز 

وتعزيز التدابير التحفيزية لتطوير قطاع الصناعة السينمائية.

الجديد  املشروع  عرفها  التي  والتعديالت  املقتضيات  أهم  تلكم 
املعروض على أنظاركم اليوم من أجل التصويت عليه وفقنا هللا جميعا 

ملا فيه خير البالد والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

شكرا السيد الوزير، التقرير تم توزيعه، وأشكر السيدة املقررة 
غيثة بدرون على مجهودها، أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة بإسم 

فريق العدالة والتنمية للسيدة النائبة أمينة فوزي زيزي.

لانةئبلثلايسدةثرمسنلثفوزيثز زي:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسمثولاصالةثولايالمثعلىثسسدنةثمحمدث
وعلىثآاهثوصحبهثر معين،

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايةدةثلاوزرلءثلملحترمون،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

أتناول الكلمة اليوم بإسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب 
حول مشروع القانون رقم 17.70 املتعلق بإعادة تنظيم املركز السينمائي 
املغربي، هذا املركز الذي يعتبر من أقدم املؤسسات العمومية املكلفة 

بتنظيم وترويج السينما في العالم، حيث تم تأسيسه سنة 1944.

ال يخفى على الجميع أهمية الفن السينمائي حيث يعتبر من أهم 
أركان املنظومة الثقافية والفنية املغربية، ولقد جاء الدستور املغربي 
والثقافة،  واإلبداع  والفن  األدب  أهمية تشجيع مجاالت  ليؤكد على 
وذلك في الفصول 25 و26 و33، كما ال نن�سى أن البرنامج الحكومي 
راهن وبقوة على وضع لبنة صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى 
تطلعات املواطن املغربي املتعطش لإلنتاج السينمائي الوطني املبني على 
الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية واإلنفتاح على 

مختلف الثقافات.

من املعلوم أن فريق العدالة والتنمية يعطي أهمية قصوى للمجال 
السينمائي باعتباره قوة داعمة يمكن من خاللها الترافع على مختلف 
إلى  الوطنية، باإلضافة  القضية  التي تهم مجتمعنا ال سيما  القضايا 
جميع القضايا ذات الطابع اإلجتماعي والثقافي والسيا�سي والدبلوما�سي، 
من هذا املنطلق نتصور داخل فريق العدالة والتنمية أنه حان الوقت 
ليتصالح املواطن املغربي مع السينما الوطنية، وأن هذه املصالحة ال 
يمكن أن تجد طريقا لها إال إذا استطاع السينمائيون املغاربة تقديم 
إنتاجات سينمائية تنطلق من الواقع املغربي وتعالج مختلف اإلشكاالت 

وتشتغل على قضاياه اليومية.

إننا حتما اليوم ال نحتاج إلى سينما تخدم أجندة معينة أو تروج 
ألفكار ال تمت ملجتمعنا بصلة أو تحاول تسويق بعض األفكار املغلوطة 
إلى مرحلة يجد املواطن املغربي في  عن جهة معينة، يجب أن نصل 
السينما الوطنية صورة تشبهه وصوت يتكلم بلسانه، باختصار يجب 
أن يجد املواطن في السينما املغربية الوطنية ضالته، وهذا هو اإلمتحان 

الحقيقي الذي يجب أن تنجح فيه السينما املغربية الوطنية.

لايسدثلاأئيس،

إن املنظومة السينمائية املغربية تعاني من عدة إشكاالت تحول 
دون تطوير القطاع السينمائي ببالدنا بالشكل الذي يسعى له املنهي من 
جهة واملتلقي من جهة ثانية، فحسب اإلحصائيات الرسمية تقلص عدد 
القاعات السينمائية باملغرب في العقدين األخيرين من 247 قاعة سنة 
1985 إلى 31 قاعة فقط سنة 2015، ورغم أن اإلحصائيات الرسمية 
تقول أننا حاليا نتوفر على 31 قاعة إال أن أغلبها ال يصلح للعرض بتاتا.

إن الوقت املناسب إلعادة النظر في الضوابط التي تحدد شروط 
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الجديد  االستهالك  نمط  مواكبة  في  نفكر  أن  يجب  كما  املشاهدة، 
املتجلي في إقامة مركبات سنيمائية تقدم أنواعا مختلفة من العروض 
السنيمائية، كما أنه من واجبنا اليوم استغالل بعض البنيات التحتية 

املوجودة والقائمة بذاتها كدور الشباب مثال.

إن طريق إصالح املنظومة السنيمائية باملغرب يجب أن يبدأ بوقف 
نزيف دور السنيما أوال، إذا كنا نسعى حقيقة إلى وضع لبنة صناعة 
سنيمائية مغربية حقيقية علينا البدء عاجال ليس آجال بإعادة الروح 

لصاالت السينما املغربية.

لايسدثلاأئيس،

يعتبر مهنيو القطاع بجميع أنواعهم الرأسمال الحقيقي للسينما 
لذا  املغربي بصفة خاصة،  السينمائي  وللمركز  املغربية بصفة عامة 
نعتبر عدم االهتمام بالطاقات الشابة املتخرجة من املعاهد املختصة 
هو حيف في حق هؤالء الشباب من جهة أولى وحيف في حق اإلبداع 
من جهة ثانية، هؤالء الشباب من حقهم أن يحصلوا على نسبة معينة 
من الدعم وتسهيل املساطر اإلدارية عليهم التي تتميز بالثقل اإلداري 
والبيروقراطي، نحن نعلم أنه سنويا يتم دعم تقريبا 30 عمل تقريبا من 
طرف املركز منقسمة بين األفالم الوثائقية املتعلقة بالصحراء املغربية 
واألفالم القصيرة واألفالم الطويلة التي ال تتعدى 16 فيلم على أق�سى 
تقدير، بهذا العدد من سابع املستحيالت الوصول إلى مرحلة تطوير 
السنيما املغربية وتحويلها إلى صناعة سنيمائية قائمة بذاتها، لذا يجب 
إعادة النظر في النموذج االقتصادي املعتمد في املجال السنيمائي وفتح 

املجال األكبر للشباب وإعادة النظر في طريقة توزيع الدعم.

لايسدثلاأئيس،

بين  من  هي  املغربية  السنيمائية  للمنتوجات  والتسويق  الترويج 
أهم املهام املنوطة باملركز السينمائي املغربي ال يختلف اثنان على أن 
املركز يقوم بمجهود في هذا االتجاه ولكن يبقى جد محدود وال يرقى 
ملستوى التطلعات ومن بين الفرص الذهبية التي تتاح للمركز من أجل 
تسويق املنتوج السينمائي املغربي تتجلى أساسا في املشاركة بمختلف 
املهرجانات على املستوى الدولي، يشارك املركز السنيمائي في مهرجانات 
كثيرة، ومن بين أهم املهرجانات مهرجان كان ومهرجان دبي ومهرجان 
برلين ومهرجان سان مارينا ومهرجان فيسباكو، ولكن لألسف ال يتم 
إذا أخذنا مثال مهرجان  إيجابي  الفرصة دائما بشكل  استغالل هذه 
فيسباكو املنظم بواكادوكو الذي يعتبر من أهم ملتقيات الفن السابع 
الوفد  األخيرة رغم مشاركة  السنوات  في  أنه  السمراء، حيث  بالقارة 
 les stands املغربي نالحظ غياب تام ألكشاك العرض أو ما يسمى ب
الخاصة باملركز، وبالتالي هناك غياب تام للهوية البصرية املغربية رغم 
أن بالدنا تتوفر على إنتاجات مهمة جدا ملخرجين مبدعين ومنتجين 
ومهنيين وممثلين محترفين، وبالتالي من واجب املركز بذل مجهود أكبر في 
الترويج واإلبداع في طريقة التسويق واالعتماد على سياسة استباقية من 

شأنها إيصال الفيلم السنيمائي املغربي للمرتبة التي يستحق ونحن نعلم 
جميعا أن مهرجان فيسباكو له قيمة وطبيعة خاصة باعتباره موجه 
فقط للسينما االفريقية، لهذا نتصور داخل فريق العدالة والتنمية أن 
 la sélection األفالم املغربية التي لم تستطع أن تكون بالقائمة الرسمية
officielle املوجه للمنافسة في أي مهرجان كيفما ما كان، على املركز أن 
يدافع عليها باستماتة وأن يعمل على تنظيم حصص خاصة بالعرض 
ويتم إرسال دعوات مسبقة للوفود املشاركة في املهرجان من أجل عرض 
الفيلم عليهم واملناقشة حوله وبالتالي سيتم الترويج للفيلم حتى وإن لم 

يستطع دخول غمار املنافسة مع أفالم عاملية أخرى.

لايسدثلاأئيس،

فيما يخص مشروع القانون الذي بين أيدينا هو في األصل مشروع 
مهم جدا من شأنه تقوية املركز السينمائي املغربي حتى يتمكن من القيام 
باملهام املنوطة به بفعالية أكبر لدينا حوله بعض املالحظات البسيطة، 
لهذا ومن أجل تقوية هذا املشروع القانون وتجويديه وتقديم تعديالت 
العدالة والتنمية منهجية عمل تعتمد على عقد  مهمة اعتمد فريق 
لقاءات واجتماعات متعددة دامت حوالي 12 ساعة مع مهنيي القطاع 
من مخرجين ومنتجين وموزعين وسينمائيين وذلك بغية وضع األصبع 
على أهم املشاكل التي تواجهها السنيما الوطنية من جهة والعراقيل 
التي تحد من إبداع املهنيين من جهة ثانية، هذه االجتماعات واللقاءات 
املتعددة سمحت للفريق من تكوين صورة إجمالية ومعمقة عن واقع 
السينما املغربية وعن واقع املركز السينمائي املغربي الذي يعاني من 

عدة إشكاالت جوهرية.

من بين أهم املواد التي اقترحها فريق العدالة من أجل التعديل 
هناك:

املادة 1 تم املوافقة على إحداث مصالح خارجية للمركز السينمائي 
وذلك بغية تقريب اإلدارة من منهي القطاع والذين يزاولونه مهامهم في 

مختلف مدن اململكة.

في املادة 3 والتي تعتبر من أهم املواد الجوهرية ملشروع هذا القانون 
الوسائط  فيها  بما  املمكنة  الطرق  جميع  اعتماد  على  املوافقة  تم 
اإللكترونية خاصة ملا يتعلق األمر بمنح الرخص وتأشيرة االستغالل 
والتراخيص، وتهدف هذه العملية تيسير وتسهيل املساطر اإلدارية على 
مهنيو القطاع والتخفيف من حدة البيروقراطية التي يعرفها املركز. 
بفضل هذا التعديل سيستطيع مهنيي القطاع املتواجد مثال بمدينة 
على  باالعتماد  مثال  رخصته  سحب  القريب  املستقبل  في  ورززات 
الوسائط اإللكترونية دون الحاجة لتنقل من مدينة ورززات إلى مدينة 

الرباط.

كما دافعنا عن التعديل الذي يهم اقتراح التدابير التحفيزية املتعلقة 
باالستثمار حيث أصبحت اليوم تشمل املستثمرين األجانب واملغاربة 
أساسا  موجهة  كانت  االستثمارات  األصلي  القانون  في  ألن  كذلك، 

لألجانب فقط.
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املداد داخل لجنة  الكثير من  التي أسالت  املادة  5 وهي  املادة  في 
في  النظر  الترافع على ضرورة إعادة  التعليم والثقافة واالتصال، تم 
تركيبة املجلس اإلداري التي أقصت بعض العناصر التي تشكل حلقة 
مهمة في سلسلة املركز السينمائي املغربي من جهة وسلسلة القطاع 
السنيمائي بصفة عامة من جهة ثانية، فإلى جانب ممثل عن منظمات 
ملنتجين وممثل عن منظمات املهنيين املوزعين وممثل عن منظمات 
مستغلي القاعات السنيمائية، اقترحنا إضافة ممثل عن هيئة املخرجين 
واملؤلفين املغاربة باعتبارهم صوت مهم يجب أن يسمع داخل املجلس 

اإلداري وال يمكن أبدا استبعاده من عضوية املجلس اإلداري.

لايسدثلاأئيس،

كانت هذه من بين أهم التعديالت التي تم الترافع عليها داخل اللجنة 
إلى جانب تعديالت أخرى مهمة لن يسمح لنا الوقت لألسف الدخول 
في تفاصيلها، ولقد وصل مجموع التعديالت املقدمة من طرف فرق 
ومجموعة األغلبية إلى 59 تعديل تم قبول 21 تعديل، وتم رفض 38 

تعديل.

في  للحكومة  اإليجابي  بالتجاوب  التنويه  يجب  املنطلق،  هذا  من 
شخص وزير الثقافة واالتصال السيد محمد األعرج حيث تم قبول 
عدد كبير من التعديالت املقدمة من طرف فريق العدالة والتنمية، والتي 
تروم أساسا تجويد مشروع هذا القانون حتى يتمكن املركز السينمائي 

املغربي من القيام بمهامه في ظروف مواتية ومناسبة.

إننا اليوم نصوت إيجابا على مشروع هذا القانون املتعلق بإعادة 
تنظيم املركز السنيمائي املغربي، كنقطة أخيرة ومضيئة على املغرب 
أن يفخر بالعدد املهم من املبدعين الذين تزخر بهم بالدنا منهم فنانون 
بمجال  يعمل  من  وكل  وموزعون،  وتقنيون  ومنتجون  ومخرجون 
السنيمائي، فكل املواضيع كيفما كانت يراها من زاوية خاصة به سواء 
كانت مواضيع اجتماعية أو سياسية أو تاريخية، وبالتالي يجب تشجيع 
يشكلون  كلهم  ألنهم  والتقني  والفنان  واملبدع  واملوزع  واملنتج  املخرج 
اإلدارية  املساطر  جميع  وتسهيل  تكتلها،  في  قوتها  واحدة  سلسلة 
والبيروقراطية التي قد تشكل عبئا على عمل املبدع املغربي بصفة عامة.

ومن هنا، أود أن أختم بفيلم عرض أخيرا بمهرجان برلين شهر 
فبراير املنصرم والذي حقق نجاحا باهرا للسنيما املغربية لصاحبته 
نرجس النجار بعنوان »بدون موطن«، اختارت املوضوع مأساة املغاربة 
املطرودين من الجزائر في دجنبر 1975 حيث عرف هذا الفيلم إقباال 
كبيرا في املهرجان بيعت فيه جميع التذاكر وتم حجز 600 مقعد لرؤية 
فيلم مغربي في مهرجان عريق ذات صيت عالمي، نحن متفقون على 
أن التصفيق الذي عج القاعة آنذاك لم يكن موجها للمخرجة نرجس 
النجار، لم يكن موجها للتقنيين ولفريق العمل، بل كان موجها إلبداع 
وفن وسنيما بلد برمته وهذا هو أبسط �سيء يمكن أن تقدمه السنيما 
لوطننا ولبلدنا، شكرا على حسن اإلصغاء، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

الكلمة  واملعاصرة،  األصالة  فريق  بإسم  النائبة  للسيدة  شكرا 
للسيدة النائبة أمال عربوش. عفوا، اإلدارة بدالت ليك الحالة املدنية، 

معذرة.

لانةئبلثلايسدةثغس لثبدرون:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدثلاوز أ،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

بمناسبة  واملعاصرة  األصالة  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
مناقشة والتصويت على مشروع قانون 70.17 يتعلق بإعادة تنظيم 
املتعلق   20.99 رقم  القانون  وبتغيير  املغربي  السينماتوغرافي  املركز 
بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية بغية إثراء وإغناء مقتضيات هذا 
املشروع، وفي أفق بلورة رؤية إستراتيجية تمكن بالدنا من التقدم بخطى 
نغتنم  السينمائية، ونحن  بالصناعة  الشمولي  اإلرتقاء  في سلم  ثابتة 
هذه الفرصة لنؤكد أننا حاولنا ما أمكن التعامل مع هذا املشروع بكل 
إيجابية ومسؤولية داخل اللجنة، ناهيك عن أننا شاركنا في مناقشته 

بروح بناءة حيث تقدمنا بتعديالت ترمي إلى تجويد شكال ومضمونا.

أو  باألغلبية  األمر  تعلق  سواء  متفقين  كنا  إذا  الوزير،  السيد 
في  يتوخاه املشرع واملتمثل أساسا  الذي  الهدف  املعارضة على سمو 
صيانة املكتسبات املسجلة في القطاع السينمائي وتطويره واإلنتقال 
من الرصيد الكمي إلى الرصيد النوعي، فإنه ال نجد حرجا في الكشف 
عن كوننا نختلف في الجانب املرتبط بآليات التنزيل، سيما وأنها الكفيلة 
بإنجاح وبلوغ الغايات التي ينشدها املشروع وهذا نود التأكيد عليه من 

خالل ما يلي:

صياغة هذا املشروع لم تستحضر في الواقع شروط التعاون املفترض 
بين كافة املتدخلين والفرقاء السياسيين، بحيث تم مرة أخرى تغييب 
املقاربة التشاركية في إنضاج ووالدة هذا املشروع والدة طبيعية كما هو 
عليه األمر في الدول العريقة ديمقراطيا، والتي تدرك تماما معنى أهمية 
توسيع النقاش وإستثمار اإلختالف، الذي ال يمكن أن يصب إال ما فيه 
فائدة للجميع، إننا نؤكد بهذا الصدد أن الحكومة لم تفكر مجرد التفكير 
في دعوة ممثلي املهنيين وإشراكهم واستشارتهم في موضوع أو مشروع 
يخصهم ويعنيهم في أشغالهم املهنية ويرنو إلى تنظيمها وتخليصها من 
شوائب الفو�سى التي تعتريها خاصة وأن قارئ هذا املشروع يعي ويدرك 
من الوهلة األولى أنه يهدف إلى اكساب مزيد من التنظيم واإلحترافية 
على املجال املعني، الذي لم تعط له منذ البداية األهمية القصوى 
التي يحظى بها في عالم يوم، ولذلك نود التأكيد على أن بلوغ مثل هذا 
الهدف ال يمكن أن يتحقق إال من خالل إشراك املهنيين في صناعة 
القرار والعمل بوجهات نظرهم العلمية والعملية بحكم خبرة املمارسة 
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التي اكتسبوها في هذا امليدان، ومن تمة نخلص إلى أن نجاح أي مبادرة 
املتدخلين  على  املمكن  االنفتاح  بمدى  أساسا  مقرون  هو  تشريعية 
والفاعلين بمختلف األشكال والتالوين املندرجة ضمن دائرة هذا املجال 
السينماتوغرافي املهم للغاية، كما نسجل أيضا كون هذا املشروع قد ركز 
جميع القرارات في يد مؤسسة واحدة، وأوكل إليها صالحيات واسعة من 
قبيل مزاولة كل األنشطة املرتبطة باإلنتاج والتسجيل والبيع والتوزيع 
واإلستغالل واملراقبة، وهو األمر الذي يدفعنا للتساؤل بحيرة، كيف 
يمكن ملؤسسة أن تجمع بين أيديها ما ال يمكن أن يجتمع في يد واحدة؟ 
وأوكل إليها صالحيات واسعة، أي كيف يمكن ملؤسسة أن تعتمد إلى 
القيام بمهام عديدة ومختلفة ومراقبة نفسها بنفسها؟ ثم كيف يمكن 
أن يقوم املركز بمهام الكتابة الدائمة لصندوق الدعم وفي نفس الوقت 
ينتج أفالما تقدم كمشاريع لإلستفادة من الدعم إلى جانب الشركات 
األخرى املنتجة لألفالم، أي مبدأ للمساواة وأي مبدأ لتكافؤ الفرص، 
لضمان تكافؤ الفرص؟ هل هذه الشفافية التي ما فتئنا نتطلع إليها 
منذ عقود؟ أما بالنسبة لتركيبة األجهزة اإلدارية املكلفة بالتسيير داخل 
املراكز، فأقل �سيء يمكن مالحظته هو أنها تركيبة غير متوازنة تختل 
فيها العالقة التي ينبغي أن تبنى فيها بين السلطة التنفيذية واإلدارية 
وباقي املكونات املشكلة لهذا املجال، ناهيك عن عدم انفتاح املركز على 
مما فوت  قيمة مضافة،  لوجودها  كان سيكون  التي  الهيئات  بعض 
فرصة سانحة للمساهمة في إنشاء حكامة إدارية حقيقية داخل املركز 
السينماتوغرافي، ليس بمقدور أحد أن يختلف حول كون هذا املشروع 
يجب أن يساهم في خلق صناعة سنيمائية حقيقية ببالدنا ترقى إلى 
مستوى التطلعات، علما بأننا نعاني من تأخر في هذا امليدان إضافة إلى 
تعزيز مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية واإلنفتاح 
على الثقافات، وهي املبادئ التي تشكل في الواقع مدخال ال محيد عنها 
ألجل النهوض بالقطاع السينمائي للذي يتوخى من ورائه بناء لبنات 
أساسية في تحقيق التنمية الشاملة لبالدنا، ال�سيء الذي يجعلنا نجدد 
التأكيد على أن إخراج هذا القانون كان يستدعي توظيف واستثمار آراء 
كافة الفاعلين والشركاء، علما أنهم ليسوا بالكثرة التي يمكن أن تطرح 
مشكلة حقيقية في التواصل معهم، والعمل على تضمينها في الصيغة 
النهائية لهذا املشروع والتي كانت ستسفر من دون شك عن نتائج أفضل.

السيد الوزير، في األخير ال بد من أن نشير إلى أنه خالل املناقشة 
هناك  كان  اللجنة،  داخل  قانون  املشروع  لهذا  والتفصيلية  العامة 
نقاش مستفيض وإيجابي من قبل كافة عضوات وأعضاء لجنة اللجنة، 
نقاش هم التطرق ملختلف الجوانب املرتبطة باشتغال املركز السينمائي 
املغربي وكذا الضوابط والشروط الواجب توفرها في هذا املركز، ولكن 
نسجل أن الحكومة لم تتجاوب معنا إيجابا في مجموعة من التعديالت 
املقترحة من قبل أعضاء فريقنا، علما أننا أعربنا منذ الوهلة األولى عن 
تعاطينا اإليجابي التام مع هذا املشروع، ولم تحكمنا أي منطلقات أو 
خلفيات، من شأنها أن تزيغ عن الهدف الجوهري العام املرسوم من وراء 
هذا املشروع ، واملتمثل في إثراء وتجويد النص بالدرجة األولى وتحقيق 

االنسجام والتوازن املطلوبين للنهوض بقطاع السينما في املغرب، وبناء 
على كل ما سبق، فإننا سنصوت بالرفض على هذا املشروع القانون، 

شكرا.

لايسدثلاأئيس:

الكلمة  الدستوري،  التجمع  فريق  بإسم  النائبة،  للسيدة  شكرا 
للسيدة النائبة سورية أهل حماد، النطق صحيح.

لانةئبلثلايسدةثسور لثره8ثحمةد:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايسدثلاوز أثلملحترم،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

يسعدني بإسم فريق التجمع الدستوري أن أتناول الكلمة ملناقشة 
مشروع قانون رقم 70.17 املتعلق بإعادة تنظيم املركز السينماتوغرافي 
الصناعة  بتنظيم  املتعلق   20.99 رقم  القانون  وتغيير  املغربي 

السينماتوغرافية.

وفي هذا الصدد، فإن هذا املشروع جاء لينظم املركز السينماتوغرافي 
تسعى  التي  التشريعية  املبادرات  إطار  في  عمومية  كمؤسسة  املغربي 

الحكومة من خاللها إلى تفعيل مقتضيات دستور 2011.

الخطب  تضمنتها  التي  السامية  امللكية  التوجيهات  تعتبر  كما 
والرسائل امللكية، إطارا مرجعيا أساسيا، نذكر على وجه الخصوص، 
الرسالة امللكية السامية املوجهة بتاريخ 16 أكتوبر 2012 إلى املناظرة 
الوطنية للسينما، خاصة فيما يتعلق بصيانة املكتسبات املسجلة في 

القطاع السينمائي وتوفير املزيد من أسباب تطويره وإنمائه.

تراهن  الحكومي  للبرنامج  العامة  التوجهات  أن  بالذكر  وجدير 
على خلق صناعة سينمائية مؤهلة حتى تكون إحدى رافعات التنمية 
دعم  في  هاما  دورا  تلعب  السينمائية  الصناعة  أن  ذلك  األساسية، 
سياسات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والسوسيوثقافية، لذلك 
فإن هذا املشروع سيكون بمثابة اإلطار القانوني الذي سيتم من خالله 
إعادة تنظيم املركز وتوسيع اختصاصاته ومهامه وتمكينه من آليات 
الحكامة الجيدة، والتي من خاللها سيتمكن من بلوغ غاياته وأهدافه 

بنجاح.

ونظرا للتطور التكنولوجي السريع الذي أصبح يفرض نفسه على 
املنظومة  في  النظر  إعادة  من  البد  كان  العامة،  الحياة  مناحي  كافة 
وتنظيمه  تطويره  من  نتمكن  حتى  القطاع،  بهذا  املتعلقة  القانونية 
والعمل على إشعاعه وطنيا ودوليا، وتمكينه من أداء املهام املنوطة به 
على أكمل وجه، وهذا لن يتأتى إال من خالل اعتماد مقاربة تشاركية 
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وحكامة تضم جميع الفعاليات املهتمة بقطاع السينما، وذلك بهدف 
الرقي به إلى مصاف الدول املتقدمة التي جعلت من السينما صناعة من 

أكبر الصناعات التي أثبتت وجودها كجهاز إعالمي له تأثير قوي.

لايسدثلاأئيس،

عرفت السينما املغربية تحوالت مهمة على عدة مستويات، بل مرت 
بطفرة نوعية وجريئة، خاصة على مستوى مواضيعها، كما لعبت هذه 
الصناعة السينمائية دورا كبيرا في املنظومة الثقافية الوطنية حيث أن 
لها تأثير كبير في توجيه الرأي العام وتثبيت القيم األخالقية والسلوكية 
والتاريخية، وكذا الترويج للمنتوج السياحي الوطني والتجاري والثقافي، 
ولها شراكات  تتوفر على مؤهالت سينمائية مهمة  بالدنا  وأن  خاصة 

ثنائية ومتعددة.

القاعات  عدد  في  تراجعا  األخيرة  السنوات  في  نالحظ  أننا  إال 
الجمهور  لفائدة  التوزيع  عملية  على  سلبا  يؤثر  مما  السينمائية، 
السينمائي الذي تقلص بشكل كبير، وفي غياب بدائل جديدة للعرض 
متعددة  صغيرة  قاعات  تعتمد  التي  العرض  كمركبات  السينمائي 
ومتنوعة من حيث العروض السينمائية املناسبة ملختلف رواد السينما.

كما أن الدعم املوجه للقطاع السينمائي، سواء على مستوى تركيبة 
لجنة الدعم أو كيفية صرفه أو معايير اإلستحقاق املعتمدة لتقديمه 
يطرح مجموعة من التساؤالت من طرف املهنيين والنقاد السينمائيين، 
وذلك في ظل غياب تام للتتبع والتقييم واإلنصاف في اإلستفادة من 
هذا الدعم، سواء على مستوى اإلنتاجات السينمائية أو على مستوى 

املهرجانات واللقاءات واملشاركة في التظاهرات السينمائية الدولية.

لذلك، فإن املراجعة القانونية املنظمة لهذا الحقل الفني ببالدنا، 
وحدها تبقى غير كافية، إذ البد من إصالح املنظومة املهيكلة لقطاع 
السينما من إنتاج وتوزيع واستهالك وتقييم لضمان استدامة اإلنتاج 

الوطني وتحقيق املردودية واملهنية املنشودة.

كما أن النهوض باملوارد البشرية العاملة في املهن املتعلقة بالسينما 
بأوضاعها  العناية  خالل  من  وتنميتها  البصري  السمعي  اإلنتاج  أو 
اإلجتماعية وتأهيليها باستفادتها من دورات تدريبية ملواكبة التطورات 
مؤسسات  طلبة  تأطير  في  واملساهمة  التقنية  املجاالت  في  الحاصلة 
التكوين والعمل على تطوير وتحديث البرامج واملناهج، كل ذلك سيمنح 
إنتاج  ويمكن من  املقدمة  األعمال  ينعكس على جودة  نفسا جديدا 

أعمال سمعية بصرية تستجيب للمعايير الدولية.

لايسدثلاأئيس،

إننا في فريق التجمع الدستوري نشيد بروح الجدية واملسؤولية التي 
عبر عنها جل النواب أثناء تدخالتهم على مستوى اللجنة حيث حظي 
مستوى  على  سواء  مستفيضة  بمناقشة  رقم70.17  قانون  مشروع 
املناقشة العامة أو املناقشة التفصيلية أو على مستوى البت والتصويت 

على التعديالت، كما ننوه بتجاوب الحكومة مع مختلف هذه التعديالت 
التي تقدمت بها مختلف الفرق النيابية. وختاما وبالنظر ألهمية هذا 

املشروع، فإننا نصوت باإليجاب لصالحه، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، السيدة النائبة خديجة رضواني.

لانةئبلثلايسدةثخديجلثرضولني:

لايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
بإعادة  والقا�سي   70.17 قانون  مناقشة مشروع  في  النواب  بمجلس 
20.99 املتعلق  تنظيم املركز السينماتوغرافي املغربي وبتغيير القانون 

بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.

مواقفنا  على  اإلستقاللي  الفريق  في  التأكيد  لنجدد  مناسبة  وهي 
املغربي وصون  اإلنسان  بناء  في  الثقافة  و حيوية  أهمية  الثابتة من 
القيمي  التثقيف  روافد  أهم  أحد  السينما  باعتبار  املغربية  اإلنسية 
التي أضحت تحتلها السينما كفن  واملعرفي، ولعل األهمية القصوى 
والصناعة السيمائية كخيار استراتيجي لم تأت من صدفة، بل أساسا 
نظرا لتعاظم الدور الذي أصبحت تحتله في نشر ثقافة الدول ومد 
نفوذها وتسويق نموذجها الحضاري واإلنساني، بل وحتى اإلقتصادي 
والسيا�سي حتى اقترن تطور الدول بحجم وجودة إنتاجها السينمائي 
مدخل  عبر  استطاعت  الدول  من  كثيرا  أن  والحقيقة  انتشاره  وقوة 
الصناعة السينمائية املحترفة والذكية أن تروج لنموذجها، بل وأن 
تحقق استعمارا جديدا وأقل كلفة عبر بوابة االستيالب الثقافي الذي 

تعد السينما أحد أهم دعائمه.

ومالية  لوجستيكية  إمكانيات  تسخر  املتقدمة  الدول  كانت  وإذا 
ضخمة لتطوير ودعم صناعتها السينمائية باعتبارها قوة ناعمة لفرد 
هيمنتها اإلقتصادية والسياسية، فإن الواقع أن السياسة العمومية 
لبالدنا في هذا املجال لم ترق يوما إلى املستوى املطلوب رغم وجود وعي 
جماعي بأهمية اتخاذ هكذا قرار استراتيجي خاصة مع السياسة امللكية 
اإلنفتاحية الهامة على القارة اإلفريقية وعلى أسواق عاملية جديدة، 
أعطاب  من  تعاني  املغربية  السينمائية  الصناعة  معه  زالت  ال  واقع 
تقليدية وبنيوية بدءا من أزمة الهوية التي تعيش على تناقضاتها السينما 
املغربية حيث تكاد تنذر النصوص القيمية الحمالة للرسائل التربوية 
الهادفة، والذي من املفترض أن تعالج أعطاب التنشئة وتنبه إليها عبر 
استثمار أجود النصوص والقصص الوطنية والعاملية وانتهاءا باالفتقار 
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الذي  اإلستثماري  والرأسمال  البشرية،  والخبرات  التقنية  املوارد  إلى 
يعتمد على أحدث أجهزة التقنيات الحديثة، وبالتالي التأثير على جودة 
املنتج السينمائي الوطني، وهو ما حول الصناعة السينمائية املغربية إلى 
نشاط ريعي غير منتج للثروة تتقاذفه االتهامات حول الدعم العمومي 
املوجه لألفالم املنتقاة، مما خلف نزيفا مؤملا في القاعات السينمائية 
املغربية التي تناقص عددها من أكثر من 250 قاعة عرض إلى أقل من 
40 قاعة، لتستنبت مكانها غابات من اإلسمنت املسلح في غياب تام ألية 
ملسة أو هوية أو ردة فعل حكومي اللهم البكاء على أطالل السينما وزمنها 
الجميل. أزمة أصبح عنوانها أفالم مدعمة تتخذ من الشذوذ والدعارة 
واإلباحية السطحية مواضيع ثابتة الستنفار فضول بعض من الجمهور 
الذي ما يفتئ أن يغادر قاعات العرض امتعاضا واحتجاجا وأملا على واقع 
سينما ال تمثل وال تخدم اإلنسية املغربية، أفالم تهمش الفنانين املغاربة 
األكفاء وتدخلهم في غياهب العطالة القصرية، مما جعال كثيرا منهم 
يعيش أوضاعا اجتماعية وصحية ومادية قاسية ال تنفك التدخالت 

امللكية تنقذها في كل حين.

لايسدثلاأئيس،

إننا في الفريق اإلستقاللي إذ ننبه اليوم بمناسبة مناقشة مشروع 
القانون الخاص بإعادة تنظيم الصناعة السينمائية ببالدنا إلى خطورة 
ما تعيشه السينما املغربية وكثير جدا من الكتاب واملمثلين واملخرجين 
ال  القطاع  إصالح  أن  على  نشدد  فإننا  الجادين،  املغاربة  والتقنيين 
يرتبط فقط بإعادة التوازن للمحدد القانوني املؤطر له عبر مشروع 
قانون بل أساسا عبر امتالك الحكومة إلرادة سياسية واضحة النتشال 
الثقافة عموما والصناعة السينمائية خصوصا على هامش السياسات 
واإلعتمادات  الهادف  االستراتيجي  التخطيط  من  وتمكينها  العمومية 
املالية الالزمة والحكامة التدبيرية األساسية لتحويلها لصناعة منتجة 
للثروة وداعمة للقيم املجتمعية املشتركة التي يؤطرها دستور اململكة، 
بما يقتضيه األمر من حزم مع اإلنتاجات التي تنال من مقومات اإلنسية 
املغربية خاصة عندما يتعلق األمر بالدعم العمومي الذي يقدم من 
أموال دافعي الضرائب من أبناء الشعب املغربي. حرام السيد الوزير 
أن أفالم الرذيلة وامليوعة هي اللي كتستفد من الدعم العمومي، هاذ 
األفالم كنظنو اللي بغا يدير األفالم ديالو فهاذ النطاق يديرها باملال 

ديالو الخاص.

لايسدثلاأئيس،

الدرس  قيد  القانون  مشروع  على  اإلستقاللي  الفريق  قدم  لقد 
اليوم جملة من التعديالت الهامة والتي حاول تجويده عبر التنصيص 
على قواعد ترسخ الحكامة والشفافية، خاصة بمناسبة منح وسحب 
والتأشيرات  اإلستغالل  وتأشيرات  اإلنتاج  ملنشآت  واالعتماد  الرخص 
في  عليها  املنصوص  املهنية  التعريف  وبطائق  والتراخيص  الثقافية 
وفق  تحدد  أن  ينبغي  والتي  العمل  بها  الجاري  التشريعية  النصوص 
املساطر والقواعد القانونية، وخاصة تلك التي يصادق عليها املجلس 

اإلداري للمركز فضال عن ضرورة نهج املركز السينمائي املغربي ملقاربة 
تشاركية ممأسسة مع كل املتدخلين في القطاع خاصة مع املهنيين، وإذا 
كان العنصر البشري هو الدعامة املركزية للنهوض بهذا القطاع، فإن 
الفريق اإلستقاللي قد حرص على ضرورة ضمان تمثيلية أطر وأعوان 
املركز باملجلس اإلداري بما يضمن مساهمتهم في اتخاذ كافة القرارات 
التي يختص بها املجلس، والذي ينبغي أن يولي هذه الفئة كل العناية 
الالزمة خاصة تحسين أوضاعها اإلجتماعية واملادية تمثيليا، بغيا أن 
من  الديمقراطي خاصة  االنتخاب  منطق  إلى  التعيين  منطق  تتجاوز 

الهيئات النقابية األكثر تمثيال باملركز.

إننا في الفريق اإلستقاللي نسجل بكل أسف ضعف تفاعل الحكومة 
الفريق اإلستقاللي على هذا املشروع واستمرار سياسة  مع تعديالت 
الهروب إلى األمام، وبهذا نعلن أننا نصوت بالرفض على مشروع هذا 

القانون، شكرا.

لايسدثرئيسثللجليل:

الرحمان  عبد  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
العمري بإسم الفريق الحركي.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاأحمةنثلاعمأي:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسمث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلينثوعلىثآاهثوصحبهثر معين،

لايسدثلاأئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي إلبداء وجهة نظرنا 
وموقفنا من مشروع قانون 70.17 بإعادة التنظيم املركز السينمائي 
السينمائية  الصناعة  بتنظيم  املتعلق   20.99 رقم  القانون  بتغيير  و 
، وفي هذا الصدد البد من اإلشارة إلى أن هذا املشروع يعد ترجمة 
للمقتضيات التي جاء بها دستور 2011 الذي أولى أهمية بالغة للشأن 
الفكر  يكفل حرية  بصفة خاصة، حيث  والسينمائي  والفني  الثقافي 
العلمي  والبحث  والفن  اآلداب  مجاالت  في  واإلبداع  والتعبير  والرأي 
والتقني ويقر بضرورة دعم السلطات العمومية لفنون الثقافة والعمل 
على تطويرها وتنظيمها على أسس ديمقراطية ومهنية وكذا الرسالة 
امللكية املوجهة بتاريخ 16 أكتوبر 2012 إلى املناظرة الوطنية للسينما 
التي أكدت على صيانة املكتسبات املسجل في القطاع السينمائي وتوفير 

املزيد من أسباب تطويره وإنمائه.

لايسدثلاأئيس،

مستوى  على  جديدة  إصالحية  يحمل خطوات  املشروع  هذا  إن 
النهوض بالفن السابع كقاطرة للتنمية وتنظيم املركز السينمائي املغربي 
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اإلدارية  أي  الجيدة  الحكامة  آليات  من  وتمكينه  أدواره  توسيع  عبر 
واملالية، وبالتالي فإننا نعتبره في الفريق الحركي انطالقة فعلية للرقي 
باإلبداع السينمائي بالنظر إلى فلسفته وأهدافه املتمثلة في تمكين هذا 
املركز من اختصاصات واسعة وجديدة لالرتقاء بالصناعة السينمائية 
وتنمية وتطوير أنشطته املتنوعة إلى تمكينه أيضا من آليات قادرة على 
تحريك عجلة اإلقتصاد وتوفير فرص الشغل فضال عن تشجيع اإلبداع، 
كما يرمي إلى التأكيد على الهوية الثقافية املغربية املتعددة الروافد في 
ثوابتها وتغيراتها وإغنائها والتعريف بها وإعطاء السينما املغربية نفسا 
متنوعة  بصرية  وسمعية  سينمائية  أعمال  إنتاج  خالل  من  جديدا 
املواضيع وذات مستوى تقني عالي يستجيب للمعايير الدولية من شأنه 

اإلرتقاء بها للعاملية.

لايسدثلاأئيس،

وفي هذا السياق، يمكن القول أن السينما لم تعد تالمس قضايا 
وهموم املواطن املغربي في ظل زحف أفالم ذات مضامين تجارية وفي ظل 
زحف التكنولوجيا الرقمية التي جعلت من كل �سيء صناعة سينمائية 
ولكن بدون تكوين وال معنى وال هدف وال على اإلكراه الكبير الذي يقف 
في وجه هذه الصناعة لإلغالق املتزايد لقاعات سينمائية والتناقص 
الكبير في عدد املشاهدين والتذاكر املباعة حيث تقلص عدد السينما 
ببالدنا بشكل مهول، وفي مثل هذه الحالة فإن اإلرتفاع في عدد األفالم 
املنجزة ال يصبح عالمة كافية بقدر ما يشير إلى أزمة خانقة يعرفها قطاع 
السينما باملغرب، ويطرح سؤاال أساسيا، ملا لم يتم إنجاز هذه األفالم 
إذا كان الجمهور املستهدف ال يشاهدها، كما أن مستواها ال يمكنها من 

املشاركة في املهرجانات العربية والدولية.

لايسدثلاأئيس،

دون شك فهناك العديد من األسباب التي أدت إلى إغالق القاعات 
السينمائية، وعلى رأسها القرصنة التي أصبحت ظاهرة خطيرة في العالم 
بصفة عامة، وفي املغرب على وجه الخصوص، وتبعا لذلك، نطالب 
بحمالت  تقوم  السلطات  أن  فرغم  ملحاربتها،  إجراءات صارمة  بسن 
لحجز األقراص املتضمنة لألعمال الفنية املقرصنة، إال أن القرصنة ما 
زالت متواصلة كما تقت�سي الضرورة كذلك تضارب النقص الكبير الذي 
تعاني منه السينما املغربية واملتمثل في غياب طاقات محلية متخصصة 
في املهن السينمائية املختلفة، وخاصة التقنية منها كالتصوير واإلضاءة 
والصوت و Le montage إلى آخره، حيث يعتمد معظم املخرجين في 
أعظم أفالمهم على تقنيين أجانب، غالبا ما ينالون حصة األسد من 
أو  الوطنية  املهرجانات  في  املغربية  األفالم  بعض  تنالها  التي  الجوائز 
الدولية، ال�سيء الذي يمثل عرقلة حقيقية أمام نهوض أي صناعة 

سينمائية وطنية منتظرة.

لايسدثلاأئيس،

باملوازاة مع هذا االنتعاش الكمي وتناقص القاعات السينمائية، 

املغربية  والجهات  املدن  ظهرت عدة مهرجانات سينمائية غطت كل 
وخلق  املطلوبة،  الفعالية  إلى  تفتقد  املهرجانات  هذه  أن  إال  تقريبا، 
اإلشعاع الفني والسينمائي املطلوب، األمر الذي يتطلب القيام بوقفة 
تأملية تقييمية من أجل الرفع من مستواها لتلعب الدور املنوط بها 
في نشر الثقافة السينمائية وتشجيع الفنانين وكل املشتغلين في حقل 

السينما.

لايسدثلاأئيس،

لقد آن األوان إلعادة النظر في طريقة تدبير مجال السينما املغربية 
من أجل جعل هذا الفن الراقي ىلية للتفتح والتحديد والتطوير، وذلك 
انطالقا من إستراتيجية عمل جديدة في هذا املجال، تقوم على أسس 

واضحة ومحددة، نقترح منها ما يلي:

والعليا،  املتوسطة  مستوياته  في  السينمائي  التكوين  دعم  ..1
وذلك عبر إنشاء معهد عالي ملهن السينما.

القاعات  فتح  إعادة  على  وجهويا  ومحليا  مركزيا  العمل  ..2
السينمائية املغلقة وترميمها وإصالحها، بما يجعلها قادرة على جمهورها.

سن  عبر  القطاع  ولوج  على  الخاصة  اإلستثمارات  تشجيع  ..3
إعفاءات ضريبية.

وضع معايير حقيقية للعمل السينمائي باملغرب، بما من شأنه  ..4
أن يضع حدا للتسيب والفو�سى السائدين.

ضرورة تجهيز املركبات واملراكز الثقافية بآالت مسايرة للعصر  ..5
السينمائي.

للعدد  ليستجيب  للدعم  املالي  الغالف  من  الرفع  ضرورة  ..6
املتزايد من املشاريع التي تطرح سنويا على لجنة دعم اإلنتاج السينمائي 

الوطني.

وكذا  البشري  بالعنصر  للعناية  ندعو  فإننا  السياق،  ذات  وفي 
الحرص على التنقيب على املواهب الفنية في املدارس ودور الشباب 
واملراكز الثقافية والجامعات وغيرها، حتى نرقى بهذا الفن إلى مصاف 

الدول الرائدة.

وأخيرا، فال يسعنا في الفريق الحركي إال أن نصوت باإليجاب على هذا 
املشروع قانون املتعلق بإعادة تنظيم املركز السينمائي وبتغيير القانون 
املتعلق بتنظيم الصناعة السينمائي، متوجهين بالشكر الجزيل للسيد 
الرئيس والسيد وزير الثقافة واإلتصال على هذه املبادرة التشريعية 

الهامة، التي ما لها وما بعدها بطبيعة الحال، والسالم عليكم.

لايسدثلاأئيس:

شكرا السيد النائب، بإسم الفريق اإلشتراكي، الكلمة اآلن للسيدة 
النائبة السعدية بنسهلي.
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لانةئبلثلايسدةثلايعديلثبنيهلي:

لايالمثعلسكم،

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايسدثلاوز أثلملحترم،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

أمام  أتقدم  أن  النواب  بمجلس  اإلشتراكي  الفريق  بإسم  يشرفني 
مجلسنا املوقر بهذه املداخلة، حول مناقشة مشروع قانون رقم 70.17 
يتعلق بإعادة تنظيم املركز السينمائي املغربي وبتغيير القانون 20.99 

املتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.

تنظيم  مستوى  على  وضرورته  املشروع  أهمية  على  منا  وحرصا 
إشعاع  وتحقيق  والخارجية  الداخلية  بمردوديتها  واإلرتقاء  املؤسسة 
وطني ودولي في املجال اإلبداعي السينمائي وما تقتضيه من مقومات 
اختياراتنا  مع  إنسجاما  اشتراكي  كفريق  أكدنا  ونوعا،  كما  الجودة 
ومواقفنا الثابتة أن الشأن الثقافي والفن اإلبداعي يحتل موقعا حيويا 
في الدينامية املجتمعية بكل أبعادها ويلعب دورا حاسما في التحوالت 
السياسية واإلجتماعية والثقافية الرصينة كلما ساهم في رفع منسوب 
بالوعي الثقافي الفني والوعي الديمقراطي وفي تقوية النسيج اإلجتماعي 
والتماسك الهوياتي بروافده املتعددة ببالدنا، وذلك من خالل اإلنتصار 
املجاالت  جميع  في  اإلنتاج  في  واإلستقاللية  وللحرية  املبدع  للفعل 

اإلبداعية ومجال الصناعة السينمائية تحديدا.

من هذا املنظور، اعتبرنا أن إسهامنا في هذا النقاش إذا كان يندرج في 
سياق انخراطنا الالمشروط في اإلصالحات الحكومية الجارية في مجاالت 
عديدة، فإن ما يؤسس للحظة ديمقراطية بامتياز تستجيب ملتطلبات 
واسعة  بصالحيات  مؤس�سي  كإطار  املغربي  السينمائي  املركز  تطوير 
تحديات  في سيرورة  لتنصهر  ببالدنا،  السينمائية  بالصناعة  واإلرتقاء 
عالم اإلبداع والثورة التكنولوجية، ملا يتطلبه ذلك من مهنية واحترافية 
عالية ومن حكامة جيدة في التدبير اإلداري واملالي وتبني مقاربة تشاركية 

تربط املسؤولية باملحاسبة وتقطع مع كل أشكال البيروقراطية.

ضمن هذا السياق، أكدنا كفريق اشتراكي أن دستور 2011 ال سيما 
الفصلين 25 و 26 يعد محطة مفصلية إلعطاء نفس جديد للمجال 
اإلبداعي، كما زكت التوجهات امللكية السامية املتضمنة في الرسالة 
امللكية بمناسبة املناظرة الوطنية للسينما لسنة 2012 على ضرورة 
خلق أفق جديد للصناعة السينمائية ببالدنا في إطار رؤية مهيكلة ألدوار 
ومهام هذه املؤسسة العمومية في عالم يشهد تنافسية تفرض مواكبة 

التطورات الحاصلة.

وحتى يتسنى كسب هذا الرهان في أفق ترسيخ مجتمع ديمقراطي 
حداثي يجعل من الثقافة واإلنتاج اإلبداعي عموما دعامات الستنهاض 
املجتمع وتعبئة طاقاته اإلبداعية وفعالياته، قدمنا تعديالت ملا يفوق 40 

تعديل ونبهنا من خاللها بكل مسؤولية وتجرد إلى العديد من اإلختالالت 
والتسيير  التدبير  مستوى  على  املغربي  السينمائي  املركز  راكمها  التي 
واملردودية من حيث الكم والنوع وطريقة توزيع الدعم وعلى التراجع 
املهول في القاعات السينمائية ومحدودية إشراك املهنيين والفاعلين 
واملهتمين بالحقل السينمائي على مستوى اإلنتاج والتسويق والتوزيع 
واإلشعاع، واعتبرنا أن هذا املجال ليس بمنأى عن املحسوبية والزبونية 
ورداءة املنتوج أحيانا والتي تؤثر سلبا من حيث املضامين واألهداف على 
العقل و الخيال والوعي الفردي والجماعي، كما تساهم في خلق أجيال 
تعيش اغترابا ثقافيا وفكريا يعوق كل إمكانية اإلبداع الفني والجمالي 

ويكرس اإلسفاف والتفاهة في الذوق الفني والجمالي للمتلقي.

لايسدثلاأئيس،

على هذا األساس أكدنا كفريق اشتراكي في إطار تجويد النص أن 
املداخيل الهامة لإلرتقاء بالعمل الفني واإلبداعي هو ترصيد املكتسبات 
التي تحققت واستحضار األدوار الثقافية والتربوية والقيمية لإلبداع 
السينمائي وجعله رافعة للتنمية وواجهة ملقاربة العديد من القضايا 
املجتمعية واستلهامها في أعمال روائية سينمائية إبداعية وكذا واجهة 
للدفاع عن القضية الوطنية واستثمار كل ما تزخر به بالدنا من رأسمال 
مادي والمادي في إنتاج أعمال ومشاريع سينمائية طالئعية ورائدة قادرة 
على التنافس وخلق اإلشعاع، واعتبر أن كل هذه املداخيل ال تستقيم 
مخرجين  من  واملختصين  والفاعلين  املهنيين  لكل  فعلي  بإشراك  إال 
ومنتجين وموزعين وفنانين وتقنيين على قاعدة توجيه الدعم مقابل 
إنتاج بمقومات الجودة واالحترافية العالية التي تنتصر للتميز واإللتزام 
الثقافات  مع  اإليجابي  وتفاعله  التقدم  في  املجتمع ورهاناته  بقضايا 

األخرى والتطورات الجارية.

في هذا الباب أكدنا كذلك أن كل شعب من حقه أن يعبر عن هويته 
له  توفرت  كلما  إبداعات  نحث  على  القدرة  ويمتلك  وقيمه  وثقافته 
شروط الحرية واالستقاللية والفضاءات املالئمة إلطالق عنان الخيال 
واإلبداع ألن العمل الروائي والسينمائي والسمعي البصري عموما أصبح 
تأثيرا ونفاذا في تشكيل الوعي والخيال وتطويرهما والرقي  اليوم أكثر 
بالفكر والفن وترسيخ القيم اإلنسانية النبيلة من تسامح وتضامن ونبذ 
الكراهية ونبذ التعصب والعنف وإشاعة الحب والوئام بين املواطنين، 
وتوطيد التماسك اإلجتماعي وإنجاز التحوالت الكبرى، ولهذا ترافعنا 
بكل قوة على ضرورة خلق حركية ثقافية سينمائية ببالدنا يلعب فيها 
الشباب الهوات دور أسا�سي من خالل االستقطاب للعمل السينمائي 
بالقيم  لإلرتقاء  السينمائية  املهرجانات  وتطوير  والتأطير  والتكوين 
الجمالية والفنية في عالم السينما وحرصا منا على توفير كل الضمانات 

فإننا نصوت إيجابا على املشروع، وشكرا.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب جمال كريمي بنشقرون 
باسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.
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لانةئ7ثلايسدث مةلثكأ ميثبنشقأون:

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايسدثلاوز أثلملحترم،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
املتعلق  الهام  القانون  املشروع  هذا  مناقشة  إطار  في  واالشتراكية 
بإعادة التنظيم وهيكلة املركز السينمائي املغربي، وأيضا بتغيير القانون 
املتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية ببالدنا، حيث نسجل بأن هذا 
املشروع أوال يأتي في إطار إعادة التنظيم والهيكلة وتقوية مكانة هذا 
املركز السينمائي من خالل أن يكون أداة جوهرية وأساسية وكواجهة 
مؤسساتية تساهم في ترويج صورة البالد وإبراز املؤهالت اإلقتصادية 
إنعاش  وأيضا  وغيرها،  واإلبداعية  والبيئية  والثقافية  واإلجتماعية 
املجال السياحي ببالدنا، ذلك كله من خالل دعم اإلنتاجات الفنية 
واإلبداعية السمعية البصرية الوطنية على الخصوص، ثم العمل على 
اإلسهام وهذا دور أسا�سي أيضا في التكوين السينمائي لناشئتنا عالقة 
ببعض الوزارات والقطاعات الحكومية األخرى، وهنا إنه نخصص وعلى 
رأسها قطاع التربية والتعليم، علينا أن نعود إلى األندية السينمائية، إلى 
التربوية حتى يمكن أن نصرف عدد من  األنشطة املوازية ملنظومتنا 

القضايا واملشاكل ونؤطر لها من خالل مجال السينما واإلبداع.

بذلتها  التي  الجبارة  باملجهودات  نشيد  أن  البد  املناسبة  وبهذه 
وزارة الثقافة واإلتصال والتي تزال على مستويات أوال توسيع هوامش 
واملجاالت اإلبداعي والفني وحرية التعبير وثانيا املواكبة الدائمة للدعم 
املقدم لإلنتاجات الفنية اإلبداعية في كافة املجاالت الذي نريده أن 

يقنن وأن يؤطر وأن يكون هادفا في إطار ما نرجوه وما نتمناه جميعا.

باملناسبة أيضا نحيي السيد الوزير املحترم على تجاوبه املطلق والتام 
مع مجموعة من تعديالت فرق ومجموعة األغلبية فيما يتجه ويسير في 
اتجاه تجويد النص وومنحه عدد من العناصر ليكون نصا مثيال ومجودا 
صادرا عن البرملان، ثم من ذلك منح املركز إمكانيات وهوامش أكبر ألداء 
املهام املنوطة به للنهوض بقطاع السينما ببالدنا وجعل السينما ركيزة 
أساسية في التنمية من جهة، وتكون أيضا من جهة ثانية مرآة المعة 
لصورة املغرب اإلبداعية والفنية الحقيقية حتى يمكن أن نشكل في 
نهاية املطاف هذا التصور أمام الضغط والتكتل التكنولوجي والتدفق 

التكنولوجي الهائل والثورة املعلوماتية التي اخترقت كل الحدود.

السيد الوزير املحترم، إن الرهان اليوم معقود تماما على هذا املركز 
السينمائي بصيغته الجديدة وعلى تراكمه اإليجابي الكبير في امليدان 
السينمائي بالخصوص للترويج لصورة املغرب وما يزخر به من مؤهالت 
أدوار  للعب  تؤهله  وبيئية  وثقافية  وطبيعية  وإجتماعية  اقتصادية 

طالئعية في التظاهرات واملهرجانات السينمائي العاملية الكبرى.

اليوم حاجتنا أيضا أن نشجع كل املبادرات الخالقة في هذا املجال 
وأيضا دعم سينما الهواة وتعزيز فضاءات العروض لنعود بشكل أو بآخر 
أمام أزمة إغالق قاعات السينما لألسف الشديد إلى سينما الشارع وإلى 
سينما الهواء الطلق التي كانت في حقبة من الزمن ليست بعيدة فرصة 

للتنوير الثقافي وللتوعية العامة للمواطن واملواطنات.

املجال  أو  للسياحة  تسويق  في  ناجحة  نماذج  هناك  أيضا  اليوم 
إنتاجاتها  خالل  من  أصبحت  التي  تركيا  بالذكر  نخص  االقتصادي 
اإلذاعية والسينمائية والدرامية واجهة اليوم ملاليين من السياح علينا 
أن نخطوا حذوها وأن نكون مثاال حيا على اعتبار بأن املغرب يزخر بعدد 
أساسية  وتاريخية  جغرافية  ومعطيات  السياحية  املؤهالت  من  كبير 
تؤهلنا من خالل السينما أن نكون في ريادة هذا املجال السياحي من 

خالل اإلبداع والسينما.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

السينمائي  القانون  مشروع  أعطى  لقد  املحترم،  الوزير  السيد 

منح  في  تتمثل  أساسية  وإشرافية  تنظيمية  مهام  السينمائي  للمركز 

والتأشيرات  اإلستغالل  تأشيرات  ومنح  اإلنتاج  ملنشآت  تراخيص 

الثقافية وبطائق التعريف املهنية، عالوة على مهام الحرص على احترام 

القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، وممارسة دور التحكيم وهذا 

دور مهم في النزاعات التي قد تنشأ بين املهنيين ذات الطبيعة املهنية 

الصرفة بطبيعة الحال عند اإلقتضاء، كما أصبح لهذا املركز حق تبني 

كل املبادرات الرامية إلى املساهمة في تمويل وتطوير قطاع الصناعة 

السينمائية وتشجيع ولوج الجمهور إلى القاعات السينمائية واإلقبال 

الشراكات  الدولي عبر تطوير  التعاون  عليها واإلنفتاح والتشجيع على 

واملساهمة في إنتاج مشترك لألفالم األجنبية واملشاركة في املهرجانات 

والتظاهرات السينمائية العاملية.

هذه املقتضيات الجديدة وغيرها من املقتضيات املوجودة في نص 

السينما  لقطاع  التي من شأنها إعطاء نفس جديد  القانون  مشروع 

ببالدنا وتأهيله لرفع التحديات الكبرى العاملية وضمان حضور املغرب 

اإلبداعية  السينمائية  وامللتقيات  الدولية  املحافل  في  قوي  بشكل 

العاملية وأيضا تطوير املجال من أجل الترويج كما أشرنا ونؤكد لصورة 

بلدنا وخدمة قضاياها األساسية واملحورية وعدد من امللفات الشائكة 

من خالل السينما والتعريف بها وعلى رأسها قضيتنا قضية الوحدة 

الترابية، وقضايا أخرى متعددة البد أن تكون السينما واجهة أساسية 

في الدفاع عنها وتبنيها بشكل يجعل الرأي العام الوطني أوال والدولي 

ثانيا يعي ويصل إلى الترقي واإلعتراف بها، لهذه الحيثيات كلها فإننا في 

املشروع  هذا  نساند  الحكومية  األغلبية  وضمن  النيابية  املجموعة 

ونصوت له باإليجاب ونتمنى أن يبلور على أرضية الواقع بشكل جدي 

وهادف، وشكرا للجميع.
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لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن السيدات والسادة النواب إلى عملية 
التصويت، وأبدأ بعنوان مشروع القانون حيث ورد في شأنه تعديل من 

لدن السيد الوزير، من لدن الحكومة لكم الكلمة السيد الوزير.

لايسدثمحمدثلألعأج،ثوز أثلا قةفلثولالتصةل:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

التعديل يتعلق بالشق الثاني من العنوان املتعلق بمشروع القانون 
رقم  القانون  وبتغيير  املغربي  السينمائي  املركز  تنظيم  بإعادة   70.17
يتعلق  األمر  السينماتوغرافية، ألن  الصناعة  بتنظيم  املتعلق   20.99
املفعول، وبالتالي  التطبيق وأنه ساري  في حيز  يعني  بقانون هو الزال 
وليس  سينماتوغرافية  بالصناعة  يتعلق  األمر  بأن  تقول  الحكومة 

السينمائي، وشكرا السيد الرئيس.

لايسدثلاأئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض هذا التعديل للتصويت.

املوافقون: 126

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 57

أعرض للتصويت عنوان مشروع القانون كما عدله املجلس:

املوافقون: 126

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 57

صادق املجلس، السيد النائب، على عنوان مشروع القانون الثاني.

أعرض، أعرض ال....

لانةئ7ثلايسدثعبدثلالطسفثوهبيث)نقطلثنظةم(:

هذا ليس بقانون هذا قانون جديد وناقشناه في اللجنة وصوتنا 
عليه في اللجنة وتخالفنا على العنوان، هذا هو ما عندنا.

لايسدثلاأئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها 
اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

املوافقون: 125

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  تعديالن  بشأنها  ورد   3 املادة 
والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلين.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلملجسدثلافة�شيثلافهأي:

شكألثاليسدثلاأئيس،

إذن املادة 3 البند 15 النص الحالي تيهضر على تطوير مؤهالت املغرب 
واملتدخلين  الهيئات  مع  بتنسيق  وذلك  األفالم  تصوير  مستوى  على 
املعنيين، كنعتبروا بأن هيئات كلمة عامة بزاف وفضفاضة وبغينا احنا 
نقترحو الهيئات، هيئات املهنيين ألن كنعتبرو بأن هيئة املهنيين ركيزة 
أساسية وخاصها تكون نشاركوها في التخطيط االستراتيجي ديال هاذ 

القطاع، شكرا.

لايسدثلاأئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

لايسدثمحمدثلألعأج،ثوز أثلا قةفلثولالتصةل:

وهذا ما جاء به مشروع القانون، مشروع القانون هناك تمثيلية 
بالعكس حنا  إداري،  املهنية داخل مجلس  ديال املنظمات والهيئات 
عطيناها أهمية كبرى داخل القانون، عوض يكون عندها غير التنسيق، 
يعني أن املركز السينمائي ينسق مع هذه الهيأة، حنا عطيناها سلطة 
تقريرية داخل املجلس اإلداري، وبالتالي ما يمكنش حنا عطيناها سلطة 
أعلى، ونقولو دابا خصنا نعطيوها غير التنسيق مع هذه الهيئة، بالتالي 
املنظمات  لهاد  األهمية  احنا عطينا  قبوله، ألن  يمكن  ال  تعديل  هو 
تقريرية  كسلطة  اإلداري،  املجلس  داخل  كأعضاء  املهنية  والهيئات 

وليس فقط كهيئة استشارية كما جاء في التعديل ديالكم، وشكرا.

لايسدثلاأئيس:

أجل  من  الكلمة  تاخذ  باغي  النائب  السيد  تفضل  معارض،  رأي 
الدعم؟ طيب تفضل.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلالطسفثوهبي:

الفرق اللي طرحناه، واللي طرحو السيد النائب املحترم، هناك فرق 
بين القرار اإلداري اللي كيجتمع وكيتخذ قرارات عامة، وبين التنفيذ 
اللي كنوصلو للتنسيق وكنوصلو للجزئيات، القوة الحقيقية راه ما�سي 
في القرار اإلداري اللي كيجي مرة في السنة، راه هو داك التنفيذ اللي 
كيخص يكون فيه التنسيق، وأنتما في الحكومة قلت لنا الديمقراطية 
التشاركية، وقلت لنا مساهمة املجتمع املدني وقلتو لنا واحد العجب 
ديال الكلمات، وحيث تنجيو للممارسة غنبغيوكم تطبقوها في القانون 
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كترفضو، دابا غير قولو لنا أشنو بغيتو نمشيو معاكم، أما أنه تقولو ليهم 
أجيو قرروا الفوق، مازال ما كملت السيد الرئيس، وال غير في التنفيذ 
نقررو حنا ويمكن لنا نفذو ديك ال�سي اللي تافقتو عليه، راه عادي جدا، 
اسمحو لنا السيد الوزير هاد ال�سي فيه واحد التناقض وواحد الال 

معقول، شكرا.

لايسدثلاأئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون:60

املعارضون:135

املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل الثاني، تفضلي السيدة النائبة .

لانةئبلثلايسدةثإيمةنثبنثربسعل:

كنقترحو إضافة بنذ جديد: »تقديم توصيات واقتراحات للحكومة 
حول دفاتر التحمالت التي تبرمها مع القطاع السمعي البصري املغربي بما 
يساهم في ضمان تطوير وتنمية قطاع الصناعة السينمائية املغربية«. 
والقصد ديال هاد التبرير هو أننا كنوسعو املجال اللي كتستافد منو هاد 
الخبرة ديال املركز في تقديم توصيات خاصة بالدفاتر ديال التحمالت. 
وفي اللجنة السيد الرئيس كنت قلتي لنا ما يمكنش نقدمو توصيات 
وإقتراحات للحكومة، ألن الحكومة فوق املركز، لكن حنا تنشوفو بأن 
في القانون ديالكم كاين déjà تقديم توصيات، إذن ملاذا رفضتو هاد 

التعديل؟ شكرا.

لايسدثلاأئيس:

كلمة للسيد الوزير.

لايسدثمحمدثلألعأج،ثوز أثلا قةفلثولالتصةل:

طبعا حنا في اللجنة قبلنا مجموعة من التعديالت ديال فرق األغلبية، 
تنظن بأن فريق األصالة واملعاصرة أكثر من 10 ديال التعديالت، كذلك 
الفريق اإلستقاللي، وبالتالي حنا كنتجاوبو مع التعديالت اللي كتكون 
واحد  وأعطاء  القانوني  النص  تجويد  إطار  في  كتم�سي  اللي  معقولة 
دينامية جديدة فيما يتعلق بهاد مشروع قانون، ألن حنا تنحاولوا أن 
املؤسسة،  واحد  وتيخرج من  املؤسسة  واحد  ديال  القانون هو  هذا 
لنا.  اللي كتسمح  القانونية  اإلمكانيات  إطار  في  وطبعا حنا كنتجاوبو 
كذلك فهاد التعديل هذا، أنا ملي كنرجع للمجلس اإلداري والصالحيات 
يقدم  اإلداري  املجلس  هاد  بأن  تنشوف  اإلداري،  للمجلس  املخولة 
توصيات للحكومة، أنا تنقول هاد التعديل ال داعي من وجوده مادام 
أنه كاين في القانون أن املجلس اإلداري يقدم التوصيات للحكومة. إذا 
بغيتو نديروا كل خطرة نبقاو نديرو التكرار في هاد املسألة، أن تظن 

حينما نعود اإلختصاصات والصالحيات املخولة للمجلس اإلداري ديال 
املؤسسة العمومية، تنلقاو أنه يقدم توصيات للحكومة وكنعتبرو هذا 
ال داعي، هو، يعني، اقتراح مهم ولكن عندنا في اختصاصات املجلس 

اإلداري، وشكرا، وبالتالي تعديل غير مقبول.

لايسدثلاأئيس:

السيد النائب داعم للتعديل.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلالطسفثوهبي:

املمكن،  غير  واش  املمكن  هو  اشنو  لنا  عندي سؤال، حددو  أنا 
ألن كنواب في النص القانوني في إطار السلطة التقديرية ديالنا نزيدو 
ونقصو، ألن احنا كنعرفو مصلحة األمة، احنا هما ممثلي األمة، تجي 
تقول املمكن غير املمكن، إذن إيال غادي تحدد لي شنا هو املمكن وشنا 
هو غير املمكن سير أسيدي ديرو بمرسوم وهنيني كاع، وما تديرهاش كاع 
من مؤسسة إستراتيجية وهنيني، من حيث كنجيو كنقولو ليكم كنجيو 
كنقولو لكم كتقولوا لي يقترح على الحكومة وفينا هو االستقاللية ديال 

هاد املؤسسة فيناهي...

لايسدثلاأئيس:

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون:61

املعارضون: 133

املمتنعون: 1

أعرض املادة 3 للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 133

املعارضون: 61

املمتنعون: 1

أعرض املادة 4 للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 133

املعارضون: 61

املمتنعون: 1

املادة 5 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
ألحد مقدمي التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثرمةلثعأبوش:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد الوزير، تم اقتراح إضافة تمثيليات املنظمة املهنية للتقنيين 
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لتأليفة مجلس  للممثلين  املهنية  املنظمة  ممثل عن  أو  التمثيلية  ثم 
اإلدارة ديال املركز، وذلك لضمان وجود تمثيلية جميع املتدخلين في 

قطاع السينما، شكرا.

لايسدثلاأئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

لايسدثمحمدثلألعأج،ثوز أثلا قةفلثولالتصةل:

التعديل غير مقبول.

لايسدثلاأئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 134

املمتنعون: 1

املادة 5 ورد بشأنها أيضا تعديالن من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
النائبة.  السيدة  التعديلين،  هذين  مقدمي  ألحد  الكلمة  والتعادلية، 

التعديل األول.

لانةئبلثلايسدةثخديجلثرضولني:

فيما يخص التعديل األول، السيد الرئيس، بالنسبة للمادة 5 لدينا 
»يتألف مجلس إدارة املركز باإلضافة إلى رئيسهم األعضاء الى آخره، 
الفريق كيقترح إضافة كل من ممثلي اإلدارة، ممثل عن قطاع اإلتصال، 
ممثل قطاع الثقافة، ممثل قطاع املالية، ممثل عن قطاع الداخلية 
وتنرتكزو على ممثل عن قطاع التربية الوطنية كذلك، هذا لضرورة 

إضافة هاد املمثل ملراعاة الشروط القيمية لألعمال املرخصة، شكرا.

لايسدثلاأئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

لايسدثمحمدثلألعأج،ثوز أثلا قةفلثولالتصةل:

يعني التمثيلية ديال هؤالء ديال اإلدارة هو تيكون بنص تنظيمي 
الوطنية،  التربية  وزارة  نزيدوا  يمكنا  تنظيمي  نص  سيصدر  وحينما 

وبالتالي التعديل دابا غير مقبول في هاد املرحلة، وشكرا.

لايسدثلاأئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت

املوافقون: 61

املعارضون: 135

املمتنعون: 1

التعديل الثاني، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثمنيرةثلاأحوي:

شكألثلايسدثلاأئيس،

املنظمات  تمثيلية  يكون  أن  هو  املادة  هذه  في  املقترح  املشروع 
املهنية عن طريق التعيين وفي الفريق اإلستقاللي نرى أن هاد العملية 
غير ديمقراطية وبالتالي يجب انتخاب ممثلي هاد الهيئات املهنية على 
أساس..، في نص تنظيمي تنظم هذه العملية، والتعديل يجب أن يكون 
ضرورة ألن ممثل هاد الهيئات املهنية داخل مجلس اإلدارة يجب أن 
السيد  للديمقراطية، وشكرا  إعماال  االنتخاب  هذا  يكون عن طريق 

الرئيس.

لايسدثلاأئيس:

السيد الوزير.

لايسدثمحمدثلألعأج،ثوز أثلا قةفلثولالتصةل:

فهاد املرحلة البد من التعيين، ولكن في السنوات املقبلة يمكن تكون 
انتخابات، إذن التعديل غير مقبول.

لايسدثلاأئيس:

أحد داعمي التعديل، تفضل التعديل الثاني تفضل السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلالطسفثوهبي:

65 سنة بعد اإلستقالل مازال هاد املرحلة معناه في القرن 2026 
وال في القرن 3000 عاد غتكون املرحلة ؟ معناه هاد النظرة التصغيرية 
اللي  هما  هادو  املوزعين،  هادوا  املنتجين،  هادوا  املغربي  للمجتمع 
كيخلقوا رأسمال هادوا هما اللي كيديروا دوران الرأسمال، هادوا هما 
اللي كينفذوا املشاريع، وكتغيبهم وتقولي هاد املرحلة القاصرين مازال، 
قولي إيمتا غادي يبلغوا السن القانوني؟ إيمتا غادي يبلغوا البلوغ باش 
نعرفوهم واش عندهم الحق يدخلوا وال ال، اسمح لي هاد املؤسسات 
النظرة  ديك  أما  دور،  تلعب  ونخليوها  وندعموها  نقويوها  خصنا 
التصغيرية واالحتقارية للمؤسسات فراه ما غادي تدفع املجتمع كله، 

شكرا.

لايسدثلاأئيس:

شكرا أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 136
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املمتنعون: 1

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 61

املمتنعون: 1

املادة 6 ورد بشأنها كذلك تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، أحد 
مقدمي التعديل السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثرمةلثعأبوش:

شكألثلايسدثلاأئيس،

السيد الوزير، بالنسبة لهاد التعديل نقترح أن تحديد التعريفة 
ديال الخدمات التي يقدمها املركز تكون بإستشارة مع املنظمات املهنية 
للمنتجين واملوزعين ومستغلي القاعات السينمائية. تبرير هذا التعديل 
هو إشراك املهنيين وذلك انسجاما مع التوجه العام اللي تتعتمدوا البالد 

في كل املجاالت واعتماد املقاربة التشاركية.

لايسدثلاأئيس:

السيد الوزير.

لايسدثمحمدثلألعأج،ثوز أثلا قةفلثولالتصةل:

كنرجعوا  فاش  التعريفة  كتحدد  اللي  هي  املهنية  املنظمات  هاد 
للمجلس اإلداري هي التي تحدد التعريفة كيفاش غادي نقولوا هي التي 
تحدد التعريفة ونقولوا لها ال خصني ندير معها االستشارة وهي ممثلة 
في مجلس إداري، أنا غير شرحوا لي باش نفهم إال كنت أنا عندي سلطة 
القرار وتنقول ال ما خاصنيش نعطيك سلطة القرار نعطي االستشارة 

فقط، وبالتالي التعديل غير مقبول منطقيا غير مقبول، وشكرا.

لايسدثلاأئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 136

املمتنعون: 1

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 61

املمتنعون: 1

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 61

املمتنعون: 1

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 61

املمتنعون: 1

املادة 9 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
للسيدة النائبة لتقديم التعديل.

لانةئبلثلايسدةثرمةلثعأبوش:

تشير املادة 9 على أنه تنفذ قرارات مجلس اإلدارة وعند اإلقتضاء 
املقررات الصادر عن اللجنة أو اللجن املشتركة واللجن التي يحدثها 
املجلس، كنقترح حذف عبارة »عند اإلقتضاء« ألن قرارات املجلس 
جميعها وفي أي حال من األحوال يكون املدير هو املسؤول عن تنفيذها.

لايسدثلاأئيس:

السيد الوزير.

لايسدثمحمدثلألعأج،ثوز أثلا قةفلثولالتصةل:

التعديل غير مقبول، ألن املدير ينفذ قرارات مجلس اإلدارة وهديك 
اللجن هي هيئات استشارية بجانبه، وبالتالي ال يمكن تنفيذ قرارات 

استشارية فقط، شكرا السيد الرئيس، تعديل غير مقبول.

لايسدثلاأئيس:

أحد داعمي التعديل.

لانةئ7ثلايسدثعديثبوعأفل:

تقريرية،  هيئة  أعلى  هو  اإلداري  املجلس  ألنه  الوزير،  السيد 
والقرارات تتخذ داخل املجلس اإلداري، إيال درنا لجان وبعض اللجان 
غادي تبقى تاخذ مبعض القرارات وفي بعض األحيان ستكون نقيضا 
لبعض قرارات املجلس اإلداري، وبالتالي أنه كيبقى املجلس اإلداري 
أعلى هيئة تقريرية واملدير ينفذ قرارات ديال املجلس اإلداري، وبالتالي 
أنه هاد القضية ديال اللجان مشكل كبير بزاف واحنا كنعرفو ما يقع 
داخل مجموعة ديال املؤسسات ديال البالد ديالنا فيما يخص خلق 
اللجان ودوك اللجن ملي كتبغي بكل تقتل �سي عمل كدير لو لجنة وديك 

اللجنة تستمر إلى ما ال نهاية.
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لايسدثلاأئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 136

املمتنعون: 1

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 61

املمتنعون: 1

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 61

املمتنعون: 1

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 61

املمتنعون: 1

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 61

املمتنعون: 1

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 61

املمتنعون: 1

املادة 14 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة املعاصرة، إحدى 
النائبات أو أحد النواب، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثرمةلثعأبوش:

بالنسبة للمادة 14، السيد الوزير، نقترح حذف هاد املادة، ألنها 
تتعلق بالشروط الواجب توفرها للحصول على الترخيص وهذا الشروط 
كنعتبروها ضرورية وأساسية من أجل ضمان النزاهة والشفافية في 

دراسة امللفات.

لايسدثلاأئيس:

السيد الوزير.

لايسدثمحمدثلألعأج،ثوز أثلا قةفلثولالتصةل:

تعديل غير مقبول بخصوص حذف هذه املادة ألن عندها أهمية في 
هذا القانون.

لايسدثلاأئيس:

أعرض..، تأييد؟ تفضلي السيدة النائبة، تفضلي.

لانةئبلثلايسدةثرمةلثعأبوش:

بالنسبة لردكم، السيد الوزير، متعلق بالسالمة التشريعية اللي 
كانت بالنسبة للعنوان، اللي كتالءم مع هاد املادة، بالنسبة لهذا القانون 
املرجعية  أصال  السينماتوغرافية  الصناعة  بتنظيم  املتعلق   20.99
الدستورية ديالو اللي كانت متالءمة مع الفصول 26 و58 من الدستور 
من دستور   35 للفصل  بالنسبة  وحاليا  متجاوزة  أصبحت  السابق، 
2011 اللي متعلق اللي كينص على كينص على حق امللكية ضمان حرية 
املبادرة واملقاولة والتنافس، هذه مختلفة معاه، أيضا الفصل 26 من 
الدستور وكتنافى كذلك مع املادة 6 من قانون حرية األسعار واملنافسة، 
السنيماتوغرافية ككل، كنتساءلوا  للصناعة  بالنسبة  وكذلك عندنا 
واش عندنا صناعة سينماتوغرافية في ظل عندنا املوسمية ديال اإلنتاج، 
غياب الوفرة بشكل مسترسل، غياب نظام قار للتشغيل، ما عندناش 
�سي مؤسسة، هاد املؤسسة ما كتساهمش في القطاع الخاص، وكذلك 
كون كانت عندنا صناعة سينماتوغرافية هاد الجزء غادي يتناقش في 
لجنة القطاعات اإلنتاجية اللي ما كيعتابروهش قطاع إنتاجي وبالتالي 
ما يتناقش عندنا في لجنة التعليم والثقافة واالتصال، غادي نمشيو، 
مشروع دالقانون غادي يدوز ويرجع قانون ومن بعد غادي نرجعو من 
جديد، غادين نناقشو املضمون ديال املادة 14 اللي عليه مالحظات 
والقانون ككل خصو تعديل وتغيير، وغادي نغيرو العنوان من جديد 
ونغيرو الباب 7 وبالتالي كان األولى أنه بحكم كيما قلتو لنا السيد الوزير 
أن كاين واحد املشروع موجود كان علينا األولى أننا نناقشوه أوال عاد 

نجيو نناقشو املشروع 70.17، وشكرا.

لايسدثلاأئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 136

املمتنعون: 1

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 136

املعارضون: 61

املمتنعون: 1

املادة 15 كذلك موضع تعديل من فريق األصالة املعاصرة، تفضلي 

السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثرمةلثعأبوش:

شكألثلايسدثلاأئيس،

غير بحكم أننا طلبنا الحذف ديال املادة 14، يعني، التعديل منطقيا 

أن املادة 14 غتولي هي 15 واللي هي 14 وشكرا.

لايسدثلاأئيس:

السيد الوزير.

لايسدثمحمدثلألعأج،ثوز أثلا قةفلثولالتصةل:

التعديل غير مقبول.

لايسدثلاأئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 136

املمتنعون: 1

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 61

املمتنعون: 1

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: 136

املعارضون: 62

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم 

املركز السينمائي املغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 املتعلق بتنظيم 

الصناعة السينماتوغرافية.



عدد.59–27.رجب.1439  )28.أبريل.2018( الجريدة الرسمية للبرملانأ72   

الثالثة، شكرا للسيد الوزير،  سنواصل بعد الظهر على الساعة 
شكرا للسيدات والسادة النواب.
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محضأثللجليلثلا ةا لثولا مةنين

لاتةر خ: الثالثاء 07 شعبان 1439ه )24 أبريل 2018م(.

لاأئةسل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

لاتوقست: ثالث ساعات واثنان وأربعين دقيقة ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال والدقيقة الثامنة عشر.

املوضوعاتية  العمل  مجموعة  تقرير  مناقشة  لألعمةل:   دولث
املتعلقة بمساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة 

عن املجال القروي والجبلي باملغرب.

لايسدثللحبي7ثلملةاكي،ثرئيسثللجليل:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسمث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين.

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

طبقا ملقتضيات الفصل 70 من الدستور، واملادة 287 من النظام 
الداخلي ملجلسنا، يعقد مجلس النواب جلسة خاصة ملناقشة التقرير 
القروية:  التنمية  حول  املوضوعاتية  العمل  مجموعة  أعدته  الذي 
البرنامج  »مساهمة  لتقييم  خصص  والذي  الجبلية،  املناطق  مجال 
الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن املجال القروي والجبلي 

باملغرب«.

وقبل الشروع في تقديم التقرير ومناقشته، أرى من الواجب أن 
أشيد بهذا العمل املتميز الذي قامت به مجموعة العمل املوضوعاتية، 
فإلى رئيسيها وأعضائها كل التقدير. كما أتوجه بالشكر إلى الحكومة في 
شخص السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة على التعاون والتجاوب 
الذي طبع كل مراحل إعداد هذا التقرير، مشيدا بمستوى التعاون 
القروية  والتنمية  البحري  والصيد  والفالحة  الداخلية  وزراء  للسادة 
ما  على  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  ووزير  والغابات،  واملياه 
وفروه لنا من معلومات، من معطيات ساهمت في إغناء هذا التقرير 
وتجويد مضامينه. كما أتوجه بالشكر أيضا إلى السيد رئيس املجلس 
بها  وافى  التي  القيمة  الدراسة  على  والبيئي،  واإلجتماعي  اإلقتصادي 
املجلس حول التنمية القروية واملناطق الجبلية، وهي الدراسة الغنية 

بتحاليلها وبخالصاتها.

دعمهم  على  املجلس  مكونات  كافة  إلى  بالشكر  أخيرا  وأتوجه 
وانخراطهم اإليجابي من أجل إنجاح هذه التجربة، مذكرا باملناسبة، 
بالشهادات الحية وامليدانية التي تقدمت بها الفعاليات البرملانية املهتمة 
بالشأن املحلي، سواء كانوا رؤساء مجالس محلية أو أعضاء بها. فكل 
منتوجا  يعد  الذي  التقرير  هذا  املنتوج،  هذا  ميالد  عن  أسفر  ذلك 

برملانيا صرفا. وأعطي الكلمة في البداية للسيد جمال مسعودي، رئيس 
املجموعة.

لانةئ7ثلايسدث مةلثلمليعودي:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسم،ث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلينثوعلىثآاهثوصحبهثر معين.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايسدلتثولايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

العمل  مجموعة  أعضاء  زمالئي  باسم  أمامكم  أقف  أن  يشرفني 
املوضوعاتية املكلفة بتقييم السياسات العمومية، والتي تم تكليفها من 

طرف مكتب مجلسنا املوقر بإنجاز تقرير التقييم السنوي.

لايسدثلاأئيس،

ريهةثلايسدلتثولايةدة،

ستكون مداخلتي اليوم في إطار عام، يتمحور أساسا حول سياقات 
العمل  إنجاز  ولسياقات  للبرملان،  الجديدة  الدستورية  املهمة  تنزيل 
التقييمي لهذه السنة، انطالقا من اختيار املوضوع إلى املصادقة على 
التقرير الذي نضعه بين أيديكم اليوم. فيما ستكون الكلمة لزميلتي 
املقررة، السيدة النائبة عائشة آيت حدو والزميل املقرر ال�سي مصطفى 
بايتاس الذين سيتكلمان في صلب املوضوع لتقديم منهجيات البحث 

وخالصاته والتوصيات التي رفعتها مجموعة العمل حول كل نقطة.

لايسدثلاأئيس،

استغرق  اليوم،  العام  إطاره  بتقديم  أتشرف  الذي  التقرير  إن 
تحضيره أكثر من عشرة أشهر، وعمل بحثي وتوثيقي مستمر بما فيها 
العطل األسبوعية بالنسبة للطاقم اإلداري. أما االجتماعات الرسمية 
خمس  وبمعدل  اجتماعا،  عشر  خمسة  عن  زادت  فقد  للمجموعة 
ساعات لكل اجتماع، توزعت بين الحسم في منهجية العمل واالستماع 
للجهات املسؤولة عن البرنامج واالطالع على األوراق البحثية واملصادقة 
على الخالصات واالستنتاجات، والصياغة واملصادقة على التوصيات، 

ثم املصادقة على التقرير.

لايسدثلاأئيس،

العمومية  السياسات  تقييم  مهمة  لتفعيل  الشخ�سي  تتبعي  إن 
بالنسبة ملجلس النواب خالل الوالية السابقة والوالية الحالية، حيث 
كان لي شرف ترأس أول تجربة نيابية للتقييم خالل الوالية السابقة، 
كما شرفني زمالئي بإتمام هذا العمل، من خالل ترأس مجموعة العمل 
لهذه السنة. هذا األمر يسمح لي بالقول وبالجزم بأن منهجية مجلس 
النواب في تفعيل هذا املقت�سى الدستوري الجديد يعتبر متميزا ويسير في 
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الطريق الصحيح وذلك لالعتبارات التالية:

أوال، أن مجلس النواب أخذ وقتا كافيا للبحث في الطرق املثلى لتنفيذ 
هذا املقت�سى؛ ثانيا وأنه كان ضروريا من وضع اإلطارات التنظيمية 
واملعيارية لتفعيل هذا املقت�سى الدستوري بالتالزم مع تكريس ثقافة 
التقييم بعيدا عن االعتبارات السياسية واإليديولوجية؛ ثالثا أن الوعي 
الحاصل منذ البداية بأن تقييم السياسات والبرامج، هو أوال وقبل كل 
�سيء، عمل علمي وأكاديمي في ما يعود لتحليل املواضيع املقترحة قصد 
الحصول على استنتاجات منطقية ومحايدة تسمح بإطالق توصيات 
مرتبطة باالستنتاجات غايتها االستدراك أو التصحيح أو التثمين بحسب 

الحاالت.

لايسدثلاأئيس،

السياسات  تقييم  عملية  بخصوصيات  املسبق  الوعي  هذا  إن 
املهمة،  إيجاد أرضية صلبة ملأسسة هذه  اتجاه  في  والبرامج، دفعت 
فكانت أول ثمار هذا التوجه هو إخراج اإلطار املرجعي لتقييم السياسات 
العمومية، وهذا من اإلنجازات املهمة بالنسبة لهاته املؤسسة التشريعية 
 »le référentiel de l’évaluation des politiques publiques«
اللي الخاص بمجلس النواب. هذه الوثيقة التي نعتز بها، والتي أجمع 
السياسات على سبقها  بالوضع وتحليل وتقييم  املتتبعون واملهتمون 
الوظيفة  ملأسسة  العملية  مواكبتنا  من  انطالقا  وجودتها،  وجديتها 
التقييمية داخل مجلسنا املوقر، نقول أن هذه األخيرة قد أكملت آخر 
حلقاتها مع إخراج النظام الداخلي الجديد للمجلس والذي أفرد بابا 

كامال لهذه املهمة.

الذي  التقرير  يكون هذا  والتي  الحالية،  التجربة  إلى  بالرجوع  أما 
نناقشه اليوم أحد مخرجاته، فقد انطلق العمل عليها بداية شهر مارس 
من السنة الفارطة بتأطير من السيد رئيس مجلس النواب املحترم، وكان 
املوضوع عند انطالق هذه التجربة هو التنمية القروية والجبلية بصفة 
عامة. لكن بعد إنجاز عدة أوراق بحثية في املوضوع، ومحاولة ضبط 
املوضوع وفق املنهجيات واملعايير التقييمية، تم اختيار موضوع التقييم 
املتعلق بفك العزلة عن املجالين القروي والجبلي في إطار نقاش أشرف 
عليه السيد رئيس مجلس النواب، بالنظر ألهميته املحورية في مجال 
التنمية بوجه عام، ويتعلق األمر بالبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، 
وبعد هذه املرحلة املؤسسة للتجربة على مستوى اختيار وضبط موضوع 
التقييم، انطلقت املجموعة في جمع املعطيات األولية التي ساعدت على 
اختيار معايير التقييم واألسئلة التقييمية، وهكذا فقد تم االتفاق على 

مقاربة املوضوع املحدد وفق أربعة معايير وهي:

يهدف  وكان  والخارجي،  الداخلي  والتناسق  املالءمة  معيار  أوال: 
واملخطط  املنطقي  وإطاره  البرنامج  اختيارات  في  البحث  في  باألساس 
املحدد لتنفيذه على أرض الواقع ومدى مالءمتها وتناسقها بما يكفي 

لبلوغ األهداف العامة للبرنامج؛

املعيار الثاني: معيار الفعلية والفاعلية، وكان من مخرجاته التساؤل 
عن مدى فعلية وفعالية البرنامج في بلوغ غاياته وتجسيد أهدافه على 

أرض الواقع؛

ثالثا: معيار الديمومة واالستدامة، وهو ما انبثق عنه سؤال تقييمي 
اآلثار  إنتاج  في  للبرنامج  الطرقية  اإلنجازات  استمرار  حول  محوري 

املتوخاة منها بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج؛

رابعا: معيار العدالة املجالية الذي يهدف إلى تحديد حجم ومدى 
استفادة املجال الجبلي والقروي من مشاريع البرنامج ووفق أي معايير.

إذن وكما أسلفت واستكماال للعمل املنهجي للتقييم، فقد عملت 
وأسئلة  رئي�سي  تقييمي  معيار بسؤال  تأطير كل  العمل على  مجموعة 
فرعية أحيانا قصد ضبط مسارات البحث وتركيزها ضمانا ملصداقية 

العملية التقييمية.

وحتى ال أطيل في هذا التقديم، أترك بعد ذلك للمقررة األخت السيدة 
واألسئلة ومنهجيات  املعايير  تفاصيل هذه  في  النائب  والسيد  النائبة 
البحث، أذكر فقط بأن هذا العمل واجهته بعض اإلكراهات، يمكن 

تلخيصها فيما يلي:

-1 صعوبة تقييم اآلثار السوسيو-اقتصادية على الساكنة، ألن كما 
نعلم جميعا ضروري أن تقييم اآلثار السوسيو-اقتصادية كان يتطلب 
زيارة ميدانية واستماراتية وإلى غير ذلك، ولكن الحمد هلل كانت هناك 

آلية أخرى اعتمدناها للقرب من هذا التقييم هذا؛

-2 عدم القيام بدراسة ميدانية وفق املعايير العلمية املتعارف عليها؛

-3 عدم التوفر على الوضعيات أو الحاالت السابقة على انطالق 
البرنامج؛

-4 اللجوء منهجيا إلى مقاربة تعتمد التقييمات السابقة واملنجزة 
من قبل املؤسسات، بطبيعة الحال ذات مصداقية.

لايسدثلاأئيس،

قبل أن أختم كلمتي هذه، أود كذلك أن أتوجه بالشكر إلى السيد 
رئيس الحكومة، والسيد وزير الداخلية، والسيد وزير التجهيز والنقل 
والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  والسيد  واملاء  واللوجستيك 
وطلبات  املراسالت  مع  السريع  لتفاعلهم  والغابات  واملياه  القروية 
مديرية  أطر  السيدات  والسيدات  السادة  وكذلك  العمل،  مجموعة 
بوزارة  الغابوية  التنمية  ومديرية  القروية،  التنمية  ومديرية  الطرق، 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات. كما أتوجه 
كذلك بالشكر للسيد الرئيس، رئيس مجلس النواب على الدعم املباشر 
واالهتمام الشخ�سي بهذه التجربة، والذي من خاللها، بطبيعة الحال، 
كانت لقاءات جد غنية ومثمرة وكذلك فيها مجموعة من التوجيهات التي 
اعتمدتها املجموعة. كما أتوجه بالشكر كذلك ملديرية التشريع واملراقبة 
بكافة أطرها على دعمهم ومواكبتهم ألعمال اللجنة، وال بد كذلك أن 
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أشكر السادة النواب والسيدة النائبة أعضاء املجموعة على تفانيهم 
وتضحياتهم وكذلك جديتهم في وضع هذا التقرير. أشكر الجميع على 

مساهمته والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

النائبة مقررة  للسيدة  الكلمة اآلن  الرئيس.  للسيد  شكرا، شكرا 
اللجنة عائشة آيت حدو.

لانةئبلثلايسدةثعةئشلثآيتثحدو،ثمقأرةثلالجنل:

رشأفث علىث لايالمث ولاصالةث لاأحسمث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين.

لايسدثلاأئيس،

لايسدينثلاوز أ ن،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

كان لي عظيم الشرف أن أساهم إلى جانب زمالئي النواب أعضاء 
مجموعة العمل املوضوعاتية املكلفة من طرف مكتب مجلسنا املوقر، 
السنة.  لهذه  العمومية  السياسات  لتقييم  السنوي  التقرير  بإنجاز 
التقرير الذي سيقدم بين أيديكم، هو تقرير جد ملخص على اعتبار أن 

هناك التقرير النهائي في نسخة كاملة.

لايسدثلاأئيس،

كان لي الشرف أيضا، أن تناط بي مهمة املقررة إلى جانب زميلي 
املنهجي  وتأطيركم  املباشر  إشرافكم  تحت  بايتاس،  مصطفى  السيد 
من   50% من  أكثر  لقد حضرتم  وبالفعل  املجموعة.  لعمل  والعملي 
اجتماعات مجموعتنا، وقد كان لذلك الحضور الدائم أثر بالغ على 
عملنا، وهو ما كرسته وعبرت عنه دقة هذا التقرير الذي أتشرف بعرض 

جزء منه على أنظاركم ومسامعكم في هذه الجلسة.

لايسدثلاأئيس،

لايسدينثلاوز أ ن،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

كما سبق وذكر بذلك السيد رئيس املجموعة، فإن مقاربة موضوع 
سياسات فك العزلة عن املجالين القروي والجبلي في املغرب، طرحت 
بحدة إشكالية قابليته للتقييم وفق املعايير واملنهجيات املعمول بها. 
ولذلك، كان الحل هو مقاربة هذا املوضوع من خالل إجراء تقييم بعدي 
ألحد أهم وأكبر مشاريع فك العزلة في املغرب، ويتعلق األمر بالبرنامج 
الوطني للطرق القروية الثاني. وقد تم إخضاع هذا البرنامج الطرقي 
املهم، لتحليل دقيق تحت أربع مقاربات وأسئلة تقييمية مركزة، أتوقف 
عند اثنتين منهما: فأول هذه املعايير كان هو مع معيار مالءمة وتناسق 
مكونات البرنامج الوطني الثاني وذلك وفق هذا املعيار كانت األسئلة 

وكما  حجما  البرنامج  وتناسب  مالءمة  مدى  معرفة  تروم  التقييمية 
وتقنيا لحاجيات فك العزلة عن املجالين القروي والجبلي في املغرب، 
وفي نفس الوقت مدى تناسق وتكامل بناء البرنامج أو املشروع لبلوغ 
القروية  العزلة عن عدد محدد من الساكنة  غايته املحددة في فك 

والجبلية على الخصوص.

لايسدثلاأئيس،

إن التعامل مع هذا املعيار وعلى ضوء األسئلة التقييمية املحددة 
له، تطلب تحليال دقيقا ومعمقا ملعطيات الهندسة األولية للبرنامج، 
وإعادة  للبرنامج  االستراتيجية  االختيارات  استقراء  خالل  من  وذلك 

تركيب إطاره املنطقي والبحث في حكامته املؤسساتية والتدبيرية.

وهكذا، فقد خلصت مجموعة العمل في موضوع مالءمة البرنامج 
الطرقي في حجمه، واختياراته التقنية والبيئية والتدبيرية إلى كونه كان 
والرفع من مستوى  العزلة  في موضوع فك  اململكة  مالئما لحاجيات 

الولوجية الوطنية واملحلية.

على مستوى التصور العام للبرنامج، ومن خالل التركيز على البناء 
املفاهيمي والتأطيري للبرنامج، أبانت الدراسة أن هذا األخير كان مفصال 
في بنائه وتصوره وقابل للقياس والتقييم والتتبع في كل مراحل تنفيذه. 
باإلضافة إلى ذلك اتسم بالواقعية في تصوره وتنفيذه بشكل أو بآخر، 
وأنه كان تشاركيا من خالل املكانة التي أعطاها للشركاء املحليين خاصة 

الجماعات الترابية فيما يعود النتقاء املشاريع.

أما فيما يخص التنسيق الخارجي والداخلي للبرنامج، لم تسجل 
مجموعة العمل أي تقاطع خارجي سلبي مع برامج مماثلة حجما وقيمة، 
بل سجل تكامال إيجابيا مع بعض البرامج الطرقية القطاعية كتلك 
التأهيل  وبرنامج  البحري،  والصيد  الفالحة  وزارة  طرف  من  املنجزة 

الترابي، والبرامج الطرقية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

أما على مستوى التناسق الداخلي، فيمكن القول أن البرنامج كان 
منسجما ومتكامال نسبيا في تصوره ومكوناته وآليات تنفيذه، هذا ألنه 
ومحتوى  كحجم  الكبرى  والغايات  األهداف  عن  باإلعالن  يكتفي  لم 
اإلنجازات املادية بل عمل على بلورة أسلوب ونمط خاص به لتنزيل 
والفني  التقني  للتأطير  القروية  بالطرق  املنجزات كوضع دليل خاص 

والبيئي.

غير أنه وبالرجوع إلى املعايير املحددة النتقاء املشاريع املرشحة في 
إطار البرنامج، فيجب القول أنها لم تكن تالئم حاجيات اململكة من 
طرق ومسالك فك العزلة وذلك ألن املشروع اعتمد فقط على الدواوير 
املكونة من 50 كانونا والتي ال تبعد بأكثر من كيلومتر واحد عن الطريق أو 
عن الطرق املبنية أو املهيأة، باإلضافة إلى اشتراط مردودية اقتصادية 

مقتنعة وتحقيق نسبة معينة من عالقة الكلفة بالفعالية.

هذه االعتبارات كلها جعلت البرنامج ينبني على معايير اقتصادية 
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ومالية وسوسيولوجية واجتماعية حدت من مفهوم فك العزلة املعتمد 
من طرف البرنامج. وهذا ما أظهرته الدراسة من خالل مقارنة املعطيات 
الخاصة بالساكنة املستفيدة في إطار البرنامج ومعطيات فك العزلة التي 

أنجزت في إطار اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004.

لايسدثلاأئيس،

لايسدينثلاوز أ ن،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

فيما يخص املعيار الثاني واملتعلق بفعلية وفعالية البرنامج، فقد 
انطلق البحث من سؤال تقييمي مؤطر يرمي إلى تحديد معالم فعلية 
البرنامج في بلوغ غايته وتجسيد أهدافه على أرض الواقع. وقد تفرعت 
للبرنامج  املادي  التنزيل  في  بالبحث  سمحت  ثانوية  أسئلة  عدة  عنه 
على  للبرنامج.  السوسيو-اقتصادية  اآلثار  في  والبحث  املالي  والتدبير 
املستوى األول، بالنسبة لإلنجازات املادية، انطلق البحث من التركيز 
على توقعات البرنامج عند انطالقه كمجموع الطول الواجب إنجازه، 
وتيرة اإلنجاز، ومدة اإلنجاز ومستوى الولوجية. هذه التوقعات واألرقام 

تم اعتمادها من طرف املجموعة كمؤشرات لقياس أداء البرنامج.

فيما يخص مؤشر مدة اإلنجاز، أظهر البحث أنه إلى حدود يوليوز 
2016 أي سنة بعد املدة النظرية لإلنجاز، مجموع الطول املفتوح أمام 
حركة السير لم يتجاوز 13.370 كيلومتر من أصل 15.573 كيلومتر 
600 كيلومتر لم تعرف  يناهز  البرنامج. وأن ما  في  اإلجمالية املحددة 
طريقها للتنفيذ والتنزيل املادي على أرض الواقع. مما يعني أن املدة 

املحددة إلنجاز البرنامج لم يتم احترامها.

أما فيما يخص مؤشر املسافة والطول، يستنتج أنه إلى حدود يوليوز 
2016 مجموع الطول الذي تم إطالقه بقي في حدود 15.028 كيلومتر، 
و545 كيلومتر لم يتم إطالقها عند هذا التاريخ، وأن 735 كيلومتر من 

الطرق املبنية بقيت دون إنجاز قارعة الطريق.

بخصوص مؤشر الوتيرة السنوية لإلنجاز، فقد أظهر البحث أن 
هذه الوتيرة املحددة في 1500 كيلومتر سنويا لم تتجاوز 1600 كيلومتر 

في السنة.

لايسدثلاأئيس،

لايسدينثلاوز أ ن،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

فيما يخص التنزيل املالي للبرنامج، وانطالقا من سيناريوهات التمويل 
األولية للبرنامج املحددة في 11 مليار و319 مليون درهم، قد عرفت عدة 
تحيينات متتالية لتصل سنة 2016 إلى أكثر من 16 مليار درهم. ال�سيء 
الذي كان له انعكاس مباشر على ارتفاع معدل تكلفة الكيلومتر الواحد 
التمويلية  التركيبة  باعتبار  أما  سنوات.  عشر  خالل   29% من  بأزيد 

األولية، والتي كانت موزعة بين 45 % من امليزانية العامة و%40 تتم 
تعبئتها من خالل القروض و%15 مساهمة الجماعات الترابية، وقفت 
الدراسة على أن هذه النسب عرفت تغيرا مهما، بحيث تراجعت مساهمة 
امليزانية العامة ب%22,8، في حين ازدادت القروض ب%60,73 من 
الكلفة اإلجمالية، في حين ظلت املساهمة املالية للجماعات الترابية 
مستقرة. على أن أهم ما يمكن استنتاجه بالنسبة للمساهمة املالية 
لم  البرنامج  إنهاء  من  واحدة  بعد سنة  على  أنه  الترابية،  للجماعات 
تتمكن الجماعات الترابية من دفع مستحقاتها في تمويل البرنامج، إال في 
حدود %56,8. وأنه بعد سنة كاملة من اآلجال املحددة النتهاء البرنامج 
أي إلى غاية 21 دجنبر 2016 لم تتمكن الجماعات الترابية من تسديد 
مستحقاتها املحددة في 2328 مليون درهم إال في حدود 1500 و1570 

مليون درهم أي ما نسبته 67 %.

ونظرا  للبرنامج،  السوسيو-اقتصادية  واآلثار  للوقع  بالنسبة  أما 
لضيق الوقت فقد اقتصر عمل املجموعة على دراسة وتدقيق بعض 
التقييمات املنجزة من طرف الوزارة الوصية وبعض املؤسسات املانحة. 
وبعد التأكد منها منهجيا وعلميا، خلصت املجموعة إلى أنه كان للبرنامج 
وقع مباشر وغير مباشر على الساكنة املستفيدة، أما بالنسبة للوقع 
املباشر فيتمثل في مشاركة وتطور الشركات املغربية لألشغال والبناء 
وإنعاش الشغل على املستوى املحلي؛ أما بالنسبة للوقع غير املباشر فتم 
إظهاره من خالل تطور مجموعة من املؤشرات: كمؤشر ظروف النقل، 
مؤشر االقتصاد املحلي، مؤشر الظروف الحياتية حيث ارتفعت نسبة 
تمدرس الفتيان والفتيات على الخصوص، وكذلك األمر وسهولة الولوج 
للخدمات الصحية وسهولة الولوج للبنيات األساسية ومؤشر أنشطة 

النقالة.

لايسدثلاأئيس،

لايسدينثلاوز أ ن،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

هذه مجموعة من الخالصات، انطالقا من مجموع االستنتاجات 
التي توصلت إليها مجموعة العمل، فإنها فيما يخص املعيار األول وهو 
معيار مالءمة وتناسق مكونات البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني 
تو�سي بما يلي: االستمرار ببرامج مماثلة حجما وكما لفك العزلة عن 

املجال القروي.

فيما يخص معايير انتقاء مشاريع تو�سي مجموعة العمل باعتماد 
االقتصادية  للمعطيات  اعتبار  دون  من  اإلنسان  على  تركز  معايير 

واالجتماعية والعائدات املالية للطرق.

فيما يخص حكامة البرنامج، تو�سي مجموعة العمل بالعمل على 
اإلشراك الفعلي لجميع الفاعلين املعنيين وعلى مختلف املستويات بما 

فيها الساكنة والفاعلين االجتماعيين باملجال القروي.



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.59–27.رجب.1439  )28.أبريل.2018(   7 

وباعتبار أن اإلنجازات الطرقية تهم أكثر من قطاع حكومي، تو�سي 
مجموعة العمل بتكوين لجن إقليمية لوضع وتتبع املشاريع تضم ممثلين 
عن كل القطاعات الحكومية املعنية بالتنمية االقتصادية واالجتماعية 

واملجالية.

بإعطاء  العمل  مجموعة  تو�سي  التشاركية،  للمقاربة  يعود  فيما 
الجماعات القروية دورا أكثر فاعلية في تصور وتنزيل املشاريع الطرقية 

وعدم االكتفاء باألدوار الشكلية.

أما فيما يخص املعيار الثاني، وهو معيار فاعلية وفعلية البرنامج، 
للبرامج  املادي  التنزيل  يخص  فيما  تو�سي  العمل  مجموعة  فإن 

املستقبلية بما يلي:

األولي  التصور  قبل وضع  التقنية  الدراسات  كل  إنجاز  - ضرورة 
للمشاريع الطرقية؛

- ضم كل املصاريف املتعلقة بالطريق في دفتر التحمالت بما فيها 
كلفة تصفية العقار وإخالء محارم الطريق؛

- األخذ بعين االعتبار الطبيعة الجيو-فيزيائية لألرضيات؛

- فصل املشاريع بحسب الطبيعة الجغرافية للمناطق؛

- تحديد الكلفة املرجعية محليا وإقليميا وليس وطنيا.

أما فيما يخص الحكامة املالية للبرنامج، تو�سي مجموعة العمل بما 
يلي:

- إنشاء فروع جهوية لصندوق التمويل الطرقي؛

- التفكير في إمكانية وضع القرار املالي لدى جهة وحيدة مختصة في 
تعبئة املوارد املالية واألمر بالصرف املالي؛

- إيجاد حل واقعي لإلشراك املالي للجماعات القروية الفقيرة في 
املشاريع املماثلة؛

- العمل على مراجعة منظومة الدعم الحالي للجماعات القروية في 
تمويل املشاريع املهيكلة؛

- إسهام األبناك الوطنية في تمويل املشاريع الطرقية.

العمل  مجموعة  بها  خرجت  التي  التوصيات  من  مجموعة  هذه 
املوضوعاتية.

لايسدثلاأئيس،

في ختام هذا العرض، أجدد لكم شكري على تفاعلكم اإليجابي 
مع عمل املجموعة وعلى دعمكم الدائم، كما أوجه الشكر إلى رئيس 
وأعضاء املجموعة على تفانيهم في العمل ومجهوداتهم. وال يفوتني أيضا 
أنه أتوجه بالشكر إلى القطاعات الوزارية املعنية على تفاعلهم اإليجابي 
مع طلب املعلومات، ومد املجموعة باملعطيات، باإلضافة إلى استدعاء 

املسؤولين لحضور اجتماعات املجموعة.

أتقدم أيضا بالشكر الجزيل لجميع األطر مديرية التشريع واملراقبة 
على عملهم الجاد واملوضوعي، وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح 
هذا العمل. أترك املجال لزميلي ال�سي بيتاس لتقديم الجزء الثاني من 

هذا التقرير، وشكرا لكم على حسن اإلصغاء.

لايسدثلاأئيس:

النائب  السيد  املقرر  للسيد  اآلن  الكلمة  املقررة.  للسيدة  شكرا 
مصطفى بايتاس.

لانةئ7ثلايسدثمصطفىثبةيتةس:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم،ثللحمدثهللثولاصالةثولايالمثعلىث
سسدنةثمحمدثوعلىثآاهثوصحبهثر معين،

لايسدثلاأئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

يطيب لي قبل أن أستكمل ما بدأته زميلتي النائبة املحترمة، أن 
أتقدم بالشكر املوصول للسيد رئيس املجموعة املوضوعاتية املكلفة 
رئيس  للسيد  بالشكر  أتقدم  وأيضا  العمومية.  السياسات  بتقييم 

املجلس، وأيضا لإلدارة خاصة الطاقم اإلداري.

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

إن تدخلي سيكون مقتضبا ويقتصر على إعطاء ملحة عن مضمون 
الفصلين األخيرين من التقرير التقييمي املعروض عليكم، والذي تمحور 

حول اإلجابة على سؤالين تقييمين مركزيين هما:

- السؤال األول هو استدامة وديمومة املشاريع وأثرها بعد االنتهاء 
من التنفيذ.

- السؤال الثاني هو سؤال العدالة املجالية في توزيع البرامج الطرقية 
ترابيا.

لايسدثلاأئيس،

لايسدلتثلايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

فكما ال يخفى عليكم، أن إنجاز الطرق ومساهمتها في فك العزلة عن 
املجالين القروي والجبلي، ال يبلغ أهدافه وغاياته فقط عند اإلنتهاء من 
عملية البناء واألشغال، بل عبر استمرارية استفادة الساكنة من هذه 
اإلنجازات الطرقية، وبالتالي فإن أي تدهور في حالة هذه الطرق يعيد 
طرح إشكالية العزلة من األساس، والتشكيك في مدى نجاعة البرنامج، 
سواء من طرف املستفيدين من البرنامج، أو من طرف املساهمين في 

تمويله.
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مدى  حول  يتمحور  مركزي  سؤال  طرح  املنطقي  من  كان  لذا، 
استمرارية اإلنجازات الطرقية للبرنامج الوطني الثاني في إنتاج األثار 
أمام  الطرق  وفتح  املشاريع  تنفيذ  من  االنتهاء  بعد  منها،  املتوخاة 
االستغالل، وما إذا كان هذا التصور األولي لوضع وتنفيذ البرنامج قد 
أحدث آليات وبنايات إدارية أو قانونية، أسست ملمارسة قادرة على 
تحقيق استدامة املشاريع الطرقية مستقبال في الزمن. أتحدث هنا عن 

التمويل الدائم واملأسسة وتحديد املسؤولية ديال الصيانة.

الطرقي  التصنيف  على  البحث  ركز  األسئلة،  هذه  على  لإلجابة 
باملغرب، وتقسيمه الحالي بين طرق مصنفة وأخرى غير مصنفة، فإذا 
كانت الحكومة تخص النوع األول هنا أتحدث السيد الوزير، عن الطرق 
املصنفة بمجهود مالي وفني مهم، فإنها بوضع مسؤولية صيانة الصنف 
الثاني على عاتق الجماعات الترابية القروية، يجعله عرضة لإلهمال 
اإلمكانات  تعبئة  من  املعنية  الجماعات  هذه  تمكن  لعدم  والتلف، 
الضرورية لذلك ونتيجة لذلك، استخلصت مجموعة العمل هاته أن 
44 % من اإلنجازات ديال البرنامج أي ما يناهز حوالي 6800 كيلومتر كلها 
تعتبر من دون صيانة مما يعرضها للتلف وهاد الرقم هذا يعني كيبقى 
رقم كبير السيد الوزير مع العلم أن كلفة عدم الصيانة تكون جد باهظة 

وذات وقع سلبي على كل املستويات خاصة على املستوى املحلي.

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

لايسدلتثولايةدةثلاوزرلء،

استنتاجات  ثالثة  الثاني  فصله  في  التقرير  هذا  خالصة  من  إن 
تمحورت باألساس حول:

-أوال: استمرار غياب أي استراتيجية واضحة املعالم للصيانة وتتبع 
وضعية الطرق الغير املصنفة في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية 

الثاني

-ثانيا: بالنظر إلى التطور الحاصل في التصنيف القانوني للشبكات 
الطرقية للمملكة وتحديد مسؤولية البناء والصيانة واإلصالح الذي 
يبقى منطقيا ويتما�سى مع التطور املؤسساتي العام للبالد خاصة مع 
بزوغ الالمركزية باختصاصات قانونية واضحة إال أنه يبقى موضوع 
نقاش فيما يخص مسؤولية اإلصالح بالنسبة للطرق الجماعية من 
باإلصالح  املرتبطة  القدرات  تملك  منظور  من  وأيضا  تمويلي  منظور 

خاصة التقنية والفنية بالنسبة للجماعات القروية.

- ثالثا: إن غياب الصيانة الطرقية ال يكون وقعه املباشر محصورا 
على األجيال الحالية فقط ولكن يستمر ويمتد، بل إن استمرار اإلهمال 

يورث طرقا غير صالحة لألجيال الالحقة وبتكلفة أعلى تزيد مع الوقت.

لايسدثلاأئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

باإلضافة إلى معيار الديمومة واالستمرارية ارتأت املجموعة:

- إفراد فصل خاص للنظر في مدى تحقق مبدأ العدالة املجالية 
القروية  للمناطق  بالنسبة  وخاصة  ترابيا  البرنامج  مشاريع  توزيع  في 
في  استثنائيا  مجهود  الفصل  هذا  في  البحث  تطلب  ولقد  والجبلية، 
البحث والتحليل في غياب تام للوسائل التقنية املساعدة فعلى سبيل 
املثال غياب اآلليات الكفيلة بتحديد االرتفاع، وبالتالي تحديد املناطق 
املعيقات األساسية خالل  اعتبارها مجاال جبليا كان من  التي يمكن 

مراحل البحث.

وبالرغم من كل ذلك وفي محاولة لإلجابة على السؤال التقييمي 
الخاص بهذا الفصل، انطلقت الدراسة من تعريف متفق عليه ملفهوم 
بالبرمجة  الخاصة  األرقام  قراءة  على  البحث  ثم  املجالية،  العدالة 
الوطني ثم الجهوي واإلقليمي، وعلى مستوى  الطرقية على املستوى 
الجماعات القروية املستفيدة، مع إيالء اهتمام خاص بالجماعات ذات 

الطبيعة الطبوغرافية العالية أي الجماعات الجبلية.

للبرنامج  الشامل  املجالي  البعد  أن  على  الدراسة  وهكذا خلصت 

غطى كل الجهات واألقاليم بنسبة تصل 73 % من الجماعات القروية.

غير أنه بالتركيز على مفهوم العدالة املجالية، يستخلص من خالل 

متابعة توطين املشاريع ترابيا، أن هذا التوطين لم يكن دائما مؤسسا 

على مبدأ الخصاص باالعتماد على نسبة الولوجية واملؤشر التفاضلي إال 

أن نادرا، حيث في أغلب الحاالت يستفيد من أكبر عدد من الكيلومترات 

الجهة أو اإلقليم األحسن ولوجية أو ذات مؤشر تفاضلي مهم.

وللتمكن من محاولة اإلجابة على حجم استفادة الجماعات ذات 

التضاريس الجبلية من البرنامج، ونظرا لغياب تحديد قانوني للجبل 

باملغرب، عمد البحث إلى اعتماد عينة لهذه الجماعات التابعة لألقاليم 

الجبلية باعتماد منهجية خاصة تم التوافق عليها بين أعضاء املجموعة، 

وذلك باالعتماد على معدل علو إقليمي حدد في الثلث من ارتفاع أكبر علو 

باإلقليم ثم العمل على تحديد علو الجماعات التابعة لإلقليم واعتبار 

العلو اإلقليمي  املعدل أي معدل  لهذا  التي تستجيب  الجماعات  كل 

بصفتها جماعة جبلية.

وعلى هذا األساس، يستخلص من عينة الدراسة أن الجماعات 

الجبلية استفادت مما مجموعه 16.81 % من مجموع الطول املنجز في 

إطار البرنامج الوطني الثاني، ليتبين ملجموعة العمل أن البعد املجالي 

لم يكن محددا في توزيع وتوطين املشاريع الطرقية، ألن البرنامج الوطني 

الثاني للطرق قد أسس على معايير اقتصادية واجتماعية ومالية حدت 

من فعاليته املجالية، وأن البعد املجالي في التوزيع والتوطين قد يتحقق 

مع اعتماد معايير أخرى من أهمها اعتماد معيار الكثافة الطرقية في 

عالقتها بمساحة املجال، وفي عالقتها بعدد الساكنة.
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لايسدثلاأئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

انطالقا من االستنتاجات املذكورة بخصوص كل معيار على حدة، 
تعتبر مجموعات العمل في عالقة بمعيار الدوام واالستدامة أن الصيانة 
واالجتماعي  االقتصادي  الوقع  الستدامة  أسا�سي  شرط  الطرقية 

لإلنجازات الطرقية، وهو ما قادنا إلى صياغة االقتراحات التالية:

االقتراح األول؛ إيجاد حل عاجل إلصالح الطرق غير املصنفة من 
خالل وضع برنامج استعجالي خاص بإصالح الطرق املنجزة في إطار 
البرنامج الوطني الثاني، وبالنسبة لإلنجازات الطرقية املستقبلية أيضا؛

ثانيا- وضع إستراتيجية وطنية إلصالح وصيانة الطرق تكون ملزمة 
لكل األطراف؛

ثالثا- أن ال يقل عرض الطرق املنجزة عن 6 أمتار مستقبال ؛

رابعا- اعتماد تقنيات تعتمد على أدوات محلية تتالءم مع طبيعة 
ومناخ وتضاريس املناطق املعنية؛

املنجزة  املقاولة  بها  تتكفل  بالصيانة  بنود خاصة  إدراج  خامسا- 
للمشروع ملدة زمنية محددة؛

-تنظيم دورات تكوينية لتقنيي وموظفي الجماعات الترابية في مجال 
الصيانة تعهد ملعهد التكوين على اآلليات والصيانة الطرقية؛

الترابية على صيانة الطرق وفق  -وفي األخير، تشجيع الجماعات 
معيار العمالة العالية الكثافة أي تشغيل أكبر مستوى معين من أبناء 
لليد  التشغيل  وكثافة  التقنية  البساطة  بين  يجمع  والذي  املنطقة، 

العاملة املحلية.

لايسدثلاأئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

الخالصات  لكل  وتبعا  املجالية،  العدالة  معيار  يخص  فيما  أما 
في  العمل  مجموعة  تقترح  أعاله  تفصيلها  سبق  التي  واالستنتاجات 

تقريرها بالعمل على:

-دعم وتوفير كل شروط نجاح إستراتيجية تنمية املناطق القروية 
والجبلية املسطرة في إطار صندوق تنمية املناطق القروية والجبلية؛

دقيق  بتصنيف  يسمح  الجبلية  للمناطق  واضح  تعريف  -اعتماد 
للمناطق الجبلية ثم وضع تحديد نهائي للمناطق الجبلية وأيضا، وهذا 

هو املهم، سن تشريع خاص باملناطق الجبلية؛

املعطيات  الجغرافي، يضم كل  للتعرف  العمل على وضع نظام   -
السوسيواقتصادية والبيئية للجبل؛

-أيضا إعادة النظر في معايير اختيار املشاريع في املناطق الجبلية 
تأخذ بعين اإلعتبار الطبيعة الجيوفيزيائية والبشرية واإلقتصادية؛

-تخصيص برنامج استثنائي لفك العزلة عن الجبال مع توسيع هذا 
املفهوم ليشمل كل مناحي الحياة؛

في ختام هذا التقديم املختصر، ال بد من اإلشادة بقوة بهذا العمل 
الذي يعد تتويجا ملجهود استثنائي تشاركي نتمنى أن يلقى صدى طيبا 
لدى الحكومة وتستثمر االقتراحات التي جاء بها في وضع االستراتيجيات 
املؤسسة ألية سياسة عمومية أو برنامج مماثل في املستقبل والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

للسيد  الكلمة  بإعطاء  املناقشة  باب  أفتح  املقرر،  للسيد  شكرا 
النائب أحمد صدقي باسم فريق العدالة والتنمية.

لانةئ7ثلايسدثرحمدثصدقي:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايةدةثلاوزرلءثلملحترمون،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

وعلى   ،70 الفصل  منه  خصوصا  الدستور  مقتضيات  على  بناء 
مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة، أتناول الكلمة باسم 
فريق العدالة والتنمية ملناقشة تقرير مساهمة البرنامج الوطني للطرق 
القروية الثاني في فك العزلة عن املجال القروي والجبلي باملغرب، في 

إطار هذه الجلسة املخصصة ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

العمل  ملجموعة  والتقدير  بالشكر  التوجه  من  البد  بداية، 
املوضوعاتية حول التنمية القروية مجال املناطق الجبلية وكل الطاقم 
واملؤسسات واألجهزة الحكومية على املجهود الكبير املبذول في إخراج 
وبقيمة ونوعية وجودة  املعتمدة  باملنهجية  التنويه  التقرير، مع  هذا 

العمل املنجز.

وهذه مناسبة أيضا لإلشادة باإلرادة الجماعية املشتركة وبنفس 
البرملانية  الوظيفة  تنزيل  في  الجميع،  أبدوه  الذي  والتشارك  التعاون 
الجديدة والخاصة بتقييم السياسات العمومية كما أسس لها دستور 
وأيضا  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي  النظام  وأخرجها  ونظمها   ،2011
لتصبح وظيفة محددة وموجهة  بها  لالرتقاء  الالزمة  الرغبة  إبداء  في 
محددة وذات أثر ووقع حقيقي على مسار تدبير السياسات العمومية 
ببالدنا. ونعتبر لحظة تقديم ومناقشة هذا التقرير مناسبة لوضع لبنة 
جديدة تأسيسية لهذه التجربة الجديدة وبداية إقرار تراكم إيجابي بهذا 
الخصوص، وإرساء صرح متين وضامن لنجاعة سياساتنا العمومية، 



عدد.59–27.رجب.1439  )28.أبريل.2018( الجريدة الرسمية للبرملان6 7   

تراكم ينتظر وبتضافر جهود الجميع أن يبوئ بالدنا مستقبال مكانة 
متقدمة في مجال تقييم السياسات العمومية.

لايسدثلاأئيس:

تفضل، التوقيت فيه خطأ تقني عندك 32 دقيقة، ولكن إيال كان 
االختصار املنتج سيكون أفيد.

لانةئ7ثلايسدثرحمدثصدقي:

مرحبا السيد الرئيس.

لايسدثلاأئيس:

لكم الكلمة السيد النائب.

لانةئ7ثلايسدثرحمدثصدقي:

وهي مناسبة لنؤكد مرة أخرى، في فريق العدالة والتنمية، على أن 
احترام وتجسيد مقتضيات الدستور، وتفعيل دور مختلف املؤسسات، 
لآلليات  الحقيقي  واإلعمال  التشريعية،  املؤسسة  من  خصوصا 
الديمقراطية في ذلك، ليعتبر الشرط األساس والضمان األكبر واملحفز 
األقوى لربح كل الرهانات ومجابهة مختلف التحديات منها، بالخصوص 
تلك املرتبطة باإلقالع التنموي واالقتصادي لبالدنا، فال تنمية خارج 

اإلطار الديمقراطي والديمقراطية الحقة تنتج التنمية الحقيقية.

ومن هذا املنظور، نعتبر هذا التمرين السنوي فرصة لترسيخ ودعم 
العمومية،  السياسات  وتقييم  التدبير  مجال  في  الديمقراطي  الخيار 
وتوخي أن تم�سي سيرورتها تحت رقابة وتقييم املؤسسة التشريعية، 
وبشكل  الالزمة،  والتصويبات  التعديالت  إلى  تف�سي  مثمرة  وبطريقة 
مستمر وديناميكي، وهو ما يعتبر في الحقيقة إشراك للمواطنين عبر 
ممثليهم في التأثير الحقيقي على هذه السياسات املوجهة لهم في األصل.

وإذ نسجل وبكل ارتياح أن إنجاز هذا التقرير تم فيه احترام اإلطار 
املرجعي املحدد، وكذا الضوابط املتعارف عليها بهذا الخصوص: اعتماد 
منهجية إشتغال واضحة وفعالة وإطار منطقي محدد ومناس؛، تبني 
آليات التقييم مناسبة وأدوات التحليل ومعالجة منطقية وموضوعية 
وعلمية؛ تحقيق اإلشراك املؤسساتي املطلوب؛ ونؤكد إجماال أنه رغم 
جنينية تجربتنا، فإن مجهود مقارنتها مع تجارب أخرى قديمة وراسخة 

يظهر مدى متانتها بمنهجيتها وبقوة تأسيسها والحمد هلل.

في املقابل، ال يزال من الضروري توفير املزيد من شروط تيسير مثل 
هذه املهام وتجاوز املعيقات التي تعترض القائمين عليها، وتحسين إطار 

أدائها بشكل عام. ونسجل من ذلك:

ضرورة توفير شروط عمل وإمكانيات ذاتية تمكن من ضمان  .•
وترسيخ الحيادية حتى ال يكون االرتكاز في العمل فقط على املعطيات 
يستهدف  التي  والجهات  األطراف  توفرها  التي  والخالصات  والوثائق 

التقييم عملها، كون التقييم البعدي الذي نحن بصدده في هذه الحالة 
ال يضمن أية مفعول تصحيح أو تعديلي للعمل، لكونه يأتي بعد اكتمال 

اإلنجاز؛

نقطة  أو  الصفر  وضعية  مع  للمقارنة  إمكانية  توفر  عدم  .•
اإلنطالقة؛

أهمية التفصيل أكثر في اإلطار املنطقي وجعله بمثابة لوحة  .•
قيادة حقيقية لهذا العمل؛

ضرورة تنويع وسائل البحث والتق�سي خالل عملية التقييم،  .•
ويكون جزء منها ميدانيا ومباشرا؛

باآلثار  املرتبطة  التقييمية  اإلستنتاجات  بعض  محدودية  .•
السوسيو اقتصادية، بفعل محدودية فعالية األدوات املعتمدة؛

استحالة الوصول إلى استنتاجات موضوعية ونهائية أحيانا في  .•
غياب املعطيات الدقيقة كما هو الحال حين البحث عن أسباب ودوافع 

إجراء التحينات املالية للبرنامج؛

ضرورة التوثيق املفصل لسيناريوهات التصحيح أو التغيير  .•
املنشود؛

تحديد شروط وإطار عمل واضح لضمان تعديل وإعادة توجيه  .•
والتوضيحات  السيناريوهات  على  بناء  العمومية،  السياسات  هذه 

املقترحة. فال معنى بالطبع لتقييم ال يولد التغيير.

كما ينبغي تضمين التقرير توصيات مفصلة بخصوص ترصيد  .•
العمل والقدرات وترصيد التراكم الحاصل في ذلك. كل هذا مع اإلشارة 
إلى كون معظم هذه املالحظات تدخل في حيز الشروط املوضوعية وليس 

الذاتية لعمل املجموعة.

لايسدلتثولايةدة،

بالسياسة  االرتقاء  في  فعليا  يساهم  أن  ينتظر  التقييم  هذا  إن 
واملناطق  الجبلية  املناطق  عن  العزلة  بفك  العالقة  ذات  العمومية 
بهذا  املسجلة  واالختالالت  اإلشكاالت  وتدارك  عموما،  القروية 
الخصوص. وقد كانت مجموعة العمل موفقة خالل إنجاز هيكل ومنهج 
التقييم، خصوصا عند التوافق بشأن مجموع املعايير املعتمدة، وأيضا 
بخصوص األسئلة املحورية، وأيضا األسئلة الفرعية املوجهة لفحص 

تحقق تلك املعايير. ومن هاد املعايير:

-معيار املالءمة والتناسق الداخلي والخارجي؛

-معيار الفعلية والفعالية ؛

معيار الديمومة والدوام؛

-معيار العدالة املجالية.

هذا مع تسجيل مالحظات عدم اعتماد بشكل مستقل وواضح ملعيار 
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مرتبط باالندماج والتكامل واالتقائية مع السياسات العمومية األخرى، 
ما�سي ديال الطرق، السياسات العمومية األخرى، وإن تم التطرق لذلك 
بشكل ضمني وغير مفصل، حيث في نظرنا ينبغي النظر إلى السياسة 
التدخالت  في  األولويات  تحديد  حين  فمثال  واحدة.  كسلة  العمومية 
في  نساوي  أن  يمكن  ال  الطرق،  مجال  في  القروي  للعالم  املستهدفة 
التعامل بين منطقة تتوفر على الخدمات االجتماعية كالصحة والتعليم 
وغيرها، ومنطقة أخرى ال تتوفر فيها، ألن من أهداف السياسة الطرقية 
أصال هو تسهيل الولوج لتلك الخدمات. كما أنه أحيانا قد يتم إنجاز 
بنيات اجتماعية مهمة يتوقف تشغيلها واستغاللها على إيصال الطريق 
إلى مواقعها، كما أن األخذ بمقاربة التكامل واالندماج يمكن أيضا من 
تخفيف العبء على ميزانية الدولة، فإنجاز الطريق مثال قد يغني من 
إحداث مؤسسة دور الطالب والطالبة أو مؤسسات اجتماعية أخرى، 

واألمثلة الحية على ذلك كثيرة.

إن التقرير الذي بين أيدينا مكن بشكل مشجع من تثمين ما تم 
تحقيقه في هذا املجال، والوقوف على حجم الجهود املبذولة في مجال 
فك العزلة عن املناطق الجبلية والقروية، فال يمكن إنكار مجهودات 
الدولة بهذا الخصوص، على تعاقب مختلف الحكومات، بداية ظهور 

معالم سياسة عمومية حقيقية بهذا الخصوص.

ومن نقائص البرامج الطرقية هي أنها ال ترقى أن تكون بمواصفات 
في  خصوصا  والفعلي،  الحقيقي  التوجه  حقيقية،  عمومية  سياسة 
السنوات األخيرة، إلقرار العدالة املجالية وتقليص الفوارق بين املناطق 
في مجال توفير البنيات الطرقية وتحسين إطار الحكامة بهذا الخصوص.

من  العديد  على  األصبع  يضع  التقرير  فهذا  الوقت،  نفس  وفي 
اإلشكاالت واالختالالت التي ينبغي تصحيحها.

وإذ نسجل هنا مع أخرى لم ترد في التقرير، فإننا نرفقها بتوصيات 
ومقترحات قصد املساهمة في تحفيز عملية تجاوزها ومعالجتها:

- أوال: إشكالية الكيف بمقابل الكم، حيث يمكن أحيانا الوقوف 
وبسهولة على ضعف جودة اإلنجاز، مع ظهور مبكر ملؤشرات تدهور 
البنايات املنجزة. وما يزيد من وقع ذلك، هو عرض الطريق املحدد في 
الطريق ويساعد على تدهورها  أمتار والذي يصعب استعمال  أربعة 
في  يتم حاليا تجاوز هذا اإلشكال  أنه  إلى  السريع، مع اإلشارة فقط 
البرامج الطرقية الجديدة ورفع عرض الطريق إلى 6 أمتار على األقل 
كاختيار تقني تبنته الوزارة الوصية في السنوات األخيرة وظهرت جليا 
تمرير بعض  اختيارات مدارات  اإليجابية. وأيضا هناك سوء  نتائجه 
املسالك، حيث ال يتم تجنب املواقع الخطيرة واملنعرجات الشديدة، 
في حين تتوفر خيارات أفضل، وسبب ذلك هو عدم القيام باملجهود 
أو االجتهاد الضروريين لرسم مسالك جديدة وشقها واالحتفاظ فقط 
باملسالك القديمة التي قد يرجع عهد تمريرها إلى زمن ما قبل استعمال 
العربات. هذا أيضا مع ضعف وسائل وتدابير حماية املنشآت ووقايتها 

من آثار السيول وتسربات املياه ومن تساقط األحجار في املناطق الجبلية 
والسفحية، وأيضا عدم االحتياط من سوء استقرار وثبات القاعدة 
الصخرية التي تنجز عليها الطريق. هذا إضافة إلى ضعف توفير املنشآت 
الفنية ومستلزمات التشوير، هذا إشكال يهدد سالمة مستعملي هذه 

الطرق القروية.

نسبة  تحقق بخصوص  بما  ننوه  بالطبع  فإنه  الكم،  وبخصوص 
اإلنجاز، وقد تم بالفعل برمجة الشطر األخير املتبقي لسنة 2016 التي 
كانت السنة اإلضافية الستدراك زمن اإلنجاز املتوقع انتهاؤه سنة 2015. 
وبالتالي، وبالنظر إلى حجم البرنامج واإلشكاالت التي اعترضت العديد من 
تدخالته، فإن احترام الحيز الزمني إجماال قد تحقق بنسبة كبيرة، وإن 
كان األمر على خالف ذلك بشأن بعض املشاريع التي طال زمن إنجازها 
أكثر من الالزم ووصل أحيانا إلى عدة سنوات بفعل إشكاالت تقنية 
وأخرى مرتبطة بالتمويل، خصوصا عدم قدرة العديد من الجماعات 
الترابية من الوفاء بالتزاماتها وهذا إشكال حقيقي ينبغي أن تتوفر له 

أجوبة حقيقية.

- ثانيا: غياب إطار موحد ومتكامل ملعايير فك العزلة، وقد أبدت 
مجموعة العمل مالحظتها بخصوص قصور املعايير املعتمدة ديال عدد 
الكوانين والبعد من الطرق السالكة، مع ضرورة اإلقرار أيضا بمحدودية 
استعمال مؤشرات أخرى وطريقة احتسابها من قبيل املؤشر التفاضلي 
للولوجية، فيظهر من الالزم إرساء إطار متكامل ملعايير فك العزلة يأخذ 
بعين االعتبار مختلف املعطيات والسياقات، ويتقاطع مع باقي البرامج 
والسياسات العمومية األخرى، ويتم ترسيمه بنص قانون، ما يبقاش 
فقط في الديباجة ديال البرامج مثل البرنامج األول والثاني كما سبقت إلى 
ذلك بعض الدول والتجارب، هنا نذكروا القانون ديال باسكو الفرن�سي 
اللي حدد املؤشرات واملعايير الدقيقة ديال فك العزلة في فرنسا، وهذا 
سيمكن من تجاوز مختلف االعتبارات غير املوضوعية التي قد تؤثر 
أحيانا على توجيه برامج توطين الطرق، ويتم بفضل ذلك تجاوز كل أنواع 
الجدال والخالف والحزازات التي تثار خالل إنجازات البرامج الطرقية. 
ووفق تلك املعايير يتم، بشكل شفاف وموضوعي، إرساء لوائح تنقيط 
وترتيب التدخالت واألولويات حتى على املدى البعيد، مما سيمكن أيضا 
من تجاوز إشكال غياب التكافؤ بين الجماعات الترابية الذي يعتبر من 
املواضيع ذات الحساسية الكبيرة، حيث وبفعل اعتبارات غير منصفة 
وغير موضوعية أحيانا، نجد جماعات تخترقها الطرق وتحيط بها من كل 
الجهات وأخرى نجدها برصيد طرقي ضعيف أو منعدم، وقد وقفنا مع 

األسف على أمثلة ونماذج من هاذ النوع.

- ثالثا: اختالل التدابير التقنية خالل التحضير للتدخالت وخالل 
التوقعات  في  املرتكبة  األخطاء  خالل  من  نكتشفه  وهذا  مواكبتها، 
التقنية  التوقعات  في  إذن  املسؤولة.  الجهات  أقرتها  والتي  التقنية 
واملالية وفي عدم اإلحاطة بمختلف جوانب وشروط اإلنجاز، كتصفية 
اإلنجاز  تقنيات  تكييف  عدم  وفي  الطريق،  محارم  وإخالء  العقارات 
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واملواد والتقنيات املستعملة مع ظروف املحيط، سواء الطبيعية أو 
البيئية والجيوفيزيائية، أيضا عدم رصد املخاطر خصوصا الطبيعية 
التي تحدق باملنشآت املقامة، وكل هذا تكون له عواقب وخيمة على 

طبيعة اإلنجازات وديمومتها وعلى إتمام املشاريع وجاهزيتها.

هنا البد من إقرار إطار لترتيب املسؤوليات على مختلف املستويات، 
خصوصا منها املستوى التقني، فال يعقل أن يتم هذر امليزانيات من غير 
تحقيق األهداف املسطرة بفعل قصور في املسؤولية التقنية أو إهمال 
أو ما شابه ذلك. هذا مع فرض تعميم استعمال الوسائل التكنولوجية 
الحديثة، من خالل دفاتر تحمالت املشاريع، مما سيمكن من مسايرة 
التقدم الحاصل في هذا املجال. مثال هنا، ملا ال فرض اعتماد طريق 
الطرق  ديال  السكانير  تكنولوجية  باستعمال  املنجزة  الطرق  فحص 
املعتمدة في العديد من الدول؟ واللي بدا حتى االعتماد ديالها في بعض 
البرامج، خصوصا ديال تقليص الفوارق جهة درعة-تافياللت مثال. كما 
نجد أيضا أن من أوجه وتجليات قصور الجانب التقني ما له عالقة 
بالتخطيط لبنيات الشبكات الطرقية، فمثال قد تتوفر إمكانية استفادة 
بتمريره عبر مدار  التجمعات السكنية من مسلك طرقي  العديد من 
محدد يتيح ذلك، ولكن على العكس يتم تمريره بمدار ال يمكن إال من 
استفادة القليل منها أو منه.كما أن الكثير من التدخالت يمكن جعلها 
تدخالت ذكية تحقق مردودية أكبر من حيث الوقع والتغطية وبأقل 

تكلفة، ولكنها تعوض مع األسف بأخرى أقل منها مردودية وأكبر تكلفة.

أيضا في نفس اإلطار، فينبغي إدماج بعض املقاربات الجديدة التي 
أصبحت ضرورية وحاسمة في نجاح التدخالت وفي ضمان ديمومتها 
وفعاليتها، منها املقاربة البيئية ومقاربة التنمية املستدامة، حيث من 
الضروري إدماج مقاربة التغير املناخي، حيث اإلرهاصات الجدية لهذا 
التغير في العقود األخيرة تلزمنا باتخاذ االحتياطات الضرورية والالزمة 
واستباق آثار تلك التغيرات خالل برمجة البنية الطرقية وحين إنجازها، 
خصوصا وأن بالدنا تتبوأ مكانة خاصة في املجال ديال مقاومة التغيرات 
املناخية من األوائل ديال الدول اللي صادقات على اتفاقية األطراف 

ديال 1990 ديال مجابهة التغير املناخي.

-رابعا: إشكال التخطيط املالي والنجاعة املالية، بشكل دقيق ومؤكد 
هذا جزء من األسباب الحقيقية التي ترتب عنها ذلك بفعل عدم حيازة 
املعطيات الضرورية، وهو ما كان مبعثا لتساؤالت حقيقية بخصوص 
التركيبة املالية وما يتصل بمساهمات الجماعات الترابية، خصوصا 
ذات اإلمكانيات املحدودة، فإنه ينبغي إعادة النظر في ذلك إلزالة العبء 
امللقى على عاتقها وإنصاف ساكنة املجاالت املتضررة من هاذ املعطى، 
وفتح نقاش تساهم فيه املؤسسة التشريعية إلعادة النظر بشكل جذري 
في هذه املساهمة أو تحديد شروط مناسبة وميسرة تزيل هذا العبء أو 
تخفف منه على األقل، ويحافظ على تكافؤ الفرص في االستفادة من 
البنيات الطرقية. وملا ال مثال تحمل الحكومة، من خالل القطاع الو�سي 
على الجماعات الترابية، لجزء من العبء املالي وتوجيه جزء من جهود 

الدعم املركزي لها الغرض بإعادة ترتيب وتوجيه العالقة املالية بين 
الطرفين، مما سيساهم أيضا بشكل أو بآخر على تحفيز إقرار شفافية 

معايير الدعم والتمويل املوجه للجماعات الترابية.

وبخصوص مصادر التمويل الدولي للمشاريع فإنه ينبغي أن تحدد 
ملشاريع  املوجهة  القروض  حيث  والنهائية،  الحقيقية  أغلفتها  بدقة 
الديون  وخدمات  فوائد  من  املعروفة  لإلشتراطات  تخضع  الطرق 
وتعقيدات تمتد في زمن يصعب معه تحديد قيمتها، وبالتالي تحديد 

ومعرفة تكلفة إنجاز الطرق في حينه.

-خامسا: إشكال الصيانة، وهذا إشكال أوضحه التقرير وجاءت به 
تقارير سابقة مختلفة، ورغم بذل الحكومات األخيرة ملجهود كبير بهذا 
الخصوص، وإرساء برامج للصيانة الطرقية موجهة خصوصا للطرق 
املصنفة التابعة لقطاع التجهيز، فإن األمر يستلزم وضع إطار خاص 
يسهر على توفير الصيانة ملختلف البنيات الطرقية خصوصا منها غير 
للصيانة  الزمنية  واألجندة  واملسؤوليات  اإللتزامات  يحدد  املصنفة، 

والجدولة املالية لها، وأيضا معايير دقيقة لبرمجة التدخالت.

الطرح حيث  مع  متوافقة  التقرير  بها  التي جاء  التوصيات  وتبدو 
أو�سى التقرير بإرساء استراتيجية وطنية للصيانة الطرقية؛ ونو�سي هنا 
بالتوجه وفق هذا املنظور وإدماج معطى الصيانة وبشكل إلزامي، ومنذ 
البداية في مختلف املشاريع الطرقية، مع اإلشارة إلى أن هاد اإلشكال 
املسجل بخصوص الصيانة، يمثل أكبر تهديد بعدي يعاني منه الرصيد 
الطرقي الذي وفره البرنامجان األول والثاني، وإن لم يتم تداركه فإن 
عواقبه ستكون جد مكلفة تنتهي بهدر امليزانيات الكبيرة التي خصصت 
لهاته البرامج. وإرهاصات ذلك ووقعه السلبي قد ظهر بالفعل في الكثير 
من املواقع، والقاعدة املعروفة تؤكد على أن تكلفة عدم الصيانة أكبر 
بكثير من تكلفة مباشرة الصيانة، مع اإلشارة هنا أيضا، إلى كون التقرير 
لم تتوفر له معطيات دقيقة ومحينة بخصوص وضعية الرصيد الطرقي 

املنجز وما آل إليه لحظة إنجاز هذا التقييم.

كما أننا أيضا نؤيد املقترح الذي جاء في التقرير ويق�سي بإدماج 
بنود تلزم املقاولة بإجراء الصيانة واإلصالحات الضرورية ملدة معينة 
بعد انتهاء أشغال املشروع، وذلك وفق شروط واضحة ومحددة، وهذا 
بالطبع سيعزز دوافع تحقق جودة األشغال. أيضا كون غياب خطط 
واضحة وملزمة لهذه الصيانة وعدم األخذ بعين اإلعتبار، يشكل مؤشرا 
املشاريع  في  للمساهمة  املانحة  الهيئات  إقناع  مسار  على  يؤثر  سلبيا 

الطرقية ببالدنا.

لإلشارة فقط إلى أن اعتبار مهمة الصيانة من صميم اختصاصات 
الجماعات الترابية، من خالل التزامات البرنامج الثاني غير ذي وجاهة 
بتحمل  ملزمة  التأويل  في  املساهمة  األطراف  وأخالقيا، وكل  منطقيا 
نصيبها من أعباء الصيانة، حفاظا على مآل املال العام الذي ساهمت 

به في البرنامج.
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-سادسا: حكامة الصفقات وجاهزية املقاوالت، حيث يتم تسجيل 
إشكاالت واختالالت مرتبطة بها تؤثر سلبا على إنجاز األشغال وجودتها، 
وأيضا على تدبير امليزانيات املرصودة، ولكن في السنوات األخيرة سجلنا 
بارتياح كبير ما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات لتصحيح الوضع من 
خالل إعادة تكييف وتصنيف املقاوالت، وإقرار أفضلية املقاولة وطنية 
وتشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة مع إرساء إطار جديد للصفقات 
باألساس  ترتكز  تدبيرها،  في  جديدة  قواعد  إقرار  يتوخى  العمومية، 
على الحكامة الجيدة وأهداف التنمية املستدامة وترسيخ املزيد من 
الشفافية واملنافسة وتحسين مناخ التنافس. وهذا من خالل ما جاء 
ميدانية  إجراءات  من  ذلك  رافق  وما   ،2013 مارس   20 مرسوم  به 
من تشديد املراقبة ومحاصرة السلوكات غير املنضبطة وكل أشكال 
التالعبات التي تسجل بهذا الخصوص، ونأمل أن يتم امل�سي في هذا 

املسار صونا للمكتسبات وتوخيا األفضل بهذا الشأن.

موجهة  وطنية  سياسة  بغياب  املرتبط  العام  اإلشكال  -سابعا: 
للمناطق الجبلية سياسة يمكن أن تعطينا إجابات حقيقية ملختلف 
اإلشكاالت التي يعرفها الجبل والتي كشف عنها التقرير الذي بين أيدينا 
عن جزء منها فيما يرتبط بالطرق وفك العزلة، إشكاالت نعاينها باستمرار 
كنواب برملانيين وقد وقفنا عليها خالل فعالية القافلة التي فريقنا هذه 
السنة لهذه املجاالت وهذه السياسة العمومية ينبغي أن يؤطرها تشريع 

وطني خاص بالجبل حان الوقت أن تتوفر عليه بالدنا.

ولوضع الحد ملا تعانيه هذه املناطق من إشكاالت، خاصة تعيق 
مختلف أشكال التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية بها، وهي إشكاالت 
لها،  املميزة  والبيئية  واملناخية  التضاريسية  بالخصوصية  مرتبطة 
بمميزات  وثقافية  واجتماعية  واقتصادية  تضاريسية  وحدة  فالجبل 
محددة تستوجب إقرار سياسات تدبيرية خاصة وتتطلب تحفيز آلية 
إشكال  رأسها  وعلى  يعرفها  التي  اإلشكاالت  ملواجهة  الذاتية  التنمية 
وهذا  الطرقية،  البنيات  في  الخصاص  ومشاكل  الجغرافية  العزلة 
يتما�سى مع التوجه الجهوي لبالدنا وأيضا يتم�سى مع توفر بالدنا مجموع 
القوانين التي تهم مجاالت مختلفة من القانون ديال الساحل والقانون 
ديال املناطق ديال املراعي وغيرها؛ تشريع وطني وسيا�سي عمومي ينبغي 
أن يستهدف اإلعتراف بالخصوصيات املختلفة للمناطق الجبلية واألخذ 
بعين اإلعتبار إقرار آلية التضامن الوطني لفائدة هذه املناطق؛ إرساء 
قواعد التنمية الذاتية الشاملة واملندمجة واملستدامة في هاد املناطق، 

وأيضا تحديد املجاالت الجبلية بدقة وتعريفها.

النجاح الحقيقي لهذا  العدالة والتنمية أن  ونؤكد في إطار فريق 
التمرين يتمثل في مدى استثمار توصياته ومخرجاته بشكل يمكن من 
تجويد وتحسين أداء السياسات العمومية املوجهة ملجال الطرق ببالدنا، 
املستجدات  مختلف  استعراض  اإليجابي  للتراكم  إقرارا  ينبغي  وهنا 
والتحوالت التي طرأت على السياسة الطرقية فيما بعد اعتماد البرنامج 
الوطني الثاني، ونسجل تقاطعات تلك املستجدات مع توصيات التقرير، 

ونستدعي لهذا الغرض وثائق مرجعية خصوصا منها البرامج الحكومية 
آخر قوانين املالية واإلجراءات والتدابير العملية والفعلية املعتمدة من 

لدن الجهات املسؤولة عن السياسة الطرقية.

بخصوص البرنامج الحكومي أبريل2017، فقد أفرد حيزا ومحورا 
مستقال لتعزيز التنمية البشرية والتماسك اإلجتماعي واملجالي، حيث 
ألول مرة تم إدماج وبشكل واضح رفع الولوج للطرق في العالم القروي 
ضمن املقاربة الخاصة بالتماسك اإلجتماعي واملجالي، مع تحديد مؤشر 
طموح خالل الوالية الحكومية الحالية وهو املرور من 79 إلى 90 % فيما 
يخص الولوج للطرق، وهذا في حد ذاتها تغيير في مقاربة معالجة فك 
العزلة ومعاييرها بالطبع، مما يتوافق مع توصيات التقرير خصوصا فيما 
يرتبط بضرورة إعطاء األولوية للمعيار الحقوقي املتمركز على اإلنسان 
في فك العزلة، وهو نفس التوجه الذي عززه قانون املالية 2018 حيث 
في مذكرته التقديمية أكد على امل�سي على نفس منوال البرنامج األول 
والثاني للطرق القروية، وهو ما دعت إليه إحدى التوصيات الواردة في 
التقرير وبالطبع هنا وفق املقاربة الجديدة الخاصة بتقليص الفوارق 
اإلجتماعية واملجالية، دون أن نن�سى أن البرنامج الحكومي ديال يناير 
البنيات  توزيع  في  املجالية  العدالة  قواعد  إلقرار  سباقا  كان   2012
الطرقية. أما ما يرتبط باإلجراءات العملية املتخذة من طرف األجهزة 
في  الواردة  التوصيات  مع  بالفعل  يتوافق  منها  فالعديد  الحكومية 

التقرير، ومن ذلك:

-تحسين إطار الحكامة الخاص بالصفقات العمومية؛

مع  خصوصا  الطرق  البرامج  إقرار  في  التشاركية  املقاربة  -انتهاج 
الجماعات الترابية؛

الفوارق  تصحيح  ومحاولة  املجالية  العدالة  معايير  على  -التركيز 
املسجلة بهاد الخصوص، ونسجل هنا وألول مر تستفيد العديد من 
املناطق التي لم تكن واردة على الخرائط ديال الطرق أصبحت تستفيد 

والحمد هلل من شبكات طرقية؛

امليزانية  نصف  حيث  الطرقية  الصيانة  ببرامج  أكثر  -اإلعتناء 
املخصصة للطرق حاليا موجهة للصيانة؛

أكثر صرامة  آليات  باعتماد  الطرق  التقني إلنجاز  اإلطار  -تحسين 
للمراقبة واملتابعة؛

-اعتماد خيار رفع عرض الطريق إلى أكثر من أربعة أمتار على األقل ما 
يكونش قل من ست أمتار؛

-الدفع بعملية التصنيف وترقية الطرق واستفادة مجموعة من 
الطرق التي تمر حصريا بالعالم القروي واعتبارها محاور مهيكلة لينتقل 

طول الطرق الرئيسية إلى 15782 كيلومتر؛

-السعي إلى إعادة هيكلة قطاع الدراسات الطرقية، وهذا نعتبره من 
األولويات؛

-تقوية عملية التشوير الطرقي.
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في األخير، البد من التذكير من جديد بأن ضمان نجاح خيارات 
رهين  العمومية  السياسات  بمختلف  املتصلة  املجاالت  في  بالدنا 
بترسيخ الخيار الديمقراطي وتثبيت أركانه وترجمته بممارسات عملية 
كالتي نحن بصددها اليوم، حيث املؤسسة التشريعية وممثلي األمة في 
تمرين تفحص ومعالجة وتقييم سياسة عمومية في مختلف أطوارها 
وسيرورتها، سياسة عمومية لها الوقع واألثر الكبيرين واملباشرين على 
حياة املواطنين، وأيضا على ميزانية الدولة ومؤسساتها، وعلى مختلف 
تقييمنا  نعلن  وإذ  لبالدنا،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الحياة  مناحي 
اإليجابي لكيفية ممارسة هذا التمرين الدستوري، نؤكد على ضرورة 
متابعة تنزيل التوصيات واملخرجات التي جاء بها التقرير وأيضا التي 
ستتمخض عن هذا النقاش والتفاعل الذي نحن بصدده اليوم، مع 
وإقرارا  للمكتسبات  ترصيدا  للتعاون  فريقنا  استعداد  كامل  إبداء 
للتراكم اإليجابي بهذا الخصوص واستشراف ألفق أفضل، شكرا السيد 

الرئيس املحترم.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة اآلن 
للسيد النائب أحمد شوكي.

لانةئ7ثلايسدثرحمدثشوكي:

لايسدثلاأئيس،

لايسدثلاوز أ،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين،

مناقشة  في  أساهم  أن  يشرفني  واملعاصرة،  األصالة  فريق  باسم 
القروية  للتنمية  املوضوعاتية  العمل  أنجزته مجموعة  الذي  التقرير 
مجال املناطق الجبلية حول مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية 
الثاني في فك العزلة عن املجال القروي والجبلي باملغرب، وإذ ننوه بهذه 
املبادرة التي تكرس مراقبة مجلس النواب لعمل الحكومة مراقبة نطمح 
من خاللها لعقلنة التدبير الحكومي للشأن العام، نرى أن اختيار هاذ 
املوضوع يكشف الخصاص املهول الذي ال يزال العالم القروي والجبلي 
يعاني منه في مجاالت عدة، ويطرح ضعف العدالة املجالية واإلجتماعية 
ببالدنا، املوضوع يكشف أن البرنامج الوطني للطرق القروية في نسختيه 
األولى والثانية على امتداد 20 عاما لم يحقق طموح املغاربة في فك 

عزلتهم.

مناقشتنا أيها السادة والسيدات، لهذا التقرير، ينصب على املنهجية 
العام، فحول املنهجية نالحظ أن  والخالصات والتوصيات والتقييم 
التقرير استند على معطيات إدارية أعدتها اإلدارة بنفسها عن نشاطها، 
في حين إنها قد تكون هي في موضع اإلتهام، وبالتالي فاملعطيات اإلدارية 

بدون تمحيص ال تفيد كثيرا في الوصول إلى الحقيقة، وكان من األجدر 
املجتمع  بتقارير  واإلستئناس  متخصصة  دراسات  مكتب  إلى  اللجوء 
املدني الذي أصبح بدوره شريكا دستوريا في تدبير الشأن العام، التقرير 
حدد كثيرا من املفاهيم التي وظفها في دراسته، لكنه لم يحدد مفهوم 
املركزي في تقييم مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك 
العزلة عن املجال القروي والجبلي، ويتعلق األمر بطبيعة مفهوم املجال 
القروي، هل هو مفهوم إداري أم اقتصادي أم سيا�سي أم اجتماعي أم 
ثقافي؟ وهل فك العزلة هو فقط الطرق وربط القرى واملداشر بالشبكة 
الطرقية؟ وهل الربط بالشبكة يعني شق الطريق من جديد أم إصالح 
الطريق املتدهورة واملتالشية؟ أم فك العزلة هو توفير الحد األدنى من 
شروط العيش الكريم من ماء وكهرباء وطرق ومستشفيات ومدارس 

ومرافق إدارية حيوية؟

إن الحرمان من شروط العيش الكريم يمثل أعلى درجات العزلة 
اإلجتماعية، فكم من مدشر موصول بالشبكة الطرقية ويتوفر على 
يطرح  ما  وهو  الضرورية،  املرافق  إنعدام  من  مهجورة  لكنها  مدرسة 
القروي  املجالين  في  املطبقة  العمومية  السياسات  التقائية  إشكالية 
والجبلي، وهذا إغفال جوهري في منهجية التقرير الذي يبدو أنه اعتمد 
بكل بساطة التقسيم أو التقييم اإلداري والترابي وركز على عملية الربط 
بالشبكة الطرقية حسب معايير البرنامج وتطبيق معايير الغير املنصفة 
وخاصة التواجد على مسافة كلمتر واحد من الشبكة الطرقية وكذا 

الكثافة السكانية بزيادة عدد الكوانين عن خمسين كانونا.

التقرير، أيها السادة والسيدات، لم يميز في دراسته بين السياسات 
العمومية وتقييمها وبين البرامج، السياسة العمومية هي تصور قطاعي 
األهداف  محددة  قطاعية  إستراتيجية  في  يتجسد  ومتكامل  شامل 
دائما  مؤطرة  وهي  واملكان،  الزمان  في  تنفيذها  ووسائل  واملخططات 
بالسياسة العامة للحكومة بمختلف مكوناتها وهذا ما لم نجد له أثرا 
في منهجية التقرير، وبالتالي في التقييم لهذه املنهجية ال ينسجم بتاتا مع 
مفهوم تقييم السياسات العمومية كما كرسها الدستور الجديد وحدد 

مسطرتها النظام الداخلي ملجلسنا املوقر.

وأمام صعوبة تحديد املفاهيم وقصر مدة اإلنجاز وغياب الدراسات 
السوسيو اقتصادية، استسلمت مجموعة العمل ملا توفر لها على عالته، 
وبهذا االستسالم تكون قد ساهمت بنسبة كبيرة في تبييض اإلختالالت 
الكبرى التي عرفتها عدة جوانب من البرنامج الوطني للطرق القروية، 
كيف يعقل إقصاء من ابتعد عن الشبكة بكيلومتر واحد وبضعة أمتار؟ 
كيف يعقل أن تعطى له األولوية القصوى للمعيار املالي واإلقتصادي 
في الربط الطرقي للبرنامج الوطني للطرق القروية على حساب معيار 
التنمية البشرية التي انطلقت كورش ملكي سنة 2005 مع انطالقة 
بطرق  فقط  تهتم  الحكومة  أن  يعقل  الثاني؟ كيف  الوطني  البرنامج 
مصنفة وتهمل الطرق الغير املصنفة والطرق الجماعية وكأنها طرق غير 
تابعة للدولة املغربية؟ والحقيقة الصادمة في هذا الصدد أن 44 % 
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مما أنجزه البرنامج يبقى بدون صيانة مما يعرضه للتلف وسنحتاج إلى 
برنامج آخر لإلصالح أو برنامج استعجالي خاص بإصالح الطرق املنجزة 
في إطار البرنامج الوطني الثاني نفسه، والحقيقة الصادمة األخرى أن 
املجال الجبلي لم يستفد من تغطية البرنامج الثاني إال بنسبة 16.81 % 
حسب بيانات التقرير، وهذا يدل على أن املجال الجبلي يظل ضحية 
إقصاء ممنهج من قبل السياسة الحكومية سواء على مستوى الربط 
الطرقي أو الخدمات العمومية األساسية األخرى ويستمر ذلك حتى في 
الكبرى،  واالجتماعية  الحقوقية  رغم حمولته  الجديد  الدستور  ظل 

ولهذا تفاجئنا صور الفقر املدقع في مناطقنا الجبلية هنا وهناك.

أما على مستوى تنفيذ البرامج، فإن مؤشرات التنفيذ أبانت أن 
الوتيرة املبشرة بها 1500 كلم في السنة لم تتحقق حتى بعد زيادة سنة 
كاملة في عمر البرنامج الثاني ونسبة الولوج اإلقليمية لم تتحقق إال 
بنسبة 34 % والكلفة املالية اإلجمالية للبرنامج الطرقي الثاني ارتفعت 
في ظرف ثالث سنوات ب 30 % ونتج عن التأخير في اإلنجاز ارتفاع كلفة 

الكيلومتر ب 30 %.

السؤال  فإن  للبرنامج،  السوسيو-اقتصادي  اآلثار  مستوى  وعلى 
القروية  باملناطق  البشرية  التنمية  مؤشرات  عن  ماذا  هو  املؤرق 
والجبلية بعد هذا البرنامج، إنها لم تتحسن بشكل ملموس مما يعيد 
طرح إشكالية النجاعة وإشكالية عدم التقائية السياسات الحكومية 
في التعامل مع املجالين القروي والجبلي. إنها بكل أن صراحة معضلة 
حكومتنا بامتياز وال يبدو أنها في طريق العالج، فالعديد من املؤشرات 
تدل على تعميق أزمة التنمية البشرية في املجال الجبلي. أما توصيات 
التقرير، فإنها ال تنسجم كثيرا مع مضامين التقرير وخالصاته ونعتبرها 

في فريق األصالة واملعاصرة غير كافية.

وبخصوص تقييمنا العام، فإننا ننبه الحكومة إلى أن بالدنا تعيش 
املسؤولية  ربط  حيث  من  حقيقية  وطفرة  جديدة  ديناميكية  بداية 
باملحاسبة والصرامة في تدبير الشأن العام وصرف املال العام في خدمة 
الوطن واملواطن والصالح العام، كما أننا ننبه الحكومة إلى أن أسباب 
اإلستقرار العميقة توجد باملجال القروي والجبلي ألن هذين املجالين 
يشكالن العمق اإلستراتيجي للمجال الحضري فهما يطعمانه ويخدمانه، 
ولهذا استقرار املدن من استقرار املجال القروي والجبلي وازدهار املدن 
من تنميته وتحسين ظروفه، وال يعقل أن تهمله السياسات العمومية وال 
يعقل أن املجال الجبلي لم يستفد من البرنامج الوطني للطرق القروية 

الثاني إال بنسبة 16.81 % من منجزات البرنامج.

إن املؤشرات املقدمة حول نجاعة البرنامج الطرقي الثاني محيرة، 
ألنها لو كانت صحيحة ما كان ملعاناة سكان املناطق الجبلية أن تكون 
والتطبيب  الولوجية واملواصالت  في مجال  الحدة  الدرجة من  بتلكم 
والتمدرس والتشغيل والسكنى. هل صحيح أن تقييم الحكومة للبرنامج 
الوطني عبر مؤشرات القياس املوضوعي تفيد في تقليص الفقر في املجال 
القروي والجبلي بنسبة 30 % مع نهاية سنة 2015؟ علما أن البرنامج 

لم يكتمل تنفيذه رغم زيادة سنة كاملة في أجل تنفيذه؟ وهل تؤكد 
الحكومة أن الدخل الفردي فعال ارتفع بشكل ملموس بالوسط القروي 
بفضل املساهمة املباشرة وغير املباشرة للبرنامج الوطني للطرق القروية 
الثاني من 2000 درهم إلى 3000 درهم؟ وهل تؤكد الرفع من النسبة 
العامة للتمدرس من 56 إلى 70 % سنة 2015؟ وهل تؤكد تحسين 
تمدرس الفتاة وارتفاع نسبته إلى 70 % سنة 2015؟ وارتفاع تمدرس 
نسبة الفتيان إلى 72 % في مناطق تنفيذ البرنامج الطرقي الثاني؟ ما 
رأي الحكومة في عدم قدرة مهندسن البرنامج على توقع ارتفاع كلفة 
مشاريع البرنامج بنسبة %27,4، ما رأيها في تنفيد البرنامج الطرقي الثاني 
دون برنامج صيانة منجزاته الستمراره في إنتاج آثاره املختلفة وخاصة 
السوسيو اقتصادية؟ ملاذا لم تحترم فعليا املعايير املعتمدة في اختيار 

املشاريع الطرقية وموقعها وخاصة مؤشر الوصولية الولوجية؟

هل لديكم السادة الوزراء، هل لدى الحكومة حال ملعالجة عجز 
الجماعات عن الوفاء بإلتزاماتها املالية في البرنامج الثاني؟ وفي البرنامج 
املقبل حيث بقيت نسبة تمويلها محصورة في 70 و%60؟ ما مصير أكثر 
من 120 اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل والجماعات الترابية 

بشأن املشاريع الطرقية؟

أيها السيدات والسادة، هذه فقط بعضهم من األسئلة الكثيرة التي 
تثيرها خالصات وتوصيات تقرير مجموعة العمل املوضوعاتية حول 
مدى مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن 
املجال القروي والجبلي، إن إجابة الحكومة عنها سيساعدنا على فهم 
البرنامج املذكور وعلى مواكبة التحضير للبرنامج السالف الثالث املقبل 

إن كان في النية إعداده، والسالم عليكم ورحمة هللا.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى البكوري 
باسم فريق التجمع الدستوري.

لانةئ7ثلايسدثمصطفىثلابكوري:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسمث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين،

لايسدثرئيسثمجلسثلانولبثلملحترم،

لايسدثلاوز أثلملحترم،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الدستوري في إطار 
حول  املوضوعاتية  العمل  بمجموعة  تقدمت  الذي  التقرير  مناقشة 
التنمية القروية مجال املناطق الجبلية، والذي تناولت فيه بالبحث 
والدرس وتقييم مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك 

العزلة عن املجال القروي والجبلي باملغرب.
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إنها من اللحظات املؤسسة لدور مجلسنا املوقر في تقييم السياسات 
العمومية والتفاعل معها، وذلك من خالل ما قدمته مجموعة العمل 
املوضوعاتية من استنتاجات وخالصات حول العمل الجبار الذي قامت 
به هذه اللجنة املوقرة وفق الدستور والنظام الداخلي، وهو ما من شأنه 
أن يعزز قدرات البرملان الرقابية وخصوصا في مجال تقييم ومراقبة 
السياسات العمومية وهو ما يجسد أهمية هذه اللحظة شاكرا كافة 
أعضاء اللجنة على املجهودات الجبارة، حيث تكلفت بدراسته وتحليل 
مختلف املواضيع كالتنمية القروية، وهو موضوع حظي على الدوام 
بعناية كل الحكومات إال أن غياب استقرار الخيارات الحكومية أعطى 
لدينا انطباعا بوجود نظام تقريري يجسد ردة الفعل أكثر من الفعل، 
حيث بدا لنا أن مختلف السياسات العمومية املعتمدة في هذا اإلطار 
لم تكن تعمر طويال، وأنها تتغير حسب الظرفية واألجواء وحسب تغيير 
الوزراء كما لو كانت اإلصالحات املنجزة ذات طبيعة ظرفية وليست 

هيكلية.

لقد تم التركيز على تنمية العالم القروي من خالل عدة برامج وطنية 
تهدف تدارك النقص الحاصل على أكثر من مستوى وذلك لكون العالم 
القروي ظل يعاني ملدة طويلة من الهشاشة، ومن بين هذه البرامج نجد 
البرنامج الوطني للطرق القروية والذي كان موضوع اختيار هذه اللجنة 
املوضوعاتية ملوضوع فك العزلة عن العالم القروي واملناطق الجبلية، 
التي تعيشها على  الساكنة  بأولوية  باعتباره موضوعا محوريا يحظى 

الهامش ويساعد على تقليص الفوارق املجالية.

لايسدثلاأئيس،

إن أهمية مناقشة هذا املوضوع تفرض علينا التعاطي مع مختلف 
حيث  إلينا،  املقدم  التقرير  وفق  تعالجه  التي  العمومية  السياسات 
للتقييم والتي  املعايير قابلة  يتطلب ذلك منهجية دقيقة تجعل هذه 
حصرها التقرير في معيار املالءمة والتنسيق، معيار الفعلية والفعالية، 
معيار اإلستدامة، ومعيار العدالة املجالية. إن من أولى األولويات داخل 
فريقنا هو اإلجابة عن األسئلة املركزية املضمنة في هذا التقرير والذي 

تمخضت عنه مجموعة من اإلقتراحات املرفوعة إلى الحكومة.

لايسدثلاأئيس،

التقييمية  واألسئلة  املعتمدة  واملعايير  العمل  منهجية  تحديد  إن 
املركزية واملتفرعة عنها وتحديد القطاعات الحكومية املستهدفة وغيرها 
من الخطوات تتطلب االطالع على كافة املعطيات املتعلقة بالبرنامج 
الوطني للطرق القروية الثاني وتنم عن منهجية تعبر عن حس علمي 
وبنفس أكاديمي، األمر الذي يجعلنا ننوه بهذا العمل خاصة وأنه اعتمد 
مجلسنا  لدعوة  فرصة  ونغتنمها  للمجلس،  الذاتية  اإلمكانيات  على 
املوقر لتفعيل كل اآلليات املتاحة في الدستور والنظام الداخلي لتعزيز 
أداء هذا املجلس وخلق قنوات للتواصل مع الساكنة عبر اإلنفتاح على 

الجامعة املغربية ومختلف مكاتب الدراسات والخبرات.

إن هذا التقرير يجعلنا نطرح اليوم، بإسم فريقنا، سؤال للمالءمة 
والتناسق، حيث وقفت هذه اللجنة على أن البرنامج الوطني الثاني للطرق 
القروية كان مالئما لسياسة فك العزلة في بالدنا، كما كان مالئما كذلك 
كما وكيفا للرفع من مستوى الولوجية بالنظر إلى املؤشر التفاضلي بين 
األقاليم، كما أنه كان متسقا في اآلليات التقنية واإلجتماعية والبيئية، 
في مقابل ذلك سجل التقرير بخصوص معايير انتقاء املشاريع ألنه لم 
يكن مالئما لفك العزلة عن أكبر عدد ممكن من الساكنة وأنه كان 
إقصائيا للدواوير األقل حجما وللسكن املتناثر خاصة لدى الساكنة 

الجبلية.

لذلك، فإن مقترحات اللجنة املوضوعاتية أعدت مقترحا إلعادة 
النظر في معايير اإلنتقاء وندعو إلى التدارك في البرنامج الوطني الثالث 
باعتماده املقاربة الحقوقية وليس امليزانياتية، وبالرجوع إلى مضمون 
هذا التقرير وما تضمنه من أرقام صادقة تعبر عن عمل شفاف اعتمدته 
الوزارة الوصية لكنه كيفما كان الحال فإنها تبقى أرقاما بعيدة كل 
البعد عن األهداف املسطرة رغم عملية اللجنتين حيث كرست التباين 
املجالي بين الجهات وحتى ما بين األقاليم داخل الجهة الواحد، وهو 
ما يطرح سؤال العدالة املجالية والترابية، أرقام تطرح كذلك سؤال 
الذي  اإلدارة  في عمل  النظر  إعادة  يفرض  ما  واملثالية وهو  النجاعة 
يجب أن يبني مخططاته بعيدا عن عمل ميداني يجب أن نتفادى فيه 
املحسوبية ونحترم فيه األولويات، كما يطرح إشكالية توفر الجماعات 
الترابية املعنية بهذا البرنامج للموارد املالية ولم تستطع توفيرها لكافة 
هذه املشاريع حيث لم تتجاوز %67 ال�سيء الذي أثر بشكل كبير على 

التنزيل املالي للبرنامج.

يقبى  للبرنامج  اقتصادي  السوسيو  والوقع  اآلثار  فإن  ذلك،  ومع 
إيجابيا بالنظر إلى دراسة الوقع املباشر وغير املباشر لإلنجازات الطرقية 
حيث تبقى األرقام مشجعة جدا، لذا فإننا داخل فريقنا نثمن عاليا 

مقترحات هذه اللجنة بخصوص هذا املوضوع.

لايسدثلاأئيس،

لقد أولى فريق التجمع الدستوري عناية خاصة لهذا العمل مشيدين 
بهذه املقترحات الصادرة عن هذا التقرير معتبرينه لبنة أخرى تنضاف 
بأوضاع  بالنهوض  يرتبط  فيما  العمومية  السياسات  تجويد  لبنة  إلى 
العالم القروي وساكنة الجبل. ألننا في فريق التجمع الدستوري نعتبر 
أن ولوج الخدمات األساسية ال يختزل في ما هو متاح بل يتعين عالوة 
على ذلك رفع كل العوائق لجعل كل األفراد والجماعات يستفيدون من 

الخدمات والتجهيزات املتاحة.

إن هذه العوائق ال يمكن أن تصبح صيغا أخرى لإلقصاء بسبب 
ضعف معدالت الولوج الفعلي، بل تالمس ما كنا بصدد مناقشته في 
إطار القانون التنظيمي للمالية باإلنتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية 
الغايات، فعلينا أيضا أن ننتقل من اإلنشغاالت ذات الطابع الوطني 
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والقطاعي على أهميتها إلى اإلنشغاالت بالغاية املحلية والنهائية للمشاريع 
على مستوى الولوج الفعلي للخدمات وجني قيمتها اإلجتماعية من قبل 

السكان.

وعلينا  للمواطنين،  بمدى خدمتها  تقاس  العمومية  السياسة  إن 
هذه  إلنجاح  العموميين  املتدخلين  مختلف  بين  التنسيق  إحكام 
السيد  شكرا  التشريعية،  املؤسسة  فيه  بما  العمومية  السياسات 

الرئيس.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد العزيز لشهب 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية .

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاعز زثاشه7:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسمث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين.

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدثلاوز أ،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

يسعدني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
العمل املوضوعاتية حول  الذي أعدته مجموعة  التقرير  في مناقشة 
يدخل  الذي  التقرير  هذا  الجبلية،  املناطق  بمجال  القروية  التنمية 
في إطار املهمة الدستورية املوكولة ملجلس النواب فيما يخص تقييم 

السياسة العمومية طبقا ملقتضيات الفصل 70 من الدستور.

في البداية، البد من اإلشارة إلى أن هذا التقرير يعتبر تطورا مهما 
خالل  املوضوعاتية  اللجنة  أعدته  الذي  السابق  للتقرير  بالنسبة 
الوالية التشريعية السابقة سواء من حيث احترام القواعد األساسية 
لتقييم السياسات العمومية أو من حيث تأطير املوضوع حيث اعتمد 
أساسا على الجهود الذاتية للجنة املوضوعاتية بدل اللجوء إلى مكتب 

الدراسات.

كما تجدر اإلشارة أيضا، إلى أن هذا التقرير الذي ينصب على مجال 
التنمية الجبلية، في إطار التنمية القروية، اقتصر على مساهمة البرنامج 
الوطني الثاني في فك العزلة عن املجال القروي والجبلي، مع العلم أن 
التنمية الجبلية جزءا ال يتجزأ في الوقت الذي كان من املفروض أن 
يشمل تقييم تدبير السياسات العمومية املرتبطة بتنمية املناطق الجبلية 
في شموليتها، بما فيها دور صندوق التنمية القروية الذي يعتبر العمود 
الفقري في هذا املجال ما دامت تنمية املناطق الجبلية جزءا ال يتجزأ 
من التنمية القروية، وهذا يعني أن هذا التقرير يبقى جزئيا وال يرقى إلى 
مستوى التقييم الحقيقي للسياسات العمومية املتعلقة بتنمية املناطق 
الجبلية، التي تعتبر املدخل األسا�سي ألي تنمية اقتصادية واجتماعية 

حقيقية بالبالد وتحقيق عدالة مجالية تستجيب لتطلعات الساكنة 
في العيش الكريم وتقليص الفوارق اإلجتماعية والقضاء على سياسة 
املغرب النافع واملغرب غير النافع ما دام األمر يتعلق بحق الساكنة في 
التنمية املستدامة والتوزيع العادل للثروة بما يضمن تحسين مستوى 
معيشتهم والرفع من قدراتهم الشرائية والولوج إلى الخدمات اإلجتماعية 
الصحية منها والتعليمية بشكل أفضل ومعالجة أوجه العجز في مجال 
التنمية البشرية بهذه املناطق. وهذا يعني أيضا إذا كان البرنامج الوطني 
للطرق القروية الثاني يشكل دعامة أساسية لتحسين الشبكة الطرقية 
وإنعاش  والجبلي  القروي  املجال  على  العزلة  وفك  القروي  بالعالم 
جزئيا  تدبيرا  يبقى  فإنه  للساكنة،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الحياة 
من اإلجراءات والبرامج املرتبطة بتنمية املناطق الجبلية، وبالتالي فإن 
اختيار هذا الجزء من تدبير السياسات العمومية التي تهم هذا املجال 
لتقييم هذه السياسة العمومية ال يمكن اعتباره معيارا حقيقيا للقيام 
بتقييم موضوعي ودقيق لورش تنمية املناطق الجبلية بحيث ال يرقى إلى 
مستوى التقييم الشمولي والناجع والفعال. املطلوب منا كممثلين لألمة 
في إطار املهام الدستورية املوكولة إلينا في هذا املجال الذي أضحى إحدى 

املهام األساسية املوكولة للبرملان في الدول الديمقراطية.

لقد حرص التقرير على أن يقف عند مجموعة من األسئلة التي 
يطرحها تقييم السياسات في مجال تنمية املناطق الجبلية سواء من 
حيث تحقيق األهداف املتوخاة من البرنامج الوطني للطرق القروية 
الثانية أو من حيث مدى مالءمة السياسة الحكومية الرامية إلى فك 
في  واإلجتماعية  اإلقتصادية  للحياة  جديدة  دينامية  وإعطاء  العزلة 
املجال  هذا  في  تحققت  التي  املنجزات  حيث  من  أو  القروي  املجال 
باملقارنة مع األهداف التي حددها البرنامج أو من حيث إشكالية التمويل 
التي  والكيفية  تنفيذها  البرنامج ومدى  لهذا  واإلعتمادات املخصصة 

تمت بها عملية التنفيذ.

كما حرص التقرير من جهة أخرى، الوقوف على مكامن الخلل التي 
عرفها تدبير هذا البرنامج من حيث املعايير املعتمدة في انتقاء املشاريع 
والساكن املستهدفة عندما تم اإلقتصار على الدواوير املكونة من أكثر من 
خمسين كانون والتي ال تبعد من أزيد من كيلومتر عن طريق اإلستفادة 
من طرق العزلة، األمر الذي أدى إلى إقصاء مجموعة كبيرة من الساكنة 
وحرمانها من هذا البرنامج املفروض أن يشمل الساكنة برمتها بعيدا عن 

أي انتقاء كيفما كانت اإلكراهات املطروحة.

وفي نفس السياق، وقف التقرير عند إشكالية نسبة اإلنجاز من 
هذا البرنامج ليخلص إلى أن %85 فقط من الطرق املبرمجة تم تسليمها 
أتمنى أن يكون حاضرا معنا وزير  أمام حركة السير، كنت  وفتحت 
التجهيز والنقل ليعرف أن هذا البرنامج لحد اليوم مازال ما انتهتش 
األشغال دياله ياهلل وصالت النسبة ل 85 % كان من الواجب أن تنتهي 

األشغال، ينتهي هذا البرنامج منذ سنة 2012.

وإذا كان هذا البرنامج قد اعتمد أساسا على املقاربة التشاركية مع 
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الجماعات الترابية لضمان نجاحه في تحقيق األهداف املتوخاة، فإن 
دور الجماعات فيما يخص املساهمة في التمويل يبقى ضعيفا لكونها لم 
تتمكن، السيد الوزير، لم تتمكن الجماعات الترابية من تعبئة حصتها 
التمويلية وهذا ما يعني، السيد وزير التجهيز والنقل، هي دائما وأبدا 
يبرر عدم استكمال األوراش ديال هاد البرنامج إنهاء البرنامج الوطني 
للطرق القروية الثاني أن الجماعات الترابية ما أدتش الحصة ديالها، 
أين هو دور يعني الوزير؟ غير األمس البارح قال أودي خاص الجماعات 
تقوم بالتمويل يعني بالتعبئة داملوارد املالية ديالها باش نكملوا هاد 
البرنامج. إذن السؤال املطروح هاد الجماعات الترابية انتما كتعرفوا 
أن كلها عندها ميزانية ضعيفة واش عدم القدرة على املساهمة دهاد 
الجماعات الترابية غادي يوقف لنا هاد البرنامج؟ واحنا عندنا تجارب 

حية في املناطق اللي كنمثلوها السيد الوزير.

لايسدثلاأئيس،

كنا نأمل أن يقف التقرير عند مسألة تحديد املسؤولية بخصوص 
السليم  التفعيل  إطار  في  البرنامج  هذا  إنجاز  عرفها  التي  اإلختالالت 
املسؤولية  وربط  الجيدة  الحكامة  مبادئ  من  جعل  الذي  للدستور 
باملحاسبة إحدى املرتكزات التي يقوم عليها النظام الدستوري املغربي، 
نظرا ألن أي تقييم للسياسات العمومية يبقى ناقصا ودون جدوى، 
إذا لم يقف عند تحديد املسؤوليات ملعرفة أوجه اإلختالالت وحجمها 
وآثارها السلبية على تدبير الشأن العام في هذا املجال، حتى تكون النتائج 
والبرامج  املشاريع  هذه  عن  للمسؤولين  درسا  إليها  التوصل  تم  التي 

لتفادي السقوط في مثل هذه األخطاء وتجاوزها في املستقبل.

إننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية نعتبر التقرير خطوة 
إيجابية نحو ممارسة مهمة تقييم السياسات العمومية، نؤكد على أن 
تنمية املناطق القروية عموما والجبلية خصوصا يجب أن تشكل القلب 
النابض للسياسة الحكومية، سواء على مستوى تنزيل إستراتيجيات 
قطاعية التي تم اعتمادها منذ حكومة األستاذ عباس الفا�سي أو على 
مستوى اإلعتمادات املرصودة لهذا املجال، أو على مستوى املشاريع 
تتبع  مستوى  على  أو  وإنجازها  رصدها  املطلوب  واألوراش  والبرامج 
ومراقبة تنفيذ هذه األوراش. وهذا ما جعل فريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية يتقدم بمقترح قانون يرمي إلى إحداث وكالة لتنمية املناطق 
القروية والحدودية، يرمي إلى خلق مخاطب وحيد لتنمية املجال القروي 
للقيام  الالزمة  اإلمكانيات  من  وتمكينه  والحدودي  الجبلي  فيه  بما 
باملهمة املوكولة إليه على الوجه األكمل، حتى ال يظل تدبير السياسات 
العمومية في هذا املجال مشتتا بين عدة قطاعات حكومية وصناديق 
وتعدد اإلختيارات واإلستراتيجيات وتداخل القرارات والبرامج في غياب 
أي تنسيق من شأنه ضمان إقالع اقتصادي متكامل ونهضة إجتماعية 

شاملة وتنمية بشرية مستدامة حقيقية باملجال القروي.

تؤكد غياب  التقرير  أقرها  التي  التوصية  أن  األخير، ال شك  وفي 
رؤية واضحة املعالم لتنمية حقيقية للمناطق القروية والجبلية منها 

والحدودية، التي ظلت حبيسة سياسة إرتجالية ال ترقى إلى مستوى 
املشاريع  في  الغش  ظاهرة  تنامي  أمام  الساكنة  وانتظارات  تطلعات 
بضمان  الكفيلين  والتقييم  املراقبة  غياب  في  العام  باملال  والتالعب 
التدبير الجيد للسياسات العمومية في مختلف املجاالت بما فيها تنمية 

العالم القروي، والسالم عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

للسيد  الحركي  الفريق  بإسم  اآلن  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
النائب عبد الحكيم األحمدي، تفضل السيد الرئيس، تفضل.

لألصةالث فأ قث رئيسث لشأوروث محمدث لايسدث لانةئ7ث
ولملعةصأة)نقطلثنظةم(:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدثلاوز أ،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

السيد  يوم  ولكن  املوضوعاتية،  اللجنة  نحييو  الزم  الحقيقة  في 
الرئيس كيخص اللي يسمع لنا، واش هاد ال�سي ديال الطرق تايهم غير 
وزارة الداخلية؟ إذن على من تانحكيو هاد الزبور ديالنا الرئيس، كنظن 
أنه ربما كنطرحو تساؤالت، واش كنهضرو مع روسنا؟ إذن هاد املؤسسة 

التشريعية راه بحال ايال..، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثلاأئيس:

الجلسة، تفضل السيد الرئيس، تفضل.

لانةئ7ثلايسدثنورلادينثمضسةنثرئيسثلافأ قثلالستقالليث
للوحدةثولاتعةداسلث)نقطلثنظةم(:

فعال السيد الرئيس، هذا تقرير مهم، أخذ الوقت، أخذ من الوقت 
كثيرا واالهتمام تقريب سنة، واآلن نستمع إلى آراء مهمة، إلى تحليالت 

دقيقة جدا لألسف، ملن تقرأ زبورك يا داود،

كان من املفروض الحكومة تكون كاملة اليوم هنا، كان من املفروض 
حتى رئيس الحكومة يكون...

لايسدثلاأئيس:

نستمعو للسيد الرئيس من فضلكم، سأتقدم بتوضيح، سأتقدم 
بتوضيح...

لانةئ7ثلايسدثنورلادينثمضسةنثرئيسثلافأ قثلالستقالليث
الوحدةثولاتعةداسل:

هللا يخليكم اإلخوان، نعم خلي هذا التوضيح راه عارفينو.. هذا 
تقرير، فعال احنا عارفين االختصاص وعارفين كل �سي، ولكن تفعيال 
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للدور اللي كيقوم به البرملان، وهذا في إطار املراقبة البرملانية بمعنى أنه 
من املفروض أنه الحكومة نحن ننتقد ماذا؟ إذن من املفروض أنه 
الحكومة وخاصة الذين، على األقل الذين يهمهم يعني موضوع هذا 
التقرير، لألسف، هو أننا دائما نصطدم بهذا الواقع، وهذا فيه تبخيس 

للعمل الحكومي والعمل البرملاني على حد سواء، هاد ال�سي اللي كاين.

لايسدثلاأئيس:

الشديد  األسف  مع  النواب،  والسادة  السيدات  أخبر  أنا  شكرا، 
الجلسة ديالنا هاد املساء تصادف الجلسة األسبوعية بالنسبة ملجلس 
املستشارين. مع األسف الشديد السيد الوزير، وزير التجهيز اعتذر 
ألن عندو بعض األجوبة انطالقا من الجلسة األسبوعية اللي تيعقدها 
مجلس املستشارين سيلتحق بنا اآلن، سيلتحق بنا اآلن. نكملو، السادة 
لكم  الكلمة.  لكم  تفضل  النواب،  السادة  النائب،  السيد  النواب، 

الكلمة، نستمعو ل�سي األحمدي من فضلكم.

لانةئ7ثلايسدثعبدثللحكسمثلألحمدي:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدثلاوز أثلملحترم،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

تقرير  ملناقشة  الحركي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مجموعة العمل املوضوعاتية حول التنمية القروية »مجال املناطق 
الجبلية«، وذلك بخصوص مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية 
الثاني في فك العزلة عن املجال القروي والجبلي باملغرب، في سياق 
برملانية  كوظيفة  العمومية  السياسات  لتقييم  الدستوري  اإلقرار 
جديدة، تجعل من البرملان فاعال ومساهما أساسيا في ترسيخ حكامة 
جيدة من خالل املراقبة والتقييم والتنزيل السليم واألمثل للسياسات 
العمومية. ال شك أن التقرير موضوع مناقشتنا اليوم يكت�سي أهمية 
بالغة، بالنظر لكونه وضع األصبع على إشكالية بنيوية مترسبة ومتراكمة 
تتعلق بالطرق بصفة عامة، وبالبرنامج الثاني للطرق القروية بصفة 

خاصة.

وقبل الخوض في مضامين هذا التقرير، ال بد أن نثني باسم فريقنا 
على الطريقة املنهجية التي اعتمدتها اللجنة في تجميع املعلومات، وفي 
صياغة هذا التقرير الذي سيشكل بدون أدنى شك إطارا مرجعيا يمكن 
اإلستناد إليه في البرنامج املقبل، على اعتبار أن البرنامجين السابقين، 
وإن كانا قد حققا نسبة ال بأس بها من اإلنجاز، فإن الحاجة والتراكم 
يؤشران على ضرورة سلك برنامج ثالث يعزز من جهة ما تحقق، ويأخذ 
من جهة أخرى العديد من العوائق واإلكراهات والنواقص املنهجية 

التي اعترت البرنامجين اآلنفي الذكر.

وارتباطا بالبرنامج الثاني للطرق، فإننا في الفريق الحركي، نؤكد بأن 

املعايير املعتمدة في التقرير شكلت قاعدة معيارية للمساءلة واملحاسبة 
التي تمثلت باألساس في مدى مالءمة هذا البرنامج وتناسقه الداخلي 
والخارجي، ومدى نجاعته، ومدى ديمومته واستمراره، ومدى استجابته 
للعدالة املجالية. وذلك في سياق مجموعة من األسئلة واإلستفهامات 
لعل أبرزها سؤال املالءمة والتناسق لبلوغ األهداف العامة للبرنامج، 
وسؤال الفعالية والنجاعة لتحقيق أهداف البرنامج على أرض الواقع، 
األهداف  وإنتاج  تحقيق  في  البرنامج  هذا  إسهام  مدى  إلى  باإلضافة 
أمام  الطرق  وفتح  املشاريع  هذه  تنفيذ  من  االنتهاء  بعد  املتوخاة 
املستعملين، فضال عن السؤال الجوهري املتعلق بمدى إستجابة هذا 
البرنامج ملعيار العدالة املجالية والترابية في توزيع املشاريع بين الجهات 
واألقاليم وبين الجماعات القروية داخل نفس اإلقليم، وبالتالي مدى 
األخذ بعين اإلعتبار للطبيعة الجغرافية للجماعات الترابية املستقبلة 

للمشاريع املنتقاة في إطار هذا البرنامج.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

حضألتثلايسدلتثولايةدة،

اللجنة  به  قامت  الذي  املجهود  الحركي  الفريق  في  نقدر  إننا 
املوضوعاتية، معتبرين بأن مثل هذا العمل التقييمي كان بإمكان أن 
الكافي واإلمكانيات  يكون أكثر شموال وأكثر دقة لو توفرت له الوقت 
املطلوبة التي تمكن أكثر من اإلنفتاح على امليدان وعلى الواقع املعاش. 

وعموما، يمكن القول بأن هذا البرنامج كان مالئما لسياسة فك العزلة 

في املغرب باعتباره استمرارا للبرنامج األول على الرغم من كون فك 

العزلة يعتبر ورشا كبيرا يتعين أن يستمر في الزمان وترصد له اإلمكانيات 

املالئمة، وتتأسس من أجله شراكات فعالة ألن األمر يتعلق بمجال واسع 

أال وهو املجال القروي الذي يضم قرابة 14 مليون نسمة، ويشكل قرابة 

%40 من التراب الوطني.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

إذا كنا نقر بأن هذا البرنامج رفع من مستوى الولوجية، فالبد من 

املكونة  الدواوير  اقتصر على  الذي  املشاريع  انتقاء  أن معيار  التأكيد 

من 50 كانونا وأكثر، والتي ال تبعد بأزيد من كيلومتر واحد عن الطريق 

السالكة، كان معيارا إقصائيا للدواوير األقل حجما والتي تبعد بأكثر من 

كيلومتر واحد عن هذه الطريق، حيث أن هاذ اإلقصاء طال أكثر املناطق 

الجبلية. ومن هذا املنطلق، وإذ نطالب بإعادة النظر مستقبال في هذه 

املعايير، فإننا نجدد مطلبنا في الحركة الشعبية بصياغة قانون خاص 

باملناطق الجبلية وتخصيص برنامج استثنائي واستعجالي لفك العزلة 

عن الجبال مع توسيع هذا املفهوم ليشمل كل مناحي الحياة، فاألكيد 

أن استفادة املناطق الجبلية من مثل هذه البرامج ال يجب أن يقتصر 

على املعيار املالي واإلقتصادي بل يتعين أن تندرج في الجيل الجديد من 

الحقوق التي تهتم باإلنسان وباملجال كذلك.
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لايسدثلاأئيسثلملحترم،

حضألتثلايسدلتثولايةدة،

بالرجوع إلى الحصيلة الرقمية، واستنادا إلى آفاق اإلنجاز، نالحظ 
بأن البرنامج الذي حدد له مدى زمني في 2015، والذي استمر إلى حدود 
يوليوز 2016 لم ينجز بكامله، إذ ال زالت قرابة 10,2 من الطرق املبرمجة 
في طور اإلنجاز، فيما الزالت قرابة %4 أي 600 كلم لم تعرف طريقها إلى 
التنزيل على أرض الواقع. كما أن وتيرة اإلنجاز السنوية املحددة في 1500 
كيلومتر لن تتعدى 1309 كيلومتر سنويا، كما أنه من أصل 52 مستفيد 
من هذا البرنامج لم يتم اإلنجاز إال في حدود 34 فقط، إضافة إلى تراجع 
امليزانية العامة والصندوق الخاص بالطرق في التمويل، في ما ارتفعت 
نسبة القروض الخارجية إلى نسبة 60,7% بعدما كانت محددة في 45% 

عند انطالق البرنامج.

املالي  املجهود  مواكبة  ضرورة  على  نركز  وإذ  الصدد،  هذا  وفي 
لفلسفة البرنامج وتطلعاته وإكراهاته، فإننا نثير اإلنتباه في نفس اآلن 
إلى الجماعات الترابية التي لم تتمكن من تعبئة حصتها التمويلية إال 
في حدود %67، األمر الذي يستدعي الرفع من ميزانية اإلستثمار لهذه 
الجماعات حتى تتمكن من اإلطالع بالدور املنوط بها كشريك فعلي في 
إنجاز مثل هذه املشاريع، كما نتقاسم كذلك التوصيات الصادرة عن 
هذه اللجنة والسيما إنشاء فروع جهوية لصندوق التمويل الطرقي، 
ووضع إستراتيجية وطنية إلصالح وصيانة الطرق، وإيجاد حل إلصالح 
الطرق غير املصنفة، وإعادة النظر في القرار املالي حتى ال يكون مشتتا بين 
عدة جهات، باإلضافة إلى ضرورة إنجاز الدراسات قبل وضع التصور 
األولي للمشاريع بما في ذلك كلفة تصفية العقار، وإخالء محاريم الطرق.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

حضألتثلايسدلتثولايةدة،

إن بناء وتهيئة الطرق القروية كان له وقع ملموس على تنوع وتحسين 
اإلجتماعية  اإلنعكاسات  إلى  باإلضافة  القروي،  بالعالم  النقل  وتيرة 
ضرورة  على  نؤكد  فإننا  التشغيل.  مستوى  على  السيما  امللموسة 
اإلستمرار في برامج مماثلة حجما وكما لفك العزلة عن العالم القروي، 
وبالتالي فإن األمر يتطلب فضال عما سلف ذكره إشراك الساكنة في مثل 
هذه البرامج، والبحث عن مصادر إضافية للتمويل وإعطاء الجماعات 
دورا أكبر في تصور وتنزيل هذه املشاريع، وانخراط كل الشركاء بشكل 
إلتقائي بما في ذلك القطاعات الحكومية والجهات والجماعات وباقي 
املتدخلين. فالبرنامج الطرقي األول والبرنامج الطرقي الثاني جعلنا نالمس 
األثر اإلقتصادي واألثر اإلجتماعي وبالتالي فال يسعنا إال حث الحكومة 
على أخد مخرجات تقرير هذه اللجنة بعين اإلعتبار من أجل اإلنخراط في 
برنامج جديد يضع حدا للعزلة القروية ويؤسس لذلك التصالح املنشود 
مع الساكنة القروية والجبلية بصفة خاصة في مغرب ينتصر للحق 
والسالم  اململكة  ربوع  مختلف  في  أبنائه  لجميع  واإلنصاف  والعدالة 

عليكم ورحمة هللا.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن بإسم الفريق اإلشتراكي للسيد 
النائب محمد احويط.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلحو ط:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايسدينثلاوز أ نثلملحترمين،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

إن الفريق االشتراكي وهو يناقش اليوم موضوع مساهمة البرنامج 
الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن العالم القروي والجبلي 

باملغرب، يستحضر في البداية معطيين أساسيين:

املعطى األول يتمثل في أهمية التذكير باملنطلقات التي سنناقش من 
خاللها هذا التقرير، فالفريق اإلشتراكي يعتبر أن هذه املناقشة فرصة 
الستحضار التراكمات اإليجابية التي كانت من ورائها حكومة التناوب 
التوافقي والتي كان لحزبنا شرف قيادتها، وأعطى دينامية نوعية لقطاع 
إعداد التراب الوطني الذي ظل لفترة طويلة خارج اهتمامات السلطات 

العمومية.

لقد شكل الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني خالل سنة 
الفوارق  لتقليص  صالحة  أرضية  إيجاد  في  مفصلية  محطة   2000
اإلجتماعية واملجالية، وذلك من خالل اإلستراتيجيات التي تم التأسيس 
لها بامليثاق الوطني إلعداد التراب الوطني سنة 2001. لقد شكل وال يزال 
هذا امليثاق الوطني اآللية الرئيسية للسياسات اإللتقائية واإلندماجية 
الوحيدة  الوسيلة  أصبحت  بحيث  العمومية  السياسات  ملختلف 
الناجعة لتنسيق السياسات العمومية. إن تنسيق مختلف التدخالت 
مع  للقطع  األمثل  األسلوب  الفاعلين هي  بها كل  يقوم  التي  واألعمال 

السياسات القطاعية املنفصلة التي أدت إلى الوضعية الحالية.

وفي هذا الصدد، احتلت املجاالت القروية والجبلية مكانة خاصة 
ضمن امليثاق الوطني إلعداد التراب وذلك من خالل إيالئها املكانة التي 
تستحقها باعتبارها املجاالت األكثر تضررا من السياسات العمومية، 
وخاصة بالنسبة لفك العزلة فكيف يمكننا الحديث عن تنمية وإنعاش 
العالم القروي والجبلي إذ لم نحقق نتائج إيجابية على مستوى فك 
العزلة بوسائل عديدة أهمها الطرق واملسالك باعتبارها األساس الذي 
والتضامن  باإللتحام  الساكنة تحس  اإلندماج ويجعل  يسهل عملية 
الترابي واملجالي. فإذا كانت اإلحصائيات تشير إلى أن الساكنة القروية 
تشكل 40 % من ساكنة املغرب، ولم نتمكن من فك العزلة عنها، فإن 
ذلك سيجعلنا في وضعية يتم من خاللها استغالل 60 % من الطاقات 
فقط، علما بأن إذا أخذنا بعين اإلعتبار وضعية املرأة والتهميش الذي 

يطالها ستنخفض النسبة إلى النصف أي 30%.
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التوجيهية للميثاق الوطني،  للمبادئ  وفي نفس االتجاه، وتطبيقا 
ساهمت مبادرة حزبنا في إصدار التصميم الوطني إلعداد التراب سنة 
2013، والذي اعتبر بدوره أن فك العزلة منطلق أسا�سي والعصب الذي 
يتم من خالله الولوج ملختلف الخدمات املرفقية، فال يمكن الوصول 
للمدرسة أو املستشفى لتلقي الخدمات التعليمية أو الصحية أو غيرها 
إال عبر هذه البنيات التحتية األساسية، كما أن التصميم الوطني عند 
الجبل  تعتبر حيوية بطبيعتها، ووضع ضمنها  التي  للمجاالت  تحديده 
الذي ال يعتبر مجاال طبيعيا أو ديموغرافيا فقط، ولكن أساسا خزانا 
للمياه التي تغذي الفالحة املغربية. فال يمكن إذن إال أن تلقى املناطق 
الذي  اإلهمال  بدال من  الالزم الحتياجات ساكنتها  اإلهتمام  الجبلية 

طالها نتيجة العزلة وضعف التجهيزات واملرافق.

إننا في الفريق اإلشتراكي، ونحن نستحضر هذا املعطى الذي كان 
بالبالد،  الحية  القوى  نتيجة حوار مجتمعي شامل ساهمت فيه كل 
نعتبر أنه أصبح يشكل منتوجا وطنيا يحق لبالدنا أن تفتخر به ونعتبر أن 
الفرصة مواتية لتحضير النصوص القانونية الالزمة لتأطير هذا املجال.

أما املعطى الثاني، فيتمثل في ضرورة استحضار املعطى الجغرافي 
الذي جعل من الجبال في بالدنا مكونا جغرافيا أساسيا إلى جانب املكون 
سياسة  فكل  عفوا.  والصحراوي  والصحراوي،  واألطل�سي  املتوسطي 
عمومية ينبغي أن تراعي أن السالسل الجبلية هي املحور الذي يطل على 
كل املجاالت الطبيعية األخرى، فالسالسل الجبلية التي تخترق املغرب 
تشكل املجال املفتوح على الفضاء املتوسطي شماال واملجال املفتوح 

على الفضاء األطل�سي غربا والصحراوي جنوبا.

لايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدة،

إن هذا املعطى يمنح مشروع هي أكيدة ملوضوع فك العزلة، بل 
بأكمله،  القروية  التنمية  مللف  الجانب حال  معالجة هذا  يجعل من 
ومن هذه املنطلقات نعتبر في الفريق اإلشتراكي أن معالجة مجموعة 
العمل املوضوعاتية ملوضوع مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية 
الثاني في فك العزلة عن املجال القروي والجبلي باملغرب فرصة سانحة 
وتقييمه.  وتنفيذه  الوطني  البرنامج  للوقوف على مسلسل وضع هذا 
انطلقنا  التي  للمرتكزات  احتراما  إيجابية  كانت  مساهمتنا  فإن  لذا، 
منها واإللتزامات الناتجة عن مساهمتنا في وضع البرنامج الحكومي وفي 
املصادقة عليه، فنحن ملتزمين بالسهر على نهج الوفاء اللتزاماتنا داخل 
األغلبية الحكومية، إال أن التوجه ال يمنع الفريق االشتراكي انطالقا من 
مرجعياته الحزبية، ومن منظوره الخاص واملتميز حول منظومة التنمية 
اإلجتماعية القائمة على أساس التوزيع العادل واملنصف للخدمات 
واملرافق العمومية سواء تعلق األمر بالعدالة اإلجتماعية أو بالعدالة 
املجالية أن يركز على ضرورة وضع سياسة عمومية بخصوص الطرق 
استيراتجيته تحسين مستوى  يكون ضمن  أن  ينبغي  والذي  القروية 

اإلستقطاب في املجاالت القروية والجبلية التي ال يمكن أن تتم إال من 
خالل تقوية البنيات والتجهيزات التحتية، فكيف نتمكن من الرفع من 
التنافسية االقتصادية بالعالم القروي والجبلي إذا لم نوفر الشروط 

الالزمة الستقطاب اإلستثمارات؟

تهم  التي  مالحظاتنا  بعض  من  نابع  التساؤل  لهذا  طرحنا  إن 
طريقة وضع املعايير لبرمجة وتوطين الطرق، فنحن نعتبر أنه ال يمكن 
البعد اقتصادي ومالي وإنما أساسا ذات بعد  أن تكون املعايير ذات 
اجتماعي تقتضيه العدالة املجالية التي نؤمن بها. لذلك فإننا نؤكد على 
التوصيات الواردة بهذا الخصوص، وسندافع عن برنامج استعجالي 
تلك  أو  املعزولة  القروية  املناطق  لساكنة  اآلنية  الحاجيات  يغطي 
التي يتم الولوج إليها بصعوبة، كما أننا سنسير في اتجاه العمل على 
تحدي الصعوبات التي تسمى تقنية، ألنه ال يمكن أن نترك املواطنين 
واملواطنات رهينة لهذه الصعوبات، ما دام أن تلبية احتياجاتهم األولية 

هي من واجب أجهزة الدولة على املجتمع.

وبنفس املنطق، فإننا في الفريق اإلشتراكي ال نساير كل املعايير التي 
للبرنامج،  السوسيو-اقتصادي  الوقع  وتقييم  لدراسة  اعتمادها  تم 
الواقع  القروي، وعلى  بالعالم  النقل  أثره على مستوى  فرغم أهمية 
اإلقتصادي املحلي، ورغم ما قد يعود به بعد ذلك من نفع على الساكنة 
بصفة عامة، فإن الواقع األسا�سي والرئي�سي يبقى بالنسبة لنا هو مدى 
تأثيره على شروط وأنماط عيش الساكنة القروية فاإلنسان هو محور 

اإلهتمام، وينبغي أن يتم التقييم أساسا على هذا املعيار.

كما أننا نسجل بالخصوص ديمومة ودوام املشاريع الطرقية املنجزة 
في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، إن مسألة التمييز بين 
أمام  عائقا  يشكل  أال  ينبغي  املصنفة  الغير  والطرق  املصنفة  الطرق 
الصيانة الالزمة ملجموع هذه الطرق إذ ال يمكن أن نلقي بمسؤولية 
القروية  الطبيعة  الجماعات ذات  املصنفة على  الغير  الطرق  صيانة 
التي ال تمتلك اإلمكانيات والوسائل الالزمة لذلك. مما يتطلب إنجاز 
إستراتيجية وطنية لصيانة الطرق الغير املصنفة ارتكازا على ما تشكله 
تكلفة عدم الصيانة من عبئ كبير يصل أحيانا إلى نفس درجة إنشاء 

طرق جديدة مع اإلستفادة من خبرات وتجارب الدول النامية األخرى.

وفي نفس السياق، ينبغي أن نعمل جماعة إليجاد حلول مالئمة 
لبعض جوانب القصور في الحكامة املتبعة والناتجة عن تعدد املتدخلين 
سواء على مستوى التدبير أو على مستوى التمويل، ولنا في تقرير املجلس 
األعلى للحسابات بخصوص املشاريع املمولة من طرف صندوق التنمية 
القروية واملناطق الجبلية مرجعا من أجل تجاوز الصعوبات وتقويم 
املشاريع  بإنجاز  أو  بالحكامة  يتعلق  فيما  سواء  اإلختالالت،  بعض 

وتدبيرها.

لايسدثلاأئيس،

لايةدةثولايسدلت،



عدد.59–27.رجب.1439  )28.أبريل.2018( الجريدة الرسمية للبرملانأ77   

إن مالحظتنا نابعة من طموحنا لتوفير أوسع الخدمات املرفقية 
لساكنة املنطقة القروية والجبلية، والتي ال يمكن أن تتحقق إال بتوفر 
شرط فك العزلة الذي نعتبره مفتاحا أي منطلقا ديناميكيا وفعاال ألنه 
سوف لن يعود بالنفع على هذه املناطق لوحدها بل سيفتح آفاقا أخرى 
لحركية اقتصادية واجتماعية في عالقة هذه املجاالت مع الفضاءات 

الجغرافية التي تطل عليها.

وفي عالقة الساكنة بمحيطها، ألن الطرق بالضرورة تجر وراءها 
هذا  إن  القروية،  الهجرة  من  وتقلص  األخرى،  املرفقية  الخدمات 
مضامين  لدعم  عليه  نستند  الذي  األساس  هو  اإليجابي  الطموح 
التقرير املوضوعي للمناقشة دون أن يمنع ذلك من دعوة كل الفاعلين 

واملتدخلين في مجال وضع تنفيذ...

لايسدثلاأئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا ولكن لخص إيال عندك دقيقة.

لانةئ7ثلايسدثمحمدثلحو ط:

إننا في الفريق اإلشتراكي نثمن ما ورد بالتقرير، وندعو إلى تكثيف 
الجهود لوضع برنامج وطني جديد يراعي كل املالحظات التي تم اإلدالء بها 
والتي لن تكون إلى إضافة نوعية للسياسة العمومية للحكومة في مجال 

فك العزلة وشكرا.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
الكلمة للسيد النائب سعيد انميلي.

لانةئ7ثلايسدثسعسدثلنمسلي:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم،ثوللحمدثهللثوحدهثولاصالةثولايالمث
علىثرسواهثلاكأ مثوعلىثمنثوالهثبإخالصثإلىثيومثلادين.

لايسدثلاأئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
واإلشتراكية، في إطار مناقشة تقرير مجموعة العمل املوضوعاتية حول 
التنمية القروية »مجال املناطق الجبلية«. والتي جعلت من موضوع 
عن  العزلة  فك  في  القروية  للطرق  الثاني  الوطني  البرنامج  مساهمة 
وآثاره  البرنامج  هذا  لتقييم  باملغرب، فرصة  والجبلي  القروي  املجال 
على الساكنة من حيث املساهمة في التنمية املحلية، وفك العزلة عن 
هذه الساكنة التي تعاني على امتداد طول السنة خاصة فصل الشتاء 

وموسم الثلوج.

وباملناسبة، فإن السيدات والسادة النواب في املجموعة النيابية 
املجهود  التهنئة على  عبارات  بأصدق  يتقدمون  واالشتراكية،  للتقدم 
املوضوعاتية،  العمل  مجموعة  وأعضاء  عضوات  بذله  الذي  الكبير 
إلعداد وثيقة شاملة ومتكاملة وموضوعية تكت�سي طابعا علميا وتقنيا 
وإداريا وسياسيا. من خالل املعطيات واألرقام واإلحصائيات والقراءات 
التي تتضمن هذه الوثيقة، التي ستصبح مرجعا مهما سينضاف إلى 

إنتاجات السيدات والسادة النواب.

سسديثلاأئيس،

بالرجوع إلى املحاور أو األسئلة التي تم اإلعتماد عليها إلعداد تقرير 
التقييم حول مساهمة هذا البرنامج في فك العزلة عن املجال القروي 
والجبلي، واملتمحورة أساسا حول مالءمة وتناسق مكونات البرنامج وكذا 
فعاليته وفعليته، إضافة إلى ديمومة ودوام املشاريع الطرقية املنجزة 
في إطار هذا البرنامج، عالوة على التوزيع املجالي لعملياته. تكون هذه 
األسئلة قد نفذت إلى عمق مفاصيل التقييم الذي تم إعداده بخصوص 
القروية والجبلية،  العزلة عن املناطق  إلى فك  الهادف  البرنامج  هذا 
بما تعنيه من ارتباط وثيق بالتنمية اإلجتماعية واالقتصادية، وتعزيز 
الضرورية  للحاجيات  استجابة  شروط  يحقق  بما  التحتية  البنيات 

للمواطنات واملواطنين.

يعد تحديا حقيقيا  القروي،  بالعالم  الطرقية  املسالك  تعزيز  إن 
أمام الوضعية الصعبة التي تعيشها عدة مناطق وقرى ظلت لحد اآلن 
متخلفة عن دورة التنمية، وحتى القرى التي حالفها الحظ فإن مسايرتها 
والسكانية  الديموغرافية  الدينامية  تساير  وال  بطيئة  الدورة  لهذه 
حاول  لقد  واملواطنين.  املواطنات  وحاجيات  اإلجتماعية  والتحوالت 
التقرير مساءلة حصيلة هذا البرنامج في نسخته الثانية من خالل تقييم 
اإلنجازات واإلصالحات، أو من خالل تقوية وتثنية املسالك الطرقية 
بالجماعات القروية والجبلية، وكذا من خالل املجهود املالي الكبير الذي 
انعكس  الذي  الطموح  البرنامج  لهذا  املتعاقبة  الحكومات  خصصته 
واملراكز  القرى  بعض  وإمكانات  مواقع  تغييب  على  إيجابية  بصورة 
القروية التي استفادت نسبيا من شبكة طرقية وبنية تحتية ساهمت 

في تعزيز مقوماتها التنموية، وتسهيل تواصلها وانفتاحها على محيطها.

إال أنه بالرغم مما أنجز من هذا البرنامج، فإن العجز ال يزال مقلقا، 
ناهيك عن األضرار التي تلحقها الفيضانات واألمطار القوية والثلوج عن 
البنيات التحتية الطرقية الهشة، وتكشف عن االختالالت التي تكون 
التوسيع. وهنا تطلق إشكالية الحكامة  أو  مرافقة في أشغال اإلنجاز 
الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة، إن الواقع اليوم وبالنظر للوضعية 
خاصة  القروية،  واملسالك  الطرق  من  العديد  تعرفها  تزال  ال  التي 
في بعض الجهات التي لم تنل نصيبها بشكل منصف مقارنة ببعض 
الجهات األخرى تعد عائقا بنيويا وتحديا كبيرا يسائل جميع املتدخلون 
وإقليمية  قروية  ومجالس  وفالحة  تجهيز  من  الحكومية  والقطاعات 
البشرية وغيرها  التنمية  وبرامج  املحلية  الجماعات  وجهوية ومديرية 
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وموضوعي  حقيقي  تقييم  إجراء  قصد  واملتدخلين،  القطاعات  من 
ووضع مخطط وفق جدولة زمنية يراعي أولويات ساكنة العالم القروي 
والجبلي األكثر تضررا وعزلة من حيث الخصاص وحجم هذه العزلة، 
لتجاوز التفاوت القائم على مستوى الجهات، بل داخل نفس الجهة، 
وكذلك تعزيز الربط مع املحاور الطرقية الجهوية والثانوية والوطنية 

املحيطة بهذه املناطق.

لايسدثلاأئيس،

والوقع  باآلثار  املتعلقة  خاصة  التقرير  في  الواردة  املعطيات  إن 
املقاولة  أداء  تطور  بإيجابية  تسجل  للبرنامج،  السوسيو-اقتصادي 
التي  في أشغاله  املتوسطة والصغرى، والتي شاركت  الوطنية خاصة 
تجاوزت 130 مقاولة على الصعيد الوطني واملحلي، وهذا �سيء إيجابي 

بالنسبة لنسيجنا املقاوالتي الوطني.

أهمية  التقرير  كذلك  سجل  فقد  اإلجتماعي،  للوقع  وبالنسبة 
البرنامج في إحداث فرص للشغل على الصعيد املحلي قدرت ب9261 
منصب شغل سنويا وهذا ما ساهم في تحسين ظروف وأنماط عيش 

الساكنة املستهدفة.

هذه  نثمن  واإلشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  نحن 
املجهودات الجبارة والتي ساهمت إلى حد ما في تحسين ظروف عيش 
الساكنة في املناطق القروية والجبلية، إال أن هذه املجهودات تبقى غير 
كافية بالنظر لحجم األضرار والعزلة التي تعاني منها الساكنة سواء بسبب 
وهشاشة  تضررا  األكثر  للمناطق  تغطيته  وعدم  البرنامج  محدودية 
املسالك الطرقية وعدم قدرتها على مقاومة التقلبات الطبيعية والتي 
تزيد من قسوة عيش الساكنة والسالم عليكم جميعا.. عفوا وعدم 
قدرتها على مقاومة التقلبات الطبيعية والتي تزيد من قسوة ظروف 
عيش الساكنة، ولنا في فصل الشتاء وموسم الثلوج لهذه السنة خير 

مثال على ذلك.

لايسدثلاأئيس،

القروية  للمسالك  إدماجه  عدم  البرنامج  هذا  على  يعاب  ما  إن 
والجبلية الغير املصنفة ضمن مخططاته، مع العلم أن هذه املسالك 
الرئي�سي  املنفذ  وهي  الترابية  الجماعات  اختصاصات  ضمن  تدخل 
للتقدم  النيابية  باسم املجموعة  أننا  إال  الطرق املصنفة.  للربط مع 
واالشتراكية، نلفت انتباه الحكومة بوضع مخطط استعجالي لبناء هذه 
املسالك خاصة أن معظم الجماعات املستهدفة من طرف البرنامج لها 
موارد مالية جد محدودة. ولنا مثال حي ليس على سبيل الحصر في دائرة 
»بن أحمد« إقليم سطات، توجد عدة جماعات كجماعة »بوكركوح«، 
»مريزيك« و«سيدي الذهبي بقيت معزولة. لنا اليقين السيدات والسادة 
القروي  العالم  بجعل  الحكومة  لدى  حاضرة  اإلرادة  بأن  الوزراء، 
واملناطق الجبلية ضمن أولوياتها خاصة األكثر تضررا وعزلة منها، وهذا 
يقت�سي التعجيل بتنزيل الجهوية بشكل كلي باعتبارها املدخل األسا�سي 

للعدالة اإلجتماعية واملجالية والسالم عليكم.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

لانةئ7ثلايسدثعمأثبالفأ ج:

لايالمثعلسكم،

أوال كنتقاسم معاكم واحد الفكرة وهي السياسة باملنطق النبيل 
هي القدرة على حل مشاكل البالد واملواطنين بترتيب عقالني لألولويات. 
فشكرا الختيار هاد املوضوع الذي يهم أفقر الشريحة من املغاربة شكرا. 
شكرا على املجهودات بالنسبة للمجموعة، أهم خالصة اللي قريتها أنا هي 
بأن البرنامج والطرق املبنية في إطار البرنامج كتسمح للزيادة في املستوى 
املعي�سي ديال الساكنة، بالنسبة ليا هو أهم خالصة؛ ثانيا عجباتني 
كذلك واحد التوصية اللي اعتبرتها انا أهم توصية في هذا التقرير وهي 
الجبال مع توسيع هذا  العزلة عن  برنامج استثنائي لفك  تخصيص 
التعليم  التعليم،  أظن  وباألخص  الحياة،  مناحي  كل  ليشمل  املفهوم 
خاصو حتى هو يدخل في هاد املجال. اللي ما جبرش في هاد التقرير، هو 
تقييم إجمالي وحقيقي للميزانية املخصصة للجبال في املغرب، قلبت ما 
جبرتش جواب على سؤال شحال خاصنا بالضبط شحال خاصنا، ما 
هي امليزانية ملعالجة نهائية ملشاكل الجبال في املغرب؟، النهوض بالجبال 
على األقل تكون النهوض بالجبال. امليزانية اللي في علمي هي ديك 50 
مليار درهم ديال البرنامج ملكافحة الفوارق املجالية في املجال القروي 
من هنا ل2022، غالبا في هاديك 50 مليار العالم القروي بصفة عامة 

ما غتكون إال 20 وال 25 يمكن مليار للجبال.

وبناء على هذا، تصورو معاي، كن اتفقت �سي أغلبية هناي فهاذ 

مجلس النواب على تخصيص 150 مليار درهم من الجبائي، 150 مليار 

وال غير 145 مليار لبرنامج كبير الهدف الوحيد ديالو هو النهوض باملناطق 

الجبلية في املغرب، واش 150 مليار درهم متحليناش العديد من املشاكل 

وال أغلبية املشاكل؟ ما يمكناش نتصورو بهاذيك 145 مليار درهم مثال 

تعميم الطرق الجبلية بصفة عامة، توفير جميع الخدمات العمومية 

األساسية لهاذ الشريحة للمواطنين املغاربة على رأسها التعليم الجيد 

بكل تداعياته اإليجابية ال اقتصاديا واجتماعيا؟ غادي تقولو لي اللي 

سمع ذيك 145 بأن ميزانية الدولة محدودة، ماعندناش البترول، هاذ 

ال�سي كله صحيح، لكن عالش أنا جبدت؟ قلت ليكم 145 مليار درهم 

وما�سي 100 وما�سي 200 حيث بكل بساطة كنتبع أنا بالدنا شوية الشأن 

السيا�سي في املغرب، وسمعت بأن الدولة املغربية، الحكومة املغربية 

عندها مشروع عندها برنامج كبير ب145 مليار درهم سميتو مونديال 

2026، 145 مليار درهم، فغنكرر ليكم الفكرة األولى السياسة باملنطق 

مشاكل  وحل  البالد  مشاكل  على حل  القدرة  هي  لي  بالنسبة  النبيل 

املواطنين بترتيب عقالني لألولويات، شكرا.
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لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب، اآلن نمر إلى الشق الثاني من الجلسة بإعطاء 
الكلمة للسادة الوزراء، وأطلب من السيد الوزير املنتدب لدى وزير 

الداخلية أن يساهم بتقديم التوضيحات التي يراها ضرورية.

لايسدثنورثلادينثبوطس7،ثلاوز أثلملنتدبثادىثوز أثلادلخلسل:

وآاهث هللاث رسولث موالنةث علىث ولايالمث ولاصالةث هللث للحمدث
وصحبه،

لايسدثلاأئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

حضألتثلايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

يسعدني أن أشارك معكم اليوم في أشغال هذه الجلسة املخصصة 
ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها حول موضوع فك العزلة عن 
املناطق القروية والجبلية وبالتحديد مساهمة البرنامج الوطني الثاني 

للطرق القروية في فك العزلة عن املناطق القروية والجبلية.

وبهذه املناسبة، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة 
النواب املحترمين الذين ساهموا في إنجاز هذا التقرير التقييمي للسياسة 
العمومية املعتمدة في تنزيل البرنامج السالف الذكر، والذي سيمكن ال 
محالة من تجويد أداء مختلف برامج فك العزلة الحالية واملستقبلية، 
وكما ال يخفى عليكم فإن هذا املوضوع يكت�سي أهمية بالغة تعكسها 
العناية املولوية الخاصة والتي مافتئ يحيط بها صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا وأيده كافة رعاياه األوفياء وخاصة باملناطق 
القروية والجبلية وذلك بهدف ضمان حقهم في التنمية والعيش الكريم 

من خالل تحسين أوضاعهم اإلقتصادية واإلجتماعية.

القروية  املناطق  عن  العزلة  فك  برنامج  يعتبر  الصدد،  هذا  وفي 
والجبلية لبنة أساسية في إقامة الصرح التنموي الشامل لبالدنا واملرتكز 
املناطق  بين  التنمية  في  في  والتوازن  اإلجتماعية  العدالة  مبادئ  على 
مختلف  من  لإلستفادة  أساسيا  ومدخال  للثروات،  العادل  والتوزيع 

البنيات التحتية الحيوية وتيسير الولوج للخدمات األساسية.

حضألتثلايسدلتثولايةدة،

في إطار املجهودات املبذولة من أجل تأهيل املناطق القروية والجبلية 
الجماعات  قامت  لفائدتها  ومتوازنة  مندمجة  محلية  تنمية  وتحقيق 
الترابية بوضع وتنفيذ مجموعة من البرامج التنموية الخاصة بالعالم 
القروي بشراكة مع القطاعات الحكومية املعنية واملؤسسات العمومية 
واملرافق  األساسية  البنيات  تهم  مختلفة  مجاالت  في  للدولة  التابعة 

العمومية.

وفي هذا اإلطار، تعد البرامج الوطنية الخاصة بالكهرباء والطرق 

واملاء الصالح للشرب بالعالم القروي من البرامج التي ساهمت بشكل 
كبير في تحسين ظروف ومحيط عيش الساكنة القروية وذلك بفضل 
أسلوب الشراكة املعتمد في وضع وإعداد وتمويل وتنفيذ املشاريع التي 

تندرج في إطارها.

للطرق  األول  الوطني  البرنامج  اعتماد  تم  فقد  الصدد،  هذا  وفي 
القروية لفائدة العالم القروي خالل الفترة املمتدة بين 1995 و2005 
واملسالك  الطرق  من  كيلومتر   11236 حوالي  إنجاز  من  مكن  والذي 

القروية بنسبة ولوج بلغت 54%.

تم  السابقة،  التجربة  نتائج  النهج واعتمادا على  وسيرا على هذا 
التركيز في إطالق البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية املمتد بين 2005 
و2015 على تعزيز املقاربة التشاركية من خالل خلق حوار تفاعلي بين 
كافة املتدخلين من منتخبين وممثلي القطاعات الحكومية واملجتمع 
املدني، وكذا الساكنة املحلية بهدف تحسين أدوات التدبير بما يضمن 
تجاوز نقائص البرنامج األول والرفع من نسبة الولوج وفك العزلة عن 

باقي مناطق العالم القروي.

وقد مكن تفعيل البرنامج الوطني الثاني من إنجاز ما يقارب 15500 
كلم الطرق في العالم القروي أي بمعدل 1550 كلم سنويا، وبالتالي 
الرفع من نسبة الولوج من 54 % إلى 80 % وذلك بغالف مالي يناهز 11.4 
مليار درهم ساهمت فيه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 85 % من 
تكلفة املشاريع، في حين قامت الجماعات الترابية املستفيدة بتمويل 15 
% املتبقية من التكلفة اإلجمالية، غير أنه بعد إنجاز الدراسات املتعلقة 
باملشاريع الطرقية املبرمجة في سنة 2012 تم تحيين املعطيات املتعلقة 
بالتكلفة األولية للبرنامج، حيث تبين أنها ارتفعت بنسبة 37 % إذ أنها 

انتقلت من 11.4 مليار درهم إلى 15.5 مليار درهم.

وتبعا لذلك، ارتفعت حصة مساهمة الجماعات الترابية من 1.7 
مليار درهم إلى 2.3 مليار درهم مما شكل عائقا حال دون التنفيذ الجيد 
لهذا البرنامج وأثر سلبا على برمجة 44 مشروع أي ما يناهز 556 كيلومتر 
وبتكلفة بلغت 550 مليون درهم، ولتدارك هذا الوضع يتم حاليا تدارس 
إمكانية إعادة برمجة هاد املشاريع املتبقية وتوفير اإلعتمادات الالزمة 
إلنجازها وذلك بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 

وكذا الجماعات املعنية.

وإلى غاية نهاية 2017، تم إعطاء انطالقة لحوالي 15021 كيلومتر 
من الطرق املبرمجة أي بنسبة 96 % فتحت منها 13500 كلم في وجه 
حركة املرور رافعة بذلك من نسبة الولوج في العالم القروي إلى حوالي 
79 %، ومساهمة منها في إنجاح هذا البرنامج قامت هذه الوزارة بتحمل 
حصص الجماعات غير القادرة على الوفاء بإلتزاماتها، حيث بلغ حجم 
الدعم املمنوح في هذا اإلطار 454 مليون درهم، كما تعمل على تتبع 
مختلف مراحل إنجاز هذا البرنامج عن طريق عقد اجتماعات مع وزارة 

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء.
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الجماعات  تمويل حصة  أن  إلى  الصدد،  هذا  في  اإلشارة  وتجدر 
الترابية تمت تعبئتها بصفة تضامنية بين مجالس الجهة والعمالة أو 
اإلقليم والجماعة، إذ أن الجماعة الترابية التي تتوفر على املوارد املالية 
يمكنها أن تتدخل لتغطية العجز التي تعرفه جماعة أخرى داخل النفوذ 

الترابي للجهة.

أما فيما يتعلق باإلستدامة وديمومة املشاريع، وخاصة تلك املتعلقة 
بالطرق الغير املصنفة، فتجدر اإلشارة إلى أنه عند توقيع اإلتفاقيات 
الخاصة بالبرنامج الثاني للطرق القروية، فقد أسندت هذه املهمة إلى 
الجماعات املعنية والتي كانت تدخل ضمن اختصاصاتها طبقا للميثاق 
الجماعي، إال أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية قامت بتوسيع 
هذه اإلختصاصات إلى الجماعات الترابية األخرى حيث حددت بشكل 

واضح الجهة التي يعود إليها اإلختصاص على الشكل التالي:

نص القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات في املادة 87 على  .•
أن بناء وصيانة الطرق واملسالك الجماعية تدخل ضمن االختصاصات 

املشتركة بين الجماعات والدولة؛

نص القانون التنظيمي املتعلق بالجهات في املادة 82، على أن  .•
بناء وتحسين وصيانة الطرق الغير املصنفة تدخل ضمن االختصاصات 

الذاتية للجهات؛

نص القانون التنظيمي املتعلق بالعماالت واألقاليم في املادة  .•
79 على أن إنجاز وصيانة املسالك القروية تدخل ضمن اإلختصاصات 

الذاتية للعماالت واألقاليم.

وفي هذا السياق، البد من اإلشارة بأن العجز الذي تعرفه الوحدة 
والذي  القروية،  واملسالك  الطرق  شبكة  صيانة  ضمان  في  الترابية 
ينعكس سلبا على الوقع اإليجابي لبرامج فك العزلة، يستلزم تضافر 
جهود كافة الفاعلين والتفكير في وضع تصور واقعي وعملي من شأنه 

ضمان ديمومة هذه املشاريع.

 « الجغرافي  للتعريف  نظام  وضع  وبخصوص  أخرى،  جهة  ومن 
املعطيات  كل  يضم   ،«  système d›information géographique
السوسيو-اقتصادية والبيئية، فقد تم التوقيع على اتفاقية بين وزارتي 
واملسح  العقارية  للمحافظة  الوطنية  والوكالة  والفالحة  الداخلية 
العقاري والخرائطية، وجمعية »تاركا« املتعددة االختصاصات للتنمية 
والبيئة، من أجل إنجاز دراسة لتقييم الحالة الراهنة وتحديد الحاجيات 
واملناطق  القروي  بالعالم  والبيئية  السوسيو-اقتصادية  واملعطيات 

الجبلية عبر بلورة خرائط رقمية.

حضألتثلايسدلتثولايةدة،

لتحقيق العدالة املجالية واإلجتماعية املرجوة، وضمان الحق في 
التنمية لكافة املواطنين، واستكماال لإلنجازات املحققة من طرف هذا 
البرنامج، تم وضع برنامج التأهيل الترابي الذي هم 22 إقليم ناقص 

األقاليم  هذه  تعرفه  الذي  النقص  تدارك  أجل  من  وذلك  التجهيز، 
في  الوطني املحددة  الولوج  بلوغ نسبة  ومعظمها جبلية وتمكينها من 
%80، والتي لم تصل إليها في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، 
وخاصة ما يتعلق بالدواوير النائية، وذات الكثافة السكانية الضعيفة. 
لإلشارة فقد رصد لقطاع الطرق وفتح تهيئة املسالك القروية واملنشآت 
2313 كيلومتر من  الفنية غالف مالي يقدر ب2,5 مليار درهم إلنجاز 
1447 كيلومتر  التهيئة:  767 كيلومتر؛  البناء:  كالتالي:  الطرق موزعة 
اإلنجازات حوالي  من هذه  منشأة. وستستفيد   89 الفنية:  واملنشآت 
750 ألف نسمة تنحدر من 1300 دوار تابع إلى 207 جماعة، وقدم 
تمويل هذا البرنامج على الشكل التالي: وزارة الداخلية: 1,7 مليار درهم؛ 
وزارة التجهيز: 0,6 مليار درهم؛ صندوق تنمية العالم القروي املناطق 

الجبلية: 200 مليون درهم.

حضألتثلايسدلتثولايةدة،

محمد  الجاللة  لصاحب  السامية  امللكية  للتعليمات  تنفيذا 
السادس نصرة هللا وأيده، الواردة في الخطاب السامي لعيد العرش 
املجيد لسنة 2015، والذي قال فيه حفظه هللا: »ورغم التطور الذي 
حققته بالدنا، فإن ما يحز في نف�سي تلك األوضاع الصعبة التي يعيشها 
بعض املواطنين في املناطق البعيدة واملعزولة، وخاصة بقمم األطلس 
والريف واملناطق الصحراوية والجافة والواحات، وفي بعض القرى في 
السهول والسواحل. إننا ندرك حجم الخصاص املتراكم منذ عقود بهذه 
املناطق، رغم كل املبادرات واملجهودات. لذا عاهدنا هللا منذ تحملنا 
أمانة قيادتك شعبي العزيز، أال ندخر أي جهد من أجل تحسين أوضاع 
لهذا  النجاح  املناطق والتخفيف من معاناتهم. ولضمان  سكان هذه 
الورش اإلجتماعي الطموح، فإننا ندعو الحكومة لوضع مخطط عمل 
مندمج يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية واملؤسسات 
مضبوطة  برمجة  وتحديد  مشاريع  تمويل  وسائل  لتوفير  املعنية، 

إلنجازها«. انتهى منطوق الخطاب امللكي السامي.

املجالية  الفوارق  تقليص  برنامج  اعتماد  تم  الصدد،  هذا  وفي 
واالجتماعية بالوسط القروي، برسم الفترة املمتدة بين 2023-2017، 
والذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش ساكنة املناطق القروية والجبلية 
من خالل تلبية احتياجاتهم من البنيات األساسية واملرافق االجتماعية 
للقرب. وفي هذا الصدد، انخرطت وزارة الداخلية إلى جانب مختلف 
القطاعات الحكومية واملؤسسات املعنية في تمويل هذا البرنامج الطموح 
الذي تبلغ تكلفته اإلجمالية ما يقارب 50 مليار درهم، وقد سطرت لهذا 

البرنامج ثالث أهداف استراتيجية وهي:

فك العزلة عن السكان باملناطق القروية والجبلية من خالل  .•
عيشهم  مستوى  تحسين  أجل  من  واملعابر  واملسالك  الطرق  إنشاء 
وتمكينهم من اإلستفادة على قدم املساواة من الفرص واملوارد الطبيعية 

واإلقتصادية؛
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املتعلقة  األساسية  الخدمات  إلى  الساكنة  ولوج  تحسين  .•
بالكهرباء واملاء الصالح للشرب والتعليم والصحة والتعليم؛

اإلقتصادية  القدرات  وتنويع  لتعزيز  الالزمة  الشروط  توفير  .•
للمناطق القروية الجبلية، ال�سيء الذي سيؤدي إلى تحسن عام في دخل 
وظروف عيش الساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في 

هذه املناطق.

وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار، إلى أن هذا البرنامج قد خصص 71 % 
من كلفته اإلجمالية أي ما يعادل 36 مليار درهم ملجال الطرق القروية 
املدخل  باعتباره  الفنية  واملنشآت  املسالك  وتهيئة  فتح  يشمل  الذي 
الرئي�سي لتحقيق التنمية املستدامة والنهوض بظروف ومستوى عيش 
الساكنة، والرفع من نسبة الولوج واإلستفادة من التجهيزات والخدمات 
األساسية بينما تم تخصيص %29 املتبقية أي ما يناهز 15 مليار درهم 
للتدخل في املجاالت املتعلقة بالكهربة القروية والتزويد باملاء الصالح 
الشرب وإصالح مؤسسات قطاع التعليم باإلضافة إلى تأهيل قطاع 

الصحة.

هذا  فعالية  من  الرفع  بهدف  أنه  إلى  األخير،  في  اإلشارة  وتجدر 
البرنامج الرامي إلى فك العزلة عن الساكنة القروية والنهوض بظروف 
عيشها، فإن التصور التي تم اعتماده في هذا اإلطار يتوخى باألساس 
تبني املمارسات املثلى التي تمت مراكمتها من خالل التجارب السابقة، 
وإعمال مبدأ الحكامة الجيدة في التسيير والتدبير بما يضمن فعالية 
املشاريع وتجاوز املعيقات التي قد تعترضها وذلك عبر اإلجراءات التالية:

استهداف الدواوير املعزولة بما فيها الدواوير الصغيرة؛ .•

اعتماد حكامة فعالة في وضع وتتبع املشاريع، حيث تم إلى  .•
جانب اللجنة الوطنية لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية خلق 
املعنية  الحكومية  القطاعات  كافة  عن  ممثلين  تضم  جهوية  لجن 
تحقيق  بهدف  وذلك  واملجالية،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  بالتنمية 

اإللتقائية واإلنسجام في تدخالتها؛

تبني مقاربة تشاركية في بلورة وإنجاز املشاريع، حيث تم خلق  .•
إطار قانوني مشترك بين الدولة والجماعات الترابية الجهات ومجالس 
أكثر  أدوار  لعب  من  تمكينها  بهدف  والجماعات،  والعماالت  األقاليم 
أهمية في اقتراح وإنجاز الطرق واملسالك القروية وصيانتها مع الحرص 

على الرفع من معدل معيار املالءمة والتناسق الداخلي والخارجي؛

التقنية  الدراسات  مالية مخصصة إلنجاز  اعتمادات  رصد  .•
اإلشكاليات  تدارك  بهدف  وذلك  القروي  بالعالم  الطرقية  للمشاريع 
املرتبطة بارتفاع التكلفة الناتجة عن اإلكراهات الطبيعية والجغرافية 

للمناطق املستهدفة.

وفي الختام، تجدر اإلشارة إلى أن بلورة أي مقاربة تنموية كفيلة 
بالنهوض باملناطق القروية والجبلية تقت�سي تضافر مجهودات مختلف 

املتدخلين على املستويين الوطني واملحلي، وتنسيق مختلف التدخالت 
القطاعية التي تستهدف العالم القروي عبر تعبئة املوارد الالزمة والسهر 
على تحقيق التقائية البرامج واملشاريع والرفع من وتيرة اإلنجاز من أجل 
والوسط  القروي  الوسط  بين  التنمية  مؤشرات  في  التباين  معالجة 

الحضري.

لايسدثلاأئيس:

ما فيها باس كمل السيد الوزير،كمل.

لايسدثنورثلادينثبوطس7،ثلاوز أثلملنتدبثادىثوز أثلادلخلسل:

بغيت غير هللا يخليكم هذا ما تم إعداده كنص بغيت نتفاعل مع 
السادة النواب املحترمين، أوال بغيت نشيد بالعمل اللي قامت به اللجنة 
املوضوعاتية  اللجنة  ما وخا سميت  ربما  التقرير،  هاد  اللي وجدات 
»التنمية القروية-مجال املناطق الجبلية« ولكن هي ركزت على واحد 
البرنامج هو برنامج الطرق القروية الثاني، وبالتركيز على هاد البرنامج أنا 
قريت التقرير بأكمله من ألفه إلى يائه، فعال هو تقرير جيد، جيد جدا، 
ربما كان هناك عوائق موضوعية ولكن التقرير جاب أسئلة دقيقة أو 

حاول يجاوب على هذوك األسئلة.

فيما يخص املعيار األول، بعدما استجابت البرامج للحاجيات أظن 
بأنه احنا متفقين بأنه البرنامج الطرقي الثاني استجاب لهاذ الحاجيات 
ألنه املغرب ما خاصكومش تنساو بأنه في 1995 كنا في %34، أو بالبرنامج 
األول دزنا من %34 إلى %54، أو حققنا فهذاك الوقت 11.000 كيلومتر، 
باش ندوزو من %34 ل%54. هاذ البرنامج الثاني مكن باش ندوزو من 
54 إلى حوالي %80، ولكن ما خصناش ننساو راه كان في نفس الفترة كان 
البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، وكان برنامج التأهيل الترابي اللي 
كان في البرنامج الثاني ديال املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو كاين 
أيضا عدد من املشاريع اللي تم اإلنجاز ديالها في إطار املبادرة الوطنية 
 »la lutte contre la pauvereté البرنامج ديال  للتنمية البشرية، في 
»محاربة الفقر« وال في »البرنامج األفقي«، في البرامج بجوج وقتما كانت 
العزلة، كانت كتجاوب  في إطار فك  البرنامج  الساكنة كتطلب واحد 
البرامج  ديال  العدد  واحد  كيتممو  كانو  أو  اإلقليمية  اللجنة  معاها 
فهذاك.. أو هاد البرامج إيال خذيت 15.000 كيلومتر ديال البرنامج الثاني 
زيد عليها 2300 كيلومتر ديال البرنامج اآلخر هي 17 مليار، 17 مليار، أو 
دابا كاين هاد البرنامج ديال التقليص من الفوارق اإلجتماعية واملجالية 
36 مليار، إذن ضاعفنا، غنضاعفو إن شاء هللا املجهود، بدينا ب11 
مليار درهم، زدنا ل17 مليار، دابا غندوزو ل36 مليار، أو هاذ البرنامج 
هذا كيم�سي ما حدنا غاديين أو حنا هذا راه كاين واحد التسلسل، ما 
يمكنش نجيو أو نقومو.. أو حتى القضية اللي قالوا اإلخوان أو السادة 
وال  املعاييرالسوسيو-اقتصادية   les critères ديال  املحترمين  النواب 
واملسؤولية  املحاسبة  تتقولو  بعد  من  كانقول  التقنية  االقتصادية 
أسحب هذاك املهندس اللي غادي يقوم كتعطيوه مليون ديال الدرهم 
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كيحاول يدير بها أكثر عدد من الكيلومترات، أو ما حدو هو غادي الثمن 
ديال الكيلومتر غادي أو تيطلع، راه كنا في 800.000 درهم للكيلومتر زدنا 
دابا ملليون درهم للكيلومتر في هاذ البرنامج أو في البرنامج ديال »برنامج 
التأهيل الترابي« غندوزو ملليون أو 200 في ألنه ما حدنا غاديين أو حنا 
كنواجهو أو ال كنطرقو ملسالك طرقية صعبة اللي فيها كلفة أكبر أو فيها 

وصعوبة أكبر؛

الفعلية  ليها،  نطرق  بغيت  اللي  في..  جات  اللي  الثانية  القضية 
 600 بقات  أو  وصلنا ل96%  إيال  ماتفقين  حنا  بأنه  أظن  والفعالية 
كيلومتر، هاديك 600 كيلومتر راه ما�سي راه مكره أخاك ال بطل، ألنه 
الغالف املالي اللي كان خاصنا نعطيوه من الجماعات الترابية كان ألف.. 
مليار أو 700، دبا لحد اليوم تم تسديد مليار أو 600 بقى إذن نسبة 
ي التكلفة ما بقاتش هي التكلفة 

ّ
%94، منين جا املشكل، جا املشكل مل

ديال 11 مليار أو 400، والت 15 مليار أو الزيادة، إذن تزادت واحد 37% 
 un engagemant كيفما تيقول بالفرنسية الجماعات الترابية عندها
الدراسات  ي 

ّ
مل نزلوها،  وقدا  قدا  أعطيو  ليهم  قالوا   ،de moyens

بينات بأنه هذاك املبلغ ما كانش كافي وهذا ما يمكنش الجماعة ما�سي 
املسؤولة تقنيا، كان شوية من الصعب باش.. ولكن راه حنا مع وزارة 
التجهيز، احنا راه كنحاولو.. كاين بعض الجهات اللي دارو اتفاقيات 
des avenants وفكو هاد املشكل، كاين سوس ماسة درعة، كاين فاس 
بوملان، هادو الجهات وكاين بعض األقاليم كرسيف، شيشاوة، وقعت 
مالحق لإلتفاقيات األصلية وزادو لقدام، االخرين ما زال عندنا هاد 

اإلشكالية.

إشكالية  فعال  هادي  والديمومة،  االستدامة  معيار  يخص  فيما 
واخا  غيقدرو،  القروية  الجماعات  بأن  نقولو  باش  ألنه  حقيقية، 
يكون عندهم املوارد املالية، ما عندهمش اإلمكانيات، املوارد البشرية 
والتقنية باش يقومو بهاد العملية هادي. وهادي غير كنكدبو على روسنا 
إيال مشينا.. أظن بأنه الجماعات الترابية خصها تكون في التشخيص، 
ألنها هي اللي قريبة من الساكنة، منين غندوز الطريق؟ كيف غندير 
ليها؟ وفهاد امليدان هذا كاين واحد... قبيلة هضرنا على املسار، إلى كان 
املسار تشاركي، هضرنا مع الناس وقالك دوز الطريق من هنا. من بعد 
التقني آش بقا لو ما يدير؟ كيدير de l’optimisation، كيحاول يجود 
ديك الطريق باش.. إيال درنا هاد املسار ب des allers-retours خصنا 
وقت أكبر. لذلك بأنه واحد الوقت راه خصنا كنحاولو نرضيو الجميع 
ولكن راه ما.. نرجع لهاد القضية ديال الديمومة ديال املشاريع، الطرق 
غير املصنفة خذيت من التقرير كاينة حتى 11.000 كيلومتر غير مصنفة: 
1200 من PNRR1؛ 6800 منPNRR2؛ 2200 من PMAT وكاينة �سي 
1200 قديمة، عندك دابا غير بين PNRR2 et.PMAT:ز80 % زدناها 
حطيناها ديال الطرق الغير املصنفة اللي خصها واحد املقاربة. هاد 
املقاربة اليوم، أظن في إطار الجهوية املتقدمة، ألنه الجهوية هي اللي 
عطيناها هاد االختصاص، وفي إطار الالتمركز اإلداري خاص هاد 2 د 

اآلليات على صعيد الجهة، الدولة على صعيد الجهة والجهة املنتخبة 
خصهم يعملو جميع باش يولي عندنا هذاك التصور والتمويل إن شاء 
هللا غادي يكون، ألنه هذا في إطار تفعيل االختصاصات ديال الجهات. 
الجهات  مع  والدراسة  التشاور  ديال  املسلسل  واحد  في  حنا  اليوم 
لتفعيل االختصاصات، غدا في العشية عندنا 4 ديال اإلختصاصات 
اللي  األخرى  االختصاصت  لهاد  غندوزو  بعد  ومن  غنشوفوهم  اللي 

هضرنا عليها.

القضية األخيرة هي القضية ديال العدالة املجالية، فعال أنا شفت 
 le التقرير، درتو واحد اإلجتهاد ديال كتاخدو أعلى قمة وكتديرو  في 
tiers باش كتحاولو تشوفو أشنو هما الجماعة les deux tiers كتهبطو 
حتى le tiers ، كتاخدو les deux tiers وكتقولو هادو هما الجماعات 
الجبلية، مزيان ولكن خصنا ما نساوش بأنه راه ما حدنا غاديين.. أوال 
هاد البرنامج كيفما قلت هو مسار، غيجي هاد البرنامج ديال التقليص 
باش يسد هذاك الخصاص اللي كاين؛ ثانيا خصنا ما نساوش بأنه راه ما 
حدنا غاديين لهاد قمم الجبال والعدد ديال السكان تيتقلص، وكتولي 
الكلفة ألن واحد القضية كتقولو بأن مؤشر التفاضل على الصعيد 
اإلقليمي، وكتقولو الولوجية. ولكن خص ما تنساوش عدد السكان 
ألنه il faut équilibrer، إيال كنت غنم�سي حتى لراس الجبل باش نوصل 
املاء وال الطريق وال الضوء، راه كتولي الكلفة كلفة غير معقولة. إيال 
خصنا نكونو في.. كاين الحقوق ولكن خصها تلقى طرق أخرى.. ولكن 
راه دابا البرنامج ديال تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية راه غادي 
التقني  املنطق ديال اإلقتصادي  فهاد االتجاه هذا، إذن خرجنا من 
ومشينا للمنطق ديال التنمية البشرية، إيال خذيت مثال نعطيكم غير 
مثال وغنوقف، »PMAT« منين بغينا نوجدوه أش قلنا؟ درنا الرصد 
ديال جميع التجمعات السكانية اللي ما وصلهاش الطريق، وال املاء، وال 
الضو، وال ما فيهاش املدرسة وال ما فيهاش مستوصف، ومن بعد درنا 
ليهم واحد الترتيب تنازلي من أكبر تجمع ولكن في املناطق الجبلية ما�سي 
خذيناهم في الوطى، واخا بن احمد في الوطى راه حتى هي عندها مشكل، 
 le ولكن خذينا املناطق الجبلية، هادوك املناطق الجبلية درنا هداك
classement décroissant ، تناخدو التجمع الكبير تنقولو هذا خاصنا 
نوصلو لو الطريق، ولكن منين كنديرو le tracé ديال داك الطريق راه 
 on les arosent au كندوزو على واحد العدد ديال التجمعات اللي أصغر
passage الضوء la même chose، كتاخذ واحد التجمع كبير كتقول 
خاصني نوصل هاديك la dorsale نوصلها حتى لهداك le village ولكن 
راه في الطريق راه غادي نعطي اإلمكانية.. إذن منين كنديرو العدد، 
كنديرو العدد... كنلقاو بأنه راحنا ساهمنا واخا كان عندنا املعيار هو 
السكاني  التجمع  ذلك  إلى  الطريق  في  راه  تجمع سكاني  نوصلو ألكبر 
راه وصلنا لواحد العدد ديال.آخر حاجة هو le GIS ضروري ومؤكد ال 
يعقل بأن كنخدمو كاملين بال خرائط، الخريطة هي واحد كتنور كتبين 
ليك بالضبط أشنو واقع على صعيد املجال وكتحدد كتعطي الفرصة 

لعدالة مجالية أكبر، وشكرا السيد الرئيس.
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لايسدثلاأئيس:

والنقل  التجهيز  وزير  للسيد  اآلن  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 
واللوجستيك واملاء.

لايسدثعبدثلاقةدرثلعمةرة،ثوز أثلاتجهيزثولانق8ثولالو يتسكث
ولملةء:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

أوال السيد الرئيس، عطفا على ما تفضل به السيدات والسادة 
النواب أود كذلك من جتهي أن أشيد بهاد العمل الذي يضعنا في قلب 
اإلشتغال ديال مجلس النواب اللي هو تقييم السياسات العمومية، 
ونحن يعني من املوقع ديالنا كوزارة النقل واللوجستيك واملاء ولكن 
كحكومة، تفاعلنا إيجابا مع هاد العمل، العمل املهم جدا واللي يعني 
وثق فيه جهد كبير، وانا من موقعي أهني السيدات والسادة أعضاء هذه 

اللجنة املوضوعاتية.

لايسدثلاأئيس،

ما غنكررش داك�سي اللي تفضل به السيد الوزير املنتدب، فقط 
بعض التدقيقات اللي تتعلق بالبرنامج، ألنه هاد البرنامج يعني ما زال ما 
وضعنالوش نقطة النهاية، فأنتم تعلمون أنه الحالة ديال التقدم ديالو 
يعني آخر ما عندنا الطرق التي أعطيت اإلنطالقة ديال الصفقات ديالها 
15.020 كيلومتر أي بنسبة ديال P% 96,6 الطرق املنجزة 13.428 أي 
بنسبة   13.400 السير  حركة  أمام  املفتوحة  الطرق  %86,4؛  بنسبة 
%86، نسبة الولوج تقريبا %79,4، الساكنة القروية املستفيدة 2,9 
داملليون مساهمة الجماعات املحلية مليار و600 أي بنسبة %69 من 
مجموع الحصة ديالها. اشنو اللي باقي لنا نديرو؟، سنعطي اإلنطالقة 
ل560 كيلومتر من البناء أو التهيئة تقدر ب559 مليون ديال الدرهم، 
عندنا بطبيعة الحال إنجاز أشغال بناء القارعة كمرحلة ثانية للطرق 
التي سبق تهيئتها على طول 740 كيلومتر بتكلفة تقدر ب464 مليون 
ديال الدرهم، وإنهاء أشغال العمليات التي تم فصل صفقاتها والتي تقدر 
كلفتها ب386 مليون ديال الدرهم، ثم بطبيعة الحال بحال اللي اشار ليه 
السيد الوزير املنتدب، الجماعات املحلية يبقى على عاتقها 727 مليون 
ديال الدرهم. أنا بغيت نرجع لهاد النقطة ألن تيسولو عليها السادة 
والسيدات النواب باستمرار، أنا قلت مرارا وتكرار، حنا ما وضعناش 
نقطة النهاية ل«PNRR2«، جميع الجماعات واألقاليم والجهات اللي 
مستعدة تلقى حل للدفوعات ديالها، خلينا الباب بطبيعة الحال مفتوح 
وقلنا في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء غتعطى األولوية لهاد 
املشاريع، صحيح هي بالنسبة للوزارة فيها شوية ديال التعب، ألنه ملا 
تتحضر هذا الدفوعات خصنا حنا باعتبار أننا تنمولو %85 خصنا نلقاو 

بطبيعة الحال التركيبة املالية، لكن أنا قلت مرارا أن هاد املوضوع هذا 
عندو أولوية، وأنا عارف بأن عندو حساسية في..

تمويل  صندوق  ديال  اإلداري  املجلس  ديال  درناه  اجتماع  آخر 
الطرق، ألن صندوق التمويل ديال الطرق هو املشرف على هذا البرنامج، 
الخالصة اللي وصلنا لها هي كالتالي؛ يبدو أن كاين بعض الجماعات 
عندها إشكاالت حقيقية، فاحنا قررنا فهاد املجلس اإلداري أنه غيكون 
واحد العمل ثالثي ما بين وزارة التجهيز والنقل، ووزارة الداخلية ووزارة 
املالية واإلقتصاد، باش هاد ال�سي نحصيوه بشكل نهائي ونقولو اشنو 
هي الجماعات الترابية اللي عندها إمكانية من خالل املجالس اإلقليمية 
أو مجالس الجهات، أنها تلقى حل وغنديرو بحال اللي قال السيد الوزير 
املنتدب، املالحق لإلتفاقيات األصلية ونفضيوها، واللي عندها إشكاالت 
نقررو فيها بشكل نهائي، ألنه »CFR« أو صندوق التمويل الطرقي عندو 
واحد 120 مليون ديال الدرهم، وزارة املالية يفترض تدير واحد الجهد، 
املديرية  من خالل  الداخلية  وزارة  ربما  الجهد،  واحد  التجهيز  وزارة 
ال�سي نصفيوه مرة وحدة ألنه  باش هاد  املحلية،  للجماعات  العامة 
حنا بدينا البرنامج ديال تقليص الفوارق اإلجتماعية والترابية، خصنا 
يفترض أن هاد »PNRR2«، نكونو ساليناه. وإن شاء هللا حنا تنشتغلو 
على هاد القضية ألن القضية ديال هاد الترتيب، شكون هو اللي ما 
ي اإللتزامات ديالو؟ ما�سي سهل ألنه، 

ّ
قادرش حقيقة كجماعة ترابية يوف

أنا حاولت ندير واحد sondage في صفوف سميتو، كل �سي تيقول لك 
عندنا إشكاالت، هذه ما فيهاش في الحقيقة التضامن لألسف الشديد 

خصنا نلقاو لها حل.

طيب، عود على بدء، كذلك أنا بغيت من خالل املالحظات ديال 
السيدات والسادة النواب أن أطرح بعض األمور، هل نحن -ألن هاد 
ال�سي جا به واحد املجموعة ديال السادة النواب- هل نحن إزاء سياسة 
عمومية في هاد املجال ديال الطرق القروية أم ال؟، أقول لإلنصاف، 
ي بدا في بالدنا بدا في أواسط التسعينيات، 1995 

ّ
أن هاد املشروع مل

بدينا أول برنامج ديال الطرق القروية، ألن آنذاك الولوجية %34 بحال 
اللي اشار السيد الوزير املنتدب ارتفعنا اآلن، يعني، يفترض أننا منين 
غنكملو البرنامج الثاني«PNRR2«، غنكونو وصلنا ل%80. هاد الجهد 
هذا، بطبيعة الحال، كان جهد استثنائي ألنه في خالل %20 يعني من 
1995 حتى ل2015 وتقريبا باقي لنا واحد الشوية، غنكونو درنا واحد 
الجهد، وصلنا الولوجية من %34 ل%80، وهذا بطبيعة الحال إيال 
أضفنا ليه البرنامج ديال تقليص الفوارق املجالية، اللي غيضيف في 
املسالك والطرق القروية اللي غتكون غير مصنفة: 22 ألف كيلومتر، 
وغيضيف تقريبا واحد 28 مليار ديال الدرهم اللي غنزيدو لها واحد 
8000 كيلومتر من الطرق املصنفة اللي كنسميوها حنا طرق القرب اللي 
هي ضرورية باش نربطو هاد الشبكة كلها بالشبكة الطرقية اللي عندنا 
لحوالي 8000 كلم تقريبا واحد 8 داملليار ديال الدرهم، تنكونو تنتكلمو 
ما بين »PNRR1«، و«PNRR2«. وواحد الجزء اللي تكلم عليه السيد 
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الوزير اللي هو املاط وهذا إيال بغينا نسميوه واسمحوا لي prdts غنكونوا 
تنتكلموا على كثر من 63 مليار ديال الدرهم، فقط في الشق ديال إحداث 
ديال املسالك، هل الدولة املغربية استفادت من هذا؟ أكيد ألن كانت 
الولوجية 34 % وغادي نوصلوا ملي غنساليو prdts في 2022 إن شاء 
هللا غادي تكون الولوجية تجاوزات 90 %، والحظوا بأن الجهد اللي تدار 
باش نوصلوا من 34 % ل 80 % الجهد يعني املالي، الجهد اللي غنوصلوا 
ليه من80 % لحوالي 90 % وأكثر، هاد الجهد بالتالي أكبر من الجهد 
األول، بمعنى أننا وصلنا بحال اللي وقع لنا في الكهرباء، بعض املناطق 

اللي بطبيعة الحال فيها صعوبة كبيرة.

مرة أخرى واش احنا استفدنا من هاد التجارب؟ أكيد، ألنه السادة 
والسيدات النواب طرحوا واحد العدد دالقضايا محورية، القضية ديال 
التشاركية في »PNRR2«، كان مجمل البرنامج تشاركي، يعني احنا خذينا 
24 شهر تقريبا في مناقشة مع مختلف املتدخلينن، منتخبين وسلطات 
محلية وسلطات مركزية وعليها تبنات هاديك اإلتفاقية النموذجية، 
كنسميوها le contrat prototype واللي هو ألنه من األمور اللي طرحوا 
السيدات والسادة النواب كانوا تيقولوا أودي هاد القضية ديال الطرق 
الغير املصنفة من سيتكافل بها، أنا رجعت تقريبا لإلتفاقيات وجبت 
معايا واحد اإلتفاقية نموذج اللي مرتابطة بالشاون نموذجا واللي هي 
بحال بحال، تقع مسؤولية التدبير وصيانة الطرق الوطنية والجهوية 
واإلقليمية على عاتق وزارة التجهيز والنقل طبقا للنصوص الجاري بها 
العمل، وعند انتهاء األشغال املتعلقة بالطرق الجماعية والطرق التي 
لم يتم بعد تصنيفها، تقوم املديرية اإلقليمية بإعداد محضر تسليم 
هذه الطرق للجماعات املعنية التي تتكلف بتدبيرها وصيانتها، بمعنى أن 
صانع القرار السيا�سي آنذاك يعني هنا تنتكلموا على 2005 انتابه لهاد 
اإلشكالية التي أصبحت اآلن إشكالية ملحة واللي اللجنة املوضوعاتية 
مشكورة وضعت عليها األصبع، ألنه في نهاية املطاف ملي تنتكلموا على 
واحد الرصيد طرقي كامل اللي كيتجاوز 250 مليار ديال الدرهم وفي 
الجانب اآلخر ما عاطينش حنا الضمانات باش يمكن تدار الصيانة 
 le contribuable ديالوا، من حق املشرع، ومن حق املواطن يعني هاذ
يتساءل يقول واش الدولة غادية في الطريق مقاد ألنه كيفاش غتبني 
واحد الطريق وما تدير ليهاش الصيانة ديالها، ألنه معروف على املستوى 
الدولي أن الطريق يجب أن تراجع il faut qu’elle soit revisitée تقريبا 
مرة في 10 سنين، احنا ما تنديروش مرة في 10 سنين، تنديرو مرة في 13 

مرة 14 مرة في 15، ولكن باش نحافظوا على واحد املستوى معين.

ما  مازال  أننا  يبدوا  ولكن  استفدناه  اللي  األول  الدرس  إذن هذا 
السيد  قال  اللي  ال�سي  هاد  أؤكد  وأنا  املناسب،  بالشكل  كرسناهش 
الوزير ألنه اآلن ملي غادي ندخلوا في prdts وغنزيدوا 22 ألف كيلومتر 
أخرى، غادي تولي القضية ديال تحديد مسؤولية الصيانة ملحة في 
إطار الجهوية املتقدمة، بمعنى أن هذا غادي يولي اآلن من األمور التي 
يجب أن نسهر عليها، وبطبيعة الحال وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

في كل الحاالت غتكون مستعدة باش تقدم املواكبة التقنية، ألن هاد 
املجال ديال الصيانة ما�سي مجال بطبيعة الحال اللي هو يسير.

املسألة الثانية اللي استفدنا منها، هناك بعض السادة والسيدات 
 ،»PNRR1« النواب طرحوا القضية ديال اللجوء للقروض، احنا في
 le fond spécial ،باش شتغلنا، اشتغلنا بالصندوق الخاص بالطرق
routier، هو FCR لكن ملي جبنا »PNRR2«، باش نرفعوا من الحجم ألن 
كنا تنديروا تقريبا ألف كلم سنويا باش نمرو ل 1550 كلم، كان خصنا 
والقروض  للقروض،  لجأنا  الحال  فبطبيعة  مناسبة،  مالية  تركيبة 
هادي عملية عادية ألنه CFR أن�سئ أساسا كمؤسسة عمومية يمكنها أن 
اللجوء إلى اإلقتراض لكن اللي تيخلص الخدمات ديال الدين هو داك 
ال�سي اللي تناخذوه احنا بطبيعة الحال من الصندوق الخاص بالطرق 
اإلقتراض  اللجوء  ألنه  جدا  مهمة  عملية حسابية  واحد  هي   ،  FCR
تيفترض أن عندك مداخيل التي تسمح لك بهاد اإلقتراض، وهاد ال�سي 
عالش فهاد »PNRR2«، وصلنا تقريبا واحد 9.5 داملليار ديال الدرهم 

ديال اإلقتراض.

 L’INNOVATION إذن التشاركية كانت حاضرة، هاد القضية ديال
ديال اإلبداع في املجال ديال التمويل خذيناها بعين اإلعتبار، التوصية 
األولى اللي تكلمات عليها اللجنة املوضوعية هي أنها أوصت باإلستمرار في 
هاد البرنامج وفهاد اإلتجاه اللي جاء هاد PRDTS اللي هو مرة أقول هذا 
واحد البرنامج ضخم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، احنا تنتكلمو على 
36 مليار ديال الدرهم يعني %71 ديال PRDTS كلو مرتبطة بالطرق، 
ويجب أن نحرص كحكومة وكمنتخبين وكجماعات ترابية على أن هاد 
قاعدة  هي  ديالو  القاعدة  هذا  الحال،  بطبيعة  ينجح.  هذا  املشروع 
تشاركية، يمكن خلقات بعض النقاشات، يمكن خلقات، كل حال احنا 
تتوصلنا بعض األصداء، لكن التشاركي دايما فيه بعض اإلشكاالت، 
واحنا فتحنا في املجال في آخر اجتماع تدار في وزارة الداخلية ترأسو 
السيد وزير الداخلية، باش نتكلمو كلجنة قيادة البرنامج PRDTS قلنا 
أنه اإلمكانية ديال استدراك بعض األمور فهاد PRDTS مفتوحة ولكن 

شريطة أن، يعني، الهياكل ديالو لسميتو ما يتمسش.

اللجنة  به  اللي جات  التفاصيل  فيما يخص بعض األمور بعض 
مشكورة، فيما يتعلق بضرورة إنجاز كل الدراسات التقنية قبل وضع 
التصور األولي للمشاريع الطرقية، احنا عادة ما تنطلقوش �سي طريق 
جينا  إيال  كبيرة  هي  اللي  البرامج  فهاد  ولكن  الدراسة،  تدارتش  ايال 
ناخذو بهاد التوصية هادي ما تيمكنش تكون عندنا برامج من حجم 
22000 كلم اللي هي جديدة، فبالتالي التوجه اللي كاين هو أنه هداك 
بنك الدراسات اللي عند وزارة التجهيز والنقل يمكن يتم تعزيزه، يعني، 
بشكل متدرج خاصة بالنسبة للمحاور اللي هي محاور مهمة ورئيسية، 
هناك كذلك توصية تكلمت على ضم كل املصاريف املتعلقة بالطريق 
في دفتر التحمالت بما فيها كلفة تصفية العقار وإخالء محارم الطريق، 
هاد األمر، هاد التوصية صعبة، أوال ما تيمكن ليك تديرها في دفتر 
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تتعرفوا أن  املقاول، وأنتما  الحال  بها بطبيعة  التحمالت ألن غتربط 
هناك صعوبة تنفيذ مسطرة نزع امللكية وإخالء املحارم، وهادي مناسبة 
نقول للسيدات والسادة النواب، أصبحنا اآلن نلزم في اإلتفاقيات أن 
املوضوع ديال نزع ملكية يكون داخل، ألن ما بقاش نزع امللكية الذي 
عرفنا وتعرفون ولينا تنتكلموا على 6-7-8 األضعاف ألنه أغلب الحاالت 
تتكون حاالت تمر عبر القضاء وهذا طارح لنا مشكل ديال الخبرة، ثم هو 
ليس من اختصاص الشركة تعويض املتضررين، وبطبيعة الحال كاين 
نقاش اآلن على مستوى الحكومة فيما يتعلق بهاد القضية ديال تعديل 

قانون نزع امللكية.

هاد املسألة ديال تحديد الكلفة املرجعية محليا وإقليميا ووطنيا 
العمومية  باألشغال  خاص  مرجع  إنجاز  بصدد  هي  التجهيز  وزارة 
والتجهيزات العامة، الذي سيحدد مرجع األثمنة على الصعيد اإلقليمي 
والجهوي والوطني، وسيمكن هذا املرجع من اإلستفادة من التجربة 
اللي راكمتها وزارة التجهيز والنقل املشاريع التنموية واملهيكلة باش يكون 
واحد التقسيم جغرافي معقول على مستوى األثمنة يأخذ بعين اإلعتبار 

الخاصية ديال كل منطقة؛

التفكير في إمكانية وضع القرار املالي لدى جهة واحدة مختصة في تعبئة 
املوارد املاليةهذا تم، أصال في »PNRR2«، اللي كان مكلف هو صندوق 
تمويل الطرق »CFR«، وحتى فاش انتقلنا للمرحلة ديال »PRDTS« في 
بالتعليم والصحة،  إيال حيدنا املسائل األخرى املرتبطة   »PRDTS»ل
 »FDR« القروية التنمية  تتمر عبر صندوق  كلها  بالطرق  يتعلق  فيما 
يعني األموال، اإلعتمادات يعني تتجي ل«FDR« وتتم واحد العملية. هاد 
القضية ديال إسهام األبناك الوطنية في تمويل املشاريع الطرقية أنتم 
تعلمون وأنتم سادة العارفين أن هاد املوضوع هذا تيدخلو فيه ممونين 
دوليين ألن عندهم واحد l›étique فهاد املسألة وبطبيعة الحال بحال 
البنك الدولي أو التمويالت األخرى، اللي حنا بالنسبة لينا كحكومة ما�سي 
كحكومة حتى كمجلس نواب كبرملان، نبحث عن األحسن على مستوى 

التمويل املالي. عموما األبناك التجارية هي ليست فهاد سميتو؛

إيجاد حل سريع إلصالح الطرق وحنا تكلمنا على هاد املسألة، أنا 
أقول أن هذا من األمور هادي تتشكلنا تحدي حقيقي ولإلنصاف ما 
زال ما عندناش حنا التصور، القضية اللي تكلم عليها السيد الوزير 
املنتدب، غنمشيو فيها باعتبار أن كاين اختصاصات، لكن املشكل ما�سي 
هو اإلختصاصات ألن الجماعات الترابية وخا يكون عندها اإلختصاص 
هذا  إذن  التأهيل،  عنديش  وما  اإلمكانيات  عنديش  ما  أنا  تتقولك 
خاصو واحد املقاربة شمولية ألنه كاين إحساس عام لدينا كاملين ألنه 
في الحقيقة إيال ما كانتش هاد قضية الصيانة سنكون مذنبين في حق 
وطننا بواحد املعنى ديال أنها أموال تهدر. اآلن حنا بدينا واحد التجربة 

محدودة؛

إحياء تجربة الصيانة الخفيفة للطريق من طرف ساكنة القرب، 
هادي كاينة تجربة في واحد العدد محدود، ولكن هادي تتبقى محدودة 

اللي  األخرى  للمحاور  الحال  بطبيعة  بالنسبة  لكن  لواحد،  بالنسبة 
غادي تكب واللي غادي تدخل، هادي خاصها إشكاالت. بالطبع وزارة 
ي تتوقع 

ّ
التجهيز والنقل واللوجيستيك، تتحين الطرق املصنفة ألن مل

عند  أوتوماتيكيا  تطيح  مصنفة  تتولي  ي 
ّ
مل تنحينو،  حنا  مستجدات 

التجهيز والنقل عندها إشكال، ألنه  التجهيز والنقل وخا وزارة  وزارة 
حنا تنخصصو اآلن 1,7 مليار ديال الدرهم سنويا للصيانة ديال واحد 
الشبكة الطرقية فيها 58 ألف كيلومتر، يفترض إيال بغينا نكونو شوية 
مقادين خاصنا نوصلو لواحد 3,5 مليار ديال الدرهم، ولكن إيال دخلنا 
بطبيعة الحال الجماعات الترابية فهاد املوضوع هذا خاص تعطى ليهم 
أو خاص يخصصو من اإلعتماد ديالهم واحد الجزء خاص بالصيانة، 
وخاص وزارة التجهيز والنقل ّدير املواكبة، أنا دابا تيجيو عندي واحد 
العداد ديال رؤساء الجماعات تيقولك حنا بغينا من وزارة التجهيز 
والنقل فقط املواكبة التقنية، نظريا املسألة ساهلة، لكن هادي مسألة 

مرتبطة باإلمكانيات اللي عندنا حنا كموارد بشرية باش يمكن لينا..؛

تقنية  على  القروية  الجماعات  وأطر  تقنيي  تكوين  على  العمل 
الصيانة في إطار شراكات بين جهة وزارة التجهيز تعهد إلى معهد التكوين 
هاد  تابع،   »l›IFEER« معهد  عندنا  حنا  ألن  اآلليات،  إستعمال  على 
العملية انطلقت منذ 2016 وقد نالت استحسان عدد من الفرقاء، 
منهم املديرية العامة للجماعات املحلية، وبطبيعة الحال نحن بصدد 

ترصيد هاد التجربة هادي.

هاد القضية اللي جات ديال تشجيع الجماعات الترابية على صيانة 
الطرق وفق معيار العمالة العالية للكثافة، ما عندناش فكرة معقولة، 
وكانت طرحت كانت طرحت معانا حتى وزارة الداخلية، األمور األخرى 
املناطق  ديال  بالتعريف  الحال  بطبيعة  تتعلق  اللي  جات  اللي  كلها 

الجبلية إلى غير ذلك.

بطبيعة الحال آخر حاجة تنختم بها وكان شار ليها السيد الوزير 
املنتدب، وهذا بطبيعة الحال تيبقى حوار، هو ليس من األمور املقطوع 
املناطق الصعبة، باش  أنه فوقما تنوصلو لبعض  بها، حنا تنالحظو 
نوصلو 80-%90 ديال التغطية الكلفة تترتافع. والحال أننا حنا في بالدنا 
كسياسة عمومية ما عمرنا استطعنا يجب أن نعترف بذلك أن نحل 
ي تيكون تجميع ديال 

ّ
إشكال ديال التجميع اللي دول أخرى دارتو، ألن مل

الساكنة في مكان معين، وكاين بعض التجارب ّدارت في مناطق كتبقى 
محدودة، جميع الخدمات اللي مرتبطة بها سواء كانت تعليما، أو صحة، 
أو مرافق أخرى، أو طريق مواصفات معينة تتكون سهلة، ديك الوقت 
داك ال�سيء اللي تيقول السيدات والسادة النواب ديال الطريق أقل 
عرضها 6 داألمتار، حيث منين تنتكلمو على 6 داألمتار، حنا تنتكلمو على 
6 داألمطاراملكسية، عاد غتزيد ليها متر من هنا ومتر من هنا، أو متر ونصف 
la plate- من هنا ديال األكتاد، هذا تيفتارض أنه تكون عندك واحد

forme ديال واحد عشرة داألمتار. بطبيعة الحال منين تيكون عندك 
التجميع هاد�سي ساهل، تتولى الكلفة ديال إدخال الكهرباء وإدخال 
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املاء وديال التعليم وديال الصحة وديال الطريق مقبولة ومقدور عليها، 
لكن إيال بقينا فهاد القضية ديال التشتت اللي كاين غادي تولي أنت 
مضطر إيال عندك واحد العدد دالساكنة محدود في واحد املكان من 
الجبل خاصك طلع الطريق، وفهاد الوضع هذا ما تيمكن ليناش نتكلمو 
على الحد األدنى اللي هو 6 داألمتار، ألنه بطبيعة الحال قضية عرض 
الطريق مرتبطة حتى باملستوى ديال حركة الجوالن فيها ألن في نهاية 
املطاف هذا استثمار ما�سي غير البناء ديالو والتهيئة ديالو، لكن كذلك 

استثمار الصيانة ديالو.

لكن السيد الرئيس في الختام، أود مرة أخرى أن أجدد بطبيعة 
الحال الشكر ديالي والتقدير ديالي لهاد العمل الجيد الذي بطبيعة الحال 
سيسمح لنا في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن نكون ربما أقدر 
على أن نقنع بأن قضية الصيانة أصبحت اآلن صيانة الطريق أصبحت 
ملحة، وأنا تنقول دائما الطريق هي كائن حي، عندو واحد العمر إيال 
ما دخلتي ليهش الصيانة دورية، ما�سي بالضرورة باملواصفات الدولية 
ولكن بمواصفات معقولة يصبح بذلك إستثمارا تفقد فيه الدولة املعنى 

من ورائه، السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

شكرا، شكرا للسيد الوزير. النقطة األخيرة طبقا للبرنامج املسطر 
أطرح  فأنا  التعقيبات،  النيابية  واملجموعة  الفرق  رؤساء  طرف  من 
عليكم السؤال، هل تعتبرون بأن التعقيبات ال زالت مفيدة؟، إال إذا من 
أراد من طرف بعض الزمالء وبعض الزميالت. فريق العدالة والتنمية 

هو مستعد انا شفتو من بعيد، السيد خالد تيكوكين، تيكوكين عفوا.

لانةئ7ثلايسدثخةادثتسكوكين:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم،ثوصلىثهللاثوسلمثوبةركثعلىثسسدنةث
محمدثوعلىثآاهثوصحبه.

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايةدةثلاوزرلءثلملحترمون،

إخولنيثرخولتيثلانولب،

بمناسبة مناقشة التقرير التقييمي للبرنامج الوطني الثاني للطرق 
القروية وفك العزلة، وما واكبه خالل التدخالت السابقة من سرد 
لجملة املميزات أو اإلشكاالت خصوصا الجوانب التقنية ما تعلق بنسب 
اإلنجاز، وجودة األشغال، وجودة الدراسات وتكييفهم مع خصوصيات 
ْر  ِ

ّ
ك

َ
املجال وتضاريسه ومعضلة الصيانة. أجدني أيها السادة، من باب ذ

ولكي ال أعيد الذي قيل، أجدني مرغما على اغتنام هذه الفرصة من 
جديد ألتحدث عن سياقات الفقر والقهر. الجبال أيها السادة، تجمعات 
إنسانية، الجبل هامة شامخة اسمها املرأة القروية، الجبل طفل وفتاة 
كأبنائكم، رجل وامرأة وعجوز، شباب يطمح ألن يحقق أحالمه، يعني، 

في مسقط رأسه. والطرق أيها السادة الوزراء، هي شرايين ديال الحياة 
وهي العروق ديال النبض، يعني، والقنوات يعني، ديال التواصل ديال 

اإلمداد ديال اإلنجاز.

يعني، والحديث عن حال املناطق الجبلية اآلن قد سئم كل الكالم 
وسئم كل األرقام، وأقول أن الحكومة ديالنا اللي كنتمناو لها، يعني، 
التوفيق والسداد أمام مسؤولية تاريخية إلنتاج برنامج يخرج املناطق 
الجبلية من هاد الواقع ديال العزلة، ألن التعويم ديال املناطق الجبلية 
في إطار املناطق القروية واملناطق يعني شبه القروية هو إجحاف أتبث 
الواقع، والتقرير اآلن يقف عليه. والحديث عن اإلمكانيات اللي أسهب 
اإلكراه  ديال  يعني  والحجم  عنها  الحديث  في  يعني،  الوزراء،  السادة 
عن  الحديث  ألن  معنى  وبال  مقنع  غير  أصبح  حديث  التكلفة،  ديال 
اإلنسان والنصف ديال الساكنة يعني ديال هاد البلد العزيز، وهذا 
الوطن الكريم راه بالخير ديالو، راه خصنا غير نوازنو شوية الكفة ديال 
امليزان، وإيال كان البعض منكم ما كيالحظش، ولكن نحن كساكنة 
العالم القروي راه يؤملنا، أننا فاش كنشوفو طرقات اللي هي في حالة 
جيدة يعاد تزفيتها في الحواضر، يؤملنا فاش كنشوفو طرقات وصالت 
للمستوى يعني ديال الرصيف، من كثرة يعني الزفت اللي كيدار عليها، 
يؤملنا ويشقينا يعني، فاش كنشوفو يعني ماليير تصرف على مهرجانات 
ونحن نعيش بين الحفر. وإيال كان السكان ديال املدن اآلن يعني يشكون 
من الغالء ديال املعيشة ومن اإلرتفاع غير املبرر لبعض املواد، نكونوا 
واضحين أن الناس يعني ديال العالم القروي، أن الفقراء ديال املغرب 
العميق راه كيخلصو أضعاف أضعاف ما يدفعه الساكنة ديال املدن 
لقاء يعني هداك العيش البسيط ديالهم. وإيال كان السكان ديال املدن 
يحتجون ويطالبون ويضربون لتحسين ظروف عيشهم، فالساكنة ديال 

الجبل تئن في صمت وصبر.

وملن ال يفهم السر ديال الصبر ديال هاد الناس والسماحة ديالهم، 
اللي كترضع،  القروية،  املرأة  العاللي هي  أريج  الجبل،  أنه روح  أقول 
ترضع أبناءها من صدور ال تعرف الغدر، الحب ديال هللا وديال الواطن 
وديال امللك، فيكبرون رجاال ونساء صادقين متسامحين ينتظرون عدل 
الوطن، يزداد فقرهم، والبعض يعني يتدرجون مدارج الغنى كل يوم 
بحق وبغير حق، أعتذر إن ضاقت الكلمات في صدري، لكن الكالم يصبح 
جنونا عندما يتعلق بأمي املرأة القروية عندما يتعلق بالعدل، عندما 

يتعلق بحب الوطن. ومن الحب ما قتل، شكرا السيد الرئيس.

لايسدثلاأئيس:

املعاصرة،  األصالة  لفريق  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا  شكرا، 
السيد النائب إدريس أوقمني.

لانةئ7ثلايسدثإدريسثروقمني:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسمث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين.
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شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدلنثلاوز ألنثلملحترمةن،

لايسدلتثولايةدةثرعضةءثلملجلس،

لايالمثعلسكمثورحملثهللاثتعةلىثوبأكةته،

من  ال  الفرق،  جميع  ديال  للتدخالت  استمعنا  الوزراء،  السادة 
األغلبية وال من املعارضة، واتضح بالوضوح على أن يجب ملا نريد أن 
مناطق:  ثالث  على  األقل  على  نتكلم  املغرب،  في  املناطق  على  نتكلم 
املناطق الحضرية، املناطق القروية والعالم الجبلي يجب أن يقسم وأن 

ينفرد على العوالم األخرى.

فيما يخص هذا املوضوع، أريد أن أتدخل بإسم األصالة واملعاصرة 
في التعقيب فيما يخص الشكل ديال التقرير، وهنا أتوجه إلى اللجنة 
املوضوعاتية ومشكورة على تقريرها، وأبدأ بقراءة العنوان، العنوان 
الذي جاء فيه البرنامج الوطني، كلمة وطني لفك العزلة على العالم 
اللجنة  من  أطلب  املغرب،  كلمة  هنا  وكأن  باملغرب  والجبلي  القروي 
املوقرة أنها تزولها ألن هنا نتكلم على برنامج وطني إيال ما كانش ديال 
املغرب دياالش؟، واش جبنا �سي برنامج وطني ديال �سي بالد أخرى؟. 
إذن كلمة املغرب هنا زائدة، وكلمة الكانون، هذا مصطلح آخر جاء 
العربية، مع األسف هاد جوج  للغة  الفرنسية  املباشرة من  الترجمة 
ديال الكلمات أشنو كيوحيو؟، كيوحيو لينا وكأننا كنقراو واحد التقرير 
وضعو �سي واحد من الفرنسيين في أيام الحماية، اللي كان كيهضر على 
 le Maroc utile et le وكيهضر على le foyer وكيهضر على les indigènes
Maroc inutile يعني املغرب النافع والغير النافع. أرجو أننا ناخذو بعين 
اإلعتبار بعض املصطلحات اللي هي كتخدم واحد ربما الفئة العمرية 

ديال الوطن اللي عاش هاد املسألة هادي.

كلمة أخرى فيما يخص تصنيف الطرقات، أخاف السادة الوزراء، 
وهنا أتوجه إلى الحكومة، أخاف أن هاد قضية الطرق املصنفة وغير 
املصنفة، ومع األسف كل الطرق املصنفة أو جل الطرق املصنفة توجد 
بالعالم القروي. أخاف أن يكون هذا l’attribu ينطبق حتى على الساكنة 
الجبلية، أنها ساكنة غير مصنفة أو على األقل تكون هي األخيرة املصنفة 
في األولويات ديال الحكومة. إذن هاد كلمة طرق مصنفة أو غير مصنفة، 
أرجو من الحكومة أنها تحيدها من القاموس ديالها وتلقى طرق أخرى 
من أجل، سواء بناء أو سواء فيما يخص الصيانة ديال الطرق، وأن 
تكون الطرق مغربية، ال يكون هناك هاد التصنيف هذا راه إجحاف في 

حق الساكنة ديال العالم القروي.

حاجة أخرى، وهي أنه أطلب من الحكومة، طلب آخر هو أنها ما 
العالم  في  وسيما  اإلداري،  بالتقطيع  الطرق  رابطة  تبقى  خاصهاش 
الجبلي، ألنه قد يكون في مكان ما إلتقائية لثالث جماعات، وكل جماعة 
تنتمي إلقليم، وكل إقليم ينتمي إلى جهة، أشنو كنلقاو؟، طريق كتدي 
لواحد الدوار ديال جماعة 1، طريق اخرى ديال جماعة 2، وطريق أخرى 

كتدي لجماعة 3، وما بين 1 و2 و3 كيبقى هداك.. حتى واحد ماكيبغي 
يصوبو، 5 كلم، 10 كلم، رغم أن األهمية ديالها بعض املرات كتكون 

أكبر من هاديك األهمية ديال الطريق اللي كتوصلها لهداك الدوار.

وأخيرا فيما يخص العدالة املجالية، ما زال هناك، كما أشار إليه 
ال�سي عدي بوعرفة، طريق »تيشكا« اآلن، هي طريق نتمنى وبكل صدق 
أن هاد الحكومة هادي، تأخذ بعين اإلعتبار أنها خصها تخدم هداك 

املمر ديال »تيشكا« من أجل فك العزلة على واحد النص ديال املغرب.

وأخيرا، ماذا عساي أن أقول بعد جميع هذه التدخالت؟ اللي بغيت 
نقول هنا باألمازيغية، إمزداغ أودرار غد الجبال غد العواري مايدا تكاالم 
دغي تنكاال أمور نيغ، غد أكوز نيغ، دتنكال إن شاء هللا س الجينت، ألنه 
 في 20 وال في 

ّ
إيال مشينا بهاد الوتيرة هادي ديال ألف و�سي حاجة الكلم وال

سنة 26 سنة، فوقاش غادي يوصلو الحفدة ديالنا باش غادي يتمتعو 
بهاد الطرق هادي، غادي، ان شاء هللا الرحمن الرحيم، تنتسناو حقنا 

في الجنة وشكرا السيد الرئيس.

لايسدثلاأئيس:

شكرا، أعتقد أن فريق التجمع الدستوري ال يرغب في أخذ الكلمة 
إال إذا تغير.. ال، تفضل، قيل لنا قبل افتتاح الجلسة، ليست لكم رغبة، 

ولكن مرحبا.

لانةئ7ثلايسدثمصطفىثبةيتةس:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايةدةثلاوزرلء،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

أعتذر إن عدت مرة أخرى إلى هذه املنصة، ولكن فقط لكي، يعني، 
أشيد بالعمل اللي تقام على مستوى ديال هاد البرنامج هذا. صحيح 
أن املسؤولية ديال مجموعات العمل املوضوعية هي قياس األثر اللي 
تحقق على املستوى الواقعي، مجموعة العمل ليست يعني مؤسسة 
من مؤسسات الحكامة الدستورية اللي كتقلب في اإلنجاز أو ال كتقلب 
يعني في كتقيس املدى ديال اإلنجاز وال الحكامة اللي تم يعني اإلعتماد 
عليها في إنجاز هاد املشروع، ولكن أنا كنظن اليوم، هذا التقرير هو لبنة 
كتنضاف لواحد املجموعة ديال اللبنات اللي تعملو في بالدنا باش يقيمو 
السياسات العمومية في بالدنا، وهذا التفاعل اللي كان اليوم داخل هذه 
القاعة، أعتقد بأنه مفيد أيضا، مفيد ربما للناس اللي غادي يشتغلو 
على سياسات عمومية جديدة مرتبطة بالعالم القروي وبالعالم الجبلي. 
ولكن ال بد، يعني، ما نتوقف بالشكر للعمل اللي قامت به الحكومة، 
طبعا كنتكلم على الوزارات املعنية األربعة، واللي بينات بأنه بالفعل، 
يعني، في ظرف 20 سنة قدر املغرب أنه يرفع املؤشرات ديالو بشكل 
ما  اللي  مهم  رقم  %80 هذا  يعني  إلى حوالي   30% واضح من حوالي 

خصناش نكروه وخاصنا نتوقفو عليه.
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ولكن يعني اليوم داخل التجمع الدستوري ربما املخيف في العملية 
أو ال املقلق إن لم أقل املخيف، هو هاد الكم الهائل من الكيلومترات 
ت بحال داك الطفل اللي ما عندوش يعني من يحتضنه، 

ّ
اليوم اللي وال

الطرق املصنفة اآلن من املهام ديال وزارة التجهيز، ولكن هاد الطرق 
هادي نعطيو لجماعات قروية، جماعات اآلن ترابية، ولكن إمكانياتها 
اإلطار  محدودة،  أيضا  ديالها  والبشرية  التقنية  القدرات  املحدودة، 
القانوني واملشاكل اللي كتولد على مستوى التدبير ديال الوصاية ابتداء 
من ما هو إقليمي إلى ما هو وطني. كنظن بأنه، ثم التراكم الحاصل على 
الترابية  مستوى املمارسة الجماعاتية داخل الجماعة اليوم املغربية 
مني،  أكثر  الداخلية  وزارة  كتعرفو  الشق  هاد  هذا،  ربما  املغربية، 
ولكن كنظن بأن هذا من أكبر املعيقات اللي كيخليونا داخل التجمع 
الدستوري أننا نبقاو قلقين على يعني الصيانة، والسيد الوزير ديال 
التجهيز ختم الكلمة ديالو بأن الطرق هي كائن حي إن لم يجد الصيانة 
فإنه، يعني، يضيع وبالتالي كتبقى املجهود التمويلي والتدخل العمومي 
اللي عملتو الدولة كيبقى بين قوسين في مهب الريح. اآلن ، اليوم، ربما 
العام في  التقرير، نعطيوه، يعني، ملدبري الشأن  أننا نديرو  وظيفتنا 
بالدنا نقولو لهم ها التصور ديالنا كبرملانيين باش ياخذو بعين اإلعتبار 
املشاريع املستقبلية والسياسات العمومية، اليوم عندنا املشروع ديال 
التنمية القروية، أكيد جدا أن هاد اإلقتراحات، أنا ال أحبد مصطلح 
التوصيات، ألن أقترح في السياسات العمومية أظن بأننا في السياسات 
العمومية وفي تقييمها داخل البرملان نقترح وال نو�سي، كنظن بأن هاد 
اإلقتراحات اليوم وهذا، يعني، نقاش في جانب آخر، كنظن بأن هاد 
اإلقتراحات اليوم خصها تكون حاضرة بقوة، والبرنامج اللي هو البرنامج 
اليوم الذي تشرف عليه وزارة الفالحة والصيد البحري خصو يتعطى لو 
جميع اإلمكانيات وتطرح فيه جميع الفرضيات اآلن واألسئلة باش أننا، 
إن شاء هللا، من بعد 20 سنة حينما يقوم البرملان، إن شاء هللا، بتقييم 
هذه، يعني، املحطة املهمة من بالدنا نكونو نتحدث عن جيل جديد من 
 من الصعوبات التقنية ما�سي هادي اللي كنتكلمو عليها 

ّ
املشاكل أو ال

اآلن، شكرا لكم.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 
ال�سي لشهب.

لانةئ7ثلايسدثعبدثلاعز زثاشه7:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم.

شكألثلايسدثلاأئيس،

اللي  ديالكم  الكلمة  خالل  من  الوزراء،  السادة  الحقيقة  في  غير 
تصنتنا لها بكل إمعان للي زعم بكل صدق الذي يحز في النفس هو 
غتقوم  اللي  للجماعات  األولوية  عاطين  انتم  يعني،  الوزير،  السيد 

بتسديد إلتزاماتها ديالها، واللي عجبتني كذلك في الكلمة ديالكم هو أنكم 
ستقومون بواحد تصفية نهائية »PNRR2«، دابا السيد وزير التجهيز 
حاضر  الداخلية  ديال  املنتدب  الوزير  السيد  معانا،  حاضر  والنقل 
معانا، أنا كنظن هاد اإلشكال خصكم تحلوه، وضحو لنا شكون هما 
هاد الجماعات للي عندهم اإلمكانيات الجماعات القروية ما قادرينش 
يلتزموا بالديون ديالهم، ال أظن، وال يعقل كذلك أن واحد مجموعة 
الجماعات ما قامتش بتسديد الديون ديالها وغنحرمو ديك الساكنة، 
الطريق،  لهم  تدارتش  ما  الجماعات  واحد  كنعيشوه،  ال�سي  هاد 
عالش؟ نتي ما قدرتش تخلص، ألن أغلبية الجماعات الترابية السيد 
الوزير راه اإلمكانيات املالية اللي عندها ضعيفة وضعيفة جدا وخصها 
تدخل في شراكة مع وزارة التجهيز، تدخل في شراكة مع البرنامج ديال 
تزويد الساكنة باملاء الشروب، الكهربة وإلى ذلك، وبالتالي كنظن هاد 
املوضوع، هللا يجازيكم بخير، السيد الوزير خصكم كيما قلتو خص 
التصفية النهائية لهاد املوضوع دالتزامات ديال الجماعات الترابية، باش 
ما نجيوش عندك مرة أخرى ونقول لكم بأن ما انجزتوش هاد البرنامج، 
تقول لي السيد النائب راكم جماعة ما التزمت�سي، الجماعة راها ديال 

بالدنا وكلنا الحمد هلل عايشين في بالدنا.

ديال  املوضوع  هي  الوزير  السيد  عليها  تكلمتو  ربما  أخرى  نقطة 
الصيانة، فعال هذا طارح مشكل كبير بالنسبة للجماعات الترابية وكنظن 
هاد القضية ديال الجهوية ودابا تالقانون التنظيمي هذا ما عاطيش 
للجماعة الترابية أنها تقوم بالبناء والصيانة ديال الطرق، راه إشكال 
الجماعة الترابية، اآلن فهاد الظروف املناخية الحالية كاينة تساقطات، 
باش  مانعني  القانون  بأن  غتقول  واش  انقطعت،  طرق  مجموعة 
تفتح لك طريق، عاطين اإلختصاص غير ملجالس العماالت واألقاليم 
القانون  لهذا  املراجعة خص مراجعة  هاد  وبالتالي كنظن  وللجهات، 
ديال  في  الصيانة  في  تدخل  تاهي  باش  الترابية  للجماعات  التنظيمي 
الطرق، غير املوضوع ديال هاد بناء الطرق، الطرق اللي هي تم اإلنجاز 
الترابية  الجماعات  أن  البرنامج راه صعيب ومن املستحيل  في  ديالها 
تقوم بالصيانة ديالها واخا كاينة فكرة ديال مجموعة دالجماعات، واخا 
كما قال السيد الوزير املنتدب ديال، الجهوية خاصها تقوم بهاد الدور 
هذا ولكن ما عندناش، ما زال ما عندناش واحد الشبكة طرقية ديال 
الجماعات املحلية ما عارفينهاش، كاينة طريق هنا وطريق هنا كيف 
دايرة هاد الجهة اللي غتدخل فهاد الصيانة، كاينة فعال برامج ديال 
الجهة، ولكن انتم عارفين نقولها بكل صدق عارفين الناس كيفاش 
كيشتغلوا، راه ايال ماكانش عندك اللي يدافع عليك في الجهة راه بقيتي 
بال طريق، نكونو واضحين، كان عندنا اآلمال أن وزارة التجهيز هي اللي 
غتقوم بإعادة تصنيف وأن هاد الطرق اللي ربما عندها أولوية وعندها 
هاد  كنظن  التجهيز،  وزارة  ديال  الطرقية  الشبكة  في  تدخل  أهمية 
القضية ديال املراجعة ديال التصنيف والترقيم كنظن السيد الوزير 

حان الوقت أن ربما باش تعاودو تراجعوه.
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تقليص  ديال  الجديد  البرنامج  على  تكلمتوا  املوضوع  نختم  باش 
الفوارق اإلجتماعية واللي ربما األمل كبير ديل رؤساء الجماعات ديال 
الساكنة متاع القبائل، ولكن السيد الوزير املنتد تكلم على املقاربة 
التشاركية أنا مازال ما المستهاش، هاد البرنامج ديال تقليص الفوارق 
االجتماعية واملجالية مازال ما شفناهاش في هاد املقاربة التشاركية 
اللي  داملشاريع  املجموعة  واحد  الجماعات  رؤساء  ديال  كمجموعة 
كتبرمج ال علم لهم السيد الوزير، ربما أعطيك الجهة ديال طنجة تطوان 
الحسيمة راه مجموعة د املشاريع اللي تبرمجات، ولكن ما كاينش هاد 
املقاربة، كنتمنى أنكم داركو هاد الوضع وتكون فعال مقاربة تشاركية، 
يعني حقيقية وملا ال أن هاد املقاربة تنزل حتى على مستوى األقاليم 
وعلى األقل دار واحد اجتماعات على املستوى األقاليم ويعرفو الساكنة 
ويعرفو املنتخبون ويعرفو السلطات شنو هي املشاريع اللي غتنجر في 
هاد اإلطار هاد املقاربة هاد البرنامج ديال تقليص الفوارق االجتماعية 
واملجالية؟ إذن هادي هي هذه بعض املالحظات وكنظن أن هاد املوضوع 
ديال املراجعة د القانون التنظيمي ديال الجماعات الترابية فيما يخص 

الطرق خاص املراجعة ديالو، وشكرا.

لايسدثلاأئيس:

شكرا، الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

لانةئبلثلايسدةثحكسملثب8ثقيةوي:

شكألثلايسدثلاأئيس،

اسمحو لي أنا ما كنتش عوالة ندخل، ولكن تفاعال مع املوضوع 
كان التدخل الضروري donc كما بالنسبة كما ذكروا اإلخوان النواب 
أن فعال ما كاينش قانون الجبل واحنا في الفريق الحركي راه منذ 1997 
واحنا كنطالبوا بإخراج هاد قانون الجبل، وراه حاليا راه في الرفوف ما 
شفناش التطبيق ديالو وال جاب جا دابا كنهضروا على العالم القروي، 
العالم القروي فكل البرامج ديال الجبل يعني ذاب في ما يسمى برامج 
الناس  القروي، البد أن خصنا نفرقو باش نقدرو هاد  العالم  ديال 

نعطيهم حقهم من اللي يستحقو.

�سيء آخر جا فعال السيد الوزير هضر على التشتات السكنية، فعال 
هذا مشكل حقيقي ديال التشتات السكنية، ولكن البد كحكومة خصها 
تكون عندنا واحد الرؤية باش نحلو هاد املشكل فعال هاد املشكل دابا 
كاين، ولكن البد تكون عندنا واحد استراتيجية باش واحد منا واحد 
2026 وال 2030 ما يبقاش عندنا هاد املشكل، لهذا خاص التفكير في 
خلق مراكز اللي هما واحد املراكز سكنية اللي نوفرو فيها غادي نقدرو 
نوفرو فيها التجهيزات، ألن غنكونو كنتحكمو في le côut ديال التجهيزات 
من الطرقات والتزويد باملاء والكهرباء واملدرسة وسبيطار وهاد املسائل 
كلهم إيال كان تجمع سكني محدد راه يمكن لنا نتحكمو فيه وبالتالي ما 
غتبقاش هاد الظاهرة كتزيد تتكاثر أما وإيال خلينا وحنا كنحاولو غير 

نحلو املشاكل راه غادي نبقاو هاد ال�سي غادي يبقى إلى ما ال نهاية ما 
غاديش نقدرو نوقفو هاد النزيف هذا، donc بالنسبة ومسألة أخرى 
اللي خاصني اللي بغيت ندخل فيها وهي بالنسبة فعال في مجموعة من 
املناطق ما كتحداش بهاد البرامج ديال إصالح الطرقات عالش؟ ألن 
جماعات فقيرة ما عندنهاش داك la part اللي غيمكن لها تساهم بها 
وبالتالي أو ال الجهة comme جا على لسان السيد الوزير البارح بأن هاد 
املشكل غادي يتحل، ولكن اإلشكال اللي كاين c’est que بحال إيال ما 
كانتش التمثيلية بالنسبة لبعض الجماعات ما يمكن لهمش شكون 
اللي غيعطي ديك la part ديالهم اإلقليم ما عندوش تمثيلية وال الجهة 
ما عندوهمش تمثيلية كيبقى إشكال هذا حتى هو خاصنا نراعيو حتى 
هادوك ناس كيستحقوا أنها خاص تكون عندهم الطريق والطريق البد 
منها ألن هي الحياة هي االستثمار هي التنمية هي كل �سيء، وشكرا لكي ال 

أطيل.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيدة النائبة الفريق االشتراكي السيد النائب باعزيز.

لانةئ7ثلايسدثسعسدثبةعز ز:

شكألثلايسدثلاأئيس،

لايسدينثلاوز أ ن،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

التقرير  الحكومة بخصوص  أعضاء  تدخالت  مع  أتفاعل  بدوري 
التقييمي حول البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، وأقول السادة 
جودة  إلى  املدخل  هو  القروي  الوسط  في  الطريق  راه  اليوم  الوزراء 
التمدرس، الطريق هو املدخل إلى الحق في الصحة، الطريق هو املدخل 
إلى التسوق إلى الولوج إلى السوق، الطريق هو املدخل إلى حياة بسيطة 
فيها واحد املقومات ديال العيش الكريم في حدوده الدنيا، وبالتالي فاللي 
بغيت أن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية واللي اليوم في مراحله 
النهائية بخصوص العمليات اللي تبقات، نتمنى صادقين السيد الوزير 
أنه يتنفذ بالرغم أنه كاين جماعات اللي ما أداوش الحصص فعال، 
ولكن في مناطق دون أخرى، فالجماعات اللي ما أداوش الحصص، راه 
حتى هما مغاربة ومن حقهم أنهم يولجو إلى املناطق، إلى سكنهم، وبالتالي 
فما نقارنوهومش بأداء حصة الجماعة، ألن حصة الجماعة إيال كانت 
الجماعة عندها مداخيل، نعم احنا معاك، ولكن إذا كانت الجماعة 
عندها إكراهات، جماعة تحدثات ألسباب معينة وبمعايير معينة وما 
عندهاش.  ما  تجيب؟  غنتسناوها  منين  إطالقا،  مداخيل  عندهاش 
وبالتالي السيد الوزير، أظن أنه آن األوان للحسم في هاد املسألة وإطالق 
أيضا املشاريع اللي األطراف الشريكة فيها أدت املساهمة، فاليوم واحنا 
كنتحدثو على انطالق البرنامج الوطني للتقليص من الفوارق الترابية 
واإلجتماعية، خصنا ناخذو العبرة مما م�سى، خص هاد البرنامج يكون 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.59–27.رجب.1439  )28.أبريل.2018(  76 

شمولي، ألنه ملي كنتحدثو عن البرنامج الوطني الثاني تنتحدثو معاه على 
PMAT البرنامج ديال التأهيل الترابي، وتنتحدثو معاه على التدخالت في 
إطار برنامج محاربة الهشاشة والفقر، وكنتحدثو على تدخالت فمجاالت 
أخرى، راه مجموعة املتدخلين. إلى جانب هذا كنلقاو حتى وزارة الفالحة 
في املسالك الفالحية، وزارة املياه والغابات فاملسالك الغابوية، مديرية 
املديرية  الساللية،  الجماعات  ديال  الطرقات  في  القروية  الشؤون 
حكومية  لجنة  خصو  مندمجة،  سياسة  خصو  ال�سي  هاد  العامة..، 
تشتغل على كل �سي وتنطلق من الجماعات التي لم تنل حظها بعد، راه 
كاين جماعات اللي اليوم انفتح عليها اإلعالم، ومواقع التواصل كتدي 
حقها وأكثر من حقها، وكاين جماعات اللي باقة مغلوقة على ذاتها، 

وبالتالي فهادي مسؤولية الحكومة باش تكون عندنا عدالة مجالية.

ثانيا، النقطة الثانية اللي خصنا نستافدو منها هو أنه عيب أنه 
نمشيو لطرق إقليمية ونديرو لها اإلعداد فالبرنامج الوطني الثاني للطرق 
القروية، في الوقت اللي الطرق اإلقليمية طرق مصنفة وخصها التعبيد 
من األول، وعيب أيضا نديرو برامج باإلعداد فقط، راه اإلعداد في منطق 
البعض هو تبذير للمال العام، ملي كتضيع ميزانية قدها قداش، وكتجي 
الشتاء وكتجمع كل �سي راه هو تبذيرللمال العام، وبالتالي فآن األوان 
لتصحيح هذا اإلختالل وانخرطو في التعبيد ديال الطرق اللي تحدثات ال 
ف PMAT وال ف«PNRR«، وال في البرامج األخرى، فهادي أولى األولويات 

باش نحافظو على داك املال العام ليك تكب تما باش ما يضيعش.

املسألة األخرى أيضا، واللي خصنا أيضا نتطرقو ليها، ما يتعلق اليوم 
بالجماعات، فالقانون ملي تحدث على الصيانة، راه بشراكة مع الدولة، 
راه ما�سي مسؤوليتها، راه الدولة خص تعطيها اإلعتمادات وتتعاقد معها 
باش تنجز ديك الحماية ديال الطرق واملسالك إيال ما دارتش الدولة 
هاد الدور هذا، الجماعات ما عليها مسؤولية، ألنه القانون واضح، 
والجهات،  واألقاليم  العماالت  مجالس  عند  راه  الذاتي  اإلختصاص 
وبالتالي من أجل أننا نخرجو بواحد البرنامج اللي هو ناجح واحنا عاد 
منطلقين، راه خصنا نوقفو ونديروا سياسة مندمجة تنبني على التقائية 
كل البرامج اللي ممكن أنها تم�سي في سياق إحداث طرق في الوسط 
القروي، وإيالء االهتمام كل االهتمام باملناطق اللي مازال ماداتش حقها 

سواء في الوسط القروي أو في املناطق الجبلية، وشكرا.

لايسدثلاأئيس:

شكرا، املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية �سي بنشقرون.

لانةئ7ثلايسدث مةلثبنشقأونثكأ مي:

شكألثلايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايةدةثلاوزرلءثلملحترمين،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

تفاعال مع يعني ردود السيدين الوزيرين املحترمين، نجد أنفسنا في 
املجموعة النيابية أوال واقفين بشكل متجرد بالتنويه باملجهودات التي 
تم القيام بها، بطبيعة الحال املغرب يتطور ولكن هذا التطور نجده 
بطيئا في مسألة معالجة البنية التحتية هاته البنيات املتعلقة بالطرق 

واملجال القروي والجبلي باألساس.

لايسدثلاوز أثلملحترم،

بطبيعة الحال البرنامج الذي نناقشه اليوم من خالل هذا املوضوع 
يظل بعيد عن الطموحات التي يتوخاها املواطن املغربي اليوم واملواطنة 
في  نعتبرها  فالطريق  واملداشر،  والجبال  القرى  في  خاصة  املغربية 
خدمة املصالح االجتماعية، املسالك هي تقريب الخدمة العمومية من 
املواطنين واملواطنات، هي معالجة أوضاع التعليم وأوضاع الصحة، 

عندما توجد الطريق تسهل كل األمور.

وبالتالي، اليوم هناك مجموعة من اآلليات األخرى املصاحبة التي 
نريد أن نناقشها معكم، مسألة العقارات وتسوية املشاكل التي تأتي من 
خاللها، فيما يتعلق بإنشاء الطرقات عبر عدد من العقارات واألرا�سي، 
خاصة أرا�سي الجماعات الساللية واملشاكل املترتبة عن ذلك، في غياب 
تخصيص االعتمادات املالية األساسية، ثم أنه عدد من الطرقات التي 
بنيت في العالم القروي لم تكن معبدة وبالتالي كان ضحية الفيضانات 
الذي  النائب  ونزكي  العام  املال  هدر  من  نوع  هذا  وبالتالي  واألمطار، 
سبقني في ذلك وبالتالي ملاذا نتوقف عند هذا الحد وال نستكمل البنيان 
التام فيما يتعلق ببناء الطريق حتى نهايتها، كذلك هناك الطرق لم تبرمج 

ولم تعرف أي إصالح منذ عقود.

أنا هنا أشير إلى أحد الطرق األساسية الرابطة بين الدار البيضاء 
وأحد والد الفرج بإقليم الجديدة وهي رقم 3465 مرورا بعين تاملست، 
هناك قنطرة بناها املستعمر هدمت بفعل املياه وهناك واد وعين مائية 
وهذه الطريق أساسية. وبالتالي ،عندما نناقش هذه الطريق نناقش 
عدد كبير من الطرق األخرى في املناطق اإلقليمية الجبلية، حيث تحصد 
أرواح املواطنين واملواطنات بفعل حوادث السير اآلتية من الطرقات. 
نقول فعال هناك مشاكل مرتبطة في هذا الباب بتهور السائقين وعدد 
من األمور األخرى املرتبطة بالسيارات والشاحنات أو العربات، ولكن 
الطرق أيضا تساهم بشكل كبير في خلق ارتفاع مهول في ضحايا حوادث 

السير.

هنا أيضا الطريق اإلقليمية رقم 1919 الرابطة ما بين جماعة إفران 
األطلس الصغير بين إقليمي كلميم وإقليم تيزنيت التي تعتبر يعني شريان 
الحياة بين اإلقليمي معا ولم تعرف أي صيانة، فمن املسؤول؟ ولكن 
أيضا هذه النقطة التي أشرتم إليها ما بين صالحيات الجماعات القروية 
فيما بينها واملجالس اإلقليمية وهنا نتوقف لنخاطب الجهوية املتقدمة، 
ما هي مسؤولية الجهات اليوم في التنمية الجهوية؟ في إعطائها املكانة 
على  يعتمد  أولوية  بذات  ومنطقي  واقعي  برنامج  العتماد  األساسية 
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العدالة املجالية، العدالة الترابية والعدالة االجتماعية في عمقها وفي 
مبادئها األساسية؟ لنثبت أن اليوم الحكومة ملا ال تفكر في ضريبة ملا؟ 
ضريبة على الثروة وهذه الضريبة التي ربما تكون لها مقياس اجتماعي 
لتمول هذه املشاريع الكبرى أساسا منها فك العزلة عن العالم القروي 
والتعليم  الصحة  قبيل  من  اإلجتماعية  القطاعات  تمويل  والجبلي، 
خاصة في القرى والجبال، راه التالميذ في القرى والجبال ال يتمدرسون، 
راه الطبيب واملعلم في وقت الشتاء أو وقت البرد راه ما كيمشيش ألنه 
ما كيناش الطريق، زد على ذلك بأنه ننتج جيشا من غير املتعلمين أو 
املتخلفين بين قوسين، وهو في حد ذاته آثر اجتماعي سلبي على املستوى 

التنموي ببالدنا.

لنشدد بأنه في التقدم واالشتراكية واعون بأنه ال مجال اليوم للفوارق 
اإلجتماعية، اليوم الكل يرى وبالتالي العدالة بهذا املقياس تتوخى منا 

تسطير برامج واقعية وبناء ميزانيات حقيقية، ودعم الجماعات القروية 

التي ال تتوفر على موارد، هناك جماعات فقيرة وفقيرة جدا، ال نطلب منها 

أن تقدم حصص في ذلك بل على املجالس اإلقليمية واملجالس الجهوية 

أن تدعم حتى نبلغ ما نطمح إليه من نمو لهذا البلد السعيد، ولهذا 

الوطن الذي نريده دائما مستقرا، دائما في أوج العطاء دائما يطمح 

حكامنا إلى جعل ذلك املواطن البسيط املوجود في قمة الجبل يحظى 

الثروات  من  بنصيبه  يحظى  لم  الخام،  الداخلي  الناتج  من  بنصيبه 

العادلة لهذا الوطن السعيد، وشكرا لكم جميعا.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسادة الوزراء على التزامهم، شكرا للسيدات والسادة النواب 
على صبرهم، رفعتثللجليل.
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