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محررثللجليلثلات سعلثولا م يي0

لات ضيخ: اإلثنين 19 رمضان 1439ه )4 يونيو 2018م(.

لارئ سل: السيدة ءامنة ماء العينين النائبة السابعة لرئيس مجلس 
النواب.

الحادية  الساعة  من  ابتداء  ودقيقتان،  ساعات  ثالث  لات5ق ت: 
عشر صباحا والدقيقة الثامنة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  لألعم ل:  جدولث
الحكومية التالية:

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

الصحة؛ .•

الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

االقتصاد واملالية؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ .•

الشباب والرياضة؛ .•

الثقافة واالتصال؛ .•

العدل؛ .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ .•

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .•
االجتماعي.

لاي دةثءلمنلثم ءثلاع ني0،ثضئييلثللجليل:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م،ثولاصالةثولايالمثعلىثمحمدثوعلىث
آاهثوصحبهثأجمعي0،

إنالثلسمحت5ثلاي دلتثولاي دةثلان5لبثلملحترمي0،

نعلن عن افتتاح الجلسة،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نلتقي مجددا في إطار جلسة شفهية يتضمن جدول 
أعمالها، كما هو مبين عندكم، 31 سؤال شفهي، تهم مختلف القطاعات 
التالية: التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 
القطاع املكلف  الصحة، الشغل واإلدماج املنهي، اإلقتصاد واملالية، 
واالتصال،  الثقافة  والرياضة،  الشباب  والحكامة،  العامة  بالشؤون 
ثم قطاع  والتنمية اإلجتماعية،  العدل، األسرة والتضامن واملساواة 

السياحة والنقل الجوي الصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي.

السيدة  أطلب من  الداخلي،  النظام  149 من  للمادة  واآلن وفق 
أمينة املجلس تالوة املراسالت الواردة على املجلس.

لاي دةثعزوه ثلاعرلكثأم نلثلملجلس:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارح مث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي0،

شكرلثاكمثلاي دةثلارئييل،

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشاريع القوانين 
التالية:

الشريف  الظهير  وتتميم  بتغيير   84.17 رقم  قانون  مشروع  ..1
بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى اآلخرة 1392 املوافق 

ل 27 يوليو 1972، املتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي.

الشريف  الظهير  وتتميم  بتغيير   90.17 رقم  قانون  مشروع  ..2
بمثابة قانون 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى اآلخرة 1392 املوافق ل 

27 يوليو 1972، املتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي.

ومن مجلس املستشارين، توصل مكتب املجلس ب:

بروتوكول  على  بموجبه  يوافق   81.16 رقم  قانون  مشروع  ..1
2014 املتعلق باالتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري 1930، املعتمد 
من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته 103 املنعقدة 

بجنيف في 11 يونيو 2014.

مشروع قانون رقم 30.17 يوافق بموجبه على اإلتفاقية رقم  ..2
120 بشأن القواعد الصحية في التجارة واملكاتب املعتمدة من قبل 
املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته 48 املنعقدة بجنيف في 08 

يونيو1964؛

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   43.17 رقم  قانون  مشروع  ..3
الضمان اإلجتماعي املوقعة في الرباط في 21 شتنبر 2016 بين اململكة 

املغربية وجمهورية بلغاريا؛

مشروع قانون رقم 12.16 يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة  ..4
للنهوض باألعمال اإلجتماعية ملوظفي وأعوان وزارة  محمد السادس 

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وبخصوص مقترحات القوانين، توصل املجلس من فريق األصالة 
واملعاصرة بمقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم املادة 74 من القانون 
131.13 املتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.15.26 في 26 ربيع اآلخر 1436 املوافق ل19 فبراير 2015، وكذلك 
مقترح قانون تنظيمي يتعلق بمكانة وحقوق املعارضة البرملانية وكيفية 

ممارستها في العمل البرملاني والحياة السياسية.

بخصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
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توصل بها مجلس النواب من تاريخ 21 ماي إلى 4 يونيو 2018، توصلت 
رئاسة مجلس النواب ب 100 سؤال شفوي، 272 سؤاال كتابيا، 121 

جوابا عن أسئلة كتابية.

بخصوص القرار املتعلق بالغائبين للمرة الثالثة في جلستي 16 و14 
في  املنصوص عليها  الدستور  2018، وتطبيقا ألحكام  أبريل و7 ماي 
الفقرة الخامسة من الفصل 69 وعمال بمقتضيات املادتين 146 و147 
من النظام الداخلي ملجلس النواب، وحيث أن السيدة والسادة النواب 
التالية أسماؤهم تغيبو عن الجلسة العامة للمرة الثالثة خالل هذه 
الدورة، تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي املحددة في الفقرتين 
التعويضات  مالي من  مبلغ  147 القتطاع  املادة  والرابعة من  الثالثة 
الشهرية املمنوحة لهم بحسب عدد األيام التي وقع خاللها تغيب بدون 
العامة ونشرها في الجريدة  عذر مقبول، وتالوة أسمائهم في الجلسة 
اإللكتروني،  وموقعه  للمجلس  الداخلية  والنشرة  للبرملان  الرسمية 
ويتعلق األمر بالغائب للمرة الثالثة بتاريخ 16 و24 أبريل و7 ماي 2018: 
السيد النائب املحترم إيدار أنجار عن فريق التجمع الدستوري، شكرا 

السيدة الرئيسة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرلثلاي دةثلألم نل،

قبل االنطالق في الشروع في جدول أعمال الجلسة أود أن أخبر 
السيدات والسادة النواب أنه غدا إن شاء هللا انطالقا من الساعة 11 
صباحا عندنا موعد مع جلستين تشريعيتين: األولى مخصصة للدراسة 
ستخصص  الثانية  ثم  الجاهزة  القوانين  مقترحات  على  والتصويت 
للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، في جدول أعمال 
كما هو وارد عندكم إيال اسمحتو غنديروا واحد التغيير حيث وردت 
علينا اآلن مراسلة من السيد الوزير املكلف بالعالقة مع البرملان يلتمس 
فيها تأخير األسئلة ديال قطاعي: قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم العالي والبحث العلمي ثم قطاع ديال الوزير املنتدب املكلف 
السيد  لاللتزام  نظرا  الجلسة  نهاية  إلى  والحكامة  العامة  بالشؤون 
الوزيرين بالتزامات طارئة، إذن إيال اسمحتو سجلو هاذ التغيير، اآلن 
نشرع في بسط األسئلة كما هو وارد عندكم نبدأ بقطاع الصحة نرحب 
بالسيد الوزير، خمس أسئلة السؤال األول حول تأثير الالقط الهوائي 
على صحة املواطنين واملواطنات للسيدة، السيدات والسادة النواب 

من فريق التجمع الدستوري تفضلو، تفضلو السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثخدنجلثلازي ني:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، يتداول العديد من املواطنين واملواطنات على أن 
الالقطة الهوائية املخصص بشركات االتصال قد يكون له تأثير على 

صحتهم، لذا نسائلكم السيد الوزير عن مدى صحة ذلك؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثأي سثلادك لي،ثوزيرثلاصحل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

من  اللي  السؤال  هاذ  على  أشكركم  املحترمة،  النائبة  السيدة 
خاللو غنتمكنو من تنوير الرأي العام نقولو أنه في جميع األبحاث اللي 
أجريت اليوم لم تثبت وجود آثار صحية ضارة قصيرة أو طويلة املدى 
لإلشعاعات التي تنبعث من محطات الهواتف الخلوية، بما أن الشبكات 
ديال االتصال الالسلكية تبث بشكل عام إشعاعات السلكية أضعاف 
من تلك التي تنبعث من هوائيات البث اإلذاعي والتلفزي، ما ننساو بأنه 
كذلك الهوائيات ديال البث اإلذاعي والتلفزي كتبث يعني املوجات اللي 
اللي أقل من املوجات ديال اإلتصاالت يعني، ديال  الترددات  عندها 
الهواتف الخلوية، كاين كذلك املنظمة العاملية للصحة كتقول بأنه 
هوائيات  من  املنبعثة  الكهرومغناطيسية  للمجاالت  السكان  تعرض 
محطات الهواتف هي أقل من %2 من مستويات التعرض املسموح بها، 

أقل من %2 من مستوى، يعني، املستويات املسموح بها؛

على مستوى الوزارة، وفي انتظار سن القوانين والقواعد واملعايير 
الوطنية في هاد املجال، وإنسجاما، كذلك، مع التوصيات ديال اللجنة 
الدولية للحماية من اإلشعاع صدرت الوزارة سنة 2003 واحد الدورية 
كتحدد فيها النسب ديال التعرض للحقول الكهرومغناطيسية املنبعثة 
من املعدات وهاد ال�ضي يعني، كذلك، يمكن أن يؤكد على أن املعدات 
املخصصة للربط بالشبكة العامة لالتصاالت وكذا جميع التجهيزات 

الراديو كهربائية...

لاي دةثضئييلثللجليل:

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

لان ئبلثلاي دةثخدنجلثلازي ني:

شكرا السيد الوزير، إذا كان األمر كذلك السيد الوزير أنه ال ضرر 
وال خطر على صحة املواطنين، كما تفضلتم في جوابكم هذا، فإن على 
الجهات املسؤولة أن تتحمل مسؤوليتها إيزاء االلتباس الحاصل لدى 
املواطنين، ألنه في كل مرة يتم تثبيت القط هوائي في حي من األحياء إال 
وتحدث احتجاجات من طرف السكان هاد الحي، وإذا كان األمر كذلك 
ملاذا انصفت بعض املحكمات، املحكمة االستعجالية في مكناس وفي 
وجدة، أنصفت السكان وأمرت بإزالة هاد الثابت، إذا كان األمر كذلك 
السيد الوزير فعليكم، كان األجدر أن يتم تخصيص لجنة من خبراء 
متخصصين في البيئة والسالمة الصحية وفي مجاالت االتصاالت إلصدار 
موقفها لدى الرأي العام، وليست هناك دراسات شاملة وجامعة أكدت 
على سالمة املوقف، وإنما هناك دراسات تكشف على أن هناك خطر 
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على صحة املواطنين، وبالتالي فيبقى أن الدراسات الحالية تؤكد على 
أن مبدأ الحيطة والحذر هو الوصية املتبقية لدينا، ألن هناك شك، 
لذا نحن في فريق التجمع الدستوري نؤكد على ضرورة الزامية أو ملا ال 

إخضاع تثبيت هذه اللواقط الهوائية اللي..

لاي دةثضئييلثللجليل:

إضافي  تعقيب  من  هل  الوقت،  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
بخصوص هذا السؤال؟ إذن ننتقل مباشرة إلى السؤال الثاني، يتعلق 
السيدات  العمومية،  باملستشفيات  الصحية  التجهيزات  بتعطل 

والسادة من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل.

لان ئبثلاي دثمحمدثللحجيرة:

شكرلثلاي دثلارئييل،

تعرفه  الذي  الكبير  التعثر  على  اليوم  نسائلكم  الوزير،  السيد 
العمومية على  في غالبية املستشفيات  الطبية  مجموعة من األجهزة 

املستوى الوطني؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير الجواب.

لاي دثأي سثلادك لي،ثوزيرثلاصحل:

شكرا السيد النائب، هاد املسألة ديال الصيانة هي مسألة اللي 
كترجع، يعني، بزاف ديال املرات في األسئلة وكذلك في الواقع، وانا ملا 
مسألة  هي  كنطرح  اللي  األساسية  األسئلة  من  املستشفيات  كنزور 
الصيانة، اليوم املسألة هي مسألة تدبير، مسألة حكامة وليست مسألة 
موارد، اعتمدنا مقاربة ديال التفويض التام لتدبير الصيانة للجهات 
محلية،  مقاربة  هناك  والصيانة،  التجهيزات  ديال  مصلحة  بإحداث 
فاملستشفيات كيقومو بنفسهم ببعض التدخالت على مستوى، يعني، 

الصيانة واإلصالح ديال العتاد الطبي التقني؛

ل  وصلنا  اليوم  الوزارة سنويا  اإلقليمي خصصت  املستوى  على 
180 مليون درهم سنويا اللي كتوزع حسب الحاجيات ديال املندوبيات 
على مستوى الوطني، وكتخصص لتمرير الصفقات الخاصة بصيانة 

املعدات الطبية، فيها الصيانة الوقائية والصيانة العالجية؛

كيتعلق  اللي  عندنا  املستوى  واحد  تيبقى  املركزي  مستوى  على 
بالتجهيزات الثقيلة، في هاد اإلطار، يعني في إطار الصفقات التي كنبرموها 
لشراء هاد األجهزة كنخصصو دفتر تحمالت فصل خاص بالصيانة لهاد 
األجهزة ألنها تعمل ببطاقات إلكترونية ال يمكن تشغيلها إال من طرف 
الشركة التي حازت على الصفقة، في العموم فالوزارة كتخصص ما بين 
8 و%10 من مبلغ الصفقة للصيانة، مثال عند شراء سكانير حوالي 3.9 

مليون ديال الدرهم، كنخّصو 473.000 درهم للصيانة، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثللحجيرة:

السيد الوزير، بإقراركم اليوم بأنه إشكال الصيانة مطروح بحدة، 
أنا كنشوفو من الجهة األخرى املتعلقة باآلثار السلبية التي لها ارتباط 
مع املواعيد اللي كتم�ضي لعام، عامين، 6 اشهر إلى آخره، اللي عندها 
ارتباط بنفس األجهزة اللي عندكم في القطاع العمومي باش كنمشيو 
للقطاع الخاص، كنلقاوها مشتغلة وما كتخسرش، إذن أشنو كاين 
بهاد  عالقة  عندها  اللي  صفقات  على  الكالم  كاين  أيضا  اإلشكال؛ 
بأنه  تكتب  الصحافة  التجهيزات، لألسف  ديال  ديال اإلقتناء  امللف 
كاين صفقات على املقاس نفس الشركات إلى آخره؛ أيضا هاد العدد 
التجهيزات واش يمكنكم تقول لنا الرقم اللي كاين ديال عدد التجهيزات 
املعطلة، أمور بسيطة متعلقة بأمراض ديال الراس، الحنجرة، املعدة، 
كلها عندما يذهب املواطن إلى هاته املؤسسات اإلستشفائية، يعني يدفع 
بكون هذه األجهزة معطلة، ولكن الخطير هو نفس الجزء من التقييم، 
وأحيي باملناسبة رجال هذه املهنة ولكن جزء منهم مازال كيخدم في 
اللي  األمور  بعض  هناك  أن  وربما  الخاص،  والقطاع  العام  القطاع 
عندها عالقة بما هو بشري. كتقولوا هاد ال�ضي كديوه للجهات، ولكن 
صفقات اإلقتناء كبير كديروه على املستوى املركزي، وكيفاش الجهات؟ 
واش حنا الجهات ديالنا مؤهلة؟ ممتاز ولكن عالش ما تعطيهومش هما 
يقومو بالصفقات ألن هما عارفين الحاجيات، كم من أجهزة تم اقتنائها 
هي ما زال ف stock وغير مخدمة؟ وخير دليل بقيتو كتدشنو مؤخرا 
مستشفيات عمومية، واش اشتغلت مثال.. نموذجا، باب البويبة راه 
فيها .. خص يتحط السكانير، هادي مدة وانتما تجيبو فهاد ال�ضي. أكثر 
من ذلك، العالم القروي والو، املستشفيات في العالم القروي بدون 
أطباء، األمور بسيطة، خاص خيط، خاص كذا ما كيتوجدش، هاد 
ال�ضي كامل يؤثر سلبا ونقدر نقول الصحة مريضة السيد الوزير، هل 

من منقذ لكي تصبح فعال صحة..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية بخصوص هذا السؤال؟ 
أنتما نيت؟ واخا تفضل.

لان ئبثلاي دثصالحثلادننثأب5ثلاغ لي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

للمستشفى  ديالكم  اإلنتباه  نثير  بغيت  املحترم،  الوزير  السيد 
اإلقليمي ديال مديونة اللي تفتح وتدشن. تدشن اليوم هادك املستشفى 
سقط سهوا من امليزانية ديال وزارة املالية، فهاديك ما يسمى باملرافق 
أنه  على  كيبلغني  صباح  اليوم  مستقلة،  بطريقة  املدبرة  العمومية 
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اللي  هادوك  املمرضات  السبيطار،  غادرو  السبيطار،  ديال  الحراس 
كيديرو النظافة les femmes de ménage غادرو السبيطار، املاكلة 
ديال les patients ما بقاتش كتجي ألنه كيتفتح سبيطار وما عندناش 
باش نخلصو le prestateur de service هل يعقل السيد الوزير اليوم 
اإلقليمي  املجلس  املوضوع، وساهمنا من  هاد  في  معاكم  تكلمت  أنه 
بواحد 2 مليون ديال الدرهم هادي واحد األسبوع، دابا املشكل اللي 
كاين: هاد الفلوس احنا اعطيناها لكم واخا انتما ما قدرتوش تبرمجو 
هاد الفلوس هادو، ولكن ما قدرتوش تصرفوها، دابا املشكل ما بين 
وزارة الصحة وزارة املالية، في نفس الحكومة، هللا يجازيكم بخير السيد 

الوزير، خصكم تلقاو حل ملشكل مديونة طارئا، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثأي سثلادك لي،ثوزيرثلاصحل:

فعال خصنا نلقاو حل لهاد األشهر اللي جاية بينما يتحل املشكل 
2009 ويشتغل مستشفى مديونة بحسابه  انطالقا من  نهائي  بشكل 
الخاص كمصلحة مستقلة ديال الدولة. غنجبرو الحلول بطبيعة الحال 
معكم، ولكن كذلك مع وزارة املالية، باش نحلوا هاد املشكل. احنا كنا 
قررنا باش مستشفى آخر يساهم في تدبير هاد املستشفى، وفي القيام 

بمجموعة من النفقات األساسية.

فيما يخص املسألة ديال الصيانة، باقي عندنا اإلشكال ديال املقاربة 
التدبيرية التي تتعارض مع املقاربة الطبية السالفة الصرفة الصحية 
في تدبير املستشفيات، حاصنا ألن قلتوles cliniques وملا كنتكلمو على 
القطاع الخاص كاين واحد التدبير اليوم اللي مبني على فيه واحدج 
الحكامة مبني على األداء ومبني على تحسين األداء ومبني على املحاسبة 
باش  العمومية  املستشفيات  في  نطوروه  نزيدو  خاصنا  ال�ضي  هاد 
نمشيو فيه، كنقول دايما خاصنا نمشيو لالستقاللية ديال املستشفى 
العمومي، غادي يتم باش نستمرو في عملنا املركزي، ألنه ما يمكنش 
نمشيو للجهوية بحال اللي قلتيو بال ما نديرو املواكبة ديالها باش نستمرو 
ومراقبة  الصيانة  إلزامية  بتفعيل  القرار  إصدار  غيتم  العمل  فهاذ 
الجودة وقائمة املستلزمات الطبية املعنية يعني اللي غيلزم املسؤولين 
على املستشفيات باش يقومو بla prévention préventique يعني 
الصيانة الوقائية يعني دائما باش يمكن ما نطيحوش في اإلشكال اللي 

طرحتيو ديال سقوط بعض اآلليات..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن عدم اعتراف الجامعات 
املغربية بالدبلوم املسلم لخريجي السلك الثاني من املمرضين للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة املعاصرة، تفضل السيدة 

النائبة.

لان ئبلثلاي دةثت5ضيلثفرلج:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

في إطار التسوية العلمية لفائدة املمرضات واملمرضين تم تمكين 
بالكليات  املفتوح  املاستر  األول من ولوج سلك  السلك  دبلوم  حاملي 
بالنسبة لحاملي شهادات  الدكتوراه  إلى سلك  الولوج  الوطنية وباب 
السلك الثاني املسلم من املعاهد العليا لعلوم التمريض، غير أن بعض 
الجامعات الوطنية ترفض اعتماد هذا الدبلوم في االنتقاء والتسجيل 
التي  بسلك الدكتوراه، لذلك نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات 

ستتخذونها ملعالجة هذا اإلشكال؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير الجواب.

لاي دثأي سثلادك لي،ثوزيرثلاصحل:

هاذ امللف ديال املمرضات واملمرضين عملت الوزارة على إطالق 
عدة مبادرات مهيكلة خاصة تلك املرتبطة بمجال التكوين لفائدتهم، 
إرساء املنظومة ديال اإلجازة املاستر والدكتوراه في املعاهد العليا للمهن 
غير  العالي  للتعليم  مؤسسات  هي  التي  الصحة  وتقنيات  التمريضية 
تابعة للجامعات وحسب مقتضيات املرسوم القا�ضي بإحداث املعاهد 
العليا للمهن التمريضية، ثم كذلك في إطار التسوية العلمية للممرضين 
من  املسلمين  والثاني  األول  الطورين  بدبلومي  االعتراف  واملمرضات 
معاهد تأهيل األطر في امليدان الصحي سابقا، االعتراف بها كدبلومات 
وطنية، هاذ اإلجراءات مكنت فئة عريضة من حاملي هاذ الشهادات 
من الترشح والقبول والتسجيل في سلكي املاستر والدكتوراه في عدد 
من الجامعات والكليات الوطنية، وكذلك بما فيها املعاهد ديالنا ديال 
املهن التمريضية أما في ما يهم عدم تمكن بعض املرشحين من القبول 
والتسجيل في عدد من الجامعات والكليات ربما السؤال كذلك يمكن 
يطرح لقطاع التعليم العالي فهو راجع باألساس إلى التباين الحاصل في 
شروط هاذ الجامعات والكليات للترشيح واالنتقاء والقبول والتسجيل 
الواجب  والكفايات  والقدرات  املطلوبة  التخصصات  حسب  وكذا 
توفرها في املترشحين، وهاذ الشروط التي تسري حتى على هاذ الشروط 
راه ما�ضي غير على الخريجين ديال املعاهد ديالنا وكذلك على خريجي يعني 
هاذ املؤسسة بنفسها اللي كتحل هاذ السلك ديال املاستر والدكتوراه، 

شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثت5ضيلثفرلج:

شكرا السيد الوزير، حتى أنا قلت بعض الجامعات وليس كلها، 
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وامتناع عدة  والتحفظ  لبعض اإلقصاءات  استناد  ال�ضي  ولكن هاذ 
كليات في دبلوم السلك الثاني، كليات على الدبلوم ديال السلك الثاني 
املسلمة من املعاهد العليا لعلوم التمريض بحال الكلية ديال العلوم 
ديال ظهر املهراز بفاس والكلية ديال العلوم بالقنيطرة اللي كيرفضو هاذ 
الدبلوم مع األسف، فين أين هو مبدأ تكافؤ الفرص إذا كانت كتعطى 
 des externes األسبقية لخريجي املاستر بهاذ الكليات، ديالنا كيقولو
و ديالهم des internes إذا هنا ما كاينش تكافؤ الفرص وكاين عدم 
املساواة، وكذلك االنتقاء كيخضع ملبدأ املزاجية واملحسوبية والزبونية 
عوض مبدأ املؤهالت العلمية واألكاديمية للمرشح مع العلم أن قرار وزير 
التعليم العالي الواضح رقم 16.1432 حيث يخول إداريا لحاملي دبلوم 
السلك الثاني من الدراسات الشبه طبية كامل الحقوق في التسجيل 
في سلك الدكتوراه بجميع الكليات، ولذلك السيد الوزير وجب ضرورة 
الصحة،  بالذكر قطاع  الخارجي ونخص  العالم  الكليات على  انفتاح 
تجديد اعتماد املسالك الدكتوراه بالكليات لكي ينسجم مع تطورات 
مجموعة من القطاعات منها قطاع التكوين في امليدان الصحي وذلك 
من أجل إنجاح نظام LMD داخل املعاهد العليا ملهن التمريض باملغرب 
الذي قطع الشوطين األولين وحاليا هو في مرحلة التحضير إلرساء سلك 
الدكتوراه، لذلك البد من إشراك وزارة التعليم العالي بهدف تسهيل 
إرساء هاد السلك عبر فتح باب التسجيل في سلك الدكتوراه للحاصلين 
على ديبلوم السلك الثاني، وذلك عن طريق مراسلة وزارتكم لوزارة 
التعليم العالي من أجل حت رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بهدف 

تفعيل وتعميم القرار 16.1432، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، كاين �ضي تعقيب إضافي، تفضل السيد الوزير ما عندكش 
تعقيب شكرا، كاين تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثللحيي0ثحريش:

شكرلثلاي دثلارئييل،

من  مجموعة  إلى  انتباهكم  نثير  أن  نريد  املحترم،  الوزير  السيد 

املطالب املشروعة لحركة املمرضين وتقني الصحة وفي مقدمتها املطلب 

الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة وهو مطلب  ديال إحداث 

تأخر تنفيذه منذ 11 يناير منذ خطاب الحسن الثاني 11 يناير 1970 إلى 

هذه اللحظة لم يتم إخراج هذه الهيئة ألسباب مجهولة رغم أن تكلفة 

إحداث هذه الهيئة صفر درهم إلى جانب طبعا مطالب أخرى مشروعة 
ربما يأتي الوقت الحقا لذكرها، وشكرا الوزير.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب السيد الوزير، تفضل.

لاي دثأي سثلادك لي،ثوزيرثلاصحل:

الوطنية  الهيئة  يعني  األخ حول  ديال  التعقيب  هاد  يخص  فيما 
للممرضات واملمرضين حنا ملتزمين باش نشتغلوا عليها باإلضافة إلى 
الهيئة الوطنية ديال القابالت كذلك ألنه مسألة أساسية أن ننظم 
تلك  السليمة داخل  املمارسات  للحفاظ يعني على  املهنة وأن نسعى 

املهنة وهادو شركاء أساسيين بالنسبة للوزارة للقيام بذلك، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، السؤال املوالي عن الواقع نقطة نظام تفضل.

لان ئبثلاي دثهش مثلمله جريث)يقطلثيظ م(:

السيدة الرئيسة واش هذا سؤال خارج جدول األعمال وال كاينة 
املحسوبية حتى داخل البرملان، طلبتي تعقيب إضافي حتى واحد مرفع 
يديه، سولتي السيد الوزير واش عندو ما يقول قاليك ال، وكتعطي 
سؤال لواحد السيد من فريق العدالة والتنمية خاصنا نفهمو، وشكرا 

السيدة الرئيسة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

مزيان إوا إيال بغيتي تفهم ما تسبقش اإلتهامات، شمن محسوبية 
دابا نتا ما بغيتيش تفهم، دابا ما كاينش محسوبية، طلبنا تعقيب إضافي 
أنا ما نتبهتش، ألن مريت بسرعة السيد الوزير قال ما عندوش تعقيب 
على السيدة النائبة من بعد منين نتبهنا كان تعقيب إضافي، الوزير عقب 
ما عندكمش �ضي اعتراض ياك، شكرا، السؤال املوالي عن الواقع املزري 
للقطاع الصحي بالعديد من الجهات ومدن وأقاليم اململكة للسيدات 

والسادة النواب من فريق التجمع الدستوري.

لان ئبثلاي دثعبدثهللاثغ زي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، يكاد يتقاسم الجميع ويتفق على أن الوضع ديال 
الخدمات الصحية على امتداد التراب الوطني ال يطمئن. نسائلكم عن 

تقديركم لهذا الوضع؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثأي سثلادك لي،ثوزيرثلاصحل:

النائب، على كل حال ال يطمئن حسن من الوضع  شكرا السيد 
املزري اللي كان في السؤال املكتوب، ألنه هناك ربما تفاوتات ولكن هناك 
تقدم، تنعاود نذكر بأن املغرب كيعرف تحول ديموغرافي، تنعاود نذكر 
بأن املغرب كيعرف تحول وبائي، تنعاود نذكر بأنه اإلنفتاح على نظام 



عدد.63–30.رمضان.1439  )15.يونيو.2018( الجريدة الرسمية للبرملان600   

املساعدة الطبية رفع من العدد ديال الذين يلجون إلى املستشفيات 
العمومية بشكل عام وإلى املراكز الصحية كذلك، فهاد ال�ضي أمامو 
الوزارة تسارع، تسارع يعني لتعزيز العرض العالجي على املستوى الوطني 
وخاصة في املناطق التي ال زالت تعاني من الخصاص، ففي إطار يعني 
البرنامج maroc santé، املغرب الصحة 3 تم يعني بناء مجموعة من 
املستشفى  جديدة،  جامعية  مستويات   3 بناء  كذلك  املستشفيات، 
بطنجة في طور اإلنجاز، املستشفى ديال أكادير جامعي املركز الجامعي 
الجامعي  املستشفى  كذلك  هللا  شاء  وإن  به  األشغال  انطلقت  اللي 
دالعيون، بناء مستشفيات بكل من طرفاية، موالي يعقوب، الدريوش، 
ميدلت، القصر الصغير، العيون، سيدي ملوك اللي تم فتحه، زايو، 
مستشفى القرب بدمنات، تم الفتح ديالوا كذلك، املستشفى اإلقليمي 
الجديد بمدينة سال اللي تم اإلفتتاح ديالوا، جرادة، خنيفرة، مديونة، 
الجيل  هادي مستشفيات جديدة من  كل  النائب  السيد  عليها  تكلم 
الثالث، اللي تم افتتاحها وفيها يعني مجموعة ديال املعدات من املستوى 
الرفيع، وغنسعاو إلى أنه نستمروا في هاد الوتيرة، ثم كذلك عدد األطباء 
كتعرف  اللي  املناطق  في  اليوم، خاصة  كنوفروهم  اللي  األخصائيون 

خصاص املناطق القروية.

لاي دةثضئييلثللجليل:

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

لان ئبثلاي دثعبدثهللاثغ زي:

شكرا السيد الوزير، حقيقة بعيدا عن الجدل ديال املصطلحات 
وديال املفاهيم شوفوا بأن حتى القطاع في التشخيصات ديالوا يقر بأن 
كاين واحد العدد ديال االستدراكات اللي خاصها تكون في الخدمات 
القطاع  إلى  ينظر  الدستوري  التجمع  فريق  الوزير  السيد  الصحية، 
والخدمات الصحية من مستويين املستوى ديال الحق الدستوري في 
العالج اللي كيضمنو الفصل 31 من الدستور، ثم كذلك من الباب ديال 
الورش امللكي املفتوح على التفكير اللي هو ديال النموذج التنموي، هاد 
النموذج التنموي السيد الوزير تنشوفوا بأن اليوم إيال ما فتحناش فيه 
هاد امللف ديال الخدمات الصحية بصفة عامة غادي يكون منقوص، 
خاصة في اإلرتباطات ديالوا كما سبق اإلشارة لهاد الحق وكذلك في 
اإلرتباطات ديالو مع الحق ديال املواطن وديال الدخل ديالوا وديال تنمية 
القدرات الشرائية ديالوا ألن كل مواطن اليوم تيم�ضي للقطاع الخاص 
وكيصرف قدر من املال على الصحة ديالوا تنعتبروه بأنه كينقص من 
القدرة الشرائية، واليوم السيد الوزير هاد الورش كيما شرتوا ليه وهاد 
سميتو كنقروا بما تحقق فيها ولكن باقي ما يدار فيما يخص تنظيم 
سالسل العالجات، تحفيز األطر الطبية تكلمتوا على املمرضين ولكن 

جميع األطر الطبية، خاصهم يتحفزو، وخاص التسوية ديالهم.

لاي دةثضئييلثللجليل:

ما  إضافي؟  تعقيب  من  هل  الوقت،  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 

إلى  ننتقل  للتعقيب،  الوزير  السيد  الوقت  بقاش عندك  ما  كاينش، 
السؤال املوالي عن وضعية املغاربة املصابين بالفشل الكلوي للسيدات 

والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعبدثلالط فثلبنثيعق5ب:

شكرلثلاي دثلارئييل،

كما يعرف الجميع يستشري ببلدنا لألسف مرض القصور الكلوي 
وله مضاعفات إجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية، لذا نسائلكم 
السيد الوزير عن اإلجراءات التي ستتخذونها لتحسين وضعية مر�ضى 

القصور الكلوي ببلدنا؟ وشكرا السيد الرئيس.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثأي سثلادك لي،ثوزيرثلاصحل:

شكرا السيد النائب، هذا مرض بالذات اللي كتعمل فيه الوزارة 
مجهود كبير، هناك برنامج وطني ملحاربة مرض القصور الكلوي املزمن، 
تتعرفوا بأنه راجع ل3 ديال العوامل أساسية التقدم ديال العمر، داء 
اللي كتسبب  اللي هي عوامل  الدموي  ارتفاع الضغط  السكري وداء 
في هاد املرض؛ اليوم من 2012 إلى 2018 كندوزوا ل75 ديال مراكز 
تصفية الدم إلى 111، ما كاينش �ضي إقليم اللي كنمشيلو ما فيهش 
ديال  مراكز  يعني  ديال خلق  �ضي مشروع  أو  التوسعة  ديال  مشروع 
التصفية ديال الدم، باملساهمة تالوزارة، باملساهمة ديال الجماعات 
الترابية، باملساهمة ديال املبادرة الوطنية التنمية البشرية، باملساهمة 
ديال املحسنين كذلك فهاد املجال، الوزارة اليوم زادت في العدد ديال 
آالت التصفية 66 %، 2012 لليوم، 2068 آلة اللي عندنا اليوم، الرفع 
من عدد املتكفل بهم 7040 مريض حاليا، في الوقت اللي كانت عندها 
4500 في 2012، الترخيص في السنوات األخيرة وأنا قلتها ل30 مشروع 
في إطار الشراكة مع املجتمع املدني، تنشريو 250 مليون ديال الخدمات 
اإلضافية، ديال التصفية من القطاع الخاص، 3000 مستفيدين اللي 
كيستفد من هاد الخدمات ديال اللي تم الشراء ديالها، ثم كذلك 240 
أخرى اللي كنضيفوها لشراء يعني املخصصات األدوية واملستلزمات 
اللي  الدرهم  ديال  مليون   500 تقريبا  ديالنا  املراكز  بالنسبة  الطبية 

كنوفروها لهاد الداء، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب الفريق تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعبدثللحقثلان جحي:

شكرلثلاي دثلارئييل،

السيد الوزير املحترم، كتأكد مجموعة من التقارير أن أزيد من مليون 
املصابين  أعداد  وأن  الكلوي،  الفشل  بمرض  مغربي مصاب  مواطن 
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كيزداد بواحد الوتيرة سريعة كل سنة، إذ يتم اكتشاف ما يقارب 4000 
حالة سنويا، وكيمثل هاد الداء ما بين 10 و 20 % من أسباب الوفيات 
في املغرب بسبب املضاعفات الخطيرة على اإلنسان ألن أغلب هؤالء 
املر�ضى ال يقدرون على اإلستفادة من العالج بشكل دائم وهو الخضوع 
لعملية تصفية الدم أو إجراء عملية زرع الكلية وهما عمليتان تتطلبان 
تكاليف باهظة تثقل بشكل كبير ميزانية املصابين واألسر ديالهم مما 
يدفعهم إلى بيع ممتلكاتهه من أجل البقاء على قيد الحياة، هنا السيد 
الوزير البد من التنبيه إلى ضرورة إعتماد وتفعيل بطاقة الراميد لتشمل 
التكفل باملر�ضى ذوي القصور الكلوي تفعيال حقيقيا، ألن ملاذا؟ ألن 
حاملي هاذ البطاقة هما املعوزين واملحتاجين، وهذا كيدعو إلى تفعيل 
أيضا الشراكة اللي كتجمع بين وزارة الصحة بين القطاع الخاص أمام 
العدد الكبير من املصابين وإلى أهمية كبرى للمناطق النائية الجبلية 
حيث يضطر بعض املر�ضى لقطع مسافات طويلة من أجل الخضوع 
لعمليات غسل الكلي في إحدى املدن الكبرى التي تتمركز فيها جل هذه 
التحتية  البنية  تنمية  في  كيتجسد  الكبير  الرهان  هذا  فمع  املراكز، 
الطبية وزيادة عدد األخصائيين واألطباء واملمرضين وعلى الخصوص 
تشجيع زراعة الكلي التي أصبحت تفرض نفسها كبديل أمام االرتفاع 

املضطرد في عدد..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي بخصوص 
هاذ السؤال؟ تفضل السيد الوزير التعقيب.

لاي دثأي سثلادك لي،ثوزيرثلاصحل:

كالمك صحيح السيد النائب خاصنا مقاربة جديدة اليوم أوال فيها 
فيعني  وذلك  املبكر  الكشف  ديال  األنشطة  لدعم  أساسية  الوقاية 
واحنا  أسا�ضي  الكلي  أمراض  في  األخصائيين  ديال  العدد  من  اإلكثار 
كذلك  ثم  الجديدة  للمراكز  إفادهم  يعني  اآلن  تم  اللي  أخصائي   13
التحسيس بالعملية ديال الزرع ديال الكلي والتكفل بها من طرف يعني 
في إطار الرعاية الصحية وهاذ ال�ضي كاين، طبعا غير كافي كاين ولكن 

خاصنا نمشيو فيه أكثر.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، أنهينا األسئلة املبرمجة في قطاعكم، شكرا 
على تفاعلكم، ننتقل مباشرة إلى قطاع الشغل واإلدماج املنهي نرحب 
بالسيد الوزير سؤال عن إنعاش التشغيل للسيدات والسادة النواب 

من الفريق الحركي تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثلاي م5:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، نسائلكم عن االستراتيجية ديالكم في قطاع التشغيل 
وخاصة في العالم القروي قطاع الفالحة؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير الجواب.

لاي دثمحمدثنت م،ثوزيرثلاشغلثولإلدم جثلملنهي:

شكرا السيد النائب املحترم، أوال احنا في الحكومة الجواز تجاوزنا 
الحديث عن االستراتيجية ألن االستراتيجية أكبر من الزمن الحكومي، 
ولهذا احنا انتقلنا إلى ما يسمى بالبرنامج الوطني للتشغيل والتفعيل ديال 
التدابير الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي اللي عطات للتشغيل 
واحد املكانة مركزية وأساسية، ومن بين التدابير األسا�ضي في البرنامج 
الحكومي هو تفعيل اللجنة الوزارية للتشغيل، إذن اليوم املوضوع ديال 
التشغيل ما والش موضوع قطاعي وال موضوع ديال الحكومة كاملة، هاذ 
اللجنة استحدثت بمرسوم، اجتمعت هاذ اللجنة نهار 28 اعتمدت 5 
ديال التوجهات االستراتيجية للعمل ديالنا خالل هاذ الوالية وغتكون 

وغتبقى دون شك غتبقى نفس التوجهات؛

دعم خلق مناصب الشغل؛

مالءمة نظام التربية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل؛

تعزيز الوساطة في مجال الشغل؛

تحسين اشتغال سوق الشغل وتعزيز البعد الترابي للتشغيل.

وانتقلنا أكثر من ذلك ودرنا مخطط وطني كيضم التدابير اللي وردت 
في البرنامج الحكومي وتدابير أخرى تم إضافتها من خالل األعمال الي 
دارت 5 ديال اللجان املوضوعاتية اللي اشتغلت 3 شهور، واحد العمل 
كبير ألول مرة 16، 17 قطاع حكومي باإلضافة إلى مؤسسات عمومية 
الجهات  ديال  واملمثلين  الخاص  القطاع  ديال  املمثلين  إلى  باإلضافة 
يسمى  ما  اليوم  خرجنا  ذلك  وبعد  للتدابير  وانتقلنا  جميعا  جلسنا 
باملخطط التنفيذي اللي هو برنامج سنوي فيه مؤشرات وفيه تدبير 
وفيه أوراق اليوم داك �ضي مفصل، أهم �ضيء فهاذ البرنامج هو البعد 
الترابي، البعد الترابي غنقول ليك بأن يعني القطاع ديال التشغيل غادي 
يكون من أول القطاعات اللي غادي يم�ضي غتفعلو ما يسمى بالجهوية 
املوسعة في إطار التشغيل غادين بها تدريجيا، اليوم عندنا تصور عندنا 

صيغة..

لاي دةثضئييلثللجليلث:

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

لان ئبثلاي دثمحمدثلاي م5:

شكرا السيد الوزير، احنا فقط كشكركم بعدا على هاذ املقاربة، 
نسائلكم كذلك عن 900 يد عاملة اللي هي اآلن تم اإلعفاء ديالهم من 
الوزير نسائلكم عن  السيد  الحليب، وكذلك  شركات سنطرال ديال 
اللي مؤخرا  اإلسبانية  الديار  في  كاينين  اللي  العامالت  ديال  الظروف 
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اشتغلت واحد العدد ديال املواقع الفيسبوكية على هاذ املوضوع، وكذلك 
السيد الوزير كنطلبو منكم واش كاين �ضي قانون أسا�ضي للمشغلين اللي 
في سيارات أجرة صحاب الطاكسيات، كيشتغلو في القطاع الخاص فإذا 
به تتدوز واحد املدة وكيجريو عليه بدون مراعاة الظروف ديالو وديال 
هاذ املشغل ديال هاذ العامل، وكذلك السيد الوزير كنلتمسو منك 
باش تفعل االتفاقية اللي عندنا معاك القصر الكبير ديال إحداث وكالة 
ديال إنعاش الشغل، وكنطلب منكم في إطار تقريب اإلدارة من املواطن 
إحداث ملحقة ديال الضمان اإلجتماعي، أي واحد كيبغي ينزل �ضي ملف 
خاصو يديه للمدينة اللي خارج القصر الكبير، بغينا نتسهلو املأمورية 
لهاذ الفئة من الناس تماشيا مع التوجيهات السامية لجاللة امللك، 
تقريب اإلدارة من املواطن، السيد الوزير، وكذلك التوازن ديال الشغل 
على صعيد جهة طنجة تطوان، عندنا يد العاملة موفرة بالقصر الكبير 
وكيجيو الناس من جهة أخرى، بغاونا مغاربة، ولكن فاقد ال�ضيء ال 
يعطيه، كنطلبو منكم باش تدخلو باش يكون التوازن ألن القصر الكبير 
كيعيش واحد املعاناة كبيرة، املدينة اللي ما كتوفرش على �ضي معمل 
ديال الشغل في املغرب، منين كنتكلمو جهة طنجة تطوان الحسيمة، 

ثالث مدينة غيجي القصر الكبير، ال يوجد مرفقا الشغل.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب إضافي بخصوص 
هاذ السؤال ما كاينش تعقيب إضافي السيد الوزير مابقاش الوقت، في 
السؤال الثاني، سؤال عن الوضعية املزرية للندل أو النادلين للسيدات 

والسادة النواب املحترمين الفريق اإلشتراكي تفضلوا.

لان ئبثلاي دثشقرل0ثأم مثضئيسثلافريقثلالشترلكي:

شكرلثلاي دثلارئييل،

الخطوات  عن  نسائلكم  أو  قطاع  يعيش  املحترم،  الوزير  السيد 
العملية التي ستتخذ لحماية حقوق منتسبي قطاع الندل باملقاهي على 

املستويين القانوني والواقعي؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

جواب السيد الوزير تفضل.

لاي دثمحمدثنت م،ثوزيرثلاشغلثولإلدم جثلملنهي:

شكرا السيد النائب املحترم على هاذ السؤال هذا، هاذ الفئة كما 
تعلم السيد النائب خاضعة مثل باقي األجراء ألحكام مدونة الشغل 
يستفيدون قانونيا من جميع الحقوق التي يضمن تشريع الشغل بحيث 
هناك مقتضيات تتعلق بنظام األجور، وإن كان هناك مقتضيات تتعلق 
من املأجور تختلف عن باقي الفئات األخرى حيث أن أجرهم إما أن يكون 
ثابثا وإما أن يكون مكونا من جزء ثابث ومن جزء متغير، املادة 376 من 
املدونة تلزم املشغلين الذين يقتطعون مبالغ مالية من الزبناء برسم 

حلوان أن يؤدو هذه املبالغ كاملة إلى جميع األجراء الذين يشتغلون 
باتصال مع الزبناء. املادة 378 يعني من الشروط تلزم املشغل بتكملة 

الجزء األسا�ضي املتفق عليه من األجر.

املهم الخالصة ديال املوضوع، هاذ القطاع مشمول بالرقابة ديال 
دارو  إيال  املشغلين  وكيتنبهو  الشغل وكتحرر محاضر  ديال  املفتشين 
مخالفات وإيال تمداو فذاك ال�ضي راه كيتحال امللف ديالهم على القضاء 
هذا هو اللي ممكن بالنسبة للوزارة كقطاع يراقب، أما أن يتدخل في 
العالقة الشغلية وفي العقود فهذه مسألة غير خاصها تكون مطابقة 
للقانون أما إذا وقعت مخالفات فكاين تنبيه اللي كتديرو اللي هو داخل 

في الختصاص وكاين اإلحالة على القضاء.

لاي دةثضئييلثللجليلث:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب التعقيب.

لان ئبثلاي دثشقرل0ثأم مثضئيسثلافريقثلالشترلكي:

على  نتكلم  تعمدت  أنا  الحال  بطبيعة  املحترم،  الوزير  السيد 
القانون  أن  على  نختلفو  غاديش  ما  والواقعي،  القانوني  املستويين 
نالحظ  الواقع  مستوى  على  لكن  القطاع،  هاذ  ديال  العمل  كينظم 
على أن هناك شبه غياب للقانون ولتفعيل القانون، ألن هاذ الفئة 
اللي خدامين في املقاهي واملطاعم ما   les serveurs ديال الندل هاذ 
كيستفدوش من الحد األدنى لألجر، الصيغتين معا، حتى منين تنتحدثو 
على اإلكراميات تيستفدو منها أصحاب املطاعم واملقاهي، يستفيد منها 

هؤالء، اإلكراميات التي يسلمها لهم املواطنون مباشرة؛

ثانيا- هناك نقطة مرتبطة بعدم التصريح بهم في CNSS التغطية 

الصحية، ظروف ديال العمل، ساعات العمل التي تصل 12-14، هاد 

الوضعية املزرية اللي كتعاني منها هاد الفئة واللي هي العدد ديالها كبير، 

ألنها هي تصل إلى600 ألف واحد اللي كيشتغلوا فهاد القطاع، واللي 

كيعانيو واللي عندهم األسر ديالهم ويعانون ومعرضون للطرد في أي 

لحظة في وقت أن هناك واحد املجموعة ديال املقاهي وديال املطاعم 

اللي رقم املعامالت ديالها كبير جدا من املفروض تكون واحد رقابة 

صارمة عليها من أجل احترام القانون، ومن أجل عدم حرمانهذه الفئة 

من حقوقها املشروعة أسوة..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي بخصوص 

هذا السؤال؟ ماكينش، إذن انتهى الوقت ديال السيد الوزير، السؤال 

املوالي متعلق بعدم التصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان 

التنمية،  العدالة  فريق  من  النواب  والسادة  السيدات  اإلجتماعي، 

تفضل.
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لان ئبثلاي دثعبدثللجل لثميكي0:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير املحترم، العامالت والعمال الزراعيين يعدون باآلالف، 
يشتغلون في ضيعات فالحية ومحطات التلفيف تابعة ملستثمرين كبار، 
إقليم اشتوكة آيت باها وإقليم تارودانت نموذجا، إال أن العديد من 
هؤالء املستثمرين يتهربون من التصريح بالشغيلة في الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي، لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات العملية 
العاجلة التي ستتخذونها إللزام هؤالء املستثمرين املخالفين للقانون 
بالتصريح بالعامالت والعمال في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي؟ 

وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثمحمدثنت م،ثوزيرثلاشغلثولإلدم جثلملنهي:

أوال عدم التصريح بالعمال والعامالت سواء كانوا في القطاع الفالحي 
أو القطاع الصناعي هذا إخالل بالتزام وطني، هذا إخالل بالتزام وطني، 
بالنسبة  القانون؛  في مخالفة ملقتضيات  أنفسهم  وأصحابه يضعون 
للحكومة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، يعني، كاين إجراءات في 
القانون أن اإلخالل بالتصريح أو التأخير في التصريح تترتب عنه، يعني، 
مقتضيات قانونية اللي هي الغرامات إلى غير ذلك من األشياء؛ على 
املستوى العملي اليوم عندنا 2 ديال الهيئات اللي كيشتغلو في املجال 
ديال املراقبة ديال التصريحات، ونقول لكم هاد ال�ضي ما�ضي ساهل 
ألنه بالنسبة للمؤسسات املهيكلة راه في الغالب ما كاين مشكل، ولكن 
كاين عندنا واحد القطاع كبير اللي كيتسمى القطاع غير املهيكل، خصنا 
باش  الطريقة  باش يدخل وتكون هي  بالتصريح  إلزامية  نشتغلو عبر 
يدخل للقطاع املهيكل، وهاد النظام الجديد ديال الحماية االجتماعية 
للمستقلين غادي يسمح لنا ب une visibilite باش يبداو هاد الناس 

يجيوا للقطاع ويصرحو؛

القضية الرابعة اليوم درنا واحد اإلجراء وغنديرو إجراء آخر ثاني 
هو أننا درنا واحد االتفاقية ما بين املفتشين ديال املفتشية ديال وزارة 
الشغل واملفتشية ديال الضمان االجتماعي، غنديرو واحد النظام ديال 
املراقبة  ديال  ديالنا،  الكفاءة  غنطورو  أنه  بمعنى  املعلومات،  تبادل 
مرتين، علما أنه عندنا مشاكل على مستوى l’effectif أو العدد ديال 
املفتشين بالنظر للمناصب املالية وبالنظر للتقاعد، ولكن اليوم هاد، 
الرقمنة أوال؛ ثانيا تبادل املعطيات غادي نبداو نتبادلو معطيات حتى مع 
املفتشية العامة للضرائب، غادي يمكن لنا ال الضرائب، ال الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي، ال وزارة الشغل غتولي عندنا إمكانيات أكبر 
باش نديرو، ولكن رغم ذلك كيبقى الحقيقة هو أنه ما يسمى باملنافسة 
غير املتكافئة خاص واحد العمل على مستوى نقل القطاع غير املهيكل 

إلى القطاع املهيكل باش حتى املقاوالت فيهم حتى هما كيتشكاو باش 
تدابير  اإلنتاج معقولة فهذه  ديال  الكلفة  le coq وكتكون  املقاوالت 

الحكومة تشتغل عليها منسجمة..

لاي دةثضئييلثللجليل:

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

لان ئبثلاي دثأحمدثجدلض:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، عندنا حوالي 600 ألف أجير غير مصرح به، ومن 
أجل إدماج هؤالء األجراء غير املشمولين بالحماية اإلجتماعية، تيعتمد 
الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي على آليتين، اآللية الحبية واآللية 
الزجرية، أي املراقبة والتفتيش، وأنا أتساءل ما هو أثر عمل جهاز املراقبة 
الوزير هناك  السيد  اليوم  الشغيلة؟  الطبقة  والتفتيش على حقوق 
يسمحون  الذين  الفاسدين  املفتشين  بعض  أقول  املفتشين،  بعض 
للشركات باالحتيال وعدم التصريح بالعمال، ولهذا نحن ندعو إلى إعادة 
تأهيل هاد الجهاز وإلى إعطاء مهمة إلى منع املهمات يعني عطى مهمة 
فرضية للمفتش وإلى التحقق من املعلومات اللي تيقدمها كل مفتش 
عقب كل مهمة، أيضا السيد الوزير هناك بعض املفتشين واملراقبين 
اللي تيلقاوا صعوبات وعراقيل أثناء القيام باملهام اللي تيخولها لهم 
القانون هاد الصعوبات وهاد العراقيل من طرف بعض أرباب املقاوالت 
الخاصة اللي تيعتبروا نفسوهم فوق القانون، وهنا أتساءل مرة أخرى 

هل الترسانة القانونية اللي تيعتامدها هاد الجهاز حاليا كافية..

لاي دةثضئييلثللجليل:

انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب إضافي بخصوص هذا 
السؤال؟ كاين تعقيب إضافي تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعبدثهللاثب5ولي5:

السيد الوزير، عالقة بالعمال والعامالت في القطاع الفالحي وعالقة 
بالحماية اإلجتماعية اللي هي موضوع السؤال، ثرنا ونثير موضوع ديال 
العامالت بالقطاع الفالحي بإسبانيا عامالت الفراولة بغينا الحكومة 
هناك،  السفارة  ومع  القنصليات  مع  بتنسيق  عملية  إجراءات  تدير 
باش نوضعوا حد لكل هذا ألن البرملان اإلسباني اتخذ إجراءات بغينا 

الحكومة ديالنا اتخذ إجراءات؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثمحمدثنت م،ثوزيرثلاشغلثولإلدم جثلملنهي:

غنجاوبكم  إحاطتان  فيه  راه  املوضوع  هاد  الرئيس،  السيد 
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بالتفصيل ونقوليكم بأن الحكومة دارت إجراءات ودايرة إجراءات و 
غدير إجراءات، فيما يتعلق بالتعقيب حول األخ اللي تكلم على املفتشين 
املفسدين نتمنى تكون عنده الشجاعة سياسية ويجيب ليا األسماء 
بعينها ألنه كاين كالم كيتقال دائما وأنا كيوصلوني شكايات كنسميها بين 
قوسين لحد الساعة كيدية وكنسيفط للمفتشية العامة باش يتحققوا 

من املسائل اللي تتقول لحد الساعة..

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفعيل  عن  املوالي  السؤال  الوقت  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل للسادة والسيدات النواب من الفريق 

االستقاللي تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعمرثلحجيرة:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

السيد الوزير، وقفت األمس على 2 ديال الحاالت ديال الشباب 
ماتوا في سيدي في مقتبل العمر هللا يرحمهم في هاد النهار، واحد فيهم 
شاب خلى ثالثة دالبنيتات الكبيرة فيهم عندها 8 سنين، البطالة والفقر 
كتدفع الناس للموت، درتوا واحد االستراتيجية ديال مليون و200 ألف 
منصب شغل في أفق 2021 بغيناك تشرح للمغاربة كيفاش غتحققوا 

هاد الحلم؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد الوزير.

لاي دثمحمدثنت م،ثوزيرثلاشغلثولإلدم جثلملنهي:

الحلم دائما في السياسة أسا�ضي خاصه دائما تكون عندك واحد 
كيقولوا حتى الفالسفة تكون عندك واحد اليوتوبيا باش تشتغل ألن 
إيال بقيتي الصقل ديالك لتحت ما غاديش تشتغل، السنة املاضية 
حققنا 116 ألف منصب شغل بال هاد البرنامج، هاد األرقام اللي رفعناها 
هي إمكانات موجودة ألنه في إطار اللجان املوضوعاتية درنا يعني جميع 
اإلسقاطات ديال البرامج الحكومي واالستراتيجيات القطاعية باإلضافة 
إلى العمل اللي كتدير األنابيك، باإلضافة لهذا الورش ديال الجهوية قلنا 
هاد ال�ضي ممكن، لهذا البرنامج لهذا البرنامج التنفيذي سميه ممكن 
بمعنى أن هاد اللي كنقولوا ما�ضي كنتكلموا بالجزم، في العمل امليداني 
ما كاين حتى �ضي حاجة اللي هي معطاة ولكن إيال اشتغلنا جميعا ألن 
التشغيل ما�ضي هو مسألة ديال الدولة فقط هو ديال اإلستثمار هو 
ديال القطاع الخاص هو ديالكم في الجهات ولهذا احنا غنشتغلوا معكم 
في الجهات باش نديروا أيضا يعني برامج جهوية ديال التشغيل وكاين 
بإمكانيات كبيرة كذلك على مستوى الجهات ولهذا احنا ملي كنديروا 
نشتاغلوا  غادي  برنامج  وضعنا  السياسية  مسؤوليتنا  كنتحملوا 
كنشتغلوا في الحكومة ديال واحدة الناس ديال رجال األعمال معنا 

أيضا جهات شاركوا معنا في البرنامج األمور اللي حطيناها تم التداول 
عليها خالل تقريبا 3 شهور..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعمرثلحجيرة:

السيد الوزير، كاين الناس اليوم كتدير املقاطعة ألنهم شافونا باللي 
ما فيدناش كنجيوا نهار اإلثنين وكنبقاوا احنا نسولوا وانتما تجاوبوا، وفي 
األخير ما كاين حتى �ضي نتيجة، اليوم كتقولوا حوايج اللي غير حقيقية 
بال ما نقولوا كذوب إيال بغيتي تقول مليون و200 ألف بمعنى خصكم 
تحققوا نسبة النمو على األقل 10 % في حين أن التصريح الحكومي 
كيقول 4-5 % حساب بسيط كتبين بأنه هذا حلم ما�ضي حقيقة وما 
حدنا كنكذبوا على املغاربة ما حد املغاربة كيبعدوا على السياسة وعلى 
األحزاب السياسية وعلى العمل السيا�ضي وكتزاد الهوة بينا وبينهم وبالتالي 
نحلموا مزيان لكن واحد الحلم غادي يصطادم بالحقيقة وآنذاك غادي 
تجيوا محاسبو ومحاسبة لنا كاملين ال احنا اللي في هاد الجانب وال انتما 
اللي في الجانب اآلخر وبالتالي نهدرو مع الناس بالحقيقة، مليون و200 

ألف ال يمكن تحقيقها..

لاي دةثضئييلثللجليل:

العدالة  فريق  إضافي،  تعقيب  إضافي؟  تعقيب  هناك  شكرا، هل 
والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثعزوه ثلاعرلك:

شكرا لكم، السيد الوزير، نصيب جهة الداخلة واد الذهب من 
التشغيل وخصوصا احنا نتحدث عن نسبة بطالة مرتفعة خاصة في 
صفوف الشباب، ولكن السيد الوزير الذي يزيد الطين بلة هو الطرد 
التعسفي الذي يلقاه مجموعة من األجراء من طرف مجموعة من بعض 
املستثمرين الذين يعيثون في الجهة بطشا وفسادا، من تحدي صارخ 
للقانون من قطع لألرزاق من تشريد لألسر، من تهديد بالسجن لكل 
من سولت له نفسه أن يطالب بحقه في الضمان اإلجتماعي، بغيناكم 

السيد الوزير تفتحو تحقيق في حق هؤالء املستثمرين.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثمحمدثنت م،ثوزيرثلاشغلثولإلدم جثلملنهي:

ال غير السيد النائب كيتكلم لغة الكذب عيب وحنا في رمضان، 
وإال ايال جينا نتكلموا على الكذب في التاريخ شحال وقع ديال الكذوب 
على املغاربة هو اللي وّصلنا اليوم، اليوم الحكومة هاد الحكومة تحاول 
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أن تعالج آثار سياسة دمرات البعد اإلجتماعي، واحنا بغينا نشتغلو 
مجموعين وندوزو نفوتو التراشق، أما الراشق يمكن لنا نديروه، ولكن 
حنا بغينا نخدمو، وملي كانقولو ممكن احنا متواضعين، وكنعرفو بأنه 
كاين املعطيات ديال النمو كنعرفو هاد املعطيات كلها مدخلينها بعين 
ايال  معاكم  نمشيو  باش  إرادية  سياسة  عندنا  احنا  ولهذا  اإلعتبار، 
بغيتو، أما ايال بقينا بهاد التراشق ما غنديرو والو متأكد ما غنديرو 

والو...

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد  نشكركم  القطاع،  هذا  في  املبرمجة  األسئة  انتهت  شكرا، 
4 أسئلة،  إلى قطاع اإلقتصاد واملالية،  ننتقل  الوزير على تفاعلكم، 
مرحبا بالسيد الوزير، سؤال عن تصفية ديون الدولة اتجاه املقاوالت 

للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضل.

لان ئبلثلاي دةثمجدةثبنعرب ل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

جميع  مع  إطار  اتفاقيات  بتوقيع  قطاعكم  قام  الوزير،  السيد 
البنوك وذلك يوم 24 يناير 2018 من أجل تصفية ديون الدولة تجاه 
الشركات واملتعلقة خصوصا بالضريبة على القيمة املضافة TVA لذلك 
نسائلكم السيد الوزير، عن معايير وشروط استفادة هذه الشركات من 

هذا اإلجراء؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثمحمدثب5سع د،ثوزيرثلالقتص دثولمل ا ل:

نشكر السيدة النائبة املحترمة على طرحها هذا السؤال حول واحد 
على  الضريبة  ديال  املتأخرات  بتصفية  واملتعلق  جدا  مهم  املوضوع 
القيمة املضافة، اللي هو في الحقيقة نتيجة ديال واحد التراكمات ديال 
عدة سنوات واللي وصلنا فيه فقط في القطاع الخاص إلى أكثر من 10 
ماليير درهم والضريبة على القيمة املضافة االسترداد ديالها إما فيما 
يتعلق باالستثمار أو فيما يتعلق بالتصدير، درنا واحد املبادرة، صحيح 
اللي هي مهمة جدا، واللي مع األبناك، يعني، األبناك باختصار كتمول 
 ،le sircuit هاديك املتأخرات والشركات واملقاولة كتخرج من، يعني، من
 la facturage ديالها  املتأخرات  هادوك  كتبيع  إيال  بحال  هذا  يعني، 
سنوات؛   5 على  كتستردها  باش  األبناك  مواجهة  في  الدولة  وتتبقى 
بالنسبة للمقاولة �ضيء إيجابي أنها تعزز الخزينة، بالنسبة للدولة كتأدي 
ما بذمتها، وبالنسبة لإلقتصاد غادي يكون فيه واحد النوع من املرونة 
والليونة باش يكون فيه، يعني، تعزيز، ديال، يعني، اإلقالع، لحد اآلن 
املبالغ املرصودة، أي امللفات اللي توصلنا بها من طرف املعنيين بلغت 
7.8 مليار درهم من أصل 10 ماليير، يمكن ما نوصلو لوش كلو، املبالغ 

التي تمت معالجتها 5 ماليير درهم واملبالغ التي تم تحصيلها فعال من 
طرف املقاوالت بلغت مليار و300 مليون درهم وهي تهم 340 مقاولة، 

شكرا السيدة الرئيسة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب، تفضل.

لان ئبثلاي دثي5فلثلان صري:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

بداية، السيد الوزير، كنثمنو هاد اإلجراءات وكنوهو بالعمل اللي 
كيقوم به األطر ديال الوزارة ديالكم، وهنا في فريق العدالة والتنمية 
كنبغيو نبهوكم إلى الوتيرة التي يتم من خاللها عالج هاد امللفات، تقريرا 
من أصل 548 ملف تمت معالجة فهاد ثالثة أشهر 338 ملف، هذه 
الوتيرة ضعيفة، وباإلضافة كذلك أن من أصل هاد 7 ديال املليار فقط 
4,5 ديال املليار هي اللي تخلصات من أصل 10 ديال املليار، يعني 48 %، 

فلهذا ندعوكم إلى اإلسراع بهاد اإلشكال؛

النقطة الثانية السيد الوزير، كنبهوكم إليها وهي معضلة تعيشها 
املقاوالت اللي هي تنامي القطاع الغير املهيكل، نعطيك مؤشرين اثنين 
إيجابي: األول  أثر  يكون فيهم  الوزير، خصكم تشتغلو عليهم وغادي 
ل  19.000 وحدة سنويا، وصالت  من  أكثر  كتزيد  الوحدات  هاد  أن 
الدولة  ديال  الخزينة  على  كتضيع  مهيكلة،  غير  وحدة   1.700.000
اللي  اإلجتماعية  املشاكل  جميع  نحلو  باش  القيمة  درهم،  مليار   34
كنعيشوها، لهذا ندعوكم إلى اإلسراع بإدخال هذا القطاع إلى القطاع 

املهيكل؛

اإلشكال الثالث، هو أن املقاوالت تتقلب على التمويل، هنا ندعوكم 
واملشاركة،  املضاربة  التشاركية؛  التمويلية  البدائل  بإخراج  لإلسراع 
كذلك املقاوالت كتشتكي من موطئ قدم، كندعيوكم إلى مساعدتها 
باش تم�ضي ألفريقيا وتستافد من الدبلوماسية االقتصادية اللي اآلن 

املغرب كيشتغل فيها في أفريقيا، باإلضافة إلى املنافسة الشريفة..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير، ما كاينش 
تعقيب. إذن السؤال املوالي في نفس القطاع، يتعلق بمدى التزام صندوق 
نظام املساعدة الطبية لتسديد مستحقات املؤسسات اإلستشفائية، 

دائما السادة النواب من فريق العدالة التنمية، تفضل.

لان ئبثلاي دثضمر 0ثب5عشرة:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

مشاكل  »راميد«  الطبية  املساعدة  نظام  يعرف  الوزير،  السيد 
للمؤسسات  املالية  املستحقات  تسديد  عدم  جراء  من  جدا  كثيرة 
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االستشفائية. نسائلكم ما هي اإلجراءات والتدابير التي تنوون القيام بها 
ملعالجة هذا الخلل؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير للجواب.

لاي دثمحمدثب5سع د،ثوزيرثلالقتص دثولمل ا ل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

شكرلثلاي دثلان ئبثلملحترم،

برامج  بتمويل  املتعلقة  اآللية  واحد  على  يحيلنا  سؤالكم  طبعا 
إجتماعية اللي هو صندوق دعم التماسك اإلجتماعي، والذي أحدث في 
إطار قانون املالية ديال 2012، والذي هو خالفا ملا روج له أنا في اللجنة 
وأشكر السيد رئيس لجنة مراقبة املالية، لم أقل أبدا أن هذا الصندوق 
في الطريق إلى اإلفالس، قلت أنه يجب أن تكون هناك تفكير جماعي من 
أجل ديمومة هذا الصندوق، ألن منين كنشوفو املوارد ديالو وكنشوفو 
رغبة الحكومة في دعم البرامج اإلجتماعية وطموحنا، خصنا نقلبو على 

موارد مستقرة ومتنوعة.

من بين هاد النفقات فعال كاين هناك النفقات املتعلقة باملستشفيات 
املراكز االستشفائية الجامعية، والحساب الخاص بالصيدلية، يمكن 
لي نقول لكم أنه من 2014 إلى غاية 31 ماي 2018 تمت نفقة أول إنفاق 
3,5 مليار درهم لفائدة املراكز االستشفائية الجامعية، و2 مليار درهم 
لفائدة الحساب الخاص بالصيدلة املركزية من أجل شراء األدوية، 
وأيضا اقتناء اللقاحات و81 مليون درهم من أجل إنتاج بطائق نظام 
املساعدة الطبية، التزمت الحكومة منذ انطالق برنامج »الراميد« اللي 
اآلن وصل حوالي 12 مليون مستفيد، برصد االعتمادات املالية الالزمة 
في إطار امليزانية العامة أو في إطار هذا الصندوق، شكرا السيدة الرئيسة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب الفريق املحترم السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمصطفىثلإلبرله مي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، نظام املساعدة الطبية أصدر خدمات جليلة ال من 
الناحية الكمية وال النوعية لتقريبا واحد 10 مليون ديال املغاربة اللي 
كيزورو اآلن املستشفيات وكيستافدو من هاد.. ولهذا الخطاب العدمي، 
وهو يا إما كنقولو يا ودي هاد النظام ما خدامش فهو خطاب عدمي، أو 
إيال قلنا بأنه يعني خدام مزيان فإنه خطاب عدمي والحقيقة بين هذا 

وذاك.

ولهذا هادي مناسبة باش نوجهو واحد التحية لنساء ورجال الصحة 

اللذين يسدون خدمات جليلة بالرغم من الندرة، هاد النظام يعرف 
عدة إختالالت ال من الناحية القانونية وال املؤسساتية وال الحكامة 

السيد الوزير.

من الناحية القانونية، نظام القانون التنظيمي لقانون املالية يمنع 
أن صندوق التماسك اإلجتماعي يعطي للصيدلية املركزية، وخالل سنة 
2018 يعطيها الدعم، خالل سنة 2018 السيد الوزير، 0 درهم من 
»راميد« هاد 2 مليار درهم للصيدلية املركزية يعني ما عرفت كيفاش 
دارت لحد، أما اآلن نقول لك السيد الوزير، املستشفيات العمومية لم 
تتلقى درهما واحدا من نهار اللي انطلق »الراميد« لحتى اليوم، ما عدا 
»le CHU«، ا 40 مليون ل »CHU« في املعدل والنفقات ديالهم هي 200 
مليون، وبالتالي هداك الدعم الذاتي أو التمويل الذاتي للمستشفيات، 
لم يتعدى اآلن 30 %، وصلت لإلختناق السيد الوزير. وبالتالي، هاد 
املشكل نتاع اإلستدامة ديال املوارد كاينة، مشكل نتاع القانون نتاع 
65.00 والتضارب ديالو مع املرسوم كاين، ولكن هذا الدعم اللي كديروه 
وزارة  ما�ضي  الصحة  وزارة  هادي  الصحة،  وزارة  ديال  امليزانية  من 

»الراميد«..

لاي دةثضئييلثللجليل:

عند  تفضل  إضافي  تعقيب  الوقت.  انتهى  النائب،  السيد  شكرا 
املجموعة النيابة للتقدم واالشتراكية، تفضل.

لان ئبثلاي دثضش دثللحم5ني:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، كيما كتعرفو في 2012 تعطات اإلنطالقة ديال هاد 
الحكومة  ديال  التزام  كان  امللك،  أمام جاللة  »راميد«  ديال  البرنامج 
بتمويل هاد البرنامج ب3 ديال املليار ديال الدرهم. اليوم 6 سنين اللي 
دازت من 2012، يعني خاص الدولة تكون أعطات 18 مليار، اليوم 
في الجواب ديالكم يمكن 4 ديال املليار اللي تعطات، 14 مليار مازال 
كتسالها املستشفيات. السيد الوزير، قدمت الحكومة هذا املشروع 
كشيك بدون رصيد، ما فيهش الفلوس، اليوم كنكذبو حنا على املغاربة..

لاي دةثضئييلثللجليل:

انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل 
السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثللحف  ني:

السيد الوزير، في نفس السياق هو املساهمة أن الجماعات الترابية 
كتساهم بواحد املبلغ وكتبرمجو في امليزانية ديالها لتمويل هاد النظام 
2012، لحد اآلن كنتساءلو يعني  ديال املساعدة الطبية، وهذا منذ 
الجماعات  ديال  هادي  املساهمات  هاد  ديال  واملآل  املصير  هو  شنا 
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الترابية، في الوقت اللي كنشوفو أن مستشفيات كتعاني من أبسط 
األساسيات داخل التراب ديال اململكة وخاصة كنشاهدوها بامللموس 
باملستشفى ديال بركان ديال »الدراق«، اللي كيعاني واملواطن كيعاني 

من األساسيات البسيطة، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثمحمدثب5سع د،ثوزيرثلالقتص دثولمل ا ل:

ما�ضي  والصحة  األولويات،  رأس  على  والشغل  والتعليم  الصحة 
الولوج  اللي مهم هو  البطاقة  »الراميد«  »الراميد« ألن  نشوفو فقط 
إلى الخدمات. وما نشوفوش فقط التمويل ديال املراكز اإلستشفائية 
واملستشفيات، خصنا نشوفو القطاع ديال الصحة كلو اش تنبرمجو 
ليه من ميزانية، هاد قطاع الصحة انتقلت امليزانية ديالو من 8 مليار في 
2008 إلى أكثر من 14,8 في 2018، وقبيال أرصدت للسيد الوزير، الذي 
أشاطره الرأي أنه املشكل ما�ضي في التمويل، املشكل في حكامة القطاع، 

شكرا السيدة الرئيسة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

والسادة  للسيدات  املقاوالت  إفالس  عن  املوالي  السؤال  شكرا، 
النواب من الفريق اإلستقاللي. تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثص لحثأوغب ل:

السيد  نسائلكم  املغرب؟  في  املقاوالت  من  مجموعة  إفالس  عن 
الوزير.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير للجواب.

لاي دثمحمدثب5سع د،ثوزيرثلالقتص دثولمل ا ل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

طبعا هاد السؤال جا في العديد من املرات، إنشاء املقاولة ووفاتها أو 
إفالسها باإلفالس أو التوقف هو داخل في الدورة اإلقتصادية العادية، 
هاد  ديال  اإلفالس  أو  الوفاة  ديال  األسباب  ملعرفة  يسائلون  وطبعا 
املقاوالت. إيال أفلست 5195 مقاولة في 2016، أنشئت 40.135، وإيال 
أفلست 5690 مقاولة في 2017، أنشئت 41.251 مقاولة جديدة، هاد 
ي 

ّ
ال�ضي على حسب اإلحصائيات الرسمية ديال l’OMPIC. طبعا يجب مل

كنشوفو هاد املقاولة تفلس، خص نعرفو كيفما قلت األسباب؛ كاين 
أسباب موضوعية كاين أسباب تتعلق بتدبير.

ديال  الرئي�ضي  السبب  املوضوعية،  باألسباب  يتعلق  فيما  ولكن 

ديالها، هو ضعف  الخزينة  منها هو ضعف  العديد  املقاوالت  إفالس 
املوارد الذاتية. ولهذا كاين آليات ديال الدولة اآلن من أجل الضمان 
ديال القروض، من أهم هاد اآلليات صندوق الدعم املالي للمقاوالت 
الصغيرة جدا واملقاوالت املتوسطة بشراكة بين بنك املغرب واملجموعة 
املهنية لألبناك، وبلغت القروض ديال إعادة الهيكلة ديال الصندوق 
 400 أكثر من  منه  انطالقه، ويستفاد  مليار درهم منذ   5,5 أكثر من 

مشروع، هناك أيضا ضمان استمرار.

لاي دةثضئييلثللجليل:

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

لان ئبثلاي دثص لحثأوغب ل:

هو  كاين  اللي  الرقم  راه  الرقم  نصحو  باش  غير  الوزير،  السيد 
اإلفالس ديال 8000 مقاولة ف2017، أي بزيادة ديال %12، بغيناكم 
الوزير نسولوكم غير واش كتعرفو أن املشكل الحقيقي فإفالس غير هاذ 
املقاولة هاذي هو عدم تحمل الحكومة املسؤوليات ديالها في املواكبة 
قبل متوصل هاذ املقاولة لإلفالس، بما فيها ذلك العالقة ديالها مع 
مديرية الضرائب ومع الرسوم واملستحقات ديال الضمان اإلجتماعي، 
كذلك السيد الوزير كاين واحد املشكل ديال اللي كتعني به املقاولة 
هو االستخالص ديال املستحقة ديالو من طرف اإلدارات واملؤسسات، 
كاين هناك واحد التأخير كبير خاصنا الحكومة أنها تحاول باش تتجاوزو 
هاذ ال�ضي كله كيخلي املقاول فواحد الوضعية صعبة ماليا، هذا يعني 
أن الحكومة تخلت عن الدور ديالها اللي كانت كتقوم في تأهيل املقاولة 
وتحسين مناخ ديالها والحماية ديالها من اإلفالس، وكتخليها في األخير 
قدام واحد املستقبل مجهول كتكون في نهاية املطاف الضحية لليبرالية 

متوحشة اللي بدات اللي كتغول بزاف على.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي تفضل السيد الوزير. 
عنك �ضي وقت للتعقيب ال ما بقاش. إذن ننتقل إلى السؤال املوالي عن 
تقييم آثار تحرير سعر صرف الدرهم وأسعار املحروقات فريق األصالة 

واملعاصرة تفضل.

لان ئبثلاي دثصالحثلادننثأب5ثلاغ لي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير املحترم، اتخذت الحكومة قرار التحرير التدريجي لسعر 
صرف الدرهم اللي دخل حيز الوجود منذ 15 يناير 2018 هاذ السنة 
هاذي، وقال السيد الوزير في تصريحه في دجنبر 2017 على أنه الغرض 
هو تقوية مناعة اإلقتصاد الوطني وتحسين التنافسية، لحد اآلن األثر 
الوحيد اللي شفنا هو ارتفاع ديال التضخم إلى %2,5 اللي كان ف0,8 
وكان ف1,5، اليوم %2,5 بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية، األثر 
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الثاني اللي شفنا هو ارتفاع البطالة حسب le HCP املندوبية السامية 
للتخطيط في ماي 2018 فئة الشباب إرتفعت البطالة فيها من 41% 
حتى %43، القرار الثاني اللي خذات الحكومة يتعلق بالرفع ديال الدعم 
ديال املقاصة على املحروقات وتحرير أسعار املحروقات، كذلك هنا 
شفنا على أنه الفرضيات اللي خذاتها الحكومة في قانون املالية 2018 
ديال املحروقات سعر البترول ب60 دوالر اليوم 78 دوالر، علما أنها 
ب17 دوالر اللي تزادت ما بين 60 حتى 78 كل دوالر واحد كيتزاد ب800 
مليون ديال الدرهم، بغينا نعرفو الحكومة منين غتجيب هاذ الفلوس، 
ثم الفرضية الثانية ديال غاز البوتان اللي قالت الحكومة 380 دوالر 
للطن، اليوم فات 500 دوالر للطن، منين غتجيب هاذ الفلوس هاذو؟ 
احنا نسائل الحكومة شفنا اإلرتفاع ديال البطالة، ارتفاع ديال أسعار 
البترول، ارتفاع ديال الفاتورة الطاقية %19,5 فtrimestre واحد، ما 
بين T1 /2017 وT1/2018 كاين %19,5 إذن في ظل هاذيك اإلرتفاعات 
كاملة، في ظل هاذ البطالة واملحروقات واملواجهة ديال املواطن مع هاذ 
األسعار اللي املازوت وال كيوصل دبا ل10 ديال الدراهم، بغينا نعرفو 

الحكومة منين غتجيب هاذ الفلوس كاملة؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لاي دثمحمدثب5سع د،ثوزيرثلالقتص دثولمل ا ل:

الدستور،  إطار  في  والبرملان  الحكومة  الحكومة هي من مسؤولية 
التوازن املالي هاذي فكرة كاملة باش غدا باش نجيبو لفلوس ولكن غير 
بغيت نذكر السيد النائب املحترم بكل احترام أنك خلطت العديد من 
املواضيع بين سعر الدرهم وبين التضخم وبين البطالة وبين املحروقات، 
بالنسبة بعد أوال نصحح املعلومة بالنسبة للبطالة هي انخفضت هذا 
انخفضت،  تنقولو  ودبا  فاصل   10 إلى   10,6 من  تيقولها  اللي   HCP
داخل البطالة هناك فعال بطالة الشباب أتفق، ولهذا خاصنا نشوفو 
كيفاش ندعمو اإلقتصاد ونعيدو الثقة في اإلقتصاد، ونساعدو املقاولة 
أو نساعدو اإلستثمار الخاص، سؤالكم م�ضي في املوضوع ديال السؤال 
هو سعر صرف الدرهم مشيتي لهاذ املواضيع ولكن سعر صرف الدرهم 
مزيان نقول ليكم اآلن أنه بالرغم من ما رافقته من تهويالت اآلن سعر 
الصرف ديال الدرهم يمكن لي نقول لكم أن نطاق التذبذب اللي درنا 
القديم  التذبذب  نطاق  في  بقينا  ما وصلناش   2.5 وناقص   2.5 زائد 
اللي هو 0.3 صعودا أونزوال بالعكس بقينا في 0.1 % بالنسبة لهداك 
نطاق التدبدب ولهذا لن تكون هناك أي أثر أي أثر، ال على األسعار، 
ال على املحروقات، ال على جيوب املواطنين، هاد املرحلة هادي لحد 
اآلن منذ 15 يناير إلى آخر ماي هناك ارتفاع أمام األورو بالنسبة للدرهم 
ب 2.48 وهناك انخفاض طفيف مقابل الدوالر عطيهم 2.48 وارتفاع 
بالنسبة لألورو بنسبة 1.29 وهذه نقطة مهمة تؤكد الثقة بين املتعاملين 
واملستثمرين في بالدنا في االقتصاد الوطني وفي قيمة العملة، وشكرا 

السيدة الرئيسة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير هل هناك تعقيب، ال سالينا، ننتقل مباشرة 
إلى قطاع الشباب والرياضة بسؤالين سؤال عن تف�ضي ظاهرة اإلنتحار 
في صفوف الشباب للسيدات والسادة من الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية تفضلوا.

لان ئبثلاي دثلسم ع لثلابق لي:

السيد الوزير، كتعرف بالدنا تف�ضي ظاهرة االنتحار بشكل مقلق 
خصوصا في صفوف الشباب هل هناك إستراتيجية حكومية من أجل 

الحد من هذه الظاهرة؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير مرحبا.

لاي دثضلش دثلاط ابيثلاعلمي،ثوزيرثلاشب بثولاري ضل:

شكرا السيد النائب املحترم، فيما يتعلق بالظاهرة ديال االنتحار 
في صفوف الشباب أوال هاد السؤال لم يكن موجه لوزارة الشباب 
والرياضة  الشباب  وزارة  علم  بدون  الرحال  حط  به  وإذا  والرياضة 
ورغم ذلك لم نتملص من الجواب على هذا السؤال نظرا لخطورة 
هاد الوضعية، كل �ضي حتى واحد ما كيبغي وليداته يمشيوا ينتاحروا 
فقط  مرتبطة  ليست  اإلنتحار  ديال  والظاهرة  الشباب،  بالخصوص 
بغياب مجموعة من فعال البنية التحتية كما جاء في السؤال ديالكم 
أو التنشيط إلى غير ذلك، لكن مرتبط كذلك بالقناعة الشخصية ديال 
اإلنسان. فالظاهرة اليوم ما يمكناش نربطوها بأمر معين بذاته، اللي 
كاين وهو أن وزارة الشباب والرياضة مع مختلف القطاعات نشتغل 
باش نوفروا كل ما يلزم بالخصوص فيما يتعلق بالتنشئة اإلجتماعية 
القدرات  وينمي  نفسه  في  الثقة  تكون عنده  باش  الشباب  ديال هاد 
دياله ويواجه اإلشكاالت ديال الحياة، ألن ملا كنشوفوا بعض املناطق 
اللي بدات كترتفع فيها النسبة ديال اإلنتحار هناك مناطق أخرى شبيهة 
بنفس الظروف لكن اإليمان قوي أقوى من داك النقص اللي كاين، 

فعال احنا نحتاج إلى..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزر، تعقيب السيد النائب تفضل.

لان ئبثلاي دثلسم ع لثلابق لي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم على هذا السؤال ولو أنه لم يكن 
حسب قولكم موجه إلى وزارتكم، ولكن السيد الوزير يجب أن نعترف 
اليوم بأن ظاهرة االنتحار أصبحت واحد الظاهرة ظاهرة مقلقة جدا 
تنقصها  التي  املناطق  ظاهرة  بالخصوص  النائية  املناطق  في  ظاهرة 
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التنمية والتجهيز، وخير مثال على ذلك هو إقليم شفشاون اللي تيعرف 
هاد الظاهرة هادي وسجالت السنة اللي فاتت ما يقارب 35 حالة، هاد 
السنة في 6 شهور األولى وصلنا ل 15 الحالة، البارحة كانت آخر حالة 
وهي شابة، الحقيقة أن هذا نتيجة لفشل صريح للسياسة الحكومية 
مجال  في  الصحة،  مجال  في  املجاالت  جميع  في  للشباب  املوجهة 
التعليم، التنشئة الدينية كما قلتم، في الرياضة في الثقافة، حكومتكم 
اليوم مطالبة السيد الوزير من أجل إعطاء االستقرار النف�ضي واألمن 
اإلجتماعي بالنسبة لفئة الشباب، وهذا لن يتأتى إال عن طريق سياسات 

أفقية تستهدف هذه الفئات.

أخيرا السيد الوزير نحددو من اإلحصاءات اللي اعطيتوها السيد 
الوزير على الحالة ديال الشباب.

لاي دةثضئييلثللجليل:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ إذن 
ننتقل إلى السؤال املوالي عن وضعية األطر، تفضل السيدة النائبة من 

فريق العدالة التنمية، معذرة.

لان ئبلثلاي دةثمريملثب5جمعل:

إذن واخا السيد الوزير، استفحال هاد الظاهرة بإقليم شفشاون 
بالضبط الذي يسجل مركز الصدارة على املستوى الوطني هو يدعو إلى 
الفزع أكثر مما يدعو إلى القلق، فقط عندنا خمس حاالت في هاد الشهر 
هاد الشهر الفضيل، واحنا عنعرفو األهمية ديال هاد الشهر الفضيل، 
هذا يستدعي السيد الوزير أوال إجراء دراسة للوقوف على األسباب وراء 
تف�ضي هذه الظاهرة لتطويقها، وكذلك التخاذ األسباب الوقائية من أجل 
محاربتها، ثم كذلك استهداف هاد اإلقليم ذي القروية بالبرامج الترفيهية 
والتأطيرية وكذلك الرياضية، وكذلك استهدافه في ببرنامج التخييم، 
وانت قلتي هاد ال�ضي كيرجع القناعات الشخصية وقوة اإليمان، هذا 
كيستدعي أن البرامج التخييم ديالنا يكون فيها التأطير النف�ضي والتأطير 

الديني لإلرتقاء بالوازع الديني.

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد الوزير عندك �ضي تعقيب؟ ما عندكش، إذن نمشيو لسؤال 
عن وضعية األطر املساعدة بقطاع الشباب والرياضة السيدات وللسادة 

النواب من فريق األصالة املعاصرة، تفضل السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثح  ةثب5فرلشن:

السيد الوزير، ما جديد ملف األطر املساعدة التابعة لوزارتكم؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد الوزير.

لاي دثضش دثلاط ابيثلاعلميثوزيرثلاشب بثولاري ضل:

شكرا السيدة النائبة، فيما يتعلق باألطر املساعدة والسيدة النائبة 
كتعرفي هاد ال�ضي مزيان، كانوا عندنا 2 القطاعات، التعاون الوطني 
كانت  اللي  الوقت  فواحد  اشتغلوا  الوطني  لتعاون  املساعدة  واألطر 
التوظيف املباشر وحلو اإلشكال ديالو، وزارة الشباب  إمكانية ديال 
والرياضة ما حالتش املشكل فداك الوقت، أن أطرح السؤال، عالش 
ما تعملش؟ اليوم كنطالبو باش يتفتح يتحل اإلشكال على غرار التعاون 
الوطني في الوقت اللي صدر القانون كيقول املباراة، اآلن هاد حنا املباراة 
مفتوحة أمام هاد األطر ملا كيكونو مناصب الشغل متوفرة، غير متوفرة 
ما كنقدروش، اآلن، باش نبقاو مكتوفي األيدي كنشتغلو مع الجمعيات 
املجتمع املدني اللي وظفاتهم النهار االول واللي على أساس هي اللي خصها 
تتحملهم باش يمكن لها توفر لهم جميع الشروط ال من سميتو يعني في 
لcnss يكونو مسجلين في صندوق الضمان اإلجتماعي، تكون عندهم 
األجرة، ديال ،على األقل، ديال SMIG وما أكثر، خصوصا أن واحد 
املجموعة ديال األطر اللي واصل العدد ديالهم 1800 حتى ل 2000 

إطار، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، السيدة النائبة تعقيب.

لان ئبلثلاي دةثح  ةثب5فرلشن:

1200 هي  التعاون الوطني للي دمجت  السيد الوزير، ما وقع في 
كانت تسوية سياسية في إطار معين، اليوم هاد امللف اللي هو كايبان 
ثانوي بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة هو قنبلة موقوتة فوق مكتب 
السيد الوزير، وفوق مكتب رئاسة الحكومة وكانت في رئاسة الحكومة 
السابقة، 2000 ديال الناس هما اللي كيديرو سياسة القرب، كيديرو 
واحد  والسوسيوريا�ضي  السوسيوثقافي  التنشيط  التربية،  التكوين، 
الصباح يصبحوا يقولوا السالم عليكم حنا ما خدامينش، هما اللي 
سياسة القرب، %65 ديال التأطير امليداني كلو كيديروه هاد الناس، 
اآلن املوارد البشرية في وزارة الشباب والرياضة هي نحو الشيخوخة، 
%3 ديال املوارد البشرية وفي، يعني، املناصب املالية  عندكم حوالي 
في تناقص مستمر 70 منصب مالي هاد السنة، واش كاين حل؟ طبعا 
كاين حل، اليوم عندكم وزارة التضامن هي بسبب التشاور حول إدماج 
لوزارة  ذهبية  فرصة  هادي  فئاتهم،  بجميع  اإلجتماعيين  املساعدين 
املجتمع  من طرف  ل 

ّ
تشغ ال  املساعدة  األطر  ثم  والرياضة،  الشباب 

املدني، وزارة الشباب والرياضة بحثت عن صيغة قانونية، بين قوسين، 
لتمكين من أنها تأدي األجور، شحال هي األجور؟ 150 درهم حتى ل200 
في املناطق النائية، السيد الوزير راه عندك مؤسسة مفتوحة في محامد 
الغزالن اللي ما كاين فيها حتى �ضي وزارة، وهاد الناس هما اللي كيشتغلو، 
عندنا اآلن ما بقاوش كاينين الناس دBrevet، اآلن عندك الناس اللي 
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بأن،  كنعتقد  أنا  إذن  الدكتوراة،  في  اللي  الناس  املاستر، عندك  في 
يعني، التغا�ضي على هاد امللف والوزير اللي جا كيدوزا لوزير آخر، أنا 
أعتقد أنه غادي ينفجر في وجه �ضي وزير يوما ما، هاد الناس هادو هما 
اللي حاملين على أكتافهم وزارة الشباب والرياضة، هما اللي كيديروا 

سياسة القرب، أما األطر، يعني، اللي هي قارة..

لاي دةثضئييلثللجليل:

إضافي  تعقيب  هناك  هل  الوقت،  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
بخصوص هذا السؤال؟ ما كاينش، السيد الوزير.

لاي دثضلش دثلاط ابيثلاعلمي،ثوزيرثلاشب بثولاري ضل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيدة النائبة، أنا ما قلتش ملف ثانوي، ما�ضي ثانوي هذا ملف 
رئي�ضي ما غيتفركع في يدين حتى �ضي وزير وأن التسوية دالوضعية ديال 
التعاون الوطني لم تكن تسوية سياسية كان واحد السيد مكلف بامللف 
ديالوا في حين اآلخر ما كانش مكلف بامللف ديالوا، كان تتم التسوية 
شمولي ما�ضي تجزيئية، اآلن اإلشكال ديال حل هاد املشكل هذا ما 
مرتبطش ال برئيس الحكومة ال وزيرة التضامن الوطني وال وزير الشباب 
والرياضة ألن هذا اإلشكال خاصه يحل قانونا ما�ضي سياسيا، قانونا 
واحنا جبنا الصيغة ديال الحل ديالوا القانوني خليونا نشتغلوا ما�ضي 
هي  ما�ضي  املسائل  بعض  كتقوم  الحل  كنقدموا  الحل  كنجيبوا  ملي 
هديك اللي تتوقف العملية ديال الحل خليونا نحلوا وغادي يتحل إن 

شاء هللا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا لكم السيد الوزير على تفاعلكم مع أسئلة هاد الجلسة، ننتقل 
مباشرة إلى قطاع الثقافة واإلتصال سؤالين مرحبا السيد الوزير سؤال 
عن مراقبة البرامج التلفزيونية للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثم5اليثعب سثلا5مغ ضي:

السيد الوزير، كيف تتم مراقبة البرامج التلفزية في ظل اإلخفاقات 
التي تراكمها قنوات القطب العمومي املمولة من جيوب دافعي الضرائب 

ومن املال العام، سنة بعد أخرى وصمت غير مبرر للحكومة؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثمحمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

هناك  ولكن  الحكومة  صمت  هناك  ليس  النائب،  السيد  شكرا 
مقتضيات دستورية وهناك مقتضيات تشريعية وتنظيمية التي تنظم 
السمعي  املجال  ضمن  تندرج  التي  التلفزية  البرامج  مراقبة  طريقة 
العليا  الهيئة  تتولى  الدستور  من   165 املادة  فبمقت�ضى  البصري، 
لالتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات 
الرأي والفكر في امليدان السمعي البصري هذا بمقت�ضى دستور ديال 
العليا  الهيئة  تنظيم  بإعادة  املتعلق   11.15 قانون  هناك  اململكة، 
للمجلس األعلى لإلتصال السمعي البصري، وبمقت�ضى املادة الثالثة 
هو الذي ينظم هاد طريقة املراقبة وبمقت�ضى املادة السابعة من قانون 
11.15 فإن هناك مساطر وإجراءات واضحة في هاد امليدان فإن تنص 
على أن املجلس األعلى يتلقى من رئي�ضي مجل�ضي البرملان، رئيس الحكومة، 
واملنظمات السياسية أو الثقافية أو جمعيات املجتمع املدني املهتمة 
بالشأن العام ومجال الجهات شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي 
الدستور  بمقت�ضى  مؤطر  هذا  وبالتالي  واألنظمة،  القوانين  اإلتصال 

وبمقت�ضى قوانين تشريعية وتنظيمية، وشكرا السيدة الرئيسة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثم5اليثعب سثلا5مغ ضي:

القانون احنا عارفينه و كيتبين أنه عمليا احنا بغينا عمليا شنا هي 
اإلجراءات العملية راه هاد ال�ضي عبر سنوات راه تراكمات عبر سنوات 
ما�ضي سنة أو أخرى نقولوا ممكن، ال هنا كيتبين السيد الوزير مع 
من  الزاد  املد  هذا  مواجهة  على  قادرين  غير  أصبحتم  أنكم  األسف 
الرداءة في اإلنتاج فاملبادئ وأخالقيات العمل اإلعالمي راه هي اإللتزام 
فضال  للمشاعر،  املتعمد  اإلستفزاز  وعدم  وتقاليده  املجتمع  بإعادة 
عن التأدب في الحوار فالقنوات التلفزية العمومية تتعرض النتقادات 
حادة متكررة ملا يعرف بمواد وبرامج درامية كانت أو فكاهية، ومصدر 
هذا النقد السيد الوزير ما يراه املواطنون استخفافا بذكائهم واستبالدا 
ملشاريعهم بإصرار هذه القنوات على تقديم إنتاجات يكاد جميع املغاربة 
إلى  الفنية وافتقارها  املغاربة على رداءتها وضعف قيمتها  يكاد يجمع 
الحس اإلبداعي، ولعل ما غذي هاد الجبل راه هو التجاهل الذي تقابل 

به هذه االنتقادات.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي بخصوص 
هاد السؤال؟ الفريق اإلستقاللي تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعبدثلاعزيزثاشهب:

السيد الوزير بغينا غير نسولوكم في هاد البرامج واش بغيتوا ضحكوا 
املغاربة أو ضحكوا على املغاربة، راه الرداءة راه القمة دالرداءة راه هاد 
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البرامج ما كاين ال قيم ال أخالق ما فهمناش آش باغيين يصنعوا هاد 
املغاربة، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

صافي هاد ال�ضي اللي كاين في التعقيبات اإلضافية؟ تفضلي السيدة 
النائبة، تفتحات الشهية تفضل السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثفت حلثسدلس:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، راه البرامج كنلنا كنشوفوها، السيد الوزير كفى من 
استخفاف ذكاء املغاربة وذوقهم، السيد الوزير، كنعتاقد أن معظم 
البرامج احنا كنشوفوها كاملين واللي فيها ال مضمون ال رسالة ال هدف 
واش احنايا بهاد البرامج غادي نكونوا أجيال الغد واش غانكونوا املغاربة 
ديال غدا واش الرداءة ا ليوم أصبحت استراتيجية واضحة للقطب 

العمومي؟ شكرا السيد الوزير.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب  هذا  بالتي  الوزير،  السيد  تفضل  الوزير،  السيد  شكرا 
إضافي اسمح لنا السيد الوزير تعقيب إضافي فريق األصالة واملعاصرة.

لان ئبثلاي دثعبدثلالط فثوهبي:

السيد الوزير هاد املوضوع كل عام تنقولوه وكل رمضان تنقولوه 
واللي في روسهوم في روسهوم واحنا تنصوتوا على امليزانية وبخير ما كاين 
ما فهمتش لحد  ما�ضي معقول،  ال�ضي  املقاالت هاد  وتنكتبوا  مشكل 
اآلن هذه مؤسسة فيها سنوات نفس الشخص ونفس الوجوه ونفس 
الكمارات ونفس النتائج ونفس البرامج ونفس، دابا اشنا هو املبرر باش 
نهضروا معك السيد الوزير ما بقى مبرر غير دير اللي بغيي وضحكوا 

علينا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

كاين آخر، تفضل السيد النائب من الفريق الحركي كاين اإلجماع 
السيد الوزير تفضل السيد الرئيس من الفريق الحركي تعقيب إضافي، 

وخليوه يتكلم

لان ئبثلاي دثمحمدثمبديعثضئيسثلافريقثللحركي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

اللي وصل  الوضع  انتما ما مسؤولينش على هاد  الوزير،  السيد 
له القطاع هذا وضع فيه تراكمات هذا مرض قديم ومع األسف انتما 
اليوم السيد الوزير اللي غاتعطيونا أشنو اإلشكالية واشنا هي الحلول 

هللا يعاونك السيد الوزير.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل الرئيس السيد رئيس فريق العدالة والتنمية.

لان ئبثلاي دثلدضيسثلإلدضي�سيثلألزميثضئيسثفريقثلاعدلالث
لاتنم ل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

هاد  في  تنجيوا  كل سنة  راه  التلفزة  في  الرداءة  هاد  كاينة  كيفما 
املجلس والنواب تيقولوا أعباد هللا اللهم إن هذا منكر وفي نفس وداك 
ال�ضي غي تيزيد دابا هاد العام كفس من السنوات املاضية، احنا صغار 
كانوا تيجيبوا لنا محمد يا رسول هللا مسلسل وعمي ادريس كنا تنتعلموا 
أوال تنتذكروا السيرة د سيد النبي وثانيا تيجيبوا قصص من املجتمع 

اللي تتعالج دابا فين بغاوا يمشيوا بنا..

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد الوزير، كاين إجماع تفضل.

لاي دثمحمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

كاين إجماع فيما يتعلق باملحور ديال السؤال كنتفهم السيدات 
البصري،  السمعي  املجال  ديالهم طبعا على  بالغيرة  النواب  والسادة 
ولكن أنا تنقول أننا في إطار واحد مؤسسة دستورية وهناك استقاللية 
املؤسسة في ممارسة اإلختصاصات والصالحيات املنوطة بها، الدستور 
أعطى الهيئة العليا للمجلس األعلى السمعي البصري في مراقبته لهذه 
البرامج، وبالتالي هناك مساطر تتعلق بتلقي الشكايات من طرف املجتمع 
املدني، من طرف األحزاب، من طرف السيدات والسادة يمكن أن توجه 
لهاد املجلس األعلى السمعي البصري لتقييم هاد البرامج، وبالتالي هناك 
مساطر نسعى دائما إلى احترامها وطبعا وزارة الثقافة واإلتصال قطاع 
اإلتصال يشتغل في إطار إعادة النظر في دفتر التحمالت مع الشركة 

الوطنية لإلذاعة والتلفزة، وشكرا لكم.

لاي دةثضئييلثللجليل:

السؤال املوالي حول طريقة تدبير طلبات العروض الخاصة بالشركة 
الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية، فريق العدالة التنمية تفضلوا.

لان ئبثلاي دثلدضيسثميكي0:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

تعتبر طلبات العروض وسيلة فعالة من أجل إرساء مبادئ الحياد 
نسائلكم  لذلك  والنزيهة.  الحرة  واملنافسة  والشفافية  واملوضوعية 
السيد الوزير عن كيفية تدبير طلبات العروض داخل الشركة الوطنية 
لإلذاعة والتلفزة املغربية في الشق املتعلق بحقوق إنتاج برامج لصالح 

هذه الشركة؟ وشكرا.
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لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثمحمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

واإلذاعة  الوطنية  الشركة  ديال  العروض  طلبات  إطار  في  طبعا 
العمومية وهناك مسطرة  بالصفقات  يتعلق  والتلفزة هناك مرسوم 
ديال طلب العروض فيما يتعلق بهاد حقوق البث إلى غير ذلك، والبد 
أن نميز في إطار مسطرة طلب العروض ما بين اإلنتاج الداخلي ديال 
البرامج السمعية البصرية املنتجة من قبل الشركة وهي حقوق البث 
تبقى دائما للشركة، وطبعا هناك اإلنتاج الخارجي، البرامج املتعلقة التي 
تنتج هذه الشركة مع املؤسسات أو شركات خاصة، طبعا كذلك هناك 
مساطر واضحة فيما يتعلق بهاد يعني هاد البرامج، كذلك هناك بعض 
البرامج املتعلقة باإلنتاج املشترك لكذلك حقوق البث وكذلك حقوق 
ديال هاد البرامج هي موزعة ما بين الشركة الوطنية طبعا وشركات 
اإلنتاج، طبعا هناك مساطر يعني منصوص عليها فيما يتعلق بطلبات 
العروض، هي تلتزم الشركة بمعايير اإلنصاف والشفافية في التعامل 
مع املنتجين، تشجيع املنافسة الحرة، تكافؤ الفرص في قطاع اإلنتاج 
السمعي البصري وذلك بناء على ضوابط تحدد اختيار املشاريع واإلنجاز 
ديالها والبث ديالها، هناك طبعا عملية اإلنتقاء لدراسة املشاريع من 
طرف لجنة انتقاء املشاريع تضم يعني 8 أعضاء يمثلون 4 منهم الشركة 
الوطنية و4 منهم فعاليات أكاديمية في املجال السمعي البصري وفق 
املسطرة املتعلقة بدراسة واقتناء العروض سواء طيلة السنة من خالل 
يعني فترتين، فترة مباشرة بعد شهر رمضان وذلك قبل شهر رمضان 

فيما يتعلق باقتناء مجموعة من اإلنتاجات والبرامج التلفزية.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة تفضل.

لان ئبلثلاي دةثأم نلثف5زيثزيزي:

شكرلثلاي دثلارئييل،

املركز  إحصائيات  إنتاج حسب  150 شركة  لدينا  الوزير  السيد 
كاين  الوزير  السيد  الشديد  150 شركة لألسف  املغربي،  السينمائي 
4 شركات التي تستفيد كل سنة خاصة خالل 15 السنة األخيرة، 4 
الشركات فقط، السيد الوزير عندنا الشركة األولى حسب إحصائيات 
2017، استافدات من 16 مليون درهم، الشركة الثانية استافدت من 
14 مليون درهم، الشركة الثالثة استافدت من 6 مليون درهم، الشركة 
الرابعة استافدت من 4 مليون درهم، ألن األسماء واألرقام تتغير كل 
سنة واألسماء تبقى هي نفسها، الفتات هو اللي تياخذوا بعض الشركات 
بنسب قليلة جدا، داك ال�ضي عالش كنتسائلوا السيد الوزير واش كاين 
مسطرة ديال طلبات العروض حقيقية، وال كاينة غير مسألة صورية 

تدوز في الكواليس، هادي املسألة األولى.

املسألة الثانية السيد الوزير رغم هاد املحسوبية والزبونية تيبقاو 
اإلنتاجات رديئة جدا واإلنتاجات الرمضانية هاد العام هي خير دليل، 
اللفظي  العنف  تنشوفو  كنشوفوها،  البيضاء  األسلحة  وهاديك 
كذلك  تنشوفوا  الطفل،  حقوق  احترام  عدم  تنشوفوا  والجسدي، 
املغاربة  ال�ضي كلو ال يمد بصلة لألخالق ديال  الوالدين، هاد  عقوق 

السيد الوزير.

راه  الشديد  لألسف  الوزير  السيد  أخيرة  نقطة  الشديد  لألسف 
املسؤولين ديال الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية يعتبرون 
أنفسهم فوق القانون، وحنا فريق العدالة والتنمية السيد الوزير نقول 
لكم أن مكاين حتى �ضي واحد فوق القانون كلنا عندنا مساطير وقوانين 
نشتغل من خاللها ومن داخلها لذلك ندعوكم السيد الوزير لتعزيز 
الشفافية واملنافسة الشريفة واملصداقية في طلبات العروض من أجل 
إعطاء الفرص لجميع باش يقدموا املغاربة املنتوج السمعي البصري 
الذي يستحقونه ألنهم ما بقاوش تيلقاو الضمير ديالهم في اإلنتجات 

املغربية تيمشيو لإلنتاجات السورية.

لاي دةثضئيسثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي بخصوص هذا 
السؤال؟ تفضل السيد الوزير.

لاي دثمحمدثلألعرج،ثوزيرثلا ق فلثولالتص ل:

طبعا حنا الهدف ديالنا دائما هو تعزيز مبادئ الشفافية واملساواة 
تكافؤ الفرص، إذا كانت هناك بعض املالحظات حنا بالنسبة لوزارة 
اإلتصال لم نتلقى أي شكايات فيما يتعلق باإلقصاء من هاد طلبات 
بالصفقات  املتعلق  املرسوم  بأن  كنعرفوا  حنا  وبالتالي  العروض، 
الطلبيات  املباشر وإما هناك  التفاوض  إما يكون هناك  يا  العمومية 
تالعروض، إذا كتشوفوا بأن هاد الطلبيات تالعروض هي غير ال تساوي 

مبدأ الشفافية ومبدأ املساواة يمكنا نرجعو للمسطرة القديمة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

ننتقل  الوزير،  السيد  تفاعلكم  الوزير، شكرا على  السيد  شكرا 
إلى قطاع العدل بسؤالين السؤال األول عن عصرنة العقود العدلية 
للتوثيق للسيدات والسادة من فريق العدالة التنمية، تفضل السيد 

النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثلاط5يل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

بالتأكيد املجال ديال التوثيق باملغرب عرف واحد  السيد الوزير 
التطور اللي هو مهم ونثمنه ال سيما في املادة العقارية، إال املفارقة أن 
التوثيق في املجال العدلي الزال يرزح يعني تحت مجموعة من اإلشكاالت 
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السيد  نسائلكم  والتحديث،  للعصرنة  ديالوا  الولوج  منها عدم  جزء 
مساعدة  أجل  من  إليها  ستعمدون  التي  اإلجراءات  أهم  عن  الوزير 
هذا القطاع التوثيق العدلي للولوج لهاد العالم وبالتالي توفير فرصة 

للمواطنين لخدمة أفضل.

لاي دثضئيسثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثمحمدثأوج ض،ثوزيرثلاعدل:

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال بطبيعة الحال وزارة 
العدل مهتما بتحديث وعصرنة الرصيد التوثيقي للمحاكم، كما تفضلتم 
بمواكبة تحوالت ولتحقيق األمن العقاري عندنا عدد ديال الجلسات مع 
املهنيين خاصا مع رئاسة الهيئة الوطنية للعدول لبحث سبل التبادل 
اإللكتروني من السادة العدول والسادة أقسام قضاء األسرة، باملحاكم 
وخاصة مصالح التوثيق، ونحن اليوم وهاد اليوم بصدد إعداد ملشروع 
طلبية عمومية لتدبير ورقمنة ملفات التوثيق املمسوكة بأقسام قضاء 
األسرة بمختلف محاكم اململكة، واالستشارات متواصلة مع املهنيين 
قضاء  قسم  ناخذوا  غادي  انتقالية  وكمرحلة  الدراسات  مكاتب  مع 
األسرة بمحكمة سال كمحكمة نموذجية لرقمنتها وتوثيقها، واألرشفة 
بها منذ سنة  املعمول  الجيب  ولكنانيش  الحفظ  اإللكترونية ملذكرة 
الكلفة  األقسام،  رؤساء  مسؤولية  تصرف  تحت  واملوضوعة   1936
املالية غير سال عشرة داملليون ونصف مليون درهم، إذن هاد املشروع 
بصدد إنجاز كل الدراسات لعمر مختلف محاكم اململكة، أيضا سيتم 
تعزيز هذا مشروع العصرنة اللي هو مكون أسا�ضي من مكونات املحكمة 
الرقمية بتعزيز املنصة اإللكترونية وتطويرها لفائدة السادة العدول 

للتواصل مع أقسام.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا تعقيب السيد النائب تفضل.

لان ئبثلاي دثيج بثلابق لي:

السيد الوزير املحترم اللي خالنا نطرحو هذا السؤال هو املرتبط 
ديال  القطاع  الوزير  السيد  بالفعل  العقارات،  السلع  ديال  بملف 
التوثيق في املغرب عرف تطورات أساسية ومهمة على املستوى القانوني 
بعد التعديالت املتعلقة بمدونة الحقوق العينية التحفيظ العقاري، 
الظهير ديال امللكية املشتركة إال أنه التوثيق العدلي ظل بعيدا عن كل 
التحوالت املرتبطة بإصالح قطاع العدالة على مستوى التحديث، ال زلنا 
أمام ظاهرة كبير وواسعة، هي الظاهرة ديال السجالت املكتوبة، وأمام 
عقود عدلية بصيغة تقليدية، الزمن اإللكتروني لم تواكبه هذه املهنة، 
خير مثال على ذلك مهنة النساخ السيد الوزير هادي كنز الوثائق العدلية 
هي تراث وطني كبير على مستوى املحاكم ديال اململكة، اآلن هاد املهنة 

مازال كتمارس بوسائل تقليدية، لذلك السيد الوزير ندعوكم إلى مزيد 
من العصرنة ومن التحديث اإللكتروني بحيث يمكن لكافة املتعاملين 
على املستوى العقاري ولضمان األمن العقاري للولوج إلكترونيا إلى كافة 

الوثائق إن على املستوى العدلي أو على مستوى مهنة النساخ.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الرئيس.

لان ئبثلاي دثت5ف قثكم لثضئيسثفريقثلاتجمعثلادست5ضي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

العدلية،  العقود  عصرنة  على  نتكلموا  ما  قبل  الوزير،  السيد 
البد ما نتكلموا على األمن التعاقدي، ألن بالنسبة لي العقود العدلية 
األمن  يضمن  ديالها، ال  القانون  وفي  اليوم  هو  فيها  اللي  الصيغة  في 
التعاقدي ألن منين كنجيو ملدونة تحصيل الديون العمومية في املادة 
95 كنشوفو بأن العدل عندو تضامن مع املتعاقدين في أداء ضرائب 
الدولة، وفي القانون ديالهم ما عندوش الحق يقبط الفلوس، إذن هنا 
كاين تناقض، أوال لحماية املستهلك، خصنا نلزمو على العدل ونعطيو 
الحق أنه يقبط الفلوس ريثما أن حتى داك البائع يم�ضي يأدي الضرائب 
ديالو ألن أشنو كيوقع؟ كيدير العقد والبائع ما كيخلصش الضرائب 
ديالو ومن بعد هداك اللي شرى كيلقى راسو حاصل مع إدارة الضرائب 

في أداء الضرائب ديالها، وشكرا السيد الوزير.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضل السيد الوزير في إطار التعقيب ما عندكمش تعقيب. 
ننتقل إلى السؤال املوالي عن إحداث مرصد وطني لإلجرام للسيدات 

والسادة النواب من فريق العدالة التنمية.

لان ئبثلاي دثمحمدثبنجل5ل:

حيث  من  تطورا  ببالدنا  الجريمة  تعرف  املحترم،  الوزير  السيد 
النوع ومن حيث الشكل، ال�ضيء الذي يقت�ضي اعتماد مقاربة علمية 
للجريمة  وطني  مرصد  إحداث  شأن  ومن  منها،  للحد  واستشرافيه 
أن يشكل أداة مهمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية باملغرب. لذا 
واألدوار  املرصد  لهذا  تصوركم  عن  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم 
التي سيقوم بها؟ وعن األسباب الكامنة وراء التأخر في تنزيله، علما أن 

دراساته بدأت منذ سنوات عدة؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير، الجواب.

لاي دثمحمدثأوج ض،ثوزيرثلاعدل:

شكرا السيد النائب املحترم، وشكرا لفريق العدالة والتنمية على 
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طرح هاد املوضوع، ال يختلف اثنان على أن الجريمة تشهد تحوالت 
كبيرة وأنها تفرض علينا مقاربات جديدة، إذن يومي 24 و25 يناير ديال 
هاد السنة، نظمنا ندوة كبرى مع املركز الوطني للمحاكم الواليات في 
الواليات املتحدة األمريكية واملكتب الدولي املخدرات وإنفاذ القانون، 
واحد الندوة اللي جمعت واحد العدد ديال املراكز الدولية لإلجرام في 
العالم بهدف االطالع على تجارب هاد املراصيد والوقوف على اإلطار 

القانوني املهيكل لها في تجارب املقارنة.

القرار اللي اتخذ في الوزارة اآلن هو إدماج هاد املرصد الوطني كقسم 
داخل مديرية الشؤون الجنائية والعفو، تتفرع عن هذا القسم عدة 

مصالح، وهذا املولود سيؤثث مشهد العدالة الجنائية ببالدنا.

لرصد  رئيسية  آلية  لإلجرام  الوطني  املرصد  جعل  أهدافه  من 
وإصدار  وجمع  بالجريمة،  املتعلقة  املعلومات  وتوفير  السياسات 
املعلومات الالزمة لتنفيذ إلتزامات الدولة بشأن رفع التقارير الدولية 

ودعم شبكات معلومات الجريمة.

اإلحصائيات والتحليالت اإلحصائية خاصة املتعلقة برسم الخرائط 
ونظم املعلومات لتعزيز كافأت األداء العمومي.

بيانات فورية دقيقة عن جغرافية الجريمة ومرتكبيها.

إجراء دراسات حول مختلف القضايا األمنية واإلجرامية وعوامل 
الخطر اإلجتماعي ليتم تقييمها ومراقبتها بشكل منهجي كسياسة وقائية 

فعالة للحد من الجريمة.

إعداد ونشر دراسات حول الجرائم.

إذن هذا املرصد اليوم في إطار الهيكلة الجديدة لوزارة العدل هو 
قسم..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا انتهى الوقت، تعقيب فريق العدالة التنمية، تفضل السيدة 
النائبة.

لان ئبلثلاي دةثف طملثلهلثتكروض:

شكرلثلاي دثلارئييل،

السيد الوزير، ننتظر جميعا إحداث هذا املرصد في أقرب وقت، 
العنف  ظاهرة  انتشار  وتطور  للجريمة،  املتزايد  االرتفاع  مع  خاصة 
التواصل  الوزير، إال وتطل علينا وسائل  السيد  يوم،  يمر علينا  فال 
املواطنين، مثل  في قلوب  الرعب  تبث  الجرائم  بأنواع من  اإلجتماعي 

جرائم اإلغتصاب، القتل، السرقة، اإلختطاف.

إن الظاهرة اإلجرامية السيد الوزير، التي تطورت وتعقدت أصبحت 
تفرض علينا اعتماد مقاربة وقائية للحد من خطورتها وذلك بالبحث 
عن الحلول الكفيلة ملعالجتها واستئصال جهودها، وهذا لن يتم السيد 

نظرا  الوجود، وذلك  إلى  الوطني لإلجرام  املرصد  بإخراج  إال  الوزير، 
لألدوار املرتقب أن يلعبها كما أشرتم في رصد الظاهرة اإلجرامية وتتبع 
تطورها والقيام بالدراسات الالزمة لحلولها، وهي الدراسات التي من 

شأنها أن تساعدنا كمشرعين في املساهمة في وضع السياسة الجنائية.

السيد الوزير، إن إحداث املرصد الوطني لإلجرام ورد في الخطاب 
الوطني إلصالح  الحوار  أنه كان من توصيات  2009 كما  امللكي سنة 
منظومة العدالة، كما أنكم أعلنتم في مؤتمر دولي أنه سيتم إحداثه في 

األيام القليلة املقبلة..

لاي دةثضئييلثللجليل:

وزير  السيد  نشكركم  الوقت.  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
العدل. ننتقل مباشرة إلى قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 
اإلجتماعية نرحب بالسيدة الوزيرة. سؤال واحد عن غياب إستراتيجية 
مندمجة لتفعيل برامج صندوق دعم التماسك اإلجتماعي للسيدات 

والسادة النواب من فريق األصالة املعاصرة.

لان ئبثلاي دثضش دثلاعبدي:

شكرلثلاي دثلارئييل،

السؤال ما هي اإلجراءات املزمع اتخاذها لتحسين خدمات وأداء 
صندوق التماسك اإلجتماعي؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

جواب السيدة الوزيرة تفضل.

لاي دةثبي ملثللحق وي،ثوزيرةثلألسرةثولاتر منثولملي ولةث
ولاتنم لثلالجتم ع ل:

س دث علىث ولايالمث ولاصالةث لارح مث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي0،

السيد النائب املحترم، أوال هذا الصندوق يندرج ضمن مقتضيات 
إستراتيجية واسعة للحماية اإلجتماعية لفائدة الفئات الفقيرة، والتي 
الصندوق  هذا  وضعية صعبة،  في  أو  هشة  وضعية  في  نفسها  تجد 
كما تعلمون، فيه مكونات كثيرة وبرامج كثيرة من ضمنها البرامج التي 
وضعية  في  األشخاص  يستهدف  الذي  والبرنامج  األرامل،  تستهدف 

إعاقة، وهناك تطورات.

 2015 التي وضعت سنة  أوال هناك طبعا مراجعة ديال املساطر 
اللي دار فيها هاد البرنامجين معا، هناك مساطر خاصة باألرامل وهناك 
مساطر خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة، وهناك تحيين اليوم لهاته 
املساطر بتوسيع الوعاء لفائدة هاد الفئات هادي، ونقول كذلك بأن 
ارتفاع  في  البرامج  لهاته  رصدت  التي  اإلعتمادات  املرصودة،  األموال 
مضطرد، واليوم يمكن أن نقف عند مضاعفة هذه املبالغ املرصودة 
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التماسك  صندوق  خدمات  تنتظر  التي  للفئات  الحاجة  تسد  حتى 
اإلجتماعي.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب السيد النائب تفضل.

لان ئبثلاي دثضش دثلاعبدي:

شكرا السيدة الوزيرة على هاد الجواب، وهذا كان موضوع ديال 
تقرير املجلس األعلى للحسابات، وكذلك التقرير اللي قدمو وزير املالية 

داخل لجنة مراقبة املالية العمومية.

بالنسبة لهاد الصندوق السيدة الرئيسة، هو من األهداف ديالو 
هو محاربة الفقر والهشاشة، وانتما دابا جبتو أرقام كتقولو بأنها أرقام 
في تصاعد، والحقيقة هو أنه اآلثار، حنا نتكلمو غير على اآلثار، هاد 
الصندوق رصدت له موارد مهمة، اآلثار ما كنلموسهاش في الواقع، ألنه 
الهشاشة والفقر غادين في تفاقم، وهاد االحتقان االجتماعي اللي كاين 
اليوم، هو من مخلفات عدم املباالة بهاد الطبقة الفقيرة، واليوم إيال 
بغينا نتكلموا غير األرقام ولغة األرقام، في2017 مثال وهذا آخر رقم اللي 
عندنا، موارد هاد الصندوق اللي هي مليار و670 مليون، ولكن اللي هو 
خصو يترصد فيه هو 2 د املليار و700 مليون، معناه أنه déjà هاد العام 
هذا ف 2017، عندنا فيه عجز، إذن املستقبل ديال هاد الصندوق 
فين غادي يم�ضي؟ كان في 2012 و2013 ترصدات ليه مبالغ وما صرفتو 
فيه والو، هداك هو املخزون اللي عندكم، ولكن اللي جاي في املستقبل 
وكاين مؤشرات كتدل عليه، la tendance، باين على أنه غادي نحو 
العجز ووغدا ما غيمكنش لكم أنكم تكملو املهمة اللي مرصودة لهاد 

الصندوق هذا.

السيدة الوزيرة، راه املجتمع املغربي عيا من هاد الخطاب ديال حنا 
غادي نديرو واحنا غادي نوجدو لكم، كاين برنامج وكاين إستراتيجية، 
حنا الهدف اللي خصكم تمشيو ليه مباشرة هو أنكم تعالجو بعض 
املظاهر وخاصة أن هذا الصندوق آش كيقيس؟ كيقيس الهدر املدر�ضي، 

كيقيس الرميض، الصحة ديال املواطنين، كيقيس التعليم..

لاي دةثضئييلثللجليل:

انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب إضافي بخصوص هذا 
السؤال؟ ما كاينش، تفضلي السيدة الوزيرة .

لاي دةثبي ملثللحق وي،ثوزيرةثلألسرةثولاتر منثولملي ولةث
ولاتنم لثلالجتم ع ل:

غير اسمح لي السيد النائب، هاد الكالم غير دقيق اللي قلتي، ألن 
بأنه  عليه  تحكمو  يمكنش  ما  اليوم،  اإلجتماعي  التماسك  صندوق 
سيفشل أو سيتوقف، وراه صحح لكم السيد وزير املالية عاد هادي 

بضع لحظات بأن هاد الكالم ما�ضي صحيح وما�ضي دقيق. أنا غنعطيك 
مؤشر واحد فيما يتعلق بتمدرس األشخاص في وضعية إعاقة، عندنا 
دعم التمدرس كان 4744 مستفيد سنة 2015 بداية هذا البرنامج، 
ديال  العدد  تضاعف  يعني  طفل،   8737 كتستفد   2017 ف  اليوم 

املستفيدين.

القضية الثانية انتقلنا من 44 مليون إلى 97 مليون..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا لكم على املساهمة في هذه الجلسة. ننتقل إلى قطاع السياحة 
بسؤال  اإلجتماعي،  واإلقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل 
للسيدات  املطارات  بمختلف  املقدمة  الخدمات  تجويد  عن  واحد 

والسادة النواب من الفريق اإلستقاللي، تفضل السيد النائب .

لان ئبثلاي دثمحمدثلابك وي:

شكرلثلاي دثلارئييل،

الدار«.  الدار على باب  الوزير، يقول املثل املغربي »إمارة  السيد 
العام  التطور  ببالدنا ال تعكس  املطارات  الحقيقة أن عددا من من 
املغرب، خاصة على مستوى خدمات اإلستقبال. فماذا  الذي عرفه 
أعدت الحكومة من خطط لتطوير وتحسين صورة الخدمات املقدمة 

باملطارات؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

للج5يث ولانقلث لاي  حلث وزيرث س جد،ث محمدث لاي دث
ولاصن علثلاتقل دنلثولالقتص دثلالجتم عي:

السيدات والسادة النواب، طبعا هذا سؤال كيرجع بطريقة مستمرة 
في هاد األشهر األخيرة، فعال كاين إشكالية ديال بعض املطارات وكيفية 
استقبال الزائرين في بعض املطارات، كاين صعوبات كبيرة اللي بعض 
املرات كنواجهوها فبعض املطارات رغم املجهودات الكبيرة اللي كيديرها 
املكتب الوطني للمطارات، حيث أن عدد ديال املطارات تم التجديد 
ديالها فهاد الشهور األخيرة: فاس، مراكش، وجدة كذلك اللي كتشتغل 
فهاد الظروف جيدة. كاين كذلك املشكل اللي كاين في املطار ديال محمد 
الخامس اللي عرف واحد التأخير في اإلنجاز ديال املحطة األولى ديالو 
اللي طال أكثر من الالزم، كان هادي تقريبا 10 سنوات واحنا كنشتغلو 
على تجديد هاد املحطة األولى ديال مطار محمد الخامس. اللي بغيت 
نقول هو أن األشغال انتهت واحنا على وشك افتتاح هاد املحطة فهاد 
األسابيع األخيرة. وكاين إجراءات مواكبة لتحسين االستقبال باملطارات 
كلها على العموم، وبالخصوص املطار ديال الدار البيضاء، بحيث أن 

حتى املصالح املشاركة في االستقبال وفي تدبير املسائل..
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لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، التعقيب عند السيد النائب 
تفضل.

لان ئبثلاي دثمحمدثلابك وي:

علينا أن نعترف بالحقيقة ونصارح أنفسنا، حتى نتمكن من مواجهة 
املشاكل واالختالالت التي يعاني منها كل من يدخل املطارات املغربية وفي 
مقدمتها مطار وجدة أنكاد ومطار العروي الناظور، أمام تردي الخدمات 
مراعاة  ودون  وممارسة  وسلوكا  ثقافة  املرافقين  مع  املعاملة  وغياب 
لقيم ومبادئ وقواعد املرافق العمومية وخاصة مقبلون على فصل 
الصيف على جاليتنا املقيمة بالخارج بما يتضمن استقبالهم في أحسن 

الظروف؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي بخصوص هذا السؤال؟ 
ما كاينش تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعبدثلافت حثلهلثمكي:

مطار الداخلة يفتقد إلى الخدمات األساسية التي يجب أن تتوفر في 
أي مطار يستقبل 12 رحلة في األسبوع، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

�ضي دقيقة يمكن السيد الوزير إيال بغيتي تعقيب، على قد اللي هضر 
السيد النائب تفضل.

للج5يث ولانقلث لاي  حلث وزيرث س جد،ث محمدث لاي دث
ولاصن علثلاتقل دنلثولالقتص دثلالجتم عي:

هاد املشاكل حتى واحد ما كينكرها ولكن كاين مجهودات متواصلة 
لتحسين..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكر، نشكركم على مساهمتكم في هاد الجلسة. ننتقل إلى قطاع 
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي مرحبا 
بالسيد الوزير السؤال األول متعلق بالعنف الجامعي للسيدات والسادة 

نواب من فريق العدالة التنمية تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثأحمدثأدضلق:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، ظاهرة العنف ببعض الجامعات املغربية أصبحت 
بالفضاء الجامعي  الدرا�ضي  العادي والتحصيل  تؤثر سلبا على السير 

والنموذج الحادث املأساوي بمدينة أكادير جماعة بزور، السؤال ديالنا 
ما هي إجراءاتكم للحد من هذه الظاهرة؟ شكرا.

لاترب لث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمدي،ث خ ادث لاي دث
لا5طن لثولاتك5ينثلملنهيثولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد النائب املحترم، هاد السؤال طبعا سبق وأن أجبت عنه لكن 
الناس ال بأس من عملية التذكير العنف في املؤسسات الجامعية يمكنا 
نقسموه إلى قسمين القسم األول هو العنف الناتج عن اإلحتقان داخل 
املؤسسات الجماعية نتيجة مجموعة من العوامل واللي غادي نذكر 
بالضبط أشنا هي اإلجراءات التي تتم بصددها؟ األمر الثاني أو السبب 
الثاني هو العنف املمارس مع كامل األسف من طرف فئة معزولة من 
الطلبة لتصفية حسابات سياسية وإيديولوجية كما تعلمون، بالنسبة 
للنوع األول كنديروا واحد املجموعة داإلجراءات اللي هي دائما ومستمرة 
من أجل تخفيف حاالت االحتقان باملؤسسات الجامعية وخاصة دعم 

األنشطة الثقافية..

لاي دةثضئييلثللجليل:

إيال اسمحتوا السادة النواب كاين تشويش بزاف في القاعة خليوا 
السيد الوزير يتكلم إيال اسمحتوا عطيوه الوقت دياله تفضل السيد 
الوزير، السيد النائب هللا يخليكم راكم كتشوشوا على السيد الوزير 

إيال اسمحتوا.

لاترب لث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمدي،ث خ ادث لاي دث
لا5طن لثولاتك5ينثلملنهيثولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

قلت فيما يتعلق باملوضوع األول نعمل بشكل دائم ومستمر على دعم 
األنشطة الثقافية والعلمية والفكرية للطلبة من أجل أن نجعل من 
الجامعة فضاء للتفكير للتعبير الحر املنضبط واملسؤول، توسيع الطاقة 
اإلستيعابية سواء بالنسبة لألحياء الجامعية أو الخدمات ذات الصلة. 
أيضا نبغي نأكد على أنه مجموعة من الجامعات تخصص اعتمادات 
خاصة لألندية ديال الطلبة، هذا التعامل الطبيعي العادي مع الحاالت 
ديال اإلحتقان التي توجد في بعض املؤسسات الجامعية، لكن املوضوع 
الثاني اللي هو تسوية حسابات سياسية وإيديولوجية نعمل مع شركائنا 
على التطبيق األمثل للمذكرة ديال2014 حول العنف في املؤسسات 
الجامعية وخاصة التنسيق مع القطاعات الحكومية املختصة كوزارة 
الداخلية وغيرها نقوم بزيارات ميدانية في بعض الحاالت الطارئة كما 
قمت بذلك قبل حوالي أسبوع إلى مدينة فاس كذلك تم التشكيل على 

مستوى الوزارة، هاد األسبوع لجنة..
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لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا انتهى الوقت، تعقيب فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 
النائب.

لان ئبثلاي دثخ ادثلاب5قرعي:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

شكرلثلاي دةثلارئييل،

فضاءات  تكون  خصها  الجامعات  تفضلتم  كما  الوزير،  السيد 
العلم  ديال  منارات  هي  الجامعات  نعم  التفكير  وديال  اإلبداع  ديال 
وديال املعرفة ولكن نخ�ضى أن تتحول إلى مالذ ديال القتلة اإلرهابيين 

واملجرمين.

السيد الوزير، هاد ال�ضي في علم الدولة في علم السلطة في علم 
رجال األمن، في علم الجميع أن هناك فئة من الطلبة لألسف الشديد 
بمختلف  مدججة  وهي  الجامعة  داخل  تتحركوا  الطلبة  كنسميوهم 
أنواع األسلحة الهراوات والع�ضي والسكاكين والسيوف دون حسيب وال 
رقيب احنا تنتكلموا على شرع اليد مؤخرا يعني طفى على سطح األحداث 
هاد القضية ديال الناس اللي كيمشيوا يغيروا ما يمكن أن يعتبره منكرا 
بيديهم أين هي الدولة من تدخلها لكي تحد من هذه اآلفة؟ اآلفة الخطيرة 
جدا، لألسف الشديد أنا كنقول هاد الناس هادو يتحركون بيننا بال 
تشتم  روائح  يعني  وكاين  نخ�ضى  الشديد  حسيب وال رقيب، لألسف 
من أن هناك تيارات إيديولوجية داخل األحزاب السياسية تزكي هذه 
الصراعات وتشكل لها ذرعا واقيا ودائما في إطار ربما األخوة اللي كاينة 
بيناتهم في إطار ما يسمى باملشروع الحداثي الدنيوي غير هادوا كيآمنوا 
ووحدين  لآلخرة  الناس  يصيفطوا  باش  الدنيوي  الحدثي  باملشروع 
آخرين راهم كيشكلوا لهم الذرع الواقي والحماية السياسية، هاد الناس 
هادو اللي توصفوا بأنهم تيار إنساني هاد الناس هم اللي كيقولوا.. ديالهم 
مواجهتنا يمكن مواجهته في أفق املواجهة الشاملة بمعنى الع�ضى ما 
كاين غير الع�ضى حتى مع الدولة يصفون النظام بأنه نظام ال شعبي ال 

ديمقراطي ال وطني هاد الناس هادو لألسف الشديد..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت هل من تعقيب إضافي؟ فريق 
األصالة واملعاصرة تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثسع دثلار5ض:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

بطبيعة الحال ما وقع في أكادير يؤملنا، ولكن بطبيعة الحال املعالجة 
تنعتقدوا احنا في األصالة واملعاصرة ما يمكنش يكون بمقاربة أمنية بل 
هناك أمور اللي هي تتعلق بهاد الجامعة اللي ربما تتغطي ما يفوق 52 % 

من التراب الوطني األقاليم الجنوبية، درعة-أكادير، ملي تنعرفوا بأنه 
هاد الجامعة فيها 120 ألف مسجل ديال الطلبة تصوروا معايا كيفاش 
غادير، باملناسبة البد أن نحيي الرئاسة ديال الجامعة واملصالح األمنية 
بالواجب ديالهم، فلهذا  تيقوموا  بالرغم من اإلكراهات  اللي حقيقة 
تنطلبوا من الحكومة باش تعجل بإنشاء جامعة في األقاليم الجنوبية 

وفي درعة، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير في إطار التعقيب.

لاترب لث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمدي،ث خ ادث لاي دث
لا5طن لثولاتك5ينثلملنهيثولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

من  ال  الفوري  التدخل  كان  أكادير  ديال  الحدث  باملناسبة  أوال 
طرف الوزارة عن طريق التواصل املباشر مع رئيس الجامعة، التدخل 
ديال السلطات في عين املكان الحمد هلل تم تطويق هاد الحدث ومرت 
اإلحصاءات عندي االمتحانات في أحسن الظروف. فيما يتعلق بأكادير 
صحيح أنها جامعة ابن زهر كتغطي واحد الكم كبير من التراب الوطني 
ولكن هناك مؤسسات جامعية متعددة من أكادير إلى الداخلة تغطي 
كامل التراب ونحن بصدد التفكير طبعا في الخريطة الجامعية الوطنية 

والتي سنأخذ فيها هاد املطلب بعين اإلعتبار، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، ننتقل إلى السؤال املوالي وهو يتعلق األمر بأربعة أسئلة لها 
وحدة املوضوع تتعلق جميعا بامتحانات البكالوريا عانطرحوها دفعة 
واحدة ويتكلف السيد الوزير باإلجابة عنها السؤال األول فريق العدالة 

والتنمية تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثلسم ع لثش5كري:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، تستعد املدرسة املغربية غدا إن شاء هللا بتنظيم 
التي  اإلجراءات  ماهي  الوطنية  البكالوريا  الختبارات  جديدة  دورة 
أعددتموها من أجل إنجاح هذه الدورة وتفادي املالحظات السابقة؟ 

شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

السؤال الثاني في نفس املوضوع فريق التجمع الدستوري، تفضل 
السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعبدثهللاثميع5دي:

شكرا السيدة الرئيسة، نسائلكم السيد الوزير عن آخر املستجدات 
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املتعلقة بالتدابير واإلجراءات الحكومية املتخذة ملرور اإلمتحان الوطني 
املوحد لنيل شهادة الباكلوريا في أحسن الظروف املمكنة؟ وشكرا .

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، السؤال املوالي هو سؤال آني الفريق الحركي، تفضل السيدة 
النائبة.

لان ئبلثلاي دةثحك ملثبلثقي وي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

ما هي التدابير املتخذة إلجراء امتحانات البكالوريا في ظروف جيدة؟ 
وماهي السبل املنتهجة لتفادي إجراءات االمتحانات في مختلف املعاهد 

في وقت واحد؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، السؤال الرابع وهو آني أيضا السيدات والسادة النواب من 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

لان ئبثلاي دثجم لثبنشقرو0ثكريمي:

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير الكفيلة 
بمرور امتحانات البكالوريا هذه السنة في أجواء سليمة وحماية وصيانة 

الشهادة الوطنية؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضلوا السيد الوزير إيال بغيتوا املنصة تفضلوا.

لاترب لث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمدي،ث خ ادث لاي دث
لا5طن لثولاتك5ينثلملنهيثولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

لاي دةثلارئييل،

لاي دةثلان5لبثلملحترمي0،

أوال الشكر الجزيل على طرح هذا السؤال في هذا الوقت بالذات، 
ونحن نستعد لتنظيم امتحانات البكالوريا، والتي انطلقت منذ األسبوع 
املا�ضي باإلمتحانات الجهوية وسنشرع إن شاء هللا في اإلمتحان الوطني 
املوحد. كما تعلمون، فإن امتحانات البكالوريا تكت�ضي أهمية بالغة 
بالنسبة لألسر املغربية، وكذلك لدى الرأي العام، وهي محطة متابعة 
كثيفة ودقيقة من طرف كل املتدخلين سواء تعلق األمر بالقطاع الو�ضي 
اللي هو وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين املنهي والبحث 
العلمي، أو من طرف السلطات املختصة التي تعبأت بشكل كبير جدا من 

أجل إنجاح هذا اإلستحقاق الوطني.

بالجانب  أوال  تبدأ  املؤشرات،  من  مجموعة  واحد  نعطي  غادي 
التنظيمي، على مستوى التنظيم املادي لهذه االمتحانات عملت الوزارة 
على تسخير موارد إضافية هامة تتعلق بتعبئة حوالي 41.660 مكلف 
بالحراسة، وحوالي 40.000 أستاذ مصحح لتصحيح ما ال يقل عن 3,6 

مليون الورقة؛

على مستوى األكاديميات، تم تحضير حوالي 20.830 قاعة، قاعة 
امتحان الستقبال املترشحين واملترشحات، موزعة على حوالي 1500 
مركز لالمتحان، وطبعا تم انتذاب أيضا 1500 مالحظ على مستوى 
مراكز االمتحانات وحوالي 164 مراقب جهوي، وكذلك 200 مراقب على 
الصعيد الوطني لإلجراء وللتصحيح. هذه كلها طاقات تم تعبيئها عن 
طريق وزارة التربية الوطنية حتى تمر العملية ديال الحراسة والعملية 

ديال التصحيح في أحسن الظروف.

معطيات إحصائية متعلقة بعدد املترشحين واملترشحات الجتياز 
زيادة  بنسبة  440.000 مترشح ومترشحة  الدورة، هناك حوالي  هاته 
مقررة السنة املاضية حوالي 9,68 %، كذلك بلغ عدد املترشحين األحرار 
حوالي 100.000، وهو ما يشكل نسبة زيادة بحوالي 23 %، في حين بلغت 
نسب التالميذ املنتسبين إلى مؤسسات التعليم الخصو�ضي حوالي 7 %.

فيما يتعلق بأهم املستجدات، أوال مواصلة إرساء املسالك الجديدة 
للبكالوريا املغربية، حيث ستجري امتحانات هاته الدورة في 8 مسالك 
دولية للبكالوريا، وكذلك 14 مسلك منهي جديد، وأربع مسالك مضافة 

مهنية جديدة تمر إرساؤها في 2017.

املترشحات  لفائدة  االختبارات  بتكييف  يتعلق  فيما  كذلك 
واملترشحين في وضعية إعاقة، وهذا مهم بالنسبة لنا حيث تم تعميم 
اإلجراءات الخاصة بتكييف االختبارات لتشمل باإلضافة إلى املكفوفين 
الذين كانوا مشمولين بهذا اإلجراء، املترشحات واملترشحين من ذوي 

اإلعاقة الذهنية بما فيها االضطرابات وصعوبة التعليم.

غير  نعطيكم  باملناسبة  الغش،  حاالت  ملواجهة  بالنسبة  كذلك 
بعض األرقام املتعلقة بتسجيل حاالت الغش في األسبوع املا�ضي، في 
بحوالي  طفيفا  إجماليا  انخفاضا  عرفت  الجهوية، حيث  االمتحانات 
0,72 % في على املستوى الوطني، لكن االنخفاضات مهمة جدا في بعض 
الجهات نعطي غير بعض األرقام؛ جهة بني مالل-خنيفرة مثال %-45 من 
حاالت الغش، العيون-الساقية الحمراء : %-50، كلميم-واد نون : -48

%، الدار البيضاء-سطات : %-42. وهناك ارتفاع أيضا طفيف في بعض 
األكاديميات التعليمية مثل جهة الشرق حوالي 6، سوس-ماسة حوالي 
21، وهكذا النسبة العامة في االمتحانات الجهوية نقصت بحوالي 1 %.

وهناك أيضا كما تعلمون صدر مرسوم تطبيقي للقانون املتعلق 
مجلس  في  عليه  املصادقة  تمت  أسبوعين،  حوالي  منذ  الغش  بزجر 

الحكومة، وسيتم تفعيله لهذا الغرض.

طبعا كان عندنا خالل السنة، إجراءات تحسيسية للتحذير من 
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خطورة ظاهرة الغش واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة من أجل التقليص 
أن  ينبغي  والتي  جميعا،  نشجبها  التي  الظاهرة  هاته  من  والتخفيف 
تتضافر فيها جهود اإلعالم واألسرة واملجتمع املدني والقطاع الو�ضي 

حتى نق�ضي عليها أو على األقل نخفف من حدتها.

حتى  اتخاذها  تم  التي  اإلجراءات  أهم  والسادة،  السيدات  تلكم 
تمر امتحانات البكالوريا إن شاء هللا هذه السنة، في أحسن الظروف. 
املترشحين  لكافة  وكذلك  واألمهات  ولآلباء  لألسر  أتمنى  وباملناسبة 
واملترشحات حظوظا موفقة ونجاحا مميزا هذه السنة. والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، ننتقل مباشرة إلى التعقيبات. تعقيب فريق العدالة والتنمية، 
تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثم5اليثلابشيرثط5ب :

شكرا السيد الوزير، أوال نتمنى لبناتنا وأبنائنا املقبلين على بعد ليلة 
واحدة من االمتحان، التوفيق والنجاح إن شاء هللا. ثانيا السيد الوزير، 
هاد املجهودات اللي ذكرتو وأنتم مشكورين عليها، اللي مهم فيها وهو 

املصداقية ديال الشهادة، ومدى االعتراف الدولي لهذه الشهادة.

السيد الوزير، اليوم األطر املرجعية لالمتحانات استنفدت، إذن 
يجب مراجعتها. ثانيا، البرنامج الذي يعتمد على الكم مما يؤدي إلى..، 
بالنسبة للطلبة أو التالميذ السترجاع كم هائل من املعلومات. وبالتالي 
يؤدي إلى تنامي ظاهرة الغش، خصوصا وأن هناك واحد القرار السيد 
الوزير، اللي هو 2111.12، الذي يطلب من التالميذ في آخر لحظة، 
أنهم يوقعو واحد االلتزام لالطالع عليه. ملاذا ال يدخل هاد القرار ضمن 
حصص التوجيه؟ يعني تكون في بداية املوسم؛ ثالثا السيد الوزير، 
اإلعتماد ديال سنتين، ألم يحن األوان للتراجع عنه أو على األقل التقييم 
ديالو؟ ثم اعتماد املراقبة املستمرة، اعتماد املراقبة املستمرة في معدل 
البكالوريا، راه هذا كيشكل واحد املشكل يا سيادة الوزير، يا سيدي 

الوزير...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا لكم السيد النائب، تعقيب فريق التجمع الدستوري.

لان ئبثلاي دثعبدثهللاثميع5دي:

املجلس  بأن  علم  على  نحن  جوابكم،  على  الوزير  السيد  شكرا 
الحكومي صادق مؤخرا على مشروع قانون 02.13 يتعلق بزجر الغش 
املساواة  ومع  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  مع  نحن  وبالتالي  االمتحانات.  في 
واملناصفة في منح الحقوق لكافة املترشحات واملترشحين، وتسهيل كل 
اعتماد  مقابل  تواجههم،  التي  تلك  كانت  مهما  واإلكراهات  الصعاب 

آليات الحكامة والضبط والتدقيق حتى يمر هذا االستحقاق الوطني، 
وفق  البكالوريا  شهادة  لنيل  املوحد  السنوي  االمتحان  في  املتمثل 

الظروف املطلوبة.

كذلك السيد الوزير، يجب كذلك دون إغفال تطلع الدور الكبير 
الذي تضطلع به األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خالل 
تعبئة كل اإلمكانيات البشرية من أطر وأساتذة ومشرفين ومفتشين، 
وكذلك تسخير مختلف الوسائل اللوجستيكية. دون أن تفوتنا الفرصة 
للتنويه بالعمل الجبار الذي تقوم به هذه الفئة، على مستوى تصحيح 

االمتحانات، وكذلك على مستوى ضبط بعض حاالت الغش.

إننا في فريق التجمع الدستوري، نرفض استعمال تقنيات التواصل 
بما فيها الهواتف الذكية، وغيرها من التقنيات التي من شأنها التالعب 
باالمتحانات أو تسريب بعض مواد االمتحان وغيرها من املمارسات التي 

قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا االستحقاق الوطني.

اجتياز  على  املقبلين  األحرار  والطلبة  التالميذ  جميع  نطالب  إننا 
امتحان البكالوريا، مهما تعددت الظروف واألساليب، التحلي بالصبر 

والجدية واالنضباط واالعتماد على النفس..

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيدة  تفضل  الحركي،  الفريق  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
النائبة.

لان ئبلثلاي دةثحك ملثبلقي وي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

شهادة  بأن  ونؤكد  توضيحاتكم،  على  الوزير  السيد  نشكركم 
البكالوريا بما تحمله من رمزية فكرية وعلمية، فإننا مطالبون جميعا 
بتحصينها من كل الشوائب التي قد تطالها حتى ال تفقد قيمتها ولكي 
تستعيد قيمتها الدولية. لذا، نطالبكم بوضع اآلليات الكفيلة لضمان 
عدم تكرار ما وقع من تسريبات االمتحانات البكالوريا خالل السنوات 
املاضية والتي تعد خيانة تربوية تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مع الحفاظ 

على معنويات وكرامة أبنائنا.

للطرق  دراسية تستجيب  مناهج  نقترح على سيادتكم وضع  كما 
العصرية للتدريس باالعتماد على الكيف عوض الكم، وزرع روح املواطنة 
في األبناء، واالعتماد على النفس وأيضا تأهيل املوارد البشرية العاملة في 
القطاع، كما نطالب بمواكبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، خاصة 
وأن نظام التعليم العالي يختلف تماما عن السلك الثانوي وخاصة عدم 

االلتحاق بالجامعات، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل  واالشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  تعقيب  شكرا، 
السيد النائب.
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لان ئبثلاي دثجم لثبنشقرو0ثكريمي:

شكرا السيد الوزير، حنا في املجموعة النيابية كنشوفو بأنه هاد 
النظام ديال إجراء امتحانات البكالوريا أصبح تقليديا، خصنا نشوفو 
�ضي طريقة جديدة، يجب أن نراجع. اليوم كاين تطور تكنولوجي في 
العالم كله، وباقيين كنديرو امتحانات بالورق وكنتظرو تصحيحات، 
ما  واش  اليوم  والتلميذات.  للتالميذ  الظاملة  املشاكل  بعض  وهناك 
بأننا نمشيو للرقمنة، نديرو امتحانات شفوية إلى  كتشوفوش معانا 
جانب االمتحانات الكتابية لتقييم موضوعي وفاعل ووازن أمام حاالت 

الغش الكثيرة، التطور ديال مجال الغش.

املواضيع  االمتحانات،  في  التربوية  املنظومة  نسائل  أيضا  اليوم 
ديال االمتحانات وبعض األسئلة املشينة واملسيئة، هناك بعض األمور 
التي يجب تصحيحها بشكل جدي. اليوم إيال كان هناك �ضي مراجعة 
لنظامنا التربوي ومنظومتنا التعليمية يجب أن تعطي قيمة مضافة 
لهذه الشهادة، هذه الشهادة هي املعبر األسا�ضي ألبناء الشعب املغربي 
للمرور نحو استشراف املستقبل في التعليم العالي وفي غيره لبناء الذات، 
وبالتالي عليها أن تكون ذات قيمة. اليوم أفرغت من محتواها بفعل عدد 
من األساليب التي علينا بصدق أن نواكبها وفق التطور الذي يعيشه 

العالم.

أيضا نحن نتمنى للتالميذ والتلميذات التوفيق، فما يجري اليوم 
ثم  التجاوز،  وعملية  الغش  عملية  يعني  م�ضيء،  هو  األقسام  داخل 
أبواب  أمام  غريبة،  يعني  أمنية  بطريقة  التفتيش  املدارس  بعض  في 
املدارس. علينا أن نضع بعض الكاميرات في األقسام، ملاذا؟ لضبط 
حاالت الغش، ولكن أن يفتش التلميذ بطريقة مهينة داخل املدرسة 

فهذا �ضيء مرفوض ...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، انتهى الوقت، هل من تعقيبات إضافية؟ تفضل السيدة 
النائبة من فريق األصالة املعاصرة.

لان ئبلثلاي دةثلبتي مثغزلوي:

هاد  البكالوريا  غيدوزو  اللي  والطلبة  للطالبات  التوفيق  كنتمناو 
السنة، ثانيا السيد الوزير، كنطالبوكم باش ما تكررش املآ�ضي ديال 
اللي  الطلبة  تسجيل  برفض  تيتعلق  واملوضوع  املاضية،  السنوات 
عندهم بكالوريا قديمة، وكأن هاد شهادة البكالوريا هي شهادة عندها 
تاريخ صالحية، عندها تاريخ ابتداء وتاريخ نهاية. هذا غير مقبول، هذا 
حق دستوري من حقهم يقراو. مسؤوليتكم الثابتة السيد الوزير، باش 

أنكم تلقاو حلول ألوالد وبنات املغاربة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضل السيد الرئيس تعقيب إضافي.

لان ئبثلاي دثي5ضثلادننثمر  0ثضئيسثلافريقثلالستقالليث
ال5حدةثولاتع دا ل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

بطبيعة الحال لألسف هو أنه كل سنة وفي هذه الفترة، كلما اقتربت 
امتحانات البكالوريا وكنعرفو هاد النقاش، كأنه امتحان البكالوريا هو 
جسر نحو �ضي حاجة ما عرفت كيف دايرة، في حين أنه امتحان من 
االمتحانات فلذلك النجاح في هذه املحطة، ونحن نتمنى لبناتنا وأبنائنا 

كامل التوفيق.

السيد الوزير إنه من أجل تحصين هذه الشهادة من كل شائبة 
ليس فقط بالتدابير الزجرية، لألسف أنه كل أيام هذه االمتحانات إال 
وكنلقاو محيطات املراكز التي تجرى فيها االمتحانات عبارة عن ثكنات 
عسكرية أمنية، بل وأكثر من ذلك أنه حتى النيابة العامة تكون حاضرة، 
في حين أنه التصدي للغش هي بالبرامج، بمراجعة مناهج اجتياز هذه 
االمتحانات وكذلك املنظومة ديال التربية ككل. إذن فالبكالوريا اآلن 
حنا في هذه االمتحانات، هناك اآلن الحديث في كل مكان حول طريقة 
إجراء، هناك اجتهاد في إبداع وسائل الغش، وهناك كذلك اجتهاد في 
التصدي لهذا، ما�ضي هذا هو املشكل، املشكل هو أن نراجع املنظومة 
ديالنا، أن نراجع طريقة اجتياز هذه االمتحانات اللي نعتبرها امتحانات 

كسائر االمتحانات فقط.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيبات  بقاوش  ما  الرئيس  السيد  الوقت  انتهى  شكرا  شكرا، 
إضافية. السيد الوزير، تفضل في التعقيب، آه، عندك وقت..

لاترب لث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمدي،ث خ ادث لاي دث
لا5طن لثولاتك5ينثلملنهيثولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

لاي دةثلان5لبثلملحترمي0،

طبعا، هاد التدخالت والتعقيبات كلها تدل على أن هناك تعبئة 
وطنية من أجل إنجاح هاد االستحقاق الذي تنتظره األسر وينتظره 
الشعب املغربي، طبعا كتتويج للمسار التربوي والتكويني والتحصيلي 

ألبنائهم. بغيت في البداية أوال نصحح واحد العدد ديال األشياء:

-األمر األول، نحن ال نتعامل في قطاع التربية الوطنية مع ملف الغش 
في امتحانات البكالوريا بمقاربة تجزيئية، أنا ذكرت على أنه املقاربة 
التحسيسية تستمر خالل املسار الدرا�ضي ككل وتتكثف بشكل كبير جدا 

في سنوات الحصول على البكالوريا؛

األمر الثاني كاين حتى واحد النوع من الدعم النف�ضي للمتعلمين 
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واملتعلمات باش نبينو لهم بالفعل أن هذا االستحقاق عادي كسائر 
االمتحانات األخرى، وبالتالي ينبغي أن يهيأ له بالشكل املطلوب وبدون 
أن تكون له هالة كبيرة جدا إال من ناحية واحدة ونزيد نأكد عليها بشكل 
كبير، الناحية الواحدة والوحيدة التي تتعلق بتوفير ظروف السالمة 
واألمن لهذا العدد الهائل من التالميذ والتلميذات؛ 440 ألف تلميذ 
وتلميذة، باملناسبة أشكر شكرا جزيال السلطات املختصة التي تساعد 
على تأمين محيط املؤسسات التعليمية وتوفير الظروف املالئمة حتى 

تمر هاته االمتحانات في أحسن الظروف؛

أن  املنبر  هاد  من  واملترشحات  للمترشحين  أقول  الثالث  األمر 
استعمال، ما�ضي استعمال أن إدخال الهاتف املحمول إلى املؤسسات 
التعليمية ما�ضي استعماله في الغش إدخاله ممنوع، ممنوع على كل 
تلميذ وتلميذة أن يدخل هاتفا محموال إلى مؤسسة تعليمية، وبالتالي 
عمليات التفتيش والتأكد ليست بالعملية السهلة وال بالهينة السيد 
النائب املحترم، لكن ال بد وأن تحترم فيها، كما تفضلتم، الشروط 

الضرورية حتى تمر في أحسن الظروف هي أيضا.

املسألة التي ينبغي أيضا أن توضح تتعلق بنقط املراقبة املستمرة، 
في التعليم العالي أخبركم على أنه لم يعد في املؤسسات ذات االستقطاب 
املفتوح، وال في املؤسسات ذات االستقطاب املحدود إعتبار نقط املراقبة 
املستمرة في اجتياز التالميذ للمباريات أو في عملية االنتقاء، وبالتالي فهي 
عملية محصورة في نتائج البكالوريا ال أقل وال أكثر، ثم أستغل هاته 
الفرصة أيضا ألؤكد على اهتمامنا كما اهتمامكم جميعا بالحرص على 
مصداقية هاته الشهادة الوطنية سواء في الولوج إلى التعليم العالي أو في 

الولوج إلى سوق الشغل.

باملناسبة أيضا ال يسعني إال أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى مختلف 
املتدخلين ما تنساوش راه كانوا واحد املجموعة من املعتكفين والزالو إلى 
اليوم معزولين على وليداتهم، معزولين على املحيط ديالهم بصفة شاملة 
حتى يأمنو امتحانات وأسئلة البكالوريا باملناسبة من هاذ املنبر تنطلب 
أنه نقدمو ليهم كامل الدعم وكامل الشكر، كذلك سيتعبأ األساتذة 
لتصحيح امتحانات البكالوريا. وهنا باملناسبة نقول ليكم أنه األساتذة 
الوقت اللي كيدخلو هاذاك النقط في كود مسار بالنسبة للتالميذ راه 
حرصا على أنه كل أستاذ يدخل النقطة ديالو باش ما يكونش وسيط 

ثاني حرصا على مزيد من املصداقية ومزيد من الشفافية.

وأخيرا طبعا تعلمون على أنه امتحانات البكالوريا هي تتويج ملسار 
معين ديال الطالب، وبالتالي نحن منفتحون ومقبلين على مراجعة نظام 
البكالوريا، منفتحون على كل االقتراحات مثال نفس التجارب الدولية 
في هاذ االتجاه وسيعرف هذا اإلجراء طريقه إلى التطبيق مستقبال، 

وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، السؤال املوالي عن إنصاف األساتذة املصححين للسيدات 
والسادة النواب من الفريق اإلشتراكي.

لان ئبلثلاي دةثلايعدنلثبنيهلي:

للتالميذ  بالنسبة  ومصيرية  حاسمة  عملية  التصحيح  مسألة 
وأسرهم، وهاذ الجنود اللي هما 40.000 أستاذ وأستاذة ملباشرة هذا 
التصحيح يمارسونه في ظروف غير مالئمة وبتعويضات هزيلة، واش 
توفر  أو  التعويضات  هاذ  تراجع  باش  اإلرادة  واحد  عندها  وزارتكم 

شروط مالئمة للتصحيح بموضوعية ونزاهة ومصداقية؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير، الجواب.

لاترب لث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمدي،ث خ ادث لاي دث
لا5طن لثولاتك5ينثلملنهيثولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هاذ السؤال اللي طرحتيه فيه واحد 
املجموعة من النقط نوضحها: أوال في ما يتعلق بسالمة أطقم الحراسة 
في املؤسسات التعليمية 1500 مركز كما تعلمون، وهاذ العدد الهائل من 
املكلفين بالحراسة، طبعا هناك تنسيق قوي جدا مع السلطات األمنية 
املختصة من أجل التدخل الفوري في كل الحاالت الطارئة وتأمين كذلك 
التصحيح  التصحيح،  راه حتى  االمتحانات  ديال  ما�ضي غير  الظروف 
الظروف  توفير  الثانية  املسألة  العمومية.  املؤسسات  تأمين  خاص 
واألمن  السالمة  ضمانات  بكل  محاطة  التصحيحات  إلجراء  املالئمة 
مع انتقال فترة التصحيح باش ما يوقعش الضغط، من ثالثة أيام إلى 
عشرة أيام وهذا إجراء تيظهر لي مهم جدا، كذلك إسناد مسك النقط 
إلى املصححين حرصا على الوثوقية واملصداقية كما سبق وأن ذكرت 
للمأمورية  تسهيال  معلوماتية  منظومة  خالل  من  املسؤولية  وتحمل 
وحفظا لحق املتعلمين. في ما يتعلق بالتعويضات اللي تفضلتو بها صحيح 
أنها هزيلة 4 دراهم بالنسبة للثانوي و2 بالنسبة لإلبتدائي واإلعدادي 
طبعا عاد كيكون منها الخصم الضريبي، نحن بصدد اإلشتغال على 
البكالوريا بصفة  بامتحانات  للتعويضات ذات الصلة  منظور شامل 
عامة، ألن كاين حراس كاين هذوا اللي هما معتكفين، كاين اللي كيقومو 

بالعمل ديال املراقبة، مختلف املهام نحن بصدد مراجعتها.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة السيدة النائبة تفضلي.

لان ئبلثلاي دةثلايعدنلثبنيهلي:

السيد الوزير، هذه طبعا مجهودات يعني نشكركم عليها، ولكن 
الوضع القائم اللي كيشكي منو األساتذة هو أنهم يشتغلون في ظروف 
غير مالئمة، األستاذ كيصحح كم هائل رغم أن الفترة الزمنية املحددة 
كتعتبر واحد اإلنجاز مهم 10 أيام هاذي يعني مهمة جدا، ولكن في ظروف 
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غير مالئمة، التعويضات احنا كنطالبو بأنها تكون عدالة في التعويضات 
ال يعقل أن األستاذ يعني كيحكم على مصير تلميذ، وبالتالي أن أسر يعني 
تتوق إلى أن يحصل أبناؤها على نقط موضوعية كترتهم بواحد الظروف 
وشروط قلنا غير مالئمة، إذن خاص عدالة في التعويضات ألن كاين أطر 
إدارية ما كتقومش بنفس املجهود اللي كيقومو به األساتذة، وبالتالي 
كتخضع هاذ التعويضات إضافة إلى ذلك إلى الضريبة على الدخل، 
األستاذ كيقوم بالحراسة يعني جندي مرابط كيقوم بالتصحيح وبالتالي 
كيدخل هاذ النقط كذلك في العملية ديال مسار، إذن هذه مجهودات 

جبارة اللي كتطلب منكم مراجعة جدرية وفورية.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي بخصوص هاذ السؤال، ننتقل إلى 
السؤال املوالي عن وضعية قطاع التعليم للسيدات والسادة النواب 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعبدثلارزلقثلا5ضزلزي:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

شكرلثالي دةثلارئييل،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن املجهودات الجبارة من أجل 
النهوض بقطاع التعليم وخلق عدالة مجالية بين مختلف جهات اململكة 

ومنها جهة مراكش آسفي؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير الجواب.

لاترب لث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمدي،ث خ ادث لاي دث
لا5طن لثولاتك5ينثلملنهيثولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

النهوض  ديال  القضية  هاذ  أوال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
بمنظومة التعليم هي كانت حصيلة لقاءين في اللجنة يوم 6 ماي و30 
ماي لقاءات موسعة كان فيها نقاش مسؤول وأيضا مفصل، أو مازال 
كنتظرنا يوم 19 إن شاء هللا املحور ديال التعليم العالي وفيه غادي 
نقدمو كل املعطيات أيضا املتعلقة بإصالح املنظومة التربوية والتعليمية 
وخاصة ما تعلق منها بالحرص على العدالة املجالية سواء في البنيات 
التحتية أو في الخدمات اإلجتماعية أو في التمييز اإليجابي لفائدة املناطق 
الهشة واملناطق ذات الخصاص وخاصة في العالم القروي، إذا شئت أن 
أعطيك بعض األرقام عن جهة مراكش آسفي، يمكن لي نعطيك إجماال 
على أنها تعد الجهة الثانية في األرقام بعد جهة الدار البيضاء سطات 
تعليمية  مؤسسة   1500 التعليمية  املؤسسات  عدد  األرقام:  وإليكم 
13,8 من مجموع املؤسسات على الصعيد الوطني، املرتبة الثانية بعد 

 ،900.000 التالميذ حوالي  البيضاء سطات، عدد  الدار  ديال  الجهة 
مؤشرات التمدرس اإلبتدائي %100، اإلعدادي %84، والتأهيلي حوالي 
%57، 33.000 مدرس ومدرسة حوالي %13,7 من مجموع املدرسين 
واملدرسات، في ما يتعلق بالدعم اإلجتماعي في هاته الجهة حوالي 134 
داخلية ويستفيد منها حوالي 29 ألف مستفيد ومستفيدة، 143 مليون 
درهم لتغطية نفقات ذات الصلة بالداخليات وغيرها، النقل املدر�ضي 
الجماعات  كنشكرو  باملناسبة  ومستفيدة،  مستفيد   36.491 حوالي 
الترابية التي تساهم بشكل كبير جدا في تغطية النقل املدر�ضي، مليون 
محفظة حوالي 639.000 مستفيد، و183.000 من برنامج تيسير، هذه 

كلها بعض..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعبدثلارزلقثلا5ضزلزي:

شكرا السيد الوزير املحترم على جوابكم الغني باألرقام، إقليم قلعة 
السراغنة السيد الوزير املنطقة منكوبة تعليميا تتطلب تدخل عاجل، 
بلغ االكتظاظ بمستويات قياسية من املؤسسات التعليمية االبتدائية، 
كتجاوز 50 تلميذ في القسم، على سبيل املثال مجموعة مدارس أوالد 
الحداد ومجموعة مدارس بوبكر الصبيحي، مجموعة مدارس طواهرة، 
مجموعة مدارس احماد مجموعة مدارس زيتونة، أما املشترك فاألستاذ 
واحد لستة أقسام، وحدة أوالد مثال وحدة أوالد عكو، وحدة أوالد 
علي، أما التعليم الثانوي فجل األقسام كتجاوز 40 تلميذ في القسم، 
تالميذ  ترحيل  والتربوي،  اإلداري  الطاقم  على  تتوفر  ال  مؤسسات 
املؤسسات التعليمية قسرا نحو مؤسسات بعيدة عن مقرات سكناهم، 
التسجيل  حق  من  منهم  العديد  وحرمان  البانكة  العساسلة،  مثال 
الزهرة، مدرسة  القانوني مدرسة  السن  بلوغهم  األولى رغم  بالنسبة 
خالد بن الوليد مدرسة دوار جديد، السيد الوزير راه كنطلبو التعجيل 

بهاذ املسائل اللي هي كارثية فهاذ اإلقليم هللا يجازيك بالخير، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي؟ إذن بذلك نكون آه كاين تعقيب 
إضافي تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثلدضيسثلاصقليثعدوي:

اللي غنقول  ال�ضي  أنا بغيت تستوعب معايا هاد  الوزير،  السيد 
ليك، اليوم الخسائر املسجلة في التربية أو في التنمية البشرية املرتبطة 
بالفوارق في التربية الوطنية تتجاوز %45 اكثر من الفوارق املرتبطة ال 
بالصحة ال بالدخل، اليوم املغاربة محتاجين واحد التعليم جيد، ما 
تيضمنش فقط القراءة والكتابة، ولكن تضمن الولوج واالنخراط في 

عالم التواصل واملعرفة، تيضمن الولوج واإلدماج.
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لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، بضع ثوان السيد الوزير إيال بغيتي.

لاترب لث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمدي،ث خ ادث لاي دث
لا5طن لثولاتك5ينثلملنهيثولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

أنا بغيت غير بغيت نقول للسيد النائب املحترم على أنه هاد األرقام 
إلى  اللي عطاو في مؤسسات تفصيلية جزئية يمكن أن يحمل امللف 
األكاديمية الجهوية ملهن التربية التكوين ونحن مستعدون للتنسيق مع 

األكاديمية لحل هذه اإلشكاالت، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا لكم السيد الوزير على إجابتكم على األسئلة املبرمجة. ننتقل 
مباشرة إلى القطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد الوزير 

مرحبا بك السؤال األول، نقطة نظام تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعمرثبالفريجث)يقطلثيظ م(:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

داخل في الحماية والدفاع عن هذه املؤسسة، احنا في فيدرالية 
اليسار دبا عام ونصف واحنا في البرملان عندنا 15 ثانية لكل سؤال ما 
تبرمج حتى سؤال شفوي من هادي عام ونصف وفي التعقيب اإلضافي 
عاطينا 5 الثواني فدفاعا عن الديمقراطية غير لقاو لينا �ضي حل باش 

حتى احنا يكون عندنا الوقت باش نتكلموا، هاذي من الجهة.

من  تطلبوا  لكم  يمكن  السياق،  نفس  في  داخلة  ثانية  مالحظة   
الحكومة الوزراء اللي كيجيوا يبقاوا جالسين من األول حتى آلخر عالش 
حيث عدد ديال البرملانيين كنشوفوهم كنهبطو باش يقدمو لهم ملفات 
ديال الدوائر ديالهم باش حتى اآلخر باش الجميع يبقى جالس معنا، 

شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

ألن  يجاوبكم  باش  املجلس  كاتبوا  املتكررة  املالحظة  بخصوص 
مكتب املجلس هو الذي يبرمج األسئلة املتعلقة بالجلسة، حسب طبعا 
راك عارف أنه بالتمثيل النسبي. السؤال األول عن زجر التالعب في أثمنة 
املعاصرة،  األصالة  فريق  النواب  والسادة  السيدات  املدعم  الدقيق 

تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثم5اليثهش مثلمله جري:

السيد الوزير، بعيدا عن نتائج االنتخابات، اإلجابات الجاهزة لكل 
سؤال في كل مجلس نسائلكم على واحد 108 داملليار ديال السنتيم اللي 
كتم�ضي لدعم دقيق الفقراء فين كتم�ضي وكيفاش كدبروها، وكيفاش 

كتعاقبوا املخالفين فيها؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

القرى واألحياء  النائب أوال الدعم كيم�ضي كاين الخريطة  السيد 
الدقيق، والدقيق فيه املراقبة ما تنقولش ما  اللي كيم�ضي لهم هاد 
كاينش الغش ما كاينش الفساد غير هاد 15 اليوم األخيرة 29 طن ديال 
الدقيق اللي تقطعت إذن الدعم كيم�ضي ملستحقيه ولكن املشكل هو 
تيم�ضي لقرية معينة ممكن يكون فيها فقير وممكن يكون فيها غني ممكن 
يستفد، اآلن تتسناو هاد الخريطة ديال استهداف إن شاء هللا اللي حنا 

خدامين عليها، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد النائب تعقيب.

لان ئبثلاي دثم5اليثهش مثلمله جري:

لألسف السيد الوزير مرة أخرى ما كنتلقاوش منكم الجواب اللي 
غيشفي الغليل ديالنا، ولهذا احنا في فريق األصالة املعاصرة تقدمنا 
بطلب من عقد مهمة استطالعية من أجل مراقبة دعم الدقيق املدعم 
بقيناش  ما  احنا  الوزير  السيد  بكل صراحة  ألن  البوطان  غاز  وكذا 
كنثيقي في الحكومة وفي األرقام ديالها، 5 سنين وانتم تحاولوا تقنعونا 
بأن الدعم ديال املحروقات كان كيم�ضي لجيوب األغنياء ومالين 4/4، 
اليوم السيد الوزير شكون كيحتاجش شكون اللي مقاطع مالين 4/4 
السيد الوزير الفقراء اللي كيحتجوا اليوم 80 % ديال الفقراء هما اللي 
مقاطعين اليوم، %80 ديال الفقراء هما اللي مدوخين السيد الوزير 
ألن عرفتي عالش داخوا راه دوخهوم الحساب، املغاربة عياوا ما يزيد 
في الطول وينقصو في العرض ويتسلفوا ويديرو دارت ولكن آخر الشهر 
ما بقاش كيخرج ليهم الحساب السيد الوزير، اليوم املواطن ما حيلتوا 
للقفة ما حيلتو للضو واملا يطلقوا سيدنا رمضان يشدوه الحوايج ديال 
العيد الصغير، يطلقوا العيد الصغير يشدوا العطلة الصيفية، تخرج 
يتلقى العيد الكبير يسالي هاد ال�ضي كامل يتلقى الدخول املدر�ضي ونجيو 
اللي  في الشهر وانتما كاين  املليون   4 القليل فينا كيشد -3  حنا هنا 
كيشد فيكم 7–8 مليون في الشهر ويجي السيد رئيس الحكومة يقول 
لهم العواشر هذا، هللا يسامح، هذا هو الكالم باش غتحلو املشاكل 
داملغاربة، لعنوا الشيطان هذا هو الكالم، لعنوا الشيطان، حنا السيد 
رئيس الحكومة، جاللة امللك في خطاب العرش قال ما بقيتش كنثيق في 
السياسيين، الشعب اليوم قالها لكم بصريح العبارة، وقالها ودارها آش 
كنتسناو؟ أنا شخصيا كنطلب من السيد رئيس الحكومة يطبق املادة 
104 من الدستور، ويحل املجلسين ب2 ويحل الحكومة، وعاد ديك 
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الساعة نرجعو للمغاربة نقولو لهم املسامحة، عاد يبداو معنا صفحة 
جديدة، وشكرا السيد الوزير.

لاي دةثضئييلثللجليل:

ايال  هل هناك تعقيب؟ هل هناك تعقيب إضافي؟ بالتي نشوف 
كان عند نفس الفريق، تفضل، فريق األصالة املعاصرة، ايال سمحتو، 

وتفضل هضر قبل ما يتحل املجلس، تفضل.

لان ئبثلاي دثعمرثخف ف:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير املحترم، أنا اللي تنتفاجأ منو هو كنطلبو باش تزيدونا في 
الحصص ديال هاد الدقيق املدعم وتكون الجودة زينة، واليوم اصبحنا 
اللي شطبتو عليها،  الترابية  كنتفاجئو بواحد العدد ديال الجماعات 
للسيد  كيتسائلوا،  ماليها  ديالها،  الحصة  ديك  لها  حيدتوها، حيدتو 
الوزير هللا يجازيك بخير شوف هاد جهة مراكش فين م�ضى داك الدقيق 

ديالو؟ واش باعو �ضي حد �ضي مسؤول نحاكموه، فين م�ضى فين؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضل السيد الوزير، التعقيب.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

شكرا، احنا كنعرفوا نقولوا هللا يلعن الشيطان، ألن حنا عارفين 
يلعن  هللا  نقولو  عارفين  احنا  إذن  يحاربو،  جا  اللي  كاين  اإلسالم، 

الشيطان، هاد ال�ضي قلتوه وعاودتوه، ها بالتي، صبرو شوية تاني.

لاي دةثضئييلثللجليل:

خليوا الوقت، وقفوا الوقت للسيد الوزير، صافي ايوا صافي شوية 
ديال الهدوء هللا يخليكم، ايال سمحتو، ايال سمحتو، ايال سمحتو خليوه 
يكمل، واخا خليوه يكمل، ايوا راه انتم تكلمتو وقلتو لي بغيتو خليوه 
يتكلم، ايال سمحتي السيد.. خليوه تيكمل وغيجي التعقيب وقولو اللي 
بغيتو، واخا غير اصبر السيد النائب اصبر، ايال سمحتي، ايال سمحتي 
خليوه يتكلم، خليوه يتكلم غيكون عندكم فرصة للتعقيب وقولو اللي 

بغيتو، تفضل السيد الوزير. غير ما تقاطعوهش.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

غير أنا ما تنكدب على حتى واحد، هاد ال�ضي قالوه، وهادي ما كاملة 
تا شهر قالوه، جينا نحاربو اإلسالم السيا�ضي، هاداك السيا�ضي راه غير 
زايدة، راه في اإلسالم ما كاين فرق ما بين اإلسالم السيا�ضي والسياسة، 

واش أنا اللي قلتها؟ انا ما قلتش هاد ال�ضي بالتي غير نجاوب.

لاي دةثضئييلثللجليل:

وقفوا الوقت ديا السيد الوزير، وا خليوه يجاوب، السيد النائب، 
السيد النائب ايال سمحت، ايال سمحت السيد النائب، ال ال السادة 
راك  الفو�ضى،  كتدير  راه  النائب  والسيد  النواب،  السادة  النواب، 
انت قلت اللي بغيتي، قلت نتحملو كاملين نمشيو بحاالتنا، حتى واحد 
ما هضر، خليه الاللة، آ السيدة النائبة، ايال سمحتو، ايال سمحتو، 
ايال سمحتو راه النائب قبيال قال اللي بغى، حتى واحد ما قاطعو، قال 
أمور راكم سمعتوها، حتى �ضي واحد ما من حقوا يقاطع اآلخر قلتو 
اللي بغيتو، خليوه يقول اللي بغى ويال عندكم تعقيب جاوبو، ايوا ايال 

سمحتو، تفضل السيد الوزير، اعطيوه الوقت ديالو.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

ايوا هللا يهديهم، حنا تنديرو الدعاء.

لاي دةثضئييلثللجليل:

جاوب جاوب السيد الوزير ايال سمحتي.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

ال ال ايال ما سكتوش ما نجاوبش.

لاي دةثضئييلثللجليل:

ايوا هللا يخليكم.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

ما تعطينيش أوامر...

لاي دةثضئييلثللجليل:

ايوا عاونونا شوية... تفضل.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

تا يسكتو على خاطرهم.

لاي دةثضئييلثللجليل:

راه سكتو، تفضل السيد الوزير تفضل..

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:
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ال ما يمكنش.

لاي دةثضئييلثللجليل:

ال السيد الوزيرأ واش ايال بغيتي تجاوب تفضل، راهم سكتوا.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

قلت أن الدقيق مدعم والدولة قايمة بالدعم ديالو، فعال كاين 
بعض املضاربين، كاين الفساد، هاد ال�ضي متفقين، ولكن كل أسبوع 
الحكومة ما خداماش،  لي أن  راه كنعطيوكم األرقام، إذن أن تقول 
كون ما خداماش، نعاودها راه ما يجددوش املواطنين فيها الثقة، فهمو 
املواطنين، داك الغوات، ماعندو ال ساس وال راس، غوتوا حتى تعياو 
باش ما تتغوتو باش ما تتسبونا والشعبية ديالنا تتزداد عند املجتمع ألن 

عارفينكم...

لاي دثضئييلثللجليل:

ايال سمحتو السيدة والسادة النواب، بالتي السيد الوزير، السيدات 
والسادة النواب، هللا يخليكم، راكم قلتو الي بغيتو، هذا ما�ضي أسلوب 

راكم قلتو اللي بغيتوا حتى �ضي واحد ما قاطع النائب، ايال سمحتو..

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

ايوا ما يعرفوش يسكتو..

لاي دةثضئييلثللجليل:

ايال  ايال سمحتو،  ايال اسمحتو،  الوزير هللا يخليك،  السيد  دابا 
سمحتو السادة النواب، تفضل.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

ألن كون كان السؤال الجواب على السؤال دقيق، ايال خرج واحد 
على املوضوع، غنخرج على املوضوع، بقى في املوضوع حتى أنا نبقى في 
املوضوع، إذن الجواب كان خارج املوضوع، ألن مشينا للمحروقات، 
مشينا األمور اخرى، حنا في إطار الدقيق ألن الواحد ايال ما عندوش ما 
يقول كيخرج على املوضوع، هاد ال�ضي عارفينو في الجامعة، اللي ما عندو 
ما يقول تيخرج على املوضوع، كنقول املشكل ديال الدقيق كندعموه 
ومستعدين ندعموه وغادي، إن شاء هللا، ملي يكمل هاد املشروع ديال 
االستهداف، غادي نعرفو الناس اللي غادي يم�ضي لهم الدقيق ألن حتى 
الدقيق كاين لي بعضين تيستافدو منو، وهداك ال�ضي ما غاديش يبقى، 

هاد البزولة اللي كترضع من طرف �ضي بعضين..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا للسيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوالي، ايوا دابا هذا 
ايال سمحتو هللا  النائبات،  السيدات  النواب  السادة  ما�ضي أسلوب، 
وتحسين  لتطوير  الحكومية  املقاربة  حول  املوالي  السؤال  يخليكم، 
مناخ األعمال، للسيدات السادة النواب من فريق التجمع الدستوري، 

تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعبدثلارحم 0ثإبل ال:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، ترتيب املغرب في مناخ األعمال يؤثر سلبا أو إيجابا في 
جلب اإلستثمارات، في هاد اإلطار ما هي مقاربة الحكومة الحالية لتطوير 

وتحسين مناخ األعمال؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير، الجواب.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

شكرا، يعرف البرنامج الحكومي راه كتعرفوا، باللي الهدف هو أنتقلو 
من الرتبة 69 للرتبة 50 يالاله صوتوا على الكتاب الخامس، حنا كاين 
أمور التدابير اللي هاد 50 خاصنا نوصلو لها، وإيال نقصنا للدرجة 50، 
راه هذا تقدم كبير ألن فين كنا؟ كنا في 129، إذن، الحمد هلل، املغرب 
كيتطور، وهاد اإلستثمارات اللي كتجي عرفتو 2017 املغرب كان هو 
القبلة األولى في إفريقيا لإلستثمارات األجنبية، لو لم يكن مناخ األعمال 
مناسب ما غاديش يجيوا هاد اإلستثمارات الكثيرة، إذن، الحمد هلل، 
البالد كتقدم، كيفاش نتعاونو جميع، خاصة على مستوى القوانين 

باش تخرج بسرعة أن شاء هللا، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب، السيد النائب تفضل.

لان ئبثلاي دثعبدثلارحم 0ثإبل ال:

مزيان كيظهر لي هاد التدابير وهاد اإلجراءات املتخذة في هاد اإلطار 
بالنسبة  خاصة  ناجعة  غير  بأنها  تتبان  املرات  بعض  ولكن  مزيانة، 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة التي تشكل أزيد من %90 من النسيج 
اإلقتصادي، طبعا خاص إجراءات أساسية أخرى، ومن هاد اإلجراءات 
غادي يمكن نذكر خاصة السلم واإلستقرار اإلجتماعي ال داخل املقاولة 
وخارج املقاولة وهاد املصطلح هذا فيه واحد املجموعة ديال املكونات، 
منهم منظومة األجور، قانون اإلضراب، منهم الحوار اإلجتماعي إلى آخره، 
هذا من جهة، من جهة أخرى تيظهر لي بأنه خصنا تكون عندنا واحد 
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املقاربة جديدة فيما يتعلق بسياسة التحفيزات، هاد التحفيزات يجب 
أن تمنح للمقاوالت التي تخلق مناصب شغل بالدرجة األولى

من جهة ثالثة، تحسين مناخ األعمال يجب أن تكون له نتائج مباشرة 
وإيجابية على القدرة الشرائية للمواطنين، ألن املقاربة الليبرالية ال يجب 

أن تق�ضي املقاربة اإلجتماعية، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل  السؤال؟  هذا  بخصوص  إضافي  تعقيب  من  هل  شكرا، 
السيد الوزير.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

فعال الورش ألن الورش طويل خاصنا نشوفو املسافة اللي قطعنا، 
وباش تعرف التقييم ديال املسافة اللي باقية، وخاص عاود ثاني هاد 
القوانين اللي كنعملو ما�ضي غير نصوتو عليهم، خاص التطبيق ديالهم 
»les CRI« هي  ديال  املراجعة  هاد  اآلن،  الواقع.  أرض  واملتابعة على 
بنفسها ملسايرة هاد املقاوالت الصغرى ألن هي اللي تتخلق فرص الشغل 
كثيرة. كنعملو مجهود باش نخلقو مناصب شغل جديدة، ولكن مع 
األسف واحد العدد كبير ديال املقاوالت املتوسطة والصغيرة كتموت، 
إذن هذا العملية خص فعال املواكبة، كاين كذلك قانون الشغل، ألن 
هاد قانون اإلضراب وغيره وهاد ال�ضي عندكم في البرملان إن شاء هللا 

...»la CNSS« نتمناو يخرج بسرعة، خاص الناس تكون مسجلة في

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. سؤال عن ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثسع دةثآنتثب5علي:

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي إتخذتها حكومتكم ملواجهة 
ارتفاع األسعار، وآثاره اإلجتماعية؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

فعال هاد السؤال كون تطرح األسبوع األول رمضان، نقولك فعال 
األسعار كانت مرتفعة جدا ما فيهاش، اآلن الحمد هلل األسعار رجعات 
ملستواها العادي، إال مادة الحمص املستوردة وكاين أزمة عاملية، وال 
 les cerises بعض املنتوجات اللي يااله كيدخلو للسوق. إيال بغيتي تشري

يااله دخلو للسوق. اآلن املشكل، املشكل اشنو فيه؟ قلنا خاص الوفرة، 
الوفرة كاينة، املشكل هما الوساطاء، وهذا راه عمل جبار اللي خاصنا 

نقوموا به في املستقبل إن شاء هللا باش نقلصو عدد الوسطاء، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضلوا السيدة النائبة للتعقيب.

لان ئبلثلاي دةثسع دةثآنتثب5علي:

السيد الوزير، تم تحرير األسعار بدون تفعيل اآللية الدستورية 
مجلس  وهو  واملضاربة،  اإلحتكار  ومنع  العادلة  للمنافسة  الضامنة 
النتيجة  واألسعار،  املنافسة  قانون  تفعيل  ودون  املعطل،  املنافسة 
للمواطنين، سواء الطبقة  القدرة الشرائية  الوزير، استنزاف  السيد 
على  تعيش  وجمودها  األجور،  هزالة  أمام  أصبحت  التي  الوسطى 
الكفاف، أما الفقراء فلهم هللا. ثمن املا والضو والكرا والقفة عراهم 

وجوعهم.

السيد الوزير، 2 ديال البحور والسردين اللي هو كان غذاء الفقراء 
طالع للسما، والقطاني والخضرة حرقو الجيب، أما الفقير مع الغلة 
أسا�ضي  الوزير،  السيد  الغذائي  األمن  الجنة.  موعدنا  ليها  كيقول 
لألمن اإلجتماعي وضامن إلستقرار البالد، واملقاطعة الشعبية لبعض 
املنتجات تعبير حضاري عن غضب املواطن من سلبية الحكومة في 
العباد،  ورقاب  البالد  في  املتحكمة  اإلقتصادية  اللوبيات  مواجهة 

استمعوا لنبض الشعب..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، تعقيبات إضافية بخصوص 
هذا السؤال، السيد النائب تفضل.

لان ئبثلاي دثعمرثبالفريج:

مع األسف في خمسة ثانية، راه 7 سنين وأنتما حاكمين هاذ البالد 
السيد الوزير، 7 سنين وأنتما كتحكمو.

لاي دةثضئييلثللجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ فريق التجمع الدستوري تفضل.

لان ئبثلاي دثعبدثلا5دودثخرب5ش:

السيد الوزير ارتباطا بارتفاع األثمنة، عالقة أيضا بموضوع الدقيق 
املدعم، هذه تقريبا 30 سنة كان الدعم كانو املغاربة 23 مليون، وكان 
يعني الدقيق املدعم، الحجم ديال الدقيق املدعم 10 دمليون طن، 
القناطر عفوا، دبا ف2018: 34 مليون والدقيق املدعم 6 ديال املليون 
فقط، بمعنى أن دفعنا عدد كبير من املواطنين الفقراء باش يشريو 
الدقيق ب 150 درهم عوض 106 أو 108 ديال الدراهم، شكرا السيد 

الوزير.
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لاي دةثضئييلثللجليل:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

وأنا ما فهمتش ألن البرنامج الحكومي كجزء من األغلبية، راه كل 
�ضي صاوب البرنامج، بالنسبة للسؤال األول راه منين نجيو الوزير تيسأل 
تيجاوب، أنا قلت األسعار انخفضت، وكاين التجاوب يعني واحد إيال 
جاب كل �ضي مصاوب، األورق مصاوبين حتى في الجواب كيفاش احنا 
غنتعملو معكم، هاذ ال�ضي اللي قلتي األستاذة، السيدة النائبة املحترمة 
قلت ليك اليوم األسعار راه هبطات وجاوبيني واش هبطو وال ال، هذا 
هو اللي كيقول ال، هاالسويقات، السويقات نمشيو لكل سويقة اآلن 
لقيناه ب10  ما  إيال  ال،  كيقولو  اللي  الناس  هاذ  كنتحدى  السردين 
الدراهم ديال األقاليم الجنوبية، تنتحداكم، شوف هذاك ال�ضي على 
حساب السويقة الش غادي تم�ضي أنت إيال مشيتي ل�ضي سويقة معينة 
شغلك، تنقول ليك كاين السويقات اللي فهم ب10، ما قلت ليكش ما 
كاينش اللي فيها ب12 أو 13، ما قلتيكش هاذ ال�ضي، كاين ولكن تنقول 
ليك الحد األدنى وكاين 20 درهم، كاين حتى ل20 درهم، إذن مجلس 
املنافسة إن شاء هللا قريب السيدة النائبة يكون، غير باش نكونو إيال 
بغيتو أنتما تكوني مع املقاطعة شغلك، إيال بغيتي اإلشهار للمقاطعة 

شغلك النائبة، هذه مسؤولية تاريخية.

لاي دةثضئييلثللجليل:

على  الوزير  السيد  شكرا  اسمحتو،  إيال  الوزير،  السيد  شكرا 
إلى  مباشرة  نمر  األسئلة،  استيفاء  بعد  الجلسة  هاذ  في  مساهمتكم 
تناول الكلمة وفق املادة، وا إيال اسمحتو ال، إيال اسمحتو املادة 152 
من النظام الداخلي مبرمجة فيها 4 ديال تناول الكلمة، السيد الوزير 
املكلف بالعالقة مع البرملان معنا، راه كيوقع لينا مشكل في البرمجة في 
كل جلسة، وهاذ الجلسة وقع عندنا مشكل، احنا عندنا 4 ديال املواد، 
2 من األغلبية و2 املعارضة، والنظام الداخلي ينص على التناوب بين 
الفرق واملجموعات النيابية، الحكومة لألسف الشديد احنا ما عارفينش 
كيفاش كتفاعل، تتفاعل مع بعض الطلبات وترفض طلبات أخرى، 
أشنو اللي كيوقع كنلقاو فرق كتجي تتناول الكلمة في كل مرة ألن النقط 
ديالها اللي مدرجة تقبل، ما عرفناش أشنو املعايير، وكنلقاو فرق ال تقبل 
وكنجيو كنلقىاو أن الفرق تتكرر وفرق ما كتهضرش، لذلك هللا يجازيكم 
بخير ساعدونا، ساعدونا فهاذ املسألة اليوم عندنا 4 ديال نقط تناول 
الكلمة، األولى املتحدث األول �ضي واحد من فريق األصالة واملعاصرة، 
�ضي نائب أو نائبة ألن مكتوب عندي الرئيس، أو الرئيس، الرئيس أو 
أحد أعضاء الفريق يتعلق بمقاطعة امتحانات املوسم الجامعي الجاري 
2017-2018 في الجامعات املغربية، �ضي نائب محترم أو نائبة محترمة 

يتفضل، نعم أ السيد الوزير إيال اسمحتي لي هللا يخليك، قلت انا واحد 
املالحظة السيد الوزير تفاعل معها تفضل.

لاي دثمصطفىثللخلفي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 0ثولملجتمعثلملدني:

إذن احنا كنحرسو كحكومة أنه يوقع التفاعل مع طلبات اإلحاطة، 
كيبقى املسألة تقديرية بالنسبة للوزراء على حساب الجاهزية ديالهم، 
ولكن راه كاين مقت�ضى في النظام الداخلي الفريق النيابي اللي كيلقى 
في  تبرمج  ليها  راه كيمكن  يطرح قضية،  أنه  اإلمكان  تحرم من  راسو 

الجلسة املوالية، هاذ ال�ضي ما كيتفعلش.

لاي دةثضئييلثللجليل:

مزيان إذن إيال اتفقنا، صافي إيال اتفقنا نفعلوه.

لاي دثمصطفىثللخلفي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 0ثولملجتمعثلملدني:

القانون ال يحتاج إلى االتفاق من أجل التطبيقات.

لاي دةثضئييلثللجليل:

ال ألن احنا كنديرو باتفاق مع الحكومة.

لاي دثمصطفىثللخلفي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 0ثولملجتمعثلملدني:

إيال اسمحتي لي نكمل..

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل.

لاي دثمصطفىثللخلفي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 0ثولملجتمعثلملدني:

القانون ال يحتاج التفاق من أجل تطبيقه.. معنيون باحترامه.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، إذن حنا في إطار تنظيمنا الداخلي غنبقاو نديرو بالتناوب، 
النائب..  السيد  تفضل  عدمه.  أو  الحكومة  إتفاق  على  النظر  بغض 

الجلسة املقبلة إن شاء هللا تفضل.

لان ئبثلاي دثمحمدثللحجيرة:

شكرلثلاي دثلارئييل،

التي عرفتها  باملقاطعات  علما  املجلس  نحيط  أن  الفريق  في  نريد 
بعض الجامعات املغربية، وأتكلم هنا عن جامعة سيدي محمد بن عبد 
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هللا بفاس، حيث عرفت املقاطعة، يعني شلت املقاطعة كل املرافق 
الجامعية. واألسباب ديال املقاطعة أثرناها منذ أن ولجنا هذه القبة، 
إنطالقا من وضعية السكن الجامعي، انطالقا من الوضعية التي يوجد 
عليها اإلطعام الجامعي، وغلق أحد املطاعم الجماعية بهاد املؤسسة، 
فهاد  والطالبات  الطلبة  ديال  واملعاناة  الجامعي  النقل  من  انطالقا 
الفضاء الجامعي ديال التحصيل والعلم والفكر. أيضا في ملف تدبير 
املنح، كلها كانت يعني إشارات منذ الدورة السابقة على أنه املوسم 

الدرا�ضي لن ينتهي بخير.

طبعا هي مناسبة باش نحييو السادة األساتذة واإلداريين والطلبة 
على املجهودات اللي دارت طيلة املوسم من أجل التحصيل العلمي، 
ولكن اإلكراهات اللي وقعت املتعلقة بهاد الوضعية اللي كيتواجد عليها 
هاد املحاور اللي تكلمت عليها بخمسة، أيضا في احترام املواعيد ديال 
اإلمتحانات ما بين املؤسسات الجامعية على املستوى الوطني، التأخر 
في إعطاء الشواهد ما بين هاد املؤسسة واملؤسسة الجامعية وحرمان 
الطلبة من اجتياز بعض املباراة، أيضا هاد الجامعة كان فيها مؤشرات، 
الطلبة أكثر من شهر و35 أو39 يوم وهما دايرين إضراب عن الطعام، 
يمعنى هاديك اليقظة اللي تكلمتمو عليها السيد الوزير، في من جواب 
سابق فهاد الجلسة، خصها تكون من قبل وتبع وتواكب باش يمكن 
نحلو املشاكل في حينها، ما�ضي حتى توعص ويوقع اللي وقع. ولكن اآلن، 
يمكن الحمد هلل ما كانش هناك عنف، مكانش هناك عنف وهادي 
هي نقطة القون ملا وقع تما. لذلك يجب أن تكون هناك إستباقية في 

معالجة امللف...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. تفضل السيد الوزير في دقيقتين.

لاترب لث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمدي،ث خ ادث لاي دث
لا5طن لثولاتك5ينثلملنهيثولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلاي دثلان ئبثلملحترم،

أوال ما كنتكلموش على الجامعات املغربية، تنتكلمو على جماعة 
فاس الحمد هلل. باملناسبة نقول للسادة النواب املحترمين والرأي العام 
أنه االمتحانات في كل الجامعات املغربية تمر في أحسن الظروف، هناك 
حاالت معزولة نتابعها مثل الحالة ديال فاس. مادام تكلمتي على فاس، 
الوالي  السيد  مع  اجتماعا  وعقدت  املدينة  زرت  املا�ضي  األسبوع  أنا 
بالنيابة،  ومختلف السلطات املعنية بحضور السيد رئيس الجامعة 
وكذلك رئيس املكتب الجامعي لألعمال االجتماعية والثقافية للطلبة، 
وتداولنا هاد ال�ضي اللي ذكرتو نقطة نقطة، وأصدرنا بيانا ربما راكم 
اطلعتو عليه، بيان أصدرته رئاسة الجامعة حددت فيه خالصة هذا 
اللقاء. آش فيه؟ فيه برمجة حي جامعي ومطعم جامعي جديد، فتح 

الحي الجامعي ديال ظهر املهراز إن شاء هللا ابتداء من السنة القادمة، 
الحمد هلل هناك بالغ اآلن لفك اإلضراب عن الطعام اللي كانوا واحد 
ستة ديال الطلبة، وكنا مهتمين إهتمام كبير جدا وشديد، وكنت كنتابعو 
يوميا حتى الليل، ألنه عناية بالحالة الصحية ديالهم، الحمد هلل وصلنا 
إلى حلول، وكنتمنى إن شاء هللا أنه تبرمج االمتحانات إن شاء هللا ديال 
الطلبة في أقرب اآلجال، طبعا مجالس املؤسسات ومجلس الجامعة 
هما اللي غادي يحددو التواريخ املناسبة، الكل مجند باش يمكن تمر إن 
شاء هللا االمتحانات في ظهر املهراز في سايس في أحسن الظروف ضمانا 
لحق أبنائنا في سنة دراسية ما تكونش سنة بيضاء وهادي، والوضع إن 
شاء هللا في تحسن، وستمر إن شاء هللا االمتحانات في أحسن الظروف، 

شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، القضية الثانية دائما في إطار فرق املعارضة، 

الفراولة  في حقول  العامالت  واملعاصرة حول وضعية  األصالة  فريق 

بالديار اإلسبانية، تفضل السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثف طملثلاط5�سي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، من العيب ومن غير املعقول أن وزارة الشغل تنفي 

تعرض العامالت املغربيات بالحقول اإلسبانية لالعتداءات الجنسية، 

بل تذهب إلى حد أن األمر مجرد تشويش ال أساس له من الصحة. 

نحيطكم علما السيد الوزير اليوم أن هاذ املوضوع أصبح قضية رأي 

عام دولي أثير في العديد من القنوات التلفزية اإلسبانية، وكنسجلو 

التلفزة القناة اإلسبانية السادسة أثيرت مجموعة من املواقع سواء 

اإللكترونية أو الصحف الورقية بالجارة اإلسبانية، بل أثير في العديد 

من املواقع الدولية، واللي على أساسو تم فتح محاكمة أحد األشخاص 

اللي قام بهاذ الفعل اإلجرامي اتجاه هاذ العامالت املغربيات.

السيد الوزير مسألة تعرض العامالت املغربيات للعنف واإلعتداء 

الجن�ضي داخل الحقول اإلسبانية أمر حقيقي، بل تم تداوله كذلك 

داخل البرملان اإلسباني، عن طريق وضع سؤال من طرف نائبة إسبانية 

وأكدت أن 180 حالة إجهاض في منطقة ويلبا اإلسبانية في الجنوب 

اإلسباني تم تسجيلها و%90 منها في صفوف هؤالء العامالت، وأنتما 

السيد الوزير كتقولو بأن قمتو بزيارة خالل لجنة مشتركة ولم تتلقو أي 

شكاية في املوضوع، درتو باملثل القائل السيد الوزير أنكم درتيو بمثل 

النعامة اللي تدير راسها في الرملة عندما تهب العاصفة، السيد الوزير 

كيفاش كتسناو من النساء الفقيرات معدومات محكورات كيأديو نارين 

ضريبة الخبز املر، الخبز الحار السيد الوزير، يجيو..
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لاي دةثضئييلثللجليل:

انتهى الوقت السيدة النائبة، شكرا انتهى الوقت، إيال اسمحتو 
السيد الوزير عندنا نفس إيال تبغي عندنا نفس املوضوع عند الفريق 
الفريق  النائبة  السيدة  تفضل  واحدة،  مرة  تعقب  ثم  اإلشتراكي، 

اإلشتراكي.

لان ئبلثلاي دةثلبتي مثمرلس:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

بكل أسف السيد الوزير، نسجل صومكم ما�ضي في رمضان عن 

الدولي  العام  الرأي  أثار  في موضوع  الكالم ملدة تزيد عن ثالثة أشهر 

واملغربي، املوضوع تيتعلق بأزيد من 16.000 عاملة مغربية تشتغل في 

الحقول اإلسبانية في ظروف قاسية، تنتأسفو السيد الوزير على عدم 

إلى  للحضور  النيابية  ديالنا  املبادرات  ديالكم مع  التفاعل والتجاوب 

لجنة القطاعات اإلجتماعية لتدارس الوضعية والشروط الحمائية اللي 

وفرتوها لهاذ العامالت املغربيات قبل توقيع العقود معهم وخصوصا 

ما شاب النسخة األخيرة من مشاكل وتجاوزات، حيث اشتكت العديد 

منهم عن تجاوزات خطيرة، عن ابتزازات، عن إعتداءات جنسية، عن 

تحرشات، مضايقات، منعهم من التطبيب، من الراحة، احتجاز الوثائق 

تينهجوها  اللي  واإلحتقار  التدليل  وسياسة  والشتم،  السب  ديالهم، 

أصحاب هاذ الضيعات.

التواصل  متاع  املواقع  متاع  مجموعة  تدوالت  الوزير،  السيد 

اإلجتماعي تقارير متاع بعض وسائل اإلعالم الوطنية والدولية اإلسبانية، 

واللي أكدت على واقعة اإلبتزاز والتحرش الجن�ضي اللي عجلت مطالبة 

البرملان اإلسباني والسلطات اإلسبانية بفتح تحقيق بالرغم من رفض 

بعض املعتدى عليهم من تقديم شكايتهم خوفا من فقدانهن للشغل 

ديالهم أو عدم استقبالهن في النسخ السابقة.

األمر ما تيعتلقش فقط السيد الوزير بالتحرش األمر تتعلق بالظروف 

املجحفة اللي وافقتو عليها في حق املرأة املغربية، شروط اإلشتغال، عدد 

ساعات العمل، السن اللي وافقتو عليه، تكون املرأة تتوفر على األطفال، 

األماكن فين تيكونو العاملة املغربية ما�ضي هي األماكن اللي تيكونوا فيها 
العامالت األوروبيات املراحض مختلطة، ساعات االشتغال اللي تتكون 

أكثر من 12 الساعة وهي حانيا على ظهرها، كان عليكم السيد الوزير من 

املفروض ترافقوا هاد العامالت بأطر مغربية كفأة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

 4 في  الوزير  السيد  الوقت، تفضل  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 

دقائق.

لاي دثمحمدثنت م،ثوزيرثلاشغلثولإلدم جثلملنهي:

أوال أتأسف أن البعض يروج معطيات غير صحيحة، أنا لم أنفي 
تعرض العامالت املغربيات لالبتزاز، ألنه كالمي كان حول حالة واحدة 
ذكرها موقع أملاني هي التي تم تداولها وحققنا في هذا الحالة فتبين بأن 
هذه الحالة ال يمكن أن تكون قد تعرضت لالبتزاز، ألنها في التاريخ عينه 
كانت هذه السيدة ال تتوفر على حد السن الذي يبيح لها أن تشارك 
في هاد العمل، وما يمكنش للوزارة وال الوكالة وال السلطات اإلسبانية 
غتقبل واحد السيدة اللي ما كتوفرش فيها السن، إذن باش نسدو ها 
املوضوع ألن ما بنيتم عليه تدخلكم ما�ضي صحيح، وغنقول لك املسائل 
الصحيحة، الوزارة ديالنا توصلت من مصالح السفارة اإلسبانية في 
أواخر السنة املاضية بعرض قصد تشغيل 11 ألف عاملة فالحية لدى 
شركات بإقليم hwelva إضافة إلى العامالت املعاونات التي يقدر عددهن 
7000 عاملة، إذن ليس هذه أول سنة يتم فيها تشغيل العامالت، فقد 
دائما  كانت كتمر  العملية  والحمد هلل  تشغيلها سنوات وسنوات  تم 
بسالم، هذا ال ينفي إمكانية احتمال وقوع، يعني، تحرش جن�ضي أو 
اعتداء كما يقع في جميع بلدان العالم ويقع حتى داخل املغرب، وأنا 
أعرف هذا ملا كنت مسؤوال نقابيا، كانت تصلنا شكوى في هذا املوضوع.

على  حكومية  لجنة  تشكيل  تم  وإنجاحها  العملية  هذه  ملواكبة 
مستوى رئاسة الحكومة بهدف تأطير هذه العملية، سواء بتنظيم عملية 
انتقاء العامالت ومواكبة حصولهن على وثائق السفر والتأشيرة وتأمين 
الوطنية  الوكالة  في أحسن الظروف،  التنقل واالستقبال وهو ما تم 
اإلسبانية  اإلدارة  عن  ممثلين  بحضور  يعني  والكفاءات  للتشغيل 
أصدرت  جهوية  مراكز  خمسة  في  والجمعيات  املهنية  والجمعيات 
السلطات اإلسبانية تبعا لذلك تراخيص للعمل حيث غادر منهن إلى 
حدود 8 ماي 15134 عاملة وهو رقم قيا�ضي لم يتم تحقيقه منذ دخول 
اإلتفاق املبرم بين البلدين في مجال اليد العاملة بتاريخ 25 يوليوز 2001 
وهاد العمل والسلطات، هاد العمل مؤهل لالرتفاع، إذن نتكلم 2001 
نتكلم هاد العدد يمكن يوصل ل20 ألف، توقع حالة وال 2 وال 3 ممكن، 
ونحن نصرح ونؤكد أننا سنتعامل بحزم مع التحقيق القضائي الذي..، 
والنتائج التي سيتم الوصول إليها، وسنواصل مواكبة هذه العملية لكي 

أن يتم، يعني، إحاطتها بكامل شروط النجاح.

املتعلقة باإلعتداء  أنه قبل أن يتم تداول األخبار  وأريد أن أؤكد 
والتحرش، قام وفد كما قلتم مغربي أو وفد مشترك مغربي إسباني يوم 
10 و11 ماي بزيارة ميدانية إلقليم hwelva وفعال استمعنا للعامالت، 
ما تلقينا حتى �ضي شكاية، نهار غنتلقاو �ضي شكاية وأنا يعني وجهت نداء 
إلى العامالت وأوجهه من هذا املنبر، كنقول لهم: »أي عاملة مغربية 
يساء إليها وكتعرض..، عليها أن تتقدم إلى املصالح القنصلية، عليها أن 

تراسل الوزارة ونحن سنقوم بما هو متعين في هذه الحالة.

نؤكد لكم بهذه املناسبة أن وزارة الشغل واإلدماج املنهي والقطاعات 
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كرامة  ضمان  أجل  من  ويقظة  متابعة  ستظل  املعنية  الحكومة 
العامالت، سنواصل التنسيق مع السلطات اإلسبانية إلحاطة عملية 
تشغيل العامالت، كما قلت، بكل الضمانات املمكنة، سنتابع التحقيق 
إليها،  سيف�ضي  الي  النتائج  مع  سنتعامل  العام  االدعاء  فتحه  الذي 
نرحب ودعوت قبل أن أتي إلى البرملان دعوت مجلسكم واملجلس اآلخر 
إلى القيام بمهمة استطالعية لكي نأخذ املعطيات من جهات مسؤولة، 
يعني، املواقع عندها الحق تنشر ما تريد، ولكن احنا بغينا معطيات 
وغادي نعطيكم معطيات وسنتعامل مع كل املعطيات بطريقة إيجابية 

لكي نحسن هذه العملية، ألنها تهم، ما تنساوش، بأن األمر يتعلق..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا على تفاعلكم، املوضوع األخير يتعلق 
بتوفير املواد اإلستهالكية خالل شهر رمضان ومحاربة املضاربات التجارية 

للمجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضل السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثف طملثلازهرلءثبرص ت:

شكرلثلاي دثلارئييل،

السيد الوزير املحترم، وبالعودة يعني للحديث عن األسعار مع كثرة 
الجودة  ديال  السؤال  كيتطرح  دائما  املبارك،  الشهر  هاد  في  الطلب 
واملشكل ديال اإلحتكار واملضاربة، واملشكل ديال الوسطاء، هاد املشكل 
أرض  املشاكل على  املجموعة من  واحد  يعني كيشكل  ولى فعال  اللي 
الواقع ولينا كنشوفوها. نعطيو مثال غير ديال الحوت ملا كيخرج من 
املر�ضى، كيخرج بثمن من يد ليد ليد ليد كيوصل للمواطن بثمن باهظ، 
البارح  كان ب20 درهم،  في سال  السبت  نهار  الحوت  الوزير،  السيد 
السردين، البارح كان ب30 درهم، يعني، إيال كانت هذا املسألة هذا، 
كيعني، كتصرحو بأن كاين ب10 دراهم، فكنتمنى أنها تشدد املراقبة 

وبأنها يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا اإلطار.

تكون  أنها  املفروض  رمضان  في  األسعار  املحترم،  الوزير  السيد 
املواد  في رمضان  كنلقاو  العكس،  كنلقاو  ولكن لألسف  املتناول،  في 
األساسية كترتفع بواحد الشكل كبير، واملواطنات واملواطنين السيد 
الوزير، باملوازاة مع ارتفاع األسعار كنلقاو املدخول ديالهم واقف، كاين 
مواطنين ما عندهم حتى مدخول. السيد الوزير، الحكومة خصها تتخذ 
كاع اإلجراءات باش أن املواطن توفر ليه ديك لقمة العيش اللي ما 

كايطلبش �ضي حاجة كبيرة من غيرها.

العدد  الوزير املحترم، ملا كنتكلمو كنشوفو واحد  السيد  كذلك، 
كبير ديال املواطنين اللي مشاو نهجو هاد الطريق ديال املقاطعة ديال 
واحد العدد ديال املواد اإلستهالكية، مزيان نوعاو بأنه كاين مشكل، 
كاين مشكل حقيقي ألن أي سلوك كيكون يعني عندو أسباب، ومزيان 
نسمعو لهاد املواطنات وهاد املواطنين، ومزيان زائد أننا نسمعو لهم 

نتخدو التدابير الالزمة واإلجراءات أننا نتجاوبو معهم وأننا نوفرو لهم 
داك ال�ضي اللي كيطالبو به، ألن هذا هو الدور ديالنا كحكومة وشكرا 

السيد الوزير.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

لاي دثلحينثلادلودي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اشؤو0ثلاع ملثوللحك مل:

شكرا، ال أظن أننا محتاجين للمزايدة في هاد ال�ضي، ال أظن أننا 
ما  الحكومة  وتتهمو  الحكومة  في  انتما  كأنكم  للمزايدة،  محتاجين 
كتصنتش للناس، هذا هو اللي تيفهمو املواطن، هاد ال�ضي اللي قلتي 
هو اللي غادي يفهموه الناس. أنا كنتحداك ايال ما لقيتي السمك ديال 
األقاليم الجنوبية بالنص ديال هاد الثمن، ونم�ضي معاك، ايال كان ديال 
مهدية، إيال من غير ديال مهدية متافق معاك، ألن الناس بغاو الحوت 
اللي بحرى خرج من البحر.. وخليني نتكلم، أنا نخرج معاكم اليوم، ايال 
شريتي ديال مهدية اّيه أنا متفق معاك، كاين بهاد الثمن، واش قلت لكم 
ال ما كاينش. تنقول لكم ديال األقاليم الجنوبية اقل بين 10 و15 درهم، 
نخرجو  لجنة  ديرو  كنتحداكم،  نخرجو  لجنة  ديرو  مستعدين  وحنا 
دروك نخرج معاكم دروك، نمشيو ألي سويقة، نمشيو لسال الجديدة، 
ياك أسيدي سال الجديدة حدانا، ونمشيو لها ونشوفو األثمنة.. واه، ال 
باش ما نبقاوش نفّهمو الناس اشنو املشكل دروك؟ اشنو املشكل؟ هو 
ايال كان واحد خارج مسكين تيبيع عندو صنيديق، كاين الصندوق فيه 
20 كيلو، كيخرجو لبّرا كيخصو يجيب األجرة دالنهار ديالو في صندوق، 
أما اللي تيبيع بgros ايال ربح غير 50 سنتيم رابح، ولكن داك اللي تيبيع 

غير صنيديق صغير شحال بغى يبيع خاصو حتى هو ياكل ويشرب.

إذن، تنقولو فعال املواد موجودة، وعندي األسعار عندي املواد كلها 
نعطيها لكم باالحتياطات اللي خدينا، أما نقولو كاين األسعار مختلفة،

باهلل عليك واش عندك الحق تقولي لهذاك للي كيبيع ويشري ما 
تبيعش ب20؟ عالش كنتزايدو على الناس؟ قولو لي أش ندير معاه؟ ال 
املراقبة عندو الحق، غدا انت فالح وال كتبيع حتى واحد ما يقول لك 
بيع مطيشة ب10 وال ب5، الناس كيختارو، ايال خاص يكون الرخيص 
ويكون الغالي، كل واحد وجهدو، واش هذا ما كاينش في السوق وال ال؟ 
قولوا لنا ما كاينش، وإيال كان ما كاينش، كنتحداكم نخرجو دروك، بال 

ما نتزايدو بيناتنا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا لكم السيد الوزير، أنهينا جدول أعمال هذه الجلسة، شكرا 
للجميع ضفعتثللجليل.



 675 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.63–30.رمضان.1439  )15.يونيو.2018( 

محررثللجليلثلاتيعي0

لات ضيخ: الثالثاء 20 رمضان 1439ه )5 يونيو 2018م(.

لارئ سل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

لات5ق ت: ثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا 
والدقيقة التاسعة.

القوانين  مقترحات  على  والتصويت  الدراسة  لألعم ل:  جدولث
التالية:

مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة 30 من القانون رقم 38.12  .•
املتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة 27 من القانون رقم 27.08  .•
بمثابة النظام األسا�ضي للغرف الفالحية؛

مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة 22 من القانون رقم 18.09  .•
بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية؛

مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة 6 من القانون رقم 04.97  .•
بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري.

لاي دثللحبيبثلمل اكيثضئيسثمجلسثلان5لب،ثضئيسثللجليل:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارح م،ث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي0.

لاي دلتثولاي دةثلان5لب،

النواب يومه جلستين تشريعيتين؛ األولى تخصص  يعقد مجلس 
للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين الجاهزة، والجلسة الثانية 

تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة.

بالدراسة  تتعلق  فهي  أعمالها،  بجدول  أذكركم  األولى  الجلسة 
والتصويت على مجموعة من مقترحات القوانين:

املقترح األول يق�ضي بتغيير املادة 30 من القانون رقم 38.12  .•
املتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

املقترح الثاني يق�ضي بنسخ املادة 27 من القانون رقم 27.08  .•
بمثابة النظام األسا�ضي للغرف الفالحية؛

املقترح الثالث يق�ضي بنسخ املادة 22 من القانون رقم 18.09  .•
بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية؛

املقترح الرابع يق�ضي بنسخ املادة 6 من القانون رقم 04.97  .•
بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري.

بالدراسة  يتعلق  أعمالها  جدول  الثانية،  الجلسة  يخص  فيما 

والتصويت على مشاريع قوانين خاصة باملصادقة على أربع اتفاقيات، 
باملصادقة على مرسوم قانون، وكذلك  يتعلق  إلى مشروع  باإلضافة 

بثالث مشاريع قوانين تتعلق بمدونة التجارة:

املشروع األول قانون رقم 07.18 يوافق بموجبه على االتفاق  .•
بشأن الخدمات الجوية املوقع بالرباط في 27 دجنبر 2017 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية النيجر؛

تعديل  على  بموجبه  يوفق   08.18 رقم  القانون  مشروع  .•
املعتمد  األزون  لطبقة  املستنفدة  املواد  بشأن  مونتريال  بروتوكول 

بكيغالي عاصمة رواندا في 15 أكتوبر 2016؛

املشروع الثالث، مشروع قانون رقم 09.18 يوافق بموجبه  .•
املواد املدنية والتجارية واإلدارية،  في  القضائي  التعاون  اتفاقية  على 
2017 بين اململكة املغربية وجمهورية  26 دجنبر  بالرباط في  املوقعة 

النيجر؛

الرابع مشروع قانون رقم 10.18 يوافق بموجبه على االتفاق  .•
حول اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري املشترك، املوقع بالرباط في 

5 دجنبر 2017، بين اململكة املغربية والجمهورية البرتغالية؛

املشروع الخامس رقم 27.18 يق�ضي باملصادقة على املرسوم  .•
بقانون رقم 2.18.117 الصادر في 6 جمادى األخيرة 1439 هجري )23 
فبراير 2018( بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل اآللي للمعلومات 

ألغراض جبائية.

فيما يخص مشاريع القوانين املتعلقة بمدونة التجارة:

مشروع قانون رقم 87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99  .•
القا�ضي بإنشاء املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية؛

والثاني مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث املقاوالت  .•
بطريقة إلكترونية ومواكبتها؛

املشروع الثالث رقم 89.17 خاص بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
15.95 املتعلق بمدونة التجارة.

ننطلق بتقديم مقترحات القوانين، وأعطي الكلمة للسيد النائب 
عزيز بنبراهيم.

لان ئبثلاي دثعزيزثبنبرله م:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م،ثولاصالةثولايالمثعلىثضس5لثهللاث
وعلىثآاهثوصحبه.

لاي دثلارئيس،

لاي دثلا5زير،

لاي دلتثولاي دةثلان5لب،
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يشرفني أن أتدخل بإسم فريق العدالة والتنمية، لتقديم مقترحات 
قوانين تتعلق بالغرف املهنية، وذلك قصد مالءمة القوانين الخاصة بها 
مع القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية وكيفية انتخاب 
أعضائها. خاصة القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء 
مجالس الجماعات الترابية، والقانون التنظيمي رقم 112.14 املتعلق 

بالعماالت واألقاليم.

في البداية، أتقدم بالشكر الجزيل ملكتب لجنة الداخلية والجماعات 
الترابية والسكنى وسياسة املدينة وباقي أعضاء اللجنة على تفاعلهم 
اإليجابي والسريع مع هذه املقترحات من خالل مناقشتهم لإلطار العام 
الذي جاءت فيه، وإبدائهم بمقترحات وتعديالت لتجويد هذا املنتوج. 
كما أثمن دعوة أعضاء اللجنة إلى اعتبار هذه املقترحات فرصة من 
أجل دعوة الحكومة إلى مراجعة اإلطار القانوني للغرف املهنية، عن 
طريق تعزيز اختصاصاتها وتطوير عملها حتى تكون أداة ناجعة وقوة 
اقتراحية لتطوير األنشطة اإلقتصادية والفالحية والتجارية والصناعية 
الداخلية  وزارة  من خالل  الحكومة،  نشكر  كما  ببالدنا.  والخدماتية 
على تفاعلها اإليجابي مع هذه املقترحات وقبول مناقشتها، وسأقدم 

باختصار هذه املقترحات على الشكل التالي:

أوال املقترح األول: مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة 27 من القانون 
املقترح  هذا  يهدف  الفالحية.  للغرف  األسا�ضي  النظام  بمثابة   27.08
إلى نسخ املادة 27 من القانون 27.08 بمثابة النظام األسا�ضي للغرف 
الفالحية التي تنص على انتخاب كل غرفة من بين أعضائها املنتخبين 
ممثال لها في كل مجلس عمالة أو إقليم تابع لدائرة نفوذها، وذلك قصد 
أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  القانون  مع  املالءمة 
مجالس الجماعات الترابية الذي نص في مادته 102 على أن انتخاب 
أعضاء مجالس العماالت واألقاليم يتم من طرف هيئة ناخبة تتألف 
من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو اإلقليم املعني. وبالتالي 
ألغى أحقية الغرف الفالحية في انتخاب ممثل لها بمجالس العماالت 
ذات  غير   27.08 القانون  من   27 املادة  أصبحت  وبالتالي  واألقاليم، 

جدوى ووجب حذفها للمالءمة؛

نفس ال�ضيء ينطبق أيضا على مقترح القانون الثاني، والذي يق�ضي 
بنسخ املادة 6 من القانون 04.97 بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصيد 
البحري. يهدف هذا املقترح إلى نسخ املادة 6 من القانون رقم 04.97 
بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري التي تنص على انتخاب 
كل غرفة من غرف الصيد البحري من بين أعضائها ممثال لكل عمالة أو 
إقليم تابع لدائرة نفوذها، وذلك قصد املالءمة مرة أخرى مع القانون 
الجماعات  مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي 
العماالت واألقاليم  انتخاب أعضاء مجالس  الذي نص على  الترابية 
من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة 

للعمالة أو اإلقليم املعنيين؛

نفس املالءمة أيضا بالنسبة ملقترح القانون الثالث، الذي يق�ضي 

بنسخ املادة 22 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام األسا�ضي لغرف 
الصناعة التقليدية. فبعدما ألغى القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق 
الصناعة  غرفة  حق  الترابية  الجماعات  مجالس  أعضاء  بانتخاب 
التقليدية في انتخاب ممثلين لها بمجالس العماالت واألقاليم، بنصه 
عن انتخاب أعضاء مجالس العماالت واألقاليم من طرف هيئة ناخبة 
اإلقليم  أو  للعماالت  التابعة  الجماعات  مجالس  أعضاء  من  تتألف 
املعني، فإن املادة 22 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام األسا�ضي 
لغرف الصناعة التقليدية لم تعد ذات جدوى، وبالتالي وجب نسخها 
أعاله،  إليه  املشار   59.11 رقم  التنظيمي  القانون  مع  املالءمة  قصد 
الذي نسخ الجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرابع املتعلق باألحكام 
الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية من القانون رقم 

09.97 املتعلق بمدونة االنتخابات.

وخالصة مقترحات القوانين الثالث، هو مالءمة األنظمة األساسية 
التقليدية  الصناعة  وغرف  البحري،  الصيد  وغرف  الفالحة،  لغرف 
بحذف املواد التي تنص على انتخاب ممثلين لها بمجالس العماالت أو 
األقاليم التابعة لنفوذها، مالءمته مع املادة 102 من القانون التنظيمي 
59.11 التي تنص على أن انتخاب أعضاء مجالس العماالت واألقاليم 
من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة 

للعمالة أو اإلقليم.

وأنتقل إلى مقترح القانون الرابع، وهو أيضا يتعلق بمالءمة ولكن 
مالءمة من نوع آخر. مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة 30 من القانون 
والصناعة  التجارة  لغرف  األسا�ضي  بالنظام  املتعلق   38.12 رقم 

والخدمات. لقد كان من املستجدات املهمة التي جاءت بها القوانين 

املتعلقة بالجماعات الترابية والقوانين ذات الصلة بمختلف األنظمة 

النتخاب  قاعدة  العلني  التصويت  اعتبار  املهنية،  للغرف  األساسية 

الرئيس ونوابه وأجهزة املجلس واتخاذ كل قرارات املجلس، مما اعتبر 

خطوة في اتجاه تخليق الحياة السياسية ومحاربة العديد من أشكال 

الفساد واملصائب التي تعرفها مجالس الجماعة الترابية والغرف املهنية 

أثناء انتخابها ألجهزتها.

وفي هذا اإلطار، تم تغيير وتتميم القانون رقم 38.12 املتعلق بالنظام 

األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، بالقانون 62.15 الصادر 

التصويت  اعتماد  تم  1.15.95، حيث  رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

الغرفة،  العلني بدال من التصويت السري، كقاعدة النتخاب أجهزة 

وقاعدة التخاذ جميع املقررات التي تتخذها هذه الغرفة. لكن تم إغفال 

هذه القاعدة باالحتفاظ بعبارة »التصويت السري« في املادة 30 خاصة 

في فقرتها التاسعة، وبالتالي تقدم فريقنا، فريق العدالة والتنمية بهذا 

املقترح قانون قصد حذف عبارة »السري« من هذه املادة مالءمة مع 

مقتضيات القانون رقم 62.15 املشار إليه أعاله والسالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته.
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لاي دثلارئيس:

شكرا للسيد النائب، أشكر كذلك السيد املقرر نور الدين رفيق 
على كل املجهودات املبذولة لتوفير كل الشروط لعقد هذه الجلسة. 
أفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيد النائب محمد املالحي بإسم 
فهاد  املالحظات  بعض  لكم  الوزير  السيد  األغلبية..  ومجموعة  فرق 

املوضوع؟.. ال أعتقد، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثلملالحيثبإسمثفرقثومجم5علثلألغلب ل:

شكرلثلاي دثلارئيسثلملحترم،

لاي دةثلا5زيرة،

لاي دثلا5زير،

لاي دلتثولاي دةثأعر ءثمجلسثلان5لبثلملحترمي0،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فرق ومجموعة األغلبية، ملناقشة 
وهي  املهنية.  بالغرف  الصلة  ذات  القوانين  مقترحات  من  مجموعة 
مقترحات قوانين تدخل في إطار مالءمة النصوص التشريعية ومع ما 
ترتب عن تطبيق دستور 2011 من قوانين تنظيمية جديدة أعادت 
الترابية خاصة على  التنظيم الذي كانت تعرفه الجماعات  في  النظر 

مستوى مجالس العماالت واألقاليم.

وينبغي أن أغتنم هذه الفرصة في البداية، للتعبير عن أملنا كأغلبية 
حكومية في اعتبار التصويت اإليجابي على هذه املقترحات مناسبة لفتح 
نقاش حول أهمية مقترحات القوانين، وضرورة التفاعل الحكومي معها، 
بواجبهم  للقيام  البرملان  للسيدات والسادة أعضاء  بغية فتح املجال 
الدستوري، والذي بقدر ما يتجسد في مناقشة مشاريع القوانين، بقدر 

ما ينبغي أن ينصب على مقترحات القوانين.

وبهذا الخصوص، فإننا نعتبر أن لحظة مناقشة والتصويت على 
مقترحات القوانين، ينبغي أن تكون فرصة الستحضار ضرورة مالءمة 
املنظومة القانونية الوطنية ككل، مع ما ترتب عن تطبيق دستور 2011 
بالسرعة  نواكبها  أن  ينبغي  والتي  املنظومة،  داخل هذه  تغييرات  من 
الالزمة حتى نكون في مستوى التحديات املطروحة، علينا للمساهمة في 
إيجاد بيئة قانونية متجانسة. كما أنه علينا واجب االستعداد ملرحلة 
قادمة نوعية على املستوى التشريعي، بدخول القانون التنظيمي للدفع 
بعدم دستورية القوانين حيز التنفيذ، بعد استكمال املسطرة التشريعية 
املتعلقة به في األسابيع املقبلة إن شاء هللا. حيث ستكون جل النصوص 
القوانين  أيضا  تضم  متجانسة  ككتلة  الدستور  مع  املطابقة  الغير 
التنظيمية عرضة للطعون أمام مختلف محاكم اململكة، ولذلك فإنه 
ينبغي أن نكون جاهزين، وأن نساهم بدورنا في تحقيق االنسجام داخل 
املنظومة القانونية، وأن ال نتركها مليئة بالثغرات والتناقضات، وبالتالي 

عرضة لإللغاء القضائي عن طريق املحكمة الدستورية.

وفي هذا اإلطار، فإننا نعتبر أن مقترحات القوانين األربعة واملتعلقة 
بنسخ املادة 27 من القانون رقم 24.08 بمثابة النظام األسا�ضي للغرف 
الفالحية، واملادة 6 من القانون رقم 07.97 بمثابة النظام األسا�ضي 
لغرف الصيد البحري، واملادة 22 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام 
النصوص  التقليدية، وذلك قصد مالءمة  األسا�ضي لغرف الصناعة 
القانونية املرتبطة بها مع القانون التنظيمي املتعلق بالعماالت واألقاليم. 
وتغيير املادة 30 من القانون رقم 38.12 املتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف 
الصناعة والتجارة والخدمات، وذلك قصد تعميم التصويت العلني على 
انتخابات كل أجهزة وهياكل هذه الغرف، على غرار باقي االنتخابات التي 

تهم كل أصناف الجماعات الترابية والغرف املهنية.

إننا نعتبر أن مقترحات القوانين هذه، تشكل مناسبة لطرح مقترحات 
اإليجابي  النقاش  فإن  وذلك  الحكومة،  مع  باتفاق  وذلك  جديدة 
واالستماع املتبادل ال يمكن إال أن يؤدي لنتائج إيجابية إذ تبلورت فكرة 
تعديل مواد أخرى ويتعلق األمر بنسخ كل من الفقرة الخامسة من املادة 
10 واملادة 33 من النظام األسا�ضي للغرف الفالحية، والبند الثالث من 

املادة 10 من النظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية.

لاي دثلارئيس،

لاي دةثلا5زيرةثلملحترمل،

لاي دلتثولاي دةثأعر ءثمجلسثلان5لب،

إن النقاش الذي يتم بصدده مقترحات القوانين هذه، شكل أيضا 

فرصة للتعبير عن الرغبة في القيام بعمل استباقي، يتمثل في النقاش 

والتفاعل الهادف حول املقتضيات القانونية بدل مناقشته عند اقتراب 

أن  كما  الزمن.  تحت ضغط عنصر  االنتخابية  االستحقاقات  موعد 

هذا النقاش أبرز رغبة كل األطراف في إعادة النظر بصفة شمولية في 

القوانين املؤطرة لعمل الغرف املهنية، والتي ينبغي تأهيلها بشكل أفضل 

لتقوم بمهامها املنوطة بها على أحسن وجه، فال يعقل أن تراهن بالدنا 

الغرف  لهذه  يكون  أن  دون  ومندمجة  شاملة  اقتصادية  تنمية  على 

املهنية أي دور يذكر.

لذا، نعتبر أن الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت م�ضى إلعادة 

النظر في تنظيم ودور هذه الغرف التي أخذت شكل مؤسسات عمومية 

دون أن تساهم بقسط وافر من التنظيم والتحفيز والتشجيع لستة 

مجاالت تحتل مكانة محورية في اقتصادنا الوطني، وبالتالي حان الوقت 

إلعادة النظر في تنظيم املجاالت املرتبطة بالصناعة والتجارة والخدمات 

والفالحة والصناعة التقليدية والصيد البحري.

سنصوت  الحكومية،  لألغلبية  كمكونات  فإننا  ذلك،  انتظار  وفي 

إيجابا على كل مقترحات القوانين املطروحة للتصويت في هذه الجلسة، 

والسالم عليكم ورحمة هللا.
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لاي دثلارئيس:

شكرا للسيد النائب، بإسم فروق املعارضة الكلمة للسيد النائب 
موالي هشام املهاجري. السيد الرئيس.. تفضل.

لان ئبثلاي دثمحمدثلشروضوثضئيسثفريقثلألص الثولملع صرة:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

شكرلثلاي دثلارئيس،

لاي دثلا5زير،

لاي دةثلا5زيرة،

لاي دلتثولاي دةثلان5لبثلملحترمي0،

في البداية بإسم فرق املعارضة، وهادي أول مرة أقول هذه الكلمة 
بعد التحاق زمالئنا للمعارضة. بإسم فرق املعارضة، أتشرف بمناقشة 
مقترحات القوانين التالية: مقترح يتعلق بنسخ املادة 22 من القانون 
18.09 املتعلق بغرف الصناعة التقليدية؛ وأيضا مقترح قانون يق�ضي 
بنسخ املادة 6 املتعلق بغرف الصيد البحري؛ مقترح قانون يق�ضي بنسخ 
مقترح  وأخيرا  الفالحية؛  للغرف  األسا�ضي  بالنظام  املتعلق   27 املادة 
قانون يق�ضي بتغيير املادة 30 من القانون املتعلق بالنظام األسا�ضي 

لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

والبد في هذا الباب أنا أشكر الفريق املحترم الذي قدم هاد التعديل 
فهاد املواد هادي، ألضيف أن املمارسة أبانت أن مجموعة من القوانين 
التنظيمية فيها مجموعة من النواقص، ويقت�ضي األمر مراجعتها. وأذكر 
بالخصوص القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية اللي فيها 
مجموعة من اإلشكاالت، ونعرف اليوم أن الجماعات الترابية من خالل 

تطبيق هاد القوانين التنظيمية تعرف عدة مشاكل.

أيضا من شأن هذه املقترحات قوانين إضفاء مزيد من الديمقراطية 
والشفافية في عملية انتخاب الغرف املهنية، وتنعرفو من بين املبادئ 
األساسية هو مبدأ التدبير الحر، والتصويت العلني. وبالتالي، ال يسعنا 
في فرق املعارضة إال أن نصوت باإليجاب على هذه املقترحات القوانين، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

لاي دثلارئيس:

النائب مصطفى الشناوي..  الكلمة للسيد  شكرا للسيد الرئيس، 
السيد الوزير لكم رغبة في تقديم توضيح فيما يخص استجابة الحكومة 

لكل ما له عالقة بمقترحات القوانين؟ تفضل..

لاي دثمصطفىثللخلفي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 0ثولملجتمعثلملدنيثلان طقثلارسميث

بإسمثللحك5مل:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

لاي دثلارئيس،

لاي دلتثولاي دةثأعر ءثلملجلس،

تفاعل  أؤكد  أن  الداخلية  وزير  السيد  عن  نيابة  البداية  في  أود 
الحكومة إيجابا مع مقترحات القوانين األربعة املعروضة على املجلس 
املوقر، والتي تقدم بها فريق العدالة والتنمية، من أجل إدخال تعديالت 
محدودة على األنظمة األساسية الخاصة بالغرف املهنية، والتي ترمي 
األساسية  لألنظمة  بالنسبة  واملالءمة  االنسجام  تحقيق  إلى  فقط 
املذكورة. وإذ تعبر الحكومة قبولها بهاد املقترحات والتعديالت اإلضافية 
كجزء من اإلرادة في إعطاء دفعة ملقترحات القوانين على املستوى.. 

املقدمة من قبل أعضاء املجلس في املستقبل، وشكرا.

لاي دثلارئيس:

شكرا للسيد الوزير، أعرض للتصويت املادة.. السيد الرئيس.

لان ئبثلاي دثعبدثهللاثب5ولي5:

شكرلثلاي دثلارئيس،

لاي دثلا5زير،

لاي دلتثولاي دةثلان5لب،

السيد الرئيس عندنا إشكال فهذا االستدراك ديال املادة الفريدة، 
ما عارفينش  دابا حنايا  التوضيحات. ألنه  تعطانا عليه بعض  حبذا 
كيفاش جاء وعالش جاء؟ إلى غير ذلك. حبذا أنه إما املقرر أو السيدة 
رئيسة اللجنة تعطينا توضيحات حول هذا املوضوع قبل التصويت 

شكرا.

لاي دثلارئيس:

السيدة رئيسة اللجنة تفضلي، أجي نشوفوك مركزيا تفضلي.

لادلخل لث لجنلث ضئييلث لملريني،ث زك لث لاي دةث لان ئبلث
وللجم ع تثلاترلب لثولايكنىثوس  سلثلملدننل:

لاي دثلارئيس،

لاي دةثولاي دلتثلابرمل ي ي0،

طبعا حنا توصلنا بمقترح قانون من طرف فريق العدالة والتنمية، 
اللي برمجناه باش يكون املناقشة ديالو بحضور السيد الوزير. وخالل 
االجتماع ديال اللجنة كان مقترح من طرف فريق التجمع الدستوري 
على أنه يتم أيضا تعديل هادوك املواد األخرى اللي تضادفت على املادة 
األولى، وكان اتفاق ديال السيد الوزير، واالتفاق ديال كافة األعضاء 
ديال اللجنة وصوتنا على التعديالت كلها. إذن.. تندير التوضيح ديال 

هاد ال�ضي اللي وقع استدراك.
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لاي دثلارئيس:

باإلضافة إلى ما جاءت به السيدة الرئيسة، هناك فقط مالءمة 

بارتباط مع القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات الترابية. فهذا �ضيء 

كان ضروري يكون موضع استدراك في املوضوع، السيد الوزير.

لاي دثمصطفىثللخلفي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 0ثولملجتمعثلملدنيثلان طقثلارسميث

بإسمثللحك5مل:

أوال هاد االستدراك راه تناقش في اللجنة، وتضاف ألنه ما كانش في 

املقترح القانون األصلي، فتضاف ووافقت عليه اللجنة. وبالتالي حنا مع 

هاد.. ما كاينش إشكال.

لاي دثلارئيس:

شكرا للجميع.

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملقترح القانون األول املتعلق 

بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة والخدمات: اإلجماع.

صادق مجلس النواب على مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة 30 من 

القانون رقم 38.12 املتعلق بالنظام األسا�ضي لغرف التجارة والصناعة 

والخدمات.

أعرض املقترح الثاني، املتعلق بالنظام األسا�ضي للغرف الفالحية، 

عليها  كما صادقت  للتصويت  الثاني  القانون  مقترح  عنوان  وأعرض 

اللجنة:

املوافقــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــــون: ال أحد

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملقترح القانون الثاني:

املوافقــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــــون: ال أحد

الفقرة  بتغيير  يق�ضي  قانون  مقترح  على  النواب  مجلس  صادق 
الخامسة من املادة 10 واملادتين 27 و33 من القانون رقم 27.08 بمثابة 

النظام األسا�ضي للغرف الفالحية.

املقترح الثالث متعلق بالنظام األسا�ضي لغرف الصناعة التقليدية.

أعرض عنوان مقترح القانون الثالث للتصويت كما صادقت عليه 
اللجنة:

املوافقــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــــون: ال أحد

أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملقترح القانون الثالث:

املوافقــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــــون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مقترح قانون يق�ضي بنسخ البند الثاني 
من املادة 10 واملادة 22 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام األسا�ضي 

لغرف الصناعة التقليدية.

أعرض  البحري.  الصيد  لغرف  األسا�ضي  بالنظام  املتعلق  املقترح 
للتصويت املادة الفريدة املكونة ملقترح القانون الرابع:

املوافقــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــــون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة 6 من 
القانون رقم 4.97 بمثابة النظام األسا�ضي لغرف الصيد البحري.
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محررثللجليلثللح دنلثولاتيعي0

لات ضيخ: الثالثاء 20 رمضان 1439ه )5 يونيو 2018م(.

لارئ سل: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

لات5ق ت: ساعة وأربعين دقيقة، ابتداء من الساعة الحادية عشر 
صباحا والدقيقة األربعين.

جدولثلألعم ل: الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

مشروع قانون رقم 07.18 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .•
الخدمات الجوية املوقع بالرباط في 27 دجنبر 2017 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية النيجر؛

تعديل  على  بموجبه  يوافق   08.18 رقم  القانون  مشروع  .•
املعتمد  األزون  لطبقة  املستنفدة  املواد  بشأن  مونتريال  بروتوكول 

بكيغالي عاصمة رواندا في 15 أكتوبر 2016؛

اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   09.18 رقم  قانون  مشروع  .•
التعاون القضائي في املواد املدنية والتجارية واإلدارية، املوقعة بالرباط 

في 26 دجنبر 2017 بين اململكة املغربية وجمهورية النيجر؛

مشروع قانون رقم 10.18 يوافق بموجبه على االتفاق حول  .•
 5 في  بالرباط  املوقع  املشترك،  البصري  والسمعي  السينمائي  اإلنتاج 

دجنبر 2017، بين اململكة املغربية والجمهورية البرتغالية؛

27.18 يق�ضي باملصادقة على املرسوم  مشروع قانون رقم  .•
بقانون رقم 2.18.117 الصادر في 6 جمادى األخيرة 1439 هجري )23 
فبراير 2018( بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل اآللي للمعلومات 

ألغراض جبائية.

مشروع قانون رقم 87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99  .•
القا�ضي بإنشاء املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية؛

مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة  .•
إلكترونية ومواكبتها؛

املشروع قانون رقم 89.17 خاص بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
15.95 املتعلق بمدونة التجارة.

لاي دثللحبيبثلمل اكيثضئيسثمجلسثلان5لب،ثضئيسثللجليل:

إلى  النواب  والسادة  السيدات  الوزراء،  والسادة  السيدة  ننتقل 
اإلتفاقيات.  مشاريع  من  مجموعة  بدراسة  املتعلقة  الثانية  الجلسة 

الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم هذه االتفاقيات.

لاشؤو0ث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث ب5ستل،ث م5ي لث لاي دةث
للخ ضج لثولاتع و0ثلادولي:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

لاي دثلارئيسثلملحترم،

لاي دلتثولاي دةثلان5لبثلملحترمي0،

مشاريع  أربعة  املوقر،  مجلسكم  على  اليوم  أعرض  أن  يسعدني 
الثنائية  العالقات  تهم  اتفاقيات  ثالث  على  بموجبها  يوافق  قوانين 
للمملكة مع عدة دول شقيقة وصديقة، واتفاقية ذات طابع متعدد 
األطراف، إضافة إلى مرسوم بقانون يهم تبادل املعطيات ذات الطابع 

الضريبي.

تهم  ثنائية،  اتفاقيات  بثالث  األمر  يتعلق  الثنائي،  املستوى  على 
باألساس الفضاء اإلفريقي واألوروبي.

التعاون القضائي في املواد املدنية والتجارية  اتفاقية تخص  أول 
واإلدارية بين اململكة املغربية وجمهورية النيجر، املوقعة بالرباط في 26 

دجنبر 2017.

املغربية بجمهورية  اململكة  تربط  التي  املتميزة  العالقة  إطار  ففي 
النيجر، تم التوقيع على هذه اإلتفاقية والتي تتلخص مقتضياتها فيما 

يلي:

الحق في اللجوء إلى املحاكم واملساعدة القضائية وممارسة  ..1
املهن القضائية الحرة كاملحاماة مثال.

في  القضائية  وغير  القضائية  األوراق  تبليغ  طرق  تحديد  ..2
املجال التجاري واإلداري واملدني، وكذا كيفية تنفيذ اإلنابات القضائية 

وإضفاء الصيغة التنفيذية لألحكام.

التحكيمية  واملقررات  القضائية  األحكام  وتنفيذ  اإلعتراف  ..3
والعقود الرسمية.

تبادل املعلومات القانونية فيما يتعلق بالتشريع واالجتهادات  ..4
القضائية في املجال التجاري واإلداري واملدني.

الرسمية  والوثائق  املدنية  الحالة  بعقود  املتبادل  اإلعتراف  ..5
إلى التصديق لدى  البلدين دون الحاجة  الصادرة عن سلطات أحد 

الطرف اآلخر.

ثاني اتفاقية، دائما مع جمهورية النيجر، وهي تهم خدمات النقل 
الجوي، وهذا يدخل في إطار تعزيز انفتاح اململكة على الفضاء اإلفريقي 
وتقوية شبكة الربط الجوي مع الدول اإلفريقية، تم التوقيع على اتفاق 
بشأن خدمات النقل الجوي بين اململكة املغربية وجمهورية النيجر في 

الرباط بتاريخ 26 دجنبر 2017.

التجاري والسياحي  التبادل  تنشيط  في سياق  ويأتي هذا االتفاق 
إلى  أساسا  االتفاق  هذا  ويهدف  البلدين.  بين  اإلستثمارات  وتشجيع 
تمكين مؤسسات النقل الجوي في البلدين، من تقديم مجموعة متنوعة 
من الخدمات، تهم نقل الركاب والبضائع واإلرساليات؛ ثانيا يمنح لكل 
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كل طرف،  إقليم  بأجواء  الطيران  االتفاق، حق  هذا  بموجب  طرف 
الجوية  الخطوط  في جميع  الجوي  النقل  وحقوق استغالل خدمات 

املحددة في الجدول امللحق بهذا االتفاق؛

ثالثا تسهيل دخول التقنيين والفنيين والعمال بالخطوط الجوية 
للبلدين إلى إقليم الطرف اآلخر، لتشغيل الخدمات الجوية املنصوص 
الدخول  تحكم  التي  واألنظمة  القوانين  وفق  االتفاق،  هذا  في  عليها 
تهم  املقتضيات  من  مجموعة  وأخيرا  واملغادرة؛  والتشغيل  واإلقامة 

السالمة الجوية وأمن الطيران.

ثالثا، اإلتفاقية حول اإلنتاج السينمائي والسمعي لتطوير العالقات 
بين اململكة املغربية وجمهورية البرتغال، قد تم التوقيع على اإلتفاقية 
حول اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري املشترك بين اململكة املغربية 
وجمهورية البرتغال في االجتماع رفيع املستوى املنعقد في الرباط في 5 
دجنبر 2017، إذ تعتبر البرتغال شريكا أساسيا للمملكة في عدة مجاالت 
منها اقتصادية وإجتماعية، وكذا ثقافية، وهذا راجع ملتانة العالقات 
والروابط التاريخية والقرب الجغرافي بين البلدين، مما يسهل عملية 
التالقح الثقافي والحضاري فيما بينهم، كما سيشكل هذا االتفاق بوابة 
للرفع من مستوى التبادل الثقافي ومواكبة الحركة الثقافية واإلبداعية 
في البلدين، ويهم هذا االتفاق مجال تطوير وتوسيع التعاون السينمائي 
بين البلدين، وذلك على مستوى تعزيز وتسهيل اإلخراج السينمائي عبر 
اإلنتاج املشترك لألعمال التي من شأنها املساهمة في تطوير الصناعات 
املتعلقة باإلنتاج السينمائي والسمعي البصري بين البلدين، واإلسهام 

في تنمية مبادلتهما الثقافية والتجارية.

على مستوى املتعدد األطراف، تندرج مصادقة املغرب على تعديل 
املعتمد  األوزون،  لطبقة  املستنفذة  املواد  بشأن  موريال،  بروتوكول 
بكيغالي في 15 أكتوبر2016، في إطار التزام املغرب بالعمل على املساهمة 
يأتي  في التصدي لظاهرة االحتباس الحراري بمختلف مظاهره، كما 
كخطوة تكميلية ملصادقة املغرب على مجموعة كبيرة من اإلتفاقيات 

الدولية املعنية بقضايا حماية البيئة والتنمية املستدامة.

املوقع من  لبروتوكول موريال  الرئي�ضي  الهدف  أن  بالذكر  وجدير 
قبل197 دولة واملصادق عليه فعليا من طرف 36 دولة، يتمثل في حماية 
طبقة األزون، من خالل اتخاذ تدابير ملراقبة اإلنتاج العالمي واالستهالك 

اإلجمالي للمواد التي تعتبر مستنفذة لطبقات األوزون

مع اإلبقاء على الهدف النهائي املتمثل في القضاء على هذه املواد، 
عن طريق تطوير املعارف العلمية والتكنولوجية البديلة.

مادة  إدراج  هو  التعديل  هذا  من  الهدف  أن  اإلشارة  وتجدر 
األوزون  بطبقة  املضرة  املواد  هذه  الئحة  في  الهيدروفليوكاربون 
الهوائية.  املكيفات  صناعة  في  وخصوصا  الصناعة،  في  واملستعملة 
شأنها  من  التعديل،  هذا  مقتضيات  تفعيل  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 
املساهمة في تنفيذ املغرب لتعهداته بموجب مساهمته املحددة وطنيا، 

إلى  تهدف  والتي  املناخ،  بشأن  باريس  عنها طبقا التفاقية  أعلن  التي 
تقليص االنبعاثات بنسبة %42 في أفق 2030.

آخر مشروع وهو مشروع مرسوم بقانون، أعرضه أمام أنظاركم 
الذي هو يسن أحكاما انتقالية في شأن التبادل اآللي للمعلومات ألغراض 
تم عرضه  والتي  عليه  املصادقة  استكمال مسطرة  إطار  في  جبائية، 
واملصادقة عليه في لجنتي الخارجية للبرملان في أبريل املا�ضي، فيما بين 

الدورتين البرملانيتين لهاد السنة التشريعية.

ويهدف مشروع هذا املرسوم بقانون إلى سن أحكام انتقالية من 
أجل تأهيل الهيئات واملؤسسات املالية، وبخصوص مؤسسات االئتمان 
التأمين،  التأمين وإعادة  في حكمها، وكذا مقاوالت  املعتبرة  والهيئات 
وجميع املؤسسات املالية املعنية األخرى، لتقديم املعلومات املتعلقة 
وتلقائية  مباشرة  بصورة  واالعتباريين  الذاتيين  األشخاص  بمداخل 
تجري  التي  البلدان  في  املختصة  الضريبية  السلطات  إلى  ومنتظمة 
مفاوضات معها قصد إبرام اتفاقيات حول التبادل اآللي للمعلومات 
قائمة  تحديد  أمر  بقانون  املرسوم  هذا  أوكل  وقد  جبائية.  ألغراض 
الهيئات واملؤسسات السالفة الذكر، إلى السلطات التي تتولى اإلشراف 
واملراقبة على هذه الهيئات واملؤسسات طبقا للتشريع الجاري به العمل.

كما نص هذا املرسوم بقانون على تبليغ إدارة الضرائب باملعلومات 
التي يتم اإلدالء بها، باعتبارها الجهة املكلفة بتتبع املعلومات املتعلقة 

بالوضعيات الجبائية.

وفي األخير أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة أعضاء 
لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين 
بالخارج، وكذا رئيسها ومقررها، على ما أبدوه من اهتمام وتعاون بناء 
خالل مناقشة هذه املشاريع، التي تعد فعال لبنة هامة تهدف إلى تقوية 
عالقة بالدنا على املستوى الثنائي وترسيخ موقعه على الصعيد املتعدد 

األطراف، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لاي دثلارئيس:

شكرا للسيدة الوزيرة، كذلك الشكر ملقرر اللجنة السيد النائب 
فرق  بإسم  الكلمة،  بإعطاء  املناقشة  باب  وأفتح  الزويتن.  محمد 

ومجموعات األغلبية للسيد النائب الحبيب حسيني.

ومجم5علث فرقث ب سمث حي نيث للحبيبث لاي دث لان ئبث
لألغلب ل:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارح مث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي0،

لاي دثلارئيس،

لاي دةثلا5زيرة،

لاي دثلا5زير،
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لاي دةثولاي دلتثلان5لبثلملحترمي0،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فرق ومجموعات األغلبية، في إطار 
مناقشة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على مجموعة من اإلتفاقيات، 
والتي باملناسبة تمت املصادقة عليها باإلجماع في لجنة الخارجية والدفاع 

الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج.

وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  املوقعتين  االتفاقيتين  بينها  ومن 
النيجر

واللتان تهمان الخدمات الجوية والتعاون القضائي في املواد املدنية 
والتجارية واإلدارية، وهما االتفاقيتين املوقعتين على التوالي ما بين سنتي 
2016 و2017 ويدخالن في إطار تعزيز وتقوية العالقة، عالقة بالدنا 
مع الدول اإلفريقية بما يضمن انفتاحها على كل اإلمكانيات املتاحة 
ولتمكين مؤسسات البلدين من استغالل واستثمار كل املؤهالت من 
أجل تقديم خدمات متنوعة وذات جودة وكذا تطوير واعتماد أساليب 

حديثة وقادرة على املنافسة.

يسعى  الجوية  بالخدمات  املتعلق  االتفاق  فإن  اإلطار  هذا  وفي 
إلى تسيير وتعزيز وتوفير نظام نقل جوي دولي مبني على املنافسة بين 
الحتياجات  وفقا  جوية  خدمات  يقدم  الجوي،  النقل  مؤسسات 
في  واألمن  السالمة  أعلى درجات  والشاحنين وكذا ضمان  املسافرين 

النقل الجوي الدولي.

فيما تتوخى اإلتفاقية الثانية تحقيق التعاون بناء ومثمر في مجال 
تدفقات  ومواكبة  بها  العمل  وتيسير  به  املرتبطة  املهن  وكل  القضاء 
الحركات البشرية واملوارد املالية بين بالدنا وجمهورية النيجر وما قد 
تخلفه هذه التدفقات من تأثيرات سلبية على مستوى األمن، لذلك 
يتعين استعمال أعلى درجات اليقظة وبلورة مضامين هذه اإلتفاقية 

بشكل كلي والحرص على تنفيذها من الجانبين املغربي والنيجيري.

أما في ما يخص انخراط املغرب في االهتمامات الدولية وااللتزام 
بها واملتعلقة أساسا بالتغييرات املناخية املستقبلية وتأثيراتها فإننا في 
فرق ومجموعة األغلبية نثمن موافقة املغرب على تعديل البروتوكول 
مونتريال بشأن املواد املستنفذة بطبقة األوزون املعتمد بكيغالي برواندا 
الحراري  اإلحتباس  ظاهرة  من  التدريجي  التخفيف  إلى  يهدف  والذي 

بمعدل 0.5 درجة بحلول عام 2100.

السيد الرئيس، إن اإلنفتاح على التجارب العاملية خاصة الناجحة 
منها في مجاالت اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري واإلبداعي بشكل 
على  وتسويقه  الوطني  بإنتاجنا  للتعريف  ملحة  ضرورة  أصبح  عام 
املستوى العالمي ولنا من اإلمكانيات واملؤهالت ما يجعل بالدنا حاضرة 
بقوة في املحافل الدولية، وفي حالة اإلستثمار في هذه اإلمكانيات بالشكل 

الجيد واملطلوب.

وفي هذا الصدد فإننا نثمن كذلك مصادقة بالدنا على االتفاق املوقع 

مع الجمهورية البرتغالية في مجال اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري 
اإلنتاج  خالل  من  اإلخراج  وتسهيل  تعزيز  إلى  يهدف  والذي  مشترك 
املشترك لألعمال التي من شأنها أن تساهم في تطوير الصناعات املتعلقة 
باإلنتاج السمعي والبصري بالبلدين، واملساهمة في تنمية مبادالتهما 

الثقافية التجارية ملا لذلك من انعكاسات إيجابية على الطرفين.

السيد الرئيس، في إطار املفاوضات الجارية مع بعض الدول األجنبية 
في شأن التبادل اآللي للمعلومات بأغراض جبائية بالنسبة لألشخاص 
الذاتيين واالعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول، فإننا في فرق 
ومجموعة األغلبية وكذلك الشأن بالنسبة لفرق املعارضة صوتنا في 
باملصادقة  القا�ضي  القانون  لجنتنا املوقرة باإلجماع لصالح مشروع 
على املرسوم بالقانون املتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل اآللي 
للمعلومات ألغراض جبائي، وذلك بهدف تأهيل الهيئات واملؤسسات 
في حكمها  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  وبالخصوص مؤسسات  املالية 
وكذا مقاوالت التأمين وإعادة التأمين وجميع املؤسسات املالية املعنية 
الذاتيين  األشخاص  بمداخيل  املتعلقة  املعلومات  لتقديم  األخرى 
واالعتباريين املشار إليهم أعاله بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة إلى 
التبادل  باتفاقيات  املعنية  البلدان  في  املختصة  الضريبية  السلطات 
اآللي للمعلومات املذكورة ألغراض جبائية، وهو األمر الذي من شأنه 

ترسيخ وتقوية املراقبة وضمان شفافية املعلومات التجارية واملالية.

السيد الرئيس، موقفنا في فرق ومجموعة األغلبية من هذه املشاريع 
قوانين والتي تدخل في إطار انفتاح بالدنا على املبادرات الدولية والوفاء 
بالتزاماتها اتجاه مختلف األطراف املتعاونة واملستجيبة ملعايير التعاون 
املثمر هو إيجابي، لذلك سنصوت لصالح هذه املشاريع، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لاي دثلارئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة باسم فرق املعارضة للسيد النائب 
عالل العمراوي.

لان ئبثلاي دثعاللثلاعمرلويثب سمثفرقثلملع ضضل:

خ تمث علىث ولايالمث ولاصالةث لارح مث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي0،

لاي دثلارئيسثلملحترم،

لاي دةثلا5زيرة،ثلاي دثلا5زير،

لاي دلتثولاي دةثلان5لبثلملحترم05،

يسعدني أن أتناول الكلمة باسم فرق املعارضة حول 5 اتفاقيات 
تندرج ثالثة منها في إطار الثنائي واثنين في إطار املتعدد األطراف.

املبرمتين مع جمهورية  باالتفاقيتين  الثنائي نشيد  املستوى  فعلى 
النيجر، هاذ الدولة الجارة والشقيقة والحليفة، هاذ اإلتفاقية األولى 
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بشأن التعاون القضائي في املسائل املدنية والتجارية واإلدارية ستكون 
فرصة للبلدين لتبادل املعلومات القانونية واالجتهادات القضائية في 
املجال التجاري واإلداري واملدني، ال سيما وأن هاذ اإلتفاقية ستتوج 

التعاون القائم بين وزارتي العدل في البلدين.

فرق  في  نعتبر  الجوي  النقل  خدمات  بشأن  الثانية  واالتفاقية 
املعارضة ال تقل أهمية عن األولى بالنظر إلى اإلنفتاح الذي قد تتيحه 
لبالدنا على فضائه اإلفريقي من خالل تقوية شبكة الربط الجوي بين 
عدد من الدول اإلفريقية والتي ستكون فرصة مرة أخرى أيضا بالنسبة 
مستوى  على  استثماراتها  من حجم  للرفع  املغربية  امللكية  للخطوط 
خدماتها املتنوعة بين نقل الركاب والبضائع واإلرساليات، كما ستفتح 
هاذ اإلتفاقية املجال أمام تبادل تجاري وسياحي مهم من جهة، وتعاون 
أمني يسير في اتجاه تعزيز السالمة الجوية وأمن الطيران فوق أجواء 

البلدين من جهة أخرى؛

السينمائي  باإلنتاج  واملتعلقة  الثالثة  الثنائية  لالتفاقية  بالنسبة 
والسمعي البصري املشترك مع جمهورية البرتغال، هاذ الدولة اللي طبعا 
تيجمعنا معاها الكثير ثقافيا وتاريخيا وحضاريا تعتبر أساسية لتمتين 
الروابط الثقافية والحضارية بين الشعب املغربي والبرتغالي واللذين 
الشقيقتين  الدولتين  هاذ  بين  التواصل  يبقى  الجغرافي  القرب  رغم 
والجارين ضعيفا مقارنة مع دول جوار أخرى، لذا نرى في فرق املعارضة 
أن العمل بهاذ اإلتفاقية سيعزز تطور الصناعة السينمائية ببالدنا، 

ويسهم في نفس الوقت في تنمية املبادالت الثقافية والتجارية الثنائية 

على أن تراعى طبعا خصوصيات كل بلد عند أي إبداع مشترك؛

البروتوكول  فنثمن  األطراف  املتعدد  التعاون  مستوى  على  أما 

اململكة  بكيغالي،  املعتمد  األوزون  لطبقة  املستنفذة  باملواد  املتعلق 

املغربية تقوم بدور ريادة في ما يخص املحافظة على البيئة، وتؤكد طبعا 

إلتزام البالد ديالنا على املستوى الدولي في املساهمة في التصدي لظاهرة 

اإلحتباس الحراري بمختلف تجلياته، واليوم بعد اتفاق باريس واللي 

انخرطت فيه البالد ديالنا والي احتضنت بنجاح الكوب 22، بهدف دعم 

اآلليات الهادفة لحماية طبقة األوزون في ترجي مرة أخرى عزم بالدنا 

على مواصلة رفع اتحدياتها في القضايا املرتبطة بحماية البيئة والتنمية 

الدولية  اإلتفاقيات  من  املزيد  على  املصادقة  خالل  من  املستدامة 

املعنية بالشأن البيئي، أما اإلتفاقية األخيرة واملتعلقة بالتبادل اآللي 

للمعلومات ألغراض جبائية، تتبقى هاذ اإلتفاقية في الحقيقة البد يجب 

اتخاذ الحذر بشأنها الرتباطها باملؤسسات املالية وكل الهيئات املعتبر 

إليها مراقبة مداخيل  بالسلطات الضريبية املوكول  في حكمها، وكذا 

األشخاص الذاتيين واالعتباريين على أن تتم عملية التبادل املعلومات 

موضوع هذه اإلتفاقية بين الدول األطراف بما ال ينعكس سلبا على 

التعاون الثنائي القائم بينها في مجاالت أخرى مختلفة.

لاي دثلارئيس،

لاي دةثلا5زيرة،

لاي دثلا5زير،

لاي دلتثولاي دةثلان5لبثلملحترم05،

لفتح  حقيقية  قانونية  أدوات  اإلتفاقيات  هاذ  تكون  أن  نريد 
جسور التواصل والتعاون والتكامل في مختلف املجاالت اإلقتصادية 
قوتها  اإلتفاقيات  لهذه  تكون  حتى  والبيئية  والثقافية  واإلجتماعية 
لجميع  الخير  فيه  ملا  واملستمر  الدائم  التعاون  ركائز  لتعزيز  ومناعتها 

األطراف املعني.

الدولية  لالتفاقيات  دقيق  بتقييم  تقوم  أن  الحكومة  من  نريد 
للوقوف على آثارها ونتائجها مادام األمر يتعلق بتدبير سياسات عمومية 
مرتبطة بالسياسة الخارجية املغربية حتى ال تظل هذه اإلتفاقيات حبرا 

على ورق في غياب أي تتبع أو مواكبة ملضامينها.

وفي هذا السياق البد أن أستحضر مرة أخرى اتفاقية التبادل الحر 
مع العديد من الدول والتي تبقى نتائج بعضها سلبية بالنسبة للمغرب 
أمام العجز التجاري املختلف نسبته من دولة إلى أخرى في غياب أي 
تقييم دقيق لهذه اإلتفاقيات للوقوف على األسباب الحقيقية الكامنة 
وراء هذا العجز التجاري والتدابير الواجب اتخاذها ملعالجة الوضعية أو 
إعادة النظر في هذه اإلتفاقيات حتى ال تظل عبئا ثقيال على املغرب من 

الناحية اإلقتصادية.

التي ستزيد بالدنا إن شاء هللا  أمام أهمية هذه اإلتفاقيات  إذن 
إشعاعا على املستوى اإلقليمي والدولي، نلم في فرق املعارضة املوافقة 
عليها وبالصوت نصوت بنعم للمصادقة عليها، أوال مصادق عليها أوال، 
ولكن أيضا للتأكيد على ثقة فوقنا في دبلوماسية جاللة امللك ذات 
الرؤية الثاقبة والفلسفة الرشيدة والقيادة الحكيمة، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لاي دثلارئيس:

شكرا للسيد النائب الكلمة للسيد النائب مصطفى شناوي، السيد 
النائب أجي تفضل.

لان ئبثلاي دثمصطفىثشن وي:

وشكرا تحية واحترام للجميع سنصوت بنعم على كل االتفاقيات 
نظرا إلجابيتها، شكرا.

لاي دثلارئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة 
املكونة ملشروع القانون رقم 07.18: اإلجماع.
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون 07.18 يوافق بموجبه 
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقعة بالرباط في 26 دجنبر 2017 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية النيجر.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
رقم 08.18 : اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   08.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على تعديل البروتوكول موريال بشأن املواد املستنفذة لطبقة 

األوزون املعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
رقم 09.18: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   ،09.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
والتجارية  املدنية  املواد  في  القضائي  التعاون  اتفاقية  على  بموجبه 
املغربية  اململكة  بين   2017 دجنبر   26 في  بالرباط  املوقعة  واإلدارية 

وجمهورية النيجر.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
رقم 10.18:

املوافقــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــــون: ال أحد

يوافق   ،10.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على إتفاق حول اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري املشترك، 
والجمهورية  املغربية  اململكة  بين   2017 دجنبر   5 في  بالرباط  املوقع 

البرتغالية.

نمر إلى عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
:27.18

املوافقــون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعـــــون: ال أحد

يق�ضي   27.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.18.117 الصادر في 6 جمادى 
األخيرة 1439 )23 فبراير 2018(، بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل 

اآللي للمعلومات ألغراض جبائية.

بمناقشة  الخاصة  الثانية  الجلسة  الثاني من  الشق  إلى  نمر اآلن 
واملصادقة على املشاريع املتعلقة بمدونة التجارة واملقاوالت، الكلمة 

للسيد الوزير.

لاي دثع م 0ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م ضثولاتج ضةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ض:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

شكرلثلاي دثلارئيسثلملحترم،

لاي دلتثولاي دةثلان5لبثلملحترم05،

املتعلق  القانوني  اإلطار  املوقر  أعرض على مجلسكم  أن  يشرفني 
بالدرجة  إلكترونية، والذي يروم  املقاوالت بطريقة  بمشروع إحداث 
األولى إلى تقليص آجال وكلفة إحداث املقاوالت وكذا تطوير وتشجيع 
وإنعاش اإلستثمار األجنبي واملغربي. يندرج هذا املشروع ضمن أولويات 
برنامج عمل اللجنة الوطنية ملناخ األعمال برسم سنة 2018، وذلك من 
أجل تعزيز تنافسية املقاوالت املغربية، هاد ال�ضي غيكون عندو واحد 
األثر إيجابي على الترسيم ديال املغرب في »Doing Business« ديال 
ي قمنا بواحد املبادرة تشاركية 

ّ
البنك الدولي. وأيضا بغيت نشير إلى أن مل

مع املواقع اإلجتماعية، كان هذا من املطالب القوية ديال املواطنين.

تتضمن هذه الترسانة القانونية ثالث مشاريع قوانين وهي كالتالي :

أوال مشروع قانون رقم 87.17 بتغيير وتتميم القانون 13.99  .•
القا�ضي بإنشاء املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية؛

املقاوالت  بإحداث  املتعلق   88.17 قانون رقم  ثانيا مشروع  .•
بطريقة إلكترونية ومواكبتها؛

ثالثا مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون 15.95  .•
املتعلق بمدونة التجارة.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والسادة النواب املحترمون،

في هذا اإلطار يهدف مشروع القانون األول املعروض على أنظاركم 
إلى إضافة مهام جديدة للمكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية، 

تتمثل باألساس في :

اإللكترونية إلحداث  املنصة  بتدبير  الدولة  القيام لحساب  أوال   -
املعطيات  قاعدة  ومسك  ومواكبتها،  إلكترونية  بطريقة  املقاوالت 

املتعلقة بها؛
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- ثانيا استيفاء جميع املستحقات املتعلقة بإحداث املقاوالت بطريقة 
إلكترونية من رسوم وأجور لحسابه ولحساب باقي اإلدارات والهيئات 
اإلدارات  ستتمكن  القانون  هذا  مشروع  هذا  فبمقت�ضى  املعنية، 
والهيئات املعنية من الولوج إلى املنصة املذكورة قصد القيام مباشرة 
أو عبر أنظمتها املعلوماتية الخاصة باإلجراءات املندرجة ضمن مجال 
إختصاصها فيما يخص إحداث املقاوالت ومواكبتها وإنجاز التقييدات 

الالحقة املتعلقة بها بالسجل التجاري اإللكتروني.

وهنا نشير أن هذه غير خطوة أولية، بحيث إن شاء هللا راه صادق 
املجلس اإلداري ديال وكالة التنمية الرقمية، صادق على واحد املشروع 
اللي غادي تكون فيه الرقمنة ديال املسار ديال املستثمر بأكمله. إذن 
هذا هو الحجر األول ديال هاذ املسار اللي غادي تم الرقمنة ديالو، هذا 
ملف من أجل تحسين أجال ومعالجة الطلبات بشكل مواٍز من طرف 
مختلف املتدخلين في عملية إحداث املقاوالت، ولتعزيز عمليات التتبع 
والشفافية، وهنا غادي األثر األخر اللي غيكون في املشروع هو أن غادي 
يتم واحد التوحيد ديال املساطر على جميع التراب الوطني. إذن كاين 
واحد الباب ديال العدالة املجالية، حيث غيمكن ألي شاب في أي جهة 

في املغرب مع 12 ديال الليل من املنزل ديالو يخلق املقاولة ديالو.

القانون  هذا  مشروع  منح  املقاوالت،  إحداث  لعملية  وتسهيال 
إمكانية مباشرة اإلجراءات القانونية عبر املنصة إما عن طريق املهنيين؛ 
املوثق أو املحامي أو خبير محاسب أو محاسب معتمد أو من خالل القيام 
باإلجراءات من طرف املعنيين أنفسهم أو بوساطة وكيل بمقت�ضى وكالة 
بإحداث  للمعنيين  القانون ضمانات  هذا  مشروع  منح  لقد  خاصة. 
املقاوالت بطريقة إلكترونية، وذلك بتمديد أجال التصريح والتقييد 
الالحق واإليداع إلى أول يوم يلي إستئناف املنصة اإللكترونية تقديم 

خدماتها بكيفية عادية.

ومن أجل تكريس النجاعة وتعزيز الحكامة الجيدة، تم التنصيص في 
مشروع هذا القانون على إحداث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع 
على الخصوص بتتبع عملية إحداث املقاوالت بالطريقة اإللكترونية 
ومواكبة وتنسيق تدخل مختلف اإلدارات والهيئات املعنية بها، وتقييم 
أيضا، تقييم سير عمل املنصة اإللكترونية وتقديم اقتراحات بغرض 
الرفع من جودتها، ولتمكين مختلف األطراف املعنية من اإلستعداد 
اإلنتقالية  املقتضيات  املحدثة، نصت  اإللكترونية  املساطر  ومواكبة 
على استمرار إمكانية إنجاز اإلجراءات القانونية والتقييدات الالحقة 
واملتعلقة بالسجل التجاري ورقيا ملدة 6 أشهر وذلك ابتداء من تاريخ 

دخول القانون حيز التنفيذ.

لاي دثلارئيسثلملحترم،

لاي دلتثلاي دةثلان5لبثلملحترم05،

التجارة،  بمدونة  املتعلق  الثالث  القانون  مشروع  يخص  ما  في 
الشق  شقين  يتضمن  القانون  هذا  مشروع  أن  أخبركم  أن  يشرفني 

األول يخص السجل التجاري اإللكتروني، والشق الثاني يخص تقنين 
نشاط التوطين. في ما يخص الشق األول تهدف مقتضيات مشروع 
محل  يحل  الذي  إلكتروني  تجاري  سجل  إحداث  إلى  القانون  هذا 
السجل التجاري الورقي، يتم من خالل اإلحتفاظ بالسجالت التجارية 
املحلية التي يتم تدبيرها من طرف مكاتب الضبط باملحاكم املختصة، 
والسجالت التجارية الالمركزية واإللكترونية التي يتم تدبيرها من طرف 

املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية؛

التي  الحلول  بين  التوطين من  يعتبر  الثاني،  الشق  وفي ما يخص 
تسمح للتجار واملقاولين بتثبيت عمال املقر سواء بمحل السكنى بالنسبة 
لألشخاص الذاتيين أو لدى إحدى الشركات الخاصة بالتوطين، والتي 
توفر جميع أشكال الخدمات الالزمة للمقاولين، وإن شاء هللا هاذ املنصة 
غادي تمكن من التقليص ديال الكلفة ديال الولوج ديال الشباب للروح 
املقاولتي، وكتعرفو بأن من بين العوامل املهمة فهاد الروح املقاولتي كاين 
السرعة ديال الفشل، كيخص نمكنو الشباب باش يفشلو دغيا باش 

يقدرو يعاودو، حيث هاذ الفشل السريع هو اللي كينتج التجربة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى ملء الفراغ التشريعي الحاصل في 
هذا املجال، وذلك من خالل:

أوال: تحديد شروط

لاي دثلارئيس:

شوية داإلنصات للسيد الوزير.

لاي دثع م 0ثلافردوس،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاصن علث
ولالست م ضثولاتج ضةثولالقتص دثلارقميثلملكلفثب الست م ض:

إذن أوال تحديد شروط ممارسة نشاط التوطين، إضفاء مزيد من 
املرونة في التعاقد من..، وتحديد حقوق والتزامات املتعاقدين.

لاي دثلارئيسثلملحترم،

لاي دةثلاي دةثلان5لبثلملحترم05،

املتعلقة  القانونية  للترسانة  العريضة  الخطوط  باختصار  تلكم 
بإحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية وتقنين نشاط التوطين، وأغتنم 
هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر ألعضاء لجنة القطاعات اإلنتاجية 
بمجلسكم املوقر على اقتراحاتهم البناءة التي ساهمت في إغناء هذه 
القوانين راجيا أن تنال رضاكم كما كان عليه األمر داخل هذه اللجنة، 

وشكرا.

لاي دثلارئيسث:

شكرللسيد الوزير، وكذلك شكرا للمقررة السيدة الرئيسة حياة 
بوفراشن على كل املجهودات، ونمر اآلن إلى أفتح اآلن باب املناقشة 
محمد  النائب  للسيد  والتنمية  العدالة  فريق  بإسم  الكلمة  بإعطاء 

الحارتي، ال ما�ضي بحال بحال تفضل ال�ضي مسعودي، مرحبا.
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لان ئبثلاي دثجم لثميع5دي:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارح م،ث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي0ثوعلىثآاهثوصحبهثأجمعي0.

شكرلثلاي دثلارئيس،

لاي دثلا5زيرثلملحترم،

لاي دلتثلاي دةثلان5لبثلملحترمي0،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة 3 
مشاريع قوانين مرتبطة بإنشاء املقاولة وتوطينها، مشروع قانون رقم 
بإنشاء  القا�ضي   13.99 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  املتعلق   87.17
املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية، وكذلك مشروع قانون 
ومواكبتها،  إلكترونية  بطريقة  املقاولة  بإحداث  يتعلق   88.17 رقم 
ومشروع قانون رقم 89.17 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 

املتعلق بمدونة التجارة.

مع  تماشيا  اإلدارة  تحديث  في مجال  كبير  انخراط  املغرب  يشهد 
التطور املتسارع في مجال التقنيات واملعلوميات وانتشار شبكة اإلنترنت 
ودمقرطة الحاسوب وكذا الهواتف الذكية، سعيا منه لتقديم خدمات 
ذات جودة عالية للمواطن وكذلك الرفع من مردودية اإلدارة ونجاعتها 
وإعادة تعريف بعض الوظائف بما يثمن املوارد البشرية بشكل أفضل.

ولهذا الغرض يخطو املغرب خطوات ثابتة من أجل هجرة اإلدارة 
الكالسيكية نحو إدارة إلكترونية متطورة، وذلك بسن عدد من القوانين 
مخطط  وتنزيل  إستراتيجيات  بلورة  في  مختصة  مؤسسات  إلحداث 
تعميم الرقمنة بالقطاعين العام والخاص؛ وهنا نخص بالذكر الوكالة 
بقوانين  املساطر  من  رقمنة عدد  تضمين  وكذلك  للرقمنة،  الوطنية 
محدثة كما هو الحال بالنسبة لقانون 73.17 واملتعلق بمدونة التجارة 

فيما يخص صعوبة املقاولة.

وفي هذا اإلطار تقدمت الحكومة مشكورة بثالثة مشاريع قوانين 
السالفة الذكر، وانخرطنا في إطار اللجنة، لجنة القطاعات اإلنتاجية في 
مناقشتها بكل مسؤولية وبكل موضوعية وكذلك بكل واقعية، من أجل 
إغنائها والتي تتم من خاللها إحداث املقاوالت على اإلنترنت حصريا من 
خالل بناء منصة إلكترونية يتم التسجيل بها لكل حياة ومسار املقاولة.

في عالقة  الورقية  الوثائق  التخلي عن  وعلى هذا األساس سيتم 
املقاولة باإلدارة خالل كل املسار وكل حياة املقاولة، وكذلك يتم تقنين 
توطين املقاولة التي ال تتوفر على مقر عند نشأتها مما سيسهل على 
وهذا  اإلنتاج،  على  والتركيز  املقاولة  إحداث  تسريع  املشاريع  حاملي 
سيعطي دفعة قوية إلحداث املقاوالت الناشئة املبتكرة وكذلك سيؤطر 

نشاطها الخدماتي الجديد.

إننا في فريق العدالة والتنمية، نعتبر أن املقاولة هي أحد أهم ركائز 

تحقيق التنمية اإلقتصادية، مما يحتم علينا االهتمام بها منذ نشأتها 
وطول املسار ديال الحياة ديالها، ولهذا اعتبرنا أن هاته املشاريع القوانين 
املكملة بعضها لبعض هي تدخل ضمن انشغاالتنا وسيكون لها أثر جد 
إيجابي على مناخ األعمال وعلى تسريع وتيرة إنشاء املقاوالت باملغرب، 
كما ستمكن املغرب من تحسين جاذبيته. فحاليا يتبوأ املغرب في ترتيب 
دون بيزنيس الرتبة 35 في مجال خلق الشركات، ويمكن أن يقفز من 
خالل هاته املشاريع قوانين إلى رتب متقدمة وملا ال العشر األوائل عند 

تنزيله لهذه القوانين بعد املصادقة عليها.

ولإلشارة كذلك فهذه القوانين ستحدث ثورة في املدة الزمنية التي 
تتطلبها إحداث املقاولة، فاليوم معدل هذه املدة هو في حدود 9 أيام 
ويمكنها أن يقلص هذا الزمن إلى بضع ساعات فقط بعد صدور هاته 

القوانين.

لاي دثلارئيس،

لاي دلتثولاي دةثلان5لب،

إن مشروع قانون رقم 87.17 املتعلق بإنشاء املكتب املغربي للملكية 
الصناعية والتجارية OMPIC يعطي لهذه املؤسسة صالحية جديدة 
بإيواء املنصة اإللكترونية التي تحتوي على السجل التجاري اإللكتروني 
ومن خالله سيصبح النافذة الوحيدة التي ستوضع بها طلبات التسجيل 
لخلق املقاولة، وهذا اعتبرناه في فريقنا نقطة قوية إلنجاح هذه العملية 
هذه  نجاح  وكذلك  مماثلة  منصات  إدارة  في  الكبيرة  لتجربته  نظرا 
املؤسسة في رقمنة السجل التجاري الوطني وتوفرها على محرك قوي 

يدير كل املعطيات املتعلقة به.

إن هذا القانون سيجعل من املنصة اإللكترونية محطة ربط بين 
كل املتدخلين في إنشاء املقاولة وأنظمتهم املعلوماتية، مما سيسهل على 
املقاول عملية اإلنشاء والتأسيس ويوفر عليه التنقل وضياع الوقت، 
كما سيمكن اإلدارة من التوفر على املعطيات في حينها ويسهل عليها 
اتخاذ القرارات وممارسة دورها في املصاحبة واملواكبة واملراقبة إلى غير 

ذلك.

بطريقة  املقاولة  بإحداث  يتعلق  والذي   88.17 قانون  مشروع 
إلكترونية ومواكبتها، سيحدث كذلك ثورة إجرائية في مجال إحداث 
املقاوالت بحيث أنه لم يترك مجاال للتعامل باألوراق وجعل من املنصة 
اإللكترونية البوابة الوحيدة ملباشرة كل اإلجراءات القانونية املطلوبة 

إلحداث املقاولة.

أهمية هذا القانون تتجلى في دفعه لرقمنة عدد من املساطر واإلدارات 
لتمكين املقاول استيفاء كل الشروط املطلوبة لتقديم الوثائق املصادق 
عليها من خالل اإلنترنيت، وكذلك تمكين اإلدارات املتدخلة في مخاطبة 

منصة السجل التجاري ومواكبة املقاولة كل حسب اختصاصاته.

التجارة هو  بمدونة  واملتعلق   89.17 قانون  يميز مشروع  ما  أهم 
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مالءمة النص املتعلق بإحداث سجل تجاري إلكتروني تمسك من خالله 
السجالت املحلية والسجل املركزي مع القانون السالف الذكر، كما أنه 
أعطى لكتابة الضبط باملحكمة نافذة مخصصة في املنصة املذكورة، 
بطريقة  املقاولة  إلنشاء  واإلجراءات  املساطر  تبسيط  بهدف  وذلك 
إلكترونية بهدف إضفاء املزيد من الفعالية والجودة والشفافية على 

هذه الخدمة، وجعل هذه العملية ال تتجاوز بضع ساعات.

لقد جاء هذا القانون كذلك ليحل إشكالية توطين املقاولة والتي 
كانت تشكل في السابق عائقا مهما كبيرا إلنشاء املقاولة أو سببا في 
تعطيلها، بحيث أنه تضمن مقتضيات تنص على إمكانية توطين املقاولة 
وتحديد شروط التوطين، وكلها شروط في اتجاه التيسير بطبيعة الحال، 
وللمزيد من املرونة في هذا املجال أعطى هذا القانون إمكانية اعتماد 
التجاري  بالسجل  به  مصرح  كعنوان  سكناه  محل  لعنوان  املقاول 
واملعتمد من طرف اإلدارة، وهذا اعتبرناه إجراء جد مهم لتسهيل إحداث 
وإنشاء املقاولة، بل سعينا كذلك في إطار النقاش لتبسيطه إلى أق�ضى 
درجة حتى يتسنى للمقاولة الناشئة كيفما كانت أن تحظى بفرص أوفر 
من أجل الولوج سريعا إلى عالم املقاولة. وهنا يجب أن نستحضر كذلك 
عددا من الشركات العاملية، مجموعة ديال الشركات العاملية املعروفة 
في األنترنيت، ال داعي لذكر أسمائها بدأت املغامرة ديالها في قبو بسيط أو 
في بيت بجامعة واستطاعت أن تغزو هذا العالم وتصبح من املقاوالت 

يعني الكبيرة جدا والعاملية.

دقيقا  تعريفا  القانون  هذا  نصوص  تضمنت  أخرى  ناحية  من 
وإلتزامات  توطين  تؤطره، وحدد شروط  التي  املساطر  للتوطين وكذا 
املوطن لديه من أجل حماية املوطن وضمان حقوق اإلدارات وتمكينها 
من التوفر على جميع املعطيات والوثائق التي تمكنها من تتبع النشاط 
هذا  نص  كما  واملالية،  اإلدارية  الطبيعة  ذات  اآلثار  وترتيب  املزاول 
القانون على مقتضيات تقنن تنظيم وتأطير ممارسة نشاط التوطين 

تفاديا ألي تجاوزات من شأنها الزج عن أهدافه املتوخاة.

القوانين  هذه  أهداف  بلوغ  أن  املناقشة  خالل  فريقنا  أكد  لقد 
وتنزيلها بسرعة تتطلب إحداث قوانين موازية بطيعة الحال تمكن من 
رقمنة كل السلسلة للمساطر املرتبطة بها بهذا القانون، وكذلك إحداث 
آليات لربط هاته املنصة بالنظم املعلوماتية لكل املتدخلين باش تكون 
العملية أفقية من إدارات عمومية وجماعات محلية ومهنيين معنيين 

كاألبناك واملوثقين واملحامين واملحاسبين.

سعيها  في  الحكومة  مجهود  نثمن  والتنمية  العدالة  كفريق  إننا 
لتحديث اإلدارة بإحداث ترسانة قانونية متكاملة تنص على إستعمال 
التكنولوجيا الحديثة في مجال اإلعالميات واملواصالت تمكن املغرب 
من تبوء مكانة معتبرة على الصعيد الدولي وتقوي جاذبيته اإلقتصادية 
وتجعله قبلة مفضلة لإلستثمارات الخارجية، كما أنها ستعزز مكانته 
في اإلقتصاد املعرفي، وإذ نعتبر أن اللحاق بالدول املتقدمة يبقى مرتبط 
بقدرة على سلك طرق جديدة تمكن من تطوير هذا املجال ويبقى نجاح 

هذه الرؤية رهين كذلك بانخراط كل القطاعات الوزارية وكذا املجالس 
الترابية وجعل اإلدارة املغربية متصلة في ما بينها وفي ما بين املرتفقين 

بشكل جيد وفعال.

كذلك البد أن نشير السيد الوزير في هاد األمر هذا من توفير بيئة 
تجذب املواهب الشباب في هذا املجال و أعني هنا الجامعات كي تنخرط 
الجامعات املغربية على مستوى املهارات والتأطير والتكوين وكذلك على 
مستوى البنية التحتية حتى نوفر للشباب عملية استباقية لدخول هاد 

العالم.

كذلك السيد الوزير البد ونحن ناقشنا هذا في اللجنة قضية بعض 
النصوص التنظيمية ألن ما يمكنش نتكلموا على السرعة ديال الرقمنة 
وتقليص الزمان ونبقاوا مرتبطين بنصوص تنظيمية تتأخر في الخروج، 
فلذلك نطلب منكم السيد الوزير التعجيل بكل النصوص التنظيمية 
التي ناقشناها في هاد املشاريع قوانين، وأشكركم جزيل الشكر، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لاي دثلارئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن بإسم فريق األصالة واملعاصرة 
للسيدة الرئيسة حياة بوفراشن

لان ئبلثلاي دةثح  ةثب5فرلشن:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارح مث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي0،

لاي دثلا5زير،

لاي دلتثولاي دةثلازمالءثولازم الت،

بتكليف من الزميالت والزمالء بفريق األصالة واملعاصرة يشرفني أن 
أعرض على حضراتكم مالحظتنا ومؤاخذتنا حول مشروع قانون 87.17 
يتعلق بتغيير وتتميم القانون 13.99 القا�ضي بإنشاء املكتب املغربي 
للملكية الصناعية والتجارية، ومشروع قانون 88.17 يتعلق بإحداث 
املقاولة بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ومشروع قانون رقم 89.17 يتعلق 
بتتميم القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة، مع أننا قد صوتنا 
إلى جانب األغلبية باإليجاب في اللجنة تقديرا منا لحساسية املوضوع 
وأهميته القصوى في الدفع بتنافسية املقاولة وما أدراك ما املقاولة في 

تغيير أحوال األمم والشعوب.

حررلتثلاي دلتثولاي دة،

في البداية، البد أن نسجل أن املغرب قد تأخر كثيرا في سن هذه 
القوانين خاصة وأن خلق املقاولة بطريقة إلكترونية معمول به منذ 
مدة طويلة بمختلف أرجاء العالم باستثناء بطبيعة الحال بعض الدول 
اإلفريقية من جهة مع أن هذا اإلجراء األول مدرج منذ 2013 بمخطط 
هذه  لبلورة  سنوات  خمس  انتظرت  الحكومة  وأن  الرقمي  املغرب 
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املقتضيات القانونية الالزمة لإلنخراط في هذه املنظومة اإللكترونية، 
هذا ناهيك أن إصدار القوانين املعروضة للتصويت واملصادقة اليوم 
ليست نهاية املتاعب اإلدارية واملساطر للمقاولة، ولن نزف خبرا مفرحا 
الرقمنة  تتيحها  التي  والنجاعة  السرعة  إلى  التواق  املقاول  للشباب 
واملعمول بها دوليا ألنه ببساطة سيبقى مبتورا إلى حين صدور املراسيم 
التطبيقية لهذه القانون والتي يبلغ عددها ثالث مراسيم وبطبيعة الحال 
صدورها بالجريدة الرسمية، القانون املعروض على أنظار البرملانيين 
يعتبر خلق املقاولة عبر املنصة اإللكترونية غاية في حد ذاتها، والحال 
أن خلقها ال يعرف شروع املقاولة في النشاط اإلقتصادي ألن هناك 
عدة معيقات يمكن أن تحول دون شروع املقاول في استغالل شركته 
أو حتى في تشييدها على أرض الواقع من بينها مشاكل تمويل اإلستثمار 
ألن الضمانات التي تطلبها البنوك مقابل قروضها قد تصل في املغرب 
املناطق  في  البنكي، كما أن هناك خصاصا  القرض  إلى ضعف مبلغ 
الصناعية املجهزة بمختلف مناطق املغرب، زد على ذلك تعقيد مساطير 
حسب  تسليمها  أجل  يطول  التي  اإلدارية  التراخيص  على  الحصول 
نوعية النشاط اإلقتصادي املزمع مزاولته نحو إكراهات وصعوبات في 
ربط املقاولة بشبكات املاء والكهرباء. بدليل ولتقريب الصورة ميدانيا، 
أيام  األقل عشرة  انتظار على  الدار مدينة، يجب  مثال مدينة  نأخذ 
انتظار  ويجب  الكهرباء،  بشبكة  الربط  لكلفة  تقديم  على  للحصول 
إلى  أسبوع آخر للربط الفعلي بعد أن تسلم املقاولة ملف انخراطها 
الشركة املفوضة، أما إذا كانت املقاولة خارج شبكة التغطية أو تحتاج 
لخط كهربائي عالي التوتر فاآلجال يمكن أن تمتد لشهور، هذا املثال 
املتعلق بشبكة املاء والكهرباء يبين كيف أن تحسين ترتيب املغرب في 
مناخ األعمال الذي هو هدف الحكومة من هذا اإلصالح يمكن أن ال يتم 
وأن ال يتحقق بسبب فقداننا ملراتب بسبب إجراءات بسيطة مثل هذه، 
كما حدث هذه السنة حيث تراجعنا بمرتبة إلى صف 69 من جراء غالء 
كلفة الربط بشبكة املاء والكهرباء، بعدما قد كنا قد ربحنا 7 نقط في 

مناخ األعمال سنة 2017 حيث احتل بلدنا املرتبة 68 من أصل 190.

حررلتثلاي دلتثولاي دة،

يبدوا أن هذه السلوكات الغير محسوبة العواقب للحكومة تثير عدة 
انتقادات ومخاوف لدى املقاولين واألوساط اإلقتصادية، فهذا اإلصالح 
وما سبقه من إصالحات أخرى كإصالح مسطرة التصفية، املقاوالت، 
تصفية املقاوالت مثال يجعلنا نعتقد أن الحكومة ال يسكنها هاجس 
توفير أرضية متكاملة لخلق وديمومة املقاولة، وإنما تعمل على إحداث 
نقطة مضيئة متفرقة هنا وهناك حسب ما تمليه املؤشرات الدولية 
 ،GEM 2017 واألوساط املالية الدولية. فحسب التقرير الدولي املسمى
يحتل املغرب الرتبة األخيرة من بين دول شمال إفريقيا والشرق األوسط 
فيما يخص املؤشر املتعلق بعدد املقاوالت املحدثة سنويا، فمؤشر خلق 
املقاوالت باملغرب يمثل بالكاد نصف معدل دول شمال إفريقيا والشرق 
األوسط، إنجازات لبنان في هذا امليدان أي في خلق املقاوالت وسرعة 

ألن  املغرب،  إنجازات  من  أفضل  مرات  أربع  هي  الرخص  لتسليمها 
املشاكل املرتبطة بالتمويل وعدم إنخراط األبناء وقلة املردودية وعدم 
املواكبة هي األسباب الرئيسية في إفالس %70 من املقاوالت املحدثة 

التي تضطر إلغالق أماكن عملها مع األسف.

ومع ذلك وتضامنا، ومن باب يعني التضامن الوطني مع املقاولة 
واعتبارا وتشجيعا للشباب املقاول فإننا سنصوت باإلجماع على هذا 

القانون، شكرا جزيال على إصغائكم.

لاي دثلارئيس:

الكلمة  الدستوري  التجمع  فريق  باسم  الرئيسة،  للسيدة  شكرا 
للسيد الرئيس توفيق كميل.

لان ئبثلاي دثت5ف قثكم لثضئيسثفريقثلاتجمعثلادست5ضي:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

لاي دثلارئيس،

لاي دثلا5زير،

لاي دلتثولاي دةثلان5لبثلملحترمي0،

هذه  وفي  الدستوري،  التجمع  فريق  باسم  ويشرفني  يسعدني 
ملشاريع  ثالثية  حزمة  على  للمصادقة  املباركة  التشريعية  الجلسة 
وتحديث  تطوير  مباشرة  بصفة  وتهم  الحكومة  بها  تقدمت  القوانين 
املقاولة الوطنية من حيث إحداثها ومواكبتها ومالءمة كل من القانون 
والقانون  والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  باملكتب  املتعلق 
املتعلق بمدونة التجارة تحقيقا لهذا الهدف املتمثل في إحداث منصة 
إلكترونية لتسهيل مسطرة وإجراءات وإحداث املقاوالت، وذلك بتمكين 
األشخاص الطبيعيين واملعنويين من مبادرة إحداث مقاولتهم بطريقة 
إلكترونية عبر منصة خاصة أحدثت لهذا الغرض على املستوى املركزي. 
وبما أن هذه النصوص الثالث املعروضة على املصادقة تجمعها وحدة 

املوضوع، ولها نفس الهدف ومتكاملة، فإننا سنناقشها دفعة واحدة.

لواحد  محتاج  أنه  صحيح  اليوم  املقاوالت  دعم  الوزير،  السيد 
الدعم التشريعي، ولكن هو يحتاج أكثر إلى دعم لوجيستيكي ومنح تكافؤ 
الفرص ودعم تكوين مالئم، ومن هنا نحيي زمالئنا في مجلس املستشارين 
اللي رجعو ملشروع قانون ديال التكوين املستمر ألجل تجويد النقاش، 
 doing business عالش؟ ألن كنا أمام خيارين إما أننا نربحو النقط في
ديال  املكانة  كنعرفو  كلنا  احنا  الوطنية،  املقاولة  نخدمو  أننا  وإما 
التكوين املستمر عند املقاولة، واحنا كنمارسو وكنعرفو اإلشكاليات اللي 
كيطرحها التكوين املستمر، إشكالية كثيرة اللي ما جاتش فهاذ القانون، 
وما تحالتش فهاذ القانون، وكان يجب أن تطرح في النقاش مع كامل 
األسف حينما عرض النص للمصادقة عليه في مجلس املستشارين، 
نحيي زمالءنا اللي تنبهو لهاذ املسألة، وفضلو أنهم ما يربحوش النقط 
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ديال دول البيزنيس ولكن يخدمو املقاولة الوطنية. املقاولة الوطنية 
تعاني من عدة مشاكل السيد الوزير، كنشكركم على هاذ املجهود، هذا 
مجهودكم اللي كبير وكنشكروكم عليه، ولكن املقاولة الوطنية تعاني 
 les marchés أيضا من اإلشكال ديال ديك %20 املخصصة لها من
publics واإلشكال أشنو كيطرحو؟ كيطرحو مشكل بسيط هو اليوم 
كنديرو بأن هاذ %20 مخصصة للمقاولة الصغرى واملتوسطة، واحنا 
اليوم ما كنعرفوش شكون هي املقاولة الصغرى وشكون هي املتوسطة؟ 
ديال  بالعدد  إما  تيخصوها  باش  معايير  عندهم  األخرى  البلدان  في 
املوظفين، إما les.chiffres.d›affaires ديالهم، واحنا اليوم ما عندناش 
 les مما كيخلق إشكال للناس اللي كيعطيو هاذ la. définition فهاذ

marchés publics باش يخصو هاذ %20 لهاذ املقاوالت.

هناك مشكل آخر السيد الوزير املشكل ديال سوء قراءة القوانين، 
سبيل  على  أذكر  املمارسة.  في  كنلقاوها  اللي  العراقيل  من  وهادي 
 les املثال، احنا في القانون املالي اللي فات صادقنا على اإلعفاء من
majorations de retard ديال سميتو، اليوم الناس تتخبط مع إدارة 
الضرائب، مع العلم أن القانون كيمنح أجل حتى ل 12/31، كتجي إدارة 
الضرائب كدير les TD على LE COMPTE قبل التاريخ ديال 12/31. 
 la.TD, qu›elle.impute.ce ولكن ملي كتدير La TD ما كاين مشكل دير
montant.du.montant.principal.de.l›impôt وهما كيرفضو كيقولك 
 les وكتجي كتحسب ليك حتى spontanément اسيدي ما خلصتيش
majorations de retard. لحسن الحظ، احنا ذاكرنا مع السيد وزير 
املالية في هاد النطاق والسيد املدير الضرائب، اللي تدخلو مشكورين 
وحلو هاد املشاكل، هادي من املشاكل اللي كتعانيها املقاولة املغربية. 

هادو هما املشاكل اللي خصهم يتحلو.

كاين املشكل السيد الوزير، حنا كنشكرو السيد وزير العدل أيضا 
اللي جاب القانون ديال الباب الخامس من املدونة، ولكن ما نربطوش 
اإلفالس ديال املقاولة بسوء التدبير فقط، هناك مقاوالت اللي كتفلس 
بسوء التدبير، صحيح ولكن هناك مقاوالت تعاني السيد الوزير، كاين 
مقاوالت شفافة اللي كتاخذ les marchès publics وكتبدا خدامة وهما 
مقاوالت صغرى كتبدا توزع ف les chèques à tort et à travers وفي 
األخير ما كتخلصهومش الدولة وكتفلس املقاولة، إذن أش غنديرو لها 
بهاد صعوبات املقاولة هاد ال�ضي اللي صادقنا عليه مؤخرا ما غيحلش 

املشكل، هذا مشكل خصكم تحلوه السيد الوزير.

من  قليل  الجرد  واحد  غير  هذا  كتعاني  كثيرة  مشاكل  هادو  إذن 
املشاكل اللي كتعانيها املقاولة. هنا السيد الوزير، كنتباهى بواحد الرقم 
كبير ديال خلق املقاوالت، بغينا أن الحكومة واحد النهار تجي تقول لنا 
املقاوالت  ديال  وشحال  كتخدم  املقاوالت  ديال  الرقم، شحال  فهاد 
كتبقى حبر على ورق، ما كتبقاش الخدمة، عالش كنطالبوا بتكافؤ 
 les الفرص، خصنا نلقاو واحد الصيغة ألن بكل صراحة، هاد �ضي ديال
 la.sous -traitance فيه باك صاحبي، حتى هاديك marchès publics

اللي كنعطيوا لهاد املقاوالت الصغرى، كيفاش أنا عندي مقاولة صغرى 
وبغيتيني نم�ضي ندير la.sous -traitance فواحد املار�ضي كبير، وهداك 
املار�ضي كيطلب la.qualification، وأنا ما عنديش la.qualification وما 
كتعطانيش الفرصة أنني نشتغل باش ناخد la.qualification، وهادي 

من املسائل اللي خصها تحل.

إذن بصرف النظر على التشريع، احنا متافقين معاكم فهاد القوانين 
اللي جبتو وكنأيدوكم فيها، ولكن كنتمناوا أن الحكومة حتى هي تفكر 
في هاد املشاكل، هاد املشاكل عن قرب كنعيشوها مع املقاولة، واليوم 
السيد الوزير، لحسن الحظ، لحسن حظ كنطلبو منكم إيال بغيتو تحلو 
هاد املشاكل تشركوا معكم املقاوالت، ألن هما اللي كيعانيو وهما اللي 
عارفين املشاكل ديالهم، واليوم لحسن الحظ أن املقاولة، هاد اتحاد 
مقاوالت املغرب، اليوم على الرأس ديالو واحد األخ، ال�ضي صالح الدين 
مزوار، اللي كنوجهو ليه التحية، اللي عاش املشاكل ديال املقاولة من 
داخل املقاولة، وعاش املشاكل ديال املقاولة من داخل الحكومة، إذن 
كيجمع بينهم ب2، وممكن اليوم أنها تكون مسألة، ما�ضي ممكن تكون، 
حنا كنعتبروها مسألة إيجابية، إيجابية ما ندخلوش فيها السياسة 
السيد الوزير، هادي ما خصهاش تدخل فيها السياسة، هادي إيجابية 
الحكومة، الحكومة اليوم إيال دارت يدها مع اتحاد مقاوالت املغرب، 
غادي نزيدو إن شاء هللا باملقاولة املغربية، علينا أن نكون حذرين السيد 
الوزير، علينا أن نكون حذرين جدا، كحكومة وبرملانيين، بخصوص 
إقحام الحسابات السياسية الضيقة في موضوع يهم تنمية اقتصاد 
البالد، الذي نحن في أمس الحاجة إلى تقويته وتدبيره من طرف شخصية 
لها تجربة وحنكة في كل املجاالت، وعلى رأسها املجال اإلقتصادي، ما 
يكون إال مسألة إيجابية املقاولة الوطنية، علينا أن نتقبل النتائج ولن 
نشكك في نجاح هاد الناس اللي انتخب عليهم، ألن التشكيك في النجاح 
ديالهم، هو تشكيك للمقاولة املغربية، علينا كذلك أن نقر أن التداخل 
السيا�ضي واإلقتصادي هو واقع يجب تقبله في كثير من األحيان، وفي كثير 
من األحيان تكون نتيجته إيجابية وعلى سبيل املثال النتائج اللي وصلها 
املغرب في الصناعة هو نتيجة احنا كنقروا بأنها نتيجة ديال أن السيد 
الوزير اللي كيسهر على القطاع ديال الوزارة جابنا من عالم التجارة 
واملال والصناعة إذن هذا هو النجاح ديالها، إذن املزج بين السياسة 

واإلقتصاد هي مسألة إيجابية السيد الوزير.

بعد  أن  نقول  العبارة  بصريح  نقولها  الوزير،  السيد  األخير  وفي 
استقالة األخ صالح الدين مزوار والقبول ديال استقالة دياله من املكتب 
السيا�ضي افتقدناه افتقدناه السيد الوزير كشخصية وقيادي ناجح له 

كاريزما رجل دولة بامتياز طبع مساره بكفاءة عالية السيد الوزير.

لاي دثلارئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب محمد الحافظ 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية لكم الكلمة السيد النائب.
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لان ئبثلاي دثمحمدثللح فظ:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارح مث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي0،

لاي دثلارئيس،

لاي دلتثولاي دةثلا5زضلء،

لاي دلتثولاي دةثلان5لب،

والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
ملناقشة مشاريع القوانين ذات أهمية بالغة نظرا لكونها ترتبط ارتباطا 
لبالدنا،  اإلقتصادي  النسيج  وتعكس صورة  املغربية  باملقاولة  وثيقا 
ويتعلق األمر بمشاريع قوانين تتعلق بمدونة التجارة إحداث املقاوالت 
بطريقة إلكترونية ومواكبتها، إنشاء املكتب املغربي للملكية الصناعية 

والتجارية.

السيد الرئيس، إن إحداث املقاولة بطريقة إلكترونية ومواكبتها 
أضحى أمرا ملحا تفرضه التغيرات املتسارعة التي يعرفها العالم الرقمي 
الذي أصبح يعتبر مؤشرا النخراط املقاولة في الفضاء االقتصادي وطنيا 
أو دوليا، هذا باإلضافة إلى اعتبار مؤشر إحداث املقاولة اإللكترونية 
معيارا معترفا به من لدن الهيئات الدولية وخصوصا البنك الدولي دون 
بيزنس من أجل تحسين ترتيب املغرب في تقارير هذه الهيئات ولعل أهم 
ما جاء به مشروع القانون املتعلق بإحداث املقاولة بطريقة إلكترونية 
ومواكبتها هو حصر مدة إنشاء املقاولة عبر املنصة اإللكترونية في ثالث 
ساعات وذلك من أجل تفادي الروتين اإلداري الذي حتما يؤدي إلى 
تأخير في إنشاء املقاولة، إن لم نقل أنه في غالب األحيان كان سببا في 

قتل روح املبادرة لدى الشباب الراغبين في إنشاء مقاولتهم.

في هذا اإلطار يأتي هذا املشروع الذي يشكل مرحلة متقدمة من 
أجل تفعيل مشروع اإلدارة اإللكترونية نظرا ألن الغايات األساسية 
لهذا املشروع تكمن في تحسين أداء اإلدارة العمومية وتسريع عملها 
والرفع من جودتها وتفادي الروتين القاتل الذي يهدد صالح املقاولة و 
يضيع عليها مجموعة من الفرص لتحقيق أهدافها وخصوصا أن مفهوم 
الزمن له تكلفة اقتصادية ومالية غالية في ظل التطورات والتحوالت 
التي يعرفها السوق العالمي، األمر الذي يتطلب مسايرة املقاولة املغربية 
لدينامية هذا السوق على اعتبار أن انخراط بالدنا في مجال الرقمنة 
يشكل حافزا خصوصا إذا ما وفرنا شروط موضوعية أخرى الستقطاب 
اإلستثمار الوطني منه واألجنبي الذي يشكل أحد أهم الركائز من أجل 
خلق فرص الشغل وجلب موارد مالية مهمة من العملة الصعبة في 
الوقت الذي ظل فيه الروتين اإلداري القاتل إحدى العوامل األساسية 

املعيقة لالستثمار.

السيد الرئيس، إن التطورات التي يعرفها العالم الرقمي وخصوصا 
إلى  باالنضمام  املغرب  إلتزامات  وأمام  والصناعي  التجاري  امليدان  في 

العديد من املعاهدات امللكية الصناعية مثل معاهدة قانون البراءات 
ومعاهدة سنغافورة بشأن حقوق العالمات التجارية، وتوقيعها على 
اتفاقية التجارة ملكافأة التزييف 2 أكتوبر 2011 بطوكيو أصبح من الالزم 
املغربي  باملكتب  املتعلقة  الوطنية  التشريعية  املنظومة  قراءة  إعادة 
للملكية الصناعية والتجارية من أجل مالءمتها مع هذه االلتزامات من 
جهة ومواكبة التطورات املتسارعة التي يعرفها مجال امللكية في مجال 

امللكية في القطاعين الصناعي والتجاري من جهة أخرى.

املالية املرصودة  املبالغ  تدني  املناسبة، نسجل بكل أسف  وبهذه 
ملجال البحث العلمي الذي من شأنه أن يساعد على إنعاش والرفع من 
براءات االختراع فيها املجال الصناعي ببالدنا في الوقت الذي نجد فيه 
أن الدول الصاعدة استطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم 

بفضل سياسة التعليم وتطوير البحث العلمي.

القانون89.17  بمشروع  يأتي  السياق  نفس  وفي  الرئيس،  السيد 
التجارة بهدف  املتعلق بمدونة   95.15 القانون  بتغيير وتتميم  يق�ضي 
خلق إنسجام بين مشروع القانون 88.17 ومقتضيات تشريعية أخرى، 
وبشكل خاص إحداث سجل إلكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي 
يدبره املكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية وكذلك من سجل 
املحاكم  بسائر  الضبط  كتابة  مصالح  تدبره  إلكتروني  محلي  تجاري 
التجارية واملختصة بتدبير هذه السجالت املحلية، األمر الذي سيساهم 
في اإلرتقاء بأداء مصالح كتابة الضبط ضمن مشروع التدبير اإللكتروني 
للملفات املعروضة على وزارة العدل عموما، باإلضافة إلى تثمين لنشاط 
التوطين وذلك بغية تدليل الصعاب أمام املقاولين الشباب من أجل 
إنشاء مقاولتهم ألن مشكل التوطين يعتبر من أهم العوائق التي تحول 

دون ذلك.

السيد الرئيس، إن التعاطي اإليجابي للفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية مع هذه املشاريع أثناء مناقشتها في لجنة القطاعات اإلنتاجية 
يأتي ضمن مسؤولياتنا في تجويد املنتوج التشريعي وباملقابل البد من 
التذكير باملالحظات التالية: إن املشاريع السالفة الذكر تعود في نظرنا 
مجرد مقاربة مسطرية لتوفير قاعدة بيانات إلكترونية حول املقاوالت 
املغربية، إال أنها ال تعالج في العمق اإلشكالية واإلكراهات التي تعاني 
منها هذه املقاوالت والتي تتسبب في إغالق العديد منها مما ينتج عنه هدر 
من الزمن اإلقتصادي وكذلك تضييع خلق فرص الشغل األمر الذي 
عرف تراجعا خطير في ظل الحكومة الحالية وسابقتها في معدل النمو 
وتشريد العديد من الشباب؛ إن توفير الشروط املوضوعية لالستثمار 
تحفيزات  طريق  عن  والصغيرة  املتوسطة  املقاوالت  تشجيع  عبر  يتم 
الكبيرة  للمقاوالت  فقط  الحكومة  اهتمام  بدل  مشجعة  ضريبية 
والشركات العمالقة واألجنبية، على حساب املبادرات الوطنية في خلق 
وتقوية املقاوالت الصغيرة واملتوسطة، خاصة فيما يخص وضع تدابير 
إلزامية اإلدارة واملؤسسات واملقاوالت العمومية لتطبيق املبدأ األفضل 
للمقاوالت الوطنية في منح الصفقات العمومية؛ إن إنشاء املقاولة ال 
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يجب أن يكون هدفا في حد ذاته ألنه ال جدوى من إنشاء املقاولة في 
ظل مناخ اقتصادي غير مستغل، تغيب فيه مقاومات استمرارية هذه 
املقاولة في نشاطها ولعل خير دليل على ذلك هو عدد املقاوالت املغربية 
املحالة على التصفية القضائية والذي هو في تزايد مستمر سنة بعد 
أخرى؛ إن تعاطي املجتمع املغربي مع التكنولوجيات الحديثة ال زال لم 
يرقى بعد إلى درجة التعاطي التلقائي اإليجاب اليومي حيث الزال يشوبه 
نوع من التوجس والتخوف خصوصا في مجال األداء اإللكتروني نظرا 
للتخوف من حاالت اإلختالقات والوقوع في حالة التزوير اإللكتروني 
بالرغم من وجود تعاقب هذا الفعل األخير؛ إن إنشاء املقاولة عبر املنصة 
اإللكترونية يعكس هذا اإلنسجام بين مكونات اإلدارة املغربية من أجل 
تنزيل مشروع اإلدارة الرقمية التي تراهن عليها الحكومة الحالية لكون 
الواقع املعيش يعكس مدى التخبط والعشوائية في تنزيله نظرا لعدم 
وجود االلتقائيات في املشاريع القطاعية للحكومة؛ العمل على تحسين 
مناخ األعمال من خالل التعجيل بإصالح الجبائية على حيز الوجود؛ 
اإلسراع في تنفيذ اإلصالحات الكبرى ومواصلة العمل التنموي لتحسين 
مستوى معيشة املواطنين؛ استكمال إصالح منظومة القضاء؛ العناية 
باالستثمار الالمادي بما فيها أساسا العنصر البشري؛ تبسيط املساطر 
الخاصة بالولوج إلى العقار وبأثمان مناسبة؛ تحسين اإلطار املؤسساتي 
املاكرو  التوازنات  على  الحفاظ  اإلدارة؛  وتنظيم  التحتية  والبنية 
مطبوع  تناف�ضي  اقتصاد  لبناء  املالي  النظام  مثانة  وتعزيز  اقتصادية 
باملنافسة الحرة النزيهة والقضاء على سياسة اإلمتيازات واقتصاد الريع 
وضمان اإلدماج اإلقتصاد الغير املهيكل في النسيج اإلقتصادي الوطني.

اإلجتماعي  اإلقتصاد  نستحضر  أن  البد  أيضا  السياق،  هذا  وفي 
والتضامني بما يتميز به من خصوصيات مرتبطة بثقافة املجتمع املغربي 
وبما يساهم فيه اإلقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة، األمر الذي 
يقت�ضي اإلرتقاء ليصبح ثورة صناعية حقيقية في العالم القروي من 
شأنها خلق قيمة مضافة محلية ضخمة لينخرط في النسيج اإلقتصادي 

الوطني بشكل أكثر قوة.

وأخيرا، كفريق ال يمكننا إال أن نصوت باإلجماع على هذا املشروع 
ولكن ال يمنعنا بهذا التصويت بطرح سؤال واضح ومباشر للحكومة، ما 

فائدة إبقاء املراكز الجهوية لالستثمار؟ وشكرا.

لاي دثلارئيس:

للسيد  الحركي  الفريق  بإسم  اآلن  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
النائب للسيدة النائبة ليلة أحكيم.

لان ئبلثلاي دةثا لىثأحك م:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

لاي دثلارئيس،

لاي دثلا5زير،

لاي دلتثولاي دةثلان5لب،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع 
إلكترونية  بطريقة  املقاوالت  بإحداث  املتعلق   88.17 رقم  القانون 
ومواكبتها، ومشروع القانون رقم 89.17 القا�ضي بتغيير وتتميم القانون 
رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة، ومشروع قانون رقم87.17 بتغيير 
للملكية  بإنشاء املكتب املغربي  القا�ضي   13.99 القانون رقم  وتتميم 

الصناعية والتجارية.

وفي هذا السياق، البد من التأكيد بأن تحديث املنظومة القانونية 
ال  لبالدنا،  بالنسبة  استراتيجيا  ورشا  يعتبر  واألعمال  املال  مجال  في 
إلى تعزيز تموقعه كوجهة فضلى الستقطاب  سيما أن املغرب يسعى 
اإلستثمارات من خالل دعم تنافسية اإلقتصاد الوطني وإيجاد مكانة 
له ضمن االقتصاديات العاملية املتقدمة، وبالتالي فقد كان البد والحالة 
هذه من إيجاد إطار قانوني شفاف وآمن قادر على تحسين التعامالت 

التجارية من كل املخاطر التي قد تحذق بها.

بالنسبة  بالغة  أهمية  تكت�ضي  اإلصالحات  من  السلسلة  هذه  إن 
للمقاوالت بصفة خاصة واإلقتصاد الوطني بصفة عامة، ومن ضمنها 
كذلك ما يرتقب في األفق املنظور، وال سيما في مجال تنظيم التحكيم 
والوساطة اإلتفاقية والوسائل البديلة لحل النزاعات وكذا ورش إصالح 
خاصة  املقاوالت  حصول  تسهيل  بهدف  املنقولة،  الضمانات  نظام 
وطني  إلكتروني  سجل  وإحداث  التمويل  على  واملتوسطة  الصغرى 

للرهون.

سيدي الرئيس، إن النصوص املعروضة على أنظارنا اليوم سوف 
تشكل بدون شك طفرة نوعية في مجال الرقمنة بالنسبة للمقاولة بحيث 
أن الدعامة الجديدة املعتمدة في إنشاء املقاوالت سوف تتم بطريقة 
إلكترونية من خالل رصد منصة إلكترونية ممسوكة من طرف املكتب 
املغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي سيتولى تدبيرها واستغاللها 
هذا  أن  كما  الدولة،  لحساب  بها  املتعلقة  املعطيات  قاعدة  ومسك 
اإلحداث اإللكتروني ال يقتصر على التأسيس بل يتعدى ذلك إلى املواكبة 
والتتبع املستمر إلنجاح املقاولة، وفضال عن تمكين هذه النصوص من 
سهولة انسياب املعلومات، فإنها ستشكل كذلك آلية فعالة في تبسيط 

املساطر وتقليص اآلجال واملصاريف وتعزيز التتبع والشفافية.

ذكر  أسلفنا  والتي  اليوم  نتدارسها  التي  النصوص  إيجابيات  إن 
البعض منها ستشكل حافزا مهما بالنسبة للمقاوالت من أجل تعزيز 
انخراطها في مجال الرقمنة، بحيث أن بعض الخبراء في مجال التسويق 
زال  اإللكترونية ال  التطبيقات  في  اإلستثمار  بأن  يؤكدون  اإللكتروني 

ضعيفا في املغرب.

س ديثلارئيس،

حررلتثلاي دلتثولاي دة،
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الشك أن املقاوالت بجميع أصنافها تشكل رهانا استراتيجيا بالنسبة 
لبالدنا، وبالتالي فإننا لن نكون في الفريق الحركي إال داعمين للمقاولة 
ومدافعين عن كل اإلجراءات التي من شأنها تحفيز اإلستثمار وتطوير 
تنافسية اإلقتصاد الوطني وهو األمر الذي يدفعنا إلى تجديد املطالبة 
ومواصلة  لالستثمار،  جديد  ميثاق  واعتماد  األعمال  مناخ  بتحسين 
تحديث القطاع املالي وتيسير ولوج املستثمرين إلى العقار وفق قواعد 

الشفافية وتكافؤ الفرص.

فالبد في تقديرينا أن تنتقل املقاوالت إلى مستوى آخر تصبح فيه 
بالبالد،  للتنمية  للتشغيل ورافعة حقيقة  هذه األخيرة مرتعا خصبا 
بدل اجترار اإلشكاليات املتراكمة التي تف�ضي في الغالب إلى إعالن إفالس 
عدد منها، وبالتالي فإن دور املواكبة واملصاحبة والتتبع مطلوب من 
طرف الحكومة لهذه املقاوالت، واألكيد أن الترسانة القانونية الجديدة 
ستسهل هذه املهمة على الحكومة، باإلضافة إلى اإلجراءات القانونية 

األخرى املرتبطة بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

ونعتقد أن املواكبة مطلوبة ولكن التحفيز والحت والتشجيع على 

إحداث املقاوالت أمر مطلوب وملح أيضا، فهذه اإلجراءات التحسيسية 

التشجيعية من شأنها تبديد كل تخوف من املغامرات في سوق املقاولة 

وإعطاء الفرصة للشباب الحاملين ملشاريع من اقتحام عالم املقاولة 

سواء في الحاضرة أو البادية أو في الجبل أو في مختلف املناطق النائية، 

لكنها  خالقة  بأفكار  وأدمغة  كفاءات  على  تحتوي  التي  املناطق  هذه 

ينقصها التوجيه والتشجيع بطبيعة الحال.

سيدي الرئيس، إن اإلحداث واملواكبة اإللكترونيين للمقاولة وكذا 

إحداث سجل تجاري إلكتروني وتقنين التوطين تعتبر إجراءات قانونية 

فتوفير  رائدة،  مقاوالتية  منظومة  لتأسيس  كافية  غير  ولكنها  مهمة، 
مناخ األعمال أمر أسا�ضي، والحد من الصعوبات والعراقيل التي تعوق 

املقاوالت املغربية أمر يكت�ضي أولوية قصوى، لذلك فهذه املقاولة التي 

يتعين أن تحظى بحق األفضلية في الصفقات العمومية تعتبر كذلك آلية 

لتوطيد اإلستثمار بشقه العام والخاص، وإحدى الدعامات األساسية 
الكبرى  األوراش  وتقوية  تنافسية  جهوية  أقطاب  انبثاق  لتشجيع 

الفقر والهشاشة  الجهات ومحاربة  بين  الربط  التحتية وتعزيز  للبنية 

وتقليص العجز الذي يعاني منه العالم القروي واملناطق النائية وعلى 

مستوى البنية التحتية، كما نحث على مستوى آخر على ضرورة وضع 

إستراتيجية مشتركة للمراكز الجهوية لالستثمار وإيجاد حلول للعقبات 

التي تعترضها خصوصا ما يتعلق بإنشاء الشبابيك.

إن مشاريع القوانين املعروضة على أنظارنا

لاي دثلارئيسث:

شكرا السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثا لىثأحك م:

نطالب بفتح نقاش عمومي تفاعلي مع أرباب املقاوالت، شكرا.

لاي دثلارئيس:

شكرا، باسم الفريق اإلشتراكي الكلمة للسيد النائب سعيد باعزيز.

لان ئبثلاي دثسع دثب عزيز:

شكرلثلاي دثلارئيس،

لاي دثلا5زير،

لاي دلتثولاي دةثلان5لب،

يشرفني بإسم الفريق اإلشتراكي بأن أتناول الكلمة ملناقشة املشاريع 
الثالث، مشروع قانون87.17 املتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99 
القا�ضي بإنشاء املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومشروع 
إلكترونية ومواكبتها،  88.17 متعلق بإحداث املقاولة بطريقة  قانون 
 15.95 القانون  وتتميم  بتغيير  املتعلق   89.17 قانون  مشروع  وكذا 

املتعلق بمدونة التجارة.

وأود في البداية أن أشيد السيد الرئيس، بأنه بلدنا اليوم يوجد في 
موقع استراتيجي هام، وبالتالي فهناك إمكانيات ومميزات هائلة تقت�ضي 
فاألمر  وبالتالي  األعمال،  مناخ  وتحسين  األعمال  بمناخ  فيه  النهوض 
يقت�ضي وجود إستراتيجية تنبني على دراسة واقعية للواقع امللموس 

وإيجاد تدابير وآليات من أجل النهوض به.

وأكيد أنه مشاريع القوانين الثالث جاءت في سياق مجموعة من 
التدابير اللي من شأنها إصالح مجموعة من االختالالت، فاليوم االختالل 
األول هو الرتبة الغير املشرفة التي تعطيها منظمة األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية لبالدنا على مستوى التجارة اإللكترونية، فهاته الرتبة غير 
مشرفة وأكيد أنه بهاته املشاريع قوانين ستتحسن، ثم أيضا اإلختالالت 
بين  ما  التنسيق  وغياب  املتدخلين  تعدد  عن  الناتجة  املؤسساتية 
املصالح ال�ضيء الذي يجعل املقاول تائه بين عدة إدارات، إضافة إلى 
أكيد  وهذا  األجل،  طول  وكذا  وتعقيدها  اإلدارية  اإلجراءات  ضعف 

يتنافى مع السرعة التي ينبغي أن تكون حاضرة في هذا املجال.

السيد الوزير، نحن في الفريق االشتراكي تجاوبنا مع هذه املشاريع 
على اعتبار أنها جاءت من أجل ضمان إنسجام في املساطر املتعلقة 
باملقاولة من أجل مواكبة التطورات اللي كاينة على املستوى العالمي 
والتي تتجه نحو الرقمنة، وبالتالي فالتجارة اإللكترونية اليوم هي امللجأ 
ما  تبيان االختصاصات  إلى  من أجل تحسين مناخ األعمال، إضافة 
بين املصالح والتنسيق واالنسجام فيما بينها، إضافة إلى مجموعة من 
ما يتعلق باآلجال، وتقليص اآلجال فهاته األمور جد إيجابية، ولذلك 

انخرطنا وتجاوبنا مع هاته املشاريع.
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فالسيد الوزير فيما يتعلق بتحسين مناخ األعمال، وهو ينطلق من 
تقوية روابط الثقة بين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص، وهاد 
الثقة هي التي يمكن أيضا اكتسابها من خالل املواكبة القانونية ملناخ 
على  واملحفزة  املناسبة  القانونية  الترسنة  وتوفير  باملغرب  اإلستثمار 
إحداث املقاوالت ومواكبتها والرفع من تنافسيتها. ولهذا السيد الوزير 
هاد القوانين من غتخرج لحيز التنفيذ خاصها تلقى طريقها إلى التنفيذ، 
وباش تلقى طريقها إلى التنفيذ خاص املراسيم يخرجوا وفي أقرب وقت 
ممكن وبالطريقة اللي غتكون معقولة، ما�ضي نحن نتجه نحورقمنة، 
نحو التجارة اإللكترونية، وفي نفس الوقت أننا نلقاوا اإلزدواجية في 

أرض الواقع، خاص ما يوجد في القانون هو اللي غيكون في أرض الواقع، 

إيال اعتمدنا املنصة اإللكترونية ونعتمدها وما يمكنش شخص غدا 
وال بعد غدا يلجأ لإلدارة ويطلبوا لوا وثيقة معينة، إذن فاش غنختارو 

هذا خيار إستراتيجي مهم وخاصنا نزلوه في أرض الواقع، ما يتعلق أيضا 

الثقة  فمسألة  املنصة،  لهاد  يتحدث  أنه  ممكن  اللي  التقني  بالخلل 
خاصها تكون حتى الثقة في املنصة، وبالتالي الولوج إليها أحيانا يقد يكون 

عطب، احنا شفنا بأنه كاين استدراك أنه ممكن يتمدد األجل اليوم 

املوالي لإلصالح العطل، ولكن راه كتنجم عليها أضرار، كتنجم عليها 

تفويت الفرص، كتنجم عليها خسائر، هاد األمور خاصها تعالج وبشكل 

قبلي باش نزرعوا الثقة لدى املستثمرين وباش يكون بلدنا عامل لجذب 

املقاوالت،  اليوم لدى  يتعلق أيضا باألرشيف املوجود  اإلستثمار، ما 

سجالت محلية ومركزية، هذا أيضا خاص عمل جاد ومسؤول من أجل 

إدخاله إلى املنصة وحفظه بطريقة إلكترونية، ألنه ما يمكنش نكونوا 

أمام نوعية من املعامالت، املعاملة اللي هي مطابقة القانون اآلن غادي 

تكون إلكترونية واملعاملة السابقة غادي نرجعوا فيها لألرشيف، ونتوما 

كتعرفوا أنه كاين اآلن مقاوالت اللي ما بقاش عندها األرشيف في اإلدارة 

يكون اإلشتغال جاد من أجل  وبالتالي فخاص  لسبب من األسباب، 

أنه كل �ضي يدخل املنصة، مسألة التعجيل بإحداث اللجنة الوطنية 

القوانين  هاد  تنزيل  ديال  اإلنطالقة  مع  تكون  باش  والتنسيق  للتتبع 

غيكون أيضا العمل ديال هاد اللجنة، يكون متوازن، أضف إلى ذلك 

السيد الوزير وآخر مسألة البد من خلق برنامج للتكوين ديال املقاولين، 

بتنسيق و بشراكة مع املنظمات املهنية الوطنية والغرف املهنية ألنه 

املنصة تحتاج إلى هذا التكوين، وشكرا.

لاي دثلارئيس:

النائب رشيد الحموني بإسم  الكلمة للسيد  النائب  شكرا للسيد 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

لان ئبثلاي دثضش دثللحم5ني:

شكرلثلاي دثلارئيس،

لاي دثلارئيس:

تفضل  الوحدة،  دازت  دابا  التقني،  الطاقم  انا عندي،  التوقيت 
السيد النائب، معذرة.

لان ئبثلاي دثضش دثللحم5ني:

لاي دثلارئيسثلملحترم،

لاي دلتثولاي دةثلا5زضلءثلملحترم05،

يشرفني اليوم أن أتدخل بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
في املناقشة العامة لثالث مشاريع قوانين تدخل في إطار تطوير الخدمات 
املقدمة للمقاوالت وتعزيز أدائها بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية 
التي يعرفها عالم األعمال والتجارة، وهي املشاريع التي تندرج في الدينامية 
التي  القانونية واملؤسساتية  التي تعمق اإلصالحات  القوية  والحركية 
اإلستثمار  جاذبية  وتقوية  األعمال  مناخ  لتحسين  الحكومة  قدمتها 

ببالدنا.

السيد الوزير، إن هذه املشاريع تكت�ضي أهمية إستراتيجية كبرى 
بالنسبة ملستقبل اقتصادنا الوطني، فإحداث املقاولة بطريقة إلكترونية 
سيمكن من التحديث والرقمنة عبر اعتماد الطريقة اإللكترونية كوسيلة 
وحيدة للقيام باإلجراءات واملساطر املتعلقة بإحداث املقاوالت وتبسيط 
املساطر واإلقتصاد في الجهود واملال، كما سيمكن هذا املشروع مشروع 
املراكز الجهوية لالستثمار أو املهنيين أو الوكالء من القيام باإلجراءات 
الخدمات  تطوير  من  سيمكن  الذي  األمر  تامة  في سالسة  القانونية 

املقدمة للمقاوالت ورفع تنافسيتها وتنافسية اقتصادنا الوطني.

السيد الوزير، إن قناعتنا راسخة في املجموعة النيابية بأن تحسين 

مناخ األعمال وتطوير نمو اقتصاد متوازن وفعال ومندمج ومنصف 

عبر دعم املقاولة يجب أن يتم وفق نموذج تنموي وذلك من خالل 
تقديم األجوبة الالزمة واتخاذ التدابير توطد دولة الحق والقانون وتعزز 

املنافسة العادلة في املجال اإلقتصادي والعدالة اإلجتماعية واملجالية، 

التي  الكبرى  الهيكلية  اإلصالحات  وتيرة  من  والرفع  الفوارق  وتقليص 

تحتاجها بالدنا.

من هذا املنطلق، ندعو إلى العمل على بلورة نموذج تنموي جديد 

قائم على التوفيق بين النجاعة اإلقتصادية والعدالة اإلجتماعية.

املراجعات  هاد  أن  رغم  نسجل  أن  البد  الوزير  السيد  كذلك 

األعمال  مناخ  التشريعية من أجل تحسين  املقتضيات  مراجعة هاد 

وجلب اإلستثمار، رغم هذا املجهود على مستوى التشريع فالبد من 

اإلشارة إلى نقطة أساسية وهو اإلستقرار السيا�ضي للمغرب لجلب هذه 

اإلستثمارات، اإلستقرار السيا�ضي البد ما يمكنش يتحقق إيال ما كانش 

واحد التخليق للعمل السيا�ضي..
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لاي دثلارئيس:

اسمحوا لي السيد النائب، بغيت نخبر السيدات والسادة النواب 
كاين خطأ في التوقيت على املستوى التقني، عندكم 5 دقائق و30 ثانية 

شكرا لكم، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثضش دثللحم5ني:

قلت من أجل تحسين مناخ األعمال وجلب اإلستثمارات البد من 
العمل  تخليق  من  البد  السيا�ضي  اإلستقرار  هاد  سيا�ضي،  استقرار 
السيا�ضي، وتخليق العمل السيا�ضي يبتدئ من داخل هذه املؤسسة 
يبتدئ من خالل العالقة عالقة اإلحترام التي تربط ما بين الحكومة وما 
بين البرملان، ألن البرملان هو ممثل للشعب، فأول ما يمكن مالحظته وهو 
يجب احترام والتفاعل اإليجابي مع أسئلة السادة النواب، يجب احترام 
رأي السادة النواب ألنه ممثل من الشعب، فاإلجابة على أسئلة السادة 
النواب بطريقة استهزائية فهو إستهزاء للشعب، تخليق العمل السيا�ضي 
يبتدأ كذلك من بعض التصريحات التي تضر بوطننا لبعض أعضاء 
الحكومة، بعض التصريحات كذلك لبعض أعضاء مجلس النواب، 
باب كذلك اإلزدواجية في الخطاب، هذا كله سيؤثر على صورة املغرب 
كما قلت من أجل اإلستثمارات وجلب جاذبية البد من إستقرار سيا�ضي، 
والبد من تخليق العمل السيا�ضي �ضيء أسا�ضي ألن مراجعة القوانين 

التنظيمية ال تفيد لوحدها من أجل جلب اإلستثمارات، وشكرا.

لاي دثلارئيس:

شناوي،  مصطفى  النائب  للسيد  الكلمة  النائب،  للسيد  شكرا 
تفضل السيد النائب، 5 دقائق و30.

لان ئبثلاي دثمصطفىثشن وي:

شكرا، تحية واحترام سنصوت بنعم على مشاريع القوانين، شكرا.

لاي دثلارئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت الخاصة بمشروع 
القانون رقم 87.17.

أعرض عنوان مشروع القانون للتصويت كما صادقت عليه اللجنة، 
املادة األولى برمتها من مشروع القانون كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

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

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 87.17 يغير ويتمم 
القانون رقم 13.99 القا�ضي بإنشاء املكتب املغربي للملكية الصناعية 

والتجارية.

نمر اآلن للتصويت على مشروع القانون رقم 88.17.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة: 

اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   88.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

بإحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع القانون رقم 89.17.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

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

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

بتغيير   89.17 رقم  القانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
وتتميم القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة.

ضفعتث النواب،  والسادة  السيدات  شكرا  الوزير،  للسيد  شكرا 
للجليل.
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محررثللجليلثلا  ي لثولاتيعي0

لات ضيخ: اإلثنين 26 رمضان 1439ه )11 يونيو 2018م(.

مجلس  لرئيس  الثامنة  النائبة  بوفراشن  حياة  السيدة  لارئ سل: 
النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقائق  وخمسون  واثنان  ساعتان  لات5ق ت: 
الحادية عشر صباحا والدقيقة الثامنة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  لألعم ل:  جدولث
الحكومية التالية:

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛ .•

العدل؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالنقل؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية؛ .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛ .•

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ .•

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

لاي دةثح  ةثب5فرلشنثضئييلثللجليل:

أشرفث علىث ولايالمث ولاصالةث لارح م،ث لارحمنث هللاث بيمث
لملرسلي0.

افتتحت الجلسة.

لاي دلتثولاي دة،

لاي دةثولاي دةثلا5زضلءثلملحترم05،

لاي دلتثولاي دةثلان5لبثلملحترم05،

بمقتضيات مواد  اململكة، وعمال  100 من دستور  للفصل  طبقا 
النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، نلتقي مرة أخرى في جلسة لألسئلة 
الشفهية. ويتضمن جدول أعمالها اثنان وثالثون سؤاال شفهيا، تهم 
قطاعات التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 
العدل،  املدينة،  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد 
وبالوظيفة  اإلدارة  بإصالح  املكلف  القطاع  بالنقل،  املكلف  القطاع 
العمومية، األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية، الشؤون 
الخارجية والتعاون الدولي، وأخيرا القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان 

واملجتمع املدني.

السيدات والسادة، قبل البت في األسئلة، أرجو من السيدة األمينة 
التفضل بتالوة املراسالت الواردة على الرئاسة.

لاي دةثأسم ءثلغالا5ثأم نلثلملجلس:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

شكرلثلاي دثلارئييل،

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة، بمراسلة يحيط 
فيها املجلس علما بأنه تمت دعوة املرشح السيد مصطفى سالمة لشغل 
املقعد الذي كان يشغله السيد مصطفى املنصوري، املنتخب سابقا 

عضوا بمجلس النواب عن الدائرة االنتخابية املحلية الناظور.

ومن املحكمة الدستورية، توصل مكتب املجلس ب :

قرار رقم 77/18 يق�ضي برفض الطلب الرامي إلى إلغاء نتيجة  .•
االقتراع الجزئي الذي أجري بالدائرة املحلية الناظور؛

قرار رقم 78/18 يق�ضي بإلغاء انتخاب السيد أحمد املرابط  .•
السو�ضي، عضوا بمجلس النواب على إثر االقتراع الجزئي الذي أجري في 
21 ديسمبر 2017 بالدائرة االنتخابية املحلية املضيق الفنيدق، عمالة 

املضيق الفنيدق، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة.

توصل  العامة،  النيابة  رئيس  للملك،  العام  الوكيل  السيد  ومن 
النيابة  وسير  الجنائية  السياسة  تنفيذ  حول  بتقرير  املجلس  مكتب 

العامة لسنة 2017.

عدد األسئلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب هي: 66 سؤاال شفويا، 141 سؤاال كتابيا، تم سحب 

سؤالين كتابيين وشكرا للسيدة الرئيسة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرلثلاي دةثلألم نل،

لاي دلتثولاي دة،

أود اإلشارة فقط فيما يخص الطلبات املقدمة من لدن السيدات 
ملجلس  الداخلي  النظام  من   152 املادة  على  بناء  النواب،  والسادة 
النواب، املتعلق بالتحدث في موضوع عام أو طارئ. فقد عبرت الحكومة 
عن التفاعل مع الطلب املوجه لكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية 
السيد  طرف  من  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين 
النائب املحترم سعيد باعزيز عن الفريق اإلشتراكي، حول تصريح السيد 
كاتب الدولة املكلف بالتعليم العالي في البرنامج التلفزي »مثير للجدل« 

بخصوص غياب العدالة املجالية بين الجامعات.

وأود كذلك أن أخبر السيدات والسادة النواب، أنه بناء على طلبات 
ورغبات الفرق، تم التداول في املكتب حول تفعيل املادة 152 في أق�ضى 
مداها. وبالتالي فقد تقرر باإلجماع وستكون املراسالت في املوضوع سواء 
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بالنسبة للحكومة، أو بالنسبة للفرق، أننا ستبرمج ابتداء من اإلثنين 
املقبل إن شاء هللا، يعني بشكل تلقائي على األقل 4 ديال األسئلة التي 
ترد في مجال اإلحاطة. 2 ديال املعارضة طبعا بفريقيه، وإثنين لألغلبية 
ستصلكم  الحال  بطبيعة  األسئلة،  طرح  حول  التناوب  أساس  على 

مراسالت في هذا الشأن، شكرا.

جدول  في  املدرجة  األسئلة  بسط  في  نشرع  هللا،  بركة  على  إذن 
أعمالنا، ونستهلها بقطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي، مرحبا السيد الوزير. إذن هناك سؤاالن لهما وحدة 
املوضوع، ويتعلق األمر بجودة التعليم بالعالم القروي، وسيتم طرحهما 
دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من السيد الوزير. إذن السؤال األول، 
للتقدم  النيابية  املجموعة  عن  املحترمين  النواب  والسيدات  للسادة 

واالشتراكية.

لان ئبثلاي دثسع دثإدثبعلي:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

لايالمثعل كمثوع5لشرثمب ضكل.

لاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، سؤالنا اليوم يتعلق باإلجراءات التي تنوون اتخاذها 
حول تحسين التعليم بالعالم القروي؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، إذن السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 
فريق التجمع الدستوري.

لان ئبثلاي دثعبدثلارحم 0ثحرفي:

لاي دةثلارئييل،

لاي دةثلا5زضلء،

لاي دلتثولاي دةثلان5لبثلملحترمي0،

نسائلكم عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتحسين ظروف 
التمدرس بالوسط القروي وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لاي دثسع دثأمزلزي،ثوزيرثلاترب لثلا5طن لثولاتك5ينثلملنهيث
ولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلاي دثلارئييلثلملحترمل،

لاي دلتثولاي دةثلان ئب تثلان5لبثلملحترمي0،

ا للثلاقدضثمب ضكل،

كيف كتعرفوا يشكل النهوض بمنظومة التعليم بالوسط القروي، 
من أهم األولويات التي تشتغل عليها الوزارة في إطار تنزيل مضامين رؤية 
باعتبار  الحكومي  البرنامج  وكذا   ،2030-2015 لإلصالح  إستراتيجية 
التحديات الكبرى التي يعرفها هاد الوسط، واملرتبطة أساسا بمجموعة 

من املعيقات السوسيو-اقتصادية.

واحد  تضمن  الحالية  للوالية  الحكومي  البرنامج  فإن  وللتذكير، 
العدد من املقتضيات مرتبطة بإعطاء تمييز إيجابي لفائدة األوساط 
القروية وشبه الحضرية واملناطق ذات الخصاص مع اتخاذ التدابير 
الضرورية لتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي. وعلى هذا األساس، 
فقد تم تخصيص مجموعة من العمليات تحقيقا ملبدأ األنصاف وتكافؤ 
الفرص، سيستفيد منها الوسط القروي على مستوى تطوير العرض 
املدر�ضي وأيضا توفير الدعم اإلجتماعي للتعليمي، وتأهيل املؤسسات 
التعليمية والداخليات، أو من خالل توفير الحاجيات الضرورية من 

املوارد البشرية.

على  القروي؛  الوسط  في  التمدرس  لهاد  بالنسبة  األرقام  بعض 
مستوى توسيع العرض املدر�ضي وصل مجموع املؤسسات التعليمية 
6000 مؤسسة،  منها  11.000 مؤسسة  تقريبا  الوطني  املستوى  على 
أي ما يعادل %54 دون احتساب عدد الفرعيات اللي يناهز تقريبا.. 
اللي تجاوز 13.000 فرعية. بلغ عدد املدارس الجماعاتية 124 وحدة، 
حين وصل عدد الداخليات 889 على املستوى الوطني، 545 بالوسط 

القروي؛

على مستوى تأهيل املؤسسات التعليمية بصدد هاد السنة، تم 
االستفادة من هاد التأهيل تقريبا 9511 على املستوى الوطني، بالوسط 

القروي %55، 5231 مؤسسة اللي تم تأهيلها؛

إعادة  ديال  البرنامج  فواحد  منخرطين  حنا  للفرعيات،  بالنسبة 
تأهيل جميع املؤسسات الفرعية على املستوى الوطني.

املدر�ضي  الدخول  بموسم  املرتقبة  الجديدة  بالنسبة لإلحصاءات 
املقبل، سيعرف هذا املوسم بناء 87 مؤسسة تعليمية جديدة باألسالك 
الثالث، منها 37 بالوسط القروي، أي %43 باإلضافة إلى 10 مدارس 

جماعاتية إضافية.

الدعم  خدمات  التجهيز  وزارة  ستواصل  للخدمات،  بالنسبة 
من  تحد  التي  السوسيو-اقتصادية  املعيقات  ملواجهة  اإلجتماعي 
التمدرس، وذلك من خالل مراجعة آلية ومعايير االستهداف بالنسبة 

للبرنامج ديال »تيسير«...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا. تفضلوا أحد السيدات والسادة النواب 
عن املجموعة النيابية بالتعقيب.
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لان ئبثلاي دثسع دثإدثبعلي:

شكرا السيد الوزير على املجهودات اللي كتقومو بها، ولكن نقدر 
العالم  في  بالخصوص  كبير جدا،  هناك خصاص  باقي  أن  لك  نقول 
القروي. ونعطيكم أمثلة مثال إقليم الصويرة اللي كنتشرف بالتمثيل 
ديالو، مثال هناك أقسام السيد الوزير، فيها القطرة لدرجة أن التالميذ 
الشمس؛  وقت  في  حتى  وال  الشتاء  وقت  في  يقراو  فين  كيلقاوش  ما 
غياب مثال املرافق الصحية لدرجة أن الفتيات اضطرو أنه ما يجيوش 
ي كيجيو من الصباح حتى 

ّ
للمدارس ألن ما يمكنش، ألن كتعرفو مل

العشية باش تق�ضي الحاجة ديالها ما يمكنش لها؛ هناك قلة األقسام 
السيد الوزير، كتلقى قسم واحد أنه فيه 3 أو 4 داملستويات، التلميذ ما 
حيلتو يرد البال إما للدروس ديالو وال ديال الزميل ديالو سواء بالنسبة 
ليه وال بالنسبة حتى للمعلمين، أنهم كيكونوا 2 و3 في قسم واحد؛ هناك 
السيد الوزير، مثال بالنسبة لقلة املوارد البشرية، وفي حالة ما أنها كاع 
إيال كانت كتلقى مشكل إما في الكهربة ديال املنازل ديالهم وال في املاء 
ديال املنازل ديالهم وكتلقى، السيد الوزير، أن مثال املدارس بالعالم 
القروي ما كتلقاهاش مجهزة مثال بالحجرات ديال األنترنيت وال بالنسبة 
ديال العلوم الطبيعية مثال. وكنتمناو، السيد الوزير، أنكم توليو واحد 

اإلهتمام إلقليم الصويرة ألنه كيعاني وكيعاني بزاف، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، السيد النائب عن فريق التجمع الدستوري تعقيب.

لان ئبثلاي دثعبدثلارحم 0ثحرفي:

شكرلثلاي دثلا5زير،

من  أولوية  التعليم  أن  نعتبر  الدستوري،  التجمع  فريق  في  نحن 
األولويات لصلته القوية بتطوير اقتصاد املعرفة ومنظومة القيم، وهو 
كذلك رافعة أساسية لتحقيق التنمية والنمو والولوج إلى سوق الشغل 
والرقي اإلجتماعي. ال يخفى عليكم السيد الوزير، أن التعليم في الوسط 
القروي يعرف مشاكل عديدة سواء على مستوى البنية التحتية أو على 
مستوى املوارد البشرية. ورغم وجود برامج الدعم اإلجتماعي لتشجيع 
التمدرس، فإن الهدر املدر�ضي ال زال متفشيا بالوسط القروي خصوصا 

في صفوف الفتيات.

السيد الوزير، تعاني املدارس االبتدائية بإقليم سيدي قاسم من 
بها  قامت  التي  املجهودات  فرغم  االكتظاظ،  كمشكل  مشاكل  عدة 
وزارة التربية الوطنية في هذا الباب، وأصدرت مذكرات للحد من هذه 
الظاهرة. فإننا ال زلنا نجد مستويات بأعداد هائلة تتعدى في بعض 
األحيان 40 تلميذ في القسم، غياب الحراسة وانعدام األسوار وخاصة 
في الفرعيات مما يجعل املؤسسة عرضة للسرقة والتخريب، وفي بعض 
األحيان تتحول الفرعية إلى إسطبل للماشية صيفا، الحاجة املاسة 

وهي...

لاي دةثضئييلثللجليل:

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

لان ئبثلاي دثعبدثلاغ نيثجن ح:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، يعاني التعليم بإقليم شيشاوة وخاصة في املجال 
القروي أوضاع مزرية نتيجة الخصاص في األطر التربوية وقلة الحجرات 
الدراسية، مما يؤدي إلى االكتظاظ وضعف التمدرس وغياب الجودة، 
أن  كما  واحدة،  دراسية  حجرة  في  داملستويات   3 جمع  يتم  بحيث 
إحدى املدارس باإلقليم أطر تربوي واحد يدرس ست مستويات، كما 
أن الحصة الدراسية للتلميذ القروي ال تتعدى 30 ساعة في األسبوع، 
بدل48 في باقي املدن املغربية. لهذا، أتساءل عن التدابير املتخذة ملعالجة 
السيد  أسائلك  املقبل، كما  الدرا�ضي  املوسم  بداية  في  املشاكل  هذه 
التي  بجماعة »سبت مزوضة«  التأهيلية  الثانوية  الوزير، عن مصير 

برمجت في سنة 2016 ولحد اآلن لم ترى النور، وشكرا السيد الوزير.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ ال تعقيب. إذن نمر إلى السؤال 
التعليمية  األطر  مستوى  على  املسجل  بالخصاص  املتعلق  املوالي 
الدستوري،  التجمع  فريق  املحترمين عن  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلي السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثخدنجلثلازي ني:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، ونحن على مشارف نهاية السنة الدراسية، وفي إطار 
االستعداد الجيد للدخول املدر�ضي املقبل. نسائلكم السيد الوزير، عن 

مدى الخصاص املهول في األطر التعليمية؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد الوزير، تفضلوا.

لاي دثسع دثأمزلزي،ثوزيرثلاترب لثلا5طن لثولاتك5ينثلملنهيث
ولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلاي دةثلارئييلثلملحترمل،

موضوع  أن  البداية  في  التأكيد  أود  املحترمة،  النائبة  السيدة 
الخصاص لم يعد مطروحا نسبيا بمنظومة التربية والتكوين، وذلك 
بفضل املجهودات التي بذلتها الوزارة في هاد السنوات األخيرة مركزيا، 
جهويا، وإقليميا. بالنسبة لهيئة أطر التدريس، تكفي اإلشارة لعملية 
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التوظيف بعقود التي تبنتها الحكومة خالل املوسمين املتتاليين، والتي 
بلغ مجموعها 35 موظف أستاذ جديد تم إلحاقه بالقطاع، 11.000 في 
2015-2016؛ 24.000 في 2016-2017 مما سمح بتقليص االكتظاظ 
بالعالم  خاصة  الواحد  القسم  داخل  التعليمية  املستويات  وتعدد 
القروي. كما تم توظيف هاد السنة 20.000 متعاقد جديد برسم هاد 
املوسم يتلقون حاليا تكوينا باملراكز الجهوية للتربية والتكوين، وسيتم 
توزيعهم إن شاء هللا في الدخول املدر�ضي املقبل على األقسام، بالنسبة.. 
تم اعتماد معايير الخرائط التربوية النظرية وذلك بعدم تجاوز معدل 
30 تلميذ في القسم بالنسبة للمستويين األول والثاني ابتدائي، وأقل من 

34 في املستوى...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لان ئبلثلاي دةثخدنجلثلازي ني:

شكرلثلاي دثلا5زير،

ولكن على مستوى الواقع السيد الوزير، نالحظ العكس أنا صراحة 
تفاجأت عندما سمعت من إجابتكم أنه ليس هناك أي خصاص، في حين 
أن الواقع يقول عكس ذلك. إذا كنتم السيد الوزير، أو الوزارة الوصية 
توافق كل سنة على طلبات األساتذة واألستاذات على الخروج املبكر 
أو التقاعد النسبي واللي هو من حقهم، واش الوزارة الوصية عندها 
إستراتيجية استباقية باش تعوض هاد النسبة العالية من األساتذة 
واألستاذات اللي غيخرجو للتقاعد؟، وإذا كان الحل األنسب اللي كان 
واملتعاقدين،  واألستاذات  األساتذة  هو  ما  وقت  في  الحكومة  عمالتو 
اللي من هاد املنبر كنوجه لهم كل الشكر واالحترام والتقدير واإلمتنان 
على هاد الحل اللي قاموا به لبالدنا، إال أنه هاد األساتذة واألستاذات 
كيعانيو من عدة مشاكل اللي الوزارة خاصها تأخذ بعين اإلعتبار في 

مشاكلهم حتى يتسنى لهم...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي حول الخصاص على مستوى األطر 
التعليمية؟ ال تعقيب. إذن السؤال الرابع في هذا امللف حول إستراتيجية 
للسادة   ،2030 سنة  إلى  املمتدة  والتكوين  التربية  منظومة  إصالح 
تفضلوا  واملعاصرة،  األصالة  فريق  املحترمين عن  النواب  والسيدات 

السيد النائب.

لان ئبثلاي دثت5ف قثلمل م5ني:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير املحترم، إستراتيجية إصالح منظومة التربية والتكوين 
املمتدة إلى 2030، الكل يسمع عن هاد االستراتيجية. املرجو إعطاء 

الخطوط العريضة لهذا اإلصالح، وكذلك التدابير املزمع اتخاذها لتنزيل 
هاد االستراتيجية؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد الوزير.

لاي دثسع دثأمزلزي،ثوزيرثلاترب لثلا5طن لثولاتك5ينثلملنهيث
ولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلاي دةثلارئييلثلملحترمل،

السيد النائب املحترم، البد من اإلشارة في البداية أن الجواب على 
سؤال حول راهن منظومة التربية التكوين وأفقها املنشود، يقت�ضي حيزا 
زمنيا كافيا. ولقد حظي املوضوع بنقاش مستفيض داخل لجنة التعليم 
املا�ضي،  ماي  و30   16 يومي  املوقر  بمجلسكم  والثقافة  واالتصال 
وسنواصل هاد النقاش في اللقاء املزمع انعقاده إن شاء هللا األسبوع 
املقبل يوم الثالثاء 19 من الشهر الجاري بتدارس إستراتيجية إصالح 

التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تعلمون، فإن الحكومة جعلت التنزيل الفعلي واملتجانس لرؤية 
إستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين في صميم أولوياتها، حيث 
تمت ترجمة مضامين هذه الرؤية االستراتيجية في مشروع قانون إطار، 
ويهدف هذا القانون إلى تحديد املبادئ واألهداف األساسية واالختيارات 
االستراتيجية، ووضع قواعد إلطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي 

الفاعلين والشركاء املعنيين.

ومن أجل تحقيق هاد األهداف، فقد حدد مشروع هذا القانون 
جودة  ذي  تعليم  لضمان  الالزمة  واإلجراءات  التدابير  من  جملة 
للجميع. وانطالقا من املحددات املرجعية لإلصالح التي تضمنتها رؤية 
االستراتيجية، فقد شرعت الوزارة فعليا في التنزيل التدريجي لإلصالح، 
وذلك على مستوى مختلف مكونات املنظومة التربوية الوطنية. وال شك 
أن مشروع القانون اإلطار الذي سيعرض على أنظار املؤسسة التشريعية 
املوقرة، بعد استكماله ملسطرة املصادقة من طرف املجلس الوزاري، 
سيشكل فرصة سانحة لتعميق هاد النقاش حول مضامينه من أجل 
تجويده وجعله خارطة طريق لإلصالح التربوي بالنسبة للسنوات املقبلة 

إن شاء هللا وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

لان ئبثلاي دثت5ف قثلمل م5ني:

السيد الوزير، بخصوص هذه االستراتيجية هي تمت وأطلقت تحت 
شعار »اإلنصاف والجودة واالرتقاء املجتمعي والفردي«. السيد الوزير 
بالنسبة لإلنصاف، بعد ثالث سنوات من إطالق هاد االستراتيجية، 
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الخصو�ضي  التعليم  تكريس  من  مزيد  نحو  توجه  هناك  بأن  يالحظ 
على الحساب التعليم العمومي، بمعنى كذلك التلويح بإلغاء مجانية 
التعليم. فالتعليم الخصو�ضي لطبقة معينة يتوفر على كل مقومات 
التعليم، في املقابل التعليم العمومي يفتقد لجميع املقومات بالنسبة 

لعامة الشعب؛

بالنسبة للجودة السيد الوزير املحترم، ال يمكن الحديث عن الجودة 
في البوادي حاليا، ال يمكن الحديث عن الجودة في األحياء الشعبية، ال 
يمكن الحديث عن الجودة في البوادي واملناطق الجبلية بالخصوص. 
هناك أطفال مشتتون في الطرقات العامة، معرضون للسرقة ومعرضون 
لالختطاف، ومعرضون للحصار، للثلوج، ومعرضون كذلك ملجموعة 
من املخاطر اللي كيعرفها البعد عن ما بين السكن وما بين املدارس اللي 
كيلجأو لها. هناك مدارس مهترئة، ال يمكن الحديث عن الجودة بتاتا 
السيد الوزير املحترم، في البوادي وكذلك في املناطق الجبلية بالنسبة 
ديال  املنظومة هادي  به هاد  اللي جات  الشعار  بمعنى هاد  للتعليم. 
اإلصالح االستراتيجي أو املخطط االستراتيجي للتعليم، يالحظ أن من 
بعد ثالث سنوات من إطالقه، فلم تتضح ولو بادرة صغيرة من وزارتكم 
ومن حكومتكم، السيد الوزير املحترم، لطمأنة الشعب املغربي على أن 

فعال أن التعليم...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا. تعقيب إضافي حول املوضوع؟ ال تعقيب. السؤال املوالي حول 
تقييم البكالوريا املهنية للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثبلع دثأعل5الل:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

السيد الوزير املحترم، عن حصيلة إقرار الباكالوريا املهنية منذ أكثر 
من سنتين واألفق املتوقع لها نسائلكم؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضلوا السيد الوزير.

لاي دثسع دثأمزلزي،ثوزيرثلاترب لثلا5طن لثولاتك5ينثلملنهيث
ولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلاي دثلان ئبثلملحترم،

بداية أود التذكير بدواعي إحداث البكالوريا املهنية، ملا لها من مزايا 
وإيجابيات على نظامنا التعليمي. ونذكر على سبيل املثال:

- تنويع العرض املدر�ضي وفتح آفاق جديدة على مستوى تيسير سبل 
االندماج في الحياة العملية للشباب، وذلك عبر تقوية الجسور واملمرات 
بين النظام التربوي العام، وقطاع التكوين املنهي، عالوة على إمكانية 

متابعة الدراسة الجامعية؛

- إشراك املقاوالت في وضع البرامج البيداغوجية للتكوين املنهي، حتى 
يصبح التعليم مطابقا ملتطلبات سوق الشغل؛

- إيجاد فرص للشغل للشباب من جهة، وتوفير أطر وتقنيين للقطاع 
الخاص من جهة أخرى حيث تم تحديد التخصصات بناء على حاجيات 
املقاوالت الشريكة. خالل هاد املوسم الدرا�ضي 2017-2018 تم تسجيل 
 300 في  للبكالوريا  22.000 تلميذ وتلميذة في املسالك املهنية  حوالي 
مؤسسة ثانوية تأهيلية على املستوى الوطني، في 22 مسلك للبكالوريا 
املهنية، وتدرس الحصص املهنية تقريبا في 200 مؤسسة من التكوين 
املنهي. كما تضاعف خالل هاذ السنة عدد املترشحين في البكالوريا، كنا 
تقريبا في 152، وصلنا هاد السنة 2159 مترشحة ومترشح في البكالوريا.

العرض  لهاذ  بتقييم  القيام  بصدد  الوزارة  املستقبلية،  اآلفاق 
التربوي الجديد الذي انطلق املوسم الفارط وعرف حصول.. انطلق في 
2014-2015، وأول فوج تخرج السنة الفارطة، من هاذ التقييم إن شاء 

هللا غادي نفتحو آفاق جديدة وتنمية العرض التربوي.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، السيد النائب التعقيب.

لان ئبثلاي دثعبدثلا5لحدثب5حرشل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

شكرا السيد الوزير على الجواب القيم، ونشكر من خاللكم الوزارة 
على إحداث هاذ املسلك اللي قلتو فيه بأن هو تنويع العرض املدر�ضي 
وخلق مسار منهي والرفع من جودة التعليم. إال أنه السيد الوزير، من 
خالل هاذ التجربة ديال ثالث سنوات أي من سنة 2014 إلى حدود اآلن، 
هناك نواقص عديدة حيث يتم تدريس املواد األساسية التخصصية 
باللغة الفرنسية، مما يشكل عائق التعبير الكتابي والتواصل الشفهي، 
تحقيق  دون  املدر�ضي  الهدر  في  ويساهم  املردودية  على  سلبا  ويؤثر 

األهداف املرجوة.

السيد الوزير، ما مصير عدد كبير من التالميذ الذين لم يستطيعوا 
مسايرة التخصص املنهي الصناعي أو الفالحي، وفشلوا في تحقيق النتائج 
املخيم على  االلتباس  لرفع  املعتمدة  اآلليات  ما هي  ولهذا  املرجوة؟، 
التالميذ وأولياء أمورهم، وتحديد الفوارق بين التكوين املنهي والبكالوريا 

املهنية؟

وفي األخير السيد الوزير، ومن حيث متابعة التخصصات املهنية 
بالتعليم العالي، يبدو أن األفق ال يزال غير واضح، مما يمكن أن يشكل 
عامل إحباط قد يسهم في ثني عزائم التالميذ وعزوفهم عن التوجه إلى 
هذه املسالك لكي يتابعوا دراستهم الجامعية. وال بد السيد الوزير، من 
اإلشارة أنه يجب إبرام اتفاقيات شراكة للتأطير وضمان إدماج هاد 
الفئة مع وحدات إنتاجية ومقاوالت صناعية وفالحية، وشكرا السيد 

الوزير.
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لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب على احترام الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ ال 
تعقيب. سؤال حول عدم مالءمة انتشار املؤسسات التعليمية للتوزيع 
عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املناطق،  ببعض  السكاني 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثمريمثوحي ة:

السيد الوزير، يعرف توزيع املؤسسات التعليمية باملناطق القروية 
والجبلية بالخصوص، خلال كبيرا وغيابا واضحا لساكنة هاد املناطق 
الوزير،  السيد  كيفاش  والهشاشة.  التهميش  من  أصال  كتعاني  اللي 
4000 نسمة،  اللي كتزيد في بعض األحيان على  في تجمعات سكنية 
كيضظر فيه الطفل أو الطفلة في عمر 7 سنوات أنه يتنقل عشرات 
الكيلومترات طلبا للعلم والحياة ديالتهم مهددة بالخطر. اآلباء ديالهم 
لألسف كتبقى قدامهم جوج حلول، يا إما الهجرة ويسمحو في بهايمهم، 
ويسمحو في أراضيهم باش وليداتهم يقراو، يا إما يخرجوهم من القراية 
وهاذ ال�ضي كيتسبب في الهدر املدر�ضي السيما في صفوف الفتيات. وما 
نساوش أن هاذ ال�ضي كيترتب عليه مشاكل اجتماعية أخرى كتزويج 
القاصرات، ارتفاع نسبة الطالق والوفيات في حالة إيال كان الحمل في 
سن مبكرة. واملؤسف من هذا كله السيد الوزير، أن هاذ املناطق تصبح 
مصدرا وخزانا للخادمات لألسر اللي كتقري وليداتها في البعثات األجنبية 
وفي املدارس الراقية، على ضوء هاذ املعطيات السيد الوزير، أشنو درتو 

ملالءمة انتشار توزيع املؤسسات التعليمية للتوزيع السكاني؟. وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

لاي دثسع دثأمزلزي،ثوزيرثلاترب لثلا5طن لثولاتك5ينثلملنهيث
ولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلاي دةثلارئييلثلملحترمل،

لاي دةثلان ئبلثلملحترمل،

تشكل العدالة املجالية إحدى أهم انشغاالت الوزارة سواء على 
مستوى توسيع العرض املدر�ضي وتأهيل البنيات األساسية وتوفير املوارد 
البشرية واالرتقاء بقدراتها، أو على مستوى تنويع العرض التربوي وتعزيز 
خدمات الدعم اإلجتماعي. تجدر اإلشارة أن مقاربة التخطيط والتمويل 
املعتمدة على صعيد الوزارة، تراعي تحقيق التوازن بين األهداف واملوارد 
املادية والبشرية املتوفرة، كما تروم تحقيق التكافؤ في توزيع هاد املوارد 

بالجهات أخذا بعين اإلعتبار واحد العدد ديال املحددات منها:

- مراعاة الجانب الديموغرافي في الجهات واألقاليم كمحدد هـام يبرز 
التوزيع الجغرافي للساكنة ومناطق التواجد؛

- إعمال على التمييز اإليجابي داخل الجهات والذي يهم املناطق 
القروية واملناطق ذات الخصاص، األخذ بعين اإلعتبار التطور املسجل 
على مستوى املؤشرات التربوية باعتبارها لوحات قيادة تبرز التطور 

الحاصل في الشأن التربوي على مستوى الجهات واألقاليم.

من بين هاذ املعايير خاصكم تعرفو بأن باش يمكن لينا نخلقو واحد 
العدد ديال املدارس إما ابتدائية وال إعدادية وال تأهيلية، كنظرو على 
عدد األطفال في سن التمدرس، املسافة القصوى بين املؤسسة وإقامة 
التالميذ، والتي من املفروض أن يقطعها التلميذ للوصول إلى املدرسة، 
أعداد التالميذ ضرورية لفتح مؤسسة تعليمية، درجة تشتت الساكنة 
التي ستعطيها املدرسة، توفر البنية التحتية يتم أيضا تحديد إحداث 
املؤسسات في مكان مالئم وبعيد عن كل املخاطر التي من شأنها أن 
تهدد صحة وسالمة التالميذ والعاملين باملؤسسة أو تؤثر على العملية 
التحتية  البنية  فيها  تتوفر  موقع  اختيار  وسيستحسن  التعليمية، 

الضرورية، وأيضا نسبة االنقطاع...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير شكرا، تفضلوا السيدة النائبة التعقيب.

لان ئبلثلاي دةثمريمثوحي ة:

السيد الوزير، تكلمتو على العدالة املجالية، ما يمكناش نتكلمو 
عليها والحد من الفوارق اإلجتماعية إيال ما بديتوش من التعليم اللي هو 
األساس واللي كيتعبر طوق نجاة ديال بزاف ديال املغاربة ألنه هو الحل 
الوحيد باش ينهضو باألوضاع اإلجتماعية ديالتهم. كنا كنتمناو من بعد 
60 سنة على اإلستقالل أننا نتكلمو على جودة التعليم، ولكن دابا ها 

العار غير يلقاو الوليدات فين يقراو وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيدة النائبة على احترام الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعمرثلحمي0:

»أوالد  الداخلة  بثانوية  تلميذ   3400 من  أكثر  الوزير،  السيد 
برحيل« تارودانت، وهاذ االكتظاظ من أهم أسبابه غياب إعداديات 
بالجماعات املجاورة أو ثانويات تأهيلية. لذا نطالبكم السيد الوزير، 
نواة  وإحداث  املجاورة  املنابهة«  »ايكودار  بجماعة  إعدادية  بإحداث 
ثانوية بجماعة »سيدي واعزيز«. كما نطالبكم بإضافة قاعات إلعدادية 
الليمون التي ستفتح في السنة املقبلة واللي بها 7 القاعات فقط ال تكفي، 
وكان مبرمجا بها 22 قاعة، نطالب بإضافة قاعات. كما نثير انتباهكم 
السيد الوزير، أو نطالبكم بحل مشكل إعدادية »زاكموزن« التي توقف 

بها البناء منذ 2007.
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لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، السؤال أو تعقيب إضافي آخر؟ السؤال املوالي 
حول تأمين ولوج الطلبة الجامعيين وطلبة الدكتوراه للعالج والخدمات 
الصحية، للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب.

لان ئبثلاي دثلحينثحدلد:

السيد الوزير، السؤال حول مدى تفعيل القانون الخاص بالتغطية 
اإلجبارية للطلبة شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا.

لاي دثسع دثأمزلزي،ثوزيرثلاترب لثلا5طن لثولاتك5ينثلملنهيث
ولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرا السيد النائب املحترم ومرتين، مرة ألنك طرحتي املوضوع أو 
مرة ألننا بصدد واحد الحملة ديال التوعية لفائدة الطلبة باش بداية 
السنة الجامعية إن شاء هللا يستافدو من هاذ النظام. أوال هاذ البرنامج 
بدى في 2015، الغالف املالي املخصص هو 110 ديال املليون درهم، 
العدد ديال الطلبة املتوقع أنهم يتسجلو ويستافدو حوالي 288.000، 
30.000، إذن عدد ضعيف  اليوم عمليا هو  اللي عندنا  العدد  لكن 

وضعيف جدا إلى حدود 2016.

املشروع على مستوى  بهاد  املكلفة  اللجنة  ديال  االجتماع  عقدنا 
رئاسة الحكومة في اجتماعات متتالية، وتبين بالفعل أن هناك إشكاالت 
في املرسوم التطبيقي املتعلق بنظام التغطية الصحية، ألنه كان فيه 
سحب الوثائق، واملصادقة على اإلمضاء واحد العدد ديال التعقيدات 
اإلدارية، وقفنا عندها وبالتالي اليوم الوزارة أعدت مشروع مرسوم 
معدل، وقعه السيد الوزير وسيأخذ طريقه إن شاء هللا إلى الدراسة 
في مجالس الحكومة تحضيرا للدخول املقبل. وباملناسبة، تنقول أن 
هاذ القضية ديال l’égalisation وذاك ال�ضي ما غادي تبقاش وأنه في 
le portail ديال التسجيل في الجامعة غادي تكون واحد الخانة ديال 

التسجيل في نظام التغطية الصحية من أجل تبسيط املساطر.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، السيد النائب تفضلوا.

لان ئبثلاي دثلحينثحدلد:

السيد الوزير، املشاكل اللي كاينة مطروحة وهو أنه هذاك املوقع 
اإللكتروني معقد بشكل كبير جدا، وهذا تكلمتو عليه؛ املسألة الثانية 
وهو املساهمة ديال الطلبة راه مرتفعة بالنسبة للطلبة، فتنظن يجب 

إعادة النظر بالنسبة للمساهمة ألن كاين واحد املساهمة اللي موجودة 
في املوقع اإللكتروني، كاينة هاديك املسألة ديال 30 سنة اللي تتحددوها 
بالنسبة للطلبة، كاين طلبة الدكتوراه اللي هما أكثر من 30 سنة، كاين 
املسألة ديال امللء ديال اإلستمارة، هاديك اإلستمارة ديال امللء ديالها 
التغطية  الجامعة يكون عندو  في  اللي كان مسجل  أنا تنظن  معقدة 
الصحية واملصالح املختصة هي اللي كتشوف واش عندو �ضي تأمين آخر 
وال ما عندوش تأمين آخر، وتبسيط املساطر بالنسبة للكثير من الطلبة. 
الكثير من الطلبة ما كيستعملوهش، الكثير من الطلبة ما عارفينوش، 
الكثير من الطلبة فاش كيبغيو يدخلو لهداك املوقع اإللكتروني تيلقاو 
صعوبات. أنا تنظن يجب تبسيط هاد املسألة هادي، وغادي يساهم في 
الرفع ديال الكثير من املعاناة بالنسبة للطلبة خصوصا بالنسبة للولوج 

ديال املصالح الطبية، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي؟ ال تعقيب. تفضل.

لاي دثسع دثأمزلزي،ثوزيرثلاترب لثلا5طن لثولاتك5ينثلملنهيث
ولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرا السيد النائب، أوال ليست هناك مساهمة للطلبة نهائيا، وأن 

األمر يتعلق بحملة تحسيسية وانخراط دائم للطلبة. أما ليس هناك أي 

مساهمة للطالب، االستفادة مجانا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا تجاوزنا الوقت ولكن املوضوع يستحق. سؤال حول تأخر 

صرف منح املتعاقدين للسيدات والسادة النواب املحترمين عن فريق 

العدالة والتنمية.

لان ئبلثلاي دةثسع دثاعم ضي:

السيد الوزير، ما هي التدابير االستعجالية التي ستتخذونها لصرف 

باقي منح التكوين الخاصة باملتعاقدين؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد الوزير.

لاي دثسع دثأمزلزي،ثوزيرثلاترب لثلا5طن لثولاتك5ينثلملنهيث
ولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السنة هادوك  لهاذ  بالنسبة  النائبة املحترمة، غير  السيدة  شكرا 

20.000 راه كل �ضي مخلص.
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لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب السيدة النائبة، ما كاين ال تعقيب ال والو؟.. آه تفضل السيد 
النائب.

لان ئبثلاي دثن5سفثآنتثللح جثلحين:

السيد الوزير، هذا نموذج في الحقيقة مع األسف ديال االرتجال 
الذي طال التدبير ديال هاد ملف ديال املتعاقدين. فاملتعاقدين املتدربين 
اآلن ديال الصويرة لم يتوصلوا بمستحقاتهم، كذلك في مراكش واحد 
العدد منهم ما توصلوش باملستحقات ديالهم، أو نتج على هاذ ال�ضي كلو 
كيفما عرفتو وقفات احتجاجية، واملقاطعة ديال التكوين، يعني هدر 

للزمن التكويني على ضعف حجمه.

باملناسبة أشرت السؤال السيد الوزير، هاذ التعاقد اللي اآلن بان 
بأن الحكومة مضات فيه أو غادية فيه وستتبناه في قطاعات أخرى، 

يعني يجب أن يؤخذ مأخذ الجد، وتر�ضى له منظومة تتميز بحكامة جيدة 

وذلك لضمان تكوين رصين ومتين وجيد يضمن تخريج أطر كفأة اللي 

غادي تولى التربية ديال األوالد ديالنا وديال الناشئة ديالنا. وإال فالتعاقد 

هو خيار خصنا نوفرو لهي الظروف ديالو، فال يعقل أن في ما م�ضى 

الناس كيدخلو للمراكز ديال التكوين وتيتوصلو باملنح ديالهم بسالسة، 

اآلن مضت 3 أشهر والناس ما توصلوش. مع العلم بأنه هؤالء عندهم 

الطلبة  كانوا  قبايلة  بحال  ما�ضي  وأسرية،  اجتماعية  إلتزامات  يعني 

وبالتالي  أسر  عندهم  اآلن  الغرض،  يقضيوا  يكريوا   5-4 ب  تيكونوا 

ينضاف إلى معاناتهم والتحقير الذي يطالهم من طرف املنظومة نتيجة 

عدم تكافؤ الفرص مع الزمالء ديالهم...

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثضش دثحم5ني:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، كنستغرب من الجواب ديالكم، تتقولو بأنه كل�ضي 

تم صرف املستحقات ديالهم، واألسبوع املا�ضي توصلت بعدة اتصاالت 

من أساتذة متعاقدين تابعين لجهة فاس-مكناس وبالخصوص في إقليم 

بوملان، ال زالوا لم يتوصلوا باملستحقات ديالهم. املرجو السيد الوزير، 

التأكد من هذا الخبر، وإذا كان العكس التدخل إليجاد حل لهؤالء 

األساتذة ألن أصبح يؤثر التأخر على...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، إذن آخر عندكم �ضي إضافة تفضلوا.

لاي دثسع دثأمزلزي،ثوزيرثلاترب لثلا5طن لثولاتك5ينثلملنهيث
ولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

أنا شخصيا واكبت هاد العملية أكاديمية بأكاديمية باش الجميع 
باش يتوصلو باملنح ديالهم، بالصرف ديالهم. لكن �ضي حاالت خاصة 
قدموها لنا باش نتبعوها، وهاد الحاالت الخاصة غادي تكون مرتبطة 
بامللفات ديال هاد األشخاص. بالنسبة لهاد املتعاقدين، غيكون عندنا 
إن شاء هللا الفرصة في اللجنة ديال التعليم والتواصل والثقافة باش 

نتعمقو في النقاش ونقولكم اشنو اإلطار العام اللي وضعناهم فيه.

اللي بغينا نقولوا بأن عاد دوزنا واحد العدد ديال مجالس اإلدارة 
في األكاديميات وتم اعتماد النظام األسا�ضي ديال األكاديميات باش هاد 
العملية تم على مستوى األكاديميات، ووفرنا لهم واحد العدد ديال 
األمور باش ما تبقاش هاد اإلحساس بانهم مهمشين، عطيناهم نفس 

الواجبات والحقوق اللي عند األساتذة في الوظيفة العمومية. وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

حول  الوطنية  التربية  ملف  في  سؤال  آخر  الوزير.  السيد  شكرا 
إحداث نواة جامعية بإقليم الفقيه بن صالح للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثمبديعثضئيسثلافريقثللحركي:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

لاي دثلارئيس،

السيد الوزير، العالم القروي بصفة عامة تيعاني من عدة مشاكل 
ومنها قطاع التعليم. عدد كبير، السيد الوزير، من الطلبة كيحصلوا 
على البكالوريا في تزايد مضطرد، وخصنا نوفروا ليهم الفضاء الجامعي 
القريب، ألن األسرعندها الدخل املحدود واملنحة إيال كانت كتكون حتى 
هي محدودة، وتيصبح الطالب إما تيكمل في ظروف صعبة وال تينقاطع 

عن الدراسة.

تنسولك السيد الوزير، أشنا هي املقاربة ديالكم في إطار هاد اإلصالح 
لتقريب فضاء الجامعة من الطلبة؟ ودرت املثل ديال مدينة الفقيه بن 
صالح ألن تنعرف هاديك املنطقة اش كيعانيوا الطلبة ديالها في التنقل 

إلى فاس، إلى مكناس، إلى مراكش؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

لاي دثسع دثأمزلزي،ثوزيرثلاترب لثلا5طن لثولاتك5ينثلملنهيث
ولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرلثلاي دثلان ئبثلملحترم،
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أوال هادي فرصة لكي أتحدث عن مشروع ضخم وكبير جدا نشتغل 
عليه على مستوى الوزارة وألول مرة وهو إعداد الخريطة الجامعية 
الوطنية. وهو مشروع استراتيجي مهم جدا في إطار تنفيذ مقتضيات 
مندمج  عرض  عن  تحدثت  التي   2030-2015 االستراتيجية  الرؤية 

للتعليم العالي العام والخاص والشريك والدولي في كل جهة.

فيما يتعلق بهذا املوضوع، أنا أدعو من خاللكم أيضا، أنا أدعو 
مجلس الجهة والجامعة والشركاء االقتصاديين واالجتماعيين في الجهة 
ديال بني مالل-خنيفرة، وجامعة السلطان موالي سليمان من أجل 
عقد لقاءات على مستوى الجهة من أجل تحديد الخريطة الجامعية 
بعين  فيها  ناخذ  مندمج،  بشكل  سليمان  موالي  السلطان  لجامعة 
اإلعتبار التكامل املوجود بين املؤسسات الجامعية املوجودة في الجهة 

ونستشرف املستقبل.

عدد  أوال  األرقام،  بعض  نعطيك  بن صالح  بالفقيه  يتعلق  فيما 
الحاصلين على البكالوريا يقل عن 3000، حوالي 3000 طالب، وهناك 
نواة  أو  مؤسسات  إحداث  في  تفترض  التي  الشروط  من  مجموعة 
جامعية، مثل : عدد الحاصلين على البكالوريا والتخصصات، عالقتها 
بالنسيج اإلجتماعي واالقتصادي بالجهة، إمكانية توفير شروط التكوين 
والبحث ألن هادي مؤسسة جامعية ثم أنتم تعلمون أنه وفق مقتضيات 
القانون اإلطار 01.00 إحداث نواة جامعية أو مؤسسة جامعية هو من 
اختصاص مجلس الجامعة، الذي يدرس كل هاته الشروط ثم يقدم 
اقتراحه إلى الوزارة من أجل دراسة الجدوى واتخاذ ما يلزم من قرارات، 

شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضلوا السيد النائب للتعقيب.

لان ئبثلاي دثمحمدثمبديعثضئيسثلافريقثللحركي:

السيد الوزير، كنظن سياسة التعليم العالي من اختصاص الوزارة 
هي اللي كتخطط، هي اللي كتبادر، ما�ضي مجلس الجهة هادي النقطة 
أنه غادي  السابق وعدني  الوزير،  السيد  أن  الثانية  النقطة  األولى؛ 
يقوم.. خطط وبرمج إحداث نواة جامعية في الفقيه بن صالح. أنا اليوم 
السؤال ديالي، غير امتى غاّدير هاد النواة الجامعية؟، فأصبحنا اليوم 
خصنا نمشيو نذاكرو ونجمعو الناس ونتناقشو بيناتنا كيفاش نوازنو 

هاد ال�ضي؟ وكيفاش نديرو هاد ال�ضي؟

ي كتكون واحد 
ّ
أنا بغيت نعرف السيد الوزير، هللا يخليك، واش مل

الحكومة عطات واحد الوعد واتفقنا معاها، واش كتجي الحكومة اللي 
من بعد منها كتساير وكتكمل داك النقاش اللي كان، وداك الوعود اللي 
 نجمعو 

ّ
 كانعاودو من االول نمشيو ونجمعو مجلس الجهة، وال

ّ
كانت، وال

مجلس الجامعة ونّداكرو ونخلقو شروط جديدة. هاد املنطقة كتعاني 
من نقص في التعليم العالي، الوليدات ديالهم كيمشيو بعيد ملراكش 

وللدار البيضاء ولفاس...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب إضافي تعقيب، إضافي تعقيب، تعقيب السيد.. ايال 
نعطيكم  غادي  بعد  ومن  تعقيب  عندها  املعارضة  كاينة..  اسمحتي، 

التعقيب، شكر اسمح لي، تفضل.

لان ئبلثلاي دةثعيشلثبدضو0:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

في  الحاصل  الخصاص  على  للوقوف  ندعوكم  الوزير،  السيد 
إقليم آسفي، أوال فيما يخص التخصصات والشعب اللي ما كايناش 
 les ،في الكلية ديال آسفي واللي هي شعب وتخصصات مطلوبة؛ ثانيا
 ،les masters اللي كاينين بعدد قليل حاليا كنلقاو 2 ديال masters
كاينة l›EST كاينة l’ENSA، كاينة la faculté، يعني املؤسسات والبنايات 
ها هي موجودة، ماذا ينقصنا السيد الوزير؟، تنقصنا اإلرادة إلحداث 
وأنتم  املاسترات،  هذه  إلحداث  اإلرادة  والشعب،  التخصصات  هذه 
مدعوون لتغيير هذا الوضع وأنكم تاخذو بعين اإلعتبار األسر للمستوى 
ديالها ضعيف ما تقدرش تصيفط  املعي�ضي  اإلقتصادي واالجتماعي 
اوالدها يقراو بّرا اإلقليم، وبالتالي نحن مطالبون أننا نقربو لهم التعليم 

العالي، مطالبون أننا نقربو لهم التعليم الجامعي. وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثإبرله مثب5غرن:

طرف  من  تيزنيت  إقليم  في  إجماع  هناك  اليوم  الوزير،  السيد 
كافة املسؤولين البرملانيين، املنتخبين، املجتمع املدني كافة املواطنات 
بمدينة  األولويات هو إحداث قطب جامعي  أولى  أن  واملواطنين على 
تيزنيت. العقار متوفر، جميع الشروط متوفرة ولهذا نطالبكم السيد 

الوزير، بالتعجيل بإحداث قطب جامعي بمدينة تيزنيت؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب آخر؟ ال تعقيب، إذن، تفضل السيد الوزير، طبعا.

لاي دثسع دثأمزلزي،ثوزيرثلاترب لثلا5طن لثولاتك5ينثلملنهيث
ولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

صالح  بن  الفقيه  تيزنيت،  أسفي،  على  تنتكلمو  لي  تيظهر  طيب، 
غا يمكن مدينة أخرى، هاد ال�ضي كيأكد، كيأكد االستراتيجية ديال 
الوزارة لضرورة توفير خريطة جامعية وطنية مندمجة ومدروسة؛ ثم 
ثانيا نأكد مرة أخرى أن فتح مؤسسات جامعية من اختصاص مجالس 
الجامعات، وإذا وصلتنا �ضي حاجة من مجلس الجامعة حنا كندرسوها 

وكنعملو على التنفيذ، شكرا.
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لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، وبهذا نكون قد أتينا على نهاية كل األسئلة الخاصة بملف 
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي. ونمر إلى 
القطاع املوالي حول إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة فيها سبعة أسئلة، مرحبا بالسيد الوزير، مرحبا بالسيدة كاتبة 
الدولة. إذن السؤال حول النهوض بقطاع السكن للسيدات والسادة 

النواب املحترمين عن الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثسع دثلاتدالوي:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

ماذا  الالئق،  غير  للسكن  بدائل  محاربة  إطار  في  الوزير،  السيد 
أعددتم؟ وما هي شروط اإلستفادة؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

لاي دثعبدثلألحدثلاف �سيثلافهري،ثوزيرثإعدلدثلاترلبثلا5طنيث
ولاتعميرثولإلسك 0ثوس  سلثلملدننل:

السكن،  بقطاع  بالنهوض  كيتعلق  به  توصلتي  اللي  السؤال  أنا 
هناك  بأن  متفق  أنا  السكن  لقطاع  بالنسبة  غنجاوبك.  أنا  ولكن 
ضرورة للنهوض وانطالقة جديدة، ألن القطاع عندو املكتسبات ديالو، 
اإلنجازات ديالو ولكم كاين واحد العدد ديال املؤشرات اللي كتبين أن 
بالفعل هناك ضرورة النطالقة جديدة، مؤشرات مثال عدد الوحدات 
السكنية املنجزة أو في ما يخص مبيعات األسمنت، إذن هذا القطاع 

خاصنا نهتمو به.

تنشتغلو اآلن لبلورة واحد التصور شمولي متكامل لواحد الخطة 
مختلف  متناول  في  امليسر  السكن  بتطوير  بالقطاع،  النهوض  إلعادة 
الفئات، وفي هذا الصدد خاصنا نهتمو بالفئة ديال الطبقة املتوسطة، 
كذلك بالفئات املعوزة اللي في كثير من األحيان خاص تدخل قوي ودعم 

عمومي، كذلك السكن في العالم القروي.

اللي  البرامج  ديال  عدد  هناك  الالئق،  غير  السكن  يخص  ما  في 
بالتأكيد  ولكن  ديالها،  اإلنجازات  وعندها  ديالها  املكتسبات  عندها 
خاصنا نطورو املقاربات ديالنا نحو مزيد من االنتقائية ونكبرو بالفعل 
بدقة في ما يخص القضية ديال الشروط متاع اإلستفادة، والتحكم في 
املستفيدين. كذلك املسألة ديال ديال املواكبة اإلجتماعية لهاذ البرامج 

مسـألة أساسية، أو بغيت نأكد بأن...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلاي دثسع دثلاتدالوي:

شكرا السيد الوزير على االعتراف ديالكم، وهذا فضيلة. غير هو 
فهاذ اإلطار اللي أنتما كتستعدو وكتهيأو، اآلن كاين واحد العدد ديال 
العمليات اللي هي مستمرة، أو كاين واحد الخلط ما بين السكن في 
العالم القروي إن صح التعبير السكن في البادية وعند الناس املالكة 
اللي كاين عندهم ملكهم أو أرضهم، والسكن ديال اإلستفادة والشروط 
ديال االستفادة. راه ال يعقل أن نفس القانون تيحكمهم ب2، ونفس 
الشروط، ألنه اإلنسان اللي هو ملكو أو فالح وإما كتطلبو منو بهاذيك 
الشروط أنه يهاجر للمدينة ويزيدكم مشاكل داخل املدينة، ويصبح 
حتى هو في مدن الصفيح باش يستفد ويبيع األرض أو خلقو لو برامج 

ديال تصاميم نموذجية تكون باملجان عن الجماعات.

فيما بخص شروط االستفادة اللي تكلمتو عليها، أنا معاكم السيد 
الوزير، ولكن حنا ما كنطالقوش من.. أنا يمكن لي نقول لك في جهة 
الدار البيضاء وفي عمالة املحمدية اليوم الناس جاو من أمريكا، سمعو 
هاد ال�ضي تيتسجل عليا، وهذا راه محضر ديال الجلسة، جاو من أمريكا 
وجاو من إسبانيا واستافدو من السكن غير الالئق عندنا، بالفضل ديال 
أعوان السلطة، واملواطنين اللي عندهم حق اإلستفادة أو تزوجو أو 
ولدو تيقولو ليك تم�ضي مع باك في 84 متر، هو عندو 4 أوالد وباه عندو 4 

أوالد، يمشيو في 84 متر، وما كيعطيوش حق االستفادة. ولهذا هذا راه 

عندنا ملف وراه حنا غادي نجيو عندكم للوزارة ونجيبوه ليكم...

لاي دةثضئييلثللجليل:

املوالي  السؤال  تعقيب،  املوضوع، ال  تعقيب إضافي حول  شكرا، 

حول البرامج السكنية للسيدات والسادة النواب عن الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثي5ضثلادننثضف ق:

السيد الوزير، في إطار البرامج الوطنية تهدف إلى تحسين وضعية 

منهم من  البسيطة  الفئات  املواطنين خاصة  ببالدنا وتمكين  السكن 

سكن الئق تم التوقيع أمام أنظار صاحب الجاللة سنة 2014 على عدة 

اتفاقيات بإطالق مشاريع سكنية بالدار البيضاء تكلفت بإنجاز بعضها 

مؤسسة العمران، ومنها البرامج املخصصة إلقليم النواصر التي تهدف 

إلى إنجاز التجهيزات العمومية في إطار محاربة السكن غير الالئق غير أنه 

وبعد مرور ثالث سنوات مازالت بعد املشاريع تسير بطء وأخرى متعثرة، 

فما هي التدابير املتخذة لإلسراع بإخراج هاذ البرامج السكنية إلى حيز 

الوجود؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيدة كاتبة الدولة.



عدد.63–30.رمضان.1439  )15.يونيو.2018( الجريدة الرسمية للبرملان756   

لاي دةثف طنلثاكح ل،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثإعدلدثلاترلبث
لا5طنيثولاتعميرثولإلسك 0ثوس  سلثلملدننلثلملكلفلثب إلسك 0:

شكرا السيد النائب املحترم على سؤالكم املتوجه للدار البيضاء 
الكبرى، اللي نبغي نقول ليكم السيد النائب املحترم هو أن الدار البيضاء 
الناقصة  نظرا لحجم اإلشكاليات ديال مدن الصفيح وعدد األحياء 
التجهيز درنا ليها واحد العدد األشطر، إذن كاينة اتفاقيات ديال 2006 
هي  تاريخي  بعد  ذات  اللي  الكبيرة  السكنية  للتجمعات  فيها  ومشينا 
باشكو، كاريان سنطرال وسيدي مومن اللي فيها واحد 57.000 أسرة، 
واليوم نسبة الترحيل وصلت ل%90، وكاينة اتفاقية ديال 2011 اللي 
كتهم واحد 39.406 األسر فهي اليوم الوزارة ساهمت بمليار فاصلة 2 
على مساحة ديال 420 هكتار، في ما يخص اإلتفاقية اللي تكلمتو عليها 
ديال 2014 اللي مخصصة إلعادة الهيكلة ديال 72 حي ب2 داملليار ديال 
درهم ساهمت فيها الوزارة ب820 اليوم انتهت األشغال ب10 داألحياء، 
وانطلقت األشغال في 28 حي و34 حي الزالت في طور الدراسة، في ما 

يخص إقليم النواصر..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب إضافي حول املوضوع، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثي5ضثلادننثضف ق:

السيدة الوزيرة السؤال ديالي كان على اإلتفاقية ديال 2014 ما�ضي 
2011 و2006، اإلتفاقية املدة ديالها 4 سنين دبا 2019 غتسالي وكاين 
واحد امللحق دبال االتفاقية كيدور بين وزارة السكنى والداخلية دبا راه 
في املالية، الناس كتسناو املشاريع ألن املشاريع متعثرة �ضي بدي ها املا 
ها الضو ها الطرقان خاص اإلسراع بهذاك التوقيع على هذاك..، اللي 
كاين عند حاليا راه وصل لوزارة املالية وخاص الناس راه كتنتظرو ذوك 

املشاريع يخرجو لحيز التنفيذ، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعزيزثلالب ض:

 l›article والسكنية وخاصة ملا ال عدم تطبيق البرمجة بشأن تطبيق..
28 حول األرا�ضي املبرمجة et les équipements وبالتالي تتعدى 10 
املواطن  األول هو  الضحية  فيبقى  والحكومة ال تحرك ساكنا  سنين 
املقهور واملحروم في الحصول على حقه بعدم تطبيق وتسيير وتسريع 
 l’article املساطر اإلدارية من طرف الوزارة املسؤولة، سؤال فهل يطبق
28 إال لبعض األلونة السياسية أو بالزبونية أو املحسوبية، وبالتالي احنا 
متأكدين بأن كاتبة الدولة والسيد الوزير، كاتبة الدولة عندها ميزان 
الخبرة كرئيسة وكبرملانية سابقة وكوزيرة إليجاد حلول  يعني عندها 

سريعة في هاذ النقل، ألن هاذ املشكل عويص في املغرب ككل، واحد 
العدد ديال األسر تتم�ضي ضحايا و تتم�ضي في إفالس ألن شنو الذنب 
ديالها إذن دازت العشر سنين األولى والثانية والثالثة والحكومة والجهة 

املسؤولة ال تحرك ساكنا، شكرا السيدة الرئيسة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب إضافي آخر؟ ال تعقيب، سؤال آخر عن الحصيلة 
العشرية ملجموع ...عفوا عفوا.

لاي دةثف طنلثاكح ل،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثإعدلدثلاترلبث
لا5طنيثولاتعميرثولإلسك 0ثوس  سلثلملدننلثلملكلفلثب إلسك 0:

هللا يحسن العوان رمضان، السيد النائب املحترم، إقليم النواصر 
جا جزء من السؤال ديالكم كان السؤال هي البرامج السكنية بصفة 
ديال   40 ب  كيهتم  النواصر  إقليم  ديال  برنامج  يخص  فيما  عامة، 
األحياء وكيهم32 ألف أسرة، التمويل فيه واحد الشراكة وزارة اإلسكان 
الدار  املدينة  ديال  واملجلس  الكبرى  البيضاء  الدار  والداخلية وجهة 
الوزارة  اليوم  ليديك،  العمران وشركة  كتديرها  واألشغال  البيضاء، 
ديال  على4  راه  البرنامج  ولكن  درهم  ديال  مليون   420 ب  مساهمة 
سنوات donc راه باقي عندنا الوقت رغم أن كاين بعض التعثر ولكن 
غاديين مزيان إن شاء هللا، فيما يخص الزبونية واملحسوبية السيد 
بمعايير  كتشتغل  الوزارة  اليوم  معكم،  أتفق  ال  أنا  املحترم  النائب 
وكنسهرو عليها ويمكّنا نجييو للجنة ونزيدو نضبطو معكم هاذ املعايير 
باش تكون الشفافية والنزاهة والحق في السكن الالئق لجميع املغاربة 

وخاصة الفئات الهشة منهم، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، إذن نمر إلى السؤال املوالي عن الحصيلة العشرية ملجموعة 
العدالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  العمران 

والتنمية، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثقروق:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيدة الوزيرة، بعد عشر سنوات من تأسيسها نسائلكم السيدة 
الوزيرة عن حصيلة منجزات مجموعة العمران واإلكراهات التي حالت 

دون تحقيق األهداف املسطرة؟ شكرا السيد الوزير.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، السيد الوزير تفضلوا.

لاي دثعبدثلألحدثلاف �سيثلافهري،ثوزيرثإعدلدثلاترلبثلا5طنيث
ولاتعميرثولإلسك 0ثوس  سلثلملدننل:

العمران  تأسيس مجموعة  بالفعل  املحترم،  النائب  للسيد  شكرا 
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العدد ديال  2007 ونتيجة ديال واحد تجميع ديال واحد  في  حصل 
املؤسسات التابعة لوزارة اإلسكان، وبالتأكيد كانت هناك هاذي مرحلة 
مهمة لتطوير حكامة هاذ القطاع، ومكنت الدولة تكون عندها واحد 
اآللية أكثر نجاعة أكثر عقلنة للتدخل في واحد وخصوصا ف واحد 
العدد ديال املجاالت اللي ربما الخواص ما يم�ضي لهاش ديال السكن 
اإلجتماعي، محاربة مع العلم أن فهاذ املجال كان شراكات قطاع عام 
قطاع خاص موفقة، محاربة السكن الغير الالئق، التأهيل الحضري، 
تهيئة أقطاب حضرية جديدة إلى غير ذلك. نتائج مهمة، مجمل ديال 
اإلستثمارات فهاذ عشر سنين 72 مليار ديال الدرهم، إنجاز 465 ألف 
وحدة سكنية مساهمة عامة في البرامج اإلجتماعية، مدن بدون صفيح 
مباني آيلة للسقوط ومحاربة السكن غير الالئق بصفة عامة اللي مكنات 
من تحسين شروط العيش ديال تقريبا 5 ديال املليون ديال املغاربة، 
مليون و200 ديال األسر، هذا كله واحد الوضعية املالية مريحة بحيث 
نجاح  ديال  املؤشر  أن  العلم  مع  الدولة  ميزانية  تتمول  العمران  أن 
العمران ما�ضي النجاح املالي ولكن النجاح من خالل واحد العدد ديال 

املؤشرات إجتماعية، ولكن هناك ضرورة تطوير واحد العدد..

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

لان ئبثلاي دثلدضيسثصقليثعدوي:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

السيد  تتقول  اللي  ال�ضي  هاذ  صحيح  هو  الوزير،  السيد  شكرا 
الوزير، وال سيما تنتكلمو على واحد املؤسسة على األقل نهنؤو من اختار 
هاذ اإلسم تيمنا بمقدمة ابن خلدون اللي تكلم على العمران كحضارة 
جد  عليها  تكلمتي  اللي  املؤشرات  طبعا  كبنيان،  ما�ضي  حياة  كنمط 
إيجابية لكن ملي تنشوفو هاذ السنوات األخيرة السيد الوزير كاين واحد 
التراجع، ال على مستوى اإلستثمار، ال على مستوى اليوم ديال برنامج 
مدن بدون صفيح، ال على مستوى اليوم الشراكة مع القطاع الخاص 
في البرنامج ديال 140 ألف درهم و250 ألف درهم، إذن اليوم هاذ ال�ضي 
يسائلنا جميعا لكن اليوم أوراش خصها تنطلق السيد الوزير املالءمة 
مع التقسيم الجهوي، اليوم تنهئكم على القرار ديال الجمع ما بين فاس 
ومكناس، اليوم ما يمكنش يكون العمران على حساب أرا�ضي فالحية، 
اليوم املغرب تيفقد 3000 حتى 4000 هكتار من األرا�ضي الفالحية، 
هذا مؤشر يسائلنا جميعا، اليوم على مستوى نعطيك النموذج بمدينة 
مكناس أعلنت مدينة بدون صفيح في 2008 بقينا كنتظرو 2013 بقينا 
كنتظرو حتى ل 2018، اليوم كاين بقع خاوية كاين جيوب ديال أرا�ضي 
يجب استغاللها، اليوم مايقع في عين تاوجطات في دوار الكرم 1320 
بليار مهددة بالفيضانات بسبب شخص، السيد الوزير خصكم تحملو 
مسؤوليتكم واليوم التقارير ديال املجلس األعلى للحسابات في 4 ديال 

الشركات أدعوكم إلى..، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

عن  سؤال  تعقيب،  ال  العمران؟  حول  إضافي  تعقيب  شكرا، 
وضعية األحياء الهشة للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثي5فلثشب ط:

السيد الوزير ال زالت العديد من األحياء ببالدنا تعاني من الهشاشة 
والنقص في التجهيز وبالتالي تشكل كابوسا حقيقيا بالنسبة للساكنة 
بما تحمله من مخاطر على حياتهم الصحية، فما هي التدابير املتخذة 
ملعالجة هذه الوضعية بما يضمن للساكنة حقهم الدستوري في السكن 
الالئق، خاصة وأن الحكومة التزمت في برنامجها بالعمل على تحسين 
ظروف سكن ما يفوق على 200 ألف أسرة في إطار التأهيل الحضري 

لألحياء غير القانونية ومعالجة 37 ألف بناية مهددة باالنهيار؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيدة كاتبة الدولة.

لاي دةثف طنلثاكح ل،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثإعدلدثلاترلبث
لا5طنيثولاتعميرثولإلسك 0ثوس  سلثلملدننلثلملكلفلثب إلسك 0:

شكرا السيد النائب املحترم، متفقة معكم السيد النائب املحترم 
واحد العدد كبير من األحياء الهامشية واألحياء باقة ناقصة التجهيز، 
واليوم الوزارة في إطار سياسة املدينة كتشتغل على واحد االستراتيجية 
 في إطار تعاقدي مع املنظومة املحلية باش نوفرو 

ّ
باش كيفاش يمكنا

الناقصة  األحياء  فهاذ  األساسية  والتجهيزات  القرب  ديال  الخدمات 
التجهيز، اللي كانت هي النتيجة ديال تف�ضي ظاهرة البناء العشوائي، 
واليوم من بين 2012 و2017 تمكنا من 182 اتفاقية لتحسين ظروف 
عيش 581 ألف أسرة، باستثمار إجمالي ديال 10 املليار ديال الدرهم 
وساهمت فيه الوزارة ب %70، إذن هاذ الطريقة ديال تحسين ظروف 
الناقصة  األحياء  وتأهيل  اإلجتماعي  التماسك  كتضمن  اللي  العيش 
الصالح  املاء  الطرقية،  الشبكة  فيها  نوفرو  باش  كنحاولو  التجهيز 

للشرب، الكهرباء وكذلك الشبكة الطرقية، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثي5فلثشب ط:

بقيتي علينا غير باملاليير املاليير واألحياء الهامشية السيدة وزيرة راه 
مازال ما تتحضاش بالعناية اللي تستحقو ساكنتها، بما يضمن حقها 
الدستوري في العيش الكريم كما هو الشأن بالنسبة ملختلف جهات 
دوار  الربايس،  فراج،  بارك  امللحة،  تازة، حي  إقليم  فيها  بما  اململكة 
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راه  وزيرة  السيدة  األحياء  هاذ  الكوشة، ساكنة  دوار عياد،  ميمونة، 
كتعيش في وضعية مزرية بسبب اإلقصاء والتهميش في مختلف مجاالت 

الحياة، والسالم عليكم.

لاي دةثضئييلثللجليل:

كاين �ضي تعقيب إضافي حول املوضوع؟ ال تعقيب، السيدة كاتبة 
الدولة ثوان.

لاي دةثف طنلثاكح ل،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثإعدلدثلاترلبث
لا5طنيثولاتعميرثولإلسك 0ثوس  سلثلملدننلثلملكلفلثب إلسك 0:

السيد النائب املحترم، أنا قلت ليك األحياء اللي ناقصة التجهيز 
كثيرة وكثيرة جدا. وما يمكنش تعالج دفعة واحدة. اليوم كنعتمدو على 
املنظومة املحلية باش تصيغ لنا اتفاقيات وتحدد الحاجيات والتكلفة 

املالية...

لاي دةثضئييلثللجليل:

سؤال آخر عن برامج مدن بدون صفيح، للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن فريق التجمع الدستوري. تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثن سي0ثلارل�سي:

شكرلثلاي دةثلا5زيرة،

السكن  ودعم  الصفيح  محاربة  برنامج  في  الحكومة  استمرت 

اإلجتماعي، أين وصل هذا البرنامج؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيدة كاتبة الدولة.

لاي دةثف طنلثاكح ل،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثإعدلدثلاترلبث
لا5طنيثولاتعميرثولإلسك 0ثوس  سلثلملدننلثلملكلفلثب إلسك 0:

شكرلثلاي دثلان ئبثلملحترم،

البرنامج ديال مدن بدون صفيح انطلق في 2004، واليوم يمكن 

لي نأكد لكم، السيدات والسادة نواب األمة، بأن هاد البرنامج وصل 

اللي فيه صعوبات  لنا واحد املحور  باقي  %81 من اإلنجازات ديالو. 

املدن  البيضاء-سطات-القنيطرة، وبعض  الدار  خاصة، املحور ديال 

كمدينة العرائش. اليوم كنشتغلو بمقاربة جديدة، ألن مدن الصفيح 

ما يمكنش وزارة اإلسكان تعالجها لوحدها وإنما خاص يدخلو معانا 

قطاعات أخرى. واليوم نحن نشتغل مع قطاعات أخرى وعلى رأسها 

وزارة الداخلية، لنعالج هاد القضية ديال مدن بدون صفيح، في إطار 

مقاربة جهوية، وسننجح إن شاء هللا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلاي دثن سي0ثلارل�سي:

شكرلثلاي دةثلا5زيرة،

دابا املشكل اليوم هو أنه املجتمع املغربي تيطور، والحكومة ما زالت 
تفكر بعقلية قديمة. راه الدور ديالكم السيدة الوزيرة، هو تهبطو عند 
املواطن وتعرفو أنتما أشنو خاصو. اليوم راه املواطن كيفما كتشوفو هو 
تيطلع عندكم، وكيتكلم معاكم بطريقة حضارية عن طريق مجموعة 

من األمور مثال les réseaux sociaux، وتيبلغ لكم أشنو خاصو.

راه السيدة الوزيرة، في الوقت ديالكم يمكن كانت املرأة كتقبل تزوج 
وتسكن مع الدار ديال راجلها، اليوم هذا راه جيل آخر، وهللا ما عندك 
دابا الدار ال تزوجات بك املرأة وال قبالت عليك، وهذا واقع تنعيشوه. 
واحد  ديال  أزمة  يحل  باش  جا؟  اإلقتصادي الش  السكن  هاد  إذن 
الطبقة فقيرة، ما�ضي باش تربح موراه الدولة الفلوس. ولكن السيدة 
الوزيرة، راه حرام يجيو مقاوالت تعفيوهم من الضرائب وتعطيوهم 
واش  حاشا  الصنادق،  للمغاربة  يبيعو  ويجيو  رمزية،  بأثمنة  أرا�ضي 
نسميوهم ديور ب25 مليون، alors que كيتقامو عليهم ب11 مليون 
وأقل. على األقل تدار غير واحد 15 وال 16 مليون. راه السيدة الوزيرة، 
انتما كتشوفو آش واقع اليوم في البالد، راه املواطن تيعاني راه الناس 
مقاطعين. على األقل شوفو فهاد الناس، باركة، راه حشومة تشوفو هاد 

اللوبيات كياكلو وكيمصو في الدم د املغاربة وانتما كتفرجو. وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضل تعقيب إضافي؟ ال تعقيب.

لاي دةثف طنلثاكح ل،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثإعدلدثلاترلبث
لا5طنيثولاتعميرثولإلسك 0ثوس  سلثلملدننلثلملكلفلثب إلسك 0:

شكرلثلاي دثلان ئبثلملحترم،

املهم السكن اإلجتماعي عندو تكلفة، وكاين واحد العدد كبير ديال 
املواطنين اللي في حاجة لهاد السكن اإلجتماعي. وكن على يقين بأن 
درنا واحد الدراسة اللي واحد النسبة كبيرة، عبرت على اإلرتياح ديالها 
فهاد السكن االجتماعية، رغم املالحظات اللي يمكن نديرو عليه. وهاد 
الدراسة على ضوء النتائج ديالها غادي نجتهدو إن شاء هللا باش نديرو 
2019 سيأتي  ديال  املالية  القانون  في  وإن شاء هللا  متطورة،  برامج 

بالجديد إن شاء هللا.

االجتماعي  السكن  هداك  بأن  الحالي،  الواقع  يخص  فيما  أما 
استجاب لوضع وحسن وضع أسر كثيرة في ظروف العيش ديالهم. يمكن 
ناقص من الجودة، يمكن ناقص من املساحة ولكن اليوم كنجتهدو 
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باش نحسنو هاد الجودة ديال هاد السكن اإلجتماعي، باش تستافد منو 
األسر...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، سؤال آخر عن تعثر برامج القضاء على دور الصفيح بعدة 
مدن. للسيدات والسادة النواب املحترمين عن الفريق االشتراكي.

لان ئبثلاي دثمحمدثلملالحي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

نسائلكم السيد الوزير، حول تعثر برامج القضاء على دور الصفيح 
بعدة مدن مغربية؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

بغيتي يعاود السؤال؟

لاي دةثف طنلثاكح ل،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثإعدلدثلاترلبث
لا5طنيثولاتعميرثولإلسك 0ثوس  سلثلملدننلثلملكلفلثب إلسك 0:

ال هو في الحقيقة السيدة الرئيسة، كنا طلبنا وحدة املوضوع ديال 
املحترم فضل  اإلشتراكي  الفريق  بدون صفيح.  ديال مدن  ال�ضي  هاد 

يحتفظ بالسؤال ديالو مرحبا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

لقد بلغتني اإلدارة بأن الفريق اإلشتراكي يفضل طرح السؤال.

لاي دةثف طنلثاكح ل،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثإعدلدثلاترلبث
لا5طنيثولاتعميرثولإلسك 0ثوس  سلثلملدننلثلملكلفلثب إلسك 0:

مرحبا، إذن هاد البرنامج ديال مدن بدون صفيح، مرة أخرى للتذكير 
ديال  كبيرة، ووصلنا ل81 %  أشواط  اليوم قطع   ،2004 في  انطلق 
اإلنجاز، باقا لنا 19 % موجودة في املحور كيف قلت في املحور ديال 
الدار البيضاء-قنيطرة. واليوم كنشتاغلو إليجاد مقاربة جديدة، ألن 
عدد األسر ارتفع 3 و4 ديال األضعاف، وبالتالي ما يمكناش نوفروا لهم 
يعني في ظرف وجيز العقار الكافي إليوائهم رغم أن درنا املقاربة ديال بقعة 
ألسرتين، وبقعة لثالث أسر ولكن ما كافيش داك ال�ضي. اليوم كنجتهدو 
مع القطاعات املعنية األخرى وعلى رأسهم وزارة الداخلية باش نلقاو 

حلول على صعيد الجهة إن شاء هللا شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثلملالحي:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة على الجواب ديالكم، فعال السيدة 

والصحة،  والتشغيل،  التعليم،  هو  املواطنين  ديال  الكرامة  الوزيرة 
والسكن الالئق وهذا اللي كينص عليه البند 31 من الدستور. السيدة 
املجموعة  واحد  كاين  يعني  أنه  على  كنعرف  احترام  بكل  الوزيرة، 
مشاكل اللي هي كتعم هاد العملية ديال دور الصفيح على املستوى 
الوطني. وحنا كنسجلو بكل اعتزاز وافتخار على أنه يعني أنه تم القضاء 
على واحد املجموعة ديال هاد.. إعالن مدن بدون صفيح، ولكن كاين 
واحد املجموعة من اإلكراهات، كاين مجموعة من اإلكراهات السيدة 
الوزيرة، ألنه كاين يتم استنباث يعني واحد املجموعة ديال األمور يعني 
في واحد املجموعة ديال املدن، وسأعطيك مثال على مستوى ديال 
جرسيف، على مستوى »حمرية«، هادي يعني منطقة اللي كذلك يعني 
كاين مناطق أخرى كمدينة العرائش، »تمارة« يعني كاين هناك مدن 
أخرى يعني اللي هي فيها هاد اإلشكالية، السيدة الوزيرة نحن في الفريق 

اإلشتراكي يعني بكل مقومات، يعني...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا تعقيب إضافي حول املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثضش دثلاعبدي:

البرنامج،  فهاد  عدالة  كاينش  ما  الوزيرة،  السيدة  لي  اسمحي 
هو  القايد«  »سهب  مازال  اإلنجاز،  ديال   %  0 سال  ديال  النموذج 
هو، »راس املاء« هو هو، و«املكينسية« هي هي. كتكلمو مع املواطنين 
اللغة كتستفزوهم، راه الفقراء عندهم مشاكل ديال القدرة  بواحد 
الشرائية، كنزيدوهم مشاكل من هاد النوع، راه كبرو وترعرعو وولدو 
اوالدهم، ومازال عايشين في البراكة حشومة هاد ال�ضي هذا، هذا ولى 
السؤال بحال فاصل إعالني، دائما السؤال كيتطرح كتجاوبونا ببعض 
الحكومة  رئيس  مكاين حتى �ضي حاجة.  امليدان  في  ولكن  املعطيات، 
الحالي، الدار اللي كان ساكن فيها قبل 500 مترو كاين »سهب القايد«، 
رئيس الحكومة السابق من سال، سال ما عملتو فيها حتى �ضي مجهود، 
هذا بلغوه هاد ال�ضي لرئيس الحكومة في املجلس الحكومي، قولو ليه بأن 

الناس ديال سال راه مدمرين.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة.

لاي دةثف طنلثاكح ل،ثك تبلثلادوالثادىثوزيرثإعدلدثلاترلبث
لا5طنيثولاتعميرثولإلسك 0ثوس  سلثلملدننلثلملكلفلثب إلسك 0:

شكرا السادة النواب املحترمون، بغيت نطلب منكم نتخيلو كون 
ما كانش هاد البرنامج ديال مدن بدون صفيح فين كنا غنوصلو؟، إذن 

البرنامج أعطى نتيجة، يمكن ما كافياش متافقة معاكم.

فيما يخص »سهب القايد« نشتغل عليه، لكن املشكل ديال العقار 
هو ديال الخواص، مجموعة وقعت التفويت، مجموعة تعترض، وهذه 
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هي الصعوبة الكبيرة ديال توفير العقار يعني اللي مصفى وجاهز باش 
تنطلق األشغال عليه. وحنا عندنا اعتبار خاص ملدينة سال وكنشتغلو 

مع السيد رئيس املجلس ومع السيد العامل على قدم وساق.

فيما يخص جرسيف، عندي هنا واحد البطاقة تقنية يمكن لي 
نعطيها للسيدة الرئيسة تسلمها لكم. فيما يخص »حمرية 1«، األشغال 
تقريبا وصلت 80 % فيما يخص تطهير السائل والطرقات، املاء الصالح 
للشرب %50، الكهرباء %40؛ »حمرية 2« حتى هي غادة كتقدم، وعندنا 
اإلشكال الكبير في جرسيف هو مدن الصفيح خصنا نخرجوهم باش 
نجهزو لهم هداك العقار وعاد نرجعوهم يسكنو، هادي هي الصعوبة، 
وغالبا األسر ما كتنخرطش فهاد البرنامج والعملية ديال الترحيل ديالهم 

كتكون صعبة وصعبة جدا، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة. سؤال عن التقليص من العجز السكني 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب تفضل.

لان ئبثلاي دثأحمدثبريجل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

لاي دت 0ثلا5زيرت 0،

لاي دةثلا5زضلء،

لاي دلتثولاي دةثلان5لبثلملحترمي0،

نسائلكم السيد الوزير، عن تقليص العجز في قطاع السكن اللي 
جا في البرنامج بنسبة %50 بالنسبة للبرنامج الحكومي اللي هو البرنامج 

ديال الوزارة، وإنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق 2021.

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد الوزير، تفضل.

لاي دثعبدثلألحدثلاف �سيثلافهري،ثوزيرثإعدلدثلاترلبثلا5طنيث
ولاتعميرثولإلسك 0ثوس  سلثلملدننل:

شكرلثلاي دثلان ئبثلملحترم،

كما قلت سابقا، هناك ضرورة ديال دفعة وانطالقة جديدة لهاد 
القطاع. بالفعل بالنسبة لألهداف، أهداف البرنامج الحكومي نقلصو 
العجز من 400 ألف اللي هو موجود اآلن، إلى 200 ألف في 2021، وهذا 
اللي  العام  ألف وحدة سكنية.   160 تقريبا  نتجو سنويا  أن  يقت�ضي 
فات درنا 140 ألف، بالفعل إذن كان واحد التأخر ونشتغل على، إذن، 
واحد الدفعة جديدة وإعادة االنطالقة والنهوض بهاد القطاع في إطار 
واحد املقاربة ديال التشاور مع املهنيين، في مختلف القطاعات الوزارية 

املعنية. مع العلم أن املجهودات موجودة والنتائج موجودة، التقليص في 
العجز السكني مليون و200 ألف في بداية 2000، اآلن حنا في 400 ألف.

القضية ديال محاربة السكن غير الالئق، السكن االجتماعي 350 
ألف وحدة سكنية منذ 2010، 140 ألف درهم بالفعل كاين واحد، 
ما�ضي نفس اإلقبال، ولكن عندما الشروط تتوفر من ناحية التجهيز 
معالجة  في  كثير  وساعدنا  إقبال  كذلك  كاين  ذلك،  غير  إلى  والنقل 
اإلشكالية ديال مدن الصفيح، إذن كاين إنجازات كان خصنا نعطيوها 
واحد العناية خاصة للمسألة ديال العالم القروي، وحنا اآلن في طور 
بلورة واحد املقاربة شمولية اللي بالتأكيد غادي يكون عندها نتائج إن 

شاء هللا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا. تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلاي دثأحمدثبريجل:

شكرلثلاي دثلا5زير،

اللي استنتجنا هو أن الكل متفق على أن هناك ما نقولوش إرادة 
حقيقية ولكن ليست رؤية واضحة املعالم في هاد امللف هذا. بدا البرنامج 
في 2004، من 2004 لآلن صافي انتهت هاد البرامج وانتهت اإلتفاقيات، 
واستنفدت املسائل ديالها، ال اللي ساكن في دور الصفيح كيشتكي، ال 
املستثمر اللي كيقول لك ما عنديش الدعم وما عنديش االمتيازات من 
عند الدولة، ال السلطة املحلية، ال حنا كمنتخبين على املستوى املحلي، 
حينت كل �ضي تيشتكي ال بد من مقاربة جديدة، ال بد من إعادة النظر في 
اإلتفاقيات في جميع املشاكل اللي كتحوم حول هاد امللف الشائك. مثال 
في الدار البيضاء، كاينة تجزئات دابا عقارية مجهزة كاينة نواحي ديال 
الدار البيضاء ما بغى يم�ضي لها حتى �ضي واحد، ألنه ما كاينش مقاربة 
تشاركية، وما غيم�ضي لها حتى �ضي واحد ألنه ما تشاوروش مع الناس، 

غيديوهم 20 كلم، 30 كلم على الدار البيضاء، هادي النقطة األولى؛

النقطة الثانية، كاين هاد الطبقة املتوسطة حتى هي ما استافدتش 
من هاد البرامج نهائيا، تطحنت على جميع املستويات الطبقة املتوسطة 
حتى في مجال السكن ما استفداتش وما خداتش النصيب ديالها. كاين 
هذا كذلك هداك البرنامج ديال 140 ألف درهم حتى هو ولد ميتا فاشل 
شكون اللي استافد منو دابا؟ وفين كاين؟ وملن كيتعطى؟ وشكون اللي 
مسؤول عليه؟ وشكون املتحكم فيه؟ وشكون..؟ مكاين حتى حاجة 
نهائيا. بخالصة األمر هناك إختالالت، هناك مشاكل، هناك مشاكل 
كبيرة خاصنا نريحو لألرض، نعاودو برامج جديدة، نعاودو اتفاقيات 
جديدة، نعاودو ألنه ربما داك�ضي، دابا راه ما بقات حتى �ضي حاجة، 
واحد العامين كنعيشوها، سنتين ديال على مستوى اإلنتاج السكني 

وعلى مستوى..
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لاي دةثضئييلثللجليل:

كل  استوفينا  قد  نكون  وبهذا  تعقيب  ال  إضافي؟  تعقيب  شكرا، 
األسئلة املتعلقة بهذا القطاع، شكرا لكم على مساهمتكم. ننتقل إلى 
4 أسئلة. السؤال حول  الوزير، عندكم  العدل مرحبا السيد  قطاع 
اإلهتمام بقضايا وتظلمات الجالية املغربية بالخارج، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، فريق العدالة والتنمية 

سؤال حول اإلهتمام بقضايا وتظلمات...

لان ئبلثلاي دةثءلمنلثم ءثلاع ني0:

السيد الوزير، كيجيو مغاربة العالم في العطلة من برا، وأهم مشكل 
تيكون عندهم هو القضايا الرائجة أمام املحاكم تأخر املساطر ديالها 
بها  تقوم  يمكن  اللي  اإلجراءات  عن  يتساءل  الكل  ديالها.  والتعقيد 
الحكومة في إطار التنظيم القضائي وتحديث املحكمة باش يولي يتصرع 

لهم امللف هذا، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لاي دثمحمدثأوج ضثوزيرثلاعدل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

ع5لشرثمب ضكلثوا للثقدضثمب ضكل،

هذا  طرح  على  والتنمية  العدالة  ديال  الفريق  نشكر  نبغي  إذن 
السؤال. العناية بالجالية هي من أولويات الحكومة في إطار توجيهات 
جاللة امللك، وهي من أولويات وزارة العدل في التحول املؤسساتي اللي 
بعين اإلعتبار بمستجداته.  العدالة، وأخذا  تنظيم  في  شهداتو بالدنا 
غيتم توجيه منشور مشترك إلى كافة املسؤولين القضائيين واإلداريين 
بمحاكم اململكة واملديريات الفرعية بتنسيق مع السيد الرئيس املنتدب 
للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة، هاد املنشور املشترك 
اللي هو صيغة جديدة للعمل التشاركي سيحدث لجانا محلية مكونة 
من قا�ضي وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط الستقبال الشكايات 

والتظلمات ديال املواطنين وتقديم الخدمات القضائية واإلدارية لهم.

تم استحداث بعض الخلية املركزية ملتابعة هاد العمل في املحاكم، 
ووضع قاعدة بيانات موحدة بين جميع املحاكم ديال اململكة، تتضمن 
قضايا  متابعة  كذلك  يتم  غادي  اإلحصائية،  واملعطيات  املعلومات 
اتفاقية  إطار  في  بالخارج  النفقة  باستيفاء  املتعلقة  الجالية  األفراد 
إعداد  وتم  القضائية،  باملساعدة  يتعلق  ما  كل  الدولية،  نيويورك 
مطويات باللغات؛ اإلسبانية والفرنسية واإلنجليزية للجالية. بطبيعة 
الحال تشارك وزارة العدل ضمن أنشطة الحكومة في كل اللجان املعنية 
بعودة الجالية املغربية، وأود أن أشير أيضا إلى الدور الذي يلعبه قضاة 

اإلتصال املعينون بعدد من العواصم األجنبية، إذن هناك يقظة من 
أجل أن...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة تعقيب؟ تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثلاف طميثضم د:

شكرلثلاي دثلارئيس،

واملالحظة  املبذولة  املجهودات  جميع  على  الوزير  للسيد  شكرا 
للعيان، لكن مرة أخرى البد أن نثير موضوع مافيا العقار والذي تتضرر 
السيد  والتطليق  الطالق  كبير. موضوع  بشكل  املغربية  الجالية  منه 
الوزير، ال تأخذ املحكمة بالوكالة وال بنظام اإلعفاء مع أن الحيز الزمني 
ما بين الجلسة واألخرى يتجاوز الشهر. موضوع الزواج املختلط وثائقه 
بالصيغة  والعقود  األحكام  تذييل  ومعقدة،  طويلة  وإجراءاته  كثيرة 
التنفيذية رغم بساطة اإلجراء لكن يستغرق حيزا زمنيا طويال. اإلبتزاز 
واحد  في  فيهم  كنشوفو  الجالية،  من  املواطنون  له  يتعرض  الذي 
املجموعة ديال املصالح األورو والدوالر، ما كنشوفوش فيهم املواطنة 

والحق اللي خوله لهم الدستور املغربي.

لذلك ندعوكم السيد الوزير، ومن خاللكم إلى: إحداث شبابيك 
خاصة الستقبال الجالية املغربية بالخارج، إلى انتداب هيئات خاصة 
للبت في القضايا خاصة في فترة العطلة السنوية؛ إلى إحداث شباك 
وحيد لتتبع قضايا الجالية املغربية يتمثلو فيه القضاة، كتابة الضبط 
وأيضا رجال الشرطة والدرك؛ توحيد اإلجتهاد في الوثائق بين املحاكم 
املغربية. هي مناسبة كذلك لنشيد بالجالية املغربية وبدورها في الدفاع 
عن الوحدة الوطنية، عن نشر قيم العدل والتسامح والتعريف باملوروث 
الثقافي املغربي، عن املساهمة في تنمية اإلقتصاد الوطني. شكرا السيد 

الرئيس.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا على احترام الوقت، تعقيب إضافي؟ تفضل.

لان ئبثلاي دثمحمدثلاي م5:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

لاي دثلا5زير،

القانون  في  النظر  بإعادة  نذكروكم  فقط  بغينا  الوزير،  السيد 
الجنائي اللي كيتعاطى مع القضية ديال الشكاية املجهولة، اللي خالقة 
باقيين  برا كتفكر باش باش تسد السجون، حنا  اليوم  الناس  قلق. 
كنوسعوهم باش نزيدو فيهم الناس. واإلشكال اللي أكثر من هذا اللي 
ي يجي يخرج 

ّ
زاد الطين بلة هو واحد اللي كيضرب 3 أشهر د الحبس، مل

كنقول لو عندك 100 ديال ما نعرفش شحال ديال األيام، عام ديال 
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السجن اإلضافي، على ديك الغرامة ما غيخلصش وغيبقى عندكم عاد 
خلصو عليه املاكلة والنعاس والضوء واملاء والحراس. واش ما فكرتوش 

فهاد ال�ضي؟.

وحنا بغينا أن نسائلكم السيد الوزير، واش باقي ما وصل الوقت 
باش نجلسو ونقولو باركة هللا يجازيكم بخير، راه السجون ديالنا مملوءة 
بالناس املظلومين، أو شبه مظلومين ألن القدرة داتنا لهاد ال�ضي، بغينا 
هاد الناس هادو ندمجوهم ونشوفو الحالة ديالهم السيد الوزير، قبل 

...recherchés ما يدخلو السجن بحال العدد اللي عندكم

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد الوزير.

لاي دثمحمدثأوج ضثوزيرثلاعدل:

غير اريد أن أطمئن السيدات والسادة النواب، أن كل محكمة من 
محاكم اململكة، فيها لجنة مشكلة من قا�ضي وممثل النيابة العامة 
الخارج  ملغاربة  اليومية  املرافقة  هي  األساسية  مهمتها  وكاتب ضبط. 
العقبات وإرشادهم نحو املساطر املالئمة لحل  لتدليل كل  والتدخل 

اإلشكاالت، مع احترام كامل ملقتضيات السلطة القضائية.

لاي دةثضئييلثللجليل:

من  القضاء  تقريب  حول  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
التجمع  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  املواطنين 

الدستوري. تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثلمغ ض:

عن تقريب القضاء من املواطنين؟ نسائلكم.

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد الوزير.

لاي دثمحمدثأوج ضثوزيرثلاعدل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

شكرا لفريق التجمع الدستوري على هذا املوضوع املهم، أنا لست 
في حاجة للتذكير بأهمية تقريب القضاء من املتقاضين، وال التأكيد على 
األولوية التي يحتلها هذا الهاجس في انشغاالت الحكومة. أريد أن أشير 
إلى أن هذا االنشغال تجسد فعليا بصدور املرسوم املتعلق بالخريطة 
القضائية الجديدة، والذي دخل حيز التطبيق بمجرد نشره بالجريدة 

الرسمية في 28 دجنبر املا�ضي.

جديدة  استئناف  محكمة  إحداث   : على  ينص  املرسوم  هذا 
 7 ترقية  كلميم؛  االستئناف  محكمة  وهي  نون،  كلميم-واد  بجهة 

مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية بحكم وجود عمالة، يتعلق األمر 
»املضيق«،  إفني«،  »سيدي  »بيوكرى«،  »الحاجب«،  »تنغير«،  ب 
ابتدائية  إلى محاكم  مراكز قضائية   5 ترقية  »الدريوش«؛  »جرادة«، 
بحكم عدد القضايا املسجلة رغم عدم وجود عمالة، يتعلق األمرب 
»تيفلت«، »مشرع بلقصيري«، »بوزنيقة«، »سوق السبت اوالد النمة« 
بهذه  ب«تحناوت«.  جديدة  ابتدائية  محكمة  إحداث  و«تارجيست«. 
املراجعة كتصبح عندنا 22 محكمة استئناف بدل 21، 83 محكمة 

بدل 70...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثلمغ ض:

السيد الوزير، حنا هاد ال�ضي كل �ضي اللي جاء في املداخلة ديالك، 
كيأكد مدى تقريب القضاء من املواطنين. ولكن حنا في فريق التجمع 
اللي  املقيمين  القضاة  لبعض مراكز  بالنسبة  الدستوري، كنا نرغب 
تم اإلغالق ديالها، أنها فعال كان خص يكون اإلغالق ديالها مبني على 
واحد الدراسة، ألن هاد مراكز القضاة املقيمين منها مثال املراكز اللي 
تابعة مليدلت، ديال »تونفيت«، ومنها املراكز التابعة لصفرو كاملراكز 
ديال »رباط الخير«، ومركز »إيموزار كندر«، إغالق هاد املراكز هادي 
الحق ضرر باملواطنين وبعد عليهم القضاء، وما بقاش قريب عندهم. 
كان خص املراجعة ديال هاد القرار اللي كان تم في العهد ديال الوزير 
السابق، اللي كان مجموعة من املسؤولين القضائيين عارضو فعال غلق 

بعض املراكز.

ثم أنه بالنسبة إلحداث بعض املحاكم االبتدائية، �ضيء جميل أنه 
الترقية ديالها قريب من قضاء املواطنين، ولكن كان بالنسبة لبعض 
املراكز األخرى، كان خصها تستافد. منها مركز القا�ضي املقيم بتاهلة، 
حيث عدد الساكنة ديالو يفوق 120.000 نسمة. ثم بالنسبة للجماعات 
بعيدة على تازة ب140 كلم، 120 كلم، جماعات عديدة منها الجماعة 
إلى  »بوزمالن«  ديال  والجماعة  »تزارين«  وجماعة  »بويبالن«،  ديال 

آخره...

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد النائب، تعقيب إضافي حول املوضوع؟ ال تعقيب. تفضل 
السيد الوزير.. ما بقاش الوقت السيد الوزير. إذن نمر إلى السؤال 
املوالي حول تسريع تنفيذ األحكام القضائية ومعالجة امللفات للسيدات 

والسادة النواب عن الفريق اإلشتراكي.

لان ئبلثلاي دةثم نلثلاط ابي:

لاي دثلا5زيرثلملحترم،
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تعرف أن املواطن ملا يلجأ للقضاء السيد الوزير، أنه يلجأ من أجل 
غايتين : أوال هو الحصول على حكم في زمن قضائي معقول، وكذلك 

الوصول إلى تنفيذ هذا الحكم.

لذلك نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي تتخذها وزارتكم 
من أجل؛ أوال التسريع في معالجة امللفات، وكذلك في حصول املواطن 
على حقوقه بتنفيذ األحكام والتسريع بهذه العملية ديال التنفيذات؟ 

وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثمحمدثأوج ضثوزيرثلاعدل:

إذن  تماما.  معك  نتفق  النائبة،  للسيدة  وشكرا  للفريق  شكرا 
املجهودات التي بذلت مكنتنا من الوصول لسنة 2017 إلى األرقام التالية 
: بلغ عدد امللفات املنفذة باملحاكم سنة 2017 ما مجموعه 235.128 
ملفا متجاوزا بذلك امللفات املسجلة وهو 221.817 أي بنسبة تنفيذ 
بلغت %106,03. بالنسبة للمحاكم اإلدارية تم تنفيذ 8210 ملف من 
أصل امللفات املسجلة هو 7394، نسبة التنفيذ بلغت %111,4. هذا 

تجسده املبالغ املالية املنفذة هذه السنة من لدن املحاكم اإلدارية، 

3.072.845.449,66 درهما، هذا مبلغ كبير ومجهود كبير؛  واللي بلغ 

اإلدارية د الرباط بوحدها تجاوزت املليار درهم في حدود 30 ماي من هاد 

الشهر؛ املحاكم التجارية تم تنفيذ 46.762 ملفا من مجموع امللفات 

املسجلة وهي 44.457، أي بنسبة 105...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثم نلثلاف طمي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، ما قلته ال نشكك فيه، لكن مع ذلك يظل أن هناك 

عرقلة في تنفيذ مجموعة من األحكام، خصوصا األحكام الصادرة ضد 

مؤسسة الدولة خصوصا امللفات املتعلقة كذلك بنزع امللكية. املشكل 

السيد الوزير، هو أن هناك تعنت من طرف مرافق الدولة في تنفيذ 

األحكام. كانت هناك مبادرة جريئة للمحكمة اإلدارية بالرباط، إلرغام 

الدولة على تنفيذ مجموعة من األحكام بطريقة لبقة وهي وضع واحد 

الجدولة زمنية، وإجراء اتفاقيات معينة، إال أنها كذلك باءت بالفشل 

هناك  أن  الوزير،  السيد  لذلك  باإلضافة  الدولة.  لتعنت مؤسسات 

أحكام تصدر، ولكن تحريرها قد يظل بين يدي القا�ضي ملدة تتجاوز 6 

و9 أشهر، ولنا أمثلة كثيرة جدا، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب إضافي حول املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثلايع دثلاص دق:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

شكرلثلاي دثلا5زير،

فهاد اإلطار أريد أنبه إلى أن التماطل في تنفيذ األحكام غيسبب لنا 
في خطر كبير وهو تعريض هيبة القضاء ديالنا للخطر، والثقة ديال 
املواطن في األحكام القضائية وفي الجهاز القضائي عموما. ولذلك، أنا 
كنذكر بملفات إجتماعية حارقة، تتعلق بالعمال املطرودين في الفنادق 
ديال ورززات، على رأسهم فندق »بلير« 111 عامل وعاملة من 2009، 
تطردو طرد جماعي، 2011 حكم نهائي في االستئناف، ثم النقد اإلبرام، 
ال تنفيذ لحقوقهم إلى اليوم. ولذلك القضاء أشمن قيمة غتكون عندو 

إيال ما كانش إنصاف حقيقي وتنفيذ األحكام، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد الوزير.

لاي دثمحمدثأوج ضثوزيرثلاعدل:

شكرا، غير بغيت نقول أن هذه معضلة حقيقية، ولكن أيضا البد 
أن نقر أن الحكومة عاطية أهمية كبيرة، وأن رئيس الحكومة شخصيا 
أنشأ لجنة ملباشرة التنفيذ ضد املؤسسات العمومية. وأنه هاد السنة 
2017 ما زال ما عندناش األرقام ديال 2018، نفذنا 3.200.000.000 

درهم ضد مؤسسة القطاع العام، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، سؤال آخر حول ظاهرة االستيالء على العقارات غير املحفظة 
األصالة  فريق  عن  النواب  والسادة  للسيدات  حق،  موجب  بدون 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثهش مثص بري:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، أصبحت كلمة عقار في اآلونة األخيرة ترتبط بكلمة 
»املافيا«، مافيا العقار التي أصبح الكل يتكلم عليها. لذا نسائلكم حول 
التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل حماية ملكية العقارات الغير 

املحفظة؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.
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لاي دثمحمدثأوج ضثوزيرثلاعدل:

شكرا جزيال لفريق األصالة واملعاصرة على إثارة هذا املوضوع، وهذا 
موضوع بالغ التعقيد وعندو حساسية كبيرة. أود في البداية أن أشير إلى 
أن املغرب يتمتع باستقرار وبأمن عقاري. راه 6 د املليون ديال الرسوم 
في  الحال،  وبطبيعة  وطبيعي.  عادي  بشكل  موجودة  يعني  العقارية 
السنوات األخيرة برزت لألسف الشديد هاد العملية ديال االستيالء غير 
املشروع على العقارات، وبرزت واحد العدد ديال الجرائم منظمة، حنا 
خذينا واحد العدد ديال التدابير للخروج من هاد الوضعية بالتنسيق 

بين مختلف اإلدارات، والتنسيق بين العدول واملوثقين واملحامين.

التشريعية  منها  الجهود  ديال  العدد  واحد  تمت  اإلطار  هذا  وفي 
والتنظيمية، وبتعاون مع مجلسكم املوقر تمت املصادقة على تعديل 
أضافت  التي  العينية،  الحقوق  مدونة  من  الرابعة  املادة  مقتضيات 
الوكالة إلى الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي. هناك تعاون كبير 
جدا مع الهيئة الوطنية للعدول واملحامين واملوثقين، وما دام السؤال 
يتحدث عن العدول والدور ديالهم، أود أن أشير إلى أن الهيئة تقوم 
بمجهود جبار، وأن هاذ املهنة فيها كثير من النزهاء والشرفاء، وأحيانا 
تحدث بعض التجاوزات وهاذ السنة يمكن لي نعطيوكم اإلحصائيات 
املتعلقة بالعقوبات التأديبية والجنائية الصادرة في حق السادة العدول 
: سنة 2017 شهدت صدور 34 عقوبة تأديبية؛ منها 5 حاالت للعزل؛ 17 
إنذار؛ 3 التوبيخات و9 حاالت لإلقصاء املؤقت. نفس السنة صدرت، 
شهدت صدور 38 حكم قضائي زجري في حق العدول بسبب أفعال 
تمس عملهم منها 29 حكما باإلدانة، 9 األحكام بالبراءة والزال هناك 47 
ملفا رائجا في طور املحاكمة. وأود أن أحيي اليقظة والحيوية ديال الهيئة 
الوطنية للعدول وغالبية السادة العدول يقومون بواجبهم في التصدي 

لظاهرة...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

لان ئبثلاي دثهش مثص بري:

شكرلثلاي دثلا5زير،

إذن السيد الوزير، إن الحكومة في إطار محاربتها لالستيالء على ملك 
الغير ركزت على العقار املحفظ دون أن تضع املسطرة وتدابير للحد من 
السطو على األمالك الغير املحفظة، سواء التي تعود ملكيتها للدولة أو 
الخواص. وهنا يجب أن نتحدث عن املتدخلين في هذا املجال؛ أولهم 
الشهود، كيف يمكن قبول شهادة شهود في ملكية ال ينتمون للمنطقة 
التي يتواجد بها العقار، وهذا نجده في مجموعة ديال الوثائق العدلية 
إبان تحرير عقد رسم امللكية؟ كيف يكون قبول شهادة شهود سنهم 
ال يمكن أن يسمح لهم أن يكون بإملام ومعرفة باملالك املفترض؟ حيث 
أن شاب من 18 أو 20 سنة يمكن أن يكون شاهدا على حيازة هادئة 

ومستمرة منذ عشر سنوات في مواجهة األغيار و40 سنة في مواجهة 
األنساب، في حين أنه ممكن أنه يكون مازال ما تزاد وهو شاهد. البحث 
الذي تقوم به السلطة في منح اإلذن إلنجاز رسم االستمرار ال يكون 
ناجعا وال يشكل مراقبة قبلية صارمة بأحقية الطالب في كونه هو املالك 

الحقيقي.

وهنا نتساءل حول مسطرة تحفيظ أمالك الدولة، ألم يحن الوقت 
بعد لتقوم الدولة واإلدارات العمومية بتحفيظ أمالكها للحفاظ على 
مخزون استراتيجي من العقار خاصة وأن التحفيظ اإلجباري رأى النور 
بمقت�ضى القانون 14.07 منذ 11 سنة ولم يفعل ولو ملف واحد إلى غاية 
اليوم. أي 8 سنين هاذي باش خارج القانون وال ملف واحد استفاد من 
مسطرة التحفيظ اإلجباري رغم أن املسطرة، مسطرة التحفيظ، أنه 
يكون فيها إعفاء من رسوم التحفيظ. وهنا نتساءل أشنو هي الغاية من 
هاذ التشريع في حين أنه يشرع لقوانين، وتظل معطلة سواء باملرسوم، 

املراسيم التي ال تصدر...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب إضافي حول املوضوع تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمصطفىثب نت س:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، هاذ ال�ضي ديال )تبانضيت( واالستيالء على العقارات 
ديال امللك، ما كاينش فقط غير في العقارات موجود أيضا في السياسة، 
ألنه اليوم كاين اللي باغي يستولي على القيم وعلى الثوابت ديال املغاربة، 
ما وقع األسبوع املا�ضي السيد الوزير مخيف وخطير. نشاط ملكي، 
تتجييش لو واحد املجموعة ديال األشخاص اللي تيتعدو على رؤوس 
األصابع، الهدف ديالهم هو أنهم يخلقو البلبلة والفتنة في األرض وفي 
البالد عبر تصوير واحد املشهد اللي ما عندو حتى �ضي عالقة بالواقع، 
واش إيال ما نوقروش املؤسسة امللكية اليوم في البالد، أشنو بقى لينا 
منوقرو؟ ثانيا واش هذه هي األخالق والقيم اللي ترباو عليها املغاربة؟ 
هاذي هي القيم واألخالق اللي يتعاملو بها السياسيين في بالدنا؟، جهات 
معلومة باغية تخلق فتنة حقيقية في البالد، التجمع قوي بالقيادة ديالو 
وباملناضلين ديالو أو باألطر ديالو، وما غاديش نسمحو ل�ضي واحد اللي 

اعتبر في يوم من األيام بأن التجمع حيط قصير.

السيد الوزير، كنطلبو منكم تفتحو تحقيق عاجل ألن ما وقع خطير، 
عدم..، يعني التوجه إلى املؤسسة امللكية في نشاط رسمي باش نعطيو 
واحد الصورة ونوجهوا لرأي عام معين هذا مخيف، ما غنسكتوش 
عليه، كنعتبروه موجه لنا بشكل مباشر. وحنا كنقولو هاد الكالم هذا 
وحنا كنتحملو مسؤوليتنا كاملة، ألنه اللي يوقع اليوم باغي يديرو واقعة 
اليوم من بين املغاربة ومن بين القيادات ديال مجموعة ديال األحزاب 
السياسة الوطنية، نحترم الهيئات، ولكن األشخاص اللي كتصطاد في 
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املاء العكر ما غنسمحوش لها أنها تم�ضي فهاد اإلتجاه هذا.

كنطالبو منكم تحملو مسؤوليتكم، الحكومة والدولة ألن اللعب 
إجتماعية  إشكاالت  في  غارقة  البالد  اللعب صغير،  بقاش  ما  اليوم 
ديال  الشرائية  بالقدرة  مرتبطة  ملفات،  تدبير  ديال  بسوء  مرتبطة 
املغاربة، كنخلقو صراعات ونقاشات فارغة، اشنو باغي نقولو للمغاربة؟ 
و دراري صغار، اسمحوا لي لن 

ّ
باغيينا نقولو لهم بأن السياسيين وال

ننساق في هاد املسارات هادي، ألنها مسارات مكلفة، كفى من العبث. 
استمرينا في سنوات حنا كنشوفو عبث واضح، ما غنقبلوهش، التجمع 
ما غيقبلش هاد ال�ضي غيستمر يدافع على القيادة ديالو، على املناضلين 
ديالو، وغالط وواهم من يعتقد بأننا حيط قصير، حنا غادي نواجهو 
هاد التصرفات التصرفات الصبيانية، واللي اليوم مشات ملدى بعيد، 

املؤسسة امللكية، ديال املغاربة كاملين ما ديال حتى �ضي واحد.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

لاي دثمحمدثأوج ضثوزيرثلاعدل:

شكرا جزيال السيد النائب املحترم، غير أود في هاد العواشر املباركة 
أن أذكر بأن املغاربة تاريخيا يحيطون باملؤسسة امللكية وأنشطة جاللة 
امللك، واملراسيم املرتبطة بها، بكثير من الوقار والحرمة والهيبة. ويجب 
تمسكا بهذه التقاليد كفاعلين سياسيين أن ننأى وأن نبتعد عن الزج 
وال  مقبول،  غير  حدث  ما  سياسية.  صراعات  في  امللكية  باملؤسسة 
يمكن أن نسمح به، والحكومة من خالل أجهزتها املختصة ستباشر 

التحقيقات الضرورية والقانون سيجد مداه.

ولكن في نفس الوقت، ال بد أن نستحضر أن الحكومة واعية بحجم 
بوسائل  املجتمع  عنها  يعبر  التي  القلق  وبتعبيرات  اإلجتماعي،  التذمر 
ستتعبأ  رائدة  بمبادرات  إكراهات،  هناك  صعوبات،  هناك  مختلفة. 
الحكومة بمختلف وزاراتها للتجاوب الفعلي مع تطلعات الناس. يجب 
أن نرفع من أجواء الثقة، أن نعيد الحوار إلى املؤسسات الدستورية، 

وأن تتفاعل كل الهيئات معارضة وأغلبية على االنتصار للوطن.

صحيح نواجه مرحلة دقيقة، يجب أن نرتقي جميعا إلى ما تتطلبه 
هذه املرحلة من استحضار للمصالح العليا للوطن، من تجند وتعبئة 
وراء جاللة امللك، ومن أن نستحضر جميعا أن الخالف السيا�ضي، 
والتنافس السيا�ضي، والتدافع فيما بيننا يجب أن يتم باحترام للقيم، 
بتدبير حضاري لالختالفات، وأن نحافظ وأن نترك املؤسسة امللكية، 
بعيدة عن هاد الصراعات الصغيرة وأن نحافظ للمؤسسة امللكية، على 

ما كان لها دائما من توقير، وحرمة، وهيبة.

والحكومة ستعلن في املقبل من األيام عن حزمة من التدابير هدفها 
األسا�ضي التعاطي اإليجابي مع تعبيرات الشارع واملواطنات واملواطنين.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير على تعاونكم، ونمر إلى القطاع املوالي. القطاع 
املكلف بالنقل، عندكم 4 أسئلة السيد كاتب الدولة مرحبا، سؤال عن 
وضعية متقاعدي املكتب الوطني للسكك الحديدية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين عن العدالة التنمية، العدالة والتنمية تفضل السيد 

النائب.

لان ئبثلاي دثعبدثلاعزيزثاع نض:

شكرا السيد الوزير، عن وضعية متقاعدي املكتب الوطني للسكك 
الحديدية نسائلكم؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثمحمدثيج بثب5ا ف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولال5جيت كثولمل ءثلملكلفثب انقل:

السيد النائب املحترم، تعلم على أنه بالفعل املكتب الوطني للسكك 
ديالو، عندو  املستخدمين  مع  اللي عندو  التعاقد  إطار  في  الحديدية 
سياسة اللي هي سياسة اإلشتغال ولكن أيضا سياسة مرتبطة بالنظام 
املتقاعدين  لجميع  يحول  املعاشات  ديال  فالنظام  التقاعدي،  ديال 
بدون استثناء إلى »RCAR«؛ كاين ما هو مرتبط بالتغطية الصحية كاين 
مؤسسة مستقلة ديال السككيين هي اللي تدّبر هاذ العملية، والحمد هلل 
ما عندش املكتب أي شكاية بأنهم ال يتوفرون على هاذ األمور اللي هي 
مرتبطة بالتغطية الصحية؛ كاين إشكال في بعض ما هو سكن اجتماعي، 
وأقول سكن اجتماعي اللي هو مخصص لهذه الفئة واللي املكتب الوطني 
عندو عدة اتفاقيات مع مؤسسات تمويلية على أساس أنه يكون طرف 
في الدعم. اليوم كاين مشاريع اللي هي جاهزة، كاين اللي استفادو منها، 
وكانت بعض اإلشكاالت وخاصة اإلشكاالت اإلدارية في بعض املحطات 

بالنسبة لهؤالء املتقاعدين، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضل السيد النائب تعقيب.

لان ئبثلاي دثعمرثلحمي0:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

الفئة  بهاد الخصوص، هاذ  في  الوزير، نثمن مجهوداتكم  السيد 
يتم  أنه  ديالها  الخدمة  ديال  يكون جزاء  يمكنش  ما  الوزير،  السيد 
الضغط عليها في ملفات إجتماعية من طرف اإلدارة ديال املكتب الوطني 
للسكك الحديدية، فاملمثلين ديال هاذ الفئة هاذي وخاصة بعد أن 
حظوا باالستقبال ديالكم، كيتشكاو من املضايقات ديال هاذ اإلدارة، 

فنتمنى أنكم توجدو ليهم الحل.
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باإلضافة السيد الوزير، فعال مجموعة ديال املشاكل تحالت، ولكن 
املشكل الكبير والعويص هو الضغط اللي يتدار عليهم من أجل مغادرة 
السكن الوظيفي بدون إيجاد حل مالئم لهاذ الفئة هاذي. ومن خاللكم 
الوزير، ومن خالل هذه املؤسسة املحترمة البد أن نمر على  السيد 
فئات أخرى من املتقاعدين اللي تيعانيو في صمت، فإيال جينا نهضرو 
املنجم  املناجم خاصة  املتقاعدين ديال  العمال  الوزير، على  السيد 
ديال أحولي، ميبالدن، زايدة، الناس اللي قضو النحب ديالهم وتوفاو، 
األرامل ديالهم كيستافدو من رواتب أقل من 500 درهم. كيفاش يعيشو 
هاذ املعيشة واملتطلبات ديال هاذ الظروف الحالية؟ وأيضا باإلضافة 
أن هناك فئات أخرى القوات املساعدة، والقوات املسلحة امللكية فيها 
الناس اللي مازال الرواتب ديالهم أقل من 1400 درهم، 1500 درهم. 
الفئة باإلضافة لفئات  الوزير، من اإللتفافة على هاذ  فالبد السيد 
أخرى ال القطاع العام وال القطاع الخاص، البد أننا نراعيو ليهم. وهاذ 
السكن اإلجتماعي اللي كيّدار، أال ترون السيد الوزير، ومن خاللكم 

الحكومة أن هاذ الفئة هاذي تستافد منو هي األولى، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب إضافي حول املوضوع؟ ال تعقيب، تفضل.

لاي دثمحمدثيج بثب5ا ف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولال5جيت كثولمل ءثلملكلفثب انقل:

السيد النائب املحترم، تعلم على أنه بالفعل السكن الوظيفي هو 

ي ما تيبقاش في الوظيفة بمعنى تيم�ضي 
ّ
مرتبط بالوظيفة، فاإلنسان مل

للتقاعد، خاصو يخرج من السكن الوظيفي، ألنه إيال ما خرجش من 

للسكن الوظيفي من ال يستفيد هم زمالؤه اآلخرون اللي خصهم هما 

يستافدو من ذاك السكن. عندنا نموذج ديال الجديدة اللي بالفعل 

تكلمتو على بعض املتقاعدين في هذا السياق، عندنا حكم قضائي اللي 

هو نهائي على أساس أنهم يفرغو املساكن ديالهم ألنهم ملتزمين وسانيين 

ي يساليو. اإلدارة لحد اآلن تدير معاهم 
ّ
وlégalisé أنهم خصهم يخرجو مل

الحلول السلمية، وراهم مازال فداك املساكن، ألنه اعتبارا لهاذ ال�ضي 

اللي تكلمتي عليه أنت السيد النائب، ألنه بالفعل ال يمكن أن نقبل أنه 

فئة اللي خدمات في املكتب لسنوات أنه تمارس عليها ضغوط. إيال كاين 

�ضي حاجة من هاذ ال�ضي اللي قلتو، أنا أريد أن أتوصل بالشكايات ديال 

هاذ الناس، ال علم لي على أنه تمارس عليهم ضغوط إدارية...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب السيد النائب، إذن نمر للسؤال املوالي حول اآلثار 

فريق  عن  النواب  والسادة  للسيدات  السير،  لحوادث  اإلجتماعية 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعزثلادننثحل مي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد كاتب الدولة املحترم، رغم املجهودات املقدرة اللي كتقومو 
بها في مجال السالمة الطرقية، ال زال بالدنا فيها يعني عدد كبير من 
الضحايا. لذا نسائلكم عن دراسة اآلثار اإلجتماعية وعن اإلجراءات 

املتخذة من أجل املواكبة واملعالجة؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد كاتب الدولة.

لاي دثمحمدثيج بثب5ا ف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولال5جيت كثولمل ءثلملكلفثب انقل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

شكرلثلاي دثلان ئبثلملحترم،

تعلم على أنه بالفعل اليوم االستراتيجية الوطنية 2026-2017، 
هي استراتيجية طموحة في مجال السالمة الطرقية وتهدف إلى تقليص 
عدد القتلى بحوالي %50. اليوم اآلثار اإلجتماعية واالقتصادية تقدرها 
منظمة الصحة العاملية بين 1 و%2 من الناتج الداخلي الخام، بمعنى 

تقريبا حنا تنقولو باملغرب 12-15 مليار درهم.

اليوم، الوزارة من خالل هاد االستراتيجية دايرة اتفاقية مع املركز 
الوطني للبحث العلمي »CNRST«على أساس أننا عندها تقريبا مليار 
سنتيم اللي هو البحث في مجال اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية لحوادث 
السير، على أساس أن الدراسة ديال هاد اآلثار هي اللي غتعطينا تعديل 
االستراتيجية وملا ال إحداث إجراءات جديدة في االستراتيجية الوطنية 
على أساس تقويم ما يمكن تقويمه أو إعادة النظر في اإلجراءات اللي 

تنقومو بها، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

التعقيب اإلضافي لألخ النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثاشكر:

ما �ضي تعقيب إضافي، هذا تعقيب السيدة الرئيسة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب ديال السؤال تفضل.

لان ئبثلاي دثمحمدثاشكر:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، أهمية السؤال تكمن في أننا على أبواب الصيف، 
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والصيف يعني العطلة، والعطلة تعني ضخا ألساطيل كثيرة في الطرقات 
ديال بالدنا. كنزيدو عليها ديال الجالية املغربية في الخارج، هادا يعني 
االقتصادية  لألضرار  اتساعا  كذلك  يعني  وهذا  قدر هللا حوادث،  ال 

واالجتماعية والنفسية لحوادث السير.

يعني  ستنتهي  متى  التساؤل  نطرح  فلكي  املوضوع،  هذا  أثرنا  إذا 
سينتهي مسلسل ديال فقدان األسر ألفرادها، فقدان األسر ملعيلها، 
ي كنطرحو هاد ال�ضي 

ّ
فقداننا لخبرات ويد عاملة مجربة ذات خبرة. مل

كلو هذا يقودنا إلى البحث عن املسؤوليات، والبحث عن املسؤوليات 
دائما في الواقع أننا كاين تقاذف ديال املسؤوليات، كلها كينعت اآلخر، 
في الحين أن املسؤول عن هذه الكوارث هو كل الضمائر؛ أنا، أنتم، 
أنتما، هما، هم، هن إلى آخره.. يعني الحكومة مسؤولة، واملجتمع املدني 

مسؤول، واملجالس مسؤولة ولكن كذلك املواطن مسؤول.

مشكور السيد الوزير على مجهوداتكم فهاد االتجاه ديال الحد من 
األضرار، سيما في عملكم على إخراج القانون 103.14 املتعلق بالوكالة 
مآله وعن  باملناسبة عن  نسألكم  والذي  الطرقية.  للسالمة  الوطنية 
تفعيل مضامينه، هذه األضرار البد أن تتوقف السيد الوزير، من خالل 
تضافر املجهودات ديال الجميع، الضمائر املسؤولة ديال كل املتدخلين 
فيما يخص هاد الكوارث ديال حوادث السير التي فعال تضع بالدنا في 

مصف الدول التي ال تشرفها األرقام..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب إضافي حول اآلثار اإلجتماعية لحوادث السير؟ ال 
تعقيب، السيد كاتب الدولة تفضل.

لاي دثمحمدثيج بثب5ا ف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولال5جيت كثولمل ءثلملكلفثب انقل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

هو ال يمكن أن يشرفنا أنه يموت مغربي واحد على الطرق ديالنا، 
لكن يجب أن نعترف بأن هناك تحسن في املؤشرات ديال عدد القتلى، 
وأيضا في املؤشرات اللي مرتبطة بالسالمة الطرقية. اليوم املقاربة هي 
مقاربة شمولية، بالفعل اعتبار أنه أكثر من 90 % ديال عدد القتلى 
والحوادث ديال السير هي مرتبطة بالسلوك، وحوالي أقل من 10 % 
مرتبطة بالعربة، بالحالة امليكانيكية وأيضا بالبنية التحتية، إذن هاد 

90 % فيها عناصر متداخلة.

اليوم الوزارة تشتغل على الصعيد الوطني املركزي وتشتغل أيضا 
مع مؤسسات املجتمع املدني، واليوم عندها مقاربة تشاركية جديدة مع 
العماالت، ومع األقاليم، ومع السلطات املحلية على أساس تحسيس 
أيضا املنتخبين على أنه خاص يكون عندهم أدوار حقيقية وفعلية في 
املجال عندما يقوم بالبرنامج ديال التنمية املحلية، وأيضا عندما يكون 
هناك برنامج اللي هو مرتبط باملدينة على أساس أننا نركزو فيه على 

املداخل الحقيقية لهاد األسباب ديال حوادث السير، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، السؤال املوالي يتعلق بتقييم نجاعة اإلجراءات املتخذة في 
مجال السالمة الطرقية. للسيدات والسادة النواب عن فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثلبدضلض:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

الوزير، في ظل هاذ األرقام املفزعة ديال ضحايا حوادث  السيد 

السير، واللي والت تضاهي ما وقع في الحروب. نسائلكم عن مدى نجاعة 

اإلجراءات املتخذة في السالمة الطرقية؟ شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد كاتب الدولة.

لاي دثمحمدثيج بثب5ا ف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولال5جيت كثولمل ءثلملكلفثب انقل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

شكرلثلاي دثلان ئبثلملحترم،

هو النجاعة أنا نعطيك أرقام، ألنه من بين الوسائل ديال التقييم 
باألمور  مرتبط  وهناك   ،subjectifب مرتبط  هو  اللي  التقييم  هناك 

اللي هي موضوعية واللي هي رقمية. لوال أنه ما درناش االستراتيجية 

 5% زائد  في تصاعد منحنى تصاعدي  كنا  املغرب،  ديال   2003 منذ 

ديال عدد القتلى سنويا، ابتداء من التطبيق ديال االستراتيجية نحن 

اآلن باملعدل %-3 سنويا، إذن عندك 8 ديال النقط ديال النجاعة 

فهاذ االستراتيجية. مؤشر الخطورة، وهو اللي تيعطينا الخطورة ديال 

الحوادث ألنه إن كثرت الحوادث، املؤشر ديال الخطورة السيد النائب 
ربحنا فيه 8 ديال النقط؛ من %23.5 إلى حوالي %16 بمعنى ربحنا 8 

ديال النقط مؤشر الخطورة، بمعنى الحوادث اللي عندنا في املغرب أقل 

خطورة في 2017 مما كانت عليه هاذي 10 سنوات. ثم أيضا املعدل 

ديال الوفيات، ربحنا فيه أيضا 1,6 نقطة من حوالي أكثر من 6 إلى 4,4 

بمعنى هاذو مؤشرات ديال النجاعة اللي املنظمات العاملية تتعتمدها 

كلها تؤكد على أنه االستراتيجية والحمد هلل كانت في محلها. لكن هذا ما 

تيمنعش على أننا نقولو الزالت األرقام مهولة، ويجب أن نقوم أكثر بما 

نقوم به حاليا لكي نصل إلى ما ير�ضي املغاربة، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضل تعقيب السيد النائب.
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لان ئبثلاي دثمحمدثلبدضلض:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، بديتي ليا باألرقام أنا سأحليلك على الرقم الحقيقي 
اللي كيشعرو به املغاربة، هورقم ديال حوادث السير. من نهار تحملتو 
املسؤولية ديال هاذ املرفق 7 سنين هاذي، والحوادث في ارتفاع. حتى 
حوادث  ارتفاع  مع  الحكومة  هاذ  عالقة  شنو  تيتساءل  املواطن  ولى 
السير؟ من 65 ألف.. األرقام، األرقام تتكلم.. من 65 ألف من 65 ألف 
في 2010، اليوم وصلنا أكثر من 90 ألف، إيوا ها األرقام هذا هو الرقم 

اللي بغيتك تتكلم ليا عليه السيد الوزير.

الوزير، شوف هاد  السيد  السياسة  املشاكل هذا ما فيهش  هاذ 
املشكل يسائلنا جميعا.. السيدة الرئيسة ضبطو معايا التوقيت هللا 
ير�ضى عليك،.. غير بشوية غير تهناو.. على كل حال هاذ املشكل السيد 
الوزير، يسائلنا جميعا ما�ضي فقط أنتما كحكومة ولكن يسائلكم أكثر. 
هو مشكل  األساس  في  تبدا  الطرقية خصها  السالمة  ديال  النجاعة 
سلوك، أين هي السالمة الطرقية في املنظومة التعليمية؟ هذا يعني 
منعدمة تماما، اليوم السالمة الطرقية تتستعملوها موسميا فقط، 
الحمالت التحسيسية ما نذكروش، الجانب املتعلق اللي هو مهم بزاف 
هاذو  و كيشحتو 

ّ
وال يعني هملتوهم  املدني  واملجتمع  الجمعيات  ديال 

ال�ضي كامل  يعاونكم، هاد  اللي راه غادي  الفاعل أسا�ضي  دابا واحد 
إيال جمعناه تنلقاو بأنه خصنا املزيد من العمل في هاذ اإلطار هذا باش 

نحاربو هاذ األرقام املهولة اللي جالسة تتخلعنا...

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب  ال  املوضوع؟  حول  إضافي  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
تفضل السيد كاتب الدولة.

لاي دثمحمدثيج بثب5ا ف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولال5جيت كثولمل ءثلملكلفثب انقل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

بشموليته،  تشوفو  خصك  املوضوع  املحترم،  النائب  السيد  أوال 
املغرب هاذي 10 سنوات كان في 1,7 مليون عربة، اليوم فيه حوالي 
تيشوفوش  ما  املوضوعيين  الناس  العربات.  ديال  املليون  ديال   4
ديال  الرقم  ذاك  تيوضعو  املجردة،  القيمة   »la valeure absolue«
الحوادث على العدد. املغرب السيد النائب املحترم، إيال قسمنا عدد 
ديال الحوادث وعدد القتلى على عدد العربات را حنا في رقم 10 و10 
هو اللي عند الواليات املتحدة األمريكية في نفس الترتيب. إذن منين 
نجيو نقولو كالم، املجتمع املدني كنا نشتغل هاذي 10 سنوات مع 100 
جمعية، اليوم نشتغل مع أكثر من 800 جمعية ديال السالمة الطرقية 

في املجتمع املدني...

لاي دةثضئييلثللجليل:

إذن نمر إلى آخر سؤال في ملف النقل. آخر سؤال في ملف النقل 
السؤال حول إجراءات السالمة في الطرق السيارة للسيدات والسادة 
السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  عن  النواب 

النائب.

لان ئبثلاي دثط ضقثقدنري:

لاي دثلا5زيرثلملحترم،

تتكرر بشكل ملفت للنظر...

لاي دةثضئييلثللجليل:

إيال اسمحتو، نسمعو هاد السؤال املهم تفضلوا، كل �ضي مهم.

لان ئبثلاي دثط ضقثقدنري:

السيد الوزير املحترم، تتكرر بشكل ملفت للنظر الحوادث املرورية 
واالعتداءات على املواطنين مستعملي الطريق السيار. وقد خلفت هذه 
الحوادث عدة ضحايا في مجموعة من املقاطع، تعتبر نقطة سوداء، 
من ضمن هذه املقاطع مقطع برشيد-الدار البيضاء، مراكش-أكادير، 
تيفلت-الخمسيات. لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن اإلجراءات 

التي ستتخذونها من أجل سالمة وأمن مستعملي هذه الطرق؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضل السيد كاتب الدولة.

لاي دثمحمدثيج بثب5ا ف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولال5جيت كثولمل ءثلملكلفثب انقل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

وشكرا السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال، واللي بالفعل 
هو سؤال مقلق، أنا معاك اليوم الوزارة والطرق السيارة منشغلون 
ديال  باملفهوم  نقول هي ظاهرة  ما غاديش  اللي  الظاهرة،  بهاد  كثيرا 
الظواهر إذا حللناها، ولكن تتبقى بالفعل مزعجة وتؤدي بأرواح العديد 

من املواطنين األبرياء.

اليوم بالفعل كاين لجنة وطنية، ألن هاد ال�ضي ما كيهمش فقط 
التجهيز والشركة، وإنما تيهم العديد من القطاعات األمنية الدرك إلى 
آخره، فاليوم كاين لجنة وطنية اللي بالفعل أخذت هاد امللف على 
عاتقها، واليوم كاين إجراءات اللي هي آنية للمواقع اللي بالفعل اللي أكثر 
خطورة اللي هي »noire« كما يقال، راه تنشتاغلو عليها على أساس أنه 

بالفعل :

- أوال غادي يكون التسييج ديال العديد من القناطر اللي تيوقع في 
هاد ال�ضي، إذن التسييج؛
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- وكاين اإلضافة الثانية اللي غنشتغلو عليها فهاد األفق ديال هاد 
السنة هو أنه توضع كاميرات للمراقبة على جميع الخطوط اللي أساسا 
غنبداو بالخطوط السوداء ومن بعد غادي نعمموها على جميع التراب 

الوطني في مجال ديال الطرق السيارة؛

- باإلضافة إلى عديد من اإلجراءات اليوم األمنية التي نحن بصدد 
إخراجها إلى حيز الوجود مع الفرقاء اآلخرين من الهيئات األمنية حتى هي 

اللي تتشتغل على نفس املوضوع، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب.

لان ئبثلاي دثمحمدثللح فظ:

السيد الوزير، بغينا حلول آنية ومباشرة، املغرب تيتوفر على شبكة 
الطرق السيارة البأس به، وعليه ضمان سالمة مستعملي الطريق السيار 
مسؤولية الحكومة، ما دام املواطن يؤدي ثمن الخدمة، ما دام األمر 
يتعلق بمرفق عمومي. السالمة الطرقية تتعني أيضا الوقاية من حوادث 
السير بسبب العراقيل التي يجدها مستعملو هاد الطرق السيارة، قطع 
الطريق السيارة من طرف األشخاص والحيوانات السيد الوزير، باقي 
تنعيشوها في املغرب، واإلصالحات املتكررة بالطرق السيارة دون احترام 
املعايير املعتمدة فهاد املجال، غياب دوريات املراقبة على غرار ما هو 

معمول به في العديد من الدول...

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب إضافي حول املوضوع؟ ال تعقيب. السيد كاتب الدولة.

لاي دثمحمدثيج بثب5ا ف،ثك تبثلادوالثادىثوزيرثلاتجهيزث
ولانقلثولال5جيت كثولمل ءثلملكلفثب انقل:

نعم هو السيد النائب طلب أن للحكومة والطرق السيارة تحمل 
مسؤوليتها، نحن نتحمل مسؤوليتنا. قلت لك كاين عدد من اإلجراءات 

اللي هي بصدد اليوم أنها تخرج إلى الوجود واملراقبة راها كاينة...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، أستسمح ولكن العدل في توزيع التوقيت شكرا.. شكرا إذن 
شكرا على تعاونكم. ونمر إلى القطاع املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة 
الرشوة للسيدات  آفة  الوزير. سؤال حول  العمومية، مرحبا السيد 
تفضل  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  عن  النواب  والسادة 

السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعاللثلاعمرلوي:

شكرلثلاي دثلارئييل،

السيد الوزير، نسائلكم عن نتائج استراتيجيتكم فيما يخص الحد 
من آفة الرشوة؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لملنتدبثادىثضئيسث لا5زيرث لاق دض،ث لاي دثمحمدثبنثعبدث
للحك5ملثلملكلفثبإصالحثلإلدلضةثوب ا5ظ فلثلاعم5م ل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

لاي دثلان ئبثلملحترم،

العامة  الوطنية  االستراتيجية  ضمن  تندرج  الرشوة  آفة  محاربة 
البرنامج  في  التزمت  الفساد، الحكومة  العام ومحاربة  لتخليق املرفق 
ديالها في إطار مواصلة الجهود الوطنية اللي كيتعبأ فيها املجتمع املدني 
والقطاع الخاص والفاعلين الحكوميين. اآلن بالدنا عندها إستراتيجية 
وطنية ملحاربة الفساد، هاد الحكومة كان من اإلجراءات األولية اللي 
قامت بها هو مأسسة اللجنة الوطنية ملحاربة الفساد من خالل واحد 
املرسوم اللي حدد املهام ديالها، وفعال هاد اللجنة في شهر أبريل املنصرم 
انعقدت دارت االجتماع ديالها، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، 
وحضروا فيها ممثلي القطاعات الوزارية، واملؤسسات ديال الحكامة 
درس  ألنه  جدا،  مهم  كان  االجتماع  وهاد  املدني.  املجتمع  وممثلي 
الحصيلة األولية وخرج بالتوصيات كتعلق بتحيين واحد العدد ديال 
املشاريع ذات الطابع األفقي اللي كتم�ضي في االتجاه ديال تعزيز النزاهة 

في املرفق العام ومحاربة الفساد، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعاللثلاعمرلوي:

لاي دثلا5زيرثلملحترم،

في الواقع كنا كنتظرو منكم تجاوبونا من خالل مؤشرات ملموسة، 
اللي  الوعود  وطبعا  الحكومية،  االستراتيجية  في  تقدمكم  تستعرض 
بالدنا. جميع  في  العامة  الحياة  تخليق  الحكومة فيما يخص  قطعتها 
الرشوة  ظاهرة  أن  تؤكد  املختصة  والتقارير  واملؤشرات،  الدراسات، 
واللي هي عصب الفساد ما زالت مزمنة وبنيوية، ولم يحقق أي تقدم 
على مستوى مكافحتها. أذكر بالخطاب امللكي اللي.. أذكر بالخطاب امللكي 
الفتتاح الوالية التشريعية، اللي طالب فيه بإصالح اإلدارة وجعلها في 
خدمة املواطن واالستثمار، لكن جاءت مع األسف االستراتيجية اللي 
اعترافات  وهناك  تنفذ،  لم  متعددة  اإلجراءات  بواحد  عليها  تكلمتيو 

ضمنية بفشلها.

الكلفة االقتصادية واالجتماعية للرشوة باهظة جدا  واملؤكد أن 
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على عدة مستويات، هناك خيبة أمل املغاربة فهاد املوضوع، هناك 
خيبة اإلقتصاد الوطني أمام واحد الظاهرة ديال التعايش والتصارع 
مع الفساد واملفسدين، لقد وعدتم بتحسين تصنيف املغرب في مؤشر 
التحسن، ماذا خصصته الحكومة من  الفساد، فحصل هاد  إدراك 
موارد إلرساء وتتبع منظومة القيم ومقتضيات النزاهة التي جاءت بها 
االستراتيجية؟ السيد الوزير، تجارب دولية حديثة أبانت أنها الحد من 
الرشوة أمر ممكن إذا توفرت اإلرادة السياسية لذلك، هناك دول عدة 

كانت الرشوة...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي حول املوضوع؟ تفضل السيد 
الرئيس. ايال اسمحتي، ايال اسمحتي السيد الوزير، إيال اسمحتي، ناخدو 

واحد تعقيب إضافي، تفضل.

لان ئبثلاي دثي5ضثلادننثمر  0ثضئيسثلافريقثلالستقالليث
ال5حدةثولاتع دا ل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

هادي بطبيعة الحال، عقود من الزمن ونحن نناقش موضوع محاربة 
الرشوة، والرشوة ال زالت قائمة. السيد الوزير، حلول بسيطة ال نحتاج 
ال إلى ترسانات قانونية وال إلى �ضي حاجة، غير فقط تفعيل واحد املبدأ، 
»من أين لك هذا؟« فقط منين جاوا لك هاد املاليير وهاد املاليين وانت 
موظف بسيط، في ظرف سنة أو 10 سنوات أو 5 سنوات، السيد عندو 
الفيال وعندو السيارات باملاليين، وعندو اإلقامات في الخارج والداخل، 
فقط نفّعلو هاد املبدأ »من أين لك هذا؟«، هي بوابة القضاء ومحاربة 
الرشوة بشكل نهائي. ال نحتاج إلى قوانين أخرى، وال إلى الرقم األخضر وال 
األزرق وال األحمر، فقط نتّبعو ممتلكات ديال الناس املسؤولين وديك 

الساعة غادي نحاربو الرشوة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

لملنتدبثادىثضئيسث لا5زيرث لاق دض،ث لاي دثمحمدثبنثعبدث
للحك5ملثلملكلفثبإصالحثلإلدلضةثوب ا5ظ فلثلاعم5م ل:

ومؤشرات،  وتقييمات  دراسات  وجود  من  التهوين  ينبغي  ال  أوال 
كاين مؤشر واحد ديال Transparency international، ديال إدراكية 
من  حتى  ديالها  والتقييم  االستمارات  كتم  كيفاش  وتنعرفو  الرشوة 
تستأنس  فالحكومة  ذلك  ومع   .transparency international طرف 
الوطنية  البوابة  تحسن؛  في  راه  األعمال  مناخ  مؤشر  املؤشر؛  بهذا 
الرقمية ديال تلقي الشكايات قلصت إلى حد كبير الحوافز ديال الفساد؛ 
املصادقة ديال هاد الغرفة املحترمة على القانون في الحق في الحصول 
على املعلومة كيعطي للمواطن حق الولوج للمعلومة التي هي في حوزة 

اإلدارة، ويعمق قيم الشفافية في املرفق العام.

 la العامة  الحياة  تخليق  بين  ما  رجاء  نخلط  أن  ينبغي  ال  لكن 
moralisation de la vie publique وتخليق املرفق العام. أنتم تسائلون 
مسؤوال عن اإلدارة، لكن الحياة العامة عندها قوانين وآليات أخرى.. 

االغتناء الغير مشروع...

لاي دةثضئييلثللجليل:

مراجعة  حول  الوزير  للسيد  آخر  سؤال  املوالي  السؤال  شكرا، 
منظومة التعيين في مناصب املسؤولية وفي املناصب العليا للسيدات 

والسادة النواب عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعديثب5عرفل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

التعيين  ملنظومة  تقييمكم  عن  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
في املناصب ديال املسؤولية واملناصب العليا وبالتالي هل تفكرون في 

مراجعتها وتطويرها؟

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

لملنتدبثادىثضئيسث لا5زيرث لاق دض،ث لاي دثمحمدثبنثعبدث
للحك5ملثلملكلفثبإصالحثلإلدلضةثوب ا5ظ فلثلاعم5م ل:

شكرلثلاي دثلارئييل،

شكرا السيد النائب املحترم على تفضلكم بهذا السؤال، فعال املرسوم 
ديال التعيين أو املرجعية القانونية التنظيمية للتعيين في املناصب العليا 
كيح�ضى باهتمام بالغ من طرف هاد الحكومة ومن طرف هاد الوزارة 
ألنه يندرج في إطار املقاربة اللي اعتمدناها وهو الشروع بإعادة هيكلة 
والرسالة  الوطنية  األحداث  تبعتوا  انتما  العليا،  العمومية  الوظيفة 
امللكية السامية، اللي وجهها املنتدى ديال إعادة الهيكلة، احنا فعال 
قمنا بواحد التقييم أولي ألنه كاينة واحد املرجعية قانونية وتنظيمية 
للتعيين في املناصب العليا اللي حاوالت تستلهم املبادئ ديال الدستور 
القائمة على الشفافية وعلى املساواة وعلى تكافؤ الفرص، قمنا بواحد 
التقييم وساءلنا القطاعات الوزارية املعنية كلها بتنفيذ هاد املرسوم 
للتعيين في املناصب العليا، وصلنا لواحد الخالصة على أنه كاين هناك 
واحد التفاوت بين القطاعات في إعمال هاد املبادئ، بأن الهوية اللي 
كتحصل فاين هو ما بين املرسوم وما بين هاداك اإلعالن الذي يعلن 
على فتح املنصب وكيوضع له شروط، شروط علمية، أكاديمية، إلى غير 
ذلك..، وهنا كيتفتح نقاش احنا كان عندنا في لجنة العدل والتشريع 
في هاد الغرفة وال حتى في مجلس املستشارين كان عندنا نقاش نديروا 
املراجعة،  هاد  بضرورة  الحكومة  لدى  القناعة  حصالت  مراجعة، 
احنا غاديين لهاد املراجعة مسلحين فقط بالتوصيات الصادرة على 
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املنتدى ديال الصخيرات ديال إعادة هيكلة الوظيفة العمومية واللي 
هي توصيات كتأكد على املهننة دالوظيفة العمومية العليا وعلى إدماج 
البرامج التعاقدية وإخضاع املناصب العليا بالتوصيف الدقيق جدا 
شنو هي املهام واملؤهالت والكفاءات ديالها وأيضا على ترشيد وعقلنة 
آلية التوظيف في املناصب العليا لكي تكون مندرجة في صميم املبادئ 
اللي جاء بها الدستور وهي الشفافية والكفاءة واملسؤولية واملساواة، 

وشكرا السيد النائب.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا على احترام الوقت، تعقيب تفضل.

لان ئبثلاي دثعديثب5عرفل:

السيد الوزير، كنشكر فيكم النزاهة الفكرية املعهودة فيكم، ولكن 
أنه  بامللموس  كيتبين  املغربية  اإلدارة  في  اليوم  املمارسات  من خالل 
اللجان املحدثة هي لجن كتصاوب على مقص، كما أنه املعايير املعتادة 
الختيار املرشحين على مقص، هناك الحزبية الضيقة، هناك القبيلة، 

هناك العرق، هناك الجهوية في التعيين في املناصب ديال املسؤولية.

السيد الوزير، ما بغيناش أنه اإلدارة املغربية تولي ملحقة ديال 
األحزاب السياسية، في ما م�ضى كان الكتاب العامون ديال الوزارات 
كانوا إداريين، وهم اللي كيساهموا في التسيير والتدبير، واآلن ال يعقل 
أنه اليوم وزير سيا�ضي والكاتب العام سيا�ضي واملفتش العام سيا�ضي 
ألن خصنا نعرفوا بأنه هناك كفاءات مغربية غير محزبة وهناك كفاءات 
مغربية غير منقبة، النموذج األمثل كان عندنا واحد وزير أول متميز جدا 
هو ال�ضي جطو وكان وزير يسول الناس من أحسن الوزراء اللي كانوا 
دازوا، لم يكن سياسيا بمعنى آخر ما يمكنش نراهنوا مجموعة ديال 
األطر املغربية غير محزبة نمنعوها من املناصب ديال املسؤولية، بمعنى 
آخر كاين هناك جريدة وطنية مشكورة دارت واحد امللف األسبوعي 
خاص فيما يخص هاد القضية هادي، مع األسف نتتبع عن قرب ما 
يقع بمجموعة ديال اإلدارات وديال الوزارات ولقاوا أن هناك تبادل 
ديال املنافع ما بين بعض الوزراء، عطيني نعطيك، حتى إيال ما بغاش 
يعين هو الناس ديالوا عندو، كيطلب من الوزير باش يعين عنده �ضي 
حد آخر، وبالتالي هل اإلدارة املغربية ملك لجميع املغاربة؟ هل اإلدارة 
املغربية ملك لجميع الكفاءات املغربية؟ أو أنه إنسجاما مع الخطاب 

امللكي والتوجهات امللكية السامية، في هاد املوضوع أنه اإلدارة..

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب إضافي حول املوضوع، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثسل م 0ثلاعمرلني:

ديالكم  الوزارة  مبادرة  على  أوال  أهنئكم  أن  البد  الوزير،  السيد 
بالرد على تلك الصحافة البئيسة التي طبعت االلتباس في الرأي العام 

بالنسبة للتعويضات ديال الوزراء وكتاب الدولة والكتاب العامين في 
إطار املراسيم هنيئا لكم وبغيناكم السيد الوزير، تستمروا في التوضيح 
كسرا لقطع دابر هاد اإلشاعات نهائيا. األمر الثاني، مرة أخرى الرأي 
العام منشغل بأن هناك مناصب عمومية أو عامة تفسر على املقاس، 
السيد الوزير طبعا ما يمكنش اليوم خاص االستحقاق هو الذي يحكم 
إال األحزاب السياسية عندها أطر فهنيئا لها تستحق املناصب العليا ال 
نرد األحزاب ألنها أحزاب سياسية في األحزاب السياسية عندها مكانتها 
في الوساطة بين املجتمع بالدولة ال ينبغي احنا كفاعلين سياسيين أننا 

نبخسوا األحزاب السياسية، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضل نشوفوا ال كاين �ضي، تعقيب دياالتش؟ تعقيب إضافي 
آخر؟ تفضل أعتذر.

لان ئبلثلاي دةثفت حلثسدلس:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

أوال من حق الناس اللي كيمارسوا السياسة أن يكونوا كتاب عامون 
وأن يكونوا مفتشون أيضا عامون، ليس فقط ما�ضي السياسة والت 
بحال سبة، بل بالعكس بالعكس نحن لسنا هنا لنعاقد السيا�ضي ألنه 

يمارس السياسة.

السيد الوزير، ورش إصالح اإلدارة يتطلب حوارا وتشاورا مستمرا 
مع الشركاء االجتماعيين ال�ضيء الذي فعلتموهه منذ تعيينكم السيد 
الوزير. لقد سبق لكم أن أعلنتم أن الحوار اإلجتماعي مع املركزيات 
املتعلقة  الكبرى  اإلصالحات  إلنجاز  أساسية  دعامة  يشكل  النقابية 

باإلدارة وتطويرها..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

لملنتدبثادىثضئيسث لا5زيرث لاق دض،ث لاي دثمحمدثبنثعبدث
للحك5ملثلملكلفثبإصالحثلإلدلضةثوب ا5ظ فلثلاعم5م ل:

األسئلة  على  املحترمين  النائبين  والسيدين  النائبة  السيدة  شكرا 
وعلى الدعم ديالهم لهاد الورش الوطني اللي يتجاوز املعادلة داملعارضة 
واألغلبية، ألن هذا مسألة تهم تخليق املرفق العام وترشيد السياسة 
العمومية بصفة عامة، خصنا غير نرفعوا واحد اللبس كاين 2 دالنماذج 
عاملية في تقلد املناصب العليا، كاين نموذج األنجلو ساكسوني معروف 
spooler systém اللي هو نموذج تسيي�ضي تيتبذل رئيس البيت األبيض 
تيمشيوا معه 30 ألف موظف سامي وكاين autre système اللي هو 
السيا�ضي،  الوالء  على  ما�ضي  الكفاءة  على  مبني  اللي   Merit systèm
املسألة ما فيهاش عقدة واش سيا�ضي وال ما�ضي سيا�ضي، من حقه، 
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راه فاعل أسا�ضي،  السياسية  بالدستور واألحزاب  السياسة مكرسة 
لكن املغرب ما عنده خيار اختار الكفاءة نهار اللي غنختاروا التسييس 
ديالها  باآلليات  وغنديروها  غنتحملوها  العليا  اإلدارة  معينة  ظروف 
لكن الخياراآلن القائم هو الكفاءة، واحنا كنشتغلوا اآلن على، هذا ما 
يمنعش أن توفر في شخص واحد الكفاءة واالنتماء السيا�ضي، ال �ضيء 
يمنعه من ذلك. أنا تنذكر أنه واحد الوزير في حكومة التناوب اقترح كاتبا 
عاما على املغفور له جاللة امللك الحسن الثاني، اللي هو عضو لجنة 
مركزية ديال الحزب دياله، وكل واحد تينوض تيقول له أنت آش تدير 
أنت راه هاد ال�ضي ما�ضي آنذاك، وجاللة امللك، أعطى املوافقة أمام 

املفاجأة ديال الجميع، ألن كان كفاءة وطنية واآلن..

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، عندك سؤال أخير في هاد امللف، عن دور 
تفضل  العمومية،  واملؤسسات  باإلدارات  الحراسة  عناصر  وظيفة 

السيد النائب.

لان ئبثلاي دثيج بثلابق لي:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

السيد الوزير، ألم يحن الوقت بعد لوضع إطار قانوني ملهام وأدوار 
رجال الحراسة باإلدارات العمومية؟ ألم يحن الوقت لضمان الحقوق 

املهضومة لهذه الفئة؟ وشكرا السيد الوزير.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لملنتدبثادىثضئيسث لا5زيرث لاق دض،ث لاي دثمحمدثبنثعبدث
للحك5ملثلملكلفثبإصالحثلإلدلضةثوب ا5ظ فلثلاعم5م ل:

لاي دةثلارئييل،

شكرلثلاي دثلان ئبثلملحترم،

قانونية  مرجعية  وكاينة  آليات  كاين  موجود،  القانوني  اإلطار  هو 
كتجعلها  واللي  الحراسة  شركات  ديال  العمل  كتنظم  وتنظيمية 
والخاصة،  العامة،  األماكن  مراقبة  ديال  الخدمة  واحد  تأدي  أنها 
واملنقوالت نقل األموال مثال، والعقارات وحتى حراسة حتى األشخاص 
املتواجدين في هذه األماكن. من بعد ما توقفت اإلدارة العمومية في 
املغرب واملؤسسات على توظيف الساللم الدنيا لبعض املوظفين في 
الحراسة، تفتحت الباب أمام واحد العدد ديال الشركات املستحدثة 
وبدات اإلدارة كتبرم عقد des contrats مع هاد الشركات بناء على طلب 
العروض وعلى التقيد بدفاتر التحمالت، وبالدنا كنظن راه كاينة فيها 
آليات معروفة ومؤسساتية بمراقبة ديال دفاتر التحمالت وديال حتى 

املرجعية القانونية.

لكن السؤال يم�ضي إلى أبعد، ما�ضي غير تشغيلهم في املهام ليست 
مثبتة في اآلخر.. واش كيتمتعو بالحماية اإلجتماعية والصحية؟ ألن 
ي دارت استخراج هاد املهمة هذه وعطاتها للشركات، 

ّ
اإلدارة العمومية مل

ما�ضي باش تساهم في تدهور أوضاعهم اإلجتماعية على األقل واش 
واإلجتماعية؟  الصحية  والتغطية  األجور  ديال  األدنى  الحد  كتحترم 
هاد  إطار  في  للنقاش  مفتوح  أصبح  اآلن  املوضوع  هاد  بأن  وأعتقد 
الدينامية اللي كيشهدها املجتمع املغربي، والحكومة متحملة املسؤولية 
ديالها وحاسة بالنبض ديال املجتمع من أجل تحسين األوضاع ديالو 
من أجل مزيد من العدالة اإلجتماعية، وحنا غادي نمشيو فهاد اإلتجاه 
هذا ملزيد مراقبة مدى احترام دفاتر التحمالت واملرجعيات القانونية، 

وشكرا على هذا السؤال.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمحم5دثإمري:

باألدوار  واعون  ونحن  اليوم  السؤال  هذا  نطرح  الوزير،  السيد 
اآلالف  بعشرات  تقدر  والتي  الفئة،  هذه  بها  تقوم  التي  الطالئعية 
مئات الشركات وأيضا التعامل مع مئات املؤسسات العمومية وشبه 
العمومية. حنا واعيين السيد الوزير باإلشكاالت اللي كتعاني منها هاد 
الفئة على مستوى الحد األدنى لألجور، على مستوى غياب العطل، 
على مستوى معدات العمل، الضمان اإلجتماعي، املوسمية، والتعرض 
هو  كيهمنا  اللي  اليوم،  الوزير  السيد  كيهمنا  اللي  لكن  للتعسفات. 
التوظيف ال�ضيء لعناصر هذه الفئات، التوظيف ال�ضيء مثل القيام 

بمجموعة من األعمال داخل اإلدارات العمومية.

على  الوزير،  السيد  اإلشكاالت  من  كيسبب مجموعة  ال�ضي  هاد 
على  وأيضا  للمعلومة،  الوصول  على مستوى  اإلدارة،  ولوج  مستوى 
مستوى قضاء املآرب. وهذا أعطي نموذج قطاع الصحة، السيد الوزير، 
ليال تقع إشكاالت كبرى مع الحراس، وبالتالي السيد الوزير مزيان هاد 
للتعسف والتحرش  يكونوش فرصة  ما  أيضا  الحراس ينضمو ولكن 

والصراع.

السيد الوزير، هادي أمور كتسبب مجموعة من اإلشكاالت وأعتقد 
اللي كتسد  الفئة  أننا يجب أن نتعاون جميعا من أجل تأهيل هذه 
العديد من اإلشكاالت لدى الشباب العاطل، لكن البد من تأهيل هذه 
الفئة، البد من العناية بأوضاعها، البد من االهتمام بها، والبد أيضا من 

إلزام الشركات باإللتزام بدفاتر التحمالت، وشكرا السيد الوزير.

لاي دةثضئييلثللجليل:

الوزير  السيد  تعقيب.  ال  إضافي؟  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
تفضلوا.
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لملنتدبثادىثضئيسث لا5زيرث لاق دض،ث لاي دثمحمدثبنثعبدث
للحك5ملثلملكلفثبإصالحثلإلدلضةثوب ا5ظ فلثلاعم5م ل:

أشكر السيد النائب على هاد التعقيب، كاين واحد خط التماس بين 
اإلدارة واملواطنين وهو ما يسمى بإدارة الشبابيك وفضاءات اإلستقبال.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا اسمح لي ثواني.. شكرا على تعاونكم، النظام الداخلي، شكرا. 
إذن نمر إلى القطاع املوالي مرحبا السيدة الوزيرة، األمر يتعلق بقطاع 
األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية. ثالث أسئلة، السؤال 
األول حول تنمية مهارات املرأة القروية للسيدات والسادة النواب عن 

فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعديثخزو:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

شكرلثلاي دةثلا5زيرةثلملحترمل،

الهشاشة  ومحاربة  القروية،  املرأة  بأوضاع  النهوض  إطار  في 
اإلجتماعية. نسائلكم السيد الوزيرة املحترمة، عن التدابير واإلجراءات 
املزمع اتخاذها لتنمية مهارات املرأة القروية ومحاربة الفوارق الهشاشية 

واإلجتماعية وشكرا.

لاي دثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.

لاي دةثبي ملثللحق وي،ثوزيرةثلألسرةثولاتر منثولملي ولةث
ولاتنم لثلالجتم ع ل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

لاي دثلمليتش ضثلملحترم،

أوال هذا السؤال له...

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد النائب.

لاي دةثبي ملثللحق وي،ثوزيرةثلألسرةثولاتر منثولملي ولةث
ولاتنم لثلالجتم ع ل:

السيد النائب املحترم،

أوال أشكرك على هذا السؤال على اعتبار أن املرأة القروية بالفعل 
تحتاج إلى مبادرات، وهناك الكثير منها مضمن في استراتيجيات الدولة 
التي تستهدف محاربة الفقر والهشاشة، وأذكر هنا : صندوق التنمية 
القروية على وجه التخصيص، وكذلك أذكر مجموعة من املبادرات 

التي مكنت من كهربة العالم القروي وكذلك مده بقنوات املياه، وأيضا 
من  الفتاة  تمكين  أجل  من  الطالبة  كدور  املؤسسات  من  مجموعة 
التعليم مما يؤهلها لالنخراط في التنمية، وأيضا مجموعة من الصناديق 
وكذلك املبادرات واالستراتيجيات التي تستهدف العالم القروي بما فيها 

املرأة القروية.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعديثخزو:

املرأة  تعاني  توضيحاتكم.  على  املحترمة  الوزيرة  للسيدة  شكرا 
القروية من ضعف كثيرة في تنمية مهاراتها وإقصائها من الدعم والرعاية 
الصحية اإلجتماعية ومحاربة األمية وغياب مؤسسات فعلية لتنمية 
قدرتها للخروج من الهشاشة إلى العيش الكريم. كما تعاني املرأة القروية 
من عزلة خطيرة في الولوج إلى الخدمات العمومية األساسية، حيث 
تموت عدد كبير من النساء الحوامل بسبب ضعف الخدمات العمومية 
الوزيرة  السيدة  نطالبكم  ولهذا  تنغير.  كإقليم  نموذج  الضرورية، 

املحترمة، بما يلي:

إعادة النظر في معايير قيمة تمويل املشاريع الصغرى املذرة  .•
للدخل لهذه الفئات؛

تشجيع ودعم التعاونيات واملقاوالت الذاتية عند النساء؛ .•

دعم وتمويل مبادرات التشغيل الذاتي؛ .•

تزويد برامج وطنية للتكوين املستمر ومحاربة األمية للتنمية... .•

لاي دةثضئييلثللجليل:

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

لان ئبلثلاي دةثسع دثزخن ني:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيدة الوزيرة، نثمن كل الجقهودات الحكومية الهادفة لتنمية 
العالم القروي. لكن اليوم باإلضافة للمطالب النسائية النمطية اليوم، 
املرأة القروية تحتاج إلجراءات تدبيرية لتجاوز معيقات الرفع من مؤشر 
لتقييم موضوعي شمولي  البشرية في صفوفها، تحتاج أيضا  التنمية 
لبرامج محو األمية في العالم القروي اللي عرف تعثرات كثيرة، ومحتاجة 
وضمان  للدخل  مذرة  مشاريع  دعم  عبر  اإلقتصادي  للتمكين  أيضا 

أسواق لها، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة.
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لاي دةثبي ملثللحق وي،ثوزيرةثلألسرةثولاتر منثولملي ولةث
ولاتنم لثلالجتم ع ل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

أوال بغيت نأكد بأن ما تفضل به السيد النائب والسيدة النائبة، 
هو ما كنشتغلو عليه اآلن في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
وكذلك في إطار تمكين النساء في التعاونيات واإلدماج اإلجتماعي عبر 
النشاط اإلقتصادي. ما نساوش بأن محو األمية كذلك شمل املرأة 
القروية، هاد السنة فقط عندنا 7446 امرأة قروية استفادت من محو 
األمية، وهناك دور األمومة التي احدثت إلى جانب املستشفيات حتى 
تتمكن املرأة القروية من أن تأتي إلى جانب املستشفى في حالة املخاض 
وتتمكن من إنقاذ نفسها وإنقاذ رضيعها وتتلقى الرعاية الالزمة. بغيت 
نقول كذلك بأن جائزة التميز املرأة املغربية التي أطلقناها هذه السنة في 

دورتها الرابعة تشجع...

لاي دةثضئييلثللجليل:

اللجان  انتخابات  نتائج  نشر  بعدم  يتعلق  املوالي  السؤال  شكرا، 
اإلدارية املتساوية األعضاء للتعاون الوطني، للسيدات والسادة النواب 

عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثزه5ضثلا5ه بي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

نسائلكم السيدة الوزيرة، عن أسباب عدم نشر نتائج هذه اللجان. 
وللمالحظة، هذا اليوم يصادف ذكرى تأسيس مؤسسة التعاون الوطني 
من طرف املغفور له محمد الخامس، هاد املؤسسة اللي تخلقت بخلفية 
تضامنية لخلق املودة والرحمة ما بين املؤسسة واملواطنين. نسائلكم 

السيدة الوزيرة، عن عدم نشر هذه النتائج؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

لاي دةثبي ملثللحق وي،ثوزيرةثلألسرةثولاتر منثولملي ولةث
ولاتنم لثلالجتم ع ل:

السيدة الرئيسة، هاد السؤال ليس له موضوع على اعتبار أن هاته 
النتائج قد نشرت في 3 يونيو 2015 على البوابة اإللكترونية للمؤسسة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

التعقيب السيدة النائبة.

لان ئبلثلاي دةثزه5ضثلا5ه بي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

شكرلثلاي دةثلا5زيرة،

يتم  لم  بأرقام  نشرت  تنشرت؟  كيف  لكن  نشرت،  الحقيقة  في 
اإلعالن فيها عن نتائج وكالء اللوائح، كل مرشح شحال جاب في الالئحة 
ديالو، مجموعة ديال الخروقات اللي كانت في هاد املوقع، في هاد النشر 
ديال النتائج. لألسف السيدة الوزيرة، حنا كنشوفو بأن هاد املؤسسة 
ما كاينش غير هذا الخرق هذا فقط في النتائج اللي انتما اعتبرتوها أنها 
تنشرت من بعد هاد اإلختالالت اللي كنهضرو عليها، كاين إختالالت 

كبيرة جدا كتعرفها هاد املؤسسة.

مدير، جيتو  ما عندهاش  املؤسسة  هاد  الوزيرة،  السيدة  اليوم 
في 20 ماي وأعلنتم عن منصب شاغر اللي هو املنصب ديال اإلدارة، 
والناس األطر اإلدارية املستخدمين ديال هاد املؤسسة كانوا كينتظرو 
النتائج ديال هاد اإلعالن ديالكم، في نفس الوقت نشرتو إعالن آخر ثاني 
بشروط مختلفة طبعا، وسحبتيوه داخل ذاك اآلجل في بضع ساعات 

فقط محدودة.

كنساءلوكم السيدة الوزيرة، هاد املؤسسة عالش رجعت كتعرف 
 7 5 سنين األخيرة وال  في هاد  هاد اإلختالالت؟ عالش هاد املؤسسة 
سنين األخيرة، مجموعة ديال اإلختالالت كبيرة رجعت كتعرفها هاد 
الحالي يصدر قرارات، كيم�ضي توقيعات،  املدير  املؤسسة، اآلن هاد 
عندنا اآلن 20 متعاقد تم التشطيب عليهم بطريقة بتعسف بشطط 
في إستعمال السلطة. هاد املؤسسة، السيدة الوزيرة، كنأكدو لكم أنها 
كنطالبوكم،  سياسية،  لصراعات  االختالالت  ديال  مجموعة  عرفت 
السيدة الوزيرة، ومن خاللكم الحكومة،... السيدة الرئيسة، الوقت 

هللا يخليك...

لاي دةثضئييلثللجليل:

ال ال غير بالتي، واخا بالتي، واخا، إيال اسمحتي،.. السيد غير بالتي، 
 اسمح لي، شكرا، انتهى 

ّ
وخليتي �ضي واحد يهضر، خليوني نهضر، ال

الوقت.. انتهى الوقت، شكرا.. انتهى الوقت.. ال ال انتهى الوقت عندك 3 
ثواني زايدة، انتهى الوقت، سالينا السؤال. كاينة السيدة الوزيرة سؤال 
موجه للسيدة الوزيرة، اللي بغى يهضر عندو نقطة نظام، كاينة السيدة 
الوزيرة هي اللي غادي تجاوب على هذا السؤال. ما موجهش للفريق 
ككل، موجه للسيدة الوزيرة، تفضل السيدة الوزيرة، مرحبا عندك 

نقطة نظام، تفضل اشنو هو؟ تفضل أسيدي.

لان ئبثلاي دثإدضيسثلألزميثلإلدضي�سيثضئيسثفريقثلاعدلالث
ولاتنم لث)يقطلثيظ م(:

السيدة الرئيسة،

الحقيقة، آش غنقول لك؟ ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، 
جلسة  راها  الجلسة  هاد  اإلحترام،  ديال  شوية  واحد  خاص  ألنه 
دستورية، تنتوجهو فيها للمواطنين واملواطنات، كل واحد يشطب في 
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باب دارو، وبالتالي أنا تنطالب هديك الكلمة تسحب من املحضر ديال 
الجلسة، تسحب من املحضر ديال الجلسة. السؤال اللي من حق النائبة 
ل في حزب وطني 

ّ
تراقب السيدة الوزيرة، تقول ليها اللي بغيت ولكن تدخ

محترم، فهذا خصكي تعتذري السيدة النائبة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، سمح لي، ال، ال، هللا يخليك، ال، السيدة النائبة..

لان ئبثلاي دثإدضيسثلألزميثلإلدضي�سيثضئيسثفريقثلاعدلالث
ولاتنم لث)يقطلثيظ م(:

لو في �ضي أمور...
ّ
..العدالة والتنمية ما بقيناش ندخ

لاي دةثضئييلثللجليل:

نظام  نقطة  اإلضافي،  التعقيب  وسمعنا  شكرا،  اسمحتي،  إيال 
للسيد.. تفضل السيد الرئيس بغا يتكلم.. السيدة النائبة هللا يخليك 
السيد  أكيد  إيال اسمحتوا  يتكلم، تفضل. ال، ال  بغا  الرئيس  السيد 
الرئيس بغا يتكلم احترموه وعطيوه فرصة، األخوات راه كاين الرئيس 

ديالكم بغا يتكلم، إيال اسمحتو، شكرا.

لان ئبثلاي دثمحمدثلشروضوثضئيسثفريقثلألص الثولملع صرةث
)يقطلثيظ م(:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

لاي دلتثولاي دةثلان5لب،

أنا شخصيا كنت غادي ناخذ نقطة نظام وغادي نسحب، ولكن 
ما كانش داعي السيد الرئيس أنا كنت غادي نديرها ألن خصنا نحترمو 
بعضياتنا، وإيال وقع �ضي خطأ الزم نتجاوزوه. اليوم أنا كنعتبر بأنه نحن 
نسائل الحكومة، نسائل الوزارة وبعض املرات تيوقع فلتات لسان، 
وبالتالي جميعا  �ضي،  كل  كنتجاوزو  وحنا  الوزراء،  لبعض  وقعو حتى 

نسائل الحكومة، ال نسائل بعضنا البعض، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ ال تعقيب، السيدة الوزيرة.

لاي دةثبي ملثللحق وي،ثوزيرةثلألسرةثولاتر منثولملي ولةث
ولاتنم لثلالجتم ع ل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

أنا بناء على كالم السيد الرئيس ما غاديش نرد، لكن بغيت نقول 
بأنه أوال على مستوى املؤسسة، وإن كان السؤال في جهة والتعقيب في 
جهة، أنه ليست هناك أي اختالالت، كاين حق ديال الوزير ديال القطاع 
املعني أنه يفتح املنصب عندما تنتهي 5 سنوات بناء على منشور السيد 

رئيس الحكومة، اللي كيقولك إما جددو إما فتحو املنصب، فامتثاال 
ي ما غادي يطلع 

ّ
ملنشور السيد الرئيس، فتحنا هذاك املنصب ياك، مل

ي غادي يتعاود، لك الحق كقطاع أنك 
ّ
حتى حد، طبعا غادي يتعاود، مل

يه، فهادي كلها ممارسات في إطار القانون، وبغيت نقول 
ّ
تحّيدو وال تخل

بأن املدير في وضعية قانونية اآلن، املنصب ديالو مفتوح، لكنه لم يعفى، 
يمارس حتى يأتي مدير جديد، شكرا السيدة الرئيسة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، إذن نمر إلى سؤال آخر وهو آخر سؤال في هذا امللف حول 
االحتياجات  لذوي  املباشر  الدعم  قانون  تفعيل  في  التأخر  أسباب 
والتنمية،  العدالة  فريق  عن  النواب  والسادة  للسيدات  الخاصة، 

تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعمرثف �سيثفهري:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيدة الوزيرة، ذوو االحتياجات الخاصة نجدهم في جميع املحيط 
التزمتيو  بهم  املتعلق  اإلطار  القانون  على  صوتنا  ي 

ّ
مل كاملين،  ديالنا 

باملواكبة ديال هاد القانون من خالل اإلدماج في الحياة اإلقتصادية 
واإلجتماعية، من خالل الدعم ديال املجتمع املدني ومن خالل الدعم 
املباشر ديال ذوي اإلعاقة العميقة. أشنو درتيو في هاد ال�ضي كامل؟ 

شكر.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، السيدة الوزيرة.

لاي دةثبي ملثللحق وي،ثوزيرةثلألسرةثولاتر منثولملي ولةث
ولاتنم لثلالجتم ع ل:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

أوال بغيت نقول للسيد النائب بأن هناك جهود كبيرة جدا، بدأت 
مع القانون اإلطار للنهوض باألشخاص في وضعية إعاقة، واآلن نحن في 
إطار تنزيل هذا القانون أوال بإطالق دراسة حول نظام تقييم اإلعاقة 
باش نقدمو هذاك القانون ديال نظام الدعم اإلجتماعي كنص تشريعي 
ينص عليه القانون، وهناك بحث وطني ديال اإلعاقة اللي درناه باش 
يعطينا املعطيات اللي كنبنيو عليها اليوم، باش نقدرو نفّعلو مجموعة 
من املبادرات، منها: تحسين ظروف تطبيق الحصيص %7 في التشغيل 
بتنظيم مباريات خاصة، وكذلك صندوق التماسك اإلجتماعي الذي 
نستهدف فيه الفئات ديال األشخاص في وضعية إعاقة، وبغيت نقول 
بأن هناك كذلك ورش كبير يتعلق باالستهداف لألشخاص في وضعية 
إعاقة وكذلك األسر في وضعية صعبة، وسيخرج قريبا مشروع قانون 
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متعلق باالستهداف، نأمل أن يغطي الحاجة ويؤمن كذلك دعما مباشرا 
لكل هاته الفئات املستحقة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تعقيب عن هذا السؤال، تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثحمزةثلاص5في:

شكرلثلاي دةثلا5زيرة،

نثمن املجهودات املبذولة في هذا اإلطار من طرف الحكومة السابقة 
والحالية، وتنوهو بمسألة أجرأة صندوق التماسك اإلجتماعي الخاص 
بهذه الفئة. ولكن السيدة الوزيرة، نفقات هاذ الصندوق ال تتعدى 3% 
من مجموع النفقات، نريد في الشق املتعلق مثال باملشاريع املذرة للدخل 
ما زال هناك نقص فمثال إلى حدود 2017 عدد امللفات املعالجة فهاذ 

اإلطار ال تتعدى 334 ملف.

العاملة  الجمعيات  ومواكبة  املساطر،  بتبسيط  نطالب  لذلك 

فهاذ اإلطار للتأهيل والتكوين حتى تقوم بدورها الالزم، كما نطالب 

وخلق  جيدة  حكامة  تروم  مندمجة  بإستراتيجية  الوزيرة،  السيدة 

آليات مضبوطة للتتبع والتقييم لتعزيز دينامية املجتمع املدنين الذي 

هو شريك أسا�ضي لتنزيل هذه السياسات. كذلك السيدة الوزيرة، في 

الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  نسبة  تشكل  النسبة  هاذ  القروي  العالم 

تشكل %41,2 من املجموع العام، تحتاج إلى مجهود خاص واستثنائي 

ملواكبة هذه الفئة التي...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب إضافي؟ تفضل السيد حجيرة، السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثحجيرة:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

عطفا على ما قيل من قبل، اإلحصائيات اللي جات في اإلحصاء 

على  مخيفة  يعني  أرقام  هناك  بأن  أثبتت  والسكنى،  للسكان  العام 
املستوى الوطني فهاذ الجانب. ذوي االحتياجات الخاصة على مستوى 

العالم القروي يعانون معاناة مضاعفة، لذلك التجاوب فهاذ امللف 

يعني يجب أن يحدو حدو العدالة املجالية فهاذ القطاع، خصوصا في 

الوظيفة  في  بالضرورة  املشاريع، ما�ضي  التجاوب على مستوى بعض 

العمومية، الوظيفة العمومية مزيان ولكن القطاع الخاص في تنفيذ 

املشاريع ضرورة أنه يكون التجاوب ألن اإلقليم معين كانت هناك 800 

طلب، كاين االستجابة ديال 3 الطلبات، وهذا كيبين أنه ما يمكنش 

نستمرو في نفس املعالجة.

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، شكرا على احترام الوقت. تفضلي السيدة الوزيرة.

لاي دةثبي ملثللحق وي،ثوزيرةثلألسرةثولاتر منثولملي ولةث
ولاتنم لثلالجتم ع ل:

لاي دةثلارئييل،

األقل  على  عندنا  ألنه  كتقولو  اللي  ال�ضي  هاذ  غير  املعطيات 
اإلجتماعي،  التماسك  صندوق  لدن  من  ممول  اليوم  مشروع   863
خصكم تعرفو بأن هاذ الصندوق كيمول »un fond perdu« يعني ما 
كنسترجعوش األموال، وما كنعطيو ونمكنو من الدعم إال بعد أن نتأكد 
بأنها هذا النشاط أو هذا املشروع قد يتحول إلى مقاولة صغيرة، يعني 
863 مشروع. وهناك  في  الضمانات لذلك احنا اآلن  كنشوفو جميع 
واصل  اللي  األطفال  ديال  التمدرس  هي  اللي  أخرى  مسائل  كذلك 
8737 وبأن هناك مراكز خاصة اليوم كشبابيك خاصة باألشخاص 

في وضعية إعاقة، وال يستثنى العالم القروي بل بالعكس هناك تأكيد 

في  كانوا  إعاقة، سواء  وضعية  في  األشخاص  جميع  استقطاب  على 

املدن أو كانوا في القرى. وايال كانوا في القرى كيكون أفضل عالش؟ 

ألن كنقربو ليهم الخدمات، مع أن الشخص في وضعية إعاقة املعاناة 

ديالو هي نفسها قد تزيد عندما يتعلق بالذي يعيش في الوسط القروي. 

هاذ الصندوق هذا بغيت نأكد على األهمية ديالو، ألنه مكننا أوال باش 

نغطيو الحاجة في التمدرس ديال جميع األطفال في وضعية إعاقة، وهذا 

�ضيء مهم، ألن حنا عندنا األرقام البحث الوطني للنهوض باألشخاص 

في وضعية إعاقة هذا هو املصدر ديالنا اليوم وهذا هو املرجع ديالنا. 

كيقول لنا شحال عندنا ديال البطالة، كيقول لنا شحال عندنا من 

املتمدرسين وغير املتمدرسين...

لاي دةثضئييلثللجليل:

إذن شكرا السيدة الوزيرة على تعاونكم. نمر إلى قطاع الشؤون 

الخارجية والتعاون الدولي، مرحبا السيدة كاتبة الدولة. كاين سؤال 

باألمم  الدولة  صفة  الكتساب  فلسطين  دعم  حول  والسؤال  وحيد 

املتحدة، للسيدات والسادة النواب عن فريق العدالة والتنمية.

لان ئبثلاي دثعبدثهللاثم5�سى:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

جوبه طلب دولة فلسطين حيازة صفة دولة عضو باألمم املتحدة 

الجهود  املحترم، عن  الوزير  السيد  لذلك نسائلكم  بالفيتو األمريكي. 

املبذولة في هذا االتجاه دعما للفلسطينيين لنيل حقهم املشروع في دولة 

آمنة وعاصمتها القدس الشريف.
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لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تفضل السيدة كاتبة الدولة.

لاشؤو0ث وزيرث ادىث لادوالث ك تبلث ب5ستل،ث م5ي لث لاي دةث
للخ ضج لثولاتع و0ثلادولي:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

شكرلثلاي دثلان ئبثلملحترم،

الفلسطينية هي  القضية  املوضوع هي  بتناولكم هاد  الحقيقة  في 
في  بارز  عنوان  أيضا  وهي  وشعبا،  وحكومة  ملكا  املغاربة  كل  قضية 
العمل الدبلوما�ضي، في العمل السيا�ضي واإلنساني الذي يقوده صاحب 

الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

ومن هاد املنطلق فاملغرب، يعني، يقوم بجهود متواصلة، بعيدا 
أجل  من  متواصلة  مجهودات  يعني،  السياسية،  املزايدات  كل  عن 
نصرة القضية الفلسطينية، من أجل تكريس دولة فلسطين وعاصمتها 
القدس الشرقية. كما أن املغرب يتفاعل، يعني، بهمة كبيرة وقوية فيما 
يخص كل القضايا الطارئة كالتي حدثت عقب يعني القرار ديال األمريكي 

ودول أخرى بتحويل، يعني عاصمة، سفارتهم إلى القدس املحتلة.

فكما أشرت هادو يعني مسائل اللي حنا ما فيهمش مزايدة سياسية، 
ونظل منخرطين سواء في إطار اللجن الوزارية العربية، في إطار اللجن 
املكونة لهاد الغاية. ولإلشارة، تذكيرا فيما يخص االنضمام للمنظمات، 
105 منظمة  في  العضوية  كاملة  تعتبر دولة  يعني،  ففلسطين حاليا، 
واتفاقية دولية، واعترفت بها 138 دولة. إنما ال زالت لها صفة دولة 
مراقب أي غير عضو في األمم املتحدة. ونشتغل، يعني، كان آخر قمة 
عربية أيضا أكدت على هذا املنطلق وما تم اعتماده هو 3 نقط أساسية 
أنه من الضروري أن الجهود تم�ضي في استثمار كل األدوات القانونية 
والسياسية ألن بالنسبة لنا، هاديك هي اللي غتعطي النجاعة وتوصلنا 
إلى ما نطمح إليه؛ ثانيا أنه ضروري نهج الحكامة الرصانة وعدم التسرع 
في التعامل مع الدول املخالفة لإلرادة الشرعية الدولية؛ وثالث نقطة 
أساسية، أيضا هي الحرص على إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة 

دائما في املنتظم الدولي وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

السيد النائب التعقيب.

لان ئبثلاي دثعبدثلاعزيزثعم ضي:

بيمثهللاثلارحمنثلارح م.

السيدة الوزيرة، بعيدا عن أي منطق للمزايدة، نحن نفتخر باإلجماع 
الوطني املغربي حول قضية فلسطين، اللي الحمد هلل ملكا، حكومة 
وشعبا الجميع منخرط لدعم الشعب الفلسطيني. وننوه بمبادرة جاللة 

امللك، رئيس لجنة القدس، وآخرها املبادرة ديال املستشفى العسكري. 
هذا الشعب الفلسطيني يعاني من الظلم، من القهر عبر أكثر من 70 سنة 
ملا تم غرس الكيان الصهيوني في قلب األمة العربية اإلسالمية، خلق 
واقع ).....( اآلن يتم اإلستمرار في إنهاك العالم العربي. نريد في املقابل 
أن هناك منتظم دولي مع كامل األسف، إما أن يتخذ قرارات كتبقى في 
الرفوف وال تجد لها طريقا إلى التنفيذ، غطرسة الكيان الصهيوني في 
القتل، في التهجير في االحتالل في التشريد، االحتالل ال يمكن أن ينهى 
إال بسوط االحتالل، مهما طال الزمن ال بد للعالم أن يعرف على أن 

القضية الفلسطينية قضية عادلة.

وفي املقابل، ندعوكم إلى إسناد ودعم الدبلوماسية املغربية لتدعم 
 40 من  أكثر  تأخذ  األمريكية  اإلدارة  أن  معنى  ما  الفلسطيني،  الحق 
قرار فيتو ضد الحق الفلسطيني، أين هي إرادة هذه املنظومة ديال 
األمم املتحدة؟ عندما نجد أن قرار اإلدارة األمريكية بنقل السفارة الى 
العربية واإلسالمية،  األمة  في  بداللتها  برمزيتها  القدس  القدس، هذه 
نجد قرار انفرادي طائش عوض أن تكون هذه القرارات وهاته الجرائم 
الصهيونية أن تعرض على املحكمة الجنائية الدولية نجد دعم اإلدارة 

األمريكية، نحيي الشعب الفلسطيني الصامد، نحيي بطوالته...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا، تعقيب إضافي حول املوضوع؟ تعقيب إضافي، ال تعقيب. 

صاحب السؤال، صاحب التعقيب.

لان ئبثلاي دثعبدثلاعزيزثعم ضي:

أريد أن أثمن تحية الشعب الفلسطيني الصامد، رغم هذه الغطرسة 

نجده صامدا في وجه كل هاد الطغيان وهاد.. نريدكم أن تبذلو جهود 

كثيرة إضافية لدعم هذا الصمود. وتحية مرة أخرى للشعب املغربي، 

اللي كلما نودي إال وخرج في املسيرات، قاطع البضائع الصهيونية إال 

وقام بدوره للتعبير على ما يختلج في ضمير هذه األمة العربية اإلسالمية. 

نتمنى صادقين على أن املنتظم الدولي يراجع هذه املقاربة في التعاطي 

والوقف بالكيل في بمكيالين في القضية العادلة اللي هي القضية ديال 

الشعب الفلسطيني. مرة أخرى مبادرة امللك، الحمد هلل نفتخر بها نعتز 

بها لكن هاته الغطرسة البد أن تجد لها حدا...

لاي دةثضئييلثللجليل:

ملف  آخر  مساهمتكم.  على  الدولة  كاتبة  السيدة  شكرا  شكرا، 

بالقطاع  األمر  يتعلق  عفوا  األمر..  يتعلق  العمومية  الجلسة  هاد  في 

املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني. سؤال حول دعم قدماء 

عن  النواب  والسادة  للسيدات  التحرير،  جيش  وأعضاء  املقاومين 

التجمع الدستوري، تفضلي السيدة النائبة.
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لان ئبلثلاي دةثس5ضيلثأهلثحم د:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

قدماء  لدعم  املتخذة  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
املقاومين وأعضاء جيش التحرير؟ وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاي دثمصطفىثللخلفي،ثلا5زيرثلملنتدبثادىثضئيسثللحك5ملث
لملكلفثب اعالق تثمعثلابرمل 0ثولملجتمعثلملدني:

لاي دةثلارئييل،

لاي دةثلان ئبلثلملحترمل،

أوال هنالك مجهود مهم يبذل، لكن أيضا نسعى إلى تطويره وتعزيزه. 
19.531 من  هنالك منحة التعويض اإلجمالي وراتب معاش العطب 
التعويض اإلجمالي، و25.618 في معاش العطب. املجهود الذي كان أوال 
ما يتعلق بالزيادة في معاش العطب، القانون 62.14 اللي صدر في 2015 
بدا التطبيق ديالو وعطا زيادة ديال حوالي 30 % من بعد اللي تأخرت 

15 سنة؛

ثانيا القانون 36.18 ديال منحة التعويض اإلجمالي باش يوقع الرفع 
ديال السقف ديال الدخل اللي كتعطى على أساسو هاد املنحة بزيادة 
374 درهم، هاد املشروع قانون صادقت عليه الحكومة في 18 ماي 
املا�ضي، اآلن راه هو إن شاء هللا باش البرملان نطالبو باش يوقع تسريع 

املصادقة ديالو؛

ديال  القانون  بعد ما صدر  الصحية، من  التغطية  أيضا هنالك 
التغطية الصحية األساسية اآلن 51.230 من قدماء املقاومين وأعضاء 
جيش التحرير وزوجاتهم وأبنائهم وذوي الحقوق املتوخاة، مدرجين فهاد 

املنظومة...

لاي دةثضئييلثللجليل:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة، السيد النائب.

لان ئبثلاي دثعبدثلا5دودثخرب5ش:

السيد الوزير، ال أحد ينكر املجهودات املبذولة من طرف املندوبية 
السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير. ولكن هاد املجهودات 
التي قدمت  الفئة  يعانون.. هذه  الفئة  فأبناء هذه  كافية،  غير  تبقى 
أرواحها في سبيل الوطن وفي سبيل ما نحن عليه اليوم، أبناء هذه الفئة 
ال يزالون يعانون، وهناك نسبة كبيرة منهم تعاني في صمت. صحيح 
ذكرتم بعض األرقام بشأن التغطية الصحية وبشأن يعني املعاشات، 

املعاشات السيد الوزير، تبقى دائما هزيلة ودون مستوى التطلعات.

أيضا التشغيل، تشغيل أبناء هاد الفئة ال يزال ضعيف، صحيح 
هناك »كوطا« ولكن تبقى غير معمول بها في الغالب، ينبغي أيضا دعم 
هاد الفئة بالتشغيل الذاتي وبمبالغ مالية محترمة. طبعا ملا نقول هاد 
ال�ضي حق هو حق ألبناء هاد الفئة كما هو حق للمواطن املغربي بشكل 
عام. السيد الوزير، هاد امللف ينبغي أو املندوبية ينبغي أن تحول إلى 
وزارة كما هو معمول به في العديد من التجارب الدولية، وأيضا حتى 
أنها مهمة  البرملان، ألن املنجزات الحالية صحيح  يكون مساءل أمام 

ولكنها تبقى دون التطلعات.

لاي دةثضئييلثللجليل:

التحرير،  جيش  وأعضاء  املقاومين  قدماء  حول  إضافي  تعقيب 
تفضل السيد النائب.

لان ئبثلاي دثمحمدثلشروضوثضئيسثفريقثلألص الثولملع صرة:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

السيد الوزير، هذه فئة عريضة من املواطنين املغاربة، أدوا خدمة 
جليلة للوطن، كنطالبو الحكومة باش تزيد تعتاني بها أكثر خاصة في 

املجال االجتماعي...

لاي دةثضئييلثللجليل:

إذن بهذا نكون قد أتممنا جميع ملفات هذه الحصة، ونمر اآلن إلى 
الكلمة في إطار اإلحاطة. الكلمة للمتحدث السيد النائب املحترم سعيد 
باعزيز عن الفريق اإلشتراكي حول تصريح السيد كاتب الدولة املكلف 
بالتعليم العالي في برنامج التلفزي املثير للجدل، حول غياب العدالة 
املجالية بين الجامعات. اسمح لي اسمح لي أعتذر، ما غنعطيها لو ولكن 
أعتذر.. كانت عندو 5 ثواني بالضبط، تفضل نعوضوها ليك مرة أخرى 
السيد الوزير، ال اسمح لي غير حتى ما �ضي دابا عفاك، يوضع اإلحاطة 

ديالو ومن بعد إال كانت �ضي حاجة.. تفضل.

لان ئبثلاي دثسع دثب عزيز:

شكرلثلاي دةثلارئييل،

أتى تصريح السيد كاتب الدولة املكلف بالتعليم العالي في برنامج 
تلفزي، أنه عبارة ال يمكن أن نقارن بين جامعة محمد األول بوجدة 
وجامعة الدار البيضاء، باعتبار يكون الدار البيضاء عندها استثمارات 
الخاص،  والقطاع  املقاولة  اإلتفاقيات خاصة مع  نتاج  اللي كتجلبها 
واللي أصال تيمكنها من أجل إنجاز مجموعة من الخدمات لفائدة الطلبة 
والوافدين على هذه الجامعة. هذا التصريح اللي خلف واحد النقاش 
لكونها ما كتعتامدش  الوزارة  ديال  التصور  اجتماعي موسع، كيأكد 
العدالة املجالية فيما يتعلق بالجامعات. اليوم ما ذنب الجامعة ديال 
كان  إيال  األول؟  ديال جامعة محمد  الطلبة  ذنب  وما  األول؟  محمد 
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املحيط ديالهم هش، ديال ديك الجامعة وما يمكنش أن هاد اإلتفاقيات 
توفر استثمارات اللي ممكن أنها تستثمر فهاد املجال هذا. هذا نقاش 
اليوم اللي كيتطرح بحدة على الوزارة باش ديك اإلعانة ديال الدولة التي 
تخصص للجامعات تكون فيها واحد العدالة مجالية، تكون فيها واحد 
املحاربة ديال الفوارق اللي كاين ما بين هذه الجامعات، ألنه طلبتنا في 
كل الجامعات هم طلبة من نفس املستوى طلبة مغاربة جميعا، وبالتالي 
فخاص داك ال�ضي اللي غيتعطى يتعطى بشكل متساوي، وهنا خاص 

نحاربو الفوارق.

هنا الجامعة ديال محمد األول دارت اتفاقية شراكة مع الجماعات 
إحدى  الجهة بخصوص  مع  بينها  الدولة، ومن  كاتب  السيد  الترابية 
ملحقة  فيه  اللي  اإلضافي  امللحق  زائد  الجامعية  امللحقات  هاد  طبعا 
»جرسيف«. حنا ما بغينا نواة، ما بغينا كلية متعددة التخصصات، 
تنتظر  إقليم »جرسيف«  اليوم ساكنة  بغينا غير ملحقات جامعية، 
جوابكم بشكل صريح السيد الوزير، بخصوص امللحقة الجامعية ديال 
»جرسيف«، فين غتوصل في ظل تصريحكم، وفي ظل هاد املفارقة اللي 

جات على لسانكم في هاد البرنامج التلفزي، وشكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

تفضل السيد الوزير.

لاترب لث وزيرث ادىث لادوالث ك تبث لاصمدي،ث خ ادث لاي دث
لا5طن لثولاتك5ينثلملنهيثولاتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلميثلملكلفث

ب اتعل مثلاع ليثولابحثثلاعلمي:

شكرا السيد النائب املحترم على اإلحاطة اللي تفضلتو بها، طبعا 
البرنامج كان الغرض منو باألساس هو الجواب عن سؤال كبير جدا 
وهو الجامعة املغربية إلى أين؟. وفي سياق تشخيص وضعية الجامعة 
املغربية كما تفضلتم، تبين بالفعل أن هناك تفاوتات مجالية ال زلت 

أؤكدها فيما يتعلق بمحيط الجامعة املغربية من جهة إلى جهة، وهذا في 

إطار التشخيص وفي إطار الحديث عن واقع الحال وما ينبغي معالجته 

دون أن نتكلم لغة الخشب، وهذا الذي آليت على نف�ضي به في البرنامج.

الجامعات اآلن كما تعلم، تستفيد في إطار املوارد الذاتية من اتفاقيات 

التعاون والشراكة مع النسيج اإلقتصادي املوجود في محيطها، ومن 

املؤكد أن املحيط اإلقتصادي ملدينة الدار البيضاء ولجامعة الحسن 

الثاني هو غيره جامعة سطات، هو غيره جامعة وجدة، وأنا عطيت فقط 

على سبيل املثال. املعالجة واملقاربة كما تعلمون، هي أننا كناخذو بعين 

اإلعتبار في توزيع االعتمادات سواء تعلق باالستثمار أو بالتسيير اللي هي 

الغالف املالي ديال 11 مليار درهم كما تعلمون هذه السنة، كناخذو بعين 

اإلعتبار هاد التفاوتات املجالية في توزيع االعتمادات املالية، لكي نواكب 

الجامعات التي هي في طور تأهيل نسيجها اإلقتصادي واالجتماعي حتى 

تقوم باألدوار األساسية التي ينبغي أن تقوم بها، هذا تشخيص لواقع 

الحال.

فيما يتعلق بالخريطة الجامعية الوطنية، وقد أجبت عن هذا فيما 

يتعلق بإحداث املؤسسات الجامعية، أؤكد مرة أخرى أن األمر يعود إلى 

مجلس الجامعة الذي يدرس كل اإلمكانات املتاحة على صعيد الجامعة، 

وتوزيع العرض الجامعي على مختلف الحواضر واملؤسسات الجامعية 

املوجودة. ونحن ال يسعنا، وفي هذه الحالة، كنتكلم على جامعة وجدة، 

حينما توصلنا بمشروع مجلس الجامعة تفاعلنا معه إيجابيا، ونحن 

بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لالستجابة لحاجات الجهة من العرض 

الجامعي، شكرا.

لاي دةثضئييلثللجليل:

ضفعتث تعاونكم،ث على  جميعا  لكم  شكرا  الوزير.  السيد  شكرا 

للجليل.
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